
>> Mười ba Sư đoàn chủ lực VNCH, ngoài hai Sư đoàn trừ bị thiện chiến, 

còn có Sư đoàn 1 BB cũng không kém, trấn thủ địa đầu giới tuyến, đặc 

biệt SĐ này có 4 Trung đoàn, mỗi Trung đoàn có 4 Tiểu đoàn tác chiến ... 

Hành quân Làm sơn năm 719, ngoài các đơn vị Dù, TQLC, BĐQ còn có 1 

Trung đoàn của SĐ1 tham dự ... Dù rằng cuộc hành quân này chúng ta 

thành công, nhưng mà thiệt hại quân số không nhỏ, cả một Lữ đoàn Dù bị 

mất và Lữ đoàn trưởng bị bắt ... Ngoài ra không lực HK không yểm trợ 

hữu hiệu, tại sao ? dù rằng họ là chủ mưu trong cuộc hành quân này, tin 

tức bị tiết lộ, ai tiết lộ ? ... Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh làm nên ca khúc bất 

hủ :  Người ở lại Charlie ... Nhìn chung, sự thiệt hại nặng nề của tiểu đoàn 

11 Dù, Lữ đoàn Dù bị tiêu hao trận Hạ Lào, hai sư 

>> đoàn tổng trừ bị thì đem trấn ở địa đầu, làm công việc phòng thủ để 

mất đi tính linh hoạt ... Phải chăng nằm trong âm mưu tiêu hao lực lượng 

VNCH của HK, để cái hiệp định chó ỉa Paris chạy suông sẻ, sau đó thì lật 

lọng và bán đứng VNCH ... Chúng ta chiến đấu không tồi, như họ đã bôi 

nhọ, nhưng vận nước như thế, đã dẫn đến nhiều mất mát cho Miền Nam 

có cả chúng ta trong đó ... Vài cảm nghỉ thô thiển như thế, cho nên tôi viết 

tâm sự này, không có ý kheo khoan, có nhiều thiếu sót, chỉ là viết ra cho 

quý Huynh xem giải trí ... Với bất kỳ lý do nào, tôi và các bạn cũng đã làm 

tròn bổn phận người trai đối với Tổ Quốc,  dù có hy sinh cũng không hối 

hận ... Tôi mượn bài viết này để nhớ đến các bạn đồng môn đã hy sinh, 

lúc mà các Huynh ấy tuổi đời chưa đầy 21, 22 tuổi, trong đó có người bạn 

thân nhất của tôi - TQLC Bùi Thế Hùng ... Chúng ta sống sót là nhờ ơn 

Trên và sự phù hộ của bạn bè đã khuất ... nhấp chén quỳnh xin gửi bạn 

tri âm, các bạn hãy yên nghĩ, chúng tôi là những người may mắn còn 

sống đến ngày hôm nay, luôn tri ân và nhớ thương quý Huynh ... 

>> 

>>  **********************************************************************

************************************************************** 

>> 

>> Nước mất nhà tan 

>> Thân tàn ma dại vì lấy vợ ... 

>> Qúy Huynh cho rằng thằng ni bị vợ bỏ nên sinh tàng tàng, khùng 



khùng, người ta vợ con hạnh phúc mà mày xúi quảy ... hãy khoan nóng 

nảy, mời quý Huynh xem tui xổ cái bầu tâm sự  ... Ý tui muốn nói rằng : hể 

có thứ ăn, có bò cữi thi cứ mần nhưng coi chừng bị mất cái đầu, đấy là 

câu dặn dò của mấy ông đàn anh khi muốn tung hoành nơi xứ Quảng 

Ngãi và nhất là quận Mộ Đức quê hương của ông thủ tướng lâu năm P V 

Đồng ... Câu danh ngôn : Tam Kiến, Tứ Quảng, ai mà không biết chứ hỉ ... 

>> Chiến tranh đã qua, bây chừ chúng ta già hết rồi, nhìn lại quá khứ chỉ 

là một kỷ niệm, đời binh nghiệp của chúng ta thật ngắn, nhưng là một 

đấu ấn và cũng làm cho cuộc đời về sau của chúng ta năm chìm bảy nỗi 

sáu lênh đênh ... 

>> Tôi sinh trưởng một trong hai xã hẻo lánh, tận cùng hướng tây sát 

Trường sơn thuộc quận Bình Sơn - Quảng Ngãi, một quận rộng lớn, nằm 

hướng bắc QL1, quận cuối cùng và là ranh giới của hai tỉnh - lấy căn cứ 

Chu lai làm chuẩn, cho nên căn cứ này thuộc tỉnh Quảng tín, quận có 24 

xã và một hòn đảo ngoài khơi gọi là cù lao Ré hay đảo Lý Sơn, sông Trà 

bồng cắt đôi quận Bình sơn - sông Trà Bồng bắt nguồn từ Trường sơn đổ 

ra cửa biển thuộc xã Bình Sa, cũng từ chỗ này đi ghe ra cù lao Ré - 

cách đất liền 30km, cũng nói thêm Quảng ngãi có 2 sông lớn, thuộc vào 

những con sông lớn của Miền Trung, năm 64 có môt trận lụt kinh 

khủng, đất lỡ thượng nguồn, kéo theo nhà cửa cây cối súc vật và con 

người, quận Bình sơn thiệt hại nặng nề, tôi còn nhớ trực thăng bay là 

trên sông cứu người bị nước cuốn   ... Trước 75, Quảng Ngãi gồm 9 quận 

như sau : 4 sơn cước - Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ ( quận này 

toàn rừng giáp tỉnh Kum Tum ), 5 quận đồng bẳng : Bình Sơn, Sơn Tịnh, 

Tư Nghĩa ( tỉnh lỵ ) Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ ... Nếu qúy Huynh lên 

Google mỡ phần bản đồ Quảng Ngãi thì rõ, nhưng những chi tiết thì khác, 

họ đã thay đổi tên xã và̀̀̀  thêm mấy huyện theo đơn vị hành chánh hiện 

thời, đã biến tỉnh lỵ thành thị xã, tôi không đề cập tới ... Tôi đã lê gót chân 

hầu hết các vùng của tỉnh này, cho nên tạm rành đường đi nước bước và 

dân tình tí tẹo ... Thời kháng chiến chống Pháp, Quảng ngãi là một trong 

những tỉnh của khu 5  Việt Minh (  Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 

Phú Yên - thời ấy chưa có tỉnh Quảng Tín, nó được cắt ra từ tỉnh Quảng 

Nam vào thời cụ Diệm).  Người theo phe nào thì hình như ròng, nghĩa là 

hể VC thì là gà nòi không lai và Quốc gia cũng vậy. Sau khi Quốc gia tiếp 



thu thì hầu hết  bọn VC đi tập kết, cho nên tình hình an ninh thời cụ Diệm 

rất là ổn, ngay cả miền núi như quê tôi vẫn yên tĩnh, mãi đến cuối năm 62 

thì hơi động, sau cái vụ đánh Quận Ba Tơ, và sau khi cụ Diêm bị giết thì 

bọn Dương Văn Minh bỏ ngõ nhiều xã vùng núi, cho nên người theo 

Quốc ùa về thành phố, số kẹt lại mãi đến khi HK đổ quân vào gôm hết ... 

do tập kết " hồi hương " càng ngày VC hoạt động càng mạnh bởi núi rừng 

là chốn ẩn náu của bọn họ ... vào những năm đầu thập niên 70, sau khi 

quân HK và Đại Hàn rút hẳn thì vùng kiểm soát của Quốc gia càng hẹp, 

chỉ có SD 2 chủ lực mà phải bao hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Tín - một 

vùng rộng lớn ... trong khi cơ cấu làng xã vùng hẻo lánh đã bỏ trống từ 

lâu ... công bằng mà nói,  VC kiểm soát lãnh thổ nhiều hơn Quốc gia, 

nhưng mà không có dân ... 

>> Qúy Huynh đã từng nghe địa danh Sa Huỳnh thuộc quận Đức Phổ giáp 

quận Tam Quan của Bình Định và Thạch Trụ thuộc quận Mộ Đức, đã từng 

có những trận đánh nhau khốc liệt vào thời trước khi ký hiệp đinh Paris 

...  khi tôi về nhận đơn vị vào cái lúc dưỡng quân tại đây, đã thấy nhà cửa 

đổ nát hoang tàn, dân cư tán loạn, dù nó chỉ cách lộ 1 chừng hơn 1km. 

Những vùng mà VC kiểm soát thì it dân và dễ cho quân ta hành quân, chỉ 

có vùng xôi đậu, không phải vùng tự do oanh kích là khó khăn nhất vì 

dân chúng sống lẫn lộn với họ, vào nhà chỉ thấy đàn bà và con nít, thế 

cũng biết là đàn ông chạy núi rồi ( chạy núi là theo VC ), nhưng mình đâu 

có làm gì được chứ ... hể mình rút thì họ trám vào và cứ phải chịu ba cái 

thứ mìn chó ỉa ... còn một vùng khác gọi trái độn, tức là giáp ranh vùng an 

ninh và vùng xôi đậu thì dân vẫn làm ăn bình thường có cả đàn ông và 

nhiều nơi cơ quan hành chánh xã cũng có nhưng ban đêm thì dọt mất ... 

cho nên quân đội phải giữ và chận đường tiếp tế ... // 

>> Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt 

>> Xếp bút nghiêng theo việc đao cung ... 

>> Tôi và quý Huynh hầu hết nhập ngũ vào đầu hay trung tuần tháng 7 

năm 72 và hình như lên trường Bộ binh vào cuối tháng 7, đến cuối tháng 

giêng 73 thì ra trường, đang tập dợt mãn khóa thì đi chiến dịch mãi đến 

tháng 5 về trường và mãn khóa ... tính theo thời gian, Huynh nào còn cầm 

cự đến ngày 30 tháng 4 thì cũng chưa đầy 3 năm lính ... vậy mà cũng có 

Huynh ngồi tù đến hơn 5 năm ... 



>> Cái thời vàng son, phải nói là lúc con Cá  vàng nhảy lên bờ ... tuổi trẻ 

tài cao, cá trên treo lơ lững, khi xuống miền Tây, người ta không biết gọi 

mình như thế nào ... Mấy hôm nay thấy các cụ bàn về cá kèo, cá ba khía - 

cá ba khía là cá gì hả ? không giải thích thì tui nghĩ bậy nghe, cá nướng 

trui thấy mà thèm ... cũng ở miền Đồng Tháp Mười, đã dạy tôi biết uống 

rượu hủ gia bì - ngủ ly bì, ăn chuột, rắn, cá lóc nướng trui, biết cua gái, 

nghe vọng cổ, đờn cò, lần đầu nhìn thấy cây đờn guitar biến chế 

thành đờn vọng cổ 5 dây ... nhất là nhìn thấy được một vùng sông nước 

mênh mộng, đồng ruộng bao la, dân chúng hiền hòa, đời sống an nhàn 

không vất vã như miền quê hương tôi ... Thời gian này, mất vài con cá - 

trong đó có HT Tăng Văn Khi  ... lắm con cá mắc cạn, dính cứng, đâm rễ 

nơi ấy .../ 

>> Đời binh nghiệp của tui sao nó đen thui - các ngành nghề, cua 

càng, đại pháo chê tui hết ráo ... chọn đơn vị thiện chiến thì teo bu-ri, 

thiếu thước tấc đâu dám, cho nên chỉ bóp cò nhè nhẹ cho chắc ăn. Khi lên 

chọn đơn vị, tôi đậu hơi " cao " cho nên Vùng 3 và Vùng 4 thì bị các ông 

lượm sạch rồi, chỉ còn các sư đoàn và tiểu khu vùng 2 và vùng 1, những 

tiểu khu miền đồng bằng của vùng 2  thì cũng bị lượm sạch ... ban đầu 

tính chọn mèo xì đầu, nhưng mà ớn cái vụ rừng núi sình lầy, cho nên 

chọn SD 2, dù sao cũng là quê hương ... thú thật khg dám chọn ông địa 

vùng 1 vì quân số rất it, yểm trợ yếu mà VC thì đông, không chơi ... không 

phải chê lính làng, nhưng nếu Huynh nào là ông địa Quảng ngãi thì đã 

biết lễ độ, trung đội có 7 tên giữ một cái cầu, đóng một cái chốt, không 

may bị đặc công thì coi như toi ngay ... đánh nhau thì tui không ngán 

nhưng sợ nhất là nội tuyến, nó cắt cái đầu mình lúc nào không hay ... 

>> Tôi không nhớ, chọn về SĐ 2 có bao nhiêu HT, khi tôi trình diện bộ Tư 

lệnh vì trễ phép cho nên không thấy  HT nào hết, chạy trời không khỏi 

nắng, tui bị đẩy về Trung đoàn 5 là trung đoàn lưu động của SD, nên cứ 

chạy lòng vòng, hành quân liên tục ... nhưng mà đỡ cái được dưỡng quân 

... vùng đơn vi tôi dưỡng quân là xã Thạch trụ và vùng phụ cận  - quận Mộ 

Đức, nói là dưỡng chứ kỳ thật là đóng chốt kiểm soát cả một vùng rộng 

lớn cách lộ  2km đến 10km, khi rời xa mặt lộ là coi như hành quân nho 

nhỏ và vào hẵn vùng của dịch ... Lúc thì đóng mặt dưới lộ một,  lúc đóng 

mặt trên, không đụng với chủ lực mà cứ bị mấy cha du kích và lực lượng 



địa phương quấy rầy ... Công bằng mà nói, du kích vùng ni gan lắm, cứ 

bám sát chúng tôi ... hể hở là phục kích, gài mìn ... Tôi lấy làm lạ, tại sao 

một vùng đất rộng nằm cạnh bờ biển mà không có một đơn 

vị Địa  phương quân làm chốt để giữ dân ... Làng nơi đây nhỏ, nằm cách 

nhau bởi những đồng khô, thỉnh thoảng có ruộng chung quanh làng .../ 

>> Lần đầu mới ra lò, chừng hơn một tháng, là một con gà kiến chưa đá 

lần nào, khổ nỗi người trung sĩ nhất, trung đội phó có kinh ngiệm đã đi 

dự chiến sĩ xuất sắc ngày quân lực 73, người kế là một trung sĩ Đồng đế 

vừa ra trường ...  Đêm ấy trung đội tôi nằm một làng tiền đồn, nghe 

làng kế bên VC bắt loa, giống nhu loa phường vậy, kêu gọi bính lính đầu 

hàng ... cha Đại đội trưởng đóng phía sau tôi, nghe lõm bõm, bắt máy gọi 

tôi : d móa tụi nó lua cái cẹc gì hả  ( hắn cũng dân Hưỡn như tui )  ... dm, 

ngày mai anh dẫn trung đội vào lục soát cho tui, cũng may nếu ổng 

bảo đêm nay anh vào làm câm cái loa cho tui ... thì mệt chứ không phải 

chơi ...  Sáng ngày tôi câu giờ lai rai đi vào, vì nghĩ rằng thế nào cũng có 

chuyện lôi thôi đây, từ ngoài làng là một đồng khô trống vào gần làng thì 

có ruộng nước, khi gần đến làng thì tôi cho giàn hàng ngang nhưng kẹt 

ruộng nước, tôi cho một nữa tiến vào, nữa còn lại thủ thế sẵn ... một 

khinh binh vào chạm bìa làng thì bên trong bắn ra, tôi mất bình tĩnh bí 

quá làm càn, hô xung phong, lội ruộng nhào vào .... như vậy trung đội 

hoàn toàn bị động, bị phục kích thì đương nhiên bi động, dù rằng có dự 

tính sẵn ... nhưng mà lực lượng miền và du kích cũng sợ chủ lực, hơn 

nữa lính tôi cứ nhào đại vào mếp bờ bám trụ, tôi gọi cối dập, thế là chúng 

bỏ chạy, nhưng mình cũng  bị thương 3 eng ... khi mà tôi nhảy ào xuống 

ruộng hô xung phong vào bờ thế là đôi giày vía đi phép Thủ đức mới 

toanh bị há mẹ cái mòm, vất luôn - hắn chết thế cho tôi ấy mà ... khi tràn 

lên làng thì tui nó bi thương bỏ chạy, lục soát thấy toàn bà già con nít 

chui từ hầm lên, trung đội lục soát quần thảo suốt ngày mãi đến chiều tối 

vớ một con bé chừng 17 hay 18 gì đó, cô ấy bảo là dạy học vùng này, tức 

gv VC, tui không tin, nhưng mà mình cấp nhỏ xíu biết gì chứ, đâu phải 

dân nhà nghề lấy cung tù binh, cứ giữ của quý làm vốn. Đêm ấy lệnh bám 

trụ, tôi đợi trời thật tối thì dẫn con cái ra ngoài ruộng phòng thủ - theo 

chỉ dạy của mấy ông anh, dời ví trí phòng thủ để nghi binh, đừng tạo ra 

thói quen  ... và dẫn nàng theo luôn, chưa đưa về dinh, sợ bị rầy cho nên 



không làm ăn được gì hết, mỡ treo mà không ăn thiệt là phí ... 

làm tui thức trắng đêm, phòng hờ là chắc ăn, không chừng mất cái đầu ... 

sáng hôm sau giải cô ta về tiểu đoàn, xong của nợ ... rất tiếc đêm ấy không 

hỏi em cho tỏ con ong lối về ... Sau này tôi suy nghỉ lấy làm lạ, nguyên một 

trung đội gần 20 thằng, đi ngoài đồng trống vào làng mà sao chúng không 

chộ trước bắn từ xa mà đợi anh khinh binh đầu tiên chạm bờ làng thì 

mới bắn, tôi không có giải thích thỏa đáng, chỉ có một cách là chúng phục 

cả đêm mà không thấy, thì ngủ hết, cho một tên gác, nhưng tên này cũng 

ngủ luôn ... hoặc là chuẩn bị rút binh lộn xộn không để tâm, khi nhìn thấy 

lính tôi vào tận bìa làng thì hoảng sợ bắn tá lả rồi bỏ chạy, không lẻ ông 

Trời che mắt tụi nó ... thế thì tui hên, đạn nó chê ... mẹ kiếp, chả thằng mô 

dám tự hào là giỏi, hay không bằng hên ...  Từ vụ này tôi nhận thấy, hễ bị 

phục khích thì nhào đại vào, nếu chạy tháo lui thì sẽ đưa lưng chúng bắn, 

bởi lính tôi bị thương là do mất bình tĩnh chạy tháo lui ... 

>> Có một anh trung sĩ nhất chết lãng xẹt cũng vì chuyện mê gái xứ 

ông Đồng ... đại đội tui có 3 chuẩn úy trung đội trưởng, trung đội  1, 2 là 

khóa đàn anh 1/72 - một sau này bỏ ngũ, một bị thương và chuyển về 

SĐ1, tôi về sau chọp trung đội 3 ... trung đội 2, có trung đội phó,  Tr sĩ 

nhất  Vẽ ... vào làng xôi đậu đóng quân, quen một cô lỡ thì, hai bên chịu 

đèn ... một hôm cậu ta ra phố chơi, chiều đơn vị di chuyển kiếm không ra 

cu cậu vì có lẻ say cho nên về nhà người yêu, không ngờ  VC đã trám chỗ 

và bắn chết, dân báo thì hôm sau đơn vị quay lại không tìm được xác ... 

đã bảo, yêu là chết không có quan tài ... / 

>> Cũng vùng này nhưng mặt trên lộ 1, một lần dưỡng quân khác, lúc bấy 

giờ tui đã có cựa rồi, tôi đóng một cái chốt sát sông Trà câu, cái chốt toàn 

là đá không thể đào hầm, có mấy tảng cao hàng 5 hay 6 mét, mà có đào thì 

cũng  nhỏ xí đủ con chó chui xuống, tui vốn tính lười lè phè, không kiểm 

soát hầm của lính, hơn nữa tui cũng không có hầm vì ỉ y, hơn nữa cái 

chốt một mặt giáp sông - từ sông lên chốt là một cái vực cao, chúng tôi 

thường dùng lối này xuống sống tắm, một mặt toàn là gai chà sòng chằn 

chịt ( loại gai này đặc biệt của miền này, giống như hàng rào kẽm gai 

) một mặt trống hướng về lộ qua một cách đồng ruộng trỗi ... cho nên tui 

nghĩ chỉ cần chú ý kỷ mặt này là coi như ấm cật ... Bất thình lình, hôm ấy 

ông tiểu đoàn trưởng ghé thăm, thấy đơn tôi không có hầm hố thì la 



toán,  ông bảo : nội ngày nay anh phải đào hầm, khó khăn thì cũng phải 

làm, ngày mai tôi trở lại mà còn lôi thôi thì chết với tôi ( vị này hiện ở 

Portland, OR, đúng là Trời xui khiến ổng cứu tôi ) ... thế là cha con hì hục 

nguyên một ngày moi được mấy cái lỗ ... chiều hôm ấy tui thấy thằng bé 

chăn bò, cho bò ăn lai vãng cách chốt không xa, tôi lấy làm lạ vì it khi trẻ 

con dám lại gần chỗ đóng quân ... chiều gần tối mà thằng bé vẫn còn, tôi 

bảo lính đuổi thằng nhỏ đi và cho lính thay đổi các vị trí gài mìn phòng 

thủ, tự nhiên trong đầu lóe ra cái vụ đặc công đánh úp trung đội 

của Ch/úy Phi - khóa 4/72B, đại đội khác cùng tiểu đoàn, chết gần hết 

trung đội trong đó có anh ta, trước đó một tuần  ... thế là đêm ấy tôi cứ 

chập chờn không ngủ được, mãi gần 4 giờ sáng khi trời mưa râm râm và 

tối thui, tui chợp mắt, thế là nghe nổ đùng đùng, tôi còn nhớ tên lính của 

tôi - tên Tím, bắn một loạt đạn vì nó gác ca chót, nằm gần chỗ tôi  ... sau 

cơn mê, nhưng mà mất bình tĩnh luôn, không biết có đái trong quần 

không, lúc bấy giờ tôi nghe tiếng nổ chát vào vách đá kế cái hầm tôi - nói 

là cái hầm nhưng là một ngách đá, trong người nóng rang, tôi gọi đai đội 

bắn yểm trợ, chỉ nói trổng và im ngay, không dám nói nhiều, nếu mà 

chúng vào phòng tuyến thì coi như là mình chết trước ... không biết mấy 

cha bắn thế nào mà sát phòng tuyến, cối và B40 nổ tùm lum, chúng tôi cứ 

nằm xuống chịu trận, khoảng 15 phút hơi vơi, lúc bây chừ lấy lại bình 

tĩnh, xác định hướng tấn công của chúng, tôi gọi cối dập 

và chận đường chúng rút, nhưng không dám lục soát vì còn tối thui mà 

mưa lâm râm, không khéo vướng đồ chơi của phe ta thì khốn ... kể ra VC 

cũng biết dự báo thời tiết, tựa như Gia Cát Lượng mượn tên của Tào 

Tháo, không phải là khen bọn chúng, nhưng nghề đấm đá thì phải điều 

nghiên, tính toán chứ, nhất là đặc công chơi chớp nhoáng, hể liệu 

bề không ăn thì rút liền, bị lộ không lẻ húc bừa ...  Sáng hôm sau lục soát, 

một tên bận quần đùi, đeo đầy thủ pháo, cây AK xếp và 1 bân  đạn, chết 

queo như con heo bị trói, gần phòng tuyến, không biết bị cái giống gì mà 

cháy đen thui ... chắc chỉ đôi có một trái thì bị chết, lần theo thì có nhiều 

dấu máu, tôi nghỉ cũng có nhiều tên bị thương ...  tôi rà chiến trường thì 

biết được chúng có một toán yểm trợ, cách chỗ phòng thủ chừng 

200m, toán này đã bắn B40 vào yểm trợ nhưng trúng tản đá che, dội 

ngược làm tên ni chết cháy hoặc bị mìn claymo phòng thủ của tôi ... có 



một toán chận ngay đường tháo lui ... tôi thu một trái mìn thật to, không 

nhớ tên, nó hình lõm, như cái nón mà mình cắt bỏ khúc trên, nghe nói 

của Trung cộng,  một cuộn dây điện dẫn vào trái mìn và mấy cục pin, chắc 

là dùng để khai hỏa, tôi nghĩ - nếu trái mìn này nỗ khi chúng tôi rút lui 

thì trung đội bị thiệt hại nặng, khộng chừng bị xóa sổ ... hôm ấy lính tôi bi 

thương 4, một trung sĩ nhất trung đội phó nằm ngoài bìa rìa bị nặng nhất 

( không phải ông chiến sĩ xuất sắc kia, vì ông leo lên thượng sĩ và 

làm trung đội trưởng súng nặng của đại đội ... ). Đây là một may mắn 

bề Trên phù hộ cho trung đội tôi, it khi bi đặc công mà còn sống sót  ... 

Trung đội lúc bấy giờ sau khi hành quân về chỉ còn 12 tên kể cả tôi, sau 

cú này còn 8 nghoe, ông dd trưởng cho về làng để nghỉ đợi bổ sung, 

nhưng hàng đêm thì cũng không dám ngủ một chỗ ...  Qúy Hunh thường 

hành quân thì đã biết, hể không có dân chung quanh thì dễ xoay xở, dân 

dính chùm thì khó ghê lắm, dù là vùng xôi đậu, biết ai là địch chứ, chỉ trừ 

Cảnh Sát có hồ sơ trận liệt ... mình sợ làm bậy chết dân, trong khi VC 

chúng không cần chuyện nhân đạo ...Thằng y tá của tôi thật là lém, hắn 

bảo chỗ ni có một cô đẹp lắm, còn trẻ và nguyên xi nghe ông thầy, không 

có cha mẹ chỉ sống với bà nội, nhưng bị mất một giò, ông nhào vô đi ... tôi 

nhìn thấy nhà cô nằm cheo leo trên hương lộ đất và xung quanh là ruộng, 

tôi nghỉ đây là chỗ có thể làm ăn được, phục kích có thể tóm vài tên VC 

không chừng  ... Hắn còn vẽ ra, đêm nay ông dẫn trung đội vây nhà cô ta 

và ông vào trong nhà ngủ, bọn em canh VC, mình chơi bất ngờ VC không 

biết đâu, thế nào cũng dính... à mà thiệt, không lượm đuợc VC mà dính 

em, sau đêm ấy thì cô đeo theo tui, chết mẹ thằng con, đổi đi nơi khác thì 

cũng viết thư và có khi đi thăm tui luôn .... cô đang học lớp 10 thì nghỉ học 

vì bi thương cụt giò, nhưng mà tui thì luôn bị ám ảnh bởi cái chuyện đứt 

đầu, cho nên con gái vùng ni không dám chơi mạnh  ... rất tiếc từ khi giả 

từ chỗ ấy thì đi luôn không trở lại nữa, chiến trường sôi động tui phải 

hành quân liên tục, có khi ra mãi ngoài Quảng Tín và hình như không còn 

thời gian để dưỡng quân .... / 

>> Noel năm ấy tôi đi phép thường niên, lê mòn giày 6 tháng mới mò về 

thăm ông bà cụ, khi trở ra tôi xuống Sai gon xin phương tiện quân sự tai 

số 1 Trần Quốc Toản, khi lên tàu thì gặp Trương Hùng Quốc Kiệt 223, 

vừa mãn khóa pháo binh và không ngờ hắn về phục vu cho trung 



đoàn của tôi ... từ dạo ấy hắn cứ theo tôi, tức là chỉ làm tiền sát cho tiểu 

đoàn tôi mà thôi và trở thành thân thiết, vào lúc chạy loạn năm 75 tôi đã 

bị thương và mất liên lạc với hắn, không biết bây chừ cu cậu trôi dạt 

phương nào ... trong khi tôi đi phép 7 ngày thêm đâu 3 ngày trễ nữa, 

trong thời gian này, tiểu đoàn đánh một trân lớn, chiếm đồi 252 nằm 

trên trục lộ huyết mạch Nghĩa Hành - Minh Long - Sơn Hà, nếu tôi dự trận 

ni không chừng ốm đòn rồi ... khi trở lại đơn vị tôi phải theo trực thặng 

đổ xuống cái đồi trọc lóc vì bom thả, không còn cây cối, xác chết hai bên 

vẫn còn mùi hôi, trung đội tôi tan nát hầu hết là lính mới .../ 

>> Tết năm 74, tiểu đoàn tôi về hấp và phòng thủ cho bộ tư lệnh ăn Tết 

du hí, lần ni tôi chộ TT ghé thăm, sau 5 tuần hấp, tiểu đoàn thảy vào vùng 

cận tây của Sơn Tịnh giáp Sơn Hà và Trà Bồng, thay cho một tiểu đoàn 

của Trung đoàn 6 về hấp ... nói là thẩy chứ kỳ thật đơn vị xuất phát từ QL 

1, lội bộ theo hướng Tây, mất 2 ngày 1 đêm thì đến nơi, trong cuộc hành 

quân này chỉ có 5 tuần thay thế, riêng đại tôi bị thương nặng một sĩ 

quan - cái anh chàng mà năm trước tôi dẫn đến trong lúc hội ngộ cùng 

anh em tại Saigon, hắn ngồi xe lăng ... riêng trung đội tôi mất 5 lính 1 hạ 

sĩ quan, cả tiểu đoàn mất tất cả 4 quan, trong đó có một anh Võ bị khóa 

26 vừa ra trườing tháng 12/73, tên Quảng ... lính lác thì không nhớ bao 

nhiêu ... chúng tôi mất tiếp tế và tải thương trong vòng một tuần vì tụi 

VC  bắn phòng không qúa gắt, máy bay không đáp được, một trực thăng 

bi rơi sau ngọn núi, giáp miệt Trà Bồng, chúng tôi không tìm được phi 

hành đoàn ... Một cái chốt chận đường, đại đội tôi nhận nhiệm vụ gỡ chốt, 

tôi được chỉ định gỡ, chúng trôi đánh đêm bằng lựu đạn và gỡ được, chỉ 

có 3 tên mà làm cho mình trở ngại ... Nơi này có 2 tiểu đoàn của trung 

đoàn 6, túc trực giữ cái ngọn núi cao - tên là núi Tròn, giống y một cái 

nón và khu vực chung quanh, nếu bị mất ngọn núi này thì coi như tỉnh 

lỵ Quảng ngãi sẽ bị ăn pháo cầm canh ... 

>> Cuối cùng, đi đêm có ngày gặp ma, ngày mà tôi tạm bỏ cái chức 

trung đội trưởng, dù mai chưa nỡ, úi giời thì sống lâu sinh lão làng mà, 

hơn nữa sĩ quan thiếu hụt, cho nên cho mày cầm cờ   ... Vào khoảng cuối 

tháng năm hay đầu tháng sáu 74 - tôi không nhớ chính xác, VC dùng một 

lực lượng lớn đánh bật con đường huyết mạch từ Kỳ Long ( thuộc quận 

Tam kỳ ) lên quận Tiên Phước của tỉnh Quảng Tín, do mấy tiểu đoàn Địa 



phương quân trấn giữ, mà toàn là đồi núi, bọn chúng đóng chốt cứng 

ngắt, hỏi thử muốn gỡ đâu phải chuyện dễ ...  Cho nên, muốn gỡ thế cờ 

này, nhất định phải chơi xa luân chiến, dùng một trung đoàn cọng, pháo, 

chiến xa và phi tuần yểm trợ, quần cho địch mệt mõi thì mới mong chiếm 

lại, vì chúng chốt trên cao còn mình dưới thấp đưa lưng cho chúng đập ... 

Ban đầu Trung đoàn 4/ SD 2 thử kửa ( SD2 có 3 trung đoàn tác chiến: 4, 

5, 6, và 4 dd trinh sát, mỗi tiểu đoàn có 4 dd tác chiến, yểm trợ có 

thiết đoàn 4 kỵ binh, hình như có 4 tiểu đoàn pháo : 20, 21, 22, 23 ... pháo 

phiết phải hỏi eng Đạo và eng Toàn ) sau đó liên đoàn Biệt động quân ... 

làm cái kiểu chơi cho mày hao mòn, chận tiếp tế của mày, sau cùng dùng 

trung đoàn 5  và dd trinh sát của trung đoàn choản xả láng và  lấy lại con 

đường huyết mạch này ... Lẻ dỉ nhiên, cái giá mà các đơn vị tham chiến 

phải trả không phải là nhỏ, trong đó có tôi và đại đội của tôi đã hao gần 

nữa, mất 2 thằng quan ... chúng khôn bỏ mẹ, khi rút binh thì gài mìn, 

đánh không chết mà ba cái thứ câm kia gây chết, trước khi tôi ăn mìn, 

một thằng lính của tôi nhảy xuống một cái hầm - hầm này do chúng đào 

phòng thủ, mìn nỗ, thân xác hắn biến thành những mãnh vụn, bay tung 

lên ngọn cây ... cha đại đội trưởng của tôi méo mặt, phần thì mất cái 

thằng phó lét đáng ghét của mình - sau này hắn kể lại với tôi khi hắn ra 

thăm tôi ở TYV Duy Tân, chứ hôm ấy tôi bị một trái mìn, đâu còn biết trời 

trăng chi, tôi bị thương trên núi cao phải khiêng võng xuống, mất máu 

thật nhiều, sao không chết, lạ thiệt ... 

>> Tôi chưa thấy một tác giả nào viết về trận đánh này, phần của tôi chỉ 

là một tí xíu, giống như mấy anh mù tả voi ...  

>> Kể từ đây, em xin giả từ vũ khí nghe eng ... / 

>> Bấy nhiêu cũng đủ rồi ... tàn cơn binh lửa, hể thằng mô đạn chê thì 

sống, chỉ vậy thôi ... 

>> Bây chừ thì hát lấy le ... 

>> Trên trời có đám mây xanh 

>> Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng 

>> Ước gì tôi dớt được nàng 

>> Mang về eng úm ... ngàn lẻ một đêm ... 

>> 

>> Đức què 


