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'Duc Mai' via KHĂN TÍM KIÊN TRÌ Thân gửi đến các bạn 1 tài liệu lịch sử tại Đà Nẵng vào 3/1975 (Nguồn 

website Hội quán Phi Dũng, Liên khoá 72&73 SVSQ KQ) Đà Nẵng Di Tản, Những Giờ Cuối T 

Mar 13 

Hiếu Trương Cám ơn bạn Đức Mai đã chia xẽ tài liệu lịch sử nầy. Hiếu đã di tãn tại bãi biển nầy ngày 28 

tháng 3, năm 1975. Trên một chếc xà lan chở đạn của Mỹ. Hi 

Mar 13 

Giang TD6 

To 

472KIENTRI@googlegroups.com 

Mar 13 

Hi Đức và các bạn 472: 

      

Bài viết của ông Trần Khiêm, đã từng được biết đến ở quậCamn  (CA),. Trên thực tế những bài viết 

vềcuộc di tản Đà Nẵng của ông không được biết đến nhiều bởi lẽ có rất nhiều điều mà ông Khiêm đã 

tửng tượng ra về cuộc di tản này, mà ông Khiêm luôn bảo rằng chính mình đã hiện diện tại đó, những 

ngày tháng sai lệch  etc...do đó những bài viết này đã không có giá trị về quân sử hay sử liệu  cho cuộc di 

tản đầy máu và nước mắt tại Đà Nẵng trong  những ngày tháng cuối cùng. (29/03/1975). 

  



....Trở lại một ký ức đã xa, nhưng tôi đã không thể nào quên được những mất mát đầu tiên trong đờii 

lính. 

  

1/ Thương đức Đại Lộc lúc 7:30 sáng: 

      Thức dậy sau vài tiếng trong giấc ngủ mệt mỏi. Một thằng em quân đội, đưa cho một ca cà phê và gói 

thuốc lá đầu tiên của một ngày. Bảo thằng máy liên lạc chốt tiền đvồn à báao áo Đại XĐội nhu thường lệ. 

Chưa kịp liên lạc thì một thằng em tiền đồn chạy về báo tin Lữ Đoàn đã d rđi trong đêm và hiện không 

còn một ai tại vị trí này. Đại đội đã không thể liên lạc những nơi cần thiết để có thểbaáo cáo tình hình 

trong đêm. 

Sau những đắn đo, Đại đội trưởng họp các trung đội trưởng, và ra lệnh triệt thoái khỏi trận liệt. Những 

quân nhân TQLC sau đó chỉ giữ lại 600 viên đạm M16 cùng 4 quả lưu đạn M67. Mìn chống chiến xa, M 

72, mặt nạ chống hơi ngạt đạn M 79, Claymore phải bõ lại, chỉ giữ lại 10 quả đạn M 79 v.v... 

  

2/ Thường Đức Đại Lộc khoảnsg 10:00 sáng: 

    Đại đội di chuyển ra quốc lộ về hướng Hòa Càm cách đó khoảng trên dưới 30 Km. Trên Quốc lộ giờ này 

dòng người di tản, cùng các quân nhân và lính TQLC đã nghẹt quốc lộ. sau 16 tiếng di tản, chúng tội 

(TQLC) đã vượt qua cầu Hòa Cầm và đi khoảng hơn 2 Km thì có lệnh dừng lại kiểm điểm quân số và chờ 

xe GMC đến đón theo lệnh của mộiot ới chức nào đó trên BTL Sư ĐoànT QLC. Bây giờ đã là 02:00 sáng 

ngày 29/03/1975. đúngb 04: sáng, một đoàn 8 chiếc GMC đã đến điểm hẹn, đón toàn bộ ĐĐ. Xe chạy 

vào thành phố ven bờ biển vàa cạy qua cẩu mà sau này vào buổi sáng tôi mớ bieết đó là cầu Trịnh Minh 

Thế. 

  

3/ Bãi biển Sơn Trà Non  nước: 

    vào ,lúc khỏa 04: sáng 29/03/1975, GMC đổ toàn bộ ĐĐ sát bờ biển. Lệnh tập họp và chúng tôi rải 

quân bố trí từng Trung đội. Riêng Trung Đội của tôi được tăng phái thêm một tiểu đội Đại Liên M 60. 

Diều này đã đưa quân số Tr/đội lên 37 quân nhân. Căn cứ Non nước vào thời điểm này hoànv toàn ắng 

lặng không một bóng người. Đâu đó rải rác những bộ quân phục và những thùng đạn M 60 lăn lóc. Một 

cái lều vải thật lớn ước chừng có thể chứa được khoảng 50 người, bên trong chứa đầy rượu Tây đủ loại. 

Sau này lúc di tản ra biển (bơi ra biển để lên tàu HQ),  lều vải này đã bị phá hủy, tan nát. Dặn thằng em 

quân độdiđôi điều, tôi chợp mắt, sau một ngày và đêm di tản mệt mỏi. Một giấc ngủ chập chờn, khó 

hiểu... 

  

4/ Bãi biển Non Nước 07:00 sáng: 



    Khoảng đâu 07:00 sáng thằng em quân đội đánh thức, lúc này hừng đông Hàng Hải đã ló dạng xa xa 

ngoài biển. Nhưng những tiếng độ ng phía bờ biển đã khiến tôi choàng tỉnh. cách tôi không xa, một chiếc 

chiến hạm HQ 504 sừng sững với cái đuôi chĩa về hướng chúng tôi, nhưng bửng sau tàu vẫn đóng kín. 

Bốc máy báo ĐĐ, Đại đội trưởng cũng không biết gì hơn bởi hoàn toàn không có một lịnh lạc nào từ cấp 

trên như tối hôm qua. Ngoài lệnh bảo các Tr/đội cố gắng bảo vệ bờ biển mà chúng tôi đang trấn giữ từ 

đêm hôm trước. Khoảng 09:00 sáng dân chúng đã phá cổng phi trường và bằng mọi phương tiện  cá 

nhân, dòng ngườ itràn đến nơi chúng tôi đang trán giữ sát bờ biển sau hai (2) hàng Concertina. dòng 

người chen lấn, xin được lên HQ 504 (khi đó vẫn chưa hạ bửng). Có đồng bào còn đề nghị đưa tiền mặt 

cho tôi, cũng nhu7xe Auto. Nhưng lính TQLC không biết lấy tiền đồng bào do đó những đề nghị loại này 

đều bị những quân nhân TQLC từ chối. Chúng tôi đang thi hành mệnh lệnh không cho bất kỳ mội ai  vượt 

qua hàng rào Concertina để trèo lên HQ 504. 

5/  Non Nước khoảng 10:00 sáng: 

     Thêm hai ĐĐ của TD 6 đã vượ thooát ra đến Non nước bên cạnh đó là khoảng 2 ĐĐ của TD 2 SĐ/ 

TQLC có mặt tại Non Nước vào thời điểm này. ĐĐ trưởng họp và sau vài phút ngậm ngừi, các Tr/ Đội 

trưởng đều quyết định di tản chiến thuật. Trở lại Tr/ Đội tôi họp tất cả Tiểu Đội trưởng và ra lệnh tuyên 

bố tan hàng, tự mưu sinh hẹn gặp nhau tại Sài gòn. Tôi không ngăn được xuc động khi ra lệnh này, 

những người lính TQLC tuyệt đối trung thành, những quân nhân vốn không được dân thành thị như Sài 

Gòhan ấp nhận, nay ngơ ngác. Tụi nó không biết à tôi nói chơi hay nói thật. Nhưng tôi cố gắng dằn từng 

tiếng cái lệnh quái ác này. 

Giờ này thì tất cả đã hiểu, không còn chọn lựa nào khác. Mờ hàng Concertina dân chúng uùa ào, lúc này 

HQ 504 đã mở bửng tiếp đón dân và lính tị nạn Cong Sả, kể cả những quân nhân TQLC. Bãi biển giờ này 

ngập tràn người di tản. Lính đủ quân binh chủng, súng đạn vứt bừa bãi phi trường Non Nước. Nhưng 

Cộng quân đã pháo kích vào bãei bển nơ i đồng bào và lính đang dổ xuống biền đẻ ra tàu HQ 504. Vì lẽ 

đó HQ 504 phài chạy ra xa ngoài biển. Khoảng cách bay giờ đã hơn 1Km, để tránh tầm pháo súng cối của 

Việt Cộng. Giòng người vẫn tiếp tục đổ ra biển bất chấp mọi nguy hiểm đang chực chờ đâu đó. Nhìn 

những chiếc M 133 và thậm chỉ xe tăng M 48, rồ ga ting ra biển trên xe đầy lính và dân. Nhưng rồi đã 

phải chìm sâu vào lòng biển cả bởi HQ 504 giớ này đã xa hơn mọi người nghĩ. Từ bờ biển nhìn giòng 

người ra khơi trông như một con rắn khổng lồ uốn lượ để cố gắng tìm một chỗ trên chiến hạm. Chiến 

hạm giờ này chắc đã đầy người, nhưng vẫn cố cứu vớt (xin tưởng nhớ và vinh danh những chiến sĩ HQ 

trong cuộc di tản đầy máu và nước mắt này).. Khoảng 11:00 sáng, tôi cùng ba thằng em quân đội vượt 

thoát Đà Nẵng bằng 2 can xăng trống. Bằng mọi cố gắng, chúng tôi đã bơi ra biến , nhưng giờ đây tàu có 

lẽ đã đầy người, nên HQ 504 đã đóng bửng. Lênh đênh trên biển đã đuối sức, ba (3) thằng em quân đội, 

đã cố gắng lôi cái xác gần như buông xuôi theo vận nước lên được một cái thuyền nhỏ mà sau này không 

lâu chở đâu trên dưới 100 nhân mạng. S 

au gần 1 tiếng rưỡi lênh đênh, tàu gặp một xà lan quân đội, tất cả đã được chuyển lên xà lan. Chiếc xà 

lan lặng lẽ, từ từ trôi ra khơi....đây đó những tiếng khóc nỉ non, chửi rủa. Xà lan mang theo hàng ngàn 

con ngư của Quảng Trị, Thạch Hã n,Thường Dời với hàng ngàn tâm trạng rối bời...không địnhy hướng. 

  



6/ Cơ Xưởng hạm 802 khoảng 1: 3o chiều 29/03/1975: 

     Khoảng 1:30 xà lan cặp hông Cơ Xưởng Hạm 802. Lưới được thả xuống. Những quân nhân TQLC đã 

giúp đỡ đồng bào lên tàu. rất nhiều đồng bà dđã không hề leo lưới đổ bộ, họ leo nửa chừng rồi theo 

sóng biển dập dìu, ngã xuống, có đồng bào rơi xuống biển, hoạc bị gẫy chân vì chân đập vào thành tàu, vì 

không quen leo lưới. Nhưng rồi sức người có hạn, chỉ hai lần leo lưới giúp đỡ, tôi và ba thằng em quân 

đội, đàng lên tàu đầu hàng số mạng bởi lẽ không thể giúp gì hơn được nữa. Đang lúc leo lưới lên 802, tôi 

trông thấy tướng Bùi Thế Lân đứng trên kỳ đài cùng một Sĩ quan HQ có lẽ là Hạm trưởng 802, nhìn 

chúng chúng tôi leo lưới. Lên tàu dựa vào vách, nhìn về Đà Nẵng, khói bụi mịt mu2che phủ, vẩn thấy 

những chiếc phao dập dìu theo sóng, nhưng không một người nào trên đó. Đã xa nên tầm nhìn giới hạn, 

chỉ biết rằng Đà Nẵng đang trong cơn hấp hối. Đà Nẵng nơi tôi từng biết đến qua sách vở, và chỉ ở lại Đà 

Nẳng chưa đầy 12 tiếng, giờ đã mất dần trong mắt tôi. Ẩn hiện trong làn sương khói bụi mờ, nơi những 

thang em quân đội và bạn bè đã không thể đào thoát, có thằng đã phơi thây ngoài biển cả trùng khơi. 

Biển mặn hiền hòa đã đưa tụi mày về một nơi không có tiếng đạn bay ngày nào, nhưng biển khơi cũng 

làm tụi mày không thể trở về, với gia đình, bạn bè, những ly rượu ân tình ngày nào mà thày trò mình 

từng ngả ngớn nơi núi rừng trùng điệp. Quảng Trị, Hải Lăng, Hòa Mỹ, Barbara, Đồi Lê Huấn, dòng Thạch 

Hãn, đỏ ngầu mùa đông cuồn cuồn về Cửa Việt ra biển khơi...Viết đến đây tao đang nhớ đến tụi mày, 

những thằng em giang hồ, ngang tàng, coi trời bằng vung, nhưng tụi mày đã cho tao thấy rằng tụi mày 

đáng sống, sống trọn tuổi trẻ, điên cuồng, bồng bột, nhưng bốc lửa khi cần thiết....Chiếc 802 cập cảng 

Cam Ranmh sau 2 ngày vá một đêm hải hành trên biển cả xuôi Nam. 

  

Kêt luận: 

1/ Dang Họp ở Căn cứ HQ Tiên Sa, thì bị pháo kích chiều ngày 27/03/1975. 

2/ Các tướng gặp nhau lần cuối gồm Tr/ tương Ngo Quang Trưởng, Tướng TL / SD1, Th/ tướng Bùi Thế 

Lân TL/ SDTQLC, Đại tà Nguyễn Thành Tr TPLP/ SDTQLC và một hai vị tướng, kèm theo một nhân viên 

Lãnh Sự Hoa Kỳ chiều ngày 28/03/1975 

3/ Quá nửa đêm ngày 28/03/1975, rạng ngày 29/03/1975, các tướng đã di tản, không như ông Khiêm 

viết. Và nơi các tướ ganặp nhau lần cuối chính là phi trường Non Nước, nơi tôi đã đến vào sáng ngày 

29/03/1975 vào lúc 4:00 sáng, và không còn một ai trong đó. 

4/ Tướng Lân đã di tản cùng HQ Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoai (Đề Đốc Thoại lúc đó là TL / HQ Vùng 1 Duyên 

Hải 

cả hai được HQ người nhái cứu và đưa lên chiếc 802 như tôi đã viết. 

4/ Một số Quân nhân thuộc DD 1  và DD 2 TD6 đã bị lạc qua bãi biển Mỹ Khê, cùng TD 7 rút ra từ mặt 

trận Phong Điền, sau khi nhận lệnh phá hủy kho đạn TQLC, tại BTL/ Tiền Phương / SDTQLC ở Hương điền 

thất bại, đã ra đến bờ biển muộn màng và bị bắt gần như trọn bộ. Bãi biển Mỹ Khê cũng là nơi chôn vùi 

TQLC bên cạnh Non Nước. TDP/ TD6 Đai/Úy Hoàntugử trận tại chủng viện Đà Nẵng khi ông dắt cánh B 

rời Thường Đức. TDT/ ,Tr/tá Lê Bá Bình thóat về Nam. Tôi gặp ông tại Cam ranh. Một TD / TQLC có 



chừng 50 SQ, nhưng lúc gạp lại, chỉ còn lại 5 SQ, tôi là một trong năm SQ này (còn lại đúng 02 Trung Đội 

Trưởng) 

5/ SD/TQLC hai Lữ Đoàn bị tan rã tại bãi biển Thuận An Huế. Lữ Đoàn 369 tan hàng tại Đà Nẵng. Chỉ 

trong vòng vài tuần lễ cuối tháng ba 1975. 

6/ Một đại đơn vị, đã không còn tồn tại, vận nước và những người bạn đồng minh đã kho7ng muốn nó 

tồn tại. Chỉ còn chăng là những kỷ niệm khó quên mổi khi tháng 03 sắp đến. 

  

Một chút kỷ niệm thời trẻ xin được gửi đến các bạn, nếu có sai xót xin bổ túc. 

  

Giang 244 

  

Thần Ưng Cảm Tử 

Tr/ d 3, DD4, TD 6 TQLC 

 

  

 TB : Chiều tối ngày 29/03/1975 Đà Nẵng đã hòàn toàn rơi vào ta địch. Sáng ngày 30/03/1975, đã có lệnh 

trình diện tập trung, nhưng chưa đi cải tạo, bởi lẽ CS đã không thể ngờ được là có thể chiếDmĐà Nẵng 

một cách dễ dàng như vậy. Do Đó VC không chuẩn bị gì cả. 

Đúng là bất chiến tự nhiên thành (Vận nước) 


