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Trọn một binh đoàn Bắc Việt với chiến xa đại pháo bị huỷ diệt chỉ trong 
một nháy mắt... 
 
Đêm đã xuống hoàn toàn. Binh sĩ đã nằm ở vị trí chiến đấu, và rải rác ở 
phía bên đường dẫn xuống đồng bằng, giữa những hòn đá, ở những vị 
trí pháo binh và bách kích pháo, các xạ thủ củng đã sẵn sàng. Dài theo 
bìa phía đồn điền, là một đại đội biệt động quân với các khẩu trung liên, 
súng phóng lựu và súng không dật 57 ly. Phải biết chờ đợi và biết giữ 
yên lặng. 
 
Vào lúc 10 giờ đêm, có tiếng phành phạch của trực thăng Chinooks 
nghe được mỗi lúc một gần. Binh sĩ cho đốt những ngọn đèn mà ánh 
sáng chỉ có trên không mới nhìn thấy, đánh dấu bãi đáp để nhận hàng 
tiếp liệu. Những chiếc trực thăng đảo tròn trên Bộ Chỉ Huy, với những 
kiện hàng nặng trong các lưới thép lòng thòng dưới lườn. Chỉ trong vòng 
vài phút, họ đã đặt các kiện hàng tiếp liệu xuống đất, hệ thống dây bịt 
thả ra hết và trực thăng lại bay đi. Và họ trở lại hai lần nữa. Từ xa, các 
tiếng nổ của đại bác gầm thét như những tiếng sấm trong cơn mưa. 
Nhưng cơn bão mà chúng tôi đang chờ đợi lại không thấy tới. Nằm gọn 
trong một hốc đá, tôi không tài nào ngủ được. Chỉ nghe tiếng dế gáy liên 
hồi….. 
 
Nhưng đến 3 giờ sáng thì mọi sự đều biến chuyển. Nhiều chùm lửa đỏ 
rực của pháo binh Bắc Việt bay vào ngọn đồi. Có môt số cây bị trốc cả 
gốc lên. Rồi có một đợt tiếng la vang dội dưới chân các mỏm đá, phía 
dưới chân đồi.. Đó là lệnh xung phong của cán binh cộng sản. Bộ đội 
Bắc Việt tấn công trực diện dọc theo hai bên con đường. Binh sĩ Miền 
Nam không bắn phát súng nào. Họ chờ cho "bộ đội" đến gần hơn dưới 
100 thước. Và lúc đó tất cả các loại súng đều nổ một lượt. Mấy ống bách 
kích pháo nhắm vào hai bên đường, nã đạn, nòng súng gần như thẳng 
đứng cho tầm tác xạ ngắn lại. Pháo binh 105 ly tác xạ ở cự ly 0 độ. Thấp 
hơn phía dưới, về phía bên trái thì các khẩu trung liên của biệt động 
quân nổ như bắp rang. Có vài trái sáng được bắn lên xé tan màn đêm 
tối, cho thấy các bóng người tan tác, ngã lăn oằn oại dưới đất với những 
tiếng kêu la thảm thiết. Rồi hai trực thăng võ trang C119 lại xuất hiện, 
đang xé gió bay tới,,, sau tiếng gầm, lao xuống như hai con chim ưng 



gặp mồi và dùng các khẩu đại liên điện bắn như mưa xuống đám cán 
binh Bắc Việt còn sống sót đang tháo chạy tán loạn dưới cánh đồng. 
 
Có nhiều tràng pháo 130 ly bắn quá ngắn nên rơi hết xuống đám rừng 
làm trốc gốc thêm một số cây. Pháo binh 155 ly của Miền Nam phản 
pháo lại cũng dữ dội như sấm sét. Đến 5 giờ sáng thì mọi tiếng súng 
đều ngưng… Lúc trời sáng tỏ thì binh sĩ mới cẩn thận bước ra khỏi 
phòng tuyến và đi lần xuống đồi, súng lăm lăm cầm tay sẳn sàng nhả 
đạn. Trên mặt đất có rất nhiều thây của cán binh Bắc Việt mặc quân 
phục xanh lá cây. Đại úy Nhân trao cho tôi một ly cà phê nóng và nói: 
 
"Đêm rồi mọi việc đều rất tốt. Nhưng mà họ sẽ trở lại. Một tiếng đồng hồ 
nữa là thiếu Tá Luân sẽ có mặt ở đây, và anh sẽ đi về với ông ta." 
 
Vào 7 giờ sáng tôi lên trực thăng của thiếu tá Luân, và chúng tôi cất 
cánh, lên cao độ 1200 bộ và bay về hướng Bắc. Nhìn từ trên cao, Xuân 
Lộc chỉ là một đống gạch vụn đầy bụi, duy nhất chỉ còn mỗi lầu chuông 
của nhà thờ sừng sững như một ngọn hải đăng. 
 
Trực thăng đổi hướng về hướng Đông và xuống thấp là là trên ngọn cao 
su. Qua khỏi đồn điền Hàng Gòn, chúng tôi thấy một đoàn xe dài của 
Bắc Việt, các chiến xa, các xe pháo binh, và xe vận tải chở đầy cán binh 
đang di chuyển dài trên mấy cây số ngang nhiên như chỗ không người 
và không thấy có nghi trang. Thiếu tá Luân tạt thật nhanh đi chỗ khác, 
dùng vô tuyến báo động ngay cho Biên Hòa và vọt thẳng lên cao độ 
1500 bộ. 
 
Mười phút sau, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng quá kinh hồn. Hai, 
rồi bốn, rồi sáu chiến đấu cơ A.37 đâm bổ xuống tác xạ từ phía sau của 
đoàn xe gây nhiều đám cháy, lửa khói mịt mù. Vài giây sau đó lại có hai 
chiếc vận tải cơ C.130 thả xuống từ trên cao hai thùng tròn đen, có dù, 
và khi gần chạm đất gây ra hai tiếng nổ thật kinh khủng và phi thường, 
tiếp theo sau đó là hai lằn ánh sáng ngắn màu xanh kỳ dị. Hai ngọn khói 
hình nấm tròn bốc lên cao với một luồng gió mạnh phi thường đến đỗi 
trực thăng của chúng tôi ở cao độ 500 thước bị ảnh hưởng, phải bị lắc lư 
rung chuyển thật mạnh, rồi rơi tuột xuống một khoảng không như một 
hòn đá, đến cao độ 800 bộ mới lấy lại được cự thăng bằng. 
 
Khi khói tan biến hết, thì mới thấy được con đường ngổn ngang đầy xe 
cộ bị lật ngã, nghiêng ngữa, tan nát, các khẩu pháo bị tung xuống hố và 
thây người chết nằm rãi rác trên 200 thước bề ngang, cây cối bị trốc gốc 
ngã lộn nhào đưa cả rễ lên trời. Thật là một cái nhìn khiếp đảm, cả một 



sự hủy diệt chỉ trong nháy mắt Thiếu tá Luân cho trực thăng bay sà 
xuống đường và bắn hết tất cả rốc kết dọc theo hai bên đường. Không 
có một tiếng súng bắn trả: Thì ra thiếu tá Luân đã bắn vào một đoàn 
người chết….. 
 
Sau khi đáp xuống sân bay Biên Hòa, Thiếu tá Luân vừa cởi nón sắt ra 
vừa nói với tôi; 
 
"Anh có thấy rõ mức độ thiệt hại không? Hai thùng tròn đen được thả 
xuống ban nảy là hai trái bom C.B.U. 55. Một đầu đạn được gắn vào 
phía trước hai thùng đen đó là bộ phận kích hỏa phát nổ gần mặt đất. 
Như vậy là không có góc độ "tử giác". Trong vòng 150 thước đường bán 
kính, không còn một chút không khí nào hết, dĩ nhiên là không còn 
dưỡng khí ở đâu cả. Cộng thêm với làn sóng cực mạnh của sức nổ. Cho 
nên đây là một loại vũ khí kinh hoàng, chỉ có thể dùng nó khi nào địch 
quân tập trung đông đảo thì mới có hiệu quả cao. 
 
- Như vậy họ dùng thuốc nổ loại nào? 
 
- Tôi cũng không biết chính xác cho lắm. Công thức nấy còn là "Tối Mật" 
và chỉ có người Mỹ là có thể biết thôi. Tôi nghĩ đây là một sự pha trộn 
giữa chất nổ T.N.T và một chất hóa học nào đó. Loại bom nầy đã có từ 
lâu rồi, nhưng vì sợ dư luận của dân chúng Hoa Kỳ, nên người Mỹ chưa 
bao giờ xử dụng. Khi rời khỏi Việt Nam, họ để lại cho chúng tôi trên 20 
trái bom nầy và có dặn chúng tôi là chỉ nên xử dụng khi nào tối cần thiết, 
coi như đó là biện pháp sau cùng. Gần như đây là loại vũ khí của "cơ 
may cuối cùng"…, chúng tôi đã xử dụng 7 trái trong vòng 3 ngày nay. 


