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(Lời mở đầu: Được sự góp ý của Niên trưởng HQ Thiếu tá Phạm đình 
San (K10 SQHQNT) cũng như từ chiến hữu thuộc thuỷ thủ đoàn HQ 11, 
hồi ký Trận Chiến tại vùng Cà Ná, mũi Dinh Phan Rang được bổ túc 
thêm dữ kiện. HQ 503 bị bắn vào ngày 18.4.1975 thay vì 19.4.1975. Nhớ 
lại năm xưa, không những riêng tôi mà thiết nghĩ cả thuỷ thủ đoàn HQ 
503 đang còn hiện diện trên cỏi đời nầy rất biết ơn tất cả các Hạm 
trưởng và toàn thể thuỷ thủ đoàn của các chiến hạm như HQ 11, HQ 
231, HQ 3, HQ 17, HQ 07 và tất cả chiến hạm hiện diện tại vùng Cà Ná, 
mũi Dinh đã tham dự trận chiến ngày 18.4.1975, đã cứu nguy HQ 503 ra 
khỏi vùng chiến đấu. Nếu không có sự tiếp cứu của các chiến hạm, có 
thể HQ 503 sẽ bị thiệt hại nặng hơn, số tử vong có thể gia tăng và chiến 
hạm có thể là mục tiêu sẽ bị bắn chìm vì HQ 503 không có đại pháo 76,2 
ly hay 127 ly để chống trả đối phương. Xin một phút nghiêng mình tưởng 
niệm đến các Chiến Sĩ thuộc Thuỷ Thủ Đoàn HQ 503, HQ11 đã Vị Quốc 
Vong Thân. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn quý Niên trưởng, quý chiến 
hữu Hải Quân đã cung cấp cho tôi nhiều dữ kiện hửu ích để cho hồi ký 
được hoàn hảo hơn.  
 
Kể từ chiều 30 tết Ất Mão tức là ngày 10.02.1975, HQ 503 được lệnh 
phân tán mỏng, từ Sài Gòn ra thả neo tại Vũng Tàu. Rồi sau đó chiến 
hạm đi công tác liên tục. Hết ra miền Trung, rồi xuống tận Phú Quốc, 
Côn sơn. Hết ra Quy Nhơn, rồi đến Nha Trang, Cam Ranh, Hàm Tân, 
Vũng Tàu. Khi chiến hạm có chuyến công tác di tản quân dân cán chính 
về Sài Gòn thì còn gì vui hơn cho thuỷ thủ đoàn vì họ có dịp về thăm gia 
đình, bạn bè, người yêu. Ở ngoài biển, trăng đại dương không đủ ánh 
sáng để viết thư đêm. Lần nầy tàu về bến, lính biển hẹn người tình đi ăn 
kem, dạo phố. Thế thì tuyệt vời. Nhưng vào đầu Xuân năm ấy tình hình 
chiến sự ngày càng gia tăng. Quân dân cán chính ở những nơi bị địch 
xâm chiếm đang mong chờ sự tiếp ứng, cứu vớt, di tản của chiến hạm. 
Thế là, trong vài ngày ở bến, chiến hạm tiếp nhận nhiên liệu, mua sắm 
thực phẩm rồi lên đường công tác tiếp. 



  
 
Tình hình Phan Rang: 
 
Phan Rang thất thủ ngày 16.4.1975. Lúc bấy giờ chiến hạm tôi đang 
hoạt động trong khu vực chiến đấu cùng với nhiều tàu chiến khác ở vùng 
biển thuộc vịnh Cà Ná, Mũi Dinh tỉnh Phan Rang trong nhiều tuần lễ qua 
để cứu vớt quân cán chính và đồng bào đang đổ xô ra biển bằng ghe 
chạy tỵ nạn cộng sản. Chiến hạm tôi cùng với những chiến hạm khác 
trong vùng còn có nhiệm vụ chận đứng hoặc giảm thiểu tối đa áp lực tấn 
công của cộng quân hướng vào Phan Thiết. 
 



Lúc bấy giờ Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là Tư Lệnh Hải Quân vùng 2 
Duyên Hải. 
 
Tuy nhiên, cho tới trước ngày 17.4.1975, khi những chiến hạm HQ 3 và 
HQ 17.v.v. chưa đến tăng viện chiến trường vùng Cà Ná, Phan Rang, thì 
Hạm trưởng HQ 503 là Hải quân Trung tá Nguyễn văn Lộc (K11 
SQHQNT) có cấp bậc thâm niên cao nhất tại vùng nhận quyền chỉ huy 
chiến thuật OTC trong vùng trách nhiệm. 
 
Vào đêm 16.4.1975 chúng tôi nhìn thấy trên quốc lộ 1 nằm sát bờ biển 
có rất nhiều ánh sáng di động cách nhau từ khoảng 50m đến 70m từ 
Phan Rang hướng về Phan Thiết. Trợ chiến hạm HQ 231, Hộ tống hạm 
HQ 11 cũng như nhiều loại chiến đỉnh khác được lệnh dùng hoả lực 
chận đứng sự di chuyển của cộng quân bằng các loại quân xa chở bộ 
đội hướng về Phan Thiết vào ban đêm trên quốc lộ 1 sát biển. 
 
Hai chiến hạm nầy đã dùng hoả lực mạnh, đại bác 76,2 ly và đại bác 40 
ly để tấn công đoàn xe cộng quân. HQ Thiếu tá Nguyễn văn Phước (K15 
SQHQNT), Hạm trưởng Trợ chiến hạm HQ 231 đã tham dự trận chiến 
kể lại: 
 
„…Ban đêm, quốc lộ 1 sáng rực lên, kéo thành một vệt dài như con rắn, 
uốn khúc theo sườn núi. Quân xa của địch, mở đèn sáng trưng, chạy 
nườm nượp như vào chỗ không người. Tôi thở dài: Phan Thiết chắc 
chắn rồi sẽ mất. Nhưng là chiến sĩ là phải chiến đấu đến giờ phút cuối 
cùng. HQ 11 và HQ 231 tắt đèn tối om, tiến vào bờ và bắn trực xạ vào 
cái đám lúc nhúc đó. Nghe tiếng đại bác, chúng vội vàng tắt đèn đứng 
im. Chúng tôi cũng ngừng bắn vì không thấy bọn chúng. Khi chúng mở 
đèn tiếp tục chạy, chúng tôi lại bắn. Thỉnh thoảng một chiếc xe cháy đỏ 
rực lên là biết trúng đạn của chiến hạm. Địch hoạt động suốt đêm. 
Chúng tôi cũng bắn phá suốt đêm không biết mệt vì nghỉ đến sự sống 
còn của đất nước. Chắc có lẻ địch bị thiệt hại nặng và bị ngăn chận 
không tiến nhanh được. 
 
Sáng tờ mờ đã thấy nhiều chiếc T54 của chúng xuất hiện. Trung Tá San 
quả thật là một hạm trưởng gan lì và nhiệt huyết. Ông cho tàu tiến gần 
sát bờ đấu súng với T54. Nhưng chiến hạm bị bất lợi vì mục tiêu lồ lộ, 
còn bọn chúng núp vào khe núi bắn ra. Chúng tôi còn một bất lợi nữa là 
muốn tác xạ chính xác, chiến hạm phải luôn luôn di chuyển để giữ đúng 
huớng. Ngừng tại chỗ, gió và sóng biển sẽ làm chiến hạm xoay, không 
thể bắn chính xác được. Còn nếu tiếp tục chạy đưa mũi tàu vào bờ, đến 



một lúc nào đó, phải quay ra, lúc đó là mục tiêu cho địch bắn. Cho tàu 
chạy song song với bờ thì cũng là mục tiêu tốt cho địch. 
 
Chúng tôi chỉ có hai, còn chúng vô số kể. Tàu HQ 11 bị bắn trúng pháo 
tháp 40 ly và hầm máy. Một thượng sĩ đứt đầu chết tại chỗ, vài thủy thủ 
bị thương nặng. Trong khi đó, một trung đoàn của sư đoàn 2 bộ binh, án 
ngữ mũi Cà Ná, bị VC tràn ngập, các đơn vị của ta rút xuống biển, 
Dương vận hạm HQ503, Hạm trưởng Trung tá Nguyễn văn Lộc, có 
nhiệm vụ bốc các chiến sĩ của ta lên. …“ 
 
Đúng vậy, sáng sớm hôm sau 17.4.1975, lúc tôi đang đi phiên, hiện diện 
trên đài chỉ huy thì được biết Hộ Tống Hạm HQ 11, HQ Thiếu tá Phạm 
Đình San (K10 SQHQNT) là Hạm trưởng, đang tiến vào bờ để quan sát 
tình hình. 
 
Hộ Tống Hạm Chí Linh HQ 11 
 
Vì khoảng cách giữa HQ 503 và HQ 11 hơi xa nên tôi không nhận diện 
rõ vị trí của HQ 11. Qua vô tuyến tôi có nghe các Hạm trưởng liên lạc với 
nhau. Trong phút chốc chúng tôi nghe đạn pháo từ bờ bắn ra chiến hạm. 
Theo như nhân viên thuỷ thủ đoàn đã hiện diện trên đài chỉ huy HQ 11 
lúc bấy giờ cho biết thì đó là pháo từ những xe tăng T54 của cộng quân 
trên bờ bắn ra hướng về chiến hạm HQ 11. Cũng qua vô tuyến tôi được 
nghe từ HQ 11 cho biết rằng chiến hạm HQ 11 đã bị trúng đạn làm cho 1 
thượng sĩ tử thương và 2 thuỷ thủ bị thương. Tức thời, tất cả chiến hạm 
đang hiện diện gần bờ đã nhanh chóng rút ra xa khỏi bờ. Được biết, 
cộng quân đã dùng cả xe quân sự lẫn xe dân sự để chuyển quân vào 
Phan Thiết sau khi Phan Rang lọt vào tay cộng quân. 
 
Chiến hạm HQ 503 lúc đó đang thả neo cách xa bờ để cho dễ dàng liên 
lạc và tiếp nhận quân cán chính từ bờ được chuyển bằng ghe nhỏ ra 
chiến hạm. HQ 503 cũng vội nhổ neo và di chuyển lên hướng mũi Dinh 
để tiếp tục cứu vớt quân dân cán chính đang tìm cách di chuyển ra chiến 
hạm. 
 
Kể từ chiều ngày 17.4.1975, Tuần Dương Hạm HQ 17, HQ 3 đến tăng 
viện cho chiến trường. Hải quân Trung tá Trương Hửu Quýnh (K11 SQ 
HQNT) là Hạm trưởng HQ 17 có cấp bậc thâm niên nhất, nhận quyền 
chỉ huy chiến thuật (OTC) thay thế Hạm trưởng HQ 503. 
 



Cũng theo như HQ 11 cho biết, khi HQ 17 và HQ 3 nhập vào vùng chiến 
cũng bị cộng quân từ bờ bắn ra, nhưng may mắn các chiến hạm không 
bị trúng đạn của cộng quân. 
 
HQ 503 khi còn là OTC, từ những ngày trước, chiến hạm tôi nhận lệnh 
phải cứu Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi đang lẩn tránh trong núi và tìm 
cách lên tàu. Lúc bấy giờ ông dùng biệt hiệu là Vương Hồng và liên lạc 
qua hệ thống truyền tin bằng âm thoại (máy PRC 25) với chiến hạm của 
tôi sau khi Phan Rang thất thủ. 
 
Trong suốt thời gian liên lạc với biệt danh Vương Hồng, chúng tôi thấy 
trên núi gần bờ biển mũi Dinh có tín hiệu bằng gương phản chiếu ánh 
sáng mặt trời chiếu ra. Chiến hạm tôi tức thời di chuyển đến gần bờ hơn 
để nhờ các ghe nhỏ chạy ngang qua vào đón ruớc và sẽ trả tiền hoặc 
đưa dầu Diesel cho họ. 
 
Lần nầy khi chiến hạm vào gần bờ giữa mũi Cà Ná và mũi Dinh thì cứu 
vớt thêm một số quân Biệt Kích từ trong bờ đi ghe nhỏ ra chiến hạm. Số 
Biệt Kích cho biết trong bờ còn có bạn bè đồng đội nữa. Vì vậy mà chiến 
hạm tôi di chuyển chậm chạp gần bờ, gần nơi có gương phản chiếu trên 
bờ, để chờ những ghe chở quân nhân ra chiến hạm tiếp tục. Mặc dù 
vậy, ở vùng đó HQ 503 không bị pháo của cộng quân. 
 
Ra hải ngoại nhờ xem bản đồ trên google, qua không ảnh của vệ tinh, tôi 
mới hiểu, sở dĩ cộng quân không thấy chúng tôi là vì đại bác của cộng 
quân được đặt trụt vào phía trong vịnh Cà Ná. Ngay tại mũi Cà Ná, thì 
mõm đá gồ ghề, đại pháo của cộng quân không thể kéo ra được và đặt 
tại đó. Ngoài ra, cộng quân sợ ta dễ dàng phát hiện vị trí đặt đại pháo 
của chúng và có thể bị phá huỷ bởi hải pháo của ta. Vì thế tầm quan sát 
của cộng quân từ bờ ra vùng biển giữa mũi Cà Ná và mũi Dinh bị giới 
hạn. Chúng chỉ có thể quan sát ở phía trước vịnh Cà Ná mà thôi. Nhờ 
vậy, chúng đã không thể phát giác ra HQ 503 khi cứu vớt quân cán 
chính lên chiến hạm vì tầm nhìn đã bị đồi núi ở mũi Cà Ná che khuất. 
Nhưng nếu chiến hạm nào chạy đến gần mũi Cà Ná thì cộng quân có 
thể phát giác được và có thể bị đại pháo của chúng từ bờ bắn ra vì mục 
tiêu lọt vào tầm quan sát của chúng. 
 
Thật vậy, vào buổi chiều ngày hôm trước, khi HQ 503 còn ở phía Nam 
mũi Cà Ná, chúng tôi có xem thấy 1 chiếc PCF vừa di chuyển từ mũi 
Dinh ở phía Bắc xuống phía Nam. Khi chiến đỉnh PCF vừa chạy ngang 
qua mũi Cà Ná, cách khoảng 3 hải lý, thì bị đại pháo cộng quân bắn ra. 
Tôi và các sĩ quan HQ 503 có nhìn thấy vài quả đạn của cộng quân bắn 



rơi gần chiến đỉnh PCF. Tức thời PCF lấy mũi hướng ra khơi và chạy hết 
tốc lực. Chốc lát đã thấy PCF rời xa mũi Cà Ná. Cũng chính gần chổ 
biển nầy mà ngày hôm sau HQ 503 bị bắn. 
 
HQ 503 bị pháo của cộng quân: 
 
Vào sáng ngày 18.4.1975, HQ 503 trở lại vùng biển giữa mũi Cà Ná và 
mũi Dinh để cứu vớt thêm một số quân cán chính được các ghe đánh cá 
chở ra chiến hạm. HQ 503 di chuyển lên xuống gần đó. 
 
Khoảng 16:50 giờ chúng tôi, tất cả sĩ quan trên chiến hạm gồm có Hạm 
trưởng, Hạm phó, sĩ quan đệ nhất cho tới sĩ quan kém thâm niên nhất 
trên chiến hạm ngoại trừ các sĩ quan đương phiên đều đang hiện diện 
trong Carre sĩ quan để dùng cơm chiều. Thông thường như mọi ngày, 
sau khi ăn cơm xong, sĩ quan nào có nhiệm vụ đi ca thì rời khỏi phòng 
để chuẩn bị lên thay thế ca đương nhiệm trên đài chỉ huy. Số sĩ quan 
còn lại thì ngồi trò chuyện trong phòng ăn sĩ quan hoặc tự do. 
 
Trong lúc vừa ăn vừa trò chuyện thì cơ khí trưởng Đại uý Hà (SQ HHTT) 
cho biết hệ thống nước ngọt của chiến hạm bị hư đang được sửa chữa. 
Cơ khí trưởng Hà xin phép Hạm trưởng và đề nghị HQ Trung uý Trần 
Ngọc Điệp (K1 SQOCS) đang trưởng phiên cho tắt máy trong chốc lát để 
sửa chữa tiếp tục. Đuợc Hạm trưởng chấp thuận, xong bửa ăn, Đại uý 
Hà rời Carre sĩ quan đi xuống hầm máy. Sau đó Đại uý Hà liên lạc với 
Trưởng phiên đương nhiệm là Trung uý Điệp và cho ngưng cả 2 máy tả 
và hửu của chiến hạm. Cá nhân tôi và vài sĩ quan khác cũng sắp sửa rời 
phòng ăn để chuẩn bị lên đài chỉ huy đổi phiên lúc 17:30 giờ. Trong lúc 
chiến hạm đang tắt máy và xuôi theo giòng nước khoảng 17:15 giờ, mũi 
chiến hạm hướng về phía Nam, gần bờ biển mũi Cà Ná, cách bờ 
khoảng 5-7 cây số thì pháo của địch từ bờ bắn ra. Thế là nhiệm sở tác 
chiến được ban hành từ đài chỉ huy khi quả đạn đầu tiên của địch quân 
rơi gần chiến hạm. Hạm trưởng rời phòng ăn, tức tốc chạy lên đài chỉ 
huy. Tất cả thuỷ thủ đoàn và sĩ quan trên tàu đều nhanh chóng đến vị trí 
nhiệm sở tác chiến của mình. 
 
Tôi vội chạy vào phòng ngủ để lấy nón sắt chạy đến nhiệm sở tác chiến. 
Phòng ngủ của tôi nằm dưới sân thượng và bên phải của chiến hạm. 
Lúc đó phòng ngủ của tôi nằm hướng bên bờ. Khi tôi vừa rời phòng 
trong giây lác thì một quả đạn 105 ly rơi trúng ngay phòng tôi nổ tung. 
Một mảnh đạn bắn xiên lên phòng truyền tin nằm ở chính giữa chiến 
hạm, phía dưới sân thượng, gần Carre Sĩ quan làm cho HQ Trung uý 



Nguyễn Anh Kỳ (K21 SQHQNT), trưởng ban Truyền tin, tử thương. 
Phước lớn cho tôi. 
 
Một quả đạn khác rơi gần khẩu đại bác 40 ly đôi ở phía sau lái của chiến 
hạm. HQ Trung uý Phạm Nghĩa Vụ (K20 SQHQNT) trưởng khẩu bị 
thương. May mắn cho Trung uý Vụ thoát khỏi lưởi hái của tử thần. 
 
Loạt đạn pháo kế tiếp của cộng quân được bắn, chiến hạm tôi tiếp tục bị 
trúng đạn. Một quả pháo 105 ly rơi vào đài chỉ huy, gặp phải ghế ngồi 
của Hạm trưởng, nổ tung làm cho 3 sĩ quan là HQ Trung uý Trần Ngọc 
Điệp (K1 SQOCS), HQ Trung uý Độ (tương đương K21 SQHQNT) và 
HQ Thiếu uý Trần Thanh Nghị (K23 SQHQNT) cùng 2 nhân viên Giám lộ 
đương phiên bị tử trận. Hạm trưởng HQ Trung tá Nguyễn văn Lộc (K11 
SQHQNT) đang đứng ngay ở ống liên lạc trước đài chỉ huy xuống phòng 
lái điện ở tầng dưới đài chỉ huy để ra lệnh, thì bị những mảnh kiếng của 
đài chỉ huy vỡ bể cũng như mảnh đạn nổ văng trúng vào cổ, vào vai, vào 
đầu người của Hạm trưởng. Hạm trưởng bị thương và máu chảy ra rất 
nhiều. May mắn cho Hạm trưởng, đã thoát chết. 
 
HQ Trung tá Nguyễn Văn Lộc vừa được thuyên chuyển lên HQ 503 thay 
thế HQ Trung tá Dương Bá Thế (K10 SQHQNT), nhận quyền chỉ huy và 
là tân Hạm trưởng HQ 503 đi chuyến công tác đầu tiên. 
 
Đài chỉ huy của chiến hạm bị hư hại nặng. Hệ thống điện bị trở ngại. Tay 
lái điện bất khiển dụng. Chiến hạm bị lao đao. Hạm phó là HQ Đại uý 
Hùng (K16 SQHQNT), từ phòng truyền tin, chạy lên phòng lái điện nằm 
trực tiếp phía dưới đài chỉ huy, thay thế Hạm trưởng để hướng dẫn 
chiến hạm di chuyển ra khỏi tầm đạn pháo. Lúc bấy giờ chiến hạm phải 
sử dụng lái tay nằm dưới hầm máy và rất khó khăn khi điều chỉnh mũi 
chiến hạm hướng ra khơi để xa bờ. Thay vì tàu chạy ra khơi thì mũi tàu 
lại hướng vào bờ. Mặc dù Hạm trưởng bị thương nặng nhưng vẫn cố 
gắng cùng Hạm phó để chỉ huy thuỷ thủ đoàn đưa chiến hạm thoát khỏi 
vùng nguy hiểm. 
 
Ngay những loạt đạn của cộng quân pháo đầu tiên, Tuần dương hạm 
HQ 17, HQ 3 và các chiến hạm khác trong vùng đã nhanh chóng tiến 
đến gần HQ 503 để tiếp cứu, đồng thời nả hải pháo 127 ly và 40 ly vào 
vị trí đặt đại pháo của cộng quân. Hạm Trưởng HQ 17 cùng khoá 11 
SQHQNT với HT HQ 503. 
 
Theo như HQ 11 cho biết, lúc đó Hộ tống hạm HQ 11 đang công tác 
tuần tiểu tại phía Nam mũi Cà Ná, cách đó vài, ba hải lý, vội vàng nhấn 



còi nhiệm sở tác chiến, hai máy tăng tốc tối đa, vừa chạy đến gần HQ 
503 để tiếp ứng, vừa nả hải pháo 76,2 ly vào nơi pháo của cộng quân 
bắn ra. Đồng thời Hạm trưởng HQ 11 Phạm đình San ra lệnh cho thuỷ 
thủ đoàn vận chuyển dây thừng cở to từ hầm chứa lên boong để sẵn 
sàng giòng kéo HQ 503 vì tưởng rằng HQ 503 không thể rời khỏi vùng 
chiến đấu được. 
 
Tình chiến hữu, tình đồng đội, tình chiến hạm là ở chổ đó! Mà đúng vậy, 
Hạm trưởng Phạm Đình San là khoá đàn anh (K10 SQHQNT) và cũng là 
bố của Hạm trưởng Nguyễn văn Lộc (K11 SQHQNT) khi còn trong quân 
trường theo truyền thống (bố con) của Hải Quân VNCH. 
 
Những quả đại bác của cộng quân nổ chát chúa khắp nơi xung quanh 
chiến hạm HQ 503 xảy ra liên tục. Chiến hạm HQ 503, loại Dương vận 
hạm, vừa to lớn cồng kềnh mà hệ thống điện lại vừa bị hư hại nên di 
chuyển rất khó khăn. Tưởng rằng chiến hạm khó có thể ra khỏi vùng bị 
pháo. Mỗi khi chiến hạm bị trúng đại pháo của cộng quân thì khắp nơi 
trên chiến hạm rung chuyển. Những mảnh đạn pháo trúng vào thành 
tàu, khung tàu, va chạm lẫn nhau phát ra những âm thanh tử thần vang 
dội và tưởng rằng chiến hạm có thể bị chìm. 
 
Trong khi chiến hạm chúng tôi đang lạng quạng, mũi đang hướng vào 
bờ thì bị loạt đạn kế tiếp của cộng quân pháo tới. Nhưng có lẽ xạ thủ của 
cộng quân tính sai nên nguyên loạt đạn quá tầm. Tất cả rơi ra khơi, rớt 
xa chiến hạm. Rồi sau đó ngừng hẳn. Có lẽ đại pháo của địch bị trúng 
đạn hải pháo từ các chiến hạm của ta nên chúng bất khiển dụng. 
 
Sau khoảng 1 giờ 30 phút giao tranh thì cộng quân không còn bắn đại 
pháo vào chiến hạm tôi nữa, mặc dù chiến hạm tôi vẫn còn nằm trong 
tầm pháo của cộng quân. Chiến hạm đã bị trúng tổng cộng trên 10 quả 
pháo. Số lượng đạn cộng quân bắn ra chiến hạm HQ 503 khoảng 40 
quả hoặc nhiều hơn. Hầu hết đạn pháo của cộng quân rơi xung quanh 
chiến hạm. Một số trúng phía sau lái của chiến hạm, từ đài chỉ huy trở về 
sau. Chỉ có một vài quả đạn trúng bên hông giữa chiến hạm. Nhưng rất 
may là không quả đạn nào trúng lườn chiến hạm ở dưới mặt nước cả. 
Chiến hạm không bị vô nước. 
 
Trên chiến hạm chở khoảng 350 đồng bào chạy tị nạn gồm các quân 
dân cán chính đã được cứu vớt trước đó mấy ngày nhưng không ai bị 
thương vì họ tạm trú ở phía trước của boong chiến hạm. 
 



Sau nầy kiểm soát thì thấy những mảnh đạn 105 và 155 ly. Có thể đó là 
những khẩu đại pháo 105 và 155 ly của quân lực VNCH bị cộng sản tịch 
thâu được và chúng di chuyển đến bờ biển vùng Cà Ná mũi Dinh, đặt và 
nguỵ trang tại đó để bắn thẳng vào chiến hạm chúng tôi - Dương Vận 
Hạm Vũng Tàu HQ 503. 
 
Tất cả thuỷ thủ đoàn và quân dân cán chính trên chiến hạm rất đau buồn 
và thương tiếc 4 sĩ quan và 2 nhân viên Giám Lộ của chiến hạm đã hy 
sinh. Thêm vào đó có 18 thuỷ thủ của chiến hạm bị thương. Máu me lai 
láng ở phòng ăn sĩ quan, phòng ăn đoàn viên được dùng làm nơi để 
băng bó vết thương cho thương binh ngay cả ở phòng truyền tin và ở 
nhiều nơi khác trên chiến hạm. 
 
Mặc dù tình hình chiến hạm như vậy, sau khi ngưng tiếng súng, đến 
vùng an toàn, Hạm trưởng Nguyễn Văn Lộc đã chỉ thị cho nhà bếp nấu 
cháo cho các em bé và người già có ăn. Thật là một vị hạm trưởng nhân 
hậu. 
 
HQ 503 trở lại Sài Gòn: 
 
Chiến hạm HQ 503 dần dần ra khỏi vùng chiến đấu và được lệnh trở về 
Sài Gòn với sự hộ tống của Hộ tống hạm HQ 11. Qua những ngày dài 
HQ 503 di chuyển một cách chậm chạp, chiến hạm đã về đến Bộ Tự 
Lệnh Hạm Đội Sài Gòn an toàn. Sau đó chiến hạm được lệnh sửa chữa 
khẩn cấp. 
 
Sau khi chiến hạm về tới bến, vào những ngày đầu, tất cả sĩ quan và 
thuỷ thủ đoàn rất bận bịu nhiều công việc. Ngoài việc đi tham dự những 
buổi Lễ An Táng của 4 Sĩ quan và 2 nhân viên đã Vị Quốc Vong Thân, 
trên chiến hạm thiếu sĩ quan, tôi được điều động thay thế và trực nhiều 
ngày ở chiến hạm để chuẩn bị cho chuyến hải hành viễn dương vô thời 
hạn. Chỉ trong vòng 3 ngày, ban ẩm thực trên chiến hạm đã mua sắm 
đầy đủ thực phẩm dùng cho 3 tháng. Thuỷ thủ đoàn được thông báo 
chuẩn bị đi công tác dài hạn. 
 
Trong 2 ngày phép về thăm gia đình từ 28 đến 29 tháng 4 năm 1975, tôi 
đã cùng với vợ mới cưới vào ngày 30.01.1975 chuẩn bị hành trang để 
sẵn sàng theo chiến hạm ra đi. Sáng ngày 30.4.1975, hết phép, tôi 
xuống lại chiến hạm đang đậu tại Bộ Tư Lệnh Hạm Đội Hải Quân Sài 
Gòn thì mới biết hầu hết những chiến hạm khác đã ra khơi trong đêm 
29.4.1975. Vì chiến hạm tôi bất khiển dụng nên không thể rời quân cảng 



được. Thế là hầu hết thuỷ thủ đoàn của chiến hạm HQ 503 bị kẹt ở lại. 
Những sĩ quan bị bắt đi tù với mỹ từ „học tập cải tạo“... 
 
Nguyễn Văn Phảy 
(Đệ Nhị Song Ngư) 
 
Cựu Trưởng Ban Giám Lộ kiêm Thám Xuất HQ 503 
eMail: vgpgermany@gmx.net 


