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Ở đầu một đường bay, những người lính chữa lửa đang chữa cho 

một phi cơ phản lực 2 động cơ, bị trúng một hỏa tiễn SA.7 của Liên 

Xô lúc mới vừa cất cánh. Cạnh một chiếc xe vận tải tôi nhìn thấy 4 

bao ny lông dài đã đóng kín. Đó là những gì còn nhặt lại được từ thân 

thể của phi hành đoàn 4 người. 

Vào lúc 2 giờ trưa, tôi lại lên được một chiếc phi cơ vận tải "chinook" 

để bay lên vùng mặt trận. Tôi được tháp tùng với khoảng 40 anh em 

biệt kích người vạm vỡ, gọn ghẽ trong bộ quân phục đen, được trang 

bị súng phóng lựu và tiểu liên 45 ly ngắn nòng M3 A.1 bá xếp. Huy 

hiệu mà họ mang trên tay áo là một con ó và một chiếc dù được thêu 

trong một hình tam giác, chỉ cho tôi biết họ thuộc lực lượng biệt kích 

dù Lôi Hổ (cọp bay). Đây là một đơn vị đặc biệt, chuyên hành quân 

ban đêm từng toán 3 người một, trong vùng địch, có nhiệm vụ tìm vị 

trí địch, các trục tấn công của địch, sau đó báo cho pháo binh và 

không quân bạn để có hành động phản ứng kịp thời. 

Giờ đây tôi lại đang trên đường đi đến Xuân Lộc: đây là lần thứ ba 

trong tám ngày nay tôi lên khu vực nầy, mà lần nầy thì chuyến đi có 

vẻ thoải mái và anh em đoan chắc với tôi là đến một vị trí tương đối 

yên tĩnh và sạch sẽ hơn. Chiếc trực thăng bay độ 15 phút thì đến 

vùng Xuân Lộc, bay trên quốc lộ 1 và ngoặc hẳn về hướng Đông, hạ 

thấp xuống độ 700 bộ đến một vườn cao su bạt ngàn thẳng tắp. 

Chiếc "chinook" xuống rất nhanh. Từ trên nhìn xuống, Xuân Lộc ít 

nhất nếu còn gì thì cũng chỉ có một quang cảnh mờ nhạt. Rất lo ngại 

tôi ghi nhận là có nhiều chùm lửa, cột khói do đạn pháo cứ rơi đều 

xuống vòng đai đã bị tàn phá. Chiếc "chinook" của chúng tôi hạ cánh 



đáp xuống làm tung bụi mù đỏ thẳm. Khoảng 50 người dân rách rưới 

chạy lại bao quanh chiếc trực thăng. Có nhiều người đã bị thương; và 

vẫn một cảnh tượng cũ: các bà mẹ bế con trẻ áo quần đầy máu, vẻ 

mặt hốt hoảng đang muốn đi khỏi đây. Một chiếc xe Jeep, chạy gần 

như nhảy qua các đống gạch vụn, chở tôi đến một trạm cứu thương. 

Mỗi một làn gió nhẹ đưa tới là có một mùi hôi thối kinh người từ mấy 

trăm xác chết của Cộng Sản Bắc Việt đầy ruồi nhặng xông lên. Một 

người y tá nói với tôi: 

"Chúng tôi làm gì có thì giờ để chôn cất họ, chỉ kịp rải lên mình họ 

một lớp vài vá cát đá vụn mà thôi". 

Ở trạm cứu thương nầy đầy những quân nhân bị thương. Có hai vị 

bác sĩ trẻ đang làm những gì mà họ có thể làm được dưới một ánh 

đèn mờ màu xanh. Họ gọt, họ cắt xén, khâu lại, hay cưa bỏ. Có nhiều 

người mang những vết thương kinh hoàng đầy mủ trắng. Các tay 

chân bị cắt được vất lẫn lộn vào một thùng phuy xăng mà các anh y tá 

đã mang tới lúc còn đầy xăng. Các mảnh vụn khác thì được chôn ở 

một hố được đào lên cách đó chừng 20 thước có tưới thuốc khử 

trùng và được lấp đất lại cẩn thận.. Ngoài sân trời đang vần vũ, mấy 

đám mây đen kịt đang là đà dưới chân trời. Cơn bão lại sắp đến. 

Tôi cố tìm Đại Tá Phước, chỉ huy trưởng đơn vị Biệt Động Quân. Một 

trung sĩ cho tôi biết là ông đang ở gần nhà bưu diện, nơi sắp có cuộc 

đụng độ mạnh. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hột xuống mảnh đất khô 

khan đầy máu nầy, và sau đó thì mưa to, mưa quá to và chỉ trong vài 

phút đã làm ướt ngập trũng hết nơi đây. Anh em binh sĩ ai cũng phải 

choàng áo đi mưa vào. Hằng đàn chuột to từ những lổ cống hay từ 

các bức tường sập tuông ra. Có đến hằng ngàn con xám đen, từng 

đàn, lì lợm tuôn ra từ những đống thây ma chôn vội vàng. 

Một sĩ quan Biệt Động Quân dẫn tôi đi và bắt tôi phải ẩn nấp trong 

một hầm trú ẩn lụp xụp trong đó có khoảng một tiểu đội với súng liên 

thanh nhẹ được bố trí đạn đã lên lòng.. Viên trung úy liên lạc vô 

tuyến. Mưa càng ngày càng to. Các anh em binh sĩ dù nằm hay ngồi 



dựa lưng sau bức tường sập tất cả ai cũng đều trong tư thế sẵn sàng 

chờ chiến đấu. 

Vào lúc cơn mưa bão đang hoành hành, một tràng đạn rốc-kết bay 

xuống nhà bưu điện và tất cả những vùng quanh đó. Tất cả phải chen 

nhau xuống hố chiến đấu đầy bùn đầy nước nhầy nhụa hay nấp trong 

những ô tường không nóc để chịu trận, nghe tiếng gầm rú xé tai và 

tiếng nổ chát chúa của các quả rốc-kết. Và sau rốc-kết lại đến phiên 

đạn bách kích pháo, khô khan hơn, chát tai hơn và chính xác hơn. Và 

thình lình, nhìn xuyên qua cơn mưa tầm tã, xuất hiện những bóng 

người mặc quân phục xanh sậm. đội nón cối tròn, sát cánh nhau đi 

tới: đó là bộ đội Bắc Việt đang tấn công. Họ đến từ dường rày xe lửa. 

Viên trung úy ra hiệu và các súng liên thanh bắt đầu đua nhau nhả 

đạn. Toán nầy ngã gục nằm xuống lại có toán khác tràn lên. Họ tiến 

vào bưu điện. Người ta nghe được nhiều loạt nổ của lựu đạn trong 

nhà bưu điện, và hai tiếng nổ thật lớn sau đó. Một mảnh tường bay 

lên vụn vằn. Đó là 2 tên đặc công Cộng Sản đang mở đường bằng cốt 

mìn. Một toán người nhỏ thó đang tràn vào nhà bưu điện. Cùng lúc 

với cứ điểm nầy, nhiều loạt tấn công khác đã được tiến hành. 

Cộng Sản Bắc Việt hiện đang ở thế mạnh. Ít nhất cũng phải đến một 

tiểu đoàn. Họ bắn liên tục không ngừng. Lần xung phong sắp tới, chắc 

là đến lượt chỗ của chúng tôi. Nhưng một hàng rào chính xác và hữu 

hiệu của đạn pháo 105 ly trên chiến xa ở phía sau chúng tôi chừng 

800 thước đã cứu vãn tình thế. Những trái đạn đi rồi nổ trước mặt 

chúng tôi làm chúng tôi muốn ngưng thở, nhưng đã sát hại kinh 

khủng hàng ngũ của Cộng Sản. Qua 10 phút bắn cuốn chiếu, pháo đội 

ngưng bắn. Các Biệt Động Quân ra khỏi hầm trú ẩn và phản công. 

Những gì còn lại của nhà bưu điện đang cháy như một ngọn núi lửa. 

Đến 5 giờ chiều, tất cả coi như xong.. Chu vi bãi chiến trường gần như 

quang đãng, cơn bão cũng đã qua, bầu trời lại xanh trở lại. Một sự 

yên tĩnh không tả được đang ở đâu đây, chung quanh chúng tôi.Chỉ 

có một con chó phèn duy nhất đang đau khổ chạy quanh khu nhà sập 

đổ nát, kêu la ầm ĩ vì bị các mảnh đạn trên lưng. 



 

Tôi quay trở lại bản doanh của sư đoàn. Dưới chân của tượng Chúa 

trước nhà thờ, một anh lính Dù đội mũ nồi đỏ đang quì cầu nguyện, 

hai tay chấp lại nhưng vẫn tì trên khẩu súng của mình..Tôi có cảm 

tưởng là thành phố nầy đã bị cày xới lên bằng máy ủi. Tất cả chỉ còn 

là những đống gạch vụn của các bức tường đổ nát, các tấm tôn và 

gạch vữa bị nhào đi nhào lại với nhau rải rác thành từng đống một, và 

trên tất cả là chiếc thánh giá của nhà thờ với tường lỗ chỗ dầy vết 

đạn, và những lỗ hổng tác hoác. Trong dãy nhà của trường đạo đầy lỗ 

thủng đạn, tôi gặp Đại Tá Hiếu, 40 tuổi, quân phục vẫn láng cót, với 

chiếc nón vải đi rừng nhưng vẫn có khẩu súng lục đeo ngang lưng. 

Ông rất tự hào về trung đoàn 40 của ông, đơn vị đang phòng thủ cả 

mặt Nam của thành phố. Ông ta nói: 

"Anh biết không, chúng tôi có thể đánh họ chớ sao không. Chúng tôi 

đã đẩy họ ra khỏi thành phố rồi đấy chứ, và chúng tôi không rời khỏi 

thành phố nầy đâu. Giả thiết mà chúng tôi có được một số đại bác 

130 quỷ quái mà họ dùng để nã vô tội vạ vào chúng tôi! Tinh thần dù 

sao cũng vững lắm, chúng tôi đã lãnh đủ 12 ngàn quả đạn pháo và ba 

ngàn quả rốc-kết từ ngày 9 tháng 4 đến nay. Cộng Sản đã tấn công 

chúng tôi 6 trận trong 8 ngày nay. Chúng tôi đã đẩy lui được hết, 

nhưng trận tấn công quyết liệt nhất chưa đến đâu. Tôi chắc chắn là 

nó cũng sẽ đến gần đây thôi. 

Trong vài ngày nữa đây, thế nào họ cũng gom lực lượng của họ lại 

bằng cách tập trung các sư đoàn được rảnh tay sau khi các tỉnh ở 

miền Trung bị thất thủ, và đây có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng. Nếu 

chúng tôi chịu không nổi, thì Sài Gòn chắc không đứng được lâu đâu." 

Sau hai giờ tôi vừa sống ở đây, thật tình tôi không muốn nghĩ tới 

"trận chiến cuối cùng" nó sẽ như thế nào. 

Phía ngoài, giữa nhà thờ và những gì còn lại của các văn phòng hành 

chánh, các chiến binh Dù, những người đã đụng trận nặng hồi đêm 

qua, đang nằm dài nghỉ ngơi dưới đất ở bìa sân bay. Có 3 người trong 

số nầy gác súng của họ vào môt cái cây và họ ngồi cạnh nhau, vừa 



đàn guitar vừa hát nho nhỏ theo tiếng đàn.. Trông họ cũng đã có tuổi 

rồi… 

Tôi rảo chân đi về phía chợ. Binh sĩ thuộc khu phòng thủ trung ương 

nầy được rải dài ra trên năm trăm thước khỏi nhà thờ (đã bay hết 

nóc, kính thì củng vỡ tan, tường rạn nứt), nằm vững chắc trong 

những hầm núp kiên cố, có bao cát che đầu được sắp trên các tấm 

đan bằng bê-tông, tất cả đều có đường dây điện thoại chôn duới đất 

nối liền với nhau. Các vị trí nầy đều tua tủa súng liên thanh, súng 

phóng hỏa tiễn chống chiến xa, và đại bác không dật. Các chiến xa 

M.48, có trang bị đèn chiếu hồng ngoại tuyến cho đại bác để tác 

chiến ban đêm đang bố trí dài theo hai bên bệnh viện có một đại đội 

Dù trấn giữ. 

Đến 6 giờ chiều thì tôi mới được gặp Đại Tá Phước, ông đi thanh sát 

các tiền đồn vừa mới trở về. Là một sĩ quan với diện mạo và tướng đi 

trông rất trẻ trung, 39 tuổi, người chắc nịch như một trụ đá, ông 

Phước không bao giờ đeo súng hay nón sắt tác chiến. Chúng tôi đã 

biết nhau từ trận tấn kích Tết Mậu Thân của Cộng Sản. Lúc đó ông chỉ 

huy các liên đội Biệt Động Quân đến thay thế các đơn vị Thủy Quân 

Lục Chiến ở Chợ Lớn. Ông đã có tiếng là một sĩ quan đặc biệt liêm 

khiết, ham tiến chớ ít chịu lùi, nhưng biết tiết kiệm gìn giữ từng mạng 

sống của binh sĩ mình. Sau đó tôi lại gặp ông ở Neak Luông, nơi đó 

các đơn vị miền Nam đã thiết lập một căn cứ lớn trong chiến dịch tấn 

kích lên CampuChia. Đại Tá Phước nắm tay tôi và nói: 

"Vào đây, vào phòng hành quân của tôi, chúng mình sẽ ăn một chén 

cháo gà với nhau đã. Tôi chưa có ăn gì cả từ sáng đến giờ, đói muốn 

chết đây bạn " 

Đại tá Phước rót thêm một tách trà, hớp từng ngụm và tiếp tục: 

"Trước hết, chúng tôi thiếu cái gì ? Đó là một sư đoàn hành quân di 

động tốt. Bao giờ chúng tôi mới thật sự đánh úp họ được và bẻ gãy 

các cuộc tấn công của họ được. Nhưng chúng tôi không - "Như vậy là 

anh tới thăm tôi ? Tướng Đảo có nói với tôi là anh đã tới đây 3 hôm 

trước. Ê, được lắm ! Tình hình càng ngày càng quyết liệt hơn rồi đó. 



Trên phương diện giá trị chiến đấu của binh sĩ, tôi không có gì lo ngại 

hết. Anh em Dù và Biệt Động Quân đều có cú đấm của mình, và sư 

đoàn của tướng Đảo là một đơn vị ưu tú. Trước mặt chúng tôi là bộ 

đội Bắc Việt còn rất trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm hơn chúng tôi, 

nhưng họ có quân trừ bị quan trọng, và có lực lượng tăng cường cho 

họ đều đều. Vì không có đầy đủ quân số cần thiết nên chúng tôi phải 

nằm cứng ở thế phòng ngự và vì thế bị chúng nó tấn công có phương 

pháp. Kết quả là chúng tôi phải đào lỗ và sống như những con chuột 

chù và thiết trí những hầm trú ẩn hay đường hầm tác chiến! Tướng 

Đảo đã cố gắng gần một tuần nay để đem về lại Trung đoàn 43 của 

ông (trung đoàn thứ ba của sư đoàn ) đang bị cầm chưng ở Củ Chi. Bộ 

Tư Lệnh đã từ chối, và ông rút trung đoàn về không được. Nhưng còn 

một bài toán rất trầm trọng hơn nữa, đó là vấn đề tiếp vận. Tôi sẽ 

cho anh một vài con số. 


