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ÑAÏI HOÄI VOÕ BÒ AÂU CHAÂU 
KYØ 13, 2017

Hoàng Tôn Long,  K31 

Sau những lần bàn thảo và cuộc họp mặt của Liên Hội 
Âu Châu vào trung tuần tháng 9.2016, Đại Hội Võ Bị 
lần thứ 13 đã được quyết định tổ chức tại Cộng Hòa 

Liên Bang Đức. Sau khi nhận được hợp đồng của Câu Lạc Bộ 
Thanh Niên, Ban Tổ Chức Đại Hội  thành hình vào tháng 11 
tại nhà NT Nguyễn Vĩnh Giám K19 và mọi việc chuẩn bị bắt 
đầu tiến hành.

Ngày 27.7.2017
Sáng sớm tinh sương, quý NT phụ giúp đón người tại 

phi trường phải lên đường vì đoạn đường trên 200 Km. Hai 
TTNĐH cũng tất bật ra phi trường để đón các NT đến sớm 
đưa về hai địa điểm Hotel IBIS Messe và Câu Lạc Bộ Thanh 
Niên.

13h30: Hai chiếc xe bus của BTC mướn đã đưa tất cả quý 
NT về Hotel và CLB/TN. Hôm nay tại CLB/TN Bad Homburg, 
bầu trời quang đãng hứa hẹn những ngày nắng ấm như chia sẻ 
niềm vui hội ngộ của các CSVSQ Võ Bị đến từ Canada, Hoa 
Kỳ, và Úc Châu. Tuy phải chia làm hai nơi trú ngụ, nhưng mọi 
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sinh hoạt hàng ngày đều về CLB/TN để trải bầy tâm sự. Nơi 
đây, những tiếng mày tao rộn ràng thăm hỏi như thời trai trẻ 
của những CSVSQ vang lên mừng lần tao phùng hiếm có, dù 
bây giờ tóc đã bạc màu. 

Bữa ăn chiều đầu tiên cho ngày hội ngộ, không có thế ngồi 
gập cằm như thời TKS mà tà tà dân chính như Cán bộ TKS 
ngày nào, những khuôn mặt chưa từng quen biết nhưng cùng 
chung mẫu số thân thiện một nhà. 

Lễ Khai Mạc Đại Hội Âu Châu kỳ 13: vào lúc 20h00 tại 
phòng họp lớn với nghi thức thường lệ và trang nghiêm. Sau 
phần khai mạc là chương trình hát Karaoke thu hút đông đảo 
các chị, còn các NT các khóa có dịp họp bên men bia. Đến hơn 
1h00 sáng mà tiếng cụng ly… vẫn còn vang lên ở các phòng 
họp nhỏ. Sinh hoạt của TTNĐH cũng chiếm lấy một phòng để 
hàn huyên và làm quen với anh chị em đến từ Hoa Kỳ.

Ngày 28.7.2017
Để hưởng một ngày không khí trong lành trên một vùng 

cao 600m, mọi người tham dự cuộc du ngoạn thăm vài di tích 
theo từng nhóm 25 người. Qua giải thích bằng Anh ngữ của 
người hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm, mọi người có cơ hội 
tìm hiểu học hỏi thêm.

Buổi tối sau giờ ăn, mọi người cùng nhau chia sẽ những khó 
khăn trong công việc đôn đốc con em tham gia đoàn TTNĐH,  
về công ăn việc làm sau khi học xong, rồi tới gia đình v.v……

Ngày 29.7.2017
Là một buổi sinh hoạt tự do xuất phố cho quý NT và gia 

đình ngoài Âu Châu. Riêng LHAC tham dự buổi họp để bầu 
lại BCH hai khối Đông Bắc và Tây Nam, tiếp theo sẽ bầu Liên 
Hội Trưởng Liên Hội Âu Châu cho nhiệm kỳ 2017-2019.

Sau khi chủ tọa đoàn thông qua các điều lệ bầu cử, thời 
gian cho ứng cử dần trôi qua vì thông thường không ai ứng cử, 
sau đến phần đề cử thì có hai người được đề nghị là CSVSQ 
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Hoàng Tôn Long K31 và CSVSQ Đặng Văn Khanh K25 cựu 
LHT chấp nhận sự đề cử. Sau cuộc bỏ phiếu kín người đắc cử 
chức vụ LHT/LHAC là CSVSQ Hoàng Tôn Long, K31

 Lễ Bế Mạc Đại Hội Võ Bị Âu Châu:
Tối ngày 29.7 là buổi lễ Bế Mạc Đại Hội Âu Châu với 

chương trình văn nghệ của gia đình Võ Bị do cháu Mai Ngọc 
Sương K10/2 làm trưởng ban văn nghệ. Lễ bàn giao giữa cựu 
và tân Liên Hội Trưởng dưới sự chứng nhận của Tổng Hội 
Trưởng THTVBQGVN, thành phần Ban Chấp Hành cũng 
được tân LHT trình diện như sau:

Liên Hội Trưởng:   CSVSQ Hoàng Tôn Long,  K31 
Liên Hội Phó Nội Vụ: CSVSQ Cao Hữu Hiển, K30
Liên Hội Phó Ngoại Vụ: CSVSQ Đặng Văn Khanh, K25
Thủ Quỹ:   CSVSQ Hồ Để, K29
Ủy Viên Xã Hội:  Chị Đặng Văn Khanh, K25/1
Liên Đoàn Trưởng TTNĐH/AC: Mai Ngọc Sương, K10/2
Liên Đoàn Phó: Hoàng Tuấn Hữu, K31/2
Các chức vụ khác sẽ được LHT bổ túc sau.
Ngày 30.7.2017
Chia tay sau khi ăn sáng cùng nhau, tụ họp lần cuối với 

những tiếc nuối khi những ngày vui qua mau. BTC đã cám ơn 
quý NT và gia đình tham dự ĐHAC kỳ 13, đã góp bàn tay cho 
BTC hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp, một lời nhận khuyết điểm 
nếu có điều gì không hoàn chỉnh xảy ra trong lúc điều hành, 
xin mọi người hoan hỉ bỏ qua. Cuối cùng chúc quý NT cùng 
gia đình đi du ngoạn được vui vẻ. Và nhất là... Hẹn Ngày Tái 
Ngộ.“

Vào đây để lấy hình: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B2Wizvai0j0TZ

zFPUUY4LV9WVms
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ÑAÏI HOÄI VOÕ BÒ CHAÂU AÂU, 2017 
VAØI HÌNH AÛNH ÑAÙNG NHÔÙ

Nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH trong lễ khai mạc. 
CSVSQ Hoàng Như Long - K31, CSVSQ Đặng Văn Khanh - 

K25, CSVSQ Lại Đình Đán - K18 (từ phải).



156 Đa Hiệu 111

Một phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã hy 
sinh mạng sống để bảo vệ tự do và độc lập cho VNVCH. Hàng 
thứ hai, từ trái: các CSVSQ Nguyễn Viết Ấn - K24, Đinh Tiến 

Đạo - K24

Toàn cảnh hội trường
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Buổi hội thảo của Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

Lễ bàn giao giữa Tân Liên Hội Trưởng (CSVSQ Hoàng Như 
Long - K31, bên trái) và Cựu Liên Hội Trưởng (CSVSQ Đặng 
Văn Khanh - K25), với sự chứng kiến của CSVSQ Tsu A Cầu, 

Tổng Hội Trưởng
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Lễ rước Quốc Quân Kỳ trong buổi lễ bế mạc. (Từ trái: Các 
CSVSQ Lâm Văn Rớt - K19, Đinh Văn Thành - K30, Nguyễn 

Bạch Châu - K30, Phạm Xuân Thiếp - K22.)

Ban Chấp Hành mới của Liên Hội Võ Bị Châu Âu: Cô Mai Ngọc 
Sương -K10/2, Liên đoàn Trưởng Liên Đoàn TTNĐH/AC; các 

CSVSQ Hoàng Tôn Long -K31, LHT/LHAC; Đặng V. Khanh -K25, 
LHP/ Ngoại Vụ; Cao Hữu Hiển -K30, LHP/ Nội Vụ; Hồ Đễ -K29, 

Thủ Quỹ; chị Đặng V. Khanh, Ủy Viên Xã Hội (từ trái).
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TIEÅU ÑOAØN 5 NHAÅY DUØ TAÏI 
TRI BÖU

(MUØA HEØ ÑOÛ LÖÛA)

Tố Quyên, K16
Chân Thành Cảm Tạ:
- Giáo sư Jay Veith đã cung cấp bản đồ khu vực trận địa.
- Giáo sư Lê Đình Cai đã cung cấp tài liệu thị xã Quảng 

Trị.
- Các chiến hữu đơn vị trưởng vào lúc đó đã qua điện thoại 

hoặc điện thư hay bài viết 
tường thuật thêm nhiều chi 
tiết quý báu để tôi có thể kể 
lại diễn biến trận chiến tại 
Quảng Trị và tại khu vực 
Trí Bưu năm 1972:

- Đại Tá Trần Quốc Lịch 
(LĐT/LĐ2ND), Tr.Tá  Ngô 
Như Khuê (TĐT/ TĐ101 
175mm), Tr.Tá Nguyễn 
Phú Thọ (TĐT/ TĐ1/54/ 
SĐ1BB), Tr.Tá Nguyễn Kim 
Đễ (TĐT/ TĐ9/ TQLC), 
Tr.Tá Nguyễn Văn Hiển (Tr.

Phòng 3 SĐ/ TQLC), Tr. Tá La Trịnh Tường (TĐT/ TĐ1 ND), 
Tr.Tá Nguyễn Văn Phán (TĐT/ TĐ8/ TQLC), Tr.Tá  Lê Văn 
Mễ (TĐT/ TĐ11 ND), Tr.Tá Trần Đăng Khôi (TĐT /TĐ7 ND), 
Th.Tá Nguyễn Lô (TĐP/ TĐ7 ND), Th.Tá Bùi Đức Lạc (TĐT/ 
TĐ1/PB ND), Th.Tá Phạm Châu Tài (Chiến Đoàn Trưởng 

Trung Tá Bùi Quyển tại hậu cứ 
TĐ5 ND vào tháng 3-1975.
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CĐ3/ LĐ81/ BCND), Th.Tá Trương Đăng Sĩ (ĐĐT/ ĐĐ51 
ND), Đ.Úy Nguyễn Tiến Việt (ĐĐP/ ĐĐ51 ND), Đ.Úy Hồ 
Tường (ĐĐT/ ĐĐ52 ND), Đ. Úy Ng. Hữu Viên (ĐĐT/ ĐĐ33 
ND),  Đ.Úy Trương Văn Út (ĐĐT/ TS2 ND), Tr.Úy  Đinh Viết 
Trinh (ĐĐT/ ĐĐ111 ND), Tr.Úy Lê Thơm (ĐĐT/ ĐĐ23 ND).

Xin người đọc cùng tôi thắp một nén tâm hương tưởng 
niệm đến những anh em quân nhân Nhẩy Dù cùng các anh em 
quân nhân của các quân binh chủng khác đã hy sinh xương 
máu cho đất nước tại đây và các nạn dân không may có mặt 
và chịu nhiều mất mát tại vùng lửa đạn Quảng Trị năm 1972.

Tố Quyên.
* * *

Tổng Quát: 

Trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 trải đều tại 3 
vùng chiến thuật: Mặt trận Quảng Trị vùng I, mặt 
trận Tân Cảnh, Kon Tum vùng II và mặt trận An 

Lộc, Bình Long vùng III. Tại mỗi mặt trận Cộng Sản sử dụng 
một lực lượng từ 3 tới 4 sư đoàn chính qui cùng các đơn vị bộ 
đội địa phương. Các đơn vị này được tăng cường các Tr. Đoàn 
chiến xa và yểm trợ bởi các Tr.Đ Pháo binh, Phòng Không và 
Hỏa tiễn các loại của CSBV yểm trợ.

Tóm Lược Tình Hình Chiến Sự Vùng I, trước Ngày 1/5/ 
1972: 

Ngày 30/3/1972, Khoảng 11:00g hơn, Thiếu Tướng Cộng 
Sản Lê Trọng Tấn dùng một lực lượng lớn gồm 3 SĐ bộ binh 
(các SĐ9 304, 308, 324), 2 trung đoàn chiến xa 202 và 203, 7 
trung đoàn pháo binh và một số trung đoàn và tiểu đoàn thuộc 
quân khu Trị Thiên (B4) cùng các đơn vị phòng không, đặc 
công, công binh v.v…  để bất ngờ tấn công tỉnh Quảng Trị. 
Chúng một mặt từ khu vực Khe Sanh, Lao Bảo tiến theo trục 
Đường số 9, một mặt vượt sông Bến Hải theo ngả Cồn Thiên, 
đồng thời một cánh quân theo ngả Cửa Việt đồng loạt tấn công 
các đơn vị VNCH đồn trú tại các căn cứ quân sự ở phía Bắc 
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và Tây Bắc tỉnh Quảng Trị. Thị xã Quảng Trị rơi vào tay địch 
chiều ngày 1/5/1972. 

Dưới áp lực nặng nề của địch đến chiều ngày 2/5/1972 lực 
lượng VNCH phải lui về lập tuyến phòng thủ tại bờ Nam sông 
Mỹ Chánh. Hai Lữ Đoàn TQLC trấn giữ mặt Bắc của Huế ở 
tuyến sông này. LĐ 258/TQLC của Tr.Tá Ngô Văn Định với 
3TĐ (3, 6, 7) TQLC chịu trách nhiệm từ QL1 về hướng Tây, 
LĐ369/TQLC của Tr.Tá Phạm Văn Chung với 3TĐ (2, 5, 9) 
TQLC trấn giữ từ QL1 ra tới biển.

Tình Hình Chiến Sự Giai Đoạn Tái Phối Trí Và Chuẩn 
Bị:

Ngày 4/5/1972, Tr.Tướng Ngô Quang Trưởng TL/QĐIV 
được bổ nhậm làm TL/QĐI thay Tr.Tướng Hoàng Xuân Lãm. 
Cũng trong ngày, Tr.Tướng Lê Nguyên Khang bàn giao chức 
vụ Tư Lệnh SĐ/TQLC cho Đại Tá Tư Lệnh Phó Bùi Thế Lân.

Nhẩy Dù Nhập Trận:
Ngày 8/5/1972: Lữ Đoàn 2 Nhẩy Dù (LĐ2 ND) gồm các 

TĐ 7,  9, 11ND, và TĐ1/ PBND, vừa từ mặt trận Kontum rút 
về Sài Gòn ngày 20/4/72 để nghỉ chỉnh bị và bổ sung quân 
số, được lệnh ra Huế. Toàn bộ LĐ2 ND bố trí tạm tại khu vực 
An Hòa ở phía Tây Nam thành nội Huế. Tình hình thị xã rất 
lộn xộn. Các cư dân Huế hoặc đã bỏ đi Đà Nẵng hoặc đóng 
cửa nằm yên trong nhà. Trên các con đường chỉ thấy các quân 
nhân thất lạc đơn vị từ Quảng Trị chạy về. Những người lính 
này mặc đủ loại sắc phục, quần áo tóc tai bù xù, tác phong bê 
bối đi lại trên các con đường trong thị xã. Đã có mấy vụ bọn 
lưu manh mặc quân phục giả làm lính đi cướp bóc. Chợ Đông 
Ba bị đốt. 

Để chấn chỉnh tình trạng này, Tướng Trưởng một mặt ra 
quân lệnh cho phép bắn tại chỗ những quân nhân vô kỷ luật, 
một mặt  chỉ thị cho Đại Tá Trần Quốc Lịch, LĐT/LĐ2ND, 
sử dụng quân cảnh ND phối hợp với quân cảnh SĐ1 tái lập 
lại trật tự. Cuối ngày tình hình thị xã Huế ổn định trở lại. Sau 
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đó, Quân Đoàn I biệt phái LĐ2 ND cho SĐ/ TQLC. LĐ2 ND 
được giao trách nhiệm phòng thủ khu vực từ phía Tây QLI vào 
vùng cận sơn, trên tuyến dọc theo bờ Nam sông Mỹ Chánh.

Ngày 9/5/72: BCH/LĐ2 ND đóng tại trại An Dương Vương 
ở cây số 17 với ĐĐ111 của TĐ11ND lo bảo vệ BCH/ LĐ. 
Các TĐND thống thuộc LĐ2 ND đóng tại các ấp Cổ Bi (611-
276), Lai Thành (625-290) 
nằm khoảng 2km phía Tây 
Bắc căn cứ Hiệp Khánh, và 
làng Vân Xá (636-275).

Ngày 12/5/72: LĐ2ND 
di chuyển lên phía Nam 
sông Mỹ Chánh và chịu 
trách nhiệm khu vực của 
LĐ258/ TQLC.

BCH/LĐ2 ND và TĐ1/
PB ND đóng tại căn cứ 
Hòa Mỹ (Evans) (535- 312). (Evans, là căn cứ cũ của SĐ Đệ 
Nhất Không Kỵ Hoa Kỳ, tọa lạc trên một ngọn đồi có độ cao 
ước chừng khoảng hơn 30m và cách lộ 601 khoảng 300m). 
Ngay phía Đông căn cứ là một phi đạo trải nhựa đường, dài 
hơn 1km theo hướng Nam-Bắc. Từ phi đạo theo lộ 601 đi 
chừng 1,5km là gập QL1. Từ đây theo hướng Tây Bắc (hướng 
Quảng Trị) đi chừng 4km là tới cầu Phong Điền, bắc ngang 
trên con sông Ô Lâu.

Các TĐND thuộc hành quân LĐ2ND trấn đóng ở khoảng 
giữa sông Ô Lâu (nằm ở phía Nam) và sông Mỹ Chánh (nằm 
ở phía Bắc) và cách QL1 ở phía Tây khoảng 4km.  

- BCH/TĐ7 ND của Th.Tá Trần Đăng Khôi đóng tại khu 
vực núi Yên Bầu (475- 341) phía Tây Bắc khe An Thôn và 
chịu trách nhiệm về 2 hướng Tây và Nam. 

- BCH/TĐ9 ND của Tr.Tá Trần Hữu Phú đóng tại khu vực 
dẫy đồi phía Bắc 1 nhánh của sông Ô Giang (455- 360) và 
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chịu trách nhiệm hướng núi Hổ Lầy.
- BCH và TĐ11 ND (-) của Th.Tá Lê Văn Mễ đóng tại 1 

khu đồi ở hướng Đông Bắc đồi Trần Văn Lý khoảng 1.5km 
(441- 378), 2 ĐĐ111 và ĐĐ112 đóng dọc bờ Nam sông Mỹ 
Chánh.

Khoảng 10.00 giờ, từ QL1 phía Nam sông Mỹ Chánh, 
Th.Tá Mễ dẫn quân xuất phát từ vị trí bên trái của TĐ2/ TQLC 
của Tr.Tá Nguyễn Xuân Phúc, tiến quân hướng vào khu vực 
cận sơn. TĐ tiến quân trên hai trục, TĐT đi bên cánh trái, 
Th.Tá TĐP Nguyễn Văn Thành dẫn 2 ĐĐ của TĐ đi cánh 
phải tiến dọc theo con sông. Trên đường tiến quân, TĐ11 ND 
bị địch dùng các loại súng cối 82mm, cùng hỏa tiễn 107, 122, 
đại bác 130mm và hỏa lực cơ hữu của bộ binh từ bờ Bắc sông 
Mỹ Chánh bắn sang. Chấm dứt pháo kích, bộ binh địch ào ạt 
tấn công cánh quân của Th.Tá Thành tại phía Nam thôn Tân 
Lương (438- 378).  Pháo Binh ND phản pháo đồng thời dập 
ngay trên đám VC đang lao vào tấn công ĐĐ111 của Tr.Úy 
Đinh Viết Trinh và ĐĐ112 của Đ.Úy Hoàng Ngọc Hùng. Hai 
ĐĐ này lập tức xung phong phản công. Đám VC trước khí thế 
mãnh liệt của ND, chúng rút chạy, bỏ lại một số xác trong đó 
có xác của một cán binh có lẽ cấp TĐ cùng một số vũ khí và 1 
máy truyền tin còn đang liên lạc. Sau đó VC lại pháo kích vào 
BCH/TĐ khiến Th.Tá Mễ bị thương, Th.Tá Thành tạm xử lý 
thường vụ chức vụ TĐT.  

Ngày 12/5/1972 một toán viễn thám của LĐ369/TQLC 
vượt sông Mỹ Chánh mở đầu cuộc hành quân Sóng Thần 5/72 
để thăm dò phản ứng địch và lập một đầu cầu cho cuộc hành 
quân mở ra ngày hôm sau.

Ngày 13/5/1972 TĐ3/ TQLC của Tr.Tá Lê Bá Bình và 
TĐ8/ TQLC của Th.Tá Nguyễn Văn Phán được trực thăng 
vận  xuống khu vực quận Hải Lăng trong khi đó TĐ9/TQLC 
của Th.Tá Nguyễn Kim Đễ vượt sông Mỹ Chánh đánh lên. 
Các đơn vị của Tr.Đoàn 66/SĐ304 bị kẹp vào thế gọng kìm 
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của 3TĐ này nên bị thiêt hại nặng nề.
Ngày 14/5/72. Từ lúc tạm thời chỉ huy TĐ thay Thiếu Tá 

Mễ, hằng ngày Th.Tá Thành chỉ giữ  ĐĐ114 của Đ.Úy  Phan 
Cảnh Cho bảo vệ BCH/TĐ, còn tung cả 3 ĐĐ hành quân lục 
soát khu vực. 

ĐĐ111 của Tr.Úy Đinh Viết Trinh và ĐĐ113 của Đ.Úy 
Điền Minh Xuyến chịu trách nhiệm lục soát thật sâu vào khu 
cận sơn.

ĐĐ112 của Đ.Úy Hoàng Ngọc Hùng được lệnh lục soát 
kỹ khu vực sát bờ Nam sông Mỹ Chánh. Các ĐĐT đều báo 
về BCH/TĐ là có nhiều dấu hiệu chứng tỏ VC đang chuẩn bị 
phục thù. (Chẳng hạn như chúng cắm những lá cờ nhỏ mầu 
vàng ở một số điểm ven bờ Bắc sông Mỹ Chánh để đánh dấu 
các trục tiến quân của chiến xa và các đơn vị tăng cường phối 
thuộc đơn vị chủ lực). Ngoài việc xin các hỏa lực pháo binh 
cận phòng và ngăn chận các lộ trình  địch có thể dùng để tiến 
quân, Th. Tá Thành lệnh các ĐĐ phải thay đổi vị trí đóng quân 
mỗi đêm để tránh tai mắt của trinh sát địch luôn bám sát.

Khoảng 23:00g, trong khi pháo kích quấy rối các vị trí khác, 
một đơn vị của Trung Đoàn 66/ SĐ324 tấn công thẳng vào vị 
trí  ĐĐ111 lúc đó đang nằm án ngữ phía Tây. Toán đặc công, 
thuộc TĐ15 thuộc SĐ304 tăng cường cho Tr.Đ 66 mở đường, 
lọt được vào khu vực tuyến phòng thủ nhưng đã bị các quân 
nhân của ĐĐ111 tiêu diệt toàn bộ bằng lựu đạn và cận chiến.

SĐ1BB Trong ngày, SĐ1BB của Th.Tướng Phạm Văn Phú 
nhận lệnh chuẩn bị tái chiếm căn cứ Bastogne.

Từ lúc 00:00g cho đến 06:00g, 12 phi vụ B52 bắt đầu liên 
tục trải thảm bom trên các mục tiêu quanh căn cứ này để dọn 
đường cho các mũi tiến quân của Tr.Đ3 của Tr.Tá Nguyễn Bùi 
Quang và Tr.Đ1 của Tr.Tá Võ Toàn. Hỏa lực pháo binh của 18 
pháo đội gồm các khẩu 105mm, 155mm, và 175mm từ  các 
căn cứ trong khu vực gần vùng hành quân cũng liên tục rót 
đạn xuống các mục tiêu chính và phụ trên các trục tiến quân 
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của các đơn vị của 2 trung đoàn này.
Lúc 09:15g, sau những loạt đạn pháo binh 155mm và 

175mm bắn hiệu lực, Tr.Đ3 báo cáo về BCH/SĐ1 là cánh quân 
tấn công từ mặt Bắc Bastogne đã chiếm được mục tiêu đầu. 
Trong khi đó thì TĐ xung kích của Tr.Đ1 cũng đã vượt khỏi 
tuyến xuất phát được 1.5km và các toán quân của ĐĐ Hắc báo 
cũng đã đến những vị trí ấn định. Trong ngày cuộc tiến quân 
chậm lại vì những chốt tử thủ** của địch trên trục tiến quân. 

(**Hai TĐ K5 và K9 của SĐ324 Trị Thiên được lệnh tổ 
chức các cụm chốt, mỗi chốt từ 3 đến 4 người trong những 
căn hầm chữ A đào tại lưng chừng sườn núi ở những vị trí 
hiểm hóc, từ các chốt đó chúng có thể quan sát được toàn khu 
vực phía trước của chúng. Được trang bị các loại vũ khí từ cá 
nhân đến thượng liên hay phòng không, và được yểm trợ bằng 
súng cối 61mm của ĐĐ và 82mm của TĐ cùng pháo binh các 
loại của cấp cao hơn, các chốt này có thể chế ngự được các 
đường tiến sát vào khu vực của chúng bằng hỏa lực cá nhân 
và bằng các loại đạn súng cối hay pháo binh. Những chốt tử 
thủ này, với những người lính chân bị xiềng vào súng cộng 
đồng, phải chiến đấu cho tới chết vì không được rời bỏ vị trí 
để trốn chạy.)

Mặc dầu việc thanh toán những chốt này đòi hỏi nhiều thời 
gian và xương máu, song nhờ quyết tâm của những người 
lính SĐ1BB và không yểm của phi cơ Việt Mỹ, đến xế chiều 
các toán quân đi đầu đã nhìn thấy căn cứ Bastogne ở cách họ 
khoảng 800m. Trên chặng đường tiến quân họ đã vượt qua 
346 xác địch và thu hơn 100 vũ khí đủ loại của địch. Tuy nhiên 
tại cao điểm 100m, những chốt địch tại đây, dùng các loại đạn 
súng cối và đại bác 130mm, đã chận đứng được các cánh quân 
của Tr.Đ3 ở dưới chân cao điểm này suốt đêm. 

Ngày 15/5/72:  Khoảng 03:00g, 3 chiến xa T54 từ 2 hướng 
Tây và Tây Bắc cùng bộ binh tùng thiết bắt đầu mở cuộc tấn 
công thẳng vào tuyến của ĐĐ111. Pháo Binh ND liên tục bắn 
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từ lúc khởi sự trận đánh, rót các hỏa tập cận phòng và hỏa tập 
ngăn chặn phía trước tuyến. ĐĐ111 chống trả và phản công 
quyết liệt. Sau hơn 1 giờ đồng hồ giao tranh địch bỏ chạy và 
rút về hướng Tây Bắc. Trước trận tuyến nằm la liệt xác địch. 
TĐ11ND bắt được một cán binh cấp tá, một âm thoại viên và 
một tiền sát viên cùng tịch thu được nhiều vũ khí đạn dược.

SĐ1BB Từ sáng sớm tại BCH/HQ, Th.Tướng Phạm Văn 
Phú đã lấy một quyết định táo bạo là dùng trực thăng đổ tiểu 
đoàn trừ bị của Tr.Đ3 đang nằm tại căn cứ hỏa lực King, ở 
phía Bắc căn cứ Bastogne, xuống ngay mục tiêu Bastogne và 
sau đó từ trong căn cứ này đánh ra. Thời gian dự trù vào lúc 
10:00g.

Tuy nhiên vì thời tiết quá xấu với những trần mây quá thấp 
khiến Không Quân không thể oanh kích mục tiêu để dọn bãi 
đổ quân nên phải đợi. Từng giờ trôi qua trong chờ đợi, từ 
Tướng Phạm Văn Phú đến các SQ tham mưu và các quân 
nhân của TĐ chuẩn bị nhẩy vào Bastogne đang nằm tại căn cứ 
King, ai cũng sốt ruột mong đợi.

Đúng 13:30g, 18 pháo đội bắt đầu hỏa lực tập trung (T.O.T) 
với mọi loại đạn nổ cao, nổ chậm, và chạm nổ trên Bastogne. 
Liền theo sau là hỏa lực các phi cơ khu trục. 

Đúng 14:00g, Trung đội đầu tiên do Th.Úy Hiệp nhẩy 
xuống bãi và nhanh chóng chiếm lĩnh mục tiêu với sự chống 
cự yếu ớt của đơn vị địch tại đây. Th.Úy Hiệp sau đó được 
vinh thăng Tr.Úy ngay tại đây dù mới mang cấp Th. Úy thực 
thụ được hơn 4 tháng.

Sau khi toàn bộ TĐ xuống, họ bắt đầu từ Bastogne đánh 
thẳng xuống cao điểm 100m để hỗ trợ cho TĐ xung kích của 
Tr.Đ3 đang tìm cách chiếm cao điểm này.

Lúc 1030g trong ngày, cánh quân của Tr.Đ1 cũng đã tái 
chiếm được căn cứ hỏa lực Birmingham nằm ở phía Đông 
Bastogne khoảng gần 7km.

Ngày 16/5/72: Lúc 0900g, Hai cánh quân của Tr.Đ 3, một 
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cánh từ Bastogne đánh xuống, một cánh từ dưới chân cao 
điểm 100m đánh lên đã dọn sạch các chốt trong khu vực và đã 
bắt tay nhau. Tr.Đ 3 đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Bastogne.  

Ngày 20/5/72: TĐ3 ND của Th.Tá Trần Văn Sơn, sau khi 
ở mặt trận An Lộc ra, được tái trang bị và được C130 chở 
ra Huế. TĐ (-) đóng tại căn cứ Hòa Mỹ với BCH/LĐ2 ND 
còn ĐĐ32 của Đ.Úy Nguyễn Văn Khoái và ĐĐ33 của Tr.Úy 
Nguyễn Hữu Viên được tăng phái cho TĐ11ND. ĐĐ32 trấn 
đóng về phía Bắc của BCH/TĐ11 ND khoảng 800m (435- 
375), còn ĐĐ33 nằm tại một ngọn đồi cạnh một con lạch nhỏ 
để chế ngự khúc sông hơi cạn của sông Mỹ Chánh nơi địch 
có thể lội qua được, cách BCH/TĐ 11ND khoảng gần 1km 
(433- 374).

Ngày 21/5/72: VC dùng bộ binh cùng chiến xa theo tỉnh lộ 
555 từ hướng ấp Vân Trình (515- 470) tiến thẳng về hướng 
QL1. ĐĐ/ĐPQ tại Vân Trình chịu không nổi đã phải lui về 
sau phòng tuyến hơn 2km. Do đó VC đã thọc sâu vào tuyến 
phòng thủ của TQLC và tấn công bọc phía sau của 2 TĐ3 và 
9/TQLC. Hai TĐ này phải tái phối trí lực lượng để trám lại lỗ 
hổng và ngăn chặn địch. Tuy nhiên, có một nhóm VC đã xâm 
nhập được vào khu vực phía Nam sông Mỹ Chánh, gây gián 
đoạn trục lộ tiếp tế cho TQLC từ quận Phong Điền đến phía 
Đông Bắc phòng tuyến trong mấy tiếng đồng hồ.

TĐ39/BĐQ tăng phái cho TQLC được điều động lên tăng 
cường cho TĐ8/TQLC. TĐ này đang nằm với 2 pháo đội của 
TĐ 2PB/TQLC tại 3km phía Nam tuyến Mỹ Chánh. Hai đơn 
vị này đã dọn sạch đám chốt VC tại các khu vực trên QL1 
trong buổi chiều. 

TĐ3/TQLC tối hôm đó đã gửi 1 ĐĐ vượt sông Ô Lâu trấn 
giữ phía Bắc ấp Vân Trình (515-470).  Khoảng 23:00g, trong 
khi địch pháo kích dữ  dội trên tuyến của TĐ9/ TQLC, khoảng 
30 chiến xa vừa T54, vừa PT76 và BTR50 cùng bộ binh địch 
từ mặt Bắc và Đông Bắc chia 2 mũi tấn công TĐ3/ TQLC. 
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Phi cơ được gọi tới để thả hỏa châu soi sáng trận địa. Mũi 
thứ nhất bị TĐ3/ TQLC đẩy lui vào khoảng 03:00g sáng ngày 
22/5/72. Địch bỏ lại trước phòng tuyến một số xác và 7 PT76 
bị bắn cháy. Một ĐĐ của TĐ3/ TQLC nằm ở phía Bắc làng 
Vân Trình sau 3 giờ giao tranh với mũi dùi thứ hai của địch đã 
phải lui về phía Nam sông Ô Lâu khoảng 1km.

Ngày 22/5/72  khoảng 04:00g, cánh quân VC thuộc mũi 
dùi thứ hai tưởng cánh quân kia đã chọc thủng được phòng 
tuyến của TĐ3/ TQLC nên thọc sâu hơn về phía Nam nhằm 
tiến đánh vị trí BCH/ LĐ369/ TQLC trong căn cứ hỏa lực của 
TĐ3PB/ TQLC do TĐ 8/ TQLC, cùng một số chiến xa của 
LĐ1 Kỵ Binh bảo vệ. 

Khoảng 06:00g, thì cánh quân này bắt đầu tấn công vào 
tuyến của TĐ8 và PB/TQLC. Các khẩu 105mm bắt đầu hạ 
nòng trực xạ còn binh sĩ thì dùng M72 bắn chiến xa. Toán sử 
dụng hỏa tiễn T.O.W trong căn cứ cũng phóng các trái hỏa 
tiễn diệt chiến xa. Hai chiếc phi cơ phản lực vào vùng không 
yểm cũng nhào xuống thả bom và bắn yểm trợ. Địch tháo chạy 
bỏ lại trên trận tuyến 9 xác T54 và PT76 cùng một số lớn xác 
địch.

Cũng trong ngày này, Lữ Đoàn 3 Nhẩy Dù, vừa từ mặt trận 
Nam An Lộc rút về Sài Gòn ngày 18/5/72 để chỉnh bị, cũng 
tức tốc được không vận bằng C130 thẳng ra Huế cùng với các 
TĐ1 ND, TĐ2 ND, và TĐ2/PB ND. 

Ngay khi Tr.Tướng TL/SĐ ND Dư Quốc Đống và BTL/SĐ 
ND ra tới Huế, SĐND được tăng phái Tr.Đ4 của SĐ2 và được 
giao trấn giữ  khu vực giữa SĐ1/BB và SĐ/TQLC. 

BTL/SĐ ND (-) cùng BCH/LĐ3 ND đóng tại căn cứ Hiệp 
Khánh (639-275). Đây là căn cứ  Sally cũ của SĐ Không Kỵ 
Hoa Kỳ. Các TĐND mới ra trấn giữ khu vực các ấp Vân Xá, 
Lai Thành và Cổ Bi nằm quanh  căn cứ Hiệp Khánh. 

Ngày 23/5/1972:  LĐ147/ TQLC mở cuộc hành quân Sóng 
Thần 6/72 với TĐ4/ TQLC của Th.Tá Trần Xuân Quang và 
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TĐ6/TQLC của Th.Tá Đỗ Hữu Tùng được trực thăng vận 
xuống khu vực thôn Hội Yến (462-525) (giao điểm của tỉnh 
lộ 555 và hương lộ 602), sau đó lục soát dọc lên thôn Cổ Lũy 
(452- 537). Trong khi đó TĐ7/ TQLC của Th.Tá Nguyễn Văn 
Kim được tầu đổ bộ của Đệ Thất Hạm Đội đổ xuống bãi biển 
Mỹ Thủy (490-565), khoảng 10km Đông Bắc quận Hải Lăng. 
Các đơn vị TQLC hành quân lục soát khu vực này trong 4 
ngày rồi sau đó rút về tuyến Mỹ Chánh.

Để trả đũa cuộc phản công của TQLC ở hai hướng Bắc và 
Đông, VC với chiến xa tăng cường đã sử dụng 1 TĐ tấn công 
TĐ9/ TQLC của Th.Tá Nguyễn Kim Đễ và cùng lúc, dùng 1 
TĐ tấn công TĐ1/ TQLC của Th.Tá Nguyễn Đăng Hòa. Hai 
TĐ9 và TĐ1 nằm tại tuyến Mỹ Chánh trong hệ thống phòng 
thủ của LĐ258/ TQLC. Trong 3 ngày liên tiếp, cuộc tấn công 
thí mạng này của VC đã bị đẩy lui và số thương vong của 
Cộng quân lên đến hàng trăm cán binh CS. 

Ngày 25/5/72:  Các đơn vị của SĐND nhận lệnh gửi người 
lên học cách sử dụng Hỏa Tiễn T.O.W chống chiến xa (Mỹ 
mới đưa đến Đà Nẵng ngày 21/5/72 để trang bị cho Quân đội 
VNCH) và sau đó nhận lãnh một khẩu T.O.W cùng một số đạn 
mang về cho mỗi TĐND.

Ngày 28/5/1972: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đến thăm 
các đơn vị TQLC đang hành quân  tại Quảng Trị và gắn cấp 
bậc Chuẩn Tướng cho Đ.Tá Bùi Thế Lân. Tổng Thống cũng 
gắn cấp Đại Tá cho Tr.Tá Ngô Văn Định và Phạm Văn Chung. 
Hai ông Định và Chung là LĐT/LĐ258 và LĐT/LĐ369/ 
TQLC. Tổng Thống cũng gắn cấp Trung Tá cho Th.Tá Đỗ 
Hữu Tùng, TĐT/TĐ6/TQLC, và Th.Tá Nguyễn Kim Đễ TĐT/
TĐ9/ TQLC. Đây là 2 TĐ diệt nhiều chiến xa của VC trong 
mấy trận chiến trước đó. TT cũng gắn một số các cấp bậc khác 
cho những quân nhân TQLC hữu công còn lại. 

Ngày 1/6/72: Trong ngày toán viễn thám của ĐĐ2 Trinh 
Sát  của LĐ2ND liên tục báo về địch tập trung khá đông ở 
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phía Tây Bắc tuyến Mỹ Chánh và có 1 đoàn chiến xa địch 
đang di chuyển nhằm hướng Mỹ Chánh. LĐ2 ND xin phi cơ 
oanh tạc mấy điểm nói trên vì chúng ở ngoài tầm của 105mm 
và 155mm. Đ.Tá Trần Quốc Lịch, LĐT/LĐ2 ND dự đoán VC 
có thể tấn công TĐ11/ ND trong đêm nên đã cho lệnh Th.Tá 
Bùi Đức Lạc, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1/PB ND, sử dụng toàn 
bộ hỏa lực PB của TĐ cũng như của pháo đội 155mm tăng 
phái, tăng cường hỏa lực PB tối đa cho tuyến Mỹ Chánh.

Ngày 2/6/72: Khoảng 02:00g, toán viễn thám của ĐĐ Trinh 
sát 2 ND báo về là chiến xa địch còn cách tuyến Mỹ Chánh 
khoảng 6km. Pháo binh được lệnh bắn chận song không ghi 
nhận kết quả.

Khoảng 04:00g, ĐĐ32/TĐ3ND của Đ.Úy Ng. Văn Khoái 
nằm bên cánh trái sát tuyến của TĐ11ND báo nghe rõ tiếng 
chiến xa địch bên kia sông, các pháo đội lại khai hỏa lập tức. 
Vì trời còn tối nên không rõ kết quả song phía địch hoàn toàn 
yên lặng. Đến 0430g, ĐĐ33/TĐ3 ND của Tr.Úy Ng. Hữu Viên 
lại báo về BCH/TĐ11 ND là họ đã nghe được tiếng chiến xa 
địch ngay sát bờ sông. Các pháo đội lại thi nhau tác xạ. Lần 
này, từ phía bên kia sông địch bắn trả dữ dội.

Pháo binh địch bắt đầu rót trên tuyến của Nhẩy Dù. 
Tiền sát viên PB nằm với ĐĐ111 báo về là 1 chiến xa trước 

tuyến phía trái của TĐ11 ND bốc cháy. Khoảng 05:50g địch 
tràn qua bờ Nam Mỹ Chánh và tấn công trên toàn tuyến do 5 
ĐĐ ND trấn giữ. Các chiến sĩ Nhẩy Dù chống trả mãnh liệt. 
Địch ngã rụng hàng loạt trước hỏa lực của các chiến sĩ ND và 
dưới hỏa lực cận phòng của PB cùng mìn Claymore tại tuyến. 
Tuy nhiên tại vài khu vực, ta và địch cận chiến bằng lưỡi lê và 
lựu đạn. Vì có mấy đoạn của sông Mỹ Chánh ở khu vực này 
nước chỉ ngang bụng nên một số chiến xa địch đã lội qua và 
tràn lên tuyến.

Toán cố vấn Mỹ của TĐ11ND đã dùng hỏa tiễn T.O.W bắn 
cháy 1 T54 ngay khi nó vừa sang đến bờ Nam. Một số chiến 
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xa khác vì không có bộ binh theo tùng thiết nên đã bị các quân 
nhân ND dùng lựu đạn, M72, và XM 202 (một loại vũ khí có 
4 trái M72 gắn trên 4 ống phóng) triệt hạ. 

Khoảng 08:00g, một đoàn 8 chiếc trực thăng võ trang Cobra 
của Mỹ, trong đó có 4 chiếc trang bị hỏa tiễn chống chiến xa, 
do 1 Trung Tá Mỹ chỉ huy xuất hiện. Đoàn Cobra rượt bắn 
mấy chiếc chiến xa VC đang rút chạy về hướng Quảng Trị. 

Trận chiến chấm dứt khoảng 09:30g. Địch rút đi và để lại 
ở hai bên bờ sông Mỹ Chánh hơn 100 xác cùng nhiều vũ khí 
đủ loại trong đó có cả súng cối 82mm và đại bác không giật 
75mm. Tại trước tuyến của 2 ĐĐ/TĐ3 ND đếm được 3 T54, 
tại riêng tuyến của Tr.Úy Đinh Viết Trinh đếm được 8 chiếc 
T54 và 1 chiếc PT76. Trước tuyến của 2ĐĐ112 và 113 của 
TĐ11 ND là 4 chiếc T54 do hỏa tiễn T.O.W. bắn hạ. Ngoài ra 
còn 4 chiếc T54 nguyên vẹn tại tuyến vì đám lái xe này đầu 
hàng. Ba chiếc thoát chạy ra QL1 thì 1 chiếc bị Cobra hạ tại 
đây, 1 chiếc tên trưởng xa nhẩy ra khỏi xe đầu hàng ĐĐ33/
TĐ3 ND. Mấy chiếc chiến xa này sau đó được kéo về để trưng 
bầy tại căn cứ Hiệp Khánh. Tổng cộng là 22 chiến xa. 

Ngày 8/6/1972  Hành quân Sóng Thần 8/72 với 4 TĐ/ 
TQLC lại vượt tuyến Mỹ Chánh. Tuy VC chống cự mãnh liệt 
dọc theo tỉnh lộ 555 song cuối cùng TQLC cũng đã thiết lập 
được một tuyến mới ở phía Bắc Mỹ Chánh.

Ngày 18/6/1972 Hành quân Sóng Thần 8A/72 với 3 TĐ/ 
TQLC. TĐ5/ TQLC của Th.Tá Hồ Quang Lịch tiến theo trục 
QL1, TĐ6/TQLC theo tỉnh lộ 555 và TĐ1/ TQLC của Th.Tá 
Nguyễn Đăng Hòa tiến dọc theo bờ biển. Mặc dù VC dùng bộ 
binh và chiến xa kháng cự mãnh liệt song nhờ mấy hộp (box) 
B52 nên cuối cùng TQLC cũng thiết lập được 1 phòng tuyến 
cách sông Mỹ Chánh gần 6km về hướng Bắc. 

Cũng trong ngày 18/6/1972, LĐI ND cùng 3 TĐ5, 6 và 
8ND đang nằm tại An Lộc, Bình Long được một Trung Đoàn 
của SĐ18BB trực thăng vận vào thay thế và toàn bộ LĐ1ND 
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đã triệt thoái về Sài Gòn.
Ngày 20/6/1972 toàn bộ LĐI ND được không vận thẳng 

ra Huế, để chuẩn bị cùng các đơn vị khác tham dự cuộc hành 
quân Lam Sơn 72 tái chiếm Quảng Trị.

Giai Đoạn Tái Chiếm Thị Xã Quảng Trị.
Lam Sơn 72.

Cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị chính thức khai diễn 
với hai SĐ tổng trừ bị của Quân lực VNCH là SĐND và SĐ/
TQLC vào lúc 0030g ngày N: 28/6/1972. Chiến dịch Lôi 
Phong khởi động  bằng hỏa tập sấm sét của B52, hải pháo 
của Đệ Thất Hạm Đội ngoài biển Đông và các loại phi pháo 
và pháo binh diện địa liên tục trong 2 ngày N-1 và N-2. Mục 
tiêu gồm những vị trí địch tập trung quân, các kho tàng cơ giới 
và tiếp liệu cùng những vị trí  pháo binh và hỏa tiễn của địch. 

Vào ngày N, lực lượng VNCH bắt đầu mở cuộc tấn công. 
Lấy quốc lộ 1 làm trục tiến quân, SĐND chịu trách nhiệm càn 
quét các vị trí địch tại phía Tây quốc lộ này vào tới vùng cận 
sơn, còn SĐ/TQLC tiến song song  bên cánh phải lực lượng 
Nhẩy Dù và tấn công các cánh quân của địch ở khu vực phía 

Cổ thành Đinh Công Tráng và và khu vực Tri Bưu
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Đông quốc lộ 1 ra tới sát bờ biển.
SĐND: Sử dụng LĐ3ND với 3TĐ 1, 2, và 3 ND vượt sông 

Mỹ Chánh tiến chiếm khu vực phía tây QL1 giữa 2 sông Mỹ 
Chánh và sông Nhung. Ngay sau đó LĐ2ND với 3 TĐ 7, 9, và 
11 ND tiến chiếm khu vực Bắc sông Nhung cho đến bờ Nam 
sông Thạch Hãn.

Ngày 27/6/72 : Lực lượng tham chiến hoàn tất việc chuẩn 
bị.

Từ 19:00g từng phi xuất 3 chiếc B52, mỗi chiếc mang theo 
một số lượng bom hạng trung và nặng, tổng cộng khoảng 
70.000 cân Anh, trải thảm khoảng 5 ô hình chữ nhật, mỗi ô có 
chiều dài 2km và chiều ngang 1km, để dọn khu vực hành quân 
của ND và TQLC trên khu vực phía Bắc sông Mỹ Chánh.

Trong ngày, TĐ102/Công Binh Chiến Đấu của Th.Tá Ng. 
Văn Vạn cùng Công Binh ND bí mật làm cầu phao tại 1 khu 
khuất kín tại bờ Nam sông Mỹ Chánh. Cầu phao phải hoàn tất 
và được bắc ngang sông Mỹ Chánh trước 01:00g sáng ngày 
28/6/72.

Ngày 28/6/72:  LĐ3ND:  Tr.Tá Lữ Đoàn Trưởng Trương 
Hữu Phước sử dụng TĐ1ND và TĐ2ND, lần lượt vượt tuyến 
Mỹ Chánh tiến về phía Bắc, dự trù tới bờ Nam sông Nhung, 
ngang quận lỵ Hải Lăng. TĐ3ND trừ bị cho LĐ trong giai 
đoạn đầu. 

Ngay sau khi 2 TĐ1 và 2ND qua sông và bắt đầu tiến quân 
thì TĐ3ND vượt sông tiến dọc theo QL1 để tiến chiếm cầu 
Bến Đá trên sông Ô Khê.

- TĐ1ND của Th.Tá Lê Hồng vào lúc 01:30g vượt sông 
và 2 ĐĐ nhanh chóng chiếm căn cứ Nancy (440- 400). TĐP 
đi cánh trái di chuyển nhanh chóng trên các dẫy đồi chạy dài 
theo hướng Tây Bắc của thôn Tân Điền  (445- 389) và bất ngờ 
tiến vào  một vị trí phòng không của VC (425-410). Tại đây 
TĐ tịch thu được 14 khẩu phòng không 37mm và bắt được 5 
tù binh là các thương binh đơn vị phòng không của địch. Họ 
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có lẽ bị đơn vị bỏ lại trong đêm tối lúc rút chạy, khi vị trí bị 
trúng B52 đêm hôm trước. 

- TĐ2ND lúc 00:30g theo cầu phao vượt sông và nhanh 
chóng chia làm 2 cánh quân. Tr.Tá Ngô Lê Tĩnh, TĐT, chỉ 
huy cánh A gồm 3 ĐĐ 20, 21, và 23  tiến  qua các triền đồi 
phía Tây thôn Tân Điền rồi trực chỉ hướng núi Trường Phước. 
Th.Tá Ng. Đình Ngọc, TĐP, chỉ huy cánh B gồm 2ĐĐ 22 của 
Đ.Úy Ng. Văn Giới và 24 của Tr.Úy Lê Tất Bản tiến song 
song bên cánh trái. Địch tại khu này có lẽ đã bỏ chạy hoặc bị 
tiêu diệt sau mấy đợt B52 dọn bãi đêm hôm trước. 

TĐ di chuyển trong đêm nên tránh được tiền sát viên của 
pháo binh địch đặt tại các đài quan sát trên hai cao điểm 
Barbara và Động Ông Đô, do đó tránh được địch pháo kích. 
Khoảng 02:30g, TĐ cho dừng quân và tạm thời bố trí tại 1 
ngọn đồi nhỏ (420- 394).  Cánh quân của Th.Tá Ngọc cũng 
dừng quân tại một đồi nhỏ khác (416 – 389). 

Khoảng 02:45g, cánh quân của TĐP nghe tiếng động cơ xe 
tăng từ hướng Tây của vị trí dừng quân. Được lệnh, Tr.Úy Lê 
Tất Bản, ĐĐT/ĐĐ 24 liền cho 1 trung đội tổ chức phục kích 
trên con đường đất chạy từ phía núi Trường Phước ra. Đúng 
03:00g, toán phục kích thấy 3 chiếc T54 lừng lững bò tới. Sau 
mấy tiếng nổ của M72, Tr. đội phục kích bắn xối xả và xung 
phong. Một T54 bốc cháy, còn 2 chiếc kia quay xe chạy. Pháo 
binh đã chuẩn bị bắt đầu tác xạ truy cản. 

Khoảng 05:00g, toán thám sát của ĐĐ24 báo cáo về là 
ngoài chiếc T54 bị cháy tại tọa độ (415- 391) còn thấy 2 chiếc 
T54 mới nguyên bỏ lại trên đường cách chiếc bị cháy chừng 
hơn trăm thước, còn đám VC lái xe và tùng thiết đã bỏ xe chạy. 
Kết quả sơ khởi, TĐ bắn cháy 1 T54 và bắt sống 2 T54 khác. 
TĐ tiếp tục tiến quân song cũng là lúc pháo địch từ các hướng 
rót lên đầu 2 cánh quân. Cánh quân của Tr.Tá Tĩnh không tiến 
thêm được bao xa, trong khi cánh quân của Th.Tá Ngọc lo giữ 
an ninh cho chi đoàn chiến xa M48 tăng phái cho TĐ vào khu 
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vực chạm súng lúc mờ sáng để kéo chiến xa. Mấy chiếc M113 
của chi đoàn này đã sử dụng dây xích để  kéo 2 chiếc T54 còn 
mới nguyên về trưng bầy tại căn cứ Hiệp Khánh.

Khoảng 10:00g, cánh quân của Th.Tá Ngọc tiếp tục bọc 
sang hướng Tây Nam để tiến về mặt Nam núi Trường Phước. 
Ngay khi vừa tới gần con suối nhỏ (413 – 385) ở phía Đông 
Bắc thôn Khe Mương và chẩy vào con sông Thác Ma (dân địa 
phương quen gọi là sông Mỹ Chánh), đoạn sông nằm ở gần 
đồi Trần Văn Lý, thì địch bắt đầu pháo kích và từ bên phía 
Nam con suối bắn sang. 

Khoảng 11:00g, Tr.Úy Lê Tất Bản, ĐĐT/ĐĐ24 tử thương. 
Tr.Úy Trần Hữu Minh, ĐĐP của ĐĐ23 được chỉ định lên thay 
thế. 

Khoảng 12:00g, BCH/TĐ2ND được lệnh Lữ Đoàn rút về 
căn cứ Nancy để thay cho TĐ1ND nhận nhiệm vụ mới. BCH/
TĐ cùng 2 ĐĐ20 và ĐĐ21 rút về căn cứ Nancy trong khi 
ĐĐ23 của Đ.Úy Lê Thơm tiếp tục tiến quân và chuyển sang 
bên cánh trái, song song với cánh quân của TĐP.

- TĐ3ND của Th. Tá Trần Văn Sơn vượt sông Mỹ Chánh 
lúc 0100g, sau đó toàn bộ TĐ dừng quân đêm ở thôn Lương 
Điền (1) (460-408)  trừ bị cho LĐ3.

LĐ2 ND: 
Sử dụng TĐ7ND vượt sông Mỹ Chánh tiến chiếm cây cầu 

Ngắn trên sông Ô Khê trước 0600g ngày 29/6/72  để làm trừ bị 
ngay tại mặt Nam cho 2 TĐ9 và 11ND trực thăng vận xuống 
chiếm khu vực phía Bắc sông Nhung vào sáng ngày 29/6/72.

TĐ7ND: Lúc 19:00g, Th.Tá Trần Đăng Khôi, TĐTTĐ7ND, 
cho lệnh TĐ di chuyển từng người trên chiếc cầu sắt đã gẫy đổ 
bắc ngang sông Mỹ Chánh để qua sông và nhường chiếc cầu 
phao cho các đơn vị thiết giáp sử dụng đưa chiến xa M 41 và 
thiết vận xa M113 sang bờ Bắc.TĐ7 mất gần 4 giờ qua sông. 
Chỉnh bị xong đội hình TĐ bắt đầu tiến quân vào khu vực phía 
Nam thôn Lương Điền 1(460- 408) ven QLI đúng nửa đêm.
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Ngày 29/6/72:
LĐ3 ND:  
- TĐ1ND tiếp tục tung các ĐĐ hành quân lục soát về 

hướng Tây Bắc và bảo vệ trục QL1 để công binh sủa chữa 
các cầu cống trên QL và dựng lại cầu Mỹ Chánh. (Cầu đã bị 
lực lượng TQLC phá sập khi họ rút về phòng thủ tại tuyến Mỹ 
Chánh, nhằm để ngăn chặn chiến xa địch). Trong ngày, các 
ĐĐ của TĐ1ND chỉ bị địch từ khu vực Động Ông Đô và căn 
cứ Barbara cũ pháo kích.

 - TĐ2ND: Cánh quân của TĐP tiếp tục tiến quân trên các 
dẫy đồi thấp dọc theo bờ Bắc con suối. Cánh quân của ĐĐ23 
được lệnh bọc xuống phía Nam để qua suối và tìm diệt đám 
chốt địch dọc bờ Nam con suối. Khi ĐĐ21 vừa vượt con suối 
tiến chiếm mỏm đồi (403- 386) thì địch từ phía núi Trường 
Phước pháo kích mạnh, đồng thời đám địch chốt tại đây chống 
trả mãnh liệt. ĐĐ24 được điều động lên để đánh tạt hông địch.

Trong lúc giao tranh, Tr.Úy Trần Hữu Minh, Xử lý ĐĐT/
ĐĐ24 trúng một trái hỏa tiễn 122mm tử thương. Th.Tá Ngọc 
cũng bị thương do đạn pháo kích. Cánh quân này sau khi diệt 
xong mấy chốt địch phải dừng quân để lo tải thương. ĐĐ23 
sau khi thanh toán được đám chốt đã theo lệnh TĐ lục soát dọc 
bờ Nam con suối về hướng Tây Bắc.

- TĐ3 ND TĐ tiến quân theo 2 trục. ĐĐ33 của Đ.Úy 
Nguyễn Hữu Viên tiến bên cánh trái, chạm 1 toán địch nhỏ 
hạ 2 VC tịch thu 2 AK7 và thu hồi 3 khẩu 105mm địch lấy 
của ta dấu ở bụi tre. Sau đó, ĐĐ33 được lệnh TĐ ép gần QL1, 
nơi sau này được mệnh danh là “Đại Lộ Kinh Hoàng”. Tr. Úy 
Viên mô tả là đầy xe cộ bị bắn cháy và xác dân bị CS dùng hỏa 
tập pháo binh sát hại. Cảnh tượng thực bi thảm không tả nổi.

Trong khi đó TĐ (-) sử dụng 3 ĐĐ tác chiến theo cánh phải 
luân phiên nhổ các chốt địch bố trí tại các thôn xóm dọc QL1 
cũ để tiến về hướng quận lỵ Hải Lăng.

LĐ2 ND:
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TĐ7ND: Từ 00:01g TĐ tiếp tục tiến quân qua thôn Tân 
Trường (450- 420) sau đó vào thôn Trường Vinh (434- 426). 
Khi cánh quân đầu của TĐ tiến chiếm và trấn giữ cầu Ngắn 
trên sông Ô Khê thì trời vừa sáng. TĐ sau đó tiến quân lục 
soát thôn Trường Sanh. 

- Khoảng 09:00g, Đại Tá Trần Quốc Lịch, LĐT/LĐ2ND, 
cùng BCH và ĐĐ/Trinh Sát 2 di chuyển lên thôn Trường Sanh 
nằm ngay phía Bắc cầu Ngắn. Hai TĐ9 và 11ND nhận lệnh 
BCH/LĐ chuẩn bị hành quân trực thăng vận vào vùng đã ấn 
định.

Ngày 30/6/72
LĐ3 ND: BCH/LĐ và TĐ2/PBND di chuyển lên đóng tại 

Nancy.
- TĐ1 ND đưa 1ĐĐ lên trấn giữ khu vực thôn Trường Xuân 

và lục soát vùng phía Nam sông Ô Khê.
- TĐ2 ND: Tiếp tục nhiệm vụ ngày hôm trước, tiến chiếm 

thôn Trường Thọ (389- 449) Tại khu vực này, TĐ tìm thêm 
được một số vũ khí gẫy và cháy chắc do bị pháo binh và bom 
hủy hoại mấy ngày trước.

- TĐ3 ND tiếp tục vào lục soát dọc QL1 cũ qua các thôn 
Giáp Hậu để tiến lên khu vực thôn Diên Sanh của quận lỵ Hải 
Lăng.

Ngày 1/7/72 
LĐ3 ND: Hai TĐ1 và 2ND lo củng cố vị trí và mở rộng khu 

vực kiểm soát.
TĐ3 ND tiếp tục hành quân tảo thanh dọc QL1 cũ để tiến 

chiếm mục tiêu cuối giai đoạn I là quận đường Hải Lăng.
Ngày 2/7/72   
LĐ3 ND toàn bộ 3 TĐ ứng chiến tại chỗ cho 2 TĐ9 và 

11ND trực thăng vận xuống phía Bắc sông Nhung.
LĐ2 ND chỉ huy 3 TĐ thống thuộc hành quân tiến chiếm 
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khu vực Bắc sông Nhung theo kế hoạch sau: 
- TĐ7 theo đường bộ vượt qua Hải Lăng và tiến về thôn 

Thượng Xá (375- 495)
- TĐ9 trực thăng vận xuống phía Bắc sông Nhung để tiến 

chiếm thôn Trường Phước (383- 454).
- TĐ11 trực thăng vận xuống khu vực phía Đông thôn Mai 

Đẳng (2)(390- 483) để tiến chiếm khu vực đường rầy xe lửa 
phía Bắc sông Nhung.

- TĐ7 ND được Th.Tá Trần Đăng Khôi điều động theo hai 
bên QL1 tiến ngang khu vực thôn Diên Sanh (416- 478), qua 
thôn Mai Đẳng (2) (390 – 483) rồi tiến chiếm khu vực thôn 
xóm hai bên QL1 thuộc thôn Thượng Xá (375- 495) rồi qua 
thôn An Thái (360- 573). Dọc đường tiến quân chạm địch nhẹ.

- TĐ9 ND: Sau khi pháo binh bắn dọn bãi ở bờ Bắc con 
sông Nhung, đoàn trực thăng chở  Th.Tá Ng. Văn Nhỏ, TĐP, 
cùng 2 ĐĐ92 và 93 xuống bãi  thì một loạt đạn PB rơi trên bãi 
khiến đoàn trực thăng sắp đổ quân phải rời LZ (bãi đổ quân) 
ngay. Khoảng hơn một tiểu đội của hai chiếc trực thăng đầu 
mới nhẩy xuống đã bị thương mấy người. Đoàn trực thăng 
được lệnh thả đơn vị xuống 1 bãi khác ở phía Nam sông Nhung 
và cách mục tiêu (làng Trường Phước) khoảng hơn 500m về 
hướng Nam sông Nhung.

Khi cánh quân này vừa tiến tới bờ lũy tre của một con suối 
nhỏ thì bị một toán VC bắn vào đội hình rồi bỏ chạy. Tại 
bờ lũy tre này một trung đội của ĐĐ92 đã tìm được 3 khẩu 
phòng không 37mm và nhiều thùng đạn. Súng bị bom phá hư 
hỏng chắc của VC bỏ lại sau mấy đợt B52 từ ngày 28/6/72 
và những ngày sau. Hai ĐĐ tiếp tục tiến chiếm được bờ Nam 
sông Nhung. 

Trong khi đó Tr.Tá  Trần Hữu Phú, TĐT, được trực thăng 
vận xuống giữa khu vực 2 thôn Xuân Lâm và Trường Phước 
(382- 457) và bị địch  pháo trực xạ khiến Tr.Úy Lê Ngưu 
ĐĐT/ĐĐ94 bị mảnh đạn trúng cằm tử thương, Tr. Úy Tạ Duy 
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Chinh, Y sĩ Trưởng/ TĐ bị thương nặng. Vì thấy rõ vị trí pháo 
nên Th. Tá Nhỏ điều động ĐĐ92 kín đáo tiến sát và nhanh 
chóng tiêu diệt khẩu 105mm tại đây (Khẩu này chắc địch lấy 
được khi ta bỏ ngỏ Quảng Trị mà không phá hủy súng trước 
khi rút). Tiếp theo ĐĐ92 và 93 liên tiếp tiến nhanh theo hướng 
thấy địch lúc nãy và mau chóng tiêu diệt được thêm 1 ổ phòng 
không 23mm và lấy được 6 khẩu AK47. TĐ bố trí phòng thủ 
đêm tại một cao địa phía Tây núi Trường Phước (370- 455). 
Địch rút chạy về hướng tây Nam, hướng thôn Thượng Nguyên 
(375- 445)

- TĐ11 ND: Hai ĐĐ111 và 112 của TĐ11ND được trực 
thăng xuống phía Đông thôn Mai Đẳng 2 (390- 483). Th.Tá 
TĐP Nguyễn Văn Thành điều động 2 ĐĐ đánh dọc theo con 
sông Nhung ra hướng QL1. VC chống trả mãnh liệt. Hai phi 
tuần A 37 trên vùng nhào xuống yểm trợ dội bom trên các vị 
trí địch. TĐ(-)  được trực thăng vận xuống khu vực QL theo 
phía Bắc thôn Mai Đẳng 1 gần QL1  và từ QL1 đánh vào. Cuối 
trận, TĐ tịch thu được 5 khẩu 105mm địch chiếm được khi 
Quảng Trị thất thủ ngày 1/5/1972. Ngoài mấy khẩu 105mm 
này TĐ còn lấy được 3 khẩu phòng không 12.8mm cùng rất 
nhiều VK cá nhân và cộng đồng khác. Những xác cán binh 
VC bỏ lại được TĐ cho lệnh chôn tại giao thông hào trong 
làng. TĐ bố trí phòng thủ đêm. 

SQ Ban 2 và Ban 5/TĐ tiếp nhận khoảng 200 người dân 
chạy từ trong làng ra để đưa họ về khu an toàn tại BCH/LĐ tại 
Hải Lăng đồng thời thu nhặt tin tức địch tình. 

Ngày 3/7/72 
LĐ3 ND: 
- Nhiệm vụ 2 TĐ1 và 2 không đổi. 
- TĐ3 ND: Tiếp tục tiến quân dọc QL1 để chiếm khu vực 

quận đường Hải Lăng
LĐ2 ND 
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- TĐ7 ND: Từ  thôn Đại Nại, TĐ tiến bọc lên phía Bắc thôn 
Long Hưng rồi tiến vào khu vực chi khu Mai Lĩnh. Bắt đầu 
vào thôn Thạch Hãn là chạm mạnh. TĐ phải lui về bố trí tại 
phía Đông con lộ từ Ngã ba Long Hưng (345- 517) chạy lên 
chi khu Mai Lĩnh để phi cơ và pháo binh oanh pháo kích vị 
trí địch.

- TĐ9 ND: ĐĐ92 và 93 tiếp tục tiến chiếm thôn Thượng 
Nguyên rồi tiến xuống phía Nam lục soát những xóm nằm rải 

rác của thôn này chạy dài tới 
bờ Bắc sông Nhung. Chạm 
địch nhẹ, mấy toán VC ở 
đây có lẽ của địa phương 
nên chỉ sau một đợt hỏa tập 
PB và ND xung phong là bỏ 
chạy. Địch từ hướng đồi 90 
pháo kích dữ dội trên đội 
hình tiến quân song không 
gây nhiều thương vong cho 
TĐ.

- TĐ11ND TĐ tiến quân 
dọc theo đường rầy xe lửa 
về hướng Bắc. ĐĐ111 
tiến chiếm thôn La Vang 
Thượng (362- 490) và La 

Vang Tả (345- 497) trong khi ĐĐ112 của Trung Úy Hoàng 
Ngọc Hùng tiến chiếm La Vang Hữu (349- 486) và La Vang 
Chánh (345- 482). ĐĐ111 hạ 2 T54 giữa La Vang Thượng và 
La Vang Tả còn ĐĐ112 bắn cháy 1 T 54 ngay gần cổng nhà 
thờ chính La Vang. Địch bỏ chạy về hướng nhà ga Quảng Trị 
bỏ lại một số xác tại khu vực giao tranh và mấy xác chết cháy 
trong chiến xa. Thơ từ tìm thấy trong mấy tử thi cho biết toán 
VC trấn đóng đây thuộc TĐ3 Tỉnh đội Quảng Trị. TĐ đóng 
quân đêm tại La Vang. Trong đêm, địch quân pháo kích vào 
La Vang. 

Cổ thành Quảng Trị cuối cùng 
đã được chiếm lại vào giữa tháng 

9/1972. 
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Ngày 4/7/72 
LĐ3 ND: Ba TĐ1, 2, và 3 nhiệm vụ như ngày hôm trước. 
LĐ2 ND:
- TĐ7 ND: TĐ vẫn giằng co với địch tại khu vực thôn 

Thạch Hãn mặc dù được không pháo yểm. Có lẽ đây là cửa 
ngõ vào thị xã QT nên VC luân phiên tăng viện từ trong Cổ 
Thành ra để cố thủ.

- TĐ9 ND: ĐĐ91 của Đ.Uý Trần Ngọc Chỉ được tăng 
cường 1 chi đoàn chiến xa M 48 tiến đánh vùng núi Tân Téo 
(335- 456), ĐĐ92 của Tr.Uy Tường đánh chiếm các ngọn đồi 
nằm trên dẫy cao địa chạy dài về hướng Tây. Tuy chốt của 
địch trên các hướng tiến quân của đơn vị không nhiều nhưng 
đủ loại pháo của cối 61mm, 82mm, và đại bác 130mm cùng 
đủ loại hỏa tiễn 107mm và 122mm từ trên các cao điểm phía 
Tây QL1 và bên kia sông Thạch Hãn rót sang nên đà tiến quân 
của đơn vị rất chậm.

- TĐ11 ND: Dù được phi cơ và PB yểm trợ tối đa song 2 
ĐĐ111 và 112 vẫn không tiến chiếm được làng Tích Tường và 
nhà ga. VC luôn tăng viện, và pháo 130mm cùng hỏa tiễn 107 
và 122m gây khó khăn cho 2 ĐĐ này rất nhiều. 

Trong thời gian 1 tuần lễ, 6 TĐND đã đội pháo từ tuyến 
sông Mỹ Chánh mà đi, đã diệt và đẩy lui không biết bao lần 
địch phản công được T54 tăng cường cùng với mọi loại pháo 
nặng, chỉ để tiến đến gần sát sông Thạch Hãn và chuẩn bị 
chiếm lại khu thành cổ trong thị xã. Với độ dài chặng đường 
khoảng hơn 18 km đường chim bay và với bề ngang dàn quân 
khoảng từ 4 km đến 5km, người lính ND (mang trên người đủ 
thứ, trọng lượng gần 30kg) đã lướt đi trên một diện tích 45km 
vuông thì  cũng kể ra là nhanh. 

Ngày 7/7/1972
TĐ3 ND: Sau 5 ngày vừa tiến quân lục soát vừa bứng chốt 

địch dọc QL1 cũ, sau khi Đ.Úy Khoái, ĐĐT/ĐĐ32 bị thương 
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phải di tản, ĐĐ32 được lệnh bố trí tại khu trường học (420-
480) đối diện quận đường Hải Lăng để làm trừ bị cho ĐĐ33 
tấn công chiếm quận đường. Địch bố trí tại đây sử dụng vũ 
khí các loại chống trả dữ dội. Sau khi được phi cơ không kích 
cũng như hỏa lực pháo binh yểm trợ, địch tháo chạy về hướng 
Bắc. Khoảng 1600g, ĐĐ33 làm chủ chiến trường. Trong trận 
này Th.Tá Trần Văn Sơn bị thương do một bức tường trúng 
đạn pháo kích của địch xụp đổ đè lên người. Th.Tá Võ Thanh 
Đồng, TĐP/TĐ9ND được bổ nhiệm thay thế Th.Tá Sơn.

Cũng trong tuần lễ này:
Tại khu vực phía Đông QL1, LĐ147/ TQLC của Đ.Tá 

Nguyễn Năng Bảo trên đường tiến quân  đã bị lực lượng của 
Trung Đoàn 165/SĐ312 ngăn chặn. TĐ2/ TQLC cùng với chi 
đoàn 3/Thiết Đoàn 7 Kỵ Binh tiến quân dọc theo tỉnh lộ 555 đã 
thanh toán các chốt dầy đặc của Trung Đoàn 18/SĐ325 địch 
trên đoạn  đường 6km khi tiến chiếm Ngô Xá Đông (405-545), 
Trà Lộc (399- 543), Trà Trị (389-544), Ngô Xá Tây (385-547) 
và cuối cùng là cầu Ba Bến (355-548). TĐ 6/TQLC tiến song 
song ở phía Bắc TĐ2/ TQLC cũng  đã đánh tan những  đơn vị 
chốt giữ của  TĐ10 thuộc Tỉnh Đội Quảng Trị và TĐ47 thuộc 
Khu Đội Vĩnh Linh tại thôn Đồng Bào (400- 564), thôn An 
Trứ (377-564) để tiến quân bám lấy bờ Đông của sông Vĩnh 
Định.

Ngày 8/7/1972  LĐ2 ND
Đại Tá Trần Quốc Lịch, LĐT/LĐ2 ND, cùng ban tham 

mưu đi xe dodge 4x4 lên thăm TĐ3 ND tại quận đường. Trinh 
sát địch chắc quan sát thấy xe chạy vào quận nên gọi pháo 
binh pháo kích khu quận đường dữ dội. Trận pháo kích này 
khiến một bức tường trúng đạn pháo kích của địch xụp đổ 
đè lên người Th.Tá Trần Văn Sơn làm ông bị thương. Th.Tá 
Võ Thanh Đồng, TĐP/TĐ9ND được bổ nhiệm thay thế Th.Tá 
Sơn vào ngày hôm sau 9/7/1972.

BCH/LĐ lên đóng tại Quận Lỵ Hải Lăng và TĐ1/PBND 



183Tiểu Đoàn 5 ND...

được trực thăng đổ xuống tại khu này. ĐĐ/2TS lo bảo vệ 
BCH/LĐ và BCH/TĐ1/PB ND tại khu ngã ba hương lộ 602 
và QL1 gần nhà thờ Hải Thọ (423- 501). Ba pháo đội lập vị 
trí dã chiến tại các rìa cánh đồng ven các xóm ở phía bắc và 
nam QL 1 và sẵn sàng tác xạ yểm trợ cho các TĐ thống thuộc 
hành quân LĐ. 

LĐ3 ND
- TĐ3 ND: Sử dụng 1 ĐĐ phòng vệ cho 3 Pháo đội của 

TĐ1/PBND. 2 ĐĐ lục soát về hướng đông bắc hương lộ 602. 
TĐ5 ND NHẬP TRẬN.
Ngày 20/6/1972 TĐ5 ND được không vận bằng C130 từ 

Sài Gòn ra Huế và về đóng quân tại làng Vân Xá, quận Phong 
Điền. Tại đây, TĐ huấn luyện những tân binh mới được bổ 
sung sau trận An Lộc để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Ngày 27/6 72 TĐ5 ND di chuyển lên đóng tại khu vực căn 
cứ Nancy (440- 400) ở ngay phía Bắc sông Mỹ Chánh. TĐ5 
ND cùng TĐ6 và TĐ8 ND thống thuộc LĐ1 ND trừ bị trong 
giai đoạn đầu của chiến dịch Lam Sơn 72.

Tình Hình: 
1/Khu Vực Hành Quân 
Thị xã Quảng Trị: Với dân số gần 3 vạn người, thị trấn 

nhỏ bé của tỉnh địa đầu giới tuyến chỉ rộng độ hơn 2km vuông. 
Phía Tây thị xã là con sông Thạch Hãn đổ ra Cửa Việt. Hương 
lộ 560 từ hướng Cửa Việt chạy về ngang thôn Bích Khê thuộc 
quận Triệu Phong rồi qua cây cầu ngang chợ Sãi, bắc ngang 
qua sông Vĩnh Định qua xóm Hà, kế cặp theo sông Thạch 
Hãn chạy xuống nối vào con đường Gia Long của thị xã, rồi 
tiếp tục xuôi Nam cắt QL1 gần cầu Ga rồi chạy xuống 2 thôn 
Tích Tường và Như Lệ. Phía Nam thị xã là QL1. Đường xe 
lửa xuyên Việt nhập cùng QL1 tại cây cầu Quảng Trị (dân 
quen gọi là cầu Ga) bắc ngang sông Thạch Hãn rồi cả hai con 
đường cùng theo hướng Tây Bắc qua Nhan Biều, Ái Tử để  đi 
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Đông Hà, Gio Linh và khu phi quân sự dọc hai bên bờ  dòng 
sông Bến Hải. Phía Đông thị xã là khu đồng ruộng ngoại trừ 
làng Trí Bưu nằm sát ngay phần góc phía Đông Bắc của tòa 
Cổ Thành.

Hương lộ 555 từ mạn thôn Ngô Xá thuộc quận Triệu Phong 
vượt qua một nhánh của sông Vĩnh Định qua cầu Ba Bến 
(355- 548) rồi chạy cặp theo phía Bắc của thôn Trí Bưu để 
đâm vào góc Đông Bắc (góc Bầu) tòa thành, tại đây hương lộ 
555 nhập vào con đường Duy Tân chạy sát tường tòa thành cổ  
rồi xuôi Nam qua các thôn Thạch Hãn, qua QL1 rồi nối với 
đường La Vang chạy đến khu Thánh địa La Vang ở phía Nam 
thị xã chừng 3km. 

Cổ thành Đinh Công Tráng chiếm gần hết khu vực phía 
Bắc thị xã. Sát chân tường thành ở phía Bắc là đường Lê Văn 
Duyệt. Thôn Hạnh Hoa ở khu này. Xóm Bầu nằm trải dài 
ở hướng Bắc hương lộ 555 một đầu nối với đường Lê Văn 
Duyệt, một đầu gần sát sông Vĩnh Định chỗ cầu Ba Bến (354- 
548). Sông Vĩnh Định vắt ngang phía Bắc thị xã độ hơn 1km 
trước khi sông này nhập vào sông Thạch Hãn ngay tại Chợ 
Sãi. 

Khi Cộng quân chiếm được thị xã Đông Hà và trên đường 
tiến xuống phía nam thì BTL/SĐ3 BB dời căn cứ Ái Tử  để 
về đóng tại Cổ Thành. Lực lượng trú phòng được lệnh tổ chức 
công sự phòng thủ ngay trên bờ tường thành nên trên bờ bốn 
bức tường thành là những vị trí phòng thủ có nắp che bằng các 
tấm tôn cong (culver) trên chất bao cát. Ở giữa tường thành và 
hào nước bao quanh là lớp hàng rào thép gai concertina.

2/ĐỊCH: (Các sư đoàn trưởng của VC thời gian này thường 
mang cấp thượng tá, hay đại tá.) 

Ngay sau ngày 28/6/1972 tình hình địch tại khu vực có một 
số đơn vị địch vào tăng cường và phối trí như dưới đây:

- SĐ304 của  Hoàng Đan: BCH/SĐ đóng tại Động Ông Đô,  
Trung đoàn 9 bố trí tại các dẫy núi cao ở phía Tây Quốc Lộ 1 
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từ khu vực núi Trường Phước qua cao điểm 367m đến Động 
Chiên Giong. Hai Trung đoàn 24 (tên cũ là 57) và 66 trấn giữ  
khu vực phía nam Động Ông Đô, cao điểm 105m và khu vực 
Động Tiên.

- SĐ308 của Nguyễn Hữu An: BCH/SĐ tại núi Chùa Nga, 
Trung Đoàn 36 trách nhiệm thôn Tích Tường, Như Lệ và khu 
núi Tân Téo. Trung Đoàn 88 từ Thôn Đá Đứng đến Khe Trai. 
Trung Đoàn 102 trừ bị nằm giữa Động Ông Đô và Núi Chùa 
Nga.

- SĐ312 của Lã Thái Hòa: được đưa vào tăng cường chịu 
trách nhiệm khu vực hữu ngạn sông Thạch Hãn. Trung Đoàn 
141 nằm từ thôn Ngô Xá tới Nại Cửu. Trung Đoàn 209 khu 
Phước Môn, Tánh Lê. Trung Đoàn 165 trừ bị  tại Phượng 
Hoàng (cc Pedro cũ).  

- SĐ320B của Sùng Lãm được đưa vào tăng cường, chịu 
trách nhiệm khu vực quận Triệu Phong (từ Tây Bắc Vĩnh Định 
tới Cửa Việt). Trung Đoàn 27 vùng Đông Hà, Động Lôn, Quai 
Vạc. Trung Đoàn 48 (Quang Sơn) của Trung Tá Lê Quang 
Thúy trong Cổ Thành Đinh Công Tráng. Trung Đoàn 64 tại 
Cam Lộ, Định Xá, Bái Sơn. Trung đoàn này tăng phái Tiểu 
Đoàn 9/64 cho Trung Đoàn 48.

- SĐ325 của Thượng Tá VC Lê Kích: đặt BCH tại thị xã 
Đông Hà. Trung Đoàn 101(Thép Thô) của Trung Tá VC Bùi 
Đức Ngoan lúc đầu ở quanh Đông Hà và Cam Lộ, sau rời vào 
thôn Đầu Kênh, xã Triệu Lâm, quận Triệu Phong. Trung Đoàn 
95 chịu trách nhiệm vùng Rào Vịnh, thôn Nhan Biều và Ái 
Tử, Trung Đoàn 18(-) tại thôn Trung Kiên và Minh Hương tại 
tả ngạn sông Thạch Hãn.

- Trung Đoàn 164 Pháo (100mm và 85mm) tại Phú Hậu, 
Thượng Nghĩa, và Trúc Lâm tại khu vực phía Bắc Đông Hà, 
yểm trợ trực tiếp cho SĐ 320B và SĐ 325.

- Trung Đoàn 45 Pháo (130mm) vào thay Trung đoàn 38 
ngày 12/7/1972 tại khu vực cao điểm 235m, trực tiếp yểm trợ 
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cho SĐ 304 và SĐ 308.
- Trung Đoàn 243 Phòng Không tại khu vực Bến Than. 
- Trung Đoàn 250 Phòng Không tại Phương Thủy, Kim Tát, 

Tân Vĩnh, Động Lớn .
- Trung Đoàn 280 Phòng Không tại Mai Lộc và Làng Nút.
- Trung Đoàn 203 Chiến Xa (-) tăng cường cho SĐ325 nằm 

tại Bắc sông Thạch Hãn, còn 1 TĐ tăng cường cho SĐ308.
- Trung Đoàn 202 chiến xa (-) trừ bị nằm tại khu vực Thái 

Thủy, còn 1 TĐ tăng cường cho SĐ 320B.
Khu Vực Thị Xã Quảng Trị.
Trung Đoàn 95/325 đảm nhiệm. Trung đoàn này được tăng 

cường TĐ 7/18/325 và TĐ 8/64/320B lo khu vực thị xã.
Khu Vực Cổ thành
- Trung đoàn 48/ 320B và TĐ 3 cùng TĐ 8 địa phương của 

B4 trách nhiệm. 
BẠN.
I/ SƯ ĐOÀN NHẨY DÙ: 
BTL đặt tại căn cứ Hiệp Khánh (Sally) gần cây số 17.
BCH/PB ND tại căn cứ Sally.
TĐ1PB ND tăng phái cho LĐ2 ND.
TĐ2PB ND tăng phái cho LĐ3 ND.
TĐ3PB ND tăng phái cho LĐ1 ND.
BCH/LĐ3 ND tại căn cứ Nancy (451- 401) với các tiểu 

đoàn: 
TĐ1 ND đang trấn giữ khu vực phía tây QL 1 từ sông Mỹ 

Chánh tới sông Ô Khê.
TĐ2 ND đang trấn giữ khu vực tây QL 1 từ sông Ô Khê tới 

sông Nhung.
TĐ3 ND đang trấn giữ khu vực quận lỵ Hải Lăng.
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BCH/LĐ2 ND tại quận lỵ Hải Lăng với các tiểu đoàn:
TĐ7 ND của Th.Tá Trần Đăng Khôi hành quân tại khu vực 

thôn Thạch Hãn.
TĐ9 ND của Tr.Tá Trần Hữu Phú hành quân khu vực giữa 

núi Tân Téo (335- 458) và thôn Phú Long (343- 473).
TĐ11 ND đang trấn giữ khu La Vang và hành quân khu vực 

gần khu nhà Ga QT
BCH/LĐ1 ND trừ bị tại căn cứ Hòa Mỹ [Evans (540- 321)] 

với các TĐ:
TĐ6 ND trấn giữ khu vực Bắc sông Ô Lâu và Tây QL1.
TĐ8 ND trấn giữ khu vực Nam Mỹ Chánh gần đồi Trần 

Văn Lý.
TĂNG PHÁI 
- Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù tại trại An Dương Vương. 

Các biệt đoàn tăng phái cho LĐ3 ND và LĐ2 ND.
- Thiết Đoàn 7 Kỵ Binh và Thiết Đoàn Chiến Xa (-) tăng 

phái cho LĐ1 ND và LĐ2 ND.
- TĐ pháo binh 155mm.
- TĐ102/Liên Đoàn 10 Công Binh.
-  Liên Đoàn 1 ĐPQ Quảng Trị tăng phái cho LĐ3 ND và 

LĐ2 ND.
II/ SƯ ĐOÀN TQLC:
BTL tại Hương Điền với 3 LĐ/ TQLC trực thuộc, tiến song 

song với SĐND, chịu trách nhiệm khu vực từ phía Đông QL1 
ra tới biển. 

III/ KHÔNG PHÁO YỂM . 
- Pháo Yểm: Tiểu Đoàn 101 Pháo binh cơ động 175mm (12 

khẩu) của Quân Đoàn I:  BCH/TĐ và 1 PĐ tại trại An Dương 
Vương (651- 280) và 1 PĐ tại căn cứ Hòa Mỹ (Evans) yểm 
trợ SĐ/ND. 
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Sau khi các đơn vị ND vượt sông Mỹ Chánh và chiếm quận 
lỵ Hải Lăng thì 1 pháo đội lên nằm tại căn cứ Mỹ Chánh (Nancy) 
yểm trợ SĐND và 1PĐ lên nằm tại quận Hải Lăng, yểm trợ 
SĐ/ TQLC. Một PĐ tại căn cứ Bình Điền (Birmingham) gần 
khu lăng Minh Mạng, yểm trợ SĐ1 BB.

- Không Yểm : SĐ1 KQ tại Đà Nẵng.
- Không Pháo Yểm: Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ. 

(còn tiếp)

Một đơn vị Dù tại Quảng Trị, 1972.
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Mai Veà Ñaø Laït
Tặng một người ở Đà Lạt - nđg           

Nguyễn Đông Giang, K19

Cho dù đời đã hoàng hôn
Mai về Đà lạt, biết còn em không?
Mai về, nhặt chữ tang bồng
Đánh rơi, nên mới non sông đỏ màu

Mai về, Đà Lạt còn đau
Ghé thăm trường Mẹ, bù ngày nhớ thương 
Mắt em, đâu phải hồ trường
Mà làm xã tắc, tang thương đổi dời!

Mai về Đà Lạt, em ơi!
Thăm hồ Than Thở, còn lời em xưa
Lâm Viên cuối Chạp, trời mưa
Anh lên đỉnh núi, đúng mùa Noêl

Hòa Bình, còn đó hở em?
Xưa ta dạo phố… anh quên đường về
Bây giờ, anh đã sơn khê
Xa bao sông biển, chưa về cố hương!

Anh đi, Đà Lạt mù sương 
Bao mùa gió chướng, vô thường thổi qua
Mai nầy, về lại quê nhà
Có nhìn ra được, quê Cha của mình?

Nước non nghìn nỗi điêu linh
Mai về dù đã, đời mình hoàng hôn
Đà Lạt, còn ở trong hồn
Đã theo anh suốt, cuộc bôn tẩu nầy.
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