
 
 
 

 
 
 
 

CHƯƠNG VI  
                            VÌ DANH DỰ CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 
 
Sau khi Nguyễn Văn Thiệu đột ngột ra lệnh bỏ Cao Nguyên đưa tới sự sụp đổ mau lẹ của miền 
Trung, nhiều người vẫn còn bám lấy những ảo tưởng kỳ quặc. Thí dụ chính Thiệu ra lệnh phòng 
thủ Xuân Lộc và coi sự phòng thủ Xuân Lộc là sinh tử cho sự sống còn của Nam Việt Nam, mặc 
dầu lúc ấy quân Bắc Việt đã đến cửa ngõ Sài Gòn. Thiệu còn kêu gọi nước Mỹ yểm trợ bằng pháo 
đài bay B-52 nhưng phía Mỹ thẳng tay bác bỏ đề nghị này.  
 
Nhiều nhân vật Mỹ ở Sài Gòn không tin là Quân Lực Nam Việt Nam giữ nổi phòng tuyến mới. 
Nhưng một số người Mỹ lại bám lấy hy vọng là có thể ''Hà Nội chấp nhận một cuộc dàn xếp chính 
trị''. Kẻ đặt nhiều hy vọng nhất vào ý kiến này lại là tên trùm CIA của Mỹ tại Nam Việt Nam là 
Thomas Polgar. Tuy hắn thuộc loại người Mỹ kém thông minh nhưng lại được chỉ huy ở tình báo 
gián điệp của CIA tại Việt Nam có nhân số tới 600 người. Đã kém thông minh, Polgar còn mắc 
thêm bệnh ủy mị về tình cảm và dễ bị lừa.  
 
Trưởng phái đoàn Hung-gia-lợi trong Ủy Hội Quốc Tế Giám Sát Ngưng Bắn tại Việt Nam 
lợi dụng yếu huyệt này của Polgar để cho tin sai lạc lừa gạt Polgar rồi còn khai thác tin 
tức do Polgar đưa ra để trao cho Hà Nội. (Thomas là người Mỹ gốc Hung-gia-lợi) Bắc 
Việt sẽ tiến nhanh về Sài Gòn. Nhưng Polgar lại lập luận rằng Hà Nội có lợi hơn nếu 
chiếm được Sài Gòn mà không phải đổ nhiều máu.  
 
Rồi Polgar lại đưa ra một lập luận kỳ lạ nữa là hắn nói rằng: ''Hà Nội chưa có đủ cán bộ 
chính trị để cai trị miền Nam ngay từ lúc này''. Thật khó có thể tưởng tượng rằng một tên 
cầm đầu tình báo chiến lược của đại cường quốc Mỹ tại một chiến trường quan trọng 
nhất của Mỹ tại Á Châu, chỉ huy tới 500 hoặc 600 nhân viên lại có thể lập luận một cách 
ấu trĩ và ngu xuẩn đến mức độ ấy.  
 
Chỉ cần thoáng nhìn vào trận liệt của quân Bắc Việt sau khi chúng chiếm được Cao 
Nguyên và miền Trung thì sẽ hiểu ngay tại sao chúng sẽ khinh bỉ bác bỏ mọi đề nghị 
thương thuyết khi chúng đã tới gần cửa ngõ Sài Gòn Trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu 
Thân, cộng quân dùng một lực lượng chừng 17 tiểu đoàn chính quy và địa phương để 
đánh vào Sài Gòn. Lúc ấy, phía Liên Quân Việt-Mỹ chỉ cần 3 Sư Đoàn để đẩy lui 17 tiểu 
đoàn kia của cộng quân ra khỏi Sài Gòn.  
 



Bây giờ là tháng 4.1975. Tên Văn tiến Dũng đã dồn toàn thể lực lượng của hắn từ Cao Nguyên và 
miền Trung vào phía Nam để tiến chiếm Sài Gòn. Trong khi tên trùm CIA Thomas Polgar nói lảm 
nhảm đến vấn đề ''thương thuyết'' như một tên điên khùng thì tên Văn tiến Dũng trực tiếp chỉ huy 
một lực lượng lên tới 153 tiểu đoàn chính quy chủ lực, tất cả đều đầy đủ quân số. Đó là lực lượng 
đông gấp 9 lần nhiều hơn lực lượng của cộng quân tấn công miền Nam hồi Tết Mậu Thân 1968. 
Năm quân đoàn đầy đủ, mỗi quân đoàn có 3 sư đoàn đầy đủ quân số, cộng với các binh chủng 
yểm trợ và 2 sư đoàn trừ bị để tấn công vào Sài Gòn. Sài Gòn tháng 4 năm 1975 sẽ phải đương 
đầu với 153 tiểu đoàn cộng quân, thay vì đương đầu với 17 tiểu đoàn hồi 1968. 
 
Thêm một bất hạnh khác nữa cho Nam Việt Nam là vào lúc cộng quân sắp tiến đánh vào 
Sài Gòn thì quân cộng sản Cao Mên đã bao vây chặt chẽ Thủ Đô Nam Vang vào ngày 1 
tháng 4.1975, khiến cho mọi sự chú ý của Quốc Hội và dân chúng Mỹ đều hướng về 
Cao Mên. Cộng sản Cao Mên đã hoàn toàn chiếm trọn xứ Cao Mên vào buổi sáng ngày 
17.4.1975, lúc mặt trận Sài Gòn đang diễn ra dự dội nhất.  
Khi cộng quân chuẩn bị toàn thể quân lực Bắc Việt để tiến đánh Xuân Lộc thì trong thực 
tế, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn chưa tới 80.000 Quân Nhân còn giữ vững tinh 
thần chiến đấu. Tướng Weyand đã quá lạc quan khi cho rằng nếu giữ đuợc Xuân Lộc thì 
Sài Gòn sẽ không rơi vào tay quân Bắc Việt. Là một Tướng lãnh của một đại cường 
quốc, Weyand có cách lượng định tình hình ngây thơ đến độ làm buồn lòng người theo 
sát tình hình Việt Nam tháng 4 năm 1975. Với tương quan lực lượng hoàn toàn bất lợi 
cho phía Nam Việt Nam, làm sao mặt trận Xuân Lộc có thể định đoạt sự sống còn của 
Nam Việt Nam ? Nói đến ''Nam Việt Nam'' vào đầu tháng 4 thực ra là phải nói chỉ còn 
Xuân Lộc trở xuống mấy Tỉnh miền Tây Từ trận Phước Long đến trận Ban Mê Thuột, tỷ 
lệ bộ binh giữa cộng quân và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã là 5/1. Bây giờ, ở cửa 
ngõ Sài Gòn, tỷ lệ ấy là 10/1. Trước tình thế đen tối ấy, Sư Đoàn 18 Bộ Binh của Việt 
Nam Cộng Hòa được mặc nhiên gánh một trách nhiệm rửa nhục cho toàn thể Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa. Vinh dự ấy là một thứ vinh dự mỉa mai, vì rằng mới trước đó có 2 
năm, Sư Đoàn 18 còn bị coi là một ''sư đoàn tồi''.  
 
Mặt trận Xuân Lộc phải được gọi là Mặt trận cho danh dự của Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa.  
 
Nhiều nhà báo Tây phương ồn ào ca tụng quân đội Bắc Việt trong suốt cuộc chiến tranh 
Việt Nam đã tìm lại được sự lương thiện để tôn vinh lòng dũng cảm của Quân Đội miền 
Nam Việt Nam khi bọn ấy chứng kiến những trận đánh anh dũng trong tuyệt vọng của 
Quân Đội ấy. Người Việt Quốc Gia đã biết rõ các chi tiết về sự mất miền Trung và Cao 
Nguyên vào tháng 3.1975.  
 
Sách này sẽ không lập lại các chi tiết ấy. Một số chi tiết thâu thập được và từng được 
phổ biến khắp thế giới, sẽ được trình bầy tại chương này để làm nổi bật lời giã biệt của 
nhiều đơn vị cũng như nhiều chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái chết của họ 
chứng tỏ cho đến phút lâm chung của miền Nam tự do, họ vẫn xứng đáng với lòng tin 
của dân miền Nam Việt Nam, mặc dầu chính khối người dân ấy chỉ dành cho Quân Lực 
ấy một sự đãi ngộ bạc bẽo, đôi khi còn bất nhân nữa.  
 
Chi tiết đầu tiên là kẻ đã ra lệnh rút khỏi miền Cao Nguyên Việt Nam. Trước khi mang hàng tấn 
của cải chạy đi Đài Loan dưới sự hộ tống của bọn CIA Mỹ, Thiệu còn thuê được một vài tên vô 
liêm sỉ trà trộn trong hàng ngũ sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để họp báo, để trút trách 
nhiệm cho đơn vị kia. Người viết sách này nêu ở đây ba nhân chứng, trong số đó, có hai đã chết: 
Tướng Phạm Văn Phú, Tướng Nguyễn Khoa Nam và Sử Gia kiêm nhà báo Pháp Pierre Darcourt. 
Dưới đây là lời của Dracourt ghi trong cuộc phỏng vấn Tướng Nguyễn Khoa Nam, Đệ nhất dũng 
sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Sử Gia Pháp Pierre Darcount 



 
''Tướng Nguyễn Khoa Nam (Tư Lệnh Vùng 4, kiêm Tư Lệnh Quân Đoàn IV) tiếp tôi tại 
văn phòng của viên Tỉnh Trưởng. Ông ta nắm tay tôi, lắc mạnh. 48 tuổi, người chiến sĩ 
Dù ấy có cái ngực vạn vỡ, mầu da sạm nắng. Điều đập vào mắt người ta là vẻ mặt cao 
quý của ông ta trong cái vóc dáng to lớn. Còn độc thân, và đó là điều bảo đảm cho sự 
lương thiện của ông ta tại một xứ mà những mụ vợ luôn luôn dùng địa vị của chồng để 
kiếm chác, ông ta chỉ cảm thấy thoải mái khi sống với những người lính của ông ta, và 
với cái bộ máy chiến tranh ở quanh ông ta.  
Trong tiếng cười rõ rã, ông ta bảo tôi:  
- Thế nào, anh tìm tôi để biết những gì mà những tên khốn nạn của Bộ Tổng Tham Mưu 
không ló ra cho anh biết, phải không ?  
- Nam, tôi đến đây để tìm hiểu. 
- Được rồi...  
- Anh làm thế nào giải thích được sự sụp đổ ở miền Trung ?  
Nam đập tay lên thành ghế, gầm lên vì tức giận:  
- Có nhiều lý do. Nhưng trước hết, và trên hết, chính là thằng khố nạn Thiệu.  
- Tại Bộ Tham Mưu, Đại Tá Khôi bảo tôi rằng kẻ chịu trách nhiệm là Tướng Phú...  
- Nó nói láo, anh cũng biết Phú cũng như tôi. Đó là một viên chỉ huy gan dạ và ưa giao tranh. Ông 
ấy không phải là cấp chỉ huy bỏ nguyên khối chiến cụ và bỏ cả một Thành Phố. Trước khi nói tới 
trách nhiệm chỉ huy của những sai lầm chính trị hãy nói tới vài điều chính xác kỹ thuật: Mọi 
người chờ đợi cuộc tấn công của cộng sản ở vùng Cao Nguyên từ nhiều tuần rồi. Vì thiếu tin tình 
báo về sự chuyển quân của địch trong rừng, Phú có lý để tin rằng cộng sản sẽ nhắm vào Kontum, 
Pleiku nên ông ta tập trung quân vào hai Tỉnh, nhưng không may là cộng quân lại dùng tới 3 sư 
đoàn để đánh vào Ban Mê Thuột, lúc ấy chỉ do 1 Trung Đoàn và vài Liên Đoàn Biệt Động Quân 
phòng giữ.  
 
Phản ứng đầu tiên của Phú là phản công. Ông ta đã cho trực thăng chở 300 quân Dù và một Liên 
Đoàn Biệt Động Quân tới chiếm lại sân bay ở Ban Mê Thuột, rồi sau, lại được Thị Xã đã thật sự 
hoan hỷ, giống như sự hoan hỉ của Paris ngày được giải phóng. Dân chúng phất cờ, hoan hô quân 
chính phủ. Những người Pháp chủ đồn điền tại đó thi đua nhau mở rượu Cognac để khao chiến sĩ 
ăn mừng chiến thắng.  
 
Thế rồi, bất ngờ do lệnh từ Sài Gòn, quân chính phủ phải rút khỏi Thị Xã. Hai sư đoàn địch vây 
chặt quân chính phủ và đè bẹp luôn Pleiku, Kontum và hai Trung Đoàn của Sư Đoàn 23. Vì còn là 
bản doanh của một Sư Đoàn Không Quân, Pleiku không thiếu đạn. Phú nhất định chiến đấu. Ông 
ta đã xác nhận điều ấy với các sĩ quan của ông ta. Thế mà ngày 14 tháng 3, Thiệu lại gọi ông ta tới 
Cam Ranh rồi ra lệnh cho ông ta phải rút...Bây giờ thì chúng ta biết rằng cuộc bàn cãi rất gay go. 
Phú không chịu thi hành lệnh của Thiệu.  
 
Ông ta bảo Thiệu: Tôi chiến đấu 23 năm nay và tôi chưa bao giờ lui. Tổng Thống nên 
tìm một người khác để điều khiển cuộc chạy chốn này. Ông ta ném khẩu súng lục lên 
bàn rồi ra đi, đóng cửa lại thật mạnh. Sau đó, ông ta về Nha Trang khai nằm nhà 
thương. Khai bệnh chẳng khó gì, vì anh biết ông ta có phổi không được tốt –  
 
Thế mà Đại Tá Khôi lại xác nhận với tôi rằng Tướng Phú trở lại Pleiku, Phú đã nói với 
với tên phụ tá ''Tôi cho anh biết một điều bí mật lớn: Chúng ta sẽ bỏ tất cả các vị trí của 
chúng ta''. Tên phụ tá này vội thông báo cho nhiều viên sĩ quan khác biết, thế là cuộc rút 
lui tự động xẩy ra. Tôi gặp Phú ngày hôm kia ở Sài Gòn, và ông ta xác nhận rằng chưa 
bao giờ ra lệnh rút lui. Kể ra thì giải pháp đẹp nhất là giao cho Phú một nhiệm vụ hy sinh 
bằng cách ra lệnh cho ông ta chết tại chỗ để bảo vệ Pleiku, hầu có thêm thời giờ, đồng 
thời giúp dân cũng như Biệt Động Quân triệt thoái có trật tự, như thế thì có thể tránh 
được cái bệnh khiếp hãi truyền đi mau lẹ đến nỗi đầu độc cả xứ sở.  



 
Vậy kẻ nào đã ra lệnh rút lui ? 
Chính Thiệu. Sau khi Phú không chịu nghe lệnh của Thiệu. Thiệu đã dùng vô tuyến nói thẳng 
với viên phụ tá của Phú là một sĩ quan Biệt Động Quân, Đại Tá Tất và thúc dục Tất nhận 
quyền Tư Lệnh Vùng. Được Thiệu tiếp xúc trực tiếp, tên Tất sướng quá, cuồng quít ríu ríu 
vâng lời và lập tức cho lệnh rút lui, chẳng cần phá hủy các đồ còn lại. Hắn đã lại 6 tháng thực 
phẩm, một nửa số đại bác, và nguy hiểm hơn nữa và chừng 40 máy bay và trực thăng còn 
nguyên vẹn. Thiệu đã mắc lỗi dùng lầm người một cách không thể chỗi cãi khi hắn chọn Tất.  
 
Tôi biết rõ Tất. Hắn là một sĩ quan can đảm, một chuyên viên về chiến tranh di động, đột kích 
và biệt kích. Tuy nhiên, sự huấn luyện của hắn lại không hề chuẩn bị cho hắn để có thể điều 
khiển một vụ triệt thoái khó khăn và quan trọng như thế. Thiệu cũng phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về việc bỏ Huế và Vùng 1. Tướng Trưởng có ba sư đoàn thật giỏi để bảo vệ vùng ấy là 
Sư Đoàn 1 Bộ Binh, Sư Đoàn Dù và Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến. Thế mà ngày 20.3 vì sợ 
đảo chính tại Sài Gòn, Thiệu mang Sư Đoàn Dù về Nam. Thế là Trưởng chỉ còn hai Sư Đoàn 
để giữ một phòng tuyến dài tới 150 cây số. Đến lúc ấy thì Trưởng ra lệnh rút về Đà Nẵng và 
ông ta đã cho binh đội được ưu tiên rút. Lúc các đơn vị của Trưởng đã di chuyển thì Thiệu ra 
lệnh cho Trưởng trở lại Huế. Nhưng quân Bắc Việt đã chặn đường rút ở phía sau, ngang Đèo 
Hải Vân. Sư Đoàn 1 lúc đầu giao tranh ác liệt để chiếm lại Đèo và tái lập được sự liên lạc. 
Khốn nạn thay, làm sóng người tỵ nạn áo xuống làm đứt đoạn Sư Đoàn 1. Khá nhiều binh sĩ 
của Sư Đoàn vì quá lo cho gia đình nên đã bỏ hàng ngũ, một số khác thì đào ngũ  
 
Tại Đà Nẵng, Tư Lệnh Sư Đoàn 1 là Chuẩn Tướng Điềm đã tìm cách kiểm soát lại đại 
đơn vị của ông ta, nhưng một tên lính phản nghịch đã hạ sát ông ta.  
Nam vươn cái thân hình to lớn và đi đi, lại lại trong phòng. Sau vài phút im lặng, ông ta 
ngồi và nói tiếp:  
 
- Thiệu bị ám ảnh về việc bị Mỹ bỏ rơi. Chắc là hắn đã bất ngờ muốn bi thảm hóa tình 
hình, trong hy vọng rằng Tổng Thống Ford sẽ phái các máy bay phóng pháo tới, nếu tình 
hình nghiêm trọng tới một mức độ nào đó. Thiệu đã tình sai. Và chúng tôi thì đã dính líu 
quá sâu rộng rồi. Cách tốt nhất để mà buộc Quốc Hội nước Mỹ và Bạch Cung là phải 
chiến đấu cho tới viên đạn chót. Chính bọn Bắc Việt cũng không dám ngờ thành công dễ 
như vậy. Bằng chứng là bốn sư đoàn trừ bị chiến lược của Bắc Việt mới chỉ vượt vĩ 
tuyến 17 tuần trước.  
 
Tới đây thì Nam nắm chặt tay tôi và nói thêm:  
- Chúng tôi theo Thiệu đã 10 năm. Nhưng chúng tôi đã mất tin tưởng ở hắn giờ này. hắn 
thâu mình lại trong Dinh của hắn, lấy những quyết định quan trọng mà chẳng tham khảo 
ai. Hắn chỉ nghe tên cố vấn quân sự của hắn là Quang, một con heo bự, chỉ biết nịnh hót 
và không dám làm trái ý Thiệu. Thiệu không còn có thể ngoi lên trên được các biến 
chuyển nữa. Các Tướng lãnh đều căm hờn và Quân Đội thì bị làm nhục Tại Đà Nẵng, 
Tư Lệnh Sư Đoàn 1 là Chuẩn Tướng Điềm đã tìm cách kiểm soát lại đại đơn vị của ông 
ta, nhưng một tên lính phản nghịch đã hạ sát ông ta.  
 
Nam vươn cái thân hình to lớn và đi đi, lại lại trong phòng. Sau vài phút im lặng, ông ta 
ngồi và nói tiếp:  
Thiệu bị ám ảnh về việc bị Mỹ bỏ rơi. Chắc là hắn đã bất ngờ muốn bi thảm hóa tình hình, 
trong hy vọng rằng Tổng Thống Ford sẽ phái các máy bay phóng pháo tới, nếu tình hình 
nghiêm trọng tới một mức độ nào đó. Thiệu đã tình sai. Và chúng tôi thì đã dính líu quá sâu 
rộng rồi. Cách tốt nhất để mà buộc Quốc Hội nước Mỹ và Bạch Cung là phải chiến đấu cho 



tới viên đạn chót. Chính bọn Bắc Việt cũng không dám ngờ thành công dễ như vậy. Bằng 
chứng là bốn sư đoàn trừ bị chiến lược của Bắc Việt mới chỉ vượt vĩ tuyến 17 tuần trước.  

 
Tới đây thì Nam nắm chặt tay tôi và nói thêm:  
- Chúng tôi theo Thiệu đã 10 năm. Nhưng chúng tôi đã mất tin tưởng ở hắn giờ này. hắn 
thâu mình lại trong Dinh của hắn, lấy những quyết định quan trọng mà chẳng tham khảo 
ai. Hắn chỉ nghe tên cố vấn quân sự của hắn là Quang, một con heo bự, chỉ biết nịnh hót 
và không dám làm trái ý Thiệu. Thiệu không còn có thể ngoi lên trên được các biến 
chuyển nữa. Các Tướng lãnh đều căm hờn và Quân Đội thì bị làm nhục.  
- Các anh sẽ làm gì ? Lật đổ hắn chăng ?  
Tướng Nam phá lên cười chua chát:  
- Dầu sao thì cũng không có tôi trong cái trò đó. Nghề của tôi là đánh giặc, và tôi sẽ tiếp 
tục đánh giặc. Chính trị là chuyện nhơ bẩn, tôi không muốn ngụp lặn trong đó''.  
 
Tướng Nguyễn Khoa Nam đã nói đúng trọng tâm của vấn đề, trong cuộc gặp gỡ giữa 
ông ta và Pierre Darcourt gần một tháng, sau khi Ban Mê Thuột rơi vào tay cộng quân. 
Đối với thế giới bên ngoài, cái thế giới hèn nhát cúi đầu nhận sự nhồi sọ của cộng sản 
dưới nhiều hình thức, cái thế giới ấy viện cớ chống lại sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam 
để khỏi phải hy sinh một chút hưởng thụ vật chất, cái thế giới ấy lại mau lẹ kết luận rằng 
vì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không chịu chiến đấu nên miền Nam mới sụp đổ mau. 
Mọi sự hy sinh cực khổ của Quân Lực ấy trong hơn 20 năm dĩ nhiên không được cái thế 
giới ấy nhớ tới.  
 
Vậy thì ai, đơn vị nào trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ rửa nhục cho những 
người có vinh dự mặc quân phục Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ? Cũng như trong suốt 
hơn 20 năm qua, từ những trường hợp được công khai hóa tới những trường hợp âm 
thầm hy sinh, cuộc chiến đấu để rửa nhục cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa diễn ra 
dưới nhiều hình thức và tại nhiều nơi.  
 
Vốn được coi là linh hồn của sự phòng thủ Huế. Sư Đoàn 1 Bộ Binh của Việt Nam Cộng Hòa đã 
chịu một cái chết rất uất ức. Binh sĩ của Sư Đoàn ấy hầu hết đều có gia đình tại miền Trung. Một 
trong các lý do khiến cho binh sĩ của Sư Đoàn ấy chiến đấu gan dạ là họ biết họ bảo vệ quê hương 
và thân nhân họ. Ngược lại, nếu họ biết rằng quê quán của họ và thân nhân của họ bị bỏ rơi thì 
khó giữ được sự nao núng trong tinh thần họ. 
 
Và họ chiến đấu trong hơn hai chục năm, sự bảo vệ cao quý biết bao, nhưng cái quần 
chúng Nam Việt Nam chưa làm được gì để đền ơn một phần nhỏ nhoi cái ơn bảo vệ đó. 
Rối loạn chạy trước, chạy mau đến nỗi làm xáo trộn cả hệ thống chỉ huy của nhiều đơn 
vị Quân Đội, quần chúng ấy quả thật đáng trách vô cùng. Ngoài việc gián tiếp giúp cộng 
quân vì sự sợ hãi thái quá đó, quần chúng ấy còn tạo cơ hội cho thế giới võ đoán và 
giản dị kết luận rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không có ý chí chiến đấu Cái chết 
của Sư Đoàn 22 tại mặt trận Nam Đà Nẵng mang màu sắc khác. Trong Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa,  
 
Sư Đoàn ấy không nổi tiếng tốt, và chỉ được đánh giá như một Sư Đoàn rất thường. 
Trong cuộc tấn công Hè 1972 của cộng quân, Sư Đoàn 22 phòng giữ Kontum, và Sư 
Đoàn ấy bị đè bẹp từ sớm vì có một số người chỉ huy tầm thường Tại mặt trận Bình Định 
1975, Sư Đoàn ấy phản ứng rất tự nhiên như thể đó là hoạt động hàng ngày, mặc dầu 
lúc ấy, họ rất dễ bị lôi cuốn bởi tin tức chủ bại, nhất là bởi khuynh hướng chạy cho mau 
đã rồi muốn ra sao thì ra. Đã không chạy, Sư Đoàn ấy lại còn hiên ngang chặn nhiều đợt 
tấn công của cộng quân.  
 



Hai sư đoàn chính quy Bắc Việt, được một số đơn vị pháo và chiến xa tăng cường, đã xung phong 
nhiều đợt vào sư đoàn ấy, lúc đó trấn giữ một vị trí chiến lược là Đèo Bình Khê. Trong khi địch 
có hỏa lực rất mạnh, và quân số được bổ xung đều đặn mỗi ngày (Hà Nội đưa mỗi ngày vào Nam 
Việt Nam hơn một ngàn lính khỏe mạnh từ Bắc Việt Nam), đè bẹp Sư Đoàn 22 đã ''anh dũng 
chiến đấu như cọp giữ (chữ của Giáo Sư A.T. Bouscaren), và chặn các sư đoàn địch tại trước vị trí 
Đèo Bình Khê trong nhiều ngày. Mãi đến khi có hơn 2/3 quân số của Sư Đoàn 22 chết và bị 
thương, cộng quân mới qua được Đèo Bình Khê để tiến về Quy Nhơn.  
 
Có một điều gì thật đẹp, thật hào hùng về cái chết của Sư Đoàn 18 Bộ Binh: Đẹp vì từ 
viên Tư Lệnh Sư Đoàn cho tới người lính Binh Nhì của Sư Đoàn ấy, ai cũng nhất quyết 
chiến đấu tới chết. Hào hùng và kỳ lạ nữa, vì đó là Sư Đoàn từng được coi là thứ hạng 
tồi nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Vì đẹp và hào hùng như thế cho nên bất cứ một ký giả nào của Tây phương có sự 
lương thiện và vô tư tương đối, điều ca tụng Sư Đoàn ấy. Hai người đến gần Sư Đoàn 
18 hơn các ký giả khác là Alan Dawson, Trưởng Phòng Thông Tin của hãng UPI tại Sài 
Gòn và kỳ cựu của Úc, Denis Warner.  
Sáng sớm ngày 9 tháng 4.1975, trong một cuộc tấn công bất ngờ, trọn một sư đoàn Bắc Việt, có 
cả một tiểu đoàn pháo tăng cường, đã nã hơn 2000 đạn đại bác vào Xuân Lộc. Sau đó, quân tấn 
công đánh thẳng vào Thị Trấn, vì ỷ số đông, trội hơn quân số của quân phòng thủ rất nhiều. 
 
Ngoài một vài đơn vị Nghĩa Quân của Tỉnh, quân chủ lực để giữ Xuân Lộc chỉ có một 
Trung Đoàn của Sư Đoàn 18, quân số chừng 2.500 người. Đã có ngày Sư Đoàn này bị 
coi là tồi nhất của toàn thể Nam Việt Nam.  
 
Lúc mới thành lập, Sư Đoàn ấy mang số hiệu là Sư Đoàn 10. Tiếng lóng của người Mỹ 
phổ biến ở Nam Việt Nam là con số 10 rất xấu nên người dân thường ngạo báng cái 
danh hiệu đó. Về sau, Sư Đoàn mang số hiệu mới là Sư Đoàn 18. Lúc thành lập vào 
giữa năm 1965, Sư Đoàn ấy được đồn trú ở gần Sài Gòn vì lý do giản dị là nó tồi tế quá, 
Thiệu không lo bị Sư Đoàn ấy đảo chính.  
 
Sau thỏa hiệp ngưng bắn Paris ngày 27.1.1973, Sư Đoàn ấy nhận được một luồng gió mới. Đó là 
viên Tân Tư Lệnh Sư Đoàn Lê Minh Đảo. Tướng Đảo là một sự hiếm có trong Quân Đội Nam 
Việt Nam vì đi từ Trung Úy lên cấp Tướng mà không phải dựa vào chính trị. Ông ta được thưởng 
rất nhiều huy chương vì chiến đấu nhưng chẳng thèm mang bao giờ. Ông ta chỉ mặc bộ đồ tác 
chiến. Ông ta là một chiến sĩ.  
 
Từ lúc ông ta nắm quyền chỉ huy Sư Đoàn 18 năm 1973, Sư Đoàn ấy giống như vừa 
được ăn một khích thích tố mạnh. Trong hai năm sau thỏa hiệp Paris, Sư Đoàn ấy chiến 
đấu nhiều hơn bất cứ Sư Đoàn nào khác của Nam Việt Nam. Sư Đoàn ấy đã trở thành 
Sư Đoàn đáng tin cậy nhất và quan trọng nhất cho việc phòng thủ Sài Gòn.  
Trong đêm địch bắn 2.000 đạn đại bác vào Thị Xã Xuân Lộc thì Đảo không có mặt tại 
đó. Nhưng ông ta đã tới đó rất mau, lúc binh sĩ của ông ta giao tranh ở đường phố để 
kiểm soát Thị Xã ấy. Ông ta đưa một Trung Đoàn tới nữa, thế là có 2.500 người đánh ở 
trong Xuân Lộc, còn 2.500 người nữa lo giữ an ninh để bảo vệ bên sườn của Thủ Đô.  
Hỏa lực của cả hai bên đều tàn bạo. Trong vài giờ đầu, Sư Đoàn 18 phải bỏ phần lớn 
của Xuân Lộc rồi sau đó, đánh để chiếm lại. Đến đêm thì Sư Đoàn 6 của Bắc Việt phải 
gom quân lại, triệt thoái, chuẩn bị cho một ngày tấn công khác.  
Trận đánh kéo dài một ngày nữa, rồi lại một ngày nữa, và cứ thế Tướng Đảo và binh sĩ 
của ông ta đã đánh một trận mà ít người dám nghĩ rằng họ có thể làm nổi. Cộng sản 
tung vào Xuân Lộc một sư đoàn nữa, Sư Đoàn 18 vẫn giữ vững.  



Ngày 10 tháng 4, cộng quân lại đánh vào giữa Thị Xã và lại bị đẩy lui. Ngày 12, quân 
Bắc Việt cũng không tiến được hơn chút nào. Hai Trung Đoàn của Nam Việt Nam không 
những đã giữ vững, mà lại còn trả đũa dữ dội hơn nữa...Thêm 2.000 đạn đại bác nữa rót 
vào Xuân Lộc, xé nát mọi thứ Sư Đoàn 18 vẫn vững. Tướng Đảo ở lại tại chỗ với binh sĩ 
và chiến đấu.  
 
Tác giả Úc, Denis Warner, viết về cái chết đẹp của một số đơn vị chiến đấu của Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đầu tiên, vẫn là cái chết của Sư Đoàn 18: Với ba sư đoàn 7, 
314 và 16, Văn tiến Dũng hí hửng tưởng sẽ chiếm được Xuân Lộc mau. hắn tính lầm. 
Sư Đoàn 18 chưa bao giờ được coi là một Sư Đoàn thiện chiến của Nam Việt Nam. Trái 
lại, có lần, Sư Đoàn ấy còn bị coi là Sư Đoàn tốt nhất. Thế mà trong những ngày chót 
của chiến tranh Việt Nam, Sư Đoàn ấy cương quyết đánh và rất can đảm. Không những 
giữ vững trận địa mà lại còn phản công mỗi ngày.  
 
Trong khi Hà Nội thúc Văn tiến Dũng mở cuộc tấn công kết thúc mau vào Sài Gòn trong 
mười ngày cuối của tháng 4 thì Dũng rất căm hờn vì Sư Đoàn 18 đã chiến đấu quá dai 
dẳng tại Xuân Lộc. Hắn thú nhận rằng ''ngay từ đầu, trận Xuân Lộc đã gay go''. ''Hắn 
dùng tới ba sư đoàn mà Xuân Lộc cứ cầm cự mãi. Bực tức vì xung phong quá nhiều, chỉ 
thấy tổn hại, hắn phải đổi chiến thuật: Tập trung đông quân để đánh vào các vị trí của 
Nam Việt Nam rồi cứ thể, tăng thêm quân mãi. Đánh thế thì chắc ăn rồi.. Gia kiệm mất, 
Sư Đoàn 18 bị đánh bọc sườn. Quân Bắc Việt đã bố trí được theo vòng cung quanh 
Biên Hòa, tới sáu sư đoàn bộ binh, một sư đoàn chiến xa, cả một sư đoàn phòng không, 
và một sư đoàn thiết giáp.  
 
Bản doanh Sư Đoàn 5 Việt Nam Cộng Hòa đặt tại Lai Khê, nằm trên Quốc Lộ 13. Sáng 
ngày 30.4 Sư Đoàn mất liên lạc với Quân Khu 4 tại Long Bình. Tướng Tư Lệnh là Lê 
Nguyên Vỹ gom các xe lại để đánh thẳng về Sài Gòn. Cả quân đoàn 1 của cộng quân 
đánh ông ta, Sư Đoàn của ông ta bị tiêu diệt. Tướng Vỹ tự sát.  
 
Quân đoàn 3 của Bắc Việt chiếm Biên Hòa. Chúng cử sư đoàn 7 cộng quân tiến về Thủ 
Đức. Ở đó, thành phần còn lại của Sư Đoàn 18 sửa soạn đánh trận chót. Bị xe tăng của 
quân đoàn 2 và sư đoàn 7 Bắc Việt đè bẹp, Sư Đoàn 18 đã tan rã.  
 
Sư Đoàn 25 của Nam Việt Nam chiến đấu rất giỏi, rất dũng mãnh ở chung quanh Tây 
Ninh. Các sĩ quan Sư Đoàn ấy rất tức giận vì không có ai chịu tới xem Sư đoàn ấy làm 
vẻ vang cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.. Sư Đoàn Dù của Việt Nam Cộng Hòa cho 
tới phút chót của Nam Việt Nam tự do, vẫn xứng đáng là đại đơn vị kỷ luật nhất và kiêu 
hùng nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai tác giả Pháp Jean Lartéguy và 
Pierre Darcourt đều hết lời tôn vinh các đơn vị Dù Việt Nam.  
 
Ngày 28.4.1975  
 
Nhiều thành phần của Lữ Đoàn Dù Việt Nam bố trí trong Sài Gòn, sau các bức tường. 
Những chiến sĩ này không chán nản, không tuyệt vọng. Họ bình thảm như thể họ còn 
đang thao dượt. Đôi khi, họ còn cười to rất vui vẻ và chuyển cho nhau những chai Coca. 
Tuy vậy, họ không nuôi một ảo tưởng nào về số phận của họ hoặc về kết quả của trận 
đánh này. Tôi có cảm tưởng là họ quyết định đánh đến cùng, và sẽ tự chôn dưới những 
đống đổ nát của Sài Gòn. Họ vẫn còn được những cấp chỉ huy ở lại với họ.  
Một Đại Tá Dù đưa tôi hộp la-de. Tôi hỏi:  
- Tình thế ra sao ?  



- Chúng tôi sẽ chiến đấu, và có lẽ, chúng tôi là những người chót còn chiến đấu. Nên nói 
rõ ràng chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hương hay vì Minh...Chúng tôi chết vì có 
thói quen ưa tự do.  
- Tại sao không bắt Thiệu dựa vào tường giết hắn luôn ?  
- Hắn ở đâu, không ai biết. Và hắn cũng không đáng được dựa vào tường nữa.  
Tác giả Jean Lartéguy theo sát cuộc chiến đấu giờ chót của các chiến sĩ Dù Việt Nam. Ông ta 
được thấy tận mắt sự bình thảm cũng như tinh thần kỷ luật vô song của những chiến sĩ ấy. 
 
Gần Lăng Cha Cả, các chiến sĩ Dù đã cho xem trận đánh chót của Binh Chủng Dù Việt 
Nam. Họ chiến đấu tới 11 giờ 30 phút cho tới khi các cấp chỉ huy của họ từ cuộc gặp gỡ 
đau thương với Tướng hoa lan Dương Văn Minh trở về, thuyết phục họ từ bỏ cuộc 
chiến. Họ đã dùng súng bazooka tiêu diệt một lúc 5 chiếc tăng nga T-54 nặng 54 tấn, và 
còn đang bốc cháy. Một chiếc nổ tung cùng với đạn trong xe. Chúng tôi chỉ kịp đậu xe lại 
để tránh.  
Các chiến sĩ Dù không để lại một chút gì, dầu là người chết hoặc người bị thương. Cũng 
không để lại thứ khí giới hoặc đồ dùng trang bị nào.  
Các chiến sĩ Dù không tiếc mạng sống của họ để có thể bảo vệ những chiến hữu thuộc các đơn vị 
Binh Chủng khác, Quân Chủng khác, khi các chiến hữu ấy tìm cách ra thoát khỏi Nam Việt Nam 
giờ chót: 
 
Thứ tư, 30.4.1975  
 
Bây giờ, đại bác nổ không ngừng tại các vùng ngoại ô của Sài Gòn.  
Tại vòng đai Tân Sơn Nhất, súng đã lại nổ khi trời vừa sáng. Các Tiểu Đoàn Dù Việt 
Nam gom lại ở phía trước các phi đạo. Họ chiến đấu dữ dội để các phi công Nam Việt 
Nam có thể cất cánh tối đa nhiều chiếc máy bay. 130 máy bay và chừng hai chục trực 
thăng đã tới được phi trường Utapao ở Thái Lan. 18 chiếc khác đã liều mạng đáp được 
xuống các chiếc tầu của Hạm Đội số 7...  
 
Pierre Darcourt ghi những hình ảnh chót của chiến sĩ Dù Việt Nam, những hình ảnh mà 
muôn đời, người dân Việt Nam tự do không thể quên được. Những lời từ biệt của chiến 
sĩ Dù Việt Nam được thể hiện bằng một hành động thật ngoạn mục và cũng thật kiêu 
hùng:  
 
Quân Dù cương quyết chặn lối vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sáu xe tăng T-54 và chừng một chục 
xe vận tải Molotova bốc cháy, nằm ngang phi đạo. Giao tranh tiếp tục ở Nghĩa Trang Quân Đội 
giữa những mộ bia thập tự trắng, và những đạn đại bác làm nổ tung những chiếc quan tài 
 
Các xe tăng đầu tiên của cộng sản vào Sài Gòn từ phía Đông, qua Tỉnh Lộ Thủ Đức và 
Xa Lộ Biên Hòa. Bộ binh thì từ Bến Cát và Tây Ninh tới. Chúng chỉ tới được trung tâm 
Sài Gòn vào lúc 5 giờ tối. Từ ngày hôm trước, số cộng quân này đã bị chặn ở gần Hóc 
Môn, gần nơi có Trung Tâm Huấn Luyện của Sư Đoàn Dù, do Lữ Đoàn 4 Dù, dưới 
quyền của Đại Tá Vinh, sĩ quan lớn con, mặt phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngưng 
bắn.  
 
Cộng quân bị thiệt nhiều, sau đó, còn phải giao tranh hai lần ở đường phố: Một lần tại 
trụ sở cảnh sát công lộ, tại đó, hơn một trăm cảnh sát viên chống cự dữ dội trong hơn 
một giờ trước khi xe tăng cộng sản đè bẹp. Lần thứ hai, tại ngã tư đường Hồng Thập Tư 
và đường Verdum: Chỉ có 4 người lính Dù Việt Nam võ trang bazooka và đại liên mà 
chiến đấu được trong hơn năm chục phút. Họ bắn cháy nhiều xe tăng cộng sản. Đến khi 
hết đạn, họ đi ra ngoài, nắm vai nhau, thành vòng tròn, rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự 
sát.  



 
Các chiến sĩ Dù chiến đấu quanh sân bay Tân Sơn Nhất, trong Bộ Tổng Tham Mưu và 
còn tiêu hủy ba xe tăng địch. Sau đó, họ mới rút có trật tự, đi theo ngả rừng cao su tới 
Chợ Lớn. Họ không bỏ lại một xác chết, một người bị thương hoặc một thứ đồ trang bị 
nào...  
 
Đến chiều tối, 400 chiến sĩ Mũ Đỏ gom được từ trận Hóc Môn và từ phi trường, tụ lại 
quanh Đại Tá Vinh cho lệnh các binh sĩ rút về đồng bằng. Còn Đại Tá Vinh, người chiến 
sĩ Dù ''có hạng'' do Trung Tâm Pau đào tạo trong những năm 50, không chịu hàng. Ông 
đã tự sát.  
 
Pierre Darcourt cương quyết với ý định rằng Quân Lực Nam Việt Nam ''không hèn'' nên 
ông ta còn đi tìm những hình ảnh anh dũng khác nữa của những người cầm súng trong 
hàng ngũ Việt Nam tự do. Không hổ dang là sinh viên của Quân Trường đã đào tạo rất 
nhiều cấp chỉ huy cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà 
Lạt đã được Pierre Darcourt xưng tụng thật tình vì ông ta thấy các sinh viên ấy quả vô 
cùng bình tĩnh, mặc dầu chỉ vài giờ sau đó là họ đã hy sinh tính mạng để góp nỗ lực rửa 
nhục cho những người chống cộng tại Nam Việt Nam.  
9 giờ sáng 
 
Tôi dùng Xa Lộ Biên Hòa. Rất ít người đi lại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn cứ 
Long Bình. Các đồn dọc con đường này đều do các sinh viên của Trường Võ Bị Đà Lạt 
chiếm giữ. Họ đều rất trẻ, chỉ chừng 18 hoặc 20 tuổi. Quân phục họ rất sạch sẽ, gọn, 
giấy chùi láng bóng như để ở trong tủ kính của cửa tiệm. Trên túi hành trang của họ có 
gác chiếc mũ sinh viên sĩ quan của mỗi người, mầu đỏ, có viền vàng. Một trong các sinh 
viên ấy nói với tôi:  
 
- Khi nào tới lúc chết thì chúng tôi sẽ đội mũ ấy.  
Các Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt cũng được Jean Lartéguy và Raoul Coutard (hai 
nhà báo Pháp) hết lời ca ngợi:  
 
Tôi trở lại khách sạn Continental. Coutard cho biết là anh ta đã quay được khúc phim 
các Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Đà Lạt tiến ra mặt trận vì họ là lực lượng trừ bị 
chót của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
Với lỗi nói lỗ mãng để che dấu sự trìu mến. Coutard hỏi các Sinh Viên Sĩ Quan:  

- Các ông có biết là sắp bị giết không ? 
 
Câu trả lời của một Chuẩn Úy:  
- Chúng tôi biết.  
- Tại sao ?  
- Tại vì chúng tôi không muốn chủ nghĩa cộng sản.  
Và trong những bộ đồng phục mới, giầy chùi láng bóng, các sinh viên anh dũng của 
Trường Võ Bị Đà Lạt đã đi vào chỗ chết. Họ chỉ còn thiếu cái nón diễn hành và đôi bao 
tay trắng.  
Chúng ta đang đứng trên sân lộ thiên khách sạn Continental, bàng hoàng trước sự mau 
lẹ cũng như tấm vóc rộng lớn của sự bại trận này. Và cảm thấy thật gần gũi với kẻ bạn 
trận hơn là với kẻ chiến thắng.  
Trong năm 1976, vào dịp Giáng Sinh, tạp chí Pháp L'Express đăng trọn một bài dài của 
Linh Mục André Gellinas khi Linh Mục ấy bị Hà Nội trục xuất khỏi Việt Nam. Đoạn cuối 
của thiên điều tra ấy đặc biệt nói về khí phách của những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa 
tại một số nhà tù ở phía Bắc Huế.  



Linh Mục Gelinas nhấn mạnh đến trường hợp cô con gái một sĩ quan, đi gần khắp chiều 
dài của Việt Nam để tìm cha, vì cô ta tin rằng cha cô còn sống tại một nhà tù nào đó. 
Sau nhiều tháng gian lao, dùng mọi cách hối lộ cho cán bộ cũng như lính công an, cô ta 
đã được nơi giam giữ cha cô ở phía Bắc Huế.  
...Thế là cuối cùng, tôi đã gặp cha tôi. Trước kia, tôi chưa bao giờ thấy cha tôi khóc, 
nhưng hôm ấy, cha tôi đã bật khóc. Và cha tôi hỏi thăm ngay đến tình trạng của chúng 
ta. Người nói: ''Tại sao con không trốn đi ? Con phải đi khỏi xứ này. Hãy đi ngay. Cha sẽ 
chiến đấu, cha sẽ không chết, tụi nó sẽ không bao giờ khuất phục được cha đâu''.  
Cha tôi hỏi chuyện Sài Gòn, hỏi về các chiến khu, hỏi về quân kháng chiến, nhưng 
người không chịu nói gì về chính người.  
 
Mãi sau, cha tôi mới chịu kể chuyện cha tôi. Cha tôi bảo rằng thật là cực, rất cực. Cha tôi cho biết 
những điều rất ghê gớm. Nhiều sĩ quan lớn tuổi hơn cha tôi đã hoặc chết gục, hoặc tự sát. Bọn 
cộng sản đã lấy nhiều lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa may quần lót rồi bắt các sĩ quan Việt Nam 
Cộng Hòa phải mặc những chiếc quần ấy. Chúng vừa muốn làm nhục các sĩ quan của ta, vừa làm 
ô uế lá cờ của Nam Việt Nam. Nhưng cha tôi cương quyết không chịu mặc chiếc quần lót ấy. Thế 
là bọn cộng sản đánh đập người thật tàn nhẫn rồi nhốt cha tôi vào hầm tối nữa.../ . 


