TrÆn BÓ Lá,V‰t Xích

M113 NghiŠn Nát...
NguyÍn Vân Cư
TĐ15 KB
Để tưởng niệm Kỵ binh Nguyễn Văn Nhu Chi đội phó Chi đội 3, Chi đoàn 3,
Thiết đoàn 15 kỵ binh, vừa vĩnh viễn ra đi ngày 02 tháng 10 năm 2008 trên bước
đường tị nạn Cộng sản tại Tiểu bang Massachusets. Tôi xin mạo muội gởi vào tiết
mục ‘’Văn Nghệ’’ trên trang web của đại gia đình Thiết giáp hải ngoại m¶t hÒi kš
ngắn k‹ låi m¶t trÆn Çánh Çã xÄy ra cách Çây hơn 35 năm, sau ngày Quân Lực 19
tháng 6, năm 1973. Tôi và Chuẩn úy Nhu là nh»ng ngÜ©i lính Çã tham d¿ trÆn Çánh
ác liệt Çó. Lúc bấy giờ, tôi là sĩ quan cấp bậc Trung úy, giữ chức vụ Chi đoàn phó
Chi đoàn 3/15 Thiết kỵ, Thiết Đoàn 15 Kỵ Binh, Lữ đoàn III xung kích.
Thực tế vào thời điểm đó đã có rất nhiều đơn vị Thiết giáp trực thuộc Lữ
Đoàn III Kỵ Binh, các đơn vị Thiết giáp trực thuộc các Sư đoàn, cũng như nhiều
đơn vị Bộ binh, Pháo binh… trực thuộc Sư đoàn 18 tham dự trận đánh. Nhưng, trên
những trang hồi ký này, tôi chỉ ghi lại một cách khái quát diễn tiến kết thúc trận
đánh “Diệt chốt Bố Lá “ của Chi đoàn 3/15 Thiết kỵ theo khả năng hiểu biết và
cương vị hạn hẹp của một sĩ quan với chức vụ Chi đoàn phó thời bấy giờ. Nếu nhận
thấy có những dữ kiện gì thiếu sót, hoặc không được chính xác, hoặc trang hồi ký
không đề cập danh xưng những đơn vị đã tham dự trận chiến,…kính xin quý Niên
trưởng, quý chiến hữu Kỵ binh, quý chiến hữu Bộ binh… là những người đã có
tham dự trận chiến ấy thông cảm bỏ qua….hoặc đóng góp ý kiến bổ sung …Xin đa
tạ….
TrÆn ‘’DiŒt chÓt BÓ Lá’’ là m¶t trong nh»ng trận đánh ác liệt, cũng là một
trong những chiến thắng oanh liệt cûa Chi Çoàn 3/15 Thi‰t kœ được phối hợp với
Ti‹u Çoàn 2, Trung đoàn 43, SÜ Çoàn 18 b¶ binh. Chỉ sau hÖn 1 gi© ác chi‰n v§i
C¶ng quân, 2 đơn vị Thiết giáp và Bộ binh đã kết thúc một trận chiến đẩm máu
kéo dài ngót một tháng
trên quốc lộ 14 tại địa
danh Bố Lá, Phú Giáo
Phước Long. V‰t xích
M113 của Chi đoàn
3/15 Çã nghiŠn nát
nh»ng hÀm chÓt kiên cÓ
thuộc Trung Çoàn 165,
Công trÜ©ng 9 của
Cộng quân, đập tan kế
hoạch của Cộng Sản
Bắc Việt mưu toan c¡t
ÇÙt quÓc l¶ 14 huyết

mạch nối liền Bình Dương và Phước Long .
BÓ Lá là m¶t ÇÎa danh t†a låc gi»a ÇÒn ÇiŠn cao su NguyÍn Çình Hoát và
chi‰n khu D thu¶c quÆn lœ Phú giáo, tÌnh PhÜ§c Long. QuÓc l¶ 14 xuyên qua BÓ
Lá là m¶t con ÇÜ©ng huy‰t måch Ç‹ chuy‹n quân, ti‰p t‰ lÜÖng th¿c và nhiên liŒu tØ
Sài Gòn Ç‰n Phú Giáo, ñÒng Xoài, PhÜ§c Long và ra các tÌnh miŠn Trung ViŒt
Nam. BÓ Lá cách thÎ trÃn Phú Giáo khoäng 10 cây sÓ vŠ phía B¡c, cách TÌnh lœ
Bình DÜÖng khoäng 30 cây sÓ vŠ hÜ§ng Nam, Tây giáp v§i khu rØng rÆm chi‰n khu
D, Đông giáp với ÇÒn ÇiŠn cao su ngút ngàn của ông Nguyễn Đình Hoát. NÖi Çây
v¡ng vÈ, không có dân cÜ. D†c hai bên quÓc l¶ ÇÜ®c các đơn vị Công Binh /
QLVNCH khai hoang tØ nhiŠu næm trÜ§c, nay đã trở thành khu rØng chÒi và lau sÆy
râm rạp, m†c cao khÕi ÇÀu ngÜ©i. Với vị trí hoang vu, vắng vẻ này rÃt thích h®p
cho bọn Việt cộng Çào hÀm ẩn nấp và Çóng chÓt để phá rối sự giao thông và an ninh
trên quốc lộ 14. HÀm hÓ cûa chúng rÃt kiên cÓ. HÀm ÇÜ®c Çào sâu và thông v§i
nhau, chúng cưa cây cao su lớn làm n¡p hầm thành nhiŠu l§p, Çån pháo và bom cûa
không quân và pháo binh của ta khó mà phá hûy ÇÜ®c
TÜªng cÛng nên nh¡c låi, lúc bÃy gi© tình hình an ninh tåi vùng III chi‰n
thuÆt khá °n ÇÎnh vì các Çåi ÇÖn vÎ cûa ta tØ chi‰n trÜ©ng Kampuchia rút vŠ phòng
thû các tÌnh d†c biên gi§i Việt Miên sau khi hiŒp ÇÎnh Paris có hiŒu l¿c ngày
28/1/73.
L®i døng các ÇÖn vÎ chiến đấu xuÃt s¡c cûa ta ÇÜ®c lŒnh vŠ Thû ñô Saì Gòn
làm lÍ và diÍn hành ngày Quân L¿c 19 / 06, b¶ chính trÎ C.S.B.V. Çã ÇiŠu Ç¶ng các
Công trÜ©ng chính quy 5, 7, và 9 tÃn công vào những đồn bót, căn cứ đóng quân
của ta. Chúng xua quân phá rÓi, c¡t ÇÙt nh»ng tuy‰n ÇÜ©ng huy‰t mach tØ hÆu
phÜÖng Ç‰n các tÌnh ÇÎa ÇÀu biên gi§i như Tây Ninh, Bình Long, Phước Long …
Đặc biŒt tåi BÓ Lá, quận Phú giáo, thuộc tÌnh PhÜ§c Long, chúng ra lŒnh Trung
Çoàn 165 thu¶c Công trÜ©ng 9 hổ trợ Çóng chÓt cấp Trung đoàn tåi ÇÎa Çi‹m BÓ Lá
c¡t ÇÙt quÓc l¶ 14 nối liền Bình Dương và Phước Long.
ñÜ®c tin tình báo, Thi‰u TÜ§ng Lê Minh Đảo TÜ lŒnh SÜ Çoàn 18 b¶ binh
Çã ÇiŠu Ç¶ng trung Çoàn 43 là một trong những đơn vị thiện chiến của Sư đoàn,
được tăng cường đơn vị thiết giáp Chi Çoàn 2 Thi‰t kœ ,Thi‰t ñoàn 15 kœ binh hành
quân Ç‰n BÓ Lá để phá chÓt và khai thông quÓc l¶. Nh»ng cu¶c chåm súng ác liệt
và đẩm máu kéo dài tØ ngày này sang ngày n† cho Ç‰n ÇÀu tháng 7, chÓt vẫn chÜa
bÎ phá, QuÓc l¶ 14 vÅn còn bị b‰ t¡c. Sự thiŒt håi vŠ nhân mång cũng như về chi‰n
cø của ta và địch khá trầm trọng.
Lúc bÃy gi© Chi Çoàn 3, Thiết Đoàn 15 Kỵ binh Çang nghỉ dưỡng quân và gi»
an ninh d†c quÓc l¶ 15 gÀn thÎ trÃn Long Thành tÌnh Biên Hòa. Ngày... (không
nhớ)... tháng 7 năm 1973 ÇÜ®c lÎnh Thi‰t Çoàn trÜªng Trung Tá DÜ Ng†c Thanh
ÇiŠu Ç¶ng Ç‰n BÓ Lá Ç‹ thay th‰ Chi Çoàn 2, vì Chi Çoàn trÜªng là Çåi úy Ngô duy
LÜ®ng, m¶t sÓ sĩ quan, và binh sĩ của Chi đoàn Çã bÎ thÜÖng, Chi đoàn đã quá mệt
mỏi sau nhiŠu ngày Çêm chåm súng, ÇÜ®c lệnh rút quân vŠ Bộ chỉ huy tiền phương
ở Tân HÜng nghÌ ngơi và b° sung quân sÓ.
Chi Çoàn 3/15 thi‰t kœ do Çåi úy Trùng Dương NguyÍn ThÜ©ng HÜªng, Chi
Çoàn trÜªng (chiến thắng trận Bố Lá, đại úy Hưởng được đặc cách mặt trận lên

Thiếu tá), Tr/uš Vô Kỵ NguyÍn vân CÜ , Chi Çoàn phó. Chi Ç¶i 1 Đông Tà, Chi đội
trưởng Th/uš NguyÍn væn Giang, Chi Ç¶i 2 Tây Độc, Chi đội trưởng Th/uš NguyÍn
væn ñông, Chi Ç¶i 3 Nam Đế, Chi đội trưởng Th/uš NguyÍn væn Phøng, và Chi Ç¶i
4 Bắc Cái, Chi đội trưởng Th/uš Võ HÒng Phúc (tất cả được Thiếu tướng Tư lệnh
Sư Đoàn 18 gắn Anh Dũng Bội Tinh ngôi sao vàng ngay mặt trận.)
Chi Çoàn rời Long
Thành di chuy‹n Ç‰n Bộ chỉ
huy tiŠn phÜÖng cûa Trung
Çoàn 43 tåi Tân HÜng, cách
ÇÎa Çi‹m đóng chÓt của VC
khoäng 5 km lúc 4 gi© chiŠu .
ñåi uš HÜªng nhÆn lÎnh hành
quân từ Bộ chỉ huy tiền
phương. Ông g†i các Chi Ç¶i
trÜªng h†p khẩn... Sau 15 phút
bàn thäo k‰ hoåch, Đ/uš HÜªng
quy‰t ÇÎnh ÇŠ cº tôi là Chi
đoàn phó, ÇiŠu Ç¶ng Chi Ç¶i 1 Đông Tà của Thiếu úy Giang và 1 Trung Ç¶i b¶ binh
tùng thi‰t làm l¿c lÜ®ng tiên phong vượt tuyến xuất phát tiến Ç‰n møc tiêu Ç‹ thám
sát, thæm dò khä næng và hÕa l¿c cûa ÇÎch, ti‰p theo Çó ông ta sẽ ÇiŠu Ç¶ng chi Çoàn
phÓi h®p v§i Ti‹u Çoàn 2/43 bộ binh ti‰p Ùng n‰u chúng tôi bÎ địch tÃn công.
Khác h£n v§i những cu¶c hành quân trÜ§c đây, tôi và Th/uš Giang quy‰t
ÇÎnh điều động các xa đội M113 læn xích ngay trên m¥t ÇÜ©ng nhựa chÙ không di
chuy‹n d†c hai bên lề vì có rất nhiều điều kiện thuận lợi : thứ nhứt là ti‰n quân
nhanh, thứ hai là tránh ÇÜ®c mìn bÄy của V.C. có th‹ gài d†c hai bên ÇÜ©ng, và thứ
ba, rất quan tr†ng là tåo s¿ bÃt ng© tÃn công vào møc tiêu ch§p nhoáng khi‰n chúng
không trª tay kÎp.
TÃt cä các anh em Kỵ binh và Bộ binh ÇŠu s£n sàng trong tư thế chi‰n ÇÃu.
Nh»ng khÄu Çåi liên 50, 30, M79, M72, M16, Çåi bác 106 ly... s£n sàng khai
hÕa, nh»ng thùng l¿u Çån M26 trên xe ÇÜ®c mª n¡p s£n sàng tung vào hÀm hÓ
ÇÎch. Sáu chiếc Thiết vận xa M113 được 1 Trung đội bộ binh tháp tùng Çã læn
xích và ti‰n nhanh vào møc tiêu.
Khoäng nửa gi©, Çoàn xe cûa chúng tôi Çã Ç‰n møc tiêu, nhanh chóng bÓ trí
Ç¶i hình hang ngang. Các anh em B¶ binh cÛng nhanh chóng bÓ trí Ç¶Î hình xen kÈ
v§i M113. Vì quá bÃt ngờ b†n Việt cộng hoảng hốt chåy lố nhố dưới những đường
giao thông hào trong khi nh»ng xa đội M113 vØa ti‰n lên vØa tác xå. Trái đạn đầu
tiên của đåi bác 106 ly không giật được trang bị trên xe M113 mang sÓ 12 Çã b¡n
chính xác vào m¶t hÀm Çåi bác 75 ly cûa ÇÎch, n¡p hầm bÎ vª tung, những mảnh
vụn của đạn và súng văng tung tóe lên không cùng với màng khói đen kịt ...Thi‰t
giáp và B¶ binh vØa tác xå vØa ti‰n lên m¶t cách nhÎp nhàng... b°ng dưng bÎ kh¿ng
låi vì... h¢ng træm trái Çån hoä ti‹n 122,107, và súng cối 82ly của đich Çã... chờ
sẳn... n° long trời lở đất trÜ§c m¥t và xung quanh chúng tôi tåo thành màng khói

Çen dày Ç¥c, khét lËt, nh»ng mänh Çån pháo væng vào thành xe kêu r°n rän. Chúng
tôi Çã bị lọt vào trÆn ÇÎa pháo cûa ÇÎch !
Sau những giờ phút vô cùng nguy hi‹m, mång sÓng toàn th‹ anh em binh sï
nhÜ chÌ mành treo chuông...!... Tôi và Th/uš Giang rất bình tÌnh, cố gắng ÇiŠu Ç¶ng
chi Ç¶i tìm cách thoát ra khÕi trÆn ÇÎa pháo. Cùng một th©i gian đó, Đåi uš Hưởng
Çã ÇiŠu Ç¶ng Chi Çoàn phối hợp với Tiểu đoàn 2/43 b¶ binh Ç‰n ti‰p Ùng .
L®i døng trong lúc các chi‰n ÇÃu cÖ oanh tạc, tr¿c thæng võ trang, pháo binh
Sư đoàn, pháo binh Diện điạ ...oanh kích , tác xạ vào vị trí chốt, vị trí đặt pháo,
cũng như các đơn vị yểm trợ chốt … của cộng quân nằm dọc theo bìa rừng cao su,
Chi Çoàn và B¶ binh nhanh chóng bÓ trí Ç¶i hình hàng ngang hÜ§ng vŠ phía chÓt.
ThÙ t¿ tØ trái sang phäi các Chi Ç¶i 1 ñông Tà, Chi đội 2 Tây ñ¶c, Chi đội 3 Nam
ñ‰ xen kÈ B¶ binh, Chi
Ç¶i 4 B¡c Cái v§i 4
khÄu súng cÓi 81ly y‹m
tr® hỏa lực cho các Chi
đội và Bộ binh tùng
thiết đang chờ lệnh tiến
vào mục tiêu
Phi cÖ và pháo
binh vØa chÃm dÙt oanh
kích và tác xạ, thì Đ/uš
Hưởng ra lŒnh các Chi
Ç¶i tiến nhanh lên
‘’ÇÆy n¡p hÀm địch’’.
TÃt cä hÕa l¿c cûa Thi‰t
giáp và B¶ binh ÇŠu tÆp trung vào nh»ng hÀm hÓ kiên cÓ cûa chốt... Ầm!…ầm!…
ầm… m¶t cái nấp hầm bÎ hÃt tung,... rÒi hai cái,... ba cái... bªi nh»ng trái đạn đại bác 106ly
không giật, đạn súng cối 81 ly của ta được trang bị trên xe M113 , và hÕa ti‹n M72 cûa
Bộ binh bắn rất chính xác... TrÆn ÇÎa pháo cûa chúng hÀu nhÜ không còn hiệu lực vì
bÎ chi‰n ÇÃu cÖ và pháo binh ta hủy diŒt. Chi Çoàn và B¶ binh vØa tác xå vØa ti‰n
nhanh lên dÜ§i hÕa l¿c chÓng trä lúc ÇÀu khá månh, sau đó dÀn dÀn y‰u §t cûa ÇÎch,
cuÓi cùng nh»ng chi‰c M113 Çã n¢m ngay trên nh»ng nóc hÀm của địch. ñây là gi©
phút quy‰t liŒt và ngoån møc nhất... Nh»ng khẩu súng c¶ng ÇÒng hầu như không
còn hiŒu l¿c. TrÆn cÆn chi‰n gi»a ta và ÇÎch diÍn ra b¢ng l¿u Çån M26 của ta ném
xuÓng miệng hÀm và được trä låi b¢ng nh»ng trái đạn bê-ta của địch ... giống như
màn ảnh xi-nê!... Bánh xích M113 nghiŠn qua ,nghi‰n låi, tiến tới, thụt lùi... v§i sÙc
n¥ng hÖn 16 tấn Çã làm sÆp nh»ng nóc hÃm kiên cÓ cûa chúng Ç‹ l¶ ra nh»ng xác
ch‰t nhÀy nhøa cùng nh»ng khÄu súng cá nhân và súng c¶ng ÇÒng không còn
nguyên vẹn...
Sau hÖn m¶t gi© ác chi‰n, Thiết giáp và Bộ binh Çã hoàn toàn làm chû tình
hình...những hầm kiên cố của địch hầu hết bị hủy diệt. ChÓt Çã bÎ phá, Ti‹u Çoàn
địch y‹m tr® phía sau chÓt bÕ chåy tán loån trốn vào rØng cao su ngút ngàn dưới sự
truy kích của không quân và pháo binh của ta.

Ti‰ng súng im h£n, trời cÛng vØa søp tÓi, nh»ng trái hÕa châu ÇÜ®c thä ra tØ
chi‰c phi cÖ C130 soi sáng cả vùng chiến địa, anh em binh sï løc soát và thu d†n
chi‰n trÜ©ng. K‰t quä, địch quân hằng chục xác chết ngổn ngang không nguyên
vẹn rải rác trên và dưới những hầm hố đổ nát, mùi hôi thối bốc ra từ những xác chết
(VC) trong những trận đánh trước đó chưa kịp chôn lấp bốc lên nồng nặc, hòa lẫn
mùi thuốc súng khét lẹt làm cho những người lính đang thu dọn khó thở và muốn
nôn mửa!... Những khẩu súng cá nhân và súng cộng đồng đã ‘’sức càng gẩy
gộng’’, những quân trang ,quân dụng của địch, được thu dọn làm chiến lợi phẩm.
Thiệt hại phía ta, Thiết giáp lẫn Bộ binh có 4 chi‰n sï đã hy sinh, hÖn 10 bÎ thÜÖng.
Trong sÓ Çó có ChuÄn úy Nguyễn văn Nhu vØa tÓt nghiŒp trÜ©ng Võ Khoa khóa
4/71 Sĩ Quan Trừ Bị Thû ñÙc, được Binh chủng Thiết giáp tuyển chọn vŠ ÇÖn vÎ
chÜa ÇÀy 3 tháng , giữ chức vụ Chi Ç¶i phó Chi Ç¶i 3 Nam ñ‰. Anh Çã bị m¶t viên
đạn ác nghiệt 12 ly 8 của địch bắn vào đùi chân trái mà không hề hay biết...!...Vì
anh đang hăng say đứng thẳng người trên xe M113 điều động xa thủ đại liên 50 và
30 tác xạ vào đám Cộng quân đang tung hầm chạy tán loạn! Chân bị trúng đạn, anh
mất thăng bằng ngã nhào xuống đất vừa kịp lúc xe cứu thương của tôi chạy đến và
đem anh ra nơi an toàn, được trực thăng chuyển về bệnh viện 4 dã chiến. điều trị …
Hôm nay ngồi nhớ và ghi lại trang hồi ký này để tưởng nhớ chiến hữu Kỵ
binh Nguyễn văn Nhu thời còn trai trẻ, là một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa mang bầu nhiệt huyết phục vụ cho quê hương đất nước. Sau biến cố đau
thương 30 tháng Tư năm 1975, anh Nhu cũng cùng chung số phận bị tù đày cải tạo
trong các trại tập trung của CS. Qua chương trình HO của chính phủ Hoa Kỳ, anh
và gia đình được định cư ở một đất nước tự do, làm lại cuộc đời, và lo tương lai cho
con cái. Nhưng không ngờ… anh đã ra đi quá sớm để lại sự đau buồn và sự mất mát
lớn lao cho gia đình anh .
Đại gia đình Kỵ Binh hải ngoại cũng đã vĩnh viễn mất thêm một chiến
hữu!!!...
_Hình (1) KB Nguyễn Vân Cư và bà xã năm 1972
_Hình (2) KB Nguyễn vân Cư đứng trước M113 năm 1973
_Hình (3) Từ trái sang phải:
• KB Nguyễn Văn Đông (TPB ởVN)
• KB Nguyễn văn Giang (tử trận năm 1974),
• KB Nguyễn văn Thành (tử trận năm 1975),
• KB Nguyễn Vân Cư (Hoa Kỳ),
• KB Võ Hồng Phúc (Hoa Kỳ),
• KB Nguyễn Minh Phước(Hoa Kỳ)

