
Thắp nhang…nhớ bạn…thương Đồng Đội!!! 

Mỗi độ tháng Tám về, lòng bồi hồi nhớ lại trận chiến ngày xưa, Mặt Trận Thường Đức(08/1974)nơi đơn vị chiến 

đấu và những Đồng Đội đã hy sinh…dù đã trải qua 37 năm nhưng lòng những người Lính của một thời lửa đạn vẫn 

không nguôi ngoai, vẫn nhớ hoài những kỷ niệm của đời Lính Chiến, mỗi lần nghĩ đến…ký ức lại tràn về như mới 

xảy ra ngày hôm qua, nhớ từng khuôn mặt của từng người trong đơn vị, nhớ những ngày huấn luyện tại Trung Tâm 

Huấn Luyện Đống Đa (Huế), Vạn Kiếp (BàRịa) nơi thao dợt hành quân Nhẩy Dù, Saut  trận đó với bao là kỷ 

niệm…rời Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp, đơn vị về Hậu Cứ…những ngày phép ngắn ngủi, về thăm nhà, vui 

chơi cùng Bạn Bè, Đồng Đội…đơn vị lên đường Hành Quân…đời Lính là như thế…nhất là Lính Nhẩy Dù…hành 

quân liên miên…vẫn thường nói với nhau Nhẩy Dù ít đi Hành Quân lắm…mỗi năm đi khoảng 02 lần…mỗi lần 

khoảng 06 tháng?!?!?! thế là hết một năm nên vì thế thường đón Xuân nơi vùng Hành Quân, rất hiếm khi có phép về 

Ăn Tết với gia đình…gian khổ như thế, cực nhọc như thế nhưng luôn khắn khít bên nhau, sẵn sàng hy sinh cho 

nhau, chia cho nhau từng hơi thuốc, nhớ những lúc mưa dầm lạnh ướt vẫn vững tay súng nơi tuyến đầu, tâm sự cùng 

nhau khi chờ Địch, có những lúc chiến trường khốc liệt, có Đồng Đội vừa bổ sung về đơn vị buổi chiều…sáng hôm 

sau đã tử trận…có Đồng Đội bị thương di tản còn chưa rõ tên của Đại Đội Trưởng, thậm chí có người còn không 

biết tên Trung Đội Trưởng…chiến tranh quả là tàn khốc !!!có lẽ, vì thế nên những người Lính thường kết dính với 

nhau dù đã trải qua bao năm tháng, bao đắng cay của cuộc”bể dâu”nhưng vẫn nhớ về nhau và  không bao giờ quên 

nhau…đó là Tình Đồng Đội mà không một áp lực nào có thể lấy mất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Thăm bạn Th/úy Lê Hữu Lượng - 93 ND 

 

Ngày hôm nay 22-08-2012, MĐ Dũng 93, MĐ Hiệp 93, MĐ Khẩn 93 và tôi cùng 02 thân hữu có mặt tại Nghĩa 

Trang Quân Đội Biên Hòa thắp nhang tưởng nhớ đến các Đồng Đội đã hy sinh vì Tổ Quốc trong đó có người bạn 

của MĐ Dũng 93, học cùng trường thời Trung Học, cùng Khóa 4/71, cùng về Nhẩy Dù và cùng Đại Đội đã hy sinh 

tại Mặt Trân Thường Đức ( 475 ). Với mức độ giao tranh  thật khốc liệt , chỉ trong 4 ngày ĐĐ93ND đã mất 5 Sỉ 

Quan . Ngày 20-08-74 Th/u Chu Y Quý bị thương , sau đó là Th/úy Lê Hữu Lượng ĐĐ 93/TĐ 9 ND tử trận ngày 

21-08-74, ngày 22-08-74 MĐ Dũng 93 bị thương di tản về Tổng Y Viện Duy Tân ,và Ch/U Nguyển Mạnh tử thương 

ngày 23-08-74 , Đại úy Hoàng Thế Tựu ĐĐT 93 lên tiếp ứng cho Ch/U Mạnh và cũng bị thương phải di tản . Và rồi 

tôi cũng có người bạn cùng ở Trại Gia Binh Hoàng Hoa Thám tử trận là HS Hòa 94. Chúng tôi cũng thắp nhang 

tưởng nhớ đến Th/úy Nguyễn Mạnh ĐĐ 93, Th/úy Vĩnh Hùng(K.4/72)TĐ 7ND, MĐ Trung 93 , Hòa 94…và Các 

Đồng Đội khác…công việc này, tôi và MĐ Dũng 93 sau một dịp tình cờ gặp lại những Đồng Đội được chôn cất tại 

NTQĐBH còn có mộ bia từ năm 2008 đến nay… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Thăm Th/úy Nguyễn Mạnh - 93 ND                  Thắp nhang chung cho các Tử Sĩ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Thắp nhang cho Trung 93ND   Hòa 94ND 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa còn có rất nhiều ngôi mộ không có Mộ Bia, những Mộ Bia đã bị Đánh Cắp, nếu 

còn thì hình ảnh trên Mộ Bia bị đập phá, vỡ nát hoặc bị biến dạng không còn nhìn rõ,  không có Mộ Bia chỉ còn là 

một nắm đất, không tên tuổi…phần đông đã bị hoang lạnh, không người chăm sóc kể từ ngày”đen tối” đó…mỗi 

năm trở lại, nhìn hàng cây được trồng xen kẻ lên các Mô Phần, mỗi ngày , mỗi lớn, rễ cây đâm thẳng vào ngôi mộ 

như những vết dao xuyên thấu qua Tâm những người Lính còn nằm lại nơi đây, những ngôi mộ bị Đánh Cắp mộ bia 

cũng như “số phận” của chúng ta, những người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị Đánh Cắp cách đây hơn 37 

năm, thế lực nào đã làm Miền Nam của chúng ta sụp đổ, khiến những người Lính chúng ta  phải ngậm ngùi buông 

súng…và ‘’số phận” của những người bị Đánh Cắp đã theo dòng đời trôi nỗi khắp bốn phương trời, dù còn lại hay 

lưu lạc nơi xứ người, xin mọi người hãy nhớ lại nơi đây còn có những Đồng Đội đã nằm lại, hẩm hiu, lạnh lẽo, 

không tên tuổi, những ‘’số phận” sắp bị lãng quên theo thời gian…ước gì có cách nào đó làm sống lại những tên tuổi 

của Các Đồng Đội đang nằm yên nghĩ nơi đây…mong lắm thay. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Những ngôi mộ của Tử Sĩ đã bị đánh cắp mộ bia 

Xin mọi người hãy cùng chúng tôi thắp nén nhang tưởng nhớ đến các Đồng Đội đã hy sinh , cùng gởi lời cầu 

nguyện cho tất cả Hương Hồn Anh Linh của các Chiến sỹ được sớm Vinh Danh và hy vọng ngày đó sẽ không quá 

xa để chúng ta lại được Khai Quân Hiệu…làm Lễ Truy Điệu các Chiến Sỹ một cách Quang Minh Chính Đại như 

người viết đã từng lên đây tiễn chào các Đồng Đội nơi Nhà Vĩnh Biệt, tay Bắt Súng Chào, tai nghe tiếng kèn Khai 

Quân Hiệu, lòng bùi ngùi tiếc thương các Chiến Sỹ đã Vị Quốc Vong Thân…và ngày đó nhất định sẽ đến, xin hãy 

giữ vững niềm tin cũng như chúng ta đã từng “lấy Chí Nhân mà thay Cường Bạo, đem Đại Nghĩa để thắng Hung 

Tàn”…nhưng tiếc thay những “người bên kia” vẫn nuôi lòng Đố Kỵ dù rằng thời gian đã gần 40 năm kể từ ngày 

cuộc chiến hai miền Nam Bắc chấm dứt và đây những nắm mồ của các Chiến Sỹ đã bị đánh cắp những mộ bia, nay 

chỉ còn là những mô đất, hoang tàn, không người chăm sóc sẽ theo dòng chảy của thời gian…dần bị lãng quên cộng 

thêm những hàng cây được phía “bên kia” trồng xen kẻ vào những ngôi mộ sẽ lớn dần theo năm tháng và nguy cơ 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cũng dần bị “Xóa Sổ”trong tương lai là điều không tránh khỏi…xin kính gởi chút 

tâm tình , tiếc thương , ngậm ngùi cho số phận của toàn thể các Chiến Sỹ đã hy sinh còn nằm lại nơi này!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 Cầu nguyện chung cho tất cả các Tử Sĩ 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 22-08-2012 

MĐ 90 

 

           

         

 

            

       


