
Một chuyến viếng thăm!!! 

 Nhân kỷ niệm một năm ngày Bốc Mộ 04 Quân Nhân Binh Chủng Nhảy Dù đã hy sinh vào giờ phút cuối của 

cuộc chiến Nam-Bắc tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đối diện Khu Nhà Đá(nay là Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu). 

 Thắm thoát đã gần một năm kể từ ngày tìm, gặp và bốc mộ(19-08-2011) 04 Chiến Binh Nhảy Dù thuộc Trung 

Đội 2/Đại Đội 15/Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù đã chiến đấu anh dũng và hy sinh vào giờ phút cuối cùng của cuộc chiến tại Bà 

Rịa –Vũng Tàu, Trung Đội 2/ĐĐ15 là chốt chặn cuối cùng để Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù lui binh về Vũng Tàu, nhiệm vụ 

thật nặng nề vì lúc đó đã được lệnh “im lặng vô tuyến” có nghĩa là Không có Pháo Binh yểm trợ cũng như không có Phi 

Tuần nào tiếp ứng, tất cả chỉ nhờ vào hỏa lực của chính Trung Đội…theo lời kể của Hạ Sĩ Phạm Trọng Cảnh(người sống 

sót trong cuộc chiến):”Khu Nhà Đá khung cảnh thật thê lương máu ngập tràn lênh láng, hàng trăm quả pháo của Địch rót 

đều, B40,B41,75ly không giật của đối phương bắn xối sả vào tuyến đóng quân của Đại Đội15, Địch xung phong mấy đợt 

nhưng bị Đại Đội đẩy lui, xác Địch và xác Ta nằm chồng lên nhau, trước áp lực của Địch, Đại Đội 15 rút quân và Tr/Đội 

2 mở đường máu rút khỏi Khu Nhà Đá đồng thời làm chốt chăn cho đơn vị lui binh…Địch từ hướng Long Khánh tiến về 

bằng Quân Xa do Ta bỏ lại, một mặt từ Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp kéo ra bất ngờ bị M72 của Tr/Đội 2 bắn cháy 

02 xe do lệnh của Tr/sĩ I Võ Quang Hàng Quyền Tr/Đội Trưởng , toàn Tr/Đội khai hỏa vào đội hình của Địch khiến 

chúng thiệt hại nặng và hốt hoảng…sau đó Địch chỉnh lại đội hình, tập trung hỏa lực vào tuyến Tr/Đội và cuộc chiến 

không cân xứng bắt đầu…với hỏa lực mạnh hơn, quân số đông hơn thì chiếm được  ưu thế nhưng Địch đã gặp những 

Chiến Binh Nhẩy Dù quả cảm, tận trung Báo Quốc, chiến đấu cho Tổ Quốc, thà chết không hàng, xứng danh Thiên 

Thần”một tay cũng đánh, một cánh cũng bay”thậm chí khi bị thương đã từ chối sự giúp đỡ của Đồng Đội, Tr/sĩ I Hàng 

tình nguyện nằm lại chặn Địch để thuộc cấp rút lui, đem cái Chết của mình để Đồng Đội được sống và người còn sống 

cho đến nay là HS Cảnh (từ chỗ này đến Cầu Cỏ May khoảng tầm 02 cây số)cuộc chiến kéo dài từ sáng đến tận trưa,sức 

tàn, lực kiệt, đạn đã hết, Địch tràn ngập toàn Tr/đội hy sinh tại chỗ…rồi Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, QLVNCH tan 

rã…những xác thân của HỌ bị vùi lấp kể từ ngày đó…lẳng lặng theo thời gian hơn 36 năm kể từ ngày Miền Nam thất 

thủ, tưởng đâu mãi mãi bị lãng quên nhưng rất tình cờ và ngẫu nhiên MĐ Vẽ 91(ngụ tại Xuyên Mộc) là người bán hoa 

dạo đã nghe người Dân ở đây kể lại nơi khu vườn của Ông Hai Lì có những ngôi mộ của những người Lính Nhảy Dù đã 

chiến đấu và hy sinh tại chỗ không đầu hàng , dù có lệnh của TT Dương Văn Minh. MĐ Vẽ là người có lòng nên ghi 

nhận câu chuyện này đồng thời với nỗi lo canh cánh bên lòng làm sao xin được với Ông chủ vườn để xin bốc mộ các 

Đồng Đội của mình nhưng lúc đó MĐ Vẽ chỉ có một mình nên không biết xoay trở ra sao??? 

 Nhân dịp, MĐ Hùng Bảy Lỗ từ Canada trở về tìm thăm Đồng Đội, MĐ Hùng đã liên lạc và gặp được MĐ Hùng 

Súng Cối (ĐĐ 90) tại Long Khánh thế là Nhẩy Dù tập họp, hàn huyên sau bao năm xa vắng trong buổi gặp mặt đó có 

MĐ Vẽ 91,MĐ Hiền 91, MĐ Thu 90, MĐ Đẹp 83, MĐ Thành 31…và câu chuyện nói trên được MĐ Vẽ kể lại, nghe 

xong mọi người đều ngậm ngùi thương tiếc cho các Đồng Đội đã chịu cảnh mồ hoang, mã lạnh nên quyết chí tìm cách 

để xin bốc mộ các Đồng Đội mình.  MĐ Hùng Bảy Lỗ nói rất tiếc thời gian còn lại VN có hai ngày nên không thể tham 

gia cùng các bạn nhưng hứa sẽ cố gắng yểm trợ cho các bạn nếu tiến hành  công việc này. Trước khi về lại Canada, MĐ 

Hùng gặp tôi và nhờ tôi cùng với MĐ Dũng 93 hợp sức với MĐ Vẽ 91, MĐ Đẹp 83, MĐ Thành 31 tiến hành công việc 

Bốc Mộ với sự góp ý của Anh Giáo(20) và Nhóm Bốc Mộ của chúng tôi được hình thành như thế (đã viết trong bài”Tìm 

Gặp Những Anh Hùng”)kế tiếp cũng nhờ Ông Hai Lì, nhóm chúng tôi tìm gặp được mộ phần của Cố Tr/sĩ Nguyễn Văn 

Bảy, SQ:59/182.638, LM: B cùng Tr/Đội 2/ĐĐ15/TĐ 1ND đã hy sinh cùng ngày với 04 Đồng Đội cách vườn Ông Hai 

Lì khoảng 15 mét, đã được Ông Phan Văn Kiên(Bộ Đội phục viên) cải táng và xây một ngôi mộ trong vườn nhà(đã viết 

và Đăng trong mục Tin Tức GĐMĐ của trang Web Nhaydu.com với tựa đề”Các Chiến Sĩ Vô Danh).  Nhóm Bốc Mộ rất 

trân trọng tấm lòng của Ông Hai Lì và Ông Kiên đã vượt lên mọi định kiến xã hội, cưu mang và gìn giữ những thân xác 

của Đồng Đội, để chúng ta có cơ hội vinh danh các Đồng Đội, những Anh Hùng của thời Lửa Đạn và thiết thực nhất có 

Anh đã tìm gặp lại Thân Nhân sau những năm dài bặt âm vô tín (đã viết và đăng bài tựa đề”Trùng Phùng sau hơn 36 

năm” của Tr/sĩ I Võ Quang Hàng được người thân đem về Huế).  

 

 

 

 



 Chuyến viếng thăm lần 

này, trở về chốn cũ, nơi các Anh 

đã chiến đấu và hy sinh, đã được 

Ông Hai Lì và Ông Kiên gìn giữ 

mộ phần, trân trọng tấm lòng của 

hai Ông, nhóm Bốc Mộ đến 

thăm, cảm tạ tấm lòng, đồng thời 

gởi một món quà nhỏ để nói lên 

tấm chân tình của những người 

Lính,QLVNCH nói chung và 

người Linh Nhảy Dù nói riêng 

với phương châm’’Ơn đền, 

Nghĩa đáp”, uống nước nhớ 

nguồn…nhân việc này lại nhớ 

chuyện ngày xưa, với tinh thần 

Mã Thượng không trả thù với 

những người “đã ngã ngựa” ngày 

đó nơi chiến trường Thường 

Đức( năm 1974), đơn vị của tôi 

bắt giữ được hai Tù Binh CS, 

những người này trước đây vài 

giờ đã cầm súng bắn thẳng vào Đồng Đội mình, làm cho những Đồng Đội mình bị Tử Thương nhưng với tinh thần”lấy 

Chí Nhân mà thay Cường Bạo, đem Đại Nghĩa để thắng Hung Tàn” của Cụ Nguyễn Trãi và với Điều Tâm Niện thứ Năm 

của QLVNCH: không ngược đãi, đánh đập những Tù,Hàng Binh…người viết cùng với Ban 2 của Tiểu Đoàn đã đối xử 

tử tế, người viết đã từng cơm bưng, nước rót, thuốc dâng đến miệng, thâm chí còn giăng bạt, phủ lều khi mưa gió trong 

lúc chờ Trực Thăng vào vùng để di tản 02 Tù Binh này về Lữ Đoàn khai thác tin tức nên họ được Ưu Tiên di tản trứơc 

những Anh Em mình bị thương…quả tình thật lòng lúc đó, tôi không cảm thấy sự căm thù nào cả và chỉ tội nghiệp cho 

họ vì còn quá trẻ, bị Nhồi Sọ rồi bị đẩy vào cuộc chiến…nhưng thế Nước…vận Trời…họ lại là người chiến thắng và họ 

đã đối xử thế nào thì chúng ta những người Lính QLVNCH đã quá rõ… 

 Gần đây nhất, vào khoảng tháng 08-2008 đến nay, trung tuần tháng 08 mỗi năm, tôi và MĐ Dũng 93 thường lên 

NTQĐBH thắp nhang cho các Đồng Đội đã hy sinh trong cuộc chiến, riêng Mặt Trận Thường Đức, tôi có người bạn là 

MĐ Hòa 94 hy sinh, MĐ Dũng 93 cũng có bạn hy sinh là Th/úy Lượng 93, cùng với cảnh có mảnh tình riêng như thế 

nên đều đặn mỗi năm dù bận công việc gì, chúng tôi đều gác lại để dành thời gian lên thăm và thắp nén nhang tưởng nhớ 

cùng đi với vài người bạn, cũng nhờ vào những lần thăm viếng nơi NTQĐBH, MĐ Dũng 93 đã biết và “móc nối” để âm 

thầm trùng tu lại những ngôi mộ của các Đồng Đội MĐ nằm xuống không người thân chăm sóc do MĐ Quý 94 và Gia 

Đình tài trợ xây được 06 Mộ, MĐ Kiệt 83 cùng với các Anh MĐ khác và thân hữu tài trợ xây lại được 08 Mộ riêng MĐ 

Dũng 93 tự bỏ tiền xây cho MĐ Trung 93 là “đệ tử” của cố Th/úy Lượng 93, công việc đang tiến triển thì Ban Quản 

Trang phát hiện ra những người này xây lén nên họ đã bị thôi việc nên mọi việc bị gián đoạn.  

 Đầu tháng 04-2012, MĐ Thiện 94 và MĐ Hong Nhan có nói với tôi và MĐ Dũng 93 coi có thể trùng tu lại 

khoảng 05 Mộ, kinh phí do hai Anh lo, lần này chúng tôi phải làm đơn xin trùng tu theo mẫu của Ban Quản Trang phổ 

biến , và phải đem về Địa Phương nơi cư ngụ xác thực , nên chúng tôi đã nhờ hai người bạn ở hai nơi khác nhau xin xác 

nhận nhưng cả hai đều bị Chính Quyền nơi cư ngụ từ chối ký đơn xin trùng tu vì chưa có “chủ trương”??? còn đơn được 

xác nhận nhưng khi đem trình Ban Quản Trang thì họ yêu cầu về lại Địa Phương xác nhận là Thân Nhân ruột thịt như 

Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em ruột với ngôi mộ muốn xây lại!!! những ngôi mộ gần 40 năm không ai chăm sóc thì chứng nhận 

là Thân Nhân ruột thịt…thì quả là không tưởng ??? nói lên câu chuyện này để mọi người biết rõ hơn về NTQĐBH, 

những nắm mồ hoang lạnh theo thời gian gần 40 năm, có những ngội mộ, bia không còn, chỉ còn là một nắm đất nhưng 

xin trùng tu thì lại không được như đã kể trên…vì thế, chúng ta lại càng trân trọng tấm lòng của Ông Hai Lì và Ông Kiên 

đã không ngại tiếng thị phi và đã gìn giữ những thân xác của Đồng Đội mình và riêng Ông KIên đã cải táng, xây lại 

thành ngôi mộ trong vườn nhà (mộ MĐ Nguyễn văn Bảy). Tôi và MĐ Dũng 93, trước chuyến đi này đã 02 lần lên thăm 

Ông Hai Lì và Ông Kiên để trao lại những món Quà tình nghĩa của các Anh MĐ bên Hải Ngoại khi biết tin đã gởi về, cụ 

thể như sau: 

 - Lần thứ Nhất do MĐ Quý 93, MĐ Sơn 92 và MĐ Hải 84 gởi tặng ông Hai LÌ. 

  - Lần thứ Hai do MĐ Bùi Đức Lạc gởi tặng ông Hai Lì và ông Kiên và anh Lạc đã gởi trực tiếp cho chùa Bửu 

Thiền, Long Thành, Đồng Nai (nơi gởi những Hủ Cốt ) để  nhang khói.cho các Anh. 

Đang đứng nơi các anh đã hy sinh, nay đã thành con đường 

mang tên Hoàng Hoa Thám 



 Ngoài ra còn có một Mạnh Thường Quân ở Đan Mạch gởi trực tiếp cho Chùa Bửu Thiền 5 triệu VNĐ. 

 Riêng chuyến đi lần này là do MĐ Hùng Bảy Lỗ(Canada) đài thọ và chúng tôi cũng gởi tặng cho ông Hai Lì, 

ông Kiên, chùa Bửu Thiền và chùa Báo Ân, Ngãi Giao(nơi đầu tiên gởi Cốt sau khi Bốc Mộ   xong).   

                           

 

 

 Những món Quà từ Phương Xa gởi về chứa đựng thật nhiều ý nghĩa của những người Lính QLVNCH, những 

người Lính một thời Áo Hoa,Mũ Đỏ không bao giờ bỏ nhau, luôn sẵn sàng bên nhau dù đã trải qua bao sóng gió, bao 

thăng trầm của cuộc Bể Dâu  cũng nói lên tinh thần “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ơn đền, nghĩa đáp và khi trao những món 

Quà này, chúng tôi cũng cảm thấy hãnh diện khi ông Hai Lì nói:”các anh Nhẩy Dù thật là đoàn kết, thương yêu nhau cho 

đến tận bây giờ vẫn còn giữ được điều tốt đẹp này, xin bái phục và nhờ chúng tôi gởi lời thăm hỏi và cảm ơn đến các 

Anh”.  

 Một niềm vui nhỏ là nơi các Anh nằm xuống, đối diện bên kia đường là Nghĩa Trang Liệt Sĩ của tỉnh BàRịa-

Vũng Tàu, nay đã mở thành một con đường và được đặt tên là Hoàng Hoa Thám, ba chữ Hoàng Hoa Thám cũng gợi nhớ 

phần nào về Bản Doanh của Sư Đoàn Nhẩy Dù, nơi trú ngụ và huấn luyện để trở thành người Lính Nhẩy Dù…và nỗi 

buồn là MĐ Đẹp 83 trong Nhóm Bốc Mộ , đã vội sớm ra đi nên lần viếng thăm này chúng tôi cũng góp thêm lời cầu 

nguyện cho MĐ Đẹp 83 được bình an nơi cõi vĩnh hằng.trở lại lần này với sự góp mặt của 09 MĐ (05/TĐ9,02TĐ3 

và02/TĐ1), anh Chị Giáo(K.20)còn có Mũ Nâu Phạm Văn Lộc là bào đệ của MĐ Phạm Kim Bằng cùng tham dự. 

 

 

                                         

                           Xin mạn phép ghi lại tên của các Anh, ngõ hầu ai đó có được tin tức      

    của Thân Nhân các Anh sẽ tìm gặp lại nhau như trường hợp anh Võ   

   Quang  Hàng đã gặp lại người thân và được đưa về Quê Nhà (Huế). 

01-     01- Truong Vi Cu SQ: 75/115.815  LM: O (có Thẻ Bài) 

02-     02 - Trần Văn Hà  SQ: 67/824.827  LM: O (có Thẻ Bài) có một số giấy tờ 

và     hình ảnh. 

                03 - Người Khuyết Danh khi hy sinh nằm chung hố với anh Hà (không Thẻ 

     Bài) 

 

 

    Ba Quân Nhân này đã được bốc mộ và hủ cốt được gởi tại Chùa Bửu Thiền,   

  Long Thành, Đồng Nai. 

Trao quà cho anh Hai Lì Nhờ MĐ Thành 31 chuyển tiền  cúng 
dường Chùa Báo Ân 

MN Lộc và MĐ Mỹ 



       

 

 04- Riêng anh Nguyễn Văn Bảy, SQ: 59/182.638  LM: B đã được cải táng và xây một ngôi mộ nhỏ, hiện nằm 

trong vườn nhà ông Phạm Văn Kiên, điện thoại số: 01666496797, khi cải táng ông Kiên thấy anh Bảy có đeo một Cây 

Thánh Giá trên ngực. 

 

 

 Kính mong mọi người giúp sức phổ biến tin tức này và xin phép Quý Vị cùng chúng tôi dành một phút Mặc 

Niệm đến Quân, Dân, Cán, Chính đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua cùng thắp nén nhang lòng tưởng nhớ đến Quân, 

Cán, Chình đã bỏ mình trong những Trại Tập Trung Cải Tạo suốt từ Nam chí Bắc trong đó có vị Sĩ Quan trong Đơn Vị 

chúng tôi ,Cố Đại Úy Hoàng Thế Tựu, Đại Đội Trưởng Đại Đội 93, Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù đã vùi thây nơi  núi rừng xa 

xôi Hoàng Liên Sơn giá lạnh, MĐ Dũng 93 đã cố gắng rất nhiều để tìm gặp lại Thân Nhân của Cố Đại Úy Tửu nhưng 

tiếc rằng cơ duyên chưa đến nên vẫn bóng chim, tăm cá… 

 Trân trọng cảm ơn Quý Vị đã đọc bài viết này, chúng tôi chỉ ghi lại những gì trung thực nhất của cuộc  chiến để 

thế hệ con cháu của chúng ta, hiểu và biết được rằng Cha Anh của chúng đã chiến đấu, đã hy sinh và đoàn kết thương 

yêu nhau trong tinh thần thần Huynh Đệ Chi Binh. Kính chúc tất cả Quý vị vạn sự An Lành./.   

   Saigon- BàRịa 04-08-2012 
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