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Từ mùa hè đỏ lửa đến nay đã được 43 năm,trong suốt 4 thập niên qua, các trận chiến khốc liệt
nhất của binh chủng Nhảy dù trong mặt trận Quảng Trị đã đựơc phổ biến rộng rãi trên báo chí và
các đài phát thanh ở hải ngoại.
Trong niềm hảnh diện chung của những người lính tác chiến,tham dự liên tục các trận đánh cuả
tiểu đoàn trên chiến trường Quảng Trị. Chinh tôi cũng là Trung đội trưởng được vinh dự chi huy
toán xung kích,trong đêm khuya đột kích vào căn cứ Barbara,làm đầu cầu cho đại đơn vi đánh
chiếm mục tiêu dể dàng,giảm thiểu tối đa thương vong cho đồng đội.

Tôi là một trong số 40 Sĩ quan từ Không Quân,được BTTM điều động về Nhảy Dù sau trận An
lộc,anh em chúng tôi đều đã mang cấp bậc thiếu úy,chỉ có ba anh em về Sư đoàn,còn toàn bộ
được phân bỗ cho 9 tiểu đoàn tác chiến.Tôi cùng sáu anh em về tiểu đoàn 8,tôi được chi định về
đại đội 82.Vừa về trình diện đơn vị tại hậu cứ trong trại Hoàng hoa Thám,sáng hôm sau theo đơn
vị ra chiến trường Quảng Trị.Trung tuần tháng 7 /72 ngay sau khi Tiểu đoàn 8 đổ quân bên bờ
Nam sông Mỹ chánh, được tin chiến thắng của tiểu đoàn 11 Dù đã đẩy lùi Cộng quân khá xa,
bên kia bờ Bắc sông Mỹ chánh,đánh tan một đại đôi địch trên đồi Trần văn Lý.xe tăng địch bị
pháo binh Dù chặn đánh,hoản hốt ngược về bờ bắc,chìm dưới nước, chiếc sau đè lên chiếc trước,
tài xế chết trong xe không thoát ra được vì bị xích trong xe (tất cả chi tiết được ̣ binh sĩ Tiểu đoàn
8 phát hiện hai ngày sau ).Ngày đầu vào chiến sự, Tiểu đoàn 8 đóng chung quanh căn cứ Nancy
đế bảo vệ BCH LỮ ĐOÀN 1, chiều cùng ngày Đại đội 82 do trung úy Trân Cao Khoan làm Đại
đội trưởng được tung về hướng truc lộ vào C/C Barbara,cách c/c Nancy khoản 2 cây rưởi
số,đóng chốt. Ngay đêm hôm đó một đơn vị cộng quân( cấp tiểu đoàn) tiến đánh căn cứ Nancy,ý
đồ tiêu diệt BCH Lử đoàn 1 Dù,không ngờ đụng nút chặn ĐĐ82 ,chúng liền khai hoả tấn công
vào tuyến phòng thủ của ĐĐ82. Suốt từ 1giờ sáng đến 6 giờ sáng địch mở nhiều đợt xung phong
,nhưng không đột phá nổi vòng tuyến cuả ĐĐ82.Trời hừng sáng có tầm quan sát ,pháo binh được
kéo sát tuyến phòng thủ , địch buộc phải dạt ra xa,dứt pháo A37 dội bom ngay xuống đầu quân
đich,chúng chết qúa nhiều.Bảy giờ sáng ĐĐ81 có M48 yểm trợ tiến lên tiếp viện,tung quân lục
soát,càng xa càng thấy nhiều xác chết,vủ khí thu lượm vô số.
Đây là trận đánh đầu tiên tôi tham dự,lần đầu trong kinh hoàng,nhưng cũng là lần đầu trong đời
tôi , những ấn tượng đẹp về một người lính dù gan dạ kiêu hùng in sâu vào tâm trí.Hôm nay ngồi
viết lại chiến tích nầy ,những hình ảnh cũ như hiện rỏ trước mắt tôi, hình ảnh của hạ sỹ nhất
MƯỜI giữa đêm khuya trên vòng tuyến,anh đứng thẳng người như một thiên thần ôm đai liên M
60 quét địch từ phải sang trái ,bảo vệ cả tuyến phòng thủ của trung đội,tiếng anh gào to: vào đi
chúng mày vào đi rồi chết.Nhưng đau xót thay khoản 15 phút sau một loạt trung liên của địch,
anh đã gục chết ngay tại tuyến đâù ,khoản một tuần sau tôi được thuyên chuyển về đ /đ 84 do
trung úy Đồng văn Minh làm ĐĐT
Từ giửa tháng bảy đến giửa tháng tám ba tiểu đoàn 1,8,9 của lử đoàn 1 đã loại địch ra khỏi dãy
nuí Trường Phước ,cùng cac tiểu đoàn 5, 6 tạo thành những mũi tiến công liên hoàn đánh thẳng
vaò các căn cứ chiến lược Barbara, Động ông Đô,căn cứ Anne.Tiểu đoàn 8 nhận trách nhiệm tái
chiếm c/ c barbara.trên 2/3 đoạn đường từ c/c Nancy vào barbara ,bốn đại đội tác chiến 81 ,82,
83,84 liên tuc đụng địch,đã hai lần 81 và 84 phải gấp rút bỏ vi trí rút lui về sau ,9,10 cây số,để
B52 dội bom vi áp lực địch qúa nặng,ngày hôm sau lại chiếm trở lại.Mỗi thước đất chiêm lại
đựơc là có hy sinh và thương vong,trong thời gian nầy đại úy Nguyễn trong Ni ĐĐT 83 bị
thương di tản,trung úy Đổ việt Hùng lên thay thế.Đến gần cuối tháng tám,tổ chức của tiểu đoàn
có sự thay đổi,trung tá Văn bá Ninh( TĐT ) về BCH Sư đoàn,thiếu tá Đào thiện Tuyển( TĐP) lên
nắm tiểu đoàn trưởng,thiếu tá Dũng gốc trinh sát về làm tiểu đoàn phó,đại úy Trần Toán sỹ quan
ban 3 ,ĐĐT 81 trung úy Vỏ thế Hùng,ĐĐT 82 trung úy Trần cao Khoan,ĐĐT83 trung úy
Nguyễn văn Hiệu (từ ĐĐT 80 ra thay thế cho trung úy Đổ việt Hùng ),ĐĐT 84 trung úy Đồng
văn Minh
Chính thức làm tiểu đoàn trưởng,thiếu tá Tuyển phối trí lực lượng đánh vào Barbara như sau:
mũi A chính diện đánh theo trục lộ,đại đội 82 đảm trách( tr/u Trần cao Khoan chi huy ),mũi B
cách mũi A hai cây số bên phải do đại đội 84 ( tr/u Đồng văn Minh chỉ huy,có thiếu tá Dũng TĐP
tháp tùng,hai mũi A và B song song đồng tiến về hướng Ba rbara,đại đội 81 theo sau yểm trợ,đại
đôi 83 bảo vệ tiể đoàn.Liên tiêp hơn tuần lể mũi chính diện 82 đụng độ với địch dữ dội,có những
ngọn đồi ta và địch đổi nhau làm chủ nhiều lần trong ngày.Càng lên cao thế tiến quân càng khó

khăn,địch cài chốt dày đặc,chống cự mảnh liêt ,có ngày 82 không qua nổi một cây số,thương
vong qúa nhiều.Trong khi đó cánh B bên phải của 84 do tôi chỉ huy trung đội 1 mở đường lại
không có cuộc đụng độ naò,lục soát hầm hố và những vật dụng bỏ lại,cho thấy địch đã rút khỏi
vùng nầy vài ba ngày trước .tuy nhiên mũi B của 84 không thể tiến qúa xa so với mũi tấn công
chính,chỉ mở rộng vùng lục soát,để tránh địch xâm nhập ngang hông.
Chúng tôi đã tiếp cận trục lộ nối liền barbara, động Ông Đô, và c/c Anne,tại khu vực nầy về phía
cánh 82 thu đươc 2 chiếc Molotova dấu trong hố sâu,bên cánh 84 dọc lộ hai bên đườg dài khoản
nữa cây số đich để laị những hầm đạn và lương thực,một hậu cần dã chiến đủ cung cấp cho một
trung đoàn.Toàn thể đại đội nhanh chóng mang từng nón sắc nước phá hủy toàn bộ số lương
thực.Trong lúc lay hoai với tròchơi mới lạ nầy ,địch từ hướng 82 pháo vào đội hình 84 ,đại đội
nhanh chóng vượt đường tiến sâu vào núi theo hướng đã định.Khi địch pháo thượng sỹ nhất Mỹ(
trung đôị trung đôi 4 ) bị thương phải di tản .Bước qua tuần lể thứ hai,mũi chính diện 82 vẫn tiếp
tục tấn kíck,ngày nào cũng có thương vong và chết chóc,trong khi mũi 84 tiến khá sâu vào núi
cao ,và rất gần với c/c Barbara.
Chiều ngày( N ) cuối tháng 8 ,thiếu tá tiểu đoàn phó yêu câù đại đội dừng quân.Sau khi đóng
quân xong,ĐĐT Minh triệu tập các trungđội trưởng về BCH / ĐĐ,để nghe ý kiến của tiểu đòan
phó Dũng.Thành phần tổ chức của đại đội 84 lúc đó như sau:ĐĐT Trung úy Đồng văn
Minh,trung đội trưởng trung đội 1-tôi ( thiếu úy Trần đinh Ngọc ),trung đội 2 chuẩn úy Vũ đức
Tiềm,trung đội 3 thiếu úy Lê chí Thượng,trung đội 4 chuân úy lê mậu Sức,tiền sát viên thiếu úy
vũ viết Nhuận.Bắt đầu cuộc họp,thiếu tá Dũng lên tiếng trước-lời ông nói « sáng nay 808 ( TĐT )
có gọi cho tôi và cho biết: tiểu đoàn sẽ điều động đại đội 84 về thay thế tuyến cho 82 tiếp tục tấn
công vào căn cứ,các cấp chỉ huy của đại đội có ý kiến gi ?̀cho tôi biết,để tôi báo về tiểu đoàn
».Đại đội trưởng Minh lên tiếng « chúng tôi đã tính trước sẽ thay thế cho 82,tuy nhiên thiếu tá đề
nghị vơi tiểu đoàn,đại đội 82 giữ nguyên hướng tấn công để cầm chân đich,84 sẽ tiến theo hướng
của mìnhđể chiếm Barbara».Trung úy Minh tiếp « ý tôi như thế ,còn ý các trung đội trưởng.Như ̀
thế nào ?» .Nhìn quanh thấy không có ai ́ nói gì,tôi lên tiếng:« tôi đồng ý với đại đội trưởng,»tôi
nói tiếp « suốt mấy ngày qua mở đường,đặc biệt nhất là 3 ngày qua,vào vùng núi sâu nầy ,không
thấy dấu vết gi củà địch quân,cho thấy chúng chỉ cố tập trung vào trục 82,hướng chúng ta nếu
tiếp cận sát với căn cứ thì không khó,nhưng nếu tổ chức tấn công ban ngày thì qúa nguy hiểm ,thế
dốc đứng ở hai mặt đông bắc và chính bắc của căn cứ,không thể ồ ạt tấn công được,chỉ có một
cách ,đột kích đêm ,82 đánh chúng suôt ngày ,chúng không thể nào ngờ ,chúng ta có thể đột kíck
đêm » sau khi đã bàn thảo kỷ đại đội quyết định đánh đêm,và tôi chính thức tình nguyện chỉ huy
toán đột kích.
Sau khi báo cáo về tiểu đoàn,tiểu đoàn ra lệnh ém quân một ngày ,chờ quyết định của lử
đoàn.Ngày hôm sau lử đoàn và tiểu đoàn đều đồng ý và cung cấp mọi thông tin chính xác về căn
cứ,nhờ những thông tin nầy chúng tôi phát hoạ lại sơ đồ căn cứ- Barbara là c/c cấp tiếu đoàn của
quân đội Hoa kỳ,hướng tây nam có bải đáp trực thăng ,hướng đông có vị trí cho pháo binh ( cấp
trung đôị ) ,giửa căn cứ là trung tâm hành quân,phòng ăn, nhà bếp,câu lạc bộ,mọi tiện nghi sinh
hoạt cho cấp tiểu đoàn trong những hầm nổi hình chử nhật kiên cố,vòng đai phòng thủ là những
hầm chử T,đủ cho một bán tiểu đội,các hầm chiến đấu nối kết với nhau bằng một glao thông hào
đứng ngang lưng ,ngoài cùng là hệ thống kẻm gai.Cộng quân đã chiếm cứ điểm nầy làm đại bản
doanh,để xuất kích, mở những đợt tấn công về hướng đồng bằng.Tôi trở về thông báo cho anh
em trong trung đội mọi dự tính ở trên,lúc đầu mọi người đều bàng hoàng,tôi giã đò như không
biết nổi âu lo của anh em , nói tiếp « tôi chỉ chọn một số anh em tình nguyện theo tôi trong trận
đánh nầy,tôi chưa dứt lời,một giọng nói hùng hồn từ bên trái,tất cả Nhảy Dù điều là lính tình
nguyện thiếu úy,rồi cả trung đội đều đồng loạt « ,tôi tình nguyện ».chưa xuất quân nhưng tôi cảm

thấy như đã nắm được chiến thắng trong tay.Tôi bằng dùng phương pháp thứ hai,tôi nói « anh
nào độc thân đứng bên trái tôi,anh nào đã lập gia đình đứng sang bên phải ».điểm sơ bên trái tôi
có 16 người người,tôi quyết định ngay toán độc thân 16 ngươi cộng tôi và âm thoại viên là 18
người ,là lực chính trong toán đột kích,toán còn lại do trung sỹ nhất trung đội phó Nguyễn Nở
điều động giử quân trang và những vật nặng cho toán xung kích.toán được chia làm hai nhóm,tổ
đột kich sẽ giử nhiệm vụ mở đường và cũng là lực lượng chính đột nhập vào căn cứ, được trang
bi gọn nhẹ do tiểu đội trưởng tiểu đội khinh binh hạ sỹ nhất Mai văn Liêm dẫn đầu( sớm phát
hiện ra khả năng cuả anh ,nên từ khi mới về làm trung đội trưởng ,nhân lúc thiếu hạ sỹ quan tôi
đã đề nghị vơi đaị đội cho anh giử chức tiểu đội trưởng khinh binh,hoàng thành cụộc đột kich
nầy,anh là ngườ có công nhất.Tiếc thay hai tháng sau ,trong một trận diệt chốt ở căn cứ Anne anh
đã tử thương .Nhómthứ hai do trung sỹ Lê viết Hưng,nhóm trưởngtổ hoả lực . Dù quân số ít
nhưng tôi vẫn phối hợp nhịp nhàn giửa tấn công và yểm trợ,phòng tình huống bất trắc.Ngày hôm
sau đơn vị lại nghĩ ngơi thêm một ngày,tạm vẻ sa bàn trên đất để anh em có khái niêm trong
đầu,hướng dẩn lại những nguyên tắc căn bản trong di chuyể n đêm ,những tín hiệu liên lạc trong
đêm,mọi động thái trong một cuộc đột kich đều được giả định và thực tập.chiều hôm đó t ôi về
lại đai đội để nhận thêm những thứ cần thiết. ĐĐT Minh cho biết, LĐ và TĐ đặt. hết niềm tin
vào trận đánh nầy.Sáng mai lử đoàn sẽ cho dội bom vào căn cứ cả sáng lẫn chiều,sau khi bom
dứt pháo sẽ tiếp tục nả vào căn cứ ,đến khi có tín hiệu từ toán đột kích cho biết,đã tiếp cận với
mục tiêu ,pháo sẽ chuyễn hướng đánh bao vùng và sẽ đánh suốt đêm,một trung đội bắn chiếu
sáng,đây chính la điểm quang trong nhất.Tôi ở cấp trung đội nên không có tiền sát viên đi
theo.Lử đoàn đã ra lệnh cho pháo đội xử dụng môt máykhác qua tầng số trung đội để liên lạc
trưc tiếp.Trước giờ xuất quân thử giọng nói và các tín hiệu để xin ngưng hoăc tiếp tục, nhờ điều
động đươc ánh sang nên chúng tôi mở hướng tiến rất chính xác.Đúng 5 giờ chiều cùng ngày toán
đột kich bắt đầu lên đường,tôi bám sát tổ khinh binh để chỉ định hướng đi,đi đươc 3 tiếng đồng
hồ,bóng đêm đổ xuống,tôi bắt đầu phát tín hiệu xin chiếu sáng,lần theo thế yên ngưạ giửa các
ngon núi ,toán đôt kich vẩn giử được bí mật,khi thoát ra được đoạn rừng già đến những trảng
trống,có ánh sáng từ sao trời tôi ngưng chiếu sáng ,và cứ như thế hành trình tiếp tục.Đến 3 giờ
sáng (chúng tôi đã đi suốt đêm được 9 tiếng đồng hồ ) đã bám được chân căn cứ hướng đông
bắc.Nhờ chiếu sáng tôi phát hiện một khe suối cạn từ căn cứ chảy dài xuống ngay ch ổ chúng tôi
đang đứng.Quan sát kỷ tôi vô cùng mừng rở ngoài điều dự tính,theo con suối cạn tiến lên chỉ mất
khoản nữa tiếng là bám được vòng tuyến còn có thể tránh được mìn bẩy do những đơn vị trươc
để lại.chờ ngưng chiếu sáng tôi áp sát máy xuống mặt đất báo về đại đội tôi thay đôi hướng tấn
công thay vì theo dự trù là hướng tây bắc thì tôi trực chỉ theo con suối mà tiến lên ,và yếu tố thời
gian không cho phép tôi chần chờ nữa.Chờ chiếu sáng ngưng cả tóan khom ngươi theo con suối
bám sát tiến vào,vô cùng thuận lợi sau hơn nữa giờ HSI Liêm lui về sau nói nhỏ vào tai tôi,anh
đã đụng đươc hàng rào kẻm gai,tôi ra dấu hiệu cả toán ngồi xuống bất động.gọi tín hiệu xin chiếu
sáng,tuy sương mù nhưng qua ánh sáng một phần căn cứ hướng đông bắc hiện rất rỏ ,trước mặt
chúng tôi hai hầm chiến đấu hình chử T,qúa lớn ngoài suy nghĩ của tôi ,đườn kính lổ châu mai
lớn cả thước tây.Tôi chờ qủa chiếu sáng thứ nhì quan sát tiếp,một phát giác mới nhưng vô cùng
hệ trọng,các lổ châu mai đều được bit kín bởi lưới B 40 (đây cũng là một may mắn không tính
trươc đựơc ) nếu vô ý nhắm lổ châu mai mà đôi lựu đạn thì tất cả anh em sẽ bị sát thương bởi lựu
đạ của chính mình.báo tín hiệu chiếu sáng ngưng ,tôi ra dấu cho TS Hưng và HSI liêm về chổ tôi
và sắp xếp cuộc tấn công.Liêm sẽ cắt kẻm gai mở rộng đủ để chui vào không vướng , mổi hầm
chử T là ba ngươi chỉ ôm lưu đạn, qua hàng rào bò sát phiá ngoài bờ giao thông hào, ,áp sát nằm
hai bên cánh chử T nằmchờ sẳn.Khi nghe tiếng bực của chiếu sáng lên cũng là tín hiệu tung lựu
đạn vào từ đầu hai cánh chử T,và nhảy vào giao thông hào đôi tiếp lựư đạn vào sâu trong hầm

trước khi chiếm giử hầm ,còn tiểu đội trưởng liêm nhanh chóng đôi tiếp lưu đạn sâu vàò hướng
trong để áp đảo tinh thần địch quân.Còn TS Hưng với toán hoả lực yểm trơ gồm đại liên M 60
,hai khẩu 79 8 khẩu 72 ,cả toán bò lên lường bên trái của con suối,bố trí hoả lực yểm trợ ,khi
thấy 3 phát M16 bắn liên tiếp,là dấu hiêu rút lui của toán xung kich phaỉ kịp thơi khai hỏa đánh
lừa đich ,để toán xung kich rút lui,trương hợp thấy chiêú sáng liên tục tự động nhanh chóng tiến
vào trong tuyến để hơp đồng chiến đấu.sau khi các tổ đã vào đươc vi tri,tôi gọi chiếu sáng.Chiếu
sáng vừa bực sáng hàng loạt tiếng nổ chát chúa ở hai hầm chử T,địch hốt hoản bỏ hầm chạy thoát
về hướng trung tâm,bên ngoài tuyến đều thấy rỏ nhưng không bắn ,vì không muốn bị lộ trước khi
chiếm được hai hâm chử T.mọi việc đều trong dự tính,sáu khinh binh nhảy ngay vào hai hầm, tôi
vưà vào đươc giao thông hào là Liêm đã chiếm đươc hầm thứ 3 và tiếp đánh chiếm hầmthứ 4.
đến hầm thứ 4 một tên bi thương ở chân chạy không đươc ,nên bi băt sống .Tổ hoả lực thấy moị
việc diễn tiến tốt đẹp nên tràn ngay vào tuyến,ôm trọn một tuyến chính đông và đông bắc,tôi mở
máy goị về đai đội báo cáo kết qủa ,lúc đó là hơn 4 giờ30 sáng ,tiếng trung úy Minh qua máy «
đại đội đang theo sát anh,đừng bung con qúa rộng bám chắc các hầm đã chiếm ,đại đội sẽ đến
ngay ,tiểu đoàn đã điều động đại đội 81 cũng đã xuất phát suốt đêm tiếp theo sau ».lúc nầy sương
mù dày đặc,giới hạn tầm quan sát cho cả đôi bên,tôi liên tiếp xin chiếu sáng để hổ trợ cho tầm
nhìn,khi chiếu sáng vừa tắc,là một loạt lưụ đạn tung xa quanh vòng tuyến phòng hờ địch tấn
công.Tổ chúng tôi hoàn toàn im lặng mọi di chuyển đều nhẹ nhàng không một tiếng động ,súng
sẳn sàng trong thế tác xạ ,cố tình không cho địch biết vị trí tưng chiến sỹ của ta.Moị việc tạm
ổn,tôi phỏng vấn ngay tên tù binh,qua ánh mờ của chiếu sáng ,nhìn tên tù binh tôi thấy tội nghiệp
hơn là căm thù,đã nhỏ con mà gầy guộc thật đáng thương,tôi hỏi ngay, quân số trên trên chốt nầy
là bao nhiêu ,anh ta trả lơì « ngày hôm qua tiểu đoàn giử đường điều đóng trên chốt sáng nay khi
bom thả toàn tiểu đoàn đều rút về sau,lệnh cho đại đội em bám trụ để giử chốt,tiểu đoàn sẽ tăng
viện » .Tôi hỏi tiếp một đại đội nhưng còn bao nhiêu ,hắn chỉ xuống hướng đông và trả lời tiếp «
dưới chốt còn 4 chốt chặn ,22 người,còn tại đây 64 .Tôi báo sơ tình hình địch cho đại đôị.khoản
6 giờ sáng từ những ngọn đồi hướng tây bắc của barbara (dãy núi nầy không tên và đại đội
51/TĐ 5 ND đang tấn công ) chúng pháo bằng cối 82 về phía chúng tôi,nhưng đạn đều vút qua
đâù và rơi xuống hướng đông,và từ trung tâm địch dùng 85 ly không giật cả B 40 B 41 phóng về
hướng chúng tôi.Một điều kỳ lạ,hình như địch vẩn còn khiếp vía bởi đòn đột kíck chớp nhoáng
trong đêm của những thiên thần mũ đỏ,nên tay súng bóp cò không vững,tất cả đạn đều rơi ngoài
tầm.BỀ TRÊN đã che chở cho chúng tôi,18 anh em không một vết trầy ,đừng nói là bị
thương.Lúc bấy giờ mới dùng đèn pin rọi từng hấm ,hầm nào cũng có vết máu,14 chiếc ba lô 14
dây đạn nhưng chỉ có 8 cây súng,2 cây 41 và 6 Ak ,một số chạy còn vớ kịp súng để thoát thân .
Đến 7 giờ 30 sáng đại đội đã tràn vào phòng tuyến của chúng tôi,trung đội 2 của chuẩn úy Tiềm
và trung đội 3 của thiếu úy Thượng cấp tốc khai triển đội hình đánh thẳng vào trung tâm căn
cứ.Đến 10 giờ sáng đại đội 81 đến kịp trung úy Vỏ thế Hùng tung hai trung đôị đánh chiếm vòng
đai tây bắc,đến khoản 12 giờ địch không giử nổi khu trung tâm rút lui về phòng tuyến tây nam
,nơi có bải trực thăng.Từ hướng tây nam , tây bắc là địa bàn của địch nên việc tiếp viện rất là
dể,nhưng chúng bị pháo binh của ta kéo những trường ca không tên vào sát tuyến ,chúng không
thể nào tiếp cận được để mà cứu đổng đội.
đến 5 giờ chiều đội hình chiến đấu của địch hoàn oàn tan rã,anh em 81 tràn qua bải trưc
thăng,nhìn xuống giao thông hào sau cùng thấy khoản 5 , 6 tên trong tư thế muốn chạy lui ,anh
em kêu gọi chúng đầu hàng, chúng vừa đưa tay lên trời cùng lúc một lọat trung liên từ sau bắn
tới,những người lính cọng sản nầy đã chết do chính đồng đội của họ bắn từ sau ! Chiế tranh thật
tàn nhẫn.BARBARA lại trở về trong tay cũa những người lính NHẢY DÙ,cờ VÀNG BA SỌC
ĐỎ ngạo nghễnh tung bay trở lại giữa núi rừng trường sơn.

Sau khi đã làm chủ được căn cứ ,ĐĐ 81 cho lục soát bắt thêm được 4 tù binh, chúng nằm dưới
xác chết của đồng đội chờ đêm tối sẽ thoát thân,tât cả 5 tù binh.Tổn thất bên 2 đại đội 81 và 82
qúa thấp ,không có tử thương,chỉ có chuẩn Kiên ( 81 ) và 5 binh sỹ bị thươngnhẹ,thu vô số vủ
khí cua địch ,kể cả thu hồi một kho vủ khí của sư đoàn 3,địch chiếm được , đêm về xây hầm cất
dấu trên căn cứ.Ngày hôm sau hai đại đội lại vất vả nguyên ngày thu dọn xác địch để chôn .Nghĩa
tử là nghĩa tận ghi lại xong chiều chủ nhât ngày 01 tháng 8 năm 2015
Mũ Đỏ Trần đình Ngoc
Đại Đội Trưởng ( sau cùng ) đại đội 82 tiểu đoàn 8 Nhảy Dù

