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Thiếu Tướng Lê Minh Đảo vị Tướng bất tử 

 

 
 
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa 
qua đời ở Connecticut, Hoa Kỳ, ngày 19/3/2020, hưởng thọ 87 tuổi. 
 
Xin chia sẻ suy nghĩ về một vị tướng lừng danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, lãnh 17 năm tù 
cộng sản vẫn không ngừng vận động để dân Việt thoát ách cộng sản. 
 

Vị tướng gần dân… 
 
Gần 6 năm, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng 
tỉnh Chương Thiện và sau đó là tỉnh Định Tường, ông nổi tiếng là người thương lính và gần dân. 
 
Năm 1979, tôi sống trong vùng Đồng Tiến, An Giang, một hôm chủ nhà nhắc chuyện cũ, ông chỉ 
về chỗ tôi đang ngồi rồi nói: 
 
“Hồi đó ông Tướng Đảo có ghé thăm nhà mình, ỗng mặc áo thung, quần đùi ngồi (nhậu) ở chỗ 
Bảy nó đang ngồi đó (tôi thứ bảy trong gia đình nên ông chủ nhà gọi tôi là Bảy), ỗng thương dân 
lắm, ỗng nói bà con kêu ỗng bằng anh Tư, giờ nghe nói ỗng bị tù ở tận miền Bắc, thương ỗng 
lắm, bà con mình thương ỗng lắm…” 
 

Vị Tướng và tôi… 
 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2020/03/maxresdefault-12.jpg
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Cuối năm 2004, Tướng Đảo cùng phái đoàn Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa sang thăm Úc, 
có ghé Canberra, vào Quốc Hội Úc vận động nhân quyền, sau đó có gặp bà con trong Cộng 
Đồng tại Canberra, ở một quán ăn, để chia sẻ tâm sự. 
 
Tôi đến quán đúng lúc Tướng Đảo tới, tôi gặp ông ngay cửa quán ăn, ông đứng thẳng chào tôi 
theo Quân Cách rồi hỏi: “Chiến hữu thuộc đơn vị nào?” 
 
Tôi hơi bỡ ngỡ trả lời ông “Thưa Thiếu Tướng thế hệ tiếp nối”, xong tôi đưa tay ra xin bắt tay 
ông và mời ông vào quán ăn. 
 
Hôm đó, ông nhắc nhở mọi người đừng quên những tội ác cộng sản đã gây ra, đừng quên nhưng 
không thù, vì thù oán không giải quyết được vấn đề, đừng quên để nhớ trách nhiệm của tập thể 
chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vẫn chưa hoàn tất đó là bảo vệ người dân khỏi ách cộng sản. 
 

Vị Tướng và 9 người con… 
 
Tướng Đảo có chín người con, hai trai và bảy gái, khi cộng sản chiếm miền Nam tất cả đều ở lại 
Việt Nam, đều chịu chung số phận tù đày với đồng bào, cho đến năm 1979 mới vượt biên sang 
đến Mỹ. 
 
Cô Lê Bích Phượng, con gái thứ sáu trong gia đình Tướng Đảo, hiện làm phóng viên cho đài 
SBTN, có phỏng vấn Tướng Đảo tại sao ngày 30/4/1975 có điều kiện cho gia đình di tản sang 
Mỹ nhưng ông không thực hiện. 
 
Ông trả lời chiến hữu của ông cũng có con cái, họ đều phải ở lại Việt Nam, nếu ông cho các con 
di tản, giờ con cái chiến hữu của ông sẽ chỉ vào mặt các con ông mà nói: “Ba mày không chạy 
trốn, nhưng cho chúng mày chạy trốn.”, biết vậy, để giữ danh dự cho cả gia đình nên ông không 
cho các con di tản. 
 
Tướng Đảo còn nói, mà cũng nhờ mấy năm sống với cộng sản các con mới hiểu, vì sao ba chiến 
đấu bảo vệ miền Nam, các con mới hiểu, mà thương cho đồng bào vẫn chưa thoát được ách cộng 
sản như các con. 
 

Vị Tướng thương dân… 
 
Được BBC tiếng Việt phỏng vấn Tướng Đảo cho biết: "Vợ tôi có hỏi tôi tại sao anh thương dân 
miền Bắc hơn dân miền Nam. Tôi cho bà ấy biết, dân miền Bắc đáng thương lắm, họ đau khổ 
lắm, họ đau khổ hơn mình, họ đau khổ nhiều hơn mình, hơn 20 năm trong chế độ cộng sản.” 
 
Tướng Đảo cho biết một người cộng sản đã nói với ông rằng: “Các anh có biết, tại sao các anh 
thua không? Không phải tại Mỹ bỏ đâu, là tại các anh không dám cầm súng các anh bắn vô dân. 
Còn tụi tôi có chuyện [cần] làm chúng tôi vẫn phải bắn...” 
 

Vị Tướng thương cả “địch quân”… 
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Tướng Đảo cũng từng chia sẻ, bộ đội miền Bắc nhiều người còn rất trẻ chỉ 16 hay 17 tuổi, họ 
được mang thẳng từ miền Bắc vào, họ thiếu kinh nghiệm chiến trường, nên chết rất nhiều, tội 
nghiệp họ lắm, họ cũng là nạn nhân cộng sản. 
 
Miền Bắc hy sinh 2 hay 3 triệu những đứa con ưu tú của Việt Nam, miền Nam cũng hy sinh hằng 
triệu người, lỗi cũng tại những người cầm quyền miền Bắc quá tin vào chủ nghĩa cộng sản và 
quyết đánh chiếm miền Nam. 
 

Vị Tướng anh hùng… 
 
Đầu tháng 4/1975, khi quân đội miền Bắc vượt vĩ tuyến 17 tràn xuống miền Nam, Tướng Đảo 
chỉ huy Sư Đoàn 18 Bộ Binh tại mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh. 
 
Lực lượng Bắc Việt do Tướng Hoàng Cầm chỉ huy đông gấp 3 đến 5 lần hơn lực lượng của 
Tướng Đảo, có nơi hơn gấp 10 lần, nhưng đã bị chặn lại 12 ngày tổn thất nặng nề. 
 
Cộng sản cho Tướng Trần Văn Trà lên thay và cho đổi hướng tiến quân, Xuân Lộc không còn là 
địa thế chặn quân miền Bắc, Tướng Đảo được lệnh rút quân, vào tối ngày 20/4/1975 ông rút khỏi 
Xuân Lộc mang theo được mọi vũ khí, cả pháo, cả đến thương binh và tử sĩ. 
 
Tướng Đảo đi bộ theo đoàn quân, ông đốc thúc binh sĩ hàng ngũ trật tự và nhanh chóng rút quân, 
đến sáng hôm sau phía cộng sản mới biết. 
 
Trận Xuân Lộc và cuộc rút quân tạo cho Tướng Đảo biệt danh “người hùng Xuân Lộc”, một biệt 
danh ông không muốn nhận. 
 
Ông cho biết trong suốt 25 năm, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa phải chiến đấu để bảo vệ an 
ninh cho dân, vừa phải xây đường xá, xây cầu cống, xây trường học, xây nhà thương, xây nhà ở, 
xây làng xóm cho dân, trong khi cộng sản thì phá hoại. 
 
Không một Quân Đội nước nào binh sĩ đã có những đóng góp tích cực như vậy, vì thế theo ông 
mỗi chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều là một anh hùng. 
 

Vị Tướng với thế hệ tiếp nối… 
 
Trong lần hội luận do SBTN Úc châu tổ chức, được đồng hương hỏi ông nghĩ sao về một Chính 
Phủ ở hải ngoại, Tướng Đảo trả lời, sau biến cố 30/4/1975, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa 
không còn tồn tại, nhưng tinh thần Việt Nam Cộng Hòa theo ông thì bất diệt. 
 
Tinh thần Việt Nam Cộng Hòa không chỉ được lưu truyền ở hải ngoại cho các thế hệ thứ hai, thứ 
ba, mà còn được lưu truyền trong nước khi các thế hệ tiếp nối biết được quá trình giữ nước và 
dựng nước của ông cha. Bởi vậy chúng ta phải nói, nói cho con em chúng ta hiểu rõ. 
 

Những vị Tướng bất tử… 
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Ở tiểu học, tôi được dạy tấm gương của 2 vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu tuẩn 
tiết khi quân Pháp chiếm thành Hà Nội năm 1873. 
 
Biến cố 30/4/1975 tôi biết thêm 5 vị Tướng tuẫn tiết là Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Chuẩn 
tướng Lê văn Hưng, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, và Chuẩn tướng 
Lê Nguyên Vỹ. 
 
Sau gần 45 năm, nay có thêm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, với 17 năm tù cộng sản, không ngừng 
hy sinh vận động cho một Việt Nam không cộng sản, vừa mới qua đời. 
 
Tang lễ sẽ tổ chức ngày 27/3/2020 sắp tới, theo Cáo Phó tang lễ sẽ không có lễ nghi quân đội, 
không có lễ phủ Quốc kỳ trên linh cửu, vì ông không được vinh dự hy sinh cho tổ quốc trên bãi 
chiến trường. 
 
Các bằng hữu đã tuẫn tiết, các chiến hữu anh hùng quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa đã hy 
sinh vào những giờ phút cuối trong tháng tư 1975, đều không có dịp và cũng chẳng còn ai phủ 
quốc kỳ trong tang lễ. 
 
Anh hùng tử khí hùng bất tử, Tướng Lê Minh Đảo và 5 vị tướng tuẫn tiết là những tấm gương 
một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử. 
 
Nguyễn Quang Duy 
Melbourne, Úc Đại Lợi 
23/3/2020 
duyact@yahoo.com.au 
Wednesday, March 25, 2020 at 2:20 PM 
 
 

mailto:duyact@yahoo.com.au
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Vài nét về cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo 

{https://saigonnhonews.com/muon-mau/chan-dung-viet/vai-net-ve-co-thieu-tuong-le-minh-
dao/#respond} 

 

 
 
PHAN NGỌC TRƯNG, Tham mưu Phó/Chiến Tranh Chính Trị (CTCT)/Sư Đoàn 18 Bộ 
Binh (SĐ18BB) 
 
Đây là những sự việc xảy ra trong suốt thời gian Thiếu tướng Lê Minh Đảo giữ chức Tư lệnh Sư 
đoàn, đồng thời cũng là những động lực đưa Sư đoàn từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, 
nâng đơn vị từ một địa vị khiêm nhượng, nếu không muốn nói là yếu kém, lên hạng ưu so với 
các đơn vị Bộ binh khác. Thật vậy, trước ngày Thiếu tuớng Lê Minh Đảo về làm Tư lệnh, Sư 
đoàn 18 Bộ binh (SĐ18BB) là một đơn vị kém, được Bộ Tổng tham mưu xếp hạng thấp nhất 
trong 10 Sư đoàn Bộ binh thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH). 
 
Từ ngày Thiếu tướng Đảo về nắm chức Tư lệnh, Sư đoàn bắt đầu vươn lên, từ một Sư đoàn kém 
lên một Sư đoàn ưu hạng chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi. Kết quả được như vậy là nhờ tài lãnh 
đạo, khả năng chỉ huy của ông mà trước đó, cũng với thành phần nhân sự ấy các tư lệnh tiền 
nhiệm chưa làm được. 
 
Trước khi về nắm Tư lệnh SĐ18BB, Thiếu tướng Lê Minh Đảo là Đại tá Tỉnh trưởng kiêm Tiểu 
khu trưởng tỉnh Định Tường. Khi về giữ chức vụ trên, ông không đem theo sĩ quan hay tùy viên 
tay chân bộ hạ. Ông đến với hai bàn tay trắng, sử dụng Bộ Tham mưu của vị Tư lệnh tiền nhiệm 
là Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, duy trì toàn bộ trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng và đơn vị 
trưởng các đơn vị yểm trợ. Một điều đáng nói là một số sĩ quan trong Sư đoàn mang cấp bậc đại 
tá thâm niên hơn ông, cũng có một số sĩ quan cấp thấp hơn, nhưng xuất thân trước hay cùng khóa 

https://saigonnhonews.com/muon-mau/chan-dung-viet/vai-net-ve-co-thieu-tuong-le-minh-dao/#respond
https://saigonnhonews.com/muon-mau/chan-dung-viet/vai-net-ve-co-thieu-tuong-le-minh-dao/#respond
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2020/03/maxresdefault-12.jpg
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sĩ quan với ông. Tướng Đảo không mặc cảm tự ty, từng bước chiếm được sự kính phục và yêu 
mến của tất cả sĩ quan các cấp, từ Bộ Tham mưu đến các đơn vị chiến đấu cũng như yểm trợ, đưa 
Sư đoàn lên hạng ưu như đã nói ở trên. Kết quả ấy không phải vị tư lệnh nào cũng làm được. 
 
Nữ ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên, tác giả cuốn Chinh chiến điêu linh xuất bản tại Hoa Kỳ 
đầu thập niên 1990 viết về SĐ18BB: 
 
“Buổi sáng ngày 16 tháng 5 năm 1973, có một buổi lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Sư đoàn 18 Bộ 
binh được tổ chức trọng thể dưới sự chủ tọa của Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Quân 
đoàn III, Quân khu III, các đơn vị kết nghĩa, các vị mạnh thường quân Sư đoàn 18, đại diện các 
quân binh chủng hải, lục, không quân, đại diện các ngoại giao đoàn… đến tham dự rất đông đảo. 
Sau tám năm trưởng thành trong khói lửa, SĐ18BB lập nhiều chiến công lẫy lừng. Tính đến 
ngày hôm nay, Sư đoàn được bốn lần tuyên dương công trạng trước Quân lực VNCH, mang dây 
biểu chương màu Quân công Bội tinh. Đặc biệt hai năm gần đây, Sư đoàn 18 tạo nhiều chiến tích 
đáng kể và được thêm ba lần tuyên dương công trạng nữa…” 
 
Trước khi nói đến nguyên nhân đưa SĐ18BB từ một đơn vị kém lên hàng ưu hạng, tôi xin đề cập 
sơ lược cá nhân Thiếu tướng Lê Minh Đảo. 
 
Thiếu tướng Lê Minh Đảo là một sĩ quan cấp tướng trẻ, rất trẻ so với các sĩ quan cấp tướng khác 
trong QLVNCH. Tính ông rất vui, trẻ trung, thu hút, không phân biệt cấp bậc, hòa mình với các 
cấp, biết lắng nghe, rộng lượng, biết khai thác tinh thần chiến đấu của binh sĩ… Ông còn là một 
nhạc sĩ “ru với gió, mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây”. Ông chơi nhạc rất hay, hầu như loại 
nhạc cụ nào cũng biết, kể cả dương cầm, nhưng đặc biệt nhất là tây ban cầm và hạ uy cầm. Sau 
này ông sáng tác nhiều nhạc phẩm rất hay được Trung tâm ASIA khai thác trong các video nhạc. 
Ông chơi quần vợt, thuận tay trái và đứng lưới rất hay. Nếu có người đứng dưới ém banh dài, 
mạnh, làm khó dễ đối phương, ông sẽ dứt đẹp trên lưới. Có lẽ nhờ các ưu điểm trên mà ông thu 
phục thuộc cấp, được anh em kính phục, dấn thân và tận tụy. 
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A. Đối với các sĩ quan: 
 
Hầu hết cuộc họp hành quân cấp Liên Trung đoàn, Trung đoàn, thỉnh thoảng cấp Tiểu đoàn đều 
có ông tham dự thuyết trình hành quân. Đôi khi ông đích thân cầm gậy thuyết trình kế hoạch 
hành quân cho toàn thể sĩ quan các cấp. Với giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng, ông gọi các sĩ quan lớn 
tuổi bằng anh, các sĩ quan nhỏ tuổi bằng em. Khi vào phòng họp, ông bắt tay tất cả sĩ quan từ cấp 
Đại tá đến Chuẩn úy. Sau khi họp xong, ông kêu gọi tinh thần chiến đấu của các sĩ quan hiện 
diện, đòi hỏi chiến thắng sau cùng với những mệnh lệnh vừa uy quyền vừa thân thương. Đại khái 
như: “Tôi hy vọng sau cuộc hành quân này sẽ gặp lại anh em trước hàng quân, trước quân kỳ, để 
đích thân tôi gắn lên ngực anh em những huy chương chiến công…” Tất cả sĩ quan, nhất là sĩ 
quan trẻ cấp Chuẩn úy, Thiếu úy đều rực tinh thần phấn khởi, quyết chiến, quyết thắng. Chưa 
hết, trước khi rời phòng họp ông đi xuống cuối phòng, mời thuốc và đích thân châm lửa cho từng 
sĩ quan, bắt đầu là sĩ quan cấp Chuẩn úy. 
 
Trong khi hành quân, nếu đơn vị đụng độ địch, ông không ngần ngại bay trực thăng C&C 
(command and control) ra mặt trận, ngay điểm nóng quan sát tình hình, ra mệnh lệnh cần thiết 
giúp quân ta tấn công địch. Trận chiến kết thúc, ông đáp trực thăng khen ngợi, ủy lạo quân nhân 
các cấp, sĩ quan hay binh sĩ lập chiến công xứng đáng đều được ông thăng cấp ngay ngoài mặt 
trận. 
 
Trường hợp sĩ quan tử trận ông gửi thư phân ưu đích danh ký tên đến cha mẹ, vợ hoặc thân nhân 
gần nhất của anh em quá cố, với lời lẽ tha thiết, cảm động người đọc, an ủi phần nào sự mất mát 
của gia đình. Ông còn cử một sĩ quan cấp Tá, ít nhất là Trung tá (nếu sĩ quan tử trận cấp Úy) đến 
tận nhà phân ưu với gia đình và truy tặng Anh dũng Bội tinh, gắn lên di quan anh em quá cố. 
Nếu gia đình đơn chiếc, ông xuất quỹ “Hậu phương yểm trợ tiền tuyến” cấp cho gia đình một số 
tiền tương đối lớn, trang trải chi phí an táng. 
 
Trong những ngày dưỡng quân, thỉnh thoảng ông cho tổ chức khiêu vũ tại Câu lạc bộ đơn vị, 
mời tất cả sĩ quan Sư đoàn đồn trú quanh vùng đến tham dự. Ông thường nói làm việc ra làm 
việc, chơi ra chơi. Người chiến sĩ phải vừa là lính mà cũng vừa là nghệ sĩ. 
 
Trên đây là vài nét sơ lược về Thiếu tướng Lê Minh Đảo đối với các sĩ quan được ông trân trọng 
lúc còn chiến đấu cũng như khi tử trận. Ấy là tôi chưa nói đến việc ông luôn luôn rộng rãi thăng 
thưởng ngoài mặt trận, đặc cách và thường niên và không ngần ngại giúp đỡ sĩ quan các cấp. 
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B. Đối với hạ sĩ quan và binh sĩ: 
 
Ông biết quyền lợi của hầu hết binh sĩ mọi đơn vị nói chung và SĐ18BB nói riêng thường bị 
chận bớt không nhiều thì ít ở phương diện này hay phương diện khác. Thí dụ quyền mua hoặc 
được cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm Quân tiếp vụ, quân trang, quân dụng, quyền lợi khi hành 
quân, đi phép, cấp nhà ở trại gia binh… Tình trạng cắt xén ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần binh 
sĩ chiến đấu, kỷ luật quân đội, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến binh sĩ bất mãn, vô kỷ luật 
hay đào ngũ. 
 
Sau khi đến nhận chức Tư lệnh Sư đoàn không bao lâu, ông ra lệnh Khối Chiến Tranh Chính Trị 
(CTCT) in hàng ngàn giấy tờ ghi rõ quyền lợi binh sĩ và hạ sĩ quan, rồi chỉ thị các đơn vị phân 
phát cho từng binh sĩ, không sót một ai. Đồng thời ông ra lệnh Khối CTCT các cấp tổ chức học 
tập, giúp binh sĩ nắm vững quyền lợi mà đòi hỏi. Ông nhấn mạnh bằng một chỉ thị đặc biệt, với 
nội dung đơn vị nào không thi hành đúng sẽ bị khiển trách nặng. Nếu Đoàn Thanh tra Sư đoàn 
hoặc cá nhân ông đến thăm đơn vị, bất chợt hỏi một binh sĩ nào đó đã được học tập và nhận giấy 
tờ không, nếu thiếu sót thì các đơn vị trưởng liên hệ sẽ bị phạt nặng. 
 
Không những lo lắng quyền lợi binh sĩ, ông còn chăm lo sức khỏe từng anh em. Có lần ông đến 
Tổng Y Viện Cộng hòa thăm thương bệnh binh và tặng quà ủy lạo. Khi gặp các thương phế binh, 
ông dừng lại hỏi thăm. Có lần một thương phế binh SĐ18BB than phiền chiếc xe lăn “lô can” 
xấu và nặng, tỏ ý muốn một chiếc xe của Đức, đẹp hơn và nhẹ hơn. Ông hỏi thăm anh thuộc đơn 
vị nào trong SĐ18BB, bị thương trận nào, ở đâu và hỏi chiếc xe lăn của Đức giá bao nhiêu, mua 
ở đâu? 
 
Một anh thương phế binh Sư đoàn khác có chiếc xe lăn Đức đồng ý bán, nói đúng hơn là đổi xe 
lăn bù thêm 30.000 đồng. Tướng Đảo suy nghĩ một lát rồi móc bóp lấy tiền đổi xe lăn với gần 30 
thương phế binh chứng kiến. Anh thương phế binh SĐ18 ngồi trên chiếc xe mới, nghiêm người 
chào ông, lắp bắp lời cảm ơn mà nước mắt tuôn trào. Ông bắt tay an ủi, chúc anh mau xuất viện 
rồi tiếp tục thăm các thương binh khác. Cử chỉ của ông gây tiếng vang xa trong cũng như ngoài 
Sư đoàn. Anh thương phế binh may mắn được an ủi phần nào trong kiếp sống tàn tật suốt đời 
anh. 
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Có lần sau cuộc hành quân ở An Lộc, Trung đoàn 43 nghỉ tại chỗ ngoài mặt trận chờ cuộc hành 
quân kế tiếp. Ông cùng Khối CTCT và Phòng Tổng quản trị (1) lái quân xa ra thăm đơn vị. Ông 
đến các đơn vị nhỏ, ngồi trên thùng đạn dưới gốc cây hỏi han, chuyện trò thân mật với binh sĩ 
các cấp, mời anh em hút thuốc, uống trà, cà phê do binh sĩ khoản đãi. Ông tập họp các binh sĩ lập 
chiến công, thăng cấp gắn cấp bậc mới trước sự hiện diện của Trung đoàn trưởng cùng các sĩ 
quan, hạ sĩ quan và binh sĩ và tặng mỗi người một bao thư 10.000 đồng, một đồng hồ đeo tay 
Seiko tự động và một quẹt máy Zippo khắc câu “Tư lệnh SĐ18BB thân tặng”. Tướng Đảo chỉ thị 
Khối CTCT trích quỹ “Hậu Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến” chuẩn bị quà chu đáo trước khi đến 
thăm anh em. Đồng thời chỉ thị Đơn vị trưởng cấp mỗi người một giấy phép đặc biệt bảy ngày và 
sắp xếp phương tiện cho họ đi phép. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm động là tất cả binh 
sĩ vừa được vinh thăng và ân thưởng đều từ chối đi phép, tình nguyện ở lại đơn vị tiếp tục chiến 
đấu. 
 
Để nâng cao tinh thần chiến đấu và giải trí cho binh sĩ sau các cuộc hành quân dài hạn, ông chỉ 
thị đưa các toán Chính huấn ra thẳng tiền tuyến sinh hoạt với các đơn vị đang dưỡng quân. 
Không cảnh nào cảm động bằng lúc các cô Chính huấn mặc đồng phục sơ mi dài tay màu xanh 
nhạt, quần tây xanh đậm ngồi xen kẽ với các anh lính đầy mồ hôi bụi bùn, nắm tay nhau trò 
chuyện thân mật và tham gia sinh hoạt. 
 
Thường thường các buổi sinh hoạt kéo dài hơn một tiếng, trước khi toán Chính huấn chia tay đến 
thăm đơn vị khác. Binh sĩ và các anh chị em Chính huấn đều bịn rịn, lưu luyến không muốn rời 
nhau; vài binh sĩ quá xúc động, bật khóc nức nở khi bắt tay từ giã. 
 
Lúc Sư đoàn nghỉ ngơi, Tướng Đảo chỉ thị mời Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương thuộc Tổng cục 
CTCT lên Bộ Tư lệnh trình diễn. Biệt đoàn lúc bấy giờ gồm nhiều ca sĩ danh tiếng như Phương 
Hồng Quế, Elvis Phương… Có lần sau khi trình diễn, ông hỏi ý Khối CTCT xuất quỹ Hậu 
Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến 30.000 đồng thưởng anh chị em Biệt đoàn. 
 
Nên nói thêm là lúc bấy giờ có phong trào Hậu Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến, Sư đoàn được các 
đơn vị kết nghĩa tặng tiền, có khi lên đến một triệu đồng. Số tiền dành cho Tư lệnh tự do sử 
dụng, không cần chứng minh vào các mục đích ích lợi cho SĐ. Thế mà chỉ xuất quỹ 30.000 
đồng, ông lại dè dặt hỏi ý Khối CTCT xem có hợp lý, hợp pháp không? Quỹ Hậu Phương Yểm 
Trợ Tiền Tuyến được ông chỉ thị phân phối đều cho các đơn vị tác chiến, không giữ lại đồng nào. 
Từ những việc nhỏ nhặt như thế, có thể kết luận Thiếu tướng Lê Minh Đảo là vị tướng thanh 
liêm. 
 
Ngoài tưởng thưởng hiện kim, ông còn tặng sĩ quan Trưởng đoàn Văn nghệ Anh dũng Bội tinh 
và trao bằng Tưởng lục tất cả anh chị em trong đoàn – cách tặng thưởng rất có giá trị đối với họ 
trong việc thăng thưởng. 
 
Trong thời gian SĐ18BB thay SĐ5BB trấn thủ An Lộc (Bình Long) phải ăn lương khô thả dù 
tiếp tế vì đường bộ bị cắt đứt. Nhận thấy anh em binh sĩ hành quân quá cực khổ, chết sống trong 
đường tơ kẽ tóc, hứng chịu pháo – có khi vài trăm quả hàng ngày, Tướng Đảo đưa ý kiến xin 
Tổng cục CTCT tiếp tế thực phẩm tươi như rau quả… bằng trực thăng từ Sài Gòn lên An Lộc, 
mỗi lần trên cả trăm ký để phân phát cho Sư đoàn. Đối với quân nhân các cấp thuộc đơn vị bạn 
cũng như của Sư đoàn chẳng may tử trận trong thời gian trấn thủ An Lộc, chôn cất sơ sài trong 
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thị trấn, ông cho vẽ sơ đồ định rõ vị trí mộ, đắp lại mộ, làm mộ bia ghi rõ tên họ, cấp bậc, đơn vị, 
số quân… lập danh sách gửi về Tổng cục CTCT kèm theo bản đồ để sau này, nếu có điều kiện 
gia đình tử sĩ có thể thăm mộ hay bốc mộ cải táng. 
 
Về vấn đề này, nữ phóng viên Kiều Mỹ Duyên viết trong cuốn Chinh chiến Điêu linh trang 343-
344: 
 
“Sư đoàn 18 Bộ binh có một nghĩa trang nằm ở An Lộc. Những ngôi mộ ở đây chôn không ngay 
hàng thẳng lối. Nghĩa trang này không chỉ riêng cho tử sĩ của SĐ18BB mà còn có các đơn vị 
khác nữa. Trước khi SĐ18 rút đi, anh em trong Sư đoàn lấy ván thùng đạn, dùng sơn viết tên họ, 
đơn vị của người đã vĩnh viễn đi vào lòng đất mẹ để làm mộ bia. Những tấm mộ bia thô sơ được 
dựng lên bởi tình đồng đội rất là thắm thiết của những người còn tiếp tục chiến đấu. Chuẩn tướng 
Lê Minh Đảo nhắc chuyện An Lộc với giọng rất ngậm ngùi: Anh em chết ở An Lộc được bọc 
trong poncho. Tôi nhớ chuyện anh lính Dù đang đào hố chôn bạn thì trúng đạn pháo kích gục 
ngay xuống hố của mình vừa đào xong. Bác sĩ Châu chạy xe ngang qua thấy anh còn thoi thóp, 
ngừng xe lại cấp cứu. Rồi ông cũng trúng đạn pháo mà chết bên cạnh anh lính Dù. Tôi cho anh 
em trong Sư đoàn sửa sang lại nghĩa trang trước khi rút đi. Và hôm sau, trên đường di chuyển khi 
đi qua nghĩa trang mọi người đều cúi đầu, nhớ đến ngày nào còn bạn bè đùa giỡn, chiến đấu bên 
nhau, bây giờ rút đi để lại một số nằm đây yên nghỉ. Mọi người từ lính đến sĩ quan, ai cũng cúi 
đầu lặng lẽ bước. Ba lô và súng đạn không làm nặng đôi vai người chiến sĩ mà sự mất mát nào 
đó làm tâm hồn họ trĩu nặng. Tôi được xem mấy tấm hình nghĩa trang này. Nghĩa trang rất rộng, 
những ngôi mộ nằm không thành hàng lối, mộ bia tấm lớn, tấm nhỏ, Tướng Lê Minh Đảo nói 
tiếp: Tôi có vẽ sơ đồ nghĩa trang và lập danh sách tử sĩ gửi về Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 
CTCT và một bản lưu ở SĐ để sau này khi đã yên, đường bộ đi được, thân thân của các tử sĩ 
muốn đến thăm viếng hay cải táng có thể tìm được dễ dàng.” 

*** 
Thiếu tướng Lê Minh Đảo có người em ruột là Trung tá Lê Hằng Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu 
đoàn Trâu Điên Thủy quân Lục chiến tử trận. Các em trai ông cũng ở trong quân đội. Trước ngày 
30 tháng 4, 1975 Thiếu tướng Lê Minh Đảo có đủ điều kiện bỏ Sư đoàn sang Mỹ, nhưng ông 
không đi, ở lại quyết chiến. Ngay chiều 29 tháng 4, 1975, ông còn họp tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 
đóng ở Long Bình, bàn kế hoạch rút Sư đoàn về án ngữ phía Nam sông Sài Gòn bảo vệ thủ đô. 
Ngày hôm ấy chiếc trực thăng C&C của ông đậu tại Bộ tư lệnh Sư đoàn đầy đủ xăng nhớt và phi 
công cũng có mặt sẵn sàng để ông có thể bay ra Hạm đội 7. Nhưng ông không bỏ đơn vị chạy 
trốn như một số các tướng lãnh khác và sau đó bị tù đày hơn 17 năm trường khổ ải. 

*** 
Để kết luận, tôi có thể nói Thiếu tướng Lê Minh Đảo là một sĩ quan cấp tướng tuy trẻ nhưng đầy 
đủ khả năng chỉ huy và lãnh đạo một đại đơn vị, xứng đáng là con chim đầu đàn của Gia đình 18 
mà tôi cũng là một trong các sĩ quan được vinh hạnh phục vụ dưới quyền và cũng hãnh diện là 
một thành phần của đại đơn vị mang danh Sư đoàn 18 Bộ binh với phù hiệu cung tên trên nền 
trời xanh và biển cả. 
 
(1) Phòng Tổng Quản Trị (TQT) có mặt để lấy tên họ các binh sĩ tân thăng ban quyết định điều 
chỉnh. 
Nguồn: http://www.sudoan18bobinh.com/phanngoctrung/4516877615 
 

http://www.sudoan18bobinh.com/phanngoctrung/4516877615
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Tướng Lê Minh Đảo sinh ngày 5-3-1933, tại xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Ông 
học khóa 10 Trần Bình Trọng trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt rồi học lớp huấn luyện viên tại 
trường Võ Bị Lục Quân Fort Benning, Mỹ. Năm 1974, ông được vinh thăng chuẩn tướng 
thực thụ. Ngày 24 Tháng Tư, 1975, ông được vinh thăng thiếu tướng nhiệm chức đặc cách tại 
mặt trận Xuân Lộc. Sau 1975, ông bị chế độ cộng sản giam cầm cho đến năm 1992. Năm 
1993, ông định cư tại tiểu bang Virginia, và sau này chuyển về Connecticut. Thiếu Tướng Lê 
Minh Đảo qua đời tại bệnh viện Hartford, Connecticut, lúc 1 giờ 45 phút chiều (giờ địa 
phương) ngày 19-3-2020. 
 
Thiếu tướng Lê Minh Đảo mệnh chung March 19, 2020. 
 
Theo tin tức từ gia đình, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh VNCH 
đã qua đời vào lúc 1:45pm (giờ địa phương) ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại Bệnh Viện Hartford 
Connecticut, Tiểu bang Connecticut Hoa Kỳ hưởng thọ 87 tuổi. 
 
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo sinh năm 1933 nguyên là tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam 
Cộng hòa, xuất thân từ trường Võ bị Liên quân dưới thời kỳ Quốc gia Việt Nam (thuộc Liên 
bang Đông Dương của Pháp). Thời gian tại ngũ, ông đã tuần tự đảm nhiệm từ chức vụ Trung đội 
trưởng cho đến Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh, đóng ở Long Khánh. Trước đó, ông từng được cử 
giữ những chức vụ ở lĩnh vực Hành chính Quân sự (tỉnh trưởng tỉnh Mỹ Tho). 
 
Ông được đánh giá là một trong những tướng lĩnh chỉ huy cấp Sư đoàn có khả năng nhất của 
Việt Nam Cộng hòa, từng là Tư lệnh chiến trường Xuân Lộc, phòng tuyến cuối cùng của Việt 
Nam Cộng hòa vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. 
 
General Le Minh Dao spent 17 years in re-education camps and was the Republic of Vietnam 
general with the longest re-education period in the Communist prison of Vietnam. After coming 
to the US in 1993, he worked as a restaurant manager until his retirement. 
 
Sincerely wish him farewell and pay condolences to his family. 
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Tướng Lê Minh Đảo: Người Lính Lẫm Liệt giữa Tháng Tư hung hãn! 

{https://banvannghe.com/p12a11122/phan-nhat-nam-nguoi-linh-lam-liet-giua-thang-tu-hung-
han-} 

 

 
 

 
I. Giữa vũng lầy chính trị 

 
Trong những ngày đầu tháng 4, 1975, Cựu Bộ Trưởng Thông Tin Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã 
nay giữ chức vụ cố vấn riêng của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã có 
mặt tại Singapore theo lời mời của Thủ Tướng Lý Quang Diệu.  Cá nhân cố vấn Nhã rất ái mộ 
nhà lãnh đạo họ Lý, bởi vị này đã thành công trong quá trình cai trị (dẫu bị phê phán là độc tài, 
độc đảng theo thói tục của chính giới Tây Phương) bằng việc thực hiện cho người dân Singapore 
những điều mà chế độ cộng sản hứa hẹn “sẽ có nơi địa đàng trần thế”: Tự do, dân chủ, việc làm, 
phồn thịnh kinh tế, ổn định xã hội.  Mức sống người dân Singapore được xếp hạng cao nhất 
Châu Á. Môi trường, thành phố, phi cảng Singapore được đánh giá là những địa điểm công cộng 
sạch nhất thế giới. Tháp Đôi ở thủ đô này có chiều cao nhất hơn hẳn toàn nhà Empire State 
Building hay Twin Tower của New York. 
 
Thủ Tướng Diệu không mời Cố Vấn Nhã đến do liên lạc bình thường giữa những chính khách, 
ông mời ông Nhã đến để trao gởi một “nguồn tin” quan trọng. Thủ Tướng Lý vào thẳng vấn đề: 
“Đừng để mất thì giờ vô ích, tôi mời ông tới đây bởi kết thúc (ở Việt Nam) sắp xảy đến. 
Rockefeller vừa hỏi ý kiến tôi cũng như những vị lãnh đạo Á Châu khác, liệu chúng ta có cách gì 
để đưa ông Thiệu ra đi hay không.” 
 
Hóa ra chuyến viếng thăm không chính thức các nước Đông Nam Á của Phó Tổng Thống Mỹ 
Rockefeller nhân dịp viếng lễ tang người lãnh đạo cuối cùng của thế hệ Thế Chiến thứ Hai, 
Thống Chế Tưởng Giới Thạch vừa qua (5 tháng 4) là để thông báo điều: “Đã đến lúc chính phủ 
Mỹ cần thay người cầm quyền ở Nam Việt Nam.” 
 
Thủ Tướng Lý không nói thêm điều gì khác - việc “ai” sẽ thay thế ông Thiệu là vấn đề của Sài 
Gòn với những người như Đại Tướng Minh, Khiêm, hoặc Cựu Phó Tổng Thống Kỳ. Ông chỉ 
thúc dục cố vấn Nhã: “Hãy khẩn báo cho ông anh của ông như thế mà thôi. Riêng ông nên ở lại 
đây. Đừng về lại Sài Gòn, tôi sẽ lo liệu cho gia đình ông ra khỏi nước. Người Mỹ cũng đã xếp 
đặt sẵn một nơi cho ông Thiệu lưu trú.” 
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Không biết cuộc mạn đàm đã được thâu băng, cũng như nơi Dinh Độc Lập máy ghi âm mật (do 
văn phòng CIA Sàigòn gài) luôn hoạt động, Nhã thông báo liền cho Tổng Thống Thiệu nguồn tin 
chẳng mấy phấn khởi này; một phần ông cố vấn cũng đã hiểu ra thực tế: “Giới quân nhân, những 
tư lệnh chiến trường đã không còn tin tưởng nơi ông tổng thống vốn xuất thân từ quân đội này 
nữa.” 
 
Cuộc rút bỏ Tây Nguyên sau ngày 10 tháng Ba (ngày quân đội Bắc Việt tổng tấn công Ban Mê 
Thuộc), tiếp theo lần di tản Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang (cuối tháng 3) với thảm cảnh 
kinh hoàng của dân và lính vượt khỏi tất cả những dự kiến; làm tan vỡ sức chiến đấu, phá hũy 
quân trang cụ, vũ khí của hai Quân Khu I và II đã bày ra điều cùng cực phi lý và tàn nhẫn: Trung 
Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa không nắm vững chính trị lẫn quân 
sự của tình thế. Chỉ riêng về mặt quân sự không thôi ông cũng đã là một người chỉ huy mất khả 
năng kiểm soát chiến lược lẫn chiến thuật mà một nhà lãnh đạo cần phải có. 
 
Nghĩ cho cùng cũng chẳng phải riêng của Tổng Thống Thiệu với tình thế VN. Lời thông báo của 
Phó Tổng Thống Rockefeller cũng không là ý kiến riêng của người lãnh đạo ở Tòa Bạch Ốc 
nhưng là phản ảnh thực tế về quyết định của chính giới Mỹ đối với tình thế chung cho toàn vùng 
Đông Nam Á. Ngày 12 tháng 4 Nam Vang thất thủ, người lãnh đạo Sirik Matak cùng tất cả bộ 
trưởng của chính phủ Long Boret (chỉ trừ một người thuận di tản theo đề nghị của tòa Đại Sứ 
Mỹ) là những nạn nhân đầu tiên của cách hành hình man rợ hơn cả thời trung cổ do đám đao phủ 
Kmer Đỏ hành quyết. 
 
Họ không chết do bất ngờ, vì không lường được tính ác ghê rợn của lực lượng cộng sản Khmer 
mà hơn ai hết, vị cố vấn chính trị của tổng thống Campuchia đã có lá thư tuyệt mệnh gởi đến Đại 
Sứ Dean John của Hoa Kỳ với lời lẽ khẳng quyết bi tráng như sau: “Kính gởi Ngài Đại Sứ và các 
Bạn... Tôi chân thành cảm ơn lá thư ngài chuyển tới với đề nghị giúp tôi phương tiện đi đến vùng 
tự do. Nhưng hỡi ơi, tôi không thể bỏ đi một cách hèn hạ như thế được. Xin ngài cứ ra đi, và tôi 
cầu chúc ngài cùng đất nước Hoa Kỳ có được nhiều điều hạnh phúc dưới cõi trời này. Nếu tôi có 
phải chết thì cũng chết trên đất nước mà tôi vô cùng yêu quý dẫu cho đấy là điều bất hạnh, nhưng 
chúng ta ai chẳng sinh ra và một lần mất đi. Tôi chỉ phạm một lỗi lầm là đã tin vào ngài và tin 
vào những người Bạn Mỹ.” 
 
Lời báo động của người thân cận Hoàng Đức Nhã cùng tình thế bi thảm của Campuchia, lẫn thực 
tế tuyệt vọng của miền Nam khi phòng tuyến Phan Rang (mà cũng không bao giờ đã là một 
tuyến phòng thủ vững chắc được bởi đấy là một vùng đất có thể tiếp cận đến bởi bất cứ hướng 
tiến quân nào, kể cả hình thái bao vây, chia cắt) bị tan vỡ buộc Tổng Thống Thiệu phải hiểu ra 
rằng: Những lá thư bảo đảm của Tổng Thống Nixon với những lời trịnh trọng “Tự do và độc lập 
của Việt Nam Cộng Hòa luôn là mục tiêu tối thượng của chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Tôi 
hằng dốc sức thực hiện mục tiêu ấy suốt cuộc đời chính trị của bản thân” đã không còn mảy may 
có giá trị, vì người viết như giòng chữ (cho là thực tâm kia) đã đi ra khỏi Tòa Bạch Ốc với tình 
cảnh của kẻ “phạm tội” sau vụ Watergate (9/8/1974). 
 
Người thay thế ông, tổng thống không do dân cử, Gerald Ford lại bị trói buộc toàn diện bởi Nghị 
Quyết Sử Dụng Vũ Lực Chiến Tranh đã được quốc hội phê chuẩn từ tháng 11, 1973, cho dù 
Tổng Thống Nixon đã dùng quyền phủ quyết bác bỏ. Nghị quyết này thật sự là phần hiện thực 
hiến định của đạo luật cắt bỏ quỹ “Hoạt Động Tác Chiến” do Tu Chính Án Cooper-Church đệ 
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trình Thượng Viện Mỹ nhằm hạn chế quyền lực sử dụng quân đội Mỹ ở Đông Dương từ 1970 - 
Tất cả điều khoản, đạo luật này đã được lưỡng viện Quốc Hội Mỹ phê chuẩn thi hành sau khi ký 
Hiệp Định Paris (27 tháng 1, 1973) và Thông Cáo Chung của Kissinger cùng Lê Đức Thọ, ngày 
13 tháng 7 cùng năm để “thúc đẩy các bên ký kết thi hành hiệp định “Tái Lập Hòa Bình tại Việt 
Nam (sic).” 
 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nhất quyết không để thân phận mình kết thúc tang thương oan 
khốc như tình cảnh của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cũng không muốn “hiển thánh vị quốc 
vong thân” trước nòng súng của binh đội cộng sản. Ông dư biết “những kẻ thù chính trị sẽ không 
để cho ông yên thân; ông lại càng ngao ngán tình đời vì Cựu Phó Tổng Thống Kỳ đã xuất hiện 
lại với một khẩu P38 cặp kè bên hông hiện thực lời răn đe “phải làm một cái gì... và Sài gòn sẽ là 
một Stalingrad” như trong lần nói chuyện ở Trường Chỉ Huy Tham Mưu tại căn cứ Long Bình. 
 
Nhưng cốt yếu đối với người “bạn Mỹ,” người bạn mà vị chính khách Campuchia Sirik Matak 
bên nước láng giềng kia đã phẫn uất kêu lên lời tán thán – Ông Nguyễn Văn Thiệu phải ra tay 
trước - Vất bỏ gánh nặng mà ông cho là “vô lý” với luận cứ: “Người Mỹ đòi hỏi chúng ta làm 
một việc bất khả thể. Tôi đã từng nói với họ: Các ông đòi chúng tôi làm một việc mà các ông 
không làm nỗi với nửa triệu quân hùng mạnh, với những viên chỉ huy tài giỏi, và tiêu hơn 300 tỷ 
(Mỹ kim) trong hơn sáu năm. Rồi bây giờ tương tự như các ông chỉ cho tôi 3 đồng, bắt tôi mua 
vé máy bay hạng nhất, thuê phòng khách sạn 30 đồng một ngày, ăn bốn, năm miếng bíp-tếch, 
uống bảy, tám ly rượu vang mỗi ngày. Đấy là một chuyện hết sứ vô lý.” 
 
Sau khi so sánh cuộc chiến đấu của một dân tộc với cách thức đi ăn tiệc với giá biểu “kỳ cục” kể 
trên, ông cao giọng tố cáo người bạn quý không e dè: “...các ông để mặc chiến sĩ chúng tôi chết 
dưới mưa đạn pháo. Đấy là một hành động bất nhân của một đồng minh bất nhân.” Ông chát 
chúa lập lại: “Từ chối giúp một đồng minh và bỏ mặc họ là một hành vi bất nhân.” 
 
Những giới chức cao cấp của Tòa Đại Sứ Mỹ ở đường Thống Nhất (đối diện với Dinh Độc Lập, 
nơi ông tổng thống đang nói cho buổi truyền hình trực tiếp) theo dõi đủ nội dung của bài nói 
chuyện với những lời lẻ nặng nề như trên (bài nói chuyện của một người đang cơn nóng giận chứ 
không phải ngôn ngữ ngoại giao của một vị nguyên thủ quốc gia, một chính khách lãnh đạo).  
 
Tuy nhiên, người Mỹ luôn là một người “bạn tốt.” Họ đã chuẩn bị cho ông một nơi an toàn và 
cách ra đi kín đáo (cũng không thể kín đáo hơn), thích hợp với “danh dự của một vị nguyên thủ” 
vì dù gì ông đã giúp họ cởi bỏ gánh nặng chiến tranh qua lần rút quân có tính “danh dự” khỏi 
Việt Nam theo điều khoản của Hiệp Định Paris. 
 
Tuy nhiên, cuối cùng lời của Ông Nguyễn Văn Thiệu có phần chính xác như câu nói bất hủ: 
“Đừng nghe những gì cộng sản nói , mà hãy nhìn những gì cộng sản làm” vì quả thật pháo đang 
rơi xuống, đang trút xuống như mưa lũ trên đầu người lính... cũng trên đầu người dân. Đạn pháo, 
hỏa tiễn của binh đoàn quân cộng sản Bắc Việt (thuần là đơn vị quân đội Hà Nội) đang dội 
xuống như mưa lũ ở Long Khánh- Cửa ngỏ phía đông- bắc dẫn vào Sài Gòn - nơi bản doanh Sư 
Đoàn 18 Bộ Binh do Thiếu Tướng Lê Minh Đảo giữ quyền tư lệnh - Vị tướng lãnh thăng cấp 
cuối cùng của quân lực để chứng thật cùng thế giới và lịch sử: Người Lính nào đã quyết tâm 
chiến đấu thực hiện nghĩa vụ Bảo Quốc An Dân nơi Miền Nam. Và sự sụp vỡ ngày 30 tháng Tư, 
1975 hoàn toàn vượt tầm đạn bắn ra từ nòng súng chiến đấu của họ - Quân Lực Cộng Hòa. 
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II. Mặt đối mặt qua bãi lửa 

 
Bình nguyên Tỉnh Long Khánh trãi rộng trên vùng rừng miền đông Nam Bộ, tả ngạn sông Đồng 
Nai, trước đây vốn là Quận Xuân Lộc thuộc Tỉnh Biên Hòa. Năm 1955 Chính Phủ Việt Nam 
Cộng Hòa thành hình những đơn vị hành chánh mới, Xuân Lộc tách ra thành một tỉnh riêng với 
thủ phủ là vị trí của quận đường cũ nay được mang thêm danh xưng là Quận Châu Thành Tỉnh 
Long Khánh. Long Khánh nằm trên ngã Ba của Quốc Lộ 20 (đi Đà Lạt) và Quốc Lộ I, lối ra 
Trung, đường đi Hàm Tân, Phan Thiết. 
 
Sau thành công đánh chiếm Tây Nguyên (Vùng II) và Vùng I Chiến Thuật do sự rút bỏ hỗn loạn 
của quân đội Miền Nam (mà thật sự chỉ do quyết định toàn quyền, độc nhất của Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu), phía cộng sản rút kinh nghiệm từ Mậu Thân (1968) và Tổng công kích 
Xuân-Hè 1972 (thất bại do phân tán lực lượng trên nhiều mục tiêu, lẫn lộn giữa “điểm-mặt trận 
chính” và “diện- mục tiêu phụ”). 
 
Chiến dịch năm nay, 1975, Bộ Tổng Quân Ủy quân đội Miền Bắc quyết tâm tiêu diệt Miền Nam 
qua chiến thuật tập kích tấn công từ một điểm xong mở rộng ra, tránh giao tranh nếu gặp kháng 
cự mạnh để tất cả đồng nhất tiến về Sài Gòn - Mục tiêu cuối cùng phải đánh chiếm của cuộc 
chiến tranh “giải phóng ngụy danh.” 
 
Trung Ương Đảng ra lệnh cho Trung Ương Cục Miền Nam cùng tất cả lực lượng vũ trang phải 
hoàn thành công cuộc giải phóng Miền Nam. “Xung phong tiến lên tấn công Sài Gòn, mà hiện 
tại kẻ thù đang tan rã, không còn sức mạnh chiến đấu. Chúng có năm sư đoàn, chúng ta có mười-
lăm sư đoàn, chưa kể đến lực lượng hậu bị chiến lược. Chúng ta phải chiến thắng bất cứ giá nào: 
Đấy là quan điểm của Trung Ương Đảng. Khi tôi (Lê Đức Thọ) rời miền Bắc, các đồng chí ở Bộ 
Chính Trị đã nói rằng: ‘Đồng chí phải đoạt thắng lợi, đồng chí chỉ trở về với chiến thắng’.” 
 
Chiến dịch Hồ Chí Minh được đặt tên qua công điện 37/TK do chính Lê Đức Thọ, Chính ủy 
chiến dịch phổ biến đến với tất cả lực lượng vũ trang đang có mặt tại miền Nam- Mười lăm sư 
đoàn quân chính quy cộng sản Bắc Việt. Những danh xưng này cần phải viết đủ để trả lời cho 
những quan điểm chiến lược vạch nên từ Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài, được phổ biến khắp hệ 
thống truyền thanh, truyền hình thế giới trong bao năm qua: “Chiến tranh Việt Nam là do lực 
lượng Việt cộng (những người “quốc gia yêu nước Miền Nam” nổi dậy lật đổ chính quyền Việt 
Nam Cộng Hòa); nếu lực lượng của Hà Nội có kể đến chăng thì cũng chỉ chiếm một phần rất 
nhỏ, chỉ đóng vai trò “yểm trợ” vì “98% của vấn đề (chiến tranh) là ở Miền Nam, chứ không là 
Miền Bắc.” 
 
Bởi quan niệm như thế kia, nên sau lần ký Hiệp Định Paris hai năm, ba tháng, tình hình quân sự 
hóa nên tồi tệ như một điều tất yếu, và chắc rằng Lê Đức Thọ được chọn lựa giữ nhiệm vụ chính 
ủy cho chiến dịch đánh chiếm không phải do tình cờ, vô cớ - bởi đấy là kẻ được thế giới trao 
tặng giải Nobel Hòa Bình do đã thiết lập cùng Ngoại Trưởng Kissinger cái gọi là hiệp định “tái 
lập hòa bình tại Việt Nam” kia.  
 
Chúng tôi không đủ nhẫn tâm, trâng tráo để viết hoa nên nhóm danh tự này- Vì nếu thế sẽ được 
đánh giá là “đã tham gia vào một quá trình lừa lọc - Quá trình đùa cợt và khinh miệt nỗi khổ đau 
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của toàn Dân Tộc Việt” - Khối dân bi thương luôn cầu mong dược sống một ngày bình an qua 
gần nửa thế kỷ sống trong lửa. 
 
Chúng ta trở lại chiến trường với Tướng Quân Lê Minh Đảo và những người lính đang giữa 
trùng vây của lửa. Ở mặt trận Long Khánh, ngay từ ngày đầu của năm 1975, Sư đoàn 18 đã phải 
đối phó với tình trạng căng quân ra giữ vững vùng lãnh thổ trách nhiệm, cùng tập trung lực 
lượng để chiếm lại phần đất đã bị lấn chiếm. Tiếng gọi là một sư đoàn, nhưng Tướng Đảo chưa 
hề tập trung đủ lực lượng cơ hữu để điều động trong một cuộc hành quân quy mô cấp sư đoàn. 
Đầu tháng Ba 75, Trung Đoàn 48 lại tăng phái cho Sư Đoàn 25 trách nhiệm mặt trận Tây Ninh, 
vùng Tây Sài Gòn cũng chung Vùng III Chiến Thuật với Sư Đoàn 18. 
 
Thế nên khi trận chiến bắt đầu 9 tháng 4, 1975 ông chỉ có một lực lượng sư đoàn (trừ) gồm 
những đơn vị: Chiến đoàn 43 do Đại Tá Lê Xuân Hiếu chỉ huy gồm trung đoàn 43 (trừ Tiểu 
Đoàn 2/43 đóng giữ các cao điểm quan trọng) gồm Tiểu Đoàn 2/52 (cơ hữu của Trung Đoàn 52); 
Tiểu đoàn 82 Biệt Động Quân Biên Phòng của Thiếu Tá Vương Mộng Long. Phải nói qua đơn vị 
kỳ lạ này với sự tồn tại tưởng như huyền thoại. Tiểu Đoàn 82 vốn thuộc Quân Khu II Tây 
Nguyên, khi mặt trận Ban Mê Thuộc bị vỡ, Thiếu Tá Long vừa đánh vừa rút lui xuống đồng 
bằng. Từ Ban Mê Thuộc, Long đưa đơn vị vượt Cao Nguyên Di-Linh băng rừng về Bảo Lộc 
(nằm trên Quốc Lộ 20 khoảng giữa đường đi Đà Lạt), ông tiếp tục băng rừng theo hướng tây-
nam về Long Khánh. 
 
Ngày 6 tháng 4 (gần một tháng sau trận Ban Mê Thuộc, ngày 10 tháng 3), Tướng Đảo nhận được 
một công điện khẩn từ các toán tiền đồn. Một đơn vị lạ với y phục Biệt Động Quân xuất hiện. 
Sau khi kiểm chứng với Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Quân Khu III (Biên Hòa), Tướng Đảo 
dùng trực thăng bốc toán quân của Thiếu Tá Long- một tiểu đoàn biệt động chỉ còn khoảng 200 
người. Lực lượng Chiến Đoàn 43 có nhiệm vụ phòng thủ nội vi Xuân Lộc hợp cùng các đơn vị 
của Tiểu Khu Long Khánh do Đại Tá Phúc làm chỉ huy trưởng. Chiến Đoàn 52 của Đại Tá Ngô 
Kỳ Dũng gồm Trung Đoàn 52 (trừ Tiểu Đoàn 2/52 tăng phái như kể trên) và các đơn vị trinh sát, 
thiết giáp, pháo binh thống thuộc hành quân. Đơn vị này trấn giữ dọc Quốc Lộ 20 (Bắc-Tây Bắc 
Long Khánh) từ Kiệm Tân (cứ điểm chận đường từ Đà Lạt xuống) đến Ngã Ba Dầu Giây (giao 
điểm của hai Quốc Lộ I và 20), nút chận về Biên Hòa, nơi đặt bản doanh của Quân Đoàn III, Sư 
Đoàn 3 Không Quân, thị xã cách Sài Gòn 30 cây số về hướng Bắc. 
 
Trước khi trận chiến bùng nỗ lớn, Thiếu Tướng Đảo khẩn thiết yêu cầu viên tư lệnh quân đoàn, 
Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn hoàn trả lại Trung Đoàn 48; khi nhận được trung đoàn này về, 
Tướng Đảo sử dụng đơn vị để trấn giữ mặt đông thị xã - đoạn đường từ Xuân Lộc đến thị trấn 
Giá Rai, mặt bắc của Ngã Ba Ông Đồn đường đi vào Quận Tánh Linh, Tỉnh Bình Tuy, trung tâm 
của mật khu Rừng Lá  mà từ đầu khởi cuộc chiến (1960) đã là một vùng bất khả xâm phạm do 
đấy là hành lang chuyển quân từ đồng bằng, vùng biển (Vùng III của VNCH) lên miền Tây 
Nguyên. 
 
Với quân số như kể trên, Sư Đoàn 18 Bộ Binh quả thật đã gánh một nhiệm vụ quá khổ dẫu trong 
thời bình yên chứ chưa nói về tình thế khẩn cấp của tháng 4, 1975. Trước 1972, vùng này được 
tăng cường một lữ đoàn thuộc lực lượng Hoàng Gia Úc-Tân Tây Lan, Lữ Đoàn 11 Chiến Xa do 
Đại Tá Patton chỉ huy (con của Danh Tướng Patton của lực lượng thiết kỵ Hoa Kỳ trong Đệ Nhị 
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Thế Chiến) cùng những đơn vị bộ binh, nhảy dù Mỹ; chưa kể đến Sư Đoàn Mãng Xà Vương 
Thái Lan tăng phái, trách nhiệm vùng Long Thành, dọc Quốc Lộ 15, đường đi VũngTàu. 
 
Sư đoàn lại là một đơn vị tân lập (chỉ trước Sư Đoàn 3 Bộ Binh của Vùng I), nhưng những người 
lính cơ hữu cùng các đơn vị diện địa, tăng phái đã lập nên kỳ tích tưởng không thực vào trong 
lúc toàn bộ quân lực, đất nước thậm khẩn cấp nguy nan, những đại đơn vị đã vỡ tan vì cách điều 
quân “di tản chiến thuật” quái đản phát xuất từ Dinh Độc Lập. Thành lập từ năm 1965, đầu tiên 
đơn vị có danh hiệu là “Sư Đoàn 10 Bộ Binh,” và quả như số hiệu không mấy may mắn này báo 
trước, theo báo cáo lượng giá hằng tháng SAME (System Advisor Monthly Estimation) của giới 
chức cố vấn Mỹ cao cấp trong năm 1967, sư đoàn bị xếp hạng là một trong những đại đơn vị yếu 
nhất của quân lực VNCH. Tính đến năm 1972, hiệu kỳ sư đoàn chỉ nhận một lần tuyên công. 
 
Nhưng tất cả điều này đã thuộc về quá khứ, năm 1974 đơn vị trở nên thành đơn vị xuất sắc nhất 
mang giây Biểu Chương Quân Công Bội Tinh (11) Bởi một điều đơn giản nhưng vô cùng thiết 
yếu đã được thực hiện: Tướng Quân Lê Minh Đảo về nắm quyền chỉ huy đơn vị từ sau trận chiến 
Mùa Hè 1972, và ông đã dựng nên sự biến đổi thần kỳ kia với bản lãnh thực sự của một “võ 
tướng”: Sống-Chết cùng Binh Sĩ-Đơn Vị. Phải, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo không có gì ngoài 
những người lính gian khổ dưới quyền, những viên sĩ quan cấp úy trung đội trưởng, với quân số 
còn lại đúng “mười-hai người” chờ đợi để chết trước lần một biển người, chiến xa, đại pháo dập 
tới.  
  
Nếu có một người (chỉ một người thôi) để ông có thể trao lòng tin cậy cùng là một vị tướng nổi 
danh liêm khiết - Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III- Nhưng oan 
nghiệt và uất hận thay, trong giờ phút sôi lửa kia, vị tướng trung chính ấy đã chết vì một viên đạn 
bức tử tại văn phòng do “sẩy tay, lạc đạn khi chùi súng?!”  
  
Quả thật, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo không còn ai, không có ai ngoài tập thể những Người Lính 
đang quyết lòng giữ chắc tay súng - nhiệm vụ mà họ xả thân tận hiến từ một thuở rất lâu không 
hề nói nên lời. Trận thử sức cuối cùng, tháng 4, 1975 tại Xuân Lộc, Long khánh là một dấu tích 
sẽ còn lại muôn thuở với lịch sử. 
 
Chúng ta không nói điều quá đáng. Hãy nhìn sang phía đối phương để thử tìm so sánh, từ đấy lập 
nên phần thẩm định chính xác. Đối mặt binh đội của Tướng Đảo là Quân Đoàn IV cộng sản Bắc 
Việt do Trung Tướng Hoàng Cầm chỉ huy. Một quân đoàn vừa thành hình trong ngày 20 tháng 7, 
1974 theo sách lược chung của cộng sản Hà Nội - Toàn phần vất bỏ Hiệp Định Paris, quyết 
thanh toán Miền Nam bằng vũ lực với trận mở màn thử xem phản ứng của chính quyền, quân đội 
Mỹ: Tấn công Thị Xã Phước Long thuộc tỉnh Phước Bình (Đông-Bắc Sài Gòn, 12 tháng 12, 
1974). Sau lần toàn phần chiếm đóng Phước Long (6 tháng 1, 1975) mà chính phủ Mỹ hoàn toàn 
im lặng, cũng tương tự như phản ứng thụ động của Hạm Đội 7 Mỹ để mặc Hải Quân Trung Cộng 
chiếm đóng Trường Sa, tấn công tiêu diệt Hạm Đội Việt Nam, Bộ chính trị trung ương đảng 
cộng sản Hà Nội quyết định thanh toán Miền Nam bằng súng đạn, điển hình qua câu nói khoái 
trá của Phạm Văn Đồng trong buổi hội đầu năm 1975: “Cho kẹo Mỹ cũng vào lại Việt Nam.” 
 
Hoàng Cầm chủ nhân của loại bếp ém khói, là tiểu đoàn trưởng của lực lượng tấn công vào trung 
tâm phòng thủ Điện Biên Phủ năm 1954; khi chiến tranh khởi cuộc (1960), Hoàng Cầm giữ chức 
tư lệnh Sư Đoàn 312, chuyển vào Nam năm 1965 để chỉ huy Sư Đoàn 9 khi đơn vị này mới 
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thành lập; Mậu Thân 1968, Cầm phụ trách tham mưu của Trung Ương Cục Miền Nam; Tổng 
Công Kích 1972, tiếp lên chức tham mưu trưởng và bây giờ, kể từ 1974 tư lệnh Quân đoàn 4, 
trách nhiệm tấn công Sài Gòn từ mặt đông-bắc qua ngõ Long Khánh của Tướng Đảo. Tướng 
Hoàng Cầm có dưới tay ba sư đoàn: 6, 7 và 341, chưa kể lực lượng địa phương, yểm trợ thuộc 
Quân Khu 7 cộng sản. Tương quan lực lượng coi như 4 đánh 1. Nhưng cũng không hẳn thế, 
Tướng Hoàng Cầm còn được cả một bộ chính trị đảng cộng sản Hà Nội trực tiếp chỉ đạo, yểm 
trợ và tăng cường với Văn Tiến Dũng, Tổng tham trưởng quân đội Miền Bắc, Phạm Hùng, bí thư 
Trung ương cục Miền Nam, Lê Đức Thọ ủy viên Bộ chính trị, Bí thư chiến dịch. Tất cả đã có 
mặt tại Lộc Ninh, nơi chỉ cách chiến trường Xuân Lộc hơn 100 cây-số đường chim bay. 
 
Thọ vừa đến từ Hà Nội không phải theo “đường mòn Hồ Chí Minh” với ba lô trên lưng như cách 
“mô tả” thành thạo trong những cuốn sách “nghiên cứu” về chiến tranh Việt Nam; nhưng Thọ 
đến từ sân bay Nam Vang, đi xe hơi đến biên giới Việt-Miên, xong dùng Honda chở tới Lộc 
Ninh (để tránh phi cơ và biệt kích của phía VNCH phát hiện). Trước những nhân vật kể trên, 
Trần Văn Trà, Tư lệnh Khu 7 báo cáo về tình hình quân sự. Phạm Hùng hỏi về tiếp liệu đạn 
dược; viên cán bộ phụ trách hậu cần trả lời: “Báo cáo đồng chí, ta có đủ đạn để bắn (bọn ngụy) 
sợ đến ba đời..”(15) 
 
Đấy không không phải là lời nói đùa, vì sau này khi thắng lợi nghiêng về phía quân cộng hòa, bộ 
tư lệnh mặt trận (cộng sản) đã cho thay thế Tướng Hoàng Cầm bằng Trần Văn Trà, vốn là người 
chỉ huy chiến trường miền Đông từ chiến tranh 1945-1954; và tăng cường thêm Sư Đoàn 325, 
đơn vị tổng trừ bị quân đội miền Bắc, lực lượng nỗ lực chính đánh chiếm Nha Trang, Phan Rang 
đầu tháng 4, và Trung Đoàn 95B biệt lập từ vùng châu thổ Sông Cửu Long kéo lên tăng cường - 
nâng tỷ số tác chiến (ban đầu) lên thành 5 đánh 1. 
 

III. Trận đánh 
 
Thiếu Tướng Tư Lệnh Lê Minh Đảo chuẩn bị chiến trường đến mức được coi là toàn hảo. Lấy 
kinh nghiệm đau thương của những đơn vị bạn thuộc hai Quân Khu I và II: Sở dĩ các đơn vị này 
mất sức chiến đấu mau chóng vì không có người lính nào còn được khả năng chiến đấu khi trong 
tay họ thay vì nắm chắc vũ khí bấy giờ chỉ để bế đứa con nhỏ, lưng cỏng cha, mẹ già bị nạn. 
Bằng tất cả mọi phương tiện có được, Tướng Đảo cho di tản toàn bộ gia đình binh sĩ về hậu cứ 
Long Bình và tổ chức một hậu phương an lành, tương đối đầy đủ cho tất cả. 
 
Cất bỏ được nặng gánh gia định, người lính chỉ còn một hướng trước mặt- hướng địch quân tiến 
tới. Pháo binh là một yếu tố chiếm giữ phần lớn quyết định sự thắng, bại chiến trường. Một 
khuyết điểm mà quân lực cộng hòa thường vấp phải là luôn tập trung pháo binh lại một địa điểm 
để dễ chỉ huy, điều động. Nay Tướng Đảo thay đổi chiến thuật, ông phân tán pháo binh lên 
những cao điểm như Núi Thị (bên cạnh Đường 20 lên Định quán, đi Đà Lạt), đồi Mẹ Bồng Con 
(cạnh Quốc Lộ I, đường về Biên Hòa), những cao điểm phía đông và đông-nam Xuân Lộc, nơi 
ngã ba Tân Phong (cũng là một vị trí di động của bộ chỉ huy; phần sau của chiến trận, giai đoạn 
rút lui về Bà Rịa (Phước Tuy), dọc Tỉnh Lộ 2 những vị trí pháo này sẽ yểm trợ vô cùng hữu hiệu 
cho đoàn quân di tản). 
 
Tuy phân tán nhưng khi tác xạ, những vị trí pháo này cùng bắn một lượt nên “tập trung được hỏa 
lực vào một mục tiêu” mà địch không dò tìm, phát hiện được vị trí pháo bắn đi (để phản pháo). 
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Thứ đến yếu tố an toàn cho bộ chỉ huy là một yêu cầu tối thượng phải thực hiện, Tướng Đảo cho 
thiết lập những vị trí chỉ huy khác nhau được đánh số 1, 2, 3. Khi một vị trí bị pháo, ông cho di 
chuyển qua vị trí thứ hai, và luôn thay đổi trong suốt trận đánh (vị trí thứ 1 ở nhà ông trong thị 
xã; cái thứ hai ở Tân Phong; thứ ba trong một vườn vú sữa phía đông của vị trí thứ 2). Để không 
cho đối phương an toàn trong vùng họ chiếm giữ, ông tổ chức những trung đội thám sát hoạt 
động đằng sau phòng tuyến địch, chỉ định vị trí tập trung quân, vị trí pháo binh (địch) xong gọi 
pháo binh (bạn) bắn tiêu diệt. 
 
Điểm cao nhất của thị xã, Trường Trung Học Hòa Bình, ông thiết trí trung tâm đề kháng với Đại 
Đội Trinh Sát Sư Đoàn do viên đại úy cứng cựa nhất trong số những sĩ quan đại đội trưởng, Đại 
Úy Lê Phú Đa, Khóa 25 Đà Lạt.(16) Và cuối cùng, bảo mật liên lạc truyền tin của ta, khai thác 
truyền tin của địch để phát hiện ý đồ, cách điều quân, các hướng tiến quân của đối phương để 
chận đánh, giải quyết chiến trường, phá vỡ mưu định tấn công của giặc. 
 
5 giờ 40 sáng ngày 9 tháng 4, 1975- “Giờ H của Ngày N,” chiến dịch đánh chiếm Xuân Lộc bắt 
đầu (17) với một trận mưa pháo 2,000 quả đạn từ nhiều vị trí cùng đổ xuống trung tâm thị xã 
Xuân Lộc lập lại cảnh tàn sát của một ngày năm 1972, cũng buổi sáng tháng 4 tại An Lộc. Chính 
xác một giờ sau, 6 giờ 40, tám xe tăng được lính Trung Đoàn 165, đơn vị tiền phong Sư Đoàn 7 
tùng thiết xông vào trung tâm thị xã Xuân Lộc, nơi đặt bộ chỉ huy Sư Đoàn 18. Lính cộng sản 
ngỡ rằng sau đợt pháo hung hãn, và đội hình ào ạt, bề thế của những chiếc T54, thế nào cũng sẽ 
tràn ngập mục tiêu dễ dàng như đã xảy ra ở những mặt trận “không cần giao tranh” nơi Vùng I 
và II của tháng 3 vừa qua. Họ cũng được học tập, “Sư Đoàn 18 chỉ là một đơn vị bộ binh tầm 
thường, nếu không nói là yếu kém.” 
 
Nhưng hoàn toàn không phải là như thế, những xe tăng này mắc kẹt giữa bãi mìn của một hệ 
thống tám lớp kẻm gai và mìn bẫy mà Thiếu Tướng Đảo đã sẵn bố trí; không những chỉ thế, 
những phi cơ A37 và F5 từ phi trường Biên Hòa được gọi đến chỉ sau ít phút cất cánh, và trên 
đồng trống, giữa những khu rừng cao su đều đặn, đội hình của toán quân tùng thiết, chiến xa 
cộng sản trở nên thành mục tiêu lộ liễu, trần trụi. Nhưng lính bộ binh của Trung Đoàn 165 không 
nhận ra chỉ dấu thất bại, họ tiếp tục tiến lên đợt xung phong thứ hai với những chiến xa còn lại. 
 
Lính Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 48 đã đợi sẵn với “hỏa tiễn 2.75 ly” đặt trên giá hai 
chân (lưu ý yếu tố một đại đội đương cự một trung đoàn - tức là tỷ lệ “1 chống 16”; và hỏa tiễn 
2.75 vốn là vũ khí cơ hữu của trực thăng vũ trang, sau khi quân đội Mỹ rút đi, khối lượng hỏa 
tiễn này trở nên thặng dư, Thiếu Tướng Đảo biến chế thành vũ khí bộ binh dùng để chống chiến 
xa bằng cách đặt trên giá tre hai chân, kích hỏa bằng pin) bắn hạ ngay những chiến xa này trên 
tuyến phòng thủ cuối cùng (nếu như thoát được những lớp mìn bẫy tiền tuyến.) 
 
Mặt đông của thị xã, dọc Quốc Lộ I, Trung Đoàn 209 (cũng của SĐ7) số phận cũng không mấy 
khả quan hơn - bởi họ gặp một đơn vị đang cơn uất hận - Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân của 
Thiếu Tá Vương Mộng Long. Lính biệt động đánh để trả hận lần lui quân bi thảm của tháng 
trước từ mặt trận Ban Mê Thuộc, hai tiểu đoàn của Trung Đoàn 209 bị chôn chân trước tuyến 
phòng thủ của 82 Biệt Động và Tiểu Đoàn 3/48 của Tướng Đảo. 
 
Sau này Hoàng Cầm ghi lại trận đánh trong Hồi Ký Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân: “Những đợt 
xung phong đánh vào sở chỉ huy của Sư Đoàn 18 và hậu cứ Trung Đoàn 52 ngụy đều không 
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thành công. Chiến sĩ ta giành giựt với địch từng đoạn giao thông hào, qua mỗi căn nhà, căn phố. 
Điều đáng ngạc nhiên là cuộc tấn công đã bị chận lại không phải chỉ do pháo binh và không quân 
yểm trợ, hệ thống phòng thủ vững chắc và sức chiến đấu ngoan cố của Trung đoàn 43 ngụy, 
nhưng điều đáng nói là Đảo đã tổ chức cho từng người lính thuộc sư đoàn mỗi một vị trí chiến 
đấu.”(18) 
 
Mặt trận phía bắc của Sư Đoàn 341 tương đối khả quan hơn, một phần địa thế không thích hợp 
cho việc bố phòng của Chiến Đoàn 52 do Trung Tá Ngô Kỳ Dũng chỉ huy. Viên tư lệnh sư đoàn 
cộng sản Trần Văn Trấn đi theo với Trung Đoàn 266, đích thân chỉ huy cuộc tiến công. Bộ đội 
cộng sản tùng thiết thoạt tiên mở được đường qua lớp kẻm gai, mìn bẫy thứ nhất tiến gần đến 
vùng “Hố Heo Rừng,” nơi Quốc Lộ I chạy một đường quanh gắt trước khi đổ vô thị xã. 
 
Nhưng quả như ước tính của Tướng Đảo, đại đội trinh sát của Đại Úy Đa giăng một hàng lưới 
lửa bằng đại liên 50 chống chiến xa, hiệp cùng máy bay AC119 Hỏa Long từ tầng trời đan kín 
thêm bằng đại liên Minigun bốn nòng chống biển người vô cùng hữu hiệu. Sư Đoàn 341 vốn là 
một sư đoàn tân lập gồm những thanh thiếu niên vùng Quảng Bình vào Nam do nhu cầu “chính 
trị-quân sự” hơn là một đơn vị tác chiến thuần thành, nên đám tân binh thiếu kinh nghiệm của 
đơn vị này quá hoảng sợ hỏa lực của đại đội trinh sát, phi cơ Hỏa Long chạy dạt qua phần đất 
của các Đại Đội 340 và 342 Địa Phương Quân Tiểu Khu Long Khánh. 
 
Thật không may, đấy lại là những đại đội địa phương cự phách của tiểu khu, cũng là của vùng 
chiến thuật, nên cuối cùng đám lính trẻ tuổi của hai Tiểu Đoàn 5 và 7 thuộc Trung Đoàn 266 
phải tan hàng, chạy vào lẫn trốn trong khu vực dân cư, bến xe, nhà thờ, trung tâm thị xã. Đại Đội 
Trinh Sát của Đại Úy Lê Phú Đa lập lại thành tích “1 chống 16 - Một đại đội chận đứng mũi tiến 
công một trung đoàn.” 
 
Tưởng cũng nên nói rõ cũng không thừa chi tiết: Theo tổ chức “tứ chế” của quân đội cộng sản, 
một tiểu đoàn có 4 đại đội; một trung đoàn có 4 tiểu đoàn. Vậy Trung Đoàn 266 kia đã sử dụng 
đến 16 đại đội để tấn công một đại đội trinh sát của Đa. Cho dù rằng Sư Đoàn 341 báo cáo đã 
chiếm được một vài cơ sở trong thành phố như dinh tỉnh trưởng, bến xe, khu chợ, nhưng đến 11 
giờ cùng ngày, Thiếu Tướng Đảo tương kế tựu kế, sử dụng những đơn vị trừ bị, Tiểu Đoàn 1/48 
và chiến xa của Chi Đoàn 1/5 đẩy Trung Đoàn 270 ra khỏi ngoại vi thị xã; phần bên trong Xuân 
Lộc, ông phối hợp với vị tỉnh trưởng, Đại Tá Phúc dùng hai đại đội địa phương tăng cường Tiểu 
Đoàn 1/43 diệt gọn tất cả các ổ chống cự lẻ tẻ do những đám nhỏ của Trung Đoàn 266/Sư Đoàn 
341 xâm nhập được nhân cơ hội đợt pháo kích sáng sớm. 
 
Tổng kết ngày chiến trận đầu tiên, chỉ riêng Sư Đoàn 341 đã bị thiệt hại khoảng 600 chết và bị 
thương, cùng một số tù binh (ba-mươi người) bị bắt giữ. Đám thanh thiếu niên nông thôn miền 
Bắc ngồi ngơ ngẩn giữa nhà cửa, gạch ngói tan vỡ do đạn pháo họ vừa thực hiện, hiểu mường 
tượng ra về một phần ý nghĩa của công tác “giải phóng” sau lần giao tranh với quân lực Miền 
Nam. 
 
Buổi chiều, Thiếu Tướng Đảo khi đi thanh sát mặt trận bên trong thị xã, ông không quên ra lệnh 
cho Phòng Quân Tiếp Vụ sư đoàn trích một số khẩu phần lương khô để nuôi ăn đám tù binh còn 
rất mới. Chiều tối ngày 9 tháng 4 không hẳn là thời gian nghỉ ngơi, phía cộng sản lại dụng tâm 
gây căng thẳng bằng cách pháo vào khu vực thị xã thêm một loạt liên tục, cũng khoảng 2,000 
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ngàn quả đạn trên khắp các vị trí, không loại trừ khu vực dân chúng, nhà thương, chùa, nhà thờ. 
Những địa điểm mà họ ước tính dân chúng hay tập trung để trú ẩn do có ý nghĩ tội nghiệp cam 
chịu: “Việt cộng sẽ tránh các nơi dân cư đông đúc, chốn tôn nghiêm, nhà thương trường học.” 
 
Năm 1972, ở An Lộc người dân đã nghĩ như thế và pháo cộng sản cũng đã đánh giá Bệnh Viện 
Bình Long là một mục tiêu phải bị hủy diệt vì bọn ngụy sẽ tải thương người bị thương đến đấy. 
Đêm 9 rạng 10, ngày 11 tháng Tư, 1975 ở Xuân Lộc cuộc pháo kích cũng mang chung một tính 
chất với cường độ ác liệt hơn- do để yểm trợ cho bộ binh tiến chiếm bởi Bộ tư lệnh Quân Đoàn 4 
cộng sản vẫn không tin quân phòng thủ Xuân Lộc đứng vững sau hai cuộc tấn công. 5giờ 30 
sáng ngày 11, đợt tấn công thứ hai bắt đầu. Sư Đoàn 341 tiến chiếm từ hướng Tây-Bắc dọc Quốc 
Lộ 20; Sư Đoàn 7 từ mặt Bắc đâm thẳng vào thị xã; Sư Đoàn 6 từ hướng Đông, chân núi Chứa 
Chan nơi đặt bộ tư lệnh chiến dịch của Quân Đoàn 4. Tất cả ba mũi dùi đồng hẹn ở điểm đến- 
trung tâm thị xã, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 18. Kết quả cũng tương tự như ngày 9, quân cộng hòa giữ 
chắc vị trí, có khác chăng thêm một số chiến xa bị bắn hạ trên tuyến phòng ngự và một số tù binh 
bị bắt. 
 
Những ngày chẳng mấy vinh quang này được Hoàng Cầm viết lại trong Lịch Sử Quân Đội Nhân 
Dân: “Trong ba ngày đầu tiên của chiến dịch, Sư Đoàn 7 bị tổn thất 300 chiến sĩ; Sư Đoàn 341 
thiệt hại 1,200. Cụ thể tất cả pháo 85 và 57 ly đồng bị phá hũy “(19). 
 
Cùng lúc Văn Tiến Dũng cũng phải thú nhận trong Đại Thắng Mùa Xuân: “Từ ngày đầu mặt trận 
Xuân Lộc đã diễn ra vô cùng gay go, ác liệt. Những sư đoàn của ta. tổ chức nhiều đợt tấn công 
vào thị xã, đánh đi đánh lại để chiếm từng vị trí, và phải đẩy lui nhiều cuộc phản công của địch.” 
 
Cùng ngày Không Quân VNCH cũng góp thêm vào chiến thắng qua hũy diệt hơn 100 xe quân sự 
tăng viện cho mặt trận. Ở Sài Gòn, không khí lạc quan hừng lên, Tổng Thống Thiệu thúc dục 
Tướng Toàn cố gắng giữ vững Xuân lộc để có thế đảo ngược tình thế... để “B52 có thể trở lại!” 
Tướng Toàn sử dụng Lữ Đoàn 3 Thiết Kỵ của Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi từ Trảng Bom cố 
mở đường tiếp cận với cánh quân Xuân Lộc, nhưng lực lượng thiết kỵ không thành công trong 
việc phá chốt ở Ấp Hưng Lộc. Không thành công trong việc dùng chiến xa để giải toả áp lực 
cộng sản tại Xuân Lộc, Tướng Toàn sử dụng một thành phần hữu hiệu hơn - Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù 
gồm bốn tiểu đoàn 1, 2, 8 và 9 được Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Dù trực tiếp yểm trợ. 
 
Cuộc hành quân không vận lớn nhất của trận chiến thực hiện trong hai ngày 11, 12 đưa đơn vị 
tổng trừ bị cuối cùng của Miền Nam vào trận. Sự xuất hiện của lực lượng nhảy dù tại trận địa đặt 
nên vấn đề nghiêm trọng đối với tập thể lãnh đạo bộ tư lệnh chiến dịch. Chiều ngày 11 tháng Tư, 
Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Trần Văn Trà duyệt soát lại kế hoạch tấn công theo chiều hướng 
mới. Dũng có ý kiến: “Nếu địch tăng cường lực lượng phòng thủ Xuân Lộc thì ta không cần phải 
tập trung lực lượng để tấn công chúng nữa. Chúng ta nên sử dụng sức mạnh của mình để đánh 
những lực lượng ngoại vi (hàm chỉ Lữ Đoàn I Dù) trước khi chúng đặt chân xuống đất. Cũng nên 
dùng pháo tầm xa phá hũy căn cứ Biên Hòa để máy bay chúng không thể cất cánh.” 
 
Nội dung buổi hội cũng bàn thảo lại chiến thuật tấn công chính diện mà đã không đem lại kết quả 
từ bốn ngày qua. Hẳn Trà và giới chức lãnh đạo Trung ương Cục không quên lần tấn công thất 
bại An Lộc trong Mùa Hè 1972, cũng trên địa bàn Quân Khu III này với lực lượng Quân Khu 7 
cộng sản.  Theo quan điểm của Dũng, Tướng Cầm, Tư lệnh Sư Đoàn 7 ra lệnh cho các Trung 
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Đoàn 165, 266 tiếp tục giữ vững vị trí đang trách nhiệm để sau đó từ từ rút đi, riêng Trung Đoàn 
209 trở hướng tấn công vào đơn vị nhảy dù vừa nhảy xuống trận địa. Tóm lại, bộ tư lệnh chiến 
dịch quyết định mở một mặt trận giả (để đánh lạc hướng quân phòng thủ) bằng hai cuộc tấn công 
chính diện vào vị trí đóng quân của Tiểu Đoàn 1/43 (có nhiệm vụ giữ thị xã) để phía quân đội 
cộng hòa nghĩ rằng phía cộng sản vẫn cố công dứt điểm Xuân Lộc theo như kế hoạch ban đầu - 
Trong khi chuyển hướng tấn công bằng cách đi vòng Xuân Lộc để (thực sự) tiến thẳng về Sài 
Gòn.  Trần Văn Trà thay thế Hoàng Cầm để trực tiếp thực thực hiện kế hoạch. Ngày 13 Trà họp 
ban tham mưu của Quân Đoàn 4 để thông báo về việc thay đổi kế hoạch với luận cứ chính xác: 
“Địch tăng cường phòng thủ Xuân Lộc sẽ gây nhiều bất lợi cho ta nếu cứ tiếp tục tấn công thị xã. 
Thế nên, nếu chúng ta tiến chiếm Dầu Giây (nam Xuân Lộc, trên Quốc Lộ I, lối về Biên Hòa) thì 
Xuân Lộc không còn nằm trong tuyến phòng thủ của chúng nữa. Đồng thời ta sử dụng pháo tầm 
xa 130 ly pháo sân bay Biên Hòa thì địch sẽ bị hạn chế khả năng cho phi cơ xuất kích yểm 
trợ.”(22) 
 
Trong chiều hướng của kế hoạch này, lực lượng cộng sản dần rút đi nới rộng vòng đai phòng thủ 
của thị xã. Tướng Đảo lập tức ra lệnh cho các đơn vị chiếm lại những vị trí bị phía cộng sản 
chiếm giữ, tiếp nhận thực phẩm, quân trang, đạn dược và tải thương. Cũng quả thực ông không 
biết được sự thay đổi quan trọng về kế hoạch của Trung ương cục Miền Nam chỉ đạo từ Hà Nội. 
Nhưng ông làm được gì hơn với chức vụ tư lệnh một sư đoàn bộ binh trong giờ phút nguy nan 
nhất của cuộc chiến - mặt nổi của lần xếp lại “một trật tự mới trên toàn thế giới.”  Hai trái bom 
CBU 55 “Daisy Cutter” nặng 15,000 cân Anh rơi xuống từ lòng chiếc C130 phá toang một vùng 
rộng lớn trong phòng tuyến của quân cộng sản dọc Quốc Lộ 20 tăng cường thêm sự quyết tâm 
giữ vững Long Khánh của phía quân cộng hòa, nhưng cũng chính là màn khói (bất đắc dĩ phải 
chấp nhận) giúp cho lần rút đi của bộ đội cộng sản với 235 xác đếm được trên trận địa thêm phần 
hợp lý - Không một ai trong Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III ở Biên Hòa, nơi Phòng hành quân Tổng 
Tham Mưu Sàigòn có ý niệm địch sẽ siết chặt Biên Hòa-Sài Gòn với hai gọng kềm (hướng Bắc 
và Đông) bằng cách cắt Quốc Lộ I ở Dầu Giây và Quốc Lộ 15 ở Long Thành qua thay đổi quan 
niệm chiến thuật theo tình hình thực tế nên bỏ qua Long Khánh nơi họ đã thực sự thất bại - và 
biến thất bại này thành một kế nghi binh. 
 
Kế sách này càng thêm hữu hiệu khi mặt trận được tăng cường thêm hai đơn vị mới, Sư Đoàn 
325, tổng trừ bị quân đội Miền Bắc, đơn vị chủ lực trong trận tấn công Nha Trang, Phan Rang 
ngày đầu tháng 3; và Trung Đoàn 95B biệt lập từ đồng bằng Sông Cửu Long kéo lên tăng cường. 
Tòa Đại Sứ Mỹ phấn khởi trước chiến thắng Long Khánh cố nài Quốc Hội Mỹ chuẩn chi $722 
triệu quân viện khẩn cấp cho Việt Nam, nhưng trong phiên họp ngày 17 tháng 4, Ủy Ban Quân 
Sự Thượng Viện bác bỏ thẳng thừng như câu nói bất cận nhân tình của hai Nghị Sĩ Jacob Javits 
và Edmund Muskie trong show truyền hình đại chúng Face the Nations. “Cho tiền để lo việc di 
tản thì bao nhiêu cũng được chứ một xu cho ngân sách quân sự cho Thiệu cũng không có.” Hai 
con người này trong ngày 15 tháng Ba vừa qua cũng đã “cứu giúp” toàn bộ Dân Tộc Campuchia 
với giá tiền đúng $82.5 triệu đô-la Mỹ.  Đây là quan điểm thống nhất của Thượng lẫn Hạ Viện 
Mỹ lúc ấy do Đảng Dân Chủ nắm đa số mà không thiếu mặt hôm nay với Joe Biden, hai nhiệm 
kỳ Phó Tổng Thống thời Obama (2008-2016), cũng là ứng viên đảng Dân Chủ sáng giá nhất của 
trong cuộc bầu cử năm nay 2020. 
 
Chiến trận lắng xuống, các đơn vị cộng sản dần rút đi, chỉ còn pháo kích cầm chừng vào các vị 
trí phòng thủ. Ngày 20 tháng 4, Tướng Toàn và Đại Tá Thọ, Trưởng Phòng Hành Quân Quân 
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Đoàn III đích thân đến giao cho Tướng Đảo một lệnh mơ hồ như vô cùng kích động: Rời bỏ 
Xuân Lộc về bảo vệ mặt trận Sài Gòn- Hóa ra quân cộng sản đã hoàn tất kế sách bỏ trống Xuân 
Lộc từ một tuần trước. Thiếu Tướng Đảo phản đối, nhưng viên tướng tư lệnh khẳng định: Đó là 
lịnh của ông Thiệu! 
 
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo chỉ có đúng nửa ngày để hoàn tất một kế hoạch rút quân bao gồm lực 
lượng một sư đoàn cơ hữu cùng các đơn vị tăng phái và yểm trợ, chưa kể thành phần diện địa của 
Tiểu Khu Long Khánh. Hành quân rút lui là hình thái hành quân khó nhất - Bởi đã mang sẵn 
mầm thất bại - Những danh tướng của quân sử thế giới mấy ai thực hiện được kể cả Hốt Tất Liệt, 
Napoléon, Rommel. Nhưng như một phép mầu- một mầu nhiệm do trí tuệ và dũng lược kết hợp 
nên thành, cộng với lòng yêu quý chiến sĩ, đơn vị của một  tướng lãnh trên chiến địa, Thiếu 
Tướng Lê Minh Đảo đã hoàn tất cuộc lui binh về Bà Rịa, bảo toàn đơn vị, vũ khí, thậm chí đến 
hai khẩu pháo 175 ly hạng nặng cũng giao lại đủ cho quân đoàn. 
 
Cũng một phần, lực lượng giữ phần hậu vệ đoàn di tản là Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù do Trung Tá 
Nguyễn Văn Đỉnh chỉ huy. Trung Tá Đỉnh là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 6 Dù - Đơn vị đã 
giải tỏa An Lộc trong trận đánh ngày 8 tháng 6, 1972 mà đơn vị cộng sản đóng chốt ở Xa Cam, 
nam An Lộc chỉ còn đúng một người- Tù binh tên Nguyễn Văn Tiền. Cũng có một điều cần ghi 
thêm là Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng, Tư Lệnh Sư Đoàn dù đã bất chấp lệnh của tổng tham 
mưu, vất bỏ mưu đồ “xé lẻ” đơn vị bách thắng này của ông Thiệu (do lo sợ một cuộc đảo chánh), 
nên đã gởi một đơn vị nhảy dù khác - Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù do Trung Tá Nguyễn Lô, Lô “lọ 
rượu” đơn độc đưa quân đi ngược Tỉnh Lộ 2 (từ Bà Rịa (Phước Tuy) lên Long Khánh đón đoàn 
quân di tản. Lô dẫn quân đi như ánh chớp, và Tiểu Đoàn 7 Dù là đơn vị cuối cùng chận giặc nơi 
Cầu Xa Lộ, cửa ngỏ chính của Sài Gòn ở hướng Bắc. 
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IV. Kết từ 
 
Khi Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, buông súng, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo dừng quân trên 
xa lộ Biên Hòa, nhìn vào hướng Trường Bộ Binh Thủ Đức, Long Thành, Bà Rịa, và xa kia Xuân 
Lộc, Long Khánh, gần hơn Trung Liệt Đài của Nghĩa Trang Quân Đội, Long Bình. Ông thấy 
thấp thoáng bức Tượng Tiếc Thương tạc hình Người Lính Chờ Đợi in hình trong không gian mờ 
khói đạn. Người lính cuối cuộc chợt thoáng nhớ những lời thơ ngắn: 
 
Vì anh là Lính áo rằn 
Ra đi nào biết mấy trăng mới về.. 
 
Những câu thơ của em ông, Trung Tá Lê Hằng Minh Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân 
Lục Chiến “Trâu Điên,” người lính đã ra đi từ ngày Hè năm 1966 nơi chiến trường Thị-Thiên, ở 
chân Cầu Câu Nhi Phường. Cầu thuộc Phường Câu Nhi, Phong Điền, Thừa Thiên là nơi đâu? 
Rất nhiều người lính đã ra đi, không trở về từ những vùng đất không mấy ai biết. Hôm ấy, sáng 
30 Tháng Tư năm 1975, rất nhiều người lính không còn chốn trở về, trong số có Anh, Người 
Lính mất Quê Hương - Người Lính Sống- Chết một lần với Miền Nam. Với Việt Nam. 
 
Kính tiễn biệt Thiếu Tướng Lê Minh Đảo 
Để nhớ ngày “Anh Tư Về Trời” 
Bỏ lại cuộc chiến dang dỡ không thành 
Nơi Quê Nhà Việt Nam. 
(30/4/1975-19/3/2020) 
 
Viết tại Cali, 19 tháng 3, 2020 
Phan Nhật Nam 
Sunday, March 22, 20208:15 AM 
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Cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã tham dự lễ thắp nến cầu nguyện cho Tù nhân chính trị 

& phát biểu trong buổi lễ Vành khăn tang cho Việt Nam do tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước 
Hải Ngoại Canada tổ chức tại thành phố Calgary, Alberta, Canada vào ngày 3 tháng 12 

năm 2016 
{Hình chụp của Nguyễn Hữu Phước, email: tuoitreyeunuoc.canada@gmail.com} 

 

 
Nguyễn Hữu Phước của Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại Canada 

 

 
Nguyễn Hừu Phước & Cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo 
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Lễ thắp nến cầu nguyện cho Tù nhân chính trị & phát biểu trong buổi lễ Vành khăn tang cho 

Việt Nam 
 

 
Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại Canada 
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