Chính Tâm 2
đường vào Võ Ðắt.
Nguyễn Hữu Nhân
(Pháo đội A Tiểu đoàn 181 Pháo binh/SÐ18).

N¢m

ª Cæn cÙ 4 RØng Lá
hoài cÛng chán, binh sï m‡i ngày cÛng chÌ có viŒc thông
nòng súng, chùi súng, tháo Çån sau m¶t Çêm b¡n vài quä
quÃy rÓi. Lâu lâu huÃn luyŒn Ç‹ các binh sï khi thi hành tác
xå ÇÜ®c thuÀn thøc và bÃt cÙ nhân viên nào trong khÄu Ç¶i
cÛng có th‹ thay nhiŒm vø cho nhau.
Chúng tôi Çóng chung v§i Ti‹u Çoàn 85 BiŒt Ç¶ng quân
thu¶c Liên Çoàn 7, vÎ Ti‹u Çoàn trÜªng là Thi‰u Tá NguyÍn
Væn Mæng khóa 20 Võ bÎ QuÓc gia ViŒt Nam, ñåi Tá
NguyÍn Kim Tây - Liên Çoàn TrÜªng.
Th‰ rÒi bu°i sáng hôm Çó chúng tôi nhÆn ÇÜ®c lŒnh di
chuy‹n hành quân cùng v§i Liên Çoàn 7 BiŒt Ç¶ng quân,
Ti‹u Çoàn 181 Pháo Binh së sº døng Pháo Ç¶i A tham d¿
hành quân trong trÆn nÀy, møc Çích chÜa ÇÜ®c thông báo, chÌ
bi‰t Pháo Ç¶i di chuyÍn theo lŒnh cûa Liên Çoàn 7 BiŒt Ç¶ng
quân mà thôi. Tình hình khÄn cÃp vì vÆy nhÆn lŒnh lúc 08:00
gi© sáng, chúng tôi së phäi di chuy‹n lúc 12:00 gi© trÜa.
Pháo binh Çóng m¶t ch‡ khá lâu nên ÇÒ Çåc lÌnh kÌnh,
tôi ra lŒnh cho các binh sï bÕ låi nh»ng thÙ không cÀn thi‰t,
cÒng kŠnh, chÌ mang theo nh»ng vÆt døng nhË, g†n gàng, vì
vÆy thùng g‡ pháo binh Çóng làm giÜ©ng Çành bÕ låi vÎ trí,
chÌ mang theo những mi‰ng ván Ç‹ binh sï kê làm giÜ©ng mà
thôi. ñÒ Çåc bÕ låi thÆt nhiŠu, tôi ra lŒnh cho binh sï phäi d†n
såch së Ç‹ cho ÇÖn vÎ bån t§i thay th‰.

ñÜ®c tæng cÜ©ng m¶t sÓ xe GMC cûa quân vÆn Ç‹ chª
Çån, rÒi m†i chuyŒn Ç‰n cÛng phäi Ç‰n, pháo Ç¶i A ti‹u Çoàn
181 Pháo binh gÒm 3 trung Ç¶i Çóng riêng ª m‡i vÎ trí khác
nhau, gi© lÀn ÇÀu tiên pháo Ç¶i ÇÜ®c tÆp trung Ç‹ Çi hành
quân chung v§i nhau. Trung Uš Trung Khóa 6-68 Trung Ç¶i
TrÜªng Trung Ç¶i 1A, Çóng tåi Núi ThÎ, Trung Uš Cao
Ng†c Tú Trung Ç¶i TrÜªng Trung Ç¶i 3A, Çóng tåi vÎ trí
Ti‹u Çoàn, Tôi Çóng riêng tåi cæn cÙ 4 v§i trung Ç¶i 2A. Khi
3 trung Ç¶i PhÓi h®p hành quân chung v§i nhau thì tôi tåm
th©i xº lš thÜ©ng vø Pháo Ç¶i TrÜªng, ñåi Uš ñ¥ng HÒng
Tâm trÜ§c Çây là Pháo Ç¶i TrÜªng Pháo Ç¶i A nay vŠ Ban 3
ti‹u Çoàn .
Trung Ç¶i 1A cûa Trung Uš Trung Çã Çi trÜ§c v§i Ti‹u
Çoàn 3/48 cûa Thi‰u Tá DÜ. Trung Ç¶i 2A và 3A së g¥p nhau
tåi Ngã ba Ông ñÒn và cùng di chuy‹n chung v§i BCH Liên
Çoàn 7 BiŒt Ç¶ng quân. ñ‰n Ngã ba Ông ñÒn tôi Çã thÃy
Trung Uš Tú Çã có m¥t tåi Çó trÜ§c tôi, liên låc v§i Liên
Çoàn 7 BiŒt Ç¶ng quân, chúng tôi ÇÜ®c bi‰t së vào Ç‹ giäi tÕa
Võ ñ¡t mà trong cä tuÀn lÍ qua C¶ng quân Çã vây chi khu và
Ti‹u Çoàn 344 ñÎa phÜÖng quân tåi Çây. ñang trên ÇÜ©ng
chåy vào Võ ñ¡t, gÀn t§i gia Ray thì tôi nhÆn ÇÜ®c lŒnh Pháo
Binh cûa chúng tôi së vào chi‰m Çóng cæn cÙ gia Ray tÓi
nay. Căn cứ Gia Ray là bộ chỉ Huy của Trung đoàn 52 Bộ
binh thuộc sư đoàn 18, Đại Tá Ngô Kỳ Dũng khóa 14 Võ Bị
quốc Gia Việt Nam đang giữ chức vụ Trung đoàn Trưởng,
vào Ç‰n cæn cÙ Gia Ray, tôi cho các khÄu Ç¶i vào vÎ trí,
gióng hÜ§ng súng và s¤n sàng Ç‹ tác xå, viŒc canh gác thÆt
vÃt vä, tØ sáng Ç‰n gi© chúng tôi vØa lo di chuy‹n, bây gi©
låi phäi cho ÇÒ Çåc xuÓng rÒi ngày mai låi ti‰p tøc bÕ ÇÒ lên
xe Ç‹ di chuy‹n trª låi. Trong một đêm ở lại tại đây chúng

tôi thật hết sức vất vả, vị trí của các khẩu đội, đài tác xạ phải
giăng kẽm gai tứ tung, vì có tin đồn tối nay cộng quân sẽ dứt
điểm chúng tôi tại căn cứ nầy.
Vào đến đây thì chúng tôi được biết, Trung đội Pháo
binh của Trung Úy Trung đi với tiểu đoàn 3/43 của Thiếu Tá
Dư đã bị cộng quân chận dọc đường và hiện giờ cộng quân
đang dùng xe bò kéo khẩu đại bác 105 ly của chúng tôi vào
rừng. Tiểu đoàn 3/43 và Trung đội Pháo binh đang đøng độ
chưa nhận được tin tức, vì vậy chúng tôi không thể tiếp tục
di chuyển mà phải ở lại căn cứ nầy trong đêm nay.
Chiếm đóng vị trí xong, chúng tôi được lệnh tác xạ để
bắn vào chiếc xe bò đang kéo khẩu đại bác của chúng tôi,
theo tin của Quan sát viên phi cơ cho biết, sau những loạt
đạn đầu tiên, công quân quá bất ngờ nên đã bỏ chạy, chúng
đã bỏ cả xe bò và khẩu súng đại bác ở lại, chúng tôi tiếp tục
tác xạ theo lệnh của quan sát viên phi cơ để tiêu huỷ khẩu đại
bác. Trời bắt đầu tối dần, chúng tôi phải lo bảo vệ vị trí của
mình vì như trên đã nói, cộng quân muốn dứt điểm chúng tôi
đêm nay vì vậy chúng tôi phải canh gác cẩn mật, chúng tôi
cũng không rõ sau đó quan sát viên phi cơ đã tiêu huỷ được
khẩu pháo của chúng tôi hay không?
ñốc thúc binh sĩ suốt đêm lo canh gác, các sĩ quan
chúng tôi cũng phäi đi tuần tra cả đêm, một ngày di chuyển
vất vả và một đêm canh gác thật chặt chë để bảo vệ vị trí thật
quá mệt, may mắn thay một đêm rồi cũng qua đi, chúng tôi
dậy thật sớm nhận lệnh chuẩn bị di chuyển nữa. Trực chỉ Võ
ñắt, trong lòng tôi cũng thấy vui vui, vì tôi đang có người
em r‹ đang làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 344 ñịa phương
quân và có lẽ tôi vào đây thì sẽ gặp được người em r‹ của
tôi, nghĩ như vậy trong lòng tôi cảm thấy vui và những mệt

nhọc hầu như đã tan biến. Tôi cũng không biết tần số của Lê
Phi Ô để hai anh em liên lạc với nhau nữa.
ñÜ©ng rất xấu, ổ gà loang l° và đường rất hẹp, tôi cũng
mong làm sao đến Võ ñắt cho kịp trong chiŠu hôm nay.
ñoàn xe vẫn tiếp tục di chuyển, thình lình tôi nhận được lệnh
từ 72 Liên đoàn trưởng Liên đoàn 7 Biệt động quân, Pháo
đội tôi sẽ phải dừng lại và sẽ chiếm đóng vị trí bên phía trái
con đường gần Chính Tâm 2, đây là địa danh mà tôi lần đầu
tiên được nghe, chúng tôi nhận được lệnh dừng lại và sau đó
được lệnh tối nay sẽ đóng tại vị trí nầy, tôi cũng suy nghĩ có
lẽ giÓng như đêm hôm qua, chúng tôi cũng chỉ nghỉ tạm qua
đêm để rồi sáng mai lại tiếp tục lên đường.
ñây là một vùng đất trồng nằm bên trái con lộ từ
hướng Gia Ray đi vào Võ ñắt, bên phải cách chúng tôi
chừng 200 thước là một rừng mía bạt ngàn, sau nầy có dịp
tôi vào vườn mía và không ngờ, Mía thật lớn và mía thật
mềm và ngọt. Những lóng mía dài, to bằng cườm tay, có lẽ
vì đất quá tốt nên giống mía nầy phát triển đến như vậy.
4 KhÄu Çåi bác n¢m bên trái con l¶, tôi làm thû tøc
gióng hÜ§ng súng, bi‰t r¢ng có th‹ ngày mai låi ti‰p tøc lên
ÇÜ©ng, nhÜng Çån dÜ®c phäi Çem xuÓng h‰t không ÇÜ®c Ç‹
låi trên xe, tôi thÃy binh sï cÛng mŒt mÕi, gióng hÜ§ng súng
xong, thi‰t lÆp Çài tác xå và sau Çó tôi cÛng ti‰p tay phø giúp
các khÄu Ç¶i Ç‹ Çem Çån xuÓng xe.
ñang lo phø giúp các khÄu Ç¶i xuÓng Çån, thình lình
tôi nhÆn ÇÜ®c lŒnh xin tác xå, tØ ÇÀu máy bên kia tôi nghe
gi†ng nói cûa Lê Phi Ô, tôi không ng© Phi Ô Çã bi‰t ÇÜ®c tÀn
sÓ cûa tôi và Çã liên låc v§i tôi, hai anh em mØng quá vì Çã
lâu không liên låc ÇÜ®c v§i nhau, chÜa kÎp hÕi thæm sÙc
khÕe, thì ñåi Uš Ti‹u Çoàn TrÜªng Lê Phi Ô nói xin tác xå,

tình hình rÃt nguy ngÆp. Công quân Çang tràn ngÆp ÇÒi Bäo
ñåi và Lê Phi Ô xin b¡n ngay trên ÇÒi sát trên ÇÀu cûa ÇÖn
vÎ, tôi g†i qua Liên Çoàn thông báo tình hình cûa ti‹u Çoàn
344 ñÎa PhÜÖng Quân xin tác xå, sau Çó tôi nhÆn ÇÜ®c lŒnh
tØ Liên Çoàn cho bi‰t chúng ta không th‹ không y‹m tr® cho
ÇÖn vÎ nÀy ÇÜ®c, tuy nhiên chúng ta phäi Ç‹ Çån lo cho
chúng ta vì chúng ta Çang trong tình trang không ti‰p t‰ ÇÜ®c
và cho lŒnh chúng tôi b¡n tÓi Ça là 10 quä mà thôi, tôi ra lŒnh
cho Pháo Ç¶i s¤n sàng tác xå theo lŒnh tôi, và khi tôi phÃt tay
là gi¿t cò vì vÆy các ti‰ng n° cùng m¶t lúc. Sau khi tác xå
xong tôi ÇÜ®c Phi Ô cho bi‰t ÇÎch quá bÃt ng© sau loåt Çån
cûa Pháo binh, bây gi© chúng Çã bÕ chåy tán loån, ÇÖn vÎ cûa
Lê Phi Ô Çã làm chû tình hình. NgÜ©i em cûa tôi quá mØng
r« và nói v§i tôi r¢ng:
- "Anh Çã cÙu tôi n‰u không có anh thì tøi tôi tÓi nay không

bi‰t sÓng ch‰t nhÜ th‰ nào".
Tôi cäm thÃy vui vui vì mình vØa làm ÇÜ®c m¶t viŒc
làm rÃt có š nghïa, trÜ§c h‰t là b¡n tiêu diŒt c¶ng quân, thÙ
hai la cÙu ngÜ©i em mình trong lúc thÆp tº nhÃt sinh.
VØa tác xå cho Phi Ô xong, chúng tôi låi nhÆn ÇÜ®c
lŒnh chuÄn bÎ cho m¶t trung Ç¶i di chuy‹n lên hÜ§ng vŠ chi
khu Võ ñ¡t Ç‹ y‹m tr® cho m¶t ÇÖn vÎ ñÎa PhÜÖng Quân, tôi
g†i trung Ç¶i 3A chuÄn bÎ Ç‹ di chuy‹n, và tôi së Çi v§i
trung Ç¶i nÀy, tÃt cä phäi chuÄn bÎ s¤n sàng khi có lŒnh thì
bÓc Çån lên, hai xe kéo súng s¤n sàng nhiên liŒu Ç‹ Çi ngay.
Còn Çang chÀn ch©, các binh sï cûa Trung Ç¶i còn Çang lo
s®, tuy nhiên tôi Çã ª v§i Trung Ç¶i nÀy rÃt lâu, tham d¿ hÀu
h‰t các cu¶c hành quân nhÜ Bình CÖ, suÓi Tàu Ô (ChÖn
Thành), Råch B¡p An ñiŠn, Tân Uyên V.v... nên anh em
cÛng yên tâm vì tôi có sÓ không sát quân cho nên nh»ng vÎ

trí Çó sau khi tôi rút khÕi là nh»ng vÎ trí nÀy Çêu bÎ pháo kích
liên tøc. Riêng tôi rÃt lÃy làm lo l¡ng, phÀn mŒt vì tØ sáng
Ç‰n gi© di chuy‹n rÒi tác xå, chÜa có mi‰ng gì bÕ vào bøng,
bây gi© låi chuÄn bÎ di chuy‹n n»a thÆt vÃt vä. Nói thì nói
vÆy nhÜng lŒnh là phäi thi hành, æn uÓng qua loa d¢n bøng
Ç‹ còn phäi di chuy‹n n»a, tôi thÆt sÜ lo l¡ng vì Çoån ÇÜ©ng
nÀy ngày hôm qua c¶ng quân Çã phøc kích và Çã lÃy mÃt
khÄu Çåi bác 105 ly cûa chúng tôi, còn Çang suy nghï lung
tung, thì tôi nhÆn ÇÜ®c lŒnh hu› bÕ di chuyŒn, anh em nghe
tin mØng r« vô cùng. Sau Çó chúng tôi ÇÜ®c bi‰t m¶t ÇÖn vÎ
Çiå phÜÖng quân Çi mª ÇÜ©ng Ç‹ ch© chúng tôi lên nhÜng Çã
bÎ ViŒt C¶ng phøc kích. ñÖn vÎ nÀy Çang quÀn thäo v§i b†n
viŒt c¶ng, chúng tôi cÛng nghe có m¶t sÓ ti‰ng súng nhÕ n°
nhÜng không nghï là ÇÖn vÎ mª ÇÜ©ng chåm ÇÎch.
Hú hÒn, n‰u không có lŒnh hu› bÕ di chuy‹n nÀy thì
không bi‰t chúng tôi së ra sao và m¶t ÇiŠu ch¡c ch¡n r¢ng së
không có bài vi‰t nÀy Ç‰n v§i quš bån. Tôi g†i thÜ®ng sï Håo
thÜ©ng vø Pháo Ç¶i c¡t gác cho cÄn thÆn, các sï quan và ngay
cä tôi cÛng së phäi Çi tuÀn canh trong Çêm vì không Çû quân
sÓ Ç‹ có thêm nh»ng v†ng gác mà tôi thÃy rÃt cÀn thi‰t. Còn
Çang cæn d¥n các công viŒc thì tôi nghe hÜ§ng Gia Ray
ti‰ng súng l§n nhÕ n° liên tøc, bÜ§c ra ngoài tôi thÃy Çån
sáng th¡p sáng cä bÀu tr©i, lúc ÇÀu tôi cÙ ng« là m¶t ÇÖn vÎ
nào Çó Çang chåm ÇÎch, sau Çó tôi ÇÜ®c bi‰t Ç¥c công c¶ng
sän Çã Ç¶t nhÆp vào B¶ chÌ huy Thi‰t Çoàn 5 Kœ binh, chúng
Çã tràn vào trong các vÎ trí, ta và dÎch Çang lÅn l¶n. Cùng lúc
Çó tôi ÇÜ®c thông báo 2 Sï quan cÃp tá cûa Thi‰t Çoàn Çã Çi
phép dài hån, tim tôi nhói Çau vì 2 sï quan cÃp tá cûa thi‰t
Çoàn 5 Kœ binh tôi Çã tØng quen bi‰t, có lë mÃy ông bån cûa
tôi hay sao, sau Çó tôi ÇÜ®c cho bi‰t Thi‰u Tá xº lš thÜ©ng

vø Thi‰t Çoàn Phó và Thi‰u tá Mai Væn Thân trÜªng ban 3
cûa Thi‰t Çoàn. Mai Væn Thân là ngÜ©i bån thân cûa tôi, khi
tôi m§i ra trÜ©ng vŠ ti‹u Çoàn 183 Pháo Binh thì lúc Çó anh
Çã Trung Uš Chi Çoàn TrÜªng chi Çoàn 1/5, anh cÛng là
ngÜ©i bån cùng xuÃt thân tØ mái trÜ©ng Châu Væn Ti‰p cûa
chúng tôi, anh thu¶c l§p thÙ NhÃt và tôi thu¶c l§p thÙ 3 cûa
trÜ©ng. Tin anh vØa tº trÆn làm cho tôi vô cùng xúc Ç¶ng,
tháng rôi tôi vŠ phép g¥p anh ª bãi bi‹n Long Häi, mà gi©
Çây anh Çã hoá ra ngÜ©i thiên c° !!!
Nh»ng buÒn phiŠn thÜÖng cho sÓ phÆn ngÜ©i bån cÛng
v¶i qua Çi, và trª vŠ v§i trách nhiŒm và b°n phÆn cûa m¶t
m¶t sï quan Pháo binh Çang y‹m tr® tr¿c ti‰p cho m¶t ÇÖn vÎ
b¶ binh, và chúng tôi cÛng Çang trong tình trång h‰t sÙc
nguy hi‹m, trong tình hình nÀy b†n viŒt c¶ng có th‹ l®i døng
lúc chúng tôi vØa Ç‰n và chúng së tÃn công chúng tôi trong
Çêm nay. Ý nghï Çó Çã kéo chúng tôi trª vŠ v§i th¿c tåi,
chuyŒn buÒn Çành gác låi m¶t bên và bây gi© phäi là chuyŒn
bäo vŒ ÇÖn vÎ trÜ§c nhÃt, cÃp chÌ huy dù là l§n hay nhÕ,
chúng tôi vÅn bi‰t Çó là trách nhiŒm thiêng liêng, phäi bäo vŒ
ÇÖn vÎ, bi‰t bao nhiêu sinh mång Çang ª trong trách nhiŒm
cûa chúng tôi, và Çó cÛng là câu nói mà chúng ta thÜ©ng
nghe Çó là: Huynh ÇŒ chi binh vÆy. SuÓt Çêm hôm Çó mäi
mê v§i công viŒc ki‹m soát lính gác, nh»ng công viŒc cÀn
phäi làm cho ngày hôm sau v.v... chuyŒn ngÜ©i bån cùng
trÜ©ng vØa mÃt rÒi cÛng quên mau, nhÜ©ng ch‡ cho nh»ng
trách nhiŒm trÜ§c m¡t. Cu¶c sÓng cûa nh»ng ngÜ©i lính nhÜ
chúng tôi thÆt ÇÖn giän, sÓng và ch‰t rÃt gÀn, âu cÛng là
chuyŒn thÜ©ng tình sÓng Çó rÒi mÃt Çó, Çó là hình änh mà
chúng tôi thÜ©ng phäi ÇÓi diŒn hàng ngày...

Sáng s§m hôm sau tôi låi ÇÜ®c lŒnh di chuy‹n m¶t
trung Ç¶i qua Çóng bên kia ÇÜ©ng, tôi låi ti‰p tøc hÜ§ng dÅn
công binh ûi vÎ trí m§i. Bây gi© công binh cho bi‰t không
còn dÀu Ç‹ ûi vÎ trí cho tôi, vì vÆy tôi Çành dùng dÀu cÖ h»u
cûa Pháo Ç¶i Ùng ra trÜ§c Ç‹ công binh có dÀu làm viŒc. VÎ
trí cûa Trung Ç¶i nÀy n¢m ngay dÜ§i cây cÀy thÆt l§n, tôi linh
tính thÃy vÎ trí nÀy rÃt nguy hi‹m vì b†n c¶ng sän së dùng
cây cÀy nÀy Ç‹ ÇÎnh hÜ§ng ÇiŠu chÌnh tác xå. Tôi trình bày
cho liên Çoàn vŠ nh»ng suy nghï cûa tôi vŠ ÇÎa Çi‹m nÀy
nhÜng vÎ Liên Çoàn trÜªng cho bi‰t tôi cÙ yên tâm, ông së
cho Çánh sÆp hai cây nÀy. Sau khi ûi xong vÎ trí, tôi Çã di
chuy‹n m¶t trung Ç¶i Pháo binh sang Çóng vÎ trí nÀy, xung
quanh tôi là m¶t Çåi Ç¶i BiŒt Ç¶ng quân trÃn gi» cho vÎ trí
pháo binh cûa tôi,
Hai chiếc M48 lao vào 2 cây cầy, móc xích vào thân
cây, chạy ra thật xa và kéo, chúng tôi chỉ thấy lá rụng đầy
dưới hai gốc cây, hai cây vẫn đứng sừng s»ng không hề lay
chuyển, công việc dùng M48 để đánh sập 2 cây thất bại;
ngay lúc đó Liên đoàn cho công binh ủi sâu xung quanh gốc
cây và đặt trái phá để đánh sập. Lúc đó các đơn vị đang đóng
xung quanh được thông báo để yên tâm, một tiếng nổ thật
khủng khiếp, bui tung bay che kín cả hai cây cổ thụ nầy, một
lúc sau bụi khói tan dần, chúng tôi lại thây hai cây vẫn đứng
xừng xửng như không hề có chuyện gì xäy ra.
Việc phá huỷ hai cây cổ thụ hoàn toàn thất bại Chúng
tôi tiếp tục bị pháo kích liên tục, ngày nào cũng như ngày
nào, cộng quân cứ rót nhiều quä 120 ly ào vị trí chúng tôi,
lúc nó pháo sát vị trí thì chúng tôi nói trên máy là: Nó pháo
xa lắc xa lơ không ăn nhằm gì cả, nói như vậy để chúng
chuyển hướng không pháo nữa, còn khi nó pháo cách xa
chúng tôi thì chúng tôi báo trên hệ thông vô tuyến là: Chúng

nó đa pháo trúng chúng tôi rồi, đang lo cho binh sĩ. Ðó là
cách nói để đánh lạc hướng chúng.
Ban ngày thì bị Pháo liên tục, có ngày pháo cả 7 , 8 lần,
còn ban đêm thì chúng lại đột nhập vào vị trí chúng tôi,
chúng bò vô vị trí gặp phải mìn claymore phát nổ, có lúc
chúng chạm vào mìn soi sáng, chúng tôi thấy chúng chạy
cách chúng tôi độ 500 thước, những lúc đó chúng tôi quay
súng bắn tr¿c xạ, chẳng biết kết quả như thế nào; nhưng đêm
nào bọn chúng cũng tìm cách đột nhập vào vị trí của chúng
tôi, nên đêm nào chúng cũng vướng mìn và chúng tôi đã bắn
trực xạ và soi sáng vị trí v.v...Tình hình cứ kéo dài như thế,
cho nên đêm nào chúng tôi cũng phải tăng cường thêm
những vọng gác phụ, nghĩa là giữa hai vọng gác chánh chúng
tôi đặt thêm một vọng gác phụ gồm một khúc cây, khoác lên
tấm phoncho và nón s¡t, một khúc cúi để sát giống như là
cây súng. Ðến 6 giờ sáng thì chúng tôi đẹp các vị trí gác phụ
nầy, vì sợ chúng phát hiện được. Nằm ở vị trí nầy gần một
tháng, binh sĩ hết sức mỏi mệt vì phải thức suốt đêm để canh
gác, ban ngày phải tác xạ và bị pháo kích liên tục, tôi qua
trình với Liên đoàn để xin thay đổi vị trí, sau đó liên đoàn
cho tôi được di chuyển đến nơi nào mà tôi thấy an toàn nhất,
tôi chọn vị trí ở phía trái con lộ cách Bộ chỉ huy Liên đoàn
khoảng 500 thước. Liên đoàn cho Công binh ủi vị trí cho
chúng tôi, nhưng công binh không còn dầu, tôi sử dụng dầu
cơ hữu của Pháo đội để ủi vị trí, tôi di chuyển cả 4 khẩu tập
trung tại một điạ điểm, việc ủi vị trí cho 4 Khẩu đ¶i, đài tác
xạ, nhà bếp v.v... cũng mất hết một buổi chiều.
Chiều hôm đó tôi cho lệnh sáng sớm hôm sau, thức dậy
thật sớm để di chuyển pháo đội đến vị trí mới, duy nhất phải
di chuyển các khẩu pháo, và đạn dược, sau đó sẽ trở lại để di
chuyển dụng cụ cá nhân, di chuyển qua vị trí mới vừa gióng
hướng súng, thiết lập xạ bảng xong chừng 15 phút sau, tôi
nghe có nhiều tiếng nổ tại vị trí cũ của chúng tôi, cộng quân

đã pháo kích thật dữ dội vào vị trí cũ, tôi đứng nhìn lại vị trí
mà thầm cảm ơn trời đất đã che chở, sau đó 72 (Ðại Tá
Nguyễn Kim Tây) gọi cho tôi ông bảo: Cậu phải đãi con gà
đi, may mắn cho cậu, vì vị trí của cậu chúng nó đã pháo sập
vị trí rồi. Tôi hú vía cũng may di chuyển sớm chứ nếu còn
chần chừ để chậm chừng nửa tiếng thì giờ nầy đơn vị thiệt
hại không biết như thế nào.
Tôi cho binh sĩ trở về vị trí cũ để dọn dep đồ dùng cá
nhân, thật là may mắn, vị trí đài tác xạ và phòng ngủ của tôi
các trái pháo đã rớt trúng những vị trí nầy. Tôi đã thoát chết
một lần nữa, tôi ch¡p tay vái lạy trời Phật đã che chở cho
chúng tôi, từ đó cho đến lúc chúng tôi rời vị trí Chính Tâm 2
nầy tôi không hề trở lại nơi nầy lần nào nữa.
Về vị trí mới được 2 hay 3 đêm gì đó, tôi cũng không
còn nhớ rõ nữa. Lâu lâu tôi yểm trợ cho Lê Phi Ô cầm chừng
vì chúng tôi phải để dành đạn lo phòng thủ cho mình, mỗi
ngày Lê Phi Ô vẫn liên lạc với tôi và hỏi thăm: đồng hồ chạy
ngược hay chạy xuôi, ý nói là chúng tôi đi lên hay trở lại, tôi
trả lời đồng hồ hết pin (Nghĩa là đứng tại chỗ).
Vào một buổi chiều, tôi qua Liên đoàn nhận lệnh, ông
cho chúng tôi biết tối nay chúng tôi sẽ di chuyển khi có lệnh,
phải phá huỷ đại bác v.v.... nhắm hướng núi Gia Ray mà
chạy về đó, trời tối đen như mực, trang bị băng cá nhân, nón
sắt, áo giáp, tay áo một tay xăn lên, còn một tay bỏ xuống để
nhân diện ÇÎch hay bạn khi bọn việt cộng trà trộn với chúng
ta.
Tình hình đêm hôm đó thật yên tïnh, yên tïnh đến mức
độ chúng tôi không thể ngờ được, không pháo kích, không
có những trái mìn bị nổ ngoài hàng rào phòng thủ, càng yên
tïnh càng làm cho chúng tôi thêm lo sợ không biết chúng có
ý định gì khác đây? sự canh gác càng thêm cẩn mật hơn,
chúng tôi thay phiên nhau đi kiểm soát vọng gác thật liên
tục, một đêm thật dài rồi trời lại bắt đầu sáng, những lo lắng

rồi cũng qua đi. Sáng sớm hôm sau thì chúng tôi chạy thật,
Thiếu Tá Nguyễn Tiến Hạnh tiểu đoàn trưởng của tôi gọi cho
tôi biết, chúng tôi sẽ phải rời vị trí nầy trong sáng hôm đó, sẽ
có Chinook bốc chúng tôi ra khỏi vị trí, tất cả bỏ lại hết, chỉ
duy nhất phải bốc 4 khẩu đại bác mà thôi, đồ đạc cá nhân
gần như bỏ lại toàn bộ. Sáu giờ sáng tôi nhận được lệnh sẵn
sàng có mặt tại điểm tập trung tại bãi đáp để Chinook đến
bốc chúng tôi về Gia Ray.
Chúng tôi đã có mặt tại địa điểm, có lẽ địch quân đã
biết được ý định nầy vì vậy trong thời gian chuẩn bị để
Chinook đến bốc, chúng đã liên tiếp pháo chúng tôi dữ dội,
pháo đến mức độ mỗi binh sĩ lúc ấy phải đào khẩn cấp cho
mình một hố trú ẩn tạm thời trong thời gian chờ Phi cơ đến
bốc. Cùng lúc ấy chúng tôi liên lạc được với vị Tiểu đoàn
trưởng của chúng tôi, ông đang bay C&C và 3 chiếc Chinook
đang đáp xuống vị trí của chúng tôi, 4 khẩu súng mà chỉ có 3
chiếc Chinook vì vậy tôi phải ở lại để chờ chuyến sau, vì nếu
tôi đi ngay chuyến nầy thì binh sĩ sẽ hoảng sợ và theo đi
luôn, vì vậy tôi cho lệnh nhà bếp, quân xa ở lại sẽ đi với tôi
trong chuyến kế tiếp. Trong thời gian chờ đợi để được bốc
ra, cộng quân tiếp tục pháo chúng tôi liên tục, nằm lại gần 3
giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy chinook trở lại bốc chúng tôi,
tôi liên lạc với Nhất hổ (đây là ám danh đàm thoại của đơn vị
chúng tôi khi liên lạc với vị Tiểu đoàn trưởng). Ông cho tôi
biết sau khi ra được Gia Ray, các phi công của Chinook
không chịu trở vào nữa, cuối cùng ông phải tặng cho mười
ngàn đồng để nhờ trở vào bốc tôi ra vì ông nói: tôi còn thằng
Nhân ở trong đó không thể bỏ nó được. Sau cùng các phi
công bốc thăm và một chiếc trở vào bốc chúng tôi ra.
Khi chúng tôi lên hết và bốc súng cùng một lưới đạn để
bay ra, bay ra khỏi vị trí độ 1000 thước, tôi nhìn lại phía sau
thì thấy cây súng đã bị rớt lại trong rừng, ngay trên càng
súng tôi có kèm theo thùng CVT trong đó có quân trang của

tôi và tiền ăn của binh sĩ, tất cả đã rớt cùng với khẩu đại bác
105 ly.

Thiếu Tá Nguyễn Tiến Hanh (Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoan 181 Pháo
binh) đeo kiếng đen. Nguyễn Hữu Nhân thứ nhì hàng trước từ phải qua.

Pháo đội đang tác xạ

