Ngày Quân Đoàn I 'tan hàng'
'Tuyến đầu thất thủ'... Trọng Đạt' Cuộc lui binh của QuânĐoàn I'...
Nguyễn Đức Phương'Da Nang' Fall... ' Malcom BrownTrên đâylà những
tựa đề của một số bài viết về sự tan rã củaQuân Đoàn I trong những
ngày cuối tháng Ba năm 1975.Phạm vi củabài này xin chỉ giới hạn
trong những ngày cuối cùng của Bộ TưLệnh Quân Đoàn I và bộ máy
hành chánh Việt Nam Cộng Hòa tạiĐà Nẵng qua những tài liệu trong
các tập sách, các bài chuyênkhảo, hồi ký Việt-Mỹ viết về chiến tranh
Việt Nam. Một sốchi tiết được cung cấp qua các buổi mạn đàm của tác
giả vàTrung Tá Nguyễn Phú Đức, Chánh Văn Phòng của Tướng Ngô
QuangTrưởng.' Sài Gòn, Nam Việt Nam, Chủ Nhật 30 tháng Ba: Một
phátngôn viên của Chính Phủ Sài Gòn cho biết là ngày hôm nay,
cácliên lạc vô tuyến giữa Sài Gòn và Đà Nẵng, đang bị bao vây,đã bị
gián đoạn.. và đây là dấu hiệu cho thấy Đà Nẵng đãthất thủ' (Malcolm
Brown, The NewYork Times, March 30.1975).Ký giả Browncho biết
thêm: 'Một nguồn tin đáng tin cậy ở cấp cao hơn chobiết vẫn còn có
liên lạc vô tuyến giữa trung ương và nhữngquan sát viên Việt Nam từ
một chiến hạm ngoài khơi Đà Nẵng;tuy nhiên đây rõ rệt là Chính Phủ
Sài Gòn đã mất ĐàNẵng'..Đài BBC Luân Đôn, ngay tối 29 tháng 3 năm
1975 đã loan báoĐà Nẵng thất thủ với 100 ngàn quân bị bắt làm tù
binh...PhóĐề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, trong 'Can trường trong chiến
bại',viết: ' Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 29,..Tướng Trưởng, khoác
áophao, cùng Đại Tá Trí, Phó Tư Lệnh TQLC bơi ra biển, đượcchiến
hạm HQ 401 vớt... khi khoác áo phao, Tướng Trưởng thốt ramột
câu..'coi như đây là một cuộc tự thoát !'Các vị chỉ huycao cấp nhất tại
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Đại Tá Hoàng Mạnh ĐángChỉ Huy TrưởngPháo binh: Đại Tá Phạm Kim
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Phó: Tr/Tá CS Hồ Quang KhâmDiễnbiến của các sự kiện:Ngảy 28
tháng Ba, năm 1975Tại phi trườngĐà Nẵng: (theo Song Chùy 213 Một thời để nhớ)Không đoàn 41 CTvới các phi cơ khu trục và vận tải đã
được lệnh di tản từtrước, chỉ còn lại KĐ Yểm cứ/ Kỹ thuật và Kiến tạo
cùngKĐ 51 CT với 6 Phi đoàn trực thăng 213, 233, 239, 253, 257 và
247 cốthủ..Suốt ngày 28 tháng 3, cầu không vận từ Sài gòn đã
chấmdứt nên không còn chuyến C130 nào ra đáp. Từ sáng đến
chiều,HQ chiến cuộc không yêu cầu một phi vụ nào nên phi
trườngvắng bóng phi cơ lên xuống. Một chuyến Boeing đặc biệt vàođáp
chỉ để đón một mình gia đình Tr/Sĩ Phát (?)..phi cơ chỉtaxi vào hậu
trạm dân sự gần PĐ 257 rồi quay trở ra liền, vừataxi chầm chậm trên
phi đạo vừa mở cửa..có chiếc jeep chạytheo đưa người lên ( Song
Chùy 213).8 giờ tối: Cộng quân bắtđầu pháo kích vào phi trường. Trận
đại pháo khốc liệt vớihàng loạt hỏa tiễn 130 ly liên tục rót vào phi
trường ĐàNẵng. Phi trường trở thành tê liệt hoàn toàn! Không cấp
chỉhuy thẩm quyền nào dám trực tiếp ban hành lệnh rút lui nên
khipháo kích tới mọi người tự động coi đó là hiệu lệnh cuốicùng, mạnh
ai nấy cất cánh mà đi. Sau đợt pháo đầu tiên vừatạm ngưng, anh em
tự động phóng ra khu bãi đậu..quay máy và cáctrực thăng bốc thẳng
lên như bướm vỡ tổ di tản sang phitrường Non Nước ở hướng Đông
cạnh Ngũ Hành Sơn (MarbleMountains Airfield) và từ đây một số đã tự
động bay đêm vàoPhù Cát..., một số phi cơ đã mất tích.Trong ngày 28
tháng 3, cácnhân viên dân sự Hoa Kỳ cùng thân nhân và một số nhân
viênViệt Nam làm việc cho CORDS (Civil Operations and Rural
DevelopmentService) đã được di tản bằng 4 chuyến bay của Air
America dùngcác C-46 và C-47 đáp xuống phi trường Non Nước. Cũng
tại phitrường này 4 chuyến bay DC-4 của Air Việt Nam đã được
thựchiện.Tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I:Sáng 28 tháng 3, Trung
TướngLê Nguyên Khang, Phụ Tá của Đ/Tướng Viên bay ra Đà Nẵng
đểnghiên cứu tình hình tại chỗ (Máy bay riêng của Tướng Khangđáp tại
phi trường Non Nước). Một buổi họp được triệutập gồm Tư Lệnh các Sư
Đoàn, Tỉnh Trưởng, KQ và HQ đểduyệt xét tình hình (Tướng Lạc vắng
mặt, ở lại Sàigon sau khitừ chối không đi cùng Tương Khang trở ra Đà
Nẵng). Sau cuộchọp, Tướng Khang bay trở về Sài Gòn, ghi nhận tình
trạng hỗnloạn đang diễn ra tại Đà Nẵng. Tướng Trưởng sau đó
dùngtrực thăng để bay đi xem xét tình hình.Khoảng 5 giờ chiều
28tháng 3: Bộ tham mưu của Quân đoàn I, với sự hướng dẫn củaĐ/Tá
Đáng, Tham Mưu Trưởng đã di chuyển sang Bộ chỉ huy 1 TiếpVận tại
Mỹ Khê gặp Đ/Tá Ngô Minh Châu (Chỉ Huy Trưởng) đểdi tản. Sau đó
toàn bộ đi về Sơn Chà và dùng tàu kéo do TrungTá Trần Bá Tuấn, Chỉ
Huy Phó Sở Công Tác thuộc Nha Kỹ ThuậtBộ TTM chuẩn bị sẵn để di
chuyển về Nam. Bộ Tham Mưu củaQuân đoàn I..tan hàng.! Đại Tá
Hoàng Mạnh Đáng đã mô tả tìnhtrạng của Bộ TL QĐ I như sau: '.tại Bộ
TL QĐ I, mọi ngườiđều rã ngũ. Tài xế, nhân viên truyền tin, binh sĩ

thuộc Đạiđội Tổng hành dinh..đều bỏ chạy..'Tại Văn Phòng Tư
LệnhQuân Đoàn I, Trung Tá Đức, Chánh Văn Phòng của Tướng
Trưởngvẫn chờ lệnh, và nhận được điện thoại của Tướng Trưởnggọi
sang căn cứ HQ Non Nước, ông ra ngoài. Bộ Tư Lệnh QĐ hầunhư bỏ
ngỏ. Các sĩ quan đã tự động rã hàng. Tr/Tá Đức chỉkịp lấy chai 'rượu
thuốc' của Tướng Trưởng cùng cặp sáchtrong có tấm chi phiếu 1 triệu
đồng của QĐ I chưa kịp lãnh vàcùng một tài xế chạy sang Non Nước.
Bộ Tư Lệnh QĐ I hoàn toànbỏ ngỏ.Cũng khoảng 5 giờ chiều, Tướng
Trưởng mời cácTướng Lân, Phó Đề Đốc Thoại đến họp tại Bộ Tư Lệnh
TQLCở Non Nước. Tại đây có cả Ông Albert Francis, Tổng Lãnh SựMỹ
tại Đà Nẵng, bàn về việc rút các Lữ Đoàn TQLC còn lại(458 và 369)
cùng Bộ Chỉ Huy ra khỏi Đà Nẵng. Sau cuộc họp,Tướng Trưởng tiếp tục
dùng trực thăng bay đi thị sát, PhóĐĐ Thoại bay về căn cứ HQ có Ô
Francis cùng đi theo. Tại căncứ HQ, Ô Francis cùng 2 nhà báo Úc (?)
đã dùng chiến đỉnh riêngcủa Phó ĐĐ Thoại để ra tàu HQ 5 ngoài khơi.
(Nhà báo Alan Dawson,trong tập sách 55 days- The Fall of South Viet
Nam, trang 175, đã viếttheo óc 'tưởng tượng' là Ô Francis đã dìu
Tướng Trưởng đểbơi ra tàu!)Khoảng 8 giờ 30, Tướng Trưởng đáp trực
thăngxuống căn cứ HQ và dùng hệ thống viễn thông của HQ để
'nóichuyện' trực tiếp với Tướng Viên và sau đó với TT Thiệu.Tướng Lân
cùng đoàn tùy tùng cũng dùng trực thăng đến căn cứHQ.9 giờ tối:
Cộng quân bắt đầu pháo kích vào căn cứ HQ bằngđại bác 130 ly và
hỏa tiễn từ phía Nam Ô và từ chân đèo HảiVân.. Dân tràn vào căn cứ
HQ. Một cuộc họp khẩn cấp đượctriệu tập tại Hầm Chỉ Huy trong căn
cứ HQ Tiên Sa với sự cómặt của các Tướng Trưởng, Thi, Lân, Hinh,
Thoại (thiếu cácTướng Điềm còn ở Đặc khu, Khánh mất liên lạc khi CQ
pháo vàophi trường..) và trong buổi họp này, Tướng Trưởng đã
quyếtđịnh rút quân toàn diện khỏi Đà Nẵng. Buổi họp chấm dứtlúc 10
giờ 30. Tướng Thi đề nghị và được chấp thuận lậpmột bộ chỉ huy hành
quân lưu động cho QĐ I từ tàu HQ ngoàikhơi, nên dùng trực thăng
cùng HQ Đ/Tá Nguyễn Xuân Sơn (Tư LệnhHạm Đội) bay ra tàu lúc 10
giờ 45.(Trực thăng này do Tr/Úy Tâmđiều khiển lần đầu tiên bay đáp
xuống một LST ban đêm ngoàikhơi). Sau đó Tướng Thi và Đ/Tá Sơn
chuyển sang chiến hạm HQ405. Bộ Tham Mưu của HQ Vùng I Duyên
Hải, dưới quyền chỉ huycủa HQ Đ/Tá Hội, Tư Lệnh Phó di chuyển bộ về
bãi biển TiênSa để ra Dương Vận Hạm ngoài khơi, cùng trong đoàn di
tản cóĐ/Tá Quế, Tham Mưu Trưởng TQLC. Tại căn cứ, còn lại cácTướng
Trưởng, Tướng Lân, P ĐĐ Thoại.. Trực thăng riêng củaTướng Trưởng
đã bị hư hại do đạn pháo kích nên ông gọimột trực thăng từ SĐ1 KQ
đến thay thế. Trực thăng này do Đ/TáĐặng Văn Phước, Không đoàn
Trưởng KĐ 51 lái, đáp xuống vàđón Tướng Trưởng, đi theo có Đ/Úy
Hòa, cận vệ. Trực thăngrời căn cứ lúc 11 giờ 15 tối, đích thân PĐĐ
Thoại đưa tiễnTướng Trưởng (Bài viết của Tác giả Phiến Đan ghi lại
mộtcách bi thảm nhưng 'kém chính xác' hơn:'..các đơn vị đã di

tản,không còn liên lạc để kêu chiếc trực thăng khác được. Độtnhiên
trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng không biếtcủa đơn vị nào.
Đ/Úy Hòa phải dùng đèn pin chiếu lên phi cơrồi chiếu vào chiếc cặp
samsonite ông đang cầm để cho phi côngtrực thăng biết là ở dưới có
cấp chỉ huy cao cấp..' Trựcthăng của Tướng Trưởng bay về đài kiểm
báo Sơn Chà và ônggặp Tướng Khánh, Đ/Tá Vượng..Sau một phiên
họp ngắn, tấtcả bay trở lại Tiên Sa, nhưng căn cứ lúc này đã trống
vắng,nên trực thăng bay về căn cứ Non Nước, nơi đặt Bộ TL
TQLC(trong lúc này, Tương Lân và PĐĐ Thoại cùng đoàn tùy tùng,
saukhi biết là tất cả các trực thăng riêng đều đã bị hư hạido pháo kích,
đã di chuyển khỏi hầm chỉ huy tại căn cứ HQ TiênSa ra một bờ biển
nhỏ phía sau núi để tìm cách gọi chiếnhạm vào đón). Tại căn cứ TQLC
chỉ còn Đ/Tá Trí, Phó Tư LệnhTQLC). Tại đây, Tướng Trưởng cho phép
các SQ KQ, và BB tùy nghi ditản, dùng chiếc trực thăng sau cùng này
để tìm đường tựthoát. Ông quyết định rút theo TQLC. Khoảng 10 giờ
30 sáng ngày 29tháng 3, các chiến hạm HQ 401, 402 và 404 đã vào
đón TQLC.. Do tàunhỏ không thể vào bãi nên Đ/Tá Trí, Đ/Úy Hòa đã
giúp TuớngTrưởng choàng áo phao để cùng bơi ra tàu nhỏ và sau đó
đượcđưa lên HQ 401 và chuyển sang HQ 404. (Tác giả Phạm Bá Hoa,
trongĐôi dòng ghi nhớ, ghi lại theo lởi kể của Đ/Tá Trí, có mộtchi tiết
'thiếu chính xác' là 'Tướng Lân đã rời SĐ TQLC và rakhơi lên chiến hạm
của Hải Quân từ chiều 28 tháng 3 (?), trênthực tế Tướng Lân và tùy
tùng..vẫn còn ở căn cứ HQ cùngPĐĐ Thoại). Trên HQ 404 đã có mặt
Đ/Tá Nguyễn Xuân Hường, TưLệnh Lữ đoàn 1 Kỵ binh.Sau khi Tướng
Trưởng quyết định ởlại với TQLC và cho phép các SQ thuộc cấp tự di
tản, TướngKhánh đã cùng những SQ tháp tùng bay trở về Sơn Chà,
kiếm xăng,chuyển từng nón sắt từ các trực thăng khác bị bỏ lại
đangcòn tại bãi đáp và định bay ra ngoài khơi vùng Non Nước đểtìm
đáp xuống một chiến hạm, nhưng trời mù và các chiến hạmlớn lại tập
trung ỡ Mỹ Khê. Ông đành quyết định trở lạibãi biển Non Nước và cùng
tùy tùng bơi ra biển để sau cùng lênHQ 404 (trong đoàn còn có Đ/Tá
Vượng, Phước KQ, Đ/Tá Duệ TỉnhTrưởng Thừa Thiên). Trong khi đó,
một toán khác (21 người) gồmTướng Hinh, tùy tùng và một số SQ KQ
đã được tiếp cứu saukhi gửi tín hiệu khẩn cấp và được HQ 802 đưa tàu
nhỏ vàođón kịp. Tướng Lân và P ĐĐ Thoại, sau những trục trặc vềliên
lạc viễn thông, cuối cùng nhờ may mắn đã liên lạcđược với HQ 802 và
được tàu nhỏ vào vớt trong đêm (khoảng 3giờ rạng sáng ngày 29
tháng 3). Tướng Lân và PĐĐ Thoại đượcchuyển lên HQ 802 vào 8 giờ
sáng 29 tháng 3.Đoàn chiến hạm HQ,chở đầy binh sĩ và dân di tản đã
trực chỉ Qui Nhơn và CamRanh. HQ 2, HQ3 đi về Qui Nhơn, các chiến
hạm chở quân đa sốthuộc SĐ2 BB và SĐ TQLC như HQ5, HQ 401, HQ
402, HQ 404 và HQ 802 đivề Cam Ranh. Các chiến hạm còn lại di
chuyển dọc bờ biển đểtìm vớt những đơn vị còn lạc lại.(Kể từ trưa 31
tháng 3,1975 tất cả các chiến hạm rời khỏi vùng I và Vùng I cùng QĐ

Ichính thức tan hàng.Thành phố Đà Nẵng:Đà Nẵng đã trở thànhmột
thành phố vô trật tự và rối loạn. Người dân từ cácnơi trong Vùng I
chạy về tìm nơi tạm trú, người dân Đà Nẵngtìm đường chạy đi. Binh sĩ
từ các đơn vị tan hàng với võkhí trong tay tự động cướp bóc. Lưu
thông trong thành phố bịứ đọng, mọi di chuyển đều bị trở ngại (Tổng Y
viện DuyTân đã không thể đưa được 340 thương bệnh binh ra phi
trường). Hơn một triệu dân tị nạn chiếm ngụ các công thự và caoốc và
sinh hoạt tại bất cứ nơi nào còn chỗ trống. Bộ ChỉHuy Quân Trấn Đà
Nẵng được lệnh rõ ràng: Bất cứ kẻ nàodùng súng đạn cướp bóc, xâm
phạm tính mạng và tài sản củadân chúng sẽ bị lực lượng an ninh, quân
cảnh bắn hạ tạichỗ'.. Tuy nhiên lệnh Thiết Quân Luật cũng không còn
được thihành. Với tình trạng này: Thành phố Đà Nẵng sẽ tự sụp
đổkhông cần Cộng quân tân công'. Tổ chức hành chánh của Việt
NamCộng Hòa đã hoàn toàn tan rã, công chức, cán bộ các cấp từtỉnh
xuống đến xã ấp đều tự động tìm đường thoát thân.Cảnh sát và các
cán bộ an ninh đã bị bỏ rơi một cách tànnhẫn.Tình trạng tại bến tàu
Đà Nẵng: Đây là lối thoát duynhất cho những người muốn rời Đà Nẵng.
Sự hỗn loạn cũngkhông kém bên trong thành phố. Dân chạy loạn thuê
mướn ghethuyền nhỏ để tự di chuyển từ bờ ra ngoài khơi nơi một sốsà
lan và tàu chuyên chở của Hoa Kỳ thả neo chờ. Mỗi tàu sẽnhổ neo về
Cam Ranh khi số người lên đến chừng 10 ngàn. Bachiếc tàu của Hoa
Kỳ The Pioneer Commander, The Pioneer Contender vàchiếc USNS
Miller, một chiếc tàu vận tải của HQHK do một thủythủ đoàn dân sự
điều khiển đã được sử dụng trong chiếndịch di tản và di chuyển được
hàng chục ngàn người vào CamRanh.Hoạt động của Cộng quân:Ngay
từ rạng sáng 28 tháng 3, BộChỉ Huy CQ tại Đà Nẵng đã công bố lệnh
tổng tấn công vànổi dậy cho toàn bộ quân và cán bộ thuộc Quảng Đà.
Đài phátthanh Hà Nội đã cho phát thanh những lệnh hành quân cho
quân củahọ, và xúi giục cuộc nổi dậy của dân chúng. Tuy nhiên
trênthực tế Đà Nẵng đã hoàn toàn tê liệt và dân chúng đã biếtchắc là
thành phố sẽ lọt vào tay CQ, chỉ biết tìm đường tựthoát bằng mọi
cách.Các lực lượng quân sự của CS tại QuảngNam - Đà Nẵng trước tình
hình 'tự tan rã' của chính quyềnViệt Nam Cộng Hòa đã tổ chức 3 mũi
tiến quân vào Đà Nẵng:-Mũi thứ 1: Các Trung đoàn 96 và 97 CSBV từ
hướng Đông Hòa Hảitấn công vào căn cứ Non Nước, phi trường Nước
Mặn và từđó ra An Hải, Mỹ Khê, Sơn Chà.- Mũi thứ 2: Các Tiểu đoàn
1(R20), 2, Đặc công 89 cùng SĐ 2 CSBV theo Quốc lộ 1 vào Cầu Đỏđể
tiến về Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I Việt Nam Cộng Hòa, TòaThị Chính Đà
Nẵng.- Mũi thứ 3: SĐ 304 CSBV cùng các tiểu đoàn89, 35 và 575 từ
Tây Bắc Hòa Vang tấn công từ hướng Sùng Mây,Phước Tường về phi
trường Đà Nẵng.Liên tục trong suốtngày/đêm 28 tháng 3, CQ dùng
pháo binh của QK 5 CSBV, và các tiểuđoàn Pháo 575, 577 liên tục
pháo kích vào phi trường Đà Nẵng vàcăn cứ HQ Sơn Chà.Ngày 29
tháng 3, 1975:Phi trường Non Nước:Sau khiphi trường Đà Nẵng bị

pháo kich và trở thành không thể sửdụng, các trực thăng còn lại đều
về đáp tại Non Nước vàkhông còn nhận được lệnh từ các cấp chỉ huy!
Các phi côngtùy nghi hành động và tự quyết định.Phi công Song chùy
ghi lại:'..Cuối cùng mệt mỏi vì cả ngày chưa ăn uống gì, tôi đápxuống
Non Nước tắt máy, tìm giấc ngủ dưới bụng phi cơ trênbãi cỏ bên cạnh
phi đạo.. Sáng 29/3, sau giấc ngủ ngon lành, tôithức dậy khi trời mờ
sáng thì bạn bè đã bỏ đi hết. Trên phiđạo Non Nước còn mấy chục trực
thăng xếp hàng dài như sắpcất cánh hành quân mà không có pilot..'
Phi công SC sau đó tìm mọicách đổ thêm xăng, kể cả dùng ruột xe làm
ống dẫn và cuốicùng cất cánh rời kho dầu Chợ Mới lúc 5 gìờ chiều. Có
thểnói đây là chiếc trực thăng cuối cùng của SĐ 1 KQ, mang số 107,rời
không phận Đà Nẵng.Tập Quân sử Không Quân Việt Nam CộngHòa ghi
lại (trang 193-194):' Ngày 27/3, tình hình rối loạn tại ĐàNẵng càng trở
nên nguy hiểm hơn khi VC bắt đầu pháo kích vàothành phố và phi
trường. Ngay trong đêm đó, Thiếu Tướng VõXuân Lành. Tư Lệnh Phó
KQ Việt Nam từ Tân Sơn Nhứt đã bay rađể lượng định tình hình'.
Tướng Lành nhận định KQ phảirút khỏi Đà Nẵng để bảo toàn lực lượng,
nhưng không đủthẩm quyền quyết định nên chỉ cho 8 chiếc C-130 từ
Sàigon bayra ngay trong đêm để bắt đầu di tản binh sĩ và gia đình,
ưutiên cho các chuyên viên kỹ thuật. Bước sang ngày 28/3, vì VC
giatăng pháo kích, Ch/Tướng Khánh, Sư Đoàn Trưởng SĐ 1 KQ đã
ralệnh cho tât cả mọi phi cơ còn có thể bay được, rời ĐàNẵng càng
sớm càng tốt. Trong ngày 28 và sáng 29, các phi công đãđưa được 130
phi cơ về TSN, tuy nhiên SĐ 1 KQ đã mất đến 180phi cơ (để lại hoặc bị
rớt trong khi di tản) trong đó có trọnhai phi đoàn C-7 Caribou đang
đình động và một số A-37..' (theo PhiCông Phạm Văn Cầu, PĐ 427, thì
một số Caribou khả dụng đã vềđược Sàigòn, trong đó có chiếc Caribou
do chính ông điềukhiển.. Chiếc C-7 này bay được về TSN hoàn toàn
không có vôtuyến liên lạc vì phi hành đoàn không ai mang theo
headset, phònglái không có điện, đồng hồ xăng bất khiển dụng...Một
chiếcC-7 khác cũng không có vô tuyến nên đã phải lắc cánh khi bay
xảqua trước trạm không lưu..).Tác giả Robert Mikesh trong
'FlyingDragons, The South Vietnamese Air Force', trang 143-44 ghi rõ
hơn là SĐ 1 KQđã bỏ lại 33 chiếc A-37, các phi cơ Caribou C-7 (khoảng
40chiếc-LTG) do thiếu cơ phận và bảo trì đang được đóng góicẩn thận.
Cũng trong tập sách này, Tr/Úy Phạm Quang Khiêm, hoatiêu phụ cho
Đ/Úy Nguyễn Văn Chuân, cùng bay 1 chiếc C-130 từ SàiGòn ra giúp di
tản cho biết chuyến phi cơ của ông đã chở đến350 người (trong khi
con số dự trù tối đa là 200 người). Đ/úyVĩnh Phổ, phi công của một
AC-119, thuộc Biệt Đội 831, đangbiệt phái công tác tại Đà Nẵng, ghi
lại là phi cơ của ông khirời bãi đậu phải lăn bánh qua cả 100 xác người,
chết vì pháokích để ra phi đạo.Trong lúc hỗn loạn, các phi công không
thểcất cánh an toàn, phi cơ bị rơi trong khi bay thoát vì trục trặckỹ
thuật hoặc hết nhiên liệu. Trong khi di tản bằng trựcthăng, một số sĩ

quan cao cấp của SĐ1KQ đã bị mất tích do phicơ rơi hay do bị bắn hạ
như Đ/Tá Nguyễn Bình Trứ KĐ TrưởngKĐ 10 Bảo Trì & Tiếp Liệu, Trung
Tá Hùng, Trung Tâm Hành Quân SĐ1, tự bay 1 L-19 cùng 2 con nhỏ về
Nam. Chiếc Chinook Cộng Hòa-47 doĐ/Úy Hoàng Bôi (PĐ 247) làm phi
công chính và Tr/Úy Nguyễn Văn Támphi công phụ, chở theo 17 người
không gặp may đã bị bắn hạkhi bay qua không phận Sa Huỳnh, phi cơ
phải đáp khẩn cấp xuốngxã Vĩnh Tuy, Phú Thạnh. Cả hai đã tự sát vì
không muốn bịbắt làm tù binh. Một chiếc Chinook khác do Đ/Úy Phạm
Văn Kiếnlàm phi công chính, Tr/Úy Nguyễn Đình Hương phi công phụ,
Đ/ÚyNguyễn Anh Dũng, hoa tiêu chở theo gần 60 ngưới, do trọng
tảiquá nặng, phải bay ở cao độ thấp, cũng bị trúng đạn khi bayqua
vùng Sa Huỳnh, tại Xã Phổ Châu, quận Đức Phổ. Phi côngphụ bị
thương nặng, Đ/Úy Kiến đã phải hạ cánh. Đại ÚyDũng đã bắn Tr/Úy
Hương theo yêu cầu của Hương và tự sát sauđó.Theo Malcolm Brown
của NewYork Times thì trong buổi sáng sớm 29/ 3,10 chiếc UH-1 cuối
cùng của KQ Việt Nam đã chở các nhân viên KQcòn kẹt lại bay khỏi Đà
Nẵng, mỗi phi cơ chỏ ít nhất là 20người bay về Non Nước để tìm xăng
nhưng đa số đã không gặpmay: Một phi cơ hết xăng phải đáp xuống
Cù lao Ré, một chiếckhác phải đáp xuống Chu Lai đã bị VC chiếm đóng
từ 2 ngàytrước, 4 chiếc khác bị trúng đạn phòng không của CQ gần
ChuLai và chỉ 4 chiếc về được Sàigon.(Trực thăng của TướngĐiềm cũng
hết xăng và rơi trong vùng Sa Huỳnh, tất cả mọingười trên phi cơ tử
nạn ngoại trừ Phi Công Bình sốngsót).Trưa ngày 29, một phi cơ dân sự
Hoa Kỳ, chiếc Boeing 727 củacông ty World Airways do quyết định liều
lĩnh của phi công và domay mắn đã bất ngờ đáp xuống phi trường Đà
Nẵng, bốcđược khoảng 268 người (trong đó có 150 binh sĩ thuộc ĐĐ
HắcBáo SĐ1BB, đã dùng vũ khí để dành được chỗ trên phi cơ),trước sự
ngỡ ngàng của Cộng quân đang có mặt tại phitrường. Khi phi cơ cất
cánh, súng bắn theo, cửa bánh đáp đểmở vì có 4 người nằm bên trong,
1 đã chết khi phi cơ về đáptại Biên Hòa. Chiếc 727 thứ nhì, bay vòng
trên không phận ĐàNẵng đã không dám đáp xuống và đành trở về Sài
Gòn.Thànhphố Đà Nẵng:Ngay từ đêm 28, Đà Nẵng đã trở thành 'vô
chánhquyền', dân chúng tiếp tục dùng đủ mọi phương tiện di chuyểnvề
phía Tiên Sa và bến cảng. Sáng sớm ngày 29, Th/Tá Phan ĐứcMinh,
Phó Ủy Viên Chính Phủ Toà Án Mặt Trận Vùng I, do bất ngờ'kẹt' tại
quân lao Đà Nẵng, đã tự quyết định làm lệnh thảhết các quân phạm,
độ 1000 người và giải tán các quân nhâncơ hữu của Quân lao.8 giờ
sáng ngày 29 tháng Ba, từ Chùa PhápLâm, đường Ông Ích Khiêm, tổ
chức mệnh danh là 'Lực lượngHòa-hợp Hòa giải Thị bộ Đà Nẵng' đã tổ
chức hai đoàn xe docác tu sĩ Phật giáo ngồi trên xe, cắm cờ Phật giáo
và cờ MTGPđi theo 2 ngã, một về phía Hòa Mỹ hướng ra đèo Hải Vân
vàmột về phía Phước Tường để đi vào Quảng Nam, Tam Kỳ đểđón
quân CSBV vào Thành Phố.Đến 1 giờ trưa ngày 29 tháng 3,đoàn xe trở
lại Đà Nẵng cùng với các xe thiết giáp và xe chởbinh sĩ CSBV theo sau.

(Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: 30 tháng 4-75 Máu vàNước Mắt).Theo
thông báo chính thức của CSBV thì họ 'hoàn toàngiải phóng' Đà Nẵng
vào lúc 11 giờ 30 ngày 29 tháng 3 năm 1975.-Những sự kiện kết
cuộc:Con số chính thức do CSBV công bố thìhọ bắt được làm tù binh
tại Đà Nẵng là 73 ngàn quân-cánchính Việt Nam Cộng Hòa trong đó 54
ngàn binh sĩ, 9800 địa phươngquân, 5600 nghĩa quân và 3100 cảnh
sát. Số sĩ quan bị bắt gồm 10Đại Tá, 70 Tr/Tá, 260 Th/Tá, 1300 Đ/Úy,
1900 Tr/Úy, 2000 Th/Úy và2300 Chuẩn Úy. (Tư liệu của Bộ Chỉ Huy
Quân sự QN-DN cũ).Ngaytừ trưa 29 tháng 3, Lực lượng Hòa giải (?)
Phật giáo đãhướng dẫn bộ đội CSBV đến tiếp quản các trụ sở
hànhchánh và căn cứ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa, kêu gọi treocờ
Phật giáo. Đội 'An ninh Phật giáo' đi lùng bắt các nhânviên an ninh,
cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa và đã bắn chết tạichỗ một số nạn
nhân.TĐ 9 TQLC, thuộc Lữ Đoàn 269, trú đóngtại Đại Lộc, Quảng Nam
được lệnh rút quân vào 6 giờ chiềungày 28 tháng 3 để về Non Nước.
Gần 11 giờ trưa, ngày 29 đơnvị tiền phương của TĐ mới đến được
Sông Hàn, quá trễđể được di tản, và đành tan hàng vào trưa 30 trên
bãi biển AnHải.Trong đêm 30, rạng 31 tháng 3 các chiến hạm HQ 7 và
HQ 403tuần tiễu trong vùng Sơn chà và Bãi Bắc vớt được 45 TQLC,
8thuộc SĐ3, 18 BĐQ.- Tài liệu sử dụng và ghi chú:Những ngàycuối của
Việt Nam Cộng Hòa (Cao Văn Viên, bản dịch của NguyễnKỳ Phong).
Tập sách viết một cách tổng quát về một số dữkiện khi QĐ I tan hàng.
Tác giả Trọng Đạt đã viện dẫn nhiềuchi tiết để dùng trong bài Tuyến
đầu thất thủ của Ông.Cantrường trong chiến bại (Hồ Văn Kỳ Thoại):
Đây là tập sáchcó thể được xem như một tài liệu chính xác nhất về
cuộc'tan hàng' tại Vùng I. Tướng HQ Hồ Văn Kỳ Thoại đã ghi lạirất
nhiều chi tiết về những giờ phút cuối cùng tại căn cứTiên Sa cùng các
Tướng chỉ huy khác của Quân Đoàn I. Những chitiết do Tướng Thoại
cung cấp đã giải thích được nhiều 'khúcmắc', và giải đáp được một số
'câu hỏi' do các bài hồi kýkhác đặt ra... như việc Tướng Thoại đã xác
nhận là không cólệnh di tản SĐ 3 BB.Các bài hồi ký của các chiến sĩ
HảiQuân:- Cơ xưởng hạm Vĩnh Long HQ 802, Những ngày cuối trên
biểnĐông của Hạm Trưởng Vũ Quốc Công: Bài hồi ký có những chitiết
rất chính xác trong việc cứu vớt các toán KQ đi cùngTướng Hinh, và
việc đón Tướng Lân, Tướng Thoại và các tùytùng đi theo khi rời hầm
chỉ huy tại căn cứ HQ Tiên Sa, các chitiết phù hợp với lời kể cũa Tướng
Thoại.- Đà Nẵng, Di tảnbuồn của Hạm Trưởng HQ 402 Nguyễn Thiện
Lực (trong Đặc sanĐệ Nhứt Song Ngư Họp mặt 2000): Bài hồi ký có
những chi tiếtvề việc đón TQLC ở bãi biển Sơn Chà, kể cả việc
TướngTrưởng khi được đón lên chiến hạm đã tu vài hớp Cognac do
SQtùy viên đưa cho ông (?)Những ngày cuối tháng tư của Tâm U
(cũngtrong Đặc san trên) có một đoạn (trang 212) ghi lại một số
chitiết kinh hoàng khi Chiến Hạm HQ 402 đón quân dân rút
chạy:'..Ngày 28 tháng 3, dân chúng và quân nhân các đơn vị BB và

TQLCđông nghẹt trên bãi biển Tiên Sa, Đà Nẵng. Tàu được lệnhủi bãi
để cứu. Tàu chưa vào tới bãi, dòng người đã túa ra,bơi lội lõm bõm
chung quang tàu, giành giựt leo lên. Tàu vào sáthơn nữa, có thể đè
chết một số người dưới lườn tàu màtrên tàu không hay. Cửa ramp vừa
mở, dân chúng và binh lính bu đenđặc. Trên bãi một đoàn thiết giáp
ầm ầm phóng xuống, cánbừa lên những người không kịp tránh dạt ra.
Hạm trưởng phảidùng loa, cho hay sẽ đón hết, trật tự mới tạm yên.
Khi tàuđầy nhóc người từ trong lòng tàu đến các ổ súng và khắpcác
ngỏ ngách, hạm trưởng ra lệnh đóng cửa ramp và rút bãi.Nhiều người
hốt hoảng bơi ra ngoài với hy vọng lên đượctàu. Máy lùi mà tàu không
nhúc nhích. Hạm trưởng lo sợ tàu mắccạn, cho lệnh tăng tôc độ máy
tối đa. Nước cuồn cuộn sôisục dưới sức quay của chân vịt, cuốn cả
những người đangbơi lội quanh tầu trong lúc tuyệt vọng. Máu loang đỏ
mặtnước. Súng nhỏ trên bờ bắn ào ào xuống tàu, khiến hạmtrưởng ra
lệnh tầu quay gấp để hướng ra khơi. Nhiều ngườinữa bị chân vịt hút
vào và chém chết. Xác người nổi lềnhbềnh quanh thân tầu như rong
biển..'Tập Hải Sử Tuyển Tập doTổng Hội Hải Quân & Hàng Hải ấn
hành, dành một Chương về'Cuộc Rút quân tại Đà Nẵng ' do Điệp Mỹ
Linh viết (trang 503đến 509). Bài viết có nhiều chi tiết về vai trò của
Hải Quântrong cuộc rút quân nhưng cũng có nhiều vấn đề cần phối
kiểmnhât là về ngày giờ của các sự kiện như:Tác giả viết: 'Thời gian
này, hai đơn vị TQLC và Nhẩy Dù đang ở trên cácchiến hạm, sẵn sàng
rời ĐN theo lệnh TT Thiệu. Không hiểu sựdằng co giữa Tướng Trưởng
và TT Thiệu như thế nào nhưng 2 SĐDù và TQLC đã lên các Dương Vận
Hạm HQ 504, 505 và 500 hai ngàyrồi mà các chiến hạm vẫn chưa
được lệnh tách bến. Quá khuyangày 29 tháng 3, một Đại Tá từ QĐ I
xuống chiến hạm, truyềnlệnh TT cho Hạm Trưởng HQ 500 , HQ Trung
Tá Lê Quang Lập rời bến,tiếp theo là HQ 504 và 505 cũng được lệnh
rời bãi Quân vận ĐàNẵng' Sự kiện kể trên hoàn toàn do tưởng tượng
của tácgiả, vì SĐ Dù đã rút khỏi Vùng I từ giữa tháng 3,1975 và
cuộcrút TQLC của Vùng I diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 3.Tác
giảviết về cuộc bơi ra chiến hạm của Tướng Trưởng như sau:' 12giờ 30
khuya 29 rạng 30 tháng 3 Hạm Trưởng HQ 404 HQ Trung TáNguyễn
Đại Nhân nhận được mật lệnh từ Sàigon: chỉ thị choHQ 404, đúng 4
giờ sáng 30 tháng 3, vào cách bờ 5 hải lý đểđón Tướng Trưởng'. Tác
giả cũng kể thêm nhiều chi tiết nhưHQ 404 chờ nhận lệnh trực tiếp từ
Bộ TTM trong khi thả trôichờ Tướng Trưởng. Các diễn tiến trên khác
hẳn với nhữngsự kiện do PĐĐ Thoại ghi lại, và không phù hợp với các
bàihồi ký khác. Đà Nẵng thật sự thất thủ từ 11 giờ 30 trưangày 29
tháng 3 và theo Tướng Thoại thì Tướng Trưởng và TưLệnh Phó TQLC,
Đ/Tá Trí đã bơi ra tàu vào 10 giờ 30 sáng 29 tháng3 và lên HQ 401 rồi
sau đó mới chuyển sang HQ 404. Tướng Thoạicũng không hề nói đến
mật lệnh từ Sàigon (?).Các chi tiết vềcuộc 'di tản hỗn loạn' của SĐ 1
KQ được ghi chép qua các tàiliệu như:Flying Dragons The South

Vietnamese Air Force của Robert Mikesh,trang 143. Tác giả đã ghi lại
lời kể của Tr/Úy Phạm Quang Khiêmvề chuyến bay C-130 từ Sàigòn ra
Đà Nẵng đêm 27-28 tháng 3. Consố phi cơ bị bỏ lại được ghi là 130
chiếc.Tập Quân SửKhông Quân Việt Nam Cộng Hòa, trang 193-194 ghi
con số phi cơ bịmất lên đến 180 chiếc.Một thời để nhớ (Song chùy
213) Tháng4-2009 trên website CánhThép. Tác giả đã kể lại tình trạng
hỗnloạn, không còn chỉ huy khi phi trường bị pháo kích vào đêm
28.Các phi công không hề nhận được lệnh di tản mà tự quyếtđịnh.
Song Chùy 213 cũng ghi lại tình trạng bi thảm khi phải tựkiếm xăng để
có thể tự thoát.Chuyến bay cuối cùng của TrầnNgọc Toàn, trên website
CanhThep cùng những e-mail trao đổi giữacác cựu phi công của PĐ
247 Chinook ghi lại những trường hợp hysinh, tự sát của 2 phi hành
đoàn khác nhau tại vùng Sa Huỳnh,Quảng Ngãi.Phi đoàn 427 Không
Vận Chiến Thuật của Phạm VănCần về các chuyến bay sau cùng của
một số phi cơ C-7 Cariboukhiển dụng khi di tản khỏi Đà Nẵng. Tuy
nhiên trong bài Hồi ỨcTháng Tư của Nguyễn Duy Ân, một phi công của
PĐ 427 thì :' Bagiờ sáng đạn pháo kích mới thưa rồi ngưng hẳn, quá
mệt mỏitôi nằm chợp mắt trên chiếc bàn trước phi đoàn, chợt cóngười
đánh thức tôi dậy, giọng hốt hoảng 'Tr/t C. dọt rồi',tôi chưa kịp hỏi thì
T/u T nói 'Ông lấy chiếc N..bay mất rồi'.Tôi cau mày bối rối. Cả phi
đoàn chỉ có hai chiếc khả dụng,một chiếc về nằm ở Tân Sơn Nhất, còn
chiếc này ưu tiên chotất cả nhân viên của PĐ trong giờ cấp bách, anh
em nằm chịutrận pháo suốt đêm, thế mà..' Phi công ND Ân sau đó
cùng mộtsố nhân viên cơ khí tìm cách chữa cấp tốc một C-7 khác
nhưngkhông thành công, ông cũng thử một AC 47 của Biệt Đội Hỏa
Longbỏ lại trong hangar nhưng cũng không xong, nên đành chạy sang
MỹKhê bơi ra canô và được kéo lên để sau cùng lên được chiếnhạm
HQ.Những chi tiết quan trọng và đặc biệt về Tướng KhánhSư Đoàn
Trưởng SĐ 1 KQ trong những ngày Quân Đoàn 1 tan hàng lạido Tướng
HQ Hồ Văn Kỳ Thoại ghi chép lại trong tập Can trườngtrong Chiến bại.
Tướng Thoại ghi lại, trang 282-283:' Về phầnKhông Quân: trong đêm
27 thì địch đã pháo kích lai rai vào phitrường. Việc phòng thủ và chống
pháo của căn cứ thì có ChỉHuy Trưởng căn cứ lo. Các phi vụ oanh tạc
lại do Trung tâm Hànhquân của Quân đoàn chỉ thị thẳng xuống Trung
tâm HQ của SĐKQ.Tự ông, Tướng Khánh không thể ra lệnh tấn công
các mục tiêuđịch được. Các phi cơ vận tải thì đậu tại Sàigòn và doBộ
TTM cùng Bộ TL KQ điều động. Sáng 28, Tướng Khánh đượclệnh di tản
các F-5 về Phù Cát. Các trực thăng thì được phântán đi các doanh trại
để tránh thiệt hại có thể xẩy ra dopháo kích. Theo Đ/Tá Vượng, KĐ
Trưởng thì số phản lực A-37khiển dụng còn đến ít nhất là 40 chiếc:
như thế mà Quânđoàn không có điều động một phi vụ oanh kích nào
để giảitỏa áp lực của địch có thể vì không có vị Tướng nào cómặt tại
TTHQ Quân đoàn, chỉ còn sĩ quan tham mưu không có thẩmquyền ra
quyết định!Khi Tướng Khánh rời phòng họp với cáctướng lãnh khác,

sáng ngày 28 và khi ông về họp ban tham mưu củaông thì chỉ thị vẫn
là tử thủ. Tướng Khánh chỉ nghĩ là phitrường sẽ bị pháo kích nặng, có
thể một số phi cơ sẽ bịthiệt hại, nhưng không bao giờ ông nghĩ đến
việc phải di tảntoàn bộ SĐ 1 KQ, vì việc bảo vệ phi trường đã có BB và
ĐịaPhương Quân đảm trách.Cũng vì thế khi Tướng Trưởng đến gặpông
tại Đài Kiểm Báo Sơn Chà và nghe Tướng Trưởng ra lệnhrút hết và di
tản khỏi phi trường: ai bay được thì bay, nhữngngười còn lại chạy về
Nam Ô sẽ có HQ rước. Tướng Khánh đãphải hỏi lại lần thứ 2 vì quá bất
ngờ: ' Xin Trung Tướng xácnhận lại, tất cả phải rời phi trường, ai bay
được thì bay,ai không có phi cơ thì đi bộ về phía bờ biển Nam Ô, có
phảivậy không ?' Tướng Trưởng xác nhận là đúng như vậy.
TướngKhánh định dùng điện thoại báo về Bộ TLKQ Sàigòn nhưng
nhânviên đài Kiểm Báo đã phá hủy tổng đài, đành dùng hệ thôngliên
lạc nội bộ để gọi về Bộ Tư Lệnh SĐ 1 KQ cho lệnh tựđộng di tản...(Lúc
này đã quá trễ vì các phi công đã tùy nghidi tản ngay trong đêm khi
phi trường bị pháo kích- ghi chú củatác giả). Sau đó Tướng Khánh
cùng Tướng Trưởng và tùy tùngbay xuống căn cứ HQ đã trống, rồi
xuống Bộ TL TQLC tại NonNước. TQLC chỉ cho mình Tướng Trưởng và
Tướng Khánh vào bêntrong Bộ TL. Sau đó Tướng Trưởng quyết định ở
lại với TQLCvà cho Tướng Khánh cùng đoàn tùy tùng tùy nghi di
tản'..Đôi dòngghi nhớ của Phạm Bá Hoa: Tập sách ghi lại ở những
trang 236-238,lời kể lại của Đ/Tá Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh Phó SĐ
TQLC(kể lại vào ngày 14 tháng 1 năm 1995) về những giờ phút
chótcủa cuộc di tản Bộ Chỉ Huy TQLC và cuộc chạy ra tàu củaTướng
Trưởng. Những lời kể lại này có một số điểm mâuthuẫn và khó hiểu khi
đối chiếu lại với một số tư liệu vàhồi ký khác như 'Tướng Lân đã rời SĐ
và ra khơi lên chiếnhạm của HQ từ chiều 28 tháng 3 trên thực tế
Tường Lân vẫnở lại căn cứ HQ Tiên Sa cùng PĐĐ Thoại và chỉ được
cứuthoát vào phút chót cùng Tướng Thoại! Và đoạn viết khi ônghỏi
Tướng Trưởng lúc chiến hạm vào đón (6 giờ sáng 29 tháng3): Thưa
Trung Tướng, tôi không biết do lệnh từ đâu mà chiếnhạm chờ tôi và họ
đang đón chúng tôi (?) Đối chiếu vớinhững diễn biến do PĐĐ Thoại ghi
lại trong 'Can trường trongChiến bại' thì lệnh di tản TQLC do chính
Tướng Trưởng quyếtđịnh và giao cho HQ thi hành (trang 241) Vị Tư
Lệnh Phó TQLC có lẽđã không liên lạc với Tướng Lân Tư Lệnh của ông
(?) đểcũng bị bất ngờ khi được HQ vào di tản?Các bài hồi ký củacác
chiến sĩ TQLC:' Tháng Ba buồn..hiu !' của Tiểu Cần (từwebsite
nguoivietboston) Tiểu Cần là bút danh của người sĩ quan mangmáy vô
tuyến riêng của Tướng Lân. Bài ghi lại nhiều chi tiếtdiễn ra trong Hầm
Chỉ Huy HQ ở Tiên Sa trong lúc bị pháo kích vàcuộc di tản của Tướng
Lân cùng Tướng HQ Thoại, kể cả việcTướng Thoại phải dùng PRC 25
của TQLC để gọi tàu vào cứu! Mũxanh Tiểu Cần ghi lại: ' Đi vòng dưới
chân núi Sơn Chà chừng 2tiếng thì chúng tôi ngồi nghỉ. TL/HQ làm tín
hiệu bằng đèn pincho tàu vào rước, có lẽ đến hơn 30 phút sau mà cá

lớn cá nhỏvẫn lặn mất tiêu, không có tàu nào vào đón cả, nên TL/HQ
nhờtôi liên lạc bằng TT. Trời đất? Một giới chức đứng đầuvùng I duyên
hải mà không có một âm thoại viên (ATV) hay hệthống liên lạc TT đi
theo ? Cũng may là trưa nay, trong lúc rỗirảnh chờ lệnh mới và qua
nhiều năm tháng trong nghề đã dạytôi những kinh nghiệm và lanh lợi
nên tôi xin được tần sốnội bộ của HQ nên bây giờ tôi vô tình lại kiêm
nhiệm thêm vaitrò một ATV của TL/HQ nữa, một ATV, hai TL. Chuyện
hi hữu như cáctướng lãnh họp hành quân mà không có Tướng KQ, như
TL/HQ màphải hành quân bộ trong đêm bên bờ biển! Sau khi liên
lạcđược với HQ, họ gửi vào 2 tàu chiến loại nhỏ và vì cónhiều đá ngầm
và sóng biển nên tàu chỉ đậu cách xa bờchừng 10m nên chúng tôi phải
bơi ra tàu. Th/Tướng TL, Tr/Úy Hạnhvà tôi ngồi trên boong, cuối đuôi
tàu, bộ quân phục ướt sũng,gió thổi mạnh. Tiểu Cần cũng ghi thêm 'sự
thật nó vậy mà.Điển hình là khi Phó ĐĐ TL/HQ phải nói rõ tên thì
'tầutrưởng' mới tin và cho tàu vào đón. Điển hình là sau khi họpxong,
tại sao PĐĐ không đi ra hướng cầu tàu ngay trong Bộ TL/HQmà phải đi
bộ, mò mẫm trong đêm dưới chân núi Sơn Chà ? Vìcầu thì có mà tàu
thì không! ' Những sự kiện do Tiểu Cần ghilại rất chính xác, khi đối
chiếu lại với bài viết của HạmTrưởng HQ 802 (trong việc gửi tàu nhỏ
vào đón Tướng Thoại),và với những sự kiện do chính Tướng Thoại ghi
lại trong 'Cantrường trong Chiến bại', kể cả việc Tướng Thoại đã
gửichiến đỉnh riêng để đưa Lãnh Sự Francis ra Soái Hạm HQ 03
vảkhông trở vào được đã mang theo một trong 2 đặc lệnh truyềntin
HQ, đặc lệnh thứ 2 do Tr/Úy Ngọc, tùy viên giữ thì TướngThoại lại ra
lệnh cho Tr/Úy Ngọc đi theo TL Phó HQ ra tàu trước.'Trận chiến sau
cùng của T/Đ 9 TQLC' của Đoàn Văn Tịnh (TrưởngBan 3 TĐ) ghi lại
cuộc rút quân từ Đại Lộc, Quảng Nam vềđiểm hẹn Đà Nẵng để được di
tản. Tuy TĐ 9 TQLC vẫn giữđược đội hình di chuyển và chạy theo sau
TĐ còn có thêm đoànxe của Trung đoàn 56 BB/ thuộc SĐ3BB đóng tại
Duy Xuyên (Đ/TáTrung đoàn Trưởng cho biết đơn vị của ông bị bỏ rơi
hoàntoàn..: 'Cùng lúc đó, một cánh quân hỗn loạn vừa BB vừa PB
từDuy Xuyên chạy xuống. ĐĐ 4 chận lại ngoài tuyến, ĐĐT chỉ huyđưa
vào gặp tôi là một vị Đại Tá, Trung Tá Khai Trung ĐoànPhó và một
Th/Tá Tham Mưu. Tr/Tá Khai chào và hỏi:- anh là đơnvị trưởng?Không tôi là Trưởng ban 3. Tôi là Tr/Tá Khai, Tr/ĐPhó, bây giờ các anh
đi đâu, có thể cho chúng tôi đi tháp tùngđược không? Tôi nhìn các anh
gật đầu. Ông Đại Tá Trung ĐoànTrưởng tỏ vẻ giận dữ: 'Xin lỗi anh
nghe..Đ..mẹ chúng nó bỏhết chúng ta rồi..- Đ/Tá không nhận được
lệnh gì sao?--Xinlỗi Đ/Úy, lũ khốn nạn chẳng có lệnh lạc gì cả?'.. Đoàn
xesau nhiều trở ngại đã đến được điểm hẹn, nhưng quá trễ.11 giờ trưa
29 cánh quân đầu mới tới bờ sông Hàn. 12 giờ trưavượt sông và đến
được Chủng Viện Sơn Chà để sau cùng tanhàng trong uất hận..( Quyết
định lui binh SĐ 3 chỉ đượcTướng Trưởng ra lệnh cho Tướng Hinh vào
lúc 10 giờ 30 đêm ngày28 tháng 3 trong buổi họp tại Hầm Chỉ Huy ở

căn cứ HQ Tiên Sa.Tướng Hinh hoàn toàn bất ngờ, xin Tướng Trưởng
cho thời gianchuẩn bị nhưng không còn nữa. PĐĐ Thoại ghi lại: Sau
khi xin 72giờ để chuẩn bị, rồi xuống 48 và cả đến 24 giờ cũng
khôngđược. Ông Thoại nói với Ông Hinh:' Th/Tướng hãy về sắp
xếpcông việc SĐ rồi cùng bộ tham mưu bay ra bãi Bắc lúc 4 giờ
sángngày mai, tôi sẽ cho tàu vô đón Thiếu Tướng'. Vị Tư Lệnh nhìntôi
sững sờ biết là tình hình đã tuyệt vọng' . SĐ 3 BB đượcxem là bị bỏ rơi
hoàn toàn. Tướng HQ nhiều lần xác nhận làkhông có lệnh di tản SĐ 3.
Bộ Tư Lệnh SĐ chỉ có 6 giờ đểbỏ chạy cho kịp. Tướng Hinh tuy cố gắng
nhưng chỉ liênlạc vàđưa được gần 1000 binh sĩ tại Hòa Cầm ra khỏi Đà
Nẵng.Phần ông và một số tùy tùng đã được HQ 802 vớt trong lúc
kêucứu tuyệt vọng từ bờ biển.Bài: 'Trung Tướng Ngô QuangTrưởng'qua
lời thuật của Nguyễn Tường Tam' do Phiến Đan thựchiện, trích từ
Nguoi-viet Online. Bài viết có đoạn ngắn ghi lạilời kể của Đ/Úy Hòa,
tùy viên của Tướng Trưởng về nhữngphút cuối cùng của Tướng Trưởng
tại Đà Nẵng, kể cả việcphải dùng phao tự tạo để bơi ra tàu.Tình trạng
hỗn loạn tạithành phố Đà Nẵng được ghi chép lại từ:' Giờ phút hấp
hốicủa Đà Nẵng: Cuối tháng 3-1975' của Phan Đức Minh, Th/Tá
PhóCông Tố Tòa Án Mặt Trận Vùng I Chiến Thuật.'30-04-1975: Máu
vàNước mắt' của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, tập Bút ký đăng trênhonviet.co.uk . Tập bút ký mô tả tình trạng hỗn loạn tại ĐàNẵng cùng với
vai trò và hoạt động của Lực lượng Hòa giảiPhật giáo trong việc xúi
giục dân chúng nổi dậy và những vụthanh toán tìm giết các phần tử
quốc gia ngay từ trước khi CQtiên vào Đà Nẵng. Tài liệu ghi rõ tên các
nạn nhân và nơi bịgiết hại.Các tài liệu từ Sách- Báo Mỹ:'Nước mắt
trước cơnmưa' bản dịch của Nguyễn Bá Trạc từ ' Tears before the Rain
'của Larry Engelmann Tập sách đã dành 3 bài của 3 người Mỹ
khácnhau (trang 28 đến 46) viết về Chuyến bay cuối cùng của
chiếcBoeing 727 của Hãng World Airway đáp xuống phi trường Đà
Nẵngvảo trưa ngày 29-3 (lúc Cộng quân đã tiến chiếm phi trường)với
những chi tiết bi thảm như binh sĩ bắn giết dân chúng đểdành chỗ trên
máy bay, máy bay gần hết xăng, không đóng đượccửa sau, xác chết
kẹt trong phòng chứa bánh đáp, một bên cánhbị toác vì lựu đạn và
những nguy hiểm khi phi cơ hạ cánh. Tuynhiên, theo Wolf Lehmann,
Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (trang 72)thì đây là một chuyến bay
'gây tai họa', tự ý cất cánh, khôngđược chính quyền Việt Nam cho
phép và Tòa ĐS Hoa Kỳ cho rằngđây là một hành động vô trách
nhiệm, bốc đồng của Ed Dalygây ra nhiều phiền phức tuy đưa được
một số người ra khỏiĐà Nẵng nhưng cũng đã giết chết nhiều người
trên phi đạo.55Days The fall of South VietNam của Alan Dawson: Tập
sách dành một sốtrang (từ 161 đến 188) để viết về tình trạng thành
phố ĐàNẵng trong những ngày sau cùng. Một số chi tiết khá sống
độngvề sự hoảng loạn trong thành phố, tình trạng hầu như 'vôchính
phủ' và câu chuyện của những người Mỹ có vợ Việt vịkẹt lại cùng vai

trò của Tổng Lãnh sự Francis. Một số chitiết quân sự, có lẽ do nghe kể
lại nên không chính xác, nhưđoạn viết về một sĩ quan tên Tâm liên lạc
bằng điện thoạivề Sàigòn với cấp chỉ huy để xin tự đào ngũ (?) trong
khiliên lạc vô tuyến giữa Sài Gòn và Đà Nang đã gián đoạn, cácliên lạc
phải dùng hệ thống viễn liên của Hải Quân.NewYorkTimes, March 30,
1975: Bài viết của Ký giả Malcom Brown về Sự'Thất thủ' của Đà Nẵng
và tan rã của QĐ I Việt Nam CộngHòa.The Fall of South Vietnam:
Statements by Vietnamese Military and CivilianLeaders do Tổ hợp Rand
xuất bản. Tập sách tổng hợp nhiều ýkiến rất đa dạng, nhiều giải thích
về trường hợp Đà Nẵngtan hàng (trang 218-228), ghi lại một số 'lời kể'
của các giớichức 'có thẩm quyền' như của Tướng Trưởng, Tướng Hinh..
Tácgiả Nguyễn Đức Phương đã dùng một số chi tiêt của tập sáchnày để
viết trong Chương Cuộc lui binh của Quân Đoàn I trongtập Chiến tranh
Việt Nam toàn tập (Tác giả đã dùng những lờikể lại của Đ/Tá Nguyễn
Thành Trí với Đ/Tá Phạm Bá Hoa trongĐôi dòng ghi nhớ nên không
chính xác về trường hợp di tảncủa Tướng Lân).The Twenty-Five year
Century (Lam Quang Thi), tập sáchviết bằng Anh Ngữ. Tập sách có
một số chi tiết về buổi họptại hầm chỉ huy Tiên Sa, ghi lại chuyến bay
trực thăng củaTướng Thi ra hạm đội trong đêm, để lập một Bộ chỉ huy
nhẹlo việc di tản SĐ TQLC (?)
Trần Lý

