Hội Quán Phi Dũng - Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
rút ra khỏi căn cứ (tuyến Tây Nam)...
Cuộc tổng công kích đợt 1 của VC vào Sài Gòn
chấm dứt ngày 23-2-1968. Ðịch để lại 5520 xác chết.
Tổn thất của chúng trong trận đánh vào Yếu khu
TSN như sau:
• 187 xác để lại trong căn cứ, do lực lượng phòng
thủ tuyến B bắn chết.
• 82 xác nằm gần hàng rào phía ngoài (khu sân
golf), gần cổng số 10 (TT Tiếp Huyết), do lực lượng
Hoa Kỳ ở MACV và TÐ2CV thanh toán.
• 693 xác phía bên ngoài căn cứ, do Thiết giáp Hoa
Kỳ từ Củ Chi đến và lực lượng phòng vệ từ trong phi
trường bắn ra, xa hơn nữa là do TÐ53 ÐPQ tiêu diệt.
Tổng cộng: 962 tên bỏ xác tại trận.
Tổn thất về phía quân bạn như sau:
• Tử thương: 55 (Không Quân HK: 4, Lục Quân
HK: 19, KQVN: 5, Lục Quân VN: 27)
• Bị thương: 147 (KQHK: 11, LQHK: 67, KQVN:
12, LQVN: 57).
Thăng thưởng trong Yếu khu:
• Không Quân: Thăng cấp Ðại tá: Trung tá Lưu
Kim Cương - Thăng cấp Trung tá: Thiếu tá Phùng Văn
Chiêu - Nhiều sĩ quan cấp úy, hạ sĩ quan và binh sĩ
thuộc lực lượng phòng thủ cũng được lên một cấp.
• Lục Quân : Một số sĩ quan chỉ huy yếu điểm, chi
khu, TÐ2CV, TÐ53ÐPQ và một số sĩ quan, HSQ, binh
sĩ được lên một cấp.
• Ðặc biệt, Ðại tá Cương và Trung tá Chiêu còn
được Ðại tướng Tư lệnh Ðệ Thất Không Lực
Hoa Kỳ trao tặng huy chương Anh dũng
bội tinh Silver Star with V. Mười chiến sĩ
KQ khác thuộc LÐ Phòng Thủ TSN được
trao tặng Bronze Star with V.
Cuộc phản công đẩy lui VC tại tuyến
phòng thủ B trong căn cứ TSN phải được
xem là một chiến thắng "vô tiền khoáng
hậu" của các chiến sĩ phòng thủ. Ðịch bỏ
lại 187 xác chết (chưa kể một số khác được
đồng bọn mang đi) trong khi chỉ có 5 chiến
sĩ KQVN hy sinh.
Trong số này có những trường hợp
đáng được đặc biệt đề cao là:
• Trung sĩ I Huề, xạ thủ đại liên 12 ly
7 trên chiến xa, sau khi bị thương và được
đưa vào Bệnh xá băng bó cầm máu, đã tình nguyện trở
lại tuyến B để tiếp tục chiến đấu.
• Một Hạ sĩ phòng vệ (không nhớ tên), nhà chỉ có
một mẹ góa con côi, đang nghỉ phép ở nhà, khi nghe tin
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căn cứ TSN bị tấn công đã từ giã mẹ già trở về đơn vị để
chiến đấu bên cạnh đồng đội.
Cả hai chiến sĩ KQ nói trên đã anh dũng hy sinh tại
tuyến phòng thủ B.
• Trong số những chiến sĩ bị thương có Trung sĩ I
Lữ Bá Phương thuộc Ban 2 Yếu khu TSN, đang đi công
tác xa cũng chạy về tham chiến. Tinh thần của anh cũng
rất đáng được đề cao.
Ba chiến sĩ nói trên, cùng với những chiến sĩ KQ
khác đã hy sinh hoặc bị thương trong trận này, xứng
đáng được gọi là những anh hùng như bất cứ anh hùng
phi hành nào trong quân chủng, nhưng trong suốt 35
năm qua lại chưa một lần được nhắc tên. Thật đáng
buồn!

TỔNG CÔNG KÍCH ÐỢT II:
Mặc dù VC bị tổn thất nặng nề trong cuộc tổng
công kích đợt 1, tới trung tuần tháng 4-1968 đã có tin
cho biết chúng sẽ mở cuộc tấn công đợt 2. Tin tình báo
còn cho biết Căn cứ TSN vẫn là một trong những mục
tiêu hàng đầu của chúng.
Theo sự ước đoán của Trung tá Phùng Văn Chiêu,
nếu tấn công căn cứ lần nữa, VC sẽ không nhắm mũi
dùi vào tuyến Tây Nam (pháo đài OF51) như lần trước,
mà sẽ đánh vào các tuyến có nhiều dân cư sống bên
ngoài hàng rào, như các tuyến Ðông Bắc (Hạnh Thông
Tây), Ðông Nam (Ngã tư Bảy Hiền).

Mặt Ðông Bắc, khu C-130 có kho nhiên liệu, do
các lực lượng Hoa Kỳ và TÐ2CV trấn giữ, được tăng
cường một đơn vị quân khuyển hàng đêm đi tuần dọc
theo đường đai phòng thủ.

• Thiên Anh Hùng Ca KQVNCH
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