
Nữ Hổ Tướng Hồ Thị Quế,  
thiếu tá Nguyễn Văn Dần  
và tiểu đoàn 44 Biệt động quân 
 
Trong thời gian từ 1964 đến 1966, tiểu đoàn 44 Biệt động quân được chỉ huy bởi những sĩ quan tài ba như 

thiếu tá Nguyễn Văn Dần, thiếu tá Nguyễn Văn Huy... Riêng với thiếu tá 
Nguyễn Văn Dần, ông là một trong những tiểu đoàn ưu tú của binh chủng Biệt 
động quân, đã được ân thưởng hầu hết huy chương của Quân lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Trong thời gian giữ chức tiểu đoàn 44 Biệt động quân, ông đã chỉ 
huy tiểu đoàn lập nhiều chiến công trong các cuộc hành quân tại chiến trường 
miền Tây. Khi đụng trận, ông vẫn đội mũ Nâu, đeo khẩu rouleau 38, cầm can 
chỉ huy, điều động quân sĩ tấn công. Cùng chia xẻ vinh quang, buồn vui với 
ông trong các cuộc hành quân là bà Hồ Thị Quê, vợ của ông. 
 
Bà Quế đã theo chồng ra trận và lập nhiều chiến công. Bà đã được thiếu 
tướng Đặng Văn Quang (tháng 11/1965 thăng trung tướng), tư lệnh Quân 
đoàn 4/Vùng 4 chiến thuật lúc bấy giờ, đặc cách thăng cấp thượng sĩ. Thành 
tích của bà đã được ông Mike Martin, 1 trong những cố vấn của tiểu đoàn 44 
Biệt động quân ghi lại trong cuốn Black Tiger. Sau đây là một trích đoạn đã 
được phổ biến trên KBC số 22: 
 
Danh tiếng của nữ hổ tướng thực sự xảy ra trên chiến trường cùng với những 
người lính Biệt động quân trong những năm 1960. Bà thường xuất hiện nơi 
tuyến đầu, khi trận địa đang tới hồi quyết liệt, di chuyển dưới làn đạn để đến 
cứu người thương binh. Đôi khi, bà đi theo đại đội đi đầu, cùng với các chiến 

sĩ mũ Nâu, tấn công qua cánh đồng ruộng trống trải, không có một cây lớn ngăn đạn. Trong tiểu đoàn, ai cũng 
thán phục, công nhận lòng dũng cảm, chân thành của bà. Khi ra trận, bà thường đội nón sắt, sơn màu rằn ri, 
cọp đen của tiểu đoàn 44 Biệt động quân, đeo khẩu colt 45 bá trắng. Việt Cộng đồn đãi, đặt tên cho bà là "Nữ 
Tử thần", vì đối với địch nữ hổ tướng cũng nguy hiểm như các binh sĩ Biệt động quân. 
 
Bà được ân thưởng nhiều huy chương, chứng minh lòng quả cảm nơi chiến trường, bà cũng đã chia xẻ nhiều 
nỗi đau thương của chiến tranh. Vài tháng trước khi mất, bà ôm mối đau lòng, chứng kiến sự tổn thất của đơn 
vị với số quân đông gấp đôi tấn công. Trong trận đó, ngoài số Biệt động quân còn có 1 cố vấn Hoa Kỳ bị tử 
trận, 1 cố vấn khác bị thương. Sau trận đó, cũng như các Biệt động quân, bà đã cạo đầu nguyện sẽ rửa hận 
cho các chiến hữu đã ra đi.  
 
Được các binh sĩ Biệt động quân gọi bằng tiếng "chị Hai" thân mật, họ vẫn không quên cá tính nóng bỏng 
cũng như tình thương của bà đối với đàn em nhỏ trong đơn vị. Đối với những đứa em ba gai, bà lớn tiếng la 
rầy, đôi khi cho bạt tai, nhưng bao giờ cũng có trách nhiệm, tình thương đối với các anh em binh sĩ trong tiểu 
đoàn. Ngoài chiến trường, bà giúp đỡ toán quân y, chăm sóc băng bó cho các thương binh. Về hậu cứ, lo 
chạy chuyện giấy tờ, an ủi vợ con, thân nhân của những quân nhân tử trận hoặc bị thương nằm quân y viện. 
Bà "chị Hai" không ngần ngại móc tiền túi ra ứng trước, giúp đỡ cho người những người vợ trẻ qua lúc tang 
thương... 
  
Dân chúng Việt Nam nhất là các chiến sỹ ở vùng IV chiến thuật rất xúc động khi được tin Nữ Hổ Tướng Hồ 
Thị Quế bị chồng bắn chết trong một cơn hờn ghen. Thiếu tá Dần bị bắt và trước tòa ông đã khai rằng bà Quế 
đã dùng dao tấn công ông ta, khi bắt gặp ông cùng với một người đàn bà trẻ trong quận Vị Thanh (Chương 
Thiện), nơi nầy, tiểu đoàn 44 dùng làm hậu trạm cho cuộc hành quân trong vùng U Minh, một chiến khu vững 
chắc của bọn Cộng sản. Thiếu tá Dần đã khai trước tòa là ông bắn bà ta trong trường hợp tự vệ và cho biết 
"trong cơn hờn ghen … bà ta ghê gớm và hung dữ còn hơn những lúc bà ta xông pha chiến đấu nơi chiến 
trường".  
  
Câu chuyện về “nữ Hổ Tướng” là một huyền thoại mà bất cứ những quốc gia nào sống trong chiến tranh nhất 
là ở vùng Đông Nam Á châu đều có và được dân gian truyền tụng khắp nơi…khi những đám bụi mờ trên đồng 
bằng Cửu Long chìm vào trong màn đêm, những chiến sĩ đang canh gác nơi tiền đồn xa xôi, hẻo lánh hay 



ngồi viết thư cho gia đình bên ngọn nến leo lét đều cảm thấy có sự hiện diện của người " Chị Hai" thân yêu 
…Những nông dân cô đơn, trên đường trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc, qua những cánh đồng lúa 
thênh thang cũng cảm thấy có sự hiện diện của bà… đang đi trên những cánh đồng hoang lạnh, nơi mà bà đã 
cùng với các chiến hữu tung hoành chiến đấu để giữ từng thước đất, để tìm kiếm lại những người em Biệt 
Động Quân thương yêu của những thời oanh liệt.  
  
Và đến một ngày nào đó, khi lịch sử sang trang và trả lại công đạo cho những người lính QLVNCH, huyền sử 
về Nữ Hổ Tướng Hồ Thị Quế sẽ có một chỗ đứng trang trọng và tinh thần của bà Hồ Thị Quế, người " Nữ Hổ 
Tướng" can trường của binh chủng BĐQ sẽ sống mãi mãi trong lòng những người lính VNCH … nhứt là 
các chiến sỹ Mủ Nâu Biệt Động…  
  
Bắc California 10/18/2012  
BĐQ Nguyên Trần 
 
  

   
 
Bà hồ thị quế với biệt danh "cọp cái" , trong quân phục bđq , đại diện cho tđ 44 bđq thiện chiến , đang nhận 
tuyên dương/citation cao quý của tt mỷ đối với đơn vị . Người trao tuyên dương là tướng westmoreland . Tđ 44 
là đơn vị thứ hai của qlvnch nhận huy chương này . 
 

 
 
Ngày 10 tháng 4/1965, tiểu đoàn 44 Biệt động quân được 
Tổng tham mưu trưởng Quân Lực VNCH tuyên dương công 
trạng trước Quân đội lần thứ 4, toàn thể quân nhân của tiểu 
đoàn được mang Giây buân Công Bội Tinh. 16 ngày sau, 26 
tháng 4/1965, Tổng thống Johnson đã ký quyết định ban 
thưởng huy chương Danh dự của Tổng thống Hoa Kỳ cho toàn 
quân binh sĩ tiểu đoàn 44 Biệt động quân. Theo lời của ông 
Mike Martin, cựu cố vấn tiểu đoàn, thì tiểu đoàn 44 Biệt động 
quân là đơn vị đầu tiên của Quân lực VNCH được ân thưởng 
huy chương này. 
 



 
Bà Hồ Thị Quế phục vụ như 1 trung sỉ 1 tại tđ 44 bđq vnch dưới quyền 
của chồng , thiếu tá lê văn dần (1) , người đứng sau mang kính . Đơn vị 
này chưa bao giờ thua hay bị mất súng . Tt dần và vợ có 7 con . (1) 
theo tt hồ viết lượng , coi tđ này năm 1968 thì tt dần mang họ nguyển 
và là tđt đầu tiên của tđ này) 
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