
 
 

LÒNG TRI ÂN CHÂN THÀNH 
* 

Thành kính tri ân: tất cả các Quân, Binh Chủng 

 
cùng 

 toàn thể Quân, Dân, Cán, Chính  
và  

Lực Lượng Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa 
đã và đang chiến đấu cho một  
VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN. 

* 

Kính tặng những 
NGƯỜI LÍNH YÊU QUÊ HƯƠNG 

* 
Đa tạ Thiếu Tá Kỵ Binh Hà Mai Khuê đã cung cấp  
Tài liệu về binh chủng Thiết Giáp Binh/QLVNCH. 

* 
 

Việt Cộng chạy, bỏ tăng còn nổ máy 
Thiết Giáp Binh Tiểu Đoàn Sáu thật hay! 

Đã trổ tài nhanh, gọn, ra tay ngay 
Trận Xa Chiến Phượng Hoàng hào hùng quá!* 

  
M48 Chiến Xa hạ tất cả 

Tăng địch nào lọt căn cứ của ta 
Dù ngụy trang, ẩn núp… vẫn nhận ra  

Ta bắt sống được tăng T59. 
  
 

Những người lính nón Mũ Xanh Tùng Thiết 
Giữ thành trì bằng khí tiết can trường 

Máu quật cường, quyết liệt vì quê hương 
Chận đúng hướng đối phương vượt Bến Hải. 



* 
  

Những Mũ: Đỏ, Đen, Xanh, Nâu… lợi hại 
Đem sức, tài cùng Vượt Ải Cam Go 

Vì ấm no, dân chủ và tự do 
Vượt khốn khó lo cho dân, cho Nước. 

  
Hải, Lục, Không Quân: người sau, kẻ trước  
Từng thăng trầm sánh bước cho miền Nam 

Nhìn giặc Đỏ ai an hưởng cho cam 
Tiền, Hậu Thám quyết tìm ra chánh phạm. 

  
Lực Lượng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, 

Địa Phương Quân, Quân Cảnh, Biệt Động Quân, 
Biệt Cách Dù, Thiết Giáp, Nữ Quân Nhân… 

Uy dũng hiên ngang trên từng màu nón! 
  

Công, Kỵ, Pháo…*: đánh đến nơi, đến chốn 
Ngành Truyền Tin, Thám Thính… cũng lập công 

Nghĩa Quân, Tình Báo… cùng một tâm đồng 
Vận Tải, Tuần Giang, Lực Lượng Đặc Biệt… 

  
Dã Chiến, Khinh Chiến… tràn đầy tâm huyết 

Biệt Hải, Liên Đoàn An Ninh Thủ Đô… 
Đã truy lùng, tận diệt giặc Cộng nô 

Kể sao hết ơn giữ gìn công ích? 
  

Bao binh chủng, bấy kiêu hùng chiến tích! 
Phá tàn hung theo nhịp trống Quang Trung 
Nêu chí hùng, gươm súng giữ Nhà Chung 
Những khí phách oai hùng: danh rạng rỡ! 

 
Ý Nga, 9-11-2014 

(Trích thi tập sẽ xuất bản: TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH) 

 

 
 

*Công Binh, Pháo Binh, Kỵ Binh 
*Theo Thiếu Tá Kỵ Binh HÀ MAI KHUÊ: 



 
“Trước năm 1972, quân cộng sản Bắc việt chưa bao giờ tấn công các đơn vị thuộc Lục Quân/QLVNCH trên 

lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Cuối tháng 3-1972, đột nhiên vc vượt Bến Hải, lần đầu tiên tấn công các đơn vị 
bộ binh VNCH ngay trên lãnh thổ miền Nam tự do. Báo chí và dân quân Miền Nam bắt đầu nhắc đến Tăng 

T54 của Nga, nhưng không biết hoặc chưa quen tai với T59 của Tàu. Vì thế, cụ phóng viên chiến trường lừng 
danh của báo Chính Luận đã tường thuật trận xa chiến ngày 9 tháng 4 năm 1972 tại căn cứ Phượng Hoàng 
giữa M48/QLVNCH và T54 của quân cộng sản Bắc Việt. Chiến Xa M48/VNCH đã tiêu diệt xe tăng T54 của 

cộng sản và bắt sống một tăng T54. 
 

Thêm chi tiết về trận xa chiến tại căn cứ Phượng Hoàng-Quảng Trị sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972 giữa Tăng 
T54 của cộng quân và Chiến Xa M48 của VNCH: Chi Đoàn 2/20 Chiến Xa M48 bắn hạ tất cả tăng địch đã lọt 
vào căn cứ Phượng Hoàng và những tăng địch ngụy trang, ẩn núp xung quanh căn cứ. Đặc biệt, Thiết Giáp 
Binh/QLVNCH đã bắt sống một tăng T59 của địch. Tăng này đã bị Chiến Xa M48 bắn văng mất cây thượng 
liên được gắn trên nóc tăng, nhân viên xa đội đã leo ra khỏi pháo tháp, trốn chạy trong khi tăng này vẫn còn 
nổ máy, nhưng chúng không thoát khỏi họng súng của những người trai can trường Mũ Xanh Tùng Thiết, 

thuộc Tiểu Đoàn 6/TQLC/QLVNCH. Kết quả: Chi Đoàn Chiến Xa M48 hoàn toàn vô sự! 
 

Kỵ binh Trung sĩ nhất Phan Ngọc Tuấn, người Hạ Sĩ Quan thông minh, lạnh lợi đã được thụ huấn tại Armor 
School Fort Knox- Kentucky-USA, Trưởng Xa, xạ thủ xuất sắc nhất của Chi Đoàn, đã mang lại vinh dự cho Chi 
Đoàn 2/20 Chiến Xa và Binh chủng Thiết Giáp Binh / QLVNCH khi phát hiện một tăng sau cùng trong căn cứ 
chưa bị bắn hạ: tăng này núp sau 2 "conex" nhưng không che giấu được cây thượng liên trên nóc tăng. Qua 
tiềm vọng kính và với tài bắn chính xác, Mũ Đen Phan Ngọc Tuấn sử dụng đại bác 90 ly trên Chiến Xa M48, 

đã bắn văng tung cây thượng liên trên nóc tăng địch. 
 

Khi tiến vào trong lòng căn cứ Phượng Hoàng, Kỵ binh Tuấn và tôi leo lên tăng địch đã được ngụy trang như 
một bụi cây lớn, bên trong pháo tháp, chữ Tàu được ghi trên những cơ phận, quân dụng, thực phẩm... Tôi lấy 
được một địa bàn của Tàu Cộng. Lúc ấy tôi mới biết đơn vị tăng địch tấn chiếm căn cứ Phượng Hoàng không 
thuần nhất là tăng T54 của Nga, mà gồm cả tăng T59 của Tàu Cộng. Tăng T59 này được chuyển về Thủ Đô 

Saigon, trưng bày trước Tòa Đô Chánh trong mùa hè 1972 và tôi được vinh dự, thay mặt anh em trong đơn vị, 
kính tặng Kỵ Binh Đại Tá Trần Tín, Lữ Đoàn 2 Kỵ Binh, chiếc địa bàn  của Tàu Xộng khi Đại Tá ra thăm anh 

em kỵ binh chúng tôi tại căn cứ Phượng Hoàng./.” 
 
 
 
 
 
 
 


