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THAY LỜI TựA

Anh Tám c ả n h (ly g u y ê /tX tư ĩu D u ) vừ a đ u a ch o
tô i đ ọ c tậ p b ả n th ả o c u ố n b ồ i k ý c ủ a a n h . N hìn
tậ p b ả n th ả o h o i d à y , th ú th ậ t lú c đ ầ u tô i củtiịị
th ấ y n g à i ngại, c h ỉ đ ịn h đ ọ c lư ớ t q u a , n hư ng r ồ i
đ ầ u d ầ n b ị h ú t v à o nh ũ n g tra n g g i ấ y c ồ m c ộ m
sứ c số n g , s á n g c h ó i nhữ ng h ìn h ả n h c a o đ ẹ p . Có
th ế n ó i đ â y là m ộ t b ứ c tr a n h to à n c ả n h d ậ m n ét
củ a những n ă m ch iến tr a n h v ô cùng á c liệ t ở m iền
Cực N am T rung B ộ v à vù n g n ú i N a m T â y N g u yê n .
M àng m ầu n ồ i b ậ t lên tr ê n bứ c tr a n h n à y là s ụ
g ắ n b ó m á u th ịt g iữ a n h ân d â n v ớ i Đ ản g, số n g
tro n g vù n g k ìm k ẹ p c ủ a g iặ c , nhu n g n h ăn d â n
vẫn h ư ớ tig về D àng, v ề B á c H ồ v ớ i n iềm tin lu ồ n g
s ắ t đ á . T rong m ộ t th ò i g ia n n à o (tó, ở m ộ t s ố n oi
n à o đó, b ị đ ịc h k h ủ n g b ố d ù d ộ i, p h o n g tr à o có
tạ m th ờ i b ị lảng x u ố n g , nhung cũ ng n h ư đ ốn g th an
h ồn g g ậ p t r ò i m ư a to. lù a c h ỉ tắ t ỏ bên n goài, bên
tro n g vầ n â m ì c h á y , c ó n g u ô i k h o i lên, th ì ngọn
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lử a lạ i b ù n g c h á y r ụ c rỡ . N g ư ờ i k h ơ i ngọn lừ a ấ y
là cá n b ộ c ủ a Đ ảng, c ủ a M ậ t tr ậ n . N g ư ờ i c á n b ộ
lu ôn c ó tấ m lò n g th ư ơ n g dâ n . yêu nước, k h ô n g
b a o g i ờ m ấ t n iề m tin v à o dâ n , k h ô n g b a o g i ờ r ờ i
d á n . T ron g n hữ ng n ă m đ ê m tố i, k h ó k h ă n nhất,
h ọ vầ n lu ôn cù n g d ân , đ ồ n g c a m c ộ n g kh ổ , ăn
đ ói, m ặ c r é t đ ể n h en lên ngọn lử a c á c h m ạn g th ầ n
k ỳ b ù v g s á n g k h ắ p n ú i rù n g, ru ộ n g đồn g, m to n g
r ẫ y . C hi c ầ n đ ọ c m ấ y d ò n g tâ m s ự s a u đ â y c ủ a
tig u ò i c á n b ộ Tám c ả n h , s a u k h i đ ịc h lù a hon
4 .0 0 0 d â n v à o ấ p tă n s in h B ắ c R u ộn g, th ì cũn g
th ấ y r ò đ iề u ấ y : “C án bộ, đ ã n g v iê n c ò n lạ i ở v ớ i
dân ruột rố i như ỉo t'ò, ttữớtbnong đồng bào b i
địch bất ỉtìa /'ào trạ i tập trung, p h ả i sống cảnh

màn tròicbtếu đắt, ốm đau, đói kừát... "và “Nhíĩn
dán ò /ạ i bất họp tác tó i g iặ c hiện nay ỉà nhùng

n g ư ò i đ ừ q u y ế t tâ m th e o Đ à n g c h ố n g P b á p v à
vẩn tnột lòng cbutig tbũy í ’ó i Đãng trong 5 /lãm
đâu tranb tb i bànỉ) hiệp địnb Gio - ne - vo. Ta là
ngtíòĩ thay m ặt Đáng, p b à i ỉo cbo dđn, nay dàn
ỉđm rào cả nữ nữã tan cửa nát, tí nữ tnạng nbưngàn

cđn treo sợi tóc, pbải ỉàm thế nào đê ctht đuọc
d á n ( b o á t k / j ỏ i n a n ừ v u ố t c tia k é th ù . Đ ã /jo ji 5
nãin đirọc đàn đù/n bọc, cuu mang; nay địch đến
bắt họ đi, ta khoanb tay Hgồi nhìn được sao? Ở
đđj’rùng liúi biển/ trở, có ẩịíi tbétbuận ỈỌĨmà ỉợi
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đ ể đ ỉ\c h go m b é t d â n v à o k h í/ t ậ p /ru n g tb ì th ậ t
là c ó ỉỗ t' v ớ i d đ u
P h ả i cú n d â n , cứ u đ ồ n g b à o ! Đ ó Ui m ệnh lệnh
tr á i tim c ủ a tấ t c ả c á n bộ, đ ả n g viên . Và m ện h
lệnh ấ y k h ô n g lă n s a u đ à đ ư ợ c th ể h iện b àn g
ch ủ trucnig c ủ a Tinh ủ y : p h á k ìm tậ p trtitig B ắc
R uộng, đ u a d ã n vè n ú i là m ă n . V iệc p h á kh u
tậ p tru n g c ủ a đ ịc h k h ô n g k h ó k h á n g ia n k h ổ
bàn g v iệ c đ ư a d á n v ề n ú i. H ã y n g h e a n h Tám
Cảnh kể:

.. C b tín g tô i đ ứ n g g iữ a /à n só n g n g u ò i

từ bỏ kbu /ập trung kéo về /ìú inbư biến cti, Hguời
nguòi, /óp /óp kéo đi, bồng bé nhau trêo ỉên núi

Đ ãn g Bứcứ, trô n g Hh ư c o n rồ n g /ứ a c b ạ ỵ t/g i/ọ c
/ê n n ú t. K h ô n g a i b á o a ị /jọ đ ề ít đ ố t đ i/ố c s á /ig
cả Một vùng tròi. H ọ tự động tô ’c/jlíc tfi tíhíg
buôn có sự sấp xép tữ7iggirt đinh, có g ia đ ìHỪ

từ 5 đ ế n 8 con , ta j’ b ồ n g ta V d đ t, c ó CÁJĨ đ ù n g
chiéc xà bó bỏ /nôn ba cbáit váo tro/ig, cõng

lê n /lú i, c ó x ó m í b a y p h iê n n ỉ?au m a n g c ả ô n g
bà g ià đi... T rêu đưòĩig v ềp b ả i Ị’ưọt qua trtĩm

n ú i n g à n k b e , d i / ó i tr ờ i m u n tầ m tã n ừ ư /r ũ í
nư ớc, đ i/ò n g tr o n n b ư m ở . L ạ ip ữ à / b a t' ỉả tt ợ //(/
sô n g , n u ó c lũ đ ô ’v ề à o à o n b ư tb á c , p h ả i s u ố t
ẩê/H b ắ c c ầ u m à đ i. C ứ /i/ju í / j ế s u ố t 7 5 tiế n g
đồng b ồ liề/Ị, vưọt /ti trèo đèo, dầm mưa dứt

ruỉng, đ i trén IOOcđj> số đuòng ràng, trong kbí

íỉic/j íỉr /ó /ả íỉri//íỊ Sí/ỉt Thật chảng k h á c g ì cành
Lun B ị c h o q u â n b à o vệ b á tá n h cù n g (ti tro n íị
tr ậ n Dưoiiĩị DitoiiỊỊ truờiiíị bàn. ■.
T ron g cu ố n h ồ i k ý c ủ a Iiìhib, q u a nhũ ng sụ
v iệ c cụ thể, a n h T ám c à n h cò n c h o n g ư ờ i đ ọ c
th ấ y r ò c h ín h s á c h đú ttỉị (lảu c ù a Dảtiíị, c ù a M ật
trận: (toàn k ế t c á c d â n tộc. tra n h th ủ nbìniíỊ tiíịim i
ó c á c tả n g lớ p trôn, k h o a n í/iuiiị đ ố ì v ớ i nbihiíị
k ẻ lầ m lạc. m ở c h o h ọ co n (ỉuòm ị vè v ờ i c á c h
m ạng. Tất c à nhĩm ỉị c á i ấ y đ à lạ o th à n h sứ c m ạnh
c ủ a to à n d â u đ ể đ ư a c á c h IIUIHÍỊ lĩniíi b ư ớ c liền
lên c h o đ ến Uiịtìy h o à n to à n tbtíiHị lọi.
l ô i n g h ĩ d â y là m ộ t tậ p b ồ i k ý b a y, cả n d ư ợ c
p h ố b iến rộ n iị r ã i (1ê ÍỊÚIO d ụ c tr u y ề n ihốtiíỊ c h o
n hân d â n , n h ắ t là c h o ló p th a n h niên m ớ i IỎ11 lêu
sa u

n g à y g i ả i p h ó n g , ( t ể h ọ SU Y n g ầ m

vờ c á c h

số n g c ủ a m ìn h v à sốHíị s a o c h o x ím g (táĩig v ó i
c h a anh. x ứ ĩtg d á u iị v ó i ĩtả t u u ớ c đ ã c h o họ c ó
n gày hỏm nay.
X in c á m 07/ a n h T ám c à n h .

H à N ộ i , n í].ị y ì 9 th á n g s n ã m
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PH ÃN I
THỜI KỲ CHÔNG PHÁP

Sơ LƯỢC HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Tôi sinh trưởng trons một gia đình thợ thủ công truyền
thông (thợ dệt lụa) ở nông thôn; d ằn ? cha ba đời làm thợ dệt
tơ lụa, đằng mẹ có nghề nữ công, may mặc thủ công kết hợp
với buôn bán nhỏ ở nông thôn.
v ề gia đình tộc họ, lúc nhỏ tôi được cha m ẹ kể lại: Thời
Cần Vương, ông nội là đội trưởng hoạt động trên đất Phú Lạc
(An Khê), sau về trú ở đất Lương Tài. Ô ng nội có đến 6 người
vỢ. Cha tôi là con bà nội thứ 6. Cha tôi vôn xuất thân trong
một gia đình nghèo, nhưng lại là con cùng cha khác mẹ, thuộc
con út. Khi xây dựng gia đình, ba về ở với má tôi cũng là con
gái út của bà ngoại, nên tài sản chẳng có chi, sống bằng nghề
dệt tơ lụa thủ công. Địa vị xă hội của cha mẹ tôi tuy nghèo,
nhưng xóm làng m ến mộ, cha tôi được cử làm hương mục
thuộc hàng ngũ hương. Cha tôi lại là người ở ngụ làng Hòa
Quang, việc tham gia ngũ hương chỉ là có vị.
Lúc tuổi còn nhỏ, tôi theo học chữ Hán trong 4 năm. Khi
mẹ đau bệnh, trong 3 năm tôi phải nuôi m ẹ và các em. Mười

sáu tuối, mẹ mât sớm, sia đình khó khăn chỉ lo cho anh thứ
h a i đi h ọ c . tôi p h a i lo MỘC n ộ i t r ợ. k h ô n c đ ư ợ c t i ô p t ụ c đ ế n

trườim nên phai tự học và học lại chươna trình của anh.
Năm 1940, tôi thi đậu sơ học yêu lưực trườnu tôns. Năm
194(1 tôi được bạn thân bồi dường, đăne ký thi đậu tiểu học
àn khoa dưới chê độ Việt Nam dán clúí cộng hòa nhưnsi chi
dược càp clniìm chi. khỏnu có văn bằnc.

NHỬNG NGÀY ĐAU

t h a m g ia c á c h m ạ n g

Thám: 4/1945, Mặt trận Việt Minh tồ clníc hí mật vận
độ ne tôi vào đội Thanh niên xung phonu với danh nghĩa bẽn
rmoài là toán trưởng thanh niên Phan Anh tố chức trên địa
bàn xã.
Khi cướp chính quyên, tôi là vận độne viên phát triển đoàn
Thanh niên cứu quôc và được bâu làm bí thư Thanh niên cứu
quôc xã đoàn Đ ône Tàm . Tỏi cũng là hội viên Mặt liận Việt
Minh, đưực bâu làm Phó chủ nhiệm Uy ban Mặt Irận Việt
Minh xã Đ ôns T àm và được kêt nạp vào Đảng C ộnc sun
Đỏim Dươnn thán 1Z 3 năm 1948.
N ” àv toàn quôc kháng chiến (19/12/1946), theo lời kêu
eọi của Tô quôc, tôi xune phonc đi tòng quân 2 lần nhưne
khôni: được trú im tuycn vì ôm yếu, k hôn s đủ tiêu chuẩn. Tôi
ở lại địa phưđn" liêp tục cô n s tác theo nhiệm vụ và tham eia
tích cực phoim trào diệt dôt với nhiệm vụ là ciáo vicn bình
dàn học vụ diệt trừ iiiặc dốt ở xã.
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B ư ớ c THỬ THÁCH Ý CHÍ QUYẾT TẦM CỦA TUổl TRẺ
Đầu năm 1949, Khu ủy khu 5 có quyêt định điêu động cán
bộ, đảng viên tăng cường cho vùng tạm bị chiếm phát triển
phong trào du kích chiến tranh trong vùng địch hậu. chuẩn bị
tạo thê và lực sẩn sàng tổng phản công, tôi là naười đàu tiên
trong cấp ủy xung phong nhận nhiệm vụ này tliay cho đóiiíi
chí bí thư Xã ủy Phước Quang, trong hoàn canh vợ mới cưới
hơn một năm, cha vừa mât.
Trước khi nhận công tác cụ thể, tôi được Khu uy điêu đi
học Trường đào tạo cán bộ sơ cấp để tăng cường cho hướng
chiến lược Tây Nguyên trong 3 tháng ở An Thường (Hoài
Ân). Sau khi ra trường, tôi được phép về thăm gia đình, ca đi
và về 7 ngày, theo công lệnh được đi tàu hỏa từ Bồng Sơn về
Bình Định.
Có thể nói lần đi phép về thăm gia đình sau 3 tháng học
tập lại là lần đầu tiên trên con đường rèn luyện thử thách quá
trình công tác và chiến đâu sau này.
Con đường từ Bông Sơn về quê Phước Quang trên 70 cây
sô", do tàu lửa lúc này bị bộ đội Nam Tiến trưng dụng, hẹn
"đêm m a i” mãi nhưng tôi chờ 3 ngày đêm vẫn không đi được,
đành rủ nhau đi bộ từ Bồng Sơn về thành Bình Định .
Đây là cuộc đi bộ câp tốc vì giây phép chi còn 4 ngày nữa.
Nếu lần này đi nhận công tác luôn thì chưa biết lúc nào có
thể về được hoặc sau 3 năm theo tinh thân quyêt định điều
động. Nêu chết đi thì gia đình không rõ mình đi đâu, làm gì,
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còn chưa lường sức mình có đi nổi 70 cây số không? Cuôì
cùng, đoàn cán bộ gần 80 anh em được về phép rủ nhau quyết
định đi bộ trong đêm , bắt đầu 20 giờ ngày 18.8.1949 xuất
phát. Chúng tôi đi suốt đêm , chỉ dừng lại quán bà Q ủ ế ở Phù
Mỹ lúc 2 giờ sáng hôm ấy để ăn một tô bánh canh tôm, nghỉ
15 phút lại đi tiếp đ ế n Bình Định lúc 7 giờ sán g ngày
19/8/1949. Từ thành cũ Bình Định về quê tôi 7 cây sô tôi về
nhà vừa đúng 9 giờ.
Cái gì đã tạo ra sức m ạnh đi bộ 12 giờ liền không nghỉ
trên 70 cây số đường trường với tuổi 22 gầy ốm lúc bây giờ?
Có phái đó là lân đâu tiên đi xa gia đình 3 tháng liên học
ở trường A-m a Sao (Tây Nguyên), khi ra đi có một kỷ niệm
riêng tư đôi với người vợ mới cưới chưa được thông cảm và
có lời dặn dò lúc tôi lửa tắt đèn. Nêu lân này học xong, nhận
nhiệm vụ đi luôn không về được, sự việc diễn ra không phải
chỉ 3 năm như q uyêt định điều động mà cuộc chiến đâu kéo
dài đến 26 năm như trong thực tế, thì thật sự có lỗi với gia
đình, không nghĩa không tình với người vợ trẻ thơ ngây.
Tuy thời gian tổ chức khu 5 cho đi phép thăm gia đình
trước khi vào vùng địch hậu trong vòng một tuần lễ là hết
sức thúc bách, phương tiện giao thông đối với vùng tự do độc
nhât chỉ có tàu lửa chạy đ êm nhưng iiên tục bị quân sự trưng
dụng ở thời chiến, tôi và m ột s ố anh em ở xa đành phải đi bộ
khứ hồi 140 cây sô' nhưng vẫn phân đâu và phân khởi chấp
hành đúng công lệnh.
Đúng là lần đầu tiên thử thách ý chí quyết tâm và quyết
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chiến, quyết thắng của người đảng viên Đảng Cộng sản Đông
Dương lúc bấy giờ, vừa là sự rèn luyện sức chịu đựng của cá
nhân, đảm bảo suốt quá trình chiến đâu và chiên thắng. Tiêp
theo trong 26 năm liên tục sống trong vùng địch hậu cùng với
đồng bào dân tộc Nam Tây Nguyên, Cực Nam Trung Bộ trong
thời kỳ chống Pháp và 21 năm đánh Mỹ trong sự nghiệp cách
mạng giải phóng dân tộc, tôi đã cùng tập thể tham gia xây
dựng địa phương, góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện chính sách của Đảng
với nghĩa trả ơn đền đôì với đồng bào, đồng chí, nhân dân các
dân tộc địa phương.

TỪ NAM TRUNG BỘ ĐẾN cự c NAM TÂY NGUYÊN
Từ vùng tự do khu 5 (Nam Trung Bộ) vào vùng tạm bị
chiếm Cực Nam Tây N guyên là đoạn đường đầy máu và nước
mắt, là đoạn đường thử thách giữa cách m ạng và cơ hội, giữa
sông và chết, giữa 2 tuyến địch và ta... Đó là cuộc sông tương
đối ấm no, tự do thoải mái với gia đình ta làm chủ ở vùng tự
do khu 5, bên kia Núi Hiềm - Dốc Mỏ là vùng tạm chiếm của
thực dân Pháp, đầy bom đạn, gian khổ và chết chóc với cảnh
đói cơm lạt muôi, cơm vắt băng rừng, mưa tuôn thác đổ... Dù
biết có hy sinh nhưng phải chấp nhận và chấp nhận vì lòng
yêu nước, chí căm thù giặc cướp nước và bè lũ tay sai bán
nước.
C hặng đường từ Phú Y ên vào Khánh Hòa, qua Ninh
Thuận, Bình Thuận đến Lâm Đồng (Đồng Nai Thượng và
Lâm Viên) là một chặng đường dài phải phấn đâu vượt qua
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íiian khổ khôns sao "hi ch ép hết, may mà tôi có chi lại mây
hài thơ tronu số tay trên đường đi. Bài thơ N h ớ c h iều viết ở
núi Hạ Bằng (Phú Yên) chiều ngày 15/5/1950 và bài thơ
Đ ường lẽn D ốc M ò viêt ngày 19/5/1950 trôn đườiiíi dày từ
Phú Yên đi Cực Nam. Hai bài thơ này đã đăng ở báo tườne cớ
quan Kinh tài Lâm Đồ 1 1 2 đón " ở 0 Rô lúc hây ciờ.
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Sau khi trở lại Khu ủy khu 5 trả phép, Ban tổ chức khu 5 tổ
chức đoàn chúng tôi vào L âm Đồng gồm 19 đỏnti chí, Khu ủy
chí định tòi và anh Minh phụ trách đoàn. Trước khi đoàn lên
đườiiii, đ ồ n 5 chí Bùi San - lúc bây giờ là Phó bí thư Khu ủy
khu 5- đến thăm và nói chuyện, động viên, dặn dò, giao nhiệm

Sau hơn 10 ngày từ Bình Định vào đôn Liên Hiệp Mỹ,
Hòa Thịnh (Phú Yên), chúng tôi bắt đầu leo Dốc Mỏ. Do tình
hình địch phục kích đánh đường dây liên lạc licn tục. đoàn
chú 1 1 ” tôi phải nằm ở Liên Hiệp Mỹ chờ thông đườníí. Gạo
và lương khô đã cạn, chúng tôi đành phải rút ra Hạ Bằng
nghỉ, chuẩn bị thêm lương thực, thực phẩm, thuốc men, chờ
thông đườrm sẽ vào lại.
Làn thứ 3, đoàn hành quân đến trạm Hóc Chim, gặp đoàn
anh Huỳnh Thúc Tâm , anh Man Xăng từ Lâm Đông ra cùng
ngủ một đêm tại trạm. Sau khi nghe chúng tôi báo cáo tình
hình, đoàn anh T âm đê nghị tôi sắp xêp công việc giao cho
anh Minh tiêp tục đưa đoàn vào. Còn tôi được đoàn anh Tâm
chọn một tronc hai đồng chí tạm thời trở lại Liên khu 5 giúp
đoàn anh Tâm công tác 3 tháng rồi sẽ tổ chức đoàn khác vào
luôn. T h ế là tôi hú trở ra, m ặc dù thâm tâm tôi không muôn
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nhưng phải chấp hành.
Trong thời gian ra lại Liên khu 5, đoàn đưa anh em dân
tộc gửi đi học ở Gia Kông và quan hệ với các cơ quan quân
khu và Khu ụy 5 xin viện trự vật chât cho Lâm Đông...
Sau Tết Canh Dân, tôi được quyêt định cùng tố chức vào
với đoàn cán bộ trung học bình dân gồm 63 đồng chí do đồng
chí Hùng làm đoàn trưởng, có cả đồ n" chí C h ế Đặng, Hà Tấn
Linh (Tám Bích)... Liên khu 5 còn giao trách nhiệm cho đoàn
áp tải 100 triệu đồng tín phiếu vào cho Ban cán sự Cực Nam,
ngoài 45 kg lương thực, thực phẩm và đồ dùng cá nhân đi
đường. Lần này tổ chức đườne dây thông suốt nên đi 20 ngày
là vào đến Tân Bình (thuộc địa phận khu Lê Hồng Phong,
căn cứ kháng chiến chông Pháp của tỉnh Bình Thuận) nơi mà
Ban cán sự Lâm Đông tổ chức đón chúng tôi.
Đồng chí Lê Đình T h ám - cán bộ Ban tổ chức Lâm Đông,
đồng chí Trần Sửu - Phó Ban kinh tài Lâm Đ ông trực tiếp
đón chúng tôi, nhận hô sơ, giao nhận tín phiếu và chúng tôi
nghỉ ở đây 2 ngày. Sau đó, chúng tôi nhận được thư Ban cán
sự Lâm Đông thăm hỏi và cho chủ trương đưa đoàn chúng tôi
xuống nghỉ ở Triền và đơn vị an dưỡng ở Bình T hiện trong
thời gian 2 tuân lễ, nghỉ dưỡng chờ Tỉnh phân công.
Lần đầu tiên sinh hoạt trên đất khu Lê Hồng Phong, các
anh lãnh đạo Lâm Đồng cử cán bộ đến phổ biến tình hình,
làm quen và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chúng tôi.
Trong 2 tuần lễ sông ở đây, cái thử thách đầu tiên là vấn
đề nước. Hàng ngày mỗi người chỉ được sử dụng 5 lít, có
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ngày hết nước, xe trâu không kịp chở, chỉ được 3 lít nhưng
dành 1 lít để trong 1 tuân lễ có một lân tắm. Có lúc phải rửa
mặt buổi sáng bằng nước sương đọng trên cành. Việc khó
khăn về nước ở rừng Lê Hồng Phong, khi học ở trường các
thầy có phổ biến trên lý thuyết và nước là một trong những
cái khổ của vùng tạm bị chiếm, nhưng việc thu nhận của chúng
tôi còn ở cảm tính đại cương. Nay lân đầu tiên thây trực tiếp
cái khổ diễn ra đủ điều và vào thực tê không có cái khổ nào
giống cái khổ nào mà mình đã học.
Nước sinh hoạt là như vậy, nhưng ở Bình T hiện còn khó
hơn mười lần so với ở Ô Rô, Trại Mấu, khi tôi nhận công tác
kinh tài mới hiểu sâu về nước ở vùng này. Trong 15 ngày ở
Bình Thiện, thức ăn (m ắm cá) không thiếu, nhưng gạo thì
cực kỳ khó... Lúc đầu chúng tôi mới ở vùng tự do Liên khu 5
vào, đường đi vất vả, Ban cán sự Lâm Đồng chỉ thị cho Ban
tài chính quản trị cho chúng tôi c h ế độ mỗi người mỗi ngày 2
lon sét sữa bò gạo, có trộn mì, còn anh em tât cả các cơ quan
ở đây thì ăn mì khô trộn gạo. Thực ra ăn mì là chính, gạo đế
có chất dẻo dán mì mà thôi (gạo một mì mười), phương thức
nấu là nấu mì chín, khi ăn rải một ít cơm trộn lại.
Tuy chúng tôi được ưu tiên ăn cơm (gạo nhiều mì ít) nhưng
tuổi trẻ ăn gạo một ngày 500g là còn đói. Có lúc hết gạo,
phải ăn gạo ở Liên khu 5 tiếp t ế vào bằng ghe bâu, giặc phát
hiện đuổi theo đến gần bờ, anh em liệng gạo xuống nước để
giấu tạm, sau vớt lên, phơi không khô đều, có chỗ bị quánh
đóng m eo vẫn phải đem nâu ăn, không sao ăn được...
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Hơn nữa, lân đầu tiên sông cùng anh em cơ quan vùng
địch hậu, trong lúc anh e m ăn tiêu chuẩn một lon gạo 5 người,
còn anh em chúng tôi ưu tiên được ăn mỗi ngày 2 lon thây
khó coi. Đoàn chúng tôi trao đổi với anh em xin chung gạo
cùng cơ quan nâu ăn chung một c h ế độ, tuy anh em không
đồng ý nhưng tập thể chúng tôi bắt phải thực hiện.
Do hoàn cảnh lương thực ở chiên khu khó khăn nên cơ
quan chủ trương là thức ăn chia theo m âm , còn cơm thì chia
theo tô cá nhân, mỗi người chỉ được dùng trong pham vi tô
nhôm (tô đựng mủ cao su). Khi chia như vậy tưởng là công
bằng nhưng lại cũng không công bằng, bởi vì người khỏe thì
ăn không đủ, kẻ yếu thì ăn không hết, có người cân àn thêm
thì không lây đâu có thêm , còn có người bỏ gần như nguyên
tô nhưng lại là của thừa phải bỏ đi. Có đồng chí trong hoàn
cảnh được ăn sướng đã quen, nay gặp khổ thật vất vả, có anh
em ngồi vào m âm cơm lựa ăn mấy hạt cơm, ăn mấy m iêng
cá, đổ canh vào tô cơm để cơm rã xuống, vớt bỏ mì ra rồi ăn
mây hạt cơm và ăn hết tô canh là xong chuyện.

NHỮNG NGÀY ĐẦU n h ậ n c ô n g t á c tạ i
VÙNG TẠM CHIẾM LÂM ĐồNG
Tôi là người may mắn, chỉ sau một tuân lễ đã sớm nhận
được quyết định phân công tác vê Ban kinh tài hậu cân của
Ban cán sự Lâm Đồng đóng ở rừng Ô Rô, Trại Mâu. Nơi đây
tình trạng nước sinh hoạt và thực phẩm còn khó khăn hơn ở
Bình Thiện, chỉ có gạo trong tiêu chuẩn được khá hơn vì gân
nông thôn Hàm Trí, H àm Phú, với tiêu chuẩn 3 người 2 lon
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gạo mỗi ngày, còn mì khô trộn không định mức. Ngoài ra,
trong vùng này có một sô nhân dân tổ chức mua bán, so với
Bình Thiện sinh hoạt vật chất khá hơn và quan hệ nhân dân
phong phú hơn, nhất là ban đ êm có quán bán trons rừng, phở
dông, cháo gà, ếch òn làm nem nướng, uống ba xị đế...
Do đời sông vật chất khó khăn nên chưa đầy một năm mà
nhiều anh em khi đi m ang theo bạc vàng, áo quân dự bị đủ
sông 3 năm thì nay đã tiêu hết, chỉ còn trong người một bộ
mặc và một bộ đồ lót. Còn mọi thứ có thể đổi lây một bữa ăn
trong mỗi đêm b ằng m ột tô phở dông, một nồi cháo ếch òn.
Có anh em đổi đến nỗi tâm chăn xi ta cũng đổi sạch, tôi đành
đắp chung, nằm lăn trong một tâm nôp...
Tôi về công tác trong Ban kinh tài hậu cân khôns; bao làu
lại có quyết định phân công cùng anh em cán bộ, công nhân
viên đi tham gia bảo vệ m ùa màng trên địa bàn xã Hàm Phú
cùng cơ quan và lực lượng vũ trang huyện Di Linh phôi hợp
với lực lượng nhân dàn huy ện Hàm Thuận (tỉnh Bình Thuận).
Được các anh Huyện uỷ H àm Thuận phân côníỊ khu vực Cà
Dập - Tiên Sơn, chúng tôi trực tiếp vận động thu mua lúa, cât
vào kho, chuyên chở, cất giâu để đảm bảo cung cáp cho các
đơn vị vũ trang, cơ quan Lâm Đồng đóng trên địa bàn Bình
Thuận. Sau 3 tháng (từ 15/11/1951 đến 15/2/1952), chúng tôi
đã thu mua và nhận cât giấu được 375 xe lúa, mỗi xe 1 tân,
càt vào kho có bô phòng an toàn.
Sau khi bảo vệ m ùa m àng thắng lợi, tôi được quyêt định
phân công nhiệm vụ mới là trưởng ban thanh tra phòng cung
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cấp kinh tài hậu cân của Ban cán sự L âm Đồng.
Quá trình công tác thanh tra là quá trình phát hiện ra những
điều bất hợp lý. Tuy tât cả c;íc cơ quan đơn vị hoạt động
chiến đâu với danh nghĩa làm nhiệm vụ ở Lâm Đông, nhưng
thực chât nằm sâu trên đâí Bình Thuận, quan hệ nhiêu với
dân Bình Thuận: Ban cán sự Làm Đồng đóng ở 0 Rô, Trại
Mấu, Giếne Đế, Triên: Huyện uỷ Di Linh đóng ở Tiên Sơn,
Hàm Phú, Hàm Trí (Bình Thuận); đội vũ trang Tây Bắc đóng
ở Bá Nghe, Sône Khiên. Bắc Bình...
Trong quá trình làm cỏm; tác kiểm tra, Ban kinh tài và
phòng cung cấp Lâm Đ ô n " tìm hiểu thực tế các lực lượng vũ
Đảng - cơ quan kháng chiến

trang và đội cônc lác. Ban cán

hành chính tỉnh I âm Đône - đều nằm trong đất Bình Thuận,
dùnc phương thức đi công lác chuyến, gặp dân đi làm ăn trong
rẫy, trong rừru’, leo lên, tuộl xuống từng đợt, có lúc gặp được
dân, có chuyên đi khône ve rồi và mỗi lân lên xuống không
quá mười niiìiv. Khi hết ÌỊỊ1 0 ăn phải về. Quy luật ây địch phát
hiện nên khi ta lèn thì địch tổ chức phục đánh ta trên
đường vê hết sức ncuy hiểm. Côim tác miên núi là nhiệm vụ
quan trọns nhưng cơ sở vật cliât tại chỗ không dựa được, không
bám được dan ăn ở tại chỏ mà phải dựa vào đông bằng để
sốne là chính. Phươne thức cônu tác quân chủng “ đứng ngoài
vọt cần câu" CŨI12 khône tạo liươc th ế bên tron2 mà dựa.

ĐỘI CÔNG TÁC CHIẾN THANG
T h án 2 10/1952. Ban cán sụ'Cực Nam có quyêt định điều
tôi bô sung vào Ban cán sự Huyện uỷ Di Linh, làm đội trưởng
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đội cống tác C hiến Thắng, đồng thời phụ trách xây dựng khu
du kích Chi Lai - M an Yệu (trừ buôn Kon Hai) nằm ở Tiên
Sơn (Hàm Phú), thay cho anh Bôn, anh Để. Lúc đó anh Lê
Tân Thăng làm Bí thư H uyện uỷ Di Linh, về sau anh Mai
Huy Hoàng thav anh Lê T ấn T hăng . Lúc này Ban cán sự Cực
Nam quyêt định ẹiao huyện Di Linh về cho Bình Thuận chỉ
đạo và Binh Thuận có trách nhiệm đảm bảo vật chất, tạo thê
đê phát triến cơ sở lên Làm Đồng gắn với địa bàn huyện
Hàm Thuận.
Sau khi nhận nhiệm vụ mới, qua nghiên cứu chủ trương
của Ban cán sự Cực Nam và Tỉnh ủy Bình Thuận kết hợp với
tình hình thực tê, Ban cán sự Huyện uỷ Di Linh họp giữa
tháng 12/1952 có nghị quyết sắp xếp gọn bộ phận văn p h ò n s
Huyện uỷ và đội sán xuất tự túc ở Di Linh nằm tại Tiên Sơn
(xã Hàm Phú, huyện H àm Thuận), tăng cường cán bộ, công
nhân viên xuống cho đội công tác bám cơ sở, bám quân chúng,
mở phonc trào sâu vào vùng địch, b ám buôn, bám địa bàn tại
chỗ, bỏ phương thức đứng ở đông bằn c " vọt cân c â u ” lên
miên núi theo kiểu thăm “ bẫy g à ” . Đầu tháng m a n s vác ỉỉạo,
muối, cá, mắm, leo núi, vào rẫy, đón dân ra rừng làm ăn
thăm hỏi ba điêu bảy chuyện, giữa tháng phải leo xuône đồng
bằng, về Tiên Sơn sản xuất tự túc theo tiêu chuẩn, tôi tổ chức
học tập và kiểm điểm kêt quả công tác và lao động trong
tháng, thông nhất vạch chương trình tháng đên, xin ý kiên
Thường vụ Ban cán sự huyện thôníí qua, chuẩn bị vật chât
đầu tháng tới lại m ang vác trèo lên như kiểu đòn cù... Địch
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nắm quy luật, phục đánh, khó tránh tổn thất, m ất mát, hy
sinh.
Tổ chức thực hiện chủ trương của Ban cán sự Huyện uỷ Di
Linh, đội vũ trang công tác Chiến T hăng của chúng tôi nồm 3
đồng chí tình nguyện lên bám chiến trường, bám quân chúng:
- Đồng chí Nguyễn Xuân Du, đội trườn £ kiêm Bí thư chi
- Đồng chí Nguyễn Văn Nhạn, đảng viên;
- Đồng chí Nguyễn Thi, đảng viên, câp bậc B phó vũ traniỉ.
Ba anh em chúng tôi cùng nhau hạ quyết tâm lên bám trụ
dân xã Chi Lai và chỉ đạo buôn Tàn Bưởi, Núi Gọ là một
phần xã Man Yệu để vận động phát triển du kích chiên tranh,
bám đất tại chỗ đề sản xuất, xây dựnc căn cứ kháng chicn
chống Pháp tại lõm 7 buôn ( A Ra. Sa Lôn, Quao, Đạch, Tân
Bưởi, Núi Gọ...), vừa xây dựng, vừa sử dụng lực lượng cán bo~
đảns viên và du kích thôn xã cùng đội vũ trang công tác liên
hệ móc nôì phát triển cơ sở lên các buôn còn lại của tổng Kờ
Dòn và tổng La Dạ, Ta La , hỗ trợ đội công tác Đoàn Kết
dùng dân Kờ Dòn phát triển dọc phía Tây sông Đa Kơ Đinh,
Bắc sông Đăng Sách. C húng tôi hạ q uyết tâm bám đât bám
dân, tổ chức sản xuất tự túc trong lòng dân để triển khai nhiệm
vụ chính trị đã thành công bước đầu, từ đấy mà tiếp tục phát
triển đến kết thúc thời kỳ chông Pháp và 21 năm chông Mỹ
trên địa bàn Lâm Đồng. C huyên tư tưởng cán bộ, đảng viên
bám quần chúng, thực hiện 3 cùng, lây dân làm gốc là bí
quyết của mọi thắng lợi của các đội vũ trang công tác huyện
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Di Linh mở đâu từ đây.
Hôi tưởng lại bí q uyết thành công có ý nghĩa đôi với đội
vũ trang công tác C hiến T hắng trong việc chấp hành nghị
quyết của Ban cán sự H uyện uỷ Di Linh lúc bây giờ, từ động
tác khởi động nhỏ nhất là tổ chức bám được quần chúng, quyết
tâm tìm mọi cách nắm được đảng viên cơ sở cốt cán tại chỗ,
dùng quần chúng tó chức được đườnc dây liên lạc chỉ đạo
hợp pháp từ trcn núi xuôníỉ đồng bằng (cư quan chỉ đạo của
huyện lúc bây giờ) và từ đông bằng lên miền núi. Tổ chức
tiếp tế, tiêp liệu nhu yếu phẩm cho đội công tác và hàng hóa
đảm bảo mây trăm dân căn cứ mà không cân có quan hệ hợp
pháp với địch bằng tố chức chợ “ nưng" để trao đổi hàng hóa
giữa người Kinh và người Thượng, giữa vùng địch và vùng
ta, giữa đồng bằng và miên núi, không dùng tiền của địch là
điêu có tính sáng tạo của quân chúng dưới sự lãnh đạo của
Đảng và Nhà nước và tinh thần giác ngộ của dân. Dựa vào
dân vùng địch hậu để mở rộng sản xuât, giải quyết cuộc sông,
thể hiện quan điểm lây dân làm gốc là quyết định mọi thắng

Qua thực hiện quan điểm dựa vào dân, tiến hành vận động
siáo dục giác ngộ dân, luôn luôn chăm lo đời sống tinh thần
vật chất, mở rộng m ặt trận đoàn kết, tranh thủ già làng, chủ
đất, th ô n g qua già là n g chủ đ á t m à n ắ m hệ th ô n g tề,
GUM (*) thành một khôi thông nhất vì quyền lợi cá nhân, gia
đình, địa phươns, mỗi bộ tộc gắn liền với tình yêu Tổ quôc
5 GLÍM: Đ ị a phươn; : q u â n vùni r d â n l ộc d o t hự c d â n P h á p tô chức.
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mà cùng bịt tai, che mắt địch ngay từ cơ sở, tạo cho sự thông
nhất ý chí hành động, nhất hô bá ứng, nhờ đó mà thê và lực
cách mạng ngày càng tăng. Nhờ vậy, trong thời gian từ tháng
6/1953 đến tháng 3/1954, đội C hiến Thắng đã phát triển cơ
sở 13 buôn ở tổng Kờ Dòn, liên hệ tổ chức cơ sở 8 buôn ở
tổng La Dạ, Ta La, 2 buôn Kon Rum và 12 buôn trên 36 buôn
ở tổng Nộp. Đội đã tranh thủ toàn bộ chủ làng trong tất cả các
buôn, thông qua già làng tranh thủ được hệ thông tổng, lý
trưởng, phó lý nắm đội vũ trang của Pháp lập ra (lúc đó tổng
Kờ Dòn có 27 tên GUM do K ’Lis làm đội trưởng). Thông qua
lực lượng này, đội nắm tình hình lực lượng phản động từ trên
xuống và hàng ngũ ngụy quyền báo cáo lên bọn phản động
bên trên.

TẤN CÔNG ĐỒN LA DÀY
Đ ể phôi hợp với hoạt động chiến trường Đ iện B iên Phủ và
Bắc Tây Nguyên, Ban cán sự Cực Nam và Tỉnh ủy Bình Thuận
chủ trương mở hoạt động vũ trang lên m iền núi, đồng loạt tấn
công tiêu diệt quận lỵ Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), tiêu diệt
đồn Gia Bác (Di Linh), đồn La Dày (B ’Lao) tỉnh Lâm Đ ồn",
cùng đêm 7/4/1954, giải phóng 15.000 đồng bào dân tộc.
Riêng ở La Dày, Gia Bác trên địa bàn phía Nam quốc lộ 20
địa phận Di Linh, B ’Lao đã giải phóng 10.000 người.
Đây là yếu tô tích cực tạo mọi thuận lợi cho địa bàn Nam
Lâm Đồng thêm điều kiện tốt, tăng t h ế lực cả chính trị - kinh
t ế - xã hội để chuyển sang đấu tranh thi hành hiệp định Giơ-
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ne-vơ. chuyển đôi tượnc kẻ thù từ thực dân Pháp sang xâm
lược Mỹ.
Trong thời điểm tiên công tiêu diệt đại đội địch ở đồn La
Dày, đội vũ tran? công tác C hiên Thắng được giao nhiệm vụ:
Phôi hợp chặt chẽ với hoạt động vũ trang của lực lượng tập
trung, đội vũ tran s công tác kết hợp tấn công binh tê vận giải
tán bộ máy k èm từ âp đên xã và tổng, giải tán GUM.
*

Trone lịch sử kháng chiến chống Pháp trên chiến trường
Lâm Đông đã có ghi rõ diễn biến trên, tôi chỉ xin ghi lại
những diễn biến của đội công tác Chiến T hắng làm n hiệm vụ
phôi hợp với đơn vị đánh đồn La Dày lúc bây giờ.
Lực lượng bộ đội chúng tôi xuât quân từ phía Hàm Cân,
Hàm Phú, hành quân lên, đi 3 ngày đêm, xuyên qua dãy núi
Hàm Cân lên đèo Nam, đi ngược nước sông La Ngà. Đường
đi hiểm trở, ch ú ns tôi đi xuyên qua núi cao, suôi sâu, rừng
rậm, tránh tất cả các buôn làng đế đảm bảo bí m ật và an toàn
tuyệt đôi trước giờ nổ súng, nhât là đoạn qua câu khỉ sang
sông La Ngà ở bến Đ ăng Min tiếp cận đồn La Dày là nơi địch
chú ý đề phòng cẩn mật. Cùng ngày ta tấn công đồn thì lực
lượng bảo an đóng ở La Dày có lệnh tổ chức một B hành
quân dã ngoại do tên Quản Tel chỉ huy cùng phôi hợp với đội
lính địa phương GUM tổng Kờ Dòn do tên K ’ Lis làm đội
trưởng, hợp quân đêm 6/4/1954. c ả hai lực lượng cùng ngủ
lại buôn Bờ Ranc để sáng ngày 7/4/1954 hành quân sớm xuông
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càn quét bắt dân xã Chi Lai (4 buôn căn cứ chông Pháp),
lùng sục 3 ngày theo m ệnh lệnh của đồn trưởng.
Đây là tình huống xảy ra n soài phương án crt bản mà cơ
quan tham mưu tác chiến, Bộ chỉ huy hành quân và Huyện
uỷ Di Linh không nắm được.
Đội Chiên Thắng khi nhận nhiệm vụ phôi hợp tân cône
chính trị, binh tề vận cũng không dự kiến xử lý tình huồYiu
này, chỉ đặt ra một yêu câu tôi quan trọng là làm sao không
để hệ thông tề vệ GUM mang tài liệu, vũ khí chạy lên B ’Lao,
Di Linh để cộng tác với thực dân Pháp và tay sai chặt chẽ
hơn, trở lại đàn áp dân, đánh phá vùng mới giải phóng.
Khi giao nhiệm vụ trên, Ban cán sự H uyện uỷ Di Linh có
quyết định bổ sung đồng chí Hà Tân Linh (Tám Bích) lên
giúp cho đội Chiến T hắng lo việc huy độnc nhân dàn Chi
Lai, Man Yệu làm kho tàng, vận chuyển muôi, gạo, đạn dược,
thuốc men... từ đồng bằng lên phục vụ chiến đấu và hàng hóa
giải quyết đời sông cho nhân dân vùng mới được giải phórm,
đề phòng địch phản ứng, sau trận đánh sẽ bao vây phong tỏa,
để đội Chiến Thắng có đủ thời gian tập trung lo đôi phó mọi
tình huông khi hoạt đ ộ n s vũ trang mở ra ở phía trước và phát
triển du kích chiến tranh vùng mới giải phóng.

Sau khi bàn giao toàn bộ tình hình 6 buôn vùng căn cứ
kháng chiến cho đông chí Bích nắm và trao đổi kê hoạch xử
lý các tình huống tốt, xâu có thể xảy ra, bôn anh em đội Chiến
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Thắng (lần này có tăng thêm anh Huỳnh Lam Sơn vừa ở khu
5 vê) lên đường từ buôn Đạch, cắt rừng đến rẫy Kon Ó liên
lạc với lý trưởng Nê (*)
và thône qua ông Nê mời giúp ông Cân - cốt cán ở hợp
pháp trong buôn Đăng

o - ra gặp đội để bàn công việc. Chúng

tỏi chờ ông Cần, đốn 1 giờ 30 chiều hôm ấy ông mới ra.
Mục đích mời ô ne Cân ra là ở lại với đội để tôi cùng vào
buôn gom tổn" lý và tước vũ khí GUM, tập hợp dân mít tinh
mừng chiên thắna và huy động dân tham gia khiêng thương,
tải đạn, mang chiến lợi phẩm uiúp bộ đội nếu có. Nhưng khi
ông Cần ra gặp chúng tỏi, sắc thái ông mất bình thường, ông
chém một nhát xà gạc vào thân cây cầy (cây kơ-nia) dính
luôn vào đó. Ngồi bệt xuống đất, thở phì tuôn hơi nóng trong
người, ông nói ngay: "C hết, C hết ! Bọn lính đồn La Dày đi
càn với lực lượng một trung đội, ở đôn xuống lúc 12 giờ, nó
ăn trưa ở buôn Đăng Sol do tên Quản Tel chỉ huy. Theo k ế
hoạch, tên đội trưởng GUM cho biết là tối nay tập trung cả
một trung đội bảo an đồn La Dày và đội lính GUM Kờ Dòn
do tên K ’Lis câm đâu, phải có mặt tại buôn Bờ Rang để sáng
ngày 7/4/1954 hành quân thật sớm, đến đèo Nam ăn trưa và
rải quân từ đèo Nam lùng sục từ dưới lên bắt cho hết 430 dàn
ở vùng này đưa về tập trung tại sở Lu-xe (tức là sở T ứ Q ú y ở
An Lạc, Lộc An hiện nay), không đ ể dân này sông vô chính
phủ được nữa. K ’ Lis bảo ông c ầ n làm sao liên hệ báo cho

*
Thuận.

O n e N ê là c h a c ủ a N ế , N ổ n a y là bí t h ư xã Đô n í : G i a n c t h u ộ c Bì n h
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ông Hội Nanh (tức là cha đồng chí Giang (*).
K ’Lis nhắn ông Hội Nanh câm đâu dân trốn thật giỏi, đừng
để địch lùng gặp dân; nếu bị bất, dân sẽ bị tra đánh cực khổ
mà K ’Lis cũng đứt đầu vì đã bao che sô dân chông chính phủ.
K ’Lis còn dặn phải nhôt chó, gà trong hầm đá, lấp hết đường
sá đi lại vào buôn lànsĩ, đừng để chúng nó phát hiện đường
mòn. K ’Lis nói : "T h ằ n g Quản Tel bắt buộc chúng tôi phải
lùng sục, không thể từ chôì được, nếu lân này có trường hợp
xâu xảy ra, xin cách m ạng thông cảm là không phải đội GUM
chúng tôi xâu mà vì đi lân này có 1 B bảo an đồn La Dày đi
kèm, chúng tôi phải đi mà thôi".
Báo xong tình hình trên, ông c ầ n giục chúng tôi phải đi
về ngay chiều hôm ây đế báo tin cho dân ráo riết chuẩn bị
chông càn... Tinh huống xảy ra ngoài dự kiến, thật bât ngờ,
khó xử và hết sức bị động mà bản thân 5 anh em trong đội
chưa có kinh nghiệm đôi phó về m ặt vũ trang.
Tôi bình tĩnh ngồi nghe ông Cân báo cáo và vắt óc suy
nghĩ phương án đổì phó: L àm sao bẻ gãy cuộc càn, vừa phôi
hợp trận đánh La Dày tôi nay của bộ đội tập trung, đội ta phải
gom giữ được hệ thông tề, giải trang đội GUM , tổ chức mít
tinh quân chúng? Trước hết là làm sao trong đ ê m chúng tập
trung ngủ buôn Bờ Rang, đến giờ La Dày nổ súng chúng ngủ
*

O n e Hộ i N a n h v ố n là lý t nt óní : ỏ v ù n c nà y. Khi C á c h m ạ n e t h á n e 8/

1945 n ổ ra, d â n nổi d ậ y c ư đ p c h í n h q u y ê n , ônti h ư ở n c ứntr p h o n e t r à o
c h ố n e P h á p đ ư ợ c n h â n d â n v ù n e n à y c ử ô n a l à m Hộ i t r ư ở n c H ộ i đ o à n k ế t
đ á n h T â y (nói t h e o t i ế n g d â n t ộ c K ờ D ò n là hội “ t â m lỡ m a r T â y ” ). Hộ i
n à y t r a nh t hủ đ ư ợ c K ’Lis.
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mê không nghe súng nổ? N ếu để chúng biết đồn bị tấn công,
chúng kéo cả bọn GU M trở về, trên đường về sẽ gom hết hệ
thống tề chạy về B ’Lao thì hậu quả về sau sẽ không lường,
chưa nói đến việc trên đường về sẽ đụng đầu bất ngờ khi lực
lượng dân công khiên g thương, tải đạn không có đề phòng,
sẽ gây tổn thất nguy hiểm khó lường. Nếu đế xảy ra các trường
hợp trên thì sẽ hỏng lớn, mọi nhiệm vụ kê hoạch của trên
giao cho đội công tác Chiến Thắng không sao tiến hành theo
dự kiến được ...
Đầu óc ruột gan của người đội trưởng tâm thường như tôi
thật sự rối như tơ vò, nhưng rồi tôi đã bình tĩnh vì nguyên tắc
bí m ật quân sự của trận đánh, chẳng dám nói thật cũng chẳng
dám đưa ra bàn với nội bộ của đội và phổ biến cho ông c ầ n
trước giờ nổ súng vì rủi ông C ân quá mừng mà làm lộ hoặc vì
không tin, dao động sẽ làm hỏng việc thì nguy to.
Nước cờ trong t h ế “ mã tốt thành đ i ề n ”, người đội trưởng
xử lý thê nào để đảm bảo vẹn toàn cả 3 nhiệm vụ của trên
giao? Thường trong thê bí mới có ý hay, theo phương châm
của Đảng, của Bác Hồ dạy “ lấy dân làm g ố c ”, tôi nghĩ chỉ có
một kê sách là phải tân công trong điều kiện hoàn cảnh thực
t ế của đội. Từ đó mà 3 phương án đốì phó đã đặt ra ngay
tro n g đầ u :

1.

Dùng dân tổ chức phục rượu cho bọn lính ngủ tại Bờ

Rang đêm nay thật say đến khuya, ngủ m ê không còn nghe
tiếng súng La Dày - Gia B ác nổ, sáng đi càn với tư th ế mệt
mỏi, không còn hung hăng lùng sục;
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2. Ta b ố trí du kích cùng với đội công tác chặn đánh lúc
mờ sáng khi chúng qua cầu khỉ sang sông Đ ãng Sách;
3. Đẩy mạnh công tác địch vận, vừa đánh vừa gọi hàng,
vừa báo tin đồn La Dày - Gia Bác thất thu9, không còn chỗ trở
về được nữa; trên đường chạy về B 'L a o , Di Linh, bộ đội chặn
tất cả...
Thực hiện được 3 nội dung trên thì sẽ bảo vệ được dân căn
cứ, báo động được lực lượng dân công và bộ đội biết có địch
bên ngoài, nhiệm vụ gom tề và giải trang đội GUM sẽ thực
hiện được, nhiệm vụ huy động lực lượng nhân dân tố chức
mít tinh mừng chiến thắng, huy động dân công tiếp sức với
bộ đội cũng sẽ làm được.
Với suy nghĩ trên, tôi hạ quyết tâm bàn ngay với ông Cân
về lại xóm Bờ Rang bàn với số cơ sở cốt cán nắm phó lý Dẫy
và già làng tổ chức chiêu đãi rượu, ăn mừng lính về làng,
chọn những ché rượu ngon, những cô gái đẹp phục vụ đêm
chiêu đãi. Trong túi tôi còn hai trăm đông bạc Đ ông Dương
(đồng gánh dưa) đưa hết cho ông C ân, dặn ông vào xóm đưa
cho anh Tách, anh Dẩy đi mua thêm rượu đ ế đế chiêu đai.
Sau khi uống rượu cần, làm sao từ 12 "iờ khuya trở di là
không có tên lính nào còn minh m ẫn để trực gác nữa. C húnẹ
tôi giao nhiệm vụ cho ông C ân chỉ lo một việc quan trọ ne
này, còn mọi việc khác chưa phổ biến.
Ông Cần bắt tay tôi và anh em trong đội ra về, hứa với
chúng tôi quyết tâm phục rượu cho bọn lính say m èm trong
đêm nay, làm cho cơ thể mỏi mệt, tiêu lực để trên đườns đi
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càn sáng mai khôn? còn ý chí chiến đâu.
*

Sau khi ông Cân nhận nhiệm vụ ra vê, chúng tôi liên họp
đội bàn kê hoạch đôi phó cuộc càn để đảm bảo thực hiện kê
hoạch phôi hợp chiên trường của trên giao.
Đội và chi bộ là một, chúng tôi đã thông nhất hạ quyết
tâm tổ chức phục kích đánh bọn địch càn sáng mai. Đ ể đảm
bảo trận đánh thật tốt, phải điều thêm một tiểu đội du kích ở
căn cứ lên phôi hợp với đội, tổ chức phục kích đánh địch từ
buôn Bờ Rang, xuât phát qua câu khỉ sang sông Đăng Sách
(cách buôn khoảng 300 m), nổ súng bất ngờ vào đội hình ô
hợp đang say m èm thì chắc sẽ bị tan rã.
Tôi vội vàng viết thư vê cho anh Linh bàn việc chông càn,
có kê hoạch bảo vệ dân công đang tập trung ở ngã ba A Ra Quao, bảo vệ nhân dân chu đáo và đề nghị anh điêu lên tăng
cường cho đội C hiến T hắng 10 du kích bao gôm anh Lại Phó chủ tịch Úy ban kháng chiến xã Man Yệu, anh Năm thôn trưởng buôn Tăng Bưởi, anh Bút, anh Lắc, anh Do những tay súng khá nhất của xã. Còn vê du kích xã Chi Lai,
vì lo bảo vệ hướng dẫn dân công đi với lực lượng chiến đâu
nên tôi không nêu tên cụ thể mà giao cho anh Linh sắp xếp
thêm 5 du kích nữa, nhưng kết quả chỉ điều được 5 du kích
của xã M an Yệu, còn 5 du kích xã Chi Lai không điều được
vì không theo kịp trên đường hành quân của đoàn dân công.
Sau khi giao thư cho anh Nhạn cùng M út cắt rừng về căn
cứ gặp anh Linh, đúng 7 giờ 30 đêm hôm ấy, tôi , anh Thi và
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anh Hương cùng lần theo rẫy cũ Kon ó xuống cầu khỉ qua
sông Đăng Sách khảo sát địa hình, chuẩn bị trận địa phục
kích và liên lạc với ông c ầ n nắm lại tình hình bọn địch ngủ
ở buôn Bờ Rang,

kiểm tra việc hố trí đãi rượu của nhân

dân Bờ Rang đêm ấy.
Chúng tôi khảo sát bô' trí xong trận địa và nắm tình hình.
Mãi đến 22 giờ 30 mới về đến nơi hẹn với anh Nhạn, gặp 5
anh em du kích từ căn cứ lên với anh Nhạn, có thư anh Linh
gửi lên báo cáo tình hình và cho biết do thời uian thúc bách
nên chỉ điều được 5 anh em ở Tăng Bưởi, còn só" du kích xã
Chi Lai bô" trí bảo vệ đoàn dân công không rút kịp.
Tuy sô"lượng không đủ theo yêu cầu nhưng 5 tay súng gọi
là thiện xạ đã có mặt. Chúng tôi liền họp anh em toàn đội
Chiến Thắng và 5 du kích mới lên thông báo tình hình, phổ
biến chủ trương và đưa sa bàn trận địa sơ bộ phác thảo ra trao
đổi dưới ánh sáng đèn pin lờ mờ giữa m ảnh rừng già bìa rẫy
Đăng Ó. Chúng tôi phân tích thuận lợi khó khăn, tương quan
lực lượng giữa ta và địch, so sánh sự chênh lệch ta 10 địch 40.
Anh em tuy rất phân khởi nhưng có đồng chí phân vân về số
lượng. Mặt khác, về trang bị thì địch có 1 trung liên, 3 tiểu
liên, 20 súng trường, còn ta chỉ có 1 tiểu liên, 7 súng trường,
6 lựu đạn... nhưng ta có ưu t h ế về địa hình, có điều kiện che
chắn hỏa lực, đảm bảo bí mật, bất ngờ, lợi t h ế trong tấn công,
an toàn trong phòng ngự vì có chướng ngại vật che chắn, có
thuận lợi trong lúc rút lui.
v ề chủ quan, tuy t h ế chiến đâu 1 chọi 4 nhưng ta chủ
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động, địch hoàn toàn bị động, quân ta tỉnh, còn địch đang say
và nếu chúng được tin đồn La Dày bị thất thủ thì sẽ hoang
mang, tan rã nhanh chóng.
Qua phân tích khó khăn, thuận lợi, chúng tôi đi đến thống
nhât quyết định phục kích đánh ngay khi chúng tập trung qua
cầu khỉ là thời gian, địa điểm thuận lợi nhất, không đ ể chúng
qua khỏi cầu rồi mới đánh là bất lợi.
Tất cả dồn sức cho việc đánh c£n, còn nhiệm vụ bắt giữ
tê, huy độrm dân để mít tinh, động viên dân công vùng mới
giải phóng tôi xin đảm nhiệm xử lý sau.
*

Đội giao cho anh N hạn phụ trách chỉ huy trưởng trận đánh,
anh Thi chỉ huy phó cùng đội du kích bô trí như sau:
Đồng chí Thi cùng 4 du kích ra đào công sự, bám sát bụi
tre sát đâu câu với nhiệm vụ chờ địch hành quân qua cầu, tên
đi đầu qua gần hết cầu là nổ súng, tung lựu đạn diệt ngay,
toàn bộ hỏa lực bắn thẳng vào giữa đội hình địch.
Vũ khí trang bị có 1 Mi, 4 súng trường và 6 quả lựu đạn,
còn 2 du kích cùng anh Nhạn bô" trí trên triền cao, rẫy cũ,
vùng đá lồi đầu làm công sự chếch về phía Tây với 3 súng
trường, nằm quan sát bọn địch bên kia cầu. Nếu chúng tổ
chức cụm lại-kháng cự thì nhắm bắn tỉa đồng loạt giông như
trung liên uy hiếp địch, chi viện cho bộ phận bám sát đánh
địch tại cầu. Phía Đông triền rẫy cũ gần tổ anh Nhạn có anh
Lam Sơn và 2 du kích trang bị 1 súng trường, 1 súng lục cùng
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2 ông loa (1 bằng têl, 1 bằng nan phâ't giây), chờ súng nổ phát
loa bằng tiếng dân tộc gọi hàng (bộ phận này do anh Ma
Hương phụ trách).
Đúng 2 giờ 30 sáng ngày 7/4/1954, tất cả chúng tôi đưa
anh em ra trận địa. Bô" trí đâu đó xong, anh em trực gác triển
khai đào công sự đảm bảo chiến đấu.
Sau khi bô’ trí xong trận địa, k iểm tra các bộ phận, chúng
tôi nhắc nhở động viên anh em quyết tâm nắm chắc nhiệm
vụ, bám sát địch mà đánh không để chúng sang sông.
Đúng 4 giờ sán? ngày 7/4/1954, tôi qua cầu một mình mò
lên Đăng Ó, liên lạc với ông C ân, bảo ông đi cùng tôi leo dốc
Đăng Ó lên buôn Tà Giang (tức là buôn chánh tổng T éo ở
đó). Tôi lên đến nửa dốc thì nghe tiếng pháo đồn La Dày nổ,
nhìn về phía đồn Gia Bác thấy đám mây hồng, tôi và ông
Cần ngồi giữa dốc quan sát. Sau 15 phút, không còn nghe
tiếng súng, thây đôn La Dày cũng bốc lửa, nhìn vê buôn Bờ
Rang vẫn yên tĩnh không thấy động tĩnh gì, lòng tôi vừa mừng
vừa hồi hộp lo cho nhiệm vụ anh em sổng nay có đánh được
không? Tôi vừa đi vừa phổ biến tình hình và nhiệm vụ cho
ông Cần.
Đến 5 giờ sáng, hai anh e m chúng tôi đến buôn Tà Giang,
đến ngay nhà Tổng Téo. Trong lúc Tổng T éo đang ngủ mê,
tôi kêu dậy, ông nhìn tôi và ông c ầ n với sắc mặt hoảng sỢ.
Ông báo ngay cho tôi là có địch rất đông ở La Dày xuống, tối
chúng ngủ ở buôn Bờ Rang, s án s nay chúng càn xuôYig vùng
Sa Lôn. T ổ n g T é o nói như ra lệnh với tôi: “ Anh đi về ngay!
39

Nếu anh ở đây, địch càn bắt được dân của các anh và bắt
được các anh thì chúng giết hết dân, tôi sẽ bị ở tù rục xương
vê tội bao che chứa chấp V iệt M in h !” .
Tôi liền trân tĩnh ông Téo: “ Bộ đội đêm nay đánh La Dày,
Gia Bác rồi, còn bọn đi càn sáng nay cũng sẽ bị đánh. Ông
yên tâm! Bây giờ ông lấy hết giấy tờ và con dâu chánh tổng
của Pháp giao cho ông đem nạp đây và ông chuẩn bị người
sáng 7 giờ chạy khạ (*) mời các lý trưởng và phó lý tập trung
đên đây, nghe cán bộ Mặt trận giải thích và nạp tất cả tài
liệu, giây tờ, danh sách nhân khẩu mỗi buôn, mỗi x ã ” .
Tôi vừa nói xong thì nghe súng và lựu đạn nổ ở phía cầu
khỉ buôn Bờ R a n s, tiêng nổ đông loạt 3 phút dòn dã và im
bặt. 15 phút sau, anh Thi, anh Nhạn và anh em du kích vác
một bó súng lên báo cáo kêt quả trận đánh như sau:
Ta phục ngay ở đâu cầu, dựa vào bụi tre và rẫy cũ, địch
không sao phát hiện được, chúng chủ quan. Đúng 5 giờ 30
phút ngày 7/4/1954, địch tổ chức hành quân, mắt nhắm mắt
mở thản nhiên qua cầu. Tên đi đầu sang gần hết cầu và trên
câu còn lủng lẳng 8 tên thì anh em ta nổ súng và ném lựu đạn
liên tiếp. Khi nghe tiếng kêu hàng và tin La Dày - Gia Bác bị
tiêu diệt, tất cả bọn đi sau còn ở bên kia sông liên vất súng bỏ
chạy vào rừng. K 'L is chạy về buôn, tên Quản Tel mang súng
lục chạy vào núi Đăng Sol, anh em truy bắt không kịp, 2 tên
bị thương đầu hàng, anh Lam Sơn tập hợp giải thích chính
sách. Ta thu 12 súng các loại, trong đó có 2 tiểu liên.
* C h ạ y k h ạ là c â m h i ệ u l ệ n h c ủ a t ổ n g t r i ệ u t ậ p d â n .
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Đến 12 giờ 30 cùng ngày, tên Quản Tel ra buôn Đ ăng Sol,
nhân dân cho ăn cơm và bắt trói, thu cây súng lục và dẫn giao
cho đội vũ trang công tác C hiến Thắng. Cùng chiều hôm ấy,
tên K ’Lis dẫn 6 tên GUM m ang súng đến trình diện và giao
nộp vũ khí cho đội chúng tôi. N hư t h ế là trong vòng 12 giờ
đồng hồ trong ngày, đội vũ trang công tác C hiến T hắng đã
hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của trên giao về cơ bản.
Đúng 13 giờ cùng ngày, tại buôn Đăng Sol, đội chúng tôi
tổ chức một cuộc họp gồm đủ các thành phần, đại biểu nhân
dân các buôn, có cả già làng và tổng lý, tổ chức cuộc mít tinh
thông báo tình hình, thông tin chiến thắng, giải thích chính
sách cách mạng đối với các tầng lớp nhân dân vùng mới giải
phóng, cuôi cùng động viên nhân dân tham gia dân công lên
phá đồn La Dày, giúp bộ đội tải súng, tiếp t ế tiếp liệu trong
quá trình phát triển chiến đâu và chiến thắng. Đ ông bào tới
dự cuộc mít tinh đã xung phong trên 500 người tổ chức thành
đội ngũ hành quàn làm nhiệm vụ một cách tự giác.
Kết thúc nhiệm vụ chông Pháp trên vùng đất Lâm Đồng
(Nam Tây Nguyên) dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Cực Nam
Trung Bộ qua 9 năm, tôi cho rằng chiên thắng 7/4/1954 là
một dấu son của lịch sử địa phương, nó đã tạo ra thc và lực
mới chuẩn bị bước sang giai đoạn đấu tranh thi hành hiệp
định Giơ-ne-vơ và 21 năm ch ô n 2 Mỹ, cứu nước trên chiến
trường Cực Nam Trung Bộ và Nam Tây N guyên, trong đó có
địa bàn Lâm Đồng của chúng ta. Trận đánh 7/4/1954 có ý
nghĩa là sự phôi hợp chặt chõ với chiến dịch Điện Biên Phủ,
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Bắc Tây Nguyên trước khi hiệp định Giơ-ne-vơ 20/7/1954 ra
đời.
Chiến thắng nói trcn tuy không lớn nhưng có ý nghĩa chiến
thuật trong chiên dịch đôi với cả nước. Riêng trận đánh sáng
7/4/1954 tại buôn Bờ Rang (nay thuộc vùng xã Đông Giang)
thể hiện tư tưởng chiên tranh nhân dân, phương thức vận dụng
lây ít đánh nhiêu, dùng yêu đánh mạnh, từ bị động lúng túng
chuyển thành chủ động, với tư tưởng tấn công, lấy dân làm
gốc, dựa vào dân, biêt cách tổ chức cho dân đánh giặc bằng
mọi hình thức, dìm 2 dân phục rượu mà dân khôn ù biết, địch
khônc ngờ, dùng du kích đánh bảo an, GUM làm cho địch bât
ngờ không kịp trở tay, đảm bảo an toàn hậu phương cho bộ
đội đánh La Dày trở về. Biết vận dụn" yếu tô"con người kết
hợp với thiên thời địa lợi, dựa vào bụi tre lớn sát đầu cầu để
đánh địch ncay trên câu, lây dòng sông Đăng Sách là phòne
tuyến, đánh vặo mờ sáng trời mù, địch khó quan sát xa và
hành quân từ trong chăn ra, bị lạnh đút tay vào túi quần, đi
không có tư thê sẩn sàng chiến đấu, nên khi bị ta nổ súng bất
ngờ vứt súng tháo chạy là không thể tránh được.

về chủ quan của neitòi chỉ đạo chỉ huy, biết vận dụng tâm
lý quân chúng dân tộc mà đi sâu vào tân công chính trị, kinh
tế, địch vận, dân vận sinh động từng trường hợp, chiến đâu,
thực hiện nhiệm vụ vô cùng phức tạp với tinh thần trách nhiệm
cao nhất, không có điều kiện trở ngại nào đặt ra trước mọi
tình huống khó khăn làm lý do khách quan đê không hoàn
thành nhiệm vụ.
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Trận đánh La Dày - Gia Bác đêm 7/4/1954 trên địa bàn
Lâm Đồng có ý nghĩa mở đầu hoạt động vũ trang lớn có tính
chất chiến dịch trên địa bàn Lâm Đồng, nhưng đồng thời cũng
là trận kết thúc sau 9 năm chiến tranh chống Pháp đôi với địa
phương là hết sức vẻ vang, nó mở ra một vùng mới giải phóng
gần 10.000 dân, tạo ra t h ế mới lực mới để phát triển, là chỗ
dựa, là căn cứ cách m ạng cho cả Lâm Đồng và Bình Thuận
trong 21 năm đâu tranh chống Mỹ giành thắng lợi vẻ vang.
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PHÂN II
TÌNH HÌNH THI HÀNH HIỆP ĐỊNH
GIƠ-NE-VƠ (7/1954-7/1961)

TRƯỚC VÀ SAU NGÀY KÝ KẾT
HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ
Sau khi ta đánh La Dày - Gia Bác, eiải phóng 10.000 dân
các tổníi: Bảo Thuận, Nộp, Kờ Dòn, Tô" La, Man Tô', nôì liền
vùng La Dạ. La Naâu thuộc miên Tây Bình Thuận, hình thành
một vù ns ?iải phóníi rộng lớn phía Nam Tây Nguyên, Cực
Nam Trung Bộ, địch ở Lâm Đồng bắt đầu phản ứng quyết
liệt. Chính quyền ngụy ở Di Linh theo lệnh Pháp nắm bọn tê
lưu vong ở Nộp, cho bọn tay chân về hăm dọa: Ai ở lại vùng
siai phóng của Việt Minh, chúng sẽ cho quân đi càn, gặp đâu
bắn đó, giết sạch, đốt sạch... Thủ đoạn trên đã gây tâm lý
hoan 2 mang trong nhân dân. Bọn tề tại chỗ ra lệnh, trong
một đêm 25/5/1954, chúng kéo hết 36 buôn dân Nộp chạy về
Di Linh, chi' còn một số cơ sở của ta trong một số buôn dọc
sông Đạ Kờ Đinh (Hà Giang, H à n s Rung và Bờ Đăng, Bờ
Nôm) còn ở lại. Huyện uỷ Di Linh lúc bây giờ phải chủ trương
lập đoàn côns tác vùim Nộp đảm bảo bám một sô ít dân còn
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lại, giáo dục, giải thích và tổ chức b ám buôn ấp, bảo vệ tài
sản của dân đi còn bỏ lại buôn: chum ché, đông la, trâu bò,
lúa gạo, gà heo... Đoàn công tác này phụ trách cả 36 buôn
toàn dân Nộp do đồng chí Hà Tấn Linh làm đoàn trưởng,
đồng chí Trần Đình Mai đoàn phó.
Sau khi phôi hợp với bộ đội tác chiến đánh La Dày - Gia
Bác, đội công tác Chiến Thắng tổ chức đánh địch ở địa bàn
buôn Bờ Rang, giải trang dân vệ ở Kờ Dòn, giải phóng
16 buôn tổng Kờ Dòn. Qua một tháng xây dựng củng c ố vùng
giải phóng, Huyện uỷ Di Linh quyết định chuyển nhiệm vụ
xây dựng cho Đảng bộ, cán bộ, đảng viên xã Chi Lai thành
lập đoàn xây dựng do đồng chí Lam Sơn phụ trách, chuyển
đội Chiến Thắng còn lại 3 đồng chí giao làm n hiệm vụ phát
triển phía Đông vùng Nộp, dọc sông Đạ Đ ào sang vùng B ao
Tuân hướng ra vùng La Hon, M út Sa Ra, Tà In.
Đội lên đường đầu tháng 6/1954. C húng tôi đã tận dụng
mọi thuận lợi, phát huy khí th ế chiến thắng phát triển trong
th ế chẻ tre, củng cố 8 buôn dọc sông Khiên Đạ Đào, đến 20/
7/1954 đã đến buôn Tà In. Sau đó, chúng tôi trở về buôn Tà
Lộ. Do công tác trong dân không có phương tiện thông tin
nên không rõ diễn biến hội nghị Giơ-ne-vơ. Đ ê m 22/7/1954,
đội họp kiểm điểm thời gian 1 tháng 20 ngày công tác ở vùng
này, có mời đồng chí D ôm - già làng buôn Tà Lộ (buôn chúng
tôi ở) - tham dự để thăm dò ý kiến, sau đó gửi đồng chí K ’Bá
ở lại nhờ giúp đỡ công tác phát động quần chúng, chuẩn bị
xin đất sản xuất. Tôi cùng anh Thứ trở về cơ quan Huyện uỷ
đóng ở rừng Kon Hai để báo cáo tình hình, xin ý kiến chỉ đạo
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phương hướng xây dựng và phát triển trong tình hình mới.
*

Trưa ngày 23/7/1954, tôi và anh Thứ về đến chỗ cơ quan
Huyện uỷ đóng, thấy nhà cửa, công sự còn nguyên, mấy con
gà đói ăn, moi móc ố mối, bếp núc nguội tanh. Hai anh em
tôi nshi có địch tập kích, nhưng quan sát không thây có dâu
hiệu sì, tôi lò mò xuông suối. Đến hộp thư bí mật có dâu báo
động, tôi moi hộp thư lên thì có thư anh Lê Tân Thăng dặn
chúng tôi khi về nếu sớm thì đi luôn xuông Triền gặp ảnh bàn
công việc, nếu về chậm sau 30/7 thì cứ ở lại buôn Kon Hai
dựa vào nhân dân chờ các anh cho người về liên lạc. Trong

thư anh T hăng chỉ báo là hiệp định Giơ-ne-vơ đã ký kết và có
lệnh ngưng bắn. Lực lượng kháng chiến ở Cực Nam Trung
Bộ được tập kết 10 ngày ở Triền, sau chuyến quân xuống tàu
ở phía Hàm Tân, X uyên Mộc. Anh Thăng còn dặn nếu đi
đường có trường hợp đi ngang qua vùng địch kiểm soát thì
trương cờ xanh lên, đề phòng địch phản bội hiệp định, đánh
ta, thủ tiêu lực lượng ta dọc đường, quần chúng không biết để
bảo vệ và làm cứng lý đê đâu tranh.
Tôi và anh Thứ bàn nhau, tranh thủ ngày đêm đi thẳng về
Triền xem sao. Hai chúng tôi nấu cơm ăn, trên đường đi ghé
vào buôn Kon Hai ở Tiên Sơn nắm tình hình và đi thẳng ra
vườn xoài, ghé má x ế p gần ga Long Thạnh , thăm má và
nắm tình hình. G ặp nhiều anh e m cùng công tác và chiến đấu
ở miền Tây Bình Thuận cũng trên đường về Triền, hai anh
em chúng tôi nhập bọn cùng đi sang đường. Trên đường anh
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em thông tin cho chúng tôi về nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ
có phần cụ thể hơn. Khi đến thăm má x ế p , bà cho xem lệnh
ngưtig bắn và bản giải thích về lệnh ngưng bắn của anh em
xã cho bà, càng hiểu thêm nội dung của hiệp định có sự tập
kêt, phân chia 2 miền Bắc - Nam, chuyển quân, phân ranh
giới tuyến...
Trên đường đi, chúng tôi thấy nhân dân tràn đây phấn
khởi, cờ xanh treo dọc đường, khẩu hiệu mừng hòa bình treo
trên đường đi của căn cứ kháng chiến khu Lê H ồng Phong,
lòng tôi miên man suy nghĩ. Không khí hòa bình, dân Kinh
mừng rỡ, dân thượng du thì lo âu, buồn tẻ, tôi càng suy nghĩ
tới lời phát biểu của đồng bào buôn Kon Hai: ngừng bắn, các
anh rút đi hết, bỏ bà con tôi ai lo; lâu nay có anh e m bày vẽ
việc làm, nay các anh đi cả, bà con tôi nhớ lắm, thằng T ây nó
đến, bà con chúng tôi nói sao, có ai để bày... Thật là tội nghiệp!
Chia tay đồng bào, tất cả dân và chúng tôi đều rơi nước mắt.
Bà con nhắn gửi chúng tôi: “ Ai đi đâu thì đi, còn hai đứa mày
trở lại cùng với đồng bào, sống chết có n h a u ” . T rên đường đi
bộ ở miền cát trắng khu Lê (Bình Thuận) suốt đ êm mỗi người
mang theo một tâm trạng vui buồn khác nhau, nhưng chẳng
ai nói được lòng mình.
Đúng 9 giờ sáng ngày 26/7/1954, chúng tôi mới đến được
Triền, nơi tập kết đầu tiên lâm thời vùng Cực Nam Trung Bộ.
Hai chúng tôi tìm gặp ngay được anh Lê Tấn Thăng, anh
Lam Sơn, anh Hà Tấn Linh. C húng tôi liền nhập đoàn Di
Linh và được các anh tổ chức phổ biến toàn văn hiệp định
Giơ-ne-vơ và lệnh ngưng bắn, sống với nhau được hai ngày
47

sôi nổi I'ộn rịp. Sau đó có một sô đồng chí từ giã lên đường
chuyến vào Hàm Tân, X uyên Mộc, chuẩn bị xuống tàu tập
kết chính thức ra Bắc.
Đoàn cán hộ Di Linh còn lại tôi, anh Linh, anh Hương,
anh Thứ. anh Nhật. Mây anh em tôi còn lại không được dự
mít tinh ở Triền mà được anh Tiên (tức là Tiềm ) - Chánh văn
phòne Tỉnh ủy Bình Thuận - đến cặp eiải thích thêm cụ thể
tinh thần hiệp định và phổ biến chủ trương của Thường vụ
Tinh ủy Bình Thuận và Ban cán sự Cực Nam sắp xếp một sô
đồng chí ở lại, lo thu xcp cônc việc tôn tại và sẽ đi chuyến
cuôi cùng. Anh Tiên mời 3 trong sô 5 đồng chí chú n s tôi
đúns 2 sờ chiều neày 28/7/1954 gặp anh Trần Lê - Kliu ủy
khu 5 - vào thay anh Côn - Bí thư Ban cán sự Cực Nam (sau
này là Liên tinh 3).
Anh Lê sặ p ba anh em chúng tôi, nói rõ hơn nhiệm vụ ở
lại và giao cho tôi chịu trách nhiệm chung trên địa bàn Di
Linh. Cũng có thể một trong ba anh em chúng tôi sẽ thay mặt
chính quyên cách m ạng bàn giao vùng giải phóng do ta quản,
sau đó thì sông hợp pháp, địch phải đảm bảo an toàn trong
hai năm đê vận độns đâu tranh thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ,
lổng tuyển cử thông nhất đât nước. Sau một giờ anh Lê nói
chuyện với chúng tôi có phần cụ thể hơn, nhưng trong thực t ế
quá trình diễn ra sau này thì đây cũng mới là khái niệm đơn
giản vê hiệp định Giơ-ne-vơ. Cuối cùng, anh Lê đưa cho anh
em trở lại chiến trường mỗi người ba trăm đồng bạc Đông
Dương để tạm sông trong lúc còn chờ có chủ trương mới và tổ
chức mới. Anh giao cho tôi 2 cây súng lục cât giữ, khi nào sử
48

J__I_________
Từ trái sang phải: anh Ba Nghiệp (nguyên Bí thư K67),
anh Ma Hương, tác giả.

dụng sẽ có hướng dẫn sau. Anh còn dặn về việc hình thành tổ
chức mới, có liên lạc móc nối và sẽ có nghị q uy ết vê nội dung
hướng dẫn hoạt động cụ thể. Khi chia tay, anh L ê còn dặn, về
địa bàn cũ chọn một số anh em cán bộ đảng viên và quần
chúng thật tốt móc nối liên lạc, trừ những “ c h a ” nào quá dao
động thì phải tránh, đừng gặp làm gì, tuyệt đôi k hông được lộ
mặt công khai trong dân, lúc đầu rủi lộ với dân thì nói ta về
lây tài liệu còn lại đưa vào Hàm Tân, X uyên M ộc đi tập kết
ra Bắc. Anh Lê còn bảo chúng tôi thay tên đổi họ, đặt bí sô',
mật danh để liên lạc sau này. T ừ đó anh em chúng tôi thay
tên:
- Huỳnh Lam Sơn thay tên là M a Hương;
- Huỳnh Văn Thứ thay tên là Huỳnh Văn Thể;
- Hà Tấn Linh thay tên là Hà Ngọc Bích;
- Ng%iyễn Xuân Du thay tên là N guyễn Xuân Cảnh;

- Đ ồng chí Nhật thay tên là Quý (*).
*

Sau khi nhận n hiệm vụ, ba anh e m chúng tôi về trao đổi
với anh Thứ và anh N hật cấp tốc sắp xếp lên đường về lại địa
phương Di Linh trong đ ê m 28/7/1954. Chúng tôi vượt đường
sô" 1, qua đường sắt đ ến vườn xoài, không ghé vào nhà má

xếp mà đi thẳng đến cây số 31 (Hàm Trí). Anh Thứ được
phân công về nắm tình hình ở Nộp, kết hợp ghé thăm gia
đình chị ở buôn Ha Giăng, anh N hật rẽ xu ông đường Kờ
Dập - H àm Phú bí mật liên lạc với gia đình, kết hợp nắm tình
hình. Tất cả đều hẹn gặp nhau ở đầu suôi Kờ M a giáp sông
Kờ Tót.
Tôi, anh Ma Hương, anh Bích về cây da sông Kơ Tó. Anh
Bích được phân công vào quán bà Tư Phùng liên lạc với chị
Nà - phụ nữ Hàm Phú - hỏi xem anh D iệu (**) có đi tập kết
không, lây cớ đó mà nắm tình hình xem địch phản ứng hiệp
định đốì với vùng này t h ế nào, xem động tĩnh, khó khăn thuận
lợi, kết hợp kiếm gạo muôi đ ể mang lên núi.
Anh Bích vào thăm bà Tư Phùng. Sau khi nói chuyện mua
một ít gạo, cá khô, nước m ắm ăn đường đi H àm Tân, bà không
bán mà cho anh Bích 15 ký gạo, 2 ký cá khô, 1 lít dâu phụng,
1 lít nước mắm. C húng tôi san ra cho ba anh em cùng m ang
đi, băng rừng đến đầu suôi Kờ M a (đầu hồ sông Quao hiện
nay).
* V ê s a u, anh Q uý hy sinh.
** A n h D i ệ u hì n u n g đ ội t r ư ở n e vũ I r a n a h u y ệ n A n h D ũ n c .
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Đ ến vàm suôi Kờ Ma, chúng tôi q uyết định ở lại đó đến
chiều ngày 30/7 thì anh N hật về liên lạc với gia đình, m ang
lên đủ thứ thức ăn. Bốn anh e m chúng tôi leo lên thác Kờ M a
tìm chỗ ở dọc suôi, nơi đầu tiên chúng tôi chọn đóng quân là
trên một gộp đá cheo leo để lợi dụng đường đi leo trên đá,
tránh không để lại dấu vết và sau này đặt liên lạc với cơ sở
cốt cán dưới thác, từ trên cao nhìn xuống dễ quan sát, gần bờ
sông dễ nghi trang, ban đ êm đi câu đi chài, tìm cách liên lạc
với dân trong các rẫy là tiện lợi, nhân tháng 8, tháng 9 là
tháng đồng bào dân tộc phải ngủ giữ rẫy.
Bước đầu chúng tôi liên lạc được một sô" thanh niên buôn
Kon Hai gồm có các em K ’Bối, K ’Bợi, K ’Vối, sau đó liên lạc
được K ’Hào, K ’Lắc, K ’D èm , K ’Biểu, K ’Che, K' Muối, tổ
chức được hai nhóm liên lạc thông báo tin ông c ầ u , ông Dẩy
K’Tách, chị Hát, chị N ’Hui, chị K ’Hé. Qua nắm bắt tình hình,
chúng tôi đã tổ chức cuộc hội nghị đầu tiên phổ biến sơ bộ
tinh thần hiệp định Giơ-ne-vơ và việc thi hành hiệp định cho
một s ố cốt cán đảng viên vững vàng để thông qua số này về
trao đổi hợp pháp với sô' còn lại trong mỗi buôn và phổ biến
trao đổi với dân. Cuộc họp ấy gồm có anh Lại, anh Năn},anh
Diếu, anh Nhoi, ông Cây, anh Nanh, anh Văn Giang, ông Cu,
ông De, ông c ầ n , anh Chuối, anh Tiếu, anh Nghi, ông Chơ
Rơ là số đảng viên cốt cán người dân tộc.
Sau khi quán triệt nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ, chúng
tôi bàn k ế hoạch ổn định tư tưởng nhân dân, lãnh đạo, cán bộ,
đảng viên của Đảng hóa thân vào quần chúng, cùng nhân
dân đâu tranh bảo vệ cách m ạng và đấu tranh thi hành hiệp
51

định Giơ-ne-vơ, thông nhât đất nước và ra lệnh tạm ngưng
hoạt động tổ chức ú y ban kháng chiên hành chính, duy trì
liên lạc có mức độ đôi với đoàn thể thanh niên, phụ nữ, ngưng
hẳn hoạt động lực lượng du kích xã phường, chọn lọc một sô
du kích cũ thật gan dạ, d ám làm d ám chịu trách nhiệm , hình
thành lực lượng mới bằng đơn tuyến đ ể làm nhiệm vụ liên lạc
thông báo tin, hình thành đường dày theo ba hệ: hợp pháp,
bán hợp pháp và bất hợp pháp. Đây là tiền thân của đường
hành lang. Trong mỗi buôn chúng tôi giáo dục nắm lại một số
thanh niên, thanh nữ, giao nhiệm vụ đâu tranh bảo vệ buôn
làng, bảo vệ đảng viên, cán bộ tại chỗ, thông qua từng đảng
viên tổ chức và hoạt động đơn tuyến, sử dụng từng việc.

THÀNH LẬP HUYỆN UỶ DI LINH
Đường dây liên lạc đầu tiên từ chỗ ở của chúng tôi xuyên
qua đèo Nam, đặt hộp thư tại buôn Nha Tron (xã Đ ăng Gia,
huyện Tánh Linh) về Hàm Tân. Tôi không được đi dự cuộc
họp của Ban cán sự Liên tỉnh 3 và Tỉnh ủy Bình Thuận vào
cuối tháng 8/1954 nhưng có anh Bảy Tinh đi học ở Liên khu
5 về theo đường dây liên lạc đình chiến, được Liên tỉnh 3 giữ
lại tham gia cuộc họp ấy, nhận nghị quyết về truyền đạt lại
và m ang theo quyết định ngày 19/8/1954 thành lập Huyện
uỷ Di Linh đầu tiên sau khi có hiệp định Giơ-ne-vơ. Thành
phân cấp ủy mới gồm:
Nguyễn Xuân c ả n h (tức là Du): Bí thư.
Nguyên Trọng Tình (tức Bảy Tình): Phó bí
Ma Hương (tức Huỳnh Lam Sơn): Uy viên.
Hà Ngoe Bích ítức Hà Tân Linh): Uy viên.
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thư.

Huỳnh Văn Thể (tức Hùynh Văn Thứ): ú y viên.
Sau khi nhận được quyết định chính thức thành lập Huyện
uỷ Di Linh và nghe anh Tinh truyền đạt nội dung cuộc họp
của Ban cán sự Liên tỉnh 3, chúng tôi căn cứ vào chức năng
nhiệm vụ trên giao cho Đ ảng bộ Di Linh phân công trách
nhiệm công tác và trách nhiệm địa phương, địa bàn như sau:
+ Bí thư phụ trách chung, lo xây dựng Đảng, tổ chức cán
bộ cơ sở hợp pháp, chỉ đạo thông tin liên lạc đường dây, lo
chỉ đạo công tác văn phòng.
+ Phó bí thư lo đời sông kinh tế, phụ trách tuyên huấn tư
tưởng, xây dựng Hà Ró, Lu Khen, Lán Cóc.
+ Đồng chí M a Hương phụ trách Kờ Dòn và vùng N ộp dọc
sông Đăng Sách, quan hệ dân Tô" La.
+ Đồng chí Bích và T hể phụ trách 30 buôn Nộp. Đ ồn g chí
Thể còn đặc trách hướng phát triển lên Tà Lộ, thay t h ế đồng
chí Bá, sau khi ở lại, lên Di Linh bị địch bắt, k hông liên lạc
lại được .
Đồng chí Nhật tuy không có trong Ban chấp hành H uyện
uỷ nhưng được tín nhiệm của tập thể giao phụ trách C hánh
văn phòng Huyện uỷ.
Trong cuộc họp này, căn cứ sự chỉ đạo chung của trên,
chúng tôi rà soát lại nghị quyết cuộc họp cán bộ đầu tiên của
Huyện đã nêu phần trên, cơ bản là phù hợp. C húng tôi khẳng
định lại và làm rõ hơn việc chuyển sự chỉ đạo lãnh đạo từ cơ
sở quần chúng, tìm cách hợp pháp hóa hệ thông cán bộ tham
gia kháng chiến chông P háp có tên tuổi còn nằm lại trong
dân và khẩn trương tạo ra nòng cốt mới, bám sát dân, sát với
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buôn làng, tập hợp nhân dân tổ chức vần đổi công làm ăn, tổ
chức đâu tranh dân sinh dân chủ, từng bước lồng nội dung
đâu tranh bảo vệ thành quả cách m ạng đem lại, tiến tới đấu
tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Giơ-ne-vơ.
C húng tôi thảo luận kỹ chủ trương tranh thủ mở rộng mặt
trận đoàn k ết dân tộc, ra sức dùng dân nắm số tề, GUM cũ,
chọn người có quan hệ tốt với dân, có cảm tình với cách m ạng
đưa ra bàn với dân, chuẩn bị lực lượng, nếu địch đến thì ta
lãnh đạo đưa người tốt theo dự kiến ra làm đại diện. Đôi với
vùng Nộp, chúng tôi chủ trương an dân, kêu gọi họ trở về
buôn làng cũ làm ăn, không để địch gom dân vào lập khu dân
sinh kinh tê ở Di Linh.
Về chỗ ở và điều kiện phương tiện làm việc và phục vụ
chỉ đạo, trong cuộc họp này chúng tôi đề ra 4 nội dung:
1. Có k ế hoạch xây dựng nhiều căn cứ bí m ật trên các
vùng, trước m ắt tìm cho được 3 địa điểm ở an toàn dọc suôi
Tỵ, suối Tà Mon, đảm bảo cơ động (đây cũng là vùng căn cứ
kháng chiến chông Pháp, quần chúng đáng tin cậy, phải dựa
vào dân mà bảo vệ chỗ ở).
2. Xây dựng m ạng lưới thông tin liên lạc, hình thành 3 hệ
thống đường dây:
- Lực lượng bất hợp pháp là lực lượng công tác bất hợp
pháp đảm nhiệm;
- Lực lượng bán hợp pháp do trung kiên cô"t cán tổ chức
quần chúng đi lại hoạt động hợp pháp nhưng m ang tài liệu,
thư từ hoặc truyền đạt bằng m iệng đều là bất hợp pháp (đi
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đường hợp pháp nhưng bỏ thư trong hộp thư không người);
- Đường dây hợp pháp bằng con người và mọi hoạt động
đều hợp pháp, nhưng có nội d un " chính trị mà luật pháp của
địch phải thừa nhận (việc chọn người này phải thật tin cậy
nhưng sống hợp pháp).
3. Xây dựng hệ thông mật danh, m ật mã dùng kỹ thuật
hóa học, phát hành tài liệu ta trong tài liệu địch, trong sách
báo...
4. Xây dựng bản tin và phố biến bản tin in R onéo bằng
một khuôn lụa, trục lăn.
*

Ngày 19/5/1955, chúng tôi họp H uyện uỷ đánh giá kết
quả tổ chức thực hiện chủ trương trên. Sau gần một năm, tình
hình diễn biến như sau:
- Số cán bộ, đảng viên cũ thật sự nằm im, thay vàp đó sô"
anh em mới từng bước có trách nhiệm, v ề tổ chức, lấy buôn
làm cơ sở vận động quân chúng, mỗi buôn chúng tôi hình
thành 3 loại lực lượns cơ sở gồm trung kiên cốt cán, cơ sở
cách mạng, quần chúng cảm tình rộng rãi, mỗi loại tổ chức tự
bắt rễ, xâu chuỗi hình thành chùm nho một cấp. Sau 9 tháng
chúng tôi đã móc nối bắt rễ phát triển nhiều cảm tình Đảng
trong đốì tượng các loại trong 16 buôn ở Kờ Dòn và 12 buôn
ở Nộp, 3 buôn thuộc xã Phan Tiên. Ngoài ra chúng tôi dùng
số đảng viên cốt cán cũ, trực tiếp tranh thủ hầu hết sô" tổng lý,
bọn GUM còn nằm lại trong buôn làng. Trong mỗi buôn có
cơ sở, chúng tôi đêu aiao trách nhiệm tranh thủ làm binh tê
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vận.
- Cơ sở thanh niên lo tổ chức tự vệ nhân dân, bảo vệ thành
quả của cách m ạng đem lại trong chông Pháp.
- Giao cho cơ sở nône dân và phụ nữ nòng cốt tổ chức sản
xuất, đoàn kết tương tiỢ irong buôn làng, giúp đỡ nhau khi
đau ốm, đùm bọc nhau khi tôi lửa tắt đòn. Thông qua tổ chức
này mà cốt cán tập hợp quần chúng, vận động tham gia làm
liên lạc, thông báo tình hình địch và ta. đâu tranh, giúp đỡ
tiếp t ế anh em trong cơ quan sôViiì bât hợp pháp.
Sau 9 tháng thử thách, sò đảng viên cũ móc nôi lại còn
được 15/50 đồng chí sông hợp pháp trong dân còn hoạt động
tốt.
Cuộc họp này tiến hành tại ngọn suôi Kờ Ma. Sau đó,
chúng tôi chuyển vê nhánh suôi Con ntiọn suôi Tỵ. Hội nghị
này đê ra nguyên tắc mỗi chỗ ở không quá 3 tháng, trong
trường hợp bị lộ có người xâu biết phải dời nsay. Hội nẹhị
cũng đề ra nội quy cơ quan là: đi không dá'u, nâu không khói,
nói không nghe xa, cấm hát, cấm la, tôi thắp đèn không cho
ánh sáng tỏa ra, cấm nuôi sà, đi đến cơ quan không dẫn theo
người lạ, không đem theo chó. Chủ trương này được phổ biến
m iệng như nội quy cơ quan, bắt buộc mọi người đi công tác
đều phải chấp hành.

TẾT GIÁP NGỌ (1955)
Năm đầu tiên Tỉnh ủy Bình Thuận và Ban cán sự Liên
tỉnh 3 (tức là Ban cán sự Cực Nam cũ) ăn Tết tại núi Ba Cụm
(cũng có lúc gọi là núi Kháng Hành). Anh Hai Lê bảo tôi vê
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cùng ăn Tết với các anh, do vậy mà cơ quan H uyện uỷ ăn Tết
trước, vào ngày 28 Tết Giáp Ngọ. Sau đó tôi về ăn T ết với cơ
quan anh Trần Lê theo lời mời, vừa làm trách nhiệm bảo vệ
ạn toàn nơi ăn Tết của các anh nếu có dân đi làm ăn gặp mặt.
Tối 29 Tết (tháng thiếu), anh em cơ quan tập hợp nghe
anh Trần Lê - Bí thư Ban cán sự Liên tỉnh 3 kiêm Bí thư Tỉnh
uỷ Bình Thuận - nói chuyện. C húng tôi chỉ uống nước trà chứ
hàng Tết chẳng có thứ gì. Bộ phận kinh t ế tài chính từ khu
Lê lợi dụng đêm giao thừa mới vượt được đường số 1, qua
đường sắt, từ núi Tà Dôn sang Cà Dập, chuyến hàng về núi
Ba Cụm, nên hàng vê muộn.
Lúc bấy giờ cả cơ quan chỉ có 1 chiếc ra-đi-ô, tôi được anh
Trần Lê mời lên cùng nche đài m iền Bắc phát thanh về Tết
hòa bình. Chúng tôi ngôi chờ đợi trên đỉnh đá cao núi Ba
Cụm, nhìn về Phan Thiết thây ánh điện sáng một vùng trời,
thỉnh thoảng nghe súng nổ lưa thưa dọc đường 8. Hướng núi
Tà Dôn đen thui thủi như nấm mộ âm binh khổng lồ che trước
mặt. Gân đến giao thừa mà anh em vẫn chưa thây tăm hơi,
nhưng lại nghe súng nổ râm ran, xen với tiếng súng đì đùng
dọc chân núi Tà Dôn, chốc chốc chớp lên ánh sáng. Đ ế phá
tan nỗi âu lo, anh Lê hỏi tôi:
- Ông Cảnh có biết đánh cờ không?
- Biết, nhưng lâu nay không đánh.
- Tôi với ông đem cờ ra đánh, tôi sẽ chấp ông con ngựa.
Đồng chí cận vệ đưa bàn cờ ra, chơi hai ván tôi đều thua.
Anh Lê lại chấp tôi cặp ngựa thì tôi đuổi lại anh luôn hai
ván.
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Đúng 3 giờ sáng, đoàn tải và văn phòng ở khu Lê vào báo
tin anh Tự - Chánh văn phòng Ban cán sự Cực Nam cũ - khi
sang đường bị phục kích có thể bị địch bắt, còn anh e m vượt
qua đường vê được nhưng lâm be bét, m ệt lả người. Vậy là
cái Tết đâu tiên sau hiệp định Giơ-ne-vơ đôi với Liên tỉnh 3
(sau này là khu 6) là cái Tết thử thách trong gian khổ bước
đầu của thời kỳ quá độ từ chông Pháp sang chông Mỹ trên
đất Lâm Đồng - Bình Thuận.

HỘI NGHỊ LIÊN TỈNH 3 NĂM 1955
Cuối quý 4 năm 1955, Liên tỉnh 3 tổ chức hội nghị tại
vùng núi đèo Nam, gân buôn Nhà Tron ( huyện Tánh Linh),
tôi được mời tham dự. Hội nghị đi sâu đánh giá tình hình đâu
tranh thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, kiểm điểm việc chỉ đạo
chuyển phươim châm phương thức hoạt động hợp pháp, lãnh
đạo đâu tranh thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, rút kinh nghiệm
việc vận dụng phương châm phương thức đâu tranh trong tình
hình mới.
Hội nghị có ra nghị quyết chung nói nhiều về đông bằng,
riêng vê miên núi chỉ nhân mạnh: Đẩy mạnh xây dựng phát
triển cơ sở trong đông bào dân tộc, tận dụng mọi sơ hở của
địch, ra sức giáo dục giác ngộ cơ sở quần chúng, vạch mặt
Mỹ - Diệin về âm mưu tô"Cộng, diệt Cộng, âm mưu phá hoại
hiệp định Giơ-ne-vơ, kéo dài việc chia cắt đât nước, không
chịu hiệp thương tổng tuyển cử. Nghị quyết chỉ rõ phươns
hướng duy nhất là đoàn kết đâu tranh đòi thi hành hiệp định,
kết với đâu tranh kinh t ế đòi dân sinh dân chủ, cải thiện đời
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sống nhân dân, xây dựũg vững chắc cơ sở, củng c ố thê và lực
vùng căn cứ cách m ạng trong kháng chiến chống Pháp, sẩn
sàng đập tan âm mưu trưng cầu dân ý, trò hề bầu cử quốc hội
bù nhìn của Mỹ - Diệm ...
Sau trố*hề truất p h ế Bảo Đại, D iệm tự phong mình lên
ngôi Tổng thống miền Nam ngày 26/10/1955, q uyết tâm xóa
bỏ hiệp định Giơ-ne-vơ, chia cắt lâu dài đất nước V iệt Nam.
Đối với hai sự kiện trên, nhân dân các dân tộc vùng căn cứ
kháng chiến chổng Pháp L âm Đ ồng và m iền T ây các tỉnh
Ninh Thuận, Bình Thuận hoàn toàn tẩy chay, không đi bỏ
phiếu.
Với trò hề trưng cầu dân ý để hợp pháp c h ế độc độc tài
khát máu ở miền Nam Việt Nam, D iệm bỏ quan thầy Pháp,
ôm chân đ ế quốc Mỹ. Được Mỹ bợ lên làm tổng thông bù
nhìn, Diệm lợi dụng địa vị mới, tiếp tục đẩy m ạnh trên toàn
miền Nam chiến dịch tô" Cộng, diệt Cộng , bằng nhiều thủ
đoạn trắng trỢn tàn bạo, bất chấp dư luận trong nước và thê
giới. Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ ta đã liên tục tô cáo
âm mưu M ỹ - Diệm rắp tâm phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nêu rõ: Sức ép càng mạnh,
tiếng nổ càng to... Mỹ - D iệm đã gieo gió thì phải gặp bão...
Mỹ - Diệm đựng lên cái gọi là “ phong trào cách m ạng
quốc g i a ”, lập ra “ đảng cần lao nhân v ị” , dùng học thuyết
duy linh ma quái để lừa bịp mọi người, nhưng không thuyết
phục nổi nhân dân miền N am nói chung và các dân tộc thiểu
số ở Cực Nam Trung Bộ và N am Tây N guyên, trong đó có
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các dân tộc Ninh Thuận, Bình Thuận và L âm Đồng.
Mỹ - Diệm dùníi thủ đoạn mua chuộc dụ dỗ, nhưng liên
tiếp bị thất bại trong 2 đợt tô Cộng diệt Cộng và.bị nhân dân
ta vạch mặt, nói rõ tội ác của Mỹ - Diệm trong các cuộc học
tập. K hône mê hoặc dụ dỗ được nhân dân, không đe dọa
được cán bộ, đảng viên của ta, Mỹ - D iệm dùng chính sách
khủns bô trắng trỢn, đàn áp dã man nhân dân yêu nước. Chúng
tự do bắn giết nhiều người kháng chiến rồi cột trong bao bô"
thả trôi sỏns và bắt đánh đập, gây thương tích, tù đày hàng
vạn người vô tội chỉ vì họ vêu nước, đứng lên đâu tranh, tay
không tấc sắt, điển hình là các vụ: chợ Được, Hà Lam, Hội
An, Tuvên Phước, Vĩnh Trinh (Quảng Nam), Ngân Sơn, Chí
Thạnh (Phú Yên), Kim Bôi, Quảng Ninh (Quảng Điền), Đông
Lộc, Hươnc; Đ iên (Q uảng Trị - Thừa Thiên), Gò Vang, Hội
Khánh (Phù Mỹ, Bình Định), Hàm Thuận, Hàm Tân, Bác Ái
(Ninh Thuận, Bình Thuận).
Đôi phó với thủ đoạn khủng bô tô" Cộng tàn bạo của địch
nói trên, tuyệt đại đa sô" đảng viên, cán bộ của Đảng, được
nhân dân đùm bọc CƯU mang, đã cùng đồng bào đâu tranh
kiên quyết với Mỹ - Diệm, giữ vững khí tiết cách mạng,
khiến quân thù phải kính nể... Nhưng trong bước ngoặt lịch
sử, trước thủ đoạn khủng b ố tàn bạo của quân thù, trong hàng
ngũ cán bộ, đảng viên, không ít anh em bị kẻ thù mua chuộc,
trong đó có sô" vì tham sông sợ chết đã can tâm đầu hàng,
phản lại nhân dân, xóa bỏ công sức đóng góp của mình trong
sự nghiệp cách m ạng giải phóng dân tộc .
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Trước tình hình lúc bấy giờ, tôi có làm bài thơ B ư ớ c nữa đi
anh\6'\ tên tác giả là TH để vừa củng cố, động viên mình mà
cũng để lưu truyền cảnh tỉnh trong nội bộ. Bài thơ đã được
lưu hành bằng m iệng vào các trại giam của địch và loan ra
đến ngục tù Côn Đảo. Khi anh Tư Bôn (Bôn Cà) ở Phan Thiết
bị bắt đi đày ở Côn Đảo, có m ang bài thơ về lại đất liền
nhưng không rõ của ai? Trong cuộc họp m ặt m ột sô cán bộ,
đảng viên ở lại sau hiệp định Giơ-ne-vơ, tại Phan Thiết, anh
em đem ra đọc, tôi mới biết bài thơ của mình đã đ ến Côn
Đảo.
Mỹ - Diệm liên tiếp mở chiến dịch tô Cộng đợt 2, đợt 3 ở
đồng bằng. Trong khi đó, ở m iền núi, chúng mở ch iến dịch
Trương Tấn Bửu lúc đầu ở vùng dân tộc Tánh Linh. Chúng
đưa tên Phúc phản bội Đảng, phản bội nhân dân, làm tay sai
cho Mỹ - Diệm, tố Cộng chỉ điểm , tìm diệt cán bộ kháng
chiến chông Pháp hết sức thâm độc, làm ảnh hưởng không
nhỏ đến nội bộ, quần chúng nhân dân địa phương.
*
Sau khi tham gia hội nghị Liên tỉnh 3 về, H uyện uỷ Di
Linh tổ chức hội nghị Huyện uỷ mở rộng, phổ biến nghị quyết
của trên và kiểm điểm tình hình trong huyện, bàn kê hoạch
đôi phó với âm mưu tố Cộng của M ỹ - D iệm đôì với miền
núi.
Trong hội nghị, chúng tôi bàn 3 nội dung nêu trên, tập
trung kiểm điểm đánh giá địch ta, quá trình chuyến phương
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châm, phương thức của huyện, từ thực t ế mà bàn biện pháp
xây dựng, phái triển, củng c ố tổ chức lực lượng chính trị đối
với đồng bào dân tộc thiểu sô", từng bước đẩy mạnh đấu tranh
đòi dân sinh, dân chủ, chổng xâu cao th u ế nặng của ngụy
quyền, chống bắt thanh niên đi lính cho địch. Trong hội nghị
có hai ý kiến:
- Cho tê Kờ Dòn, Nộp cùng lên trình diện với địch ở huyện
Di Linh hay Nộp trình diện ở Di Linh, Kờ Dòn trình diện ở
B 'L ao là hành động hữu khuynh, khôrm cần thiết.
- Cứ chuẩn bị sẩn người đại diện cho dân, khi chúng đến
tiếp quản thì đấu tranh đưa ra, chứ không cho tề cũ chủ động
lên trình diện.
Cùng lúc đó, một số đồng chí đưa ra ý kiến: Hai xã căn cứ
Chi Lai, M an Yệu cử đại diện xuống liên lạc với tổng Nông
Tang (tức Ma Lâm thuộc Phan Lý C hàm ) thăm dò.
Huyện uỷ chủ trương lãnh đạo, đưa số tề cũ mà lâu nay ta
đã nắm được lên Di Linh, B 'L a o thăm dò tình hình, tìm cách
liên lạc với Tổng Nãi, Tổng Bơ Rịu, liên kết đấu tranh chông
bắt đông bào dân tộc làm xâu thường xuyên không kỳ hạn ở
các cơ sở, nhất là ở sở Lu-xe (sở Tứ Quý sau này) và cũng để
từng bước lập th ế chủ động, hợp pháp hóa đôì với dân vùng
căn cứ giải phóng chông Pháp.
Huyện uỷ cũng chủ trương chọn một sô cán bộ côt cán của
ta được dân tín nhiệm cử lên để làm phụ phó lý (tức là phó lý
phụ), mặc nhiên bắt buộc địch phải công nhận.
Chúng tôi trao đổi đến cùng và đi đến nhất trí ra nghị
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quyết:
- Xã Man Yệu sáp nhập vào tổng Nộp và vùng dọc theo
nước sông trực thuộc huyện Di Linh.
- Xã Chi Lai nằm trong tổng Kờ Dòn, trực thuộc B ’Lao.
Trong tình hình trước mắt, kẻ địch còn nhiều sơ hở. Giữa
hai vùng giáp ranh, đồng bằng và miên núi (Lâm Đồng và
Bình Thuận), chúng không đủ sức quản lý kiểm soát (trên Di
Linh, Lâm Đồng chồm không đến, dưới Ma Lâm, Bình Thuận
phát triển lên không tới). Hơn nữa, đôi với vùng Kinh ở đông
bằng, Mỹ - Diệm không ổn định nổi, nên không đủ sức tập
trung đến tiếp quản kiểm soát vùng này.
v ề m ặt cơ bản, ta chuẩn bị nhân sự đấu tranh để khi địch
lập hệ thống hành chính ta đưa ra, khi bọn Di Linh, B ’Lao
đến tiếp quản.
v ề thủ đoạn chiến thuật, ta chủ trương lập quan hệ lằng
nhằng đối với địch ở M a Lâm (H àm Thuận, Bình Thuận)
bằng cách đưa lực lượng già làng xuống Phan Lý, quan hệ
tranh thủ Tổng Nông Tang để giữ thế, nếu bọn trên xuống
khủng bô" thì dùng già làng xin về hệ thôn 2 hành chính Phan
Lý làm cớ để hòa hoãn, chờ có hiệp thương tổn" tuyển cử.
v ề tư tưởng trong tập thể chi đạo, tuy có sự suy nghĩ khác
nhau, riêng tôi dự định lúc bấy giờ làm sao giữ t h ế lằng nhằng
kéo dài trong 2 năm cho đên khi có hiệp thương tổng tuyển
cử thống nhất để tránh việc ngụy quyền Sài Gòn (Mỹ - Diệin)
lập được bộ máy kềm và tổ chức lực lượng vũ trang trong
vùng dân tộc, sẽ gây khó khăn lâu dài sau này.
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Chủ trương này kéo dài đến cuối năm 1956 khi mùa mưa
gân châm dứt.

HỘI NGHỊ BAN CÁN s ự LIÊN TỈNH 3 NĂM 1956
Hội nghị Ban cán sự Liên tỉnh 3 họp ở khu Lê Hồng Pliong.
Lần đầu tiên trong đâu tranh thi hành hiệp định Giơ-nevơ, tôi đi họp Liên tỉnh. Từ miên núi xuống đồng bằng về căn
cứ khu Lê, tôi đi theo đường dây bất hợp pháp do đồng chí
Hội và đồng chí Th>! d r 1 'íườns, xuyên qua M a Lâm, băng
đồng Tam Giác qua chân núi Ta Dol, về Trại Mâu, Giếng
Đế, đến họp tại một địa điểm mà bây giờ tôi không còn nhớ
rõ. Tôi gặp anh T ám Hiên, anh Mười Râu (tức anh Hải - Bí
thư khu Lê Hồng Phong). Trong cuộc họp, các anh báo cáo
tình hình nhân dân đồng bằng đâu tranh đòi thi hành hiệp
định Giơ-ne-vơ, chông địch tô’Cộng, đòi dân sinh dân chủ rất
thông minh và sáng tạo cả về khẩu hiệu, tổ’ chức lực lượng và
các hình thức đấu t>anh phong phú, kiên cường rất đáng tự
hào.
Dự cuộc họp có cả các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy Bình
Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, nhưng với nguyên tắc bí
mật nên tôi chẳng tò mò hỏi han, do đó có anh biết m ặt nhưng
không biết tên. Qua mẩu chuyện đâu tranh của người Kinh ở
đồng bằng, suốt hội nghị lòng tôi luôn băn khoăn suy nghĩ:
người Kinh ở đồng bằng có phong trào đấu tranh chính trị
giỏi, còn người dân tộc thiểu số đấu tranh đòi thi hành hiệp
định t h ế nào đây?
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Tôi không còn nhớ kỹ nội dung nghị quyết hội nghị Liên
tỉnh 3, nhưng đối với vùng dân tộc, trong nghị q u yết có nhân
mạnh: c ầ n khẩn trương xây dựng phát triển t h ế và lực cách
mạng trong quần chúng, sẩn sàng đội ngũ, khi cần phối hợp
với phòng trào đồng bằng đấu tranh đòi dân sinh dân chủ,
chống áp bức bóc lột, bất công, đòi thực hiện chính sách bình
đẳng giữa các dân tộc, kiên quyết không đi làm xâu cho các
đồn điền, không đi lính cho Mỹ - D iệm để bắn giết lẫn nhau,
đòi mở trường dạy học trong địa phương, không chịu đưa con
em đi học xa...
*
Trên đường đi họp về, gần Tết Đinh D ậu (1957), kẻ địch
tung quân lùng sục, phục kích ngăn chặn việc liên lạc tiếp t ế
của ta. Chúng đánh phá các bàn đạp giao thông tiếp liệu, gây
khó khăn trên đường hành lang từ khu Lê về Ba C ụm nên
đường về luôn căng thẳng.
Chúng tôi đi ban đêm , băng đồng từ G iếng Đ ế đến Tiên
Sơn thì vừa sáng, c ố gắng gặp nhân dân, chúng tôi bí mật
vào nhà anh Minh, chị X uyên ở Tiên Sơn (H àm Phú) nắm
tình hình, được biết anh Tại, anh Mỹ, chị Song, anh T ám
Bộng vẫn còn tốt. Chúng tôi vượt nhanh cánh đồng Kà D ập
đến trảng dầu Tiên Sơn vào nhà anh T ám Bộng dừng chân,
bắt liên lạc với anh M ỹ (*), giao nh iệm vụ làm bàn đạp tiếp
t ế cho huyện.

* A n h M ỹ là c h a c ủ a a n h T ư L a i ở Đ ạ H u o a i h i ệ n na y .
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Trong bữa ăn sáng, bà con nói về vụ Bách Tùng bị bắt tố
Cộng, xé cờ trước nhân dân, bắt buộc nhân dân ký tên gửi ủ y
hội quốc tế, nêu nguyện vọng không chịu thi hành hiệp định
Giơ-ne-vơ, kiến nghị Ngô Đình D iệm m ang quân vượt sông
Bến Hải “ Bắc T i ế n ” . Nhân dân thắc mắc về việc ta chủ trương
đâu tranh chính trị nhưng kẻ địch dùng bạo lực đàn áp, cứ thế
này thì không sao sông nổi trong c h ế độ Mỹ - Diệm chờ đến
ngày tổng tuyển cử.
Với ý chí cách mạng, nhân dân vùng này vững vàng, nhưng
trước sức é p của địch, bà con đã bắt đâu lo sỢ. Tết năm ấy,
anh em về mua hàng, bà con không dám nhận thoải mái như
trước. Trong chiến dịch Trương Tân Bửu, bọn địch lại tiếp
tục đánh phá m iên núi. C húng tập trung đánh phá trọng điểm
ở vùng căn cứ Đăng Gia (Tánh Linh), nhưng có ảnh hưởng
không nhỏ đến các vùng căn cứ chông Pháp ở Di Linh. Nhân
dân bắt đàu cảm thây việc đâu tranh thi hành hiệp định Giơne-vơ không thể đóng khung trong 2 năm theo văn bản giữa
Pháp và ta đã ký. Tuy nhiên, trong tâm tư tình cảm bà con
vẫn còn nuôi hy vọng... Già đòn non lẽ, nếu nhân dân ta đứng
dậy đâu tranh thì buộc chúng phải thi hành. Trong đấu tranh
vũ trang có hv sinh xương máu, còn đâu tranh chính trị chắc
phải chịu chém giết tù đày, chứ không đơn giản như ta nghĩ
ban đâu. V ê nhiệm vụ lãnh đạo đâu tranh thi hành hiệp định
Giơ-ne-vơ năm 1954, đấu tranh vũ trang 9 năm giành độc lập
tự chủ cho một nửa nước, nay đâu tranh chính trị giải phóng
miền Nam theo hiệp định Giơ-ne-vơ chắc không phải 2 năm
mà phải có thời ỉiian nhất định. Đấu tranh chính trị cũng phải
66

có trận Điện Biên Phủ, nhưng trận Đ iện B iên Phủ về chính
trị thì nào có ai biết...
Sau khi gặp một sô' đảng viên và nhân dân ở H àm Phú
trên đường về núi Di Linh, tôi suy nghĩ m iên man, chưa được
ai giải đáp phương án có cơ sở thực tiền. X uất phát từ thực t ế
đó, tôi đã viết bài thơ L ờ i ttìè về sau có in trong tập T hơ K ý
sự.

Trước khi đi họp, tôi đã hẹn với anh e m sẽ về liên lạc tại
suối thác ông Mười - nơi anh Huề huấn luyện cán bộ cốt cán,
chuẩn bị đội ngũ cán bộ hợp pháp đưa v'ê làm nòng cốt đâu
tranh của quần chúng, còn địa điểm họp đế phổ biến nghị
quyết của hội nghị Liên tỉnh 3 sẽ giải quyết sau.
*

Trên đường về, tôi và anh em liên lạc (đồng chí Bản và
Thu) bàn nhau nên cắt thêm đường mới, tránh đừng đ ể địch
phát hiện, phục kích, đánh bắt gây tổn thất; chịu khó cắt đi
không thành đường, nhưng cũng rất nhiều đường, khi đi đường
này, khi về đường khác, chịu khó, đổ mồ hôi đ ể khỏi đổ máu,
tránh bị bắt vào tù, thà sông với củ mài, vui với chiến khu,
sống với ruồi vàng, hổ xám mà được tự do là hạnh phúc. Sau
khi trao đổi việc mở đường mới để đi, các đồng chí liên lạc
rất đồng tình, chúng tôi cắt từ trảng rừng dầu Chà Beng Tiên Sơn xuyên qua Hàm c ầ n , bỏ con đường Ba Cụm, vượt
núi trèo qua ngọn sông Do, băng về suối Đá Bàn, qua bàu
Ông.Bà. Con đường mới dốc ơi là dốc!
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Trời đông sắp mãn, m ùa xuân bắt đầu, lá dầu rơi xuông
phơi mình vàng trên đât xám, chồi non b ám nhựa sông nở lá
non xanh. Hương xuân thúc giục lòng chinh khách, m ặt bám
đất, đầu đội trời, lưng cõng ba lô bằng tấm bao tải bột mì có
hình ảnh hai bàn tay tượng trưng “ Việt - Mỹ đề h u ề ” . “ Đề
h u ề ” cái gì? 9 n ăm kháng chiến đánh Pháp thua rồi, nay Mỹ
bám trên lưng ta vai nặng trĩu ngút ngàn và sẽ bám ta đến
bao giờ? Có phải chịu 100 năm như thời thuộc Pháp không?
Chân bước nặng nề trên núi mà lòng bâng khuâng đô ai biết
lòng ai? Chim rừng lao xao mừng ngày xuân sắp đến. Nai, đỏ
gặm nhấm cỏ, vẫy đuôi trên trảng cỏ xanh, thỉnh thoảng ngẩng
đâu nhìn trời.
Vượt khỏi đất bằng, lên ngọn sông Do, tưởng đã an toàn
n hưchim về rừng, tung cánh tự do, nhưng lại gặp một bây voi
dữ, con nào con nấy to tướng. Ba anh em chúng tôi từ từ lê
xuống dốc , vừa đi vừa theo dõi bầy voi. Đ àn voi rất đẹp,
nhưng lòng nơm nớp lo sợ voi phát hiện đuổi theo, vừa cảnh
giác sợ có dân làm cá dưới sông Do. Cách bây voi 100 mét
rồi 50 mét, chúng tôi đến được gộp đá nhìn xuống sông Do
quan sát thấy không có người làm cá. Đ ồng chí Thu đếm đàn
voi tất cả 13 con lớn nhỏ đang vờn nhau giữa lán tranh, xung
quanh là rừng le, mạc mài. Con voi đầu đàn có hai chiếc ngà
kẹp hai bên cái vòi màu trắng đục từ từ đi vào rừng le, gân
cụm đá chúng tôi ngồi. Đồng chí Bản ra hiệu ba anh em cùng
đồng thanh hét to. Nghe tiếng thét bất ngờ của chúng tôi quá
gần, con voi đâu đàn quay đầu, vừa gầm vừa chạy, cả bầy
cùng chạy theo như đoàn xe tăng xé rừng bạt núi, phọt phân
68

tung tóe trên đường. Ba anh e m chúng tôi nhân cơ hội nhanh
chân băng qua lán tranh như ba mũi tên lao nhanh đến đích.
Qua khỏi trảng, chúng tôi hạ ba lô ngồi lại kháo nhau: “ Thì
ra con voi to và cả một bầy đông nhưng cũng phải sợ ba con
người nhỏ bé cỏn con và khôn ngoan n à y ! ”
Khi ra đi, chúng tôi dự định đến ngọn sông Do ăn trưa,
nhưng xảy ra tình huông này, chúng tôi sợ bầy voi trở lại trả
thù. Hơn nữa, khi đuổi voi, anh e m đã la to giữa rừng, sợ có
người xấu nghe được đi tìm dâu vết, nếu dừng lại ăn trưa sẽ
không đảm bảo an toàn, việc cắt đường mới là uổng công. Ba
anh em chúng tôi hạ q uyết tâm đi luôn đến ngã ba suối Tỵ sẽ
ăn trưa cũng chẳng muộn, tuy đói nhưng đảm bảo an toàn.
Đến suối Tỵ, chúng tôi dừng lại nâu nước uông, đem cơm
vắt ra ăn với mấy con cá khô m ang từ khu Lê về. Ăn xong, tôi
còn ba điếu thuốc Ruby đ em ra chia mỗi người m ột điếu, hút
xong chôn tàn xuống đất. Ba anh e m phân nhau ngồi ba góc
xung quanh ụ mối, vừa nghỉ chân vừa cảnh giác, đề phòng
địch và người lạ đi rừng gặp. Sau 5 phút, tôi nghe tiếng ngáy
của đồng chí Bản thả giọng trầm bổng lên đèo, đồng chí Thu
dùng bòng gạo lót đầu n ằm nhìn trời, xem m ây trôi lờ đờ m ệt
mỏi, còn tôi thì thao thức suy tính chuyện sắp đến, việc gì
phải bàn khi họp cấp ủy, m ặc dù 2 đ êm trường từ khu L ê về
bị mất ăn m ất ngủ.
Hai giờ chiều ngày hôm ấy, trời bắt đầu dịu nắng, ba anh
em vượt núi Tân Bưởi về suôi H ang R ắn, gặp các anh M a
Hương, Thể, Bích, Nhật, Tình vừa đến trong ngày. C ác anh
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đang làm chỗ ở chưa xong, chúng tôi gặp nhau vui mừng
khôn xiết.
Các đồng chí ở nhà nóng lòng mong tôi đi họp về để biết
chủ trương mới đấu tranh đòi thi hành hiệp định. Trong vòng
hai tuần lễ đi xuống khu Lê họp, các anh lo cho tôi bị rủi ro
dọc đường, còn lòng tôi mải lo cho anh em ở nhà đi cộng tác
bị địch đánh phá bàn đạp, không an toàn tính mạng.
Lần đầu tiên tôi đi hội nghị từ đồng bằng về, đồng chí Bản
mở ba lô ra lấy 2 kg kẹo, 2 gói trà Đỗ Hữu và 1 cây thuốc
Ruby của hội nghị biếu. Tôi nhờ đồng chí Bản m ang về giao
cho đồng chí N hật - C h ánh văn phòng - đ ể dành cho hội
nghị. Nhưng hội nghị H uyện uỷ đâu có thêm ai nữa, tôi nói
với đồng chí N hật lấy ra 1 gói thuốc, 1 kg kẹo, nấu nước uống
ăn mừng ngày gặp mặt an toàn, chuyến đi thắng lợi. Hai đồng
chí bảo vệ và cận vệ của Liên tỉnh cõng vê giúp cho anh em
được 10 kg cá khô, m ắm ruốc với 15 kg gạo ăn đường còn lại,
cộng với mấy con chim đất, gà rừng anh e m ở nhà bẫy được,
chúng tôi nâu canh lá b ép làm bữa tiệc tối. C âu chuyện lai rai
giữa kẻ ở người đi trong thời gian 2 tuần kéo dài cho mãi đến
12 giờ đêm.
Đê chuẩn bị cuộc họp H uyện uỷ lần này, chúng tôi tổ chức
cho anh e m dân tộc vừa làm liên lạc bảo vệ, vừa đi đánh cá.
Vốn quỹ cơ quan còn 100 đồng bạc Đ ông Dương, chúng tôi
bí mật vào trong dân mua m ột con lợn con và giao cho anh
em thanh niên Tân Bưởi m ang ra hội nghị.
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HỘI NGHỊ HUYỆN UỶ DI LINH LẦN THỨ 5
Trong hai ngày đầu, hội nghị phổ biến tình hình Mỹ - Diệm
vi phạm và phá hoại hiệp định, cuộc đấu tranh của nhân dân
miền Nam được sự ủng hộ của quốc t ế và tình hình đấu tranh
của nhân dân miên núi các tỉnh ở khu 5.
Ngày k ế tiếp, hội nghị phổ biến nhiệm vụ sắp đến (cả
năm 1957), tiếp tục lãnh đạo nhân dân đâu tranh đòi thi hành
hiệp định Giơ-ne-vơ, xây dựng phát triển củng c ố lực lượng
cách mạng trong nhân dân, lực lượng nòng cốt lãnh đạo nhân
dân sản xuất, làm ăn, đẩy m ạnh đâu tranh đòi dân sinh dân
chủ, đề phòng khủng bô tô Cộng của địch, xây dựng chỗ dựa
vững chắc trong quần chúng, phôi hợp với cuộc đâu tranh ở
đồng bằng, khi cần dung nạp lực lượng bất hợp pháp từ đồng
bằng chạy lên miên núi là chỗ dựa, là bàn đạp an toàn của
cuộc đâu tranh.
Hội nghị dành hai ngày đ ể kiểm điểm 3 đồng chí lãnh đạo
chủ chốt.
Trong cuộc họp H uyện uỷ lần này, chúng tôi bàn rất nhiều
vấn đề vì nhiều người thấy địch đang ra sức phá hoại hiệp
định, trong thời hạn 2 năm không có tổng tuyển cử nên bắt
đầu có dao động, c ầ n có chuẩn bị tư tưởng cho anh em , xây
dựng quyết tâm đấu tranh lâu dài, chứ không nói chủ quan
như lần trước.
Lần họp này xác định cuộc đâu tranh đòi thi hành hiệp
định Giơ-ne-vơ phải có đổ máu. Tuy chưa nói rõ sẽ có đâu
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tranh vũ trang để chặn bàn tav sát nhân của Mỹ - Diệm,
nhưng lần này đã bàn đến xây dựng phát triển lực lượng chính
trị, trong đó phải có lực lượng tự vệ đế bảo vệ buôn làng,
chống khủng bô" đàn áp của địch.
Khi bàn về nội dung và hình thức đấu tranh cụ thể đôi với
điều kiện là đông bào dân tộc trong c h ế độ phát xít của Mỹ Diệm , chúng tôi rất lúng túng:
- Đâu tranh n h ư t h ế n à o trên địa bàn Di Linh, B 'L a o trong
lúc ta không rõ hết âm mưu thủ đoạn cụ thê của địch ở Lâm
Đông đối với đồng bào dẫn tộc?
- Đâu tranh với khẩu hiệu, nội dung và hình thức nào là
phù hợp để giữ nguyên tắc mà Trung ương đề ra: có lý, có lợi,
có chừng mực, tránh chỗ m ạnh của địch, đánh vào chỗ yếu
của địch?
- Những yêu cầu bức xúc của nhàn dân là gì?
Hội nghị giao cho các đồng chí H uyện uỷ viên dân tộc và
các đồng chí phụ trách địa phương tiếp tục gặp trung kiên cơ
sở quân chúng, đấu tranh thích hợp, giao cho Thường vụ Huyện
uỷ quyết định cụ thể.
Trong hội nghị này có đông chí cho rằng: Hiệp định Giơne-vơ là văn kiện pháp lý, có quốc t ế đảm bảo, có tổ chức
quốc t ế giám sát, b ám vào hiệp định mà đòi. Tôi nghĩ điều đó
là hoàn toàn đúng, nhưng ở đồng bằng, người Kinh có nhiêu
khả năng thực hiện việc ấy, còn ở miền núi, bàn về vấn đề
đâu tranh đòi thi hành hiệp định là vân đề khó. Nếu nêu khẩt!
hiệu này ra, địch nói do Cộng sản bày, lấy cớ khủng bô như
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chúng đã khủng b ố dân Đ ăng Gia ở Tánh Linh (Bình Thuận).
Anh Tám Triều - Thường vụ Tỉnh ủy, anh Bái - Tỉnh ủy viên
Bình Thuận - đã phát động nhân dân đấu tranh quyết liệt,
nhưng vẫn không làm cho kẻ thù chùn bước mà còn kích thích
chúng khủng bô" ta, làm bộc lộ lực lượng.

VẬN ĐỘNG QUẨN CHÚNG ĐẤU TRANH
Sau hội nghị, tôi, anh M a Hương và các đồng chí địa
phương lên Kờ DÒI1 gặp cơ sở các buôn Bờ Rang, Kon 0 ,
Linh Giang, bí mật mời một sô" cốt cán và quần chứng tòt ra
rừng nói chuyện vê tình hình, trao đổi nhiệm vụ, bàn công
việc làm ăn của nhân dân. Bà con phản ảnh việc chuẩn bị
phát rẫy năm â’y bị chính quyền địch hạn chế, cấm đoán, số
lao động khỏe m ạnh trong buôn làng bị hắt đi lính một phần,
một phần phải đi làm xâu cho chủ đồn điền Lu-xe, mỗi bài
chỉ (như giấy chứng minh nhân dân của ta hiện nay) phải đi
làm xâu mỗi tháng 10 ngày như thời Pháp thuộc, không có
thời gian phát rẫy làm nương đ ể có ăn... Tôi giao đồng chí
Thét đi công khai xác minh lại tình hình, thăm dò quần chúng,
nghe ý kiến tổng lý, gợi ý tổng lý cùng với nhân dân đấu
tranh. Sau một tuần lễ, T hét về phản ảnh ý dân cho rằng bỏ
không đi làm xâu ở nhà phát rẫy làm nương là chủ trương
đúng với nguyện vọng của họ, nhưng tổng lý vẫn tiếp tục
tông nạp theo sự phân bổ của quận, tổng lý không dám hậu
thuẫn để nhân dân đâu tranh.
Trước tình hình trên, tôi bàn với đồng chí Ma Hương tìm
cách mời Tổng Téo, lý trưởng M ăng Đăng Min, lý trưởng N ê
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Kon Ó với danh nghĩa rủ đi chài cá, gặp nhau ở gần sông
Đăng Sách, La N gà bàn bạc việc lãnh đạo nhân dân phát rẫy,
bằng mọi cách tranh thủ Tổng T éo cùng với nhân dân đâu
tranh bỏ c h ế độ làm xâu cho các chủ sở Pháp.
Chúng tôi chủ trương dân Kờ Dòn không đứng ra đấu tranh
đơn độc và trực tiếp mà tranh thủ cả dân Kờ Ho, Mạ, Tô' La,
Nộp cùng đồng tâm hiệp lực tẩy chay không đi làm xâu cho
các

sở theo c h ế độ bắt buộc... Đ ể làm được việc đó, trong

lần trao đổi này, anh Ma Hương hướng dẫn ông Téo, ông Cây
đi quan hệ với N ăm B éo - lý trưởng Kon Rum, tranh thủ Tổng
Nải, Tổng Bà Rịu. C húng tôi phân công anh Thứ trực tiếp
tranh thủ lý trưởng M ăn Hà Giăng, Tổng B èng Tà Bó đồng
tình với nhân dân, cùng nhau thống nhẫt với dân tẩy chay
không đi làm xâu cho sở, tổng lý không được bắt buộc dân đi
làm xâu cho các sở trong mùa phát rẫy làm nương; nếu tỉnh
huyện cho lính xuống bắt giải đi thì tổng lý đứng về nhân dân
đâu tranh k i ê n q u y ế t bỏ c h ế độ làm xâu cho các chủ đồn điền
Pháp mà gần 100 năm qua đã thực hiện dưới c h ế độ thực dân
phong kiến.
Cuộc vận động quần chúng chuẩn bị lực lượng tổ chức đâu
tranh diễn ra gân 4 tháng trời bằng nhiêu hình thức. Kết quả
là tất cả các tổng cùng nhân dân nhất trí từ 1/5/1957 không
còn ai đi làm xâu cho các đồn điền chè, cà phê ở L âm Đồng,
trước hêt là nhân dân các dân tộc cả tỉnh châm dứt đi làm
xâu. Cuộc đấu tranh này bắt buộc Tỉnh trưởng ngụy quyền
Lâm Đ ồng Huỳnh Công Tịnh phải bãi bỏ c h ế độ làm xâu, bỏ
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nạp th u ế thân đối với đồng bào dán tộc trên địa bàn Lâm
Đồng. Từ đây châm dứt chê độ 100 năm nô lệ dưới thời thực
dân xâm lược Pháp đặt ra. C húng tôi cho đây là một thắng lợi
to lớn, tạo lòng tin ở sức mạnh của mặt trận đoàn k ết đâu
tranh giành thắng lợi của các dân tộc trên m ảnh đất N am Tây
Nguyên này.
Qua thắng lợi của cuộc đàu tranh chông xâu cao thuê nặng
của đồng bào các dân tộc năm ấy, nhân dân vô cùng phấn
khởi, nhưng một số tổng lý vừa mừng vừa lo, sợ địch trả thù.
Mặt khác, trong hàng ngũ tê có một sô ít tỏ thái độ không
đồng tình vì dân không làm xâu, không đóng th u ế thì không
có cớ để phạt vạ, ăn lót, quy ền hành chính trị, quyền lợi kinh
tế, uy th ế xã hội của tề cũng bị giảm sút rõ rệt.
Phát huy thắng lợi, Huyện uỷ chủ trương tiếp tục phát động
quần chúng đoàn kết đẩy m ạnh sản xuất, từng buôn làng phát
triển lực lượng thanh niên bảo vệ cuộc sông và sản xuất của
dân. Trong sô" 53 buôn ở vùng Nam Di Linh, 39 buôn có cơ sở
và từng buôn có tổ đoàn kết sản xuât, trên 250 thanh niên
được tập hợp hình thành lực lượng bảo vệ buôn làng.
Chúng tôi phân công nhau theo lịch, từng đồng chí trong
Huyện uỷ hàng tháng xuông sát từng buôn, bí mật triệu tập
cốt cán ra rừng ra rẫy, sinh hoạt chặt chẽ thông qua hình thức
làm ăn, chặt mây, làm cá, đi nưng... Qua đó phổ biến chủ
trương đường lối của Đảng, động viên tổ chức lãnh đạo nhân
dân đâu tranh đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, nói rõ chính
sách của Đảng đôi với đồng bào dân tộc.
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Từ ngày đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đ ồng vượt qua
và châm dứt nạn xâu cao th u ế nặng của c h ế độ thực dân và
phong kiến hàng trăm năm, lẽ ra từ đây sức lao động được
giải phóng, sức sản xuất phát triển, đời sống kinh t ế - văn hóa
sẽ được cải thiện từng bước, nhưng Mỹ - D iệm không để yên
cho dân làm ăn. C húng đã tìm cách khủng bô", dồn dân lập
khu trù mật, khu dân sinh, ra lệnh dồn dân Nộp về Gia Bác,
dồn dân Tô' La về vùng Bông Kờ Ho, dồn dân Kờ Dòn về Bờ
Krôn, dồn dân La Dạ, La Ngâu, Bà Gia V ê Bắc Ruộng, Bắc
Núi.
Đ ể chống âm mứu trên, H uyện uỷ chúng tôi họp bàn đô'i
phó với mọi thủ đoạn khủng b ố trả thù của Mỹ - D iệm và chủ
trương vận động nhân dân chống gom dân, bắt lính, chà đạp
quyên dân chủ của dân.
Hội nghị chúng tôi đề ra 3 nhiệm vụ:
1. Bằng mọi cách, vận động quần chúng mở rộng m ặt trận
đoàn kết thôn xóm, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, đoàn
kết Kinh Thượng, tranh thủ tề

ngụy, cùng nhau đấu tranh

chống gom dân, bắt lính, giữ đất, giữ rừng núi ông bà, đảm
bảo an dân, đảm bảo sản xuất, cải thiện đời sông.
2. Đ ẩy m ạnh sản xuất tự túc lương thực đủ ăn, phấn đấu có
dự trữ để đề phòng địch càn quét, gom dân, cướp phá, hoặc
nếu có thiên tai m ất m ùa cũng không bị đói. Ngoài truyền
thông làm rẫy trồng lúa, chúng tôi phát động trồng mì, lang,
khoai sọ, vừa dự trữ cho mình, vừa giúp đỡ người nghèo đói
trong xóm làng. M ỗi lao động phải trồng cho được 500 gốc
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mì, 20m lang và 10 gốc khoai sọ, khoai mỡ trong rẫy.
3. Tổ chức giáo dục thanh niên chống gom dân bắt lính,
phát động quần chúng đoàn kết đâu tranh bảo vệ thanh niên,
không cho con em đi lính làm tay sai cho Mỹ, phá hoại hiệp
định Giơ-ne-vơ, bảo vệ buôn làng, bám đất sản x u â t

TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN
Sau ngày 20/7/1957, địch tiếp tục khủng bô’, tố C ộ n g khắp
nơi. ớ Tánh Linh, chúng m ở chiến dịch tô"Cộng, đánh thẳng
vào nhân dân, triệt phá nhiều buôn làng trong các căn cứ
đánh Pháp, dồn dân ra tập trung ở Đông Kho, Đông M e ...
Mỹ - Diệm trắng trỢn tuyên bô không thi hành hiệp định Giơne-vơ, không có tổng tuyển cử, chuẩn bị lâp sông Bên Hải,
đánh ra miền Bắc để thống nhất đất nước.
Trước tình hình đó, trong khi nhân dân ở đồng bằng đấu
tranh quyết liệt, kẻ thù khủng bô"đẫm máu, nhân dân các dân
tộc miền núi ở phía Tây Bình Thuận, Ninh Thuận, N am Lâm
Đồng lại dao động. Tại vùng yếu, một số tề ngụy cùng một sô'
quần chúng không tốt với cách m ạng bắt đầu nổi lên khổng
c h ế nhân dân, hăin dọa cơ sở, đảng viên, cán bộ kháng chiến
chống Pháp mà chúng nghi còn hoạt động. Trong vùng căn
cứ kháng chiến cũ bắt đầu có người đòi chạy vào rừng sống
bất hợp tác với giặc, nhất là sau vụ khủng bô buôn N ha Tron
(xã Đăng Gia, Tánh Linh).
Tinh hình chính trị trong nhân dân trở nên phức tạp, nhât
ỉà sau tháng 7/1957, không có hiệp thương tổng tuyển cử.
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Trong nội bộ, đảng viên, cán bộ lo lắng, nhiều đảng viên cổt
cán dân tộc dao động, thiếu tin tưởng kết quả của đấu tranh
chính trị. Đời sông của một sô cán bộ hoạt động bất hợp pháp
rất khó khăn; tiên trợ câp của trên (mỗi tháng 100 đồng Đông
Dương) không còn nữa, lương thực m ua từETLao, Di Linh về
và từ đồng bằng m ang lên bị kiểm soát gắt gao, việc tiếp t ế
liên lạc giữa các vùng gặp khó khăn. Chúng tôi bắt đầu động
viên anh em trong nội bộ ai còn tiên riêng cho mượn đê ăn.
Chỉ được mây tháng, tiền riêng cũng chẳng còn. Lúc đó, tôi
có chiếc đông hô Prantanha mua lại của anh em đi tập kết với
giá 400 đông Đông Dương, cũng phải đem bán lại cho đồng
chí Chuyên - phụ trách đài của tỉnh - lây tiền mua ngô cho
anh em ăn. Đỏng chí Tình cũng bán chiếc đồng hồ Seiko cho
' anh Trình lấy 100 đồng để có ăn, tự lực công tác ở phía Đông
vùng Hàm Trí.
Với số tiền trên, chúng tôi ăn uổng tiết kiệm. C húng tôi tự
đặt ra tiêu chuẩn chê độ: trong mỗi bữa ăn, mỗi đông chí nửa
lon ngô rang giã nhỏ nâu cháo với lá bép, m ăng rung (*)
hoặc rau tàu bay tùy thời vụ của từng tháng. Cứ thê kéo dài
hết tháng này sang tháng khác, từ cuối năm 1956 đến tháng
1 1/1957.
Lúc này, Tỉnh ủy Bình Thuận lại bổ sung thêm đồng chí
Thiệt, đ ồ n s chí Hai Trương. Nhược điểm của anh Thiệt là
cận thị nặng, nhưng vì bị địch truy ở đồng bằng, Tỉnh ủy đành
phải đưa lên núi công tác. Địch tố chức tô Cộng ở miên núi,
* Khi m ă r m l ên c a o , n ê u r u n c s ẽ g ã y đ o ạ n t r ê n c a o ,
n â u ăn.
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lây đ o ạ n

no n đ ê

ráo riết truy Cộng sản nằm vùng, truy người Kinh lên trôn ở
miên Thượng. Một sô"không nhỏ anh em dân tộc bị dao động
nặng. Một sô lãnh đạo đổi vùng, trốn vào sở làm ăn, một sô
chạy ra ở bất hợp pháp với ta, làm cho khẩu phần cơ quan
huyện tăng lên nhanh chóng. Đột xuất trong một tuần lễ có
đến 8 anh em chạy ra ở với chúng tôi: Giáo, Bôn, Bét, Thét,
Bợi, Trổ, Rẻo, Bơ Lít... Tinh hình đời sông đã quá căng thẳng,
nay anh em chạy ra đ ô n s lại càng căng thẳng tột độ.
Thường trực Huyện uỷ chúng tôi cùng nhau trao đổi: Nêu
chúng ta không nhận nuôi anh em thì họ bắt buộc phải trở về,
sẽ trôn vào sở nạp m ạng cho Mỹ - Diệm bắt lính. Trong cảnh
nước chảy đá mòn, có gì đám bảo họ sẽ không bị địch mua
chuộc không chế, bắt làm tay sai cho Mỹ - D iệm chông lại
nhàn dân, phản lại cách mạng, đánh lại ta. Nếu giữ anh em ở
lại với ta thì làm sao đảm bảo cho anh em sông, “ ốc không
mang nổi mình ốc, làm sao làm cọc cho rê u ".
Trong khi Thường trực Huyện uỷ và các đông chí ở

ăn

phòng bàn bạc chưa ngã ngũ, 8 anh em rủ nhau đi đào củ
chụp, làm cá, hái canh lá bép, tìm bắn khỉ, lại m ang vê thêm
mấy bờ lơ gạo mẹ và 1 con dộc đực. Chiêu hôm ày, chúng tôi
được ăn bữa cơm với canh cá nước sông nấu với lá bép, thịt
dộc hầm với khoai mài. 16 anh em (7 Kinh, 9 dân tộc) ngồi
lại ăn một bữa cơm vui vẻ như bữa tiệc mừng chiên thắng.
Ăn uông xong, chúng tôi ngôi uông nước chè tươi, hút
thuốc ông và tán dóc. Anh em nói: “ Nhờ có lao động tập thể,
chúng ta tạo nên bữa ăn vừa ngon vừa bổ, hoài sơn hầm xương
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dộc còn gì bằng !” . T rone lúc ngồi tro chuyện, tôi trực tính
nêu vân đề: “ Nếu anh em la cứ ăn mãi th ế này có sóng để
chống M ỹ được không? C húng ta sẽ phân cộng nhau 8 đứa
công tác, 8 đứa tổ chức sản xuât nuôi nhau trong lúc câp trên
khôn" còn tiền phụ câp cho chúng ta thì có tự túc đ ể sông,
chiến đấu đến thắng lợi cucíi cùng được k h ô n g ?” Anh em
nhiệt liệt hưởng ứng ý kiến tôi đưa ra, nhất là anh Thiệt. Tất
cả đêu tán thành theo hướng ấy, chứ không nên đưa anh em
trở vê, hậu quả sẽ khôn lường. Thường trực Huyện uỷ thây
anh em có quyết tàm cao đã nhất trí và trở thành nghị quyết
của chi bộ cơ quan vãn phòng Huyện uỷ.
Neay sau đó. chung tôi thành lập một tổ sản xuất tự túc
gồm 9 đô ns c h í : 8 anh em mới vào và anh Thiệt ở văn phòng
làm tổ trưởnc. Phương châm sản xuâl tự túc của chúng tôi là
: dựa vào kinh tê tự nhiên, đào khoai, làm cá, săn bắn, hái
lượm cây trái, hoa lá, song mây trong rừng... vật nào không
dùng được ngay thì thông qua cơ sở nhờ gửi bán dưới hình
thức chợ nưng (*), lây tiên mua gạo, muôi, cá, m ắm m ang vê
núi ăn. Hôi đó, anh em cán bộ dân tộc thường theo dân chặt
mây là mấu để gửi dân mang đến chợ 11 ưng bán, mua hàng về
dùng.
Sau đó, chúng tôi dựa vào dân, vận động nhân dân những
buôn đã được thanh lọc, đồng tâm nhất trí đi theo cách mạng
và bảo vệ cách mạng, lây đó làm chỗ dựa, thông qua tổ đoàn
kêt sản xuất, kêu gọi mỗi tổ trồng giúp cho anh em cách
* C h ợ n ư n e là nơi h ẹ n đ ị n h kỳ d â n m a n g h à n c đ ế n bá n.
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mạng từ 50 tới 100 gốc mì hoặc 200 m ét lang...
Khi chúng tôi đưa chủ trương này ra bàn với trung kiên cốt
cán một số buôn, không những anh em hưởng ứng nhận chỉ
tiêu trồng mì, lang mà còn tổ chức làm rẫy cách mạng. Mỗi
buôn nhận đậu công làm giúp cho anh em một sào lúa rẫy.
Riêng ở buôn Quao, tổ sản xuất tự túc của chúng tôi cùng vào
làm chung với gia đình anh Hào, anh Rốt một hec-ta, các anh
nhận là rầy của mình... Như vậy, tổ sản xuất tự túc của huyện
ra đời rất đúng lúc, vừa làm nhiệm vụ sản xuât tự túc, vừa
quan hệ chặt chẽ với quần chúng cách m ạng, thực hiện “ 3
c ù n " ” một cách triệt để và thiết thực. Tổ chức này làm được
nhiều việc: sản xuất, lưu thông, tự túc tự cấp, vận động quần
chúng làm ăn, nắm tình hình tin tức trong nhân dân, tập hợp
qua nhiều nguồn, kiêm luôn chức năng giao thông liên lạc,
mậu dịch, tiếp liệu nhu yếu phẩm, tạo tiên đề phát triển mạng
lưới giao thông liên lạc, tiêp tê tiêp liệu sau này.
Từ đây, nội bộ chúng tôi xác định con đường duy nhất
thoát khỏi bê tắc trong cuộc sông là phải bám chặt vào quân
chúng, dựa vào nhân dân thực hiện triệt để “ 3 cùng , phát
huy ý chí tự lực tự cường, bám rừng núi, cùng dân sản xuât,
crịải quyết cuộc sông, dựa vào dân mà phát triển sự nghiệp
cách mạng. Chúng tôi lãnh đạo cốt cán xóm Quao sắp xêp lại
tổ chức sản xuất, chia thành 3 nhóm để chọn đất phát rẫy,
đưa 8 anh em dân tộc của tổ sản xuất tự túc cho huyện vào
cùng phát rẫy chung với nhóm anh Hào, chị Hát dưới hình
thức làm giúp dân để kiếm cơm ăn, nhưng thực chât dân cũng
biết 8 anh em dân tộc đi làm rẫy là những người cách mạng.
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Lúc này chúng tôi chủ trương tập trung sức xây dựng củng
cô sô cơ sở cốt cán các buôn hiện có, không phát triển rộng
tliêm địa bàn khác. C húng tôi đi sâu xây dựng 16 buôn tổng
Kờ Dồn vững mạnh làm chỗ dựa đồng tâm nhất trí bảo vệ
cách m ạng trong tình huông khó khăn nhât, vì nơi đây có xã
Chi Lai tuy chỉ có 6 buôn nhưng là căn cứ lõm trong 9 năm
kháng chiến chông Pháp.
Sau Tết âm lịch năm 1957 (Đinh Dậu), địch đẩy m ạnh tô
Cộng ở miên Tây Bình Thuận càng quyết liệt. Cơ sở phong
trào ở đồng bằng giáp với Di Linh như Hàm Phú, Hàm Trí,
Hàm Tiến, Hàm Cân bị Mỹ - D iệm đánh vỡ nặng, nhiều đảng
viên, cán bộ cũ ở cơ sở trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
bị bắt giam, đánh đập. Trước thủ đoạn cực hình tàn bạo của
địch, một sô anh em bị đánh đập tra tân chịu không nổi nên
đã khuất phục đầu hàng giặc, một sô'chúng thả về giao nhiệm
vụ, tuy không làm gì hại dân nhưng dao động cầu an nặng,
một sô tổ chức chạy vào chân núi sông bán hợp pháp, làm
cho tình hình thêm phức tạp vô cùng.

BAN CÁN Sự MIỀN TÂY
Cuối năm 1957, cuộc họp Tỉnh ủy Bình Thuận và Liên
tỉnh 3 đề ra chủ trương: Đẩy mạnh việc xây dựng căn cứ chính
trị, làm chỗ đứng lãnh đạo đâu tranh đòi thi hành hiệp định
Giơ-ne-vơ, đông thời ráo riết chuẩn bị đôi phó với tình huông
xâu nhât, có thể phải tiến hành đâu tranh vũ trang nếu địch
ngoan cô.
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Cuộc họp ây đã ra quyết định thành lập Ban cán sự miền
Tây gồm:

- Anh Giáp

thư Ban cán sự;
: Phó bí thư;

- Anh Hoàng

: Bí thư Tánh Linh, Uỷ viên;

- Tám Cảnh

: Bí thư Di Linh, u ỷ viên;

- Anh Hoa

: Bí thư Phan Lý Chàm , u ỷ viên.

- Anh Tám Triều: Bí

Trên đường về đế nhận nhiệm vụ thì anh Giáp bị địch
đánh, hy sinh. Lấy được sổ tay của anh Giáp ghi chép, chúng
tiếp tục đánh phá miên núi toàn diện, ác liệt hơn. Lúc bây giờ
chỉ còn địa bàn Di Linh là tương đôi yên ổn bởi vì Di Linh tuy
trực thuộc Đ ảng bộ Bình Thuận chỉ đạo nhưng địa giới và
dân tình thuộc địa phận hành chính do Lâm Đồng quản lý. Di
Linh lại nằm ở một vị trí tiêp giáp 3 tỉnh: Lâm Đồng, Ninh
Thuận, Bình Thuận và 5 huyện: Hàm Thuận, Tánh Linh, Hoài
Đức (Bình Thuận), Ninh Phước (Ninh Thuận) và B 'L a o (Lâm
Đồng), nhờ vậy mà địch đang bận tập trung tô" Cộng vùng có
phong trào chông Pháp mạnh, còn ở Di Linh vôn vùng trắng
là phổ biến nên chúng thây chưa câp bách phải đặt ra. Hơn
nữa, trước sự đe dọa của Mỹ - Diệm , giữa cái sông và cái
chết, với lòng tin yêu bảo vệ dân tộc, mặt trận đoàn kết toàn
dân phát triển. Tê vệ, già làng cùng nhân dân thành một khôi
thông nhât ý chí hành động, từ buôn đên tổng đều một lòng
bảo vệ dân tộc, bảo vệ cách m ạng, do vậy mà bọn tay sai của
Mỹ - Diệm có mắt như mù, có tai như điếc. Trong 3 năm
liên, Ban cán sự Liên tỉnh 3 và Tỉnh ủy Bình Thuận về đây tổ
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chức ăn ở và ăn T ết cho nội bộ nhưng địch không phát hiện
nổi. Nhờ có tổ chức sản xuât tự túc sớm nên trong lúc anh em
các nơi khác sông bât hợp pháp bị thiêu đói nghiêm trọng,
nhưng ở đây vụ mùa 1957 đạt 155 xà bớ lúa. Các cơ sở giúp
đỡ anh e m gặt, tuốt iúa , làm kho cất giấu ngoài rừng, buôn
nào cũng có dự trữ, nội bộ tin tưởng phấn khởi, yên tâm với
chủ trương mới.
Trước tình hình địch khủng bô, tô Cộng liên miên, kết hợp
với quân ngụy càn quét ở hai huyện Tánh Linh, Hoài Đức,
anh Triều phải chạy sang Di Linh nhờ chúng tôi vận động
nhân dân Sa Lôn, A Ra, Quao, Đạch mua giúp lương thực để
tiếp tê cho văn phòng Tánh Linh, Hoài Đức. Anh Bái (tức
Hoàng), anh Tích, anh Đĩnh cũng gặp khó khăn. C húng tôi
lãnh đạo anh em văn phòng xuât kho, giúp cho phía Tánh
Linh, Hoài Đức 15 xá lúa và 1.000 gôc mì do anh em Sa Lôn
làm rẫy mì cách m ạng dành cho. Chúng tôi cũng tiêp tê cả
muôi ăn cho các anh vì chúng tôi dựa vào nhân dân tổ chức đi
nưng đã mua dự trữ muôi từ trước. Tuy chúng tôi không còn
tiên phụ câp hàng tháng nhưng còn thừa muối ăn.
Rút kinh nghiệm thủ đoạn Mỹ - D iệm tố Cộng ở Tánh
Linh, Hoài Đức, anh Tám Triều sang sông với chúng tôi, cùng
đi gặp cơ sở cốt cán để phố biến kinh nghiệm về íhủ đoạn
khủng bô, tô" Cộng của Mỹ - D iệm cho anh em nghe, bàn
biện pháp đâu tranh bảo vệ buôn làng, nâng cao tinh thần
cảnh giác với qụân thù.
Tôi và anh Triều, ngày đi vào rẫy gặp cơ sở bàn bạc, tối
vê căng võng níĩủ bên nhau, trao đổi thời cuộc và kiìnềuighiệm
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công tác dân tộc. Chúng tôi xem anh Triều như người anh cả,
tin cậy lẫn nhau, anh đi họp cấp trên về có gì vui buồn đều
tâm sự chân tình. Có lân, sau vụ Võ Xuân Viên - Thường vụ
Tỉnh ủy Bình Thuận - dao động chạy ra đầu hàng giặc, anh đi
họp Tỉnh ủy về gặp tôi, hai anh em cùng ngồi bên b ếp lửa,
theo thói quen, ảnh đưa tay vuốt m ặt 3 lần rồi chậm rãi nói:
“ Anh Cảnh à! ớ đời ông bà ta thường dặn: ưu điểm chớ vội
mừng, khuyết điểm đừng vội lo".
Tôi ngồi lắng nghe nhưng chưa hiểu ảnh muôn nói gì, tưởng
là trong thời gian anh về sông với tôi , tôi có điểm gì đê anh
hiểu lầm nên ảnh nêu như vậy. Tôi liền hỏi: “ Anh mới đi họp
về, có gì mới không mà anh nói nghe sao triết lý v ậ y ? ”
Anh nói: “ Anh đã hay chưa? Thằng Võ Xuân Viên phản
bội theo giặc rồi, tài sản của tỉnh có một ít vàng anh Sáu mới
bàn giao cho nó để ảnh chuẩn bị đi miền Bắc, nó lây m ang đi
cả, thê là khó khăn lắm đấy! Trước đây không lâu, nó phê
phán tôi hết lời: nào là tư tưởng mơ hồ, thiếu ý chí tiến công
trước sự khủng bô" của địch, nó nói tôi dao động, còn nó tự
phê ngon lắm, toàn là ưu điểm. Vì vậy mà tập thể giao thêm
nhiệm vụ cho nó để anh Sáu ra Bắc nghỉ dưỡng và làm việc
với Trung ương... “ Dò sông dò biển dễ dò, nào ai xách thước
mà đo lòng người” . Ưu điểm kiểu nó nay đã thành kẻ thù,
còn khuyết điểm như tôi vẫn "iữ trọn thủy chung với Đảng,
với Tổ quôc, với đồng bào đồng chí, anh em. Tôi với anh sẽ
còn nhiều khuyết điểm nữa, còn hoạt động cho dân cho nước
là mãi mãi còn khuyết điểm , vì ta là ta, chứ ta không thể
bước qua lãnh địa kẻ thù, phải không a n h ? ”
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Anh nói một m ạch như trút giận. Tôi trả lời: “ À, tưởng
chuyện gì chứ tên Viên đào ngũ tôi đã được anh em bên văn
phòng Tỉnh ủy b áo và cho biết nó biết rất nhiều việc trong
nội bộ và lực lượng trong căn cứ Di Linh, căn cứ khu Lê, địch
sẽ sử dụng nó làm tay sai đánh phá căn cứ, chỗ dựa của ta,
lấy đó mà lập công với địch. Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán
sự Liên tỉnh 3 dặn Đ ảng bộ Di Linh phải sẩn sàng lãnh đạo
nội bộ và nhân dân đôi phó với địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ
cách mạng. Các anh Thường vụ dặn phải phát huy truyền
thông cách m ạng của nhàn dân căn cứ địa chông Pháp miên
núi Lâm Đồng, cũng như Bình Thuận, tìm mọi cách đấu tranh
kiên quyết với quân thù, vạch mặt tên Viên phản bội nếu
chúng dám vác mặt đến tiếp tay cho giặc khủng bô'nhân d â n ”.
Anh Triều nói: “ Ban cán sự Liên tỉnh 3 và Tỉnh ủy Bình
Thuận cho người lên báo tin và có ý kiến chỉ đạo cho anh như
vậy là kịp thời. Anh nên họp Huyện uỷ thống nhât kê hoạch
đôi phó. À! Anh chú ý việc các anh làm rẫy tự túc trong dân
tên Viên cũng biết đây, rồi đây dân Quao, A Ra, Sa Lôn sẽ
đổi mỗi xà bớ lúa của các anh là bao nhiêu roi vọt và máu
xương của dân phải chịu chưa biết trước được. Việc ấy cần
tính liệu chuẩn bị cho dân trước đi. Nếu không, khi đẻ ra
chuyện, anh cũng bị phê phán, ưu điểm đó và khuyết điểm
cũng là đó, lộn xộn lắm đấy! Vân đê vận dụng phương châm
đâu tranh chính trị có bạo lực hay không có bạo lực t h ế nào
cho đúng, tình hình này cũng phức tạp lắm, nó đánh mình
nhưng mình đánh lại để tự vệ là không được, nó đánh ta bằng
súng, bằng nhà tù, dân chông lại nó bằng cuốc xẻng, gậy gộc,
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dao búa. Đó có phải là bạo lực không? Câu hỏi trên cũng
chẳng thấy ai trả lời. Nghe đâu anh Lê Duẩn có dự thảo đường
lối cách mạng m iên Nam đ ể đưa ra Bộ Chính trị xem xét
trình hội nghị Ban chấp hành 15 bàn. Địch ngoan c ố t h ế này,
nhưng ta đâu tranh bằng m iệng làm sao giải quyết được. Theo
nguyên tắc “ già đòn non l ẽ ”, nếu ta không chiến thắng Điện
Biên Phủ, Khu 5 không đánh thắng chiến dịch Át-lăn thì làm
sao buộc Pháp ký kết hiệp định G iơ-n e-vơ ?”
Hai anh em ngồi tâm sự trước đôVig lửa giữa rừng thâu
đêm, bàn những điều triết lý nhưng không có người giải đáp.
Anh Triều nói: “ Già đòn non l ẽ ” . Tôi suy nghĩ: Đòn là đòn
gì? Lẽ là lẽ thê nào? Tới vua cũng chịu thua thằng khùng...
Nói chuns. về đạo lý ai cũng nói được, nhưng đi vào thực tế
cụ thế là hết sức lúng túng như Tê thiên bị vòng kim cô niềng
đàu khi Tam Tạng niệm thân chú khó mà cục cựa...
Anh Triều nói tiếp: “ Căn cứ Tánh Linh là nơi có phong
trào cách m ạne vững vàng, quân chúng gan dạ, nhưng đã bị
đánh tan trona chiến dịch Trương Tân Bửu do tên Phúc phản
bội. Còn bây giờ tên Viên đầu hàng có vị trí cao hơn, hiểu
tình hình rộng hơn, chắc chắn nó còn làm tham mưu cho địch
đánh ta sắp đ ế n ” .
Tôi không sợ giặc tý nào, mà đáng lo là th ằn e phản bội.
Nó đã sang phía bên kia, sẽ cung khai cho địch tới chân tóc
kẽ răng, làm cho địch tin dùng thì dàn ta chết. Rồi đây địch
sẽ đánh dân đế lòi ta ra, chúng ta phải có biện pháp nào mà
bảo vệ được nhân dân trong tình huông xâu nhât. Tôi nói:
87

“ Trong kháng chiến địch đánh dân thì ta có vũ trang đánh lại
đế cứu dân, còn đâu tranh chính trị lấy thịt da mà chống với
sắt thép khó thật đó anh! Ta phải lường cho hết những khả
năng xấu nhất để chuẩn bị tư tưởng đôi phó cao nhất vậy thôi,
chứ cái thằng đã sỢ khổ, sợ chết, sợ đâu tranh lâu dài, bỏ
hàng ngũ đi đầu hàng giặc, thì nó cũng không dám dẫn địch
lên đánh dân vùng căn cứ kháng chiến này đâu, vì nếu làm
việc đó thì nó cũng chẳng sợ chết, sợ gian khổ sao a n h ? ”
Ngọn lửa bừng lên táp vào lồng ngực nóng ran, nhưng sau
lưng vẫn lạnh vì sương gió. Con nai bép, cọp gầm sao gân
quá, hai anh em chúng tôi bắt đầu im lặng, từ từ hạ các gộc
củi xuống vì sợ thú rừng kêu lên khi phát hiện bóng người
đâu đó. Hai anh em mắc v õ n s nằm, cảm giác lạnh càng tăng,
càng không ngủ được, nằm trăn trở mãi. chúng tôi cùng ngôi
dặy, hút thuốc. Tôi nói: “ Lúc này có được chiếc võng 3-4 lớp
hay có tấm đắp bàng len dày mới đỡ lạ n h ” . Anh Tám liên
nảy ra sáng kiên lấy tấm ni lông nóc dài 3 m ét cột túm 2 đầu
làm cái bọc võng, vừa ấm dưới lưng, vừa che sương, thêm
một lớp đắp. Chúng tôi thực hiện sáng kiến này ngay đêm ấy,
kết quả là rất âm. Từ đó vê sau, chúng tôi may võng 2 lớp
thêm tấm vải bọc dù. Kiểu võng này trở thành trang bị phố
biến của mọi người sông bât hợp pháp. Nhờ bọc ni lônc , cả
hai chúng tôi ngủ một giấc nson lành đến 7 giờ sáng còn nằm
im giữa khóm rừng già Sa Lôn.
Nghe tiếng công kêu tô" hộ, chúng tôi giật mình thức dậy.
Mặt trời đã lên cao. Hai anh em vội vã cuôn võng, nghi trang
bêp lửa, lây đá đè lên. Vừa ra khỏi rừng, trên con đường
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mòn, chúng tôi gặp anh Lơ và vợ con cùng đi làm rẫy. Hai
anh em chúng tôi nép vào bụi rậm quan sát xem có người lạ
cùng đi không. Thấy không có ai lạ, tôi làm tín hiệu bằng nai
kêu 3 tiếng liên tiếp, anh Lơ đứng lại trả lời bằng 2 tiếng theo
quy ước. Chúng tôi bước ra, gặp nhau trao đổi, hỏi thăm tình
hình dân trong buôn, sau đó cùng gia đình anh Lơ đi thẳng
vào rẫy để vợ con anh Lơ suốt lúa. Tôi, anh Triều cùng anh
Lơ dẫn nhau ra bìa rẫy ngôi phổ biến tình hình, bàn biện
pháp đâu tranh. Nêu có kẻ đâu hàng phản bội, dẫn địch đến
buôn làng khảo tra căn cứ, chỗ ăn ở của cách m ạng thì lãnh
đạo nhân dân nói là không biết, không thấy, không nghe.
Chúng tôi bàn với anh Lơ phân công già làng ở cùng dân đâu
tranh, còn anh em cốt cán cơ sở tạm thời lánh mặt. Trong
trường hợp chúng bắt người thì vận động nhân dân tổ chức đi
kiện, đâu tranh và phân công ai xuống M a Lâm, Phan Lý, ai
lên Di Linh, B 'L ao . Lập luận và khẩu hiệu đâu tranh là “ 3
không” (nsrười Thượng ch ú n s tôi không biết, không làm Việt
cộng và quan hệ với người Kinh), bắt dân là oan...
Rút kinh nghiệm làm công tác tư tưởng ở Sa Lôn, chúng
tôi triệu tập Huyện uỷ về họp để phổ biến tình hình việc tên
Viên phản bội, bàn k ế hoạch đi phổ biến cho cơ sở và hướng
dẫn nội dung khẩu hiệu đâu tranh. M ặc dù chúng tôi chuẩn
bị sắp xếp lực lượng và lý lẽ đâu tranh rất chu đáo trên các
mặt, với tư t h ế sẵn sàng m ặt đôi mặt với quân thù, nhưng tên
phản bội chẳng dám vác m ặt lên m iên núi, nơi đông bào dân
tộc đã từng đoàn kết đứng dậy tay không chông giặc bao
phen. T ên Viên chỉ quậy phá ở đồng bằng và dẫn địch lên
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đánh Sa Lôn H àm c ầ n , còn Sa Lôn Kờ Dòn trên núi phía Di
Linh chúng không d ám lên.
Năm ấy, chúng tôi lãnh đạo nhân dân trồng rất nhiều mì,
lang trong rẫy và ra sức mua muôi dự trữ đề phòng địch bao
vây kinh tế, phong tỏa việc giao lưu giữa m iền núi và đồng
bằng. Cũng năm ây, lực lượng sống bất hợp pháp trên núi
này cùng phát triển đông hơn nhưng đã hoàn toàn tự túc

được

về lương thực tại ch ỗ.
Năm 1958 là một năm vô cùng sôi động, Mỹ - D iệm tiếp
tục tố Cộng ráo riết, từng đợt lên cao. Trước sự khủng b ố man
rợ của giặc, quần chúng vô cùng lo sợ, cơ sở đồng bằng liên
tiếp bị vỡ, cốt cán, cơ sở, đảng viên, bị bắt tù đày hầu hết, có
cơ sở hai ba lần lột xác trong k ế hoạch đổi vùng, sô" đầu hàng
phản bội nhiềụ hơn. R iêng m iền núi ở Di Linh luôn luôn bị
đe dọa, chúng tôi lấy kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân
Tánh Linh, Hoài Đức m à xây dựng nhân dân chuẩn bị một
cách toàn diện phương thức đâu tranh chông địch.
Địch đẩy m ạnh tô Cộng, xây dựng khu dinh điền Bắc
Ruộng, Sùng Nhơn, Đa Cai, Võ Đắc, cho bọn tay chân lên đe
dọa quần chúng ở phía B 'L ao , Di Linh. C húng tung tin rồi
đây sẽ dồn dân lên ở dọc đường 20, đưa vào làm ăn trong các
đồn điền trà, còn dân Nộp, Tà Lộ dồn ở dọc theo đường 8, ai
ngoan cô" ở lại không đi, sẽ cho quân càn quét, giết sạch, đốt
sạch, không để cho Cộng sản dựa. Trước tình hình đó, nhân
dân dao động m ạnh, nhiều người đi tìm chúng tôi xin cho
chạy hết vào rừng, bô'phòng chống giặc một cách kiên quyết,
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nhất là 16 buôn tổng Kờ Dòn và 3 buôn ở Nộp ( Kon Hai, Tân
Bưởi, Núi Gọ).

CHỐNG DỒN DÂN LẬP ẤP CHIẾN LƯỢC
Trong cuộc họp đầu năm 1959, Tỉnh ủy Bình Thuận chủ
trương lãnh đạo chông dồn dân lập áp chiên lược (lúc này gọi
là ấp tân sinh, ấp đời mới) ở m iền núi là vân đồ câp bách,
chông gom dân gắn liên với chông khủng bô, tô Cộng, diệt
Cộng. Phương thức đâu tranh là kêu kiện, ù lì, trì hoãn, phá
hoại khi bị tập trung, kết hợp với đâu tranh đòi dân sinh, dân
chủ, chống khủng bô trắng, gắn liền với việc bảo tồn, phát
triển lực lượng cách m ạng, chống bắt lính, bảo vệ thanh niên,
bảo vệ nương rẫy, làng xóm, tộc họ. Lân này Tỉnh ủy Bình
Thuận cũng giao luôn 2 khu tập trung ở chân núi (khu Lán
Cóc ở xã Phan Tiến, Phan Lý và khu c ỏ M ồm ở Hàm c ầ n ,
Hàm Thuận Bình Thuận) cho Huyện uỷ Di Linh phụ trách.
Anh Tư Cao và anh Khai trực tiếp phụ trách Hàm
Cần. Đồng chí Trình và đồng chí Đ oành trực tiếp phụ trách
Lán Cóc. Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã có quyết định bổ sung
5 đông chí vào cấp ủy huyện: đông chí Đoànli, Trình, Tư
Cao, Khai và Nhật.
Cuộc họp Huyện uỷ Di Linh lân này thiếu 2 đông chí C ao
và Khai vì

thư triệu tập không đến kịp. Cuộc họp chúng tôi

bàn sâu vê nội dung và phương thức đâu tranh chông gom
dân, bắt lính của địch.
Chúng tôi thông nhất nhận định: Đến nay gân 4 năm thi
hành hiệp định, địch đã vi phạm trắng trỢn, phá hoại hiệp
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thương tổng tuyển cử; chúng hết sức ngoan cô", vi phạm dân
chủ, vi phạm quyền sống của con người, tập trung dân lập
ấp, khủng bố, tô" Cộng tàn bạo, ta cân có trách nhiệm vạch rõ
âm mưu tội ác của Mỹ - Diệm trước quân chúng, động viên
quần chúng đoàn kết đâu tranh chặn đứng âm mưu của kẻ
thù, nhân dân tự q uyêt định lây cuộc sông của mình, không
ngôi chờ có hiệp thương tổng tuyển cử.
Trong cuộc họp này có đông chí sợ nói hết sự thật, đông
bào dân tộc sẽ m ất lòng tin, cơ sở cốt cán dao động, nhưng
qua trao đổi chúng tôi đã thông nhất, cân phải nói thật rõ,
địch đã phá hoại hiệp định, ta phải tiếptục cuộc đâu tranh
gian khổ hy sinh, có sự phôi hợp chính trị ngoại giao, có sức
mạnh cả hai m iền N am Bắc mới giành được thắng lợi hoàn
toàn. Trong cuộc họp này, tuy chưa dám nói đâu tranh vũ
trang vì Đảng chưa có chủ trương, nhưng ý thức coi đó là
nguyện vọng và ước mơ duy nhất.
*

Sau cuộc họp, chúng tôi toả ra đi xuống quân chúng, họp
già làng, trao đổi với một sô' đôi tượng tề nguỵ cũ, bàn với
quân chúng tốt vê âm mưu tội ác của Mỹ - Diệm, bàn bạc kê
hoạch đấu tranh kiên quyết, không chịu để dân bị tập trung
vào ấp tân sinh, ấp đời mới. C húng tôi chủ trương tổ chức mỗi
buôn làng thành 3 lực lượng:
1.

Lực lượng thanh niên nam nữ khỏe m ạnh, giao nhiệm

vụ cho lực lượng này, khi bình thường thì cùng gia đình làm
ăn, khi địch đến có tính chất kiểm tra hành chính thì cùng dân
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đấu tranh bảo vệ nương rẫy. Nếu địch tổ chức càn quét có
tính châ't gom dân b ằng quân sự thì triệt để tránh lánh vào
rẫy, vào rừng. Chúng tôi gọi lực lượng này là lực lượng tự vệ,,
không phải là lực lượng bảo vệ nữa. Lực lượng này có trang
bị dáo mác, tên ná tẩm thuốc độc.
2. Lực lượng thứ hai đa sô là già làng, lãnh đạo ông già bà
lão trong mỗi buôn, thường xuyên có mặt trong buôn. C húng
tôi giáo dục lực lượng này thông qua cơ sở bàn lý lẽ đâu trãnh
hợp pháp với thái độ kiên quyết nhưng lời lẽ m ềm dẻo, có lý
có tình, vừa đâu tranh vừa thăm dò, vừa tranh thủ phân hóa
địch.
3. Lực lượng chủ chổt trực tiếp làm ăn trong từng vùng rẫy
để lèo lái lực lượng thanh niên và chỉ đạo lực lượng trong
buôn.
Sau khi bàn bạc với cơ sở và quần chúng, có lớp già làng
tham gia, đại đa sô bà con tán thành chủ trương nói trên,
nhưng sợ làm không được như ý mình bàn vì Mỹ - D iệm gạt
mình, đêm đến nó gom bất ngờ, ai đi báo với ai được; nếu
chúng đi ban đêm vào trong rẫy, trong buôn, đô't lúa, đốt
buôn như ở Đăng Gia, Tánh Linh thì biết làm thê nào được ?
Có một sô quần chúng phát biểu: “ Mỹ - Diệm ác lắm rồi, đâu
tranh cái m iệng không thắng nó đâu, chia 3 nhóm là phân
chia lực lượng, không mạnh đâu, chi bằng tất cả già trẻ trai
gái bỏ hết cái buôn đi vào ở rẫy , ở rừng như thời chông Pháp,
sống chết cùng nhau như buôn Kờ Dòn (xã Chi Lai) chứ người
khoẻ mạnh thì trốn, bắt ông bà già ở lại chịu đựng với giặc,
đâu tranh với nó là không thắng đ â u ! ”
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Trước tình hình đó, chúng tôi hướng dẫn cho cơ sở lãnh
đạo nhân dân thảo luận, phân tách lợi hại của việc kẻ ở trong
buôn,người ở ngoài buôn và bàn biện pháp đấu tranh lúc bây
giờ. Chúng tôi cho rằng: Mỹ - Diệm quyết xoá bỏ nội dung
văn bản hiệp định Giơ-ne-vơ, CÒ11 ta vẫn phải bám vào nó,
lây đó làm lợi thê để tân công chính trị của quần chúng, đó là
vũ khí, quân chúng phải cầm lây vũ khí đó để đríu tranh bảo
vệ mình. Trong lúc trên chưa cho phép đấu tranh vũ trangở
vùng căn cứ, trong lúc lực lượng chừa thật vững vàng, cơ sở
chính trị còn non, kinh tê chưa có 2 Ì, vũ trang còn tay không
chưa có tâc sắt, phong trào các địa phương xung quanh và
đông bằng bị khủng bô, tan rã, chưa hôi phục, nếu ta chủ
trươns đâu tranh, tât cả bât hợp tác với giặc, chạy hết vào
rừng, tổ chức chông lại là tạo cớ cho địch khủng bô. Tinh
hình như vậy mà ta đê bị khủng bô trắng trong lúc này là vô
uùng

bât lợi.

Cuôi cùng, lý lẽ trên đã thuyêt phục được quân chúng và
tầng lớp trên đồng tình, với chủ trương tổ chức đâu tranh “ nửa
nạc nửa m ỡ ”. Đông thời, chúng tôi tung dư luận cho các nơi
rằng nêu bị bắt dồn, dân sẽ đông loạt bỏ chạy vào rừng, còn
hơn là để Mỹ - D iệm gom vê Tánh Linh, Hoài Đức, B ’Lao.
Đ ể chuẩn bị chống dồn dân bất ngờ của địch, quần chúng
đã bắt đâu làm theo chủ trương của Huyện. 16 buôn Kờ Dòn
bí mật làm kho cất lúa trong rừng, bắt đâu làm chông cung bô
phòng giữ kho và bô" phòng chông thú rừng phá rẫy, chống
người gian đi ban đ êm phá xóm. Từng buôn tô chức thanh
niên thay phiên tuần tra thường xuyên trong buôn rẫy ban
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đêm. Để chủ'động thông báo cho nhau giữa buôn này và
buôn khác, mỗi buôn có tổ thông báo tin và tổ chức thông báo
tin từ B ’Lao, Di Linh xuôVig, từ Hoài Đức, Tánh Linh lên,
hình thành lực lượng tlieo 4 mạng:
1. Mạng lưới thônu báo tin theo đườne dây của tê mà ta
tranh thủ được;
2. Các tổ chức trong buôn tránh lánh trong từng buôn thông
báo tin cho nhau;
3. Tổ chức thông báo tin giữa các rẫy của buôn này qua
buôn khác;
4. Quan hệ thône báo tin giữa người trong buôn và người
ngoài rẫy, trong rừng; trên các đôi núi cao như núi Bờ Nem,
Đăng Min, Rơ Pu, tổ chức treo bô (*) và đốt khói đổ báo
động hàng ngày cả toàn vùng khi có địch.
Có nơi anh em cơ sở còn tổ chức ăn thê từng buôn, quyêt
tâm chông dồn dân. C hông Mỹ - Diệm là chông dồn dân gắn
với chông bắt lính, giữ rẫy và giữ núi rừng ông bà, lỡ gặp địch
bắt ai nấy chịu, không khai báo, không dẫn địch đánh phá
chỗ cất giâu tài sản, kho tàng, chỗ làm ăn của nhau. Với hình
thức trên, 16 buôn Kờ Dòn tổ chức đông nhât, còn các vùng
khác không làm được, c ả Tô" La, La Dạ, Nộp, Hàm Cân,
Phan Tiến đã họp bàn thống nhát nhưng về không làm. nên
khi địch hành quân, dồn dân bât ngờ là mất sạch, điển hình là
La Dạ, T ố La, La Ngâu... Cũng trong thời gian này, tất cả dân
Bờ Gia bỏ buôn chạy vào rừng sống bất hợp pháp do đồng chí

* Bô là mộl cái íĩiỏ lo quét vôi Iráng dùns; làm tín hiệu. Khi có địch
đ ế n , n h â n d â n [ r eo h ồ l ê n l àn c â y đ ầ u núi c a o đ ổ b á o đ ộ n e c h o t o à n v ù n ” .
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K ’ Dụ cầm đầu bói phòng chông giặc, còn các xóm Tô" La, La
Dạ thì bị dồn đi hết, tài sản mất sạch.
Có thể nói, cuối năm 1958, đáu năm 1959, sau khi tổ chức
xong hai tỉnh Bình Tuy và T uyên Đức, Mỹ - Diệm tập trung
sức xây dựng khu tập trung dân Đồng Kho, Tà Bao, ổn định
dân Đăng Gia, La Ngâu. C húng tiếp tục phát triển khu dinh
điền Bắc Ruộng ở giữa Bình Tuy và Lâm Đồng. C húng lại
họp rút kinh nghiệm và thông nhât chủ trương cho dồn hết
dân La Dạ. Tô La, Kờ Dòn, M ăn Tô Lạch, Bà Gia đưa hết về
khu Bắc Ruộng thuộc Bình Tuy, chúng ráo riết chuẩn bị triệu
tạp tê và già làng các địa phương nói trên về Bắc Ruộng
tham quan, bàn việc chia đất, chia khu.
Lúc bấy giờ, chúng tôi lãnh đạo cơ sở không để già làng
và tổng lý đi dự cuộc họp do địch triệu tập. Huyện uỷ Di
Linh đã lãnh đạo một sô' cơ sở cốt cán tổ chức dưới hình thức
hợp pháp đi bưng, đi thăm bà con xây dựng quan hệ rộng rãi
giữa các buôn với nội dung thăm nghèo k ể khổ do Mỹ - Diệm
gây nên trong khu dồn dân; chống tập trung dân, bảo vệ núi
rừng quê hương ô n s bà là không thể bỏ đi tập trung sông
kiếp ngựa trâu; chông bắt lính, bảo vệ thanh niên, bảo vệ
rẫy, bảo vệ họ tộc giôYig nòi thiêng liêng. Kờ Dòn, Nộp, T ố
La lên quan hệ với dân Mạ, dân Kờ Ho bàn bạc thông nhất
đâu tranh chông dân dân với khẩu hiệu là: dân Lâm Đông ở
đất Lâm Đồng, không về Bình Tuy, đất rừng của ai nấy làm,
rẫy ai nấy sản xuất, Mỹ - D iệm có giết chết thì chôn ở đất
rừng ông bà mình ...Qua đợt vận động này, nhân dân các buôn
Kờ Dòn đều tìm chỗ ở thứ hai làm buôn bí mật, làm kho cất
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giấu tài sản, lúa gạo, phát triển chòng mìn tương đôi đêu.
Bà con truns kiên cơ sở bén trone có sáng kiên sử dụng
một sô gia đình có 1 1 2 ười thân đi lính cho địch, đặt quan hệ,
siao trách nhiệm khi biét địch nói gì, làm gì đôi với việc dồn
dân thì tìm cách báo tin vê cho gia đình, buôn làng biết, nhât
là tin tức lính đi càn quét. íiom dân, khủng bô, bắt người, bắt
lính. Thông qua anh em dàn tộc làm trong các sở, anh e m đã
báo về cho xóm

1ÙIÌ"

biét. Nhờ vậy mà tron" thời gian này

địch xuống càn 3 lần nhưng ch úna không bát được n«ười dân
nào, không bát được lính, lính đi càn thì sá ne đi chiêu vê,
không dám ở đêm ăn uôna trong dân như trước và cũng khô na
dúm đi sâu vào các nương rẫy.
Kết quả thực tố là nhân dân và thanh niên vô cùng phân
khởi, lin tưởn" chủ trươnc chông dồn dân gắn với chông bắt
lính có hiệu qmí, quân chúng nhân dân quen với việc làm ăn
và sinh hoạt ngoài rẫy, nsoài rừng, tổng lý, già làng bớt hồi
hộp lo sợ, thanh niên đi lại tuân tra canh gác chạy khạ, chiêu
về phân tán, kẻ ngủ trong buôn, người ngủ ngoài buôn, chông
ở rẫy, vỢ về buôn... đã thành thói quen.

XÂY DựNG Lực LƯỢNG
Sau chiên thăng Tua 2 năm 1954, tôi được các đông chí
câp trên phổ biên nội dung C ương lĩnh đường lô i cách m ụ n s
m iền N um do đông chí Lê Duẩn dự lliao với ban sao chép
tay. Tiếp theo, tôi đưực dự cuộc họp Tỉnh ủy Bình Thuận và
Liên tỉnh 3 đầu năm 1960, được học tập nghị quyết 15 của
Trung ươnu khóa II một cách chính thức, toàn diện và cụ thể
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hơn. Cũng trone thời gian này. Tru ne ươnc điêu thêm về huyện
Di Linh một sô" cán bộ dân tộc địa phứđng như Trọng (tức
Hiếu), Hoa (tức Minh), Biên và một sô cán bộ người Kinh
(Đồng, Giang) có trang bị vũ khí đặc biệt (súng tiểu liên giảm
thanh).
Tỉnh ủy đưa hết sô anh em này vê căn cứ Di Linh và chính
thức quyết định thành lập đội vũ Iran í bảo vệ căn cứ gồm có
8 người Kinh, 5 người dân tộc, do đóI1 S chí Hội làm đội trưởng,
đông chí Bích - Phó bí thư huyện Di Linh - làm chính trị viên,
đông chí Đồng làm đội phó. Tôi được biết, trone thời gian sau
đó, ở căn cứ khu Lê cũng thành lập một đội vũ trang để làm
nhiệm vụ hỗ trợ cho đâu tranh chính trị, trừ cian diệt ác ở
đồng bằng.
Cuối năm 1959, đâu năm 1960, việc xây dựne lực lượnc
vũ trang tự vê trở thành chủ trương rõ nét, nhưng hoạt động là
hết sức hạn chế, có sự chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Tỉnh
ủy. Tiếp nhộn nghị quyết 15 của Ban châp hành Trung ươnc
Đảng và ns;hị quyết cụ thê hóa của Tỉnh ủy Bình Thuận, lòn"
dạ anh em chúng tôi như mở cờ. Chúng tôi về họp Huyện uỷ
tháng 3/1960. ra nghị quyết chính thức về việc xây dựng căn
cứ miên núi, chuẩn bị thê đấu tranh chính trị vũ trans kết
hợp, đẩy mạnh bô phòng bảo vệ dân, bảo vệ nương rẫy b ằn "
vũ khí thô sơ kèt hợp với chông bắt lính, chông dồn dân... Tât
cả thanh niên hảo vệ được tổ chức trong từng buôn lâu nay
chuyển thành lổ chức tự vệ nhân dân làm lễ tuyên thệ từnc
người trước tập thể, có nơi còn tổ chức cúng ông bà, uống

98

rượu ăn thề theo 10 lời thề và 12 điều kỷ luật của Quân đội
nhân dân.
Thời cơ thuận lợi, khí thê mới như diều được gió, trong 6
tháng ( từ tháng 12/1959 đến tháng 5/1960), trên địa bàn Di
Linh, chúng tôi đã phát triển 460 tự vệ trên 36 buôn, hình
thành 2 trung đội tự vệ tập trung có tra n ” bị ná, tên tẩm thuốc
độc và giao nhiệm vụ mỗi tự vệ tập trung vót 500 cây chông
cất giấu trong rẫy để sử dụng khi cân thiết.
Đầu nám 1960, địch đã tổ chức xây dựng cơ sở vật chất
trong khu Bắc Ruộng (huyện Hoài Đức). T háng 3 năm ấy,
địch tập trung dân M an Tố, vạch k ế hoạch gấp rút tập trung
dân Bà Gia dôn vê khu Bà Xa, dân Kờ Dòn, La Dạ, Tô La
dồn về về khu Bắc Ruộng. Được tin cơ sở từ B 'L a o báo về, và
có tin của anh Bái ở phía Hoài Đức (Tánh Linh) báo lên đều
giống nhau, Huyện uỷ Dí Linh chúng tôi họp nhận định thống
nhất là dàn Kờ Dòn, La Dạ, Tố’ La trước sau cũng bị dồn đi
Bắc R uộns và đề xuất chủ trương k ế hoạch chông dồn dân cu
thể báo cáo về Tỉnh ủy xin ý kiên chỉ đạo.
Lúc bây £ĩiờ, tập thể chúng tôi cho rằng: Dùng phương
thức đâu tranh chính trị đơn thuần, sầ n 4 năm dân bám núi,
nhưng lần nàv địch đã dồn xong dân Tánh Linh, Hoài Đức,
Phan Lý thuộc Bình Thuận, nay thì chúng quyêt tâm phôi
hợp với bọn địch ở Lâm Đ ồng dồn sức đánh vào trọng điểm
vùns dân tộc phía Nam đường 20. Nhân dàn vùng này lâu
nay đấu tranh xin ở lại chỗ cũ nhưns chúng đã không châp
nhận, nếu để địch dùng lực lượng vũ trang lùa dân đi hết thì
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khó mà đâu tranh hợp pháp đòi vồ lại. Mỹ - Diệm đã lột trần
bộ mặt phát xít cao độ. không còn kể gì dư luận chính trị xã
hội, có nơi c lúm SI dìmc đên lực lượng cône an, quân đội hành
quân ban đêm hao vây xóm, lính ụp vào bắt dân, trói dẫn đi,
ai chạy hắn bỏ. sau đó đốt hết xóm. phá hêt tài sản, heo, sà,
lúa, gạo. eiết sạch, phá sạch... Tình hình như vậy thì dân đâu
đá được 2 1 , k h ô n s ai nói được nửa lời. chì có khóc mà thôi !
Nhưns mặc kệ khóc lóc, chúng có đếm xía sì. như lời luyên
truyền iniộne tron 2 dân:
" M ấ y đời bánh đúc có xương,
Mấy đời giặc Mỹ mà thương con mình".
Được nghị quyết Tỉnh ủy chỉ đạo, chúng tôi bàn việc ráo
riết chuẩn bị cả thè và lực đâu tranh bât hợp pháp theo tinh
thân tự mác của nhân dàn. Đôi với dân Kờ Dòn, chúng tôi
cliii trương cho ỏ phân tán trong rẫy một cách triệt để và mỗi
gia đình đêu cát hai chòi (một chòi trong rẫy, một chòi trons
rừne ). C hú n s tôi bàn với đội tự vệ cho bô phòng cắm chông
làm bẫy xung quanh rẫy và đường đi vào chòi thứ hai là nơi
cât giâu tài san trong rừng. Nêu địch càn dồn dân đi sâu lùne
sục vào rừng, chúng tôi chủ trương cho tự vệ được phép bán
ná với tên tẩm thuôc độc, bát thủ tiêu những tên thám báo đi
một mình, diệt gọn được thì diệt gọn. Trong trường hợp có sô
nào bị dồn bât ngờ không chạy trôn được thì dọc đường trôn
hoặc đên chỗ tìm cách trôn. Nêu dân bị dồn bỏ lại tài sản, thì
người còn lại có trách nhiệm bảo vệ chu toàn, tạo cơ sở vật
chất cho anh em khi trở vồ có điêu kiện sông, sản xuât, xây
dựng bảo vệ buôn làng.
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Sau hội nghị tháng 1/1960, H uyện uỷ báo cáo xin ý kiến
của Thường vụ Tinh ủy nội dunc nói trên, các anh Thường vụ
Tỉnh ủy đồng ý kê hoạch, chỉ thị phải ráo riết chuẩn bị thế và
lực đâu tranh bát hợp pháp mỗi khi không còn khả năng đâu
tranh hợp pháp; trước mắt, chưa đông ý cho diệl bọn thám
báo, khôns cho tự vệ bắn tên ná có tẩm thuốíc độc vì ngại anh
em bắn lầm dân, giỏi lâm người tôt.
Với sự chỉ đạo của Thường vụ Tinh ủy, chúng tôi độ nu
viên nội bộ. cơ sở cốt cán trong quân chúng chấp hành nghiêm
túc, nhưng các đồng chí trong Huyện uỷ chúng tôi vẫn trao
đổi và phân vân đặt nhiêu câu hỏi tron" đâu :
1. Nêu còn đế tổ n <2 lý cùng ônc bà già ở trong xóm khi
địch đến hỏi dân đâu, tổ n 2 lý đâu tranh không nổi, ông bà già
nói khônự lại. lý lõ khône trôi thì làm sao 9 Chừng ấy người
ta khai tuột luôt hết thì neuy

h iể m .

2. Sô ở ngoài xóm, neoài rẫy bị nó lùa đi thì sô còn lại
trôn được liệu có yên tâm làm ăn không ? Hay vì thương cha
m ẹ . n h ớ vợ c o n lại t i ế p t ục trôn đi đâu h à n SI iiiặc v ồ t ậ p t r u n s

thì ta tính sao? T ron" trườn" hợp ấy, họ sẽ đối lập với ta, địch
lợi dụng được họ sẽ gây khó khăn không sao lường hết.
3. Bọn thám báo mật vụ lùns sục mà ta không trị thì làm
sao đảm bảo được tài sản tính m ạ n s cho dân, bảo dàn tản cư
tránh lánh, cât ti ĩâ LI tài sản vào rừng?
Tuy chúng tôi chưa thông nhưng rât tích cực lố chức học
tập eiải thích, íiiải quyêt tư tưởng cho nội bộ và nhân dân
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thông suôt chù trương, còn hàng tổng lý và già làng vẫn còn
nhiêu vướng mắc. Do vậy chúng tôi chủ trươnc chọn đảng
viên cốt cán ra làm phó lý phụ như anh K ’C he - phó lý phụ ở
buôn ARa. anh Đ eo - phó lý phụ Sa Lôn, anh Tách - phó lý
phụ Bờ Rang, anh Day - phụ lý trưởng Đáng Min, K 'M ă n phó lý phụ Bô Cao. Kon sỏ.
Lúc hây giờ, nhân dân nghe tin họp bàn kê hoạch chạy
trôn vào rừng, cât giàu tài sản, bô p h ò n s buôn rẫy, họ hưởng
ứns bàn bạc sôi nổi, còn việc bàn bạc lv lẽ và phương pháp
đâu tranhchính trị rất ít người nghe. G iữ a hai phương pháp
đâu tranh, họ thấy đấu tranh bất hđp pháp, chạy vào rừng
chông giặc đơn giản hơn, trước m ắt dễ hưởng ứng, còn đáu
tranh chính trị lằng nhàng họ thây phức tạp khó khăn. Đây là
sự suy tính giữa cái sông và cái chết trước kẻ thù tàn bạo,
giữa trước mất và lâu dài đôi với bà con đông bào dân tộc
thật không đưn giản trong sự suy nghĩ của mỗi tầng lớp iroim
xã hội đông bào Thượng.
Tôi còn nhớ, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1960, có một sô
buôn đã 3 - 4 lăn dọn tài sản trong buôn cất vào rừng lại lây
về, cất chòi làm nhà trong rừng lại phá đi, rồi làm lại 2-3 lần,
dời địa điểm một hai chỗ...Họ thay đổi ý nghĩ hằng ngày chứ
không phải hàng tháng. Một buôn có một người làm thì người
khác bắt chước làm theo. Diễn biên bât thường của họ tựu
Iruns cũng là vân đê chông Mỹ - Diệm bằng cách nào để có
lợi nhất trong lúc tay không tấc sắt.
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KHU TẬP TRUNG BAC

ruộng

Ngày 3/4/1960, gần đến thời gian sinh nhật Bác Hô và
ngày Quốc t ế lao động, Mỹ - Diệm đánh một đòn phủ đầu.
Từ Bắc Ruộnii. 1 tiểu đoàn Cộng hòa cùng 500 quân bảo an,
dân vệ bí mật hành quân đốn vàm Đạ Mi. C húng chia thành
5 cánh, mỗi cánh lổ chức phàn thành nhiều mũi, mỗi mũi từ 1
đến 2 tiểu đội gồm bảo an, dân vệ. R iêng tiểu đoàn Cộng hòa
chốt thành 3 cụm (mỗi cụm 1 đại đội) trên 3 điểm: xóm Chung,
La Dạ và đồn La Dày cũ, Hànu Xa, T ố La, buôn Đăng Sol
Kờ Dòn.
5 cánh quân địch hành quàn như sau:
Cánh thứ nhất thọc từ Ka Ri qua Sa Lôn, lùa dân vùng căn
cứ Chi Lai cũ.
Cánh thứ hai hanh quân dọc theo sông, lên La Dày dồn
dán Tô La, phát triển qua Rơ Diu Rơ Pú, chặn đường dân rút
chạ) về B 'Lao.
Cánh thứ ba đánh thọc vào Xăn Trới lên xóm Chung, đánh
bọc dồn dân Mãn Tỏ Lạch và các buôn dân Tô" La dọc chân
núi Măn Tó.
Cánh thư tư đanh lèn Tà Xăn Đạ Xị, lùa dân núi Nhũn Tô
Nỏ (dân này chạy hất hợp pháp đã lâu) nhưng không bắt lại
được ai.
Cánh ihứ năm là lực lượng cơ dộng đóng ở La Dày, cho
một bộ phận sa nu càu Đăng Min B ăng Sol.
Cuộc càn này có cả tên quận trưởng Hoài Đức cùng đi.
ĩ 03

Địch hành quân bí mật ban đèm. Đúnc 4 ciờ sáns, tất cả ập
vào buôn, đến buôn nào \ ũy bắt dán cho lính dan đi, ai phan
ứng chúng đánh đập thậm tệ. khi dân ra khỏi nhà lính nổi lửa
đốt buôn.
Từ đêm 5/4 đến ngày 10/4/1960, chiinc lùa 14 buôn Kờ
Dòn và 35 buôn La Dạ Tỏ La. Riêng dán Kờ Dòn chay trôn
thoát được là sô ở bất hợp pháp trone rừnn nèn còn lại được
650 người, Bà Gia còn lìơii 200 người, dân La Dạ, Tô La,
Màn Tô Lạch mỗi buôn u>n lại một vài gia đình khônu đáng
kể.
Sau khi lùa hết dân đi tập trunsi. chúng đê lại một bộ phận
vũ trang lùng sục bắt sô dàn còn lại, tổ chức gièt sạch gia súc.
đốt sạch những gì của dàn còn lại. nhât là lúa cạo. Chúnẹ
cướp mang đi chum ché, mật đòng , sô còn lại chúng cho lính
đập nát, không còn để lại một thứ eì đổ khi neười dân có trở
về cũng không còn đường sôna. Đây là âm mưu tội ác mà các
dàn tộc gọi là “ trời không ciuna, đàt khóm: t h a ” . Trone sô
mây ngàn dân bị lùa có cả một sô cán bộ. đ ả n s viên cốt cán
cùng đi vì không thoát được.
Suốt 5 ngày đêm, 4.000 dân (i vùng này bị lùa đi khôníí
được chuẩn bị. Nhicu người không cơm sạ o nồi niêu, đi đường
nhịn đói nhưng vẫn phải đi. Cỗ chị mới sinh con. dọc đường
con chết, mẹ bị sản hậu, d iẳ n g ai cứu chữa cũng chết luôn
như K 'R ai ở buôn Hàng Sa. chị K'R Í ở xóm Chung... Ncưởi
nào chết, xóm làng đưa vào rừng để đó rói đi, chứ chẳng ai
chôn cất sì. Người đau đi không nôi, cluí 11 c bắt dân chặt lò ô
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đan rọ bỏ vào khiêm: đi.
Có thể nói đâ> là một cuộc đôn dân lập âp tàn bạo nluìt có
một khône hai trone' lịch sử đôi với đôim hào các dân tộc
Lâm Đôn". Khõiiii có c h ế độ nào tàn bạo hơn chê độ Mỹ Diệm tron" lich sử đâu tranh của dân tộc ta ớ thời kỳ này.
Hơn 4.000 liùn mđi dôn íỉèn Bắc Ruộne sônu iroim cảnh
màn trời chiêu đái. NÔliu kliônii ra sỏnii. chét cũnc cluine ra
chêi, nuưíii khóiiii ra nmrời. súc vật khónu ra súc vật. Báv iziờ
sá n SI, đ ị c h n úi c ử u t ậ p trunli, b ọ n d à n v ệ t ừ n e tốp, t ừ n g t óp

lùa dán ra CUÒL đât, chiêu chăn dàn vê, đón LỊ cốnu. nhôt dân
troim bòn ciãV hànc rào kẽm cai. chône tre \ ạ c nhọn cắm tua
tủa.
Niỉirợc lại. trên 800 dân trốn bat hợp pháp, địch không lùa
được. ớ lại iziũ' núi rừnu sônu nhưCiinh rùYm cây phờ phạc sau
cơn lốc lớn. sòn ti cuộc đời nửa tính nửa mè. Cán bộ, điinu
viên còn lại ở với dân ruột ròi như tơ vò. nhớ thươníi và thông
cảm nỗi khỏ của dân bị địch bái lùa đi tập trung troníi các klui
ãp 2 ỌÍ là tàn sinh (ấp chicn lược). Họ !o irinc cho sỏ pliận anh
cm đâu tranh hàt hợp pháp còn ở lại tro nu núi rừnc nói làm
sao, ăn làm sao, ỡ làm sao, làm sao chòim đờ nôi tính chãi
phát xít của địch với luật 10/59. làm sao bao đảm tính mạng
tài san cho nhãn dân'.>

v ề trách nhiệm chỉ đạo, Huvện uỷ lúc bây gĩcí thật sự lúng
túng như cà mắc tóc. Làm sao đê nắm được tin tức sinh hoạt
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của sô dân bị dồn? Làm sao phục hồi tổ chức lãnh đạo, ổn
định xây dựng củng có họ, giữ vững tình làng nghĩa xóm.
đoàn kỏt đáu tranh, tìm mọi cách phá khu tập trunỉĩ trở về?
Mặt khác, lính làm sao đê những người còn lại vỏn tâm hám
rẫv, bám rừng, báo vệ được tài sản, tínli m ạng, cùng Đáng
bằne mọi cách chắp nôi licn lạc giữa người trone khu tập
truIIạ và Hiiưới còn lại iro n s rừne núi. eiữ vữnc san xuất và
đáy mạnh bò pliònc. bảo vệ càn cứ đôn CÌ1 I1 ÍÍ? Nêu sôYis hất
hợp lác hoàn toàn cliônc íiiậc ihl có m đám hảo cuộc sónu
tronu cảnh địch bao vây phonc tỏa theo luật 10/59? T ro n”
tay khỗne tâc sất thì lây 2 Ì đế hảo vệ'7 Khi úiục càn quét, lấy
aì ăn đê chiên đâu làu dài? Khi làm rẫy, phải chặt phát đốt
dọn. lộ đụi đÌLMH. địch lập trime đánh phá. làm sao eiữ nổi?
Trước mắt. tronẹ một vài năm còn muối dự

trữ,

còn một ít lúa

tron í rừns, một ít khoai trong rày. ăn nhìn, nhịn đói. bữa có
hữa khòne. còn chịu đựng được, nêu kéo dài thì sông và chiến
đàu ra sao? Nhàn dân ở lại bât hợp tác với ciặc hiện nav là
nhữnu II"Ười đã quyết tâm theo Đủìiíi chống Pháp và vẫn một
lòne chun" tluiy với Đủng tromi 5 năm sau hiệp định Giơ-nevơ. Ta là nỵiíời ihay m ặt Đ ản", phải lo cho dàn. làm tham
mưu cho nhân dân đáu tranh vì quycn lợi của họ. nay lâm
vào canh nhà tan cửa nát, tính m ạng như nẹàn cân treo sợi
lóc. phái làm ihê nào để cứu được dàn thoát khỏi nanh vuốt
kẻ thù?
Sau cuộc càn. Huyện uỷ Di Linh càp tốc họp, tập tru ne
bàn nhiêu vân đê để iiiải đáp các nội dung nêu trên mà thực
tê cuộc sônẹ đặt ra. Cuôi cùn", c h ú n s tôi kél luận: Sự việc
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diễn ra trước m ắt đang rôi rắm như mớ bòng bong, không thể
một lúc giải đáp được tât cả, cứ đi rồi sẽ đến, biện pháp giải
quyết mọi rối ren, đưa chúng trở lại cái đơn giản nhât là trân
tĩnh cho được nội bộ, dựa vào dân để giải quyết mọi khó
khăn. Trước mắt, chúng tôi quyêt định phân công anh em
tro n g cấ p ủ y c ù n ? tấ t cả cán bộ . đ ả n g v iê n x u ố n g n ằ m tro n g

quần chúng còn lại, ổn định tư tưởng, ổn định tổ chức cho họ,
động viên họ b ám dọn tỉa rẫy kịp thời, trong lúc địch đang
dồp sức củng cô sô dân mới lùa về ở khu tập trung, chưa có
sức đưa tiêp quân lùng sục bắt sô ncười còn lại....
Trong cuộc họp này, chúng tôi nhận định: Đôi với dân
mới bị tập trung, địch chưa dám d ù n s vũ lực khủng bô" trắng
vì nhân dân đang m ang tư tưởng căm thù Mỹ - Diệm, họ còn
tình cảm sâu sắc với cách mạng. Họ còn có môì quan hệ ruột
thịt, yêu thương xóm làng với những người còn ở lại trên núi,
nên họ chưa khai báo gì cho địch đế chúng tiếp tục càn quét,
bắn giết đồng bào mình. Nhận định này thực t ế diễn ra là
đúng. Nhờ có bình tĩnh nhận định đúng, chả trương biện pháp
thực tế, sau một tuần lễ, chúng tôi đã bám dân, củng cô, tổ
chức lại đội ngũ lãnh đạo của Đ ảng trong quần chúng, phục
hồi lực lượng canh sác, đặt lại hệ thông “ b ù ” để báo động,
báo an, đưa nhân dân ra làm rẫy. C húng tôi còn phát động số
nhân dân còn lại có trách nhiệm làm cho mình, giúp cho bà
con xóm làng mình để khi bà con đâu tranh bung được về
làng cũ còn có hạt giống, lương thực, tương trợ nhau gây dựng
cuộc sông trở lại. Trong năm này, huyện Di Linh trồng đên
1.500 ha mì, đó là cơ sở đảm bảo khi dân phá khu tập trung
107

về không bị đói.
Chứnc lôi phát độiìc tiếp tục trông mì, trồ ne lane, có lương
thực dự trữ troiiii đât đê dân đấu tranh thắne lợi trở về. Qua
phát động, nhân dân nhiệt liệt hưởns ứne. chưa đầy 45 nsày,
đã tỉa ííân hêt sỗ rẫy cua mình và tỉa giúp cho hơn một nửa sô
rẫy cua bà con bị dồn bỏ lại.
Sau cuộc càn 2 0 1 1 1 dàn. văn phòne Tỉnh ủy Bình Thuận
c h u y ế n l ê n đ ó n e ở n ú i R ơ Pú. c ò n v ă n p l i ò n c H u y ệ n u ỷ D i

ỉ.inh ch li ne tôi vẫn hám trụ ỏ Quao. Đạch, A Ra, Sa Lôn.
Neụn núi Rơ Pú là ncọn núi thicne liêng (tức núi B' Ranc,
Y àn s Lú Cộp), xưa nay không có người Kinh nào đến vùng
này vì neơời lạ mặt bái khả xám phạm. Vê mặt tâm lý, chúng
tôi đưa văn phònsi Tỉnh ủy Bình Thuận lên đó ns ở núi Rơ Pú
thì ncười lính dân tộc trong hàng ngũ địch dù biêt là nơi đó có
cách niạiiíi li đi nữa cũng khônc dẫn địch lên càn. Sự thật ve
sau đủnc nliư vậy! Huyện uỷ ch ún s tôi triệu tập anh Cu và
anh De - vừa là íiià làne vừa là đản c viên - xuống Ọuao, giao
nhiệm vụ bí mật đưa văn phòng và phương tiện lên ở núi này.
Đône thời, chúnụ tôi uiao trách nhiệm tố chức đường dâv
thône báo tin tức từ huyện đến tỉnh, tồ chức tiêp tê lương thực
từ trên vùne hợp pháp Đinh Tranc Hạ và vùng Nộp, phía
nước sô nu Đăim Sách đưa xuông một phân và tổ chức đườnc
dây ticp tê từ phía đ ône b ằ n s lên đi nganc qua Huyện uỷ Di
Linh. Tại đây Tỉnh ủy cùng với Huyện uỷ tổ chức làm rẫy tự
túc.
Một buổi chiêu ciữa tháng 5, trên đám rẫy mới của trạm
eiao liên

ở

Ọuao, chúniỊ tôi đan c tập truns lực lượng đàn
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khỏe mạnh dọn rây, chuãn bị tia lúa, tròng 1 1 1 1 , phụ nữ giã
gạo giúp cho cơ quan huyện, tỉnh. Thình lình anh Hội dần
đoàn giao liên đưa anh Sáu Tú - Ọuyèn Bí thơ tinh Bình Thuạn
(nay còn sông) - đi cònu túc ờ miên Đông Nam Bộ vé lìm chỗ
ử của văn phòng Tỉnh ủy. Anh em dẫn đoàn vào gặp tôi. Tôi
thây anh Sáu Tú mang theo mội cây tru nu liên và mây City
súiiii uưừim Mỹ. Trong đoàn còn có đông chí Báy Thành c á n b ộ q u â n sự m i ê n Đ ô n q ( * ) .

Đoàn các anh ngồi Iiíihỉ khoảng liơn một eiờ, hỏi thăm
tình hình địch dồn dân, tôi tranh thủ báo cáo cụ thể cho anh
Sáu Tú. Anh tỏ ra buồn hực, thở ra. Hình như thông cảm nỗi
buồn của anh Sáu và chúng tôi, anh Bay Thành đã báo tin sơ
hộ ta đánh Tua 2 ở Tây Ninh vừa qua. Nghe tin này, chúng
lôi như Hiiười đánh cờ trons cơn bí nước có thây mách đườnc
ra. Với giọng Nam Bộ, anh Bảy Thành nói luôn: "B ọn này
rất Iiíioan cô, ta khône đánh nó k h ô n s được đàu, cứ kliông
đánh nó thì nó được đằng chân lân đằng đâu, nó sẽ còn càn
quét, tiếp tục bắt sô dàn còn lại và sẽ bắt đên chúng ta đó!
Rừnc núi th ế này còn sợ cái trì mà khônu đ á n h ? ”
Anh Bảy Thành chỉ nói mây câu thôi nhưng sao lời nói đó
thật đúng cái bụns của chúng tôi và thật sự là tiỏne nói của
dân miên n ú i c h ú n s t ò i quá!
Câu chuyện đên đày bị cắt đứt, người nói còn muôn nói.
người nghe càim thích nghe, nhưng anh Hội vào báo tin là
*

A n h B ả y T h à n h c ò n c ó t ê n là B u y P h à , s a u v ê c h i ế n đ â u lí m i ê n

Đ ô n a đã hy si nh, chị và c h á u c ò n sốnt i
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ở Lonsi An.

anh Tiên (Tiêm) cùng anh em văn phòng Tỉnh ủy xuống nhận
íiạo cho biết anh Tư Thanh - cán bộ quân sự - đi lạc từ khi
địch càn ở rẫy Đăníi Min nay đã tìm đường vồ được sau 7
rmày không cơm, khôn? cháo, sau một tuân lễ bồi dưỡng, sức
khỏe anh đã tốt rồi. Từ đó. anh Tư được tập thể tặng cho cái
tên lịch sử là anh " T ư Lạc". Anh Sáu Tú. anh Bảy Thành,
anh Hội được đoàn tải cạo của vàn phòng Tỉnh ủy đưa ve
luồn.
Càu chuyện anh Bảy Thành làm cho chúm: tôi càng thêm
suv níihĩ: Tại sao Mỹ - Diệm ngoan cô" phá hiệp định đến
cu ne mà ta khôn" phát động quần chúng đâu tranh tự vệ?
KhôniỊ rõ địa bàn miền Đ ô n s Nam Bộ trong điều kiện nào
mà các anh trên cho phép đánh địch bằng vũ trang?
Chuyện đánh Tua 2 là tương đốì lớn, nhưng kẻ địch đã
không làm gì đôi với anh em ta và cũng không khủng bô* gì
được nhân dân! Ớ đây ta có địa t h ế thuận lợi, th ế rừng núi

nàv mà bó tay lại, để địch gom dân đi hết vào khu tập trung
là c ó l ỗ i v ớ i h ọ . 5 n ă m n h ờ h ọ đ ù m b ọ c CƯU m a n g , n a y đ ị c h

đến cướp họ đi, lẽ nào ta khoanh tay ngồi nhìn! Thật sự là họ
gặp nạn vì có ta, nhưng không ra tay cứu nạn, giải ihoát cho
họ là một sai lầm, có phải không? “ Lâm nguy bất cứu là phi
anh hùng!"
*

Sau m ấy hôm, anh Sáu Tú kêu tôi lên Thường vụ Tỉnh ủy
làm việc tại Rơ Pú, hội ý xung quanh việc làm sao liên lạc,
nắm tình hình, tìm cách giải thoát, đưa dân về lại rừng núi để
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có lực lượriíi xây dựng căn cứ cách m ạng tại chỗ...
Sau cuộc hội ý này, tôi được phân công cù n s 6 đồng chí
gọi là “ liên l ạ c ” do anh Hội phụ trách tổ trưởng. Tất cả 6 anh
em là lực lượne đặc công Bình Thuận được giữ lại làm lực
lượnc liên lạc sau hòa bình năm 1954. Chíinu tôi cùng đi
xucmg gặp các đồn? chí cấp ủy huyện Hoài Đức, bám khu
Bắc Ruộng nắm tình

hĩn h ,

tìm cách licn lạc với dân, tổ chức

đ ộ t n h ậ p v à o k h u t ậ p t r u n s , k h ả o sát l ậ p k ê h o ạ c h p h á k h u

đưa dân vê.
Mục đích chuyên đi thực chât là liên lạc cho đưực với dân
mới dồn, nắm tình hình, còn đội công tác đồng chí Hội đột âp,
nắm địa hình địa thê b ố phòng của địch về báo cáo. Tôi về
rút anh Rốt. anh D è m - du kích A Ra, Quao - cùng đi. Xuống
đến nơi, anh em tổ anh Hội đóng riêng làm nhiệm vụ, còn tôi
vào ở cùng đội công tác anh Bái (tức là H oàng - Bí thư Hoài
Đức, Tánh Linh) b ám khu Bắc Ruộng, tổ chức b ám rẫv, móc
nôi quần chúng cơ sở bên trong.
Anh Bái dựa vào một ít cơ sở La Ngâu, M ăn Tô Tà Banh,
tìm hiểu quân chúng cơ sở Kờ Dòn mới gom xuông. Thông
qua cơ sở cũ của đội anh Bái, tôi nắm được một sô tình hình,
nhưns khôn" sặ p được đảng viên cơ sở của dân Kờ Dòn vì
địch bao vây phong tỏa, họ không có cách nào ra. Chỉ có anh
K' Che nhờ dân Tà Banh nhắn lại là làm sao giúp họ vê cho
kịp mùa làm rẫy, nếu không thì sẽ chết đói.
Sau một tuần lễ, tổ công tác anh Hội nghiên cứu bên trong
chưa xong, phần tôi công việc cũng chỉ đạt được chừng ấy
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nhuìiíi đã hẻt lươn 2 thực dự trữ maniỉ theo, đội anh Bái ẹạo
cũníi khònc còn vì phai ui úp thêm 6 anh em của anh Hội. Tôi
trao đổi với anh Bái tiêp tục giúp Di Linh nắm tình hình dân
mới dồn xuông và liên lạc với một sô CÔI cán đản e viên từ Kở
Dòn bị lùa nằm tronc dân. trong đó có đông chí K' Che, còn
lỏi phai vê báo cáo sớ bộ đê Thường vụ Tỉnh ủy biết cho chủ
trươns cụ thể.
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PHÂN III
ĐÂU TRANH CHÍNH TRỊ VŨ TRANG KẾT HƠP

TRẬN LA HON
Trên đườn LI về. tôi cùng hai anh em D èm và Rốt đến vàm
suôi Đạ Mi, phát hiện có dâu địch hành quân từ Bắc Ruộng
lẻn, dâu giày đinh dẫm trên cát còn mới nguyên. C húng tôi
đoán khoảng một B đi từ ngày hôm trước.
Phát hiện dcúi địch hành quân lên căn cứ, ba chúng tôi đi
rât dè dặt, từng bước lim dò quan sát h ết sức cẩn thận. Đi mãi
đến 10 giờ trưa hôm á) mới đến dốc La Hon (*), chúng tôi
đên đâu dốc bên này quan sát đầu bên kia để xem động tĩnh
và quan sát xem có địch dừng lại phục kích ở đây không?
Chúng tôi thây đầu dôc thẳng đứng, rộng hơn 300 mét. Nếu
tuột xuống giữa dốc, bị địch đánh, chỉ chạy theo suôi cạn
xuông sồng. Nếu không chạy kịp , chỉ còn nạp m ạng rất nguy
hiểm.
* D ố c L a H o n là d ỏ c c ủ a b u ô n L a H o n , t ổ n g La D ạ lúc b ấ y
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aitì.

Ba chúng tôi dừng lại, không qua ngay mà lánh vào rừng.
Tôi và Rốt câm súng đứng quan sát, còn đông chí Dòm đi
vòng trong rừng qua bên kia dốc xem có địch phục kích không
và gác để hai anh em chúng tôi chạy qua. Ba chúng tôi vượt
qua được dôc La Hon, ngôi bên kia dốc nghi chân thư giãn vì
đi mấy giờ liên căng thẳng. Trong khi nghỉ, tôi trở lại đứng
trên dốc quan sát ngược chiều. Bỗng một ý tưởng hiện ra: tại
dốc này, nếu ta có đủ lực lượng phục kích chặn đánh bọn
chúng khi về thì có thể hốt gọn. Từ đó tôi gọi hai tự vệ lại
cùng thảo luận và quan sát kỹ hơn. Tôi trao đổi với hai anh
cách b ố trí quân phục đánh bọn chúng trên đường vê kết hợp
với chôim, cung, bẫy đá là không có đường thoát. Tôi lật sổ,
vẽ sơ đô, ghi đơn sơ m ây nét rồi tiếp tục đi.
Tiếp tục theo dâu địch hành quân, thỉnh thoảng chúng tôi
phát hiện có dấu địch ngồi nghỉ. C húng tôi đếm đúng 16 chỗ
ngôi, dự đoán địch đi lên càn khoảng ! trung đội, không phải
đông lắm. Từ đây tôi nảy ra ý nghĩ: Ta có đội vũ trang đơn vị
29 do đông chí Đồng chỉ huy, đóng ở vàm suôi Khỉ, A Ra, ta
có đánh được không? Nay dân căn cứ sống bât hợp pháp rồi,
SỢ gì mà không đánh? N ếu anh em đội anh Đ ồng dồng ý tổ
chức đánh, ta cho m ang chông, cung đến bô" phòng hai bên
rừng rồi nằm phục chờ ở dôc La Hon, đánh bất ngờ trên đường
về thì chắc thắng như trở bàn tay. Chúng tôi cũng nghĩ bọn
địch lên căn cứ !ần này lặ lùng sục sâu để bắt sô" dân còn lại.
Nếu không may có người bị bắt, ta chặn đánh đường về ở chỗ
này cũng là thừ; t ơ giải thoát cho họ.
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Tôi vừa đi vừa suy nghĩ m iên man: Đ ánh sao để diệt gọn,
không cho chúng chạy thoát là phương châm trừ gian diệt ác,
hoạt động vũ trang ban đầu ở núi rừng mà nội dung nghị
quyêt 15 đã nêu. Nhiêu đồng chí có ý kiến sau cuộc càn, anh
Tư Lạc bị lọt vào đội hình đóng quân của địch, nếu ta không
nổ súng đánh địch, làm sao ngăn nổi chiến thuật biệt kích
đánh

sâu vào căn cứ cách m ạng, làm sao bảo vệ được dân?

Chúno tôi cùng phán đoán thời gian địch đi và về không thể
quá một tuần lễ vì đường sá xa xôi, không thể m ang nổi lương
thực thực phẩm ăn ở lâu được. Vì thời gian thúc bách, phải có
chủ trương giải pháp ngay, nếu chờ tôi về báo cáo tình hình
và xin quyết định của Thường vụ Tỉnh ủy cho đánh hay không
thì không thể kịp thời cơ. Hơn nữa, tôi biết anh Sáu Tú là một
người thận trọng, dè dặt, nếu xin chủ trương của anh, anh sẽ
xin trên thì sẽ bó tay, để địch làm gì thì làm.
Đên khúc rẽ qua suôi Khỉ, Búng M e lúc 1 giờ chiêu hôm
ấy, tôi vào gặp ngay đơn vị 29. Anh Đồng, anh Giang và anh
em đội vũ trang 29 đang tập luyện và sản xuất ở đây. Tôi
mừng quá, báo neay tin đã phát hiện 1 truníí đôi biệt kích
hành quân vào căn cứ và trình bày ngay địa thê dốc La Hon
cách đây không xa. Tôi hỏi ngay anh e m có nên đánh không?
Có dám đánh không? Sau đó, tôi đưa sơ đô vẽ ngoằn ngoèo
đem ra giới thiệu cho cả 16 anh em trong đội cùng nghe. Tôi
nói lại hêt với anh e m những ý nghĩ của tôi trên đường để
cùng phán đoán và q uyết định. Việc chúng tôi trao đổi lâu
nhất là làm sao để diệt gọn bọn này theo phương án của trên
đ ê ra.
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Với lòng căm thù giặc, cả anh em đội 29 và anh em tự vệ
có mặt đêu hạ quyết tâm xin đánh. Anh em đảm bảo sẽ diệt
gọn và điều thêm 10 tự vệ bán vũ trang ở căn cứ m ang chông,
cung cùng anh e m bô phòng chặn địch tháo chạy khi bị ta
đánh.
Sau khi trao đổi thông nhất hình thành phương án, chiều
hôm ấy, anh em tổ chức hành quân tiến nhập trận địa với lực
lượng 10 tự vệ mang 2.000 cây chông và bàn chông cùng 8
đông chí vũ trang, trong đó có m ây thanh niên từ vùng địch
mới ra. Anh Đ ông giao cho 3 anh em còn lại, ở nhà ngày
ngày trinh sát, đê phòng địch lùng sục đánh úp bắt dân hoặc
tập kích CƯ quan, đơn vị trong lúc không có đội ở nhà.
Mọi việc sắp xếp đâu đó cụ thể, sáng hôm sau, tờ mờ
sáng, dưới làn sương đục, tôi và đồng chí K' Giáo (tức Kôn)
cắt rừng về cơ quan Thườnc vụ Tỉnh ủy đóng ở Rơ Pú, báo
cáo tình hình của chuyến đi Hoài Đức và việc tổ chức trận
đánh bọn biệt kích trên đường cliiíng vê. Anh Bícli, anh Nhật
ở nhà thường trực xử lý tình hình, cho liên lạc về tỉnh gặp tôi
báo cáo những diễn biến có thể xảy ra.
Chiều ngày 25/5/1960, tôi báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy
toàn bộ chuyến đi n ắm tình hình khu tập trung Bắc Ruộng.
Sau đó, tôi trình bày chuyện trung đội biệt kích của địch lên
càn vùng căn cứ và trên đường về tôi ghé vào đội vũ trang 29
bàn với anh em đôi phó, cả tập thể anh em xin tập trung sức
đánh nhằm bẻ gẫy chiến thuật biệt kích của địch mới bảo vệ
được nhân dân còn lại, anh em quyết tâm diệt gọn bọn này
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theo phương châm vũ trang hỗ trợ bảo vệ căn cứ. Tôi trình
bày dở dang chưa hết ý thì đông chí Sáu Tú - Q uyền Bí thư và các anh Thườn" vụ Tỉnh ủy có mặt cắt đứt câu chuyện,
đưa ra một sô lời chàt vấn hết sức găng:
- Anh n s h ĩ sao mà bàn với anh em đánh?
- Anh chưa xin ý kiến tỉnh mà anh đã lệnh anh em đánh,
nêu có chuyện £ 1 xảy ra anh có chịu trách nhiệm được không?
- Anh tính tương quan địch

ta như t h ế nào mà dám đánh?

Tôi níỉhĩ việc này chắc là không xong rồi, nhưng phải trình
bày và phân tích cụ thổ để thuyết phục. Sau khi tôi trình bày
xong, anh Sáu nêu câu hỏi: “ Anh em có thể thắng được nó
không mà anh cho là khoảng 15-16 tên? Vũ khí chúng mang
theo gôm loại gì anh có biết k h ô n g ? ”
Tồi trả lời: "Tôi quan sát trên đườníi hành quân, đêm chỗ
chúng nsỉồi neliỉ, còn không trực tiếp quan sát được nên không
rõ chiíns tranu bị thế nào".
Anh Sáu nói tiêp: “ Anh thật đơn giản và hết sức vô nguyên
tắc. Đây là thái độ tiên trảm hậu tấu. Thôi, việc gì thì việc,
Thường vụ họp bàn sẽ có ý kiên vê anh sau. Tôi trực tiêp chí
thị cho anh vê ngay, ra lệnh rút anh em về và tổ chức bô
phòng ngụy trang chỗ ở, tổ chức thông báo tin địch càn kịp
thời để dân bièt tránh lánh, đông thời giao đội vũ trang 29
theo dõi sát gót địch x em nó vào căn cứ làm gì, bây giờ nó ở
đâu, làm sao giữ cho được sô dân còn lại an toàn là chủ yếu,
chứ kh ôn" phái đánh địch đâu, anh nhé ! Khi nào địch rút về
thì anh về gặp Thường vụ Tỉnli ủy bàn tiếp.
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Chỉ thị của anh S áu Tú như lời kết luận trách nhiệm chân
tình thoải mái, nhưng lòng tôi còn phân vân nhiều điều. Với
thái độ nghiêm chỉnh chấp hành, tôi bắt tay các anh từ giã ra
về một cách hối hả, đầu óc vẫn đang suy tính và đặt câu hỏi:
Có giặc vào căn cứ, ta có quân, tổ chức đánh để bảo vệ dân
mà không cho đánh thì làm sao bảo vệ? Giặc có quyền đánh
ta, còn ta lại không có quyền đánh lại. t h ế là bất công thật
đây, nhưng vì mệnh lệnh'của tổ chức, ta phải tuân.
Trên đường từ Rcf Pú ra đụng đường Kon s ỏ , Liên Buôn từ
đầu dốc về Đ ăng Sol, tôi gặp đồng chí T hép và Bờ Lít mang
thư hỏa tốc của anh Nhật - C hánh văn phòng H uyện uỷ - báo
cáo tình hình. Tôi ngồi ngay giữa dốc, mở thư ra xem. Trong
thư anh Nhật cho biết lúc 8 giờ sáng ngày 27/4/1960, đội anh
Đông hành quân cùng du kích đi La Hon có dặn tổ vũ trang
còn lại hàng ngày thay nhau đi tuần tra theo dõi địch, có
trách nhiệm thông báo tin tức cho du kích Đạch, Quao, Bờ
Rang... Tổ phân công anh Tụ (*) đi tuân buổi sáng từ A Ra
đến Quao. Anh phát hiện có ba tên địch đi từ buôn Bờ Rang
xuống đến Quao. Hai tên bắt một con lợn của dàn, dỡ nhà,
đốt lửa thui lợn. Tronỉỉ lúc hai tên lo làm lợn, một tên leo lên
chòi cao đứng gác, quan sát bên ngoài, tư t h ế vô cùng sơ hở.
Anh Tụ đến nơi, đứng ngoài bìa rừng theo dõi. Anh đứng
cách chòi gác tên biệt kích khoảng 100 mét, nhưng nhờ rừng
che nên chúng không phát hiện được. Với kỹ thuật vừa học
bắn tỉa, anh dùn? súng trường bắn gãy chân tên lính gác lăn
xuống chòi. Hai tên đang làm thịt con lợn dở dang phải bỏ
* A n h T ụ h i ệ n n a y là t r u n g t á, níihỉ hưu ở H à m T h u ậ n .

118

lựn, thay nhau cong tên bị thương chạy về buôn Bờ Rang.
Anh Nhật cũng phán đoán địch có thể phải rút nay mai.
Thư anh viêt cho tôi đô ne thời bấo cáo với Thường vụ Tỉnh
ủy luôn, anh xem như một tin chiên thắng quan trọng và phấn
khởi. X em xong thư, tôi hỏi anh em liên lạc m ang thư báo
cáo thêm thực tê. Anh em nới: “ Trên đường từ Q u a o lên núi
Bờ Nem. leo cây quan sat buôn Bờ Rang thì địch không còn
dó nu ở đó nữa
Trước chiên thắng, nội bộ phân khởi nhưng người lãnh
dạo lại ruột san rô' iũíi, vì trong khi nhận lệnh về rút quân
neav, nay chưa vẽ kịp thì anh Tụ đã nổ súng ngay trong buôn
mà cơ quan ciin huyện đang ỏ. Hậu quả sẽ ra sao sau phát
siine đó'7 Tôi sẽ h;'o cáo sao vđi Thường vụ Tỉnh ủy nữa đây?
Tôi phàn vân ph u quay lại đưa thư và trình bày thêm sự việc
hay cứ cho liêii íạ c m anc l hư đưa cho văn phòng, còn mình cứ
đi vè luôn, chứ n u lại trực tiếp báo cáo thêm căng thẳng.
Cuối cùnẹ, t ú nehì: KhôiIs tiỏ lại là không được, vì việc đã
xảy ra lôi. 1 0 ! cán bic! các anh còn chỉ đạo thêm gì nữa không?
Tôi quay trò' lại íỊìtp anh T ám Triêu, đưa thư và báo cáo
tình hình \:ìv la. c ả văn phònL' cùng nghe và tôi xin ý kiến
chỉ đạo 2 KIÍ quyẽt. Các anh trả lời; ” Anh chủ trương cho đánh,
háy giờ anh em đánh là cio sự chi đạo của anh. Thường vụ
ỉĩiao lình vè m a i lỊUvêt l à m s a u ;]j!ìi h ả o a n t o à n c h o c ơ q u a n
l ã n h đ ạ o ớ y ê n t r o n g VÙ11ÍI nùv ấ c clìỉ đ ạ o đ ư ợ c p h o n g t r à o

d iu nụ. eiữđược sô dân hiện cỏ iàni dược rẫy, bảo vệ được tài
sán. tính mạiiíi của dân còn lại nhu'sáng nay anh Sáu đã chỉ
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thị, chứ còn xin ý kiến gì nữa !"
Tôi thây những lời nói suv gắt của các anh cũng VI trách
nhi ệm nhưng thật bí, đanh xin phép các anh ra về, lòn" tràn
đầy lo lắng, đầu óc rối bời, chân bước nhanh nhưng như đang
đi trên ngọn cây, bỏ ca ba đông chí liên lạc phải chạy theo
sau. Bôn anh e m đi một mạch từ núi Bờ Runc về đến rẫy
Quao. 5 giờ chiều, tôi lật sổ ngồi viết thư gửi anh Đỏng cho
anh e m rút về theo lệnh của Thườne vụ Tính ủv, cứ cho anh
em về rồi mọi việc sẽ 2 Ìai thích sau. Khôim có anh Bích và
anh Hương ở nhà, tôi trao đổi Với anh Nhật mời các anh về để
trao đổi trong Thường vụ Huyện uỷ.
Ba đông chí liên lạc đi đcn ngã ha rẫy Quao lại gập hai du
kích mang thư của anh Đông vê báo cáo trận đánh ỏ La Hon
xảy ra hôi 3 giờ chiều ngày hôm ấy. Trận đánh xảy ra rát bât
ngờ. Trong lúc ta đang bố phòng chône cung chưa đôn đàu,
anh em gác hai đâu báo hiệu là có địch lừ phía căn c ứ k h i ê n g
một khiêng về hướng Bắc Ruộng. Anh e m du kích rút vào
rừng, tám anh e m đội vũ trang 29 khán trương bô trí trận
đánh theo phươn? án cơ bản. Chờ địch lọt vào trận địa, anh
e m nổ sung khóa đầu, xuII 2 phone ncay vì lừnsi sát đường.
Hai tên bị thương nhẹ, sáu tên hoảng hôt xin "iơ tay đâu
hàng, ta bắt sông, tước vũ khí. quân trang mang vào rừng.
Bảy tên còn lại khiêng thương đi đằng sau k hô n 2 lọt vào đội
hình của ta. Khi nổ sung ở phía sau, chúng tháo chạy vào
rừng. Cả tên bị thương do anh Tụ bắn khi sáng cũng chạy hán
sông bán chết, không khi ênc vác sì nữa.
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K h i b i ê t ta đ á n h k h ỏ n s 2ỌII. c ò n h a y t ê n t h á o c h ạ y , a n h
e m m á t b ì n h t ì n h , t ậ p t r u n g h ế t sức k é o n h a u t r u y n m r ợ c p h ía
sa u , c h i c ò n h a i đ o n u c h í trác tá m tù b i n h c h ư a k ị p tró i, 5 s ú n s

Thompson và s ha lu còn chât đỏng. Tronc khi hai đ ồ n 2 chí
đang loay hoa> ùm dây trói, n;ìm tên lù binh lợi dụ nu sơ hở
t h á o c h ạ y , i r o n ụ đ ó c ỏ t ê n HỎI - t h ư ự n u sĩ, t n í ớ i ì í i l o á n b i ệ t

kích - đã l)ị thương nhẹ. T h ế là bay lên phía sau khỏnu truy
đươc mà năm íen tu binh bị hắt ròi CŨI1ÍI c h ạ \ mát luôn.

Kôt qua trận đánh La Hon: Ta hắt vốn LI tám tên nhưnìi
chạ_\

m a t n ă m t e n . c o n l ạ i b a ; t h u 5 SI Í ni i T h o m p s o n k h ỏ n t :

há- 8 ba lò đ ạ n d Ư Ợ c ,q u â n t r a n g ; b ê n la v ô sự.

A n h Đ ỏ n c h a o c ;ío là t â t cá a n h CI 1 I đ ã r ú t l u i v;i m a n s ba

lỏn tù binh vè luôn đo'n vị ở Búng Mo. vàm suối Khỉ, đa nu
g i á o d ụ c . i.'hữ x i n V k i c n x ử l ý . C u ỏ i c ù n s . a n h Đ ô n í i đ ẽ ĩ i i i h ị

giao dục ha tòn lù binh kia rồi cho tlul.
TÓ! xem thư \oníi, imười toát mồ hói, nô im II cực đáp liên
lù)ị, đâu óc ròi tinh: Bièt tính sao đáy? Anh Bích đi 0)112 tác ở
Nộp chưa về. T hè m một vièc nữa vô à i n c phức tạp đột ra là:
'với một chiên thắnu vũ traim sau 5 năm thi hành hiệp định
G i ơ - n e - v ơ , ta đ á n h đ ị c h , l à m c h ủ c h i è n t r ư ờ n LI. b ắ t tù b i n h ,

t h u vũ khí . q u à n t r a n 2, q u â n đ ụ n í i , ta v ô sự. đ ó là đ i ê u k h ô i i í i

ihè két luận là xàu. Nhưnc r i ê n m ì n h , trách nhiệm tính giao
t h ự c t ê d i ễ n r a l à t r á i n ụ Ư Ợ c , c h r í c l à l ỗ i r á t n ặ n £1 , s ẽ b ị k i ể m

diêm lớn sáp đèn. Rôi đây mọi việc còn xảy ra liếp theo như
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t hố nào nữa? Có thê ta chủ trương sai một ly đi một dậm. Nếu
diễn bién tôt thì không ai thừa nhận có cõng, mà xấu thì tội
lỗi mình gánh trọn, việc ây chắc chắn rồi. Nhưng sao thì sao!
Mình không phái vì mình, động cơ chính la đẽ đánh địch, bảo
vệ tài sản, tính mạng cho dân mà thôi. Việc này các anh có
thê kèt luận mình làm sai đườns lôi, vô nguyên tắc, chưa xin
chủ trướn 2 của Tính ủy mà cho lực lượng đánh. Lực lượng ây
không phải của huyện mà là của tỉnh. Huvện chỉ là địa bàn
đứng chân. Huyện uỷ chỉ có trách nhi ệm bàn bạc thông nhât
xin ý kiến tỉnh trước khi hành động, nêu được tỉnh duyệt và
quyết định mới làm. Tôi phải chịu lỗi là vô kv luật, làm hộc
lộ lực lượng, lộ căn cứ, kích thích địch phá căn cứ ta đang còn
tro 1 1 2 trứng nước. T h ế là tôi phải chịu lỗi là do nóng vội, suy
tính chưa đến nơi đến chôn...
Trong thư anh Đông, ý kiến xin tha ba ten lù binh lại là
phức tạp mới đặt ra cho chỉ đạo giải quyết. Nếu thả, chúng về
khai báo, dẫn địch lên đánh căn cứ, lại thêm khó khăn chưa
lường hết, còn muôn giết gọn ch Ún" đê phi tang thì không
đành lòng. Thư anh Đồng nêu rõ: Sô' này là học sinh mới ra
trường, bị bát buỏc đi quân dịch, là con e m nhàn dân lao
động, ta siết chúng làm sao được? Trong lúc đó, ta bắn bị
thương tên đội trưởng ác ôn cầm đầu, nó đã chạy thoát, số bị
trói chạy khôns được, nay không vê thì địch biêt ta đã giêt rồi
sẽ khô ns

lợi vê chính trị. tâm lý, tác động đến chính sách, bất

lợi lâu dài về công tác binh địch vận.
Suy

đ i tín h lạ i, tô i v iế t

thư

cho đồng chí Đ ồ n c cố gắng

giáo dục thuyết phục làm cho chúng thấy tội ác của Mỹ 122

Diệm, hiểu chính sách của Mặt trận đối với binh lính địch,
tay sai Mỹ - Diệm, chờ tôi xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy sẽ
giải quyêt sau, nhưng làm sao đừng để chúne chạy trốn nữa,
luôn luôn cảnh giác chúng phản trắc vì ta không có chỗ giam
ơiữ và cùm xích chúng.
Tôi lập tức viêt thư hỏa tốc, một lần nữa, nhận khuyết
điểm với Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời báo cáo kết quả trận
đánh, xin ý kiến xử lý ba tên tù binh theo đề nghị của anh
Đồng. Tôi còn sợ thư trình bày không hết ý nên gửi kèm luôn
báo cáo của anh Đ ồ n s - đội trưởng - là người trực tiếp chỉ huy
trận đánh để Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu.
V iế t

thư x o n g ,

t ô i c ử g i a o l i ê n , c ấ p 2 đ ô i p i n c h o a n h e m đi

trực thấu về tinh trong đ êm và dặn chờ thư trả lời m ang về.
Theo lời anh e m về báo lại, anh e m chờ đến 11 giờ trưa hôm
sau, một đồng chí trong văn phòng ra báo cho anh e m đi về
nói lại với anh T á m c ả n h là Thường vụ x em thư rồi nhưng
chờ xin ý kiến cấp trên sẽ trả lời sau.
Nhưnẹ mãi đôn 3 ngày sau đó, chúng tôi vẫn chưa thấy trả
lời. Cả tập thế hêt sức lo lắns: phần lo sau trận đánh địch sẽ
tổ chức hành quân lên càn quét đê trả thù; phần lo lãnh đạo di
chuyên chỗ ở của dân ơắn liền với việc sản xuất làm ăn; lo
việc anh e m canh giữ ba tên tù binh quá lâu, nếu sơ hở nó
chạy trôn là nguy to...
Đồng chí Đồng cho người đến cơ quan trực để nhận chủ
trương. Chờ lâu không thấy, anh Đồng nóng ruột chạy về
Quao gặp tôi trình bày tường tận trận đánh. Lý do đánh không
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s ạn vì không nehĩ địch rút vê nhanh neoài dự kiên, ta đang
chuẩn bị trận địa thì phát hiện địch, tổ chức đánh ngay nên
k h i b ắ t tù b i n h c ũ n g k h ô n g c ó m ộ t đ o ạ n d â y đ ê t r ó i , đ à n h m ở

dây võng ra trói. Một lý do khác là vì bị động, bọn khi ênc
thươiiiĩ đi quá c hậ m phía sau khô ns lọt vào trận địa. Tình
hình bị động như vậy nên không làm sao đánh diệt gọn được.
Tronc sô túm tù binh bị hắt, ta đê chạy mất năm tên. Trong
bôi canh ày, nếu trên có kỷ luật, chúng e m chịu, còn ba tù
binh uiữ lại đê nghị các anh cho tha, chứ khôn” thế giết chúng,
co hại cho chính sách của ta vồ sau. bởi vì tên nào ngoan cỏ
th o á t

được thì sône. tên nào đâu hìmsi bị cách mạng bắt thì

vĩnh viễn khó ne về, chímc đem chuyện này ra nói cho đông
bọn sẽ khó vê sau... Anh Đông tliuyct phục tôi nên thả, tôi
thuvêt phục anh Đông vê độnc viên anh e m ráng giữ, chờ
cáp trên trả lời. giải quyêt, không nên tùy tiện...
*
Chiêu ngày thứ hai. bộ phận quân báo khu 5 do anh Câu
phụ trách tạm dừng chân ở gàn cơ quan huyện Di Linh đóng.
Đoàn có manc theo điện đài lưu đ ộn" để liên lạc với liên khu
và liên tính. Đoàn anh vào với mục đích làm việc với tỉnh
Bình Thuận, còn nội dung thê nào thì tôi không rõ. Anh Câu
và anh e m vào thăm Huyện uỷ, gặp tôi trao đôi tình hình địch
dồn dân vừa qua. Nhàn dịp này, tôi có báo luôn cho ảnh biết
việc đánh bọn biệt kích, bắt ba tù binh đang giữ ở đơn vị và
đã xin ý kiến Thường vụ Tính ủy để thả nhưng đã hai ngày
rồi mà các anh chưa trả lời. nhờ anh điện giúp hỏi xin ý Thường
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vụ chỉ đạo sao mà không tin lại, tôi chờ lâu quá. Anh Câu hỏi
tôi ba tù binh người Thượng hay người Kinh, tôi trả lời là
người Kinh. Anh nói: "Thôi, chờ ý kiến Thường vụ, ngày mai
thê nào Thường vụ Tính ủy sẽ cử người đến làm việc theo
h ẹ n , c h ắ c là c ó t r ả l ờ i t h ô i " .

5 giờ chiều ngày thứ ba, anh Tiên - Tỉnh ủy viên, Chánh
văn phòng Tỉnh ủy- cùng anh Thanh (tức anh-Tư Lạc - cán bộ
quân sự của tinh) được anh e m liên lạc đưa xuống làm việc
với anh Câu. Hai anh nghỉ ở cơ quan huyện, sáng liôin sau sẽ
vào làm việc.
Tôi tranh thủ hỏi anh Tiên vê việc tôi báo cáo xin thả ba
tên tù binh, Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến thê nào, tôi chờ trả
lời không thây; các anh cho ý kiên ra sao, anh e m sốt ruột
trông đợi mãi. Anh Tiên cho biết là đã trình thư lên Thường
vụ, các ảnh xem và nói: " Đơ n giản thôi ! Là m sao giải quvết
sớm để phi tang, đơn vị còn lo chuyển chỗ ăn ở, chuẩn bị sẩn
sàng chông càn quét của đ ị c h ” . Tối đó . anh Đồng chạy về,
trực tiếp trình bày với anh Tiên và anh Thanh, đê nghị cho
thả tù binh, không thể kco dài, còn giết thì không nên như lý
do ảnh đã trình bày trong báo cáo lần trước. Suốt đ ê m hôm
ây, tôi thao thức không ngủ được, chờ trời sáng để kéo nhau
vào trao đổi với anh Câu x em ảnh có ý kiến và kinh nghiệm
xử lý vân đề này như thê nào ?
Sáng 28/5/1960, ba anh e m kéo cả anh Đồ nc vào gặp anh
Câu trao đổi trước khi làm việc với Tỉnh ủy xung quanh vân
đê xử lý ba tên tù binh. Anh C âu tán thành nên thả theo đề
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nghị của anh Đồng, nhưng anh không có t hẩm quyền. Tôi đề
nghị ảnh có sẩn điện đài điện hỏi ý kiến Li ên tỉnh 3 xem, để
Liên tỉnh 3 có ý kiến lại với Tỉnh thì hay hơn. Anh Câu điện
hoả tốc lên Liên tỉnh 3, đông thời điện cho Thường vụ Tỉnh
ủy có k è m theo ý k iến anh Câu. Sau khi l àm việc với tỉnh hai
ngày, anh C âu cũng không nhận được ý ki ến chỉ đạo của
Tỉnh và Liên tỉnh.
Trước khi anh Tiên về lại văn phòng Tỉnh ủy, tôi và anh
Ti ên lại gặp anh C âu sáng ngày 1/6/1960 bàn bạc. Cuối cùng
tôi đưa ra ý kiến: Tôi đã lỡ chủ trương không đúng, tôi xin
chịu trách nhiệm. Do chủ trương cho đánh nên anh e m đánh,
lại không giết được t ên địch nào m à chỉ bắt được t ám tên,
chạy hết n ăm t ên còn giữ ba tên. Anh e m đơn vị 29 đề nghị
giáo dục rồi phóng thích. Cá c anh cũng thừa nhận: với tình
huỗng này, phóng thích là phải. Tôi đã xin ý ki ến của Tỉnh và
Liên tỉnh nhưng không thấy có chỉ đạo, chỉ có ý k iến anh
Tiên nói lại. Tinh trạng này đã kéo dài 6 ngày rồi thật bâ't lợi
! Nhân có hai anh Ti ên và Câu, tôi xin đề nghị các anh làm
chứng giùm việc tôi đã xin ý ki ến của trên 6 ngày rồi nhưng
không nhận được trả lời nên tôi đồng ý cho đơn vị 29 tổ chức
phóng thích ba tù binh, sau này Thường vụ Tỉnh ủy ki ểm
điểm tôi, tôi mong anh Tiên với cương vị là Tỉnh ủy viên,
Chánh văn phòng Tỉnh ủy, cùng với tôi l àm rõ vấn đề này
trước Tỉnh. Tôi đề 'nghị anh Câu là người trực tiếp giúp tôi
điện mật hỏi Liên tỉnh và Tỉnh nhưng chờ trả lời không thấy,
không thể chờ được, tôi phải xử lý theo đề nghị đã gởi ngày
26/5/1960.
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Căn cứV kiên đê xuất của tôi nói trên, anh Tiên nói: “ Anh
là Bí thư Huyện uỷ, anh đề xuất biện pháp giải quvốt nhưng
Tỉnh không trả lời. Nế u anh thấy đê xuất của anh là đúnc
thực t ế thì anh xử lý và chịu tránh nhiệm, còn tôi đến đây
hiếu rõ sự việc, tôi trực tiêp đông ý cũng chịu trách n hi ệm với
anh trước Tỉnh ủy. Anh Câu làm chứng cho: nêu câp trên có
hỏi thì phát biểu giùm c huyện chúng tôi phóng thích ba tù
b i n h l à h ự p l ý , đ ú n g c h í n h s á c h c ủ a Đ ả n g , v ì l ẽ p h ả i t ô i sẽ

cùng anh Cảnh chịu trách nhiệm việc này". Tuy anh Tiên
không có quyền quyết định nhưng ý của anh lại là chỗ dựa
vững chắc đê p h ó n s thích ba tù binh, £ỊỠ t h ế bí trong việc chỉ
đạo lúc bây giờ. Tôi ngẩng đâu lên nhìn và hỏi anh Câu: " Ý
anh Tiên như vậy, anh Câu thấy sao ?".
Anh Câu trả lời: “ Anh Tiên nói vậy là ảnh cũng chịu trách
nhiệm với anh trước Tỉnh ủy, còn tôi cho rằng về việc này,
quyết định là của anh c ả n h phụ trách địa phương chịu trách
nhiệm trước Thường vụ Tỉnh ủy. Với tinh thần d á m l àm dám
chịu, anh chuẩn bị trình bày cụ thể để Thường vụ thông c ả m ”.
Tôi về cơ quan lập tức viết thư cho anh Đông q uyết định
phóng thích tù binh và dặn anh Đồng là trước khi phóng thích
cần dặn dò kỹ: Khi về, trôn luôn về quê làm ăn, không đi lính
nữa, nếu không được, trong trường hợp bị bắt lại thì tìm cách
làm tiêu cực. Trong khi hành quân càn quét, nên có tình cảm
quan hệ tốt với dân, đừng l àm gì có hại đến nhân dân, tìm
cách thông tin cho lính trong đơn vị biết những điều cách
mạng đã đôi xử trong những ngày bị bắt làm tù binh, nói rõ
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âm mưu lội ác của Mỹ - Di ệm chia cắt lâu dài đát nước, gày
canh nôi da nâu thịt, huynh đệ tương tàn, đườníí lôi đâu tranh
thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ của ta cho quân lính nguỵ biết.
Tôi dặn anh ĐÔIIÍI tổ chức phóng thích hình thức đơn giản.
IIlum £ trone thực tê. khi đơn vị tổ chức phóng thích, anh Đồng
còn s án " tác, bắt cluine tuyên thệ trước ảnh Bác Hồ và trước
quôc kỳ (cờ đỏ sao vàn"), tổ chức bữa cơm thân mật, tặng
khăn tay kỷ niệm.
S a u k h i t h ả ba t ê n tù b i n h v ê t r o n 2 v ù n g đ ị c h , t ì n h h ì n h

diễn biến tốt. Tionụ hàng ngũ địch ở Bắc Ruộng có dư luận
xôn xao là lực lượng cách mạng tôt lắm, nhữnu 1 1 " ười lính bị
bắt mới đàv đưực thả vê nói với nhau nhiêu chuyện tôt chứ
khỏnsi phải như " quốc g i a ” tuyên truyền. Từ khi ta đánh La
Hon. bọn lính ở Bắc Ruộne cũng không hành quân lên càn
căn cứ nữa. Nhờ tình hình phát triển thuận lợi nên Thường vụ
Tỉnh ủy lân làn cũntr lờ đi việc kiểm điểm đúng sai vi ệc làm
của Huyện uỷ Di Linh vừa qua mà cụ thể là Bí thư Huyện uỷ.
Tôi được biết, trong cuộc họp cán bộ quàn sự đâu tiên của
Liên tỉnh 3, đồng chí Hượt - phụ trách quân sự Liên tỉnh 3 có kết luận: Trận đánh bọn biệt kích ở La Hon đã góp phân
chặn đứng chiến thuật biệt kích thám báo lùng sục căn cứ của
địch. Tôi cho đây là giải đáp việc làm đúng sai lúc bây giờ,
tuy việc này chưa được k iểm đi ểm làm rõ và vân đề ràt găng
lúc đâ u .

128

GIẢI PHÓNG KHU TẬP TRUNG BẮC

ruộng

Những ngày cuôi m ùa hạ năm 1960, đã 8 giờ sáng nhưng
ngọn núi Rơ Pú ( Bra n" Tô) sương mù còn dày đặc. Tôi cùng
anh Ma Hương ngược dốc leo núi tìm về gặp Tỉnh ủy t ham
gia họp bàn biện pháp phá khu Bắc Ruộng, đưa dân về núi
rừng làm ăn như nội dung thư triệu tập của Thường vụ Tỉnh
ủy.

Chiều ngày 9/7/1960, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ
chức họp mở rộng,

về thành phần, ngoài Thường vụ Tỉnh ủy,

còn có anh Tiên - Tỉnh ủy viên, Ch án h văn phòng Tỉnh ủy,
cán bộ quân sự g ôm có anh Sáu Nam, anh Bảy Thành ( Thành
Phà), anh Tư Lạc, anh Hội, cán bộ chính trị phong trào có tôi,
anh Ma Hương, anh Bái, anh Từ, anh Nga.

Từ trái sang phải: anh Tu Lạc, tác giả, anh Sáu Tú, anh Sáu Nam
(Hoài Chương), anh Ba Thảnh (nguyên Bí thư tỉnh Bình Tuy)
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Hội nghị nghe anh Hội (tức N guy ễn Phúc Ấnh) trình bày
tình hình kết quả công tác điều tra nghiên cứu chi khu Hoài
Đức và khu tập trung Bắc Ruộng, trình bày sơ đồ b ố trí quân
tập kích giải phóng khu tập trung đưa dân về núi. Sau đó anh
Bảy Thành, anh Tư Lạc, anh Sáu Nam góp ý phân tích bổ
sung. Các anh cho rằng địa bàn rộng và phức tạp, nhưng thê
phòng thủ của địch bị chia cắt nhiều khu, không cơ động liên
hoàn. Chi khu quân sự có một đại đội bảo an trong t h ế bị cô
lập nhiều mặt vì dựa vào con suối chảy quanh, nước chảy ồ n
ào, các bụi rậm rạp thuận lợi cho việc đột nhập của ta, nhất
là mùa mưa, địch chủ quan sơ hở khó phát hiện. Bên trong
công sự dã chiến có 3 lô cốt nhưng không kiên cô", xa cách
khu tập trung dân. Tuy chi khu gắn liền với khu tập trung
nhưng bị nhiều dãy rào ngăn cách trong từng khu dân cư.
Chúng b ố trí khu dân Kờ Dòn, T ố La, La Dạ mới lùa về xa
chi khu. Nếu ta không có sức đánh chi khu thì dùng lực lượng
khống c h ế cô lập nó để đột nhập vào khu ấp, làm chủ từng
mảng, vũ trang tuyên t ruyền vận động phá khu, có thể rút
một số quần chúng mạnh khỏe cùng cán bộ, đảng viên cốt
cán về với ta. Trong khu tập trung dân, trong sô' dân dồn về
trước chúng đã tổ chức “ Thanh niên chiến đ ấ u ” khá đông
(720 tên). Nhưng phần đông bị bắt ép, không có tinh thần
chiến đấu. Nội qui, m ệ nh lệnh, trực ban, trực chiến không
chấp hành nghiêm. Mõ đi ểm thay canh, còi báo động liên
tục, nhưng còi hú mặt còi, lính m ang súng vào dân uống rượu
say xỉn hàng đ ê m không ít. Ti ếp cận tiến nhập rất thuận lợi vì
địa hình phức tạp, với kỹ thuật đánh đặc công lọt vào trong có
râ't nhiều sơ hở. Cuối cùng, các anh quân sự kết luận và đề
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nghị Thường vụ Tỉnh ủy thông qua phương án là tập kích vu
trang, diệt gọn, l àm chủ chi khu huyện lỵ Hoài Đức bằng
chiến thuật đặc công và tổ chức lực lượng vũ trang, dùng du
kích, đội công tác kêt hợp đột âp vũ trang tuyên t ruyền phá
khu Bắc Ruộng, đưa 4.000 dân về núi kịp mù a sản xuất.
Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ dự hội nghị đều tán thành ý
kiến trên. Song cũng có một vài ý kiến nêu ra đ ể x em xét
tính toán kỹ hơn làm cơ sở để Thường vụ hạ quyết tâm chắc
hơn. Có đồng chí cho rằng nên nghiên cứu đáng giá kỹ về
mặt tương quan, sợ ta không đủ lực, vừa đánh làm chủ chi
khu, vừa vũ trang t uyên truyền làm chủ khu ấp, tổ chức vận
động đưa dân về là không đơn giản, liệu có làm nổi không?
Nếu làm nổi thì có giữ được k hông? Nế u ta tính không kỹ,
làm nửa vời, dở dơi, dở chuột, “ cá trê cũng tiếc, cá diếc cũng
m u ô n ” , h am bắt cá cả hai tay rồi ra tay nào cũng không có gì
hêt, địch phản ứng, ta tổn thất và q uần chúng gặp khó khăn
thêm. Hay là nên bàn và thông qua phương án tổ chức đột ấp,
vũ trang t uyên truyền, phá khu tập trung, đưa dân về núi là
chủ yếu, còn đánh địch ở chi khu là dùng phương thức phục
kích ngoài chi khu, chờ địch k é o ra phản ứng, ta đánh quân
ngoài công sự, ngoài cứ đi ểm có tốt hơn không? Tuy ý kiến
này có hai cán bộ phát biểu nhưng cũng có tính thuyết phục
nên Thường vụ nêu lên, trao đổi cân nhắc cẩn thận.
Việc đưa dân về núi cũng có những ý kiến khác nhau :
-

Ta vào vũ trang t uyên truyền, vận động nhân dân tại chỗ

phá ấp, đốt khu, ra lệnh dân bỏ khu về núi.
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- Sức ta có hạn nên khi vũ trang tuyên truyền chỉ hô hào
phá khu về núi nói chung, tập trung trọng đi ểm vận động về
núi là dân Kờ Dòn vì họ đã có chuẩn bị đâu tranh bất hợp
pháp, giấu lúa, buôn nào cũng có chỗ ở bí mật trong rừng và
họ còn được một nửa dân còn lại không bị lùa.
Cũng có ý kiến :
- Họ vê bằng con đường hợp pháp là tốt nhât, nhưng đôi
với địch là không được, lúc này chúng đã dùng “ quốc h ộ i ” bù
nhìn thông qua luật 10/59, dùng máy ché m lê đi khắp nơi, ai
dám qua khỏi lưỡi dao của chúng.
- Vê việc sông bât hợp pháp, ta giải quyết đời sông sản
xuất, ăn ở. học hành, đau bệnh cho mây ngàn dân phải tính
như thê nào? v ấ n đê còn phải bàn kỹ trước khi quyêt định.
- L ò n s dân là quyết định nhưng làm sao mà biết hết lòng
dân? Có người, ta muôn họ bỏ khu vê nhưng họ quyết không
vê; có người ta muốn họ ở lại đâu tranh hợp pháp vê sau thì
họ kiên quyết về, lùm sao ta lường hết.
Có đông chí cho là các anh tham mưu cho Thường vụ Tỉnh
ủy nên tính toán kỹ, đ ừns chủ quan, lỡ lâm trận chung nhau
mà chịu, đừng cho tại anh, tại ả vì hiện tình lực lượng bất hợp
pháp cơm không đủ ăn, thiếu muôi, thiếu vải vóc, thuốc men
không có, ta không lo nổi cho ta thì có cách gì nuôi nổi 3.000
- 4.000 dân khi họ về cùng ta sông bất hợp pháp, tôi nghĩ
chưa ra, còn các anh nghĩ sao trình bày chưa sáng...
Nhữnơ ý kiên khác nhau được Thường vụ thảo luận, tranh
luận sau gần một ngày hết sức găng. Ngay trong lãnh đạo, có
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hai đồng chí Thường vụ vẫn có hai ý kiến chưa thống nhất
nhau ở hình thức và mức độ: thống nhất là phải đánh mới giải
phóng được dân, nhưng đánh t h ế nào mới phù hợp với tương
quan địch ta hiện tại, đ ảm b ả o chắc thắng; thông nhất việc
đưa dân về núi nhưng đưa kiểu nào, đưa bao nhiêu, đưa dân
nào là chủ yếu?
Một số ý kiến cuối cùng cũng là ý kiến tập trung nhất của
hội nghị là: Thường vụ chỉ đạo chủ trương lớn và chung nhất,
còn việc cụ t hể giao tổ chức chỉ đạo và chỉ huy tại chỗ bàn
phương án cụ thể; Thường vụ x em xét thông qua, khi đi vào
thực tê tùy cơ ứnc biến.
Căn cứ tuyệt đại đa sô’ đóng góp, Thường vụ í inh uy kết
luận:
1.

Mực tiêu yêu câu là phải đánh, đánh để đưa dân vê

xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển lực lượng, đảm
bảo thê đứng cho Tỉnh; còn đánh thê nào thì giao cho các
đồng chí quân sự bàn kỹ, báo cáo, Thường vụ Tỉnh ủy trực
tiếp thông qua quyết định cụ thế.
2.

Đây là trận đánh đầu tiên theo tinh thần Nghị quyết

15 của Trung ươn 2 đôi với Tỉnh, nên cần chú ý: đánh phải
chắc thắng, phải diệt cọn. phải làm chủ trận địa; vận động
đưa dân Kờ Dòn về được trọn vẹn, còn dân Tô La, La Dạ, La
Ngâu thì chủ yêu đưa sô cốt cán và một sô thanh niên ve
trước làm chỗ dựa cho nhân dàn đấu tranh hợp pháp, số còn
lại lân lượt về sau.
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Vận dụng hình thức đấu tranh và phương thức tác chiến
thì tùy cơ ứng biến, nhưng khẩu hiệu nêu lên là: tổ chức đột
ấp, vũ trang tuyên truyền, vận động nhân dân phá ấp, đưa
dân về núi. Lực lượng được sử dụng là đơn vị 29 chủ công,
đội công tác Bắc Ruộng, lực lượng thanh niên tự vệ của huyện
Di Linh và Hoài Đức tham gia 100% thông nhất dưới sự lãnh
đạo của Ban cán sự m ặt trận và Ban chỉ huy trận đánh.
Yêu câu về quân sự là bảo đ ảm tuyệt đôi an toàn, bí mật
bất ngờ diệt địch, làm chủ, cùng cán bọ chính trị vận động
dân cùng với lực lượng phá khu ấp vê núi theo mục tiêu trọng
tâm đã định.
Yêu cầu về chính trị là làm sao đưa hết 900 dân Kờ Dòn
bị dồn về là chủ yếu, còn dân T ố La, La Dạ vận động sô nòng
côt khỏe mạnh về trước, chứ không nên về hết sẽ gặp khó
khăn.
Yêu cầu về kinh tê là vận động dàn cô g ắng m ang về lúa
giông, ngô giống, con giông, gạo ăn đi đường và dụng cụ sản
xuất, đó là những thứ đặc biệt ưu tiên sô 1.
Thường vụ Tỉnh ủy giao cho huyện Di Linh huy động từ
100 đến 200 tự vệ và thanh niên trong sô dân Kờ Dòn còn lại
trơng căn cứ đi dân công phôi hợp chiến đấu và phục vụ chiến
đấu, đột ấp, vũ trang tuyên truyền, giúp dân trên đường về.
Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tổ chức Đảng ủy và Ban
chỉ huy mặt trận gôm:
- Đông chí T á m Triều - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng
ủy;
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-

Anh Sáu N a m (Hoài Chương), anh Bái, anh Bảy Thành,

anh Tư Lạc, anh Hội và tôi là ủy viên Đả ng ủy được phân
công như sau:
+ Anh Triều, anh Sáu N a m phụ trách chính trị;
+ Anh Bảy Thành, anh Tư Lạc, anh Hội phụ trách quân
sự, trong đó anh Hội phụ trách chỉ huy trưởng trận nội;
+ Anh Bái và tôi phụ trách dân vận hậu cần, tổ chức đưa
dân về, bô’ trí sắp xếp ăn ở, chỉ huy dân công phục vụ trận
đánh.
Trong tác ph ẩm C hiến thắng H o à i Đ ức - B ắ c R u ộ n g 3 1 /7 /
I960ỎO tỉnh Bình Thuận xuất bản đã tường thuật cụ thể trận
đánh, sau đây tôi xin ghi rõ diễn biến việc đưa 4. 000 dân và
những phản ứng của địch sau trận đánh, làm rõ t h êm một sô
việc xử lý cụ thể một sô tình huông xảy ra ngoài phương án
tác chiên cơ bản.
Trong cuộc họp đâu tiên của Đảng ủy mặt trận và Bộ chỉ
huy chiến dịch giải phóng dân khu tập trung Bắc Ruộng (Hoài
Đức), các anh phân công tôi lo toàn bộ công tác hậu cần chiến
đấu, chỉ huy dân công, tổ chức vận động lãnh đạo nhân dân
trên đường về quê cũ, trọng tâm là 900 dân Kờ Dòn, phụ
trách dân vận hậu cần vận chuyển, cất giấu chiến lợi phẩm,
kho tàng... Anh Bái tập trung lo cho dân Hoài Đức.
Sau khi nhận trách nhi ệm cụ thể, tôi vê báo cáo lại với
Thường vụ Huyện uỷ. Các anh Bích, Hương, Thứ được phân
công lo chỉ đạo phía sau, tôi tập trung làm nhi ệm vụ phía
trước, phục vụ chiến đàu, đưa dân về.
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Huyện Di Linh huy động

được trên 100 dân công, trong

đó có cả cán bộ dân vận và lực lượng tự vệ. Tất cả các anh e m
trong tổ sản xuất của Huyện đều xung phong đi dân công.
Chúng tôi phân công cho trên 30 anh em làm nhiệm vụ chuẩn
bị cầu đường, kho tàng, cát giâu lương thực, thực phẩm, chiên
lợi phẩm giao cho các đồng chí ở nhà điều hành. 77 anh em
khác khỏe mạnh, đã trải qua thử thách trong công tác và chiến
đấu,

được bổ sung đi k è m với bộ đội, mang vác lương thực,

thực phẩm, súng đạn trên đường tiếp cận chiến đâu và được
tổ chức thành đội hình chiến đâu, hình thành các mũi, các tổ
đội được giao nhiệm vụ cụ thể.
Đê m 27/7/1960, lực lượng dân công cùng bộ đội đơn vị 29
tổ chức làm lễ xuất phát từ rẫy Quao. Lực lượng ít nhưng khí
t h ế oai phong theo sự phân công trong hành quân.
Lực lượng đi đầu gồm 16 đồng chí vũ trang của đơn vị 29,
tiếp đó là Bộ chỉ huy Đả ng ủy mặt trận, tiếp theo là 31 tự vệ,
dân công thuộc đơn vị tác chiến tuyến trước sử dụng. Còn lại
46 dân công đi sau lo c ôn c tác hậu cần, trong đó có 16 nữ.
Đoàn người hành quân 2 ngày đêm, trèo đco, lội suối, băng
rừng, dâm mưa, vắt cắn.
15 giờ chiều ngày 31/7/1960 ( tức mùng 7 tháng 6 năm
Canh Tý), lực lượng tổ chức làm lễ xuất quân trên ngọn núi
Đăng Bách dưới trời mưa như trút nước. Anh em cán bộ, chiên
sĩ đội mưa, lắng nghe t ừns lời đ ồ ns chí chính trị viên mặt
trận đọc thưđộrm viên của Thường vụ Tỉnh ủy và giao nhiệm
vụ chiến đấu. Sau đó đồng chí chỉ huy trưởng ra mệnh lệnh
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hành quân và dặn dò cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí chỉ huy trận
nội thay mặt cán bộ chiến sĩ đọc lời hứa quyết tâm.
Đến 17 giờ tối hôm ấy, lực lượng xuất quân tiến nhập trận
địa. Khi ra đi, trời bắt đầu tạnh, xuống khỏi núi Đăng Bách
đúng 19 giờ 30 tối, lại gặp cơn mưa tầm tã. Đườne trơn như
mỡ, trời tối như mực, không sao thâv đường đi, anh e m nắm
lưng nhau biến thành đoàn tàu nối đuôi nhau lê từng bước,
nhưng thinh thoảng cũng bị đứt liên lạc do phía trước dò đường
tìm hướng, phía sau dừng lại ngồi nghỉ lâu, có người quá mệt
ngồi ngủ gật không ai biết nên bị đứt đoạn trong cảnh giữa
rừng, người giống như cây, cây giống như người. Khắc phục
khó khăn trong lúc hành quân đ ê m tôi, chúng tôi có sáng
kiến là bắt đom đóm bỏ vào lọ pê-ni-xi-lin treo sau lưng để
người sau nhìn ánh sáng đom đóm người trước mà bước theo.
Người nào không có đom đóm, không có lọ mang theo thì hốt
một nắm lá cây mục trong rừng có chất lân tinh phát sáng cột
vào sau bòng thay t h ế cho ánh sáng của đom đốm. Sáng kiến
này trở thành mệnh lệnh, mọi người ră m rắp chấp hành. Mây
phút sau, đoàn người hành quân đều m an g ánh sáng trong
người như mỗi toa đoàn tàu có đèn chiếu hậu, kẻ địch không
tài nào phát hiện được.
Đúng 21 giờ đ êm 30/7/1960, đoàn quân mới ra khỏi rừng
đèn suôi Đạ Soi. Khi chuẩn bị trận địa, anh e m lội sang suôi,
nước chỉ dưới đầu gói, nhưng giờ này do mưa suốt đêm, nước
đô xuống ào ào, d â n s lên đến ngực. Một s ố anh e m sức yếu;
không mang vác qua được, đành phải dùng anh c m có chiều
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cao đứng trụ hai bên bờ suôi làm đi ểm tựa anh e m sang. Rất
may bề ngang suối ngắn, suôi cách chi khu khoảng 300 mét,
mọi việc rồi đâu cũng vào đó.
Đúng 23 giờ 30 phút, phát lệnh mở cửa, quân ta dồn dập
tân công. Sau 10 phút, tiếng súng im bặt, chỉ còn tiểu liên nổ
thưa thớt. Địch bắn trả vài loạt súng các-bin vu vơ rồi im mất.
Liên lạc báo ta đã diệt gọn và làm chủ chi khu, các bộ phận
đột ấp cũng đã vào được. Bọn thanh niên chiến đâu hoảng
hốt bỏ chạy, ta ch i ếm trụ sở thanh niên chiến đâu và ban điều
hành khu Bắc Ruộng như trở bàn tay. Theo đường mòn, chúng
tôi dẫn đội quân chính trị cùng dân công dùng xà gạc phá rào
triển khai chi ếm ấp, có bộ phận sau 30 phút đã họp được dân
từng khu vực mít tinh. Lực lượng thanh niên chiến đâu lần
lượt vác súng ra nạp, có người đã kéo cán bộ ta ra chỉ bắt tên
K ’Tài - đồn trưởng chi khu - về ngủ ở nhà. Khi bị ta đánh bất
ngờ, nó dẫn vợ cõng'con, lận súng lục, lựu đạn trong lưng đi
dự mít tinh với đông bào. Nê u không có dân phát hiện thì làm
sao ta bắt được nó và nó sẽ theo dõi mít tinh n ắm tình hình,
đánh ta bất ngờ gây tổn thất nữa là khác.
Khi làm chủ chi khu, bộ đội đốt đồn sáng rực một góc trời.
Sau đó, dân cũng tự mình mafig tài sản đi theo bộ đội và tự
tay họ đốt nhà mình và đốt khu tập trung.
Hai giờ sáng ngày 31/8/1960, Bộ chỉ huy ra lệnh bằng loa
giải thích chính sách của Mặt trận đối với sĩ quan, binh lính
ngụy, kêu gọi hãy cùng với nhân dân đâu tranh, xóa bỏ â m
mưu dồn dân lập ấp của địch, đ ể nhân dàn được tự do làm ăn,
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Không được bắt xâu, bắt lính l àm khổ nhân dân. Bộ chỉ huy
cũng kêu gọi nhân dân ai mu ôn về núi thì t heo bộ đội cùng
về, ai ở lại thì đoàn kết với nhau đấu tranh chông địch khủng
bố.
Chúng tôi đã bô trí cơ sở cốt cán đưa dân Kờ Dòn về.
Chúng tôi tưởng dân Tô"La, La Dạ, La Ngâu, Mă n Tô’ sẽ ở lại
vì họ bị lùa hết, không còn ai trốn được ở lại, x ó m làng bị
địch đốt sạch, phá sạch, nếu về lại không sao sông được. Nhưng
khi nghe tin phát ra thì toàn khu trên 4. 000 dân đều m ang
gùi, bồng con, dắt chó, gà, lợn liên lạc nhau xin về. Tất cả
thanh niên, nông dân k h ỏ e m ạn h đều đến chỉ huy sở xin lãnh
súng đạn m ang theo. Anh e m cán bộ, bộ đội b á m giải thích
không nên về tất cả, nhưng vẫn k hông sao n găn cản được.
Chúng tôi đứng giữa làn sóng người từ bỏ khu tập trung k éo
về núi như biển cả, người người, lớp lớp k éo đi, cứ thi nhau
bồng b ế nhau trèo lên núi Đă n g Bách, trông như con rồng lửa
chạy ngược lên núi. Không ai bảo ai, họ đều đốt đuốc sáng cả
một vùng trời. Họ tự động tổ chức đi từng buôn, có sự sắp xếp
từng gia đình, có gia-đình từ 5 đ ến 8 con, tay bồng tay dắt, có
chị dùng chiếc xà bớ bỏ luôn ba cháu vào trong, cõng lên núi,
có xóm thay phiên nhau m ang cả ông bà già đi. v ề ăn uống,
mỗi gia đình m a ng theo một ít gạo, khoai, muôi ăn đường.
Một sô buôn và một s ố gia đình có tính toán, dồn hế t sức
mang cả heo gà đ ế n đầu núi Đă n g Bách, rẽ vào rừng l àm chỗ
t ạm cất giấu lương thực, cắt người ở lại giữ, chờ đoàn người
khỏe mạnh ba ngày về đ ến núi rồi sẽ trở lại rước sau. Đoà n
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người tự phát, hỗn loạn, nhưng lại có tổ chức, có trật tự kỷ
cương nghi êm túc râm rập trên đường vê núi.
Sau 3 giờ liên, người cuôi cùng ra khỏi khu dồn dân Bắc
Ruộng đúng 5 giờ 15 phút sáng. Đ ế n 7 giờ sáng ngày 31/7/
1960, tất cả nhân dân vê hết trong núi rừng Đạ Soi, Đăng
Bách, kẻ địch không tài nào ngờ được.
Tôi là người được Đả n g ủy mặt trận giao trực tiếp lo khâu
đưa dân về, lòng tràn đầy phân khởi nhưng cũng vô cùng lo
lắng. Trên đường về, phải vượt qua trăm núi ngàn khe, trên
vai mang vác nặng, nhưng lương thực, thực phẩm, dụng cụ
nâu ăn kẻ có người không, làm sao giải quyết

được cuộc sông

trong ba ngày hành quân dưới trời mưa tâm tã như trút nước?
Tâ m sự với một sô bà con, tôi hỏi họ: “ Bà con về đông
quá nhưng không m ang được gạo muôi, lây gì mà sông? Đồ
dùng cá nhân, gia đình nhiêu người bỏ lại không mang theo,
vê lây chi mà dùng? Không còn lúa ngô giông, lây chi mà tỉa
để có ă n ? ”
Nhiều ông già bà cả đều trả lời: “ Chúng tôi sông cân rất
ít, có cái nẻ đánh lửa và lưỡi xà gạc còn trong tay thì có tất
cả,miễn là sông trong rừng núi của ông bà, độc lập, tự do thì
không lo đói rách, nếu phải đói chết n ằm trên đá mà chết,
chứ không chết dưới nước ngập thuộc đât của người khác. Vê
cuộc sống, mỗi nhà có được cái nôi nâu cơm, còn nâu canh thì
dùng ông lồ ô nấu ăn cũng ngon chết bỏ! Ôn g bà chúng tôi từ
xưa dùng cái bâu khô đựng nước, đâu có cái thùng. Sông
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quanh năm cá dưới n tác, thịt trên rừng, cây m ăn g le, cọng
rau rịa, củ chụp, bột xà bu là nuôi sông mình rồi... c ả m ơn Cụ
Hồ, căm ơn cách mạng, c ả m ơn bộ đội đã đánh chết Mỹ Diệm, giúp chúng tôi được tự do về núi rừng, chứ ở khu tập
trung như cái chuông bò làm sao sông được! Nhân dân mới bị
tập trung ở khu Bắc Ruộng chưa đầy 4 tháng mà đã bị chết
sốt rét hàng trăm người, ngày nào cũng có 3-5 người chết bỏ
xác dưới đó, chứ đâu được khiêng vê chôn ử núi rừng quê
hương mình. Anh chưa ở khu tập trung như bà con chúng tôi,
sông cái nổi gì, nó phát cho mỗi ngày mỗi người 2 lon gạo, 1
con cá khô. rau không có, sáng 8 giờ mở cổrm đánh kẻng đi
làm, chiều 4 giờ phải về, nêu ai còn ở lại tranh thủ k iếm rau,
con cua, con ốc ở ngoài đông, lính bắt được bắn bỏ. Ch ún g tôi
chẳng khác gì con thú đâu. Bây giờ nó dụ dỗ, nó cho ăn, ngày
mai nó bắt lính, nó bắn giết, ăn thịt chúng tôi lúc nào không
biết đ â u ! ” .
Trước tình hình như vậy, chủ trương vận động một sô người
ở lại trong khu là hết sức khó, tôi tranh thủ tìm đồng chí Bí
thư Đảng ủy và chỉ huy cuộc hành quân trao đổi. Tậ p thể
Đảng ủy đêu thây khó dùng m ệnh lệnh ngăn cản, phân chia
kẻ ở người di là mất lòng dân, thôi đành chịu vậy! Chúng tôi
động viên lực lượng khỏe mạnh cùng dân đi sát giúp đỡ người
già yếu, trẻ em, trên đường đừng để xảy ra chết chóc. Rủi ro
có giặc đuổi theo, bộ đội đánh cản đường, còn bộ phận hậu
cần, dân công và thanh niên dìu dắt dân tránh lánh vào rừng,
tìm hướng cắt rừng đưa dân về đên nơi đên chôn.
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9

giờ 30 ngày 31/7/1960, chúng tôi trèo lên cây cao nhất,

trên đỉnh núi Đă n g Bách nhìn cả vùng đồng bằng Bắc Ruộng,
quan sát đoàn người dẫn nhau đi từ khu tập trung leo lên núi.
Lúc đó chúng tôi không nhìn thấy người cuối cùng và nghe
trong chi khu Hoài Đức có tiếng súng nổ ầ m đùng.
Sau khi ki ểm tra trận địa bị thất thủ đ êm qua, địch dè dặt
cắt một đại đội lần dò từng bước theo dấu của đoàn người
khổng lồ hành quân, tạo thành con đường lầy lội như dòng
suối. Bọn địch không rõ quân ta là bao nhiêu m à d ám làm
những việc không thể hình dung nổi, qua 6 n ăm dưới chê độ
Mỹ - ngụy chưa từng thấy hi ện tượng này.
Sau này anh e m n ắm lại địch tình được biêt lý do địch
phản ứng chậm vì ta tập kích bất ngờ, mưa to gió lớn giữa
đông không mô ng quạnh, địch không kịp liên lạc với những
lực lượng xung quanh. Lực lượng địch đóng ở Tán h Linh - Võ
Đắc đến sáng 31/7/1960 tung thám báo n ắ m tình hình về báo
cáo kỹ rồi mới d ám phôi hợp hành quân. Trong lúc hành quân,
địch còn đề phòng ta lót quân bí mật đánh viện, do đó mãi
đến 9 giờ 30 sáng 31/7/1960 chúng mới đến được trung tâm
Bắc Ruộng và sau đó chúng phát triển lân theo dâu vết hành
quân của ta. Đ ế n 12 giờ trưa h ôm đó, 2 đại đội địch đến chân
núi Đ ăng Bách, vừa đi vừa nổ súng nên chúng tôi phát hiện
được từng bước tiến quân của chúng, có kê hoạch chặn địch
từng bước.
v ề phía ta, lực lượng bao vệ nhân dân cùng đi với đoàn
hành quân đề phòng địch theo kịp đoàn dân binh trên đường
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vê. Đảng ủy mặt trận chúng tôi hội ý giao cho 6 đông chí
trong đơn vị 29 và 25 anh e m thanh niên tự vệ trang bị vũ khí
lấy từ chiến lợi p hẩm bi ên c h ế thành một trung đội m ạn h tổ
chức cản hậu.
Đúng 12 giờ trưa, địch bắn một loạt côi vào rừng và tổ
chức tiến lên núi Tà Banh đuổi theo đoàn quân dân trên
đường rút lui. Chú ng lần dò theo đường mòn đến trận địa bô"
trí cản hậu, anh e m chủ động nổ súng, địch tháo chạy ngược
lại ra trảng tranh, d ù ne côi bắn vào trận địa ta và đào công sự
nằm lại ở đó kêu phi cơ chi viện đ ể tiếp tục tiến quân. Trong
lúc lực lượng ta đánh địch, nổ súng phía sau, đoàn dân công
chứng tôi đã động viên nhân dân hành quân thần tô’c, không
ăn trưa dọc đường, định qua khỏi sông Đạ La Ngào mới đóng
quân, b ố trí quân bảo vệ để dân công và nhân dân ăn cơm.
Nhưng mãi đến 14 giờ chiều, vừa đến sông Đạ La Ngào, một
trận mưa to bất ngờ xảy ra, nước trên nguồn đổ xuông, tất cả
3 cây câu mà dân công bắc qua sông đ ể cho dân sang sông bị
nước cuốn trôi. Bộ đội và một sô"dân mang nhẹ đi nhanh, đi
trước vượt được sông, còn 2/3 đoàn người già yếu đi chậm,
mang vác nặng còn lại phía sau bị câu trôi kẹt lại, dồn ở bìa
sông, không sao qua được.
Tôi và anh Bảy Thành là người đi trong dân sau cùng,
chạy lên bờ sông nhìn nước tuôn thây mà chóng mặt, không
tài nào lội được, đành ra lệnh phân tán đội hình dọc theo bờ
sông, tổ chức từng cụm bô" trí tự vệ.tại chỗ nấu cơm ăn, đồng
thời phân công 15 thanh niên khỏe mạnh dùng rìu, xà gạc đi
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ngược suôi, tìm cây cao lớn chặt hạ ngã để làm câu qua sông.
Trời càng vê chiêu, mưa càng lớn, nước suôi đổ dồn vê Đạ La
Ngào càng vê đ ê m càng to. Anh e m thanh niên chặt hạ hàng
chục cây, nhưng cây nào cây nấy đổ xu ông đêu bị nước cuỏn
trôi đi luôn, không sao tạo được một cây câu.
Mãi đến 3 giờ sáng ngày 1/8/1960, cơn mưa dịu lại, nước
đổ yêu dần. khônu cuôn nổi cây thứ sáu. Nhưng cây chỉ nằm
sãi 3/4 chiêu ngang sông, đoàn người vẫn không qua được.
Chúng tôi dùng một mũi tên cột thư, lây ná bắn sang sông, ra
hiệu cho dân và bộ đội đang ở bên kia sông phôi hợp chặt lồ
ô dài cột thành bó, nối tiếp 1/4 chiêu ngang sông phía bên
kia. Chúng tôi dùng mây làm dây kéo ngang sang sông song
song với cầu, vừa để chuyển dân qua, vừa dùng ni lông gói
hành lý chuyển qua cùng với người. Cuôi cùng, kê hoạch
phối hợp lực lượng bên này và bên kia sông đã thành công.
Đến 6 giờ 30 súng ngày 2/8/1960, toàn bộ 4.000 dân cùng
bộ đội qua được hết bên kia sông. Khi người cuôi cùng của bộ
phận cán hậu qua sông, chúng tôi ra lệnh cho thuốc nổ (bộc
phá) đánh tan cây câu, giao nhi ệm vụ cho sông nước Đạ La
Ngào phụ trách cản hậu, chúng tôi ung dung tiếp tục hướng
dẫn 4.000 dan hành quàn về núi.
Địch phản ứng đuổi tlieo chúng tôi, trên đường rừng bị
đánh 3 lần, mỗi lân bị đánh thì mỗi lân dừng lại củng cô đội
hình, đội ngũ, động viên tiếp tục đuổi theo. Mỗi lân bị ta
đánh, địch nằm lại kêu trực thăng chi viện, nhưng bị trả lời là
trời mưa như trút nước, sương mù dày đặc, trực thăng hay phi
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cơ không thể hoạt động được. Qua hệ thông đài PRC25 vừa
lây của địch, chúng tôi nghe nó nói trời hại nó! Quân dân ta
tuy hành quân khổ thật nhưng ta nói là trời ủng hộ ta. Tôi
nghĩ tuy không có ông trời nhưng hiện tượng đ ê m 30 ngày
31/7/1960 xem như có ông trời.
Đoàn người chúng tôi vừa hành quân qua hết sông chừng
45 phút thì địch cũng đuổi đến hờ sông, nhưng không có câu,
không tài nào qua nổi, chúng đành triển khai đội hình dàn
hàng ngang dục theo sông, bán âm ĩ vào rừng cây không người
rồi lui về Bác Ruộng.
Dân và quân chúng tôi tiêp tục cuộc hành trình. Sáng ngày
2/8/1960, trời hêt mưa, mặt trời chiêu trong rừng cây, ánh
sáng chen qua kẽ lá như dõi mắt chào mừng đoàn quân thắng
trận trở về. Nỗi lo địch đuổi sau lưng xem như đã chiến thắng,
trước mắt còn phải tố chức 900 dân Kờ Dòn vượt sông La
Ngà.
Trên 4.000 dân vượt được nước lũ qua được sông Đạ La
Ngào, mọi ncười đêu thở phào nhẹ nhõm, nhân dân vui sướng
như cọp về rừng cũ, đã về đến đây rồi, đô'ai đuổi bắt được
họ!
Dân La Ngâu, La Dạ, Tô La, Kờ Dòn cũng đi một hướng,
cùng đường về nhưng nhiều đoạn rẽ khác nhau. Đến đây từ
từ từng buôn tự rẽ, chỉ còn lại 900 dân về Kờ Dòn và đoàn
dàn công cùng Bộ chỉ huy mặt trận, đơn vị 29 tièp tục hành
quân ve Kờ Dò 11 (*).
* V ă n phòni ! T ĩ n h ủ y B ì n h T h u ậ n l úc đ ó đ ó n n (ì R<( Pú. B ô C a o , đ ớ n vị
29 đ ó n SI li A Ra.
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Một điêu vô cùng c ảm đ ộnc không sao quên được là dân
từng buôn đên khúc rẽ tự động tập hợp lại, đứng chờ cán bộ,
bộ đội, xin chia tay vì đơn vị chiến đâu và Đả ng ủy mặt trận
là lực lượng đi sau cùng. Từng người chen nhau lên bắt tay
chúng tôi, họ đều nói cả m ơn bộ đội, cả m ơn cán bộ và hứa
hẹn về đến nơi sẽ lo tự túc giải quyết cuộc sông, sản xuất và
xây dựng xóm làng, chúc bộ đội và cán hộ sức khỏe.
Trước khi hành q uân chi ến đâu, chúng tỏi có hợp đông với
đông chí Bích chuẩn bị làm câu dây qua sông La Ngà ở đoạn
bến Ka Ri Sa Lôn và dặn anh e m tổ chức đón chúng tôi,
nhưng anh đón trễ nên bộ phận liên lạc dẫn đường cứ đi thẳng
lên đến trẽn vàm suôi Khỉ ở A Ra, nơi đơn vị 29 thường qua
lại dòng La Ngà và cũng là đi ểm hẹn thứ hai anh e m dừng
chân tìm bắt liên lạc với sô anh e m ở nhà đê phôi hợp làm
cầu.
Hơn 15 giờ chiều h ôm ấy, chờ mãi nhưng vẫn không thây,
chúng tôi ra lệnh cho nhân dân tổ chức nâu ăn tôi, còn dân
công và thanh niên mang vác vũ khí, quân trang, chiên lợi
phẩm, từng tiểu đội đ em cất giâu vào rừng sâu đê phòng địch
từ Bắc Ruộng lên theo đường mòn sông La Ngà tập kích bất
ngờ, đồng thời kết hợp bứt mây, chặt le làm cầu qua sông.
Tất cả chấp hành m ện h lệnh chúng tôi loan đi: phụ nữ tổ chức
nấu ăn, đàn ông đi giấu đồ đạc nặng đưa hết vào rừng và khai
thác nguyên liệu mang ra làm cầu. Sau 2 giờ, mây tre lồ ô
mang từ rừng ra chất cao như núi. Mọi việc xong cả, chỉ còn
một việc là làm sao đưa đường dây mây cái sang sông khoảng
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400 thước trong cơn nước lũ chưa vơi và cũng chưa liên lạc
được phía bên kia sông đ ể phôi hợp hỗ trợ. Thật là một bài
toán nan giải!
Chúng tôi lập tức hội ý với bộ phận lãnh đạo tập hợp hết
những anh e m giỏi bơi lội thường xuyên lội sang sông La
Ngà, họp lại đế bàn cụ thể biện pháp đưa dây sang sông.
Chúng tôi tập hợp lại được 16 người vừa giỏi bơi lội, vừa
mạnh khỏe họp bàn k ế hoạch nôi sợi dây mây đầu tiên kéo
trước sang bên kia sông, dùng sợi m ây nhỏ kéo sợi m ây lớn
c huyển dần sang đ ến sợi m ây chủ để hình thành chiếc cầu
treo.
Kê hoạch thì rât hay nhưng ai là người k é o sợi dây mây
đầu tiên sang sông lướt ngang dòng nước chảy xiết rộng 400m
đến bờ bên kia? Hàng chục người bơi đ e m t heo dây mây chỉ
kéo được 200m rồi bị sa giữa dòng sông chảy, không qua nổi.
Duy nhât có anh Nộp Đă n g Min 2 lân lội qua nhưng chỉ kéo
được sợi dây mây sang 2/3 sông rồi phải buông dây ra để lội
vào bờ.
Cuối cùng, chúng tôi phải dùng đến 200m dây cước từ dây
dù rút ruột nôi lại, quấn vào ông làm róc rách đ ể k éo sang
sông trước. Sau đó, chúng tôi nôi dây mây nhỏ với dây mây
lớn, tiếp đến nôì sợi dây mây cái (3 sợi mây lớn) k éo sang
sông. Lân này hoàn toàn thành công vì k éo sợi cước và chỉ dù
rút ruột dây võng ra, nối lại, n gậm mi ệng bơi sang như kéo
dây cước câu cá rất nhẹ nhàng.
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Anh Nộp kéo dây gân đến bờ thì bị kiệt sức, gần buông
dây, may nhờ có anh e m bộ phận anh Bích từ Sa Lôn lên kịp
thời qua tiếp sức kéo vào. Nếu không có sự tiếp sức đó, cũng
chẳng dễ đàng chút nào.
10

giờ tôi đ êm hôm ấy, chúng tôi kéo được sợi dây mây

giăng ngang sang sông. Anh e m lập tức dù ns sợi dày cái làm
đi ểm tựa kéo luôn 6 sợi sang sông cùng một lúc, 5 sợi căng
võng làm cầu treo (1 sợi chủ, 4 sợi bìa) còn 2 sợi căng qua
nước. Chúng tôi huy động lực lượng biết bơi gói súng đạn,
chiến lợi p hẩ m vào bọc ni lông bơi theo dây đưa sang sông.
Chúng tôi động viên cả hai bên thi nhau khẩn câp làm cho
hai đầu cầu giáp nhau đế đưa dân sang sông, huy động người
biết bơi tựa vào dây mây căng dưới nước cho một số người
qua sông trước. Ban chỉ huy chúng tôi cho hai tổ cảnh giới từ
xa để phát hiện máy bay hoạt động ban đêm, báo động đê
phòng ánh lửa ban đêm. Chú ng tôi sử dụng toàn bộ pin và
đèn chiến lợi p hẩm thu được vào việc làm câu và đưa chiên
lợi phẩm sang sông ngay trong đêm.
Trên 1.000 người hoạt động như trong một công trường
thủ công, già trẻ trai gái mỗi người mỗi việc: kẻ chẻ mây,
người chọn cây le chặt móc, chị gói hàng, bó súng, người vác
xuống bến nước cho thợ bơi kéo sang sông, kẻ đưa nguyên
liệu ra đầu cầu cho thợ làm câu móc cột, hình thành cái võng
treo giữa trời nước m ên h mông, chờ đón rước dân lên đường
vê rừng cũ.
Sau 4 giờ đông hồ liền không nghỉ, tât cả quân dân ta đã
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làm xong cây cầu dây sang sông La Ngà dài gần 400m, đu
đưa cách mặt nước 5 mét. Không có cái vui nào hơn, không
có cái sung sướng nào bằng, sau 10 giờ liên ban đ ê m đã làm
xong cây cầu, c huy ển 1.000 dân từ bờ vực thẳm sang bờ tự do
như anh Chuôi ở Sa Lôn hôi đó đã nói.
Bắc câu xong, dân rầm rập đi qua cầu. Nhường cầu ưu
tiên cho dân sang trước, bộ đội tập trung c huyển nốt I 3 cây
trung liên và một sô quân trang bằng cách lội bơi theo sợi
dây.
Bỗng nhiên giữa sông có tiêng la to: “ Cứu tôi với! Cứu tôi
với !” Giữa đêm tôi, chúng tôi chẳng rõ tiếng của ai. Chiếc
đòn bắn của đông chí Giang buôn Đăng Min rọi xuông giữa
sông thây có người bị chết đuôi đang lặn hụp giữa đường dây
mây trên sông nước cùng với một bọc ni lông nỗi lênh bềnh.
Anh De ( Rơ Diêu) lập tức nhảy bổ xuông cứu. Thì ra là đồng
chí Tư Thược - đại đội phó! Anh bơi yếu nhưng thấy anh e m
bám dây mây sang nhẹ nhàng nên anh đi theo. Không ngờ,
sang giữa sông, nước chảy mạnh, anh sỢ sợi dây mây tuột
khỏi tay nên cô b ám sợi dây, đè mạnh xuống nước. Sợi dây
càng chìm sâu hơn, anh mất bình tĩnh bị uống nước. May mà
sợi dây buộc bòng nước tuôn quấn vào dây mây, anh còn
bám được sợi mây. Anh De đã ra cứu được kịp thời, anh khỏi
chết. Sau trận này, anh T ư Thược được anh e m đặt tên là
"anh

Tư chết hụt " hay là “ anh Tư Thọt".

Như vậy, suốt 75 tiêng đông hô liên, sau một đ ê m chiến
đâu, 4.000 dân từ khu tập trung Bắc Ruộng đã vê đến căn cứ
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phía Nam đường 20. Đây là một trận tập kích mở đâu cho
cuộc chiến đâu lâu dài gian khổ của quân và dân Cực Nam
Trung Bộ và Na m Tây Nguyên. Trong hơn 70 giờ liên, dầm
mưa dãi gió, vượt lũ trèo đèo, đi trên 100 cây sô đường rừng,
lùm được 6 cây cầu dài 500 mét bắc qua sông Đạ La Ngào và
sông La Ngà, anh e m bộ đội chúng tôi quên ăn q uên ngủ,
cùng nhân dân hoàn thành nhi ệm vụ. Thực tê đó thê hiện ý
chí “ Không có gì quí hơn độc lập, tự do", “ Vì nhân dân quên
mình, vì nhân dân hi sinh" đã chiến thắng tât cả.
Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 3/8/1960, trên 1.000 quân dân
đưa tất cả chiến lợi phẩm qua khỏi sông La Ngà, gân 150
súng và mấy tấn đạn dược, quân trang, quân dụng, cất giấu
tận rừng sâu núi cao. Đây là cơ sở vật chât ban đâu đảm bảo
phát triển lực lượng vũ trang và quá trình 15 năm chiên đâu
và chiến thắng chông Mỹ trên địa bàn Bình Thuận - Lâm
Đông.
Khi dân đã qua khỏi sông, chúng tôi chủ trương tháo 3
đoạn cầu đê đê phòng địch có theo cũng không tài nào qua
đưực. Nêu chúng tổ chức làm lại câu thì ta bô trí đánh du
kích, chúng không thể nào làm nổi. Sự thật địch đã nhiêu lân
hành quân lên đến La Dạ rồi quay về, không sao sang sông
La Ngà lùng sục đánh dân Kờ Dòn được, trừ trận càn 1967 1968 chúng đổ quân bằng trực thăng vận.
Sau khi giải quyết cất giấu chiến lợi p hẩm vào kho tàng
xong, chúng tôi họp phân c ô n s cán bộ xuống sát từng buôn
động viên nhân dân ổn định việc ăn ở, bám rẫy sản xuât,
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chăm bón cây trông, trông t hêm lang mì trong buôn rẫy cũ,
đê phòng địch càn phá, nếu mát lúa thì còn lang mì ăn đê
sônc, b ám đât sản xuât và chiên đâu chông Mỹ đến cùng.
Sau khi chúng tôi đưa được sô dân bị dồn về lại núi rừng,
vợ gặp lại chồns, anh gặp lại em, mẹ cha bạn hữu đoàn tựu,
xóm l àns yên vui. người dàn vui sướng hả hê, nhưng về lãnh
đạo, cán bộ, đa ne vicn cliúns tôi lo lắng làm thê nào đế bảo
vệ dân, bảo vệ cuộc sône và sản xuât cho mây ngàn dân
trong huyện phục vụ cuộc chiên đâu lâu dài.

HỘI NGHỊ HUYỆN UỶ DI LINH (16 - 20/8/1960)
Ngày 16-20/8/1960, Huyện uỷ họp bàn 2 nội dung chính
tlieo sự chi’ đạo cíìa Tỉnh:
1. Kiểm đi ểm việc huy động dân phục vụ chiến đâu giải
phóne khu tập i runs Bắc Ruộng, việc lãnh đạo đưa dân về
theo chủ trương của Đả ne ủy, những diễn biến tót xấu, rút
kinh nghi ệm về sự phôi hợp giữa chính trị và vũ trang trong
chiến đâu, quá trình phôi hợp quân dân phá khu tập trung của
Mỹ - Diệm.
2. Tình hình diễn biến tro ne nhân dân và kết quả giải quyết
đời sông san xuàt, ăn ở, bô phòng trước mắt; lập kê hoạch
phát triển kinh tế, chính trị, vũ trang của huyện nh ằm củng
cô, xây dựim từng bước trở thành căn cứ chính trị vũ trang có
cơ sở kinh tê vữnc chắc, làm chồ dựa cho cách m ạn g lâu dài.
Lân này Tỉnh uỷ cử anh Tiên - Chánh văn phòng - vê
huyện dự hội ncliị với chúne tôi.
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Trong hội nghị chúng tôi thông nhât đánh giá trận tập kích
vũ .trang đánh chi khu Bắc Ruộng, phá khu tập trung đưa
4.000 dân về núi, tạo cơ sở vật chất ban đầu xây dựng căn cứ
tại chỗ, phát triển du kích chiến tranh chông Mỹ - Di ệm là
một thắng

lợi to lớn toàn diện. Nguyên nhân thắng lợi là lòng

dán, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có chủ trương kịp thời và phù
hợp với tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, đoàn kết được
các tầng lớp nhân dân Kinh Thượng lương giáo đồng tình;
tranh thủ được thời cơ, phá ngay k ế hoạch của địch mới dồn
dân về, không kịp củng cô”, giữ được yếu tô' bí mật, bất ngờ
đôi với địch, tranh thủ thời cơ ngay khi bắt đầu tiếp thu dự
thao nghị quyết 15 của Đảng, trong lúc có khí thê uiới và lực
lượng mới chi viện từ miền Bắc vào, từ R ra, lại được thử
nghi ệm của trận đánh La Hon và thả ha tên tù binh về trước
đó đã có ảnh hưởng tác động tích cực tron" hàng ngũ địch có
lợi cho trận tập kích đ êm 30/7/1960.
Vê phân thiếu sót, hội nehị Huyện uỷ chúng tôi tự nhận là
không dự kiến hết những trở ngại bất trắc trên đường hành
quân lúc trời mưa, đi đ êm trong rừng sâu, phươne tiện vượt
sông suôi khi bị nước lũ, càng không lường hét việc dân tự
động nổi dậy phá khu tập trung, tât cả đêu chạy về núi, làm
chân động cả kê hoạch chiên lược tập tru ne dân, lập khu trù
mật của Mỹ - Di ệm, làm cho địch bị động lúng túng đối phó,
còn ta thì gặp muôn vàn khó khăn trong thắng lợi, nhát là cán
bộ tổ chức điều hành lực lượnc bám dân, xây dựng căn cứ,
sắp xếp ăn ở, sản xuất khi nhân dân về, nên đã có một sô gia
đình dàn La Dạ phải trở lại khu tập trung.
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Trong hội nghị n à y , c h ú n g tôi nhận thức sâu sắc r ằ n g : p h á
khu đưa dân về núi thì khó mhưng việc khó hơn là lãnh đạo
nhân dân về rừng, ổn định việc ăn ở, sản xuất, phát triển t h ế
trận du kích chiến tranh, phòng chông địch, bảo vệ dân. Dù
ta có lực lượng vũ trang bao nhiêu cũng không tài nào giữ
được dân nếu dân không có lực lượng tự giữ mình. Khó khăn
nhât trong lúc này là nghị quyct 15 còn nằm trong dự thảo,
chưa được Ban chãp liànhTrung ươn 2 thông qua. Hội rHiị
vân bê tắc khi bàn đên vãn đê Mỹ - Di ệm đang d ùn " chiên
tranh một phía, dân chưa được quy ền vũ trang tự vệ thì lấy "ì
đảm bảo tính mạng, tài sản, hoa màu cho họ?
Điêu khổ tâm hơn cả mà hội nghị chúng tôi phải bàn nhiều
là làm sao giải quyết 2.400 dân La Dạ, T ố La khi phá khu về,
trong tay không có một hạt giông, lúa trong kho bị giặc đốt
sạch, mì trong rẫy bị lợn rừng phá hết. Họ sang xin dân Kờ
Dòn ( Bưng) lúa giông, nhưng cái ăn thì thật khó. Nê'u 2.400
dân không quan hệ được ở đâu khác, chi độc nhất dựa vào
dân Kờ Dòn, thì dân Kờ Dòn không sao giúp đờ nổi.
Theo phản ảnh của anh Trô’ và anh Ma Hương, dân La
Dạ, Tô La đang bị đói nặng, có gia đình không còn gì để ăn
có một sô bà con đi xin được lúa giông mang vê. con đói phải
đem một ít giã gạo nâu cháo cho con, có 1 1 ” ười phải đ em cát
sạn trộn vào lúa giông để nói với con là lúa không ăn được
đừng đòi, nhằm giữ cho được giông đ ể tỉa rẫy.
Nạn đói đe dọa đi liền với nạn dịch bệnh phát triển, phổ
biên là hai bệnh sôt rét và kiêt lị xuât hiện trong nhân dân
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buôn nào cũng có. Thật là nan giải, nhât là trong mùa mưa
dâm, dân trôn vào rừnc sâu. núi cao, âm u, ẩm tháp, ông già,
bà cả, trẻ con không đủ áo mặc. Chưa đày một thúng mà anh
em vào trong buôn thây không khí nặng nc, nhìn nhân dân
người không ra người mà ma không phải ma. thật là một cảnh
đau lòng!
Trước thực tê tình hình trên, chúng tôi háo cáo phản ánh
về Tỉnh ủy, anh Tiên irực tiếp nghe anh e m báo cáo. Nê u chờ
Tinh ủy cho chủ trươim thì chậm mât, hội nghị chúng tôi tập
trung bàn biện pháp cứu đói, giúp cho dân Tô La, La Dạ VIÍỢI
qua cơn Iiíiuy biên. Tinh ủy chưa giao cho Di Linh chi đạo
vùng này mà còn trực thuộc huyện Hoài Đức, anh Bái - Bí
thư - đã phân CÔI12 anh Tích và anh Nam phụ trách vùng này,
nhưng các anh ày lo h ám c ủn " cô sô dân ở phía Bà Gia , La
Ngâu, Xăn Trới, còn nhân dân ở đây tự phát chay vê ngoài
chủ irương nên họ hoàn toàn tự lo. Hình như các anh ở Hoài
Đức chưa nắm được điều kiện và bôi cảnh cuộc sông của dân
nên chưa thấy anh c m cán bộ đên II ịú p dỡ họ, tât cả dân đcu
dồn qua huyện Di Linh xin cứu tê.
Nhân dân đói, lực lượng tự vệ cũng đói. Hàng ngày họ vừa
vào rừng đào khoai đê ăn, vừa bám rẫy sản xuât, khỏ ne còn
thời gian đ ể tuân tra canh gác, trinh sát thông báo tin đê bảo
vệ nhân dân.
Trước tình thê cấp bách, chúng tôi không thể làm níiơ trong
hoàn cảnh bi đát của dân. Với tinh thân đó, hội nghị chúng tôi
chủ trương: Trong rẫy tự túc của cliúnn tôi còn 10.000 gốc
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mì, chúng tôi quyết định xuất giúp cho dân Tô' La 3.000 cốc,
dân La Dạ 3.000 gốc, dành phần tại rẫy cho 3 buôn ( A Ra
Quao, Sa Lôn), nếu dân 2 tổng bên ấy sang, dẫn họ đến đào
mang về ăn. Trong kho lúa tự túc lúc ây còn được 70 xà bớ
(gùi), chúng tôi xuất cho dân La Dạ và T ố La

được 35 xà bớ

để làm lúa giông, tranh thủ tia cho kịp mùa, giao cho tổ đoàn
kêt sán xuât đứng ra nhận đem về phân phối và chịu trách
nhiệm, mùa thu hoạch trả lại. Với tinh than " m ột mi ếng khi
đói bằng một gói khi no", ngoài quan hệ “ tình làng nghĩa
xóm", dân với.dân giúp đỡ nhau, đôi với dân Kờ Dòn, Nộp,
có người còn cho nhau mượn mặt đồng, ché xưa đ ể đi lên
vùng đông bào Kờ Ho. bưng lúa gạo maníĩ về ăn, mặc dù
người cho mượn cũng biết rằng nsurời mưựn vĩnh viễn không
bao «iờ có của trả lại.
Hội nghị lân này cũng đồ ra chủ trươne phát huy thung lợi
chiên thắng Bắc Ruộng, dùng cán bộ dân tộc, cơ sở quân
chúng Kờ Dòn, T ố La mở một đợt đi bưng lên Kờ Ho, Mạ
Nộp, than nghèo kế' khổ, nói lại cảnh sông ở khu tập trung
Bắc Ruộng, nay ve núi bị giặc c à n q u é t , đốt phá, t ố c á o tội ác
củu Mỹ - Diệm, kêu gọi đoàn kêt đâu tranh giúp đỡ lẫn nhau.
Hội nghị phàn công anh Hương, anh Trổ quan hệ lãnh đạo
dân Tô La, anh Chuôi, anh Ti ên quan hệ giúp đỡ dân La Dạ
theo chủ trương trên nhằm một bước giải quyết cứu nguy cho
dân, mở rộng quan hộ chính trị giữa dân với dân.
Sau cuộc họp này. anh Tiên về báo cáo vớiThường vụ Tỉnh
ủy. Thường vụ cử đông chí Hữu - y sĩ cơ quan Tính ủy - mang
toàn bộ thuốc men dành chăm sóc sức khoẻ cho nội bộ, đưa
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hết xuông cùng h u y ện kết hợp với anh e m dân vận xuông
từng thôn xóm, ki ểm tra sức khỏe, câp thuôc cho từng người,
tuyên t ruyền vận động dọn vệ sinh sạch sẽ thôn xóm, uông
chín, ăn sạch, chông bệnh tật troim mùa mưa, tổ chức tổ vệ
sinh bảo vệ sức khỏe trong buôn, phát thuôc dự phòng sốt rét,
kiết lị, cảm cúm lấy từ chiên lợi phẩm ở Bắc Ruộng. Cuộc
vận động bảo vệ sức khỏe cho dân gắn liền với phát triển sản
xuât.
Ngày 2/9/1960, chúng tôi họp từng buôn mít tinh kỷ niệm
15 năm ngày Quốc khánh 2/9 - ngày khai sinh nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, mừng t hắng

lợi đã ổn định việc ăn ở, sản

xu cú của 4.000 dân phá khu Bắc Ruộng trở về, động viên
nhân dân tin tưởng, phân khởi, chuyển qua thời kỳ mới - thời
kỳ đấu tranh theo tinh thân có nghị quyết 15 của Ban châp
hành Trung ương Đả ng khóa II.

CHỐNG CÀN QUÉT ở RAY KON

sỏ

Kon Sỏ là một trong 16 buôn của tổng Kờ Dòn, n ằm giáp
ranh với tổng Ch âu Trương (nay thuộc xã Sơn Điền). Hồi đó
dân Kon s ỏ có khoảng 250 người. Nhân dân ở đây đoàn kết
thông nhất một lòng theo Đả ng chống Mỹ - Diệm. Tất cả các
gia đình đều tập hợp tổ chức vần đổi công, thanh niên trai
tráng trong làng đều vào đội tự vệ. Chủ trương chuẩn bị cất
giấu tài sản, lập căn cứ bí mật, sẩn sàng chống dồn dân được
đồng bào hưởng ứng triệt để. Nhờ đó mà trong cuộc càn của
địch lùa dân về Bắc Ruộng đầu tháng 4 năm 1960, dân Kon
Sỏ tránh lánh được, không bị lùa. Với trách nhi ệm trước Đảng,
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chi bộ đã lãnh đạo, động viên nhân dân ra sức làm rẫy đ ể có
lương thực dư giúp cho dân bị lùa ở Bắc Ruộng khi phá khu
tập trung trở về. Ri êng ở Kon s ỏ , n ăm ấy, dân làm tới 50
mẫu rẫy, ch iếm 1/4 rẫy của toàn vùng Kờ Dòn. Họ tranh thủ
tia lúa sớm liêt sức tôt, cuôi tháng 10, lúa con và lúa ruộng
bắt đầu chín, lúa mẹ đã trổ, chúng tôi xem như vựa lúa mới
đế giúp cho toàn vùng.
Địch ở Di Linh theo dõi nắm được tình hình và bí mật cho
thám báo từ Nộp sang khảo sát vùng rẫy Kon s ỏ , chủ trương
cho hành quân xuống phá. Việc phá rẫy Kon s ỏ nằm trong
kê hoạch chung của 3 tỉnh Bình Thuận - Bình Tuy - Lâm
Đồng sau thât bại của việc tập trung dân ở Bắc Ruộng (Hoài
Đức), Bà Xa, Phước L ạ c ( B ’Lao), Di Linh. Ch ún g chủ trương
dùng mệnh lệnh hành chánh kết hợp với quân sự triệt để bao
vây, phong tỏa, cắt đứt quan hệ giao dịch đôi với dân vùng
này; mặt khác, b ằn g mọi cách phá hoại việc sản xuất bên
trong, mà phá đau nhất, phá không còn đường sống là phá
khi hoa màu sắp được thu hoạch, thì nhân dân k hông còn
đường sông, phải bỏ rừng về qui thuận chúng. Đó là k ế sách
thâm độc nhât của Mỹ - ngụy lúc bây giờ.
Ngày 5/11/1960, bắt đâu mùa nắng, địch ở Lâ m Đồng phôi
hợp với địch ở Bình Tuy tổ chức càn quét vào vùng căn cứ với
4 cánh quân.
Hai cánh quân Bình Tuy

thọc từ Bắc Ruộng lên: Một

cánh vượt đèo Me Pu lên Bà Xa lùng bắt dân Bờ Gia. Cánh
này đến nằm lì trong khu tập trung Bà Xa 3 ngày, lấy cớ ăn
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hết lương thực, thực p hẩm rồi vê. Cánh thứ hai đi theo đường
Tà Mỹ lên La Dạ, đến nằm ở xóm Chung (buôn cũ) rồi cũng
rút lui, chẳng bắt được người dân nào và cũng không dám đi
ra rẫy.
Hai cánh quân ở Lâm Đồng hành quân như sau:
Một cánh gồm 1C bảo an, 1B thám báo xuất phát từ B ' L a o
xuông và đi theo đường La Dày. Chúng đên bờ sông La Ngà
ở đoạn thác Hàng Bọt, Chà Lào, bị tuyến bô phòng chông
cung dày đặc của dân làm bị thương 2 tên lính, lấy cớ rút về
trong ngày.
Một cánh khác với lực lượng 2 đại đội bảo an và huy động
gần 200 dân Kờ Ho và Nộp từ Di Linh hành q uân theo đường
8 rẽ vào Kon s ỏ. Bộ chỉ huy hành quân đóng trên đôi cao
trảng Ka Liên, tổ chức từng trung đội k è m dân bị bắt đi theo,
hàng ngày chúng xuống chốt từng mi ếng rẫy, thấy đ ám lúa
nào chín thì cho dân suốt mang đi, lúa nào còn xanh dùng sào
quật gãy đô để dân không có gì mà thu hoạch. Thật là độc ác!
Việc đưa dân Kờ Ho, dân Nộp xuôVig suôt lúa dân Kờ Dòn
làm tàng sự hiểu lầm và thúc đẩy sự chia rẽ giữa các dân tộc
thời Pháp để lại từ lâu chưa hàn gắn được. Đội vũ trang đơn
vị 29 được điều về để bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy đóng ở núi Bờ
Rang, buôn Rơ Pú, cách rẫy Kon s ỏ và lực lượng địch càn
quét phá lúa không xa. T ừ lúc địch ở Di Linh xuông càn, anh
em du kích và lực lượng đơn vị 29 được lệnh b ám sát theo dõi
diễn biến và tổ chức phát triển bô" phòng, gài cung bẫy các
đường từ căn cứ bí mật của dân ở ra rẫy, ngụy trang các đường
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mòn vào cơ quan căn cứ, đ'ê phòng địch phát triển từ rẫy vào
rừng. Anh e m lập đài quan sát trên cây cao để quan sát toàn
bộ trận địa, hàng ngày theo dõi n ắm chắc mọi hành tung của
địch. Chúng tôi cho viết tay hàng ngàn truyền đơn bằng 2 thứ
tiếng (tiếng Việt và tiếng Kờ Ho), chờ chiều tối, địch cụm
lại, du kích đem rải khắp trên đường rẫy và ruộng để ngày
sau lính đến lượm x em truyền đơn binh vận.
Hoạt động tích cực nói trên đã có tác dụng hạn c h ế địch
phát triển lùng sục sâu vào rừng, nhưng chúng vẫn tập trung
tích cực phá lúa trên nương rẫy.
Đê bảo đ ả m an toàn cho cơ quan Tỉnh ủy và trực tiếp chỉ
đạo chông càn, tôi và anh Ma Hương về cơ quan Tỉnh ủy trực
tiếp nhận chủ trương chỉ đạo chống càn, vừa đ ảm bảo có bất
trắc xảy ra thì hướng dẫn cơ quan di chuyển, bảo vệ an toàn
cho sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.
Suốt 5 ngày liền, địch cướp phá hơn 1/3 diện tích lúa rẫy
và gặt phá hết lúa ruộng.Anh e m 29 ngày nào cũng cho liên
lạc mang thư về báo c áo tình hình, đề nghị xin cho đánh du
kích (bắn tỉa). Tôi trực tiếp mang thư, báo cáo và xin Thường
trực Tỉnh ủy chấp thuận đề nghị của anh em, nhưng Thường
trực vẫn cứ do dự. Các anh Thường trực đặt câu hỏi: Đã nên
đánh chưa? Nế u nó chưa phát hiện lực lượng vũ trang và cơ
quan đóng ở vùng này thì có nên đánh không?
Đê n ngày thứ 3 thì được các anh đông ý cho phép du kích
dùng tên ná có t ẩm thuốc độc bắn một s ố tên đi gần bìa rừng.
Trong trường hợp chúng phát triển vào rừng, đi về hướng cơ
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quan, không kịp báo tin vê thì được nổ súng đánh, vừa đ ể báo
động luôn... Như vậy là cho phép đánh địch nhưng giới hạn
và bị động. Chúng tôi nhận

n h iê m

vụ ra truyền đạt nghi êm

túc nhưng trong lòn" mãi phân vân: Nói vậy nhưng không
phải vậy, cho anh e m đánh có điêu kiện, nhưng chừng nào
địch đi vào đicu kiện đặt ra đó để ta đánh?
Tôi, anh Bảy Thành, anh Sáu Nam, anh Tư Lạc ngồi uông
trà nhâm nháp mỗi người một ly rượu đê với con cá nục khô,
nóng tai kháo nhau tự đặt ra câu hỏi mà không có đôì tượng
trả lời: Mình đã mang quân từ đây xuông đánh chi khu Bắc
Ruộng đưa dàn vê, nay địch dẫn xác đôn bên nhà, phá tài sản
của dân, troníi lúc ta có lính, có súng mà ngồi uống rượu chịu
sao được? Sau này nói làm sao với dân? Anh Bảy Thành thọc
tôi một câu: "Địch phá lúa của dân thì dân đánh, ông c ả n h
chịu trách nhiệm, còn mình chờ nó vào đây mới nổ súng đánh,
có lệnh hay không lệnh cũng phải đánh. Ông nắm trong tay
mấy ngàn dân, mấy trăm tự vệ có võ trang mà không đánh
được thằng giặc này thì quá h è n ! ” Tôi biết anh Thành chọc
tức mình, nhưng ráng ghìm lời nuổt giận, nói vui: “ Thôi đi
mây ngài! Mình đang bị án treo, vừa ra lệnh đánh bọn biệt
kích La Hon, Thường vụ chưa xử, nay mà làm càn nữa thì tội
sẽ gia tăng lên án tử hình, mình đâu dám. Xáu láu như Tề
Thiên mà còn phải sợ câu thần chú của Ta m Tạng, huông chi
mình cốt xương mình thịt, đâu d ám chịu đòn nhiều lần, các
ông Sa Tăng, Bát Giới ngồi nghe T a m T ạn g tụng kinh đâu có
lời nào khuyên can thầy khi T ề Thi ên mắc n ạ n . ”
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Nói xoiiíi, tôi, anh \1a Hưưníi cùnc Bờ Lít ra buôn nắm
tình hình. Dân Kon Sò vây quanh thác mắc: Tại sao không
đánh đè bảo vệ rẫy? Các anh có súng không hán, hiểu đông
bào bắn ná? Nó bắn súng, mình hãn ná làm sao được? Đê nó
phá hêt lúa rầy lấy chi mà ăn? Nó phá lúa, không đánh,I 1 Ó sẽ
lìmg vào rừnn, kiêm chỗ ở của dân, bắt dán tra khảo, dân có
người sự clict sẽ dẫn đưừim chí đúnu cơ quan đơn vị thì chừng
ây mới đánh hay sao?
Tôi và anh Ma Hươiiíi cô lỉáng giai thích. Anh Hương nói
với họ là nó phá một ít đê chọc tức mình bộc lộ lực lượiìii. nó
xin quân đỏim hơn đi càn thì sẽ khó hơn. Dân nói: " Kliỏnc
phải 1 1 Ó phá một ít vì ỏ nu chưa xem cụ thể. Ba ò na cùng đi
v đ i c h ú n s t ô i l ê n c h ò i c ả n h í i i ới đ ổ x e m I1Ó p h á m ớ i b i ê t c ụ

ihê vê háo cáo với trên íiuìp clní nu tôi đánh n ó . ”
Oim già Chơ R(.ỉ \ à 3 du kích dần chúng tôi đi ru đôi cao
K.OI1 Sỏ, leo lên vo ne iiác của du kích, nhìn toàn bộ vùng lay
eiõne như sau một trận íiió lôc quật lúa 1 1 2 Ĩ1 toàn \ ùng. Đằng
xa cả lính ca dân CÔ112 bị hắt é p mỗi tên câm một cây sào dài
thi nhau quật lúa như nu ười điên múa võ giữa trời. Chúiiíi
quật hết đám rầy này đêu đ ám rẫy khác khiên mỗi người
chú ne tôi động đèn tim iỉan nhức nhôi. Họ hỏi chúng tôi :
' Nó phá đôn vậy, các anh chịu đánh chưa? Đe đập phá liêt
lua. chúne tôi sẽ kéo vào cùnu ăn ở với các anh luôn chứ còn
coch gì để chúnc tôi sôniỉ nữa đâu! Cớ quan sônÌZ làm sao,
chiíps lôi SÔI1S làm v ậ y ! ”
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Đúne 8 giờ sáng n s à y thứ 5 của cuộc càn, đông chí Chơ
Rci - Bí thư chi bộ Kon s ỏ , vừa là già làng - dẫn 6 tự vệ và 2
phụ n ữ â i ih ỉn ìs vào cơ quan Tỉnh iiy xin cặp lãnh đạo cliât
vân việc giặc phá lúa 4 ngày rồi sao không cho bộ đội đánh
để bảo vệ rẫy giúp dàn.
Anh T á m Triều - Thường vụ Tính ủy - ra tiếp dân, giải
thích, khuyên họ vê đê lãnh đạo bàn một chút rôi sẽ ra buôn
họp dân phổ hiên. NhƯnc anh em , đông chí. đô na bào vần
không chịu về vì về sẽ không trả lời được với dân, chờ lãnh
đạo cùng đi đế ra eặp dân, nói trực tiêp với dân.
Sau đó, Thường trực Tính ủy mời chúng tỏi họp hàn đôn 2
giờ liên để thông nhất chủ trương trả lời với dân là cho đánh
không?
Trone thành phân cuộc họp hôi đó, ngoài 2 đông chí Thườn"
trực Tỉnh ủy và văn phòng còn có tôi và anh Hương. Cán bộ
quân sự tham 1 1 1 ƯU cho Thường vụ Tính ủy có mặt các đông
chí Bảy Thành, Sáu Nam. Tư Lạc. Anh e m đêu nhât trí đê
nghị Thườim vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đánh mới bảo vệ
được rẫy cùa Kon sỏ. Lực lượng tham mưu đêu báo cáo t hôn"
suốt mọi câu hỏi do Thườnc vụ Tính ủy đặt ra. Chí còn tồn
một ý: Nói địch đi từng đám rẫy phá lúa của dân có thật không?
Bằng chứnu t h ế nào? Đã có đồng chí nào trực tiếp thấy nó
kh ôn s hay chí nc he nhân dân phản ánh, anh e m về báo cáo
lại?
Tôi vù anh Hươns báo cáo rõ trước Thường vụ Tỉnh líy
chuyên đi thực tếcl ii êu hôm trước, xin chịu trách nhiệm trước
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Thường vụ Tỉnh ủy và xin cam đoan: Nếu Thường vụ Tỉnh ủy
cho nổ súng đánh, khi địch rút rồi, kiếm tra lại mà thấy địch
không phá lúa, tôi phản ánh sai sự thật, nhân danh là Bí thư
Đảng bộ huyện Di Linh xin tự mình c h é m đâu chịu tội trước
Đang, ti ước nhân dân. Cuôi cùng, Thường vụ Tỉnh ủy quyết
đinh cho đánh và giao cho các anh quân sự nghiên cứu sử
dụng lực lượng và phương thức tác chiến sao cho có lợi nhất
đạt hiệu quả chiến đấu cao, bảo tồn lực lượn" tô'i đa.
Sau khi nhận nhi ệm vụ, các anh quân sự cùng tôi trao đổi
cách đánh kêt hợp hoạt động vũ trang với binh vận. Tron"
khi cho lực lượng 29 tiêp cận ra rẫy, chuẩn bị nổ súng đánh
địch, đông thời phát loa kêu gọi sĩ quan, binh lính địch đừng
phá lúa của dân, ai không nghe đừng trách sự trừng phạt của
dân. đơn vị vũ trang đã từng chiến thắng Bắc Ruộng không
tha các ngươi đâu! Lực lƯỢng đơn vị tổ chức 9 đông chí tranh
thủ mọi sơ hở và chủ quan của địch.
Đúng 3 giờ chiêu hôm ấy, anh e m tiếp cận sát địch trên 50
mét giữa rây Kon s ỏ , đứng dậy đồng loạt nổ súng đánh trúng
vào đội hình địch đang tập trune phá lúa của ông Đeo- cha vợ
anh Ma Hương. Ta nổ súng bất ngờ, địch tháo chạy. Anh em
rượt theo từ trên đôi đanh xuông. Tổ đại liên phôi hợp bắn chi
viện, chia cắt đội hình địch, không c h ế đ ị c h từ đồi bên trái và
quét thẳng vào đội hình chúng đang chạy. Bọn địch bị tập
kích bất ngờ tháo chạy xuống dốc. Xác chốt*của địch lă kềnh từ trên cao xuống sông Đăng Sách nằm ngổn ní.uiiL’.
Bọn bị thương trượt xuôi xuống dốc tạo thành hàng n hư đ ư ờ n s
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voi dày xéo trong rẫy.
Đên 16 2 ÍỜ 30, ta làm chủ trận địa, thu 8 sú 1 1 2 , trong đó có
3 tiếu liên, địch chết và bị thươnu trên 20 lẽn, ta hy sinh 2
đồ nu chí cán bộ tru ne đội.
Địch hị đanh bất neờ ciữa ban Híiàv, lioảníi hót tập trung
tât cả, đùm túm khiêng vác tử thi và thương binh rút miuy
chiêu vù tôi hôm ây, bỏ lại sô lúa đã thu trong ngày và phân
lớn lưưnií thực, thực p hẩm phục vụ cuộc càn. Từ đó cho đên
năm 1965. địch không dám hành quân càn quét VÙ1 1 SỈ Kờ Dòn,
dân sống tự do ngoài vùng kiêm soát của Mỹ - ncụy.

ĐỘI HOÀNH SƠN RA ĐỜI
Sau trận chôim càn ở rẫy Kon s ỏ , Tỉnh ủy Bình Tluiận
triệu tập họp Th ườ n 2 vụ Tinh ủy mớ rộ 1 1 ", có dôiiíX chí Lè Tự
Nhiên thay mặt cáp trên vê dự và thum nia đánh íiiá tình liình
và kết quả trận đánh Bắc Ruộng. Cán bộ lãnh đạo địa phương
được mời dự họp với tàm trạnc tuy liên tiêp eiành được nhữne
chiến thắng rất quan trọnc, nhưng lại cứ sỢ câp trên phê phán.
Trong cuộc họp, ngoài báo cáo đánh giá tốIIlí quát các
mặt hoạt động chính trị, vũ trans t ron 2 tỉnh, đặc hiệt là đánh
giá toàn diện vê trận đánh Bắc Ruộng imày 31/7/1960, đồng
chí Lè Tự Nhiên cho rìiiiíi trận đanh Bắc R u ộ n s là một chiên
côim xuất sắc nhãt trên địa bàn Liên tỉnh 3; trận đánh bọn
biệt kích ở La Hon chân đứim được chiên thuật hiệt kích địch
tự do hành quân đánh phá căn cứ, c h ú n ĩ không dám hoành
hành lùng sục sâu vào vùnu căn cứ cách mạnti trom; Liên
tinh; cuộc chống càn ở Kon s ỏ là một thắn LI lợi cả vồ chính
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trị. quân sự, binh vận, kinh tê đôi với tỉnh, những chiên thắng
nói trên đã cho p hép mỏ ra một thời kỳ mới ca vê mặt phôi
hựp chiên lược loàn miên và có thực tê đ ể vận dụng chiến
thuật ironíi việc to chức đâLI tranh chính trị, vũ traim troIiíí
tính, sóp một sô bài học cho iiên tỉnh, liên khu.
Anh Lê Tự Nhiên phàn tích tình hình với nhiêu ý sâu sắc,
nlniìiiỉ tôi nhớ khỏ 1 1 2 hêt. Thay mặt Liên tinh, anh đê xuất để
Tỉnh ủy niihiên cứu mây vân đê:
1. Tranh thủ thuận lợi, ra sức phát huy tliắim lợi, ra sức tân
cỏ 1 1 ” địch, phát triền mở rộng cơ sở vào vùng bị địch kiêm
soát (tân cỏ nu phía trước, củni: cô phía sau), vận động nhân
dân trong vùng địch ủng hộ giúp đỡ vìing ta, đảm bao vật
chát phục vụ phát triển lực lượng chính trị, vũ traiiii, đẩy mạnh
phoiiii trào quân cliúní: vận đ ộn a binh lính địch, iiiam nhẹ
lính cliàt phan độne ác ôn tron2 lực lượníi Iiíiụy quân, niụiy
quyền.
2. Vê tổ chức, càn khàn trướne tổ chức ngay một đội vũ
traim tuyên truy en mạnh phát triển lên phía Bắc đườnc 20,
có nhiệm vụ nôi hành lanc Liên tỉnh 4 từ Quă ng Đức xuông,
cliuấn bị thành lập tỉnh Lãm Đông, sẩn sàng tióp tlui và xây
dựiìíi phát triển hành laiiíi chiên lược Bắc Nam, Đỏng Tây
trên địa bàn Na m Tây Ne uy cn và Cực Nam Trung Bộ xuyên
qua Lâm Đô ne.
Với chủ trươnc trên, Thườn 2 vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thành
lập 3 đội vũ t ran” côn" tác xoi mở đườns lên phía Bắc Lâm
ĐÔI1ÍI eôm:
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1. Đội Hoành Sơn đứng từ Kờ Dòn - Kon Rum mở lên
hướne Di Linh, có nhi ệm vụ phát triển nôi vđi đội vũ trang
Quảng Đức gắn hành lang thông nhát Bắc Nam.
2. Đội vũ trang công tác Nam Sơn đứnn ở Tỏ La phát triển
lén B ' L ao do anh Nam làm đội trưởng. Sau 3 tháng, đội này
không phát triên được, Tỉnh ủy rút ve, giao địa hàn này cho
đội Hoành Sơn phụ trách luôn.
3. Đội vũ tranc c ò n ” tác Tây Sơn. do Huyện uỷ Hoài Đức
chí đạo và anh Trân Tích làm đội trưởng, đứng ở địa bàn Bờ
Gia, có nhiệm vụ phát triển lên hướns Đạ Gùi, Đông Nai,
iiiáp với lực lượng của R phát triển ra.
Tôi xin hàn sâu vê đội Hoành Sơn:
Đội vũ trunc Hoành SỜ1 1 , tách từ Huyện uỷ Di Linh đố làm
nhiệm vụ phát triển lên địa bàn Lâm Đône, đích thực là một
đơn vị trực thuộc tỉnh Bình Thuận lập ra. đảm nhận trách
nhiệm đã nói phân trên. Đội hoạt động độc lập. kliônn trực
thuộc Huyện uỷ Di Linh , trước mắt tạm thời trực tluiộc sự chí
đạo của tỉnh Bình Thuận vì tỏi là Tỉnh ủy viên Bình Thuận.
Bí thư Huyện uỷ Di Linh, được phân cô n" làm đội trưởne
kiêm bí thư chi bộ của đội. Nhiệm vụ xây dựim huyện Di
Linh đưực íiiao cho đồng chí Bích phụ trách hí thư thay tôi và
tạm thời chưa điêu đ ộn" đông chí nào tron" toàn bộ bộ máy
cán hộ của huyện. Tôi chỉ rút bổ sunii cho đội 3 đông chí:
1.

Anh K'RỔ, dân Kờ DÒ1 1 , bắt vỢ ở Tô La. cán hộ thôn, là

dân Iiiihèo, thường xuyên làm thuê cho đon điên của Pháp
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nên quen biết đường đi nước bước dọc đường 20, giúp đội
hoàn thành nhi ệm vụ.
2. Anh K Tiên, dân Kon Rum, là thành viên tự vệ buôn
có tác phong lanh lẹ, làm bảo vệ.
3. Anh K ’Rẻo, người Kon Rum, cơ sở buôn, là người giỏi
cắt đường rừng nhất trong đồng bào dân tộc trong vùng.
Ông già làng tcn là ỏng Ba Xà Lùng, người Kờ Ho làng
Kon Tẻ, bắt vợ ở Kon Rum. không nằm trong biên c h ế thườn"
xuyên của đội, chỉ sử dụng đi công tác chuyến. Sở dĩ chúng
tôi sử dụng ông Ba Xà Lùng vì ông có nhiêu con cháu ở vùng
đồng bào Kờ Ho. Ôn g là lính k hố xanh của Pháp về hưu lâu
lúc háy giờ có người cháu kêu ông là cậu ruột đang làm tổng
đoàn dân vệ huyện Di Linh. Ý đô sử dụng ông Ba là đổ tạo
mỏi quan hộ han đâu, thông qua con cháu của ông đ ể nắm
tình hình. Các anh tổ cluíc hỏi tôi đặt bí danh cho đội, tôi xin
đặt tên là đội Hoành Sơn( ■).
Cuôi tháng 1 1 năm 1960, Tỉnh ủy có bổ sung t hêm đồng
chí Lè Hữu Tư (thường gọi là anh Tám) làm đội phó phụ
trách quàn sự.
Tôi nhạn nhiệm vụ, các anh tổ chức ăn cơm chia tay dặn
dò, anh Lê Tự Nhiên cũng đèn dự. Anh e m hỏi tôi có ý kiên
gì không? Không thể dôi lòng mình, tôi trả lời: “ Đả ng viên
cán bộ của Đảng, Đảng bộ quvét định làm việc gì thì làm
việc đó, làm được hay không còn nhờ tập thể giúp đỡ, làm Bí
1 r ung hoi ky. mộ i s o đ ồ n ” c hí c ũ n u *_iọi đ ơ n vị mì n h là đ ơ n vị H o à n h
Sơn. lôi khóiiii rõ đòi b a n đạ t khi nào'.’
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thư Huyện LIV nhờ vào tập thê của h u y ệ n ; làm đội trưởng
côn" túc dựa vào 3,4 anh em trons đội, chi le) một điêu là
nhiệm vụ của đội Tỉnh ủV s iao n ặ n " nê nhưng tron 2 đội chỉ
có một mình tôi là Kinh và 2 đảng viên dự bị là neười dân tộc,
sức lãnh đạo bị hạn chê, trong lúc tiên lên vùni: trắng đônc
hào dân tộc làu nay do nmíời Pháp đầu độc hàng trăm năm.
Chúne tôi lo lắníi nhuìm các anh yên lâm. Tôi tròn 10 nám
SÔ 11U

và cônc tác trong vùng đônti bào dàn tộc. thực tê đã qua

íiiúp tôi có the hoàn tliànli được cônn việc các anh a i a o . ”
Cuộc họp xonc. tôi từ ui ã trở vồ huyện họp Huyện uỷ hàn
íiiao công việc cho anh Tá m Bích, chia tav anh em ra đi, lòng
thanh thản tự hào rane: Mình đi làm nhiệm vụ mới nặne nê
của tổ chức siao từ hai bàn tay trắnc, kh ô ns quan, kliỏníi
dân, không gạo. khônc tiên, đi xây dựne cơ nghiệp mới. đỏ
lại sự nghiệp cũ cho anh em, chẳng có ÍIÌ hơn là đê lại lònu tin
cua dân đôi với Đảníi bõ Di Linh chú nu tôi.
Chia tay anh e m khăn arii lên đườníi. hôn anh em ciuínc
tôi họp tại Rơ Diêu, họp đội cónc bô quyêt định và họp chi bộ
độn" viên nhau. Sau đó, anh Rẻo đi hợp pháp lên Kon Rum
nhỏ. mời ôim Ba Xà Lùng đên họp, bàn bạc côn? tác. Năm
anh em hạ quyêt tàm trons tháng 11,12 bằng mọi cách phát
triển cho được 24 buôn xã Đinh Tran" Hạ, 8 buôn xã Tân Lú
( phía Nam đườnu 20), một phân xã Liên Đâm, Gung Ré đê
đâu năm 1961 mở đường phát triền s ans Bắc đườim 20. thọc
lên Kin Đạ, liên lạc đườne dày Bắc Nam (ừ Q LIảng Đức xuôn tz.
Tuy có năm anh e m thôi nhưng chúnu tói trao đổi hct sức kỹ,
nhắc nhau bằim lời dặn cùa ncười xưa " m ạ n h dùnií sức, yêu
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dùng chước". Chúng tỏi bàn ve chước, chước ỈIÌ? Anh em
trao đổi hiên kê.
Ong Ba Xà Lùng đưa ra một ý h ay : Muôn phát Irièn nhanh,
làm sao gặp những ngứcìi có uy tín với dán. có uy thê'với ton ự
ly. dan vè cùng CỘ1 1 L! tác với minh, so nàV chịu imhe mình thì
họ hau vộ minh đi đau cĩíim được, iiặp dàn nào ho cũim khôn°
dám vê báo cáo \ ới địch.
Nghe nói, tôi cho là có lý, lìhưníi cái khó ở YÙIIÍI trắn<’ là
làm sao biỏt được ai là người có u\ tín với dân. có uy t h ế với
tông lý. ai là người chịu trách nhiệm môi uiđi để s ặ p họ và
biêt họ tôt xâu lliẽ nào mà dám uặp họ'.’ Ý kiên nêu trên tôi
đặt ra cho c;í năm anh c m cùne hàn và clniim tôi còn nêu nội
dung Vcu câu \ ận đông cách mạim ở vùim này chủ dồ là Ui đê
trao

đ ổ i?

Ticp lục tham Liia cônu tác với ch ú 1 1 ” lôi, ônu Ba Xà Lùnc
nói: " Côn g tác (rong vùnu đône bào dân tộc của d ú m " tỏi
ông nôn chu Ý các hà. Qu vê n là cac hà. Đàn ông, nêu vợ cliêt
đi. vê nhà mình chí có c a y xà LIIIc thoi. cò n tà i san, c h u m ch c

mặt đông, khan ùi là cii;i nhà vơ. Níiười I1 1 C có c]iiycn CỊLivêt
định trong gia đình, cô vân t ron” íiia tộc thì có ônc cậu. Cậu
có quyên vê chính trị đôi với gia tộc. quyêt định plián chia
rừng núi. là người thum mưu, tham nia. Do vậy mà có thời
dân Nộp có bà Lat Nao Xe. dân Kờ Ho có hà Cọ ờ Đồ nu Đò
vận động dân Kờ Ho nổi lên chõng Pháp. Bây u i ờ ỏ đây có hà
Phan. Bà ây cũng ghê lắm. hả nói chuyện như các anh nói
vậy. Bọn lổng lý vùng này không cãi lại được hà ây đâu. Làm
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s a o c ặ p được b á , t r a n h thủ b ả c h ị u t h e o m ì n h thì d â n vùng

này sẽ theo hết với mình. Còn đàn ông thì co ihằng K' Xíu,
nó kêu tôi bằng cậu, ở buôn Bờ Lạch Kon Tẻ. Nêu gặp được
nó, thỏníi qua nó, nắm hết tổn" đoàn dân vệ dọc đường 8 thì
mình làm c ô n 2 tác yên t âm. "
Cá ba anh em dân tộc troim đội nchc ôn? Ba nói bằng
liẽiiii dân tộc, đêu cật íùi tán thành. Tôi tiêp thu được ý ông
Ba Xà Lùníi và nhận thúi độ đông tình của anh e m troim đội.
Tôi nêu tiêp: Y ônií Ba giới thiệu hai Iieười tỏt là đưtic rồi,
nhưnii hã> íiiờ ta làm sao gặp được và khi íiặp sẽ nói với họ
nhữníi t z ì C h ứ rủ đi làm cách mụna với mình sao được?
One sià nói tiêp: " G ặ p hai người này thì dễ, còn gặp nói
chuyện Lrì thì ôiiíi tính, cái tòt là hai imười này đêu giỏi tiêng
Ki n hÔn LT hiên kè luôn: “ Hiện nay v ợc h õ n e bà Phan (chông
là ôim K'TỎ) làm ruộng ờ La On, tôi thường nmi lại trong
chòi dê siữ thú lừng ban đ êm ra phá, ta hành quân lên đóng
ờ rừim Rờ Po nám tình hình. Nêu vợ chỏng bà Phan có ngủ
lại, tôi ta gặp tro ne chòi r uộ ns lù tốt nhât. Còn gặp K ’XÍU thì
đê tôi đi vồ buôn b ằ n " con đường hợp pháp, gặp nó, thăm dò,
tranh thủ. thông cảm \<íi cháu tôi trước rồi sẽ bàn kê hoạch
iiăp anh Canh sau mới được".
Như vậy, việc xác định đôi tượns lớp trên, sià làng, trí
thức tron li dân lộc cân phải vận động và cách tiêp cận đê gặp
là có thê đưa vào kè hoạch, còn nội d un s mục tiêu cân vận
động trong mỗi đôi tượne khác nhau chúng tôi hàn tièp. Trong
đội thôníi nhát với nhau là trước hêt phải làm cho nhân dàn
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hiếu hêt â m mu'u thủ đoạn cướp nước và bè lo tay sai bán
nước của Mỹ - Diệm, kêu gọi tinh thần đoàn kết tương trợ
giữa các dân tộc cùng nhau đấu tranh c h ô n ” xâm lưực Mỹ và
tay sai bán nước, độmi vicn tinh thần yêu nước, thươiiíi dãn,
đứng lên làm cách mạníi bao vệ dân tộc, bảo vệ xóm làim,
hám đât bám J'ẫv rừng làm ăn, cliốViíi bắt lính đánh thuê cho
Mỹ - Diệm đã chông lại nguyện vọ nu độc lập, thônc nhất Tô
LỊUÕC mình.
Anh em c ũ n >2 nliât trí giáo dục tình thươnc yêu các dân tộc
thiểu sô cùnti cánh Iiíĩộ đang chịu đau khố vì chính sách cườníi
bức, dồn dân, tập trung, k ềm kẹp của địch, nay mât hết cửa
nhà. đói khổ. k h ô n s có cơm ăn, áo mặc như dân Kờ Dòn, Tô
La, Mãn Tô. Bà Gia, La Dạ, La Níiâu VÁ'...; liêu cao tinh
thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “ Nhiễu điêu phủ lấy ni á
gươ n g , người t r o n g m ộ t HƯỚC p h ải t h ư ơ n g n h a u c ù n g " , “ Đoàn

kêt là sông, chia rẽ là chêt" . Động viên tinh thân nhân ái “ Lá
lành đùm lá rách", eóp nhau kẻ ít ncười nhiêu ciúp đỡ b ằne
hành động cụ thô đ ô [1 LI bào Tô La. La Dạ lúa siốne, muôi ăn.
áo mặc, dụim cụ sản xuât.
Toàn đội thône nhát nội dunii yêu câu mục liêu vận đ ộ n ”
nói trên đôi với vùnií trắng, chuẩn bị có cuộc tập huấn cho tất
cả CÔI c á n c á c b u ô n v ù n g m ớ i " i ả i p h ó n t i i m à y 3 0 / 7 / 1 9 6 0 t ừ

khu tập trune Bắc Ruộng mới trở vồ, từ đó mà có sự phân
công từníi buôn ở vùng căn cứ giải phóna lên vận động các
buôn vùng còn tạm chiêm, giúp đỡ lẫn nhau xóa mọi định
kiên chia rẽ íiiữa các dân tộc mà thực dàn Pháp đẽ jjỊÌ giữa
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dãn Ko' Ho, Kờ Dòn, Nộp, Tô La. Bà Gia Y.v...
Sau cuộc họp, ô n s Ba Xà L ùn s vê Kon Rum, hôn anh em
cluíim lõi còn lại cắt rừnc di tìm chỗ ở. làm kho cât giấu tài
liệu, s.nh vở đê cliuân bị đi cõnti tác theo lịch tron” thánu.
Ọua một đựt công tác, bôn anh e m quân nhau với địch đê
\ ậ n độ n u quàn chú ne từ buôn Bơ Krôn lên Kon Chạ. Chù
Lào dcn Kon Ká, Kon XỊp... và vê đên buôn Rơ Po tròn 10
niià}
Cluine tôi đi đôn đâu cũnc nhận thây hà con nhân dân
\ ìnu: này tiêp tliu cách mạim rát nhanh, anh hướim trận đánh
chi khu Bác Ruộnn rát kin. Họ cho rằníi: Pháp cai trị ta mìn
100 năm na> đành chịu thua Việt Minh, Pháp phai ký hiệp
định Giơ-ne-vơ rút vê nước, Mỹ - Diệm làm sao thíínii nổi
Viei Minh được. Mây năm nước. Pháp đôn khuyên dụ, nói
khi nào trời sập thì Pháp mới thua Việt Minh, nay trời chưa
sập mà Pháp phải thua rồi! Pháp thua rút đi, Mỹ lại đèn đã bị
điiiih. Bắc Ruộng khôn c ciữ nối mà nói íiiữ miên Nam, đánh
iniẽn Bác làm sao nối!
Trone quá trình đàm đạo với dân, nhiêu ônu sià đè xuât
nên cặp T ổ n s Nài đô dạy nó, ròi nó nói chuyện lại với lý
irưởns: và phó lý biết cách m ạ n ” , bọn nó phai cùim một bụnc
\ đi dân, đừne theo Mỹ - Di ệm làm khố dân, trước đây họ
theo Pháp, nay Pháp thua vê nước có đem họ theo đâu; Mỹ Diệm đến, họ lại theo Mỹ làm hại dân và lôi MỸ sẽ thua, Mỹ
cũiiii bỏ họ đây!
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Khôiiii phải như những ncày Iiehe lời Tây tìm hát Việt
Minh đôi muôi, khi dân đã nhận ra lẽ phai, lời nói của dân
sao mà mộc mạc, chân thành, thật cam đ ộ n u ! Đội có chươníi
Hình tìm s ậ p chị Phan trưđc, t h ôi mq u a chị Phun làm mòi giđi
lỏi kéo Tổ ne Nải và Tốiiíi Bờ Riêu.
Sau chuyên c ô n ” tác. chú nu tỏi vồ đ ó n s ở rừne Rơ Po
dùim anh K ' B é o lên quan hộ với chị Phan, thăm dò xem tôi
vỢ chồIIII có ờ lại chòi liiử lúa khỏ ne và t ron” vìnm ruộiiiỉ rẫy
có mây chủ ở lại đ êm đè tìm cách bô trí đôn cặp.
Đúne 20 ui(ì đ ê m 5/12/1960, bôn anh e m tro nu đội do em
Trỏ - thanh niên buôn R(f Po - dẫn đườiiii đén vùnti ruộntz La
On. Trinh sát kiêm tra tát cả các chòi thây không có nuưừi ở
lại. riêníi chòi chị Phan có đôt lửa trên chòi, năm anh e m tiêp
cán đên chân chòi, nuôi lắng nchc dộne tĩnh, thây vự c h ô n ”
chị Phan đaim ăn cơm tôi. Hai ónti bà vừa ăn vừa trao đỏi
ha nu tiênu Kờ Ho việc Ncỏ Đình Diệm làn ác, làm khổ dán
Nộp, Kờ Dòn, Tô La bị đói lẽn Kờ Ho xin lúa cióng. họ đên
các buôn nhưiiíi chưa thây đên chỗ mình, nêu họ đên cũniĩ
phải niúp họ tội nchiệp. Nói xone. ôn c K'TỎ - ch ồ ns chị Phan
- 1 1 1 Ớ cửa chòi ra kéo dây siật bỗ cạp đuổi thú rừne nhưim
khôn" phát hiện thây ch únc tỏi. Sau đỏ. ÔI1 1 I bước vào tro nu
chòi, tôi ra hiệu anh Reo lên tiênu tànii hắ 11 11 hỏi ban>z tiêne
dân tộc: " Có ai ở trên chòi kliôim?"
Anh Rô, anh Rẻo và tôi trèo lên chòi, còn Tiên và Trỏ
đứng dưới chòi cảnh giới, đê phòníí địch đi ki ểm tra chòi rẫy
han đêm. Anh e m ehúnti tôi vào chòi, vợ chồim chị Phan I1 UCÍ
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n&ác. Chị Phan liỏi các anh là ai và có vỏ mát bình tình.
Trước thái độ ni êm ncí ôn tôn của chú 11 1 1 tôi, đặc hiệt là
anh Rổ và anh Reo đùiìii tình cảm và bằiiiỉ tiếng nói dân tộc
trân an Iiiiiiy, hai vợ chôiiii yên tâm đón tiêp chúng tôi. Chị
nói nuiiy : " Các anh đi chắc chưa ăn cơm tôi, tôi làm cơm
dân tộc Kờ Ho mời anh e m ăn đè làm quen trong đ êm nay
trên đông ruộnc này."
Anh cm từ chối và đi imay vào câu chuyện thăm hỏi sức
khỏe, khai thác tình hình đời so liu san xuât của dàn, của gia
đình IÙI1 ỈI xóm. Oim K ‘TỎ ncồi Iichc, một mình chị Phan giải
đáp tất cá nhữim điêu ch ún c tôi muôn biết một cách rành rọt,
thoai mái, điiiiii n h ư ỏ n e Ba Xà Lù 1 1 " dã giới thiệu tính thô 1 1 ”
m i n h , lưu loát c ủ a chị.

Tôi hỏi chị : " Thú rừim phá lúa nhiêu, nhưng tại sao mọi
người kliôim ờ lại uiừ, chỉ có sin đình chị ở lại, Mỹ - Di ệm có
biết không? Nỏ có cho phép không mà chị dám cV? Có trường
licip nào lính đi tuân han đ ê m ở vùne này k h ô n c ? ”
Chị n ó i : ■■Mỹ - Diệm kliône cho ở đèm nên dân họ sự, không
dám ở. Ruộna rẫy họ ở xa, thú rừne cũnc ít phá, còn ruộng tôi ở
sát bìa rừng, klìône íiiữ một đêm là hêt nsay, còn đâu mà ăn nên
tôi phai ở lại eiữ rầy, chứ nỏ đâu có cho. Thằne chông con Bướm
là con rê tôi tronc ban đại diện xã Đinh Tranc Hạ. Khi nào có
lính đi vào ruộnu, nỏ báo là có vợ chônc tôi giữ rẫy tronc này
đưực xã cho phép, mọi việc phải qua đại diện xã". Như vậy, tôi
lại biết thỏm chị Plnm có cậu rê có chân trone ban đại diện xã.
Tôi hỏi chị làm sao uặp thăm hết cả cia đình hoặc cặp vợ
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chồng Bướm cũng được. Vợ chồng chị hứa sẽ giáo dục nó
trước rồi sẽ đưa ra gặp sau.
Qua câu chuyện tâm tình quanh bếp lửa trên chòi cao giữa
ruộng rẫy mênh mông, chúng tôi nói cho anh chị nche vồ âm
mưu thủ đoạn thâm độc dồn dân bắt lính, phá hoại hiệp định
Giơ-ne-vơ của Mỹ - Di ệm làm cho dân ng hè o khổ, dân tộc
ngu dốt, 95% dân không biết chữ đổ dỗ lừa phỉnh mua chuộc,
dụ dỗ làm tay sai cho Mỹ, làm bia đờ đạn, gây cảnh nồi da
nâu thịt, chia rẽ Nam Bắc. gây chiên tranh anh e m ch ém giết
lẫn nhau. Phải chi khi Pháp chịu thua rút vê nưđc, đất nước
hai miên thông nhât, không còn chiến tranh thì đâu có canh
con xa cha, vợ mât chông, ông bà già inât con, làng xóm
không còn trai tráng trong gia đình, ông bà già phải tự làm
lụng nuôi thân, chẳng biêt lúc nào có thái bình an lạc.
Tôi nói đến đó, vợ chông chị Phan bật lcn khóc và nói :
"Trước đây tôi có nghe Cụ Hô thương dân lắm, nhưng rồi
mẵi trông để xem 11 <1 ười của Cụ Hô là ai mà chưa gặp. Dân
Kờ Ho có người trung thành ở với Tây bắt dân làm xâu nộp
thuế, đã chịu khổ nhục lâu rồi, nay thì ở với Mỹ - Di ệm lại
khổ hơn Tây, không được tự do làm ăn trong rừng núi của
mình. Tôi biết dân Kờ Dòn, dân Tô La, Măn Tô", Bà Gia bị
Mỹ - Diệm dồn ở khu tập trung Bắc Ruộng, tài sản, buôn
làng, Iiưdne rẫy bị đốt phá khô nc còn gì hêt. Nay nhờ cách
mạng, bộ đội Cụ Hô về đánh Bắc Ruộng, dân chạy về núi
rừng của mình, nhưng đâu còn cái gì mà sông, đang chịu đói
khổ, bệnh hoạn, chết chóc, tôi thương nó lắm, thương dân tộc
tôi lắm, nhưng đâu biêt làm sao! Ông trời ơi! Ông bà ơi! Sao
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dân tộc này khố quá vậy! Nay các anh em làn đâu tiên đôn
íiặp \ Ợ chỏiiíi tôi, nói rõ â m m ư u P h á p Vlỹ c h o tôi n e h e . P li áp

- Bao Dại trước đây, cũng như Mỹ - Diệm Iiíiày nay xuyèn
tạc sụ' thật, izây chia rẽ iỉiữa các dân tộc. íiiữa Kinh và Thượim,
làm cho dôim bào mình hiểu lâm nhau. Nay thì anh e m đôn,
đ ã n ó i r õ h ê l m ọ i v i ệ c , v ợ c l i ô n g tòi h i é t t â m l ò i m c ủ a C ụ H ò
ròi . n l i u ì m b i ê l r ỏi thì l à m s a o đ â y ? "

C h ú n s lôi tiêp tục trao đổi cụ thè với vỢ chông chị một sô
v i ệ c . T ò i đ ê Iiiihị c h ị h à n YÓti d â n p h ả i c ó n m í ờ i iiiũ' r u ộ n g ,
khô i i ii n ê n đ ổ d ị c h l à m k h ó d ễ m à đ ế v o i . n a i , l ợ n r ừ n u b a n
đ ê m ra p h á r u ộ n n . c h ị u c a n h c ó l à m m à c h a n t i c ó ă n . M ỹ -

Diệm bièt được có ra lệnh câ m tliì hà con tố chức lại làm đơn
lèn huyện đâu tranh. Mỹ - Diệm có thể khỉmii bố đánh đụp
ùiìm Iiiiười, cluí kliònu thế bắn tiiêt tù. uiam nhân dân cả buôn,
cả xã đưực dâu. Bác Hô dặn ta: Đe c h ô n 2 íiiặc tliắim lợi là
phai đoàn kết đâu tranh, đoàn kết thì sôna, chia rõ thì chêt.
Từ xưa ông cha ta cũ nu có câu “ Thà clict đứnti chứ không
chịu sốiiL' quỳ". Muôn đoàn két đưực nhàn dân, phải có người
íiiáo dục xóm làne. động viên dân lànn đoàn két, thương yêu
nhau, iiiúp đ(l lẫn nhau làm ăn, đoàn kêt trong buôn, đoàn
kẽt buôn khác, đoàn kòi. thương yêu, đàu tranh bảo vệ cuộc
sô ne ca dân tộc, đoàn kêt dân nelièo, tranh thủ lđp già làng,
tranh thủ han đại diện xã hiện nay và tranh thủ đoàn kêt tống
lý. GUM của thời Pháp cai trị còn lại. cùng nhau đoàn kêt lại
d â u tranh bảo v ệ dãn l ộ c , b ả o v ệ x ó m 1ÙI12, l à m cho m ọ i

11” ười dãn tron Si buôn làim cùiiìi inộl 1ÒI1C một dạ, con cháu
làm theo lời ône bà, cha mẹ, klìône bị kẻ xâu lừa phỉnh, ncười
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với ncười Sốriíi vui ve, không ai alicn ghét, ganh tị nhau, không
đế cho tè vệ ( đại diện xã) ức liiêp làm điêu ác với dân làng,
không đế xóm làim có người thù ghct Việt Minh. Cộng sản là
Việt Minh. Việt Minh là việc của mình. Những người theo
Cụ Hò làm cách mạnii như anh em chúne tôi không có mục
đích nào khác là đi nói cho dân biết để dân không lầm imíu
của Mỹ - Diệm, chỉ vẽ cho dân đâu tranh khi bị Mỹ - Di ệm
hà hièp, đỏ 1 1 ” viên nhân dân đoàn kêt đâu tranh, đừng để
eiặc Mỹ dù nu dân mình đánh lại dân mình, tiến tới thực hiện
cho đƯỢc hiệp định Giơ-ne-vơ, t ổns tuyển cử thống nhất Bắc
Nam. Đó là đườne lòi của Cụ Hô, của Việt Minh, của anh em
chú 11 ù tỏi.
Vợ chònsi chị ngôi n s h e nhữiiíi điều chúnc tôi trao đổi với
thái độ nehi êm lúc và phân khởi tiêp thu. Khi chúng tôi dứt
lởi, chị Phan phát biếu : "Nluìnu điêu các anh em nói, ông
nhà tôi và tôi nulic rút phải, làm được thôi vì dân Kờ Ho bây
Lĩiờ lân lân c o n m ắ t đã s á n g , c á i tai đã Iiíilie đ ưự c c á c h m ạ n g

và Cụ Hô lôi! Họ muôn theo lắm nhưng không ai đứng ra tổ
chức đê họ theo. Bữa trước thằnc K ' B é o ở buôn Rơ Po có lên
nói với tỏi vê cáclì m ạ n g . ”
Chị nhìn ônc K'TỎ. mỉm cười và hỏi đùa : “ Các anh hảo
tòi làm cách mạne, íiiáo dục dân tro 1 1 !Zbuôn, trong xã, ô ne có
ủim hộ tỏi và cùng làm với tôi k hông?" Onti K'TỎ trả lời:
" Bà làm, tôi ủnc hộ và sẽ một bụng một dạ với hà, tôi sẽ giữ
trong bụng, không cho người xâu biêt, lo làm tôt cái rẫy, cái
1 1 1 0 1 1 2 đế có cạ o nuôi con. nuôi bà và bí mật iiiúp anh e m ta

làm cách m ạ n s như các ảnh nói đó, có phải không?' '
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Say sưa câu chuyện, tôi x em đông hồ. Đã 2 giờ sáng! Anh
Rổ, anh Rẻo ngồi ngáp dài, ông K ’TỎ bước ra giật dây bô cạp
đuổi nai, heo. Ba anh e m chúng tôi xuông chòi. Nhìn bâu trời
u ám, chúng tôi hội ý với nhau: Bây giờ khuya quá rồi, chúng
ta từ giã đi ra rừng đế ông bà nghỉ.
Vợ chông chị Phan đang đứng trên câu t han" nghe chúng
tôi trao đổi, chị lên tiếng nói : “ Các anh e m ở đây chơi với
anh chị một đêm, sáng sớm sẽ đi, bây giờ sương xuông lạnh
lắm, e m nào buôn ngủ thì ngủ một chút, e m nào không ngủ
thì uông rượu với vợ chồng chị cho vui, mây khi gặp làm
quen được với người của Bác Hô."
Chị nói chưa dứt lời thì ông đã mang ché 1'ƯỢu mở nắp để
giữa chòi và đã sẩn sàng mây bầu nước đổ vào. Ông xóc cân,
bà n êm thử và kêu cả Trỏ vá Tiến lên đủ n ăm anh e m cùng
chị uống tới sáng. Chị vừa uống rượu vừa làm cơm sáng, dỡ
cho năm anh e m chúng tôi hai bồ lơ cơm và một bờ lơ gạo.
Chị đưa cho anh Rổ, anh R ẻo và nói đây là kỷ ni ệm lòng anh
chị gặp gỡ anh e m ban đâu. Chị còn dặn anh e m dân tộc phải
bảo vệ tôt anh Cảnh vì người Kinh có một mình ảnh trong
đội, còn nó mới còn mình!
Thật là một đ ê m công tác không bao giờ quên!
Khi năm anh e m chia tay anh chị ra về, chị còn hứa với
chúng tôi sẽ tìm cách nói chuyệnvới Tổng Nải, tổng Bờ Riệu,
giáo dục con rể - chông con Bướm - rồi sẽ đưa ra rừng gặp
chúng tôi giáo dục và giao nhiệm vụ, cùng dân đâu tranh
không theo M ỹ - D i ệ m làm hại cách mạng.
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Sau năm ngày, chị đã đưa các đôi tượng nói trên gặp chúng
tôi. Tranh thủ thuận lợi suốt một tuần lỗ, cả đ êm và ngày,
chúng tôi gặp nhàn dân 18 buôn xã Đinh Trang Hạ và 8 làng
xã Đáng Lú dọc sông Đạ Giam, Đạ Nga phía Na m đường 20.
Tât cá tổng lý và GUM cũ tìm gặp chúng tôi, xin lỗi những
việc làm không tốt với dân thời thuộc Pháp, xin cách mạng
tha thứ.
Ọua đợt cône tác suốt hai tuần lễ, ngoài những việc làm
trên, dã có thcm 3 thanh niên ở Rơ Po, Kon Xịp xin thoát ly
đi CÓI1 U tác với đội. 11 thanh niên ở Hàng Bọt xin cùng đội
Hoành Sơn lên công tác ở vùng Đăng Lú, Đinh Trang Hạ. Sô
anh em này sau trở thành cán bộ nòng cốt công tác và chiến
đâu, thanh lãnh đạo địa phương. Đó là 6 anh e m Độc, Lập,
Hòa, Bình. Thông, Nhất bổ sung cho Ban kinh t ế tiếp liệu
Bình Thuận trực thuộc bộ phận anh Hiếu ( có lúc gọi là anh
Hàn). 6 anh e m này đã hy sinh anh dũng trong quá trình công
tác và chiên đàu trên chiên trườne Bình Thuận - Lâm Đông.
Các đô ne chí Bông, Biệu, Biểu, Quyết., trở thành cán bộ,
hiện nay còn ở Sơn Điên.

ĐÁNH TOÁN CÔNỔ AN MẬT v ụ
TẠI KHU TẬP TRUNG CHÀ LÀO ĐẠ Kộp
Hoạt động trong 3 tuân lễ, chúng tôi trở vê đ ó n s quân
giữa cánh rừng Kon Rum. Hàng Bọt để nghỉ ngơi và kiêm
điểm công tác cuôi năm, rút kinh nhgi ệm và tố chức học tập
tinh thân nghị quyết 15 cho sô cán bộ thôn và cơ sở ở các
buôn Kon Rum, Hàng Bọt. Rơ Pú. Rơ Diêu, Đă ng Minh lúc
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bấy giờ Huyện uỷ Di Linh giao cho đội vũ trang tuyên truyền
Hoành Sơn làm chỗ dựa.
Khi về đến Rơ Pú, tôi nhận được quyết định của Thường
vụ Tỉnh ủy bổ sung anh T á m - cán bộ quân sự - làm đội phó
của đội Hoành Sơn. Trong hơn hai tuân lễ chờ đợi đội công
tác về, anh làm quen với dân Kon Rum, nắm và huấn luyện
quân sự cho sô thanh niên Hàng Bọt. Tuy anh e m trong đội
và cả tôi mới gặp anh lần đầu từ đồng bằng lên, nhưng qua
thư của Tỉnh ủy giới thiệu và quyết định bổ sung phụ trách
quân sự, chuyên trách quân báo, đôi với đội thật vô cùng quý
giá! C h ú n g tôi

coi

anh T á m như anh e m . Hai chúng tôi trao

đổi tình hình, phân công anh tiếp tục huấn luyện du kích Kon
Rum, Hàng Bọt, tổ chức lực lượng trinh sát lên vùng Kờ Ho,
tổ chức thanh niên du kích đi hợp pháp lên đường 20, đi Di
Linh, B ’Lao n ắm tình hình và c huẩn bị cho c huyến công tác
đến, phát triển qu a phía Bắc đường 20, thực hiện k ế hoạch
nôi đường hành lang từ Trung ương vào và hình thành đường
dây Nam Bắc thuộc m ảng Cực N a m Trung Bộ và Nam Tây
Níiuyên, còn tôi tổ chức học tập cho đội và cán bộ cơ sở trong
phạm vi khu vực Hu yệ n uỷ giao cho đội chịu trách nhiệm.
Anh T á m tuy thoát ly từ vùng Kinh ở đồng bằng lên, sông
hợp pháp, mới lên vùng núi nhưng với tác phong cán bộ bộ
đội Cụ Hồ, anh thâm nhập vào quần chúng dân tộc hết sức
tốt, miệng nói tay làm, sông “ 3 c ù n g ” với dân. Anh e m thanh
niên mến mộ, mới mười mây ngày thôi mà anh đã nắm và sử
dụng trên 30 thanh niên Hàng Bọt, Kon Rum làm được nhiều
việc đáng mừng.
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Tôi vừa chuẩn bị kết thúc lớp học cho anh e m đội công tác
và 15 cán bộ, đảng viên cơ sở các buôn mang cơm gạo lên ăn
học 3 ngày, bàn k ế hoạch bô phòng, bảo vệ nương rẫy thì 10
giờ ngày 30/12/1960, tôi nhận thư anh Tá m do thanh niên
Hàng Bọt mang vê báo cá o tình hình có toán công an mật vụ
vũ tran" gôm 5 tên do K'MÓ câ m đàu từ Di Linh xuống ấp
Chà Lào Đạ Kợp. ơ đây chúng đang tra khảo dân Chà Lào
về việc dân Kờ DÒI1 , Tô La lên quan hệ mua lúa giông mấy
tháng trước. Ch Ún 2 tra khảo dân hỏi người nào đã vận động
tiếp tê cho dân Kon Rum, Hàng Bọt'.’ Ch ún g đi với hình thức
nsụy tranc, mỗi tên m u n s cùi và một cây súne lục bỏ trong
gùi, tối ngủ nhà dân. không canh gác. Chúng định hát dân
Chà Lào đưa đi Kon Rum, Hàng Bọt.
Dân Chà Lào lo sợ, thanh niên Chà Lào đê nghị rủ thanh
niên Hàng Bọt phục rượu cho 5 tên này say m è m rồi vào bắt
giết nó, không để nó phá hết xóm làng. Trong thư, anh Tá m
đê nghị đội cho thực hiện chủ trương đánh bắt bọn này đ ể trừ
hậu họa sau chuyên đi của toán tên K'MÓ. Anh đê nghị luôn
phương án cho đánh vào 7 giờ tôi là giờ nó sơ hở, súng còn để
tronc gùi, dân đãi cơm, uống rượu tập trung giữa nhà sàn. Ta
dùng 12 thanh niên cộns: với 3 anh em của đội Hoành Sờn
chia 3 mũi vào é m 3 cửa, xung phong vào bắt sông bọn này
để khai thác â m mơu địch rồi xử lý sau. Vê trang bị của ta,
đội có 1 tiểu liên, I s ún" trường, còn 12 thanh niên mỗi anh
em chặt một đoạn côn ngắn dắt sau lưng và một đoạn dây để
trói....
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Tôi n g h i ê n cứu phương án anh T á m trình bày trong thư,
thây cũng có lý. Nế u không đánh bắt nó thì nó tiếp tục phá
bàn đạp của đội đ ể ph át triển sang hướng Bấc theo m ệnh
lệnh của trên và nó sẽ còn phá cả dân căn cứ mới, phá khu
dân về làm ăn không yên thì khó khăn lâu dài. Đây chỉ là nội
duns thư viết, còn cụ thể thì phải gặp anh T á m trình b à y rõ
ràne

mới q uyết định được. Tôi viết thư cho anh T á m đê

nghị tiêp tục cho du kích Hàng Bọt lên Chà Lào nắm. tình
hình thật cụ thể và ảnh vê trực tiếp trao đổi kỹ mới d ám quyết
định. Tôi giao thư cho du kích mang về cho anh Tám, còn tôi
tiếp tục tổ chức lớp học cho anh em.
Đúng 3 giờ chiều ngày 30/12/1960, anh T ám dẫn 8 thanh
niên Hàng Bọt chạy về chỗ lớp học chúng tôi đang dặn dò
công việc để kết thúc lớp học cho anh e m ra vê. Anh T á m
trao đổi với t ô i : “ To án tên K ’MÓ hết sức chủ quan. Trưa nay,
bọn nó đi ra sông n é m lựu đạn ma ng về buôn ăn nhậu, đông
bào Chà Lào đang đãi rượu giữa nhà sàn trước buôn. Bây giờ
anh đồng ý làm công tác tổ chức tại đây, 4 giờ chiều hành
quân tiếp cận, đến 7 giờ tôi ập vào bắt sông bọn nó. Tôi đã để
4 thanh niên Hà ng Bọt ở bám trên đó, còn 8 anh e m đi theo
tôi tố chức thành 3 mũi. Anh phụ trách một mũi với 3 thanh
niên. Anh có cây súng lục Bê-răn-tít chặn cửa trước, còn anh
Rẻo và 3 thanh niên phụ trách chặn cửa phía Bắc. Tôi có cây
súng xếp bá cùng 2 thanh niên nhảy thốc vào cửa phía Na m
của nhà sàn, phía m à bọn nó để 5 cái gùi. Đứa nào khán g cự
bên trong thì tôi xử lý, còn thằng nào nhảy ra ngoài các anh
chận bắt trói lại. Sau đó sẽ lục soát, thu vũ khí, tài liệu, tất cả
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đều có trong cái gùi chứ trong người nó không có cái gì, đừng
sợ! Anh đồng ý quyết là tôi đi ncay mới kịp!"
Tiêp thu ý kiên anh T ám trình bày, tôi mời mấy anh e m
t r o n g đ ộ i h ọ p n g h e a n h T á m p h ổ b i ế n , sau đ ó h ọ p c h i b ộ hạ

quyết tâm theo sự phân công đảng viên. Nói chung, trong hai
cuộc họp hơn một tiếng đồng hồ. tất cả 6 anh e m trong đội và
8 thanh niên tham gia trận tập kích đều phấn khởi, tin tưởng
với quyêt tâm cao. Cuộc họp chi bộ với 4 đồng chí có tính
chât hội ý, xúc định trách nhi ệm lãnh đạo gương mẫu trong
chiên đâu trước quàn chúng.
C h ú n g lôi b ắ t đ à u h à n h q u â n v à o l ú c 4 g i ờ 3 0 c h i ề u n g à y

30/12/1960. Anh Tá m n ắm tổ du kích Hàng Bọt đi trước theo
đ ư ờ n g m ò n . Với khí t h ế h ă n g h ái , a n h e m đi h ế t sức n h a n h .

Chưa đây một giờ đã đèn mảng rừnc đầu buôn, anh e m ra
hiệu tât cá rẽ vào lìínti. bám theo bìa rừng tiếp cận sát buôn.
Đ ú n g 6 g i ờ 3 0 c h i ê u h ỏ m đ ó , c h ú n c t ô i d ừ n e l ạ i đ ổ đ ợ i ÍZÌỜ

đột kích theo kê hoạch. Khôim may, có ông già trong buôn đi
t h ắ n g ra bìa r ừ n g , con chó đi t h e o p h á t h i ệ n c h ú n g t ô i s ủ a

vang, tiêp đó 2 - 3 con tronụ buôn chạy ra cùng sủa, như vậy
không làm sao giữ được hí mật đến tối mới vào. Anh Tá m
phía đằng trước ra hiệu xuniỊ phong thẳng vào buôn một cách
bât ngờ như mũi tên. 1 1 anh em tôi, theo sự phân công của
mỗi mũi, chạy tliảns váo nhà bọn chúng đang tập trung uống
rượu. Tổ tôi dứng chận cửa trứớc ở hướng Đông, tổ anh Rẻo
chận cửa hông phía Bắc. Bọn chúng trong nhà bất ngờ theo
dàn chạy ra. Chúng tôi tóm gọn 4 lên, anh e m thanh niên đò
nhau bắt trói.
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Tôi sang ki ểm tra tổ anh Rẻo cũng đã làm xong. Kiểm tra
lại thây thiếu tên K'MÓ, nhưng trong nhà không còn ai, tôi
vào nhà ki ểm tra thì tron? nhà tôi om. Tôi rọi đèn pin thấy 5
chiếc gùi đế ngay hàng. Tôi kêu anh Rẻo và thanh niên vào
nhà mang ra. Chẳng thấy anh Tám đâu cả. tôi bước sang ngang
phòng bên hông, rọi qua chiếc đèn pin thây anh T ám nằm
sấp, ôm cây súng Mi xếp bá. Tôi kêu khẽ: “ Anh T á m !" Anh
không trả lời. Tôi ôm anh, lật ngữa, rờ tim anh. Tim anh
không còn đập nữa! Tôi kêu anh Rẻo và 4 thanh niên vào
đưa anh ra. Tôi dặn anh R ẻo và anh e m thanh niên bí mật
đưa xác anh ra khỏi buôn và mang luôn 5 chiếc gùi theo, đi
vê hướng giữa đường vê Hà ng Bọt, Kon Rum tổ chức mai
táng cho anh T á m sâu trong rừng, xong lôi trở lại đón tôi. 4
thanh niên và anh Rổ dẫn 4 tên công an đã bắt được trói chặt
đem xuống bãi đá sông La Ngà khai thác kỹ, giáo dục rồi xử
lý sau.
Một mình tôi ở lại trong buôn họp dân để giáo dục và
thuyết phục họ ở lại trong buôn đấu tranh: Nếu địch đến, cứ
đố cho Việt Minh phía Kờ Dòn lên đông, họ ập vào đánh
toán ông K ’MÓ bất ngờ, dân hoàn toàn không biết trước.
Cuộc họp kco dài từ 22 giờ ngày 30 đến 9 giờ sáng ngày
31/12/1960 đế bàn siải pháp đâu tranh nhưng vẫn không ngã
ngũ. Tất cả tề vệ sià làng đêu thông nhất đòi bỏ buôn theo tôi
vào rừng ở, còn ở đây thịt xương chịu đựng không nối với
súng đạn Mỹ - Diệm, nhất là thảng K"MÓ đã chạy thoát được,
sẽ dẫn lính trở lại giết hết dân này, vào rừng ở với các anh tuy
đói khổ nhưng còn sống, chứ ở đâu tranh với Mỹ - Di ệm sẽ
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chết hêt! Một sô dân bí mật gặp tôi đỏ nuhị : " Các ône đem 4
tên bị bắt xuône sỏne La Nuà, thủ tiêu luôn, dừnc thả nó ve,
sẽ chết chúne t ô i !"
Bàn mãi nhưng khỏim neã Iiiiíĩ, tôi đưa ra ý kiên: Bà con
giải tán, nghỉ nâu cơm ăn. mời uià làng CÙIIÍI tổnc lý ở lại
tiếp tục trao đổi với lãnh đạo, sẽ có ý kiên với dân sau. Lúc
ây, anh Rẻo và thanh niên Hàng Bọt mai láim anh Tá m xong
trở lại đội. Tôi phân CÔ1 1 LI anh em lén phía Bờ Rôn các xem
có địch XIIỏ 11 ì: thì hỏa tóc chạy vc háo tin, đồ phòng địch
phán ứnu sớm.

Tôi tiếp tục hàn với íiià lã ne lặp ké hoạch cho ư ư ở n s á p
l ê n Di L i nh h á o c á o c h o q u ậ n t r ư ở n g b i ê t v i ệ c đ ã x a y ra khi

đêm, nhưneViệt cộnii đông, vây xóm, khônỉi đi háo được,
đ ế n e i ờ m ớ i đi b á o . M ặ t k h á c c ử g i à làiìíi l ê n x ã Đ ă i m L ú

thuộc B ' L a o báo cáo nliií nội dunc đã báo ở Di Linh.
Chúng tôi cũ ns hàn với già làng cho cởi trói, thả 4 tên bị
b ắ t m à c h ú i m tôi c ò n c ộ t t r ó i trong r ừ n c . K h i c h ú n g t ô i đi r ồ i ,

lôi cho phép dân ra đó mở trói tha chú 1 1 ” và giáo dục: " Việt
Minh nói với dân làn LI là các ổng trói đế các ÒI1 !I chê t đói
trons rừim, cho cọp ăn. khônII cho vê làm tay sai cho Mỹ hại
dân. Dân clnmé tôi nghe vậy đi tìm tha cúc 0112. Dù sao.
n g ư ờ i d â n tộ c p h ả i cứ u n s ư ờ i d â n tộc, các ô n s vè t r ê n q u ậ n ,

t r ê n tỉnh háo lại cho các ỏ n e trên b i ế t , n c ư ờ i đ á n h c á c Ô 11ÍI là

Việt Minh, chứ khône phải là dân lànii Chà Lào chúng tôi
đâu! Việt Minh đánh Bắc Ruộnc còn được, ăn thua gì cái
buôn Chà Lào với 5 tên cône an. làm sao c h ô n 2 n ổi ?”
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Y

k i ê n t r ê n đ ư ợ c đ ặ t ra , c á c ÔI 1 LI íiià I i c h e ra t r o n s b ụ n g

như mỏ cờ. Ong K ' Đ iố p vỗ tay và giơ tay xin phát biểu: " Ý
ông Cảnh nói phai lắm! Tôi xun? phonc đi lên trên quận báo
cho, còn các ÔI1 C eià đi lên xã. 2-3 giờ chiêu hà con ra mở trói
cho bọn thang Rẻo. Riộu.Ghéo . thii nó ve nói với các ÔI1 ÍÍ
quận chứníỊ tỏ dàn mình không theo CộnLT sản. Như vậy là
được, nghe lời 0112 Cảnh đi! Việc chạy vào rừne là đơn ciản
h ã y í iiờ. n h ư n e l à u d à i đ ờ i s ô i m ” i ả i q u y ế t s a o ? Ô n a C ả n h

nói vậy là đúiiíi lắm, íiià lànii mình lãnh đạo nhân dân làm
theo đ i !"
Đên 12 lỉiờ trưa 31/12/1960, cỏnc việc đã xong, cả xóm ra
tiền, bắt tay chúne tôi vui vẻ ra ve.
Trên đườnu vô từ khu Chà Lào Đạ Kợp. tôi ghé thăm viếng
m ộ a n h T á m . Đ i è u bút h ạ n h maiiii đ ế n c h o a n h T á m s a o độ t

Iiụột quái Anh đèn với chúnc tôi chưa đã) một tháng mà đã
hy sinh r ò i! Tỏi chưa kịp tìm hiểu thân thê, sự nehi ệp anh như
thê nào'.’ Nay anh lạm eửi nám xưđnii trên mảnh đât này,
xonụ chiên tranh sẽ lính. Moim anh ủne hộ cho dân Chà Lào
tai q u a nạn khỏi, íĩiúp đ ỡ tôi n h i ê u t h u ậ n lợi. h o à n t h à n h n h i ệ m
vụ c ủ a t r ê n í i i ao. H a i c h ú n í ta n a y c h ỉ c ò n m ộ t là đ i ê u h ế t s ứ c
k h ô n " m a y v à r á t k h ó , tôi c h ẳ n SI b i è t t í n h sao*?

v ề đen nơi, tỏi vội vàm: viết thư háo cáo trận đánh và
chuyên hêt chiên lợi phẩm vê ciao cho Thưừnc vụ Tỉnh uỷ,
tro n g đó có 4 s ú n " Iiiiắ n B c - r ă n - tít.

Sau

đó T h ư ờ n g vụ T ỉn h

ủy íiửi thư lên chia buồn và thỏne cảm với đội, nhưng cũng
gián tiêp khiên trách cá nhân tôi bằng một câu nhàn xét thứ
ba mà tôi khônn bao ciờ q u ê n : “ Thường vụ Tỉnh ủy vô cùng
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thương tiêc trườnn hợp hy sinh của đông chí Tám! Bao năm
tham gia chiên đâu tronc nhiêu trận đánh ác liệt, 3 lần bị
thương nhưng khôniĩ chèt, vê đây lại chết trong vũng trâu
nằm!”
Tôi đọc thư của Thườnc vụ Tỉnh ủy, lòng miên man buôn
tủi vô ngần, khônii phải vì mình mà thươnc cho anh T á m bị
hy sinh. Tôi miliĩ: Tôi có khuyêt điếm với anh Tá m vì tôi là
nsười quyêt định việc đê xuât phiíơim án đánh của ảnh, khôim
lườns hêt các tình buông có thò xảy ra. Xe m lại thư, tôi nhận
tliấv vì thươnc yêu nên một đ ô n s chí trong Thườn" vụ Tính
ủy nói vậy thôi, chứ không phải thay mặt tập thế mà phát
b i ể u v ê tổ c hức .

Sau trận đánh ây, tên K ’MÓ và đ ô n s bọn không còn dám
liu ne hăni: xuônc dân hiêp đáp. khônc còn dám đi sâu xuônc
v ùng ven. Máy 11 cười dân Chà Lào bị bắt ở tù vì tình nghi có
quan hệ với dàn Kon Rum, Hàng Bọt nén mới xay ra trận tập
kích nói trên, nhưng khô ne có bằng chứng cụ thố. địch buộc
phái trả tự do và nhân dân vần tốt với cách mạne. Trong 15
năm, nhân dán tiêp tục tham gia đóng iĩóp cho cách mạng
đên ngày íĩiải phóng B ' L a o (28/3/1975).

NỐI ĐƯỜNG HÀNH LANG BAC - NAM
Anh Túm được Tỉnh ủy bổ nhiệm mới lên đã hy sinh rôi,
chỉ còn lại một mình tôi là người Kinh và 3 đông chí dân tộc
cộng với một sô anh e m thanh niên vừa thoát ly theo đội. Anh
em hăng hái thật nhưng nông nổi, nói gì làm nấy như Thiên
Lôi. Khi tình hình thuận lợi thì chủ quan, hiên ngang, bất
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chấp, lúc khó khăn thì rut cổ, co đầu. Nếu dẫn anh e m theo,
đi công tác thì nhiêu người quá, biên chê nặng nê, dễ bị địch
phát hiện, gây tổn thất, nếu để lại hậu cứ thì không ai quản
lý. Bí lối, tôi viết thư gửi anh Bích xin đồng chí Thuận là cán
bộ dân tộc, sau hiệp định Giơ-ne-vơ, bắt vợ vê rồi sông với
vỢ ở buôn Kon Ó, rút lên bố sung cho đội, cùng R ẻ o với tôi
phát triển lên phía Bắc đường 20. Tôi giao anh Rổ liên hệ
xây dựng vùng Đinh Trang Hạ, Đă ng Lú và ở lại hậu cứ nắm
sô thanh niên vừa phát động quân chúng, đẩy mạnh bô phòng
và sản xuât cho dân căn cứ làm bàn đạp của đội. Tôi, anh
Thuận, anh R ẻo tổ chức phát triển qua phía Bắc đường 20.
Lân này, chúng

tôi

mời ông Ba Xà Lùng cùng đi

VỚI

đội,

dựa vào ổng mà quan hệ nắm buôn Bờ Lạch, Kon Tẻ, tạo chỗ
đứng ở núi Xà Lùng làm bàn đạp mở hành lang lên phía Bắc,
nôi liên lạc với liên tỉnh 4 từ Qu ả ng Đức (Nam Đắc Lắc) phát
triển xuống. Th eo lệnh của khu 5 và liên tỉnh 4, bằng mọi
cách trong quý 1/1961 phải nôi cho được đường dây này. Địa
điểm liên lạc ở giữa Hàng No, Kin Đạ hoặc rẫy Gung Răng
Gia.
Ngày 4/2/1961, đội chúng tôi họp ở rừng buôn Kon Rum
nhỏ, có cả ông Ba Xà Lùng tham dự. Chúng tôi bàn và phân
công anh Rổ ở lại xây dựng bàn đạp phía Nam, tôi, anh Thuận,
anh Rẻo, ông Ba Xà Lùng bắt đầu hành quân xuyên qua rừng
Kon Xịp sang Rơ Po, qua ruộng La On, băng thẳng qua buôn
Kon Dàn. Đế n rẫy cũ buôn Jơ Rah 4 giờ sáng, không thể cắt
rừng qua đường 20 kịp, chúng tôi đành đi vào bìa rừng ngủ và
quan sát hướng cắt rừng, chuẩn bị chờ tổì ngày 5/2/1961, chúng
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tôi sẽ tìm cách băng qua đườim 20 lco lên núi Xà Lùim ở, rồi
sẽ tính sau.
Sáns ngày 5/2, naôi đâu rẫy cũ Bờ Rụi, tôi quan sát bằng
ông nhòm thấy các sở Cách Xãn Đư, Thanh Được, lính đi
tuân trên đường từ hót 12 đcn hót 16, cứ 2 íiiờ có một tôp.
Ông Ba ngồi bên cạnh tôi nói: " Tôi nay. làm sao cắt qua
chân bót 12 đên buôn Kơ Mé. tuột XUÔI1 ÍI bôn kia là ruộns
Kon Tẻ, trèo lên là đến núi Xà Lùn". Ta ử đó, nêu bị lộ,
đường đl có dấu, dù 10 trung đoàn địch theo đến vây Xà
Lùng cũng khô nc hắt được ch Ún SI ta đâu, ôn ti đừn!ỉ lo! ơ đó
có đói thì đào củ mài ăn với canh lá bép hàn 2 năm cũ nu được,
chẳng sợ ai. Từ đó đi đên xóm K'Xíu của cháu tôi khoang 4
giờ đông hô liên là đên rẫy của nó, có rƯỢu uông liên, ông
yên tâm. Tôi đã thăm dò K"XÍU. nó bict cách mạng rồi. không
sao c ả ! "
Chúnc tôi băn LI rừng, tìm khe suôi ki êm nước nấu cơm, ăn
luôn trưa, nâu cơm vắt luôn mỗi người hai vắt ăn chiêu và
sánu. đê phò 1 1 ” trục trặc dọc đườne, kh ôn s có chỗ dừne nâu
cơm. An cơm xong, chúng tôi rút vào rừng sâu. Tôi eác cho
anh em ngủ một giâc vì cả đ cm rôi không ai nmí được.
Đên 5 giờ chiêu, tôi đánh thức anh e m dậy ăn uône đế
tiêp tục cuộc hành trình. Bôn anh em cắt từ đôi cao R(i Bụi,
xổ dôc theo đường mòn đây lùm hụi, dây kim cang đan như
lưới thép gai. Đến 23 giờ đ êm 6/2/1961, chúng tôi tìm bên
cạn lội qua sône Đạ Giam. Gân sở Hiệp Thụ có hên nước
n h ư n g I1ƯỚC cũI 11Ĩ s â u , c h ú

112 tôi
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c ở i h é t đ ô b ọ c v à o ni l ô n g .

cột chặt, bơi qua sông và làn dò đến chân đồi đôn 12 lúc 3 giờ
sárni. Sợ khôn" kịp qua đườne 20 thì trời sáng, nguy hiểm, tôi
ra hiệu cho anh Rẻo nhám. neọn đòn sở Hiệp Thụ, cắt thẳng
lẽn đôi giáp đường, b ă n s qua đườne san? hên kia sẽ định
hướng lại. Người không quen rừns mà cắt han đ êm như chui
vào mây, chẳng biết đâu là đâu!
Đèn 4 aiờ sáne mới đên được đường 20, chúng tôi cắt đường
X110112 vùnu ru ộ IIII Jơ Rah Nua, rồi giao cho ông Ba dẫn đường
về núi Xà Lùn". Ô n " Ba đi bắt vỢ xa địa phương lâu ngày,
khi vè tliăm quê thì đi theo đường 20, nào biết gì núi rừng
ruộnn rẫy, đườns sá của dàn làm ăn. nên ông dẫn lẩn quẩn
tron” mây hóc ruộne đế tìm đường lên rẫy Bờ Lạch, Kon Tẻ.
Mãi đên 5 giờ sáng, ô n s vẫn kiêm không ra đường. Nêu 6 giờ
s á n g m à c ò n lân q u ẩ n t ì m đườne thì d â n đi l à m g ặ p ta h o ặ c

địch phát hiện dâu ta đi qua trons đ ê m rượt theo ta, rất nguy
hiểm! Chúng tỏi quyêt định kliônsi tìm đường mòn nữa mà
cắt thắm: lên núi Xà Lùng nchí, rồi sẽ tìm hướng cắt về rẫy
buôn Kon Tẻ sau.
Anh Rẻo dẫn đâu cắt đường, sau 30 phút là đến bìa rừng.
Chúne tôi dừní: niihỉ một lát, ncười thâm mệt, trời lạnh nhưng
người nóng lùíiiíi hực. Khi trời sáng, tôi nhìn lại thấy tôi và
anh em mặt mũi bê bết máu vì gai cào, vắt leo lên cắn từ đầu
đèn chân. On e Ba bị một con vắt lá đeo cắn mà không hay.
Khi ô n s neỏi xuống, nó lăn ra to bằng đầu ncón tay, máu
chay lai láim khò 1 1 II làm sao cám được! c ả ba anh e m kh ôn s
chõ nào là khôn" có máu chay. Máu thâm vào áo quân, chúng
lôi dùns, biện pháp duy nhát lúc bây giờ là thuốc lá thấm với
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nước muôi để câ m máu.
Sau một giờ nghỉ ngơi và rửa ráy trong một suôi con ở bìa
rừng, chúng tôi ăn xổi vắt cơm neuộị mang theo rồi tiép tục
leo núi xuyên vè hướng Đônq n g ọ n núi Xà Lù ne tìm chỗ ở.
May thay, đi hơn một íỉiờ đônu hồ nữa thì íỉặp ngọn suôi nằm
về hướng Đô n " Nam Xà Lùiiíi, cách rẫy Bờ Lạch Kon Tỏ
non 2 cây sô, có nhiêu "ộp đá chônn chênh giữa rừng già, có
thế trú ẩn tốt. Đên đây ông Ba xác định từ đây đên rẫy và vào
buôn của ông không còn xa nữa. One đỏ nghị hạ trại nghi và
nấu cơm nóng ăn. An xong, chúng tôi giàu gùi và súng. Tôi
mang theo một cây súng lục, mỗi người mang theo một cây
xà gạc để phát rừng lân dò ra rẫy.
Đên 3 ẹiờ chiêu ngày hôm ây, ông Ba mới cải trang ra
rẫy, còn ba anh em đứng ở bìa rừng theo dõi. ĐC'n 5 giờ chiêu,
ông trở lại báo tin là ông đã bắt liên lạc được với bà con trong
xóm. Ông đề nshị đê ông theo na ười lùm rẫy vồ bắt liên lạc
đưực với cháu ônc là K' Xíu - tổn SI đoàn dân vệ Di Linh. Nếu
thăm dò được thì dẫn nó ra gặp đội theo kê hoạch đã hàn
trước đây, còn chưa được thì níỉày mui ône sẽ ra báo lại. Ý
ông như thê cũn" hay nhưng tôi hời lo nêu cháu ổng không
tốt sẽ bế chuyện. Thời "ian kh ô n" còn để trao đổi nữa, tôi
đông ý cho ổnc vê buôn theo người đi làm rầy chiêu về đổ
địch không đê ý. Cảnh giác mọi diễn biên xâu có thê xảy ra,
anh em chúng tôi dời ngay chỗ ở trong đ èm đó, tuy dời không
xa nhưng ngụy trane tât cả dâu vết. Sau khi nâu cơm tôi,
chúng tôi nâu thêm cơm vắt đế sáng mai không nâu cơm.
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Một đêm dài mỏi mệt, anh e m móc ni lông treo võng là
ngủ, quên cả trời trăng. Nhưng tôi vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ
miên man, không sao chợp mắt, cứ nghĩ cách đôi phó. Nêu có
trường hựp xâu xảy ra thì ta xử lý thê nào để về lại Nam
đường? Nê u về lại Na m đường thì lúc nào có thể thực hiện

được chủ trương phát triển lên Kin Đạ liên lạc với liên tỉnh
theo mệnh lệnh của trên? Lẩn quẩn chừng ấy c huyện mà cả
đêm không giải đáp nôi.
6 giờ sáng ngày 8/2 năm ây, tôi đánh thức anh e m dậy ăn
sơ vắt cơm, ngồi chừ ông Ba ra. Đế n 1 1 giờ trưa, vẫn không
thây tăm hơi gì, ruột gan lôi lên, tôi bàn với anh R ẻo ở nhà
tìm chỗ kín đáo nâu cơm, còn tôi với đông chí Thuận ra bám
rẫy xem tình hình thê nào. Hai anh e m chúng tôi ra bìa rẫy,
chọn chỗ cao quan sát

được ngay trên đường đi từ rẫy vào

xóm, thả ông nhòm xem thây người đi làm ăn bình thường,
không có lính đi theo, dân dọn rẫy cũ đông vui không thấy gì
khác thường, nhưng vì sợ lộ nên chúng tôi không dám ra mặt
trong rẫy đ ể hỏi thăm. Chú ng tôi ncồi nom theo đường từ
buôn ra. chẳng thâ) bóim dáng ô n a Ba ra.
Mãi đên 3 giờ 30, dìiìng tôi vê ăn

CƠ111

và cùng nhau bàn

tính giải quyêt hiện tượng lạ này. Anh Thuận và anh R ẻo đưa
ra ý kiên: coi chừng ổng vê buôn lâu ngày, con cháu mừng
cậu cho cậu uông rượu quá say và đi đường mây ngày mệt
mỏi ngủ quên, không còn imhĩ ngợi đên anh e m mình ngoài
này. hoặc gia đình có ncười lạ chưa dám nói gì với bà con
nên không ra đúne hẹn. Anh e m đê xuât: mình ăn cơm, nghỉ
một chút, rồi ra tiep tục Vun rẫy, đến tôi dân đi làm vê, mình
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cái trang đi theo sau. tói đột nhập vào buôn xem sao? Cuôì
cùng, chúm: lôi quvèt định làm theo phương án ấy, kh ôn "
còn cách nào hèt.
B a a n h o m c h ú n s t ỏ i ì n a n n M Ì ! ' " n ạ n , n a i n ịt đ à n g h o à n g

cùim ra hám rẫy theo dõi dân. Đèn 5 eiờ 30 chiêu, họ mới lần
lượt từ rẫy vỏ. Biôt đưực đườim dàn vê buôn, đến 7 tiiờ tôi,
d ú m 2 tôi mới vào rầy. đi vòiiii qua các chòi mới đốn đưực
đường mòn vào xóm. Ba anh e m đi hết sức thưa. Đồn lí chí
Thuận đi trước, đên sát bìa xóm, anh quan sát xong rồi quay
lại gặp tôi và anh Reo trao đổi tình hìnli tronc xóm thấy không
có lính tráiiii gì, chỉ có nhân dãn vê, đàn hà nâu cơm, đàn ône
đốt lửa naồi íiiữa sân sưởi ấm, họ chưa ăn cơm tôi.
Ba anh CI1 1 chúng tòi ẩn vào vườn chuôi, từnti bước tiếp
c ậ n đ ộ t n h ậ p t h ắ n I I t m i m b u ô n d è t h e o d õ i i m h e n n ó ii í í s i n h

hoạt của nhân dàn. Anh Tluiận đên nóc nhà dài, hà con đaiiii
tập hợp uông IIÍỢU. nghe có liênii ÔI1 ÍI Ba nói chuyện. Anh
Thuận trở ra háo với tôi biêt là ỏiiii Ba đang uông rưựu.nhà
ràt đông người, không làm sao hắt liên lạc với ổne. Tôi bàn
với anh Rẻo cùng với anh Thuận vào b ám theo dõi. ố n g uôìic
níỢu cân trước sau gì cũiiiỉ phái ra IIsoài. Khi ông đi ra imoùi,
anh em theo ổng giả người tro 1 1 ” buôn cìum đi theo đê liên
lạc một cách tự nhiên giữa đ êm khuya, không ai chú ý. Tôi
đưa cây súng lục cho anh Thuận, anh Rẻo m an e cây sú ne
trường, còn tôi eiữ cày Mi xêp bá nuôi ncoài.
Đèn I giờ sáng ngày 9/2, anh Tlniận và anh Rẻo niỉồi rình
ở bụi chuôi sau nhà. Mọi người tronc nhà uònu rưựu say lân
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lượt ra về, còn lại mấy người tiếp tục uống. Sau đó. ông Ba đi
ra ngoài, không phải đi ve ngủ nhưng ra bụi chuối. Nhận
đúng dáng điệu ô nc Ba, anh Thuận

nhanh

chóng đứng dậy đi

quật sau lưng và nói bằng tiếng Thượng: “ Sao uống khuya
quá vậy ông B a ? ” Ông Ba nhận ra ngay là anh Thuận. Ô n "
trao đổi trong bóng tối: “ Tôi đã nói chuyện với K'XÍU rồi!
Ngày mai, nó sẽ ra gặp anh Cảnh nói chuyện. Vì quá lâu
ngày mồi về quê. bà con bắt uông hết nhà này đến nhà khác,
nên không ra được, anh về báo cáo với anh Cảnh biết tìnli
hình tốt lắm, không có trở ngại gì hết !” Ông Ba còn mời anh
Thuận vào uống rượu, ngủ lại với ông rồi sáng mai ra luôn,
nhưng anh Thuận từ chối vì có anh e m đợi. Ỏng Ba còn dẫn
anh Thuận đi chỉ nhà ổng ở và s ố bà con của ổng đ ể anh
Thuận biết, sau này cần đột nhập vào liên lạc.
Đế n 3 giờ sáng, ba anh e m chúng tôi rời buôn ra về lại chỗ
ở cũ. 6 giờ 30 chúng tôi mới về đến nhà, hì hục nâu cơm ăn.
Thuận và Rẻo ngủ, tôi trực đầu rẫy đón ông Ba theo hẹn.
10

giờ sáng ngày 9/2, ông Ba mang một cái gùi từ buôn ra

một mình. Ônsĩ gặp tôi xin lỗi: “ Vì bà con lâu ngày gặp mặt,
họ quấn quít ăn nhậu, không làm sao ra được, phải bỏ anh em
ngoài rừng một mình là khuyết điểm, nhưng anh e m thông
cả m cho". Ông Ba nói: “ K ’Xíu hẹn với tôi 2 giờ chiều nay
sẽ ra gặp anh em, nó gởi trước cho anh, giao tôi mang ra một
bờ lơ gạo mẹ, một ký cá khô, một chai xì dâu và 3 lít rượu gôc
để anh e m công tác và uống cho vui vì nó sợ khi đi ra mang
đồ này, có người gặp họ sẽ n g h i ” .
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Trên đườn« về chỗ ở, tôi và ông Ba trò chuyện với nhau
rất chân tình. Trong 2 ngày 3 đ êm ở trong xóm,ông đã làm
những việc "ì, ông đều kể tôi nghe. Điêu thú vị là bà con
buôn làng đã đãi ông tất cả 13 ché rƯỢu và 18 con gà cúng
Giàng, khấn cho ông được bình yên. Mỗi đ êm uông hết 6 ché
rượu, vui vẻ lắm! Tôi nói chơi với ông Ba: “ Người ta đãi rượu
thế, hèn chi ô n s q uên bạn mình. Người Kinh tôi có câu: " Vai
mang bầu rượu chiếc nem, m ảng vui q uên hêt lời em dặn
dò." Ông cười hì hì và nói: “ Tôi có khuyêt điểm, nhưng những
việc anh bàn tôi làm được hết cả, ngoài thằng K'XÍU còn giáo
dục luôn thằng K T i ế u . Hai đứa nó nói với tôi là lâu nay
muôn tìm gặp anh e m cách mạng để thôns cảm với cách mạng
là ông Di ệm bắt làm việc, chứ mình không muôn làm, và
không làm cũng không được, nếu làm lại không gặp được
anh em cách mạng, sợ anh e m hiểu lâm giêt mình thì oan.
Tôi nói với nó tôi đảm bảo đưa nó đi gặp các anh, tôi chịu cột
mạng cho nó. Nó mừng lắm! Chiêu nay, gặp nó, anh giao
nhiệm vụ cho nó si úp mình đi si áo dục dân xã Đinh Túc,
Đăng Gia, Đinh T r a n s Thượng, mình đỡ tôn công, mình cột
mạng cho nó thì nó phai cột mạng cho mình..."
An cơm trưa xong, chúng tôi lại dời chỗ ở đê đảm bảo an
toàn, đê phòng bât trắc. Tôi và anh R eo ở lại, dọn chỗ ngôi
nói chuyện, phân công ônc Ba và anh Thuận ra bìa rẫy đón
K 'X ÍU ...

Đúng 14 uiờ 30, anh e m đưa K'XÍU đên đúnc chỗ hẹn.
K’Xíu mang theo một cái gùi đến nơi, tay bắt mặt mừng. Tuy
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mới gặp lân đâu nliiíng anh là người tỏ ra quen biết từ làu.
K'XÍU ngồi xuông, vừa lây đô trong gùi ra vừa nói: "Tôi
nghe cách mạng đánh Bắc Ruộng, chô ns càn đánh bọn bảo
an ử Kon sỏ, đánh bắt họn công an vũ tra ne thằng K ' Mó , tói
đêu biết cả, tôi mong muôn được gặp các anh, nhưng đi xuống
chỗ cậu, tôi sỢ địch nó nghi. Hôm nay các anh đã lên đến đây
cho tôi được cặp là mừng lắm như gặp được ông bà Sốiiíi lại.
Má tôi không có gì, gởi anh e m 4 bờ lơ cơm. vợ tỏi gởi các
anh 2 ký cá khỏ. T hang K T i ế u chưa ra được, gởi tôi manu ru
cho các anh 2 gói thuốc Ruby và 2 lít rượu trắng để làm tin.
Còn tỏi đem một chai rượu Whisky uông chơi với anh c m lần
đàu. Cậu tôi có dặn, ra cặ p anh e m đừng mang gì hêt, nhưng
anh thône cảm tục lệ dàn tộc, khi mới quen phải cỏ cái gì mới
vui. Nêu không có

quàn

Mỹ - Di ệm thì mời các anh vào buôn.

C a n h à t ô i v à b u ô n l à n g u ô n u r ư ợ u m ừ n s c á c a n h , c ò n t ô i và

K' Ti êu cùng các anh uôníỉ rưựu cúnc Giàng kết nghĩa ăn thê
mới phải. Nhưim việc ày chưa làm được, tôi đại diện ra rừníỉ
núi Xù Lùng này 2ặp anh và các anh, có cậu tôi làm chứng,
tỏi làm tổne đoàn dân vệ nhưng sẽ không làm điều gì hại đến
dân. hại đến cách mạng. Trước hết, anh và anh e m UÔIÌÍI với
tôi một chai rượu
Vì không có ly nên chúng tôi lây bát ăn cơm ra uổng rượu,
KXÍII mớ chai Whisky ra lây 5 bát ăn cơm ra phân đêu. Ông
Ba "hòi Ciiànti" rỏi mời nhau cạn chén. Tôi đông ý cùng uống
rưựu. xin Gi àne Xà Lùng làm chứnc việc Kinh Thượng đoàn
kèt chỏng Mỹ. Tôi đê nuliị: " Mỗ i người nêm một chút để làm
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phép, rồi nói chuyện trước, xong sẽ u ô n s sau". K'X íu đồng

Câu chuyện cởi mở bắt đau. Trước hết, tỏi hỏi K ’Xíu về
tình hình tổ chức của địch, lực lượng vũ trang, các cứ đi ểm ở
Di Linh và tố chức dân vệ do anh phụ trách từ Di Linh xuông
đên các buôn âp. Anh kê khai cụ thê từng buôn ấp, người nào
xâu tôt anh cũníĩ cho biêt đề chú ý. v ồ tổ chức ở Di Linh, anh
không nắm được bao nhiêu. K ’Tiếu ne ày nào c ũ n s mang thư
từ CƯ q u a n n à y đ è n c ơ q u a n k h á c , n ó t h u ộ c n h ư l ò n g b à n ta y .

Anh K'Xíu hứa sẽ vê nói với K' Tiêu chuẩn bị ra gặp các anh,
báo cáo kỹ hơn.
Ba anh e m ngồi nói chuyện say mê, q uên xem giờ giấc.
Anh Rẻo gác hcn imoài vào báo là đã đên 17 giờ, làm sao kết
thúc đê đưa iínli v'ê. Vừa lúc ây, anh Thuận nấu ăn xong, đem
5 b ờ l ơ c ơ m ra d ọ n c ù n g m ờ i a n h K ' X í u ăn.

Vừa ăn vừa bàn chu vện tiêp, chúng tôi trao đổi với K ’Xíu
vê việc đi vê các buôn thuộc xã Đinh Túc và Đinh Tranc
Thượnc. Tôi hỏi thăm dò: " Lúc này trời nắng, cắt rừng đi có
dễ k hông9" Anh K ‘XÍU nói: " N ế u cắt rừng đi để gặp hết dân
các buôn xã Đinh Túc và Đinh Trang Thượng thì mất một
năm chưa chắc đã đi hêt mà còn nguy hiểm. Các anh đ ô n s ý
đê tôi dẫn các anh đi cô n" khai, nhưng đi ban đêm. Tôi đi
trước, các anh đi sau. Đôn xóm. tôi nuôi ngoài gác, các anh
vào nói chuyện xoim rồi đi. Như vậy, chừng 2-3 đ êm có thể
đi hêt 2 xã. Khi vồ, các anh có thế vê theo đường rẫy hay đi
ông khai tro ne đ êm tùy các anh. Chí khó là dàn xã Đinh Túc
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chưa biết cách mạng chứ dân xã Đinh Trung Thượng đã biết
vì có anh em từ Q u ả n e Đức, Đắc Lắc xuông nói chu vện rồi.
Các anh yên trí, tôi sẽ dẫn đi. Ncu để các anh chêt thì cậu tôi
cũng chết, mà tôi cĩing chêt, làm sao khôn!: tính? Tôi đi với
c á c anh, bên ngoài ai biết thì tôi nói tôi, đi kiểm tra dân vệ,

k hôn" sao đ â u !"
Vừa ăn cơm vừa uông hết mỗi người một tô rượu, chúng
tôi vừa trao đổi, vừa giao nhi ệm vụ cho K' X í 1 . Cuôi cùnc, tôi
n h ậ n lời đ ậ t k ế h o ạ c h , c h i ê u n g à y 9 / 2 , ả n h s ẽ I U c h ỗ h ẹ n đ ư a

chúng tôi đi thăm các buôn xã Đinh Túc.
Mãi đến 6 giờ 30 tói ngày 8/2. chúng tôi đưa K'Xíu về tận
buôn và giao 011" Ba và Thuận ngủ luôn với K'XÍU trong
đêm để khai thác, thăm dò diễn hiên tư tưởng của K'Xíu sau
khi gặp anh e m vê.
Đê m ấy, ông Ba và anh Thuận ngủ lại tron" buôn, bà con
đem rưựu ra chiêu đãi. Thuận tranh thủ tập hựp gân hêt dân
tron" buôn, tổ chức nói chuyện với dân về âm mưu Mỹ Diệm gạt Pháp, gạt Bảo Đại, xâm chi êm Việt Nam, phá hoại
hiệp định Giơ-ne-vơ. Anh động viên nhân dân đoàn kêt đâu
tranh đòi thi hành hiệp định. Ông Ba nhắc nhở xóm làng giữ
bí mật, khỏ 1 1 2 đ ể địch biết có Việt c ộ n s đến' trong buôn, nêu
nó biết, nó sợ là nguy hiểm.
Đúng hẹn, chiều ngày 9/2, đội chúim tôi ra đón ở ngã ba
Đinh Trang Bô Đam. Đến 14 giờ 30, chúng tôi gập anh K ’XÍ 11
và hai thanh niên dân vệ buôn Kon Tẻ Bờ Lạch cùng đi xe
đạp. Anh e m cặp chúng tôi bàn kê hoạch để lại một thanh
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niên cùne đi sau với đội. Ónu Ba lấy chiếc xe của anh thanh
niên dàn vệ cù 11 >1 đi trước với anh K'XÍU. Chúng tôi hẹn nhau
nêu đôn buôn nào có tình hình hàt trắc xảy ra thì cho một anh
đạp xe chạy neược lại đón đế đội dừng lại. khôiiíi vào buôn.
Bàn xone đâu đó, anh em đi n ước bằim xe đạp, còn bôn
anh em tôi đi sau c ùns . cải tranII mang gùi giâu cây súns Mi
xêp bá vào sùi, cát cây s ú n 2 ; trườn S vào hang đá. Tôi giấu
c â y SÚIIÍI l ục v à o lưns; q u à n , c ô n ạ k h a i đi t h ẳ n g v à o b u ô n

Đinh Tra nu Bỏ Đam iiặp dân thăm hỏi, nói c huyện với danh
nghĩa là anh e m cán bộ Mặt trận Việt Minh theo lệnh Cụ Hồ
Chí Minh từ Kừ Dòn, Tô La lên thăm đône bào Kờ Ho, kêu
gụi đoàn kêt một lòng thông nliât chông Mỹ - Diệm, chông
bắt lính đôn quân, chônu chủ trươns đôn dân vệ lên bảo an.
Dãn vệ lúc này chưa có vũ tran", tôi dặn nhân dân g i ữ bí mật,
xóm nào biết xóm ây, không nói xóm khác hay là có anh e m
cách mạnsi đên họp dân. Tại mỗi buôn, chúng tôi nói chuyện
với sià lànu 30 phút rôi đi buôn khác. Như vậy, chúng tôi đi
từ Đinh T r a n í Bỏ Đa 11 1 đên Trảng Bia, lên Đinh Trang Hoạch,
Đạt Lê. Hàn" Ngôn, Bờ Kẻ Xe Bưng, Bờ Kẻ Đạch.
5

ciờ s áns ncày 10/2, cliúns tôi vào rừng Trang Bố Đam

nghỉ. Anh K'Xíu vê buôn Kon T ẻ ngay sáng hôm ấy. Anh
K'XÍU còn hẹn chúng tôi. chiêu 11 sùi y 10/2, sẽ dẫn K ’Tiêu
đến thăm để các anh íiiáo dục, mao nhi ệm vụ cho nó. Anh chỉ
luôn đám rẫy của K T è n í i - đại diện xã Đinh Trang Hạ - để
chúnsi tôi biết, tìm cách gặp, tranh thủ giáo dục.
Sánti ngày 10/2. chúniĩ tôi vào rẫy buôn Đinh Trang Bô
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Đam. gặp nhân dân làm ăn tron" rẫy, gặp ca nia đình KPèiiíi.
Chúng tôi tranh thủ gia đình và nhờ uia đình chuyên thư cho
K'Pèiig.
Đúng 3 giờ chiều, K ’ Xíu dẫn K T i ế u ra gặp đúng hẹn.
C h ún s tôi giao anh K T i ê u thử thách ban đâu là giúp chúim
tôi lây cho được sơ đô tố chức hành chính Di Linh và k ế hoạch
phòng thủ ở đó. Nêu không lây được bản gôc thì hai anh em
giúp vẽ cho thật chi tiêt đê đội Hoành Sơn có thê tiếp cận,
đột nhập giáo dục dân. tranh đụng đâu cư quan và cứ điểm
của địch ban đêm. Hai anh em K'Xíu và K T i ê u

CÙI12

nhận

lời và hứa liêt tháng 3 sẽ lioàn thành, vẽ đèn đâu cởi dân ra
đèn đó, thône qua cậu Ba vê buôn lây dân ve cho anh.
Hui anh e m K' Xíu và K T i ê u đã cô c ắ n " làm tôt nhiệm
vụ ban đâu đội eiao cho. Sau một tháim, bán sơ đô nội thị Di
Linh đã được ráp lại ha 1 1 ” đường nét hút chì. Tuy đơn sơ nhưng
chính nhờ những manh ban đỏ này mà bộ phận đồne chí Hội
phụ trách đội đặc công từ Bình Thuận lén chuẩn bị chiến
trường ở Di Linh, đánh vào đ êm 15/5/1961, giành t hắns lợi.
Lần đâu tiên sau hiệp định Giơ-ne-vơ, lực lượng vũ tra na ta
tậ p k íc h m ộ t q u ậ n lỵ ( * ) .

Sau trận đánh Di Linh 15/5/1961, đội Hoành Sơn phái hai
đ ồn s chí Thuận và Rẻo đi hợp pháp từ Kon Tỏ, Bờ Lạch lẽn
các buôn xã Đinh Túc, pliónc theo đườnỉi 14 Bis (bây giờ là
quôc lộ 28) lcn t hẳnc xã Đinh Tranc Thượne, tìm đôn rầ_\
*

T r ư ớ c đ â y Di L i n h là linh lỵ Đô n i : Na i ThiíỢni; I r ón đ.ìi N u m T á \

N m iv cn .
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Gunii R ăn” Gia móc nôi, đặt hộp ihư liên lạc đâu tién \ (íi đỏi
anh Ma Thọ, Ma Đcn t ừQ u ả i i ” Đức xuõnti và sau đó có quyết
định thôim 2 mang Nam - Bấc đƯCÍI1 II 20, hình tliành Ban can
sự Lâm ĐÓIIÍI.
Cliuyỏn đi mci đườnii iroiiii man khô này là một t hắnc lợi
toàn diện, tạo tiên dê cho nhữnii t hán" lợi kê tiêp. một móc
son iroim lịch sử tỉnh nhà. Tỏi khõn>: bao Íiiìí quèn cône lao
của nlũíim anli c m đft íióp sức cho lliắim lợi áy.

TẬP KÍCH DI LINH ĐÊM 14 RẠNG NGÀY 15/5/1961
Theo chu triíơmi a i u Ban cán sự Liên tỉnh 3 lúc hây ui ờ,
Ban quân sự l.ién lính quyét định tinh Bình Thuận sử dụnu
lực lượnn vũ lianu lìiện có d â\ manh hoại ctõnLi \ ũ traim lèn
L â m Đ ò n t : . p h ô i liỢp c h i ê n t r ư ờ n u \('íi T u \ é n Đ ứ c , lự c lư ợ n e

Liên tinh đánh vào quặn ly Dran. lực liKínu Bình Thuận tập
k í c h \ à o 1)| L i n h n ơ i đ ị c h c ò n n h i ê n sơ h ở . Ọ u y ê t t â m c li a tii

là iíiành thaiiii lợi cỏ ý ìmliĩa chào mừnu điiửnụ lỏi cách mạn"
miên Nam và Mặt trận dàn tộc LMUÌ phó nụ miên Nam Việt
Nam ra đời. đỏm: thời biêu thị quân dân Cực Nam T run LI Bỏ
lặp thành tích chào mừĩiíi 7 I năm ncùy sinli Clní tịch Hõ Chí
Minh.
Tính uy Binh Thuận chỉ lliị cho đội vũ Iranu tiiyên Iruyèn
Hoành Sđn có trách nhiệm cìnm cộnIZ tác phục vụ cho đòi đặc
cônti 531 đo đòn" chí Hội phụ trách, khàn trƯƠHL’ chuán bi
chiên triíìínu lập pliu\ínụ án cliièn đâu tạp kích quận l\ [)i
Linh.
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Cliáp hành clui trươiiii trên, thực tê lúc hây íiiờ ờ Di Linh
c h ư a c ó cơ sỏ c á c h m ạ n e , t r ừ m ộ t sỏ c ơ sở IIÍIƯỜÌ d â n tộc mới

plial triển cuôi quý II năm 1961, như phân trước đã trình bày.
NhƯiiìi ma) thay, sô mới như K'Xíu lại là tống đoàn dân vệ
Di Linh. K T i ê u là nhàn viên bưu điện. Làn đâu cặp cơ sở
trê n , tô i m a o Híiay n h i ệ m vụ SƯU tâ m m ộ t sô tư l iệ u và c u n u

cáp sơ đô hành chính và các đơn vị đónc quàn, cách bỏ phònu,
quy luật tuân ira canh các của địch...
Sau 2 tháim, anh em đã CII1 1 II câp t ươn SI đôi cơ hảII nhữnu
vân đè mà đội đặt ra. đôi với đội là hêt sức quý báu. Nhờ đó
mà khi đội đặc cõim anh Hội đèn điều nshiC'1 1 thì troim tay
anh Hội đưực cimu cáp tình hình rãt kịp thời, chí đi vào ch lùm
bị tmnu một tuân trăm: đã kèt luận lên phươim án điêu quân
hoạt độn ụ điíơc nuay. Trận tập k ích chi khu quận lỵ Di Linh
vào đèm 14 rạ nu ntiày 15/5/196! có yêu câu là:
Vé chính trị và quân sự: Đánh đau. đánh bât nuờ, gây
ihiẹl hạ 1 nặim lực lưựnc \ ũ traim chi khu Di Linh, cây thói
động mạnh vê tàm lý, làm hoíine niaiiii dao độn II tronu hàniĩ
neũ địch, bắt buộc địch co cụm, p h ò n í thủ thị trân, tạo sơ hở
li nỏnu thôn, kích đ ộ n ” Iiônu dàn nổi dậy phá áp, phá kẽm,
LTià n h q u y ề n l à m c h ủ , p h á t t r i ê n CƯ sở, m ớ p h o i m t r à o h ì n h

thành lực lưựnu chính trị vũ tran" tron" quân cluíiì". đẩy mạnh
đâu

tra n h

chính trị vũ traim, lập thê phát triền 2 chân 3 mũi

Irèn cả 3 VÙ1 1 ÍI chiên thuật troI 1 !I tỉnh.
V

è kinh té: Qnyêt tàm làm clui klui vực bệnh viện đê huy

dộnu cho được dụnii cụ y té vìt thuôc men nhlìm uiai quyêt
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cho nhân dân \ ìnm căn cứ và phục vụ chiên đâu, chiến thươim,
đảm báo chiên ưườns: iroim lúc trôn chi viện chưa kịp.
Trận chiên đâu này đội Hoành Sơn phôi hợp 5 đông chí:
- Hai đônii chí tham eia chặn viện ử

Níiuyễn Ngọc

đ ô i

cách Di Linh 1 cây sô.
- Ba đông chí phôi thuộc một mũi dơn vị chủ công 531
(đơn vị đặc công Bình Thuận) vào chi êm khu bệnh viện, vận
động thực hiện yêu câu thứ 2.
Tron í lúc tiếp cận. ch uẩ n bị. nằm chờ trên đồi tranh
Níiuyễn Neọc trước íiiờ tập kích vào Di Linh,

tôi

đã cả m

viết bài thơ

TRƯỚC GIỜ RA TRẬN
ĩ)èm,

Cfiủ’a cCâi

(ỹiá tô-Hỷ

Súvty ểên mìvlA, nyâi nyắM ảnÁ
'Kia doa “
Sắc

(ao

22ã«

ui "7ẩdíi 'Hdn<ỹ
'7iáettỹ d á i ‘T tyâ.u 'ítya m ả if cAao. t ã a y VÕ-HC/

7 <*

H ằ tH

cúà: t i ă n y

lă n

c à tty

d â n .

. .

Tkẽt diu AẢi (âi tỊudn cuvfe uU&c
* d ũ t a c f d a i t i ế p . & U .VC C f i ắ c x á m

tă n y

pÁut nữa. t&ài
2?ã« yidc ái MUÍ damỹ
'7rcít t u i kÁ u c , 6 ế t t d i d i d á n HUVC
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XÚL

"Daifí taiỷ d a i iũ iu v c xút 6ản<ỹ
(ỹiàcfe/tut dai cÁà

"ĩfí<yuỷ d(rt &áuc/ t*Àny tan
“
7ím- ứãc /tà/ỉ (du đâu ta xâny (lận
“
ĩ><yií ổiCn (à íiAa

2Wí< cúiến ttãcc ÍìkÁ tbxn
7* *ưi cti (M,uu&c o-i dán
7£a di eíu&i ắauỷ cà

V i <ỳiu’a mua t&u t&Áay *7á*H
(ỹ<íc ổ ú t Cèti. ctccừny cùtuỹ d á n Á y iă c v-éi c£<z ả tty .

'Kavc dà nuit rải!

'TtAà d â u càtt ttura!
7 *

quắc ổi xắm tăny

2.U&. ti*H úâny tnáu ú'a

'7aw. c/ác tcnú 'liênq
2.utfết cúu (ấCị no-« já«ỹ
“
Đêm H<ztf túaơ t6ú'c yiũ’<
z cáa6 ctấtty

tu y nc/Ai ntêuA mãny á/tâng &àc dến
'láuVK.ẹ/ m ẹ q ù x. nẹA í CíH (6<x càn náấ d ạ t
'7'lAi (Í<IK (tàm năm ổi đ<z(f ai

/6^«ỉWỹ

xa

‘S âttỹ ẾẮuduẹ n£á cẩuA nÁà uứà
(Ịavn tổu&ity ai đá ui ta đai cAir.

'£>
ẽ(H ií<ĩCf tucịết tauA ãU&nq VKỜ
'ĨC.iểtK tia nàuc/ 4Úny tiuức qià xuàt quản
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tỹiàc (ỹ Ế&Ậuy Cữx xa uũit !
“D ù p Á ả i A<f -iùtắ ỷiủ'a líànc/ á ù tk

(ị&i tiuVHỹ j.6u

v!

■’<■■-

t(f iH<ỊKCf dẹýi nyaiỊ

(Ị.UÌC j Ậ n ỷ I t ỳ ả n

.

.•• •

c6éfc d à i

JÌàvK écuA (?u 'ytyG
V á í iK ĩi btÃ íiổf ọáttA

% r UUÁC t&ù It&à
2.UẢ t i i t í u á n y lãvK 1<ZIÍ

'SíHẩ tĩuÁ ểắn đúuỹ <ỊUắH t&ù
T>ict 6-ết tủ ■ló-i lciny
"Dảy *nà đ i . . ■
“D i ítã i é ạ * u-an<ỷ
"Đi v á i &ắc t& é Aièu

týái ta i ủtxn vnácf íHxvt
'

v à atiÁ dunỊ/

cà* íictty cciny

ĩ/à <ỷià <táif t á i (MÌC ^ÚIÍC/ càvty đ â u .

Diễn biên và kêt quả trận tập kích \ à o Di Linh như sau:
Đúns 1 eiờ 45 phút sáng ngày 15/5/1% 1. đơn vị 531 cùng
2B đơn vị 529 đánh vào chi khu Di Linh. 1B cua đ(ín vị 529
bô trí trên đôi trà Níiuvcn Ncọc đánh quan liêp \ 1 CIÌ Uf B I.au
xuống nêu có.
Mũi tập kích bót tiên liêu và chi khu canh -át dứt điếm,
làm chủ được trận địa. nhưng mũi đánh vào trung tam chi khu
khôn0 dứt điểm, bị dịch án ngữ đau cáu. dùng đại lien từ
chuông cu bắn ngăn chặn quân ta kliong tiên vào được, đèn
4 «iờ sán" đành rút ra. Riêng mũi vào bệnh viện LÓ to tỏi
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c ù i i ì i đ i đã c h i ê m \ à l à m c h ủ s u ỏ t l ừ 2 ì i i ờ 3 0 p h ú t đ c n 5 u i ờ

sáim và ciinu là mũi rút ra sau cùnu của trận đánh.
Khi chúníỉ tôi vào bệnh viện, lúc đàu bệnh nhàn, y bác sì.
cứu thươne, hộ lý nhôn nháo sự sệt, nhưnc sau mươi phút
ch ú n ti tôi nhàn danh chiên sĩ Mặt trận dàn tộc íiiủi phónsi
mièn Nam Việt Nam, siai thích chính sách Mặt trận dàn tộc
iiiai phó nu miên Nam Việt Nam và hộ đội Liiai plióne chỉ vào
đánh bọn tay sai Mỹ - Di ệm mà thói, khônụ đánh anh em
hệnh \ iện, tất cà đêu yên tâm. Tập liỢp CÔI1 U nhàn viên chức
tạ i b ệ n h v i ệ n l ạ i .

c h ú m : tô i p lià n c ỏ n ” đi nó i c h u y ệ n vớ i

bệnh nhân theo từim nhỏm. Tôi c ù n a n h Hân I mn s hộ phận
kinh tài hậu cần họp anh e m y bác sĩ, ciai thích và trao bán
tuyên bó của Mặt trận dàn tộc íiiải phónu miên Nam Việt
Nam. Clníim tôi kêu cọi họ đônc ý cho ta trưnu dụnc hẽt tâl
c;i Ihuôc men và dụnn cụ V tê của bệnh viện đe phục vụ chiên
đâu và cóng tác của cách mạnii. Níihe nói ta tnrne dụnu hét,
họ Jè ĩiíihị đê họ chạy khỏi bệnh viện xoim thì ta có lây ÍIÌ thì
lay.

n ê u họ c ò n m à l â y t h ì sỢ b ị b ắ t b ỏ tù vì t ộ i t ư t h ô n * : v ớ i

Việt CỘI1ÍI.
C hú ns tôi nshĩ nêu khôim có y bác sĩ và bệnh nhân (i lại
đây thì dịch bắn pháo côi vào, lụi khó khăn, do vậy mà ra
lệnh hắt buộc ai ư đâu thì ở đây, bác sĩ bệnh viện trườn 2 dẫn
đi lấy thuốc men, dụníi cụ, ch ú 1 1 " tôi lùm íiiây tờ hiên nhận
th e o lệ n h trưne d ụ n u c ó in sán để là m baniZ. sau k h i c h ú n g tôi

rút lui, có cư sở đàu tranh với địch. Thê là họ dông ý. chúne
tỏi chia nhau từng tốp dẫn hộ đội vào kho ciao dụng cụ, thuôc
men.
206

Troi1.!! 2 ui ('í đôim hò liên, chúim tôi làm chủ bệnh viện,
thu

t ĩu

cá 12 munu thuÓL' chiên thươne và một hộ (.lụiiii cụ

phẫu thuật của hệnli viện mới đưa từ Sài Gòn lên vù nhiêu hộ
liêu phẫu.
Thê la trận đánh \ à o Di Linh tuy không dứt điêm, ta hy
s in h 3 itoiiL ’ c h í (CO I đ ỏ n u c h í k h ỏ n u l á y đ ư ự c x á c ) , n h ư i i i i

mũi \ ào hẽnh \ iện đạt yêu câu đê ra ca vê chính trị, quân sự,
k in h tố. N h ờ t i ư n e d ụ n e đ ư ợ c m ộ t sỏ d ụ i ì i i c ụ p h ẫ u t h u ậ t v ù

thuốc men ờ hẹ 11 h viện Di Linh mà iiiam bớt khó khăn tionu
chiến đáu. đam h.u) một phân giai qiivét chiên thươníi. uiiíp
c h u c l i i é n -'ĩ \ c n l a m l a m n h i ệ m v ụ đ ư ợ c i i i a o . B ộ p h á u t h u ậ t

1 ây () bệnh \ ICIÌ Di Linh la dụnÌZ cụ phẫu thuật đâu tiên cua
lực

\ ũ Ii.nu tlùn (.'hiên trưìíiìL! Cực Nam T 1 1 1 1 1 2 Bộ sau

6 năm có h ]e-p ilmli Cìiơ-nc-vơ \ à sau 2 năm có hoạt độim \ ũ
tn m n lí \ ìin>j IU ;\

Hói đo, rhươiiìi vụ Tinh u\ Bình Thuận đánli má Irận tập
kích Di Linh dã ” lãnh được lliilim lợi to lớn, có tiêm: \ a n u \ é
chinh irị. iiiai quyét moi phân \ c kinh tc. lãy

được

dụiiLi cụ.

thuóc men phục vụ nhiệm vụ tiép tục chiên đáu. nhuìiíi vé
quân sự, khôiiíi dứt đi ếm làm chủ được chi kliu. bỏ tại trận địa
1 cán bộ tru ne đội từ A mới vê là một thiêu sót vê chính sách.

SAU TRẬN TẬP KÍCH DI LINH
Hai rmày sau trận đánh Di Linh thì Tinh diêu 2 đơn vị 531
và 529 về hoạt độne ở đôiiii b ằn e Bình Thuận. Địch ử Lâm
Đ ồ n s b ắ t đ â u p h ả n k í c h , t ậ p t r u i i í i lự c l ư ợ n ẹ c ô n s an h ắ t d â n

tra tân. đánh dập quân clúme bên tron” , đưa lực lượng háo
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an. dàn vê hành quân càn quét bẽn ncoài. phong toa mọi
hoạt động làm ăn của quần chúng, nliất là quần chú liu dân
tộc. Chúng kiêm soát gắt gao cạo muôi, cấm dự trữ muôi uạo
trong các sử, hắt buộc chủ sơ chịu trách nhiệm cấp phát phân
ăn hàng ngày có sô sách, hàng tuân chúII 2 đến kiểm tra. Ban
đ ê m m ọ i x e c ộ t r ê n đ ư ờ n g 2 0 k l i ô i i í i đ ư ợ c lư u h à n h . C h ú n u ra

lcnh cho bọn dan vô từ 6 íiiờ tôi đen 6 ciìí sá ne. Lii(fi ivhitím
t r o n g c á c â p , c â m đ ỏ n g h à o k h ô nu ai đ ư ợ c n c i í ( ro nu r ẫ y .

Trẽn một sỏ đường n gan " từ rẫy vào buôn, d ú m ” cho dân vệ
gài lu'11 đạn nổ ngay. Tại các đâu môi neaim qua Bắc Nam
đường 20 clning cũim cho gài lựu đạn.
Sau trận tập kích Di Linh, tình hình trở nên c ă n 2 thẳn<\
Đội Hoành Sơn vừa phai lo chỉ đạo đôi phó với địch, trấn an
cơ sở vù quàn chúng, lãnh đạo đâu tranh c h ô n 2 khủnu bô ciia
địch, \ ừ a tìm cách đột nhập vào hộ tliốníi đồn điên, độn**
viên tiêp tê lương thực, thực phẩm cu nu ứníi cho cơ quan.
Tỉnh úy Bình Thuận chuyển lên đó ne ở rùìiii Rci Diu. núi Rơ
Pú đè chỉ đạo lực lưựng hoạt độn II đánh Di Linh, vừa tránh
đ ò n c i i i i đ ị c h t ậ p tr u l i u c à n

quét

YÙI1ÍI

giáp

ra n h eiữ a m iê n

núi

vù đông hằng, vừa độna viên củnti cô nội bộ tiếp tục thực
hiện kê hoạch phát triền lên phía Bấc. Thiết lập cho được
dường hành lang chiên lưực nôi lien Liên tinh 4 từ Q u a n "
Đức sang la nhiệm vụ trọiiíi tâm của đội Hoành Sơn.
Luc bây giờ, đội chúng tỏi có 6 đông chí. Đổ phục vụ nhiệm
vụ trước mắt, chúng tôi phai phàn thành 2 bộ phận:
1. Tôi cùng đông chí Rổ và Rỏ có nhiệm vụ bám các buôn
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Đinh Trang Hạ, Tàn Lú ở phía Na m đường 20 (nay là vùng
Đinh Trang Hòa, Hòa Na m . Hòa Trung, Hòa Ninh, Lộc An),
xây dựng củ na cô phone trào ở vùng này, kct hợp, phôi hợp
với lực lưựng kinh tài hậu cân Bình Thuận do anh Hân và 6
đông chi dân tộc trong nhóm thanh niên Hàng Bọt chạy thoát
ly theo đội chúng tôi sau trận đánh họn công an vũ trang ở
buôn Chà Lào Đạ KỢp. Chú ng tôi bồ sung anh em sang đơn
vị anh Hân làm nhiệm vụ tiếp tế, tiếp liệu cho tỉnh. 6 anh e m
ấy lấy tcn là Hòa, Bình, Độc, Lập, Thống, Nhất đều đã hy
sinh và ca anh Hân cũng không còn.
Qua sự kết hợp này mà bộ phận đội Hoành Sđn đã tổ chức
đột nhập vào sở Tứ Quý, Huỳnh Hoa. Bu-bê, Lê Minh Sanh...
tuyên truyền, giáo dục, nắm công nhân làm sức ép, tranh thủ
chủ sở tiếp tế lương thực, thực p hẩm cho cách m ạn g và vận
động ủng hộ giải phóng quân, lãnh đạo các chủ đôn điên
cùng công nhân đâu tranh q uyết liệt chông bao vây, phong
tỏa kinh t ế của địch đôi với các sở.
2.

Bộ phận đông chí Thuận, đồng chí Rẻo, đông chí Tiên

triệt để trang bị đúng là người dàn tộc, đi công khai từ phía
Nam lên phía Bắc đóng giả người đi mua trâu qua xã Đinh
Túc, theo đường 14 Bis lên xã Đinh Trang Thượng đC'n Kin
Đạ, Gung Răng Gia bát liên lạc với đội công tác anh Thọ,
anh Ma Đen từ Quả ng Đức qua.
Ngày 25/5/1961, tổ 3 anh e m do anh T hu ận hướng dẫn
tìm được đến vùng rẫy buôn Gung Răng Gia , liên hệ với
nhân dân, gặp được đầu mối hộp thư của anh Ma Đen giao lại
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cho cơ sở. Trong thư anh Ma Đen có hẹn neày thánii chuyên
tới các anh sẽ trử lại. Anh Thuận viêt thư bỏ trí lại 11 cày và
địa đi ểm gặp kỳ sau, xong các anh trư’ vê báo lại với đội.
Trên đường từ Kin Đạ (rẫy Gung Rã ne Gia), anh em đi
theo đường hợp pháp nhưng lại đi đêm. Đi nganc qua 3 trụ sở
làm việc của 3 xã Đinh Trang Thương. Đinh Túc, Đăng Gia,
anh e m đều ghé vào nắm tình hình. Thấy khô nu có lực lượng
báo vệ, canh gác gì cả, anh e m nảy ra sáim kiên là dùng dao
că m cạy cửa. thu tài liệu và chât củi đôt. Sau đó, anh em
đóng cửa để nhìn từ xa khôn " thấy khi lửa chưa cháy lớn.
Như vậy, trong một đêm. trên đường vồ phía Nam, anh em
đã đốt trụ sở 3 xã nói trên.
Đôt 3 trụ sở xã, thiệt hại vật chât k hô n" lớn nhưng về
chính trị đã uây cho địch hoang mang, dao động. Sau trận
đánh Di Linh, địch tập trung giới nghi êm trong thị trấn, gài
mìn, câ m đi lại ban đêm. nhưng địch không biết lực lượng
nào lại tiên hành đột nhập đốt đồng loạt cả 3 trụ sở của đại
diện xã là điêu xưa nay không bao giờ có trên vùne Lâm
Đông này. Trong khi đó, tình báo của địch cho là lực lượng
của ta đã rút vê Bình Thuận hết rồi!
Qua vụ này, lực lượng địch đang đưa quân đi càn Đinh
Trang Hạ, Đăng Lú ở phía Na m nay lại c h u y ú i sang càn 3 xã
phía Bắc đườns 20. nhờ đó đã tạo được sơ hở phía Nam. Đội
chúng tôi tranh thủ hoạt động tiếp xúc quần chúng, tuyên
truyền giáo dục phát triển vào các đồn điền trên đường 20,
vận động công nhân Kinh Thượng làm trong các sở đưa yêu
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sách bắt buộc chủ mặc nhiên để công nhân được tiêp xúc với
Mặt trận, không được báo cho địch, không được gây khó khăn
khi công nhân làm ăn, đòi chủ sở phủi quan hệ với cách mạng
và đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ, phải đóng
thuế cả hai bên, đ ảm bảo dân yên ổn làm ăn. Trước mắt, đòi
chủ sở phải đóng nghía vụ cho cách mạng, cho Mặt trận. Đông
thời, chúng tôi làm thí nghi ệm trong một số sở: T ứ Quý, Ngô
Văn, Lê Văn Phước, Mạc-phen, Công-gô, Huỳnh Hoa, Thanh
Được với mức thỏa thuận mỗi ha cây công nghiệp mỗi tháng
đóng nghĩa vụ cho cách Iĩiạng 50 đông.
Lúc đầu, đội vũ trang đột nhập vào ban đêm, thu trực tiếp
chủ sở với tính chất kêu gọi mức đóng góp nghĩa vụ. Nhưng
về tâm lý, ta vào trực tiếp với chủ sở, họ sợ liên lụy, địch theo
dõi khủng bô', nên tối họ không ở sở mà về B 'Lao, Di Linh
ngủ, uỷ quyên cho công nhân, cai ký tiêp xúc với ta. Ta thông
qua số này, nắm chủ sở, vận động đóng góp nghĩa vụ và làm
nhiệm vụ nắm tình hình địch, báo cáo lại với ta, ủng hộ tài
chính, tiếp tế, tiếp liệu cho ta.
Bằng phương thức này, sau 3 tháng quý I năm 1961, đạt
kết quả tốt, nhưng trong thực t ế nảy sinh mâu thuẫn: s ở nào
ta đến thì chủ sở phải nạp đ ảm phụ kháng chiến, còn nơi ta
không đến thì khỏi đóng. Địch lấy đó biểu dương các chủ sở
ta chưa đến được, cho là nơi đó an ninh, được thưởng, còn các
sở trên đường 20 chúng cho là mất an ninh, chúng ra lệnh cho
chủ sở, cai ký, công nhân ban ngày ra làm ăn. ban đ ê m về
B'Lao, Di Linh ngủ, trừ các nhà máy do c h ế biến phải làm
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đêm. Công nhân đồn điền không ai được ngủ lại ban đêm,
các nhà máy có sản xuât đ ê m phải báo cáo để chúng đưa lính
đên gác. Chù n? giao cho trung đội dân vệ bảo vệ trụ sở An
Lạc có trách nh iệ m gác nhà máy trà Lê Văn Phước khi nhà
máy có sản xuât ban đ êm và bắt buộc Lê Văn Phước bỏ tiên
ra nuôi trung đội dân vệ này.
Đầu tháng 8/1961, Trung ương bổ sung cho Bình Thuận
một sô cán bộ quân sự tập kết từ miền Bắc về. Các anh Thường
vụ Tỉnh ủy bổ sung cho đội Hoành Sơn 3 đồng chí: Lương,
Lý. Nghiêm và 5 thanh niên ở đồng bằng Bình Thuận thoát
ly tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có Tại, Phước, Minh,
Thanh, Tâm. Chúng tôi chuẩn bị thành lập huy ện đội K3
(huyện Di Linh) và đội vũ trang Hoành Sơn hình thành một B
địa phươne quân, tiên thân lực lượng K3, làm n hi ệm vụ phát
triển cơ sở. mở phong trào cả địa bàn Di Linh và thị xã B ’Lao.
Đây là thuận lợi mới nhưng địch đang ráo riết đôi phó các
hoạt động của ta: tổ chức ki ểm soát chặt chẽ bên trong, càn
quét phong tỏa bên ngoài.
Trước â m mưu và hoạt động của địch nói trên, nhờ có lực
lượng mới bổ sung, chúng tôi chủ trương mở một đợt hoạt
động xâm nhập thẳng vào sát thị xã, thị trân, đột thẳng vào
các trung tâm địch tập trung công nhân lao động các sở về
ngủ ban đêm, l àm cho địch không còn chỗ nào an toàn.
Trước hết, chúng tôi đưa anh Nghi êm, anh Lương cùng đi
hợp pháp với công nhân vào B ’Lao n ắm tình hình hoạt động
bô phòng của địch ở vùng Ph ẹc- mơ (Bi-sơ-nê) và vùng Lam
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Sơn, sở Lê Minh Sanh (nhà máy trà 19/5 hiện nay), Tâ n Lạc
thông qua cơ sở anh e m công nhân gôc Na m Bộ bị địch truy,
chạy lên làm trà ở vùng này, tron" đó có anh chị e m đã làm
cơ sở tự vệ ở Na m Bộ như: Tân ở Huỳnh Hoa, Ái và Phi ở Lê
Minh Sanh, anh Đi ệp ở Lam Sơn... Anh chị e m này cung cấp
tình hình, dẫn đường chỉ lôi, nhờ đó mà đội vũ trang Hoành
Sơn sau khi được tăng cường tổ chức được 3 mũi (mỗi mũi 2
tổ gồm 6 đông chí).
Đêm 18/7/196!. cùng một lúc, chúng tôi đột nhập vào 2
điểm sát nách thị xã B ' L a o tại địa đi ểm tập trung công nhân
về ngủ, nơi mà chúnc cho là an toàn. Mũi do đông chí Nghiêm
và Lương phụ trách đột nhập vào Trung tàm nông lâm thực
nghiệm và nhà máy trà Lê Minh Sanh. Mũi do đồng chí Lý
và tôi phụ trách đột nhập vào sở Bu-bê và xã Tân Lạc. Tất cả
3 mũi đột nhập đêu an toàn, chúng tôi tập hợp tât cả công
nhân viên chức của sở, vũ trang tuyên truyền, vạch âm mưu
tội ác của Mỹ - Di ệm, kêu gọi đoàn kêt đâu tranh, đòi thi
hành hiệp định Giơ-ne-vơ, giải thích đường lối chính sách
của Mặt trận dân tộc giải phóng mi ền N a m Việt Na m và trao
lời kêu

S.ỌÌ

của Mặt trận nhân ngày 20/7 - ngày kỷ ni ệm hiệp

định đưực ký kết. Sau đó, chúng tôi tổ chức làm việc riêng
với một sô chủ đôn điên, nhà máy, cả chủ Việt Nam, Hoa
kiều và Pháp, thông qua họ nhờ chuyển thư của Mặt trận cho
tất cả các chủ đôn điên, nhà máy trorm tỉnh, kêu gọi đoàn kết
và tham íỉia đóng góp nhân tài vật lực cho sự nghiệp đâu
tranh giải phóng miền Nam Việt Nam. thông nhât đât nước.
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Lực lượng chúng tôi tuy hai mũi hoạt động độc lập nhưng
đã bàn bạc thông nhất nội dung, thông qua phương án hết sức
cụ thể, có phương án linh hoạt xử lý trong mọi tình huống nên
anh ein tổ chức thực hiện tốt trên mỗi địa bàn, mãi đến 3 giờ
sáng chúng tôi mới rút ra ngoài. Trước khi rút, anh e m còn bố
trí một sô cơ sở và quân chúng công nhân cả m tình, dặn dò họ
sáng sớm lên quận và tỉnh báo cá o đ ê m qua có Việt cộng đã
vào sớ, vào xã nói chuyện, mang lời kêu gọi của Mặt trận
dãn tộc giải phóng mi ền N a m Việt N a m và cả t ruyền đơn lên
giao cho tỉnh trưởng, quận trưởng, xã trưởng một cách công
khai, nhân đó mà t uyên truyền rộng rãi cho mọi người, cả
binh lính ngụy, cùng biết đường lối chính sách của Mặt trận
va bộ đội giải phóng.
Trước tình hình trên, đại tá tỉnh trưởng lúc bấy giờ là Huỳnh
Công Tịnh tổ chức cuộc họp đê trân an, nhưng cuộc họp ây
lại truyên bá tin tức hoạt động của ta đ êm 18/7 c àn g lan rộng
ra, nội bộ bàn tán tin tức cụ thể hơn, làm cho địch càng dao
động, quân chúng lao động có khí thê, không còn sợ sệt trong
lúc gặp ta như trước.
Sau khi các chủ sở nhận được thư và lời kêu gọi của Mặt
trận, họ đã tìm cách gặp ta đ ể xin chỉ tiêu đóng góp như các
sở khác, đề nghị cách m ạ ng đừng vào sở, nhà máy nhiều lân,
ngại địch làm khó, không làm ăn được và rủi ra hai b ên nổ
súng trong sở, chết công nhân và thiệt hại cho cách mạng.
Nhờ vậy, bắt đầu từ n ăm 1962 trở đi, tất cả các sở và nhà máy
c h ế biến trà L â m Đ ồng đều đăng ký nộp nghĩa vụ nuôi quân
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đánh Mỹ nghiêm chinh, thông qua cai ký trong sở làm đâu
mối quan hệ giữii chủ và công nhân, giữa chủ và cách mạng.
Cai ký là người dại diện cho chủ cả về chính trị, kinh tê, xã
hội. Lê Minh Sanh - Chủ tịch Hiệp hội trà Cao nguyên Trung
Phần - chạy vồ Sài Gòn ó, tuy có đóng góp nhưng lây lệ,
thiếu nhiệt tình.
Qua đợt hoạt dônn kỷ niệm 20/7/1961, chúng tôi tổ chức
kiểm điểm rút kinh nghiệm, đánh giá địch ta, đánh giá lực
lượn" cỏnII nhãn Yii quân chúng cách mạng. Chúng tỏi thống
nhất cho rằne: Địch rất đòng nhưng có rát nhiêu nhược điểm,
sớ hở. Ta tuy ít nliiiiiu cỏ ý chí chiên đâu cao, được sự giúp đỡ
của cơ sơ quân ciiiing. nên đà giành đưực thắng lợi to lớn,
toàn diện, vượt r.uíc yêu cầu đề ra trong đ êm mở màn.
Đẽ phát huy t hấnc lợi, đội chúng tôi thống nhất tiếp tục
mở dợt lioạt đọng tron<j thời eian một tháng nhằm lập thành
tích chào mừng Cách m ạ n c tháng Tám. Chung tôi chia thành
3 đội mỗi đội 8 đồn;? chí, iỊĨiẽp bộ phận kinh tê của anh Hân
siồm 9

chí thành một lực lượng chung, phân công trên 3

khu vực tò chức bám dãn. đây mạnh vũ trang tuyên truyền,
p há i t r i ẽ n cơ S("i. T r ê n t oà n t u y ế n đ ư ờ n g 20 t ừ c â y sô 5 T â y Di

Linh đen đèo B' Lao dài trên 50 r â y số, chúng tôi phân làm 3
đ o a n i’ i a o c h o 3 đ o i . m ô i đ ô i p h u t r . i c h m ọ t đ u i b t i n l u m n h i ọ n i

vụ ca chính trị, phát m ê n co' so.

dựng liên lạc, tiêp tê,

t i ế p l i ệ u \ :ì c ó k è h o ạ c h đ á n h đ ị i ' h n ê u c ó đ i ê u k i ệ n . C ụ t h ế

như sau:
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1. Địa bàn từ cây sô 17 (sở Mạc-phen) xuông đên thị trấn
Di Linh do bộ phận đ ồn ẹ chí Lương và Lý phụ trách, đứng
chân ở khóm rừng giữa Kon Dịp và La On.
2. Địa bàn từ L am Sơn lên Tân Bùi. Đạ Lào. giáp đèo
B ' La o (sau này gọi là H30) do bộ phận đông chí Ngh iêm phụ
trách, đứng chân ở vùnu Se Piins Đạ Mrê (sau này gọi là suôi
Rắn Hổ).
3. Địa bàn An Lạc - Tứ Quý - Trảng Bia - Tân Lạc ( t ừ c â y
sô 16 đến dốc Lê Minh Sanh) do tôi phụ trách, vẫn đứng chân
giữa vùng Bờ Kờ Ron Kon Cha. Bộ phận này có trách nhiệm
chỉ đạo chung nên có bô trí một tổ liên lạc gôm 3 đông chí,
vừa liên lạc chỉ đạo bộ phận Tây Di Linh và Tây B : Lao. vừa
chịu trách nhi ệm tiếp tục nôi đường dày Nam và Bắc của
hành lang chiên lược ...
Lúc này chuẩn bị thành lập tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh uỷ Bình
Thuận cử đông chí Hiên và Do bổ sung cho đội Hoành Sơn
đế có bộ khung hình thành các huyện sau này. Chúng tôi bô
trí anh Hiền lên bố sung cho bộ phận anh Lý, anh Lương.
Anh Do tạm thời nằm lại bộ phận chúng tôi đ ể đi lên nôi liên
lạc hành lang chiên lược từ Qu ảng Đức xuống theo hộp thư
đã hẹn ngày 10/8/1961, liên lạc trực tiếp tại rẫy Gung Răng
Gia. Tôi phải ở lại chi đạo toàn bộ đợt hoạt động này.
Qua gân một tháng hoạt động, 3 bộ phận nói trên mở ra
một tình t h ế mới, lự£ lượng cách mạng phát triển nhanh clìónu,
địch bắt đâu hoang mang, dao động, co lại.
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Ta đã d ùn s cơ sở nội luyến, kết hợp với lực lượng đội
công tác bên ngoài vào. đánh chi êm và giải iranc trung đội
dân vệ An Lạc (nay là Lộc An), thu được 1 1 súng trường Laben. Sô anh e m trong trung đội dân vệ An Lạc chạy ra thoát
ly tham gia cách mạng, tron" đó có anh Mâu (tức Tân) là cơ
sở đã hướng dẫn cho đội tổ chức đánh trung đội này lúc chúng
sơ hở.
Sau một tháng hoạt động, 3 bộ phận nói trên đã trở thành
2 đơn vị:
- Bộ phạn Tây Di Linh có quvêt đinh thành lập Huyện uỷ

- Bộ phận Tây B' Lao, khi thành lập B7 ngày 31/8/1961,
được bổ suns thêm bộ phận vũ trang B7, trong đó có đội đặc
công do đôn« chí Phượng phụ trách, đ ôn" chí Hiíns bố sung
sang và có quyêt định thành lập T29. Khu vực Tây đèo B ' L a o
đến Ma Đa Gui thành lập đội cóng tác K4 (nay là huyện Đạ
Huoai).
- Bộ phận của tòi sau này trở thành tổ chức phân ban cán
sự phía Nam của tỉnh Lâm ĐÓI1 ", lây phiên hiệu ià T I 4, do
Tinh uỷ Lâm Đ ô n s quvêt định níiàv 1/4/1962. Thực chât lúc
bấy giờ tôi là Tính uỷ viên tỉnh Bình Thuận, tliay mặt Tính uỷ
Bình Tluiận phụ trách đội công tác Hoành Sơn, lèn liỢp nhát
thành lập tinh Lâm Đồ nu vào ngày 31/8/1961, lây phiên
hiệu là B7, do đồ nu chí Thọ làm Bí t hư, lôi và anh Ma Nhao
(Ba Đạo) là Tỉnh uy viên nluítronii lịch sử 21 năm đánh Mỹ
trên đất Lâm Đồ nu đã glii.
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THÀNH LẬP B7
Cuộc họp thành lập B7 do đón ÍI ch í Bùi Sang thay mặt
Khu uỷ khu 5 và Trung ương Cục phổ hiên quyêt định. Địa
điếm cuộc họp đâu tiên này để thônir nhât tổ chức Lâm Đông
iKÌm tif rừn« đâu ncuồn sônc La Ncà, íiiáp suôi Xê Xang (*).
Việc tố chức

hìn h

thành Ban chỉ đạo Làm Đônc lân thứ

nhút iiiữa 2 m a n s (đội anh Thọ từ Quảng Đức sang và đội
Hoành Sơn từ Bình Thuận lên) thành lập Ban cán sự B7 Iiíiày
31/8/1961 diễn bicn như sau:
Sau khi anh Thuận và anh R ẻo liên lạc được đ ô ns chí Ma
Đen. cuôi tháng 7 năm 1961, theo chuyên liên lạc, tôi cử
đônc chí Hà Hu\' Do lên làm việc với anh Ma Thọ (tức Tràn
Qua n" Sang) đê bàn kẽ hoạch s ặ p nhau, trao đổi tình hình
và thông nhát hoạt độnu iỊÍữa 2 bộ phạn Nam và Bắc đườne
20. hình thành đườnc dây liên lạc chỉ đạo theo chủ trươns
của Tru nu ươnq và Khu uỷ 5.
Sau đợt hoạt động kỷ niệm Cách mạmi thúim Tám, ngày
24/8/1961, tôi từ đội Hoành Sơn cùiìii một tổ lién lạc băne
qua đường 20, lên căp anh e m liên lạc từ cớ quan anh Tho
đóns. Địa đi ểm hẹn gặp tại rừnẹ Brt Ke Sê Bưníi. Anh em
đứa ciiúns tôi đi vê nnọn sông La Níiù. Anh c m đóne quàn
cách buôn Xê Xa ne không xa. Trong cuộc họp bàn siữa đoàn
anh Thọ, từ ngày 29 đến liêt ngày 30/8/1961 chủ yêu là trao

*

Sau nà\ tố chức ihành xã 4 thuộc K2 (L.ộc Lã111 hiện nay. xà đâu liên

c ù a tinh L à m Đ ô n ự đ ư ợ c N h à n ư ớ c t u y ê n diíơiiíi A n h hù 11 u lực l ư ự n a vũ

Irani! troiiii kham: chiên chõnu Mỹ).
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đổi tình hình địch ta và phong trào quàn chưníi. nhi ệm vụ
công tác tổ chức của mỗi bên đê chuẩn hị báo cáo trước hội
nghị chính thức với câp trên.
Sáng ngày 31/8/1961, đồng chí Bùi Sang, thay mặt Trung
ương Cục và Khu uỷ khu 5 phổ biến quyêt đinh thành lập B7
và nhiệm vụ thông nhât các đội công tác ư ê n địa bàn Lâm
Đồns, hình thành một Đả ng bộ để lãnh đạo phong trào quán
chúng đâu tranh chông Mỹ - Di ệm, xây dựng bảo vệ hành
lang, tổ chức m ạng giao lưu thông tin trên chiến trường Nam
Tây Nguyên. Tĩ'ừC2()0 chưa thông nhát trong đợt này, chỉ
thống nhất 2 hộ phận giữa đoàn Quả ng Đức sang và Bình
Thuận lên.
Ban cán sự B7 bước đầu gồm 3 đồng chí:
1. Đône chí Trân Qua nu Sang (Ba Thọ): Bí thư Ban cán
sự.
2. Đông chí Nguyễ n Xuân Cảnh (Tám Cảnh, tức Niiuyễn
X u â n D u ) : Li ỷ v i ê n .

3. Đông chí Ma Nhao (tức Lê Đạo): Uỷ viên.
Tron? cuộc họp đã thông nhât một sô nhiệm vụ trước mắt,
chuẩn bị báo cáo tình hình mọi mặt nhằm thông nhất giữa B7
và C200 để chính thức thành lập Tỉnh uỷ Lâm Đông vào đâu
năm 1962.
Các anh phân công tôi tạm thời về báo cáo với Tình uỷ
Bình Thuận, xin một sô cán bộ đ ể hình thành Huyện uỷ Di
Linh (K3) và hình thành huyện Đạ Huoai ( K4), xin Bình Thuận
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bổ sung cho một sô lực lượng và vũ khí. quân trang trong lúc
tỉnh Lâm Đông mới thành lộp gặp khó khăn. Đône thời Ban
cán sự B7 hổ s uns đông chí Lê Tấn Hưng và 7 đô 1 1 2 chí đặc
công từ miên Bắc về do đông chí Đoàn Ch iêm Phượng phụ
trách. Cuộc họp này cũng chính thức quyết định thành lập
đội vũ trang đặc hiệt thị xã B ' L a o lây tên là T29 (ngày 2
tháng 9), đông chí Hưng giữ chức Qu yề n bí t hư T2 9. Ban cán
sự B7 giao tôi phụ trách tạm thời 3 địa bàn phía Nam đường
20 gôm K3, K4, T29. Tôi trực tiếp nắm đội vũ trang đặc biệt,
chỉ đạo địa bàn thị xã, trong lúc hệ thông chỉ đạo của tỉnh
chưa hình thành, đường hành lang Na m Bắc đường 20 chưa
thông suốt.
Họp xong, chúng tôi vê lại phía N a m đường 20. Trong lân
trở vê, ngoài tôi, anh Thuận, anh Rẻo, anh Chi ến trong tổ
liên iạc dẫn đường, có t hêm đông chí Hưng và đội vũ trang
đặc biệt T29 với 7 đông chí. Đông chí Nhơn - cán hộ phụ
trách đặc cône của B7 - cùng đi, như vậy trên đường về có 14
đông chí.
Chúng tôi cắt rừng từ suôi Xê Xang, từ ngọn La Ngà về
đến xóm cũ Bớ Kẽ Sê Bưng là 4 giờ chiều, nghỉ nấu cơm
chiều. Ăn xong vừa chập choạng tôi, chúng tôi băng qua rẫy
B ơ Kẻ vê Đinh Trang Hoạch, qua rẫy Đinh Trang Bô Đam,
theo đường dàn âp 16 đi làm rẫy phiá Bắc đường 20.
Đên 9 giờ đêm, đoàn chúng tôi đên chân đồi phía Đông sở
Đại Tá cách đường 20 là 200 m, đụng toán địch đi tuân tra từ
âp 16 qua sỏ Đại Tá. Vừa giáp đường rẫy Đinh Trang Bô
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Đam. địch đụng toán liên lạc đi đâu của đoàn chúng tôi gôm
đông chí Chiên đi trước, tôi và đông chí Sĩ đi sau, sau đó là
đông chí Thuận và Đông chí Rẻo đi cuối. Bất ngờ phát hiện
chúng tôi địch hoảng hót chạy ngược lên đôi, bắn một loạt
súng vu vơ rồi chạy mât. Còn chúng tôi chạy xá xuống khe
rẫy cũ rừng lau để nâp.
Sau 15 phút không thây động tĩnh, tôi n ắm được đông chí
Chiến và Sĩ, còn R ẻo và Thuận đã chạy ngược lại theo đườnc,
cùng đoàn mò về rẫy Đinh Trang Bô Đam. Ba anh e m chúng
tói lặn lội tìm mãi và ngôi đón trên đường rẫy. Đê n 1 giờ
sáng, vẫn không tháy người nào vãn SI lai, chúng tôi trao đổi:
Nếu ta có trở lại cũng chẳng biết đâu mà tìm, đoàn đi lạc đã
có đồng chí Thuận và đồng chí Rẻo thông thạo đường sá ở
vùng này có kha năng dẫn đoàn cắt tránh dâu đó, rồi tìm chỗ
qua đường. Nêu đ êm nay ba chúng tôi không qua được đường
20 thì sáng mai sẽ cặ p nguy hiểm.
Tôi quyết định tìm hướng cắt qua đường 20 về phía Nam
đón các ảnh theo uy ước tình huống bị lạc thì tiện hơn. Chúng
tôi rút kinh nghiệm, không đi theo đường mòn của dân đi làm
rẫy nữa, cắt thẳng qua đoạn cách ấp 16 là 800 m vê phía Di
Linh, bật xuông phía N a m gặp buôn Bờ Rụi Kơ Mé. Theo
đường dân đi, chúng tôi đi thẳng vào buôn đúng 3 giờ sáng,
quan sát thấy dân đã dậy nâu cơm và chuẩn bị đi làm rẫy,
chúng tôi cắt tránh ngoài buôn, tìm bến qua sông Đạ Giam.
Mùa mưa chúng 8 năm ấy, nước sông lên to, ha anh e m chúng
tôi dùng ni lông gói hành lý cột chặt, ôm lội qua. Đế n giữa
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sông. Chiên và Sĩ bơi được vào bờ, còn tôi bị nước cuốn trôi,
cứ eiữa sông ôm lấy bọc ni lông, để nó trôi gần 1 cây sô. Rất
ma v. đến khúc sông cong, nước đưa tôi vào bờ, tôi bám được
bụi le mò lèn được, hú vía “ nước chưa ăn"! Lên được trên bờ
thì nước đã thâm, gió Tây buổi sáng tuôn vào người lạnh như
cắt thịt.
Tôi cát rừng non đi ngược lại bến Đạ Gi am tìm lại anh
em. Mờ sáng hôm ấy, cliíing tôi gặp nhau, anh e m ôm chầm
lâ v

người tôi, mừ ns như gặp người chết đi, sông lại. Tronu

một đêm gặp luôn hai tai nạn, nhưng chúng tôi đều tai qua,
nạn khỏi. Đê n đây xem như an toàn, còn một nỗi lo cho anh
em đi sau tuy có hai đồng chí R ẻo và Thuận liên lạc dẫn
đường, nhưng làm sao biết được các anh có bám được anh em
cắt đường khác đưa các ảnh qua đường không? Nếu còn ở lại
Bắc đường thì ở đâu và tổ chức đi t h ế nào? Chẳn g lẽ chừng
âv người khi cặp trở ngại nhỏ lại trở vê cơ quan hay sao?
Ba anh e m qua một đ ê m thức trắng, vật lộn với rừng non
rẫy cũ, với sông nước cuốn trôi, rất vất vả nhưng bàn với
nhau tiêp tục đi lên dốc Bờ Rụi, leo núi Lăn Cô, nằm đó đón
anh em. May ra anh e m cất qua tìm mình trên đường này thì
tót biêt bao!
Chờ mãi đến 2 giờ chiều hôm ấy, khi không thấy tăm hơi
2 1 cả, ba anh e m giấu bòng, cải trang xuôYig ruộng Bcì Rụi

Kơ Mé gặp dân nắm tình hình, xem có tin tức gì khi đ êm ở
đôn 16 không ? Được tin dân cho biết là bình thường, ba chúng
tôi quyêt định tổ chức về cơ quan để báo tin có việc xảy ra
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không lành trên đường di và cổ k ế hoạch đồ phòng trường
hợp xấu mà ta không lường hết. Vừa về đến đội, tôi bàn ngay
anh em ra bám sở Tứ Quý nắm tình hình, xem có tin tức gì về
sô anh e m qua đoạn đườne gân đôn 16 khi đcm, địch có phát
hiện không?
Anh e m vừa ra đến sở Tứ Quý gặp công nhân thì Thuận
và Rẻo dẫn đoàn qua đường thành công, băng vê Tứ Quý
đúng 8 giờ đêm sau đó. Anh e m cùng đội tổ chức gặp công
nhân, bà con náu cơm cho ăn và cho gạo mang vê đội. Các
anh e m vê đội lại s ậ p may, công nhân ủng hộ cả trà và kẹo.
Chún<Ị tôi đem ra

IIÔIIS.

ngôi tán dóc: Đường hành lang hai

miên Nam. Bắc gặp nhau trên đât Lâm Đông, còn hai đội
công tác nôi hai miền Na m - Bắc (Lâm Đông) đường 20 nay
đã nôi lại là điêu lành. Lân đâu tiên đoàn qua phía Nam,
đụng địch chia cắt đoàn ra làm hai nhưng vẫn an toàn là nhờ
có đồng chí Thuận và đồng chí Rẻo là người địa phươns, là
chỗ dựa vững vàng, anh e m rất có trách nhi ệm nên mới đảm
bảo giành thắng lợi an toàn tron" điều kiện khó khăn nhất.
Nay Thuận đã mất rồi nhưng tinh thân trách nhi ệm của hai
đồne chí Thuận và R ẻ o chúng tôi không bao giờ quên.

CHUYẾN ĐI HỌP TỈNH UỶ LẦM ĐồNG
ĐẦU TIÊN TẠI CĂN c ứ C200
Do đường giao thông từ phía Na m có rất nhiều trở ngại
nên tôi nhận trễ thư triệu tập về căn cứ C200, họp Tỉnh uỷ.
Theo giấy triệu tập, đúng ngày 30/1/1962 tôi phải có mặt tại
Bù Khiêu để họp Tỉnh uỷ lần thứ nhất, thống nhất giữa 2 đơn
223

vị B7 và C200, ra mất câp uỷ mđi. 1 1 0 1 1 2 đó có tỏi. T hư triệu
tập ky Iiíi;'i\ 21 nhưnu mãi đên ncày 28 /1/1962 tò 1 mới nhận
d ư ự c \ ì l õ i CÙI1 ÌI đ ộ i c ô n " t á c T 2 9 đ i b á m đ ị a h à n . S a u 5 n e ù y

mới nhận đưực tlnr nên khi nhặn thư thì còn trọn 2 ngàv nữa
là phai có mặt tại địa điếm triệu tạp. Đi theo đườníĩ hành lan"
thì plúii mát 7 niiày. Khi nhận thư xom;. lôi nuôi suy niihì:
1. C ứ đ i b i n h t h ư ờ r n i t h e o c h u y ê n l i ê n lạ c \ à n h ậ n n t ih ị
L |iiy ẽ l sau, ch lí’ r t c ó m á \ ha_\ đ â u m à đ i c h o k ị p .
2. N ê u đ i t h i ' . i m Siit) đ i

1Ỉ1CO c o n đ ư ở n c h ợ p p h á p , c ắ t

nuanix C]IUI c á c đ i ỏ ni B " L a o , \ ê B ờ L á, H ă n c C a . B ơ X a Lu
X u y ê n . đi t r ự c t i ê p t h e o b ả n đ ô . t u y c ó t r ỗ n h ư n i i t r ễ c ũ n g ít
t h ô i.

Phía Nam chiu liúch nhiệm đèn

3 đơn vị

trùn 3 địa

phương mà cuộc họp làn đâu bị Yãiiiỉ mặt, tôi k h ô n ” yên
tâm. Sau khi suy neliĩ. lôi mời đ ô n s chí Hưim. đônt; chí Nhơn,
đồ im chí PhưỢim trao đổi chớp nhoánc. Ctiỏi cùng, chúm; tói
quvêt định đi nuav lrong đêm nay, vượt qua thị xã B ‘Lao
mới kịp.
Căn cứ bản đỏ của các đô nc chí đặc c ô n s mang theo để
chuàn bị chiên trườne thì đường nân nhát là đi thảnu qua
irườnii Nôníi Lâm Súc theo suôi qua Kon Hin Đa, eặp đường
Bơ Xu Băne Ly, vẽ B(ì Lá, đi thẳniỊ vào H ă n s Ca. lên Bi
Đãng, đi Bớ Xa Lu Xuyên, gặp trạm đồng chí T háng (*).

*

T h u n a r ãns 2 \ à n e . c h ô n a c ó V ã n . n a y là đụi tá, s a u khi c h i ê n đ â u ở

c h i ê n triíìtns: C a n i - p u - c h i a vè. n a y \ é hưu li c ủ Chi
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Trạm uiao liên trực tiêp đưa vè cơ quan, như vậy thì đi 3
I ií iủ v

là đ ô n . C h ú n s í t ô i h à n n h a u v à q u y ê t đ ị n h

cắt đ i th e o

hướng ây.
3

giờ chiêu hôm đó. ch ún s tôi phân công cho anh Hưng,

anh Nghiêm tiếp tục hoạt động theo chương trình và chuẩn bị
tập truns ăn Têt ỏ IIÌĨỌII suôi Tà Níiào. Tôi viết thư eiao anh
Bay Tích ci K4 chuẩn bị chỗ ở, dùníỉ du kích Bờ Gia và đội
côn 2 tác của linh đi bắn tliịt. Anh Hưns. anh Hiên, anh Lý,
anh Nghi êm lo vật chát (cạo, nép, bánh, mứt, 1 'ƯỢu) cho nội
bộ tươm tất, có ý nghĩa mừng tỉnh mới thành lập và thông
nhất 3 bộ phận công tác trên địa hàn Lâm Đông.
Tôi bàn với đồ 11 LI chí Phượnc - tổ trưởns tổ đặc công T29 cìms đi. cắt thêm 2 đồ na chí Bòn và N sọ c cùng đi với tôi, 4
anh e m còn lại giao Sĩ trực tiếp phụ trách, chịu sự chỉ đạo của
dông chí Nhơn tiếp tục chuẩn bị chiên trường.
Bốn anh e m chúng tôi lò mò từ 5 ciờ chiêu xuyên qua đồi
chè, cà phê sở Sô-ven. Đê n 7 giờ 45 phút, chúng tôi mới băng
qua đường, mò x uố n s suôi Tân Hà, qua suôi Băng Ly. Quân
mãi vùng ruộng Bơ Xu Băng Ly nhưng không tìm ra đường
mòn, lúc đó đã đốn 5 giờ sáng ngày 29/1/1962, sương mù dày
đặc. Chúng tôi quyêt định ngồi nghỉ chờ trời sáng, xác địnli
lại hướng đi, chứ không khéo đi lạc vào Kon Hin Đạ Nghịt thì
nguy hi ểm vì không có rừng đê ân náu.
Trời sáng dần, thì ra con đườn" mòn từ Bơ Xu Băng Ly
vào thẳng Hăng Ca cách nơi chúng tôi ngồi nghỉ không đầy
lOOm. Chúng tôi thay bộ đồ mới, bỏ đồ cũ và súng lục vào
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gùi, vai vác xà gạc, ung dung đi trên đưừnẹ như đồng hào đi
làm rẫy buổi sáng giữa buôn này với buôn khác. Tuy suốt
đ cm mò mầm băng qua nsoại vi thị xã B'Lao, vô cùn" că n "
thẳng, mỏi mệt, nhưng khi tìm ra đường mòn đi hợp pháp
giữa ban ngày, chúng tôi giống như người được íĩiải phón<\
chân đi không bén gót, chẳng mấy chốc qua rừrm Bờ Lá, leo
dóc Hăng Ca đúng 10 eiờ trưa ns ày 29 t hán" 1 năm 1962.
Lòng lâng lâng mừng thầm, tưởng là mọi trơ ngại đã vượt
qua, nhưng không ngờ đến đầu dốc Hăng Ca, clúmq tỏi lai
thây dân chặt cây ráp đường bô’phòng, chông cung dày đặc
anh e m tránh chông đi lướt qua. Đi khoảng 100 mét thì đồng
chí Bốn di đâu sơ ý bị chông lá đâm xuyên qua bắp thịt chân
trái, máu me lai láng, chúng tôi tập trung băng bó và dìu ảnh
đi đàng sau. Đồng chí Ngọc vượt lên, đi trước được một đoạn
thì bât ngừ đụng phải dây gài bắn cung thọc thẳng trước mặt.
Ngọc ngã người xuôYig, may mà tên kh ôn" kịp xuyên qua
người, thật hú vía! Ngọc đứng dậy run cầm cập, mặt tái mét
không còn chút máu. Ngoe háo cáo với tôi và đồng chí Phương
không dám đi trước nữa. T h ế là bí, chỉ còn tôi và anh Phượng
nhưng về tâm ly; anh Phượng cũng hơi sỢ. Anh nói: “ Thà mò
vào đôn ban đêm dễ hơn là đi giữa bãi chông cung bô phòng
của đồng bào dân tộc trong rừng giữa ban n g à y ” . T â m lý anh
Phượng đã nói rõ như vậy, nếu để đi trước sẽ mất bình tĩnh,
quan sát không kỹ, xử lý thiếu chu đáo, đ ể ảnh bị thương
nữa, thật là khó xử.
Tôi ra lệnh dừng lại nghỉ ăn trưa, trao đổi với anh em
cách đi và thuyêt phục anh e m để tôi đi trước vì tôi có cây xà
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ơạc bén, cán dài. tôi sẽ quan sát. s ạt lá chông trước, bước
sau phát hiện dãy gài bắn cung, xem kỹ, phá sập trước lúc đi
qua. Anh cm đồ 1 1 2 ý để tôi đi trước tronc đoạn đường dân bỏ
phồn". Chúne tôi mò m ẫm lần từng bước hơn một giờ đồng
hồ rất an toàn, ơ á n đến đoạn cuôi cùng của con đường bỏ
phòng, sinh ra cliii quan, xem như đã qua khúc nguy nan
nhất, thì bất neờ túi vừa bước tới, vướng phải dây chông treo
bằng sựi cước.

L inh

tính như báo trước, lôi giật mình, cúi

đầu, niíhiêne mình ne về phía trước, bàn chông rớt thẳng từ
phía trên xuône, đánh thẳng vào chiếc gùi tôi mang trên lưng.
Nhờ chiếc gùi mà 2 mũi chôn c chỉ ghim qua lớp quân áo,
không qua được lớp gùi ' a u cùng nên chưa đụng người. Lại
hú vía, ta i qua nạn k h ỏ i !

Lúc này cũng vừa hết đoạp đường hô phòng của dân, uúiig
2 giờ chiêu, chúng tôi dừng nghĩ một chút thì gặp ba a r h em
thanh niên ở buôn Hăng Ca đi luân tra. Thây chung tỏi, iinh
em chạy tránh vào rừng. Chúng tòi biêt đó là dông bào nên
đã liên lạc đưực với anh em, kêu ra và trình bày đế anh em
thông cam. v ế t thươníi ê ẩm, đông chí Bổn đi rât chậm. Tôi
nhờ ba anh thanh niên chặt cây lấy võng ra khiêng giúp đê đi
cho nhanh về buôn.
Bôn anh e m chúne tôi về buôn, gặp ngav anh K' Gi ây là
già lànií và đã được anh em B7 giao trách nhiệm l'\m trưởng
buôn cho cách mạng. Anh nói thông thạo tiêng K.nh, gặp
chúng tôi tay bắt mặt mừng. Anh nói bà con nâu nư<k lá. rửa
vêt thươnii cho anh Bổn và làm cơm cho chúng toi an. Sau
đó. anh cho ba thanh niên đưa clulne tôi đi lèn trạm liên lạc
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Bơ Xa Lu Xuyên. Chúng tôi gửi anh Bổn ở lại và để thuốc
men, băng bông gửi cho dân Hăng Ca, dặn dò chu đáo.
Đên 3 giờ chiều, chúng tôi mang hết hành lý, đi thẳng đến
buôn Bi Đă ng vừa tối. Từ Bi Đăng đến Bơ Xa Lu Xuyên
cũng bằng chừng ấy đường, chúng tôi phải làm đuốc đi đêm.
Đúng 12 giờ đêm ngày 31/1/1962 chú ns tôi đến trạm đồng
chí Thắng ở Bơ Xa Lu Xuyên. Anh e m ở trạm ngủ cả nhưng
đồng chí Thắng còn ngồi trực. Tôi vào tự xưng tên: "Tôi là
Tám Cảnh ở Nam đường 20 sang, về C2G0 họp theo thư triệu
tập, địa điểm đàu mối là đến trạm đồng chí để được đồng chí
đưa chúng tôi vồ địa đi ểm họp. Chúng tôi đi đường tự lực đặc
biệt nên không mang theo thư triệu tập".
Chúng tôi chưa lân nào gặp đ ô n 2 chí Thắng, nhưng đồng
chí đối xử với chúng tôi như anh cả và như người nhà. Anh
huy động toàn hộ anh em trong trạm dậy nấu cơm cho sáu
anh e m cùng ăn. Theo chương trình, mờ sáng anh sẽ đưa ha
anh e m chúng tôi về thẳng đến C200 đế’ kịp họp, còn ha anh
thanh niên nghỉ lại trạm rồi về lại Hăng Ca. Tôi viết thư và
gửi anh e m mang về cho Bổn một ít gạo và cá khô, thuốc trụ
sinh mà Thắng đưa cho chúng tôi để Bôn chữa vết thương và
nằm chờ chúng tôi về.
Thắng đưa tôi đến cơ quan C200

trong ngày ấy và bàn

giao lại cho Tỉnh uỷ Lâm Đồng.
Đâu tiên, tôi gặp anh Chín Cán, anh Tư Nguyên, anh Năm
Dũng, anh Hai Hông Sơn đang chuẩn bị cuộc họp Tỉnh uỷ.
Tuy tôi cùng các anh trong công tác chưa hề biết mặt nhau,
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nhưim khi đã iiặp nhau thật là đồng chí. Trưa hôm ấy, các anh
lãnh đạo tỉnh mới c ù n s 3 anh e m chúng tỏi ăn bữa cơm trưa
thật ngon lành có cá kho tộ, cá nướng dầm nước mắm, cá
chiên dờn, cá nấu canh lẩu. Các anh đãi chúng tôi mỗi người
mấy ly 1'ƯỢu đố. Các anh vừa ăn cơm vừa bàn công việc chuẩn
bị sá nu ne ày 11211962 họp Tỉnh uỷ, công b ố quyết định chính
thức thốn ù nhát íiiữa 2 đơn vị B7 và C200 thành Tỉnh uỷ Lâm
Đồ nu trực thuộc R theo chủ trươne của Trung ương và Trung
ươim Cục. Các anh phân c ỏ n s chúnc tôi chuẩn bị 3 giờ chiêu
hôm đó báo cáo tình hình của 3 đơn vị phía Nam cho Thường
vụ Tinh uỷ ntihc để bổ sung vào báo cáo tình hình trước Tỉnh
uỷ mới.

TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Tronc thời eian 2 imày tôi hợp Tinh ủy, đỏng chí Phượng
và N học ch lúm bị lưcinc t h ực và lương k h ô

đ ê đi vô t h e o

đườne hành lanu rất dài neày. Anh c m bàn với nhau c huyên
trở vê sẽ ăn Tốt trên đườne hành lang, chứ không làm sao vê
kịp phía Nam ăn Tết với anh e m đúng hẹn. Anh em cho rang
chuyên đi vừa rồi phiêu lưu nguy hiểm, đày thách thức ý chí
quyết tâm và quyết thắim. Nếu khi trở ve, lại dám căt qua thị
xã n h ư vừa r ồ i thì quá m ạ o h i ể m !

Cuộc họp rút cọn được liờn 1 ngày, trưa ngày 2/2/1962, tôi
nhận sự phân cô nu của Tinh uỷ tỏ chức đoàn vê phía Nam.
Cuộc họp này q uyết định: Trong lúc chưa phát triển tổ chức
chi đạo thông suôt giữa Na m và Bắc đường 20, nên tạm thời
thành lập phân ban Tính uỷ đóng ở phía Na m gọi tát là T I 4,
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phụ trách luôn K3, K4 và T29. Thay mặt tỉnh, T14 liên hệ
chặt chẽ với Tỉnh uỷ Bình Tlniận, nhận sự chi viện của các
ảnh trên địa bàn phía Nam theo sự phân công của Trung ươn 2
Cục và khu 5.
Trong phân ban Tỉnh uỷ, tôi là Bí t h ưT1 4, anh Bảy Kính
- u ỷ viên lo côna tác Đảng, anh Bảy Thành - u ỷ vicn lo côn"
tác tham mưu quàn sự, anh Tích - Bí thư K4, anh Do - Bí thư
K3, còn T29 chờ xin cán hộ Bình Thuận hổ sunc lên, tạm thời
anh Hưiiíí chịu trách nhiệm chung. Vê lực lượng vũ trang, tôi
chờ đông chí Đường và Huỳnh đi nhận lân binh từ Bình Thuận
lên theo đư ờim d ây , khi vê d ọc đ ư ờ n g g ặ p h á o a n h e m q u a y

lại bô sung luôn cho T I 4. Anh Năm Dũnc viết lệnh và thư
cho anh Huỳnh và anh Đườim, íiiao tôi ma ne theo, dọc đườne
gặp anh e m thì bao quay lại. Anh Tư Nguyên viết thư cho
anh Sĩ, anh Nct iỊÍao tôi cao muôi đế ăn đi đường, khỏi mang
lừ tỉnh xa, đường vât vả.
Như vậy, chuyến trở vê Nam đường 20 có t hêm anh Ba
Thành, 2 liên lạc dẫn đườr.ỉi và 2 cận vệ bảo vệ. Chúng tôi vê
đên Hăng Ca lúc 10 giờ đêm 2/2 và nghi ở đó. Lúc này, vết
thươnc đồne chí Bổn vẫn chưa lành, chúnti tôi đành gửi anh
lại cho buôn Hăng Ca, để lại thuỏc men, lương thực cho anh
Bổn chờ lành vêt thương sẽ theo đường liên lạc vê đơn vị
T29 sau.
Sánu neày 3/2/1962, đúng vào ncày 29 Tết Nhâm Dần.
chúng tôi nhờ thanh niên tự vệ buôn Hăng Ca cắt rừng tránh
đoạn đường bô phòng, đi đường bí mật của dân. Đườníi đi
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'Man khổ, lôi suôi, trèo đèo. nhưnỊỊ tuyệt đôi an toàn. Mãi đên
I 1 eiờ, chú ne tôi mới đốn hộp thu' bí mật của đội công tác do
đồn SI chí ST và Nốt phụ trách (đôi công tác Tân Rai - Minh
Rồnc). Anh e m liên lạc dẫn đốn chồ hẹn thì chúng (ỏi thây có
d a u Iiiihi i r a n u b é p n ú c r ấ t k ỹ \ à

không c ó ai đ ó n . A n h e m

vào chồ hộp thư dự bị moi lên thấy có thư anh ST dể lại hẹn
đốn 3 SIkì chiêu mới vè. Nêu ờ chờ thì mất đi một ngày, nêu
đi thì troim lưne kliôni: có iiạo, nhưng chảng biêt tình hình
địch ra s a o mà đ i .
Chúníi tỏi nằm lại IIliliỉ, munti cơm vắt ra ăn. Anh Bu Thành
phá lên cười và hỏi: " Tính sao đây anh T á m Canh? Ngày môt
là Iiiiày m ì i n u m ộ t T ố t rồi m à t a c ò n n ằ m đ â y thì c h ừ n g n à o

đốn chõ anh đế ăn Tết với anh em. Nêu chờ anh Sĩ ve cấp
i,ạo thì lúc nào, co chắc vê không? Từ cliô này vê đcn chõ
anh còn máv n<:a\ nữa ? Bữa anh qua chỉ đi có một đêm, một
nuày là đốn bìiòn Hánt: Ca, tại sao ta lại không đi đường ây
mà phải đi theo đườne hành lung làm gì cho xa?".
Trong bữa ăn, anh Thành đặt liền mây càu hỏi mà chính
buniT tòi cũ ne đft có suy ntihĩ nhưnc chưa dúm nói ru. Do vạy,
tỏi nói với anh Phưựiiẹ đem tâm bản đồ có con đường chúng
tỏi đi qua đêm 29/1 đẽ anh Ba Thành tham khao và tôi trình
bày luôn: " N ê u ta vé lại theo đường ấy thì đi trệch xuông
đoạn ciữa Tân Hà. Tán Bùi, chứ không cắt sát trường Nông
Lâm Súc như trước, khi qua khỏi dường 20 sang phía Nam là
đất của anh e m chím ỉ: tôi. tha hồ mà làm ăn. Nêu ta đi thang
khôn ì: ché vào đáu thì chiều tối mai sẽ đến nơi tập trung ăn
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Tết đúng hẹn, còn theo đường hành lanc thì phải quần lên
xưởns cưa Hương Lâm. đến sở Rô-scn. XII ô n é Đinh Trang
Hoạch, băng qua An Lạc. vê T ứ Q u ý , đcn núi Se Pung, xuông
trảng Tà Ngào, đên rừng núi Nhum, phải đên mùng 4 Tết
mới đến, nếu khôn" trở imạị".
Anh Phượng đứne nuhe tôi trình bày. liền phát bicu: “ Bữa
mình đi qua lội theo tlòni: suôi sát trường Nông Lâm Súc, đi
íiiữa lưns 2 dãy nhà dân. thê nào cũn" có nu ười thây, họ sẽ đi
báo cho địch và c hú ns sẽ tổ chức phục kích đoạn từ Tân Hà
đên Tân Bùi, nay ta vê mà lại đi đườnn này là khôn s còn yêu
tô bât I1 2 Ờ nữa, sẽ không an toàn. Các anh e m là cán bộ lãnh
đạo quan trọna của tinh, lôi khuyên kliônc nên phicu lưu một
lán nữá". " Dụ c tôc, bât đạt", thà đi theo đườnc dây liên lạc
tuy chậm nià chắc". Anh Ba Thành nói: " An h Tá m c ả n h đi
qua được đê kịp liọp, nay vê lại có thêm tôi và hai licn lạc
nữa, không d ám đi thì không có lý". Tỏi can anh Ba Thành:
" Đ ôn g chí Phượnc nói vậv. càn nghiên cứu thêm, nếu có đi
thì đi dưới hướng Tàn Bùi qua khoảng Đạ Lào có thê còn có
sơ hở, nhưns phải chờ đội đông chí ST ve xem thê nào rồi sẽ
quyêt định
Chúng tôi đang trao đổi qua lại thì anh em cành giới hèn
ngoài vào báo tin là có đoàn cán hộ và chiên sĩ s ồ m 46 anh
em đi theo đườnc dây từ Binh Thuận lên. do anh Đường, anh
Huỳnh chỉ huy, vừa đôn nghỉ ăn trưa bên ngoài, các ảnh xin
cặp. Anh Đườnc, anh Huỳnh đi nhan và dẫn tân binh từ Bình
Thuận chi viện lên Lâm Đông theo k ế hoạch. Gặp các anh.
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tôi trao thư và quyêt định của anh Năm Dũníi, hàn k ế hoạch
cho anh c m cùnc chúm: lôi quay lại vê phía Nam đườnc 20.
H a i a n h n h ậ n q u y ê t đ ị n h r á t p h â n k h ơ i vì \ e p h í a N a m đ ư ờ n g
2 0 là g â n đ ị a p h ư ơ n c B ì n h T h u ậ n , q u ê h ư ơ n g t h â n y ê u , n h ư n s

Iiehe chuyện phai quay trở lại trên một đoạn đườníi dài "vòng
q u a n h t h è í i i ớ i " . t r ê n l ư i m l ư ơ n ” t h ự c k h ô n Lĩ c ò n , h i ê t s i a i

quyết cách nào. lai là m ộ t nỗi lo.
T ô i b à n v ớ i h a i đ ò n í i c h í c h o a n h e m d ừ n a Ii uhỉ t r ư a , l à m
CÔI1ỈI t á c t ư i ư ở n c c h o ; m h e m q u a y lại . c h ờ a n h Sì v ê b à n .

xin thêm được lươne tliực là tổ chức đi ngay liêu đưực.
Đ ú n e 12 íiiờ t r ư a h ô m â y , đ ộ i c ô n t i t á c a n h S ĩ v à a n h N ê t
v ê . c h ú 11s tôi n ắ m t ì n h h ì n h đị c l i I r o n c v ì m u n à y t h â y k h ô n u
c ó cì q u a n t r ọ n c . đ ị c h t ậ p t r u 112 lo ă n T ê t v à s a u T c t s ẽ c à n
q u é t p h iá N a m . c ò n ph ía B ắ c c lu íng c h ư a nói sì.
K h i tôi đ ư a t h ư a n h T ư N e u y ê n r a c h o đ ộ i , x i n c u n g c à p
l ư ơ n c t h ự c v à x i n t h ê m c h o 4 6 a n h e m m ỗ i n c ư ờ i 5 kíi c ạ o v à

một ít thực pliẩni ăn trẽn đườim quay trở lại, thì không đủ
nạo nên chỉ cấp mỗi Iicười được 2 lít thỏi. Thê là không còn
c á c h n à o k l u í c. c h i c ò n c á c h c ắ t đ ư ờ n c . đi t ắ t đ ê t r o n c VÒIIÍI 2

Iieày vổ tới phía Nam kiêm eạo ăn. tliực hiện hợp đ ô n 2 với
các anh ở nhà là \ ê núi Nhum ăn Têt với nhau. Như vậy. lúc
nà> v i ệ c p h ả i c ắ t đ ư ờ n c đi t ắ t là s ô đ ô n ” , c ủ 4 6 a n h

0111

l ực

lưựne thanh 111011 do anh Đường, anh Huỳnh điều khiên và
đ ộ i a n h Sĩ c ũ n u t h ố n e n h á t t r a o đ ổ i h ư ớ n g đi t á t , n l n i ì m l i ê n
tổ c ln íc s ắ p x é p đ ộ i h ì n h h à n h q u â n c l i i c n đ â u t h ê n à o đ ê k h i
có đ ụ n c địch, ta tác c h iế n đư ợc đ ê q u a đ ường.
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Nhận thây đa sỏ bàn hạc có lý, đông chí PluíỢnc thấy an
tàm. không hàn ra nữa và tham gia vào việc tổ chức sắp xếp
đội hình, và đê nahị tổ chức biên chê chuẩn bị hành quân
khàn trườn*:. Tôi đê nsliị mời đội đônc chí Sĩ cùne đi sanc
phía Nam ăn TÔI với chú nc tòi, nluiìiíi vì lỡ hẹn cônc tác
trone 3 imùy TÔI âm lịch nên anh em phải phân côiìií anh
Nỏt. anh Do ở lại điêu khiến. Anh Sĩ nhận cùnu đi với chúim
lỏi. khi qua đưừim làm nhiệm vụ dẫn đường ở mảníi Bác. klii
vồ nôi điiủim hành lunạ Nam - Bắc đườniz 20 trên đoạn này.
Nhờ chuyên đi này mà sau Iiiìy mở

đườne

hàIIh lang Nam -

Bác dướnt: 20 qua dưổi Đạ Lào. đoạn chuông bò phía trên
Hàm Đá, sở cà phê TỎI1 ÍI Nôt. qua lò than, vê Bừ Lú, Bờ Đơ
lièt sức cân.
Chí m" tôi thôim nhát đoàn có 55 đôníi chí cán hộ, chiên sĩ
tố chức thành 3 triiiiii đội. Mỗi trunsi đội 15 đỏng chí, chia
thành 2 tiếu đội. Mỗi tiểu đội có 1 liên lạc nằm tro 1 1 2 đội
hình. Anh Huỳnh nắm một t run lí đội. anh Pliươnc, anh Đườnc
mồi 1 1 2 ười một trimu đội, anh Phươnc nắm đôi trinh sát và
liên lạc. Anh Bày Thành chỉ huy trưỏnc. anh Đườns chí huy
phó. anh Sĩ trự lý chi Iniy nắm tố trinh sát liên lạc. tôi chính
trị viên, s ắ p xếp tổ chức xong, chúng tỏi dem ban đỏ ra, định
hướníi hành quân, lập sa bàn, tâl cả đêu thốiiíi nhất.
Nét vù Sĩ mới đi c ỏ n 2 tác Minh RÔI1 S vê có một ít bánh
kẹo

VÌ!

mây chai rƯỢu ctki cônc nhân ííửi ( ( 1 1 1 2 quà Tết cho

anh em. đem ra toàn đội liên hoan Tết iiọi là chia tav với
chuim tỏi VÌ1 chúc đoàn hành quân loàn thắng.

234

Đúim 4 giờ 40 phút IIcày hôm ây, chúng tôi bát đâu hành
quân từ trảne cỏ buôn Bờ Đơ cũ, đi thẳng ra buôn Bơ Xu
Bã ne Ly qua mạn rẫy cũ, tránh âp và trụ sở xã Đăng Lú vê
phía Tây. Mãi đến 8 siờ tôi n sà y 3 tháng 2, đoàn trỏ lại íiặp
đườne lớn từ Đănu Lú ra Tân Hà (tức Lộc Tán Iieày nay).
Đoàn quàn ch ú ns tỏi đi hiên n ga n" chìa 2 dãy nhà dân khu dí
CIÍ miên Bắc Mỹ - Di ệm mới đưa vào năm 1954. vừa đi vừa
quan sát dân tình, nhà nhà đ ane cói bánh chưns, làm sà lợn
ăn tát niên. Hcỉi rƯỢu bôc lên Iiồnc nặc (hình như họ đanc
chưiiii cất rượu đế) rộn rịp khô nc khí Tét. Thây chúng tôi đi
qua, họ nhìn than nhiên, chá 11 LI có thái độ íiì sự sệt. Đi vào
giữa 2 hà ne nhà càiiíi đông, đèn toả ra imoài đường càng
sánti. bước đi của anh giải phỏnn quân (bộ đội Cụ Hô) càng
n h a n h , n ô i n i ê u , MÍ n u đ ạ n i n a n s ỉ t r ẽ n liiìm v a v à o n h a u l ổ n

cổn. Dọc đườim clió cứ sủa, trò cm, nsưừi già tro ne lànc nhìn
theo đoàn quàn licỉi imỡ n cà n e là lạ, họ tườim lính quôc gia
hành quân càn quét vê ăn Têt.

Có cụ nhìn tôi vui vẻ mỉm

cười.
Như vậy là chúim tỏi đi hợp pháp trong nhân dân không
đầy 45 phút. Đoàn chúIIÌZ tôi đi ra đên đường nhựa (đường
20). Vì anh e m khôii" hiêt hướnc cắt naa ng nên sô anh cm
đi trước cứ theo đườim đi thẳnc lên hướng B ' L a o giữa đèn
diện sáne như han ncàv. Tôi đi sau phát liiện đã đêu iỉiữa ủp
Tân Bùi. liên hảo anh Báv Thành ra lệnh mật, truyền đằng
trước tìm đườns rẽ x u ô n p h í a Nam. nhưne anh em khône
t ì m đ ư ợ c m ô i đ ư ờ n c r ẽ . đ ã d ầ n đ o à n đi t l i ắ i m \ à o á p c h i ê n
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lược Tân Bùi Nam. Sô dân vệ Tân Bùi hoang loạn, chạy ra
ngoài cửa sau, bắn mấy loạt súng chi thiên rồi chạy trôn. Tôi
đi sau. nelie súng nổ, lây đèn pin rọi lên tấm bảng thấy đề
"Trụ sở xã Châu L ạ c ”. Tôi biêt là anh e m đã dẫn đi lạc vào
trụ sở xã. xun" quanh bô phòng hàng rào rât chắc. Tôi ra lệnh
quay lại, lây đuôi làm đâu, ra đườns đi xuông, tìm đường rẽ
vê p h í a N a m . t h ê là d ụ

11 LI đ ư ờ n n d â n đ i l à m c á t dưới s ô n g Đ ạ

Bình. Nhờ thiína này nước sông khỏ. tôi trao đổi vđi anh Bảy
Thành ch 1 huy anh e m lội qua bên kia sỏim l'im chỗ nghỉ,
sá 1 1 2 sẽ đi.
Tôi lây một tiếu đội ỏ lại c ùn c với anh Sĩ, anh PhƯỢnu vào
dân. nhân dịp năm mới. chúc Têt họ và tán phát một sô thư
của Mặt trận cluìc Têt Nh â m Dần cho vùng đông bào Cône
í í i á o d i CƯ.

Chúnc

tôi đ i th ắ iiíi v à o m ộ t nhà dâ n có 6-7 n g ư ờ i

đan" nuôi trò chuyện. Cliúnc tỏi vào, họ chẳ ne biêt là ai,
cũim vòn \ ã tiêp cliuvộn.
Tôi thăm hỏi và t hô ns tin cho dân rõ: Anh e m chiinc tôi là
cán bộ Mặt trận dàn tộc íiiái p hó n s miền Nam Việt Nam.
nhân dịp xuân đôn. về thăm nhân dân vui Têt, Mặt trận có
uửi thư chúc đônc bào năm mới ăn Têt vui

vẻ. an khang

thịnh vưựnu. Clnínc tôi chấp hành n s h i ê m túc lệnh nỉiừnc
hắn tronn 3 neày đê dân vui Tét. Ch Ún 2 tôi trao cho mỗi
nu ười một bức thư của Mặt trận.
Tron s sô Iiíiười nói chuyện có một ÔI1 ÍI già đứiiíi dậy đáp
lời cảm ơn Mặt trận và chào mừng anh em chiinc tôi, hứa
vận độn" đ ôn " bào Có ne íiiáo làm theo lời dặn của Mặt trận,
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cầu chúc sớm có hoà hình, độc lập, thống nhất. Anh e m chúng
tôi nche rất vui sướim. T r o n 2 lời nói của cụ già. lòng cụ thê
nào chưa rõ nluiìm lời nói nnhe hiên lành, chân thật không
ngờ. Lâu nay ta có định kiến với đồng bào miên Bắc di cư
vào Nam, nhất là dân Bùi Chu - Phát Diệm, có thô’ là trúng
kế quân thù chia rẽ quan hộ Bắc Na m (*).
Tỏi niêm nở hói cụ vc tuổi tác và cụ có làm gì trong họ
đạo. Cụ tra lời tuổi mẹ sinh cụ năm 1917, cụ được xứ đạo
ui ao làm trùm của họ đạo. Cụ nói tiêp: " T ừ ngày di

CƯ

vào,

năm 1954, lân này là lân đâu tiên được ííặp các anh e m cách
mạn?. Trước đày thường nghe chính quyền người tu nói các
ông Việt cộng ghê iiớm lắm! Xin lỗi, imười đạo chúng tôi nói
là “ quỷ dữ", lần này được gặp các ông lại cũng là người tử tê,
chúim tôi thông ca m và !ZÌải tỏa bớt những hiểu lâm trước
đày".
Sau một "iờ trò chuyện, người ta kéo t hêm đến gân vài
chục 1 1 ” ười với thái độ tìm hiểu. Không được kéo dài, đồng
chí Phượrni ra hiệu từ eiã. Tôi thay mặt anh e m trong đoàn
íiửi lời qua bà con cô bác có mặt, thăm và chúc Têt các linh
mục, thăm đồng bào. Đê’ tránh sự theo dõi của những người
không tôt, chúng tôi phải nghi binh, đi ngược lên đường 20,
sau mới cắt eiữa đám trà Tân Bùi. quần xuống bên sông, qua
sônc, eặp anh e m đang dọn chỗ níiủ ở lán tranh B ’Lao Sê Rê,
íĩiữa trảnsĩ bằng mênh mông khônc cây cối. Trời dày đặc sương

* Đ â y là s ự s uv d i ê n c ủ a lôi.
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mù. gió heo may lạnh buỏt, chúm: tôi nằm ôm nhau nhưng
khôr.iĩ làm sao ngủ được.
Đên 4 iiiờ sán", anh c m quá mệt, lịm đi lúc nào cũng không
hay biêt. Mãi đcn 7 giờ sáng, n ắ n 2 dọi sươim tan. tôi giật
mình thức dậy, eọi anh em nsụy trang chỗ ngủ, đừng đổ địch
phát hiện sô lưựiiii hành quân của ta và tiếp tục lên đường
tlieo hướnu lòng cháo B ' L a o Sc Rê vê trảng Tà Ngào, đến
suôi con núi Nluim, nơi tập trung ăn Tết theo hẹn.
Mới nhìn lòng lươn Tà Ngào như bằng phẳng dễ đi, nhìn
núi Tà ích, trảng Tà N c à o tưởng gân kê trước mặt, nhưng
chúng tòi bãnc theo đườna mòn của dân đến 10 giờ mà chưa
được nửa đườnc. Sáne chưa ăn gì, anh e m đói, đên suôi Sê
Rè dừng nâu cơm ăn sánu và trưa.
C h ú n g t ô i p h â n CÔI12

m ộ t sô đ ồ n g c h í n â u c ơ m , m ộ t sô

anh em đi tát hắt cá cạn, câu lươn trên các vũng trâu nam vê
tổ chức một bữa ăn ngon, vui n h ưT êt .
Anh Sĩ móc trong ba lô ra mây gói thuốc Ruby cho mỗi
anh e m một điêu gọi là mừng thắng lợi trong cuộc hành quân
khi đêm, mừriíi kết thúc thắng lợi năm Tân Sửu. Anh Ba Thành
nói đông chí liên lạc lâv ra chai Anis anh Nă m DŨIIÍI cho,
đem ra chia cho 5 người uông một chén sau khi ăn đế khỏi
say lại tiếp tục hành quân. Anh Đường nâng chén chúc mừng
các thủ lĩnh đã chiến thắng khi đêm, đưa chúng tỏi đi thảng
vào đôn địch, đánh một trận bât ngờ vào âp chiên

lược, địch

tháo chạy, ta lùm chu’ bọn địch ở B ' L a o không dám nghinh
chiên, bọn dân vệ chạy hoảng loạn. Anh Ba Thành phá lên
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cười: "Ai I1 CỜ anh T ám Canh cáII bộ chính trị mà cũne dám
chơi nước cờ táo bạo, bâl Iiiiờ, thọc tôt chiêu tưđim hết cục
cựu. Bay đâu, còn rưựu cho thèm tao một chén nữa, dãi ông
thủ trưởim này mới được!"
Ăn uònu x on ” , được đ ộn" viên vui vò phàn chân, ch ú nu
tôi tiêp tục hành quân theo đội hình. Tổ trinh sát đi đâu được
a i a o c h o đ ó i m CÌII P h ư ự n c v à S ĩ đ i x a x a đ ộ i h ì n h , XCI 11 c ó c o n

thịt nào ra trả 11 u ăn cỏ, bắn một con đem vê ăn Têl, nhưne
khônc được bắn trâu của (.10112 bào. Anh em vừa đi vừa định
hướng, vừa phát đưííníỊ.
Mãi đèn 3 Liicí chiêu, lọt ra trả 1 1 2 cỏ mà trước đây dán có
làm luộníi sát chân đỏi Tà Ns ào. tổ trinh sát phát hiện một
bây hươu sao và 2 con nai đ a n ” đi uône nước, ăn cỏ buổi
chicu. Anli cin nhắm hắn một COI1 nai nhưrm lại trú nu ìiin
hươu xâu sô. nó trííim đạn chêt lăn quay. Đ ằ n e trước báo tin
lù bắn trú ne, con hươu, xin chỉ huy dừim lại \ ứ lý. Anh em
đưực tin là bắn được thịt rừnc, đêu hoan hỏ anh Sĩ và anh
Đườníi hắn ciỏi, có thịt ăn Têt rồi. Khi kiểm tra lại thì cá bây
hươu và 2 con nai đ ứa ? một vùng, mà chỉ có một viên đạn
bắn trúim một con. như vậy là đạn của ai bắn trúnsi? Đạn của
anh Sĩ hay đạn của anh Tràn Đường, làm sao mà phân biệt vì
2 đône chí đêu hắn súne AK. T r o n 2 lúc anh e m đ a n ” kháo
nhau, anh Ba Thành phá lên cười và nói: “ Ông nào bắn trúnc,
ông ây phải mang đi, không ôrm nào mang thì anh e m xẻ làm
3, ẹiao cho 3 trung đội mang đi, và đó là do 3 trung đội bắn
chứ không phải của ông Sĩ hay ô n s Đư ờns đâu, phải không
anh Tá m c ả n h ? ’' Tôi nói: "Anh Ba Thành nói chí phải, 3
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truim đội ra xẻ 3 khúc, lây dây mây cột lại, chặt cây thay
phiên khi êne di. làm nhanh chứ khôiiíi thì lôi m ấ t ” . Anh
Đ ư ờ n s v á c s ú n ii

v ê íiặ p anh Ba T h à n h , đ ứ n e n n lii ê m n ó i:

" Báo cáo thủ trưởiiíi, lòi nay cổ đô nhậu ròi, con hươu có bào
thai, sẽ có cháo hỏi dưỡim. thức sánc đ èm đón giao thừa,
nehc Bác Hồ chúc Têt".
Đ ú i m 4 íỉiờ c h i ê u n i ỉ à y 4 / 2 / 1 9 6 2 ( t ứ c 3 0 T ê t Nhâm Dân),

đoàn lèn đên trang Tà Nc à o ncôi chờ anh c m đón theo hựp
đồn ì: trước khi đi họp. nhưne chờ mãi đên 5 !iiờ tỏi mới có
đònn chí Đón ờ dô 1 anh Bay Tích lên. Anh Đón cho biêt: anh
em các nơi vê đủ, chờ thủ trưởng về, nhưng không rõ thủ
trướne cỏ \ ê

kịp k h ỏ im , do đ ư ờ n g bô p h ò n g , đ ô n g bào c ắ m

chò nu từ dóc trở xuôim, phai đi dò nhô chông nên đi lâu, bày
mờ L!ŨIÌ tố i ròi phải đi nhanh, chứ tỏ i k h ô iiíi thây chôm : dè

tránh là 11 lĩ uy hiếm.
Đoàn tiêp tục hành quân xuống gân hêt dỗc (Dôc Tà Ngào
cao và dài s ần 1 càv sô). Anh Đón, bị trượt dôc ngã vào bãi
chôn", c hô n" thọc vào bắp đùi, y tá rút chông ra, băng lại,
CÕ1 1 ÍI đồng chí

đi hết dốc, xuông suôi nghỉ, chặt cây làm

ca 1 1 2 . mãi đến 7 giờ tôi hôm ấy mới đến nơi tập trung.

TẾT NHẢM DẦN (1962)
Đê m giao thừa năm 1962. chúng tôi ăn một cái Tết trong
rừng lớn nhất, nghi êm trang nhàt, đôim đảo nhât, vui vẻ nhât
sau 9 năm ở lại miền Nam đâu tranh thi hành hiệp định Giơne-vơ,

dưới chê độ Mv - Diệm.
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Địa điếm chúm: tôi tố cluíc ăn Têt là ngọn Tà Níiào, dưới
chân núi Nhum, cách thị xã B ' La o theo đườne chim bay không
dây 15 cây sô. Một cuộc iĩặp mặt cồm 4 đơn vị công tác mới
thành lập sau khi T in h uỷ L â m Đôns hình thà nh, b a o g ô m

Huyện uỷ K3 (Di Linh), Huyện uỷ K4 (Đạ Huoai), đơn vị vũ
tiane côn LI tác T29 ( B ’Lao), CÙIIÍI 50 anh e m tân binh từ Bình
Thuận lên chuẩn bị hình thành C 3 / T 14. Lại có thcm 200 đông
bào cơ sử các buôn ở Bà Gia. Tô La, Man Tô cùng chúng tôi
ăn Têt. Mỗi buôn mune đèn một ché rượu, một con cà trông,
một bờ lơ íiạo mẹ, một ône lồ ô nêp đcn nâu thay bánh tét.
Các đơn vị maim quà của công nhân, và chủ sở cửi tặng đủ
loại, trone ãó có quà của Ma-di, Mạc-tcn, Sô-vcn, Bu-bê,
Rô-sen, Mạc-phcn... Kẹo bánh, mứt đủ loại, Việt Nam, Tây,
Tàu đêu có củ.
Đây là Hiiày Têt thay cho ngày hội mừníĩ 9 năm chiến đâu
anh dũne vẻ vanu của những anh

C I 11

ở lại miên Nam và mừng

anh e m cán bộ tập kêt mới vê, anh e m thanh niên trong lòng
địch mới ra và nhân dân căn cứ cách mạn 2 cùn" ăn Têt lân
đâu tiên vui vẻ. s ố n e

dưới bom đạn và luật 10/59, máy ch ém

lè đi khắp nơi, nhưne lực lượng cách m ạng miên N a m vẫn
tiếp tục phát triển và trưởng thành, trong đó có lực lượng ở
Lâm Đồn?. Anh c m vê tập hợp sông và ăn Tết, có đông bào
căn cứ, có thư nhân dân vùng địch tạm kiểm soát gửi vào
chúc Tết đô 1 1 2 viên chúng tôi, thật là tình nghĩa đ ầm âm, một
ngày xuân thiêng liêng trong đời chưa hồ có.
Anh em chúng tôi vê tuy muộn, nhưng nhờ nhân dân và sô
anh c m về trước chuẩn bị đâu đó chỗ ăn nghỉ và giúp đỡ anh
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e m về sau làm chỗ ở, làm thịt con hươu mới đưa về, cùng 2
con lợn, gà vịt treo lủng lẳng giữa mảnh rừng thiêng liêng.
Dưới chân đôi là dòng suôi nước chảy trong veo, trên bờ suôi
bày biện cỗ bàn la liệt.
Theo chương trình anh Bảy Tích đã vạch sẩn, đúng 10 giờ
đêm, chúng tôi mời tát cả anh e m quân dân Đảng họp mặt,
nghe thông báo tin lơc. Tôi thông báo tình hình chung chuyên
đi họp Tỉnh uỷ và pho biên nghị quyêi mới của Tỉnh uỷ, đọc
thư chúc Tết của Mặt tùm, Tỉnh uỷ gửi cán bộ, chiên sĩ và
đôn;: bào.
Tranh thủ thời gian chưi' đón giao thừa, chúng tôi thông
báo một sô hoạt động đâu tranh chính trị, vũ trang, binh vận
cho anh em nghe như trận đánh Tua 2, trận đánh Bắc Ruộng,
chống càn Kon s ỏ , trận đánh Di Linh, chuyện đâu 11 anh chông
dồn dân phía Bắc đường 20 và máng đồng bào dân tộc Nam
Bắc Tây Nguyên.
Nhiêu anh e m vui vẻ thổ lộ tâm tình. Chính anh Hiền Phó bí thư Di Linh - là người rất ít nói và lâu nay anh cũng rát
ít cười, anh e m cho con người anh Hiền là rât hiên, nhưng
hôm nay anh cũng bật lên tiếng cười và phát biểu: “ Đ ê m nay
tôi rất mừng, trong đời theo Đảng làm cách m ạn g gân 19
năm, không lần nào phấn khởi, vui mừng bằng lan này. Nhân
dịp vui mừng chuẩn bị sang năm mới, các anh lãnh đạo cho
phép tôi nâng cốc chúc mừng anh e m năm mới đều sức khỏe,
đấu tranh và xảy dựng với nhiều thắng

lợi mới. Tôi nghĩ ta có

truyền thống lịch s ử 9 năm làm một Điện Biên, nay đâu tranh
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đòi Mỹ - Di ệm thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ cũn? bước vào
năm thứ 9 rồi, tin r ằ ns nhân dân miền Nam

ta sẽ có một

Điện Biên Phủ n ữ a ” . Tất cả anh e m đcu vỗ tay hát bài Điện
Biên hưởns ứng lời phát biểu của anh Hiền.
Dứt bài hát, anh Ba T hành đứns dậy nói to: "Anh Hiền
nói đúng lắm! Năm mới đến, tôi là người mới về và là người
cán bộ quân đội, không nói gì dông dài. xin nâng cốc chúc
anh em, năm 1962, Đản« bộ ta đoàn kết một lòng, quân dân
một ý chí, quyêt chiến, quyết thắng, ai đồng tình với tôi xin
tât cả cạn chc n".
Anh Bảy Tích cũng phá lên cười và nói với giọne khàn
khàn của đất Bình Sơn (Quảng Ngãi): "Anh Thành nói đúng,
tôi tuyệt đôi tin tưởng năm 1962 này sẽ có thắng lợi lớn, đến
năm 1963 sẽ có thay đổi tương quan thật sự. Miíy năm trước,
năm nào

ta ă n T ê t CŨH2 c h ỉ c ó 1 0 - 1 5 a n h e m . N ă m n a y ă n

Tct với mây trăm đồ ne chí, đồng bào. Tôi không quá â m lịch
huy mc tín đàu, nhưng xét quá trình lịch sử có tính chất truyền
thống thì cách m ạn g Việt Na m có tiên lệ cứ 1 0- 15 năm có
một chu kỳ, mà chu kỳ lịch sử thường diễn ra là con số’9. Con
sô 9 xuât hiện là có hước nhảy vọt. 1936 Mặt trận bình dân
ra đời, 1945 Cách m ạng thánÍI Tá m thành công, đến năm
1954 ký hiệp Giơ-ne-vơ, Tết này là năm 1962, tiền lệ cho
năm 1963. Có Điện Biên mới có hiệp định Giơ-ne-vơ. Anh
Hiên nói có lý lắm đấy, nhưng đế có Điện Biên thì mỗi chúng
ta phải thi nhau vận động giác ngộ, tô chức quần chúng lại
t h à n h một lực lượng chính trị, vũ trang h ù n g hậu, cùng cả

nước đứníi lên mới thành Điện Biên, chứ đâu đơn giản, nói
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khônc mà có đ âu! "
Đến đây, giờ điểm giao thừa đã đcn, anh e m ngôi nghiêm
traníi đón tiếng pháo giao thừa nổ dòn dã. Ti êng pháo vừa
dứt, lời Bác Hô đọc thư chúc Têt đây cả m xúc, mọi người
nghe thấm tận đáy lòng như lời non nước t ruyền đi.
Sau lễ đón giao thừa, chúng tôi thông qua chương trình
công tác đầu năm. Sáng ngày mùng 1 Tết (tức ngày 5/2/1962),
anh em tiếp tục chơi Têt. còn anh e m lãnh đạo chủ chốt chúng
tôi họp bàn ké hoạch công tác sau Têt và hàn triên khai kê
hoạch tổ chức thực hiện nghị quyêt Tinh uỷ năm 1962, thô nu
qua anh em để báo cáo kịp chuyến liên lạc tới cửi Thườne
vụ Tỉnh uỷ. Cuộc họp này chúng tôi thông nhất k ế hoạch,
triển khai cơ quan chỉ đạo của 2 huyện và thị xã đóng ở phía
Nam và xác địnli căn cứ đóng quân. Cơ quan T14 dời vê
đóng ở rừng giữa buôn Tà ích, Tà Trao, đảm bảo an toàn, tạo
chỗ dựa gần dân, sản xuât tự túc để đơn vị công tác phía trước
có nơi về nghỉ và xây bệnh xá ở đây, giải quyêt kịp thời cho
thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ chiến đấu công tác về
điều trị, nghỉ dưỡng, nếu chuyển về tỉnh cách trở khó khăn.
Tron" phân ban Tỉnh uỷ, ngoài tôi còn có anh Bảy Thành,
anh Bảy Kính. Lần này Bình T hu ận có chi viện t hêm anh
Tám Kiên (tên thường gọi lúc bây giờ là T á m Rụng),anh Tám
Bích và tiếp tục bổ sung một sô cán bộ, trong đó có đông chí
Mạnh, Minh Lý, Long... tăng cường cho T I 4. Tỉnh ủy cũng
có quyết định thành lập

c bộ binh lây phiên hiệu là C3, B

trinh sát đặc công. Ngoài đội vũ trang T29, anh e m nói trên
sau Tết mới về.
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Sau Tct, chúnc tôi phân c ô n s mỗi nsười một việc: một bộ
phận phát độ 1 1 2 quân chúng xây căn cứ, đây mạnh bỏ phòng,
phát triển sản xuât. xây dựns tổ chức và huân luyện dân quân
du kích do đỏng chí Tá m Kiên, Bay Kính, Bay Huỳnh chịu
trách nhiệm.
Một bộ phận chi đạo phía trước tiẻp tục xây dựrm củ ne cô
cơ sỏ, chi đạo đâu tranh chính trị, binh vận, phát động tổ chức
quán clnínii ở vùim tạm bị địch ki ểm soát do T á m Cảnh, Bảy
Tích, Ba Hưng. Tư Do, T á m Bích chỉ đạo.
Một bộ phận chỉ đạo chuẩn bị chiên trường, x â y dựng
phươ ng án chiên đâu do anh Bảy Thành, anh Lonc, anh Đường,

Minh Lý phụ trách.
TRẬN ĐÁNH TẠI C U A CHỮ c TRÊN ĐÈO B’LAO
Cuôi thánc 2 năm 1962. đơn vị C1 của Tình tổ chức đánh
trận íiiao tliôim dưới chân đèo B 'Lao, đoạn câu Đa Mré Săn-ta Ma-ri-a. Do địclì đi không đúim theo dự kiến, ta diệt
khôim ” 0 1 1 , nhưmi trận đánh đã làm cho địch dao động, thay
đổi quy luật hành quân trên đườns 20, kh ô n" còn sơ hở đi
imhênh imaiiu như trước.
Hà liu ncày liành quân mở đường trên đòo, địch dìmu xe
học thép đi nước và 2 xe bộ binh đi sau, rải quân chốt chặn
các vị trí hiếm yêu mới thông xe đi qua. Ná m được C|uy luật
hành quân ây, bộ phận chuẩn bị chiến trường lập phương án
đánh địch đoạn cua c h ữ C từ B ' L a o xuông.
T h ô n " qua đài quan sát của ta hàng ngày từ 5/3 đến 10/3,
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ch ún s tôi được biêt ngày bình thường kliông có xe quân sự đi
trên đường đèo thì việc hành quân của địch mở đường không
có xe bọc thép đi kèm, chỉ có 2 xe G M C chở trung đội bảo an
chốt đường bảo vệ lưu thông trên đườnc, chiêu rút về. Chúng
tôi quyết định dù ne C3 phục kích diệt gọn 2 xe địch mở đường
tại cua c h ữ C từ B ’Lao xuống vào buổi sáng ngày 13/3/1962,
nhưng phải đê phòng có xe bọc thép đi kèm, phải có biện
pháp xử lý bằng chai xăng đỏt và bộc phá dồn vào ông tre,
thuốc nổ hãnh, cột lại làm thủ pháo, tra kíp I1 Ô vào đê áp sát
tlùms \ c . ‘lánh phá hu ỷ xe bọc thép.
Trận đánh diễn ra lúc 8 siừ 15 phút sánu ngày 13/3/1962,
ta bất ngờ nổ sú 1 1 II diệt nọ 11 2 xe G M C chở một trung đội lính
hảo an từ B ' L a o xuònỉi chót đường, phá huỷ 2 xe, diệt 2 tên,
s ố cò n lại tháo chạy. Ta thu được 18 súng, trong đó có 1 trung
liên, 3 tiểu liên. Bên ta vô sự. Đ ể tránh sự phản ứng phi
pháo của địch, chúng tôi ra lệnh nhanh chóng thu dọn chiên
trường, rút lui lên đôi trụ điện cao thê, nằm ở đỏ xem pháo
105 ly của địch từ B ' L a o kéo xuốnii đổ tại Câu Trắ ng bắn
t hẳns xuống đco hànc trăm q u ả . Chưa yên tâm, chúng còn
kêu 3 máy bay phán lực F105 quân bắn thả bom suôt 45 phút
trên đoạn đàu đèo để cho quân đi lấy xác và íiiải tỏa ui ao
thông.
Trộn đánh tuy nhỏ nhưng rât đau, buộc địch phải dùne
đến phi pháo phản ứtm quyết liệt đ ể giải tỏa giao thông. Qua
trận đánh này bộc lộ đi ểm yếu của địch trên chiên trường
Lâm Đône và chỗ mạnh của ta ở trên chiến trườn” rừiiíi núi
lúc háy ìiiờ.
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Trong lúc trụ cần trụ điện cao thê, ta lại phát hiện địch bô
phòng trụ điện. Anh e m lân mò lây được 2 quả mìn M 16 và 4
mìn Ríp cài trong trụ điện. Vê sau, lực lượng T14 lây hàng
imàn quả mìn để đánh địch và bô phò ne căn cứ. Trong chiên
công gỡ mìn trụ điện cao thc. chẳng may đông chí Chi ên CÔ112 b in h , n g ư ờ i c ờ m ìn n h i ê u n h á t - đ ã đ ạ p p h ả i m ìn R íp ,

bị mất một chân (*).
Trận đánh "iao t hôn" của lực lượng vũ trang T I 4 Lâm
Đó nu đâu tiên đã "iành thắn" lợi hoàn toàn, tạo cho nội bộ
phấn khởi, tin tưởne, làm cho kẻ địch hoang m an " , dao độn".
Trons trận đánh này, anh e m cán bộ quân sự phát hiện chỗ
yếu của địch là giao thông, chỗ mạnh của ta là rừng núi. Với
lợi t h ế đó. ta hoàn toàn có khả năng lây ít đánh nhiêu, dùng
y ế u thắng m ạ n h k h ô n g p h ả i là- ả o t ư ở n e .

VƯỢT ĐƯỜNG 20
Sau trận đánh nói trên, tôi cù n " một đồng chí liên lạc, từ
trụ điện cao t h ế đi thẳng đường lò than lên trảng Bờ Đơ, gặp
đôiiíi chí Sĩ trao đổi tình hình và đi theo đường đ ôn c chí Sĩ về
ihẳns Thườnii vụ Tỉnh uỷ để trực tiếp báo cáo tình hình và
xin phươns tiện liên lạc chỉ đạo từ phía Nam về tỉnh, xin cán
bộ thành lập bệnh xá phía Nam. Tất cả đề nghị của ban cán
s ự T 1 4 được Thườn" vụ Tỉnh uỷ chấp nhận. Trước mắt, anh
Chín Cán - Bí thư Tỉnh uỷ lúc bấy giờ - quyết định đưa ngay
bộ máy vô tuyến điện 15W sang cho T 14 để Thường vụ Tỉnh

* H i ệ n n a y a n h C h i ê n đ ã v ề hưu,

ở c ủ Chi .
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lỉy c / i í đ ạ o c á c đ ơ n VỊ phúi Num đường 20. Cùng đi với đùi có

bộ phận cơ yêu do đône chí L on s làm đài trưởng, đông chí
Phục cơ yếu cùng đi. Thường vụ đônu ý đổ anh Chín Cán
d ì ne đi công tác sang phía Nam đườim 20 khao sát tình hình,
chuẩn hị nội dung họp Tinh uy giữa năm.
Tỏi thông nhất với anh Chín, tuy thành phân của đoàn đi
có đông chí Bỉ thư Tinh uỷ và có mang theo điện đài, nhưng
tố chức đoàn đi phái hét sức bí irrật và ízọn nhẹ, chỉ dùiiíi một
tồ vũ traníi m a n s theo điện đài trên vai vừa làm nhi ệm vụ
báo vệ và chiên đâu luôn. Dỏne chí Long đài trưởng, Phục
cơ yêu, đông chí Cột ià cân vụ b;io vệ anh Chín Cán, tôi và
một liên lạc, tât cả 6 anh 0 1 1 1 .
Chímc tôi bắt đầu hành quân từ rừnn Bù Khiêu, dự định
ra tra na Bìl Đơ, ché vào đội vũ tran" côna tác Tân Rai Minh RÔI1 SI. nhờ anh Sĩ đưa đoàn qua đườnti 20. ncả lò than
q u a c h u ô n " b ò l ỏi trớ lại. c l ú m ẹ tôi s ẽ tự di. N h ư n e v i ệ c x ả y

ra không như dự kiên vì chiíne tôi đi đột xuâl, kliónu đún
chuyên liên lạc, anh Sĩ không đón, lục hộp thư thày anh Ncl
viết mấy chữ " An h e m đi bám dân một tuân mới v ề ” như.im
k h ô n s đ ề n s à y d ờ v iê t thư, n ê n k h ô n g b i ế t là m s a o m à chờ.

Tôi và anh Chín trao đổi ncu 3 phương án xử lý:
1. Tiêp tục ở lại chờ anh Sĩ và Nêt vê, nhờ đội các đỏne
chí hao vệ đưa đoàn qua đườnc 20 như phướng án cơ han đã
đô ra ban đáu.
2. Đoàn ta vê lại cơ quan Tỉnh uỷ nIIhỉ chờ tuân sau mới
trở lại theo chuyên liên lạc, viêt thư báo cho Sì biêt chuẩn bị
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neười đưa ta qua đườna.
3

. T a c ứ tự lực đi vì ta cĩinii b i ế t đ ư ờ n c .

Tôi xin ý kiên anh Cán là ncười quyêt định. Cuối cùnsi,
anh Cán lại Liiao clio tỏi quyêt định vì tôi nắm vữiiíỊ tình hình
địa thc, đưởne .sá hơn.
Tối nehĩ: Nêu nam chờ huy trở lại cơ quan 1 tuân rồi
trở ra, nhờ anh e m dẫn qua đườníi 20, đoàn cũim tự lực đi
thỏi. Nói cho cùne thì cũnií là tôi và một đônc chí liên lạc đi
với lòi chịu trách nhiệm, đám hảo an toàn lù'đày vê đêII T I 4,
T29, chứ có còn ai là neười biêt đườnu đàu mà 11 nồi chờ. Nêu
m ì n h ở q u á lâu b ê n n à y thì a n h e m

ở

n h à s ẽ lo lắiìíi, đ ô i lúc

theo nnuyên tắc đú ne hẹn troiiíi tuân mà khỏnu thây vc tliì
anh e m sẽ dời chỗ ỡ. khổ anh em và khi mình vê khônt: hiét
đâu mà lìm. Hơn nữa, khi \v,. tông imười mà nmíìíi lạ. anh
em tưởne địch đánh nhau thì imuy hlê 1 1 1 .
Suy ìmhĩ thế, tỏi báo cáo với anh Chín Cán và đê xuât hai
phươnu án:
I .Ta tổ chức cùnii đi, tòi mò qua đườnn, nêu tôi quá sang
khônc được thì mờ S1ÍI1U bám đườiiíi sanu. rồi đi luôn cũ 11u
được.
2. Đõ nuliị anh Chín Cán vê lại cơ quan, đè tôi vé trước và
hẹn Hiiày tôi cho bộ đội saim đội anh Sì đón ảnh và hộ tông
đ i ệ n đà i v ê luôn.

Với 2 phưưne án trên thì anh Cán chọn phươnii

ÚI1

1 hởi vì

anh trở vè sẽ bị đ ộn e cônii việc, rỏi có llic kliònii đi được thì
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v ớ i a n h CI 11 p h í a N a m .

k h ỏ n n b iê t chừ n íi nào mà s a n "

Ăn cơm trưa xone, 5 ciờ chiều đoàn tổ chức hành quân
sớm hám làn xuỏne chuồi!!! hò. quan sát đường 20. Thính
t hoảne còn đôi cliiẽc xe qua lại, nhưnc neười làm ăn vồ cả,
khônẹ còn ai. Chúiiíi tôi ncồi imhỉ, chừ thật tôi vượt đườnc và
bàn phướn" án vượt. Nêu có tình buông xâu xảy ra khi qua
đường

th ì

cũII 12 quvêt hám nhau, nêu lạc thì trở lại chỗ cũ để

tôi tìm liên lạc lại, đừim chạy xa. đặt ám tín hiệu hám nhau
và riii lạc tìm nhau.
Đúim 7 íiiờ tỏi ngày 22/3/1962, cliúiiíỉ tôi dẫn đoàn bám
xuóim đườim. tách đườns mòn, cắt tránh iiân xuông phía Đạ
Lào sát bót dân vệ đi qua. Trời tôi như mực. Lúc này không
cát rìiìiii nối nữa. ch lì 1 1 ” lỏi phải đi dọc con suối cạn, tìm đường
đi C]ua sở Tonu NÔI. nơi mà anh Hưim. anh N e hi êm đã đưa
tỏi đêu thăm. Tliãy họ có phan ứ nu tôt nên tôi dẫn đi thẳne
vào sở rỏi ihci) đườiiiĩ lô cà phê leo tluinii lèn đôi cao cho
đoàn nuôi nnhĩ. Tòi trao đổi với anh Chín cho anh e m vào bìa
r ừ n i i I112Ì1Í. s ớ m

mai

sẽ

t i è p tục

đi.

Đèn nơi ngliỉ, móc võnsi xong, anh Cán sọi 9 anh cin nuôi
lại, cho mỗi anh e m 5 viên kẹo, một điêu tluiỏc thơm, gọi là
ăn mừim tlũúm lợi vượt qua đườníi 20 an toàn, đáy là quà tết
nêiiíi ciia anh còn lại.
Tuy đã nsôi tro 1 1 2 rừiiii rậm Iihưne pliải lây áo ra che kín
đê bật lửa hút thuôc an toàn, sợ địch ỏ B ' L a o phát hiện ánh
sánc sẽ bán pháo. Anh e m mỗi người còn lại một vắt cơm
chiêu chưa ăn. đem ra lật nón tai b èo làm mâm, ăn với cá khỏ
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nướns m un ” theo thật ngon lành, còn một ít nước chia nhau
mỗi ne ười một níiụin. Anh c m bảo nhau nén dành nhiêu hơn
cho ÔI1 ÍI eià Chín. Anh em nói vui là thưđnn cho ónÍZ già ironii
một chuyên đi eian khổ. anh cười và nói: " T h ê này chưa có
íỉì gian khổ lãm đáu! Nêu hỏi chiêu 111 à quyêt định tòi vè lại
mới thật là siian kho. hơi vì vê rỏi cũ ne phải đi lại nhiêu lân
sẽ íiian khổ licín chứ. nhưng đi lân sau chưa chắc tót hơn lán
này". Anh nói tiêp: " Lú c nào iiiíin khổ Iihât thì lúc đó phải
dân chủ nhât, bình đẳng nhát, CÒI1U haI11Z nliât, đoàn kêt nliât,
chia đêu nước 1 1 0 1 1 ” với nhau, tòi cũne một Iieụni thôi, còn ưu
tiên cho ÔI1ÍI íiià thì mây cho v ừ a ” .
Ăn xoníi, chúĩiii tôi nam lịm lúc nào k h ô n ” bict. Níihe
chim chèo beo đánh lliức ở chòm rừnii cột điện cao thê, tòi
dậy XCI1 1 đòiiíi hô. Đã hơn 6 LTiờ s á n <1 . Tôi đánh tlníc đoàn
dậy. cu ôn võne, nclii trang chỗ nmi và tiêp tục hành quân
theo hướnn núi Sc Puníi, nơi T29 đón;:. Ch ú nu tôi vượt trảng
cỏ buôn B'L.ao Sê Rê, trèo lên dốc núi Se Pung vừa mang
vác, vừa vạch cỏ cắt đườníi. Sươne mai chưa tan thâm vào
ne ười lạnh tc tái, vắt can, cỏ ba cạnh cắt khô nc hiêt đau, lco
lên đỉnh đôi cặ p Iiíiay đườnc mòn anh e m đi c ô n s tác, chúiiíi
tôi dừng chân, nuồi 1 1 2 hỉ, ki ểm tra lại, chân tay máu me lai
lá nu ... Anh e m bắt vắt, d ùn e nước muôi câm máu, lại tiêp
tục đi.
Tôi đưa anh Chín và đoàn lên đèn cột móc xi mãn I, đưa
ône nhòm quan sát toàn bộ thị xã B Lao, nhìn vùim trà Lam
Sơn. Người hái trà uônti nhưnu khôim thây dấu hiệu anh e m
đội công tác hám ở đổ.
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Cliiínu tôi lại tiêp tục hành quân đôn suôi Rắn Hổ cũne
khôim thây dâu vét anh em. Clúme tôi dừim lại nâu cơm ăn
nulii trưa, đen 3 iiiờ chiêu dần đoàn xuôi theo suôi Rắn Hổ
tro ra bìa sở trà Ma-di. dừnu cho đoàn Iiíihỉ chuẩn bị cơm
chiêu. Tôi đê dònu chí liên lạc của tôi ỏ lại với đoàn, đê
p l i ò i m b â l t r ắ c x ả y ra. d ẫ n đ o à n đi t r á n h , c ò n t ôi v ớ i đ ỏ 11” c h í

C'ộl - cân vụ cho anh Chín - cùnii di ra đón điên Ma-di liên
hic \ỚI côim nhân liái trà đố nắm tình hình xem có anh em
đỏi côn ụ tác T29 của anh HƯIIU . anh Nuhiêni (i vùim này
klioim ’ Hai anh e m vừa đên tranu ÔI1 LI Năm, cặp nuay anh
Hưna và Ncliiêm chum sinh hoạt với cỏiiií nliân. C h ú n e tôi
\ ui niừim kéo nhau vè căn cứ của dội uặp anh Chín. Sau đổ
cliiìnu lòi cho dựiiii máy lèn liên lạc thử vè tinh xem sao'.’
Dúm: 19 niờ 30 phút nuày 24 t h á n ” 3 năm 1962. lân đâu tiên
liên lạc đườim dây trời lôt. Từ đó. 3 đụi phươim 3 đơn vị phía
T 1 4 hà nu I i i i à y 2 lâ n h á o c á o t ì n h

hình

t h ị xã v à c á c h o ạ t

độiiíi phía Nam vẽ cho tinh.
Đc m hôm ây. anh e m T29 ra Liia đìnli õiiii Năm - cơ sỏ ở
Đụi Bình - mua íìà \ it vù ru'Ợu m a n s \ é ăn mừne đỏnt: chí Bí
thư Tinli ủy vê thăm. mừiiii thrínu lợi lãn dâu tiên T14 và T29
co đưực phươim tiện điện đài liên lạc vè tinh thườim xuyên,
có chi đạo liàiiii imàv. đỡ ILÍI1 U ta. Ilíne tún 12 .
S á ns Iiíiày 25 thúnn 3 năm 1962. chúm: tòi dãn nhau vê cơ
quan T14 ỏ chân núi phía Đô 1 1 ” Nam buôn Tà ích. họp mặt
anh em báo cáo tình hình quý 1/1962. Anh Chín cùnu dự và
cho ý kiên chì đạo. Anh thăm hỏi và dặn dò ui ao nhiệm vụ

252

cho anh em, sau đó đến thăm buôn Mãn Tô, Tà ích, họp chi
bộ Tà ích, Mãn Tô nói chuyện.

Sau 4 neày làm việc, đên ntiày 30/3/1962, anh Chín vê lại
linh. Anh trao đôi với tôi là làm sao cho anh đi đường Phước
I...C (Đạ Huoai ncày nay) đổ quan sát, nêu được thì cắt đườnu
lừ huôn Bơ Đunc vê đôi Tân Gia R an " (vùim III) lcn căn cứ
a i a tinh "ân hơn, mà địch sẽ sơ hở hơn vì ở xa thị xã B ’Lao.
1 ừ đa\ hình thành con đườns tiêp tê vận tải vồ chiên trường
í.ác tinh Cực Nam Trung Bộ và Bà Rịa, Long Khánh, Bình
Thuận tiện hơn. Con đườníi này tháng trước anh Nă m Dũng
cùng đội trinh sát anh Nliơiì đã lổ chức cát nhưng không thành,
bị lạc trên núi Lu Mu 1 I imày mới vê đên Bù Khiêu, nơi cơ
quan đó nu. nay cần tổ chức cát lại dịch phía dưới đèo. Lân
này anh Cán muôn đi một đoạn dưới đ è o để quan sát địa hình
\ à dân cư x em sao.
Tôi nghĩ người lãnh đạo chung muôn đi để biêt cụ thể là
hết sức cần thiết, nên hứa với anh là sẽ tổ chức đưa anh đi.
Bình

th ư ờ n "

rtíiôi tán phét ai cũng nói ngon, nhưng khi đưa

anh Chín đi thì ai cũng sỢ trách nhiệm, nên cứ bàn ra và đề
nghị đi vòng theo hành lane qua IÌ!IÕ đội anh Tiên, anh Tách
lù tôt nhất. Tôi suy ngliĩ: Đông chí lãnh đạo địa phương chưa
biết cụ thể dân tình, thê thái, nhân c huyên đi công tác két
h ợ p k h ả o s át là c ú n t h i ế t m à k l i ô n g p h ụ c v ụ

được

thì d ở q u á !

Tôi trao đổi với anh Bay Tích: " Ha i anh e m ta tổ chức lực
lượng cùng đi. Anh e m không biết thì ta biết, chúng ta có thể
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lạc đườns nhưníi liướnc ihì kh ô n" bao íiiờ lạc đâu mà sự!"
Tôi dự định: ĐÚ1 1 ÍI 7 ciờ sáng ngày 1 tháne 4 năm 1962, từ
liảnc Tà Neno, chúim tôi nhắm cắt qua ngọn Đạ Xị, xổ xu ôn 2
sở Săn-ta Ma-ri-a là đên đường 20, đoạn này đi hợp pháp
trên đườne. Buổi chiêu chúng tôi sẽ gặp đội anh Tiến ra công
tác, bắt liên lạc, nhờ anh dẫn vào cơ sở thăm, rồi đưa về đội
ờ ns ọn suôi Bờ Đunc , chân núi Lu Mu. phía Bắc đường 20,
niúi qua đêm. Níiày sau. anh Chín vè Bù Khiêu, trong vòng
hai Iiíiày là đ è n nơi.

Anh Tích đi trước cùng với hai anh e m dân tộc địa phướng
theo một phươniỉ án được vạch ra trên bản đô và định hướng
theo địa bàn nianc theo, nhưng đi mãi đến 11 diờ trưa c ũ n 2
khônn đên đinh đôi Đạ Xị mà quàn lên hướng đầu đèo. Tôi
thây trật hướim hơi xa, bắt anh em dừniĩ lại, nấu ăn trưa, lật
bán đò dê xác định lại và cãi nhau. Anh Tích nói: "Tôi theo
han đô và dóng địa bàn là đúng hướng nhưng tại sao nó trật
thô n ày ?" Nhìn ban đồ thì đưn giản, chỉ một gang tấc thôi, và
đê địa bàn nằm trên ban đê thì ns ay chốic, nhưng lội vào
1'ừnc thì cây rừng trùng trùng điệp điệp, đôi núi ch ôn e đôi

núi, chẳng còn biêt phương hướne cụ thê là ở đâu, càng sợ
lệch hướne càng lái nó thì càng lạc xa, cà na đi mãi không
biêt một. Đi suôt 4 tiêng đông hô không nghỉ, anh Bảy Tích
đê nshị cho nghỉ nấu ăn trưa và nấu cơm vắt cho bữa cơm
chiêu luôn, chứ đi kiểu này sỢ cứ trên đôi núi quân mãi đến
chiều chưa chắc gặp suôi có nước đàu mà nấu ăn.
Tôi cùng anh Cán. anh Tích ngồi nghiên cứu bản đó, dóng
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lại địa bàn. Anh e m đi lệch nhiêu về hướng Bắc. bây giờ
quay trở lại hướng Nam và hướng Tây Na m mới lên đưực đôi
núi Đạ XỊ, t h ế là đi một vòng quanh. Sợ tiêp tục bị lạc nữa,
tôi đề nghị là từ đây cát thẳng ve hướng Tây thì tliê nào cũng
ra đườne 20 rồi sẽ tính, chứ bây giờ trở lại là đi trong vòng
lẩn quẩn nữa, chưa chắc ra khói ngọn núi này. Ba anh em
ch Ún” tôi q u y ' itịnh đi theo hướng đó.
C h ú ns tôi ăn bữa cơm tnía với canh rau rừng nêm chút
mắm ruốc, ngon thật là ngon! Sau mày phút nghỉ ngơi, chúng
tôi độne viên anh e m tiêp tục hành quàn. Lân này tôi trực
tiếp đi trước, diêu khiển tổ liên lạc cắt rừng theo hướng đã
định mãi đốn 3 uiờ 30 chiều hôm ây mới đên thác đâu ngọn
suối Đạ Mrê. Ne he tiếng xe chạy mái núi bên kia, chúng tôi
xác định là xe đi lên đèo, như vậy là thoát được vùng núi
rừn° lẩn quẩn. Anh cin ngôi nghỉ và anh c 1 1 1 dan tọc t ico len
cây quan sát, theo đườne chim bay vài cây sô, thây xe chạy
lên đèo nhưnc phải qua thung lũng Đạ Mrê. Như vậy là đúng
rồi. chú ne tôi cứ theo suối đi xuống. Tuy đi trên gộp đá có
khó khăn, phải đi chậm, nhưng chắc chắn là không còn lạc đi
đâu nữa.
Đen 5 giờ chiêu, chúng tôi lại đến rầy cũ của dân, theo
đườns rẫy ve buôn cũ địch dồn về Đạ Nghịt, trong buôn chỉ
còn xác nhà cũ xiêu vẹo. Chúng tôi dừng lại nghi chân va xac
định nên theo đường mòn của dân leo lên giữa đèo rồi đi
Xuốn17 hay cứ theo suối đi thẳng ra cầu cũng giáp đường liên
lạc qua buôn cũ Bờ Đung thôi. Cuối cùng, chúng tci quyêt
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định chờ đốn hơn 6 giờ tòi mới lên đườne đi. Lúc đó hết người
đi hộ, còn \ c chỉ thinh thoang chạy qua, ta tránh xe qua rồi đi
tiêp. vừa đờ vât vả. vừa xem được đoạn d ừ a đòo trở xuốns.
■Anh Chín hỏi tỏi: " N ê u ta trèo lén đườiiíi. đi cắt qua luôn
bên kia có được không?" Tôi đáp: " Anh Năm Dũne đà đi lần
nước lạc đên 1 1 ngày mới lới nhà, còn đi theo suôi xuốns
can thì toi mul, vat vá lắm, chỉ có leo lên đườim đi đ êm luy
có láo bạo, nhưng ban đêm. đi cẩn thận thì an toàn và nhanh
hơn". Anh Chín đồ 1 1 II ý.
Đúng 7 giờ tôi, đoàn quân leo lên đườns 20, cứ mé đ ư ời v
bên trái đi đê cổ gi dè lao xu ôn s dôc ciâu mình, nhưng kỳ
thật trong vòng 30 phút đã xuống hốt đèo. Khỏi Săn-ta Mal i-a, cliúng tôi gặp được anh e m lực lượnc canh ciới của đội
anh Tiên ra hám đường làm cỏim tác. Anh e m hát liên lạc
cho hiêt là anh Tièn xuôim cây số 153 iiân ngã ha Bà Xa,
làm cong tác gặp dan cách đó 3 cây sô. Chúnií tôi hàn là dẫn
đoàn đèn chỗ anh Tiến làm việc, gặp dàn thăm luôn, anh
Chín đồng tình và phấn khỏi. Anh nói: "Ncười cách mạng
mong gặp dân, khi có dàn mà không íiặp sao đưực, nếu thuận
lợi ta đi làm CÔIIU tác cả đ èm nay cũim đ ư ợ c ” .
Trời tỏi, đoàn kéo nhau đi trên đường nhựa vắng người,
ha anh em chúng tôi đi chậm tuột ra phía sau trò chuyện so
sánh đường đèo hiểm trở ch ắne khác gì “ Huê Dung Lộ". Tôi
nói: "Thời Tam Quôc, Gia Cát bô trí phục binh Huê Dung Lộ
hất Tào Tháo, nhưng Quan Công né tình tha Tào. Còn ở Việt
Nam, đường đèo B ’Lao c ũnc hiểm trở chẳng khác Huê Dung
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Lộ, nhưng ta phục binh đánh không gọn để chúng tháo chạy,
chẳng phải cá nhân nê tình mà do chỉ huy không giỏi, chỉ đạo
của mình chưa b ằng Gia Cát Lượng, phải không a n h ? ” Anh
Chín cười, anh Bảy Tích nói xen vào: “ Đ è o B ' L a o tuy hi ểm
trở nhưng phía đôi cao đá dựng tạo thành vách đứng, khi phục
binh có trở ngại, ơ đây có đèo Chuôi còn hi ểm trở gâp mây
lần đèo B' Lao. nếu ta có lực lượng tổ chức chi ếm giữ vùng
này, cắt đứt quan hệ giữa Sài Gòn, B' Lao, Đà Lạt dễ l ắ m ” .
Tôi đê xuất anh Tích đ ê m nay dẫn anh Chín Cán đến tận đó
quan sát luôn.
Vừa đi vừa trao đổi, chẳng mây chốc chúng tôi đến chỗ
anh Tiên và anh e m đội công tác đang họp dân. Anh Tiến
dẫn chúng tôi đi vào nhà cơ sở vợ chông chị Chín và anh
Hiêu thăm và nói c huyện (*)
Chị Chín giới thiệu với chúng tôi: “ ơ vùng này có sở Ngô
0 của người Tàu giao cho ông Ba Lâu quản lý. Ngô o có
cảm tình với ta, đóng t h u ế liên tục. Sở Nam Nhi cũng chịu
đóng t h u ế c h o Mặt trận. Gân đây còn có vườn cây của tướng
nguỵ Huỳnh Văn Cao, thỉnh thoảng có bà vỢ lên. Nghe nói
lôi nay có vợ Huỳnh Văn Cao ở đó, nếu các anh muốn gặp,
anh Tiến dẫn các anh xuông thăm dò xem sao. Gâ n đó có
gia đình Đa-lu, người Pháp biết tiếng Việt, vợ là người Việt,
thái độ cũng tốt với cách mạng. Nliân dịp có các anh câp trên
đến, dẫn đi thăm luôn, tuycn t ruyền để xem họ giúp tiêp tê

* A n h H i ế u s a u đ ó t h o á i ly, t h a m g i a k h á n a c h i c n và đ ã hy s i n h n ă m
1969.
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cho mình, bọn họ có điều kiện hơn bọn t ô i ” . Th ê là có việc
làm luôn đ ê m nay theo ý anh Cliín Cán rồi.
Tôi bàn với anh Bảy Tích và anh Tiến cho anh e m phân
nhau cảnh giới xa ở hai đầu, dẫn anh e m tôi đi gặp các đôi
tượng trên, trừ sở Ngô 0 và vườn cây Nam Nhi, chờ trăng lên
đi quan sát đèo Chuôi luôn rồi mới vê, có sáng cũng được.
Trước hêt, chúng tôi đột nhập vào nhà Huỳnh Văn Cao
gặp cô vợ thứ hai của Huỳnh Văn Cao và một sô" người nhà,
cả nam và nữ 7 người. Chú ng tôi vào bất thình lình trong bữa
ăn tôi, thấy trên bàn rượu thịt bày biện la liệt. Chúng tôi vừa
bước vào, mọi người đứng dậy chào hỏi tử tế, cho người mở
cửa nhà trên mời khách vào, trà thuốc vui vẻ. Tôi ghé vào tai
trao đổi với anh Chín: “ Anh Tích bô trí cảnh giới bên ngoài
cấn thận, ta ngồi trao đổi với những người này về việc Mặt
trận dân tộc siải phóng miên Nam Việt Na m ra đời đã có
chính sách công bô với quốc dân, họ đã đọc chưa và nếu họ
đọc rồi thì có cả m tưởng như thê nào? Nhân đó ta giải thích
thêm với đôi tượng này cũng tốt. Dù họ là vđ của tướng lĩnh
tay sai của MỸ - Di ệm hay dù gì thì gì vẫn có lợi. ” Anh Chín
đôn" ý.
Sau mây phút mở đầu t hăm hỏi xã giao, người đàn bà tự
giới thiệu một cách mạnh dạn: “ Tôi là vợ t hứcủa tướng Huỳnh
Văn Cao. Mây người thân trong gia đình từ Sài Gòn lên Đà
Lạt chơi, về ghé vào vườn nghi lại. may gặp được các anh tại
đây là rát vui. Láu nay các e m có biết mi ên Nam Việt Nam
có Mặt trận dân tộc giải phóng ra đời, nhưng không bao giờ
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được gặp. Tuy chồng e m là sĩ quan quân đội Cộng hòa, nhưng
cũng vì cuộc sống mà lao vào con đường binh nghiệp để nương
thân, còn quan đi ểm chính trị theo e m được biết thì chẳng có
gì sâu sắc l ắ m ” .
Anh Chín thay mặt đoàn nói chuyện thẳng thắn, chân tình,
cởi mở. Anh nói rõ mục đích ý nghĩa của M T D T G P M N V N ra
đời với chính sách của Mặt trận công b ố là đoàn kết toàn dân
đâu tranh đòi Mỹ - Di ệm thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, sớm
hoà bình thống nhất đất nước. Mặt trận sẽ lên án và trừng
phạt những tên tay sai bán nước, ôm chân đ ế quốc Mỹ gây
cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng rất hoan nghênh, tiếp nhận,
khoan hồng những người biết trọng lẽ phải, trở về với Tổ
quốc, với dân tộc, liên hi ệp với Mặt trận đấu tranh chặn bàn
tay xâm lược của Mỹ.
Sau khi anh Chín nói chuyện, anh Tiến đưa mỗi người
một bản cương lĩnh M T D T G P M N V N và nhờ c hu yể n cho
Huỳnh Văn Cao một bản. Mọi người vui vẻ và trân trọng tiếp
nhận. Chúng tôi bắt tay và từ giã ra đi, cả nhà cùng nhau đưa
tiễn ra tận đường lộ với thái độ chân thành, n iềm nở.
Anh Chín đề nghị anh e m dẫn đến nhà người Pháp làm
vườn với vỢ ở đây, nói c huyện chơi, không mấy lúc có dịp
gặp họ. Trong lúc anh Chín và anh Bảy Tích vào nhà tiếp
chuyện, tôi bàn với anh Ti ến lấy đội công tác đi thẳng xuống
âp Tân Lập để quan sát đ èo Chuôi. Trăng 21 vừa lên khỏi
ngọn cây, chúng tôi ung dung trên đường quanh co khúc khuỷu,
dài gân 4 cây sô có thê núi nhấp nhô. c ả hai bên đường có vị
259

trí phục binh hi ểm yếu, ta có thể xây trận địa phòng ngự vững
chắc, câu địch đến đánh vùng này, cắt giao thông, phi pháo
của địch khó hoạt động, bộ binh địch rât khó tân công, giải
tỏa. Tôi thầm nghĩ với địa t h ế này, ta có thể chặn đường vũ
trang tuyên truyền, lập t h ế câu nhử đánh địch, làm chủ đoạn
này để động viên nhân tài vật lực phục vụ cho khán g chiến
lâu dài và giải quyết đời sông của mấy ngàn dân căn cứ mới
thoát khỏi thê bí.
Lúc đi xuông quan sát địa hình, khi trở vê chúng tôi ghé
vào một nhà dân người Na m Bộ lên đây cùng 3 nhà gân đó.
Họ sông ở đây đã lâu, địch đánh đuổi vẫn không đi. Khi ta
đến, họ niềm nở tiếp xúc, chẳng có gì sợ sệt cả. Đã 2 giờ
sáng, nhưng khi chúng tôi vào, họ vẫn mở cửa đón tiếp.
Tôi trực tiếp hỏi bà con về làm ăn và đời sông, cách đôi
phó với địch trên một vị trí đơn độc này. Họ nói: "Địch cũng
quyết đuổi đi chỗ khác làm ăn, nhưng nếu chúng tôi đi cũng
bất lợi cho chúng vì không ai làm tai mắt cho chúng. Mỗi lân
lính ở B ' L a o xuông mở đường đêu đến nghỉ ở đây để chờ
rước những đoàn công voa từ Sài Gòn lên, từ Đà Lạt xuống.
Bọn nó đêu ăn ở đây, có lúc nó ở đên 2-3 ngày đê bảo vệ cả
chuyến đi và về an toàn, chúng nó mới rút vê. Nêu không có
mấy gia đình này thì chúng cũng sợ những người trong rừng
đánh lính quốc gia dễ ợt. Bọn nó thường nói là: Nếu Cộng
sản có 2 trung đội đóng chôt thì họ sẽ làm chủ, Quôc gia chỉ
có thương lượng với họ, xin đường qua lại từng c huyên mà
thôi. Mỗi lần anh e m làm khó ở đây, Quổc gia sỢ không an
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toàn, phải vận c huyển đi đường Sông Pha tiếp liệu cho Đà
Lạt đ â y ! ” ... T h ế là dân cung cấp cho ta được nhiều tình hình
rất cụ thể.
Tôi hỏi một câu b ân g quơ để rút lui: “ Tại sao bà con ta đặt
tên nơi này là đ èo Chuôi mà không gọi là đèo Lồ ồ hay đèo
L e ? ” Bà con trả lời: “ Vì lúc chúng tôi đến đây, hai b ên thung
lũng toàn là chuôi rừng, đặt là đ è o Chuôi để làm đi ểm giao
dịch. Khi nói đến đèo Chuôi, thôn Tâ n Lập, xã Phước Lạc, là
ai cũng nhận ra khi đi ngang qua đ â y ” .
Chúng tôi ghé vào nhà người Pháp. Đã hơn 3 giờ sáng
nhưng anh Chín C án vẫn còn ngồi trao đổi với vợ chồng Đalu một cách vui vẻ, t hẳng thắn. Đội công tác anh Tiến và
đoàn chúng tôi từ giã ra về. Từ Đác Lơ, ngược về Săn-ta Mari-a, vào đường Bờ Đung, chúng tôi lội ngược dòng suôi Lu
Mu, vào căn cứ của đội đúng 4 giờ sáng. Tr ên đường đi, mỗi
đồng chí đều m an g trên lưng không dưới 50 kg gạo và hàng
hoá tiếp liệu. Trời lạnh tháng 3 nhưng anh e m mồ hôi ướt
đẫm trên lưng.
Nhân có anh Chín đến t hăm đội, anh e m nổi lửa lên nâu
nước, nâu cơm ăn vì thức công tác suốt đ ê m đói bụng. Anh
e m lót đá ngồi quanh bếp lửa trò chuyện về việc gặp các đôi
tượng khi đêm. Anh Chín cho rằng chuyến đi công tác qua
phía Na m và cuộc tiếp xúc các đối tượng khi đ ê m có nhiều ý
nghĩa, trước hết là ta đã hiểu thái độ của những đối tượng lớp
trên, tâm tư của tướng lĩnh nguỵ quyền Sài Gòn, P háp kiều
và đánh giá một phần thực chất hoạt động của cơ sở quần
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chúng b ên ữong. Anh động viên anh e m c ố gắng chỉ đạo xây
dựng tốt vùng này trở thành hành lang liên lạc tiếp t ế lâu
dài cho tỉnh.
Ăn cơm sáng xong, chia tay anh Chín, anh e m đưa ảnh đi
đường Tân Gia Rang, Đinh Gia Ri về tỉnh. Anh B ảy Tích ở
lại công tác với đội, tôi cùng tổ liên lạc trinh sát theo đường
giao liên của đội về lại cơ quan T I 4. Đâ y là một trong những
chuyên công tác không bao giờ quên.

TẾT QUÝ MÃO (1963)
N ă m 1962 lực lượng cách m ạ ng L â m Đ ồn g không ngừng
lớn mạnh, các hoạt động chính trị vũ trang trong tỉnh giành
thắng lợi to lớn trên nhiều mặt. Cơ sở cách m ạn g của quần
chúng phía trước phát triển rộng khắp. Ta liên lạc và phát
triển được cơ sở cách m ạng trong thị xã B ’Lao, thị trấn Di
Linh tương đôi khá, xây dựng được lực lượng bán vũ trang
phía trước. Du kích m ật trong thị xã đã hoạt động được, dọc
đường 20 phát triển t h ế tranh chấp khá tốt. Vùng căn cứ phía
sau được củng cô", suốt một năm địch không d ám càn vào căn
cứ phía Nam, dân l àm rẫy được m ù a lúa, gạo, khoai, sắn sung
túc. Cơ quan phía sau của K3, K4, T29, T14 sản xuất tự túc
lương thực và chăn nuôi tại chỗ tương đôì nhiều, cơ quan tiền
phương T14 nuôi hàng trăm gà công nghiệp tại chỗ, hàng
ngày đẻ 70 - 80 trứng. Đời sông nội bộ được cải thiện.
Phân ban T14 của tỉnh chủ trương tổ chức một cái Tết ăn
mừng thắng lợi, động viên quân

dân quyết t âm đẩy mạnh

hoạt động cách mạng, tiến lên một bước mới. Lúc này, Tỉnh
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uỷ mời anh Bảy Thành, anh Bảy Kính về tỉnh làm việc chưa
kịp về, ở nhà chúng tôi chủ trương ăn T ế t gần bàn đạp ở tiền
phương đ ể có điều kiện mời một s ố cơ sở cốt cá n bên trong ra
bàn đạp ăn Tết, kết hợp tố chức học tập chính trị, huân luyện
công tác cho anh chị e m luôn. Ch ún g tôi quyết định tổ chức
ăn Tết tại cơ quan tiền phương T14, vùng rừng non sau đồi
trà Tổng Nốt, phía trước có tổ chức lực lượng lao động H30
bảo vệ, phía sau có đội vũ trang T29 và C3 đóng án ngữ sau
lưng. Một bên là núi cao, rừng rậm, một bên là trảng trống
phía B ’Lao Sê Rê. Trong trường hợp có địch t hâm nhập vào,
ta dễ phát hiện. Chi bộ H30 nắm cơ sở dân vệ ấp Đạ Lào, tổ
chức thông báo tin thường xuyên để bảo vệ an toàn cho cơ
quan ăn Têt. Vê tổ chức, cơ quan đã bô phòng công sự, chiên
hào, cắm chông, bẫy đập, đề phòng địch xung phong tập kích
bất ngờ.
T h ế là tập thể quyết định quyết tâm ăn Tết ở đây. c ố t cán
bèn ngoài được mời vào ăn Tết và tổ chức học tập gồm có: cô
Cận ở H30, cô Ba Mậ p (sau này gọi là cô Ba Liên Xô) có
công tác ở B ' L a o nhưnc sau về Đà Lạt, chị Chín - vợ anh
Hiêu - ở Phước Lạc và m â\ anh e m ở phía Di Linh. Anh chị
e m được chọn là những ngưừi dù có gặp mặt nhưng không
biết gốc gác ở đâu, đề phòng tình huống xấu.
Tôi 30 Tết Quý M ão (1963), chúng tôi tổ chức Tết đón
giao thừa, có cả lực lượns vũ trang và cán bộ, công nhân
viên cùng dự mít tinh, ca múa hát đến 2 giờ sáng. Ngồi nghe
Bác Hồ đọc thư chúc Tết, chị Bảy Nhung ngồi khóc tức tưởi
vì tưởng nhớ đến người bạn đời đi tập kết nhưng không có tin
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tức. Chị Ba, chị Cận cũng trong hoàn cảnh ấy đã động viên
an ủi chị Bảy. Chị Ba xung phonc hát một bài góp vui, giảm
bớt nỗi u buồn. Chị hút bài " D â n Liên Xô vui hát trên đông
hoa", từ đó anh e m đặt tên chị bằng bí danh chị Ba Liên Xô.
Anh e m vui giao thừa đèn 2 giờ sáng, cư quan tổ chức ăn
khuya.
Chúng tôi giao cho anh Nghiêm, anh Hưnc, anh Đường
mờ sáng đưa tất cả anh chị em cơ sở ra đường đón xe đã hẹn,
đi hợp pháp về nhà ăn Têt, eiao cho chi bộ H30 tổ chức bảo
vệ chu đáo.
Đê n 7 giờ sáng ngày mùng một Tết, sau khi chúng tôi đưa
anh chị e m đi hợp pháp ở đâu về đó, ông Hai Luyến vào báo
tin: “ Lúc 5 giờ sáng có một đại đội bảo an từ B ’Lao và 4B
dân vệ ở Tân Bùi tổ chức hành quân câp tốc vào chân núi Se
Pung, qua trảng B ’Lao Sê Rê, anh e m ta đồ phòng ăn ở và
tiếng động, đừng để địch phát hiện, đánh úp ta trong 3 ngày
T ế t ” . Nói xong, ông cià chúc Tết cơ quan rồi xin phép vồ.
Được tin trên, anh Hưng ra lệnh nhốt tât ơả gà vào trong
hầm, không thả ra, cơ quan tổ chức khăn gói gọn gàng, có gì
xảy ra là di chuyển được ngay. Anh phái tổ trinh sát đi nắm
tình hình, theo dõi dấu vết, thông báo kịp thời về cơ quan.
Anh Đường, anh Ngh iêm được phân công vè báo động cơ
quan C3 và lực lượng trinh sát, sẩn sàng chiến đấu. Anh em
trinh sát tỏa ra đi các hướng, đên 13 giờ 30 vê báo cáo là
không thây dấu vết hành quân của địch.
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Anh e m chủ quan vì khi đêm, thức chơi khuya, đến 2 giờ
chiều thây không có gì nên nằm ngủ quên, địch đã lọt vào
vùng căn cứ mà k hô n" hay. Chúng mò theo dâu đường mòn,
đến trạm gác tiên tiêu đơn vị C3 và lực lượng trinh sát. Chúng
vừa phát hiện là nổ súng bắn xả vào đơn vị, dùng đại liên và
côi 60 bắn thẳng vào đội hình một cách dồn dập . Anh e m ta
tuy bị địch tập kích bất ncờ, bị động, nhưn" nhờ có công sự và
được báo động trước, sẩn sàng chiến đâu . Anh e m đã bám
công sự, bắn trả vào đội hình địch một cách dũng cảm. Địch
bị thương nên không dám xung phons. Ta và địch đánh giằng
co từ 15 giờ 45 phút đến 17 giờ, địch trụ lại và kêu lực lượng
B’Lao tăne viện, tạm rút lên đồi có vị trí cao hơn, hình thành
t hế bao vây, phonc tỏa, chờ quán tiêp viện. Lực lượng chúng
chỉ còn 1C bảo an, còn số dân vệ khiêng thương về trôn luôn,
không trở lại. Bên ta chỉ có đồng chí Phương - B trưởng trinh
sát - ở vọng gác tiên tiêu n ằm ngủ, bị trúng loạt đạn đâu tiên,
hy sinh tại chỗ, anli e m đưa về phía sau an toàn.
Đê m về, địch kéo lên đồi cách ta không đầy vài trăm mét
nhờ rừng non phủ kín. Chúng định hình thành t h ế bao vây.
đánh bật ta ra trảng để tiêu diệt, nhưng chúng vẫn loanh quanh
từ ngọn đôi C3 s a n 2 đôi cơ quan tiên phương T I 4. Chốc chốc,
chúng bắn vào bây gà trong hâm kêu la inh ỏi, nhưng chẳng
thằng nào d ám mò vào chiến hào của chúng tôi. Ngoài lực
lượng C3 tổ chức chiến đâu vòng ngoài, anh e m cơ quan tổ
chức quàn sự hoá, cùng đội công tác bảo vệ b ám chiến hào,
dùng chiến thuật bắn tỉa, kết hợp với gài mìn M 16 và mìn Ríp
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các đường mòn từ đồi xuống, mặt khác cho đại bộ phận không
chiến đâu mang tài liệu cơ mật rút ra phía vườn trà, cà phê
đường 20, bỏ cơ quan trống. Nếu địch vào đánh, ta trị một
trận nên thân rồi mới rút.
Đ ê m ấy, tôi ở lại cùng với Đường, Hưng, Nghiêm, chỉ
đạo anh e m bám sát, tập kích địch nếu chúng tập trung thành
từng cụm, đồng thời b ố trí một bộ phận ra liên lạc với chi bộ
H30, bàn với cơ sở lãnh đạo nhân dân: Sau trận càn, địch rút
ra, chúng sẽ bắt người tra hỏi về chỗ ở của cơ quan đơn vị, cứ
bảo dân khai báo là: “ Lâu nay chúng tôi bị các ông c ấ m chúng
tôi vào rừng nên đâu dám vào mà biết có Việt cộng ở đó. Các
ông có súng ống mới d ám vào, còn dân tay không đâu dám
vào những nơi nghi có mây ông Việt c ộ n g ” .
Đ ê m khuya dần, lực lượng vũ trang cùng chỉ đạo chỉ huy
vẫn nằm trong chiến hào bao quanh cơ quan, chờ địch mò
xuống là đánh du kích một trận cho biết tay. Nhưng địch vẫn
lấn quẩn trên đôi, chặt cây, đào

CÔI12

sự cách chiến hào chúng

tôi không đầy trăm mét.
Một giờ sáng, chúng tôi hội ý với nhau, nhận định: Địch
không tập kích vào cơ quan ban đ êm vì chúng không nắm
được tình hình, không thạo địa thế. Có thể inờ sáng, chúng sẽ
tổ chức tập kích sớm và làm chủ ban ngày để sục sạo thu dọn
chiến trường. Đến giờ này chúng không còn khả năng xuống
nữa, ta tranh thủ xuông ki ểm tra lại cơ quan x em còn gì có
thể lây được đem đi nên dời cho hết.
Đông chí Hưng dùng đội trinh sát xuông bắt 50 con gà, lây
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mấy trăm quả trứng m ang đi, sô"còn lại mở cửa hầm thả ra để
sáng mai địch không bắt

được, dùng súng bắn cũng không

thê bắn hết. Anh cho anh e m lực lượng xuông mở hâm, mang
hết bánh, kẹo, rượu, chè m ang theo cho đơn vị, không đ ể
địch lây; chia bánh tét, b án h chưng mỗi anh e m một cây
mang theo ăn để chông càn, ai ma ng không nổi thì đ em giâu
trên cây, sau này lấy về ăn.
Tôi hội ý với anh Đường và anh Nghiêm: Mỗi anh nắm
chỉ huy một trung đội rút ra bìa rừng trảng cỏ B ’Lao Sê Rê
và đồi trà Tổng Nốt. Mỗi nơi bô" trí một trung đội, t h ế nào
sáng chúng cũng đánh vào cơ quan, anh e m đánh du kích thì
chúng phải kéo ra hai hướng đó, ta đánh bôi một trận theo
mệnh lệnh chiên đấu. Anh e m phấn khởi chấp hành nghi êm
túc, tất cả trong đ ê m không ngủ, nằm chờ giặc. Nhưng đến 4
giờ 15 phút sáng mù ng 2 Tết, pháo 105 bắn 5 phát vào đồi trà
Tổng Nôt gọi là y ểm trợ cho bộ binh bí mật rút lui ra đôi trụ
điện cao thế, xuống c ầ u Trắ ng có xe đón đưa về B ’Lao,
tránh đi ngang qua tất cả các ngả đường ta đã b ố trí.
Đế n 6 giờ sáng, anh e m bô trí nằm chờ địch trên chiên
hào, công sự xung quanh cơ quan, nhưng chúng không xuông.
ơ hướng hai cánh q uân anh Đường, anh Ngh iêm bám đánh
địch bên ngoài cũng không nghe nổ súng. Chi m chóc trong
rừng hót líu lo chào đón bình minh, một ngày xuân nắng đẹp.
Bầy gà còn lại trong cơ quan vẫn cứ đẻ, kêu la cục tác inh ỏi,
nhưng chúng tôi vẫn ngồi trong chiến hào, sẩn sàng nổ súng
đánh địch.
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Mãi đến 9 giờ sáng, tổ trinh sát và anh Đường mang áo
chiên vc báo cáo: “ Địch bí mật rút chạy cả rồi, anh ơ i ! Chúng
nó đi cách cánh quân ta phục kích đôi Tổng Nốt khoảng 200
mét, nhưng vì sương mù, khi phát hiện được, chúng đã qua
khỏi trận địa, ta vận động

rượt theo không kịp. Thê là đầu

năm địch đã đem nộp mạng đế ta đánh và chiến thắng, nhưng
k h ô n g có c h iến thắng m ìi có thắng }ợj ỉ h ô i A n h Đ ường còn
nói: "Địch nhát như thỏ đê, đên cơ quan không người, gà vịt
bánh trái đế đầy mà không vào lấy ăn. Thôi, ta vào lại ăn Tết
nữa rồi sẽ t í nh ” .
Mở đâu ngày mới, bước sang năm mới, tất cả anh e m đã
chiến đâu chông càn, bao vệ cơ quan đơn vị thắng lợi trọn
vẹn. Tuy ta có hy sinh một dông chí, nhưng địch chết và bị
thương không phải ít, buộc chúng rút lui không trống, không
kèn, nội bộ ta tin tưởng, phấn khởi sau khi đánh bại cuộc càn,
khí t h ế thêm hăng.

TRƯỞNG BAN QUÂN sự
Tháng 9 năm 1963, có chủ trương của trên thành lập Khu
uỷ khu 10, anh Chín Cán

được rút về làm C hánh văn phòng

Khu uỷ; anh Tư Ng uy ê n được khu điều động về làm Bí thư
Tỉnh uỷ Phước Long, ạnh N ă m Dũng vê phụ trách quân sự,
ki êm Bí thư E25 (Quảng Đức). Các đơn vị địa phương phía
Nam (K3, K4, T29) trưởng thành, Tỉnh ủy quyết định giải tán
T I 4, giao toàn bộ cơ sở vật chât - sản xuât cho T29 quản lý
và làm hậu phương, anh Do làm Bí thư K3, anh Tích Bí thư
K4, anh Bích Bí t h ưT2 9, anh T á m Rụng vê tỉnh làm dân vận
Mặt trận.
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Lúc này, tôi

được quyêt định bô sung cho Thường vụ Tỉnh

uỷ, điêu vê tỉnh làm Trưởng ban quân sự, lo công tác chính trị
cho lực lượng vũ trang và phát động phong trào du kích chiến
tranh thay anh N ă m Dũng, anh Bảy Thành làm Tham mưu
trưởng, phó ban quân sự. Anh Nă m T hắng khu 10

được phân

công về làm Bí thư Tỉnh uỷ thay anh Chín Cán.
Sự phân c ô n s này làm tôi hêt sức bất ngờ, nhưng trách
nhiệm đảng viên, Đảng bộ giao gì thì làm việc nây, nêu làm
không nổi sẽ hay.
Đâu tiên tôi mang khăn gói về cơ quan quân sự gặp anh
Bảy Thành (*).
Anh gặp tôi, phá lên cười và ôm choàng lây tôi (ảnh to
gâp hai tôi). Anh Thành nói: "Tôi gặp anh lân này là lân thứ
4, 1'ân đầu tiên là cùng nhau đánh Bắc Ruộng, lân thứ hai là
ngôi bàn việc chông càn Kon s ỏ , lân thứ ba là cùng tổ chức
cơ quan phân ban Tinh uỷ phía Nam (T14). Mây ổng rút tôi
về đây hơn 10 tháng lại gặp anh lần thứ tư. Anh không phải là
cán bộ quân sự, khôn li được

học trường sĩ quan ra, nhưng tôi

khoái anh đánh "iặc, anh là người gan lì, táo bạo, có tính toán
và rất quyết tâm. Anh e m ta chung sức cùng nhau xây dựng
lực lượng, lập lại những trận đánh thật tốt như trận đánh Bắc
Ruộng, chông càn Kon s ỏ , đánh giao thông ở cua c h ữ C đèo
B'Lao, làm chủ đường 20 chơi". Tôi trao đổi tình hình với
anh Thành và thôníi cả m với nhau. Tôi nói: “ Tôi làm được
*
A n h B à y Thành t hườni ;
đôi dóp to eiôni: nhưchiêe phả.

íiọi t h â n m ậ t là a n h T h à n h P h à vì ả n h m a n s
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hay không là nhờ tập thể câp uỷ và anh e m cán bộ, chiến sĩ
ủng hộ, tôi với anh như đôi trâu trên một cái cày, đông tâm
hiệp lực dựa vào nhau mà kéo thì tốt, bằng không thì sẽ không
t ố t ”.
Lúc nhận nhi ệm vụ, trong lòng tôi có hơi phân vân. Khi
anh Bảy Thành phát biểu tâm tình, động viên, tôi tin tưởng
chắc là các anh chỉ đạo điêu mình về đây có cân nhắc. Tôi
nói: " Đ ản g phân công, làm người đảng viên mà từ chối không
làm là không đúng, nhưng mình đâu biết chiến thuật, chiến

lược gì đâu, tất cả là phải dựa vào anh e m mới hoàn thành
nhiệm vụ của tổ chức g i a o ” . Anh Thành động viên tôi nữa:
“ Anh đừng lo, dốt như Trình Giảo Kim, vậy mà có lúc tập thể
cử lên làm vua cũng phải làm. Tôi nói làm vua dễ hơn làm
tướng vì làm tướng là sống chết với ba quân trên chiến trường,
làm tướng còn dễ hơn làm nguyên soái, nguyên soái phải là
người quyết định tại trận, đ ảm bảo sinh mạng ba quân, quyêt
định thắng thua không phải chuyện đù a" . Anh Thành lại phá
lên cười: “ Anh c ả n h không biêt sao? u ấ t Trì Cung dôt đến

được chữ ký mà làm nguyên soái của nhà
Đường, thì chúng ta tại sao không lãnh đạo được quân sĩ

nỗi không viết

đánh Mỹ ở một tỉnh, hở anh?"
Anh Bảy Thành kêu cô Vân đ em rượu ra uông. Tôi ngôi
suy nghĩ: Mình được phân công về làm chính trị, nhưng anh
Bảy Thành lại làm công tác tư tưởng chính trị cho mình. “ Rằng
hay cũng thật là hay, lòng nghe cũng thật đắng cay với m ì n h ” .
Nhưng đông chí mà thông cả m được với mình là quý lắm rồi,
mình tin tưởng vào tập thể, dựa vào tổ chức, việc khó mây rồi
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cũng sẽ làm được, thực t ế 19 năm công tác chiến đâu là bài
học vậy thôi, chứ có gì nữa đâu mà lo?
*
Tôi mới về nhận n hi ệm vụ, chân ướt chân ráo thì ngày 20/
11 năm ấy, địch tổ chức cuộc càn quét vào căn cứ phía Bắc
với quy mô lớn, n hằm tập trung sức đánh phá căn cứ hậu
phương của ta, buộc ta kéo quân về đôi phó với chúng trong
căn cứ, sẽ giải tỏa sức uy hiếp đường giao thông của ta. Chúng
sẽ nới chốt vùng Bắc và Tây Bắc B ’Lao, mở khu huấn luyện
biệt kích Mỹ ở Tâ n Rai, củng c ố 2 cứ đi ểm tiên tiêu ở Tân
Gia Rang - Đinh Trang và Tân Lú, nôi liền tuyến phòng thủ
phía Bắc thị xã, thiết lập tuyến phòng ngự vững chắc để lập
thê tân công và xóa căn cứ kháng chiên tại chỗ của ta, bằng
cách phát triển hệ thống ấp chiến lược Minh Rồng, Tàn Rai,
Tân Gia Rang, Tân Lú ...với lực lượng dân vệ kết hợp với bảo
an nòng cốt, phân tuyến b ố phòng, giữ ấp, k ềm dân, từng
bước nới ra, nối liền hệ thống ấp chiến lược Bơ Rộ, Bờ Xu
Lạch, Xu Gia Kon Heng ...trên đường 14 kéo dài (nay là quốc
lộ 28) thành một cánh cung từ đèo B ' L a o đến Kon Dàn, Bơ
Rộ, đôi phó với 10.000 dân căn cứ Bắc của chúng ta nổi dậy
giành quyền làm chủ, sức sống ngày càng đi lên.
Lực lượng địch sử dụng trong cuộc càn nói trên gồm lực
lượng bảo an tỉnh Lâm Đồng hiện có, lực lượng Cộng hòa
tăng viện 2 tiểu đoàn của sư đoàn 23. Chúng tổ chức thành 3
cánh thọc sâu vào căn cứ Bắc cùng một lúc.
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- Một cánh từ Tân Rai đánh thẳng vào xã 4, 2, 1, 5, chia
thành 3 mũi:
+ Đ ánh vào H ăng Ho, G ung R ăng Gia.
+ Đánh vào Huns Lans, Bơ Xa Hóa, Bi Đăns.
+ Đánh vào Bờ Lá, Hăng Ca, Bờ Tạch, Bờ Lạch.
- Cánh thứ 2 thọc từ phía Đăng Lú, Tân Gia Rang đánh
xuòiiii Đăng Rơ Mít, Đạ Bim, Đinh Sạch. Bi Cút.
- Cánh thứ 3 ihọc từ Ma Đa Gui vào, phôi hợp với cánh thứ
2, đánh vào trọnu đi ểm là 3 xã vùn 2 III mới thành lập, nhằm
hôt hêt dân vùníĩ này đưa ve khu tập trung Tân Gia Rang,
Đinh Trang, kêt hợp phá mùa m à n " của dân sản xuất. Chúng
quyết đánh phủ đâu vùnc mới giải phóns được một năm, phong
trào du kích chiên tranh còn ycu, bô phòng chưa được bao
nhiêu.
Tron" tình thê vô cùng khẩn trướng, chúng tôi xin ý kiến
Thườn <; vụ Tỉnh uỷ vồ đối sách chốn Sĩ càn. Phân tích t h ế lực
íiiữa ta và địch tro 1 1 2 trận càn, clníim tôi đánh íiiá: Địch tuy
quân đô ns nhuìiiĩ lại dàn 1 1 1 0 1 1 2 , đánh ta trên một diện rộng,
nhiêu mục tiêu dễ bị tiêu hao, tiêp tê khó khăn, càng vào sâu
sẽ sa lây nêu bị ta đánh du kích. Lực lượng du kích của ta còn
non yếu, nhât là 3 xã vùng III mới phát triển, chưa trang bị.
Lực lượng tập trurm đ a n " hoạt động phía trước, nếu điêu về
c hô n 2 càn sẽ bị độn c trong chuẩn bị kê hoạch đông - xuân và
sẽ bị động với địch trong ý đô và â m mưu cuộc càn. Do vậy,
Thườns vụ chủ trương dựa vào Ưu thê núi rừng hi ểm trở, dân
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tránh lánh tốt, dùnu c 1 hiện có troim căn cứ, kết hợp với du
kích, phát triển mạng lưới b ố phoim. b ám sát địch, đánh du
kích, bảo vệ dân, háo vệ rẫy mà diêm tập trung là 3 xã vùn"
III ( Lú Tôn, Hợp Vông, Si Nhanh) mới thành lập. Đồng thời
Tinh ủy chí thị cho các lực lưựnc phía trước đẩy mạnh hoạt
động vũ trang tuyên truyền ở vùnii địch ki ểm soát, đánh du
kích và bắn IK1 liên tục trên toàn tuyến giao thông, phôi hỢp
với 26 đội công tác, hoạt động mạnh đế căng kéo địch, lực
lượng cửa khẩu đây mạnh chận xe trên đường, thu inua lương
thực hàng hóa, dự trữ tiêp tế, tiêp liệu hậu cần trong thời gian
địch dôn sức càn quét căn cứ ta bên trong, thì bên ngoài sơ

khoán í.
Châp hành chủ trương trên, Ban quân sự chúng tôi triển
khai khán trươne, kịp thời và đã giành thắng lợi toàn diện.
Cụ thể kêt qua như sau:
Các đ ôn " chí đơn vị C1 kết hợp với các đ ồ n" chí trinh sát
đặc côim bám đánh địch một trận ở Bi Cút, tiêu diệt làm bị
thương khá nhiều, địch phải đùn? trực thăng chuyển thương
làm cho cánh này hoang marm, dao đón 12 , co lại, khôni: dám
phát triển. Troiiíi khi đó. du kích xã 4 (xã Lộc Lâm hiện nay)
quàn bám sát, đánh địch đang phá lúa trong rẫy, diệt được 20
lên. Đội vũ trann cửa khâu Mu Đa Gui bám đánh cánh quân
xuât phát từ Ma Đa Gui, đánh du kích liên tục. Địch không
phát triển được, chỉ hành quân đến dôc Ma Thiên Lãnh (*)

*
D ố c M a T h i ê n L ã n h d o a n h e m ta đ ặ l . h i ệ n n a v là đ ố c ở ph í a B ắ c
c â n Đạ H u o a i h ơn 1 c â y số.
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rồi rút ra. Ta hoàn toàn bảo vệ được dân và giữ được rẫy,
không bị tổn hại gì đáng kể. Địch dự định tổ chức càn căn cứ
1 tháng nhằm đánh tan căn cứ Bắc, sớm diệt trừ hậu họa về
sau, nhưng chúng chỉ hành quân được 3 ngày, liên tục bị ta
đánh, buộc phải châ m dứt và m a n c đầu máu vồ, không tuyên
bô kết thúc, x em như cuộc càn của địch đánh vào căn cứ Bắc
của ta bị thất bại hoàn toàn .
Quân dân căn cứ Bắc chông càn thắng lợi, người người tin
tưởng phân khởi, tổ chức thu hoạch nhanh gọn vụ mùa năm
ây với khí thê của người chiến thắng. Các rẫy Đăng Rơ Mít,
Đinh Sạch, Tô Lan 1-2 được mùa lớn, lúa đổ đây kho, mì,
lang đây rẫy, lương thực trong dân vừa có ăn, vừa có dự trữ.
Nhờ đó, đầu năm 1964, chúng tôi nhận của Trung ương Cục
và Quân khu 6 chi viện 2 tiểu đoàn đến hoạt động. Đó là tiểu
đoàn 186 và tiểu đoàn 130. Chúng tôi cung câp lương thực
và đ ảm bảo hành lang của Trung ương và Khu uỷ khu 6, phục
vụ đoàn tiếp vận c huyển tải vũ khí và quân trang từ H50 vê
các tỉnh bạn trong khu, từ đó mới ổn định chỗ đứng của chỉ
đạo, phát triển du kích chiến tranh, mở rộng phong trào cách
mạng phía sau, tân công địch phía trước, đảm bảo công tác
hành lang cho tỉnh và khu ngày càng tăng trong thời kỳ này.
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PHẦN IV
THỜI KỲ THÀNH LẬP
ĐẢNG UỶ TIỀN PHƯƠNG (1964-1973)

THỜI KỲ 1964 - 1965
Sau khi đ ế quốc Mỹ dùng con bài Ngô Đình D i ệm làm
tay sai thực hiện mưu đồ x âm lược mi ền N a m bị thất bại c h ế
độ gia đình trị của Di ệm bị lật đổ, nội bộ bọn tay sai tranh
giành quyền lực, câu xé lẫn nhau, phong trào cách mạng
miền Na m bước vào thời kỳ mới, cả nước dốc toàn lực đánh
bại cuộc chiến tranh đặc biệt của Mỹ, làm thất bại â m mưu
bình định lân ch i ếm của địch.
Tháng 4 n ăm 1964, toàn tỉnh mở hội nghị tổng kết công
tác quân sự, đánh giá 2 n ăm phát động phong trào du kích
chiên tranh, xây dựng bảo vệ căn cứ, tân công địch phía trước.
Lúc này khu 6 chuyển về đứng trên địa bàn căn cứ L â m Đồng.
Khu quyết định thành lập tỉnh đội L âm Đồng thay cho ban
quân sự, đưa đồng chí Đ à o Hậu về làm tỉnh đội trưởng, đưa
đồng chí Bình (tức Viên) về làm chính trị viên tỉnh đội thay
tôi, đưa đồng chí Hổ về làm tham mưu trưởng, đồng chí Chiêu
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về làm trưởng ban chính trị, anh Thoa làm chủ n hi ệm hậu
cần và sắp xếp một sô cán bộ khác mới được trên bổ sung.
Trung ương điêu anh Thành về lại chiến trường miên Đông
Nam Bộ. Tôi được Tỉnh uỷ phân công lại, làm Bí t h ư Đ ả n g uỷ
quân sự tiền phương,

có trách nhiệm liên kết 3 mũi giáp

công cùng bộ chỉ huy tỉnh đội tấn công địch phía trước, trực
tiếp chỉ đạo giúp đỡ D 186 hoạt động kết hợp với phong trào
quần chúng, giúp đỡ lực lượng quân khu xuống hoạt động
trên địa bàn có tính chất lâu dài và chỉ đạo công tác kinh t ế
hậu cần phục vụ phía trước.
Thời kỳ từ năm 1964 trở đi là thời kỳ vừa sắp xếp hộ máy
chỉ đạo, vừa tổ chức huấn luyện đơn vị, phân công b ám chuẩn
bị chiến trường, chuẩn bị phương án chiên đấu. Cái khó khăn
lớn nhất trong lúc này là: Bằng mọi cách đảm bảo hậu cần
cho gần 3.000 người sông, công tác và chiên đâu trên địa bàn
của tỉnh, đông thời giải quyết kinh tê cho nhân dân căn cứ
trên 10.000 dân, đảm bảo mỗi người dân có được 2 lít muôi
và 4 mét vải, 1 lít dầu thắp sáng trong năm, có giây cho trẻ
em học. Chưa kể đến những trường hợp giặc Mỹ rải chất độc
hóa học, phá hoại lương thực, hoa màu, nhân dân bị đói ăn
thì phải có một lượng lương thực dự trữ để cứu tế, đó là điều
mà toàn Đảng bộ có trách nhiệm.
Hội nghị Tỉnh uỷ t háng 6/1964 bàn và ra nghị quyết giải
quyết kinh tê hậu càn nuôi quân đánh giặc và giải quyết
hàng hóa, đảm bảo cho 10.000 dân vùng căn cứ sông và sản
xuất, đảm bảo khán g chiên lâu dài. Tình hình đòi hỏi không
thể làm kinh tê tự cấp tự túc cá nhân và nội bộ như kiểu con
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gà, mà làm sao làm kinh tê theo kiểu đàn ong, cái kiến. Việc
giải quyêt hậu cần phục vụ chi ến đâu cho lực lượng phía
trước, cho cơ quan, cho hành lang phía sau đang đòi hỏi hết
sức to lớn. Nhưng chỉ dừng lại kiểu hậu cần, tiếp t ế và làm tài
chánh như cũ là dựa vào các đội công tác vận động quân
chúng trong vùng địch, gởi mua, c huyển ra từng gói hàng,
từng ký muôi, từng lít nước mắm, mỗi người công nhân mua
giấu, mua chui từ ram giấy, từng m ét vải, kết hợp đi hái trà
lén lút mang ra thì chẳng t hấm vào đâu, mà còn gây khó
khăn cho đội công tác, địch theo dõi k hủng bô", cơ sở b ể vỡ
liên tục.
Đội công tác phải lao vào làm kinh tế, chịu trách nhi ệm
tiếp t ế cho bộ đội, cho cơ quan và cho dân phía sau nên không
tập trung nhi ệm vụ chính là phát triển phong trào quần chúng,
xây dựng lực lượng chính trị. Đôi lúc, vì cuộc sông của anh
e m mà phải bằng mọi cách đột ấp,địch nắm được quy luật,
tổ chức gài mìn, đội công tác luôn luôn bị hy sinh, tổn thất
không cân thiêt. Sau khi đội công tác Tân Rai có biện pháp
sử dụng bọn cai thầu mủ ngo và sô' thợ rừng lén lút vào làm
gỗ, lẻ tẻ hàng tháng ta bắt tiếp t ế một sô' gạo muối khi địch có
sơ khoáng, nhưng cũng chẳ ng t hâm vào đâu. Với lực lượng
lớn nhanh như thổi, vùng căn cứ k há ng chiên ngày càng mở
rộng, đây là một khó k hăn mới nên Tỉnh uỷ chỉ đạo cần tập
trung sức giải q uyết thực t ế đặt ra. Do vậy mà nghị quyết
Tỉnh uỷ lân này giao n hi ệm vụ cho Ban cán sự tiền phương,
bằng mọi biện pháp kết hợp hoạt động quân sự, chọn đi ểm
mở cửa khẩu, xây dựng hậu cần đường dài, tiếp t ế t uyến hợp
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pháp từ bên ngoài vào, lấy kinh t ế vùng địch để phát triển
kinh t ế vùng ta, động viên nhân tài vật lực trong vùng địch
phục vụ kháng chiến chông Mỹ, cưú nước một cách cơ bản
lâu dài. Còn việc vận dụng tiếp t ế theo đường lối quần chúng
là bi ện pháp cơ bản, nhưng không được làm ảnh hưởng đến
chính trị và sức chi ến đấu, công tác của lực lượng vũ trang và
đội công tác phía trước.
Chấp hành chủ trương của Đ ả n g uỷ tiền phương, chúng
tôi chủ trương lực lượng vũ trang đứng ở đâu phải kê t hợp
cùng đội công tác và lực lượng l àm công tác kinh tế, tài chính,
hậu cần, xây dựng bàn đạp, lập t h ế b ám trụ, phát động nhân
dân làm chủ trên đường 20, tạo cửa khẩu móc nối, xây dựng
cơ sở tiếp t ế đường dài, k éo hàng hóa vùng địch ra vùng ta,
giải quyết bán l âm sản vùng ta ra vùng địch, k êt hợp vận
động tâng lớp trên ủng hộ tài chính cho Mặt trận nuôi quân
đánh Mỹ.
Chúng tôi chủ trương đội công tác K4 gắn với trung đội vũ
trang cửa khẩu kinh tài phát triển xuống, n ắm bọn làm be tự
do ở vùng Tà Lài, Phương Phú L â m (lúc đó là vùng trắng). Ở
đây địch còn nhiều sơ khoáng, anh e m lợi dụng thời cơ bắt
bọn xe be giáo dục, giao n hi ệm vụ đóng t h u ế lâm sản trong
vùng rừng mà cách m ạn g quản lý và bắt l àm nghĩa vụ tiếp t ế
lương thực, thực phẩm, thuốc m en và hàng hóa cho cách mạng.
Sau khi làm thí ng hi ệm đạt kết quả tốt, đồng chí Bảy Sơn,
Hai Hạo lập phương án phát triển nắm quần chúng và mở
cửa khẩu ở vùng này một cách toàn diện. Thông qua anh e m
đội về báo cáo với Ban cán sự tiền phương tỉnh, Thường vụ
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Tỉnh uỷ duyệt chủ trương và quyết định tổ chức giao cho Ban
cán sự tiền phương trực tiếp điều hành. Rút kinh ngh iệm mở
phong trào phát triển cửa khẩu phía Tây của tỉnh, Tỉnh uỷ
chủ trương giao đồng chí Tư Trinh bằng mọi cách tạo t h ế mở
cửa khẩu phía Tây Di Linh, vào đường Phạm Văn, qua Kơ
Prạ - Mơ Niên, qua Bơ Trộ, Gung Răng Gia (xã 5 lúc bây
giờ) theo phương thức cửa khẩu phía Tây. Ban đầu địch phát
hiện không chê, é p bọn chủ và anh e m xe be

tìm cách

chông chê hoặc làm lây lệ, không chấp hành nghiêm túc nghĩa
vụ của Mặt trận địa phương giao. Trước tình hình địch phản
ứng, sô chủ hàng dựa chủ xe b e do dự, tìm cách dựa vào địch,
đỏi phó với ta, t hậm chí có những tên bí mật dẫn địch vào
phục kích, đánh đội công tác của ta trên địa bàn Tâ n Rai, Ma
Đa Gui,Tà Lài...
Ban cán sự Đ ả n g uỷ tiên phương chủ trương sử dụng một
sô lực lượng vũ trang kết hợp với đội công tác và lực lượng
cửa khẩu kinh tài đi ki ểm tra, lập t h ế b ố phòng tất cả các
đường xe be đi vào rừng, câm tất cả những người làm lâm
sản. Chủ xe be không được vào vùng rừng do Mặt trận quản
lý và lực lượng vũ trang không chịu trách n hi ệm vê tài sản,
tính mạng trong vùng cách m ạn g ki ểm soát nếu họ không
bàn bạc xin phép và không làm nghĩa vụ đóng góp kháng
chiến chông Mỹ. Ai vào làm phải ký hợp đông chịu ca m kết
những điều quy định, sự kiểm soát của Mặt trận và sẽ được
câp giày phép cho khai thác. Lâ m san trong rừng mang ra
phải có lý lịch ghi rõ và phải được cửa khẩu đóng dấu, nhất
là gỗ. Ai không làm đầy đủ thủ tục sẽ bị ki ểm soát khi ra cửa
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rừng và bị tịch thu cả lâm sản và phương tiện vô điêu kiện.
Lúc này bọn tay sai của Mỹ ở miền Nam đã ký xone hợp
đônc bán gỗ cho nước ngoài, chúng ciao cho quân đội chịu
trách nhi ệm khai thác lớn để buôn bán lây đô la: miên Trune
chúng giao cho tướng Nìiô Du, miên Đông giao cho Đỗ Cao
Trí. Chúng thi nhau liên kêt với bọn tư sản mại bản ôm chân
đ ế quốc Mỹ bỏ vốn, nhập phương tiện, dù nc quân đội khai
thác bán thu đô la chia nhau. Lệnh của chúnc tỏi công bô
đúnc vào lúc chương trình triển khai khẩn trương lây gỗ đè
giao đúng hỢp đồim, nếu không thì bị phạt ngoại tệ. Đâu tiên
chúng dùnc.lực lượng vũ trang đưa xe quân sự vào rừng lấy
gỗ, nhưng liên tiếp bị đánh thiệt hại nặng, khôn" những‘không
lấy được gỗ mà còn hao quân tổn tưđns. Clnìnii đành thay đổi
chiến thuật, cho phép chủ thâu xin vào gặp cách mạng thương
lượng, lúc đâu có điêu kiện và cuối cùne vô điêu kiện. Nhưng
từng lúc, do anh e m sơ hở, chúng luôn luôn tráo trở, buổi
chiêu cho xe vào lấy gỗ, tôi bí mật kéo ra, ta ở xa không
ki ểm soát được thì chúng làm chuyện đã rôi.
Phát hiện tình hình trên, anh e m han đ ê m tổ chức phục
kích bắt ciữ xe, lấy cất heo dàu, bắt bác tài vê kcu chủ lên
thương lượng và nộp phạt. Lúc này tiểu đoàn 186 mới lên
hoạt động, anh e m dùng cả đại đội phôi hợp với cửa khẩu Tà
Lài chặn đường 20, k hoảng cây số 125, giữ hàng đoàn xe từ
Sài Gòn lên, Đà Lạt, B ' L a o xuông, anh e m ta đưa hết xe
vào rừng sâu, dùng mìn M 16 gài chết đường để làm con tin.
đặt điêu kiện chủ xe phải mời đại diện của chính quv ên địa
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phương lèn t h ư ơ n c lượng, bắt cam kết khônc được dùnc quân
sự cải trang đi trên xe chặn đánh neười đi làm rừng, không
được đưa quân càn quét căn cứ, vùn" làm chủ của Mặt trận.
Tình hình ncàv càng căim thẳng. Gân 3 tháng c hẳng lây đáu
ra cỗ đế thực hiện hợp đồniì, địch phải thông qua tư san làm
đại diện ra thươne lượng với ta.
So sánh tương quan lực lượng địch ta lúc bây giờ, Tỉnh uỷ
chủ trương cho phép được khai thác gỗ một sô vùng nhât định
với điêu kiện:
1. Chủ thâu nào làm ăn chân thật thì cho hợp đ ồ n s khai
thác, làm vù ne nào được chỉ định theo quy hoạch. Phái tuân
thủ nghiêm túc những quy c h ế của cơ quan quản lý địa phương
quy định. Không được đ ể lính đi k èm theo công nhân làm ăn.
Không cho bọn do thám, mật háo trà trộn vào theo làm ăn
trong vùng ta đổ nắm tình hình, thông báo tin cho địch. Ncu
có xay ra đánh nhau thì chủ xe phải chịu trách nhiệm mọi tổn
thất của cách mạng vì họ không đâu tranh với địch, đảm báo
an toàn trong vùng làm ăn của họ đã xin phép và làm níiliĩa
vụ đôi với ta. L âm sản lấy ra bao nhiêu phải nạp t h u ế nuôi
rừnií và đóng đ ảm phụ kháng chiến chông Mỹ theo tỷ lệ và
ciú trị từng loại cây trên từng vùng khác nhau.
2. Nsoài đóng góp tài chính theo đi ểm 1, chủ tháu còn
phái làm nghĩa vụ thu mua, vận chuyển, tiêp tê hàng hóa
siúp cho Mặt trận, giá trị b ằ n e 1/2 đến 2/3 sô tiên mà họ
đó nu góp tài chính nehĩa vụ theo đơn đặt hàng của kinh tài
cửa khẩu.
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3.

Không được nhận với địch làm m ật báo viên cung câ'p

tình hình các mặt hoạt động của Mặt trận và lực lượng giải
phóng quân cho địch biết.
Nế u vi p hạm 3 điều trên, Mặt trận sẽ ra lệnh đóng cửa
tịch thu phương tiện vô điều kiện, không có quyền khiếu nại.
Trước thái độ cương quyết của ta, dựa vào t h ế m ạnh làm
chủ rừng núi của Mặt trận, thông qua sự điều hành của Ban
cán sự Đảng ở tiền phương, ta bắt buộc địch phải qua trung
gian, thừa nhận sô' làm be khai thác gỗ xuất khẩu, c a m kết
theo 3 điêu kiện ta nêu. Đi vào làm ăn vùng ta làm chủ lúc
đó có các ông như: Huỳnh Đình Sự, T ư M ớ i , ú t M i n h , 18 v.v...
Qua thực t ế đó, chúng tôi rút ra kết luận ban đầu là: Địch
tuy đông, thái độ hung hãn, một s ố thật sự phản động, nhưng
do ảnh hưởng tình hình trên toàn chiến trường ta đánh mạnh,
trực tiêp là trận Bình Giã, địch có biểu hiện xuông thế, cho
bọn tay chân chấp nhận điều kiện của ta đ ể làm ăn và ki ếm
ăn. Về ta, việc làm chủ được rừng núi là t h ế mạnh, nhưng
dựa vào rừng để lây gỗ bán ăn là biện pháp nguy hiểm,
nhưng trong t h ế bí phải dùng và cũng chỉ là bước đầu, sử
dụng nó làm bình phong, tạo t h ế tiến tới xây dựng t h ế làm
chủ trên đường 20, bắt buộc xe hàng, xe khách phải tham gia
đóng góp nghĩa vụ, nộp t h u ế lưu thông, t h u ế hàng hóa trên
đường và tham gia làm nghĩa vụ tiếp liệu, tiếp tế, hậu cần
ngay trên đường. Chú ng tôi cho rằng, phấn đâu làm được
việc này là gián tiếp huy động mọi thành phần xã hội trong
vùng địch ki ểm soát và nhân dân trong các đô thị đóng góp
cho công cuộc khán g chiến chống Mỹ, cứu nước.
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Xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích khả năng và chính
sách của Mặt trận lúc bây giờ, chúng tôi chủ trương cho phép
đội công tác, lực lượng cửa khẩu và đơn vị vũ trang kết hợp
thường xuy ên hoặc bâ't thường được ra chặn xe trên đường
20, vũ trang t uyên truyền, phổ bi ến chính sách của Mặt
trận, vận động chủ xe và khách đi trên xe đóng góp nuôi
quân đánh Mỹ, cứu nước và tổ chức thu mu a một sô lương
thực, thực phẩm, nhu yếu p h ẩ m câp thiết phục vụ chiến đấu
và đời sông nhân dân căn cứ.
Ban đâu chúng tôi tổ chức chặn xe ban đêm, kêt hợp những
chuyến giao liên cảnh giới đường, bắt xe ngừng chạy để đưa
lực lượng và cán bộ qua đường, giáo dục thuyết phục người
đi trong xe, mua lại một ít hàng hóa. Có nơi anh e m chặn xe
buổi chiều ở những đoạn đường vắng vẻ, chặn tại chỗ, chặn
khoảng dài, từ đoạn 135 Phương Phú L â m lên Ma Đa Gui,
đèo Chuôi, ngã ba Bà Xa, đâu đèo B ’Lao, An Lạc, sở Ph ạm
Văn, Ta m Bô, Lang Hanh v.v... Nơi l àm chủ lâu nhât, lập thê
bám trụ đài nhất là đoạn đ èo Chuôi, gần 4 năm, ta tổ chức
mở cửa khẩu trên 3 cây sô" ở đoạn này.
Lúc đầu sơ khai là chặn xe, tập hợp quần chúng mít tinh,
tán phát truyền đơn m an g nội dung vận động chính trị, còn
làm kinh tế, tiếp t ế chỉ là kết hợp, vận động mua, chứ không
lấy, từ chối nhận sự ủng hộ vì sợ quần chúng hiểu lầm. Do
vậy mà có nhiêu người dự mít tinh xong, chuẩn bị lên xe, họ
lấy hàng bỏ ra b ên lề đường, trước khi xe chạy, bắt buộc ta
gom hàng đ em về nhưng chẳng biết của ai.
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Trong mít tinh có người tìm gặp cán bộ, bộ đội nói nhỏ:
" Cá c anh làm như vừa qua là hết sức tốt, ngay có nhiều tên sĩ
quan, quan chức cải trang đi trên xe cũng ngồi nghe các anh
nói chuyện, có ảnh hưởng rất tốt. Nhưng trên xe cũng có một
sô rất phản động, lợi dụng chức quyền, đi buôn quân tiếp vụ,
sao các anh không tóm cổ và tịch thu tài sản hàng hoá của
chúng đi, đem về cho dân vùng cách mạng dùng và nuôi quân
đánh M ỹ ?" Có ý kiên đê nghị: “ Việc đóng góp nghĩa vụ cho
côn s cuộc k h án s chiến chỏYiii Mỹ, ai cũng phải tham gia,
chứ các anh đừne kêu

!ÍỌĨ 1Ò1ÌỈI h ả o t â m , t ự

giác,

c h ú n g tôi

kẹt. không đóng góp thì không được, mà đóng góp thì bọn
địch cải trang đi trên xe theo dõi về báo cho địch khủng bô",
bắt bớ, làm sao mà làm ăn được. Đê nghị các anh e m cứ quy
định thành mệ nh lệnh để chúng tôi công khai đóng góp, vận
động mọi người cùng đóng góp hợp pháp để mà đi, địch không
thể lấy cớ khủ ne b ô ” .
Sau một tháng, họp tổng kết, Đả ng uỷ tiền phương ngồi
nehe phản ảnh tát cả những ý kiến hay của nhân dân quần
chúníĩ đê xuât. Cuối cùng, chúng tôi vê họp Tỉnh uỷ quyết
định mục tiêu, yêu câu chính sách và phương thức vận độne
là tạo cho được nòng cốt giác ngộ, kết hợp với mệnh lệnh
công khai, huy động nghĩa vụ trên đường 20, xin ý kiến Khu
uỷ khu 6 chỉ đạo cho Lâ m Đồng được phép thu t h u ế buôn
chuyên và thu thuê đâu xe lưu thông trên đường 20 có biên
lai rõ ràng.
Có lân ta chặn xe ki ểm soát và làm chủ suốt 5 tháng liên
ở đoạn đèo Chuôi, địch bí đường vận chuyển quân tiếp vụ,
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phải chuyên đi từng chuyên công voa tôn k é m và nguy hiểm.
Mây lần chúna phái c huyển sang đường Phan Rang - Đà Lạt
nhưng cũng không an toàn và phai bảo vệ một khoảng đường
dài hơn đường 20 từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Chúng chỉ đi được 2
chuyên thôi, rồi cũng phải trở lại đi đường 20 với thủ đoạn
chờ lúc đội cửa khấu bỏ trống, cho xe nguỵ trang, bí mật, bât
ngờ vận chuyển hàng quàn tiếp vụ. Có lân, thông qua cơ sở
báo tin, ta chặn tịch thu 5 xe GMC chở hàng quân tiếp vụ,
tronc đó có 2 xe bột sữa, 1 xe đậu xanh, 2 xe rƯỢu Whisky
tron" dịp t háne I n ăm 1965.
Cũng trong thời gian này, Trường võ bị Đà Lạt cho sinh
viên về nghỉ Tốt. Trên xc khách, chúng nguỵ trang làm thường
dân đi ngang đèo Chuôi. Đưực cơ sở báo tin, ta chặn lại, đưa
xe vào 1'ừniỉ, giữ lại 43 sinh vicn sĩ quan trong 4 giờ liên, giải
thích đườnu lối. chính sách của Mặt trận dân tộc giải phóng
miền Nam Việt Nam, vạch rõ âm mưu xâm lược của Mỹ đối
với miền Nam Việt N a m nhằm chia cắt lâu dài đât nước ta,
nhiệm vụ của nhân dàn miền Na m Việt Nam phải đứng dậy
đấu tranh tự iĩiiíi phóns. Đế n 4 giờ 30 chiều hôm ấy, ta cho
họ ăn vù đưa xe ra cho anh e m về. Cuộc họp tuy ngắn
nhưng đạt kết quả tốt. Có một sô" sinh viên, khi về nhà, viết
thư chuyển lên cửa khẩu cam ơn anh e m giải phóng quân đã
thông tin cho họ những điều cần thiêt với thái độ cảm phục.
Nhờ hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ở cửa khẩu từ giữa
năm 1964 đến cuối năm 1967 mà phong trào thị xã, thị trân
trên địa bàn Lâm Đông có những bước phát triển hêt sức tôt.
Từ cửa khẩu đèo Chuôi, ta móc nôi mua hàng, đổ hàng, tạo
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cơ sở tiếp t ế đường dài, tạo bàn đạp mở t hêm nhiều cửa khẩu
ở Tân Rai, Trả ng Bia, Tứ Quý, Đông Đò, Bờ Trộ... Công tác
hậu cần cho bộ đội được đảm bảo, cung câp cho yêu cầu
hàng ngày và sản xuât của 10.000 dân căn cứ ngày một cải
thiện, đảm bảo tối thiểu. Tài chính đảm bảo chi tiêu và có dự
trữ cho địa phương, đóng góp cho khu, giúp cho tỉnh bạn
Tuyên Đức, Bình Thuận những lúc gặp khó khăn.
Nhờ xây dựng cửa khẩu vững vàng mà n ăm 1967 địch chủ
trương đánh ta về kinh tê, tài chính, bất ngờ đổi bạc để ta
không kịp thời đổi được, sẽ mất tât cả. Nhưng cơ sở đường
dài hiến kê cho ta chuyển tiền thành vàng. Lâm Đông đã lây
ra tiền thu t h u ế trên đường nhờ cơ sở mua vàng mang về nộp
cho khu, chứ không nạp tiền. Khi địch đổi tiền trong vòng 24
giờ thì Lâm Đông không mất đông nào.
Vì thế, cửa khẩu quan trọng biết nhường nào trong công
cuộc kháng chiến chông Mỹ trên địa bàn L â m Đông! Đời
sông ngày được cải thiện là nhờ tổ chức sản xuất tốt của trên
10 ngàn dân vùng căn cứ, cửa khẩu hậu cân vững vàng, có
chính sách huy động kinh t ế vùng địch, xây dựng kinh t ế hậu
cần vùng ta...Đây là nguyên nhân cơ bản giành thắng lợi trên
địa bàn Lâ m Đồng.
Nhờ mở được cửa khẩu mới có điều ki ện làm đường vào
vùng căn cứ, phát triển phong trào xuống vùng Phương Phú
Lâm, làm chủ và mua lúa gạo ở Nam Sao, Chí Hòa, Đạ Cai,
tạo thêm của cải vật chât phục vụ cho cuộc kháng chiến từ
1964-1965 đến 1968, và đi vào Mậu Thân, góp phân quan
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trọng của tỉnh nhà giành chiến thắng trong công cuộc chống
Mỹ, cứu nước trên địa bàn Nam Tây Nguyên, Cực N a m Trung
Bộ. Nằ m ở vùng giáp ranh giữa vùng chiến lược khu 5 và
Nam Bộ, anh e m thường ví mình như người nằm giữa hai
chiếc chiêu nhưng không được đắp, thường xuyên bị lạnh.
Mới nghe như những lời trách móc, nhưng đó cũng là quy
luật vận động của xã hội mà thôi!

CHIÊN DỊCH TẤN CÔNG MÙA HÈ NĂM 1965
Cuộc đảo chánh loại bỏ gia đình trị Ngô Đình D i ệm của
Mỹ năm 1963 và bọn Nguyễ n Khánh lật đổ Dương Văn Minh
hôi tháng I /1964 đã l àm cho thê và lực của Mỹ và bọn tay
sai đi vào khủng hoảng sa sút triền miên. Nhân dân miền
Nam có cơ hội nổi dậy đấu tranh đòi loại bỏ bọn tay sai hiện
hành và đòi trừng trị bọn ác ôn tay sai Di ệm - Nhu còn lại.
Địch tiếp tục đi xuống, phong trào quần chúng vươn lên mạnh
mẽ, tân công liên tục bộ máy k ề m k ẹ p của địch ở cơ sở.
Từ tháng 7 năm 1964 trở đi, t hắng lợi liên tiếp về chính trị
vũ trang của nhân dân mi ền Nam đã tạo nên sự chuyển biến
mới trên chiến trường có lợi cho ta và bất lợi cho địch. Tiếp
đó là hoạt động đông xuân n ăm 1964-1965, nhất là sau trận
chiến thắng Bình Giã, hàng loạt ấp chiến lược bị ta phá, hàng
vạn quần chúng nổi dậy đấu tranh lật đố ách k ềm kẹp của
địch, buộc chúng phải rút bỏ nhiều địa bàn nông thôn, tập
trung lực lượng về củng cô' các địa bàn xung'yếu quanh quận
lỵ, thị xã, thị trấn.
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Trên địa bàn khu 6, Nam Tây Nguyên, các tỉnh Cực Nam
Trung Bộ, chiến tranh nhân dân có bước phát triển tốt. Tinh
Phước Long giải phóng khu vực Bù Na, quận lỵ Bù Đăng.
Tỉnh Bình Thuận giải phóng quận lỵ Hoài Đức và phần lớn
quận lỵ Tánh Linh. Tỉnh Lâm Đông giải phóng phần lớn vùng
nông thôn. Hệ thống ấp chiên lược chỉ còn trên đường 14 Bis
(đườníỉ quốc lộ 28 hiện nay) từ thị trấn Di Linh đến Bơ Rộ và
các âp chiên lược xung quanh B ' L a o và một sô ấp dọc đường
20, nhưng bị cô lập, c h i a cắt từng đoạn ...
Tình hình trên đã tạo điêu kiện cho quân khu 6 thực hiện
quyết định của trên, mở hoạt động hè, phôi hợp nhịp nhàng
với miên, lây Phước Long làm trọng đi ểm (mở chiến dịch
giải phóng Phước Long, Đồng Xoài). Khu uỷ chỉ thị giao
tính Lâm Đồng pliôì hợp hoạt động với trọng điểm, thuộc
diện trực tiếp mở chiến dịch tổng hợp, đánh bại bình định
nôrm thôn của địch trôn địa hàn Lâm Đồng.

về tương quan lực lượng địch ta trước chiến dịch, trên địa
bàn tinh Lâm Đông cũ lúc bấy giờ như sau:
Lực lượnc địch có 14 đại đội bảo an, trong đó có 5 đại đội
làm nhiệm vụ cơ động, còn lại chốt giữ ấp và trục giao thông,
23 trung đội dân vệ (đa s ố giữ các ấp chiến lược), 18 đoàn
bình định sơn thôn, 2 chi đội xe bọc thép, 3 trung đội pháo
105 ly, 1 phi đội trực thăng vũ trang và L I 9. Ngoài ra, trong
các ấp chiến lược, địch còn tổ chức lực lượng thanh niên chiến
đấu có vũ trang trong 82 ấp xung quanh thị xã, thị trấn, đường
giao thông 14 Bis và 20.
288

'Vê phía ta, lực lượng vũ trang của tỉnh có đại đội bộ binh
C210 và 724, đội biệt động đặc công C748, 1 trung đội trinh
sát, 1 trung đội công binh và các phân đội trực thuộc là trinh
sát, thông tin. 3 cơ quan tham mu'u chính trị hậu cần mới
được biên chê. Sau khi thành lập. Ban chỉ huy tỉnh đội có
gân 350 cán bộ và chicn sĩ (theo báo cáo tổng kết chiến
dịch).
Lực lượne các huyện: KI và K2 (thuộc căn cứ Bác), K3
(huyện Di Linh), K4 (huyện Đạ Huoai), T29 (thị xã B ’Lao)
đã hình thành huyện, thị đội và mỗi huyện, thị có 1 trung đội
bộ đội địa phương và có tất cả 21 đội vũ trang công tác. Tổng
sô lực lượng cả chính trị và vũ trang trên địa bàn các huyện,
thị có 364 cán bộ, chiên sĩ.
Vùng căn cứ và giải phóng có 10.000 dân. Lực lượng bán
vũ trang có 1.238 dân quân, 532 du kích thôn và 340 du kích
xã được trang bị 85 súng các loại.
Vùng tranh chấp và làm chủ phía trước của ta là 20 %
(trên 82 ấp), có 6 tô du kích, 20 đông chí hoạt động bán hợp
pháp, vùng địch ki ểm soát có 28 du kích mật.
Lực lượng ở quân khu tăng cường xuống hoạt động trên
địa bàn Lâm Đồng trong chiến dịch gồm có 2 đại đội bộ binh
1 và 32 của tiểu đoàn 30 từ mi ền Bắc vào và tiểu đoàn 186,
một trong các tiểu đoàn cơ động của quân khu 6 đang hoạt
dộng ở Hoài Đức, Tánh Linh chuyển lên.
So sánh lực lượng địch và ta trên chiến trường thì ta hơn
địch tiểu đoàn chủ lực nhưng địch hơn ta 5 đại đội biệt kích
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Mỹ đóng ở Tân Rai và nhiều đại đội bảo an. dân vệ và thanh
niên chiến đấu, còn ta lại có ưu t h ế về các trung đội du kích
và đội công tác. Mặt khác, địch có ưu thê tuyệt đối về phi
pháo, xe bọc thép, phương tiện cơ động và phương tiện kỹ
thuật.
So sánh về yếu tô" quần chúng thì vùng căn cứ của ta lúc
bây giờ có 10.000 dân so với 120.000 dân trong tỉnh, nhưng
ta có Ưu thê tuyệt đối về đất đai, ta làm chủ 80% vùng nông
thôn hi ểm trở lúc bây giờ. Ta có lợi khi lập t h ế tân công và
đảm bảo an toàn về phòng ng ự trong mọi thời tiết, có khả
năng phát triển du kích chiến tranh từ trong ra ngoài, từ ngoài
vào trong căn cứ, có điều kiện chi phôi căng kéo địch trên
suốt đường 20 dài 100 cây sô. Đó là chỗ mạnh của lực lượng
cách mạng trên chiên trường Lâ m Đông nêu biết sử dụng và
phát huy.
Vê tổ chức chỉ đạo và chỉ huy chiến dịch, Thường vụ Khu
uỷ và Quân khu uỷ giao cho Thường vụ Tỉnh uỷ L â m Đồng
chỉ đạo chiến dịch, tổ chức cơ quan tiền phương trực tiếp
chiến trường giúp cho Thường vạ Tỉnh uỷ, bộ chỉ huy tổng
hợp ở địa phương lo cho chiến dịch.
Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định Đả ng uỷ và

Ban chỉ huy

chiến dịch g ồm 5 đồng chí:
1.

Đồ n e chí Nguyễn Xuân Du: Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên

trưởng ban quân sự tỉnh, phụ trách

Bí thư Đả ng

uỷ tiền

phương, lo công tác dân vận, binh vận, phong trào đấu tranh
chính trị và chỉ đạo trực tiếp công tác kinh tài, hậu cần của
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chiến dịch.
2. Đông chí Nguyễ n Viên (tức Ba Bình): Thường vụ Tỉnh
uỷ, Chính trị viên Tỉnh đội, Phó bí thư Đảng uỷ, ki êm Chính
trị viên Ban chỉ huy tiền phương.
3. Đồng chí Đào Hậu: Tỉnh đội trưởng, kiêm Chỉ huy trưởng
tiền phương, Đảng uỷ viên.
4. Đồng chí Hoàng Phi Hổ: T ha m mưu trưởng Tỉnh đội,
kiêm Th am mưu trưởng tiền phương, Đảng uỷ viên.
5. Đồng chí Nguyễ n Xuân Chiêu: Trưởng ban chính trị
Tỉnh đội, ki êm Phó chính trị viên tiền phương, u ỷ viên.
Đảng uỷ và Ban chỉ huy tiền phương đặt dưới sự lãnh đạo
trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâ m Đồng.
Thời gian chiến dịch là tháng 5-6, nếu thuận lợi sẽ kéo dài
đến giữa tháng 7/1965.

QUYẾT TÂM CHIẾN LƯỢC CỦA CHIẾN DỊCH
Đảng uỷ và Ban chỉ huy tiền phương họp hạ q uyết tâm
trước Thường vụ Tỉnh uỷ và báo cáo về quân khu lúc bấy giờ
là tập trung sức cao độ, phát huy toàn bộ các lực lượng của
tỉnh và lãnh đạo sử dụng tốt các lực lượng của khu chi viện,
phôi hợp chặt chẽ với chiến dịch Phước Long, Đồng Xoài,
Lâm Đồng tập trung làm tốt 4 mục tiêu nhi ệm vụ được giao
sau đây:
1.

Ra sức tân công tiêu diệt địch trong các cứ điểm, hệ

thông đồn bót trên trục giao thông đường 20 thuộc địa giới
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Làm Đồng, nhổ các cứ điểm lẻ, các đơn vị kem áp chiên lược
còn đóng sâu tron" vùng ciải phón c và căn cứ của ta. đánh
rã bô máy kềm, mở r ộns quyền lùm chủ, củne; c ố vùim mới
giải phóng trên hướng Đông Bắc thị XĨI B' Lao, Bắc Di Linh
(đườnc 14 kéo dài), uy hiêp mạnh trên trục lộ đường eiao
thông 20.
2. Đê tạo yếu tô"bí mật, bất ngờ, nehi binh hướim chủ yếu
(hướng đường 14; nên lập trung mở màn của chiên dịch là
kéo đánh địch, buộc địch dồn sức đôi phó ta ở hướng Tây Bắc
thị xã B ' La o và Tây đườne 20. từ chân đòo B ' L a o s iáp Lonc
Khánh. Tổ chức bao vây lực lượng địch ở trunu tâm huấn
luyện khu biệt

kích Tân Rai vừa mới xây dựng bằng lực

lượns bộ đội địa phương K2 với du kích xã 4 (nay là xã Lộc
Lâm) cùng đội công tác Tân Rai tổ chức b ố phòns, đánh du
kích, bao vây, phoim tỏa, cô lập tiếp t ế của địch từ B ' L a o đi
vào...
3. Tiểu đoàn 186 phôi hựp đánh diệt một sô đôn bót lẻ
trên đường 20 theo phương thức tác chiến công đồn, diệt
viện, kéo địch dồn sức đôì phó ở hướng này, tạo sơ hở đ ể lực
lưựng của tỉnh và 2 đại đội 31-32 của tiểu đoàn thiếu trên
hướng chính hoàn thành n hi ệm vụ.
4. Trên cơ sở hoạt động thắng lợi của lực lượng vũ trang,
phát động quân chúng phá âp, mở vùng, tấn công địch về
chính trị - binh vận, lây kinh tê vùng địch vun đắp vùng ta,
mở cửa khẩu, làm tài chính, tổ chức hậu cần tiếp t ế tại chỗ
cho lực lượng phía trước, bồi dưỡng phía sau, phục vụ kháng
chiên chông Mỹ lâu dài.
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KÊ HOẠCH TÁC CHIẾN CỦA CHIẾN DỊCH
Kê hoạch tác chiôn của chiên dịch được chia làm 2 bước:
Trone bưđc 1. mở màn tân côn ti vào hướnu thứ yêu đè
Iiìíhi binh dánh lừa. kéo địch vè hưđnụ Tâv ciia tỉnh bằiiíi
cách tlùim lực lượii” vũ tran ỉ: của linh tân cỏim tiêu diệt áp
chiên lược Bơ Xu Đănii Lú, dìnm lực lượnu C3 1 và C32 quàn
khu 6 mới chi viện cho tính lól đánh viện quân từ B ' L a o đên
íiiiii tỏa.
T i ể u đ o à n 18 6 p h ỏ i h ợ p đ á n h đ ị c h ở k h u á p c h i ê n lư ợ c B à

Xa (Phước Lạc), cắt câu Đạ Huoai, kéo địch từtiểu khu B ’Lao
đ ố n í i i ả i t ỏ a đ ế t i ê u cliệt. t h u h ú t đ ị c h , t ậ p t r u i m u i i í i t ỏ a đ o ạ n

phía Tây tiêu khu B' Lao. lạo sơ khoáne đoạn Bắc Di Linh
(đườne 14 kéo dài), tạo cú đánh bàt Iiíiờ có tính chât then
c l i ô t đê m ớ \ ù nu n à y .
G i a o n h i ệ m v ụ c h o lự c l ư ợ n e v ũ t r a n i í đ ị a p h ư r t n e và du

kích K2 (i căn cứ điêu ra CÙ1 1 2 với đội cônu tác 1/5 (Minh
Rôníi) tố chức bô pliòn;:. hao vày. phonc tỏa. đánh du kích,
kết hợp dùim quân cluìne tán còiiii chính trị - binh vận, trunc
lậ p k h u h u â n l u y ệ n b i ệ t k í c h M ỹ ờ T á n R a i.

Trên CƯ sờ tliíín;: lợi của hước một. khẩn trươnu triển khai
lực lượim thực hiện kè hoạch bước hai có tính cliât then cliôt
của chiến dịch, tập trumi iiiái phónu toàn bộ hộ lliône âp chiên
lược, làm chủ đườii” 14 Bis, ìiiải phóníi toàn hộ VÌ111 Sĩ nông
thôn Bắc Di Linh. Lực lượm: 186 của quân khu tiêp tục hoạt
độntỉ trẽn địa bàn Phước Lạc, phát triốn Miôim Thọ Làm.
Phươnc Plní Lâm tlico nhi ệm vụ được ẹiao.
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Trên cơ sở của 2 bước nói trên, bước ba là bước ra sức
củng cô' vùng mới giải phóng, tiếp tục tấn công địch đánh
phá bình định vùng địch lấn chiếm, bảo vệ và phát triển du
kích chiến tranh trong căn cứ, vùng mới giải phóng, mở rộng
phá ấp, phá k ềm trên toàn tuyến (1ườn lí 20 từ Ta m Bô" đến
Phương Phú Lâm (đầu địa phận tỉnh Lonc Khánh).
Đê đảm bảo an toàn chiến dịch, Thường vụ Tỉnh uỷ chủ
trương phát động tư tưởng chính trị cho quần chúng, cả dân
trong căn cứ và vùng ven, cơ sở cốt cán trong lòng địch, lập
thành tích chào ìnừiic 11 này sinh Chủ tịch Hô Chí Minh, kỷ
niệm đúng 10 năm ngày ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ.
Vê nội bộ, phút động tư tưởng, nêu cao truyền thông quyết
chiến, quyết thắng, xứns danh anh bộ đội Cụ Hồ, đánh sâu diệt
gọn, làm chủ chiến trường, thực hiện tốt 6 chính sách: chính
sách thươnc binh tử sĩ. chính sách chiến lợi phẩm, chính sách
dân vận, chính sách dân tộc và mặt trận đoàn kết dân tộc, chính
sách tù hàng binh, chính sách hậu phưđnti quân đội.
Vê tổ chức trong nhân dân, động viên thanh niên xung
phong gia nhập vào dân quân du kích phục vụ tiền phương,
biên chế thành đội ngũ A, B,

c, D sẩn sàng đâu cần là có

mặt, lực lượng nào cân thì bổ sung.
v ề nội bộ cơ quan, đơn vị, đội công tác và lực lượng sán
xuât phía sau được biên chê tố chức tinh giản và hựp lý, rút
bớt người đế tổ chức đội dự bị bô sung cho chiến đấu phía
trước; khẩn trương tổ chức huân luyện 15 ngày về quân sự để
phục vụ chiến dịch.
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v ề hậu cần cho chiến dịch, chủ trương phải chuẩn bị vũ
khí, đạn dược, thuôc men đủ 3 cơ số trước lúc mở màn. Lương
thực, th ự c p h ẩ m c ó ă n m ộ t t h á m ;

và tro n g quá trìn h c h iế n

đâu có biện pháp khẩn trươns liên tục, huy động bổ sung từ
trong dân ra và từ biên giới H50 chuyển về.
Thường vụ Tỉnh uỷ cũ n" đặt ra nghi êm túc vân đề phòng
gian bảo mật trong chiên dịch là một nội dung trong

các

nội dun" phát đ ộn " nội hộ và nhân dân, đảm bảo cho được
yếu tô bí mật, bát 1 1 2 Ờ tron 11 quá trình thực hiện phươim án.

DIỄN BIỂN VÀ KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH
Xuíủ phát từ vị trí trú quân, đốn 22 giờ đ êm ngày 3 tháng
5 năm 1965, đại đội 210 đã hoàn thành việc triển khai chiêm
lĩnh trận địa trên cả 3 hướng theo phương án. Đúng 23 giờ, cả
3 mũi đã đưa tất cả lực lượnc vào bên trong và nổ súng tấn
côns áp đảo địch neay phút đầu, quân địch hỗn loạn chôníi
trả yếu ớt. Sau 16 phút chiến đâu,

ta hoàn toàn làm chủ

chiến trường, tiêu diệt và đánh tan 2 trung đội dân vệ chôt
ấp, thu 50 sííne các loại. Lực lượng ta trụ lại phát động quần
chúnc phá àp. eiải tán tồ.
Đđn vị liên đại đội 3 1 và 32 đánh viện trên đường từ Tân
Hà vào. Do anh em khône thạo địa hình, trinh sát dẫn đi lạc,
đến 5 giờ sán s ncày 4/5/1965 mới đến trận địa. Lực lượng ta
vừa chiếm lĩnh bô trí thì quàn viện của địch có xe bọc thép
yểm trợ cũne đến nơi. Phát hiện lực lượng ta, chúng triển
khai đội hình tấn công, quân ta tuy hi động nhưng đã lập tức
triển khai đội hình, phản côn", diệt bọn bộ binh đi đầu. Chi
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đội xe bọc thép phía sau hãn chi Vièn cho bọn bộ binh cướp
xác lính và thu quân chạy vồ B ’Luo. Ta hy sinh 2 chiến sĩ và
khi rút lui, quân ta đi lạc 5 tíônc chí. hai ns àv sau mới tìm ve
đơn vị.
Cùng đêm 3/5, đại đội 5 đặc còng của tiểu đoàn 186 đã
đánh diệt eọn trune đội trong đôn neã ba Bà Xa đườnc 20.
Tiểu đoàn 186 bô trí đánh viện phía Tây Nam chân đèo B'Lao.
sáns

n s ày

4 /5 , đ ịc h t iê p v iệ n từ

B ' La o

XL1Ô11U. C h i m í: c h o 2

xe Hội hồng thập tự đi nước đế lây xác, còn đơn vị bộ binh
và cơ giới kéo chạy di sau. Anh e m đã đánh lầm 2 xe Hôn"
thập tự. Bọn bộ binh kéo chạy vồ B' Lao. Như vậy. troniỊ
buổi sáng, địch phải điêu viện binh cả 2 hướnc, lực lượng bị
phân tán và đêu bị đánh lỏn thât. Trune đội bao an đóng giữ
càu Đạ Huoai ho ản c sọ ho chạy tròn tron 2 rừnu, sau một
nuùy mới có lệnh tiêu

k h u trơ

lại uuì đôn.

Rút kinh nghiệm và llicơ phương an, đêm 7/5, đại đội đặc
c ô n g c ù n g lự c l ư ợ n g b ộ đ ộ i đ ị a p h ư ơ n g K 4 đ ộ t n h ậ p l ù m c h ủ

và phá banh các âp chiến lược đoạn đơờne 20 thuộc xã Phước
Lạc (nay là thị trân và xã Đa Mri). Lực lượng tiểu đoàn 186
tố chức phục kích từ chân đèo xuônc đẻn càu Đạ Mri, đón
đánh địch từ B ' L a o xuốnu.
Đúns; 7 giờ ngày 8/5 có 2 đại đội thám kích và 1 chi đội xe
bọc thép từ B ' L a o kéo xuống íìiái toii. C hún e lọt vào trận
địa, quân ta đỏim loạt nỏ súng tân cỏníi tiêu diệt 3 xe học
thép (có 1 chiêc bị ta bắn cháy bằniỉ súnẹ trường Nga), tiêu
diệt 1 đại đội thám kích và đánh thiệt hại nặng 1 đại đội
khác, phá huỷ 4 xe GMC, đánh sập câu Đạ Mrê.
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Cùng ngày, 1 đại dội hảo an đóI 1 !Ĩ ờ đồn Bà Xa và lực
lượng chot giũ' câu Đạ Hiíoai rút vồ cụm lại ở nsiã ba Bà Xa
với quân số khoảng 150 tên. Lực lượng 186 phát hiện kịp
thời, ha quyết tàm tập kích tiêu diệt, không để chúng có thời
gian tìm cách chạy thoát về B' Lao. Sau 30 phút chiến đáu.
phân lớn quân địch bị liêu diệt, s ố còn sòne; sót tháo chạy
vào rừng, tìm đường thoát thân. Ta làm chủ trận địa, thu chiến
lợi phâm, hắt tù binh, truv quét tàn binh. Trưa ngàv 10/ 5. ta
phá sập cáu Đạ Huoai,

giải phòng gân 1.000 dân khu ấp

chiên lưực ngã ha Bà Xa, đưa vê lại núi rừng K4. Quân ta
làm chu đoạn đường 20 từ đèo B ' L a o đến cầu Đạ Huoai. Đắc
Lơ.
Trước chiên thắne đòn dã ở mặt trận phía Tây và Táy Bắc
B'Luo. bọn địch ư khu huàn luyện hiệt kích Tân Rai cũn"
hoang manc. dao độnc mạnh. Lực lưựim vũ trang K2 và đội
công công tác 1/5 đã kịp thời bám dàn và cơ sở ấp Tân Rai,
Minh RÔI1 ", lãnh đạo đâu tranh đòi c h ồn ” con e m dân tộc về
nhà làm ăn, không đi tiếp viện chết bỏ vợ con, cha mẹ. Tác
động trực tiêp làm cho anh em binh lính bỏ trôn trại về nhà
gày cho địch dao độnt: cực độ. Tàt cả 5 đại đội đã hí mật bỏ
trại, trôn ra B ' L a o ở.
Ngày 7/5. anh e m đội công tác tổ chức mít tinh tại ấp chiến
lưực Tân Rai, vận độnc nhân dân phá banh ấp chiên lược,
bung dân ra bám rầy làm ăn, đội cònn tác 1/5 bám dân xây
dựng lực lượng chính trị vũ trang, đồ phònc lực lượng biệt
kích quay trở lại. Trong đợt này, anh e m phát triển thèm được
3 đảng viên,

hình thành chi bộ 9 đồng chí. tổ chức huân
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luyện và phát triển 12 du kích mật, lập thế lấn ra làm chủ
Minh Rồng, tranh châp xã Tân Phát (Lộc Phát ngày nay).
Đẳng uỷ tiên phươne họp sơ bộ đánh giá: Trong đợi một
mở đầu chiên dịch, ta đã giành thắng lợi lớn, chiên thắng
dòn dã, thê và lực ta đang lên, thê và lực địch bị đánh một
đòn bất ngờ mà từ trước đẻn nay trên địa bàn Lâ m Đồng chưa
có; quân dân ta phân khởi, nội bộ địch dao động mạnh, tạo
thuận lợi và thời cơ lớn cho chiến dịch bước vào đợt II, chuyển
lực lượng của tỉnh sang hướng chủ yếu, quyêt giành thắng lợi
theo mục tiêu mà chiên dịch đã đề ra là quyết giải phóng
vùng nông thôn còn lại trên đường 14 kéo dài. Thời gian tấn
công của chiên dịch trong phương án bước II từ 11/5 đến
ntỉàv 31/5. Trong khi đó lực lượnq của đơn vị 186 vẫn căng
kéo, câm chân địch trên chiến trường Tây B 'Lao (t ừđ èo B ’Lao
đến Phương Phú Lâm).
*

L ự c l ư ợ n g c ủ a t ỉ n h c h u y ể n v ề đ ư ờ n g 14

Bis

có 2 đ ạ i đ ộ i

31 và 32 / D30 thiếu và các đại đội của tỉnh gồm 210 bộ binh
và 748 đặc công. Toàn bộ Bộ chỉ huy tiên phương cùng Bộ
tham mưu tỉnh đội chuyển về Hương Lâm, ki ểm tra chiến
trường, duyệt phương án chiến đấu.
Đúng 18 giờ ngày 29/5/1965, các đơn vị hành quân tiếp
cận các mục tiêu đã định. Đúng 23 giờ n s à y 29, đại đội 210
và 748 nổ súng tấn công ấp chiến lược Bơ Sout Lạch. Ta làm
chủ trận địa sau 5 phút, chiếm âp, bắt sông 30 tên dân vệ, thu
27 súns, quân ta vô sự.
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Trước thê tấn côn" của ta, các trung đội dân vệ đóng giữ
các ấp chiến lược Bơ Sout Gia và Kon Heng hoản g sỢ bỏ ấp
chạy hết về Di Linh.
Hai đại đội 31 và 32 của ta tổ chức phục kích chặn viện từ
ấp Kon H e n ” trỏ vào, sẵn sàng đánh bọn địch Di Linh phản
kích chi êm lại âp.
Đúng 10 giờ neày 30/5, 2 đại đội bảo an, 1 truns đội thám
kích được pháo binh y ểm trợ bộ binh, ticn vào trận địa liêt
sức thận trọn", lần dò từng bước. Đến 15 giờ cùng ngày, chờ
tên cuối cùng lọt vào trận địa phục kích ở dốc Kon Heng,
quân ta nổ sung bịt đường địch rút lui. Bộ phận chặn đâu và
chính diện đồng loạt nổ súng, tấn công dồn địch xuống phía
Đông thung lũng đườnc 14 Bis để tiêu diệt. Do địch hành
quân đi bộ từ núi C h ẻ vào và đi rất thưa nên trận địa chính
không gói gọn đưực toàn bộ quân địch. Địch chông trả yêu ớt
và tháo chạy hoảim loạn vào rừng. Quân ta hoàn toàn làm
chủ trận địa, thu dọn chiến trường, tiếp tục phát triển chiếm
lĩnh các

sở Su-nhê, Rô-sen, Sung Hồ và tiến đến Tân Dân,

sau đó rút về lập ph òn s tuyến chiên đâu chốt chặn núi Chẻ.
Như vậy, thực hiện phương án chiến đâu mở màn cho đợt
II, lực lượng vũ tra nu của tỉnh đã đạt mục tiêu yêu câu cao.
Quân ta đánh diệt 1 đại đội bảo an, đánh 1 trung đội dân vệ
giữ ấp, 1 trung đội thám kích, đánh thiệt hại nặng 1 đại đội
bảo an và làm tan rã 3 trung đội dân vệ giữ âp trên đường 14
B is , t h u 6 9 SÚI1ÍI c á c l o ạ i , g i ả i p h ó n g 4 . 0 0 0 d â n t r ê n 4 á p

chiến lược và làm chủ các đồn điền, chi ếm lĩnh đường 14 Bis
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từ Kin Đạ đên núi C hẻ dài 50 km. Vùng eiải phóng và căn cứ
của ta có thê liên hoàn từ Nam và Tây Nam sô ne Đ ô n s Nai
đên câu Đại Ninh, uy hiếp trực tiếp đường 20, làm cho bọn
địch trên địa bàn Lâm Đồng hoàn toàn bị động. Ta từ t h ế yếu
chuyển thành thê cỏim, đẩy địch đi dân vào thê bị động phòng
thủ, đôi phó lúns túng.
Sau trận hoạt động mở màn, quân ta phối hớp với các hoạt
độn" ở điểm, lực lượns tiếu đoàn 186 ở diện, tiếp tục tân
CÔ1 1 " tiêu diệt địch trên địa bàn Phước Lạc và Ma Đa Gui
phía K4, giúp cho đội cónc tác và lực lượng vũ trang địa
phương K4 truy quét tàn binh, phát đ ộnc quân chúng bỏ âp
chiến lược vê chỗ cũ làm ăn, tồ chức chính quyên tự quản.
Đên n sày 12/5 năm ây, lực lượng 186 chuyển hoạt độnc
xuône Đạ Cai, Thọ Lâm, Phú Lâm. hỗ trợ cho lực lưựnc kinh
tài hậu cân tỉnh phát triển mở cứu khẩu ciải quyết tiếp tế hậu
càn. phục vụ chiên dịch và tạo thê tạo lực tiếp theo.
Gân 20 neày liên tục hoạt đ ộn" và tổ chức chiên đấu trên
địa hàn từ ngã ba Bà Xa và Đạ Mri đcn Phú Lâm, Thọ Lâm,
địch hoảng hôt, bỏ âp tháo chạy. Gân 10.000 dân sô ne dọc
hai bên đườne 20 ở thế 2 chân: ban đêm ta làm chủ. ban neàv
địch đến với hình thức có mặt.
Như vậy, trong đợt II. trên 20.000 dân được ciải phóng,
làm chủ và tranh châp; toàn bộ nông thôn mở ra và phát triển
cùn 1/3 huyện Định Quán thuộc Long Khánh. Ta có thể lợi
dụníi mở cửa khâu tiêp tê, tiếp liệu cho hậu cân, tạo thê xây
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dựng hành lang lâu dài và ổn định cho khu 6 theo ý đồ ban
đâu đê ra.

Trên cơ sỏ íiiành thắnn lợi to lớn và toàn diện trong 2 đựt
h o ạ t đ ộ im c ủ a c h iê n c lịc li, c ia i đ o ạ n th ứ 11ĩ c ủ a c h iế n d ịc h c ó

nhiều thuận lợi. Địch danu tronc tình trạnsi th ế iự c bị suy yếu,
phải có thời cian ổn định, củng cô. Còn ta tuy có hy sinh tổn
thất nhưim k h ô n s đáim kẽ. Mặt khác, th ế ta được mở ra, lực
ta được bổ sune và tăng cường, hàng mây chục ngàn quần
chúm: mới giái phóng, vùng rừng núi nông thôn nằm trọn
vìnm ta kiếm soát, hàng trăm thanh niên xung phong vào bộ
đội, giai q uyêt vân đề lương thực, thực phẩm , thuốc men. hậu
cần không nhữns đã được bù đắp mà còn có bổ sung, dự trữ
khá tốt.
Đợt III của chiến dịch (tháng 6 và tháng 7 năm 1965) là
hoạt độ nu trực tiêp tân côns, bảo vệ và củng cô thành quả
của chiên dịch. Đảng IIỷ và Ban chi huy tiền phương họp ở
Hương Lâm, kiểm điểm đánh giá 2 đợt hoạt động và thông
nhât chủ trương, nội dung và phương thức hoạt động của đợi
III nhằm mục tiêu là tân công, chông phá bình định của địch
trên đường 20 và ven thị xã, thị trân, đẩy mạnh đấu tranh
chính trị - binh vận, đưa dân bung ra làm ăn, lập th ế đâu
tranh chông tái chiêm của địch.
Đâu tháng 6/1965, Ban chỉ huy tiên phương giao cho K3
tổ chức lực lượng, huy động nhân dân lập tuyến bô" phòng
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phía Nam núi Chẻ, Bắc Tân Dân, giao cho đơn vị hộ đội tiền
phương huyện cùng 1 trung đội 210

tổ chức phòng tuyến

chiến đấu, chốt chặn núi C h ẻ, đánh địch từ Di Linh ra và lập
thô’ tranh chấp vùng Tân Dân, Tân Lập, c ấ m Hương, Kim
Lệ, hình thành tuyến tranh châp sát nách chi khu Di Linh và
hậu

cứ phân

khu hậu

cán

SƯ đ o à n

23.

Đại bộ phận lực lượng của tỉnh chuyên vê đánh phá bình
định, chông lân chiếm trên đường 20 giữa Di Linh và B ’Lao
(An Lạc, Tân Lạc, Đinh Trang Hạ) và hệ thông các đôn điền
hai bên đường 20 ở đoạn đường này.
Đại đội 3 I và 32, bộ chỉ huy tiểu đoàn 30 thiếu được giao
nhiệm vụ bám hoạt đ ộnc phía Đông và Tày Di Linh, chông
lấn chiếm vùng mới giải phónc trên đườnc 14 Bis, đánh phá
hệ thông ấp chiến lược sô' 5, Xức, Liên Đầm , cùng kết chặt
với đội công tác C ẩm Hương, Kim Lệ, Liên Đầm chuyển lên
th ế làm chủ của ta ở vùng này. Bộ chỉ huy tiền phương lúc
này chuyển về đóng phía Nhà T hiếc (giữa c ẩ m Hương, Kim
Lộ, Su-nhe, Trảng Bia) làm đại bản doanh chỉ đạo chiến dịch.
Nhờ các hoạt độnc căng kéo địch hoạt động trên đường 20
tốt, địch phải đôi phó liên tục về giao thông, luôn luôn đề
phòng ta đột nhập đằnh vào thị xã B ’Lao, thị trân Di Linh.
Lực lượng cơ động của địch đang bị kẹt ở chiến trường Phước
Long nên đành làm ngơ, không đáp ứng

được yêu cầu chi

viện của bọn địch ở Lâm Đồng. C húng không còn đủ lực
lượng đánh phá, chiếm lại vùng mới giải phóng ở Lâm Đồng,
ta có đủ thời gian củng cố, xây dựnc lập thê trận chiến tranh
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du k í c h

và

m ở thêm m ảng

cửa khẩu hậu cần tiếp t ế phía

đường Kơ Prạ - Mơ Niên, Bơ Trộ, G ung R ăn e Gia, đẩy mạnh
bám đất sản xuất năm 1965 -1966 đạt kết quả tốt, thêm mảng
hậu cân tại chỗ phục vụ lực lượng đánh địch phía trước.
Tiểu đoàn 186 phát triển chiến đấu phía Tây của tỉnh đã
tranh thủ thuận lợi, cùng đội công tác kinh tài và cửa kháu
của tỉnh phát triển, mở rộng chiến t r ư ờ n g đến Phương Phú
Lâm. Sùng Nhơn, Đạ Cai, Tà Lài. Được Ban kinh tài khu và
Trung ương hỗ trợ cho tuyến cơ sở đường dài, tỉnh đã c h í n h
thức quyết định tổ chức lực lượng vũ trang kinh tài hậu cần
bảo vệ cửa khâu vào ngày 19/5/1965, tổ chức lực lượng chô't
chặn đường từ cây sô 141-143 và sau đó lập thê bám trụ lâu
dài ở đoạn đèo Chuối (Phước Lạc).
N hư vậy, chiên dịch tân công địch tổng hợp mùa hè năm
1965 trên 3 tháng đã kêt thúc thắng lợi trên nhiêu mặt, cả về
quân sự, chính trị, binh vận. Ta đã phá banh 52/82 ấp chiến
lược trong toàn tính (trừ lực lượng 186 phát triển xuống Đạ
Cai, Long Khánh không tính), giải phóng thêm 30.000 dân,
cô lập đồn bót trên đường 20, uy hiếp sát nách thị xã B 'L ao,
thị ti ân Di Linh và 2 chi khu quân sự Đại Ninh, Đạ Huoai mở
nhiều cửa khẩu trên đường đ ể thu thuế, thu mua lương thực
thực phẩm phục vụ cho kháng chiến chống Mỹ.
Ta diệt và làm tan rã bằng nhiều hình thức hàng ngàn
quân địch, thu nhiều súng đạn, quân trang, quân dụng, phá
hủy nhiều xe cộ và phương tiện chiến tranh của địch. Ta rút
được nhiều thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc,để
bổ sunso
/
303

và phát triển lực lượne vũ trang và hán vũ trane địa phưcíns,
xây dựng, phát triển được thế lực hậu cân tôt phục vụ lâu dài
cho cuộc chiên đâu ở địa phươne, góp một phân d ả i quyết
khó khăn cho tỉnh và khu 6 lúc hãy giờ.
Sở dĩ chiến dịch đạt được thắng lợi to lớn, toàn diện, trước
hết là có sự chỉ đạo đ ú n s đắn của trên, sự tănc cường lực
lượng co' động từ khu xuông, quyêt tâm của các lực lượns vũ
trang trong chiến dịch, sự phôi hợp đ ồ n s bộ của các lực lượng
tổnc hỢp troiiiĩ chiên dịch. Níioài ra, còn có sự chuẩn bị mọi
mặt, nhât là chuàn bị chiên irườne, chọn hướns chiên đâu đạt
yêu cáu, mục tiêu tập tru nu tronẹ chiên dịch, khéo nghi binh,
thực hiện tốt phương chàm chiến dịch “ Bí mật, bát ngờ, căng
địch ra mà đánh", tỏ chức chí đạo, chỉ huy chặt chẽ, sâu sát,
kịp thời, có đội ngũ cán bộ cốt cán tót. châp hành nghị quyêt
cua Đang nghicm minh, đảng viên quyêt tâm, toàn Đảng bộ
nắm vững nhiệm vu chính trị là phá áp. mở vùng, đánh bại
âm 111 ưu bình địnli lân chiêm của Mỹ; giải quyêt tư tưởng bộ
đội thông suốt về nhiệm vụ chiến đâu, châp hành kỷ luật và
chấp hành chính sách dân tộc, chính sách dân vận và các
chính sách trong chiên dịch chặt chẽ. Đó là yếu tô và nguyên
nhân của mọi ihắng lợi của chiến dịch.
Nhờ tlũírm lợi irong chiên dịch hè năm 1965, tỉnh đã tạo
ra th ế mới. lực lượng vậi chất đã

được tăng cường, phong trào

đâu tranh 2 chân 3 mũi được phát huy mạnh m ẽ trên cả 3
vùng, làm cho dịch suy yêu một

bước rất quan trọng trên địa

bàn của tỉnh, tạo tiền đề thực tế đi vào chuẩn bị lực lượng
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chuyển sang đôi phó với chiên tranh cục bộ, cùng với toàn
miền góp phân đánh thắng đè quô’c xâm lược Mỹ. M ặc dù
sau chiến dịch, câp trên sớm rút lực lượng tiểu đoàn 30 thiếu
đi chiến trường khác, nhưng vùng mới giải phóng vẫn được
củng cố, vùng làm chủ tranh chấp được duy trì phát triển và
mở rộng, tiếp tục giành thắng lợi trên chiến trường, làm thất
bại chủ trương tiêu diệt, bình định với chiến thuật “ bủa lưới,
phóng lao" trên địa bàn Lâm Đồng. Lực lượng nhân dân du
kích chiên tranh trone tỉnh vẫn tiếp tục phát triển với khí thê
không ngừng vươn lên cả 3 vùng trong 2 năm 1966-1967 và
đi vào M ậu Thân. Tuy lực lượng phải điêu đi một phần quan
trọng phục vụ chicn trường Đà Lạt (trọng điểm 2 của khu 6),
nhưng lực lưựng còn lại ở Lâm Đồng vẫn trong khí t h ế liên
tục tấn công

địch,

giành thắng lợi, đẩy lùi

địch từng bước,

d à n h thắng lợi từng phần rất cơ bản.

NHỬNG HOẠT ĐỘNG TIÊU Biểu
CỦA TIỂU ĐOÀN 186
Đảng uỷ tiền phương hoạt động từ tháng 4/1965 đến tháng
12/1967.
Sau chiến dịch hè năm 1965, quân khu 6 biệt phái tiểu
đoàn 186 đặc trách đứng chân về hoạt động trên đất Lâm
Đồng, tôi được Thường vụ Tỉnh uỷ phân công làm Bí thư
Đảng uỷ tiền phương, có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ và
phối hợp với các lực lượng vũ trang, các đội công tác phía
trước, cùng lực lượng 186 tấn công địch liên tục, làm thất bại
mọi âm mưu và hoạt động bình định của địch.
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Đế đảm bảo cho lực lượng 186 hoạt đ ộ n s tôt, quân khu 6
giao cho L âm Đ ồng có trách nhiệm bảo đảm cung câp - vật
chất, lương thực, thực phẩm cho các đơn vị theo quy định
trong c h ế độ của khu về quân trang, quân dụng, vũ khí, đạn
dược, thuốc men. Tỉnh có trách nhiệm huy động dân công
vận chuyển từ khu vê

và từ biên giới C am -pu-chia, H50

xuống. Vê tài chính, tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp câp cho
D I 86 theo kinh phí hạng mức của tỉnh, chi theo chê độ uỷ
quyền, hàng tháng báo cáo xem như đã nộp nghĩa vụ cho khu
theo phân của tỉnh cấp cho đơn vị.
Khu uỷ và Quân khu uỷ còn quyết định tỉnh phải cử một
đông chí Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Phó bí thư theo dõi công
tác tiền phương, đặc trách theo sát, giúp đỡ, tham gia trực
tiếp, tư vấn chỉ đạo, chỉ huy đôi với Đảng uỷ và Ban chỉ huy
tiểu đoàn 186 suốt quá trình hoạt động trên đâ't Lâm Đồng.
Với trách nhiệm nói trên, Thường vụ Tỉnh uỷ phân công đồng
chí T ám C ả n h vừa là Bí thư Đ ảng uỷ chỉ đạo tiền phương của
tỉnh, vừa trực tiếp tham gia tư vân cho Đảng uỷ và Bộ Chỉ
huy tiểu đoàn 186, nhât là tỉnh giao bộ phận tiền phương toàn
quyền q uyết định đảm bảo c h ế độ, vật chất cho đơn vị trong
chiến đâu và công tác... T rên 2 năm 4 tháng, Lâm Đồng đã
gỡ được những khó khăn lúng túng ban đầu, tạo điều kiện
cho đơn vị vươn lên hoạt động tốt, anh em đóng góp công lao
trên đất Lâm Đồng mà lịch sử Đảng bộ Lâm Đồng đã ghi
công.
v ề cá nhân, tôi xin nêu một sô"mẩu chuyện nhỏ trong quá
trình cùng có mặt trên chiến trường đ ể lưu niệm với đrtn vị
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một chặng đường chiên đâu đây gian khổ không bao giờ quên.
Tôi còn nhớ đơn vị 186 theo lệnh của quân khu phối hợp
hoạt động chiến dịch hè năm 1965 có tính chất phôi hợp thời
gian của chiến dịch. Nhưng đến cuối tháng 7 năm ấy, quân
khu có quyết định chuyển đơn vị 186, đơn vị chủ lực của
quân khu, xuống tỉnh làm nhiệm vụ vũ trang hỗ trợ phong
trào nhân dân du kích chiến tranh, tiêu diệt, tiêu hao sinh lực
địch, chông phá k ế hoạch bình định, phá ấp, phá kềm , mở
rộng quyền làm chủ và giải phóng, thu hẹp vùng địch kiểm
soát trên địa bàn L âm Đồng.
Thực hiện chủ trương trên, đầu tháng 8/1965, đơn vị 186
chuyển lên đứng chân ở trảng C ây Đủng Đỉnh để học tập,
củng c ố lực lượng và sau đó chuyển về đường 14 Bis, Bắc
Trảng Bia để bám sát đường 20, đoạn giữa B ’Lao - Di Linh.
Anh em đã chuyển thẳng đóng quân trên đỉnh núi Xà Lùng
có độ cao 1.233m mà anh e m chiến sĩ thường gọi đỉnh núi
này là: “ cây m ặc áo đầy m e o ”, “ m ây trắng lững l ờ ”, “ núi
mù cả n g à y ’ . Anh em m ặc áo lạnh suôt tháng vì q uen khí
hậu đồng bằng, nay chuyển lên núi cao lạnh lẽo, co ro. Khi
mới lên núi, anh e m thiếu đủ thứ: thiếu ăn, thiếu m ặc, thiếu
thuôc hút, thiếu k em đánh răng ... T hật muôn vàn nỗi khổ!
Anh em vừa lên chưa đầy 2 tháng, 4 lần dời chỗ ở, vừa lo
chuẩn bị chiến trường, lập phương án chiến đâu, vừa tổ chức
tiếp tục học tập, xác định tư tưởng, an tâm bám sát chiến
trường.
Lần đầu tôi chính thức thay m ặt Thường vụ Tỉnh uỷ, nhân
ngày lễ 2/9, đên thăm đơn vị, thăm Đảng uỷ và Bộ chỉ huy
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quân sự, tặng anh em một ít quà. Đây là dịp tôi được tâm sự
với các đông chí trong Bộ chỉ huy, nch e thông tin của đơn vị
báo cáo đủ loại khó khăn khi chuyển về hoạt động ở chiến
trường mới. Qua chuyến thăm và nghe phản ảnh của các đồng
chí chỉ huy một cách chân tình, tôi càng hiểu rõ thêm nhu câu
cân thiết của việc đảm bảo vật chất và sức khỏe cho bộ đội
trong tình hình thay đổi môi trường mới, vấn đề trách nhiệm
giúp đỡ đơn vị, tạo điều kiện đ ể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ
của trên giao, tôi thấy rõ hơn những nhu câu cần đáp ứng kịp
thời cho anh em trong chiến đâu và cô n s tác. Việc quan hệ
với các đội công tác, thông qua các đội công tác để nắm địch
tình hoặc khi cân phúc tra tin tức của quân báo cũng phải
được đặt ra và quy định chặt chẽ, thường xuyên.
Vê mặt quân sự, tổ chức chiên đâu lúc đâu, Tỉnh ủy cho
rằng đơn vị quân khu, chỉ huy phương án tác chiên trực tiêp
do quân khu chỉ đạo, Tỉnh ủy thiếu quan tâm tham gia và
cũng chưa biết cách tham gia. Do vậy mà những tháng đâu
đơn vị mới đến, địa hình, địa thê không thạo, lòng tin của đơn
vị đôi với đông bào dân tộc và đôi với Đảng bộ địa phương
không cao, đơn vị thiếu m ạnh dạn đề xuât những khó khăn
ban đâu. Lúc đó thì chỉ huy, chỉ đạo chủ chôt của đơn vị cũng
có thay đổi (đông chí Thông về thay đồng chí Trường Sơn).
Anh em mãi loay hoay từ tháng 9/1965 đến tháng 4/1966,
hơn 7 tháng trời chưa đánh được trận nào nên thân. Trong lúc
đó, thông báo của quân khu về hoạt động của các đơn vị â
đông bằng Ninh Thuận, Bình T huận và các lực lượng của
tỉnh Bình Long, Phước Long Hên tiêp chiến thắng đưa v'ê
308

động viên đơn vị, làm cho anh e m cán bộ, đảng viên của đơn
vị nóng ruột, cộng thêm đời sông khó khăn, thiêu thốn cả vật
chât lẫn tinh thần, có ảnh hưởng không nhó đôi với chiến
trường.
Để khắc phục tình hình, tháng 4/1966, Đ ảng uỷ tiểu đoàn
mở cuộc hội nghị Đảng uỷ mở rộng để kiểm điểm 6 tháng
đứng chân xay dựng và hoạt động trên địa hàn Lâm Đồng,
nhất là kiểm điểm triển khai hoạt động đône xuân 1965-1966
theo mệnh lệnh của quân khu giao và bàn k ế hoạch khắc
phục khó khăn, mở đợt hoạt động hè năm 1966. Anh em có
mời tôi đến dự.
Trong báo cáo, Đ ảng uỷ đơn vị 186 đánh giá đợt hoạt
động của đơn vị hêt sức lúng túng, chiến đấu và công tác của
đơn vị đạt hiệu quả thâp, chỉ tiêu và hiệu suất chiến đâu không
đạt yêu câu, trong đó có nhiều nguyên nhân, nhưng có một
nguyên nhân quan trọng là: Đơn vị quân chủ lực của khu về
làm nhiệm vụ ở địa phương chưa gắn bó chặt chẽ với nhân
dàn, với phong trào chính trị của địa phương, chưa liên kết
chặt chẽ với lực lượng vũ trang và bán vũ trang địa phươnc,
thiêu tin quần chúng nhân dân các dân tộc địa phương ...
Trong cuộc họp này, các đồng chí Đảng uỷ mời tôi phát
biểu ý kiên. Tôi ở tiền phương, thường xuyên tiếp xúc với
thực tê, qua theo dõi hội nghị này, với Ưu khuyết điểm, nguyên
nhân tồn tại mà đơn vị đã nêu và kết luận của hội nghị, tôi
c h o ràng Đảng bộ của đơn vị đã kiểm điểm , đánh giá Ưu

khuyết điểm và tìm ra nguycn nhân yếu kém là tương đôi
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nghiêm túc. Nhưng tôi nghĩ vân đề khắc phục sắp đến là một
việc mà nhiều người đặt ra và băn khoăn lo lắng. Ai cũng
ngftf rằng: đ ế khắc phục được kh á k h ă n , k h ô n g th ể bản ỉhằn
Đảng bộ của đơn vị có thể khắc phục nổi nếu tỉnh không hết
lòng giúp đỡ. Nếu tập thế Đảng bộ của tỉnh, Ban châp hành
Đảng bộ Lâm Đông chưa coi đơn vị của trên về phôi hợp
hoạt động trên địa bàn là đơn vị của mình; ngược lại, anh em
trực tiếp làm nhiệm vụ chính trị cho Đảng bộ, lúc nào anh em
đơn vị chưa hoạt động tốt thì trách nhiệm thuộc về cấp uỷ
Đảng bộ địa phương và cá nhân mình được tập thể cấp uỷ
giao, lại không có khuyêt đ iểm gì hay sao?
Xuât phát từ suy nghĩ trên, tôi nêu vân đề với hội nghị:
" T ừ k h i đơn vị 186 về đứng chân và hoạt động ở địa bàn Lâm
Đông, việc đảm bảo đời sông vật chất cho đơn vị, tuy có khó
khăn vất vả, nhưng cả đơn vị cùng tỉnh cô" gắng khắc phục,
sắp đến tỉnh sẽ tiếp tục khắc phục. Còn môi quan hệ giữa đơn
vị với phong trào quần chúng chưa thật gắn bó cũng là lẽ
đương nhiên vì anh em về chiến trường mới hơn 6 tháng, v ề
phần tỉnh, sắp đến tỉnh sẽ tạo điều kiện để đơn vị cùng các
đội công tác, các lực lượng vũ trang và bán vũ trang của tỉnh
có mối quan hệ m ật thiết, vừa là đồng chí, vừa là đồng đội.
Anh e m phải có chương trình liên kết với các lực lượng, phôi
hợp hoạt động cùng một mục tiêu, đôi tượng,

hỗ trợ lẫn

nhau, cùng nhau giải q uyết khó khăn của đơn vị. c ầ n có mối
quan hệ chặt chẽ với Đ ảng ủy tiền phương, thường xuyên
giao ban để phôi hợp k ế hoạch công tác và hỗ trợ k ế hoạch
phối hợp tác chiến, giúp nhau chuẩn bị chiến trường. Có vậy
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tỉnh mới có điều kiện chủ động tham gia góp ý thường xuyên
cho đơn vị, giải quyết các môì quan hệ phối hợp hoạt động 2
chân 3 mũi của 3 lực lượng đứng trên toàn chiến ưường, cùng
tổ chức những trận chiến đâu đánh địch của tiểu đoàn luôn
luôn có liên quan đến quần chúng, có cơ sở phôi hợp các đơn
vị vũ trang và đội công tác của tỉnh. N ếu các đồng chí thây
cần có mặt, tôi sẩn sàng đến tliain gia với các đồng chí vô
điêu kiện đ ể cùng các đông chí lãnh đạo đơn vị xử lý những
tình huôVig phức tạp. Trong mỗi phương án hoạt động và mỗi
trận chiến đâu, đơn vị cân gì, địa phương đáp ứng được sẽ
phục vụ, không lừ chổi".
Ý kiến tôi đề xuất cụ thể nói trên được toàn thể hội nghị
Đảng uỷ mở rộng của đơn vị 186 nhiệt liệt tán thành và đưa
vào nghị quyèt có báo cáo vê Đ ảng uỷ quân khu 6 và Thường
vụ Tính uỷ Lâm Đông.
Sau cuộc hội nghị này, tư tưởng tình cảm và tổ chức đối
với đơn vị 186 có chuyên biến thật sự, môi quan hệ giữa các
lực lượng vũ trang, bán vũ trang trong tỉnh và đơn vị 186 có
sự gắn bó mật thiết trong công tác, chiến đấu, đ em lại hiệu
quả rõ rệt.
Sau đây là nhữiiiĩ trận đánh điển hình của đơn vị 186, đơn
vị chủ lực của khu 6, hoạt động trên đất L âm Đ ông trong thời
gian 1966-1967 đạt hiệu suất chiến đấu cao:

1. TRẬN CÔNG ĐỒN, DIỆT VIỆN NGÀY 21/6/1966
Sau một thời gian phối hợp lực lượng chuẩn bị chiến trường
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giữa đơn vị 186 và đại đội 210, 748 của tinh, cùnq C5 của
tiểu đoàn, Ban chỉ huy 186 quyết định phương án chiến đấu:
- Dùng đặc công của tỉnh cùng đặc công của tiểu đoàn tập
kích đôn Huỳnh Hoa do đơn vị đại đội bảo an của địch đóng
giữ câu La Ngà.
- Dùng lực lượng cô n s b i n h của t ỉ n h đánh sập câu La Ngà.
- Dùng lực lượng bộ binh của tiểu đoàn và đớn vị 210 của
tỉnh bô trí trận địa phục kích đánh bọn chi viện eiải quyêt hậu
quả đồn Huỳnh Hoa và làm lại câu La Ngà, nhằm tiêu diệt
và làm thiệt hại nặng lực iượne cơ độ n" của tiểu khu Lâm
Đồng, gây tliôi động mạnh trong hàng ngũ địch, tạó ticng
vang trên chiến trường của lỉnh, mở đâu chông cliiên thuật
chiến tranh tiêu diệt và bình định của Mỹ, tạo lòníi tin và uây
không khí phấn khởi trong nội bộ các lực lượng vũ trang và
nhân dân. Tronc trận này. Bộ chỉ huy quân khu phái đỏng chí
tham ITIƯU trưởng quân khu vê trực tiếp kiểm tra và thôn" qua
phương án, theo dõi tại chỗ chỉ huy chiên đâu (*).
Đúng 2 giờ sán" ngày 21/6/1966, đơn vị đặc côntỊ cùnc c 1
tập kích tiêu diệt chốt 1 đại đội báo an đóne íỉiữ đồn Huỳnh
Hoa, đông thời đơn vị công binli của tỉnh đánh sập một nhịp
cầu La Ngà, đường 20 bị cắt đứt. Sau 30 phút chiến đấu, quàn
ta hoàn toàn làm chủ trận địa, diệt sạ n đại đội bảo an cliôt
eiữ cầu, bắt sống 30 tên tù binh, tổ chức ciáo dục, phónc
thích tại chỗ. Ta thu nhiều quân trang, quân dụnu. Được cône
*
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nhàn đôn điên Huỳnh Hoa và Tứ Quý, đội công tác và du
kích mật An Lạc giúp đỡ, đơn vị chuyển về hậu cứ ở phía
Nam s ô n í Đạ Giam một cách an toàn.
Sau đó, bộ phận chủ công của đơn vị 186, có đơn vị 2 10 bộ
binh của tỉnh phôi thuộc, tố chức phục kích từ đâu vườn cà
phê sở Bu-bê đến đâu câu Đạ Ròn, dài gàn 1 cây sô, nằm chờ
đánh viện. Đ úne 7 giờ 30, một tiểu đoàn lính Cộng hòa thuộc
trung đoàn 3, sư đoàn 23 hỗ trợ tiếu khu B ’Lao, cùng đội
thám kích của tiếu khu xuât phát từ B 'L a o đên mở đường và
kiểm tra trận địa, thu dọn xác chêt. Đên 8 giờ. đội liình địch
đã lọt vào trận địa phục kích của ta. Toàn bộ hỏa lực được
lệnh phát huy, lực lưựng bộ binh dũim mãnh xôn" ra đườns.
hình thành thc bao vây, chia cát đội hình địch ra từng mảnh.
Sau 25 phút nổ súng, ta hoàn toàn chicm lĩnh trận địa,
diệt gọn 1 tiêu đoàn địch, làm chủ chiên trườns, quân ta chí
có 4 đông chí bị thươnc nhẹ. N hưns do sơ xuât, khônc tính kỹ
con đường rút quân và không có dân cônu phục vụ chiến đâu
đi kèm, lại thêm m an " vác thương binh và chiên lợi phẩm
cồ nụ kênh, chậm chạp, nên khi lực lượng rút quàn, toàn bộ
tập trung qua bên Bu-bê (hồi đó eọi là bến Su Su) đã bị pháo
địch bắn câp

tập

bẽn SÔI12, t h e o chi’ điểm của m á y b a y L I 9,

anh em ta bị sát thương khá nặng. Tôi cho đây là một bài học
trong chiên đâu: khi thòng qua phương án, đảm bảo chiên
đâu và chiên th ắ n " trên đườnc về, khône thể không có kê
hoạch chu đáo an toàn trên dườne rút quân.

313

v ề vân đề này, khi đồng chí Tham mưu trưởng quân khu
trực tiêp chí huy đơn vị chiến đấu trở về, Đảng uỷ tiên phương
của tỉnh có trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác hậu cân và
hậu phương, trách nhiệm địa phương, người hiểu rõ dân tình
t h ế thái hơn ai hết, cần có ý kiến tham gia chu đáo hơn là
điêu cân phải có trách nhiệm.
Có thể nói, từ thực t ế trận đánh đồn địch ở Huỳnh Hoa, tôi
cho trận đánh diệt tiểu đoàn C ộng hòa của Mỹ - nguỵ ngày
21/6/1966 là một trận đánh đầu tiên của tiểu đoàn 186. Với
lực lượng 1 tiểu đoàn, ta đã tiêu diệt 1 tiểu đoàn địch, đây là
một trận đánh tốt nhất, đạt hiệu suất chiến đâu cao. T ừ thực
t ế trận này đã làm cho nội bộ tiểu đoàn phấn khởi, yên tâm
với chiến trường và chỉ huy chỉ đạo chiến đấu, mọi gút mắc
của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ được giải toả, tình đoàn kết
nội bộ, đoàn kết quân dân trong địa phương và đơn vị 186
thân mật, thiết tha, thônc cảm , yêu thương, gắn bó với địa
phương hơn.
*

Sau trận đánh Tân Lạc, Huỳnh Hoa, lực lượng 186 chuyển
sang đứng chân ở phía N am đường 20 (Nam Tứ Quý), đóng
quân xung quanh lừng trảng Bàu Le Le, tiếp tục xây dựng,
củng cô đơn vị và chuẩn bị chiến trường, lập phương án chiến
đâu tiếp theo. Đơn vị đứng chân ở đây chủ yếu dựa vào nguồn
tiếp t ế qua công nhân đồn điền Tứ Quý, T rảng Bia và còn có
chỗ dựa trên 2.000 dân căn cứ Nam lúc bấy giờ. Thật không
may, sau trận đánh đau ngày 21/6 năm ấy làm cho địch nếm
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một đòn thất bại nặng nề và cũng rất bất ngờ về quân sự,
chúng đă ráo riết đối phó lại mọi hoạt động của quân ta.
Chúng dùng thủ đoạn bao vây kinh tê, lại một lân nữa ra
lệnh câm tất cả các đồn điền chỉ được p hép mua lương thực,
thực phẩm cấp phát cho công nhân bằng khẩu phần ăn với
tiêu chuẩn tối thiểu của những người có m ặt từng bữa ăn với
sổ cập nhật, ký nhận cấp hàng ngày, cuối tuần phải m ang sổ
lên B ’Lao kiém tra, ký duyệt thông qua và xin cấp phiếu
mua tuần đến. Việc làm này của

địch đã gây ảnh hưởng

không nhỏ đến việc phục vụ đời sống của đơn vị 186 trên
lĩnh vực tiếp tê hậu cần vì công nhân không còn mua giúp
tiếp t ế cho đơn vị được nữa, nhất là thời gian đơn vị cần được
bồi dưỡng, chuẩn bị chiến trường, luyện tập theo phương án
chiên đâu tiêp.
Đến đâu tháng 9/1966, anh em đơn vị ráo riết chuẩn bị
phục vụ cho trận đánh giao thông An Lạc. Các lực lượng
210, 748, 742 đều tập trung về đây để tập luyện, chuẩn bị
chiến đâu, nhưng hậu cân trong kho không còn gạo đê phục
vụ, tình trạng chạy ăn từng bữa là hết sức nguy hiểm.
Thay m ặt Đ ảng uỷ tiền phương của tỉnh, tôi viết báo cáo
về Thường vụ Tỉnh uỷ xin phép ra lệnh xuất kho lương thực
dự trữ của tỉnh ở phía căn cứ N am để giải quyết khó khăn
trước m ắt cho đơn vị. M ặt khác, tôi phải trực tiếp về gặp anh
em cán bộ phụ trách căn cứ Nam, tổ chức vận động nhân dân
làm gấp số lúa nghĩa vụ đóng góp của nhân dân gửi lại trong
kho của mỗi buôn, đưa ra làm gạo, vận động đồng b ào mua
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lợn, gà, tổ chức làm lương khô chuyên ra chiên trường phục
vụ chiến đâu, vừa vận động dân công làm gạo, làm lương
khô, vừa tổ chức dân công chuẩn bị gùi mang đi.
Khô ne may, một trận lụt to chưa từnc có xảy ra, nước sông
La Ngà dâng cao, cuốn quét trôi cây câu khỉ bắc tạm qua bến
Hàng Bọt, dân công không tài nào đưa qua được một khôi
lượng 15 tân lương thực, thực phẩm phục vụ tiên phương,
đảm bảo hậu cân cho lực lượng có ăn và luyện tập, chiên
đấu. Thê là bí, đành phải dừng lại làm kho để bên kia sông,
đông thời lệnh vê căn cứ Nam, kêu gọi nhân dân tập trung ra
bắc câu treo để đứa dân công đi tiếp tê cứu nguy cho bộ đội.
Lúc bấy giờ có đông chí N ăm Tô, đông chí Lê Anh Tuân và
đồng chí Nguyễn Hông Sơn trở về căn cứ, đi vận động nhân
dân từng buôn, huy động mọi người có sức khỏe m ang đây đủ
công cụ lao động, đóng góp cho việc làm câu. Mặt khác, anh
em lựa chọn trong số dân công, chọn những người giỏi bơi
lội, bọc gạo trong ni lông chuyển quạ’•sông trước một sô để
giao cho anh em 186 m ang về cứu đói cho đơn vị trước mắt.
Khi được thông tin đơn vị 186 bị đói, chỉ còn ăn cháo cầm
hơi, tất cả anh em động viên nhau quyết tâm đùm túm gạo
bơi đưa qua sông, trong đó có đông chí Lê Anh Tuân - Phó
ban tuyên huân của tỉnh - và anh N guyễn Hồng Sơn - người
phụ trách công tác binh vận của tỉnh. Anh Sơn vừa bơi qua
giữa sông bị nước cuôn trôi luôn, không bơi được vào bờ, còn
anh Tuân thì vớ được bụi cây rù rì, nhờ anh e m tiếp sức đưa
vào bờ. Anh Sơn bị nước cuốn trôi xuống thác Hàng Bọt có
cột nước cao 12 m và bị mất tích. Lại thêm một tai nạn nữa
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ập đến, đã khó khăn càng thêm khó khăn! Chúng tôi phải
huy động nhân dân xã Nam đi tìm xác đồng chí Hồng Sơn, và
sự việc anh Sơn bị nước cuôn trôi đã là đòn đánh m ạnh vào
tâm lý mọi người, chẳng còn ai dám xung phong bơi lội chuyển
gạo qua sông nữa, trừ đông chí Phạm Tỵ - tiểu đoàn phó 186,
anh Nộp - người Đăng Min - và 6 anh em du kích Hàng Bọt
quen bến, tiếp tục làm nhiệm vụ, còn tất cả đứng nhìn sông
nước mà lắc đâu từ c h ô i. Tình thê thật gay go! Quân ngàn
mà cứu đói bằng bơi lội đưa qua sông từng bòng gạo, không
ai lại k hôn " nóng ruột, cháy lòng.
Lực lượng làm câu thay nhau từng kíp, kẻ chặt le, người
bứt mây, bện vạc, cột lạt, móc treo. Đ ến ngày thứ tư, công
trìn h cầu treo vừa hoàn thành, thông câu, đoàn dân công mây

trăm người mang gạo qua sông thì đồng chí Hồng Sơn từ cõi
chết cũng tìm vê mừne thắng lợi. Câu vừa làm xong, anh
Sơn cũng vừa có mặt tại đâu câu bên kia đón đoàn gạo mang
sang. Cả đoàn người có m ặt hôm đó ôm chầm lây anh Sơn,
khóc khóc, cười cười, mừng mừng, tủi tủi. Anh em hỏi ra mới
biết khi đông chí đưa bòng qua giữa sông, bòng nặng, anh
đẩy không đi nên bị nước cuôn trôi. Không có cách nào khác,
anh đành ôm chặt chiếc bòng mặc cho nước cuôn trôi đi, đưa
anh xuống 3 thác dựng đứng cao mười lăm, hai mươi m ét từ
thác Hàng Bọt đến thác Rơ Diu Đ ăng Min - Đăng Sol, giáp
sông Đ ăng Sách. Nhờ có khúc quanh, nước vận ngược đẩy
anh vào bờ. Như vậy, từ chỗ nước cuôn trôi đên chỗ anh vào
được bờ là trên 15 cây số đường sông. Anh lên được bờ giữa
nửa đêm thanh vắng, chẳng biết đâu là đâu. Mãi sáng ra, anh
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(heo rừng ư iề n sông, đi ngược ÌỀn, đến 3 ngày sau mới về
gặp lại anh em. Vì vậy, khi gặp nhau chúng tôi xem như anh
Sdn từ cõi chết trở về.
Suốt ba ngày, nhân dân T ố La tìm kiếm anh, vẫn không
thây tăm hơi dâu tích gì trên sông, bà con coi như anh đã
chết. Trong 3 ngày băng rừng lội suôi trở về, nhờ anh giữ
được cái bòng, xuôi theo dòng nước nên khi lên được trên bờ
còn đủ ni lông, quần áo, võng, gạo, muôi, m ắm , hăng gô nấu
ăn, anh khônc bị đói nhưng m ệt lả người. Khi xuất hiện trước
anh em , ai cũng tưởng hồn ma hiện về, nhưng anh vẫn nói
cười hôn nhiên với tâm hồn lạc quan của người cộng sản.
Thật đúng như người xưa thường nói: “ Tử sinh hữu mạng,
họa vô đơn c h í” . Giặc bao vây, càn quét, đơn vị đói, huy
động nhân dân làm lúa gạo tiếp t ế thì bị lụt, nước phá trôi
câu, huy động dân vừa làm cầu, vừa bơi lội chuyển gạo để
cứu đói trước mắt thì lại bị nước cuốn trôi mất người, lại thêm
chuyện là phải nhờ dân đi tìm người chết đuôi, tìm mãi không
thấy đâu. Nay thì cầu vừa làm xong, đơn vị hết đói, giặc càn
lại rút đi, rmười chết đuối nay lại về. T h ế là “ phúc hữu trùng
lai", chứ đâu phải “ phúc bất trùng la i ” như sách thánh hiền
nêu. Như vậy, nhờ có sức m ạnh của nhân dân, ta đã chiến
thắng tất cả, thắng giặc bao vây càn quét, thắng khó khăn,
thắng cả m ệnh trời (*).

*

Ní i à y tôi ghi k ý s ự n à y thì a n h S ơn đ a n g nghỉ h ư u ở q u ê h ư ơ n g H o à i

N h d n ( B ì n h Đị n h ) .
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2. TRẬN ĐÁNH GIAO THÔNG AN LẠC
Đây là trận đánh giao thông trên đường 20 lần thứ 2 trên
địa bàn xã An Lạc (nay là xã Lộc An). Tôi coi đây là một trận
đánh xuât sắc, thắng lợi trọn vẹn và hiệu suất chiến đấu cao.
Ta đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn Cộng hòa và bảo an hỗn
hợp, phá hủy 3 xe bọc thép, bắn cháy 1 máy bay trinh sát L 19
rơi tại chỗ, không chỉ điêin được cho cụm pháo 105 B ’Lao
phản kích, quân ta rút lui, đảm bảo an toàn. Quân ta không có
ai hy sinh và có 3 đông chí bị thương xoàng. Ta thu nhiêu
súng đạn, quân trang, quân dụng.
Trong trận này, tôi hân hạnh được Ban chỉ huy tiểu đoàn
mời tham vấn ở sở chỉ huy của tiểu đoàn. Tôi xin kể một
chuyện nhỏ mà chiến lệ chưa thấy viết về kinh nghiệm xử lý
những tình huống phức tạp trong diễn biến chiến đâu:
Theo phương án cơ bản của đơn vị được quân khu thông
qua, ta dùng đội công binh phá cầu 17 và dùng đội vũ trang
công tác ở An Lạc ra lệnh huy động một sô thanh niên du
kích An Lạc, Tứ Quý, T rảng Bia ban đêm ra đào phá, rào râp
Công Sình đường 20 làm ngưng hệ thống giao thông để bắt
buộc địch phải k éo quân đi mở đường và ta lập t h ế trận phục
binh đánh địch giải toả.
Sơ đồ bô" trí trận địa và diễn biến trận phục kích ở đồi
Thanh Phong - Lê Văn Phước sáng ngày 29/11/1966 đã tường
thuật trong chiến lệ, tôi không lập lại.
Trước khi nổ súng có một điểm diễn biến trên trận địa của
ta bị lộ. Dân làm trà phát hiện trong đêm chuẩn bị quân ta
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đã để lại nhiều dâu vêt dẫm nát cỏ trên lô trà, chôn giấu dây
mìn. dây điện thoại nguỵ trang ban đêm không kỹ. Khi Xu
Thắng kéo công nhân ra hái trà buổi sáng, bà con đã phát
hiện, liền kéo nhau bỏ buổi công đi vê, cả công nhân Xu
Tiên và Lê Văn Phước cũng thế.
7

giờ 25 phút sáng ngày 29/1 1/1966, đài quan sát trận địa

và hai đồng chí chỉ huy phó của tiểu đoàn (Phạm Ty và Sáu
Cọt) đông loạt báo vê trung tâm chỉ huy sở là toàn bộ trận
địa của ta bị lộ. đê nghị chỉ huy trưởng cho rút ngay. Lúc đó,
tòi ncồi trong CÔI11Ị sự ở cụm chỉ huy trung tâm với đồng chí
chỉ huy trưởng và chính trị viên đang nhận điện. Tôi theo dõi
nội dung hai đồrni chí trao đổi đã biêt rõ là có vân đê trận địa
hị lộ, anh em khẩn thiết đề nghị rút quân nhanh; nếu không,
địch điêu động phi pháo bắn cấp tập vào trận địa của ta, sẽ
gây cho đơn vị tổn thât k h ô n s lường.
Tuy đông chí chỉ huy trưởng chưa có lệnh, nhưng khi nghe
được tình hình, tôi bắt đâu phân vân và suy nghĩ: Có thể là bị
lộ vì trong đêm m ây trăm người dẫm trên cỏ, đât đỏ bazan,
trời không mưa nên dễ đế lại nhiêu dâu vết, dân ra làm trà
phát hiện và lo sự kéo vê hết là đúng. Nhưng lộ đến dân thì
có lộ đến địch không? Dân An Lạc ta làm chủ chính trị, nêu
họ biết ta tổ chức đánh địch thì họ có báo cho địch không?
T ron" lúc tôi suy nghĩ thì đồng chí chính trị viên đề nghị
với đông chí chỉ huy trưởng nên xin ý kiến anh T ám vì có ảnh
và ảnh biết dàn tình thê thái ở đây. Đ ồng chí chỉ huy trưởng
quay lại hỏi tôi: “ Ý anh sao?". Tôi trả lời: “ Các đồng chí nên
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trao đổi với anh em rồi sẽ quyết. Theo tôi, cứ là đã lộ đến dân
thì cũng sẽ lộ đèn địch sao? Giả thuyết nếu vì lộ ta rút thì
phải mất cả giờ đồng hồ mới thu quân xong, và khi thu quân
từ bìa đường rút qua khỏi sông Đạ Giam, quân ta vận động
trên 2 cây số, trên người m ang vác nặng, làm sao chạy nhanh
qua vùng trống đồi trà, rất khó ngụy trang, đội hình nằm trên
mặt đât, khi địch phản kích bằng phi pháo, sẽ bị tổn thất khó
lường. Còn mặc dầu bị lộ, sẽ bị địch phản kích trong lúc quân
ta đang nằm trong công sự có rừng che phủ, dù là rừng non
vân đam bao đánh địch và ta chịu trận, thi gan với chúng đến
6 giờ tối tổ chức rút thì'có tốt hơn không? Và may đâu không
lộ, ta đánh một cú bất ngờ".
Theo phương án thứ hai thì phải ra lệnh cho toàn bộ đơn
vị, trong lúc nằm" chờ địch đến xuất kích, tăng cường củng c ố
thêm công sự cá nhân cho vững. Qua gợi ý trên, hai đồng chí
chỉ huy qua điện thoại trao đổi với Đ ảng uỷ, thông nhât tư
tưởng và hạ quyết tâm,

lệnh cho toàn đơn vị trụ lại chứ

không rút lui. Có sự phân tích lợi hại nói trên, cán bộ, chiến sĩ
an tâm nằm chờ đợi.
Đên 9 giờ ngày hôm ấy, địch dẫn xác đến trận địa ta phục
sẩn. Toàn đơn vị phát huy binh hỏa lực, thực hiện thắng lợi
phương án cơ bản của trận đánh mà quân khu đã thông qua.
Như thường lệ, 8 giờ sáng hôm ây, một chiếc xe lam từ
B ’Lao lên, trong đó có chở toán thám báo, mật vụ đến Công
Sình quan sát và dùng m áy thông tin báo về B ’Lao

rồi đi

kiểm tra luôn cầu 16 và quay về. Đ ến 9 giờ, 1 tiểu đoàn địch
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cùng chi đội xe bọc thép từ từ leo dốc cầu La Ngà tiến lên An
Lạc, lọt thẳng vào trận địa tiểu đoàn đã phục sẩn. Quân ta
được lệnh xuất kích, đồng loạt xung phong, đánh thẳng vào
đội hình địch và ra chiếm lĩnh m ặt đường. Địch không kịp đốì
phó, tháo chạy hỗn loạn, một sô'bị ta giết chết tại chỗ, một sô"
chạý thục m ạng về B ’Lao. Quân ta làm chủ trận địa, phá
hủy 3 xe bọc thép, 5 xe GM C, thu hàng trăm súng các loại,
trong đó có cây đại liên Mỹ do đồng chí Trọng tổ đại liên của
ta lấy. Quân ta chỉ bị thương nhẹ 2 đồng chí.
Bị đánh bất ngờ, ngay từ phút đầu, địch m ất liên lạc với
chỉ huy sở của tiểu khu. C húng phải lệnh ngay chiếc L19 bay
thẳng lên trận địa, quần lượn từ đồi tiêu đến sở Tứ Quý. Phát
hiện tổ đại liên của ta đang di chuyển qua sân bóng chuyền,
chiếc máy bav quần rất thâp. Anh Trọng và Đắc bị kẹt giữa
sân bóng. N hanh trí, Trọng gác chân đại liên lên vai Đắc,
bắn một loạt đạn trúng vào thân máy bay. M áy bay bổc cháy,
rơi ngay trước m ặt cách 200 m ét về phía đồi tiêu. T hê là tiểu
khu Lâm Đ ông cũng không liên lạc được với máy bay. T ừ đó
trở về chiều, ta làm chủ Tứ Quý, An Lạc, tổ chức rút quân an
toàn.
Tôi cho đây là một trận đánh đã bị lộ trận địa phục kích,
nhân dân phát hiện trước khi nổ súng gân 2 giờ đông hồ,
nhưng nho' chỉ huy bình tĩnh, xử lý đúng đắn, chỉ đạo đặt
nhiều giả thuyết, phân tích lợi hại và cuối cùng có quyết định
chính xác, đem lại thắng lợi lớn mà yếu tô'quyết định là người
chỉ huy.
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Tôi cho rằng q uyết định của Đ ảng uỷ và chỉ huy 186 trụ
lại, tiếp tục củng cô" công sự, bám trụ để đánh trong bất cứ
tình huống nào là q uyết định đúng đắn, sáng suốt trên cơ sở
có suy nghĩ', có phân tích. Q uyết định này làm cho nội bộ tin
tưởng sư chỉ đạo, chỉ huy của Đ ảng uỷ, chỉ huy đơn vị và
nhân dán địa phương. Môi quan hệ giữa tỉnh và đơn vị được
củng cô thêm là tiền đề xây dựng hạ q uyết tâm bám trụ, câu
nhử, kéo địch đến đánh nhiêu hiệp trên m ột trận địa, n h ư trận
(tôi Kim Hòa, N guyễn Khánh, cây sô" 5 Tây Di Linh.
Với lực lượng chỉ có D I 86 cộng với đại đội 210 và 1 trung
đội địa phương K3, ta đã tiêu diệt 4 đại đội bảo an, 2 đại đội
Cộng hòa, 1 đại đội Mỹ, bắn rơi nhiều m áy bay trực thăng.
Hàng ngũ địch chưa kịp hoàn hồn sau trận 20/6/1966 ở Tân
Lạc và 29/11/1966 ở An Lạc, chỉ cách ETLao 5-7 cây sô"trên
quốc lộ 20, thì trong tiêp 2 ngày liền (24-25/2/1967), quân ta
và quân địch có cả quân cơ động Cộng hòa và q uân Mỹ tham
gia, quần nhau 2 ngày “ đổ l ử a ” tại xã Liên Đ ầm , cách Di
Linh khoảng 3 cây số, kẻ địch không khiếp vía làm sao được!
Những trận đánh lớn gây thối động mà quân chủ lực của
khu về tỉnh hoạt động đã hỗ ư ợ đắc lực cho phong trào du
kích chiến tranh của tỉnh ở vùng căn cứ và vùng mới giải
phóng, vùng tranh châp trong các thị xã, thị trân tiếp tục phát
triển, làm cho k ế hoạch bình định tìm diệt, “ bủa lưới, phóng
lao ” của Mỹ trên địa bàn Lâ.m Đ ồng cũng như toàn miền
Nam không sao thực hiện được và ngày càng bị động, lao vào
con đường hầm không có lối thoát.
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3. TRẬN SUỐI TÀ MON
Nhân đây tôi cũng xin ghi lại một trận nữa cũng "đổ lửa”
của tiểu đoàn 186 mà địa danh còn lưu truyền trong dân gian
vùng Đ ông Di Linh. Đó là suôi “ Đ âu L â u ” , nguyên là suối
Tà Mon.
Trong thời gian tiểu đoàn 186 - “ tiểu đoàn lá b é p ” - về
đứng chân và hoạt động trên đất Lâm Đ ồng từ tháng 4/1965
đến tháng 12/1967, anh em đã bám đánh trên đường quốc lộ
20, cùng với lực lượng của tỉnh, lập nhiều chiến công to lớn
vê quân sự, nhưng chiến công quý giá nhât là đơn vị đã di
chuyển từ cây sô" 125 tận Định Quán đến cây số 250 Đông Di
Linh. Đi đến đâu, tiểu đoàn đã để lại chiến công đến đó.
Không chỉ có một sô trận đánh lớn nêu trên mà còn có hàng
trăm trận đánh lớn nhỏ, có phôi hợp với bộ đội địa phương
tỉnh, huyện và tất cả các đội công tác cùng tham gia đánh
đôn, diệt chốt, đột ấp phá kềm , tạo thê cho nhân dân nổi dậy,
đâu tranh giành quyên làm chủ, với tình trạng giành đi giật
lại từng đoạn đường, từng m ét đất, từng thôn xóm, từng ấp
chiến lược, từng người dân trên trục lộ 20. Đơn vị 186 đứng
chân ở đoạn nào thì đội công tác đơn vị đó được giúp đỡ hết
mình trong đánh địch, phá kềm , giành quyền làm chủ cho
nhân dân.
Đ ến tháng 9/1967, đơn vị 186 được lệnh của quân khu
chuyển hẳn về đứng ở phía Đ ông N am Di Linh, tạo điều k iệ a
hoạt động ở vùng giáp biên giữa chiến trường Lâm Đ ồng và
Tuyên Đức. DI 86 hoạt động trên địa bàn này nhằm giúp trực
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tiep can cư K67 cua khu 6 vừa mới thành lập vươn lên trở
thành căn cứ N am Đà Lạt nốỉ liền với căn cứ Ninh Thuận.
Sau quá trình chuẩn bị, đầu tháng 11 năm 1967, tiểu đoàn
chuyển về đóng ở vùng N am Tam Bố, gần đội công tác lò
gạch Tam Bô do đồng chí G iang - Thường vụ Huyện uỷ K3 làm đội trưởng, quản lý mọi hoạt động ở vùng này. Khu uỷ và
Thường vụ Tinh uỷ chỉ thị cho Ban chỉ đạo tiền phương của
tỉnh cùng chuyển theo đơn vị, lên đóng gần với anh em để
chỉ đạo phối hợp hoạt động.
Trong 2 ngày 16-17/11/1967, anh em tổ chức đánh trận
giao thông đoạn Bảo N am - Đồng Lạc, giành thắng lợi lớn.
Chiều ngày 17/1 1/1967, tiểu đoàn dời chỗ ở về khu vực
suôi Tôm, anh em khẩn trương xây dựng công sự suốt đêm.
Theo m ệnh lệnh của Ban chỉ huy, đúng 7 giờ sáng ngày 18/
11/1967, tất cả Đ ảng ủy, bí thư chi bộ và cán bộ chỉ huy tiểu
đoàn, đại đội có mặt tại chỉ huy sở, họp kiểm điểm đánh giá
trận đánh vừa rồi và bàn kê hoạch chuẩn bị phát triển chiến
đâu tiêp theo. C ác đồng chí có mời tôi dự cuộc họp này.
Quá 7 giờ, anh em có m ặt đông đủ, ngồi ăn bánh kẹo
lương khô, chiến lợi phẩm của hậu cần tiểu đoàn đem ra đãi
cán bộ. Đồng chí chính trị viên tuyên b ố lý do hội nghị. Đồng
chí tiểu đoàn trưởng vừa mới trình bày báo cáo thì 2 chiếc
‘đâm g i à ” ( L I 9) từ phía B ’Lao rè rè bay lên quần 3 vòng
trên bầu trời khu vực đóng quân của ta và theo vệt đường
mòn từ Tam Bô' vào thẳng trảng Tà Mon bắn 9 quả hỏa tiễn
chỉ điểm vuông góc xuống quanh trảng Tà Mon. 5 phút sau
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có 4 chiếc trực thăng bay đến thả bom dọn bãi. Sau đó, m ấy
chục trực thăng bay đ ến đổ quân phát triển chiếm đồi, cách
đơn vị đóng quân của tiểu đoàn về phía N am không xa. c ả
hội nghị ngồi im lặng theo dõi, và sẩn bản đồ đã có trước m ặt
ngồi xúm nhau xác định tọa độ. Lập tức đồng chí tiểu đoàn
trưởng ra lệnh giải tán cuộc họp. Tất cả cán bộ trở lại vị trí,
nắm đơn vị tổ chức chiến đâu. Anh ra lệnh đội trinh sát tung
lực lượng ra bám địch nơi đổ quân, hướng phát triển của địch,
tổ chức báo cáo khẩn cấp chính xác về chỉ huy sở đ ể có
phương án tác chiến.
Trong lúc các đồng chí chỉ huy đang bận điêu binh bô"
trận, tôi cùng anh N guyện - chính trị viên tiểu đoàn - ngồi lật
lại tâm bản đồ ra xem. Tôi xác định địch đã đổ quân xung
quanh buôn Tà M on cũ. Từ nơi chúng đổ quân có con đường
mòn dân đi từ đường 20 (Tam Bố), theo chân núi Braian thẳng
xuống sông Lũy (Bắc Bình Thuận), cách chỗ ta đóng quân ra
đường 20 khoảng 12 cây sô' và cách chỗ địch đổ quân từ phía
sau khoảng 10 cây số. Con đường này đi xuống Bắc Bình
Thuận rất hiểm trở, nhưng từ chỗ đổ quân của địch càn ra
đường 20 thì gần, đi theo chân núi Braian đường bằng, dễ đi.
Hai anh em chúng tôi nhận định địch phản ứng trận đánh
ở Bảo Nam, La Hách của ta, cho là ta sẽ rút quân về đường
này nên dùng máy bay trực thăng đổ qúân bên trong để càn
ra, chứ không đóng trong rừng ban đ êm và cũng không thể
càn xuống Bắc Bình. Địch ở trong càn ra sẽ đụng đọi hình
của ta bô"trí sẵn trên đường. Ta nên bô trí lại thê trận, củng cô
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công sự, năm chờ chúng kéo nghênh ngang ra sẽ lọt vào đội
hình cua ta đã năm tại chô chờ đánh. C húng đổ quân sớm th ế
này thì từ đó càn ra, khoảng 3 giờ chiều là đên trận địa của ta
Nêu không, tôi nay chúng ngủ lại gần vùng ta, sớm mai sẽ ra
sớm. Tôi đề nghị anh N guyện bàn với anh Thông - chỉ huy
trưởng - nên nghiên cứu kỹ. Tôi sợ điều quân đi bám đánh
địch ngay trong khu rừng non, nhưng khi tìm được thì chúng
đã đi qua rồi. N hư vậy, tích cực b ám đánh địch mà lại không
đánh được, thật nhọc công!
Tôi cùng đồng chí N guyện ngồi xem bản đồ chỉ huy và
thông nhất nhận định trên, trực tiếp hội ý với đồng chí chỉ
huy trưởng, thống nhất ra lệnh sửa đội hình thành t h ế b ố trí
phục kích, nằm chờ sẩn trong công sự dọc hai bên đường mòn
dai 600 met, đon chơ đích dân xác đên. M ặt khác, các đồng
chí đội trinh sát và thông tin đi quân bám địch tiếp tục thông
báo tin cho tiểu đoàn. Đ ồng chí chỉ huy trưởng ra lệnh cho
anh em đặc công bô' trí vũ khí sẵn sàng, thực hiện k ế hoạch
mật tập đánh địch ban đêm. Nêu chúng đóng quân ngủ lại
trong rừrm, sẽ tổ chức tập kích đánh tiêu hao sinh lực để đến
sa n g đ Ị c lr m a n g x á c ra , lạ i lọ t v à o t r ậ n đ ịa , ta sẽ t iê u d i ệ t g ọ n

không còn một tên về lại B ’Lao.
Thời gian trôi nhanh. Trinh sát chạy về báo tin, lúc 12 >'iờ
địch đang hành quân phát triển theo đường mòn ra hướng
đường 20 (Tam Bố) nhưng đi thành 3 cánh: một cánh đi theo
đường mòn, còn 2 cánh so le càn 2 bên rừng non, hành quân
hêt sức chậm.
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Gân 3 giờ chiêu hôm ấy, đội hình c 1 của tiểu đoàn và đơn
vị 210 vừa chuyển đội hình đến phục binh nằm theo vị trí
m ớ i, v ừ a đ à o x o n g c ô n c sự th ì t r in h sá t

b á o v ề là “ k h á c h ”

sắp đến, sẩn sàng đón. Toàn bộ quân địch dần xác vào trận
địa, ta bắt đâu nổ súng đánh địch từ 16 giờ 30 đến 18 giờ
ngày 18/1 1/1967. Quân ta vây địch, đánh dồn xuống vực sâu
suối Tà Mon, côi pháo của ta tập trung rót xuông lòng suối.
Bộ binh chốt các đôi cao sẩn sàng đánh bọn không quàn và
trực thăng đến cứu viện. Máy bay trực thăng và 4 chiếc F 105
bay lượn trên bâu trời như 4 con quỷ dữ gầm rú dậy đất.
Nhưng mọi thông tin của quân địch từ mặt đất không còn liên
lạc được nên phi cơ đông cũng đành bó tay về không.
Trong quyến N h ữ n g trận đánh tiêu b iểu của lực lư ợ n s vũ
trang L â m Đ ỏns, tập I, Bộ chỉ huy quân sự tính Lâm Đông
xuất bản năm 1996, có tường thuật trận này ở trang 124-128,
tôi chỉ nêu vài chi tiết nhỏ có liên hệ đên quyết định chí huy
trận đánh mà tác giả chưa làm rõ.
Sau trận này, địch không dám mò vào rừng m ang xác chết
ra. Mcíy chục xác chêt nằm dưới suối lâu ngày, nước chảy
rữa thịt trôi, còn xương và sọ nằm ngỗn ngang theo dòng
suối. Tên suôi “ Đâu L â u ” bắt đâu từ đó.
*

Tôi từng được hân hạnh cùng có mặt trong một sô trận
trên đất Lâm Đông cùng với anh em D I 86. Có thể nói, tiếu
đoàn 186, nay tuy không còn tronc biên c h ế trên đất Cực
Nam Trung Bộ nữa, nhưng trong lịch sử 21 năm đánh Mỹ
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trên đât Lâm Đồng đã ghi rõ những trận đánh rất tốt, rất xứng
đáng được biếu dương là Đơn vị vũ trang nhân dân anh hùng
của Quân đội nhàn dân Việt Num.
Đơn vị 186 là một trong các đơn vị chủ lực của quân khu 6
đứng trên đất Lâm Đồng (cũ). Trong thời gian không dài,
DI 86 đã phát huy truyền thố n" anh hùng của lực lượng vũ
trang nhân dân, cùng đơn vị 210 và các lực lưựng vũ trang địa
phương cua tính, giáng cho Mỹ - nguỵ nhữnq trận nên thân,
làm rạng rờ truyồn thống lực lượng vũ trang quân khu 6 hoạt
động trên đât Lâm Đồng, xứng đáng mang tên Bộ đội Cụ Hồ
“ vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sin h ”, “ đâu có giặc
thì ta cứ đi

QUÂN MỸ CÀN QUÉT CĂN c ứ NAM ĐƯỜNG 20
K67 được klni 6 thành lập, Khu uỷ và Quân khu uỷ khu 6
có lệnh chuyên hoạt động của tiểu đoàn 186 lên

hướnu mới

mở vùng Tà In thuộc khu căn cứ K67 (*).
Trong giai đoạn đâu, anh em tiểu đoàn I 86 vẫn đứng chân
ở Đông Di Linh và lên chuẩn bị tiêu diệt đồn Tà In. Diễn
biên cơ bản của trận diệt đồn Tà In đúng như đã ghi tron"
quyển sách Những trận đánh tiêu biểu của lực lưựng vũ trang
tỉnh Lâm Đ ồn " (1945-1975).
Sở dĩ tiểu đoàn chuyến lên hoại động ở vùng này vì đây
là vùng mới, quân khu còn giao cho Tỉnh uỷ Lâm Đ ồng tiếp
*
H i ệ n na y , v ù n g n à y là 4 xã t r ực t h u ộ c h u y ệ n Đ ứ c T r ọ n a , trưr-íc đ ỏ do
Đơ n Dươni i q u à n lý.
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tục giúp cho đơn vị 186 hoàn thành trận đánh mở m àn trên
địa bàn K67 mới ra đời. Đ ảng uỷ tiên phương phải theo anh
em để có gì khó khăn sấn sàng giúp đỡ với kinh nghiệm của
mình. Lúc đánh Tà In, tôi cùng anh em ngồi theo dõi trận
đánh ở chỉ huy sở. Anh Thông đi kiểm tra trận địa và xác
định trong đồn Tà In có nhiều sơ hở, ta tập kích đôn chắc
thắng, còn phục binh đánh viện thì địa hình có nhiều phức
tạp, nếu địch đi thưa khó đánh.
Sau trận đánh Tà In, thông qua điện đài 186, Thường vụ
Tỉnh uỷ Lâm Đ ồng mời tôi về họp bàn bổ sung k ế hoạch
hoạt động đông xuân 1967 -1968 của tỉnh.
Sau một loạt bom của 3 chiếc F105 của Mỹ rơi gần chỉ
huy sở chưa đây 50 mét, bật nắp hầm , tôi ù tai. T ừ trận địa
đang phục binh đánh viện, tôi bắt tay các đồng chí chỉ huy
sở, từ giã anh em ra về.
Trên đường từ mặt trận Tà In ra đi, đông chí chỉ huy trưởng
phân vân là trận đánh đang diễn biến, không còn lực lượng
bảo vệ để đưa tôi đi. Tôi chủ động thông cảm với các đông
chí vì tôi đã có đông chí C hiến vừa là liên lạc, vừa là bảo vệ,
đã thông thạo đường rừng, chẳng sợ ai, cần gì phải cắt người
đang chiến đâu ra mà đưa đón. C ác đồng chí dặn dò: “ Trên
đường đi, anh đè phòng địch đang càn căn cứ Nam Sơn. Nay
ta đánh Tà In, có thể chúng kéo quân theo phản ứng dây
chuyên lên. chặn đường Đinh Trang Hạ và hốt anh đó! Nếu
trên đường gặp trở ngại, anh quay trở lại, tôi sẽ bô trí lực
lượng đưa anh đi".
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Nhận định trên trong thực t ế là đúng. Trên đường đi đến
chân núi Pô, tôi thây trực thăng đang quần lượn. Tôi cho là
hiện tượng bất bình thường, nhưng chỉ nghĩ là địch phản ứng
sau trận đánh đôn Tà In mà thôi, chứ không ngờ chúng càn
lớn. Cả Mỹ và nguỵ đổ quân trên một tuyến dài từ dãy núi Rơ
Nhanh, Xe Võ, Rơ Po đ ến Kon Rum , Kon Xịp, La Òn...
Với tinh thần cảnh giác, tôi cùng đồng chí C hiến không
theo hành lang đi thẳng mà đ ến núi Rơ Nhanh, ghé vào cơ
quan Huyện uỷ K3 (Di Linh) để xin thêm anh e m liên lạc tự
vệ cơ quan cùng đi, đưa tôi qua đến T ứ Quý hoặc qua Trảng
Bia nếu Tứ Quý có địch, và nắm thêm tình hình, đề phòng,
nếu không đi được ban ngày thì tổ chức đi đêm.
Văn phòng K3 thiếu người vì đồng chí Do đi công tác, chỉ
còn đồng chí N guyễn Lan lúc đó phụ trách văn thư Huyện uỷ
ở nhà với 2 tự vệ cơ quan, trong đó có Măo. Do thiếu người,
Lan sắp xếp công văn, giây tờ đem giấu trong kho, viết thư
bỏ hộp thư chết cho anh Do biết là Lan cùng 2 anh em liên
lạc bảo vệ cơ quan còn lại tổ chức đưa tôi đi trong đêm , rồi sẽ
quay về. Vì có địch đổ quân nên không đi được ban ngày qua
các trảng La Òn, Kon XỊp, trực thăng phát hiện là nguy hiểm,
anh Lan bô trí nâu cơm ăn trưa và vắt 2 vắt cơm ăn tối, ăn
sáng luôn để khỏi bị động.
3

giờ chiêu hôm ấy, 5 chú cháu chúng tôi xuất phát từ cơ

quan K3, đi theo đường mòn hành lang từ K3 về tỉnh. Đi hết
dãy núi Rơ Nhanh, triền đồi Xe Võ, gần đến buôn Rơ Po
(ngang vùng ruộng La Òn), chúng tôi nghe tiếng trực thăng
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bay đập cánh phành phạch. nhưng trời chưa tôi nên chúng tôi
dừng lại trong rừng ăn cơm, chờ cho trời thật tối mới ra khỏi dốc
Xe Võ, băne đông đi là an toàn, đên Tứ Quý hoặc Trảng Bia sẽ
cho anh em trở lại là vừa, còn tôi và Chiên tiếp tục về rừng Bờ
Kẻ Đạch, nơi cơ quan Thường vụ Tỉnh uỷ đóng.
Đến 7 ciờ tối, chúng tôi lại tiêp tục hành trình. Đi một đoạn,
tự n h iê n tro n g ncười c ó c ả m g iá c rù n g rỢn n h ư b á o h iệ u có m ột

việc gì không lành xảy ra, tôi dừng lại bàn với đồng chí Chiến
và 2 anh em K3, đồnc chí Lan, đặt giả thuyết trên đường rủi ro
có việc gì xảy ra thì anh cm quay lại chỗ cũ hoặc tạt xuống bên
dườne, tìm nhau ở đầu suối hoặc chỗ ăn cơm khi tối. Tôi nghĩ:
Vì anh em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm quan sát địa hình ban
đêm, nếu để anh em đi trước, rủi ro đụng địch, xử lý thiếu bình
tĩnh sẽ nguy hiểm cho ncười đi sau, nên tôi bố trí lại đội hình,
để Chiến - liên lạc của tôi - đi trước, đốn tôi, còn 2 anh em K3,
anh Lan đi sau, cự ly cách xa nhau 5-7 m. đặt ám tín hiệu đế có
lạc thì tìm nhau, bịt vải đen đèn pin mờ mờ đủ sáng tại chỗ mà
đi.
Đỏm chúnti lôi đi ctúim vào mùnií 9 âm lịch, bóim trăng non
rọi xen qua kẽ lá trong cánh rừng già lưa thưa loanu lổ, màn
đêm im lặim, khône íiian hưhư, thực thực, lôi nhìn người đi trước,
nuó lại nu ười di sau di chuyên chập chờn như bórm ma. Còn
khoảne 500 mét nữa. cliúim tỏi ra đườim ruộng Rơ Po, có một
lán tranh nhỏ nằm cạnh (Minu với hà ne thông thưa thớt, sát đường
vê phía Đôim là con suôi sâu và nhỏ. Chiến lâm lũi bước tới trên
con đườim mòn nằm tro nu rặnii thỏim đôn ” iữa hãi ctóim quân
của Mỹ, nhưnu đi nhẹ. địch chưa phái hiện nì. Tôi đi sau cách
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Chiến mây thước, phát hiện mùi dầu thơm và thuôc lá, giật
mình nhìn ra lán tranh, thấy những tâm bạt quân sự của Mỹ
ánh lên dưới bóng trăng mờ mờ, ngờ như tản đá granit trắng
khổng lồ. Tôi giật mình nghĩ ngay : Lán tranh này đâu có đá
mà nay sao lại có đá lủ khủ như thê này? Trong tay tôi có sẩn
cây đèn pin, do phản ứng, tôi giơ lcn rồi hạ xuống ngay, phát
hiện thày những tấm bạt của địch che ngủ dã ngoại. Lập tức
địch lên đạn đại liên bắn càn vào phía chúng tôi cả một băng
dài. Nhưng may là đưồng đi hơi thấp hơn chỗ b ố trí cây đại
liên của địch một chút.
Ngay tại chỗ tôi đứng có 3 cây thông to, đứng thẳng hàng,
tôi liền dựa ngay vào cây giữa, ép sát vào thân cây che khuâ't
bóng đèn pha địch rọi ra. Tôi liếc mắt nhìn thấy 3 tên Mỹ cao
dềnh dàng đứng điều khiển cây đại liên, nói xì xồ, rồi chúng
quay nòng đại liên bắn ngược theo đường. May cho anh em
chúng tôi, khi địch phát hiện bắn càn, rồi bắn đèn sáng và
bắn quét trên đường thì 3 anh em đi sau và Chiến đi trước đã
chạy ra khỏi trận địa, lao xuống suối an toàn. Còn tôi bị kẹt,
đứng nép vào cây thông, chịu mấy loạt đạn đại liên, lửa bay
trước mặt, sau lưng. Tôi bị rách ống quân và chiếc bòng mang
trên lưng, nhưng nhờ có cây thông to che chở nên địch không
phát hiện và cũng không vướng đạn.
Sau 15 phút, pháo sáng tắt, họng cây đại liên hêt phọt
đạn, tôi rón rén bước xuống triền suối, nhẹ nhàng từng bước
bám cây lao xuống tận suối sâu. T h ế là hú hồn, khỏi chết!
Khi đến suối rồi tôi lại nghĩ: 4 anh em cùng đi, không hiểu có
ai bị việc gì không? Biết làm sao mà tìm? Khi chúng bắn
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pháo sáng, tôi nép vào gốc cây quan sát không thây đồng chí
nào ở đó nữa. Bụng mải hồi hộp, tôi ngồi nghỉ một lát, định
sẽ dò theo suối mà tìm.
10 phút sau, cụm pháo dã chiến đặt trên đồi Xe Võ bắn
liên tiếp mâ'y đợt pháo sáng, chiếu rực cả đám rừng, dọi xuống
lòng suối. Tôi tranh thủ ánh sáng, lội ngược suối đ ể tìm anh
em , nhưng đi mãi chẳng thấy tăm hơi anh em đâu cả. Đến 2
giờ sáng, tôi đành ngả lưng trên tảng đá to giữa lòng suối,
nằm thiếp lúc nào không hay. Thỉnh thoảng vài chiếc pháo
sáng bắn lên bừng sáng cả cánh rừng.
Đúng 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, trực thăng bay phành
phạch trên bầu trời. Tôi giật mình thức dậy, lại tiếp tục đi tìm
anh em. Đi ngược dòng suối khoảng hơn một cây số, tôi gặp
dấu dép rất mới in rõ trên bãi cát bồi. Đ úng là anh em khi
hôm đi ngược suôi đến vùng này! Tôi bắt đau vừa đi vừa ra
ám hiệu để anh em bắt liên lạc.
Đến 6 giờ 30 sáng, tôi mới gặp được anh em. Rất may là
4 anh em liên lạc được ngay trong đêm. Anh em tưởng tôi bị
cây đại liên bắn chết rồi. Nhưng như đã hẹn, anh em xuôi
dòng suối trở lại tìm tôi. Khi gặp được nhau, anh em mừng
với nhau mỗi đứa một điếu thuốc và k éo nhau đi tìm chỗ lợi
thế, nơi có nước uống để ăn sáng, rồi tổ chức nấu cơm vắt
trong ngày, tìm chỗ quan sát địch càn đóng quân ở đâu đê
tính đường đi tránh, chứ rừng núi mình không sợ gì. Tôi bàn
với anh em: “ Với kiểu này, vẫn phải đi ban đêm , chứ đi ban
ngày rất nguy hiểm . Kinh nghiệm đoạn đường khi đêm mà đi
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ban ngày thì nó lây họng rồi, chú cháu mình đâu còn ở đ â y ” .
Chuẩn bị cơm nước xong, 5 chú cháu chúng tôi lại ra bám
trảng tranh thứ hai cách trảng khi đêm khoảng 1 cây sô" đôi
diện với ruộng La Òn, Kon Dàn. Anh e m tổ chức leo cày cao,
dùng ống nhòm để quan sát, thấy trên tất cả các đồi cao đều
có địch đóng quân, khống c h ế to à n bộ các con đuờng đi. Trên
đồng ruộng và nương rẫy chẳng thấy người nào đi làm. Tôi
ngồi ở bìa lán tranh, nhìn 3 chiếc trực thăng như 3 con chuồn
chuồn khổng lồ quân lượn đáp xuổng rồi bay lên trên các
mỏm đồi. Tôi hỏi Lan: “ Nó làm gì mà lên xuống nhộn nhịp
hay nó rút quân thay quân gì đ ó ? ” Lan nói : “ C hắc nó thay
q u â n ”.
Một chiếc bay thẳng đến hướng chúng tôi ngồi và dừng
lại, đáp thẳng xuông đỉnh đồi trước mặt, cách chúng tôi vài
trăm mét đường chim bay. M áy bay vừa đáp xuống thì mây
tiểu đội lính vác từng thùng hàng m ang vào trại bạt. Tôi đưa
ống nhòm nhìn trực tiếp thấy thùng thức ăn, rượu bia tiếp t ế
cho lính. Lúc ấy đúng 11 giờ trưa. T ừ đó, chúng tôi bàn chia
khu vực theo dõi và thây đôi nào có đóng quân thì chỗ đó có
trực thăng hạ xuống, tiếp t ế thức ăn cho lính ăn trưa. Quan sát
kỹ đỉnh đồi trước mặt, đ ế m đi, đ ếm lại, tôi thây có 31 tên lính
Mỹ cao lềnh khềnh qua qua lại lại giữa đỉnh đồi. Toàn vùng
có tât cả 9 điểm chốt của Mỹ chiếm các đồi cao, còn bên
sườn núi và đất b ằng thì không thây có quân chốt.
Trước tình hình ây, anh em đê nghị tôi nên vê lại văn
phòng Huyện uỷ K3 nghỉ, chờ Mỹ rút quân rồi sẽ đi, chứ
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chúng đóng quàn chằng chịt thê này, làm sao mà vượt qua
đưực 9 chốt địch không chê trên đồi, còn dưới đất bằng chẳng
rõ có quàn nguỵ càn quét không? Tôi suy nghĩ: Lời khuyên
của anh em cũng có lý, nhưng bức điện của Thường vụ Tỉnh
uỷ mời về họp gấp, nhận được điện lúc nào tổ chức đi vê lúc
đó, ở nhà đang chờ. T hê mà nay lại trở về K3 nghỉ chờ Mỹ
rút, rồi sẽ đi thì đâu còn gì để nói! Nhưng Mỹ lúc nào mới
rút? Vì chúng đóng quân dã ngoại trong m ùa khô, đùng trực
thăng tiếp tê và thay quân, có thể chúng càn lâu.
Tôi trao đổi với anh em và gợi ý đê xuât để anh em suy
Iiíihĩ: Đ ịc h đ ó n LI k h ố n g c h ế t ấ t c ả c á c đ ồ i c a o , c ũ n g c ó t h ể

quân nguỵ chốt các đường mòn, ta cân cắt rừng xuyên qua
sườn núi mà thoát lần ra vùng khống c h ế của địch. C húng có
thế quan sát được ban ngày, đến tôi ta sẽ ra khỏi rừng La Òn
đến vùng ruộng Kon Xịp, Kon Ká. trời sáng trăng, ta cứ băng
đông mà đi, như vậy chắc chăn an toàn. Ý kiên trên thuyết
phục được anh em. Tất cả đều đông ý, hạ quyêt tâm tổ chức
cùng đi.
Hai giờ chiều hôm ây, chúng tôi ăn cơm trưa và cơm chiều
dồn một bữa, tranh thủ trời còn sớm cắt xuyên sườn núi, 5 chú
cháu đi qua, tránh tất cả các chô’t của địch trên đồi. Đ ến 18
giờ chiều, chúng tôi lọt ra được giữa đồng ruộng Kon Xịp,
giáp đường giao liên K3 đi xuông đội công tác ấp 16 và đi
thẳng về tỉnh. 5 chú cháu phấn khởi động viên nhau, lao
nhanh qua đồng ruộng Kon Ká, Kon Xịp như 5 mũi tên, nhanh
chóng qua cầu khỉ sông Đạ G iam vào sở Tứ Quý.
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Đúng 10 giờ đêm , anh em vào liên lạc với cơ sở công
han. nắm tinh liình thì bà con cho biết quân Mỹ từ sân bay
Biẽn Hòa đổ quân phản ứng các trận đánh Đ ông Di Linh và
Tà In; vùng An Lạc, Tứ Quý, Trảng Bia còn bình yên, chưa
có việc gì. Bà con cho chúng tôi ăn cơm nguội, bánh tráng
cuốn chả trứng. Ăn xong, chúng tôi từ giã bà con, lại lên
đường sang sở Trảng Bia lúc 2 giờ sáng. 5 chú cháu ngủ tạm
trona vườn cà phê ở ngã ba M ắm Ruốc (Lộc Đức ngày nay).
Sáng hôm sau, gặp đội công tác của anh Trường Thanh và
anh Thông quân báo ra bám công nhân công tác, tôi gửi lại 3
đông chí K3 đă đưa tôi qua đường, nhờ đội giúp đỡ anh em ăn
ở cùng đội công tác, đợi nắm tình hình Mỹ rút, anh em mới về
lại Huyện uỷ. Còn tôi cùng anh C hiến đi một mạch về cơ
quan văn phòng Tỉnh uỷ đúng hẹn, gặp và làm việc với đông
chí Bí thư, báo cáo tình hình, chuẩn bị cho cuộc họp Tỉnh uỷ
mở rộng, kiểm điểm cuối năm và bàn k ế hoạch hoạt động
năm 1968. Lúc bây giờ, tôi chưa biết có k ế hoạch MậuThân,
nhưng thực chất là chuẩn bị k ế hoạch Mậu Thân theo tinh
thần chỉ đạo cụ thể của trên mà Khu uỷ khu 6 chỉ thị với danh
nghĩa sẵn sàng k ế hoạch vật chất đảm bảo lực lượng đi vào
hoạt động đông xuân đợt II.
*

Sau cuộc họp này, tôi trở lại tìm đơn vị 186. Theo hẹn, sau
trận đánh Tà In, đơn vị sẽ về đóng quân tại núi Pô (tức núi
Sao Mai), nhưng khi tôi đến nơi thì thấy cơ quan, đơn vị
đóng ở núi Pô bị trực thăng bắn nát và đổ đầy chất độc hóa
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học màu da cam, bột hóa học trắng m ặt đất và có chỗ còn
nguyên bao chưa kịp rải. Tôi và hai anh em liên lạc vội vã
thoát ra; ĩân theo dâu vêt đơn vị đi vê hướng B ắc Bình. Tôi,
Chiến, Rẽo rút về, lượm được 2 cây cuôc trung liên, trở lại
chôn 3 xác chêt của anh em chiên sĩ trinh sát đơn vị 186 bị
máy bay địch bắn, hy sinh, nhưng đơn vị chưa biết. Lúc đi,
chúng tòi có thây xác 3 anh em , nhưng không có cuốc, định
đến báo cho đơn vị vào chôn anh em. Không tìm thấy đơn vị,
chúng tôi phải trở lại chôn cất anh em tử tê trên đường về.
Đến nay, tôi chưa rõ xác 3 anh em nói trên đã được tìm đưa
về nghĩa trang hay chưa và địa điểm ây bây giờ tôi không
còn nhớ.
Đã gân 3 năm, đơn vị tiểu đoàn 186 có mặt chiến đâu trên
đất L âm Đông, nhưng giờ phút chia tay trong bước ngoặt của
cuộc chiến đâu đầy hy sinh thử thách thì giữa chí đạo địa
phương đôi với anh em chưa được gặp nhau, tỏ lời cảm ơn và
đưa tiễn. Hôm nay, viết trang ký sự đến đoạn này, lòng tôi
bùi ngùi xúc động tưởng nhớ đến nhiều đồng chí đơn vị 186
đã vì Lâm Đông nằm lại trên chiến trường L âm Đông, đến
nay chưa xác định được họ và tên. Có đông chí chưa quy tập
được hài cốt, lòng tôi luôn luôn ray rứt, không thể nào quên.
M ong nhửngngười đã khuất hiểu nỗi khó khăn của địa
phương trong việc tìm kiếm vì tìm kiếm anh em không phải
là người trong cuộc thì không thể nào trách móc nhau. Hồ sơ,
mộ chí của anh em nay không thuộc địa phương quản lý nên
rất khó tìm.
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CHỐNG CÀN BẢO VỆ CĂN c ứ
CÁCH MẠNG VÙNG III
Tôi xin ghi lại một chuyện nhỏ về việc chông càn bảo vệ
căn cứcách mạng vùng III (nay là huyện Đạ Tẻh) trong kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước của tỉnh Lâm Đồng lúc bấy giờ
mà tôi không bao giờ quên.
Sau thất bại nặng nề trong cuộc phản công lần thứ nhất
trong chiên lược chiến tranh cục bộ, Mỹ tiếp tục tăng cường
quân cơ động, hổ sung phương tiện, chuẩn bị bước vào mùa
khô năm 1966 -1967 nhằm thực hiện kê hoạch tiến công bằng
2 gọng kìm “ tìm diệt, bình định cấp tố c ” đợt II. C húng đánh
vào căn cứ Lâm Đồng song song với tổ chức tấn công căn cứ
kháng chiến Trung ương Cục m iền N am (Tây Ninh, Bình
Long, Phước Long).
Lúc bấy giờ, lực lượng địch trên địa bàn tỉnh L âm Đồng,
ngoài 10 đại đội bảo an, còn có 25 trung đội dân vệ, cùng
thanh niên chiến đâu trong hệ thông ấp chiến lược. Quân Mỹ
tăng cường lữ đoàn dù 173 từ m iền Đ ông Nam Bộ đ ánh lên
Lâm Đồng. Lực lượng nguỵ quân được điều thêm tiểu đoàn
23 biệt động quân, 1 tiểu đoàn Cộng hòa, 2 chi đội xe bọc
thép, 20 đoàn bình định nông thôn, phôi hợp đánh vào căn cứ
Bắc Lâm Đ ồng nhằm dồn dân vào ấp chiến iược. Với lực
lượng trên, 8 giờ sáng ngày 17/1/1967, địch đã dùng 70 trực
thầng đổ quân vào căn cứ Bắc đường 20 mà trọng điểm là 3
xã vùng III (Lú Tôn, Hợp Vông, Xi Nhanh, nay là toàn bộ địa
bàn huyện Đạ T ẻh ) nhằm phá hoại m ùa m àng, lùa bắt dân
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tập trung vào ấp chiến lược.
Đế hỗ trợ cho bộ binh và m áy bay hoạt động, địch dùng
đội pháo 105 chốt 2 cụm ở trảng Phê Đê, đôi Đinh Gia Ri,
dùng trực thăng trinh sát (3 chiêc cán gáo) ngày đêm quân
bám, lùng sục, phát hiện mọi dâu vết, khói lửa mà chúng
nghi vấn để chỉ dẫn bộ binh và pháo bắn phá, tìm diệt, gom
dân.
Mục tiêu và yêu câu cuộc càn của địch là nhằm phá tan
căn cứ Bắc Lâm Đồng, tức là triệt phá căn cứ C200 cũ, phá
hậu phương, hậu cần khu 6, phá đường hành lang Nam - Bắc,
Đông -

Tây

vừa hình thành, làm cho lực lượng vũ trang

miền Nam (B2) bị cô lập, khó khăn, phá th ế trận liên hoàn
giữa hậu phương và tiên tuyến tại chỗ. làm cho nhân dân căn
cứ đói khổ, không thu hoạch được mùa màng, buộc dân ra
đâu hàng giặc, đi vào ấp chiến lược. Đây là một âm mưu
thâm độc, nham hiểm của Mỹ - nguỵ. C húng dùng phi cơ và
pháo binh bắn phá liên tục, cho máy bay quân thâp, thả chât
độc xuống các nương rẫy, lúa, mì. Tât cả các khe suôi, hốc
núi đêu bị chúng rải bom bi, bom càng, mìn Ríp. C húng cho
hộ binh chốt các đồi cao, khống c h ế toàn hộ thung lũng Đạ
Tẻh trên một diện tích hơn 200 k m : , tưởng chừng con sóc
cũng không thoát khỏi lưới phong toả này.
Kê hoạch chống càn của ta chủ yếu là nhân dân được tổ
chức theo từng buôn, từng tổ đoàn kêt sản xuât, với gân 300
dân quân tự vệ mà nòng cốt là 9 trung đội du kích tập trung ở
3 xã.
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Thường vụ Tỉnh uỷ L âm Đ ồng quyết định đưa trung đội
trinh sát của lực lượng cảnh vệ cơ quan Tỉnh uỷ gồm 15 đồng
chí xuống b ám dân, b ám địa bàn, cùng du kích xã chống càn
bảo vệ nhân dân, tổ chức thông tin 2 chiều phục vụ chỉ đạo
của tỉnh.
Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trương:
1. Bằng mọi cách, bảo vệ tánh m ạng, tài sản của dân căn
cứ, không đ ể dân bị địch lùa; có k ế hoạch bảo vệ rẫy lúa và
mì để chông đói, phục vụ đời sống và phục vụ chiến đâu.
2. Đẩy m ạnh du kích chiến tranh lên cao bằng mọi vũ khí
và phương tiện chiến tranh nhân dân, tiêu hao sinh lực địch
bằng vũ khí thô sơ, làm chủ rừng núi, bảo vệ an toàn khu căn
cứ, bảo vệ cơ quan, kho tàng, tài liệu, hành lang giao thông,
đảm bảo chỉ đạo thông suốt lực lượng vũ trang đang hoạt
động phía trước, bất cứ tình huống nào không để đứt.
3. Chỉ đạo, cổ vũ, động viên lực lượng vũ trang tiền phương
yên tâm, ngày đ êm tổ chức tân công địch, chia lửa cho dân
căn cứ, đánh mạnh, đánh sâu vào vùng địch, phá banh hệ
thống ấp chiến lược, đánh địch, làm chủ giao thông, buộc
địch rút quân càn q uét về đối phó ở hậu phương của địch
càng sớm càng tốt.
Thực hiện chủ trương trên, các cơ quan Tỉnh uỷ,Tỉnh đội,
Mặt trận và các đoàn thể phân công một nửa số cán bộ xuống
bám cơ sở, cùng hệ thông chính trị phát động quần chúng
chống càn, hướng dẫn cất giấu tài sản, b ố phòng kho tàng,
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thôn, buôn, chuẩn bị căn cứ dự bị, phát triển hầm chông, cạm
bẫy, hạn c h ế ngăn chặn địch phát triển lùng sục vào rừng
sâu. Đội cảnh vệ cơ quan xuống cùng du kích mỗi xã lập
phương án chiến đâu bảo vệ dân, phân công địa bàn đánh
địch lùng sục ban ngày, ban đ êm tiếp cận các cụm đóng quân
của địch, gài mìn, bắn tỉa, quấy rối, gây cho địch m ất ăn, mất
ngủ, chui rúc vào công sự dã chiến, đảm bảo an toàn nương
rẫy, đưa dân ra bám suốt lúa. Thời gian đưa dân bám rẫy suốt
lúa từ 22 giờ đ êm đến 3 giờ sáng mỗi đ êm là thời gian địch sơ
hở nhất.
Cứ như vậy, gần 2 ngàií dân 3 xã vùng III quần bám đánh
địch suốt 2 tháng liền không nghỉ và đã giành thắng lợi, đảm
bảo dân không ai bị lùa, cơ quan không bị đánh úp. Trong khi
đó, dân quân du kích đã bắn rơi tại chỗ 2 chiếc m áy bay trực
thăng, trong đó có một chiếc gáo trinh sát do đồng chí K ’Mui
- Bí thư Đoàn thanh niên giải phóng vùng III - hạ tại chỗ.
Sau đó, đồng chí bị thương chạy đến căn cứ và hy sinh. Đồng
chí K ’ Đạ - Bí thư Đ ản g uỷ vùng III - trên đường đi công tác
cũng đã bắn chiếc trực thăng đuổi bắt anh tại Bàu Sen. Du
kích còn bắn cháy 3 chiếc trực thăng khác.
Trong cuộc càn, nhân dàn và cơ quan tản cư vào rừng
sâu, tránh lánh địch. Đ ã có trường hợp bà mẹ hy sinh con
mọn đ ể giữ bí m ật chỗ ở, cứu lấy đồng đội, đồng bào khi địch
đến gần như chị D uyên (*) trong lực lượng an ninh và
*

C h ị D u y ê n c ó c o n mới s i nh đi t ả n c ư v à o r ừ n s với d â n . Khi đị ch lùng

v à o c ầ n đ ế n c h ỗ ở, c o n chị k h ó c , chị đ ã d ù n s k h ă n n h é t v à o mi ệ n g . Đến
khi e i ặ c rút thì c h á u k h ô n c c ò n t hở nữa.
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nhiều tâm gương hy sinh quèn mình để bảo vệ cán bộ, bảo
vệ quân chúng, không sao nói hết!
Kêt quả: Trong 65 ngày đ êm chông càn, bảo vệ căn cứ,
dân quân vùng III đã giết 12 tên địch (có 1 lính Mỹ) và làm bị
thương 13 tên khác bằng mọi loại vũ khí thô sơ và hiện đại

kết hợp.
Về phiá ta. đồng chí K ’ Mui hy sinh, 3 du kích và 5 đồng
bào bị thương nhẹ. Giành giật trên chiến trường ban đ êm với
giặc, dân bám và thu hoạch trên ngàn gùi lúa.

_Về m ặt trận tấn công phía trước, lực lượng 186, 742, 729,
210, du kích m ật cùng các đội công tác tổ chức tân công liên
tục, đ ánh giao th ô n g trê n đư ờng 20, đ á n h v ào cơ q u an
MACV của Mỹ ở thị xã B ’Lao, đánh chi cảnh sát Di Linh, tập
kích bộ chỉ huy tiền phương tiểu đoàn biệt động, phá m ảng
ấp chiến lược Đ ông và Tây Di Linh... làm cho địch phải rút
quân càn trong căn cứ về đối phó bị động và liên tiếp bị đánh
thiệt hại nặng. Ta mở rộrm, củng cô' t h ế làm chủ trên đường
20 từ đèo B ’Lao đến Ma Đa Gui ... (*)
Trong hơn 2 tháng, dân quân vùng III Lâm Đ ồng chống
càn bảo vệ căn cứ, bảo vệ cuộc sông và sản xuất là cuộc
chiến đâu dài nhất, ác liệt nhất và đã giành thắng lợi trọn
vẹn. Đây là dấu son của dân tộc Mạ trên đất L âm Đồng trong
21 nũỉn, cùng cách m ạng làm chủ núi rừng, xây dựng căn cứ
* Xem quyển

Lăm Đồng 2 ! năm c/iòhí! Mỹ. cứu mf(k\ t ừ Irang 80 đ ế n I 10.
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chiến thắng Mỹ - nguỵ.
Đây là cuộc chiến tranh thật sự vì dân, do dân, dưới sự
lãnh đạo của Đ ảng mà Chủ tịch Hồ Chí M inh đã dạy về tư
tưởng lấy dân làm gốc:
“ D ễ trăm lần, khôn!; dân cũng chịu
Khó vạn lần, dân liệu cũng x o n g ” .

XUÂN MẬU THÂN (1968)
Xuân Mậu Thân năm 1968 không biết th ế nào mà âm lịch
có sự chênh lệch một ngày (Tết m iền N am sau m iền Bắc
một ngày) làm cho mọi người suy nghĩ đến bây giờ. Nguyên
nhân là do những nhà khoa học tính nhầm hay có ý đô chỉ
đạo theo kiểu T ết của Q uang Trung?
Tôi còn nhớ: Chỉ còn một tuần lễ nữa đến T ê t M ậu Thân,
đông chí P hạm Thuần ( tức anh Chín Cán ) - Bí thư Tỉnh uỷ
- được đồng chí Bí thư Khu uỷ 6 điện hỏa tốc triệu tập anh
đi họp tại cơ quan Tỉnh uỷ T uyên Đức (*)
để nghe truyền đạt chủ trương mới và bàn k ế hoạch hoạt
động tân công địch trong dịp Tết. Anh Chín ra đi dặn tôi ở
nhà mời tỉnh đội vào kiểm tra lực lượng, chuẩn bị chiến trường
và k ế hoạch hoạt động T ế t , sẩn sàng phương án hoạt độne,
chờ anh đi họp về, có gì mới sẽ triển khai cụ thể .

*

T i n h uỷ T u y ê n Đ ứ c l úc đ ó c h u y ể n d ế n

ở v ù n g K o n P al , B ắ c s ô n e Đ ạ

Đ ờ n , t h u ộ c đ ấ t Di L i n h m à L â m Đ ô n c v ừ a c ắ t s i a o c h o T u y c n Đ ứ c l à m
c ă n c ứ c ủ a c ư q u a n T ỉ n h uỷ.
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Thực tê anh đi hụp nghe truyền đạt chủ trương một buổi
là quay về ngay trong ngày. Lúc anh vê, chúng tôi còn đang
họp Thườns trực Tính uỷ kiếm tra chương trình hoạt động
Tết. Nhân lúc đó. anh Thuần truyền đạt luôn chủ trương của
Trung ươnc và kê hoạch của quân khu về tấn công Xuân
Mậu Thân, tập trung mọi lực lượng tấn công và nổi dậy (tổng
công kích - tổng khởi nghĩa: TC K-TKN), đánh vào sào huyệt
của địch, d à n h thắn" lợi quyết định. Nội dun" anh T huần về
truyền đạt được tôi ghi lại:
Trong việc châp hành chủ trương của Trung ương, Quân
khu 6 có gặp một sô khó khăn: địch càn đi, quét lại, đánh sâu
vào căn cứ kháng chiên tại chỗ trong toàn khu. Do tập trung
chông càn nên sản xuất bị trở ngại, đời sông bộ đội, cán bộ và
nhân dân vùng căn cứ gặp khó khăn, vân đê tiếp tế, vận tải
vũ khí, đạn dược bị trục trặc nên đang thiếu thôn, cân khắc
phục. Quân sô các đơn vị vừa chông càn vừa bắt đầu xây
dựng củng cô có hao hụt cả vê sô lượng và chát lượng. Trong
khi đó, quân khu phải triển khai đên 2 trọng điểm: thị xã
Phan Thiết ở Bình Thuận và thành phô Đà Lạt ở T uyên Đức.
Khu uỷ và Quân khu uỷ quyết định điều tiểu đoàn 145 của
Lâm Đồng do đồng chí Tỵ chỉ huy bổ sung lên hoạt động
đánh vào trọng điểm Đà Lạt và chính thức rút tiểu đoàn 186
của khu lâu nay hoạt động trên đât Lâm Đồng, chuyển hẳn
lên hoạt động cùng với 145 đánh vào Đà Lạt; điều 50 cán bộ
chính trị, kinh tế, xã hội thuộc các ngành của tỉnh Lâm Đồng
tăng cường cho trọng điểm Đà Lạt - T uyên Đức (Tỉnh chọn
và điều được 45 anh em , gân một nửa là anh em kinh tài, đội
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vũ trang cửa khẩu).
Lực lượng còn lại gồm: C210 bộ binh, C216 công binh,
C 720 trinh sát và đặc công, 5 trung đội địa phương huyện, thị
(4 K và T29), 26 đội công tác (mỗi đội gần như m ột tiểu đội
vũ trang). Lúc bây giờ, tỉnh chủ trương ngay lập tức tổ chức
1 trung đội trợ chiến (gồm 1 đội côi 181 và khẩu đội DK75)
để kịp hoạt động cùng với ỉực lượng bộ binh, thay cho đại đội
trợ chiến 145 đã điều đi.
Trong cuộc họp, Thường vụ Tỉnh uỷ chúng tôi bàn mãi
việc lây đâu ra quân để tổ chức, về súng đạn trong kho đã có
sẩn, nhưng chỉ huy và chiến sĩ-rút ở đâu là bí rị. Ban chỉ huy
Tỉnh đội lúc bây giờ tính không ra n ên phải báo cáo trước
Thường vụ Tỉnh uỷ đê bàn.
Thường tình, lúc bí nhưng đã quyết chí sẽ có ý kiến hay.
Thường vụ chúng tôi thảo luận, cuôi cùng q uyết định rút các
đồng chí cán bộ, chiến sĩ gái trong các đội công tác và một sô"
chị em cơ quan gan dạ, tập hợp lại, tổ chức các khẩu đội và cử
đồng chí Hoá - thương binh, trung đội trưởng - làm huấn luyện
viên và cô vấn cho chỉ huy, bâu nữ đông chí Hùng làm đội
trưởng, đồng chí Lê Thị Pha làm chính trị viên, hình thành 2
khẩu đội côi và 1 khẩu đội DK75. Lúc đầu, chúng tôi chọn,
biệt phái 9 anh em cán bộ tiểu đội nam m ạnh khỏe của các
đơn vị bộ binh được rút qua làm nòng cốt, trợ lực trong quá
trình huấn luyện và kèiỉi cặp một sô" trận đánh ban đầu. Với
nội dung q uyết định trên, sau 3 ngày, đơn vị được hình thành,
cho p hép vừa huân luyện vừa tham gia chiến đâu thí nghiệm
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ở một số trận và đến ngày 28/3/1968 có quyết định thành lập
đơn vị, lấy phiên hiệu là đội cối 83 (ngày truyền thống phụ
nữ 8/3), tổ chức làm lễ thành lập trên địa bàn xã Lộc Thành
hiện nay.
Nhờ việc sắp x ếp lại lực lượng nên m ặc dầu 2 tiểu đoàn
chủ lực đứng trên L âm Đ ồng đã được quân khu điều đi, nhưng
đi vào M ậu Thân, tỉnh L âm Đ ồng vẫn đảm bảo được các hoạt
động trên các địa bàn đều triển khai k ế hoạch đúng quy định.
Tất cả các đơn vị lớn nhỏ từ C210 đến các đội công tác đều
nổ súng mở màn vào tất cả mục tiêu của phương án trong
đêm m ùng một T ết M ậu Thân.
Chấp hành q uyết định của Khu uỷ và m ệnh lệnh của Quân
khu uỷ khu 6, chúng tôi một m ặt tổ chức phân công các đồng
chí trong câp uỷ và bộ chỉ huy ngày đ êm tổ chức phổ biến,
học tập, giải q uyết tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ D I 45 và sô"
cán bộ chính trị được điều đi, một m ặt lo điều động súng ông,
đạn dược, lương thực, thực phẩm , thuốc chiến thương đủ mỗi
loại 3 cơ sô" và điều luôn đội phẫu thuật cùng đi với sô" lượng
thuốc chiên thương, 1 cơ s ố m ang theo còn 2 cơ sô" tổ chức
dân công căn cứ chuyển tiếp trên đường để kịp tiếp cận, đúng
giờ quy định có m ặt tại chiến trường Đà Lạt, lực lượng địa
phương còn lại tự xoay xở lấy và tiếp tục giải q uy ết sau.
Sau khi giải quyết cho lực lượng D 145 và sô" cán bộ chính
trị chi viện cho chiến trường Đà Lạt - T uyên Đức lên đường,
chúng tôi phân công các đồng chí trong Tỉnh uỷ xuống từng
đơn vị, từng đội công tác trong địa bàn huyện, thị phía trước,
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hình thành ban lãnh đạo chỉ huy trên 3 khu vực: tôi phụ trách
trọng điểm của tỉnh thuộc khu vực Di Linh; đồng chí Hậu,
đông chí C ông phụ trách truyền đạt và nắm chỉ huy trực tiếp;
thị xã B ’Lao do đồng chí Bình, đông chí Tuân, đông chí Hưng
trực tiếp phụ trách; khu vực K4, Bà Xa, Ma Đa Gui do Thường
trực Tỉnh uỷ sử dụng 2 văn phòng (Thường vụ Tỉnh uỷ và Bộ
chỉ huy quân sự ) theo dõi trong thời gian mở màn.
C ăn cứ vào sức ta, sức địch, chúng tôi có chủ trương: Đôi
với thị xã, thị trấn thì dùng côi 60, M79, côi 81 đặt ở ngoại vi
bắn vào các trung tâm chi khu quận lỵ, gây náo động đêm
giao thừa. Toàn bộ đội công tác cùng bộ đội địa phương tỉnh,
huyện tập trung đột ấp chiến lược, giải trang phòng vệ dân
sự, vận động nhân dân phá ấp, bung về làng cũ, bung ra bám
rẫy làm ăn...
Với chủ trương đó, trong đợt một, lực lượng ta đột được
tất cả các ấp, nhưng kết quả rất hạn chế, suốt một tuần lễ ban
đầu, chẳng phá banh được ấp chiến lược nào. Việc giải trang
phòng vệ dân sự cũng chẳng làm được gì, vì lẽ ta đột ấp tuyên
bô giải trang phòng vệ dân sự, buộc đem súng ra giao, nhưng
ta lại chưa nắm chắc phòng vệ là ai, m ặt mũi của từng người
thê nào? Thời gian vào ấp làm chủ vài tiếng đông hồ, không
có thời gian để học tập, phát động quần chúng, trân áp bọn
tay sai k ềm dân trong ấp, không c h ế cơ sở, nên nơi nào cơ sở
tương đôi vững, phong trào quần chúng m ạnh, có chuẩn bị
tốt, cơ sở và quần chúng trong một sô âp giải trang được
một ít, nhưng anh Ba, anh Tân, anh Công bị hy sinh, ta chưa
rút được kinh nghiệm ngay trong đợt.
348

Sau đợt đâu, địch bị tổn thất nặng nê, nhưng sức tân công
của ta trên toàn m iền và chiến trường khu 6, cũng như địa
phương Lâm Đồng, giảm dần. Kẻ địch bắt đầu hồi phục, ra
sức tuyên truyền âm ĩ cho rằng cuộc tân công của ta là thất
bại. Đông thời, chúng tập trung sức phản kích, đánh chiếm
lại Tứ Quý, Trảng Bia, An Lạc, củng cỗ đồn 16, chốt thêm 1
trung đội giữ câu 17, đưa 1 đại đội bảo an chốt trên đồi sở
Bác sĩ Phong, chốt ngã ba Thành Thái, CôYig Sình, lấn ra Tân
Rai, hình thành cụm pháo 105 trên đôi phía Tây câu La Ngà,
củng cô đặc khu Đạ Huoai. C húng đưa E53 về đóng tại đôi
Kon Hin Đa, lập yếu khu Đạ Nghịt, lập khu công binh Tam
Bô... Chúng tập trung sức xây dựng, phát triển và cửng cô lực
lượng phòng vệ dân sự trong hệ thông ấp chiến lược, đánh
phá bình định cửa khẩu đèo Chuôi...
Nội bộ ta được động viên, củng cô liên tục, đi vào tấn
công đợt 2, đợt 3, nhưng địch rút kinh nghiệm , đôi phó q uyết
liệt, làm cho phương thức đánh phá ấp chiến lược gặp rất
nhiều khó khăn. Việc đột ấp theo kiểu cũ liên tiếp bị tuyến
mìn làm cho cán bộ, chiên sĩ hy sinh, tổn thất quá nặng. Có
lần anh em vào ấp, đụng mìn, hy sinh gần hết đội công tác
như lân đột kích Đạ Lào, Đạ Nghịt... C àng về sau, hoạt động
tấn công của ta cuối quý 1/1968 ở tỉnh phần nào chững lại đổ
củng cố.
Cuôi tháng 5/1968, Quân khu 6 quyết định rút anh Thuận
(Hậu) về lo c ô n s tác dân quân của quân khu, điêu anh Dương
Phước Tường thay anh Thuận làm Tỉnh đội trưởng Lâm Đông,
điêu động anh Bình (Viên) về phòng chính trị quân khu, quyết
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định tôi trở lại phụ trách Chính trị viên Tỉnh đội, thay cho anh
Bình. Quân khu còn chỉ thị L âm Đ ồng chuẩn bị khẩn trương
hoạt động hè thu với lực lượng chủ công 186 và 145 do khu
điêu về mở đợt đánh chiếm Di Linh.
Ngày 27/6/1968, Khu uỷ triệu tập cuộc họp kiểm điểm
tình hình hoạt động M ậu Thân, bàn k ế hoạch hoạt động hè
thu. Sau cuộc họp, đồng Chí Trần Lê - Chính uỷ, đồng chí
Năm Ngà - Tư lệnh quàn khu - làm việc riêng với tôi, bàn cụ
thể việc chuẩn bị đánh Di Linh, giao tôi về báo cáo với Thường
vụ Tỉnh uỷ, vừa lo học tập, củng cô', sắp x ếp đơn vị, cơ quan,
vừa chỉ đạo chuẩn bị chiến trường, vừa lo cơ sở vật chất, đảm
bảo đến thượng tuần tháng 8 năm ấy, tập trung quân từ chiến
trường T uyên Đức xuống, tổ chức thực hiện phương án.
Cân nói rõ thêm, cuộc họp của quân khu nằm trong k ế
hoạch phản kích sau M ậu Thân, địch tổ chức càn quét liên
tục, đánh phá hậu phương, căn cứ của ta. Do đó, trong 6 ngày
làm việc của hội nghị Khu uỷ và Quân khu 6, chúng tôi phải
dời địa điểm họp, chạy càn đến 3 lần, trong đó có một lần
trinh sát dẫn đường di chuyển đã đụng độ với địch. Ngày họp
cuối cùng không kịp kết luận vì địch đổ quân gần cơ quan,
đồng chí Chính uỷ, Tư lệnh quân khu kết thúc hội nghị, dặn
dò, động viên, và từng đoàn cán bộ mỗi tỉnh tự tổ chức bảo
vệ, tự lực cắt rừng về địa phương mình.
Đoàn Lâm Đồng, T uy ên Đức trên đường về không gặp trở
ngại gì lớn, nhưng không đi theo đường hành lang hòa bình
được, đành phải cắt đường ra phía Bắc Bình Thuận, leo triền
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núi sông Khiên La Bá, lên K67, vòng về hướng Nam Di Linh
giáp lại đường suôi C ua nằm ở chân núi Braian, đến căn cứ
K3 (huyện Di Linh) gần đường sô' 8 (nay là quốc lộ 28).
Theo quyết định của Quân khu, tôi phải khẩn trương chuẩn
bị đánh Di Linh. Đ ể nghi binh đánh lạc hướng chú ý của địch
Khu uỷ chỉ thị mọi m ặt học tập, chuẩn bị đều tập trung ở phía
Nam đường 20, để phiá Bắc sơ khoáng lại, dùng làm địa điểm
và hướng chủ yêu tập trung quân chuẩn bị cuối cùng, tiếp
cận tiên nhập, tập kích vào Di Linh. T ập trung học tập, củng
cô đơn vị ở phía N am đường 20 có điều kiện thuận lợi là
đứng sát cơ quan K3 đ ể cùng chỉ đạo K3 xây dựng phương
án tấn công chính trị, xây dựng cơ sở, mở phong trào phá
banh m ảng ấp chiến lược Đạ Dòn, Kao Kin, Kớ Min ở Đ ông
Di Linh nôi liên với K67.
Trong cuộc họp quân khu, các anh Thường vụ Khu uỷ
còn trao đổi với tôi là quyết định rút anh Chín Cán - Bí thư
Tỉnh uỷ - về khu, bổ sung vào Thường vụ Khu uỷ, lo giúp
cho khu công tác an ninh, giao tôi Q uyền bí thư, kiêm Chính
trị viên Tỉnh đội. Trong thời gian ngắn, Khu uỷ rút luôn 2
đồng chí cốt cán: anh Đ ào Hậu (Thuận), anh Ba Bình (Viên),
bây giờ lại rút anh Chín Cán nữa, tôi phân vân không rõ Khu
uỷ tính t h ế nào, trong lúc phong trào địa phương đang gặp
nhiều khó khăn, nhiệm vụ trước m ắt Tắt nặng nề mà cán bộ
cốt cán thay đổi quá lớn! Do vậy, tôi đề nghị Khu uỷ đ ể anh
Chín Cán sau trận đánh Di Linh sẽ về khu theo quyết định
còn trước m ắt để ảnh đảm bảo chỉ đạo phía sau và tôi có thời
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gian tiếp tục ở tiền phương, lo chuẩn bị mọi m ặt phục vụ trận
đánh Di Linh theo quyết định của Quân khu uỷ.
Với đề nghị trên,các anh đồng ý và có viết thư cho anh
Chín Cán, tôi m ang về thẳng chỗ cơ quan Tỉnh uỷ đóng, bàn
bạc với anh Chín Cán. Thông nhât với Thường vụ Tỉnh uỷ
xong, tôi trở lại K3 (Nam Di Linh) tổ chức họp cán bộ, học
tập nghị quyết của quân khu và bàn triển khai k ế hoạch hoạt
động đợt 2 hè thu đế đánh lạc hướng chú ý của địch .

TẤN CÔNG DI LINH ĐÊM 20/8/1968
Như trên đã trình bày,địa bàn N am Di Linh là nơi tập kết
học tập, củng cô, tổng k ết'rú t kinh nghiệm của các đơn vị
hoạt động M ậu Thân.
Nhiệm vụ chuẩn bị đánh Di Linh, đối với tỉnh, là nhiệm
vụ to lớn và nặng nồ ngoài sức tưởng tượng. Đ ể thực hiện
nhiệm vụ này, tất cả cán bộ, chiến sĩ cần phải được học tập,
thông suốt chủ trương, có sự đánh giá đúng thắng lợi, những
vân đề làm được và không làm được, nguyên nhân ưu khuyết
điểm trong hoạt động M ậu Thân, dân chủ bàn bạc kê hoạch
hoạt động đợt II hè thu, cho anh em kiên nghị biện pháp và
cách đánh, làm cơ sớ thực hiện quyết tâm của khu 6. Tuy
không phô biến k ế hoạch cụ thể nhưng công tác tư tưởng là
sẩn sàng đánh bất cứ chỗ nào.
Do tập trung quàn của các đơn vị về đông, đứng dọc triền
núi Tây Nam dãy núi Braian, vừa họp cán bộ lãnh đạo chỉ
huy toàn tỉnh, vừa chỉ đạo xây dựng củng cô" đơn vị, nên anh
em quản lý không chặt, đơn vị 210 bắn được thú rừng về nấu
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nướng không cẩn thận, ban đ êm che lò H oàng c ầ m không
kín, đ ể phát ra ánh sáng. M áy bay B57 của Mỹ phát hiện
quân lượn, thả bom tân đúng vào chỗ chỉ huy đang hội ý công
việc trong đêm 13/7/1968, làm chết 7 đồng chí, trong đó có 2
đồng chí Tỉnh uỷ viên là đồng chí M a Bai - Bí thư H uyện uỷ
K2, đồng chí Bảy Tính - Bí thư Huyện uỷ K4, làm bị thương
8 đồng chí, trong đó có đồng chí Dương Phước Tường - Tỉnh
đội trưởng , tôi và đồng chí Quốc Trung - Bí thư thị xã B ’Lao
(T29)... C huyện không may xảy ra trong lúc cuộc họp đã kết
thuc, mọt so can bọ cot can hy sinh và bi thiíơng làm cho việc
chuân bị đánh Di Linh đã khó khăn lại gặp khó khăn hơn
Thời gian chuẩn bị không còn dài, trăm công ngàn việc
dồn tới. Đ ồng chí chỉ huy trưởng và đồng chí chính trị
viên đều bị thương, còn hai chỉ huy phó đang lo chuẩn bị
chiên trường với tham mưu, không thể rút về cơ quan đ ể lo
chỉ huy chung. Trong cùng m ột lúc, chúng tôi phải vừa chỉ
đạo giải quyêt hậu quả trận địch n ém bom gây ra vừa khẩn
trương chuyển cơ quan chỉ huy tỉnh đội về phía Bắc đường
20 đón quân 186 và cơ quan chỉ huy tiền phương của khu 6 từ
Đà Lạt - T uyên Đức qua, tập kết ở núi Gung Răng Gia đ ể kịp
thong qua phương an chiên đâu, luyện tập theo phương án
chuẩn bị hậu cần phục vụ chiến đâu, đảm bảo cho ] .200 quân
dan cac loại cua tiêu đoàn 186, 145 và tât cả các lực lượng
tham gia chiến đâu.
Tôi tuy cũng là người bị thương nặng trong trận, nhât là bị
SƯC ep m ạ n h , b ê m à n g n h ĩ, tai ù, b à n chân bị m ẻ một m iếng

xương, nhưng còn tỉnh, anh e m còn dìu đi được. Nhờ đó sau
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24 tiếng đồng hồ, tôi đã chỉ đạo được cho anh em sắp xếp
mai táng anh em hy sinh và đưa anh em thương binh về bệnh
xá K3, số còn lại anh em tổ chức hành quân về phía Bắc theo
kê hoạch.
Anh em khiêng tôi cùng hành quân qua đường 20 về Trảng
Bia ngày 29/7/1968. Dừng lại ở đây 4 ngày, tôi nhờ công
nhân Trảng Bia tiếp tê cho lương thực, thực phẩm để tiếp tục
hành quân. Do hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tôi thuyết phục
anh em cho tôi được điêu trị tại chỗ, vừa điều trị vết thương
vừa chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kê hoạch chuẩn bị, thực
hiện cho được nhiệm vụ của Quân khu giao. M ặt khác, chúng
tôi họp cấp tốc Ban cán sự tỉnh đội mở rộng và Đ ảng uỷ tiên
phương, kiểm tra, kiểm điểm và đánh giá hậu quả trận tập
kích bằng máy bay B57 của địch, xác nhận ưu khuyết điểm ,
tìm nguyên nhân và hạ quyết tâm khắc phục khó khăn, tiếp
tục thực hiện phương án mà Quân khu uỷ đê ra, xin ý kiến
chỉ đạo và đề nghị Quân khu chi viện 30 tấn lương thực và
một sô thuốc chiến thương phục vụ cho trận đánh sắp đến, đề
phòng khó khăn, có thêm cơ sô thuốc dự bị và có lương thực
ở phía Nam, đề phòng khi ta đánh Di Linh đau, địch đổ quân
càn, phản ứng phía Bắc, ta chuyển quân sang phía Nam có
lương thực để tiếp tục hoạt động, đỡ khó khăn...
Các đề nghị trên được đồng chí Tư lệnh đông ý giải quyết,
nhờ dân công Bình Thuận chuyển gấp lên giao cho văn phòng
K3 làm kho cất giữ. Nhờ có kê hoạch này nên khi đánh vào
Di Linh, thật sự gặp khó khăn, đơn vị 186 chuyển sang,phía
Nam đường 20, dùng số lương thực này tiếp tục hành quân về
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lại chiến trường T uyên Đức.
Thời gian dừng lại 4 ngày ở Trảng Bia, anh em lo lươn"
thực, còn tôi cùng cán bộ tham mu’u chông gậy lắc nhắc đi
khảo sát lại địa hình. Iập sơ đồ địa bàn tập kết trú quân cuối
cùng đế xuât phát từ đây tiên nhập trận địa, tìm địa điểm lập
bẹnh xá dã chiên và lập phương án quá độ trú quân sau khi
hoàn thành nhiệm vụ...Suốt 15 ngày liền, tôi cùng cán bộ 3
cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cân làm việc liên tục với
tinh thâ n

v ừ a l à m v ừ a đ i ề u trị v ế t t h ư ơ n g ở c h â n c h o là n h .

Tai tôi lần lần nghe được, bớt ù, chỉ còn tiếng ve kêu. Mãi
đên nay, gần 30 năm, tiếng ấy vẫn kêu t h ế t h ô i , không được
phục hồi.
Ngày 31/7/1968, anh em chúng tôi mới về đến dãy núi
Gung Răng Gia, địa điêni tập kêt theo quy định của các lực
lượng tập trung. Chỉ còn 10 ngày nữa là tiểu đoàn 186 và 145
kéo vê, lập sa bàn tập luyện và bàn thông qua phươn" án
chiên đâu, tổ chức kiểm tra lại thực địa, đi vào chiến đấu.
Sở dĩ tập trung quân về đây vì có m ấy điều kiện:
1. Đơn

VỊ

186 hành quân đi t ừ T u y ê n Đức sang được tuyệt

đôi đảm bảo bí mật, số cán bộ, chiến sĩ D 145 còn lại ở Tuyên
Đức tiêp tục chuyển về cũng gần. Đ ảm bảo an toàn, không
phải qua lại đường 20.
2. Gan cơ quan chỉ đạo văn phòng Thường vụ Tỉnh uỷ
Lâm Đồng đóng ở vùng núi Hang Ho, xã 4 ( Lộc Lâm rtgày
nay).
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3. Tuy cách Di Linh hơi xa, nhưng đi theo đường 14 Bis ra,
rẽ vào đường Nhà Thiếc, đi ngang qua sở Kim Lệ vào Di
Linh thuận lợi và thông suôt, không qua đôn bót địch; đứng
tại bàn đạp Kim Lệ, tiến nhập trận nội bảo đảm vì công nhân
Kim Lệ hết sức tốt.
4. Dựa vào dân vùng căn cứ phục vụ dân công hỏa tuyến
của xã 4 và xã 5 ( nay là 2 xã Anh hùng lực lượng vũ trang
Lộc Lâm và Đinh Trang Thượng). Ớ đây còn được 600 xá lúa
(mỗi xá lúa làm được 12kg gạo, xã 4 được 300 xá, xã 5 được
300 xá). Hơn nữa, ở xã 5 lúc bấy giờ có 220 ha mì nằm sát địa
bàn tập kết đóng quân. Nhờ kho quân lương nằm sẩn dưới
đất, cân ăn bao nhiêu thì đào m ang về bây nhiêu.
Nhờ vậy, trong vòng 1 tuần lễ, 2 xã đã huy động chị em
phụ nữ làm xong 450 xá lúa phục vụ chiến đâu. Đồng thời,
Thường vụ Tỉnh uỷ đã huy động dân công xã 1, 2, 3 làm scí
lúa nghĩa vụ của dân trong mỗi xã, chuyến ra kịp phục vụ
trận đánh. Tổng quân sô phục vụ trận đánh là 1.700 quân và
dân. Đây là một đợt huy động toàn lực dốc vào trận đánh Di
Linh 20/8/1968 với khẩu hiệu “ Tất cả cho tiền tuyến, tất cả
cho phục vụ chiến đ ấ u ” . Với sức m ạnh tổng lực của 10.000
quân dân căn cứ phía Bắc, đây là một trong những lần được
động viên cao nhât trone quá trình đánh Mỹ, thắng Mỹ ở địa
phương Lâm Đông.
Riêng căn cứ phía Nam, Q uân khu huy động chuyển 30
tân gạo từ Bắc Bình T huận lên cơ quan K3 (Di Linh) và một
sô đạn dược, thuốc m en dự phòng bất trắc. Tôi cho đây cũng
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là đợt đặc biệt Quân khu 6 chi viện cho, nhâ't là cho chiến
trường Lâm Đồng, trong những năm đánh Mỹ.
Cuộc chiên đâu được tố chức động viên cao nhât, cả súng
đạn, thuôc m en đêu đảm bảo đây đủ. R iêng lương thực thực
phẩm, do thời gian tập trung dài và quân sô' đông, nên khi
hành quân chiến đấu, trên lưng mỗi chiến sĩ chỉ còn đảm bảo
3 vắt cơm và 1 lon m ắm ruốc kho thịt heo m ang theo. Trong
kho hậu cần dự trữ ở Trảng Bia, Nhà Thiếc còn được 1.000
lít gạo, 50 ký m ắm ruốc và 100 lon sữa dành cho bệnh viện
tiên phương và đội phâu thuật dã chiên để giải quyết cho
chiên thương bước đâu. Mọi hy vọng giải q u yết khó khăn về
lương thực, thực phẩm đêu dựa vào kê hoạch chiến đấu quyết
tâm dứt điểm đ ể lây kho quân lương hậu cần dã chiến sư
đoàn 23 của địch về giải q uyết cho mình.
Giờ làm lễ ra quân được đồng chí P hạm T huần (Chín Cán)
đên dự. Thay m ặt Khu uỷ khu 6, vừa là Bí thư Tỉnh uỷ anh
phát biểu, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân m ạnh q uyết tâm
đánh dứt điểm , làm chủ trận địa, lấy của địch nuôi quân ta và
bôi dưỡng sức dân căn cứ. Anh T huân cùng lên đường ra trận
với anh em trong khí thê đàng đằng sát khí, hàng ngàn người
ra trận.
Đêm 20/8/1968, quân ta tân công Di Linh nhưng không
dứt điểm, không chiếm lĩnh được khu Pasture (kho hậu cần
dã chiến của sư đoàn 23).
Tiểu đoàn 186 đánh chiếm được đại bộ phận chi khu Di
Linh nhưng không chiếm được nhà chuồng cu trên gác, địch
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dùng trọ ns và đại liên bô trí tâm cao, khôn<_i c h ế toàn bộ chi
khu.
Tiểu đoàn 145 đánh vào trận địa pháo 105, làm hỏng một
sô pháo, nhưng chúng c ố thủ, ta không chiếm lĩnh được.
Đ..I đội đặc công và 210 đánh vào khu hậu cân và lực
lượnti cong binh Mỹ, cũng khônc diệt cọn. đ ể 2 xe MI 13
tháo chạy ra ngoài dù nu hỏa lực 12 ly 7 không c h ế ráo riết,
chặn đường tiến quân và phát triển của ta.
Phía ta, vì thiếu lực lƯỢiiíi dự bị đế tiếp ứng giải quyết dứt
điểm, nên trận đánh giằng co. kéo dài đên 4 giờ 30 sáng
ngày 21 tháng 8 năm 1968. phải ra lệnh ciiii quyết chiến
thương và rút ra.
Trận đánh tuy về quàn sự không đạt yêu cầu, vê kinh tê
không thu được gì, nhưng ta đã đánh cho địch một đòn đau,
lực lượng địch bị tổn thất nặng nê. Sau đợt tân công Mậu
Thân, trên địa bàn Lâm Đồng mà chúng cho là đã bình định
xong, quân Mỹ phải can thiệp và ra lệnh điêu 2 tiểu đoàn của
sư đoàn 23, dùng trực thăng vận đô quân đến cứu nguy, càn
quét giải toả để ổn định tình hình. T hê nhưng tình hình vẫn
phát triển xâu thêm , phong trào đâu tranh chính trị, binh vận
ngày càng cao. Sau trận đánh, nhân dân Kinh Thượng tổ chức
lên thăm chồng, con, em bị chết, bị thương, vận động binh
lính bỏ ngũ, trốn về địa phưđng làm ăn, gây cho địch thêm
phức tạp vồ chính trị.
v ề ta, sau khi rút quân ra khỏi trận địa, anh em lần lượt
chuyển hết 127 thươne binh các loại về tuyến sau (bệnh xá
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tiền phương) và giải quyết mai táng anh em liệt sĩ. Mãi đến 2
giờ 30 chiều ngày 21/8/1968, các đơn vị mới thu quân hết về
địa điểm tập kết ở thung lũng rừng Trảng Bia, Nhà Thiếc.
Chúng tôi tranh thủ họp Đ ảng uỷ và Bộ chỉ huy trận đánh
chớp nhoáng, có đông chí Bí thư Tỉnh uỷ dự nghe các cánh
quân, các đơn vị phụ trách các mũi báo cáo sơ bộ diễn biến
trận đánh và bàn biện pháp giải quyết khẩn câp mây vân đê:
1. Làm sao cấp tốc tổ chức chuyển đơn vị 186 sang phía
Nam, đưa thương binh 186 vê b ệnh xá khu. Trên đường về
Tuyên Đức, anh em 186 đến K3 lây gạo ăn và tiếp tục hành
quân, nhưng trước m ắt không còn gạo cấp cho anh em 2 bữa
cơm ăn trên đường. C húng tôi phân công đồng chí Trường
Thanh, anh Bạch Đằng, anh Thông

vào bàn với công nhân

Trảng Bia và Tứ Quý cho mượn gạo và nâu cho 800 vắt cơm
đế sẩn (mỗi chiên sĩ 2 vắt, m ột vắt ăn tôi và một vắt ăn sáng),
siao cho hậu cân đ ể đơn vị 186 qua nhận lây ăn và mang
theo. Trên đường hành quân, anh em đơn vị 186 chuyển 30
thương binh nặng và khiêng cả đồng chí Tư lệnh phó quân
khu trực tiếp chỉ huy trận đánh, do trượt dốc té trật bánh chè,
chân bong gân, đi không được ... Mọi khó khăn cần giải quyết
để chuyển đơn vị đi ngay đ êm 21 là biện pháp tích cực nhất
được ưu tiên tập trung giải quyết. Trong cuộc họp Đ ảng uỷ
tiền phương, chúng tôi đê ra biện pháp giải quyết, có đồng
chí Thôn và N guyện trong Bộ chỉ huy tiểu đoàn 186 dự, các
đồng chí yên tâm tổ chức hành quân lúc 22 giờ đ ê m hôm ây.
2. Phàn công một sô anh em trong bộ phận D I 45 cùng đội
dàn công hỏa tuyến chuyển 35 thương binh tương đối nặng,
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hộ tống đưa về b ệnh xá tỉnh, đồng thời đưa anh Chín C án - Bí
thư Tỉnh ủy - về cơ quan luôn. Đoàn này chỉ còn m ột ít gạo
của thương binh, anh e m tạm mượn nâu cháo ăn, mỗi người
ăn một chén và m ang theo m ây củ mì luộc. T rên đường về,
anh em ghé vào nhà dân, vận động mua hoặc lấy bột ngọt đổi
gạo ăn buổi chiều và buổi sáng hôm sau.
3. Giao cho B730 (bộ đội địa phương K3) m ang theo 5
thương binh, cùng hành quân với tiểu đoàn 186 đưa về gửi
bệnh xá K3.
4. Giao cho B744 trên đường về T29 chuyển 5 thương
binh về gửi bệnh xá T29...
Còn lại tại chỗ 52 thương binh nhẹ. Trong trường hợp có
địch đ á n h , sô này có thể nằm tại chiến hào, b ám công sự
chiến đấu được hoặc tự di chuyển, chông gậy dìu nhau đi. Cái
khó nhâ't là không còn một ký gạo, một lon sữa, một ký đường
nào, chỉ còn độc nhất một bao 50 ký bột mì mới lấy từ chỗ chị
Ba Thành Thái đưa về hồi 4 giờ sáng ngày 22/8/1968. Lực
lượng 52 thương binh và trên 150 cán bộ, chiến sĩ (trong đó
có đội côi 83, đội bảo vệ thương binh, đội phẫu thuật tiên
phương của tỉnh, đơn vị công tác T rảng Bia, 3 cơ quan tham
mưu chính trị hậu cân) còn nằm lại đ ể tiếp tục giải q uy ết hậu
quả sau trận đánh.
Sau khi tổ chức các cánh quân lên đường trong đêm , 5 giờ
30 phút ngày 22 tháng 8, chúng tôi họp các đồng chí cán bộ
chỉ huy tất cả đơn vị còn lại, động viên và phân công trách
nhiệm từng bộ phận giao cho đồng chí tham mưu phó làm
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trực ban, tổ chức 3 tổ trinh sát lùng sục 3 mặt, đê phòng địch
phản ứng, tung quân theo đường ta rút lui, tiếp cận tổ chức
đánh úp nơi đóng quân của ta, đồng thời tổ chức 3 vọng gác
tiên tiêu trên đôi cao quanh thung lũng thuộc ngoại vi để bảo
vệ cơ quan tiền phương và bảo vệ thương binh còn lại.
Mọi việc đâu đó bô trí xong, tôi phân công các đông chí ở
nhà bảo vệ, đồng chí Đ ằng - tham mưu phó - ở nhà trực, còn
đồng chí Trường Thanh, đồng chí Ba Hưng, đồng chí Thông
cùng tổ trinh sát đi với tôi ra bám sở Trảng Bia, liên lạc cho
được anh Ba Chích là đảng viên ở hợp pháp, được chủ sở
Trảng Bia giao trách nhiệm quản lý sở. Mục đích chúng tôi ra
gặp ánh Ba Chích để nắm tình hình địch và ta, diễn biến
chính trị, quân sự bên trong vùng địch sau trận đánh Di Linh,
đồng thời thông qua anh Ba Chích, liên lạc với cơ sở hợp
pháp bên trong hoặc dùng xe của anh Ba T hành Thái giải
quyết lương thực, thực phẩm , thuốc chiến thương phục vụ
cho trên 200 cán bộ, chiến sĩ còn ở bệnh xá dã chiến và lực
lượng còn lại ở tiền phướng.
Chúng tôi bàn nhờ anh Ba Chích móc nôi được anh Ba
Thành Thái vào sở gặp chúng tôi, trình bày với ảnh mọi khó
khăn về lương thực, thực phẩm giải quyết cho bộ đội. Anh Ba
Thành Thái đồng ý

cô"gắng trong vòng 3 ngày sẽ đổ cho 6

tấn bột mì và một ít gạo, thực phẩm , thuốc m en bằng cách
cho xe từ Sài Gòn lên ban đêm , đậu ở Tân Lạc, chờ khuya
bất ngờ đưa xe vào bìa rừng cà phê C ông-gô, anh em phải bô"
trí lây ngay. Anh Ba T hành Thái nói riêng với tôi: “ Giải
quyết bí cho các anh nên phải làm vậy, nếu tôi có bị địch
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phát hiện và bị bắt tra tân thì đây là vì cách m ạng mà làm,
chứ còn việc mua bán bình thường tôi không làm đ ư ợ c’.’.
Sau khi tôi bàn xong công việc và động viên anh Ẹ a Thành
Thái ra về, xe anh Ba Chích chở công nhân từ B ’Lao vào sở
Trảng Bia. Thông qua lực lượng công nhân, anh Chích nhờ
mua giúp cho ta được 150 kg gạo, một sô"đường sữa, m ắm cá
và ảnh cũng thông báo cho biết đ êm qua đơn vị 186 và anh
em hành quân qua đường rất an toàn, địch không phát hiện

được gì hết.
Trong lúc ngồi trò chuyện đến 8 giờ 30 phút ngày 22/8/
1968, từ hướng Long Khánh, 36 trực thăng bay thẳng lên phía
Tuyên Đức, sau đó lại quần về đảo quanh Di Linh một vòng.
Chúng phát hiện lực lượng K3 và D 186 đang trên đường hành
quân, khiêng thương, vác nặng, đi chậm, đang vượt qua đồng
ruộng Hàng ù n , Hàng Tỵ. Trong lúc trực thăng đến, anh em
vượt qua không kịp, phần đuôi bị phát hiện, chúng rượt theo
đánh túi bụi, nhưng 1'ât may là không ai bị việc gì.
Trinh sát của ta dùng kỹ thuật theo dõi địch báo cáo về chỉ
huy sở hành quân là quân ta rút về phía Nam. Chúng tập
trung đổ quân trên các trảng phía Nam. Cùng lúc, chúng đổ
toàn bộ lực lượng chặn đường núi C hẻ, chốt 2 cụm pháo ở sở
Sông Hồ và X u-nhê 6 khẩu 105, cách thung lũng Nhà Thiếc
- Trảng Bia khoảng 700m. 2 m áy bay " đ ầ m g i ã ” và 3 trực
thăng quần đảo phía Bắc.
Đ ến 1 lgiờ 30 phút, đoàn dân công và lực

lượng khiêng

thương, đồng thời đưa anh Chín C án về hướng cơ quan, lại
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đụng bọn biọt kích 7 cin Rui (3 đôi Hung Ho. Bi đánh nguy
giữa đội hình, anh em chạy tạt vào rừng, đoàn bị lạc đến 2
giờ chiều mới gặp nhau, rất may là chẳng ai bị việc gì. Anh
em phải cắt rừng đi vô cùng vât vả, bụng đói, khiêng thương
mang vác nặng, chỉ ăn một tô cháo loãng buổi sáng trưa ăn
một đoạn củ mì luộc chấm muối ớt, cắt rừng lội suối leo dốc
khiêng 35 thương binh. Có thể nói không có gian khổ mệt
nhọc nào bằng! Mãi đên 4 giờ chiêu, đoàn mới gặp dân cho
được bữa ăn và có điều kiện tổ chức rửa ráy vết thươn" cho
anh em.
Như vậy, 2 đoàn chuyển thương cả phía Nam và Bắc đườn"
20 đều bị địch phát hiện, đổ quân chụp đánh thẳng vào đội
hình, nhưng ta thì bình yên, còn địch thì hoang m ang phải
điều quân chạy như đèn cù.
Lúc 8 giờ 30 phút, chúng k éo quân dùng trực thăng tập
trung đánh giữa ruộng Hàng Làn nhưng hụt mất, theo tìm
quân ta không ra nữa. Đ ến 1 lgiờ 30 phút trưa, bọn biệt kích
Tân Rai lùng đón và phát hiện quân ta ở trảng cỏ Hang Ho
(xã 4), chúng lại tập trung hết trực thăng từ phía Nam sang đổ
quân chụp phía Băc, báo vê chỉ huy sở hành quân rằng quân
Việt cộng lại rút tất cả về hướng này. Trong lúc đó, gần 50
thương bệnh binh, đơn vị nữ cối 83 và lực lượng chỉ huy tiền
phương của tỉnh đội đang nằm dưới thung lũng bên chân đồi
Xu-nhê chừng 700m đường chim bay, nhưng chúng chẳnơ
díim mo xuong. Bộ phận bám dân giui CỊuyêt x o n a mọi việc
anh em lây lương thực, thực phẩm , cát rừng cà phê về ngã ba
Mắm Ruốc, cất giấu trong kho, rồi trở về căn cứ b ằ n " kỹ
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thuật trinh sát, m ang ám hiệu với khí t h ế sẵn sàng chiến đâu.
C húng tôi đến nơi bắt liên lạc được với anh e m ở nhà thì
thây tất cả các anh em đều m ang súng đạn nằm hết dưới công
sự mãi đến chiều, sẩn sàng chờ địch lùng vào là quyết chiến.
Địch đóng quân trên đồi Xu-nhê, Rô-xen, núi C hẻ thi nhau
nhả đạn bừa bãi, nhưng chẳng dám lùng sục vào rừng. Đến
15 giờ 30 phút ngày 23/ 8 /1968, chúng rút cụm pháo 105 đồi
Xu-nhê và tập trung toàn bộ trực thăng hốt quân các điểm
chở về Biên Hòa và B ’Lao, Di Linh. Cuối cùng, cánh rừng
bằng trong thung lũng Nhà Thiếc - Trảng Bia trở lại khí thê
nhộn nhịp, anh em chuẩn bị nổi lửa làm bữa cơm chiều, bữa
cơm ăn mừng thắng lợi trong trận chông càn không đánh mà
thắng.
Sau trận đánh Di Linh đêm 20/8/1968 , m ây anh em trong
lãnh đạo tiền phương còn lại ngồi họp, đồng chí Bạch Đằng Tham mưu phó tỉnh đội - nói : “ Anh T ám ơi! Ông cha ta
thường nói: “ Phước bất trùng lai, họa vô đơn c h í ” . Trước khi
chuẩn bị đánh Di Linh thì bị B57 cắt bom, ta bị một trận tổn
thất nặng. Đ ánh Di Linh lại không đạt yêu cầu, quân ta tổn
thất không nhỏ, anh e m các đơn vị vất vả m ây ngày liền, giặc
càn, giặc đuổi, giặc chụp trên đầu, tưởng chừng chúng gây
cho các đơn vị ta tan nát. Anh em ta ở đây, nếu chúng càn
xuốníi, dập pháo, hoặc dùng trực thăng, sử dụng 12 ly 7 bắn
cánh rừng này thì đa số bọn mình cũng tiêu mạng, đâu còn
giờ này ngồi lại họp hành. Bây giờ địch rút rồi, ta có gì để ăn
mừng trận không chiến mà thắng này, không đánh mà địch
phải rút. C húng không đánh xuống đây vì chúng nghĩ không
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bao giờ ta d ám tập trung về ở chỗ này. Đây là ta dùng chiến
thuật bí mật, bât ngờ, hành quân phân tán nhiều ngả nghi
binh kéo địch chạy theo đánh hụt. Còn m ột yếu tô nữa là
mảnh rừng này là m ảnh rừng có nhân dân làm ăn, nhâ't là có
công nhân Trảng Bia, chủ sở người Pháp, nếu bắn phá bừa
bãi sẽ bị công nhân cùng với chủ sở đấu tranh bắt bồi thườn"
tài sản và nhân m ạng, sẽ ảnh hưởng đến chính trị như nhữn^
lần bắn bậy trước đây nên đành phải làm thinh, lủi thủi rút
quân. Trong 26 năm đánh giặc, tôi đã từng chịu nhiều gian
khổ, hy sinh, tuy trong trận này, sự hy sinh cũng lớn, gian khổ
cũng nhiều, nhưng cũng không có lúc nào tôi cảm thấy hạnh
phúc hơn lúc này, bởi vì mình đã bị kẹt trong thung lũnơ tử
than, hang ngan quân địch bao vây phong tỏa, hàng mây chục
trực thăng quân lượn trên trời như chuồn chuồn, dưới m ặt đất
2 cụm pháo bắn cầm chừng, chưa biết đạn sẽ rơi trên đầu ai.
Anh em nằm trên một mảnh rừng bằng cỏn con, mỗi bề không
đầy 1 .OOOm nhưng địch chẳng làm gì được. N ằm trong thung
lũng tử thân ây, cả 50 anh em m ang đầy thương tích của bom
đạn nhưng lại chiến thắng. Tôi không chết, anh khônơ chết
va tat ca 150 can bọ, chiên sĩ săn sàng nghênh chiên nhưng
địch lại rút lui, không dám xông vào, đó không phải chiến
thắng là g ì? ”
Đong chi Thanh - đội trưởng đội Trảng Bia - nói một câu
hài hước:“ Địch không d ám xông vào chỗ này là nhờ vong
linh của các chiến sĩ ta phù h ộ ”.
Cai chet qua rôi, chỉ còn lại cái sông. Chúng tôi lại đang
gạp kho khan: khong có gạo ăn, không có thuôc chữa vết
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thương cho anh em , không còn đường sữa bồi dưỡng cho
thương binh nặng, địch đang bao vây phong tỏa ráo riết, con
đường tiếp t ế của công nhân gay thật, làm sao sống đây? Qua
nhiều ý kiến của anh em , tôi chẳng biết nói gì hơn là động
viên:“ C ác đồng chí yên tâm, anh em chúng ta còn sống thì sẽ
có cách sông, sẽ tìm cách để sông và tiếp tục chiến đấu đến
toàn th ắ n g ” . Nhiều đồng chí hưởng ứng và đều nói:“ Chúng
ta còn sông thì sẽ còn tất cả và sẽ có tất cả đ ể mà sông". Tôi
nhìn tất cả anh em , mỉm

cười

và thận trọng nói : “ Tôi cũng

cho đây mới là ước vọnii và lời an ủi trong lúc gặp khó khăn
thê thôi, chứ khó thật đó, các đồng chí ạ ! ”
Sự thật thường giải đáp nguyện vọng của nhiều người bằng
thực tế. Đúng 9 giờ sáng ngày 25/8/1968, anh Ba Chích vào
báo tin: Tôi 25,26 hoặc 29,30 tháng này, anh Ba Thành Thái
sẽ chở vào 2 xe 12 tân bột mì của Mỹ, đi đường Công-gô, đổ
vào bìa rừng cà phê giáp buôn Bà T èn hoặc vào thung lũng
Trảng Bia. Nếu trường hợp khó khăn lắm, xe sẽ chạy luôn
qua khỏi c ố n g Sìnli. Xe đi đầu giả bị pan, 2 xe dừng lại bìa lô
cà phê M ạc-phen phía Bắc, anh em tập trung ra đó lây. Thời
gian xe vào địa điểm trên khoảng từ 17-23 giờ đêm . Anh dặn
ta tập trung lực lượng sẩn sàng và b ố trí nắm tin tại nhà chị
Ba Thành Thái trong thời gian nói trên.
Đồng chí Lập về báo cáo cụ thể nguồn tin trên, chúng tôi
vừa mừng, vừa lo. Mừng vì việc giải quyết vấn đề khó khăn
về lương thực và quân lươn" cho hậu cần đã có triển vọng
nhưng có nhiều nỗi lo:
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Một là làm sao huy động lực lượng đầy đủ, bốc vác tron^
đêm trên 12 tấn hàng, cất giấu an toàn, không để cho địch
theo dấu lây lại.
Hai là giữ được bí m ật xe cộ, không để nội bộ biết là xe
của cơ sở nào bên ngoài vào đổ; nếu lộ, địch sẽ khủng b ố cria
đình anh Ba.
Ba là bàn với đồng chí Lập làm công tác chuẩn bị đối phó
cho gia đình anh chị Ba Thành Thái. Nêu địch truy 2 xe bột
mì và hàng hóa trên xe đưa đi đâu và đường dây t h ế nào thì
chỉ có một lời khai là quân Việt cộng rât đông, ra đón đườn°
leo len xe kiêm tra và thây có bột mì của quân tiêp vụ họ dí
súng, bắt chạy vào rừng, chúng tôi không lái thì họ lái, khôn"
làm sao chông lại họ nổi.
Mọi việc chuẩn bị đâu đó, kho tàng sẩn sàng. Chún<* tôi
chuẩn bị sử dụng toàn bộ đội nữ pháo binh 83 và tất cả anh
em trên 100 đồng chí. 32 anh em thương binh đã đi được lúc
này cũng xin xung phong ra cầm súng gác đường và phục vụ
đánh địch nếu chúng phát hiện theo đánh lấy lại lương thực
của ta trong đêm , để anh em khỏe m ạnh tập trung m ang vác
Đúng 8 giờ tôi đcm 26/8/1968, 2 xe vận tải bột mì từ Sài
Gòn lên quay đầu, tắt đèn, chạy thẳng vào rừng cà phê Côn<*gô, bìa rừng Bà T èn gần thôn Bờ Đơ, xã An Lạc (Lộc An
hiẹn nay). Anh em lái xe dừng lại và liên lạc cho xuông hàng
Chúng tôi cho anh em ra gác từ bìa rừng đường 20 vào đến
chô xe đô bột. 8 tô đứng gác với tư thê sẩn sàng chiến đấu đê
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phòng địch theo xe vào tập kích lực lượng bốc vác. Toàn bộ
lực lượng chúng tôi tập trung chuyển suôt đêm.
Đúng 7 giờ sáng ngày 27/8/1968, chúng tôi chuyển xong
12 tân bột, 1 tân gạo và một sô thuôc men, thực phẩm nằm
gọn trong 3 kho trong cánh rừng non rẫy cũ ở ngã ba Mắm
Ruốc, giữa Bà T èn và Đinh Trang Hoạch an toàn. Sau khi
tập trung xucmg xong hàng hóa, 2 xe chạy ra đường 20 lúc 2
giờ sáng ngày 27/8/1968, đi thẳng đến Đơn Dương, về luôn
Phan Rang, lồi trở lại Sài Gòn an toàn.
Sau khi giải quyết được lương thực, thực phẩm , nội bộ
phân khởi, chê độ bôi dưỡng thương binh được thực hiện tốt.
Sau hơn 1 tuần lễ, tất cả trên 50 thương bệnh binh được hồi
phục, trở lại chiến đâu và công tác. C ảnh bỉ cực sau trận đánh
Di Linh đến đây xem như đã giải quyết.
Một bài học sâu sắc trong giải quyết khó khăn lần này là
nhờ sự đoàn kết thông nhất, trên dưới một lòng, chỉ đạo bình
tĩnh, quyêt đoán, xử lý chính xác trên quan điểm của Đảng
Cộng sản Việt Nam, dựa vào dân, lấy dân làm gốc thì mọi
khó khăn đều có thể giải quyết tốt. Thực t ế đã chứng minh,
nếu không có công nhân T rảng Bia, Tứ Quý thì làm sao hậu
cân 186 giải quyêt nổi trên 800 vắt cơm trong đ êm 21/8/1968
đế hành quân ngay và đưa 30 thương binh nặng về trạm xá
quân khu qua đường 20 trong đêm , nếu còn ở lại ngày sau sẽ
bị địch càn, gây rắc rôi, tổn thất không lường. Nếu không có
dân công hỏa tuyên đông thời chuyển 35 thương binh và đưa
đông c h í Bí thư Tỉnh uỷ vê cơ quan, nếu còn ở lại tập trung
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trong thung lũng Nhà Thiếc thì chưa biết xảy ra chuyện gì
khi đích đo quan can. Chính có cuộc hành quân này của ta
mà khi địch đố quân ở X u-nhê, phát hiện dâu chân ta đi thành
một con đường lớn về hướng căn cứ nên địch không lùng sục
xuong thung lung. Neu không có nhân dân, làm sao giải quyêt
cho 150 quân nằm tại chỗ có gạo ăn trong 3 ngày dù là ăn
cháo câm hơi? L àm sao có 13 tân bột mì và g ạo đưa từ quân
tiep vụ cua đích đe tiep tê cho ta mà cơ sở hợp p háp quyêt
tâm chấp nhận rủi nhiều m ay ít “ Gươm kề tận cổ súng kề
tai”? Ngày nay có hòa bình, an hưởng thái bình, lẽ nào lại
không nghĩ đến nhân dân đã vì cách m ạng, bất chấp hiểm
nguy, giải quyết mọi khó khăn cho ta?

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH PHÁ KẾ HOẠCH BÌNH ĐỊNH
CẤP TỐC CỦA MỸ, GIẢI TRANG PHÒNG VỆ
DÂN Sự ĐỘT II ( 1969-1971)
Thu đông năm 1969, lực lượng Mỹ trên địa bàn L ậm Đồng
rút gân hết, nhưng chúng lập k ế hoạch thúc đẩy, kèm cặp
nguỵ quân, nguỵ quyền, tiếp tục đẩy m ạnh bình định cấp tốc
giai đoạn II với chiến dịch “ An d â n ”, “ Phượng h o à n g ” nhằm
truy quét ráo riết bên trong, cô' đánh bật cơ sở cách m ạng ra
khỏi quần chúng, ra sức xây dựng lại bộ m áy kềm , ph át triển
lực lượng phòng vệ dân sự hầu khắp buôn ấp đi đôi với bao
vây kinh t ế ta.
Thu đông năm 1969 cũng là thời gian Chủ tịch Hồ Chí
Minh qua đời. Ngày 3/9/1969, nhân dân cả nước đau buồn
chịu tang Người với tấm lòng thành kính và khẩu hiệu hành
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động “ Biến đau thương thành sức m ạnh, đoàn kết đứng lên
đập tan kê hoạch bình định câp tốc của Mỹ - n g u ỵ ” .
Đ êm 11/9/1969, tiểu đoàn đặc công 200C của khu tổ chức
tấn công vào hậu cứ tiền phương trung đoàn 53 đóng ở đồi
Pasture (Di Linh), gây cho tiểu đoàn 3 và một sô'phương tiện
kho tàng hậu cân quân tiếp vụ của địch bị thiệt hại nặng.
C ù n s đêm, C210 , C175 của tỉnh phôi hợp hành động, tân
công đồn âp chiên lược 16, gày thiệt hại nặng 1đại đội bảo an
của địch, giải trang toàn bộ 2 đội phòng vệ dân sự nằm trong
dân.
Phát huy thắng lợi 2 trận thắng nói trên, các đội công tác
K3, T29, K4 đã phôi hợp với cơ sở, du kích mật bên trong ấp,
phôi hợp được cả lực lượng trong và ngoài, chuẩn bị lý lẽ và
phương pháp đấu tranh cho phòng vệ dân sự sau khi nộp súng
cho ta. Qua thời gian chuẩn bị, ta đã đông loạt tổ chức đột ấp,
giải trang phòng vệ dàn sự các ấp nằm theo quốc lộ 20, kể cả
âp Xức, Bô La, Tân Xuân sát nách thị trân Di Linh. Âp Lam
Sơn , Thiện Lập nằm sát thị xã B ’Lao cũng bị lực lượng vũ
trang và đội công tác vào giải trang đông loạt trong vòng 3
đêm, từ 15 đến 18/9 năm ây. Trong một thời gian ngắn, toàn
tỉnh thu được mây trăm khẩu súng của phòniĩ vệ dân sự làm
cho địch hết sức bất ngờ. Bọn tề nguỵ trên dưới hoảng hô’t
phải cấp tốc tổ chức hành quân xuống từng ấp, tập trung phòng
vệ dân sự, thu hôi súng đạn tất cả các ấp còn lại như Tân
Dân, G ia'Lành, Thiện Lập, T hiện Chánh, Tân Lạc...
Năm 1969 cũng là năm nhân dân 2 vùng căn cứ Nam và
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Bắc đường 20 bắn được nhiều máy bay nhâ't, phối hợp với lực
lượng vũ trang đánh phá bình định của địch phía trước. Các
đội công tác đã tổ chức đột vào các ấp chiến lược đến 134
lân, trong đó có 96 lần do các đội công tác độc lập đột ấp nhờ
có sự phôi liựp vớ i cơ sở chính trị và du kích m ật bên trong.
Ta đã tổ chức cảnh cáo 200 tề vệ ác ôn, giải tán 26 bộ máy
kêm xã âp, đánh tan 6 đoàn bình định sơn thôn trên tổ n " số
14 đoàn, bám và phát động quân chúng đứng lên xây dựng
quyen lam chu theni 24 âp, thu gân 500 súng các loại trên địa
bàn Lâm Đồng. Đ ây là kết quả của đợt hoạt động linh hoạt
sáng tạo,lập công dâng Bác, biến đau thương thành sức m ạnh
của quân và dân Lâm Đ ồng thể hiện tình cảm đôi với N^ười.
Tổng kêt rút kinh nghiệm hoạt động thu đông 1969 tron"
đột âp, phá kêm , Tỉnh uỷ chủ trương đặc công hóa lực lượng
vũ trang, đội công tác và bộ đội địa phương huyện, thị xã
nhằm chuẩn bị cho năm 1970-1971 đẩy m ạnh đợt phá ấp
phá kềm, giải trang phòng vệ dân sự, quyết làm thất bại hoàn
toàn k ế hoạch bình định cấp tốc của địch, làm hậu thuẫn cho
đâu tranh ngoại ciao ở Pa-ri.
Thông qua lực lượng vũ trang bên ngoài được huấn luyện
kỹ chiên thuật đặc công hóa bằng các động tác rà gỡ mìn sử
dụng min đích gài đánh ta ngoài rào, ta quay ngược trở lại
đánh địch (*).
Nhơ co sự chi đạo của câp trên, tỉnh Lâm Đ ồng đã nhận
thức được â m mưu nguy hiểm của địch về thủ đoạn bình định
T i m h i ê u I h ê m t r o n g t ập
120-140.

Lịch sử Lâm Đ ồiịg 21 nảm đánh MỸ t r a n ”
é
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câp tốc, sớm có sự chuẩn bị lực lượng chính trị, vũ trang, binh
vận, phôi k ết hợp được cả lực lượng b ên ngoài và b ên trong
một cách chủ động, không đ ể đứt liên lạc.
R ú t kinh nghiệm thu đông 1969, đến thu đông 1970, địch
chuyển sang k ế hoạch bình định đặc biệt, tập trung phản kích
phong trào cách m ạng của quân chúng một cách khốc liệt,
toàn diện. Chúng dùng các đoàn “ An d â n ”, “ Phượng h o à n g ”,
thực chất là bọn lính tình báo, gián điệp Mỹ - ngụy, hòng một
lần nữa tìm cách củng c ố tay sai k ềm k ẹp b ên trong, kết hợp
với bên ngoài, làm tuyến áo giáp b ằng chiến hào đan nhiều
lớp chông tre, cạm bẫy, gắn với gài mìn b ằng nhiều loại khác
nhau để ngăn chặn triệt để sự đột nhập của ta từ ngoài vào
hoặc từ trong ra. C húng ra lệnh giới nghiêm , thời gian bắt
đầu từ 17 giờ đ êm hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ra
lệnh dân các ấp chiến lược “ nội bât xuât, ngoại bât n h ập ”.
Với thủ đoạn nói trên, chúng tưởng chừng con kiến cũng không
làm sao ra vào ấp chiến lược mà không bị k iểm tra, kiểm soát
của chúng. Nhưng thực t ế đã trả lời: Sức é p càng m ạnh, tiếng
nổ càng to, lòng dân là ý trời.
Thu đông và cả đông xuân năm 1970 - 1971, kê hoạch
bình định của địch càng thất bại to lớn, nặng nề hơn, không
sao củng c ố nổi. Phong trào chông Mỹ, cứu nước trong các ấp
chiến lược càng trở nên sôi nổi và có chiều sâu, nhất là đâu
tranh chông gài mìn làm chết trâu, bò, chông bắt dân rào ấp,
chống tái trang bị phòng vệ dân sự, chông thủ đoạn đôn quân,
bắt lính... Hoạt động du kích m ật trong một số ấp cũng phát
triển và đánh dịch bằng nhiều hình thức: gài mìn tự động
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định giờ đánh trụ sở phái đoàn USOM của M ỹ ở B ’Lao,chuyển
hướng mìn C lay-m o nổ ngược đánh vào đội hình địch đóng
quân ở Đạ Dòn...
Trong bản tổng kết giai đ oạn đấu tranh vũ trang 19701971, đâu tranh chông bình định câp tốc, bình định đặc biệt
của địch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ chuyên cung cách
đánh phá bình định của địch ở Lâm Đồng nổi lên nhiều yếu
tô và phương thức phong phú. Tuy tình hình quá khó khăn
nhưng các lực lượng vũ trang địa phương cùng các đội công
tác đã tổ chức 72 lần đột ấp, loại khỏi vòng chiến đấu 350 tên
Mỹ - ngụy, giải tán, làm m ất hiệu lực 64 tên tề ấp trực tiếp
kềm dân. Tổ chức lực lượng chính trị phát triển 6 chi bộ đảng,
6 chi đoàn thanh niên giải phóng và phát triển thêm 75 tự vệ
và du kích m ật trong các khu ấp chiến lược vùng địch.
Song song với tấn công địch trong hệ thông khu ấp chiến
lược phía trước, phong trào du kích chiến tranh ở 2 căn cứ
Nam và Bắc Lâin Đ ồng (*) cũng phát triển mạnh. Dân quân
du kích cùng quần chúng nhân dân chông càn thắng lợi, đã
loại 162 tên địch, trong đó có 63 tên bị sát thương bằng vũ khí
thô sơ, bắn rơi 19 máy bay các loại, trong đó có chiếc HƯ1A
*

C ă n c ứ B ấ c s ồ m K I , K3 v à v ù n g III, n a y là h u y ệ n C á t T i ê n , Đ ạ

T c h , xã L ộ c B ắ c , L ộ c B ả o , L ộ c L â m , L ộ c P h ú ( h u y ệ n B ả o L â m ) ; Đ i n h
T r a n e T h ư ợ n g , T â n T h ư ợ n e ( h u y ệ n Di Li nh) .
C ă n c ứ N a m : S a u khi c ắ t v ù n c C h i Lai , M a n Y ệ u và m ộ t s ố b u ô n
Kờ D ò n i i i ao c h o B ì n h T h u ậ n l à m c ă n c ứ c h ỗ d ự a , c ă n c ứ N a m c ủ a tỉnh
L â m Đ ồ n g h a o c ồ m c á c x ã h i ệ n n a y là: Đ ạ P l oa , Đ o à n K ế t , Đ ạ T ồ n , Đạ
Huoui

thuộc hu yệ n Đạ Huoai ngày nay; Lộc N a m , Lộc T hà n h (huyện

Bả o L â m ) ; H ò a N a m . H ò a T r u n g , H ò a B á c , S ơn Đ i ồ n , G i a B á c , B ả o T h u ậ n
( h u y ệ n Di Li nh) .

373

chở 7 sĩ quan Mỹ, có tên Trung tướng Ki-si - Tư lệnh SƯđoàn
kỵ binh bay của Mỹ - bị giết chết từ tay súng anh K ’W é t - du
kích Bờ Lạch ở xã 1 (naylà xã Lộc Bắc) - bằng một phát súng
trường Nga (súng bá đỏ).
Trong hai năm, căn cứ được giữ vững, củng cô" và phát
triển. Trong vùng tranh chấp, lực lượng chính trị

và sức

chiên đâu được nâng cao trong các ấp chiến lược ở trục giao
thông. Trận chiến đâu còn tiếp diễn, nhưng đến đây cũng đã
có thực tê để khẳng định lòng tin đôi với Đ ảng bộ L âm Đồng.
Dù Mỹ - nguỵ có hung bạo đến đâu, Mỹ có k éo dài chiến
tranh leo thang đến đâu chăng nữa, thì nhân dân ta nhất định
sẽ chiên thắng, quân dân L âm Đ ông sẽ góp phân xứng đáng
vào chiến thắng cuối cùng của đất nước. Đó là kết luận trong
báo cáo đông xuân 1970 -1971 của Đ ảng bộ L âm Đồng lúc
bấy giờ và cũng là kết luận trong cuộc đại hội Đ ản g bộ tỉnh
Lâm Đông tháng 7/1970 (*).
*
T à i l i ệu c ò n lưu t r ữ
q u â n s ự t i nh L â m Đồní i .

ở B a n n s h i c n c ứ u lịch s ử Đ ả n u và B a n k h o a học
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PHẤN V
THỜI KỲ CHUẨN b ị L ự c LƯỢNG, TRANH
THỦ THỜI C ơ , QUYẾT TÂM GIÀNH THANG
LỢi c ừ n g V ớ i đ â u t r a n h n g o ạ i g i a o
(1972-1974)

THựC HIỆN NHIỆM v ụ NĂM 1972
Thực hiện chỉ đạo chung của miền, của khu 6, Tỉnh uỷ
Lâm Đồng đe ra nhiệm vụ chính trị cho cả năm 1972 là : Tập
trung đánh sụp một bước nghiêm trọng lực lượng nguỵ quân
nguỵ quyền ở cơ sở, làm thât bại nặng nề k ế hoạch bình định
phát triển và kê hoạch lân chiếm của địch, tiếp tục phá lỏn"
rã kềm, mở rộng cơ sở phong trào trên hầu hết các xã, ấp
nâng chât lượng tranh châp, làm chủ lên một bước tron" các
âp chiên lược đã bị phá hỏng, phá rã. Ra sức xây dựng lực
lượng ta vê mọi mặt, sẩn sàng chủ động đôi phó với mọi tình
huông, kể cả chuẩn bị lực lượng đón thời cơ, phối hợp "iành
thắng lợi về ngoại giao.
Sau chiên thắng đông xuân năm 1971-1972, theo chủ
trương của Thường vụ Tỉnh uỷ, lực lượng vũ trang của tỉnh có
một bước học tập quán triệt tình hình nhiệm vụ mới chuẩn bị
phương thức và sẩn sàng lực lượng đón thời cơ khi đấu tranh
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ngoại giao ở Pa-ri k ết thúc thắng lợi, ngừng bắn có hiệu lực.
Theo chủ trương của Khu uỷ và Quân khu uỷ khu 6, Thường
vụ Tỉnh uỷ Lâm Đ ồng họp mở rộng vào đầu tháng 4 năm
1972, sơ kết hoạt động đông xuân, bàn triển khai kê hoạch
hè thu với 3 yêu cầu đề ra:
1. Tiếp tục tấn công chính trị, vũ trang, binh vận, tiếp tục
chông phá bình định của địch, lãnh đạo bung dân các ấp chiến
lược ra làm ăn, xây dựng các lõm chính trị, nâng cao các
m ảng làm chủ và tranh chấp, cắt đường 20 thành 3 đoạn:
Đông B ’ Lao, Đ ông Di Linh và đ èo Chuôi - M a Đ a Gui, kết
hợp với nâng cao hoạt động, từng lúc tổ chức vào chiếm ấp
trên đường 20, thăm dò sự phản ứng của địch đ ể lập k ế hoạch
và xây dựng phương án, tranh thủ thời cơ khi hiệp định Pa-ri
được ký kết, ta tổ chức chiếm ấp, làm chủ trên đường mà
trọng điểm là từ An Lạc đ ến Liên Đầm.
2. K iểm tra mọi lực lượng vũ trang, binh vận và các tổ
chức quần chúng hợp pháp, ráo riết chuẩn bị tư tưởng và tổ
chức, sẵn sàng chồm lên giành thắng lợi trước giờ hiệp định
Pa-ri có hiệu lực.
3. Đẩy m ạnh công tác binh vận, tranh thủ lôi k éo sô ngụy
quyền từ tỉnh đến xã, sô" có quan h ệ với q uần chúng, phân
hóa, trung lập bọn lưng chừng, vạch m ặt bọn phản động cực
đoan, ngoan cô" ôm chân đ ế quốc M ỹ chông việc ký kết hiệp
định Pa-ri, mở rộng m ặt trận đoàn k ết liên minh các lực lượng
hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, chông chiến tranh, từng
bước tác động lực lượng ngụy quân, làm nhụt ý chí chiến
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đấu, làm tan rã từ cơ sở dân vệ, bảo an đến lực lượng Cộng
hòa cơ động của ngụy, khi có điều kiện đòi giải ngũ, rã ngũ
hoặc phản chiến chông lệnh hành quân ...
Với tinh thân trên, trong hoạt động hè thu, trên địa bàn
Lâm Đồng có m ột số sự kiện diễn ra đáng chú ý:
Một là: Phá tan khu tập trung 6.000 dân từ Q uảng Trị vào
lập ấp chiến lược Tân Rai, Minh Rồng, buộc địch rút bỏ đầu
tháng 6/1972. Phá khu tập trung 3.000 dân từ Phước Long
sang án ngữ ngã ba Ma Đa Gui tháng 8/1972, làm thất bại
âm mưu.bịt đường hành lang vận tải H 50 từ biên giới Cam pu-chia về căn cứ Nam Sơn của khu 6. Tiếp tục phá tan khu
tập trung 250 gia đình dân di cư từ Huê vào nhằm âm mưu bịt
đường hành lang từ T uyên Đức về khu 6 đã bị thất bại sau
tháng 11 /1972. Đưa cán hộ lực lượng vũ trang và đội công
tác áp sát các ấp trên đường 20, làm lỏng rã k ềm ấp Đạ Dòn
có 12.000 dân, tổ chức 3 lần làm chủ ban ngày xã An Lạc
(Lộc An ngày nay) trên một tuyến dài từ cầu La Ngà đến ấp
16 (xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh hiện nay).
Sự kiện thứ hai là tranh thủ đẩy m ạnh đấu tranh binh vận,
nắm binh sĩ ngụy (dân vệ, bảo an) đóng các đồn bót, lực lượng
chốt ấp, chôt đường.
Năm 1972 là năm m à 3 mũi đâu tranh vũ trang, chính trị,
binh vận phát triển trên địa bàn Lâm Đ ồng tương đôi đều.
Ngoài đấu tranh vũ trang liên tục đột ấp phá kềm , giải
trang phòng vệ dần sự, lực lượng chính trị đã tổ chức 40 cuộc
đâu tranh chính trị, quần chúng kéo lên xã, quận và tỉnh, đâu
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tranh trực tiếp với địch đòi bồi thườn" do các cuộc hành quân
íỉài mìn, bắn pháo, gây thiệt hại người và của, gia súc của
nhân dân, buộc chúng phải xem xét bồi thường hằng 500
triệu đồng. Với thủ đoạn mỵ dân, chúng đã ra lệnh thu hồi
trên 200 súng của phòng vệ dân sự các ấp.
v ề công tác binh tề vận. năm 1972 là năm hoạt động binh
tề vận mạnh nhât so với tát cả các thời kỳ và hoạt độnc bằng
mọi hình thức. Gia đình binh lính sĩ quan nsụ y đêu nhận được
thư tranh thủ qua truyền đdn nói về chính sách binh vận. Tất
cả sĩ quan các đđn vị Cộng hòa, bảo an, dân vệ đều nhận
được thưcủa Mặt trận huyện, tỉnh, xã gửi trực tiếp bằng đường
bưu điện hoặc ta thông qua gia đình giao tận tuy... Nhờ vậy
mà chỉ huy các đơn vị siữ âp đi phân bua với dân và nhắn với
dân. m o n 2 ta th ô n 2 cảm hoàn cảnh “ cá chậu chim lô n g ” của
họ. Bọn bảo an, C ộne hòa thật sự tiêu cực tron" việc chấp
hành lệnh càn quét lùng sục. Năm 1972 tu tranh thủ nắm
được 5 truníĩ đội dân vệ các ấp, tranh thủ trung lập đại úy Tự
ở đôn 16, đại uý Lon 2 đôn Tam Bô và đồn trưởng đồn 141
eiữa Lon" Khánh và Lâm Đôriỉi, ta cũnc nắm và sử dụng
truns đội dân vệ ở Ma Đa Gui trở thành đơn vị đặc tình, quan
hệ bên ncoài hựp pháp, nắm tin tức, cung cấp tình hình cho
trạm hành lang vận tải qua lại đường 20, đảm bảo an toàn
tron 2 năm, không bị trở ngại.

TRƯỚC VÀ SAU NGÀY KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PA-RI
Cuôi năm 1972, ta mở đợt tân công vào lực lượng ngụy
quyền ở cấp huyện và tỉnh. Qua tác động của hội nghị Pa-ri
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lúc bấy giờ, nhiều tên quận t r ư ở n g , quận phó, tỉnh trưởn*
tỉnh phó cho đám tay chân thân tín đi trực tiếp với dân và cơ
sở của ta tổ chức tìm hiểu, thăm dò thái độ của ta xung quanh
vân đề chính phủ liên hiệp nếu có thì ta có thể chấp nhận họ
không? Đ ặc biệt, trong thời gian này, tên Lưu Thành Hữu Tỉnh trưởng Lâm Đ ồng - thông qua Ru-pi - người Pháp, chủ
sớ Trảng Bia - trực tiếp gửi thư cho Chủ tịch Uỷ ban cách
mạng lâm thời Cộng hòa

m iền Nam V i ệ t Nam tỉnh Lâm

Đông, đề nghị xin gặp đ ể bàn bạc chuẩn bị việc tổ chức chấp
hành khi hội nghị Pa-ri đạt kết quả ký k ết ngừng bắn. Nội
dung thư của tên Tỉnh trưởng Lâm Đồng lúc bấy giờ vừa có
âm mưu xoa dịu, làm cho ta m ât cảnh giác, vừa tỏ thái độ lo
lắng, hoang m ang cho số phận sắp đến nếu Mỹ chịu ký kết
đình chiến ở hội nghị Pa-ri.
Sau khi nhận thư của tên Hữu do Ru-pi ch uyển cho anh
Đằng, anh Thanh m ang về, tôi đọc và trao đổi với anh em
cho ý kiến để anh em an ninh phản ảnh về an ninh khu 6
đông thời thảo thư trả lời với danh nghĩa Chủ tịch ủ y ban
cách m ạng lâm thời Cộng hòa m iền Nam Việt N am tỉnh L âm
Đồng. Tôi x em bản thảo và sửa chữa, viết lại sạch sẽ, giao
liên lạc m ang về cho anh N ă m Lực - Bí thư Tỉnh uy - k èm ca
thư của tên Hữu và thư tôi báo cáo với anh N ăm Lực ý kiến
của mình đ ể anh nghiên cứu. Nếu ảnh đồng ý trả lời thì ảnh
cho văn phòng đánh m áy và đóng dấu gửi ra tiền phương tôi
ký xong sẽ thông qua Ru-pi chuyển vào cho tên Hữu.
^ Anh Lực đã trực tiếp sửa thêm thưtôi trả lời từ tiền phươna
gửi vê, viêt thêm một đoạn khá dài về chính sách của Mặt
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trận, cho đánh máy, có đóng dâu của ú y ban cách m ạng lâm
thời, gửi ra với danh nghĩa Chủ tịch. Tôi cho ;n li e m gửi thư
vào. Sau đó, tôi được an ninh khu 6 chỉ đạo, cho p hép liên lạc
thăm dò x em sao.
Sau khi nhận được thư, tên Hữu nhắn Ru-pi xin trực tiếp
gặp ta. C húng tôi trao đổi nhận thây đây là âm mưu địch tìm
cách đánh ta qua địa điểm liên lạc. Nhưng cũng có ý kiến cho
là: Có thể do hội nghị Pa-ri sắp đ ến giai đoạn kết thúc, bất
lợi cho ngụy quyền, đã có tác động với tên Hữu nên y kiếm
cơ hội hòa hoãn với ta, chuẩn bị nước cờ thứ hai. N ếu ta lập
t h ế chủ động thì nên bô" trí gặp. Do vậy, chúng tôi chỉ đạo cho
anh em thông qua Ru-pi nói lại với Hữu: M ột là đồng ý gặp
Lưu Thành Hữu, theo con đường mà Hữu cải trang bí m ật vào
địa điểm ta hẹn, ngay trong vùng giải phóng. Ta chịu trách
nhiệm an ninh an toàn cho y. Hai là ta thông qua Ru-pi làm
đầu môi trung gian, trao đổi ý kiên ban đầu. Sau đó, y tìm
người tin tưởng grới thiệu ra gặp đ ể bàn bạc k ế hoạch, tiến tới
gặp trực tiếp thật chu đáo.
Anh em dùng Ru-pi báo cho tên Hữu biết ý kiến chỉ đạo
nói trên. T ên Hữu lại viết thư, giao cho Ru-pi m ang ra cho
anh em quân báo, đề nghị nếu ngại, hai thủ lĩnh hai b ên không
gặp trực tiếp được tại B ’ Lao thì dùng phương tiện thông tin
viễn thông đ ể nói chuyện với nhau, trình bày quan điểm của
mình. Đ ảng ủy tiền phương chúng tôi lại đem ra trao đổi thì
'th ây địch có cái gì đó đưa ta vào trận đồ bát quái đ ể đánh ta
chứ không có biểu hiện nào tỏ ra thiện chí. Lúc đó cả tôi và
anh Tường - Tỉnh đội trưông - đều thống nhất là tìm cách cắt
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đứt, không quan hệ, nhưng phải tỏ thái độ đứng đắn. Tôi bàn
với anh e m thông qua Ru-pi trả lời là chưa có đủ điều kiện và
phương tiện đẽ đàm thoại, vì ta chưa có kỹ thuật thông tin
viễn thông để móc nôi với hệ thống bên ngoài, nên ta không
thực hiện được, đê nghị tạm thời châm dứt liên lạc, khi có
điều kiện sẽ thiết kê lại.
Tin trên đưa vào, sau hai tuân lễ, Ru-pi không trở ra, địch
ngỡ là ta từ chôi khéo nên ngưng không quan hệ nữa, vì có
quan hệ cũng chẳng moi được gì ở ta.
Ngày 23/11/1972, tên Hữu lại thông qua Ru-pi nhắn ra là
đề nghị chuyển cho ta một m áy bộ đàm PRC25 đ ể tổ chức
liên lạc với nhau theo giờ hẹn. Lúc này lực lượng ta đều có
máy PRC25, không phải thiếu máy. Anh em về b áo cáo, tôi
và anh Tường trao đổi nên nhận lời hay từ chối. C húng tôi
cùng thông nhất là cho lấy thử nhưng phải cẩn thận đề phòng
địch g à i chất nổ bằng k ỹ thuật điện tử s ẽ n ổ trực tiếp khi IT1Ở
máy hoặc gài kíp hẹn giờ, phải có k ế hoạch đề phòng và cho
mở ra ngay tại chỗ đ ể k iểm tra.
Sau một tuân lễ, theo quy ước, chúng tôi mới cho anh em
mở máy cho liên lạc. Lần đầu tiên, anh Thông - quân báo theo dõi, nghe phía đối phương cũng lên máy dò tìm và tiếp
tín hiệu liên lạc đúng hẹn, nhưng ta không lên tiếng và địch
phát tín hiệu đến 3 lần, ta đều làm thinh. Đ ến lần thứ 4, ta
cho anh e m lên tiếng thử, hỏi đối tượng liên lạc thì không
phải là tên Hữu mà gặp một tên uống rượu lè nhè nên anh em
từ chối, cẩt m áy ngay. Sau này mới biết đó là tên trưởng lưới
quân báo của tiểu khu.
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Từ đó trở đi, ta dùng m áy này theo dõi các cuộc hành
quân của địch. Thông qua máy này, ta đặc trách theo dõi
nắm hệ thống thông tin của địch, còn đến giờ hẹn liên lạc thì
vẫn không có tên Hữu, mà thông qua một sô" tên báo cáo
Tỉnh trưởng vắng mặt. không có ở công sở, xin lỗi và hẹn
ngày khác. Mãi đến 20 giờ đêm 25/1/1973, trước ngày hiệp
định Pa-ri có hiệu lực, tên Hữu trực tiếp liên lạc, xin lỗi vì
thời gian qua không có m ặt tại công sở và hẹn lại đúng 22
giờ đêm ngày 3/2/1973 (m ồng 1 Tết năm Quý Sửu ngay sau
khi hiệp định có hiệu lực) xin gặp ông T ám C ảnh - Chủ tịch
tỉnh Lâm Đô nu - để trực tiêp đàm thoại việc phân ranh giới
sau lệnh ngừng bắn.
*

Đê chuẩn bị sắp xêp lực lượng, tranh thủ thời cơ chồm lên
d à n h thắng lợi to lớn khi ký hiệp định Pa-ri, Quân khu 6
quyết định rút tiểu đoàn 145 của tỉnh vồ xây dựng lực lượng
tập trung của khu và cho phép tỉnh thành lập tiểu đoàn 712,
lấy 2 đại đội 210 và 216 làm nòng cốt. Trước tình hình đó,
Tỉnh uỷ và Tỉnh đội quyết tâm huy động tất cả anh em cán
bộ, công nhân, viên chức các cơ quan đoàn thể phía sau và
huy động cán bộ xã thôn và lực lượng du kích cơ động căn cứ
Bắc (căn cứ Nam lúc này đã bàn giao cho Khu uỷ quản lý và
sử dụns) dồn la phía trước, chuẩn bị phương án tranh thủ
thời cơ chồm lên "iành thắng lợi trước thời gian hiệp định
nsừng bắn được ký kết ở Pa-ri có hiệu lực trên chiến trường.
Lúc bấy giờ Tỉnh uỷ dời ra đứng ở rừng Rô-xen, Tỉnh đội dời
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ra ở Nhà Thiêc - Trảng Bia. Cả tiền phương và hậu p h u ú iụ
thong nhat, áp sát ra phía trước đê chí huy, chỉ đạo chồm lén
Tỉnh chỉ thị cho các huyện, các đội công tác bám sát dân
bám đât, bám địa bàn, sẩn sàng khí thê chôm lên
Tỉnh đội phân công cho lực lượng 712 phải chiêm giữ cho
được từ An Lạc đốn Đinh Trang Hạ; lực lượng K3, 743 và du
kích xa 5, cung cán hộ căn cứ của K3, dồn ra đánh chiêm cho
được Lien Đâm (Xức, Bô La), giữ vững vùng giải p h ó n <T
đường 14, không đ ể chúng lấn chiếm ; lực lượng T29 cùn"
cán bộ chiến sĩ du kích K 1 đánh chiếm và làm chủ Đạ Bình
Nao Si, khu 6, Minh Rồng, giữ vững bàn đạp H30, lấn sát
ngoại vi thị xã càng sâu càng tốt; K4 dùng lực lượng của
mình, cùng lực lượng vũ trang cửa khẩu kinh tài tỉnh và lực
lựợng hành lang của khu, đánh chiếm và treo cờ từ ngã ba Bà
Xa đên đèo Chuôi.
Theo sự phân công trôn bản đồ và phương án trong đêm
chồm lên, ta có k ế hoạch làm chủ 45/ 86 ấp trong toàn tỉnh
năm dọc theo đường 20, quyêt giữ toàn bộ nông thôn căn cứ
của ta và không để địch cho trực thăng nhảy cóc, lấn chiếm
bất ngờ.
Theo phương án nói trên, đêm 26/1/1973, tất cả các lực
lượng chính trị, vũ trang của ta tổ chức chiếm lĩnh, cắm cờ
trương biểu ngữ gần 50 điểm trên 33 ấp (toàn tỉnh có 86 ấp)
trong đó có xã An Lạc, Phước Lạc, Liên Đâm và một sô ấp
sat thị tian Di Linh và âp Tân Xuân, Minh Rong, Lam Sơn
của thị xã B' Lao.
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về địch, chúng cũng dự đoán ý đồ chồm lên của ta, nên có
phương án đối phó mọi m ặt trong hệ thông ấp chiến lược.
Chúng tung quân xuống trước các xã vùng tranh chấp, cho
lính chốt các vành đai thị xã, thị trấn, phòng thủ chặt chẽ, đề
phòng lực lượng ta vào chiếm lĩnh. Trong đ êm 26, ngoài hoạt
động của lực lượng ta bên ngoài, cơ sở cách m ạng của ta kết
hớp với du kích m ật cùng tổ chức treo cờ và biểu ngữ mừng
hòa bình ở Thiện Chánh, T hiện Lập, Lam Sơn, T ân Hà ở
B ’Lao; Tân Dân, T ân Lập... ở Di Linh.
Do lực lượng ta có hạn, mỗi ấp chỉ vào không quá một tiểu
đội. Khi đột nhập vào, ta vận động nhân dân nổi dậy cùng ta
chiếm ấp. Trừ địa bàn An Lạc, T ứ Quý, Trảng Bia và 142,
Ma Đa Gui có lực lượng tập trung chiếm giữ, còn hầu hết là
đội công tác.
Địch phát hiện lực lượng của ta không lớn nên bắt đâu từ
11 giờ ngày 27/1/1973 tiếp tục điều động lực lượng tập trung
phản kích, q uyết giành lại các ấp mà ta chiếm giữ từ chiều
ngày 26/1/1973. Ngay ngày đầu, chúng đã vi phạm lệnh ngừng
bắn khi có hiệu lực. C hiến sự ngày 27/1/1973 giữa ta và địch
diễn ra ác liệt trên toàn chiến trường.
Do sức ta có hạn và đ ể tránh bớt thiệt hại cho dân sau lệnh
ngừng bắn có hiệu lực, B an chỉ huy tiền phương họp sơ bộ
đánh giá tình hình, báo cáo về Thường vụ Tỉnh uỷ xin ý kiến
chỉ đạo tiếp theo, đề nghị cho lực lượng các đội công tác và
du kích m ật bị lộ trong một sô" ấp có dân đông nhưng độc lập,
không có t h ế hỗ trợ liên hoàn giữa các lực lượng của ta rút ra
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ngoài, chỉ giữ lại một điểm An Lạc, trong đó có địa bàn sở
TứQuý, Trảng Bia, Thành Công, Thành Thái, Công-gô, Mạcphen, ấp 17.
Ta tiep tục chiêm giữ đoạn đường từ câu Đạ Huoai đến âp
Ma Đa Gui. Ta làm chủ đoạn này dài đ ến 10 cây sô" mãi đến
15 giờ ngày 7/2/1973, địch ở L âm Đ ồng và Long K hánh phối
hợp liên tục tân công trong 12 ngày đ êm mới giải tỏa được.
R iêng ở trọng điểm An Lạc, lực lượng 712 cùng đại đội
216 và lực lượng chỉ đạo tiền phương vẫn đóng giữ Trảng
Bia. Đội công tác An Lạc và đội 16 vẫn bám điểm , vận động
nhân dân đâu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh lệnh ngừng
bắn đã ký kêt ở Pa-ri. Suôt 5 ngày đ êm liền, địch tổ chức tân
công giành lại địa bàn An Lạc. Ban ngày chúng cho quân lên
chốt ở các đồi Thanh Phong, ngã ba T hành Thái, đánh nhau
với ta trên các chốt Thành Công, Trảng Bia, Tứ Quý, đến 6
giờ tối bí m ật rút về B ’Lao, Tân Lạc ngủ. C húng dồn sức
phản kích liên tục nhưng không đánh bật được các chốt của
ta.
Mãi đến ngày 6/2/1973, Tỉnh trưởng Lưu T hành Hữu đưa
Ru-pi - chủ sở Trảng Bia - vào xin thương lượng, phân ranh
giới trên địa bàn xã An Lạc, Đinh Trang Hạ và Hữu đề nghị
cho liên lạc bàn bạc bằn g điện đàm qua m áy PRC25 đã gửi
vào lúc trước, lâu nay chưa bắt liên lạc được, nay h ẹn 20 giờ
đêm 6/2 lên máy, hai tỉnh trưởng cùng nói chuyện. Thực ra
từ khi đưa m áy vào, chúng c ố tình dây dưa, chứ không lúc
nào lên m áy thật sự nghiêm túc, cứ cho tên Vũ Hùng tác
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động tâm lý chiến đôi lần nên anh e m ta cự tuyệt không liên
lạc nữa. Từ đó đến ngày 6/2, chúng thấy bí nên cho Ru-pi vào
nôi liên lạc lại. Lúc bây giờ, tôi cùng anh Tường - Tỉnh đội
trưởng, anh Tuân - Tỉnh đội phó - cùng ở tiền phương. Ba anh
em cùng gặp nhau trao đổi có n ên liên lạc thử hay không?
C húng tôi thông nhất với nhau là chúng không đánh bật được
ta ra khỏi An Lạc nên chúng muốn giở trò gì đây? Nhưng trò
gì thì trò, ta cứ liên lạc thử xem chúng nói gì? C húng tôi bàn
là để anh Tường - Tỉnh đội trưởng - lên m áy nếu tên Hữu yêu
câu, còn liên lạc đầu tiên sẽ là anh Thông quân báo câm
máy. Tôi và anh Tuân cùng ngồi trong cụm chiến hào công
sự chiến đấu giữa trận địa của đơn vị 712 chông lấn chiếm tại
địa bàn T rảng Bia để theo dõi.
Đúng 20 giờ, theo hẹn, tên Hùng liên lạc với anh Thông,
tiếp đó tên Hữu lên máy, yêu cầu gặp người cần gặp. Đúng
như phân công, anh Tường lên m áy tiếp chuyện. T ên Hữu
phát hiện ra anh Tường nói tiếng H u ế nên từ chối không trao
đổi. Anh Tường lái k héo là anh C ảnh chưa đến, chờ 15 phút
sau. Anh e m chuyển m áy qua chỗ tôi và anh Tuân. Đúng
hẹn, tôi lên m áy tiếp ngay vào câu chuyện. Tôi chủ động
cảnh cáo ngay tên Hữu: “ M ấy ngày liền, các ông cô" tình vi
phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Nhân danh u ỷ ban cách
m ạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt N am tỉnh L âm Đồng,
tôi cảnh cáo chính quyền bù nhìn tay sai ôm chân đ ế quốc
Mỹ tiếp tục chiến tranh, bắn giết người dân vô tội và khuyên
các ông nên đặt lợi ích dân tộc, Tổ quốc lên trên hết, nghiêm
chỉnh chấp hành lệnh ngừng bắn và ra lệnh rút quân ra khỏi
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An Lạc, lây địa bàn này làm địa bàn phi chiến sự, là nơi tổ
chức gặp gỡ, bàn bạc thi hành lệnh ngừng bắn trong phạm vi
địa phương.” Trong quá trình đàm thoại, chưa rõ tên Hữu có
trực tiếp nghe hay không, nhưng sau khi tôi vừa dứt lời thì
không thây tcn Hữu lên tiếng và chấm dứt từ đó.
Những ngày sau, Ru-pi vào theo lệnh của Hữu gặp anh
em xin lỗi là máy PRC25 của chúng đưa vào cho ta bị hư,
mới liên lạc được một lúc thì m áy không còn phát âm , chỉ
phát tín hiệu nên không trao đổi được. Do vậy, chúng xin lại
máy để chuyển ra sửa và sẽ thay m áy tốt hơn đưa vào. Anh
em quân báo bám điểm về báo cáo Ban chỉ huy tiền phương.
Chúng tôi trao đổi, đồng ý cho anh em giao m áy cho Ru-pi
mang ra, còn có đưa máy vào hay không thì không đặt thành
vân đề. C húng tôi cũng nhận định là chúng không thể lung
lạc được gì theo mưu đô nên tìm cách rút máy ra mà thôi. Tuy
biết vậy nhưng chúng tôi cũng trao đổi với nhau là trả máy
cho chúng để thể hiện lòng đại lượng của ta, không thèm giữ
máy làm gì. Đúng là từ khi chúng rút m áy ra, ngày 15/2/
1973, chúng không còn liên lạc nữa và Ru-pi cũng chuồn đi
đâu không rõ, công nhân T rảng Bia làm chủ sở Trảng Bia.
Việc này được báo cáo về an ninh khu 6. Khu cho ý kiến
cứ nhận máy và liên lạc thăm dò thái độ xem sao. C ác anh
cũng,quy định là trong chỉ đạo tiền phương chỉ tôi và anh
Tường chịu trách nhiệm thông qua hệ thông q uân báo. Sau
khi chúng rút m áy ra, chúng tôi cũng có báo cáo về an ninh
khu 6, các anh cho ý kiến: Địch có nhiêu thủ đ oạn tráo trở,
gài th ế đánh phá ta, chưa phải là lúc bắt buộc chúng thành
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thật thương lượng trên cơ sở vì lợi ích Tổ quốc và dân tộc.
Thiệu và bọn tay chân thân Mỹ còn nuôi hy vọng ôm chân
đ ế quốc Mỹ, duy trì c h ế độ bù nhìn phản nước hại dân, chia
cắt đất nước lâu dài. Vì vậy, nếu chúng xin rút m áy PRC25
ra, ta cũng sẽ cắt đứt luôn, không cần quan hệ nữa và bí m ật
theo dõi cá nhân tên Hữu, xem thái độ địch đôi phó phản ứng
với cá nhân tên Hữu ra sao, phản ảnh cụ thể lên trên, sẽ có
đôi sách thích hợp.
Từ ý kiến chỉ đạo của an ninh khu 6, Ban chỉ huy tiền
phương chỉ đạo anh Thông quân báo, thông qua Ru-pi, nói rõ
và chỉ trích thái độ thiếu thiện chí của tên Hữu, phản lại ý chí
và nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục phá hoại hiệp định
Pa-ri, gieo đau thương tang tóc cho đồng bào các dân tộc
trong tỉnh, nhắn cho Hữu là khi nào Hữu thật sự có thiện chí
thì ta mới gặp. T ừ đó ta cắt đứt luôn. Đ ế n tháng 12/1973,
Thiệu đưa tên Phong về thay Hữu làm Tỉnh trưởng Lâm Đồng.
T ên Hữu điều đi nơi khác. Khi giải phóng m iền Nam , anh
em an ninh ta, trong lúc đi xác minh m ột sô" tư liệu cho tỉnh,
có gặp lại Hữu trong trại cải tạo.
*

Sau 2 tháng thực hiện lệnh ngừng bắn, đấu tranh nghiêm
chỉnh thi hành hiệp định Pa-ri buộc quân Mỹ rút về nước,
châm dứt sự có m ặt của Mỹ trên đất nước ta, thực hiện chủ
trương của khu 6, ngày 10/4, Tỉnh uỷ họp k iểm điểm tình
hình, đánh giá việc đấu tranh thi hành hiệp định Pa-ri trên
địa b àn L âm Đ ồng và đề ra n hiệm vụ sắp đến. Qua thực tế
tình hình, Tỉnh uỷ chúng tôi cho rằng cuộc đâu tranh buộc
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Mỹ - ngụy nghiêm chỉnh thi hành hiệp định Pa-ri là vô cùng
phức tạp, lâu dài. Q uyết định phải từ sức m ạnh vật châ’t, chỉ
có đè bẹp ý chí phản động của bọn tay sai hiếu chiến mới
bắt buộc chúng trở về với nhân dân. Chừng nào chúng còn
thây ta chưa đủ sức m ạnh làm cho chúng nhận ra đạo lý, chưa
thây nguy cơ mất m ạng thì chúng còn tiếp tục ngoan cố, chông
lại lực lượng cách m ạng của nhân dân ta đến cùng. T ừ nhận
định trên, chúng tôi phân tích t h ế lực địch và ta trên địa bàn
Lâm Đồng lúc bây giờ là:
Địch hiện đang còn giữ thị xã, thị trấn và một s<3 ấp có lực
lượng vũ trang đôn trú bảo vệ, k ềm kẹp quần chúng trên một
kẽ chỉ mỏng m anh ở đường 20, không có t h ế nông thôn và
chiều sâu để bảo vệ, tiếp tục bị ta uy hiếp, v ề lực, địch còn
đông, nhưng lực lượng vũ trang của Mỹ đã rút hết, không còn
hậu thuẫn trực tiếp trên chiến trường, tư tưởng thất bại đang
phát triển, khó có thể củng cố. Ngụy qu yền là một đám cơ
hội, “ xôi th ịt”, gian ác, m ất lòng dân, khi được thì tranh công,
nếu mất thì trôn trách nhiệm , chạy trước. Ngụy quân có tư
tưởng bạc nhược trong chiến đấu, m ang yếu tô" tiêu cực, tan

Vùng giải phóng, vùng làm chủ của ta chiếm hầu hết nông
thôn, lấn sát lề giao thông, thị xã, thị trấn, có trên 20.000 dân
bât hợp tác chông địch gân 20 năm, trở thành căn cứ vững
chắc, bất khả xâm phạm . Nay có pháp lý hiệp định Pa-ri, ta
có thể đấu tranh đ ể bảo vệ dân, địa bàn căn cứ có thể nốì liền
với vùng giải phóng, làm chủ vùng tranh chấp, và lực lượng
chính trị của ta trong vùng tạm bị chiếm của địch có thể hỗ
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trợ lẫn nhau trong tình hình mới có thêm thuận lợi. Đ ặc biệt,
nhân dân trong vùng căn cứ và giải phóng của ta chỉ chiếm
1/6 dân số trong toàn tỉnh, nhưng tinh thần chống xâm lược
rất cao, càng kháng chiến lâu dài càng có bề dày kinh nghiệm
chống địch để b ảo vệ xây dựng cuộc sông. Tinh đoàn kết
chiến đâu giữa quân với dân là một. Lực lượng vũ trang và
bán vũ trang của ta sau hiệp định Pa-ri 1973 đúng là không
đông, trang bị chưa tốt, nhưng lực lượng ấy gắn hổ với nhân
dân, trở thành sức m ạnh vô địch.
Đó là nhận định của chúng tôi lúc bấy giờ, nhưng cũng
không phải tất cả ai cũng thông nhất một chiều theo nhận
định đó. Sau hội nghị có tên T àn Thành hàng giặc. M ột số
anh em vũ trang thống nhât từ Q uảng Đức sang k éo nhau
chạy về vùng giải phóng R và xin gia nhập quân chủ lực R.
Những việc này là rất phức tạp vì sau chồm lên, giành thắng
lợi ở hội nghị Pa-ri, ta không đạt yêu câu theo phương án, có
một sô không vững vàng nên nảy sinh tiêu cực, bi quan, đó
cũng là lẽ đương nhiên.
Từ nhận định trên, hội nghị cũng đề ra 3 nhiệm vụ quan
trọng. Đó là:
1. T iếp tục tấn công địch, lấn chiếm vùng giải phóng, làm
chủ của ta, chông ủi phá địa hình, di dân lập ấp chiến lược
của địch, giữ vững địa b àn nông thôn làm chủ của ta.
2. Tích cực phát động, lãnh đạo quần chúng trong vùng
tạm chiếm của địch đẩy m ạnh tấn công chính trị, binh vận,
làm cho địch bị lúng túng đối phó bên trong, không tập trung
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sức tân công lân chiếm bên ngoài, tiến tới hình thành m ặt
trận đoàn kết dân tộc đâu tranh đòi thi hành hiệp định Pa-ri.
3.

Ra sức xây dựng căn cứ mọi mặt trở thành lực lượng và

cơ sở vật chất tại chỗ, trở thành hậu phương trực tiếp, làm chỗ
dựa vững chắc đ ể chiến thắng địch trong mọi tình huống.
Xuât phát từ tình hình nhiệm vụ sau hiệp định nêu trên
Thường vụ Tỉnh ủy phân công tôi về lo xây dựng căn cứ tổ
chức lực lượng xây dựng kinh tế, phát triển công doanh vùng
III.

TỔ CHỨC NÔNG TRƯỜNG XẢ HỘI
(ĐƠN VỊ CÔNG DOANH) VÙNG III
Nhận được sự phân công cụ thể của cấp uỷ, tôi từ tiền
phương trở về hậu phương, tuy chức vụ không thay đổi nhưng
môi trường và công tác thay đổi.
Trách nhiệm của chúng tôi là làm sao nhanh chóng xây
dựng vùng căn cứ của ta m ạnh lên về kinh t ế - văn hoá tạo
cơ sở vật chất ban đầu cho sự nghiệp đấu tranh nếu có chính
quyền liên hiệp 3 phái ra đời. Đ ồng thời, ta cũng sẵn sàng
đấu tranh chống âm mưu tráo trở của địch, có cơ sở đảm bảo
vật chất đ ể đánh thắng quân thù bất cứ trong tình huống nào.
Quán triệt ý kiên chỉ đạo của câp uỷ, tôi bàn công việc với
anh Tường, anh Tuân, anh Sáu Công, anh Ba Hưng lo lãnh
đạo lực lượng tiếp tục tấn công địch phía trước. Tôi về thẳng
vùng III, KI họp tất cả đảng viên trong Liên Đ ảng bộ KI và
vùng III bàn k ế hoạch xây dựng căn cứ, trong đó có việc
chọn địa điểm m ở nông trường trồng lúa, trồng mía, bàn biện
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pháp huy động lao động dân căn cứ tham gia làm nông trường
viên, thảo luận chính sách đốì với lao động tham gia sản
xuất của nông trường. Q ua 3 ngày họp bàn, chúng tôi đi đến
thông nhất q uy ết định l à :
1. Lấy 5.000 ha đất bằng vùng III gồm 3 xã Lú Tôn, Hợp
Vông, Xi Nhanh, tổ chức sản xuất tập trung thành cụm nông
trường, nhưng bước đầu làm thí điểm 500 ha dọc vùng Đạ
Mí, Đạ H àm để làm m ẫu mà lan ra. Trước m ắt là làm lúa với
phương thức gieo sạ theo kiểu ruộng Phương Lâm...
2. Vê tổ chức lao động, rút m ột số cán bộ kinh tài có kinh
nghiệm đã làm việc trong các nông trường ở m iền Bắc về
lãnh đạo và quản lý, tuyển một số công nhân kỹ thuật biết lái
máy ủi, m áy cày làm nòng cốt.

về lực lượng lao động thủ

công thì huy động dân vùng III từng lúc theo thời vụ để phục
vụ gieo sạ, làm cỏ, bón phân, gặt đập theo yêu cầu thời vụ,
trong đó có huy động lực lượng du kích căn cứ, sô" tù binh và
phạm nhân được cải tạo, sử dụng họ từng lúc cần thiết. Đưa
toàn bộ hoặc một phần lực lượng lao động các đội sản xuât
của các cơ quan, đơn vị về đây tham gia sản xuất và phục vụ
sản xuất. Sô" này là lực lượng thường trực của nông trường.
3. Đồng ý cho ban kinh tài xuất ngân sách của tỉnh thu
được từ thu th u ế và bán gỗ m ua 5 m áy cày và 2 m áy ủi D7
phục vụ sản xuất cho nông trường, bí m ật dùng cơ sở tin cậy
lái theo đoàn xe be vào lấy gỗ, đưa thẳng vào vùng III, khẩn
trương chuẩn bị đi vào sản xuất kịp đông xuân 1973-1974 ...
Hội nghị này cũng quyết định thànhlập Ban giám đốc nông
trường lâm thời gồm các đồng chí:
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Anh Ba Cường: Giám đốc, phụ trách chung, trực tiếp phụ
trách sản xuất và kỹ thuật.
Anh T ám Tài: Phó giám đốc, Bí thư Đảng uỷ, phụ trách
kinh tế, chính trị và sản xuất kinh doanh nông trường.
Anh Lưu Sơn: Phó giám đôc, phụ trách b ảo vệ.
Anh Cược: Phó giám đổc, phụ trách chính sách thi đua lao
động khen thưởng.
v ề tổ chức, nông trường có 3 phòng:
-•Phòng hành chính quản trị;
- Phòng sản xuất kinh doanh;
- Phòng lao động chính sách thi đua khen thưởng.
Nông trường trực thuộc ban kinh tài chỉ đ ạo nghiệp vụ, vê
chính trị, kinh t ế trực thuộc Tỉnh uỷ.
Sau cuộc họp, chúng tôi tóm tắt biên bản thành nghị quyết,
thay cho phương án tiền khả thi, báo cáo về Thường vụ Tỉnh
uỷ và Khu uỷ khu 6 đ ể duyệt ... M ặt khác, tôi cùng anh em
trong Ban giám đốc nông trường k éo quân xuống vùng III
đóng quân tại buôn Đăng Rơ Mít đ ể triển khai cụ thể. Lúc
đó, Khu uỷ khu 6 nhận được báo cáo của tỉnh. Khu cử anh
Mười Bắc - Thường vụ Khu uỷ khu 6 - xuống cùng tỉnh kiểm
tra phương án, khảo sát thực t ế đ ể q uyết định cụ thể chính
thức về mặt chính quyền của khu Cực N am Trung Bộ (*).

*

Đồnc chí M ư ờ i Bấc lúc bấy ciờ là Chủ tịch uỷ ban cách mạng lâm

thời C ộ n c h ò a m i ê n N a m V i ệ t N u m C ự c N u m T r u n s Bộ.
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Anh Mười Bắc xuống cùng hai anh em tổ chức đi khảo sát
thực t ế 7 ngày liền. 10 anh em du kích thạo rừng m ang dụng
cụ phát đường, cùng tôi với anh Mười Bắc đi từ trảng Phê Đ ê,
xuông Đa Bin, về trảng Con Cọp, T ân Gia Rang, Đ ăng Rơ
Mít, dọc Đạ Nha, Đạ Cộ, suôi 9 khúc đến Bàu Sen là 4 ngày
liền. Vùng này đất tốt, nhưng phần lớn là đất rừng già xen
tre, nứa mun, lau sậy dày đặc, phải dùng sức khai hoang bằng
cơ giới, tôn nhiều xăng dâu và phải mất vài ba năm mới thành
ruộng, phải làm thuỷ lợi lớn mới đưa nước lên ruộng được.
Nêu làm theo nước mưa tự nhiên thì lại làm theo nương rẫy
như nhân dân, trở về con đường làm ăn lạc hậu ngày xưa, có
giúp ích gì cho quần chúng, và nếu làm rẫy thì phải đợi đến
mùa năm 1974 mới làm được.
Hai anh em bàn qua tính lại đi đến nhất trí là phải đi khảo
sát tiếp vùng Đạ Mí, Đạ Lây giáp phía C át Tiên (*).
Sau 3 ngày liên, đoàn chúng tôi lại cơm đùm cơm vắt, ba
lô trên lưng, bi đông nước, nôi xoong m ang theo, lội rừng để
tìm và xác nhận địa đ iểm thứ hai. Cuối cùng, chúng tôi chọn
địa bàn Đạ Mí, Đạ H àm làm điểm , khoanh vùng này khoảng
1.000 ha, dự định trước m ắt làm đông xuân từ 200 ha, đắp
đập nước Đạ Mí, ngăn tạm Đ ạ H àm và tận dụng một sô nước
trời. Anh Mười Bắc trao đổi và q uyết định đổi tên từ nông
trường trong nghị quyết của tỉnh thành đội sản xuất công doanh
bắt đầu từ ngày 1/5/1973, sau này đổi thành đơn vị công
doanh Hà Giang, đến đầu năm 1975 mới lây tên chính thức là
*
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nông trường Hà G iang.
Nhờ kịp thời điều động được 2 m áy ủi đâ't D7 của các chủ
xe be từ M a Đa Gui và m ua được 3 m áy cày từ vùng địch đưa
vào hoạt động khai phá, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1973,
đơn vị làm được 250 ha đất và chính thức gieo sạ 180 ha số
còn lại bị nhiễm phèn nặng chưa xử lý được nên không gieo
sạ. Do chưa đắp được dòng suôi Đạ Mí nên ngăn tạm dòng
suối Đạ H àm trong m ùa nắng lấy nước tưới cho vụ đông xuân
năm ấy.
Nhờ động viên được nội bộ và huy động sức m ạnh của
quần chúng 3 xã vùng III lúc bây giờ làm nòng cốt, sử dụng
một số hàng binh của địch và lực lượng trong trại cải tạo của
tỉnh nên lúa đã được ch ăm bón tốt. K ết quả, ta thu hoạch gần
500 tân lúa trong năm đầu tiên (đông xuân năm 1973-1974).
Cũng chính trên m ảnh đất nông trường Hà Giang, liên tiếp 3
vụ liền trúng mùa. Ngoài vụ đông xuân nói trên, ta làm tiếp
vụ hè thu 1974 và đông x uân 1974-1975. Nhờ đó mà có hàng
ngàn tân lương thực dự trữ tại chỗ, chủ động phục vụ yêu cầu
lương thực, thực ph ẩm cho chiến dịch tấn công giải phóng
B 'L a o và tỉnh Lâm Đông. Đây là hướng q uyết tâm khi bắt
đầu n h ư đ ã ghi trong nghị q uyết thành lập công doanh vùng
III. Đ ây cũng là mô hình chuyển cách làm ăn trên đất núi
của đồng bào dân tộc thiểu sô' ngàn đời du canh, du cư, là
mục đích cơ bản trong nhiệm vụ của công doanh L âm Đồng
lúc bấy giờ.
Việc họp bàn mở đầu ra nghị q uyết m ất 3 ngày, việc tổ
chức thực hiện nghị q u yết chúng tôi đi khảo sát m ất 7 ngày
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và tổ chức thực hiện trong 5 tháng trường, đến 20/12/1973
bắt đâu thu hoạch.
Lúc này, địch bắt đâu phát hiện, 2 lân dội bom bắn phá,
may không chết người nhờ ta có chuẩn bị công sự chông phi
pháo của địch. Lán trại phía chân núi Đá Mài (dốc Mạ ơ i
hiện nay) bị cháy efân hết, trụ sở Ban chỉ huy công doanh sụp
2/3, anh em phải tổ chức canh gác m áy bay đ ể gặt lúa ban
đêm vô cùng gian khổ. Nhưni; cuối vụ đông xuân năm ây,theo
tổns; kết, năng suât bình quân 31 tạ/ ha, trừ mọi chi phí sản
xuất 35%. Anh em vui mừng tổ chức hội mùa. Dân 3 xã căn
cứ vùng III và trên 300 cán bộ, du kích cùng gia đình kéo
đến đâm trâu, liên hoan mừng thắng lợi suốt 2 ngày đ êm
trong đám rừng dâu giữa Đạ Mí và Đạ Hàm , vui như Têt.
Anh em giám đôc công doanh báo cáo kêt quả, động viên
cán bộ, đảng viên, du kích và nhân dân 3 xã vùng III tổ chức
làm ruộng khoán cho công doanh hoặc dân tự làm và tổ chức
công doanh dùng cơ giới khai hoang, đầu tư phân bón, giống
má cho dân không tính lãi, khi thu hoạch trả lại vôn bằng lúa
cho nông trường. Tôi cho đây là điểm sáng về chính sách
kinh tê mới đầu tiên của Đ ản g bộ tỉnh Lâm Đ ồng đặt ra trong
lúc chỉ là chính quy ên tự quản của dân.

THAM GIA XỬ LÝ BIẾN ĐỘNG NỘI BỘ PHÍA TRƯỚC
Đang lo nhiệm vụ xây dựng căn cứ phía sau, theo sự phân
công của Thường vụ Tỉnh uỷ, thì đột xuât tôi lại được thư anh
Tường - Tỉnh đội trưởng - từ tiền phương Trảng Bia gởi về
báo tin: Tân Thành - Bí thư Thị ủy T29 - bị địch bắt, và tiếp
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đó được thư anh N ăm Lực - Bí thư Tỉnh ủy - gởi vào cũng nói
chuyện Tân Thành bị địch bắt nhưng không rõ lý do. Anh em
T29 báo cáo có nhiều điểm khả nghi. Anh N ăm Lực đã bàn
với đồng chí Trường Sơn - Phó ban an ninh tỉnh - sang T29,
đến tận hiện trường để xác minh ... Tinh hình ở nhà rất phức
tạp. Anh N ăm Lực mời tôi về cùng Thường vụ họp bàn chỉ
đạo.
Tôi nhận được thư anh Tường và anh N ăm Lực cùng một
ngày, đều báo tin phía trước diễn biến không lành, cả đêm
trằn trọc không ngủ được. Tôi cho mời ban lãnh đạo công
doanh, bàn bạc kê hoạch khẩn trương, chuẩn bị ráo riết làm
vụ mùa và báo cho anh em biết việc xảy ra ở phía trước mà
anh N ăm Lực, anh Tường đã viết thư cho tôi, phải sắp xếp
công việc về ngay đế họp Thường vụ tham gia xử lý những
việc phức tạp vừa xảy ra. Tôi dặn các anh chưa phổ biến gì
về tin Tân Thành vì chưa xác minh, nhưng phải hết sức cảnh
giác, đê phòng địch càn quét, đánh phá căn cứ vùng III, nhất
là chúng dùng phi pháo tập kích như năm 1973; cần cảnh
giác triệt để vì Tân Thành biết chủ trương ta mở sản xuất tập
trung trên địa bàn vùng III. Tinh hình đang vui vẻ bỗng chốc
trở nên lo lắng!
Đúng 15 giờ chiều ngày hôm sau, tôi đến văn phòng Tỉnh
ủy gặp anh N ăm Lực. Anh đưa cho tôi xem báo cáo tình hình
các đội công tác và lực lượng tiền phương gởi về, có nhiều ý
kiến phản ảnh khác nhau: T ân Thành thực chât bị cơ sở phản,
bị bắt hay phản bội? Có phải chúng làm hiện trường giả để
ngụy trang cho ta mất cảnh giác? Chưa thể kết luận được,
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chúng tôi phải chờ anh Trường Sơn đi xác minh về.
Ngoài việc Tân Thành ra, còn có tình hình tư tưởng nội
bộ. Hơn một năm hiệp định Pa-ri có hiệu lực, địch tiếp tục vi
phạm, không thi hành, ra sức tổ chức càn quét, lân chiếm bên
ngoài, tích cực k ềm kẹp quân chúng bên trong, tiếp tục bao
vây phong tỏa về kinh tê làm cho đời sông bộ đội khó khăn.
Trong lúc đó, cùng một địa bàn nhưng quân chủ lực của R
đóng ở Lộc Ninh, Đồng Xoài, Hướng Q uảng có c h ế độ chính
sách phụ cấp sinh hoạt tương đôi bài bản khá hơn. Điều đó đã
tác động đến một số anh em trong đơn vị lực lượng từ Q uảng
Đức thông nhất sang Làm Đồng, phát sinh tư tưởng so bì, bàn
tán. Có một sô anh em muốn bỏ địa phương L âm Đồng chạy
về Lộc Ninh, cùng gia nhập quân chủ lực của R, vì trước năm
1971 quân Q uảng Đức trực thuộc R quản lý có c h ế độ khá
hơn quân địa phướng khu 6 ...
Đúng như ông bà ta thường nói: “ Họa vô đơn c h í” . Đ êm
đến, tôi cùng các anh Ba Đạo, Tường, Trường Sơn, Quốc Trung
và cả anh Bảy Sơn cùng về tỉnh để chuẩn bị họp Thường vụ
Tỉnh ủy mở rộng. C húng tôi tổ chức gặp nhau hội ý, trao đổi
trước một s ố tình hình sau khi anh Trường Sơn đi xác minh và
anh Bảy Sơn làm công tác binh vận, quan hệ cơ sở m ật giao
về, phản ảnh sơ bộ cùng nghe. Cả ba anh: Trường Sơn, Bảy
Sơn và Quốc Trung đều xác định là tên Tân T hành cùng tên
Giáng bô trí hiện trường giả để lừa chúng ta, chứ thực chất là
tên Thành đã đâu h àng giặc. T heo cơ sở bên trong báo cáo
ra, tên Giáng đã dùng xe vào vùng kiểm soát của ta với danh
nghĩa liên lạc báo tin về Việt kiều C am -pu-chia. Anh em ta
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không theo dõi, để địch dùng xe của Giáng đưa tên Thành ra
gặp Tỉnh trưởng và sau đó chúng đưa thẳng lên ở Đà Lạt đ ể
khai thác. Từ Đà Lạt, chúng thường xuyên chở Thành về
B ’Lao để khai thác nội tình của ta và cơ sở Lâm Đồng. Hàng
ngày, Thành làm việc tại B 'L a o và gặp một số cơ sở của ta
nhưng địch chưa bắt bớ ai. T h ế là ngay đêm trao đổi ban đầu,
chúng tôi đã thống nhât xác định rõ tên T hành đã thực sự
phản bội, đâu hàng giặc, nhưng nguyên nhân đưa đến phản
bội và phản động thì chưa được tập thể kết luận. _
Qua hai ngày họp Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng, căn
cứ báo cáo thực t ế xác minh của đồng chí Trường Sơn, Thường
vụ Tỉnh ủy kết luận tên T hành đã đầu hàng phản bội, thực
chất !à phản động, đã cộng tác với giặc, phản lại tổ chức,
phản lại Tổ quôc và nhân dân, nhưng chưa ra mặt truy bức,
khủng bố, bắt bớ cơ sở bên trong vì chúng đang lừa gạt dư
luận, làm cho ta m ất cảnh giác để chúng có thời gian chuẩn
bị k ế hoạch đánh ta toàn diện, đánh sâu và đánh đau hơn.
Tên Tân Thành đôì với chúng là một đôì tượng quan trọng, từ
trước đến nay trên địa bàn Lâm đông chưa hê có, chúng có
thể khai thác và sử dụng T ân Thành đánh phá phong trào
quần chúng, vì vậy ta phải có kê hoạch đốì phó toàn diện với
địch về quân sự, chính trị, kinh t ế cả b ên trong và bên ngoài.
Nhận định về nguyên nhân dẫn đ ến tên Thành phản bội,
Hội nghị Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá bản chất tên Thành là
cá nhân chủ nghĩa, tham sống sợ chết, tư tưởng địa vị kèn
cựa. Sau hiệp định Pa-ri, tên T hành dao động nặng vì sau khi
chồm lên không đạt yêu cầu. Trong lúc đó, địch lại liên tiếp
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đánh phá, lân chiếm , cá nhân y ngại gian khổ, hy sinh trong
việc tố chức thực hiện chủ trương đưa chỉ đạo của thị xã é m
lót vào bên trong, tạo lõm chính trị làm vỏ bọc đ ể chỉ đạo
phong trào đấu tranh tại chỗ. Trong cuộc họp đầu năm 1973,
y đã tỏ thái độ không đồng tình khi nhận q uyết định phân
công về phụ trách Bí thư thị xã. Ngay lúc đó, y đã có thái độ
phản ứng, nhưng ta đơn giản, không để ý theo dõi. Hơn nữa,
khi về phụ trách T29, anh em cơ quan m ất cảnh giác đ ể cô
Kim - y tá cơ quan - phục vụ bảo vệ sức k hỏe cho y, có quan
hệ bất chính. Cô Kim đã có thai hơn 3 tháng nhưng cơ quan
không biết.
Sau này thẩm tra lại thì nhận định của Tỉnh ủy chúng tôi
lúc bấy giờ cơ bản là đúng. T ên Tân Thành đã phản bội cách
mạng, phản bội nhân dân. Địch ra sức khai thác y và đã có
chuẩn bị phương án đánh phá cách m ạng một cách toàn diện,
triệt để... Nhưng rủi cho quân địch ở L âm Đồng, với bôi cảnh
thê suy lực giảm, ngày thất bại đến gần, chúng không sao
đảo ngược được tình thế. Chỉ có một tên Thành cam tâm làm
tay sai, chứ có một trăm tên Thành phản bội thì cũng sẽ bị
quân chúng nổi dậy, nghiền nát ý chí, dã tâm phản động của
chúng.
Dù sao tên Thành phản bội cũng là m ột ung nhọt trong cơ
thể chúng ta. Nó xuất hiện đúng vào lúc cuộc đâu tranh đầy
gay go phức tạp giữa mất hay còn, giữa thắng hay bại trên
địa bàn Lâm Đông, nó là đám mây đen giữa nền trời sáng
của buổi mai hồng ... V iệc tên T hành phản bội không làm
cho Đảng bộ L âm Đ ồng nao núng, bi quan mà còn kích thích
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long tự tin, tự trọng và tự hào, truyền thông đâu tranh bất
khuât của tập thê Đ ận g bộ và nhân dân các dân tộc tronCTtỉnh
lúc bấy giờ. Đ ảng bộ và quần chúng đã dấy lên lòng phẩn nộ
đôi với bè lũ bán nước, bọn phản bội Tổ quốc và dân tộc. Đó
là sức m ạnh động viên toàn lực, chuyển t h ế và lực dồn về
phía trươc, quyet tâm đập tan âm mứu địch lân chiêm vùng
giải phóng của ta và chuẩn bị mọi m ặt sẩn sàng giải phóng
địa phương, không để giặc có thời gian lập k ế sách sử dụng
tên Thành cộng tác với chúng gây nên tội ác, gây thêm nợ
mau đôi

VỚI

cán bộ cơ sở cách m ạng và nhân dân các dân tộc

trong tỉnh.
Lúc bây giờ, có một số ý kiến cơ sở b ên trong đề nghị phôi
hợp với lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ
trang bên ngoài đột nhập diệt tên T hành để trừ hậu hoạn.
Nhưng bước đầu chúng tôi đã có k ế hoạch dùng đối tượng có
cảm tình với cách m ạng mà y có quan hệ chuyển tờ cảnh cáo
đồng thời cho loan tin trong cơ sở chính trị, vạch tội phản bội
và bất chính trước nhân dân đôi với tên Thành. Ngay sau đó
địch phát hiện đã chuyển y về Đà Lạt đ ể khai thác, tránh đòn
trừng phạt của ta. Ngay từ đầu ta đã vô hiệu hóa tên Tân
Thành trước âm mưu của địch.

GIẢI QUYẾT TƯ TƯỞNG ANH EM

Lực LƯỢNG VŨ TRANG CHẠY VỀ R
Sau cuộc họp, Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất đề ra chủ
trương: T ập trung sức ổn định tư tưởng nội bộ, giải q u yết hậu
qủa việc tên T hành phản bội. T ăn g cường công tác tư tưởng
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nội bộ cán bộ, chiến sĩ phía trước nhằm nâng cao sức chiến
đâu, chặn đứng tư tưởng dao động thời cuộc trong một số cá
nhân cơ hội, lánh n ặng tìm nhẹ, đứng núi này trông núi nọ,
mà trước h ết tập trung giải quyết cho được tư tưởng anh em
lực lượng vũ trang Q uảng Đức mới sang, không đ ể anh em
kéo chạy về R. D ồn sức đánh địch lấn chiếm , bẻ gãy các
cuộc càn quét bung duỗi của địch, phôi hợp trong ngoài nắm
chắc tình hình, tổ chức đột sâu vào bên trong thị xã, thị trấn,
diệt ác, phá kềm , tiêu hao sinh lực địch, buộc địch bị động
phải kéo quân về đôi phó bên trong, tạo thuận lợi cho việc
xây dựng vùng căn cứ giải phóng theo chủ trương của Tỉnh
ủy đề ra hồi đầu năm 1973.
Qua chủ trương của Tỉnh uỷ, ban cán sự và ban chỉ huy
Tỉnh đội chúng tôi họp bàn cụ thể hóa, hình thành 5 phương
án và giải pháp phải tập trung sức giải quyết, đó là:
1. Ra sức ổn định tình hình tư tưởng nội bộ, trước hết phải
tích cực tấn công địch, bẻ gãy k ế hoạch nông ra lấn chiếm
vùng mới giải phóng. Tích cực đánh bọn bung xỉa ủi phá địa
hình của địch.
2. Đẩy m ạnh hoạt động du kích c h iế n tranh trong lòng
địch bằng mọi lực lượng, k ết hợp chính trị, vũ trang, binh
vận; kết hợp hoạt động đặc công bên ngoài với du kích mật,
tự vệ m ật và cơ sở nội tuyến b ên trong, đánh đau, đánh trúng
bọn ác ôn đầu sỏ, bọn đâu hàng phản động cực đoan, làm
rung chuyẹn cơ quan đầu não của địch ở tỉnh, huyện và xã.
3. Phát động quần chúng ra sức xây dựng căn cứ vững
mạnh toàn diện, mà trọng tâm là xây dựng phong trào du
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kích chiến tranh, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ, mở rộng
vùng giải phóng, đưa diện tranh chấp vào sát nách đầu não
của địch.
4. Đẩy m ạnh công tác binh vận, địch vận, hỗ trợ cho hoạt
động vũ trang phát triển, chông càn q uét lân chiếm , bảo vệ
giao thông, hành lang an toàn, lưu thông thông suốt giữa tỉnh
và huyện, xã đến đội công tác, đường hành lang liên vận
liên tỉnh về khu, vê R.
5. Khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt, lập nhiều phương án
chiến đâ'u, sẩn sàng đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của chỉ
đạo, chỉ huy chung.
Cơ quan tham mưu chính trị hậu cần chuẩn bị sẩn binh
yếu địa chí, chuẩn bị chiến trường. Tỉnh chuẩn bị cho lực
lượng của tỉnh. Huyện, thị xã chuẩn bị cho hoạt động thường
xuyên trong thị xã, thị trấn và đội mũi công tác chuẩn bị hoạt
động trên địa bàn mình phụ trách. Động viên cao độ cán bộ
và chiến sĩ vươn lên hoàn thành nhiệin vụ được giao.
Sau hội nghị này, Thường vụ Tỉnh ủy lại giao tôi tiếp tục
làm nhiệm vụ tiền phương với cương vị là Chính trị viên Tỉnh
đội, lo tổ chức điều hành thực thi nghị quyết, dành thời gian
giải quyết công tác tiền phương và có k ế hoạch kiểm tra hậu
phương theo phương án mà Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua,
có biện pháp chỉ đạo cụ thể đơn vị công doanh mới lập ra,
thông qua cơ quan tham mưu chính trị hậu cần kết hợp với
kinh tài mà kiểm tra và chỉ đạo phía sau.
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Qua một tháng triển khai nghị quyết hội nghị Thường vụ
Tỉnh ủy nói trên, tình hình bắt đầu ổn định, nhưng trong nội
bộ anh em lực lượng vũ trang Q uảng Đức tiếp tục tổ chức trôn
về Lộc Ninh, chưa chấm dứt được. Trước tình hình đó, Thường
vụ Tỉnh ủy lại cử tôi đi Lộc Ninh làm việc với Bộ chỉ huy và
Bộ tham mưu R, nhờ R giúp đỡ gặp anh e m cán bộ, chiến sĩ
Lâm Đ ồng (thực chất là anh em Q uảng Đức) đã chạy về R để
giải quyết tư tưởng anh em , vận động anh e m này trở lại
chiến trường. Sô nào không chịu về thì bàn giao cụ thê cho R,
có thái độ xử lý kỷ luật số cán bộ cầ m đầu để lập lại kỷ cương
trong quân đội. V ê m ặt tổ chức, nhờ Bộ chỉ huy m iền và cơ
quan tham mưu chính trị hậu cần giúp đỡ, đoàn chúng tôi sau
hai tuần lễ đã hoàn thành nhiệm vụ của Thường vụ giao.
Tuy đại đa sô" anh em không về vì viện lẽ anh em về với
chủ lực m iền chứ không đào ngũ, nhưng để phân minh ưu
khuyết điểm trong quân đội, Bộ chỉ huy m iền quyết định kỷ
luật sô đồng chí đảng viên, cán bộ cầm đầu và giao lực lượng
này cho cơ q u a n hậu cân sắp xếp công tác. Tôi m ang quyết
định kỷ luật và thông b áo của m iền về báo cáo lại cho tỉnh và
đơn vị. Từ đó bắt đầu ổn định tư tưởng của các đơn vị, lập lại
được trật tự kỷ cương trong nội bộ và tập trung sức đi vào
nhiệm vụ chuẩn bị hoạt động đông xuân 1974-1975 và tạo
tiền đề cho thực thi k ế hoạch giải phóng B ’Lao, giải phóng
L âm Đ ồng ngày 28/3/1975 tiếp theo.

404

PHAN VI
GIẢI PHÓNG LÂM ĐỒNG NGÀY 28/3/1975

TRƯỚC NGÀY GIẢI PHÓNG
Ngày 18/2/1975 (m ùng 8 tháng giêng Ất M ão), tôi được
Bộ chỉ huy Tỉnh đội và Thường vụ phân công về kiểm tra
công tác sản xuất và công tác hậu cần phía sau ở xã 1, xã 2 và
vùng III. N ăm ây, sản xuất hè thu và đông xuân 1974-1975
đạt kêt quả khá. Giữa m ùa xuân, ngồi trên đỉnh núi Đá M ài
nhìn thung lũng Đạ Mí - Đạ H àm với cánh đồng lúa chín
vàng trải rộng m ênh mông, gió nồm hiu hiu thổi, cây cỏ lao
xao làm rung động lòng chinh khách khi về lại đồng quê, tôi
ngẫu hứng viết mây câu thơ:
. . .

Đ á - n y íe ía . q tc é e*tt d ã -

in x ttỳ

'ỉtô-tK v ề ttưuí ntác d ạ fu<ut <UZH
(ỊÁÓttắ ẾÂácÁ d i i ft4ùc ítầnỹ lú a cÁÍH
'ỈH ã

u&t etắitt. in ự Á * nànty. . .

Trong lúc thưởng thức niềm vui và cùng vui với thành quả
lao động của nhân dân các đơn vị công doanh, lòng đang say
mê ngập tràn đồng lúa chín thì bỗng tôi nhận được thư hỏa
405

tốc của anh em nông trườno đi vận tải nhu yếu phẩm từ cầu
Cháy cửa khẩu chuyển vào. Nhìn ngoài bì, tôi thấy thư của
anh Trần Lê - Bí thư Khu ủy khu 6. Tôi được biết anh Lê đi
Hà Nội họp Trung ương và làm việc, nhưng anh về lúc nào
mà viết thư cho mình? Tôi vội vã mở xem, hóa ra anh đi từ
Hà Nội về theo đường Trường Sơn. Đ ến H50, anh theo đường
hành lang đến cơ quan đại diện hậu cân khu 6 đóng ở cầu
Cháy. Anh dừng lại nắm tình hình hậu cần của khu, nghe anh
em báo cáo lại là có tôi về làm việc với công doanh vùng III
và hậu cần của tỉnh, nên anh viết thư kêu tôi ra gặp ảnh, trao
đổi trước một sô công việc. Tôi vội vàng cùng hai anh em
hậu cân biết chỗ ở anh Lẻ hẹn gặp dẫn tôi đi với tinh thân,
hỏa tốc.
Đúng 20 giờ ngày hôm ây, tôi gặp anh Lê, người mà anh
em trong cơ quan gởi trọn niềm tin. Anh đi vắng lâu ngày
ghé về, gặp anh, tôi và anh mừng ôm nhau, thăm hỏi sức
khỏe chân tình. Anh e m công doanh gởi ra biếu anh Hai Lê
m ây ký nếp và gạo thơm, m ây trái dưa, sản ph ẩm của công
doanh vùng III trên m ảnh đât lành của khu 6 đã tạo ra sau
hiệp định Pa-ri. Anh Lê cho phép tôi cột ni lông, treo võng
gần anh để tiện làm việc, trao đổi tình hình.
Ăn cơm xong, anh e m ngồi quanh b ếp lửa lập loè dưới
m ảng rừng già. Tôi báo cáo anh một sô tình hình quan trọng
trong tỉnh xảy ra sau khi hiệp định Pa-ri có hiệu lực và những
việc làm được, không làm được, những khó khăn mới xảy ra
và khó khăn tưởng chừng không vượt qua nhưng đã được giải
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quyết. Anh ngồi trao đổi say sưa, đã 3 lần anh em bảo vệ báo
giờ đi nghỉ nhưng mãi đến 12 giờ anh mới đi nghỉ.
Ngày hôm sau, anh tiếp tục làm việc đến 15 giờ chiều.
Khi anh N ăm T hắng - Thường vụ Khu ủy khu 6 - đến, anh Lê
tranh thủ giao cho tôi mấy nhiệm vụ cụ thể, về chuẩn bị để có
cuộc họp của khu tại cầu Cháy sẽ bàn cụ thể bổ sung nhiệm
vụ xuân và chuẩn bị cho hè thu năm 1975 trên chiến trường
Lâm Đồng. Anh Lê còn dặn tôi viết thư về cho anh N ăm Lực
anh Tuân, anh Công chuẩn bị đi họp, anh sẽ có điện trực tiếp.
Anh bận sắp xếp làm việc với anh N ăm Thắng, công việc
của Lâm Đ ồng tạm nghe chừng ấy.
Tôi từ giã anh Lê, anh T hắn g cùng anh em ra về. Ngay
chiều hôm ây, để tiếp tục bàn triển khai công tác chuẩn bị
hậu cần mà anh Lê giao, tôi viết thư về cho anh N ăm Lực
anh Tuân báo sơ bộ chủ trương của khu, ráo riết chuẩn bị tiếp
thu lực lượng chủ lực, phối hợp hành động đánh B ’L ao và các
anh chuẩn bị đi họp.

GIẢI PHÓNG LÂM ĐỒNG
Chiến thắng Buôn M a Thuột và chiến trường Bắc Tây
Nguyên đã tác động lớn đến chiến trường L âm Đồng - Tuyên
Đức.
Trên địa bàn L âm Đồng (cũ), quân địch tuy còn đông nhưng
đã mang tâm lý bi quan thua cuộc và chịu ảnh hưởng nhiều
thông tin quân ngụy bại trận khắp các chiến trường dồn đến
B ’Lao.
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v ề phía ta, lực lượng được tăng cường, khí t h ế phân khởi,
dồn dập tin vui chiến thắng khắp nơi đưa đến cổ vũ động
viên liên tục. Trong quân khu, chiến dịch đông xuân 19741975 đã giải phóng Tánh Linh- Hoài Đức... Nhân dân Lâm
Đồng tiếp tục đánh địch lấn chiếm , buộc chúng rút bỏ chốt
lấn chiếm ở Trảng Bia và đánh tan âm mưu đánh ch iếm vùng
Bắc thị xã B ’Lao, buộc chúng rút bỏ khu tập trung dân, lập
ấp kiểu mẫu Bình Phước, M a Đa Gui v.v...
Trong tương quan lực lượng, địch đông hơn ta nhiêu nhưng
trong xu thê suy yếu, tan rã. Còn lực lượng ta tuy ít nhưng
được tăng cường, bổ sung cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau 2
năm chiến đấu chông lấn chiếm , thi hành hiệp định Pa-ri,
quân dân ta vẫn giữ vững địa bàn và trong tư t h ế sẩn sàng
chuẩn bị phôi hợp chiến trường, tiến lên đập tan âm mứu phá
hoại hiệp định Pa-ri của địch, phá vỡ vùng tạm bị chiếm , mở
rộng vùng giải phóng tại địa phương, cùng cả nước tiến lên
giành toàn thắng với khẩu hiệu “ 27 n ăm ìịch s ử chiến đâu
c h ố n s M ỹ giành lâ y n g à y n à y ”, “ Tâ't cả cho chiến dịch, tất
cả cho chiến thắng", với tinh thần dồn sức, đảm bảo hoàn
thành mọi nhiệm vụ mà Bộ tư lệnh m ặt trận quân khu 6 phân
công, với tư t h ế sẩn sàng làm lại một lần nữa kiểu chồm lên
giành thắng lợi...
Ngày 10/3/1975, Tỉnh ủy L âm Đ ồng nhận m ệnh lệnh của
Quân khu ủy quân khu 6 về các nội dung cần triển khai trước
khi Khu ủy khu 6 họp hạ q uyết tâm , mở chiến dịch tấn công
thị xã B ’Lao, giải phóng L âm Đồng. Đ ồng chí Bí thư Khu ủy
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khu 6 trực tiếp k iểm tra tình hình và chỉ thị cho L âm Đồng
phải tập trung lực lượng cao nhất, huy động tối đa mọi khả
năng sức người, sức của phục vụ cho chiến dịch, chuẩn bị
lương thực, thực phẩm , súng đạn, thuốc men, phương tiện
giao thông, hành lang vận chuyến phục vụ chiến dịch.
Ngày 13/3/1975, Khu ủy khu 6 triệu tập hội nghị tại cầu
Cháy ở phía Nam bến phà Tà Lài (lúc đó L âm đồng phụ
trách xây dựng và p h á t triển vùn? này) Cuộc họp Khu ủy
khu 6 có B ộ ch ỉ h u y qu à n đo àn

4

v à SƯ đ o à n

7

c ù n g dự, đ ồ n 2

thời có mặt đồng chí Bí thư. Phó bí th ư k ic m Chính trị viên và
Tham mưu trưởng Tỉnh đội L âm Đồng cùng dự. Cuộc họp đã
phân tích, đánh giá rõ tình hình ta, địch trên địa bàn Lâm
Đồng và hạ quyêt tâm giải phóng B ’Lao bằng lực lượng phối
h ợ p g iữ a c h ủ lự c m iề n

vũ trang

tr o n g

và

k h u v ớ i lự c lư ợ n g v ũ t r a n g v a

bán

địa phương, kết hợp tấn cóng vũ íranụ với tấn

công chính trị. binh vận, đập tan ỉực lượnc đề kháng, vó hiệu
hóa bộ máy kém kẹp của địch, vân động quàn chúng nổi dậy
giải phóng quê hương... Hội nghi phân công SƯ đoàn 7 (quân
đoàn 4) là lực lượng chu công đánh thị xã R 'L ao, quân chủ
lực khu 6 khẩn trương chuẩn bị phối hợp đánh giải phóng Di
Linh, ngăn chận lực lượng địch ở T uyên Đức phản kích, chi
viện cứu nguy cho quân ngụy ở L âm Đồng.
*

Sau khi nhận nhiệm vụ trực tiếp của hội nghị Khu ủy khu
6, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đ ồng lúc bấy giờ chỉ kịp hội ý
phân công và các đồng chí Tỉnh ủy có m ặt chịu trách nhiệm
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truyền đạt dây chuyên, phân công cụ thể từng mặt, từng đồng
chí phụ trách từng m ảng, phục vụ chiên đâu, vì không có thời
gian đ ể tổ chức hội nghị Tỉnh ủy bàn bạc ra quyết định cụ thể
về phần mình.
Đồnsz chí N ă m Lực - Bí thư Tỉnh ủy - cùng đồng chí Tỉnh
đội trưởng (anh Ba Tuân) lo m ảng Di Linh, anh Ba Thành Thường vụ Tỉnh ủy - đặc t r á c h địa bàn Q uảng Đức, tôi cùng
các đồng chí tham mưu, hậu cần tỉnh đội chịu trách nhiệm
cùnẹ sư đoàn 7 chuẩn bị tổ chức lực lượng tân cônơ giải phóng
thị xã B ’Lao, tiến hành công tác hậu cần, làm công tác dân
vận, binh vận, phục vụ tác chiến.
Chúng tôi vừa lo huy động dân quân mở đườne tấn công,
đưa xc pháo tiếp cận trận địa, vừa-lo tổ chức chiến đâu. Theo
mệnh lệnh của Bộ tư lệnh mặt trận, việc mở đường phải làm
xong trong vòng 10 ngày (15-24/3/1975), đặc biệt là con đường
từ Đ ạ Tẻ lên đồc Kon 0 , đến đôi Bà Rú, dài 12 cây sô (vùng
Nao Lùng, xã Lộc Bắc hiện nay). Đây là con đường kéo hai
pháo 130 và tải đạn đủ 3 cơ số, đôn ngày 26/3/1975 phải tập
kết đủ và bô" trí xong trận địa, sẵn sàng chờ lệnh. Lúc bấy siờ,
chúng tôi đã huy đ ộ n s cả nội bộ các đơn vị phía sau cùng với
lực lượng dân quân du kích và nhân dân căn cứ, trên 1.500
người, có đội cône binh hướng dẫn. Lực lượng được tổ chức
quân sự hóa với đội hình A. B, c và phân công chịu trách
n h iệ m từ n g đ o ạ n , v ớ i k h í t h ế t h i đ u a h o à n th à n h n h iệ m vụ

được giao, thời gian lao động 12 giờ trong ngày. Có đoạn
khó, làm chậm, ban chỉ huy dân công đã phát động lực lượng
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đốt đuốc dưới tán rừng đế thi công cả ban đêm, đảm bảo
bằng được chỉ tiêu mỗi lao động là làm đủ 8m dài và 6m
ngang được giao. Với trách nhiệm và khí t h ế thi đua sôi nổi
khẩn trương, đúng 12 giờ n gày 25/3/1975, chúng tôi

đã

nghiệm thu bàn giao, về trước k ế hoạch một ngày. Lúc đó,
công binh thi công cũng đã xong các câu gỗ. Đ ày là công
trình khó khăn, phức tạp nhất được thi công vưựt k ế hoạch,
theo yêu cầu của chiến trường, phục vụ cho việc tấn công
giải phóns; B ’Lao...
Song song với việc làm đường kéo pháo, một bộ phận
khác mở đường mòn phục vụ bộ binh tân công qua đường
suôi 9 khúc lên dốc Bằng Lăng, đến xóm mới T ân Gia Rang,
đảm bảo cho trung đoàn 141 su' đoàn 7 tiến chiêm trận địa
Bắc tiểu khu B ’Lao, ém sát sân bay Kohinda, đ ảm bảo an
toàn cho lực lượng đánh vu hôi.
Hai lực lượng làm đường nói trên, sau khi hoàn thành nhiệm
vụ mở đường, chuyên thành lực lượng dân công phục vụ hỏa
tuyến hậu cân cho sư đoàn 7.
Ngoài lực lượng dân binh mở đường,nhiệm vụ hậu cần
còn một vân đề quan trọng nữa là giải quyết lương thực, thực
phẩm, đảm bảo cho 3 ngàn cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chiến
trường hành quân chiến đấu trong vòng 20 ngày đêm và chuẩn
bị 1 đên 2 cơ sô dự bị cả lương thực, thực phẩm , thuốc men,
đẹn dược đảm bảo phục vụ đắc lực cho mọi tình huông phức
tạp trong chiến đấu, không để xảy ra tình trạng như trận đánh
Dị Linh ngày 20/8/1968.
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Với yêu câu đó. chúng tôi họp phát động cán bộ các buôn
ấp và lực lượnq già ràng các xã căn cứ, th ô n s qua cốt cán mỗi
xã mà huy động quân chúnc với khẩu hiệu " A i có lúa cho
m ượn lun, a i có s ụ o cho m uự n LTạo, có Ịợn sà sấn sằỉiíỊ bán

lợn sù V'ỏ điêu kiện cho bộ đội, phục vụ chiến trườns siỉù
p h ó n g 8 'L iìo " . Chúng tôi đã huy động lực lươnc phu nữ căn
cứ ngày đèm giã xone 2.000 xá lúa (* )c ủ a tổ chức cónc doanh
vùnẹ IU đê phục vụ cho ho đội
T r on g ch i ên dịch ẹiải phónLr Phước L o n g - Đ ô n " Xoài có

bài hát Tiếng chủ \ lròn sóc B o m Bo, còn ở Lâm Đông ílì.ím;
3/1975 thì lại rầm rộ tiế n s chày giã gạo phục vụ chiến trườn 2
cua chị em phụ nữ căn cứ Bắc vùng III, rộn rà n " trên khắp
buôn làn ạ. Nhờ vậv, trong vònụ một tuần lễ. đã giã được
4.000 xú lúa làm ra I 20 tan cạo. ĩ 5 tán thực phâm cune cáp
cho hâu cân phục

v ụ

chiền

d ịc h

mành toàn

th á n

Li.

Trong kỳ cóng này có nhữnc tàm gương lao độny, quên
mình phục vụ cho chiến dịch như đ ồ n " chí K ’ Liêu, Ma Bu.
K Đạ, K' Xuyên... níiàv đêm bám dân tuyên truvền độns
viên nhân dân tham gia đóng góp nhãn tài vật lực phục vụ
chiên dịch vô điêu kiện.

Trong việc chuẩn bị chiến đấu. chúng tôi không quên một
nhiệm vụ rất quan trọng là huy động lực lượng thường trực
phía sau sẩn sàng chông địch phản kích, đánh lén căn cứ và

* 1 xá l úa = 5 0 ke, l à m ra đ ư ợ c 3 0 kii nạo.
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Tử trái sang phải: Đổng chí K liê u , tác giả, bác Ma Bu

phôi hợp với chiến trường Gia Nghĩa - Buôn M a Thuột đánh
bọn tàn quân tháo chạy.
Từ ngày 20 đến ngày 23/3/1975, trung đoàn 271 của ta
phát huy chiến thắng Buôn M a Thuột đã đồng loạt tấn công
giải phóng Đức Lập, tiến về thị xã Gia Nghĩa (*), Kiến Đức.
Địch ở nơi đây hoảng hốt tổ chức tháo chạy về đường 14 Bis
về phía Di Linh và thị xã B ’Lao, m ang theo cả gia đình qua
Kin Đạ, đi xuyên qua căn cứ xã 4, xã 5 (nay là 2 xã Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân). Ta đã huy động lực lượng dân
quân du kích phối hợp với lực lượng bộ đội địa phương K3
(Di Linh), tự vệ cơ quan Tỉnh ủy, chặn địch suốt 3 ngày đ êm
trên trận địa N am và B ắc Kin Đạ, làm tan rã hàng ngàn tên
tàn quân, phá huỷ xe pháo bỏ tại trận địa, bắt sống 200 tên và
thu nhiều súng đạn, quân trang.
*

Thị xã G i a N e h u i ( t ỉ nh Q u ả n g Đ ứ c ) l úc đ ó d o t ỉ nh L â m Đ ồ n g q u à n

lý, chỉ đạ o.
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Chúng tôi cho đây là một chiến công quan trọng góp phần
cổ vũ khí t h ế sẩn sàng giải phóng thị xã B ’Lao, thị trấn Di
Linh.
Với thời gian lịch sử diễn ra hết sức ngắn, không quá 3
tuần lễ, quân dân L âm Đ ồng đã tiến hành đồng loạt các mặt
công tác phục vụ chiến dịch giải phóng tỉnh nhà, từ công tác
nắm địch, phân tích đánh giá đúng địch ta, tham gia phương
án phối hợp chiến đấu với chủ lực khu, chủ lực m iền, vừa
khẩn trương chuẩn bị đảm bảo hậu cần phục vụ chiến dịch,
mở đường kéo pháo, inở đường tiến quân tiếp cận trận địa,
ém sát địch, vừa phôi hợp với chiến trường Buôn Ma Thuột,
giải phóng Gia Nghiã, Kiến Đức, đánh tan bọn tàn quân kéo
chạy qua căn cứ, bắt sống và buộc hàng nhiều tên, vừa lo hậu
cân cho chiến dịch, giải quyết chính sách hàng binh, vừa phôi
hợp mở đợt tân công địch vận, phát động quần chúng tham
gia chiến dịch, vận động ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện,
đăng ký, nạp vũ khí, tài liệu, tài sản, ổn định nhân dân trở lại
làm ăn, xây dựng t h ế trận, sẩn sàng chông địch phản kích...
Đây là một trận chiến đâu hết sức phi thường bằng sức
m ạnh tổng hợp của quân và dân ta, thể hiện sự lãnh đạo của
Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên L âm Đồng đã có kinh nghiệm
dày dạn trong quá trình chiến đấu 21 năm đánh Mỹ và thắng
Mỹ. Với sức m ạnh truyền thống của Đ ảng bộ trong lịch sử
xây dựng và bảo vệ đất nước, chúng ta phải làm gì trong giai
đoạn mới với mục tiêu dân giàu, nước m ạnh, xã hội công
bằng và văn minh trong thời kỳ đổi mới?
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