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                         CHIẾN THẮNG VŨNG-RÔ (*) 

                                                       Thơ trường thiên: Trần Quốc Bảo      
 

Xin nhắc lại những dòng Quân Sử, 

Thật lẫy lừng “Chiến Thắng Vũng-Rô”! 

Để Người Lính trên bước đường viễn xứ, 

Vẫn tự hào “Chiến sĩ dìệt Cộng nô”! 
                                         -o- 

Nếu bạn đi trên Quốc lộ Số Một, 

Qua Khánh-Hoà, đến dãy Trường-Sơn. 

Gặp đèo cao nhất Nước, là Đèo-Cả, 

Hùng vĩ quanh năm, gió hú mây vờn! 

Nhìn xuống chân Đèo … Tu-Bông, Vạn-Giả, 

Xa xa Đại-Lãnh, xóm lá dân nghèo. 

Đến một vùng, vách đá cheo leo, 

Eo biển “Vũng-Rô” hoang vu  nằm giữa. (hình: A ) 

Thấp thoáng sườn non, vài tiều phu chặt nứa, 

Dăm ba dân chài, ngoài bãi biển giăng câu. 

Ai ngờ … nơi đây là bí mật “bến tầu”! 

Cộng sản Bắc Việt chuyên chở vũ khí, 

Tiếp tế ngầm, cho bọn Cộng phỉ miền Nam. 
 

Ngày 16 tháng 2 năm 1965, 

Trung úy Bowers lái trực thăng dọc bờ duyên hải (1) 

Thấy một tầu khả nghi tại bãi Vũng-Rô, 

Liền báo  Cố vấn trưởng MACV, Thiếu tá Rodgers (2) 

Cùng Hải Quân Thiếu tá Hồ-Văn-Kỳ-Thoại (3)  

Tư lệnh Vùng 2 Duyên hải, tại Nha-Trang. 

Lập tức, phi cơ thám thính phái tớí hiện trường, 
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Quan sát thấy, sườn núi nhiều địch quân ẩn nấp! 

Cuộc Hành quân quy mô liền được triệu tập, 

Phối hợp đủ thành phần: Hải Lục Không quân. 
 

Khu trục AD-1 Skyraider cấp tốc thực hiện phi tuần, 

Oanh kích phủ đầu, nhận chìm tầu biển địch. 

Thiếu tá Thoại chỉ huy cuộc Hành quân xung kích (hình: B ) 

Quân số tham chiến rất hạn chế trong tay. 

Chiến trường nơi đây, sườn núi, rừng cây, 

Địch chiếm cao điểm,  nhiều hang  sâu ẩn trốn. 

Lực lượng cơ hữu của ta, có Duyên đoàn 24, 

Và Liên đoàn Nguời Nhái, quen hoạt động biển hồ,  

Được Hộ tống Hạm Tụy-Động (HQ-04) chở tới Vũng-Rô, 

Gặp chiến địa núi rừng, vẫn xông pha dũng  cảm! 

Đơn vị tiền kích, làm Cộng quân khiếp đảm! 

Là Lực lượng Đặc Biệt, do Trung úy Từ-Vấn chỉ huy, (4) 

Được trực thăng vận bốc đến Đại-Lãnh cấp kỳ! 

Lên Hải Vận hạm Tiền-Giang HQ.405 vào trận! 
 

Cuộc chiến diễn ra đã vô cùng gay cấn. 

Trung đoàn Cộng trên cao, xạ kích điên cuồng!  

Đợt xung phong đầu, hai chiến sĩ ta tử thương! 

Hạm đội : HQ-405, HQ-04 và Chi-Lăng II.HQ-8, 

Nã đại bác, liên hồi vào khu rừng rậm rạp, 

Khoá miệng sơn pháo ,  hỏi tội quân thù! 

Thung lũng hoang vu, khói lửa mịt mù, 

Thêm hỏa lực không quân, dội long trời lở đất! 

Lực lượng Đặc biệt nương theo địa hình địa vật, 

Bung vào trận địa, cận chiến với Cộng nô. 
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Tình báo cho hay:  bọn địch ở Vũng-Rô, 

1 Trung đoàn, thuộc Quân đoàn 5 Công sản.  

Nhiệm vụ  tử thủ nơi đây giữ kho súng đạn, 

Từ Bắc chở vào cất dấu trong hang! 
 

Những Chiến sĩ can trường “Lực Lượng Đặc Biệt”, 

Suốt 3 ngày quần thảo với lũ sài lang! 

Đến chiều 19 tháng 2 (1965), quân ta toàn thắng! 

Chiến lợi phẩm:  Gồm 1 kho vũ khí hạng nặng, 

Đại bác 57 ly, 2 Đại liên, 1000 trung liên, 

1 hang chứa vũ khí cá nhân còn mới nguyên! 

Gồm 2000 Mauser, 150 Tiểu liên Trung cộng,  

300  Carbin và Tiểu liên Tiệp Khắc, 

Trên 1 triệu đạn súng cá nhân cùng đại bác, 

1 kho mìn cùng chất nổ hiệu Nga sô. (hình: C ) 

Ta đã xóa sổ gọn một Trung đoàn Cộng nô! 

Thắng lợi hành quân, được ghi nhận quá ư to tát! 

Đại Tướng Nguyễn-Khánh đã đến tận nơi thị sát.(hình: D ) 

Tổng Tư Lệnh khen thưởng xứng đáng tất cả chiến binh. (hình E & G) 

Chiến thắng này, lột trần mặt nạ Hồ-Chí-Minh! 

Phản bội Hiệp định Genève, chủ trương xâm lăng binh biến! 

Ngày hôm sau, Uỷ hội Quốc-tế Kiểm-soát Đình-chiến, 

Đến chiến trường, xác nhận: CSBV xâm nhập Miền Nam. 
                                         -o- 

“Đại thắng Vũng-Rô”, Một chiến tích vẻ vang, 

Chói lọi muôn đời những trang Quân Sử Việt! 

-  Bằng chứng hiển nhiên cho ngàn sau rõ biết, 

Lũ Bắc Cộng  đội lốt Giải phóng miền Nam, 

Gây nên cuộc chiến tranh Nam Bắc tương tàn! 
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Đưa trọn Việt Nam vào ao tù Cộng Sản! 

- Người Lính VNCH, dù trên đường di tản, 

Vẫn luôn tự hào với  “Đại Thắng Vũng-Rô”! 

Thực xứng danh:  “Chiến-Sĩ diệt Cộng nô”! 
 

         Trần Quốc Bảo 
               Richmond,Virginia 

           Địa chỉ điện thư của tác giả:quocbao_30@yahoo.com 

 

Ghi chú:  

(*) Bài Thơ “Chiến Thắng Vũng Rô” này, là một tài liệu Quân-Sử, tác giả TQB đã tham khảo tư 

liệu và được sự hiệu đính trực tiếp, của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (ở Houston,TX) và Đại Tá 

Từ Vấn (ở Sacramento,CA)  

(1) Trong một phi vụ tản thương, Trung Úy J.S.Bowers lái trực thăng UH.1B   đã bay qua vùng 

Vũng Rô, cách Nha Trang khoảng 50 dặm. 

(2) Thiếu tá H.P.Rodgers, Cố vấn trưởng, Bộ Tư Lệnh Vùng 2 Duyên hải tại Nha-trang 

(3) Sau này ông Hồ-Văn-Kỳ-Thoại là Phó Đề Đốc Hải quân/QLVNCH 

(4) Ngay sau Trận Vũng Rô, Trung uý Từ Vấn được gắn lon Đại Úy (thăng cấp tại Mặt Trận) - Sau 

này ông Từ-Vấn là Đại Tá/Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 5.BB /QLVNCH  (Tư Lệnh SĐ 5 là Thiếu 

Tướng Lê Nguyên Vỹ - đã tuẫn tiết 30/4/75) 

 

Hình ảnh đính kèm: (6 hình ảnh tư liệu do Phó Đề Đốc.Hồ Văn Kỳ Thoại và Đại Tá Từ Vấn  

cung cấp) 

 

 
(A) Bản đồ vùng Vũng-Rô 
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(B) Thiếu Tá Hồ-Văn-Kỳ-Thoại (người thứ 1, từ trái) sau chiến thắng Vũng-Rô, được ân thưởng 

Bảo-Quốc Huân-Chương Bội Tinh kèm Anh-Dũng Bội-Tinh với nhành dương liễu, hình chụp 

chung cùng các Hạm trưởng Hải Quân (1965) 

(Sau này ông Hồ-Văn-Kỳ-Thoại là Phó Đề Đốc Hải quân/QLVNCH) 

 

 
(C) Vũ khí, đạn dược, mìn chất nổ… chiến lợi phẩm ta đoạt của VC trong trận Vũng-Rô. Một số 

đã phá hủy tại chỗ. Số lớn tịch thu, đưa xuống bãi biển để chở về 

 

 
(D) Thiếu Tá Hồ-Văn-Kỳ-Thoại (quân phục mầu xanh,người thứ 2 từ trái) Chỉ huy cuộc Hành 

quân Vũng-Rô; và - Đại Tướng Nguyễn-Khánh (tay cầm thuốc lá,ngườì thứ 2 từ phải) đến thị sát 

Chiến trường Vũng-Rô, đang xem chiến lợi phẩm. 
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(E) Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gắn Đệ  Ngũ Dẳng Bảo Quốc Huân Chương 

 cho Trung Úy Từ Vấn (Sau này ông là Đại Tá/Tham Mưu Trưởng SĐ5.BB) 

 

 
(G) Trung ÚY Từ Vấn (thứ 2 từ trái) và các Chiến Hữu, Trận Vũng Rô đứng trước 

Chiến lợi phẩm 
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