
TĐ2/TQLC trở về Saigon cuối tháng 
3/1966. Th/Tá Lê Hằng Minh tổ chức tiệc liên 
hoan mừng chiến thắng cho đơn vị tại hậu cứ 
Thủ Đức.

Sau khi SĐ1 Không Kỵ Hoa Kỳ rời vùng 
hoạt động, CS có ý định tấn công chiếm tỉnh 
Bình Định. Nhưng chúng bị CĐA/TQLC, 
trong đó có TĐ2/TQLC đã đập tan âm mưu 
của địch tại khu vực Quận Bồng Sơn.

Để tưởng thưởng công trạng, Tư Lịnh 
QĐII, ngoài việc ân thưởng Huy Chương còn 
trao tặng một số tiền thưởng để các đơn vị 
TQLC khao quân. Tr/Tá Nguyễn Thành Yên 
(TQLC gọi là Ông Già Đầu Bạc) CĐT/CĐA/
TQLC đã chia số tiền cho các đơn vị tham dự 
hành quân. Các cấp chỉ huy của TQLC chia 
tiền công khai minh bạch dùng vào lợi ích cho 
đơn vị. 

Th/Tá John (Big John) Cố Vấn Trưởng 
TĐ2/TQLC và tôi ( Đ/U Thomas E. Camp-
bell) Cố Vấn Phó vào văn phòng Tiểu Đoàn 
Trưởng TĐ2, Th/Tá Lê Hằng Minh để tặng 
ông hai chai rượu “Chivas Regal” và hai cây 

( Trích hồi ký “My War Việt Nam” của Col. Thomas E. Campbell  USMC retired)

thuốc “Salem” như một lời cám ơn về những 
đối xử lịch sự và tiếp đãi chúnh tôi trong thời 
gian theo đơn vị này đi hành quân.

Quân Lực VNCH còn giữ một ít truyền 
thống của Quân Đội Pháp là thường mang huy 
chương khi mặc quân phục tác chiến. Trong 
bữa tiệc liên hoan với quân phục rằn ri tác 
chiến, trên ngực Th/Tá Lê Hằng Minh lấp lánh 
ba huy chương, Thượng Sĩ Chơn, người cận 
vệ, cũng vậy.

Sau khi nhận quà, Th/Tá Minh cùng chúng 
tôi đi đến hội trường để dự tiệc khao quân. 
Dáng đi của Th/Tá Minh theo lối diễn hành 
của QĐ Pháp, đầu ngẩng cao, chân rảo bước 
ngang qua sân tập cơ bản thao diễn của Tiểu 
Đoàn, hướng về hội trường rông lớn, lợp bằng 
những tấm tôn, các cây dừa có tàn lá rậm rạp 
che mát về hướng Đông của doanh trại. Khi 
chúng tôi vừa bước tới cửa hội trường thì có 
tiếng hô lớn:

-Vào Hàng- Phắc.
 Khoảng 500 quân nhân, đầu để trần, đứng 
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bàn dài chất đầy những chai bia và nước ngọt. 
Không khí thật im lặng khi Th/Tá Minh bước 
vào hội trường, ông đi thẳng đến bàn có Đ/Úy 
Tiểu Đoàn Phó, Sĩ Quan Ban 3, các sĩ quan 
Đại Đội Trưởng, hai Cố Vấn là Big John và 
tôi. Ngừng một chút, Th/Tá Minh nói thật to, 
chậm và nghiêm trang:

-Chào tất cả anh em, những chiến sĩ can 
đảm và trung thành của TĐ2/TQLC.

 Xong rồi ông chào tay và tiếp tục nói:
-Anh em ngồi xuống, chúng ta bắt đầu 

thưởng thức bữa tiệc liên hoan mừng chiến 
thắng của đơn vị ta vừa qua.

Sĩ Quan phụ trách tổ chức buổi tiệc hô to:
-Ngồi….. xuống.
Mọi người ngồi xuống, những nhân viên 

nhà hàng rót bia và nước ngọt theo yêu cầu của 
các anh em. Những cuộc đối thoại bắt đầu nổ 
vang như pháo, vui vẻ và thật náo nhiệt. Nhân 
viên nhà bếp và nhà hàng được thuê cho bữa 
tiệc đi tới đi lui dọc theo các bàn mang đến 
thức ăn đủ loại. Một bữa tiệc thật thịnh soạn, 
lần đầu tiên tôi thấy tất cả Tiểu Đoàn 2 họp lại 
trong một bữa tiệc. 

Các “Cọp Biển” ngồi đối diện nhau, một số 
rất trẻ từ 19 tuổi trở lên, có số khoảng 35 hay 
hơn một chút, đều hớt tóc ngắn và mang huy 
chương. Những quân nhân trẻ, không có huy 
chương rất kính phục các đàn anh thâm niên. 
Bảng tên mầu tím nằm túi áo.

Như tôi đã nói TQLCVN làm việc một cách 
thực tế, không trình diễn phô trương. Người 
lính trẻ, một hạ sĩ quan lớn tuổi xử dụng một 
loại vũ khí tự động, lý do vì xử dụng thành 
thạo loại vũ khí nầy. Anh sẻ thấy một trung sĩ 
mang khẩu trung liên BAR, hoặc khẩu ĐB75 
ly hay súng cối 81 ly. Cũng giống như QĐ Hoa 
Kỳ mang súng không phân biệt theo cấp bậc.

Th/Tá Minh đứng dậy, giơ một tay ra hiệu 
im lặng, cả hội trường không tiếng động,  mọi 

người hướng về vị tiểu đoàn trưởng. Ông cầm 
hai chai rượu mà chúng tôi mang đến, mở nắp 
rồi chuyển chai rượu qua các dãy bàn giữa 
tiếng hoan hô của anh em Trâu Điên. Th/Tá 
Lê Hằng Minh cũng chuyển hai cây thuốc lá 
Salem, mà tôi tặng ông, cho các anh em. Khói 
thuốc bốc cao và hai chai rượu cạn dần.

Khoảng 3 giờ chiều, mọi người đã ngà ngà 
hoặc xỉn xỉn, những người khác tiếp tục đùa 
giỡn, xem mọi việc xảy ra chung quanh một 
cách bình thường. Th/S Chơn đặt một chiếc 
ghế trước mặt Th/Tá Minh và mang đến cây 
đàn Tây Ban Cầm. Th/Tá Minh ngồi lên ghế 
và cầm cây đàn bắt đầu độc tấu “Flamenco”. 
Anh cận vệ chuyền chai rượu “Scotch” còn 
một phần tư. Th/Tá Minh cầm lấy tu một hơi 
và tiếp tục đánh đàn. 

Không khí phòng tiệc bỗng trở nên im lặng, 
chỉ nghe nhạc điệu “Flamenco” với âm điệu cổ 
truyền Việt Nam và những bài hát “Đồng Quê” 
Hoa Kỳ cùng những bản nhạc Tây Phương…
Khi đứt tiếng đàn cả Tiểu Đoàn đứng dậy và 
vỗ tay hoan hô vị Tiểu Đoàn Trưởng. Th/Tá 
Minh là một tài hoa mà tôi chưa hề gặp.

Tôi là người ngoại quốc chỉ nói được vài 
tiếng Việt và họ chỉ nói một ít tiếng Mỹ. Họ và 
chúng tôi hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ cùng 
là TQLC, cùng chung đối diện với hiểm nguy 
ngoài mặt trận cũng đủ mang họ và chúng tôi 
gần gũi nhau. 

Tiểu Đoàn 2/TQLC mang danh Trâu Điên, 
đó là tiểu đoàn mà tôi được phục vụ và tôi rất 
hạnh diện về những người bạn thân yêu đó.

Tôi là một thành viên của TĐ2/TQL-
CVN-Tiểu Đoàn Trâu Điên.
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