
Vài Nét Về Trận Thành Cổ Quảng Trị Năm 72. 
      KQ Lê Văn Hải 

Là một trận chiến “bốc lửa” giữa một bên là Cộng Sản Việt Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa tại khu vực thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là một trong những trận chiến ác liệt nhất, 
dài nhất, trong Chiến dịch “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 1972, cao điểm nhất trong cuộc Chiến Tranh 
Việt Nam. 

Trận chiến kéo dài trong suốt 81 ngày đêm, (gần 3 tháng!) sau khi CSVN liên tiếp tung vào các 
đơn vị bộ binh tinh nhuệ nhất, cũng như sử dụng hỏa lực bom đạn tối đa, cực kỳ mạnh mẽ, do 
Nga và Trung Quốc yểm trợ, nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thành công trong việc tái 
chiếm lại Cổ Thành, đánh dấu là một trong những chiến thắng lớn trong cuộc chiến. 

Sau 12 tuần lễ liên tục tổng công kích, đạn pháo ngày đêm, mịt mù khói lửa, đến giữa đêm ngày 
15 rạng ngày 16 tháng 9 năm 1972, lực lượng Thủy Quân Lục Chiến VNCH, đã tiến vào thị xã 
Quảng Trị và kiểm soát toàn bộ khu vực Cổ Thành. Rạng sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, hai 
tiểu đoàn 3 và 6 Thủy Quân Lục chiến, từ các vị trí vừa chiếm được trong Cổ Thành, đã tung ra 
lục soát và đánh tới tấp, thanh toán các chốt còn lại của quân Cộng Sản Việt Nam. 

Đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, một toán Cọp Biển của tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục 
Chiến. đã Dựng Cờ của Việt Nam Cộng Hòa, bay phất phới trên cổng tường phía Tây Cổ Thành 
Quảng Trị, hát vang bài ca… “Cờ Bay! Cờ Bay! trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua 
bằng…máu!...” Hình ảnh những người Lính VNCH dựng cờ, biểu tượng cho việc Quân lực 
VNCH đã hoàn tất cuộc tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Ghi thêm một nét son trong những trận 
chiến thắng lẫy lừng trong Quân sử. 

“Chiếm lại bằng… Máu!” cứ “Một người ngã gục, hàng ngàn người đứng lên!” Bằng chứng 
hùng hồn của Người Lính VNCH, hơn 20 năm trong cuộc chiến, vẫn giữ vững tinh thần: “Tổ 
Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm,” và “vì Dân mà chiến đấu, vì Nước mà hy sinh!”  

Dù cuộc chiến đã ngưng tiếng súng gần nửa thế kỷ, nhưng hình ảnh oai hùng của Người Lính 
VNCH vẫn sống mãi trong lòng người dân yêu mến Tự Do, Dân Chủ. 

Những ai đã chết vì sông núi, 

Sẽ sống muôn đời với núi sông. 

Người Lính VNCH Muôn Năm! 

San Jose ngày 11 tháng 1 năm 2021 

Người Lính LVHải 

 


