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KÃ½ á»©c Tiá»ƒu Ä‘oÃ n 307 hÆ¡n 60 nÄƒm chÆ°a phai nhÃ²a
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Thi TrÃ¢n
08/08/2017

Ký
éc TiÃu oàn 307 h¡n 60 nm ch°a phai nhòa
* Thi
Trân
Trong ký éc cça
cñu binhÂ NguyÅn
K¿ NghiÇpÂ là
hình £nh Óng Ùi T¡ Vn Bang bË Ëch b¯n d-p
cánh tay trái treo lçng l³ng. Bang rút mã t¥u tñ ch·t
ét cánh tay bË th°¡ng rÓi ti¿p tåc mÙt tay ôm tiÃu
liên xông lên phía tr°Ûc...
Þ tuÕi 82, ¡o diÅnÂ NguyÅn
K¿ NghiÇp, cñu
binh s) TiÃu oàn huyÁn tho¡i cça miÁn Nam mang tên
307, trí nhÛ còn r¥t minh m«n khi kÃ vÁ nhïng nm
tháng hào hùng kháng chi¿n

GiÍng ông hào s£ng khi c¥t lên bài hát ch¥t
chéa niÁm tñ hào cça mÙt thÝi hoa Ï "Ai ã
tëng i qua sông Cíu Long giang, Cíu Long giang sông trào
n°Ûc xoáy. Ai ã tëng nghe ti¿ng TiÃu oàn, ti¿ng
TiÃu oàn ba trm l» b£y". Ông b£o, bài hát d¥y
lên n×i nhÛ da di¿t vÁ mÙt thÝi kháng chi¿n oanh
liÇt, nhiÁu niÁm vui và cing §y m¥t mát ã qua.

Nghe bài hát TiÃu oàn 307

¡o
diÇnÂ NguyÅn
K¿ NghiÇpÂ (thé
3 të trái sang) cùng các Óng Ùi ßÂ TiÃu
oàn 307Â x°a.
¢nh:Â Thi
Trân.
Ngày ¥y, khi mÛi 15 tuÕi, c-u bé NghiÇp °ãc
b§u làm Tr°ßng Ùi Thi¿u niên TiÁn phong xã Tân QuÛi,
huyÇn Bình Tân, tÉnh V)nh Long. Nm 1946, c-u bé có nhiÇm
vå r£i truyÁn ¡n kh¯p làng và Ón bót gi·c Pháp.
Có l§n, NghiÇp nh-n lñu ¡n ném vào ám Ëch ang
i tu§n tra. BË b¡i lÙ nh°ng nhÝ nhanh trí NghiÇp ã
trÑn thoát °ãc khi bË vây b¯t. Sau ó các chi¿n s)
cách m¡ng ã °a c-u thoát ly vào Khu 9 và sau ó
vÁÂ TiÃu
oàn 307.
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TiÃu
oàn 307Â thành
l-p ngày 5/7/1948, là ¡n vË chç lñc cça chi¿n khu 8
bao gÓm các tÉnh Tân An, Mù Tho, B¿n Tre, V)nh Long, Trà
Vinh, Óng Tháp. "Chi¿n tr°Ýng thÝi ó c§n có
mÙt tiÃu oàn ç m¡nh, cân séc Ã tiêu diÇt trÍn
mÙt tiÃu oàn Ëch. Sñ ra Ýi cçaÂ tiÃu
oàn 307Â °ãc
coi là qu£ ¥m m¡nh cça quân Ùi ta lúc b¥y giÝ",
ông NghiÇp nhÛ l¡i.
Vëa ra quân tr-n §u tiên ß MÙc Hóa (Long
An), TiÃu oàn ã giành chi¿n công hiÃn hách, tiêu diÇt
cn cé cça Ëch và b¯t sÑng bÙ s-u chÉ huy Ón
MÙc Hóa. Thëa th¯ng xông lên, TiÃu oàn thÍc sâu vào
tr-n Ëa Óng Tháp M°Ýi, b¯t sÑng Ón tr°ßng
Louis Bertrand.
Sau tr-n ¥y, NghiÇp °ãc iÁu vÁ làm
Trung Ùi phó trung Ùi B, sau ó là trung Ùi C, thuÙc
¡i Ùi 913,Â TiÃu
oàn 307. "ó
là mÙt vinh dñ b¥t ngÝ trong Ýi lính cça tôi. Þ
tuÕi 21, chÉ huy mÙt trung Ùi là niÁm tñ hào nh° m¡
v-y", ng°Ýi cñu binh hào héng nói.
Tham gia gia tr-n C§u Kè nm 1949, mÙt ng°Ýi
Óng Ùi cça NghiÇp b¯n súng máy ang t¥n công Ëch
thì trúng ¡n bË th°¡ng, máu me §m ìa. MÙt chi¿n
s) khác ang xông lên thì bË Ëch b¯n tr£ dï dÙi,
thân xác anh tan ra tëng m£nh hòa vÛi tro ¥t. Chéng
ki¿n c£nh ¥y, NghiÇp cm h-n lao lên, xÑc cây súng FM
nã ¡n liên thanh vào Ùi quân Ëch ang xông ¿n
cùng vÛi xe quân sñ. Cing nhÝÂ lo¡t ¡n ó, toán
xung kích cça Óng Ùi NghiÇp mÛi có c¡ hÙi tràn
lên dùng lñu ¡n, mã t¥u h¡ gåc tiÃu oàn lính lê
d°¡ng.
MÙt l§n khác, Ùi cça NghiÇp nh-n nhiÇm
vå t¥n công cé iÃm B£y Ngàn trên kênh Xáng Xà No
(Châu Thành, C§n Th¡). ây °ãc coi nh° lâu ài
cça chúa ¥t thñc dân. BÙ t° lÇnh Phân liên khu miÁn
Tây giao choÂ TiÃu
oàn 307Â ph£i
xóa sÕ "cái ung nhÍt" này.
Nía êm 16/8/1952, tr-n chi¿n b¯t §u,
NghiÇp giï nhiÇm vå Tr°ßng Ùi xung kích 2.Â RÝ-mi,
Ón phó, c§m kh©u ¡i liên b¯n tr£ dï dÙi. NghiÇp
cùng 4 chi¿n s) nhanh chóng khÑng ch¿ và b¯t sÑng ông
ta. Cô vã cça ng°Ýi b¡i tr-n l¡y låc xin tha m¡ng.
VÁ sau, mÍi ng°Ýi mÛi bi¿t vã RÝ-mi ang có thai.
Ngày cô ta », ai cing hân hoan khi ón mÙt éa tr»
Tây kháu khÉnh. Trong buÕi trao tr£ tù binh,Â RÝ-mi
b¯t ch·t tay NghiÇp và nói trong ngh¹n ngào:Â N¿u
không có t¥m lòng nhân ¡o cça các anh thì chúng tôi
ã khó sÑng. Tôi ã nh-n ra b£n ch¥t cça cuÙc chi¿n
mà n°Ûc Pháp ã gây nên. Tôi s½ ph£n Ñi nó.
"Ýi lính gian nan, khÕ cñc không sã,
nh°ng sã nh¥t là cái ói, nó có thÃ ánh quõ oàn
quân ang hëng hñc khí th¿ chi¿n ¥u". Ông NghiÇp
kÃ, có êm chi¿c bång ói meo ang "gào thét"
thì nh-n nhiÇm vå t¥n công Ëch kh©n c¥p. ôi chân
run r©y, tay c§m súng còn không ch¯c nh°ng vì nhÛ l¡i
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lÝi thÁ "ng°Ýi chi¿n s) ti¿c chi máu r¡i" nên
mÍi ng°Ýi b£o nhau ëng sÝn lòng rÓi Óng lo¡t nÕ
súng xung phong.Â
¡o diÅn NghiÇp nhÛ l¡i, có mÙt l§n quân
cça ta ang t¥n công thì bË ch·n l¡i bßi mÙt con
r¡ch sâu kho£ng 8 mét nên không thÃ ti¿n công °ãc.
"Tôi bèn n£y ra sáng ki¿n, cho 2 chi¿n s) cài 4 trái
lñu ¡n vào mÙt gÑc dëa rÓi nÑi dây ra xa, n±m
xuÑng rÓi gi-t. Lñu ¡n nÕ làm cho cây dëa to ùng
bË trÑc gÑc và ng£ §m sang bên kia con r¡ch, trß
thành chi¿c c§u cho quân ta tràn qua. Sau tr-n ó, ¡n
vË tôi °ãc c¥p trên ánh giá là có sáng ki¿n trên
chi¿n tr°Ýng".
RÓi l§n khác, tr-n Chông Nô. ây là mÙt
Ón lÛn cça quân Pháp chÉ huy quân lính ng°Ýi Khmer
tr¥n thç Ã àn áp cách m¡ng vùng này. Khi quân ta
xung phong t¥n công vào ây mÛi bi¿t Ón này không hÁ
có cía ra vào, nó °ãc bËt kín c£ 4 góc.Â Các
chi¿n s) loay hoay mãi mÛi tìm th¥y cía ra vào Ón,
giÑng nh° mÙt cái hang, nh°ng cing không sao vào °ãc
bên trong. CuÑi cùng NghiÇp cùng Óng Ùi ngh) ra cách
Ùc áo là dùng "hÏa công".
"Chúng tôi ôm t¥t c£ r¡m, r¡, lá dëa
quanh Ón em ¿n cía hang rÓi châm lía Ñt. Toàn
bÙ khói lùa vào trong Ón khi¿n quân Ëch l«n vã
con cça chúng ng¡t thß kêu la th£m thi¿t". Tuy nhiên
khi nghe th¥y ti¿ng phå nï và tr» con gào khóc, các
chi¿n s) cách m¡ng th¥y lòng mình chùng xuÑng. Â Nhïng
ng°Ýi lính thÑt lên hÑt ho£ng:Â "Chao ôi, chúng
ta gi¿t c£ phå nï l«n con cái cça hÍ rÓi"; "Làm
sao Ã céu hÍ bây giÝ"...
C-n kÁ cái ch¿t, vã cça các lính Pháp b¿
nhïng éa con cça hÍ lên l§u 1 rÓi ném xuÑng ¥t.
Ùng lòng tr¯c ©n Ñi vÛi nhïng éa tr» tÙi
nghiÇp, các chi¿n s) cça ta liÁn ch¡y vào nhà dân lôi
nhïng chi¿c Çm ph¡i lúa ra. Th¿ là m×i ng°Ýi mÙt
góc cng t¥m Çm ra héng l¥y nhïng éa tr». MÙt
sÑ tr» bË ném chÇch khÏi Çm thì không thÃ céu
°ãc...
ó là tr-n chi¿n hy hïu,Â TiÃu
oàn 307Â l¥y
°ãc Ón có ¿n 50 lính Ëch mà không c§n ph£i
nÕ mÙt ti¿ng súng nào. ChÉ c§n mÙt ít r¡m r¡, cÏ
khô, lá dëa và 5 chi¿c Çm céu °ãc 6-7 éa tr».
Th¿ là toàn bÙ lính kéo nhau ra hàng. Cé th¿, tiÃu
oàn lËch sí l¡i ti¿p tåc lên °Ýng kháng chi¿n,
h¿t b¡i xuÓng len lÏi theo muôn trùng con kênh con r¡ch,
rÓi l¡i lên bÙ v°ãt bao cánh Óng trong êm v¯ng
l¡nh run ng°Ýi...
Ông NghiÇp ã nhiÁu l§n chéng ki¿n sñ hy
sinh, m¥t mát cça nhiÁu Óng Ùi, Óng chí, có
ng°Ýi bË trúng ¡n gi·c, ph£i tñ ch·t étÂ bàn
tay cça mình cho khÏi v°Ûng víu Ã ti¿p tåc xông
lên, có ng°Ýi ph£i tan x°¡ng nát thËt trên chi¿n
tr°Ýng... Cái ch¿t cça phóng viên chi¿n tr°Ýng phim
D°¡ng Trung Ngh)a Ã l¡i trong thâm tâm ¡o diÅnÂ NguyÅn
K¿ NghiÇpÂ n×i
ám £nh bi th°¡ng nh¥t.
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D°¡ng Trung Ngh)a là mÙt thanh niên trí théc,
të nhÏ sÑng trong vinh hoa phú quý nh°ng v«n xung phong
ln x£ vào chi¿n tr°Ýng bom r¡i lía ¡n. Anh luôn
xông pha ghi l¡i nhïng o¡n phim lËch sí vÁ nhïng
cuÙc chi¿n ¥u hiÃn hách cçaÂ TiÃu
oàn 307.
L§n ¥y, "Khi quân ta hô 'Xung phong', Ngh)a
cùng anh em ch¡y vÍt lên tr°Ûc Ã quay c£nh chi¿n
¥u. Tôi ch¡y sau, b×ng th¥y Ngh)a Õ gåc xuÑng.
Chi¿c máy quay phim r¡i xuÑng ruÙng. Tôi quên t¥t c£,
nhào tÛi ôm Ngh)a. Môi c-u ¥y m¥p máy nh° muÑn nói
iÁu gì. Tôi áp tai l¯ng nghe nh°ng §u c-u ¥y ã
gåc xuÑng", kÃ tÛi ây, giÍng ông NghiÇp l¡c
i.
T¥t c£ nhïng gì chéng ki¿n °ãc trong
chi¿n tranh, sau này ¡o diÅn NghiÇp ã phåc dñng l¡i
trong h¡n 40 bÙ phim tài liÇu lËch sí quý giá.Â ã
65 nm trôi qua kÃ të ngày §u tiên ra quân ánh th¯ng
tr-n MÙc Hóa vang dÙi, các cñu chi¿n s)Â TiÃu
oàn 307Â mÛi
có dËp g·p l¡i nhau Ã cùng ôn l¡i ký éc hào hùng
cça mÙt thÝi "tr-n Tháp M°Ýi, tr-n MÙc Hóa,
vang ti¿ng Ón vÛi tr-n La Bang".
H¡n 100 cñu binh hiÇn nay, ng°Ýi lÛn tuÕi
nh¥t ã trên 90, ng°Ýi ít tuÕi nh¥t cùng g§n 80.
Nhïng ng°Ýi Óng chí, Óng Ùi trên chi¿n tr°Ýng
x°a ôm l¥y nhau mëng mëng tçi tçi, cùng nhau c¥t lên
khúc ca mÙt thÝi bi tráng "Ai ã tëng i qua sông
Cíu Long giang... Ai ã tëng nghe ti¿ng tiÃu oàn, ti¿ng
tiÃu oàn ba trm l» b£y. Ti¿ng tiÃu oàn, bao nhiêu
quân Pháp run r©y sã hãi...".
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