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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Được tin Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 

18 Bộ Binh 

của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Người Anh Hùng của trận chiến Xuân 
Lộc,một trận chiến bi hùng của lịch sử Việt Nam và cũng là cuộc chiến 
thắng oanh liệt cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trong tháng Tư 
Ðen, trước giờ bức tử,vừa giã từ cõi tạm 
 
Với tất cả lòng thành kính, tri ân và tiếc thương NGƯỜI LÍNH, vị Anh Hùng 
của VNCH:   

                Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO 
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Xin gởi lại thi phẩm 

"SƯ ĐOÀN 18 VÀ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG" 

   làm lời kính điếu 
 

Kính chúc Linh Hồn Thiếu Tướng LOUIS LÊ MINH ĐẢO 

sớm hưởng NHAN THANH CHÚA 

 

Chân thành chia buồn cùng Phu Nhân và Tang Quyến 

 
 

 
 

SƯ ÐOÀN 18 VÀ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG 

 
(Bài thơ bé mọn này xin được là lời biết ơn, là sự tôn vinh của một Người Tị Nạn 
CSVN gởi đến những Chiến Sĩ của QLVNCH, Sư Ðoàn 18 và các đơn vị đã yểm trợ 
hoặc tham chiến tại chiến trường Xuân Lộc trong cuối Tháng 4/1975 như các lực 
lượng Địa Phương Quân, Nghĩa quân, Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân, Lữ Đoàn 1 
Nhảy Dù (gồm các Tiểu đoàn 1, 2, 8, 9 vàTiểu Ðoàn 3 Pháo Binh Dù) , Sư Ðoàn 3-4 
KQ. Ðây là một trận chiến bi hùng của lịch sử VN và cũng là cuộc chiến thắng oanh 
liệt cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trong tháng Tư Ðen để bảo vệ tự 
do, chống lại cuộc xâm lăng tàn ác của Cộng Sản Bắc Việt - Ðặc biệt, xin gởi đến 
các Chiến Sĩ Tiểu Ðoàn 3/48 - Riêng kính tặng Người Chiến sĩ Tư Lệnh đã sát cánh 
cùng binh sĩ trong trận chiến: Thiếu Tướng LÊ MINH ÐẢO. 
 
- Xin cảm ơn Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và những vị cho NMH tài liệu và giúp 
trình bày. 

 

Từ triệt thoái, cao nguyên trong hoảng loạn 
Thì tủi hờn sông núi cứ trào dâng 

Nhưng Long Khánh, lính sư đoàn 18 
Vẫn hiên ngang trong trận chiến bi hùng 

 
Từng người lính súng trên tay, chờ giặc 
Họ dàn quân trên khắp nẻo đường quê 

Mười Hai Ngày dài, dầm sương giãi nắng 
Làm giặc tang thương, tơi tả, ê chề... 
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Họ đánh nát ba sư đoàn Việt cộng 

Tăng nằm trơ, pháo gục, vỡ tan thây 
Trận chiến cuối cùng, tháng Tư, Xuân Lộc 
Nổ vang trời, oanh liệt khắp Ðông - Tây ! 

 
Ðể thực hiện mộng xâm lăng tàn ác 

Cộng rẽ hai đường Xuyên Mộc, Túc Trưng 
Sợ hỏa lực của Sư Ðoàn 18 

Cộng phải chia quân, len lỏi đường rừng 
 

Từ Mẹ Bồng Con theo đường hương lộ 
18 tiến về tỉnh lỵ Phước Tuy 

Dừng lại Trảng Bom, gom quân, củng cố 
Lập tuyến phòng, trực diện với gian nguy 

 
Mục tiêu cuối là Sài Gòn, thành phố 

Cộng cho quân đoàn 4 mở đường vào 
Lính 18 anh hùng, danh không hổ 

Làm cộng kinh hoàng, khốn đốn, tiêu hao 
 

Và 18 chọn Long Bình, đóng chốt 
Chiến đấu trung kiên, chiến đấu hào hùng 

Nhưng oan nghiệt ai gắn vào tổ quốc 
Lịch sử nghẹn ngào .... ơi núi ... ơi sông !!! 

 
Tổ quốc nghẹn ngào, miền Nam bức tử 
Dân thành trâu, quê tức tưởi, gông cùm 

Nhưng 18 đã nạm vàng hùng sử 
Trang sử bi thương, chiến thắng cuối cùng !!! 

 
Từ triệt thoái, cao nguyên vào hoảng loạn 

Lửa khói mịt mù, trời đất nổ tung 
Thì Xuân Lộc, lính sư đoàn 18 

Vẫn trung kiên, chẳng nhượng một phân rừng 
* 

18 hiên ngang đi vào lịch sử 
Lịch sử Việt Nam bất khuất, ngoan cường 

Hỡi 18, xin lên đài danh dự 
Bởi tên Người, niềm kiêu hãnh quê hương ! 

 

Ngô Minh Hằng 
18/4/2010 
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-----Original Message----- 

From: SD18BB <sd18bb@yahoo.com> 

To: Su Doan 18 Bo Binh <sd18bb@yahoo.com> 

Sent: Thu, Mar 19, 2020 3:55 pm 
 

Subject Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã thật sự vĩnh biệt chúng ta : 
 

Gia Đình SĐ18BB xin thông báo cùng toàn thể quý chiến hữu và thân hữu: 
 

Người Anh Cả của Gia Đình SĐ18 chúng tôi là Thiếu tướng Lê Minh 
Đảo, Cựu Tư Lệnh SĐ18BB/QLVNCH vừa giả từ gia đình bằng hữu  

 
và toàn thẻ ACE thuộc cấp vào lúc 1:45 pm ngày Thứ Năm, 19 tháng 

3 năm 2020 tại bệnh viện Hartford, Connecticut.. 
 

Với niềm kính trọng và thương tiếc Người Anh Cả "Hằng Minh", 
chúng tôi xin nghiêm chào kính "Hằng Minh" lân cuôi. 

 
Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Louis Lê Minh Đảo sớm được hưởng 

nhan Thánh Chúa. 
 

Thành Kình Phâu Ưư và Vĩnh Biệt "Hằng Minh" 
 

Phúc Đặng 
Gia Trưởng Gia Đình SĐ18BB. 

 
Mọi liên lạc, phân ưu, chia buồn, xin gửi về địa chị e-

mail: phanuuleminhdao@gmail.com 
 
 
 

 

www.vietnamvanhien.org 
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