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Nỗi niềm của Cụ Trần Văn Hương 

 

Là một quân nhân, vào những ngày cuối cùng của miền Nam, tôi được cái may 

mắn gần gũi với cụ Hương, nhất là những lúc dầu sôi lửa bỏng khi thủ đô 

Saigon đang bị cộng quân vây hãm. Tình hình thật là cấp bách sau khi Tổng 

thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức vào ngày 21-4-75, bàn giao chức vụ Tổng 

Thống cho cụ Trần Văn Hương theo hiến pháp. Ông đã nhận lấy chức vụ đứng 

đầu một đất nước trong hoàn cảnh thật là khó khăn. Một mặt, dưới sức ép thật 

nặng nề từ người bạn đồng minh Hoa Kỳ muốn sớm rút chân ra khỏi Việt Nam, 

mặt khác, về phía địch, cộng sản Bắc Việt biết rõ sự suy yếu hoàn toàn của 

chánh quyền miền Nam dưới sự bỏ rơi của Mỹ nên càng gia tăng áp lực, đưa 

quân uy hiếp thủ đô Saigon. Thêm vào đó, thành phần thân cộng có mặt trong 

guồng máy miền Nam, cũng luôn tạo áp lực để đòi hỏi lật đổ chánh quyền miền 

Nam bằng sự thay thế một chánh quyền do cộng sản kiểm soát. 

 

Trong thời gian bảy ngày sau khi bàn giao với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, 

cuối cùng cụ Trần Văn Hương phải chấp nhận việc bàn giao cho tướng Dương 

Văn Mình theo diễn tiến như sau : 

 

- Ngày 21-4-75 tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, cụ Trần Văn Hương nhận 

lãnh chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. 

 

- Ngày 26-4-75 đại sứ Martin yết kiến và thông báo cho cụ Hương về áp lực 

cộng sản Bắc Việt và khả năng của cộng quân tấn công vào Saigon. 

 

- Ngày 27-4-75 quốc hội VNCH họp và biểu quyết việc trao quyền lại cho Tướng 

Dương Văn Minh. 

 

- Ngày 28-4-75 vào lúc 5:00 chiều, cụ Trần Văn Hương trao quyền lại cho tướng 

Dương Văn Minh theo quyết định của quốc hội. 

 

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/vnch/3670-3670
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Trong bài diễn văn, Tổng thống Trần Văn Hương đọc trước quốc hội ngày 26-4-

75, chúng ta thấy rõ ràng Cụ Trần Văn Hương không thoát khỏi áp lực quá 

mạnh, một của người bạn đồng minh Hoa Kỳ, và môt áp lực về phía cộng sản 

Bắc Việt mà tướng lưu vong Dương Văn Minh được xắp xếp như là một con cờ 

chính trị để làm nhiệm vụ xóa chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy 

nhớ lại những gì Cụ Hương đã phát biểu có tính cách lịch sử trong bài diễn văn 

tại quốc hội dưới sự hiện diện của đầy đủ dân biểu và thượng nghị sĩ. Cụ 

Hương đã cho biết rằng Cụ chỉ muốn chỉ định Đại tướng Dương Văn Minh trong 

vai trò thủ tướng, nhưng tướng Dương Văn Minh vẫn khăng khăng đòi Cụ 

Hương phải trao quyền để cho tướng Dương Văn Minh nói chuyện với phía bên 

kia: 

 

- “Xin Anh chấp nhận cái ghế Thủ tướng để đứng ra thương thuyết với phía bên 

kia.” 

 

Nhưng Đại tướng Dương Văn Minh vẫn khăng khăng đòi chức vụ tổng thống 

chứ không ở vai trò Thủ tướng. Đại tướng Minh nói: 

 

- “ Thầy đã hy sinh đến nước nầy, thôi xin thầy ráng hy sinh một bước nữa mà 

thầy trao trọn quyền cho tôi.” 

 

Trước áp lực từ mọi phía, Cụ Hương vẫn cố giữ uy quyền của một chính thể 

miền Nam, thể hiện qua hiến pháp của nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Cụ Hương phát 

biểu như sau: 

 

-“ Nước Việt Nam chúng ta mặc dù mất đi rất nhiều rồi, nhưng cái gọi là pháp lý, 

căn bản pháp lý vẫn còn. Quốc Hội vẫn còn đây, Hiến Pháp vẫn còn đây, tôi 

không thể làm một chuyện qua mặt được Quốc Hội, và qua mặt được Hiến 

Pháp. Vã lại, cái quyền hiện tại, gọi là ở trong tay tôi, là một cái quyền do nơi 

Hiến Pháp mà ra. Đây không phải là cái khăn mouchoir. Đây không phải là một 

tờ giấy bạc từ ở trong tay tôi, tôi móc đưa cho Đại tướng lúc nào thì tôi đưa, 

như: “đây cái quyền nầy.” Tôi không thể làm như vậy được. Bởi vậy cho nên tôi 
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nói vấn đề nầy tôi không thể giải quyết được. Nếu có muốn giải quyết chăng 

nữa, rồi đây tôi phải trình lại Quốc Hội để Quốc Hội quyết định lại như thế nào." 

 

Trước khi trao quyền cho Đại tướng Dương Văn Minh, Cụ Hương đã vạch ra 

mối nghi ngờ về vai trò cũa Tướng Minh khi đứng ra thương thuyết, cụ nói: 

 

-“ Thưa quý vị, 

 

Đại tướng cho rằng mình có thể nói chuyện với bên kia. Đại tướng nói rằng bên 

kia đã chấp nhận nói chuyện với Đại tướng. Cái chuyện nầy tôi xin phép không 

phải là tôi nghi ngờ, nhưng mà tôi, khi nào tôi nắm được bằng cớ chính rồi, 

chừng đó tôi mới tin được là như vậy. Nhưng tôi thiết nghĩ Đại tướng trong cuộc 

thương thuyết nầy là lãnh nhiệm vụ của một người do Quốc Hội chấp nhận đứng 

ra thương thuyết mà giao cho Đại tướng. Nếu mà Đại tướng tự nhiên đi nói 

chuyện với phía bên kia, xin lỗi Đại tướng đến nói chuyện với danh nghĩa gì? 

Đại tướng nói chuyện đại diện cho ai mà nói chuyện với bên kia? 

 

Lại nữa, tôi nghĩ Đại tướng đã có cái gì mà cam đoan rằng những điều kiện Đại 

tướng sẽ thâu thập được là điều kiện, tôi không nói là hoàn toàn thuận lợi, mà là 

điều kiện ít đau khổ, ít nhục nhã cho nước Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, nghĩa 

là của chung chúng ta. Ở đây có cái gì bảo đảm chuyện đó hay không?" 

 

Cụ Hương nhấn mạnh: 

 

- “Hai chính phủ thương thuyết với nhau, có thể nào chánh phủ nầy kêu chánh 

phủ bên kia, anh phải chỉ định người nầy, người nầy nè, ra thương thuyết, tôi 

mới chấp nhận. Bằng không phải như vậy, tôi không chấp nhận. Có thế nào có 

được như vậy không?" 

 

Sau khi vạch rõ cho Quốc hội thấy rằng cái nguy cơ mất nước nếu Quốc hội 

chấp thuận Đại tướng Dương Văn Minh, nếu Quốc hội không chấp nhận thì Cụ 

khẳng định Chinh quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục chiến đấu, Cụ Hương 
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nói như sau: 

 

- “Còn như quý vị nghĩ rằng không chấp nhận, bởi vì đây là một điều kiện khắc 

khe, một điều kiện của người thắng trận viết cho người bại trận, thì chúng ta 

không còn nước gì khác hơn là lúc đó chúng ta cứ việc chết tới cùng, không còn 

biết làm sao hơn được, thì chừng đó cho dầu cái thành Saigon này sẽ biến 

thành biển máu, tôi nghĩ rằng người Việt Nam vì thể diện của mình, không thể 

nào từ chối được, trừ một số người không đáng gì, nói là không thể chấp nhận 

được chuyện đó.” 

 

Nhưng cuối cùng, dưới áp lực của nhóm chủ hòa trong Quốc hội, Cụ Hương 

đành phải trao quyền cho Đại tướng Dương Văn Minh. 

 

Sau khi trao quyền, Cụ Hương trở về phủ phó Tổng Thống và sau đó Cụ trở về 

tư thất của Cụ trong con hẻm đường Phan Thanh Giản. Trong thời gian bảy 

ngày với chức vụ Tổng Thống trên vai, với bao áp lực dồn dập từ mọi phía, tôi 

nghĩ rằng cụ không còn thời giờ nào nghỉ ngơi yên lành, không còn một sự 

thanh thản trong tâm hồn. Với một con người lớn tuổi mà tâm trí lúc nào cũng 

không yên vì vận nước. Những người làm việc cận kề đều lo lắng cho cụ về sức 

khỏe. Sau khi bàn giao chức vụ cho ông Dương Văn Minh, nhưng Cụ không bao 

giờ được yên. Ngày 29-4-75 Cụ vẫn còn tiếp kiến ông đại sứ Mỹ Martin..v..v.. 

 

Trước tình hình biến chuyển dồn dập về áp lực quân sự, Võ phòng phủ phó 

Tổng thống đặt trong tình trạng cấm trại 100%, như phần lớn các cơ quan quân 

sự nằm trong thủ đô Saigon. Ngày 29/4/75, tôi là một sĩ quan chịu trách nhiệm 

trong phiên trực. Lực lượng phòng thủ tại phủ phó Tổng thống lúc bình thường 

là một đại đội phòng vệ của Liên Đoàn An Ninh Danh Dự. Ngoài ra thỉnh thoảng 

được tăng cường một, hoặc hai trung đội cảnh sát dã chiến tùy theo tình hình. 

Lực lượng cơ hữu thì có Võ phòng phủ phó Tổng thống quân số bao gồm nhiều 

lắm là khoảng 100 quân nhân các cấp. Phủ phó Tổng thống tọa lạc trên một 

khuôn viên vuông vức bao quanh bởi các đường Tú Xương, Công Lý, Hiền 

Vương và Lê Qúy Đôn, chung quanh bao gồm các biệt thự sang trọng. Những 
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ngày cuối tháng Tư, lần lượt những gia đình xung quanh di tản, trong khi trên 

bầu trời, vào những ngày cuối tháng Tư, trực thăng từ đệ thất hạm đội liên tục 

ngày đêm di tản nhân viên, và dân sự liên hệ đến chính phủ Mỹ. Trong bối cảnh 

chánh trị trong nước thành phần chánh quyền chuyển tiếp Dương Văn Minh bắt 

đầu làm việc với những lời kêu gọi trên đài phát thanh kêu quân dân trong nước 

nên bình tỉnh trong một giải pháp hòa hợp hòa giải với Bắc Việt. Trong khi đó, áp 

lực địch càng ngày càng tiến sát vào Saigon. Quân đoàn 3 còn có sư đoàn 18 bộ 

binh đang quần thảo trước các sư đoàn Bắc Việt được chiến xa hổ trợ đang tiến 

về cận cửa ngỏ Saigon. 

 

Trước áp lực của địch, tôi liên lạc trực tiếp với Biệt Khu Thủ Đô (chuẩn tướng Lý 

Bá Hỷ), ông ấy nói như sau: 

 

- Thật tình, tôi không biết nói với anh như thế nào hơn là chúng ta đang chuẩn bị 

đánh nhau với địch tại Saigon trong những giờ sắp tới với đà tiến quân như thế 

nầy. 

 

Tôi liên lạc với Tổng tham mưu và quân đoàn 3 cũng cùng một tâm trạng rối bời. 

Chỉ còn quân đoàn 4, tình hình còn trong giai đoạn sẵn sàng ứng chiến và bình 

tỉnh hơn. Từ khi Tướng Dương Văn Minh lên thay thế Cụ Hương, tôi phải lo 

thêm một người nữa là Cụ Nguyễn Văn Huyền trong chức vụ Phó tổng thống 

Việt Nam Cộng Hòa. Trung tá Lâm Phước Tăng chánh sự vụ Sở Quân Vụ tại 

Phủ Phó Tổng Thống đang liên lạc với cụ Huyền tại tư thất của cụ Huyền và 

theo yêu cầu của trung tá Lâm Phước Tăng, tôi cử một trung đội của liên đoàn 

an ninh danh dự đến giữ an ninh tại tư gia của cụ Huyền. Như vậy lực lượng 

phòng thủ phủ phó Tổng thống chỉ còn là một đại đội trừ dưới quyền chỉ huy của 

thiếu tá Hội. Nhìn thấy áp lực địch đang tiến về Saigon, các lực lượng quân đoàn 

3 đang co cụm, một vài đơn vị thiết giáp của quân đoàn 3 đang rút về Saigon. 

Tôi nghĩ sẽ có cuộc chiến đấu trực diện với quân chính quy của cộng sản Bắc 

Việt, với chiến xa yểm trợ, chúng sẽ bắn phá các vị trí then chốt, các cơ quan 

đầu não của Việt Nam Cộng Hòa khi chúng đã vào được thủ đô Saigon. Tôi lo 

lắng khi nhìn lại lực lượng còn lại trong phủ phó Tổng thống, với các loại vũ khí 
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không khả năng đối phó khi địch dùng chiến xa tấn công vào phủ phó Tổng 

thống. 

 

Trước tình hình nghiêm trọng nầy, tôi trình bày với vị chỉ huy trực tiếp cao cấp 

nhất của chúng tôi trung tá Th.. chánh Võ phòng. Sau khi nghe tình hình như 

thế, trung tá chánh Võ phòng không nói năng gì và hai mươi phút sau tôi nghe 

chiếc trực thăng còn lại trong phủ phó tổng thống nổ máy. Như thường lệ, mỗi 

khi trực thăng của phó Tổng thống cất cánh là truyền tin gọi máy liên lạc. Tôi hơi 

ngạc nhiên vì trực thăng mới nổ máy không được bao lâu thì vội cất cánh một 

cách khẩn cấp. Trong khi truyền tin gọi máy theo danh hiệu của trung tá chánh 

Võ phòng thì không được trả lời như bình thường. Linh tính cho tôi biết rằng 

trung tá đã dùng chiếc trực thăng cuối cùng nầy để ra đi, tôi biết rằng sự ra đi 

của vị chỉ huy đầu đàn của võ phòng sẽ làm cho tinh thần các quân nhân còn lại 

sẽ giao động. Để tránh tình trạng giao động nầy, tôi gọi máy báo với truyền tin 

rằng trung tá đi công tác đặc biệt và không mang theo máy nên không cần phải 

liên lạc. Tôi nói truyền tin thông báo tất cả các sĩ quan còn lại vào phòng họp và 

tôi xuống phòng họp làm việc. Trong khi đó tôi cố gắng liên lạc với Trung tá Lâm 

Phước Tăng đang công tác tại tư thất của cụ Nguyễn Văn Huyền, Trung tá Tăng 

nói với tôi là trung tá Tăng bận nên không về được. Mọi việc bây giờ nhờ tôi lo 

liệu. 

 

Khi tôi xuống phòng họp thì gặp đại uý Phan Hữu Cương, trưởng phòng an ninh 

đã có mặt và một số sĩ quan cấp úy. Đại úy Cương cho tôi biết chắc trung tá 

chánh võ phòng đã dùng chiếc trực thăng còn lại của ông Cụ để ra đi một cách 

vội vã. Trong phủ phó Tổng thống còn lại có một mình tôi là thiếu tá. Tôi vào 

phòng họp và thông báo cùng anh em tình hình bây giờ đang vào những giờ 

phút chiến đấu với địch cận kề. Tôi kêu gọi tất cả hãy giữ vững tinh thần để làm 

tròn trách nhiệm của một quân nhân. 

 

Tôi và đại úy Cương thảo luận phương cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho cụ 

Trần Văn Hương vì thật sự ra tôi nhìn thấy rằng với lực lượng và vũ khí hiện tại 

trong tình huống nầy khi đụng độ với địch quân. Quân chánh quy cộng sản Bắc 
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việt được trang bị với vũ khí hữu hiệu hơn, cộng thêm chiến xa yểm trợ, chắc 

chắn khó mà bảo vệ an toàn cho Cụ Hương được. Tôi đề nghị một kế hoạch, hy 

vọng sẽ bảo vệ Cụ Hương an toàn hơn. Tôi nói với đại úy Cương nên tìm một vị 

trí bí mật chỉ có đại úy Cương và tôi biết và đưa Cụ về đó và sẽ chuyển Cụ về 

miền Tây trước khi Saigon bị tấn công. Trước khi có ý định nầy tôi đã liên lạc với 

chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh nhảy dù, và một người bạn cùng khóa là 

Trần Tấn Hòa làm tiểu đoàn trưởng nhảy dù. Hòa đang nắm tiểu đoàn trưởng 

tiểu đoàn 6 nhảy dù. Tôi mới vừa gặp Hòa trên đường Lê Qúy Đôn, khi tiểu đoàn 

của Hòa về đóng trong vườn Tao Đàn, hai đứa trao nhau danh hiệu truyền tin. 

Tướng Lưỡng với tôi cùng quê Bình Dương và coi tôi như một đứa em, tướng 

Lưởng nói với tôi: 

 

-“Em cứ liên lạc với anh Hai, và cho anh Hai biết ý định của Cụ, anh Hai và Hòa 

sẽ đưa Cụ về miền Tây sát cánh với tướng Nguyễn Khoa Nam. Em cho anh Hai 

hay gấp khi có quyết định của Cụ” 

 

Cần nói thêm tướng Lưỡng khi còn nhỏ là bạn học cùng lớp với anh tôi và coi tôi 

như một đứa em. Được sự hổ trợ tích cực của tướng Lưỡng, tôi như vớ được 

một cái phao, tôi nói với Cương về điều quan trọng nầy. Cả hai chúng tôi vào 

gặp cụ Hương. Đại úy Cương là cháu ruột gọi cụ Hương bằng cậu. Hai chúng 

tôi vào gặp Cụ Hương một cách bất thường trong đêm 28-4-75. Đại úy Cương 

trình với cụ Hương là tôi muốn gặp Cụ để trình bày một kế hoạch bảo vệ an ninh 

cho cụ. Cụ Hương mời tôi vào và ngồi nghe tôi trình bày. Sau khi nghe xong Cụ 

Hương đứng dậy vỗ vào trán tôi nhè nhẹ, Cụ nói: 

 

- “Em là người chịu trách nhiệm chỉ huy, em có quyền quyết định mọi thứ, nhưng 

với bản thân của qua, em đừng lo cho qua gì hết”. 

 

Cụ nói thêm: 

 

- “Đất nước như thế nầy qua biết các em là những quân nhân, thật là rất vất vã 

nhưng qua rất buồn vì qua không làm gì hơn được nữa. Qua cầu mong mọi việc 
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không đến nỗi bất hạnh hơn nữa…” 

 

Tôi thấy không làm sao được hơn đành đứng dậy trở về công việc của mình. Tôi 

liên lạc với chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng và cho tướng Lưỡng biết sự việc 

không thành. Tướng Lưỡng cũng rất quý trọng cụ Hương. 

 

Ngày 29-4-75 đến ngày 30-4-75, tôi vẫn túc trực tại đơn vị, trong thời gian hai 

ngày nầy, tình hình quân sự càng thêm căng thẳng trước áp lực của cộng quân. 

Trên không phận Saigon, trực thăng của Mỹ từ đệ thất hạm đội đã liên tục bay 

vào ra Saigon để đón những người di tản. Riêng Cụ tổng thống Trần Văn Hương 

tuy đã bàn giao cho đại tướng Dương Văn Minh, Cụ phải trở lại phủ phó Tổng 

thống để tiếp đại sứ Martin, đây là lần cuối cùng mà đại sứ Martin thuyết phục cụ 

ra đi, nhưng Cụ đã nói thẳng vào đại sứ Martin như sau: 

 

- “Thưa ngài đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay là nguy hiểm. Đã đến đổi như 

vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong tình trạng nầy. Nay ông đại sứ mời 

tôi ly hương, tôi rất cám ơn ông đại sứ. Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt 

khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết cộng sản chiếm Saigon, bao nhiêu đau khổ 

nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo hàng 

đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ với họ một phần nào niềm đau đớn 

và tủi nhục, nổi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông đại sứ đã đến 

viếng tôi.” 

 

Riêng phần tôi và đại úy Cương vẫn túc trực tại phòng trực và chờ đợi môt tình 

huống chiến đấu khi cộng quân tiến đánh Saigon. Để tiện theo dõi tin tức, tôi bảo 

người tài xế về nhà lấy cái radio hiệu Sony 10 band mà tôi mới mua để tôi theo 

dõi diễn biến qua chương trình của đài phát thanh Saigon. Cho đến 10:00 sáng 

ngày 30-4-75, những gì phải tới đã tới, tướng Dương Văn Minh đọc lời kêu gọi 

đầu hàng. Dù rằng tôi cũng đoán được kết quả cuối cùng sẽ như thế, nhưng tôi 

không ngờ nó quá nhanh và dễ dàng như vậy, tôi lặng người khi nghe tin tướng 

Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Tôi nghẹn ngào khi nghe tin nầy! Tôi thật 

sự là môt chiến binh bại trận! Một ý nghĩ đen tối chợt đến, nhưng vừa lúc đó 
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tiếng phone reo lên, giọng nói của vợ tôi khẩn thiết trong phone và tiếng các con 

tôi lao xao: 

 

-“Anh ơi! Em đây. Anh hãy về sớm nha anh, em và các con đang chờ anh đón 

mẹ con em về. Em và các con đang ở dưới nhà anh chị Hai chờ đây. Nhớ thu 

xếp và về sớm nha anh!” 

 

Tôi trả lời với vợ tôi: 

 

-“Ờ ! ờ anh sẽ về ngay sau khi từ giã anh em trong đơn vị” 

 

Khi buông điện thoại, tôi tập họp tất cả anh em quân nhân trong đơn vị, tôi 

nghẹn ngào nói những lời chia tay với tất cả anh em. Tôi nói với anh em như 

sau: 

 

-“Chúng ta đã bị bại trận rồi, thật là đáng buồn, nhưng chúng ta đã làm trọn vẹn 

nhiệm vụ của một quân nhân tới giờ phút cuối cùng. Anh em cũng như tôi, 

tương lai sau nầy sẽ không biết như thế nào, tôi chúc tất cả anh em mọi sự may 

mắn. Bây giờ trong phủ Phó, những gì anh em có thể xử dụng được, như gạo, 

lương thực anh em có thể mang về mà xử dụng…” 

 

Dù có bình tỉnh như thế nào lòng tôi vẩn thấy như một cái gì đó đè nặng trong 

tâm cang, tôi bắt tay từng người, từ giã các chiến hữu của tôi. Tôi vẫn còn mang 

quân phục và ra lái chiếc xe jeep. Trung sĩ nhất Trần Trung Nghiệp, người tài xế 

của tôi vội chạy theo định lái xe, nhưng tôi nói với anh: 

 

-“Thôi anh về lo cho bà xã anh đi, vì vợ anh đang chờ ngày sanh nở đứa con 

đầu tiên”. 

 

Trung sĩ Nghiệp ôm chầm lấy tôi và khóc, tôi cũng không kềm được nước mắt, 

tôi nói trong nghẹn ngào: 
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-“ Thôi chú sắp xếp rồi đi về đi, kẻo chị ấy trông chú”. 

 

Tôi lái xe qua tư thất Cụ Hương, mấy người bảo vệ an ninh tại tư thất của cụ 

Hương mở cửa cho tôi vào. Đại úy Cương vừa trong nhà Cụ ra gặp tôi ôm chầm 

lấy tôi, tôi không cầm nước mắt, Cương cũng vậy và cả anh em quân nhân bảo 

vệ. Tâm trạng mọi người bây giờ là giây phút giao động nhất của những người 

thua cuộc mất hết tương lai. Cương nói với tôi: 

 

- “Ông Già suốt đêm qua tới giờ không ngủ, đang ngồi trầm ngâm trong phòng, 

nảy giờ nhiều cú điện thoại reo, nhưng Ông Gìà nói thôi không cần phải bắt 

phone nữa”. “Ông Già” là hai tiếng thân thương mà chúng tôi nói với nhau dành 

cho Cụ Hương”. Có lẽ Cụ nghĩ giờ nầy tình thế đất nước không còn cách gì thay 

đổi được nữa. Cũng có thể phe thắng trận đang tìm cách liên lạc với Cụ, nên Cụ 

không còn muốn nghe. 

 

Tôi nói với Cương: 

 

- “Thôi Cương hãy bình tỉnh, hãy chờ đợi những gì đang đến với mình, mình đã 

thật sự mất nước rồi, số phận đã an bài, có lẽ mình sẽ mất tự do và tương lai 

đen tối. Cố gắng để mà lo gia đình chứ không còn cách nào hơn…” 

 

Cương nói với tôi: 

 

- “Thiếu tá cũng vậy, em chúc thiếu tá gặp mọi sự bình an và nhiều may mắn 

trong tương lai, nhưng em không biết em có thể chấp nhận cuộc sống trong 

tương lai sắp tới được hay không. Bây giờ em cũng không biết chính tâm trạng 

em như thế nào…” 

 

Thời gian từ biệt cấp bách, tôi nói với Cương tôi phải vào từ biệt Cụ Hương vì tôi 

nghĩ rằng trong tương lai chắc khó có thể gặp lại Cụ. 

 

Cương nói: 
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-“Thiếu tá cứ vào, Cụ ở trong nhà một mình không có ai”. 

 

Khi nghe Cương vào trình, Cụ bước ra khỏi phòng. Tôi thấy Cụ và đứng nghiêm 

chào. Cụ bắt tay tôi và mời tôi ngồi. Tôi nhận thấy Cụ rõ ràng đang trong trạng 

thái mỏi mệt. Tôi rất hiểu thời gian vừa qua, những biến chuyển dồn dập của 

tình hình đất nước, Cụ phải làm việc một cách liên tục. Hệ thống an ninh của 

phủ phó Tổng Thống cũng bận rộn theo sự duy chuyển liên tục của Cụ, nhất là 

sau ngày Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bàn giao chức vụ trực tiếp điều hành 

đất nước cho Cụ. 

 

Tôi nhìn Cụ và nói: 

 

-“Thưa Cụ, hôm nay Cụ có khỏe hay không?” 

 

Như thường lệ Cụ vổ vào vai tôi và nói chẫm rãi: 

 

-“Qua vẫn khỏe, không sao đâu em.” 

 

Cụ nói tiếp: 

 

- “Mấy hôm nay mấy em rất vất vả, nhưng bây giờ đất nước không còn, trong 

tương lai cuộc sống các em và gia đình càng vất vả hơn. Không biết rồi trong 

tương lai nước mình sẽ như thế nào. Qua không còn biết làm sao hơn nữa vì nó 

vượt qua mọi ý muốn của mình. Thật là một sự bất hạnh cho dân tộc Việt Nam 

của mình!” 

 

Ngừng một lát Cụ nhìn tôi nói tiếp: 

 

- “Thời gian qua em và một các anh em quân nhân cũng đã rất mệt lo cho qua. 

Xin cho qua gởi lời cám ơn đến các em. Qua cầu chúc cho em và tất cả quân 

nhân cùng gia đình được bình an và mọi sự may mắn trong tương lai…” 
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Tôi nhìn Cụ và cảm thấy thương Cụ vô cùng, cả tôi và Cụ không cầm được 

nước mắt. Tôi thấy Cụ cố nén nỗi buồn, thỉnh thoảng lấy khăn ra chậm giọt nước 

mắt cho nó khỏi rơi xuống. Cụ muốn nói nhiều, nhưng giọng nói ngắt quãng vì 

xúc động. Trong khi nhìn qua Cương thì nước mắt tuôn trào. Tôi nhìn Cụ và nói: 

 

-“Thưa Cụ, xin Cụ yên tâm, là quân nhân việc gian khổ là chuyện bình thường, 

xin Cụ chớ bận tâm. Con cầu xin mọi sự an lành đến với Cụ vì Cụ là người lảnh 

đạo của đất nước. Con sợ mọi sự không lành đến với Cụ.” 

 

Cụ ân cần nói với tôi: 

 

-“Em đừng lo cho qua, qua chọn việc ở lại với đất nước là qua chấp nhận tất cả 

mọi việc không may xảy ra đối với qua. Qua hiểu rằng khi cộng sản chiếm đất 

nước thì dân tình sẽ bất hạnh và khốn khổ khôn lường. Cái chết, đối với qua là 

việc rất bình thường. Qua chỉ thương sinh linh thống khổ…” 

 

Thấy đã lâu, tôi đứng dậy từ biệt Cụ, tôi ôm Cụ và nói: 

 

-“Con cầu chúc cho Cụ mọi sự bình an…” 

 

Quá mười hai giờ ba mười trưa ngày 30-4-75, hai giờ sau khi thành phố Saigon 

đổi chủ, Cương tiển tôi ra cổng, Cương ôm tôi khá lâu và chúc tôi được bình an 

và nhiều may mắn. Tôi cũng chúc Cương như vậy và tôi lên chiếc xe jeep lái về 

đường Sư Vạn Hạnh để đón vợ con từ nhà người chị Hai của vợ tôi về nhà. 

 

Đường phố Saigon rối loạn, xe chạy vội vã không còn luật lệ lưu thông. Tôi lái 

chiếc xe jeep từ nhà Cụ theo đường Phan Thanh Giản, Công Lý, Hiền Vương, 

Trần Quốc Toản, chạy vòng qua Lý Thái Tổ đã thấy một xe lam gắn cờ Mặt Trận 

Giải Phóng Miền Nam xuất hiện với loa phóng thanh hô hào tiêu diệt bọn “Mỹ 

Ngụy”. Tôi lái xe vượt lách vào đường Cộng Hòa và chạy về đường Thành Thái 

mà lòng đau như cắt. Cuối cùng lái về đường Sư Vạn Hạnh đón vợ con về nhà 
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trên đường phố rối loạn trong thời gian đổi chủ. Thả vợ con xuống con hẻm trên 

đường Trần Quốc Toản để đi bộ vào nhà tôi lái chiếc xe jeep quẹo vào đường 

Cao Thắng và đậu lại bên đường, bỏ lại chiếc xe jeep trên đường Cao Thắng 

góc đường Phan Thanh Giãn… Tuần lễ sau, tôi có dịp đi ngang đường Cao 

Thắng, tôi thấy chiếc xe jeep đã bị đập phá, tôi nhìn thấy mà đau lòng. 

 

Sau khi cộng sản Bắc Việt vào dinh Độc Lập bàn giao với Tướng Dương Văn 

Minh, đài phát thanh Việt Nam Cộng Hòa biến thành đài phát thanh của “ giải 

phóng”, chương trình phát thanh của chánh quyền mới kêu gọi quân đội Việt 

Nam Cộng Hòa buôn súng và tuân thủ luật lệ của chánh quyền mới. Tại Saigon 

là Uỷ Ban Quân Quản thành phố Saigon Chợ Lớn, người đứng đầu là Thượng 

Tướng Trần Văn Trà…. 

 

Theo lệnh, sáng hôm sau tôi đến trình diện tại nha Tổng Thơ Ký/ Phủ Phó Tổng 

Thống cũng nằm trên đường Lê Qúy Đôn. Tại đây sau khi làm thủ tục khai lý lịch 

trích ngang với người bộ đội đến nhận phủ phó Tổng Thống. Tôi bị giử lại gần 

hai tiếng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị giữ lại luôn. Tuy nhiên, sau đó tôi được thả ra 

về. 

 

-“Tôi cho anh về, nhưng nhớ khi có lệnh là anh phải trình diện ngay, các anh 

không trốn khỏi chúng tôi đâu.” 

 

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị giữ lại luôn vì khi xem lý lịch của tôi, tên bộ đội tiếp quản 

tỏ ra gay gắt. Hắn nói: 

 

- “Cấp bậc của anh có đúng là thiếu tá hay không?” 

 

Tôi trả lời với hắn: 

 

- “Tôi đã ghi rõ ràng trong tờ giấy mà anh đưa cho tôi đó, cấp bậc của tôi là thiếu 

tá.” 
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Hắn hỏi tiếp: 

 

- “Có phải anh là thiếu tá ở tới giờ phút cuối cùng phải không?” 

 

Tôi nói với hắn: 

 

- “Đúng rồi, tôi ở tới giờ phút cuối cùng với anh em thuộc quân đội của chúng 

tôi.” 

 

Thì ra trước khi làm việc với tôi hắn đã làm việc với anh em quân nhân thuộc 

phủ phó Tổng thống nên khi thấy lý lịch của tôi, hắn mới kiếm chuyện hạch hỏi 

thêm. 

 

Hắn nhìn tôi và buông ra một câu nói trịch thượng của đám quân chiến thắng, 

hắn nói: 

 

- “Trông anh thật bướng bỉnh, tại sao anh không bỏ chạy như thằng Thiệu, thằng 

Kỳ và thằng Khiêm?” 

 

Tôi cảm thấy đau nhói trước câu nói của hắn, nhưng cố bình tỉnh trả lới: 

 

- “Anh là một quân nhân và tôi là một quân nhân, thì anh phải hiểu rõ quân nhân 

phải tuân lệnh như thế nào.” 

 

Hắn nhìn tôi và nói tiếp: 

 

- “Bây giờ anh nghĩ như thế nào, có còn dám chống lại nữa hay không?” 

 

Tôi vẫn cố bình tỉnh trả lời: 

 

-“Các anh là kẻ chiến thắng, chúng tôi là kẻ bại trận, các anh muốn làm gì chúng 

tôi thì các anh cứ làm, tùy vào các anh.” 
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Tôi thấy hầu như mọi người đều có mặt trong buổi sáng hôm đó, nhưng đặc biệt 

tôi không thấy sự hiện diện của đại úy Phan Hữu Cương. Tôi hỏi, nhưng mà 

chẳng ai biết. 

 

Khi tôi ra về, bên ngoài đướng còn khoảng năm, sáu anh em quân nhân, các 

ông thượng sĩ già trong ban truyền tin vẫn còn lóng ngóng xem tôi có được thả 

ra về hay không, họ thấy tôi bị giữ lại khá lâu nên tưởng tôi bị bắt luôn, nhưng 

khi thấy tôi ra, họ thở phào nhẹ nhỏm. Họ nói: 

 

- “Tụi em cứ tưởng thiếu tá bị giữ lại rồi, Nghiệp tài xế của thiếu tá dự định về 

nhà cho bà xã thiếu tá hay, nhưng tụi em nói cứ đợi một chút coi chúng nó có 

chở thiếu tá đi hay không rồi hãy về cho hay. Thật may, thiếu tá được về. Hồi 

sáng nầy anh em chưa ai ăn gì nên rất đói, vậy mời thiếu tá lại quán phở cạnh 

đường Lê Qúy Đôn ăn luôn rồi mình chia tay vì biết bao giờ mới có thể gặp lại 

nhau.” 

 

Chúng tôi ăn phở lần cuối cùng rồi chia tay trong tâm trạng buồn bã. 

 

Khi chia tay, tôi nhớ tới Cương, không biết tại sao sáng tới giờ không thấy 

Cương, lòng tôi như sốt ruột, như một thứ tình cảm đặc biệt đối với Cương thúc 

giục tôi đi bộ đến tư thất của Cụ Hương để tìm Cương và luôn tiện xem hiện giờ 

Cụ Hương ra sao? 

 

Khi tôi đến, một người cận vệ cũ vẫn còn chạy ra mở cửa cho tôi vào mà nước 

mắt anh còn chảy tràn trề với đôi mắt đỏ hoe. Linh tính cho tôi biết một điều 

không lành, tôi chưa kịp hỏi thì người cận vệ òa lên khóc và cho tôi hay đại úy 

Phan Hữu Cương đã chết rồi! Anh ta nói: 

 

- “Thiếu tá ơi!, đại úy Cương đã tự sát đêm qua, hiện xác đang còn để trên divan 

trong nhà!” 
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Tôi thật bàng hoàng trước cái tin sét đánh ngang tai nầy, tôi hỏi lại: 

 

- “Thật sự như vậy sao?” 

 

Người cận vệ trung thành nói: 

 

- “Dạ, ông thầy của em không còn nữa!” 

 

Khi tôi bước vào, một hình ảnh đập vào mắt tôi như sau: 

 

Trên chiếc divan, xác của Cương hầu như nguyên vẹn, vẫn còn ấm, đôi mắt 

chưa nhắm lại hoàn toàn. Cụ Hương mang kính đen, ngồi phía trên đầu cái 

divan, có lẽ lòng Cụ đang trong niềm đau tột cùng vì sự ra đi của đứa cháu ruột, 

một đứa cháu hết lòng lo cho sự an nguy của mình. 

 

Tôi cúi đầu nghiêm trang chào Cụ và nhìn xác Cương xá một cách đau xót. Có 

lẽ trưa ngày hôm qua, Cương ôm chầm tôi mà khóc vì hình như Cương đã quyết 

định trong đầu, và có lẽ Cương biết rằng Cương không còn gặp lại tôi. Tôi lấy 

tay vuốt mắt cho Cương nhắm hẳn lại mà giọt nước mắt tuôn tràn, tôi không thể 

nào cầm được nước mắt. Là một quân nhân tôi chứng kiến rất nhiều cảnh chết 

chóc, nhưng cái chết nầy của Cương, tôi thấy lòng mình xót xa quá. Hỏi ra, tôi 

được biết hai vợ chồng quyên sinh, nhưng bà xã của Cương còn đang hấp hối, 

không biết có qua được hay không? 

 

Tôi biết đối với Cụ Hương, vào lúc nầy cụ đã chịu đựng nhiều nỗi đau tột cùng. 

Cụ mang mắt kính đen như để che giấu một cặp mắt quần thâm vì đất nước tan 

nát dưới ách thống trị của cộng sản Việt Nam, cụ đau đớn vì nỗi mất mát đứa 

cháu thương yêu, gần gũi với Cụ. Còn cái đau nào hơn vào lúc nầy đối với Cụ 

khi mà chứng kiến bao nhiêu tang tóc xãy ra cho đất nước và cho gia đình mà 

mình đành bất lực với thân phận cá chậu, chim lòng hiện tại! 

 

Thấy tôi mãi trầm ngâm khi nhìn vào thân xác của Cương, Cụ nói: 
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- “Cương nó đã bỏ qua nó đi rồi, qua chỉ tiếc nó cũng như em, tuổi còn trẻ tương 

lai còn dài, tình hình ngày hôm nay rồi đây nó cũng phải thay đổi, cái gì mất lòng 

dân thì sẽ không tồn tạị được…” 

 

Ngừng một lát Cụ nói tiếp: 

 

- “Đáng lý ra chúng ta thống nhất đất nước từ Nam ra Bắc, chứ không phải từ 

Bắc vào Nam, nhưng vận nước không như mình mong ước được. Nước mình 

chiến tranh đã dài nhưng khi chấm dứt, trời đã khiến dân tộc nầy còn tiếp tục 

khổ đau, bản thân qua không tiếc, chỉ thương cho dân mình. Em đừng làm như 

Cương, em hãy can đảm lên nha em…” 

 

Cụ ngừng một lát rồi Cụ nói tiếp: 

 

- “Con đường em đi sau nầy sẽ rất chông gai, dân tộc nào còn nằm trong chế độ 

cộng sản thì còn đau khổ, nhưng chế độ cộng sản nào rồi cũng sụp đổ vì sẽ 

không còn thích hợp sau nầy. Tương lai dân tộc mình rồi cũng có ngày tốt đẹp, 

vậy em hãy can đảm đi trong con đường sắp tới đừng ngã lòng trước nghịch 

cảnh như Cương”. 

 

Thấy không tiện ở lâu, tôi đứng dậy từ biệt Cụ, từ biệt Cương lần cuối cùng 

trong nỗi buồn miên man. 

 

Mãi sau này, khi qua đến Mỹ, tôi biết chị Cương rất may còn sống. Chị Cương 

bây giờ đang sống ở Mỹ và đứa con trai, cháu Phan Trần Hiếu thì nay đã thành 

tài và là môt phóng viên của tờ báo Orange County Register. Cháu đã có lần về 

Việt Nam thăm bà nội và ông Cậu là cụ Hương. Cháu đã viết một phóng sự rất 

hay sau chuyến về Việt Nam nầy với tựa đề cuốn sách bằng song ngữ như sau: 

Cội Nguồn Bất An “Roots of Unrest”, cháu có gởi tặng tôi một quyển. 

 

Tôi biết Cương khi Cương là chuẩn úy mới ra trường và về làm trung đội trưởng 
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cho đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 1 công vụ trực thuộc Biệt Khu Thủ Đô. Lúc ấy tôi là 

trung úy đại đội phó của đơn vị nầy. Cương là người sĩ quan bản tính cương 

trực, khi làm công việc nào được giao thì làm tới nơi tới chốn. Cương ở chung 

một đơn vị với tôi một thời gian thì về phủ Thủ tướng khi Cụ Hương làm Thủ 

Tướng. Lúc ấy Cương muốn xin tôi về làm việc với Cương tại phủ Thủ Tướng 

nhưng tôi từ chối. Mãi đến sau nầy khi tôi về phòng 3 Biệt Khu Thủ Đô làm việc 

một thời gian khá dài thì Cụ Hương ra đứng chung liên danh với Tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu, Cương xin tôi về làm việc tại Phủ Phó Tổng Thống cho đến 

ngày mất nước. 

 

Ngày tôi đến tư thất của Cụ Hương, ăn sinh nhật cháu Phan Trần Hiếu, Cương 

đã giới thiệu tôi với cụ Hương. Trong bữa cơm tại tư thất, diện kiến lần đầu tiên 

với Cụ Hương, tôi nhớ như sau: 

 

Tôi được Cương dẫn vào giới thiệu, Cụ Hương ân cần mời tôi vào bàn ăn sau 

khi tôi đứng nghiêm trang chào cụ và xưng danh theo một lễ nghi nhà binh đối 

với một thượng cấp, Cụ Hương tiến đến bắt tay tôi và thân mật mời ngồi vào 

bàn ăn cơm trưa. Cụ lấy chén và chính tay Cụ đơm cơm và trao cho tôi, Cụ nói 

một cách ân cần: 

 

-“Chào em, em cứ dùng cơm tự nhiên như trong nhà, Cương nó có nói với Qua 

về em. Cương nó muốn em về đây làm việc, ý em như thế nào?” 

 

Trước sự ân cần của Cụ Hương, tôi thật vô cùng cảm động. Từ lâu rồi, qua báo 

chí, truyền hình, hình ảnh của Cụ qua những vai trò Cụ Hương đảm nhiệm như 

Đô Trưởng, Thủ Tướng tôi đã thầm khâm phục tư cách đạo đức, nay được diện 

kiến lần đầu tiên con người ấy bằng xương, bằng thịt qua bữa cơm gia đình 

thịnh soạn, ấm cúng. 

 

Tôi thấy không còn cách nào khác hơn là nhận nhiệm vụ mới tại Phủ Phó Tổng 

thống, tôi nói với Cụ: 
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-“ Thưa Cụ, tôi xin cám ơn trung úy Cương đã tín nhiệm tôi và đề cử tôi về làm 

việc tại phủ phó Tổng Thống, và tôi xin cám ơn Cụ đã chấp nhận cho tôi về làm 

việc. Tôi sẽ cố hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm của một quân nhân 

được giao phó”. 

 

Sáng thứ Hai, ngày hôm sau theo lệnh của Biệt Khu Thủ Đô, tôi qua trình diện 

tại Phủ Phó Tổng Thống và làm việc tới ngày mất nước 30-4-75. 

 

Thật tình, tôi hoàn toàn hơi ngạc nhiên vì tôi thật sự chưa được Cương cho biết 

trước về điều nầy. Từ lâu rồi Cương vẫn thường liên lạc với tôi từ khi Cương về 

làm việc với Cụ khi Cụ Hương làm Thủ tướng. Cương vẫn thường hay mời tôi 

đến tư thất của Cụ, nơi Cương ở chung và làm việc với Cụ, nhưng tôi chưa một 

lần nào bước chân tới vì tôi rất ngại đến những nơi như vậy. Tuần rồi tôi nhận 

được một lá thư viết vội vã bằng tờ giấy nhỏ quăng vào nhà như sau: 

 

-“Thưa đại úy, ngày hôm nay em có đến nhà đại úy mấy lần mà đại úy vẫn chưa 

về nên em viết lá thư nầy, em khẩn khoản kính mời đại úy đến nhà em ăn sinh 

nhật đứa con đầu lòng của em, em mong đại úy chớ chối từ. Trung úy Phan hữu 

Cương ”. 

 

Thấy lá thư với lời tha thiết như vậy, tôi nói với bà xã mua một món quà và ngày 

Chúa Nhật hôm đó tôi mang quà đến cho con của Cương. Cương ra mở cửa 

đón tôi vào và cười: 

 

-“Thật ra hôm nay không phải là ngày sinh nhật của con em, em lấy lý do nầy để 

đại úy đến với em và ăn cơm trưa với gia đình em”. 

 

Sự việc là do sự xếp đặt của Cương, vì Cương muốn tôi về làm việc tại Phủ Phó 

Tổng thống với Cương. 

 

Cương ơi, khi viết đến đây, tôi bỗng nhớ vanh vách cái ngày hội ngộ đặc biệt 

nầy và tôi vẫn nhớ ơn Cương một quân nhân mà tôi rất quý trọng. Tôi nhớ cái 
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phong cách quá ân cần và thật gần gũi của Cụ Hương. Tôi nhớ một bữa ăn thật 

đơn giản của một vị phó Tổng thống với cơm rau và cá kho bình thường. 

 

Trong công việc mà tôi phụ trách, thật tình tôi không phải là người có cơ hội 

được gần với Cụ Hương, chỉ đến khi những ngày dầu sôi lửa bỏng, những ngày 

sau cùng của tháng Tư đen, tôi mới thật sự bên Cụ. Tuy nhiên, đối với tất cả mọi 

người có cơ hội làm việc tại phủ phó Tổng thống đều nhìn thấy Cụ là một con 

người bình dị, hiền hòa, đáng kính… Nhiều khi, tôi thấy phòng an ninh mở cửa 

cho một xe mì gõ vùng quanh Phủ Phó Tổng thống vào phủ. Một lát sau thế nào 

phòng tùy viên gọi điện thoại thông báo: 

 

-“Ông Già mời ăn mì ”. 

 

Thế là tất cả quân nhân và công chức đều quay quần đến xe mì ăn mì chung với 

Cụ. Hình ảnh nầy tôi thấy Cụ thật gần gũi với mọi người. Cụ nói chuyện hết sức 

thân mật, đi bắt tay từng người, hỏi thăm ân cần. Nhiều khi trong phủ phó, tôi 

thấy Cụ ngồi với chiếc áo thun sờn vai, hoặc rách một vài chỗ. Tôi được người 

nhà cho biết quần áo của Cụ đã cũ mà Cụ không cho bỏ đi. Cụ nói: 

 

- “Nhiều người còn không có áo mặc, có giày dép để đi, mình có thì không nên 

phí phạm, mặc như vầy có rách chút không sao. ” 

 

Đây là lời bà cô trong gia đình nói lại. 

 

Đối với quân đội, Cụ luôn luôn quan tâm đến những khó khăn mà anh em quân 

nhân đang sống và theo dõi rất sát tình hình chiến sự. Có lần đích thân tôi được 

giao nhiệm vụ mang một số quà của Cụ trao cho các cô nhi quả phụ tại sư đoàn 

5 bộ binh nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Sư Đoàn 5 Bộ Binh, lúc ấy 

Chuẩn tướng Trần Quốc Lịch là tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh tại Lai Khê. 

 

Rồi, khi được tin tướng Đỗ Cao Trí bị tử nạn trực thăng, Cụ không cầm được 

nước mắt, Cụ nói: 
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- “Việt Nam Cộng Hòa vừa mất đi một tướng tài trong tình thế nghiêm trọng của 

đất nước trước sự xâm nhập từ miền Bắc của địch quân.” 

 

Tôi nhớ đại úy Cương đã nói với tôi: 

 

- “Khi nghe tin ông Tướng Trí chết bất ngờ, khi quân đoàn 3 đang mở cuộc hành 

quân vây hãm cộng quân khi chúng dùng lãnh thổ Lào và Cambuchia xâm nhập 

miền Nam, ông Già khóc và buồn lắm.” 

 

Ngoài việc bận tâm trong công việc lãnh đạo đất nước, hiểu rõ chiến tranh là tàn 

bạo và đời sống binh sĩ còn nhiều khó khăn, Cụ Hương còn một tấm lòng nhân 

ái đến những người bất hạnh trong xã hội. Cụ rất quan tâm đến những người bị 

bệnh phong cùi tại trại cùi Di Linh, Cụ hiểu rõ đến công sức của những người 

tận tụy phục vụ những người bị bệnh nầy. Điển hình là công đức và lòng bác ái 

của Đức cha Jean Cassaigne, một người cả một cuộc đời dành trọn sự thương 

yêu đối với những người mang bệnh phong cùi tại trại nầy. Cụ Hương đã đề cử 

hai nhân viên cao cấp đến trao tặng một huy chương cao quý của chánh phủ 

Việt Nam Cộng Hòa cho đức cha Jean Casaigne vào ngày 12-4-1973. 

 

Khi chấp nhận ở lại đất nước, Cụ hiểu rất rõ các đòn trả thù của cộng sản vào 

thành phần quân, cán, chính nên Việt Nam Cộng Hòa. Cụ đã thẳng thắng từ chối 

nhận quyền công dân khi cộng sản Việt Nam dự định trao lại cho Cụ như là một 

hình thức tuyên truyền, Cụ từ chối và nói trong bức thư đến cấp lãnh đạo cộng 

sản Việt Nam như sau: 

 

- “Hiện nay vẫn còn hàng trăm ngàn nhân viên chế độ cũ, cả văn lẫn võ, từ Phó 

Thủ Tướng đến tổng bộ trưởng, các tướng lãnh, quân nhân, công chức các cấp, 

các chánh trị gia, các vị lãnh đạo tôn giáo, đảng phái, đang bị tập trung trong các 

trại cải tạo, rĩ tai ngắn hạn mà cho đến nay vẫn chưa thấy về. Tôi là người đứng 

đầu hàng lãnh đạo chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, xin lãnh hết trách nhiệm một 

mình. Tôi xin chính phủ mới, hãy thả họ về hết, vì họ là những người chỉ biết thi 
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hành mệnh lệnh cấp trên, họ không có tội gì cả. Chừng nào những người tập 

trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, 

chừng đó, tôi sẽ là người cuối cùng sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân 

tôi”. 

 

Nay thì Cụ đã không còn, nhưng lúc nào tấm gương trong sáng của một kẻ sĩ 

suốt đời tận tụy với dân với nước, sống thanh bần, liêm chính trong mọi hoàn 

cảnh. Tấm gương của Cụ về lòng yêu nước thương dân, đức độ của Cụ làm cho 

những người từng làm việc với Cụ ngưỡng mộ. Cụ đã ra đi vào ngày vào ngày 

27-1-1982 năm Nhâm Tuất. Trong niềm thương tiếc Cụ Trần Văn Hương, hàng 

năm, chúng tôi, những quân nhân một thời làm việc tại phủ phó Tổng thống 

thường tập trung tại nhà của đại úy Nguyễn Văn Nhựt, một sĩ quan tùy viên luôn 

luôn cận kề bên Cụ trong mọi hoàn cảnh. Đại Uý Nhựt thờ Cụ trên bàn thờ của 

gia đình và thương yêu Cụ như chính là thân phụ của mình. Chúng tôi thương 

kính Cụ Hương vì chúng tôi hiểu rất nhiều về Cụ, một con người tận tụy với đất 

nước. Cụ đau cái đau chung của dân tộc khi phải sống dưới sự độc tài áp bức. 

Nhưng bên cạnh niềm đau đó, Cụ còn cái đau riêng vì mình chưa hoàn thành 

được trách nhiệm của một kẻ sĩ trước cơn quốc biến. Nhưng trước lịch sử, Cụ 

đã để lại cho hậu thế một tấm gương trong sáng của lòng yêu nước chân chính. 

 

Chúng tôi luôn cầu nguyện cho Cụ Hương, được sống trong cõi an bình với lòng 

thanh thản, nhẹ nhàng 

 

Đại úy Phan Hữu Cương 

Người Cháu Cuả Cụ 

Nguồn: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/vnch/3670-3670 
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