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Nguyễn Bá Cẩn (1930-2009) là cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa. Ông từng giữ chức 

vụ Chủ tịch Hạ Viện và rồi Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa dưới thời các tổng thống Nguyễn 

Văn Thiệu và Trần Văn Hương. 

Mục lục 

 1 Thân thế và sự nghiệp chính trị 

 2 Thủ tướng 10 ngày 

 3 Lưu vong 

 4 Gia đình 

 5 Chú thích 

 6 Liên kết ngoài 

Thân thế và sự nghiệp chính trị 

Ông sinh ngày 9 tháng 9 năm 1930 tại Cần Thơ trong một gia đình nông dân khá giả. Sau 

khi tốt nghiệp tú tài, ông nhập ngũ vào học Khóa I Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức năm 

1951. Sau khi tốt nghiệp năm 1953, ông tiếp tục đăng ký và thi đậu vào học Khóa I Trường 

Quốc gia Hành chánh[2] năm 1954 và tốt nghiệp thủ khoa ngành hành chánh của trường này 

năm 1957.[3] 

Khởi đầu sự nghiệp chính trị với chức vụ Quận trưởng quận Cái Bè, Định Tường (1958); 

Phó Tỉnh trưởng Định Tường (1959); Phó Tỉnh trưởng Phước Tuy (1962); rồi Phó Tỉnh 

trưởng Long An (1964). 

Năm 1967 thời Đệ nhị Cộng hòa ông đắc cử vào Quốc hội làm dân biểu tỉnh Định Tường, 

sau đó được cử là Đệ nhị Phó Chủ tịch Hạ viện. Cuối năm 1967, ông liên kết với Nghị sĩ 

Đặng Văn Sung thuộc Liên danh Nông Công Binh tại Thượng viện thành lập Liên khối Dân 

chủ Xã hội lưỡng viện. Năm 1969, khối này liên kết với ông Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Tổng 

liên đoàn Lao công Việt Nam, để thành lập đảng Công Nông Việt Nam, với ông Trần Quốc 

Bửu làm Chủ tịch, còn ông trở thành Tổng Bí thư.[4] Tại nhiệm kỳ II (1971-1975) của Quốc 

hội, ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. 

Thủ tướng 10 ngày 

Tháng 3 năm 1975, sau khi quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiểm soát được hầu 

hết miền Trung và cao nguyên, trước áp lực của Hoa Kỳ đòi hỏi phải có một cuộc cải tổ sâu 

rộng thành phần chính phủ để ổn định nội tình Miền Nam và có đủ sức mạnh để đối thoại 

với phía Cộng sản, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông ra nắm chức vụ Thủ tướng, 

thay cho thủ tướng đương nhiệm là Trần Thiện Khiêm vừa từ chức. 

Ngày 14 tháng 4 năm 1974, ông trình danh sách Nội các với danh xưng "Chính phủ Đoàn 

kết Quốc gia" lên Tổng thống Thiệu. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau, khi phòng tuyến Xuân Lộc 

bị phá vỡ, ngày 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức, nhường quyền lại cho Phó 

Tổng thống Trần Văn Hương. Chính phủ sụp đổ và đến ngày 25 tháng 4, thủ tướng Nguyễn 

Bá Cẩn cũng đệ đơn xin từ chức lên tân tổng thống nhưng được yêu cầu xử lý thường vụ 

đến khi có thủ tướng mới. 
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Những giờ phút cuối cùng trong chức vụ của mình, ông đã tường thuật lại trong cuộc phỏng 

vấn của nhà báo Hạnh Dương như sau: 

"Vấn đề Việt Nam lúc bấy giờ là một ván bài chung của Hoa Kỳ và Pháp. Họ đã 

nhúng tay vào và đã sắp đặt tất cả. Họ buộc chúng ta phải đầu hàng, phải bàn giao 

nguyên trạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ 

chức, theo Hiến pháp, ông đã bàn giao cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên 

làm Tổng thống. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, tôi từ chức Thủ tướng Việt Nam Cộng 

hòa, nhưng Tổng thống Trần Văn Hương yêu cầu tôi phải ở lại tiếp tục xử lý thường 

vụ cho đến ngày 28 tháng 4 năm 1975 để chờ tân chính phủ." 

... 

"Sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975, tôi dự phiên họp khẩn cấp và kín với Tổng thống 

Trần Văn Hương tại tư dinh dành cho Phó Tổng thống để thảo luận về việc Hoa Kỳ, 

Pháp và Cộng sản Bắc Việt buộc phải bàn giao cho tướng Dương Văn Minh. Tôi đã 

trình Tổng thống Trần Văn Hương rằng nếu Tổng thống tự động bàn giao cho tướng 

Minh thì sau nầy ngàn đời lịch sử sẽ oán trách Tổng thống! Tôi đề nghị Tổng thống 

Trần Văn Hương là nên trao lại quyền cho Lưỡng viện Quốc hội quyết định. Nếu 

Quốc hội đồng ý cho bàn giao thì Tổng thống sẽ bàn giao cho ông Dương Văn Minh 

và như thế Tổng thống tránh được hành động vi hiến."' 

... 

"Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ trưa. Tôi vừa trở về đến dinh Thủ tướng vào lúc 12 

giờ 15 thì Đại sứ Martin của Hoa Kỳ đã gọi điện thoại nói với tôi rằng "Đêm 26 

tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt bắn hỏa tiễn vào trung tâm Sài Gòn là để 

cảnh cáo mà thôi. Nay Cộng sản Bắc Việt đã dàn sẵn 20 sư đoàn quanh Sài Gòn rồi 

và Bắc Việt đòi buộc phải bàn giao chức Tổng thống cho ông Dương Văn Minh, bất 

cứ người nào khác đều không được chấp thuận, và buộc phải bàn giao trước 12 giờ 

khuya ngày 27 tháng 4 năm 1975, nếu không thì Bắc Việt sẽ pháo kích bình địa Sài 

Gòn. Vậy xin Thủ tướng hãy giúp Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm triệu tập 

phiên họp Lưỡng viện Quốc hội khẩn cấp." 

... 

"Tôi đã chỉ thị cho hệ thống truyền thanh và truyền hình Sài Gòn cứ phát nhạc hùng 

và vài phút đọc lệnh triệu tập Lưỡng viện Quốc hội một cách khẩn cấp. Nhờ đó mà 

đêm 27 tháng 4 năm 1975 có đủ túc số hợp lệ, tức là quá bán tổng số 159 vị Dân 

biểu và 60 vị Nghị sĩ đã họp mặt để quyết định có đồng ý hay không việc trao quyền 

hành cho tướng Dương Văn Minh theo như Cộng sản Bắc Việt đã yêu cầu, nếu 

không thì Sài Gòn sẽ bị tấn công bình địa. Lưỡng viện Quốc hội đã biểu quyết chấp 

thuận và chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975 thì Tổng thống Trần Văn Hương đã trao 

lại chức vụ Tổng thống cho cựu Đại tướng Dương Văn Minh."[3] 

Sau khi Tổng thống Trần Văn Hương từ chức và trao quyền Tổng thống cho tướng Dương 

Văn Minh, cựu ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu được mời ra giữ chức vụ thủ tướng. Cựu thủ 

tướng Nguyễn Bá Cẩn chính thức rời khỏi chức vụ. Tuy nhiên, tình hình Việt Nam Cộng 

hòa vẫn không thể vãn hồi. Chỉ 2 ngày sau, tướng Dương Văn Minh buộc phải tuyên bố đầu 

hàng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chính thể Việt Nam 

Cộng hòa hoàn toàn sụp đổ. 

Lưu vong 

Sau khi từ chức, ông đã thu xếp cho vợ và con gái út[5] lên chuyến bay Air France cuối cùng 

đi qua Paris vào ngày 26 tháng 4. Mãi 2 ngày sau, ông được Đại sứ quan Hoa Kỳ cho máy 
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bay C-130 của quân đội Hoa Kỳ đưa qua Philippines. Trên chuyến bay này còn có cả Hoàng 

Đức Nhã và Phan Quang Đán, 2 chính khách kỳ cựu. Từ Philippines, nhà chức trách Hoa 

Kỳ đưa ông sang California. Sau khi ông đến Sacramento, vợ và con gái út của ông cũng 

được chính phủ Mỹ chấp thuận cho phép từ Paris nhập cư vào Hoa Kỳ để đoàn tụ. 

Sau khi định cư tại miền bắc California, ban đầu ông hùn vốn mở trạm bán xăng nhỏ tại 

thành phố Mountain View. Tuy nhiên chỉ sau 3 tháng việc kinh doanh phải ngừng lại vì lỗ 

vốn. Sau đó, ông đăng ký theo học ngành điện toán khi đã 46 tuổi. Năm 1979, ông tốt 

nghiệp ngành lập trình (programmer) và vào làm việc tại hãng Standard Oil, về sau là 

Chevron Texaco Corp, công tác tại bộ phận Computer Dept mãi đến năm 1998 mới về hưu. 

Thời hưu trí, ông dành thời gian để hoạt động xã hội và nhân quyền. Tháng 9 năm 2003, ông 

cho xuất bản tập hồi ký Đất nước tôi. Tháng 5 năm 2009, ông nộp hồ sơ "Thềm lục địa Việt 

Nam" lên Liên Hiệp Quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên vùng biển Đông và các đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.[3] 

Ông qua đời lúc 4 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2009 tại Regional Medical Center, 

thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. 

Gia đình 

Tháng 12 năm 1950, trước khi vào quân trường Thủ Đức, ông lập gia đình với bà Elizabeth 

Nguyễn Thị Tu, một giáo dân Công giáo. Ông bà có với nhau 3 người con: 1 trai, 2 gái. 

Tuy vợ là giáo dân Công giáo nhưng ông không theo đạo. Mãi đến ngày ngày 7 tháng 12 

năm 1996, sau gần 1 năm tìm hiểu giáo lý, ông mới làm Bí tích Thánh tẩy và lấy tên thánh 

bổn mạng là Phêrô.[1] 

Chú thích 

1. ^ a ă Theo bài giảng của Linh mục Phaolô Lưu Đình Dương, Linh Hướng Hội Vinh Bắc Cali, 

trong lễ an táng cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. 
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Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn 

 

Tác giả: Hạnh Dương  
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Tân Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn  

(bên trái) ký nhận bàn giao chức vụ  

Thủ Tướng VNCH từ cựu Thủ Tướng  

là Đại Tướng Trần Thiện Khiêm  

(phải) vào ngày 14-4-1975.). 

 
Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn trình  

diện tân Nội Các lên TT Nguyễn  

Văn Thiệu tại Dinh Độc Lập vào  

ngày 14-4-1975. 

  

 
Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn  

đang giới thiệu các thành viên trong  

Tân Nội Các lên Tổng Thống  

Nguyễn Văn Thiệu ngày 14-4-1975. 

  

 
Tân Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn (hàng đầu bên trái)  

và các thành viên trong Tân Nội Các (hàng sau bên trái)  

chụp chung với cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm  

(hàng đầu bên phải) và các thành viên trong Nội Các  

cũ vừa giải thể (hàng sau, bên phải). 

  

(Ảnh tài liệu của Hạnh Dương)  

 

 

Hạnh Dương 
 

San Jose (Vietastic.com): Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn, sau khi hoàn thành thủ 

tục đệ nạp hồ sơ về Thềm Lục Địa Việt Nam cho Liên Hiệp Quốc hôm 11-5-2009, và phê 

bình hồ sơ của CSVN là bỏ ngõ hải phận có thể giúp cho Trung Cộng thôn tính thêm lãnh 

hải và các quần đảo Việt Nam, đã vừa đột ngột từ trần vào khoảng 3:20AM đến 3:30AM 

ngày Thứ Tư 20-5-2009 nhằm ngày 26 tháng 4 năm Kỷ Sửu. 

 

Chánh văn phòng của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn là ông Võ Duy Thường cho ký giả 

Hạnh Dương biết rằng, trong liên tiếp mấy tháng qua, cựu Thủ Tướng đã làm việc quá nhiều 

và rất căng thẳng để hoàn tất hồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa VNCH và đã đệ nạp cho Liên 

Hiệp Quốc hôm 11-5-2009 vừa qua trước thời hạn quy định 13-5-2009. Trong chiều Chủ 

Nhật 17-5-2009, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã đến tham dự Đại Nhạc Hội "Cám Ơn 

Anh - Người TPB/VNCH - Kỳ 3" được tổ chức tại San Jose. 

 

Có lẽ do làm việc quá nhiều, quá mệt nên đêm Thứ Ba rạng ngày Thứ Tư 20-5-2009 ông 
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cho vợ ông biết là ông cảm thấy đau ran ở ngực và khó thở. Lúc đó khoảng hơn 3:00AM 

rạng sáng 20-5-2009. Người nhà gọi xe cấp cứu 911 đến đưa ông vào bệnh viện Regional 

Medical Center trên đường Jackson, San Jose thì ông đã tắt thở trong khoảng 3:20AM đến 

3:30AM. Hiện thi thể ông đang được quàn tại bệnh viên Regional Medical Center để làm 

các thủ tục và gia đình cùng các đoàn thể VNCH đang họp để lo tổ chức tang lễ phủ cờ 

VNCH cho cố Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn. Chương trình tang lễ và nghi thức tẩm 

liệm sẽ được công bố vào ngày Thứ Năm và sẽ chuyển Linh cửu về quàn tại Nghĩa 

Trang  Oakhill, San Jose vào sáng Thứ Bảỷ 23-5-2009. Mọi chi tiết xin liên lạc Chánh Văn 

Phòng Võ Duy Thưởng Tel. 408-396-0120, Email: thuongduyvo@ yahoo.com. 

 

  

VÀI NÉT VỀ VỊ THỦ TƯỚNG CUỐI CÙNG CỦA VNCH 
 

Ông NGUYỄN BÁ CẨN là con của một gia đình nông dân, sinh ngày 09-9-1930 tại tỉnh lỵ 

Cần Thơ thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Ông bị gọi động viên vào 

Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức khóa 1 năm 1951. Sau khi giải ngủ, ông được chấm đậu 

trong kỳ thi tuyển vào khóa 1 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh tại Sài-gòn cuối năm 1953, 

nhập học đầu năm 1954 và tốt nghiệp thủ khoa vào năm 1957 rồi được bổ nhiệm về Tòa 

Hành Chánh tỉnh Định Tường. 

 

Là một viên chức hành chánh cần mẫn, ông được chế độ Đệ I Cộng Hòa bổ nhiệm làm Quận 

Trưởng Cái Bè vào năm 1958. Chỉ một năm sau, ông được thăng chức Phó Tỉnh Trưởng 

Hành Chánh tỉnh Định Tường vào năm 1959. Qua năm 1962, ông được chuyển về làm Phó 

Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Phước Tuy (Vũng Tàu, Bà Rịa ngày nay). Đến năm 1964 

ông được chuyển về làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Long An nằm sát cạnh Sài-gòn. 

 

Năm 1967, ông Nguyễn Bá Cẩn đắc cử Dân Biểu pháp nhiệm I của nền Đệ II Cộng Hòa 

thuộc đơn vị tỉnh Định Tường và đã được các Dân biểu đồng viện bầu vào chức vụ Đệ II 

Phó Chủ Tịch Hạ Viện VNCH. 

 

Vào cuối năm 1967, ông Nguyễn Bá Cẩn đã cùng Nghị Sĩ Đặng Văn Sung thuộc Liên danh 

Nông Công Binh tại Thượng Nghị Viện thành lập Liên Khối Dân Chủ Xã Hội lưỡng viện 

Quốc Hội VNCH. Năm 1969, ông Nguyễn Bá Cẩn liên kết với Nghị sĩ Đặng Văn Sung và 

ông Trần Quốc Bửu, Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam, để thành lập Đảng 

Công Nông Việt Nam. Ông Trần Quốc Bửu làm Chủ Tịch Đảng, còn ông Nguyễn Bá Cẩn 

giữ chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Công Nông Việt Nam. 

 

Vào nhiệm kỳ II của Hạ Viện từ 1971-1975, ông Nguyễn Bá Cẩn tái đắc cử Dân Biểu cũng 

tại đơn vị tỉnh Định Tường. Các Dân biểu đồng viện đã nhất loạt bầu ông làm Chủ Tịch Hạ 

Nghị Viện VNCH suốt nhiệm kỳ II cho đến tháng 4/1975 khi ông ra đảm nhiệm chức vụ 

Thủ Tướng VNCH trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Miền Nam Việt Nam. 

 

Cuối tháng 3/1975, khi Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) đã tiến chiếm một số khu vực tại Miền 

Trung, Cao nguyên Việt Nam, Hoa Kỳ đòi hỏi phải có một cuộc cải tổ sâu rộng thành phần 

chính phủ để ổn định nội tình Miền Nam và có đủ sức mạnh để đối thoại với CSBV. Do đó, 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông Nguyễn Bá Cẩn ra nắm chức vụ Thủ Tướng 

Chính Phủ VNCH vì tin tưởng rằng ông là người liêm khiết và có lập trường quốc gia chống 

Cộng kiên định. 

 

Đầu tháng 4/1975 ông Nguyễn Bá Cẩn mới nhận lời làm Thủ Tướng VNCH và cho lập tân 
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nội các, trình diện Nội Các vào ngày 14-4-1975. Chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện VNCH được 

trao lại cho Dân Biểu Phạm Văn Út. Trong khi Nghị Sĩ Trần Văn Lắm vẫn giữ chức Chủ 

Tịch Thượng Nghị Viện VNCH. Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện vẫn là ông Thẩm Phán Trần 

Văn Linh. 

 

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn bổ nhiệm Trung Tướng Trần Văn Đôn làm Phó Thủ Tướng đặc 

trách Quốc Phòng; Kỹ sư Dương Kích Nhưỡng, đang là Tổng Trưởng Công Chánh, làm Phó 

Thủ Tướng phụ trách Di Dân Định Cư; và Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo làm Phó Thủ Tướng 

đặc trách Kinh Tế Tài Chánh. 

 

Mặc dầu từng làm Quận Trưởng và Phó Tỉnh Trưởng dưới thời cố Tổng Thống Ngô Đình 

Diệm, và sau đó làm Chủ Tịch Hạ Nghị Viện VNCH dưới thời Đệ II Cộng Hòa, nhưng ông 

Nguyễn Bá Cẩn và gia đình cũng chỉ sống một cuộc sống thanh bạch tại một căn phố nghèo 

bên cạnh một đống rác trên đường Nguyễn Hữu Thoại phía sau lưng Chợ Thị Nghè. Hạ 

Viện VNCH có cấp cho ông một biệt thự làm tư dinh tại đường Pasteur, quận I Sài-gòn; 

nhưng ông từ chối đến ở, mà chỉ dùng làm nơi tiếp khách khi cần thiết mà thôi.  

  

Đến khi ông lên làm Thủ Tướng Chính Phủ VNCH thì Tổng Nha Cảnh Sát đã yêu cầu ông 

và gia đình phải đến ở tại Dinh Thủ Thướng số 5 đường Bạch Đằng. Quận 1, Sài-gòn và ông 

nói rằng "trong những giờ phút cuối cùng của lịch sử VNCH, tôi gần như làm việc 20 giờ 

trên 24 giờ mỗi ngày... có khi thức trắng đêm !". 

 

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Hạnh Dương của Việt Báo trước khi ông cho 

xuất bản cuốn Hồi Ký của ông, cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn nói rằng: "Vấn đề 

Việt Nam lúc bấy giờ là một ván bài chung của Hoa kỳ và Pháp. Họ đã nhúng tay vào và đã 

sắp đặt tất cả. Họ buộc chúng ta phải đầu hàng, phải bàn giao nguyên trạng.. Ngày 21-4-

1975, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, theo Hiến Pháp, ông đã bàn giao cho 

Phó Tổng Thống Trần Văn Hương lên làm Tổng Thống. Ngày 25-4-1975 tôi từ chức Thủ 

Tướng VNCH, nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương yêu cầu tôi phải ở lại tiếp tục xử lý 

thường vụ cho đến ngày 28-4-1975 để chờ tân chính phủ." 

 

Nguyên Thủ Thướng Nguyễn Bá Cẩn kể : “Sáng ngày 27-4-1975, tôi dự phiên họp khẩn cấp 

và kín với Tổng Thống Trần Văn Hương tại tư dinh dành cho Phó Tổng Thống để thảo luận 

về việc Hoa Kỳ, Pháp và Cộng Sản BV buộc phải bàn giao cho Tướng Dương Văn Minh. 

Tôi đã trình Tổng Thống Trần Văn Hương rằng nếu Tổng Thống tự động bàn giao cho 

Tướng Minh thì sau nầy ngàn đời lịch sử sẽ oán trách Tổng Thống ! Tôi đề nghị Tổng 

Thống Trần Văn Hương là nên trao lại quyền cho Lưỡng Viện Quốc Hội quyết định. Nếu 

Quốc Hội đồng ý cho bàn giao thì Tổng Thống sẽ bàn giao cho ông Dương Văn Minh và 

như thế Tổng Thống tránh được hành động vi hiến.” 

 

Về những phút cuối của giờ thứ 25 trong lịch sử VNCH, vị Thủ Tướng cuối cùng của 

VNCH kể với ký giả Hạnh Dương rằng “Phiên họp kết thúc lúc 12:00 giờ trưa. Tôi vừa trở 

về đến Dinh Thủ Tướng vào lúc 12:15 giờ trưa thì Đại sứ Martin của Hoa Kỳ đã gọi điện 

thoại nói với tôi rằng “Đêm 26-4-1975 Cộng Sản Bắc Việt bắn hỏa tiễn vào trung tâm Sài-

gòn là để cảnh cáo mà thôi. Nay CSBV đã dàn sẵn 20 Sư Đoàn quanh Sài-gòn rồi và Bắc 

Việt đòi buộc phải bàn giao chức Tổng Thống cho ông Dương Văn Minh .. bất cứ người nào 

khác đều không được chấp thuận và buộc phải bàn giao trước 12:00 giờ khuya ngày 27-4-

1975 nếu không thì Bắc Việt sẽ pháo kích bình địa Sài-gòn. Vậy xin Thủ Tướng hãy giúp 

Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm triệu tập phiên họp Lưỡng viện Quốc Hội khẩn cấp.” 
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Điều khó khăn nhất là triệu tập một phiên khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội, ít ra mất 1 tuần 

lễ thì văn phòng Quốc Hội mới tống đạt được văn thư triệu tập. Việc nầy cựu Thủ Tướng 

Nguyễn Bá Cẩn kể tiếp với ký giả Hạnh Dương rằng: "Tôi đã chỉ thị cho hệ thống Truyền 

Thanh và Truyền Hình Sài gòn cứ phát nhạc hùng và vài phút đọc lệnh triệu tập lưỡng viện 

Quốc Hội một cách khẩn cấp. Nhờ đó mà đêm 27-4-1975 có đủ túc số hợp lệ, tức là quá bán 

tổng số 159 vị Dân Biểu và 60 vị Nghị Sĩ đã họp mặt để quyết định có đồng ý hay không 

việc trao quyền hành cho Tướng Dương Văn Minh theo như CSBV đã yêu cầu, nếu không 

thì Sài-gòn sẽ bị tấn công bình địa. Lưỡng viện Quốc Hội đã biểu quyết chấp thuận và chiều 

ngày 28-4-1975 thì Tổng Thống Trần Văn Hương đã trao lại chức vụ Tổng Thống cho cựu 

Đại Tướng Dương Văn Minh.” 

 

Đại sứ Hoa Kỳ Martin kêu gọi Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn nên cấp tốc rời khỏi Việt Nam 

để bảo toàn tính mạng. Sau khi biết TT Nguyễn Văn Thiệu và các vị cao cấp khác đã rời 

khỏi Việt Nam, lúc đó Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã cho vợ và con gái của ông lên chuyến 

bay Air France cuối cùng đi qua Paris nơi mà em vợ của ông là một Đại Tá trong Không 

Lực của Pháp đang chờ đón gia đình ông 

 

Mặc dầu bị CSBV bủa vây áp lực và Đại sứ Martin của Hoa Kỳ thúc đẩy phải bàn giao, 

nhưng cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn nói với ký giả Hạnh Dương rằng: “Tôi nhất 

định từ chối không bàn giao chức vụ Thủ Tướng cho ông Vũ Văn Mẫu !". Cựu Thủ Tướng 

Nguyễn Bá Cẩn kể rằng lúc đó ông đã gọi điện thoại cho Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vào khoảng 

02:00 giờ sáng ngày 28-4-1975 để đề nghị thu xếp phương tiện cho ông rời khỏi Việt Nam 

theo khuyến cáo của Đại Sứ Martin. Tòa Đại Sứ HK nói không còn máy bay riêng như đã 

hứa trước đây, và mời ông đến ngay để lên trực thăng ra phi trường Tân Sơn Nhất. Chỉ mấy 

phút sau, Chánh Võ Phòng là Đại Tá Trần Ngọc Nguyên đã lái xe trong giờ giới nghiêm đưa 

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đến Tòa Đại Sứ Mỹ để từ đó đi trực thăng Mỹ ra phi trường 

Tân Sơn Nhất rồi đáp máy bay C130 của quân đội Hoa Kỳ bay qua Phi-Luật-Tân. Trên 

chuyến bay nầy có các ông Hoàng Đức Nhã, là cháu gọi TT Thiệu bằng Cậu Ruột, nguyên 

là Tổng Ủy Trưởng Dân Vận Chiêu Hồi; và ông Phan Quang Đán, nguyên Phó Thủ Tướng, 

cùng đi chung. Đến Phi-Luật-Tân, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn được chuyển lên phi cơ 

phản lực của quân đội Hoa Kỳ để đi qua căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam rồi bay chuyển 

tiếp đến căn cứ Hickey của Mỹ ở Honolulu và cuối cùng bay đến Travis Air Force Base của 

Mỹ ở Sacramento là nơi ông có đứa con trai đầu và con gái thứ nhì đang du học tại đó. Trên 

đường đi tỵ nạn, ông được xem là người may mắn còn được phía Hoa Kỳ đưa đón trang 

trọng. Đến mỗi căn cứ Không quân Hoa kỳ đều có vị Tướng chỉ huy căn cứ ra tận phi cơ 

rước ông vào phòng khách thăm hỏi niềm nỡ. Mấy ngày sau khi đến Sacramento thì Hoa Kỳ 

cho phép vợ và con gái của ông từ Paris sang San Francisco đoàn tụ với ông. 

 

  

ĐỜI TỴ NẠN TẠI HOA KỲ: 
 

Về cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Bá Cẩn, vị Thủ Tướng cuối cùng của VNCH kể 

với ký giả Hạnh Dương rằng “Lúc qua đến Hoa Kỳ thì tôi chỉ có võn vẹn 1,000 Mỹ-kim tiền 

dằn túi mà thôi ! May mắn là vợ tôi có được một đôi bông tai và chiếc nhẫn hột xoàn nho 

nhỏ là của hồi môn ngày cưới thì đã bán ra được vài ngàn Mỹ-kim để hùn với người sui gia 

mở trạm bán xăng tại thành phố Mountain View. Tại khu vực nầy tôi gặp cựu Phó Thủ 

Tướng Nguyễn Tôn Hoàn đang mở tiệm bán cơm. Tôi thì sáng nào cũng leo lên leo xuống 

để treo bảng thay đổi giá bán xăng. Trạm xăng nầy của hãng Texaco ngày trước có mở các 

trạm xăng Caltex ở Việt nam. Tôi đến xin và họ có sẵn một trạm xăng ế ẩm không ai khai 

thác nên họ đã tân trang sửa chữa lại cho tôi bán nhưng mình cũng phải bỏ ít tiền vào để 
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kinh doanh. Chỉ tiếc rằng mới kinh doanh được 3 tháng thì bị lỗ khá nhiều nên đành bỏ cuộc 

!” 

 

Thế nhưng chưa hết, ông Nguyễn Bá Cẩn kể tiếp :”Vào giai đoạn 1975, ngành công nghệ kỹ 

thuật cao của Hoa Kỳ chưa phát triển, nhưng tôi quyết định đi học ngành HighTech nên đã 

trở lại đại học để học Computer Science mặc dù lúc đó tôi đã 46 tuổi. Sau khi tốt nghiệp 

Computer Science về lập trình (Programmer) , từ đầu năm 1979 tôi đến xin việc tại Công ty 

dầu hỏa hàng đầu của Mỹ là Standard Oil of California, bây giờ là Chevron Texaco Corp. 

Hôm tôi đến hãng để được phỏng vấn, tôi cũng thấy nao nao như mọi người đi xin việc. Có 

3 nhân viên cao cấp của Hãng tiếp tôi. Họ nói là trong đời họ, họ đã phỏng vấn hằng nghìn 

người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ được phỏng vấn một cựu Thủ Tướng Chính Phủ. 

Nên họ muốn biết làm Thủ Tướng là làm cái gì ? Tôi thấy đỡ lo và chụp ngay cơ hội để nói 

về đề tài này hầu tránh bị phỏng vấn về chuyên môn. Tôi nói hết một giờ và họ nghe rất hào 

hứng.. Câu thứ hai họ lại nói rằng họ ngạc nhiên khi biết tôi còn làm Chủ Tịch Hạ Nghị 

Viện nữa.. thế thì làm công việc gì ? Tôi lại có dịp nói thêm một giờ đồng hồ nữa. Sau hết, 

họ nhìn vào bằng cấp của tôi về ngành Computer Science.. họ hỏi : Ông từng làm Chủ Tịch 

Quốc Hội, từng làm Thủ Tướng Chính Phủ, nay ông làm nhân viên cho Hãng thì liệu ông có 

thoải mái (comfortable) để làm việc với chúng tôi không ?" Tôi trả lời rằng, trước khi làm 

các chức vụ đó tôi xuất phát từ một gia đình nông dân, tôi lên từ cuộc sống vất vả  

nghèo hèn ở đồng ruộng chân lấm tay bùn, và nay tôi đang phải làm lại từ đầu, từ con số 

không với cái căn bản nông dân quen thuộc của tôi nên tôi đâu có gì để ngại ngùng ! Và thế 

là tôi được tuyển dụng." 

… 

Công ty Chevron Texaco Corp. có 60,000 nhân viên trên khắp thế giới vào lúc nhân viên 

mới Nguyễn Bá Cẩn đến nhận việc, trụ sở trung ương đặt tại San Francisco. Riêng 

Computer Department có 1,200 chuyên viên. Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng : 

”Tôi được tuyển dụng làm tại Computer Dept. với phần vụ Programmer Analyst, rồi sau đó 

thăng lên trật System Analyst Designer, chuyên phân tích và viết phần mềm cho các kế 

hoạch Marketing của Chevron Texaco Corp. từ năm 1979 cho đến ngày tôi về nghỉ hưu vào 

cuối năm 1998 tức 20 năm đi làm công trên đất Mỹ. Trong 2 năm đầu, cứ 6 tháng tôi được 

lên lương một lần, trung bình từ 5 đến 10%, có một lần được tới 20%. Tôi ngạc nhiên hỏi họ 

thì họ nói đó là trả lương chính đáng và điều chỉnh theo đúng chỉ tiêu về khả năng và công 

việc tôi đã làm. Chức vụ cuối cùng để hưởng lương hưu của tôi là Senior System Analyst. 

Tổng kết cuộc đời, tôi đã làm việc gần 30 năm cho VNCH và 20 năm cho đại tư bản Hoa 

Kỳ. Suốt 50 năm không nghỉ ngơi ! Tại vùng Vịnh của San Francisco này, mỗi ngày tôi phải 

lái xe trên 100 miles để đi làm.. về nhà thì giặt giũ, phụ giúp việc nội trợ, vệ sinh... tôi làm 

mọi việc và vẫn thấy yêu đời, yêu cuộc sống bởi lương tâm tôi thanh thản vì đã phụng sự 

cho Tổ Quốc mà chưa hề làm gì tổn hại cho Tổ Quốc và đồng bào. Đối với gia đình thì tôi 

vẫn luôn là một người chồng, người cha nhân ái và gương mẫu." 

 

Từ năm 1982-1983 cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã viết bài cho Wall Street Journal, viết 

trả lời các phỏng vấn của báo chí Mỹ, viết cho Liên Hiệp Quốc và cho cựu Tổng Thống Bill 

Clinton để yêu cầu họ áp lực Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyên cùng thực thi tự 

do dân chủ. Gần đây ông xuất hiện nhiều trong các bài diễn thuyết trước công chúng tại 

nhiều Tiểu Bang trên khắp Hoa Kỳ. Khi kể cho ký giả Hạnh Dương của Việt Báo về các chi 

tiết trên đây thì ông đã viết đến các trang cuối cùng của cuốn Hồi Ký mà theo ông là “Hồi 

ký của tôi không tấn công chê trách ai cả, không thiên kiến với ai cả... mà là viết cho 1 triệu 

Quân Cán Chính VNCH; viết cho gần 20 triệu người dân của VNCH, viết cho một sự thực 

lịch sử mà thôi. Giữa CSBV xâm lăng và Miền Nam nạn nhân, chính chúng ta mới là có 

chính nghĩa. Quân dân chúng ta đã chiến đấu anh hùng, chúng ta bị bắt buộc đầu hàng, 
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buông súng.. bị phản bội !” Cuốn Hồi Ký của cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn đã 

được xuất bản và được đón nhận khắp nời trên thế giới. 

 

Ngày 01-5-2009, ký giả Hạnh Dương nhận được Email của ông Võ Duy Thưởng, Chánh 

Văn Phòng của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn gởi nhờ phổ biến “Thư Ngỏ của cựu Thủ 

Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn về việc đệ nạp hồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa”. Tối Thứ Sáu 

01-5-2009, Hạnh Dương gọi điện thoại cho cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và xin một tấm 

hình của ông để đăng kèm theo bản tin. Ông đã gởi Email chuyển tấm hình của ông chụp 

vào thời gian nhậm chức Thủ Tướng và gọi điện thoại nói với Hạnh Dương rằng “Hình nầy 

có nhiều kỷ niệm, có vài vết lấm tấm vì khi Scan bị dơ, nhưng anh thích tấm hình nầy lắm.” 

Tấm hình đã được Hạnh Dương chỉnh lại các vết xước và gởi lại cho cựu Thủ Tướng 

Nguyễn Bá Cẩn với câu viết trong Email là “Hình của anh đã được sửa lại rồi rất đẹp trai”. 

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn xem bản tin công bố trên Vietastic.com 

(http://vietastic.ning.com/ profiles/ blogs/ngoi- viet-tu-do- hai-ngoai- va ) và chuyển lên các 

Diễn Đàn Internet. Ông đã gọi điện thoại nói với ký giả Hạnh Dương :”Cám ơn đã gởi cho 

anh tấm hình bây giờ đẹp thật. Biết đâu vài ngày nữa anh sẽ cần tấm hình đó”. 

 

Không biết câu nói trên đây của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn có phải là câu nói như một 

điềm báo trước của định mệnh hay không; nhưng vào lúc 2:00PM chiều Thứ Tư 20-5-2009, 

Chánh Văn Phòng của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn là ông Võ Duy Thưởng sau khi cho 

ký giả Hạnh Dương biết các chi tiết liên quan đến giờ phút cuối cùng của cố Thủ Tướng 

Nguyễn Bá Cẩn lúc từ trần trên đường từ tư gia đến bệnh viện Regional Medical Center vào 

khoảng 3:20AM đến 3:30AM sáng Thứ Tư 20-5-2009; thì cùng lúc đã yêu cầu Hạnh Dương 

gởi tặng lại tấm hình mà Hạnh Dương đã chỉnh sửa của cựu Thủ Tướng để Ban Tổ Chức và 

gia đình có thể cần đến trong tang lễ ! 

 

Các hình ảnh và chi tiết về cuộc đời được trích đăng trên đây đã được chính cựu Thủ Tướng 

Nguyễn Bá Cẩn cung cấp và kể cho ký giả Hạnh Dương trong cuộc phỏng vấn dành riêng 

trước khi cựu Thủ Tướng cho xuất bản cuốn Hồi Ký của ông về những giờ phút cuối cùng 

của Lịch sử VNCH. Chúng tôi sẽ đăng lại bài viết về cuộc phỏng vấn nầy để quý đọc giả 

theo dõi và sau nầy các sử gia cần đến. 

 

Trong cuộc phỏng vấn, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã cho hay rằng dưới chế độ Đệ I 

Cộng Hòa của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lúc ông làm Quận Trưởng Cái Bè vào năm 

1958 và năm sau 1959 được thăng chức Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Định Tường; rồi 

qua năm 1962 làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Phước Tuy, ông đã nhiều lần được 

đảng Cần Lao yêu cầu ông trở lại đạo Công Giáo nhưng ông quyết liệt từ chối. Nhưng khi 

đến định cư tại Hoa Kỳ, sau khi con gái của ông tử thương vì tai nạn, ông đã buồn khóc rất 

nhiều và mắt của ông gần như bị mù. Nghe nói Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) tại Pháp là nơi 

linh thiêng và nhiều người khấn xin được Đức Mẹ chữa lành nên Phu Nhân của cựu Thủ 

Tường đã đưa ông qua Pháp để đến cầu nguyện tại nơi Đức Mẹ Hiện ra với chị Bernadette 

Soubirous từ ngày 11-02-1858 tới ngày 16-07-1858 trong 18 lần khác nhau. Chị Bernadette 

về sau trở thành nữ tu Marie-Bernard của dòng Các Nữ Tu Bác Ái Nevers (Soeurs de la 

Charité de Nevers). Soeur Marie-Bernard đã chết vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 16-4-1879 và 

được chôn cất vào ngày 30-4-1879 trong nhà nguyện kính Thánh Giuse. Cho đến nay sau 3 

lần khai mở hầm mộ của nữ tu nầy vào các ngày ngày 22-09-1909, ngày 03-04-1919 và 

ngày 18-4-1925 để khám nghiệm làm thủ tục phong thánh trước sự chứng kiến của các Bác 

Sĩ, Luật Sư và viên chức chính quyền và Giáo Hội Công Giáo, thì điều rất ngạc nhiên là xác 

của nữ tu Marie-Bernard nầy vẫn nguyên vẹn và mềm mại như người đang ngủ. Hiện nay 

thi thể của nữ tu nầy được bỏ trong quan tài bằng kính trong suốt và để trong nhà nguyện 
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cho mọi người đến kính viếng cầu nguyện. Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng ông chỉ 

đi theo đề nghị của vợ ông mà thôi chứ chẳng tin tưởng gì; nhưng sau khi thấy nhũng điều 

kỳ diệu như thế nên ông đã cầu nguyện và không ngờ là sáng hôm sau khi thức dậy hai mắt 

ông bừng sáng như chưa hề bị bệnh tật gì. Từ đó ông đã xin theo đạo Công Giáo và được 

chịu phép thánh tẩy tại Lộ Đức (Lourdes) ở Pháp và trở lại Hoa Kỳ đi thánh lễ nhà thờ mỗi 

ngày Chủ Nhật, rất sùng đạo và sống bình dị trong đức bác ái cho đến giờ phút ông vĩnh biệt 

gia đình và cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ và hải ngoại vào lúc 3:20AM - 3:30AM 

ngày Thứ Tư 20-9-2009 ! Đây quả là một sự mất mát lớn không những cho người Việt tỵ 

nạn Cộng Sản mà còn cho đất nước Việt Nam vì ông vừa đệ nạp hồ sơ tranh đấu và bảo vệ 

Thềm Lục Địa Việt Nam khỏi bị Trung Cộng xâm lược và đang chờ Liên Hiệp Quốc luận 

xét; trong khi hồ sơ của CSVN thì né tránh vì mở miệng mắc quai bởi đã ký các Hiệp Ước 

dâng đất tặng Biển Đông cho Trung Cộng ! 

 

Chúng tôi xin cầu nguyện cho Linh hồn cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn được Thiên Chúa 

rước về Thiên Đường. 

 

 

HẠNH DƯƠNG 

Vietastic.com  

 

Nguồn: http://ngothelinh.tripod.com/Nguyen_Ba_Can.html 

 

 

Hồi Chuông Báo Động 

Nguyễn Bá Cẩn 

 

 
 

Nguy cơ bị Tàu đô hộ đang ám ảnh mãnh liệt người dân trong nước cũng như 
người tỵ nạn cộng sản ở nước ngoài. Làm sao mà không lo âu sợ sệt vì Cộng sản 
Việt Nam bị áp lực phải dâng đất và dân biển cho kẻ thù phương Bắc. Làm sao 
mà không phẫn uất khi Trung cộng đã bắn chìm thuyền đánh cá của đồng bào 
ngư phủ trong hải phận của nước mình. 
Làm sao mà không nhục nhã khi cán bộ Trung Cộng mang hàng chục cây cờ máu 
của bọn Hán bá quyền phô diễn nghêng ngang trước Toà Thị sãnh Sài Gòn và 
rạp Rex để bảo vệ đoàn rước đuốc Thế Vận Hội, coi Sài Gòn như một tỉnh nhỏ 
của đế quốc đỏ Trung cộng. 
Và cuối cùng, làm sao mà người dân Việt không điên người lên được khi Trung 

  

http://ngothelinh.tripod.com/Nguyen_Ba_Can.html
https://sites.google.com/site/gdvbdl/hi-chung-bo-ng/cuuttnguyenbacan.jpg?attredirects=0
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Cộng đã đánh đuổi các hảng dầu muốn đầu tư tìm dầu ở vùng Hoàng Sa và 
Trường Sa của Việt Nam. 
Trước những hành động ngạo mạn trên đây của Trung Cộng, Cộng Sản Việt Nam 
tuyệt nhiên không có phản ứng nào, trái lại còn bịt tai bịt mắt người dân và thẳng 
tay đàn áp những ai bày tỏ phẫn uất hay tiết lộ những sự kiện trên đây. 
Do đó, người dân có quyền tự hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ làm gì nếu Trung 
Cộng ngang nhiên chở quân đội họ vượt sang biên giới hoặc đổ bộ vào cảng Hải 
Phòng? Nếu cứ tiếp tục nhượng bộ một cách nhục nhã như kiểu trên đây thì một 
ngày không xa Cộng sản Việt Nam sẽ viết một trang sử ô nhục nhất trong lịch sử 
Việt Nam. 
Đó là rước bọn thù Hán tộc đô hộ trong thế kỷ 21 một đất nước mà tổ tiên đã 
dùng xương trắng máu đào gầy dựng và bảo vệ từ mấy ngàn năm qua. Sở dĩ tình 
trạng này xảy ra là vì Cộng sản Việt Nam, thay vì noi gương Nga Xô và Đông Âu 
từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để xây dự tự do dân chủ và phục vụ phúc lợi cho người 
dân, lại năn nỉ lạy lục Trung Cộng bao che để củng cố độc tài đảng trị, áp bức bóc 
lột người dân, bán nước buôn dân làm lao nô và đĩ điếm hàng trăm ngàn người 
khắp thế giới, biến đất nước thành hạng nghèo nhất hoàn cầu và tụt hậu hàng 
mấy chục năm so với các nước Đông Nam Á khác. 
 

 
Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn trong ngày Đại Hôi VNCH Đệ nạp 

Hồ Sơ Thềm Lục Điạ 10/5/2009  tại Westminster Civic Center,CA 

 

Cũng có luồng dư luận cho rằng sở dĩ có tình trạng lệ thuộc quá nặng nề là vì 
cánh giáo điều của Cố vấn Đổ Mười và Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh nắm giử 
Tổng cục an ninh tình báo của Bộ Quốc Phòng, công an và quân đội nên cánh 
tiến bộ của Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 
không thể xúc tiến chương trình cởi mở chính trị để yểm trợ chính sách kinh tế thị 
trường được hữu hiệu hơn tình trạng ì ạch hiện tại, mà nhu cầu cấp bách hàng 
đầu là giải quyết những bài toán vĩ đại đang hăm dọa sự mất còn của đảng và 
nhà nước. 
Đó là sự suy sụp của thị trường chứng khoán, khủng hoảng về nhà đất kéo theo 
khủng hoảng về tín dụng ngân hàng, cùng nạn lạm phát phi mã trên 25% có khả 
năng tăng lên khoảng 30% cuối năm nay, đang làm cho giá cả thực phẩm và nhu 
yếu phẩm tăng gia kinh khủng, quá sức chịu đựng của các tầng lớp nhân dân đã 
đói khổ với lợi tức trung bình đầu người dưới 500 mỹ kim/năm. Tất cả các khủng 
hoảng trầm trọng này xảy ra cùng lúc làm lung lay tận gốc rễ chế độ, nếu không 
nóí đó là dấu hiệu cảnh báo sự cáo chung của chế độ cộng sản độc tài đảng trị 

https://sites.google.com/site/gdvbdl/hi-chung-bo-ng/DaiHoi_VNCH5_10__09006.jpg?attredirects=0
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trong nước. 
Tất nhiên, Cộng Sản Việt Nam phải làm cái gì để giảỉ quyết tình trạng bế tắc của 
đảng và nhà nước trước những nguy cơ sụp đổ vô tiền khoáng hậu kể từ ngày 
cộng sản áp đặt chế độ hà khắc trong nước từ năm 1954 đến nay. 
Hoặc nếu không tìm ra được sự thỏa thuận của hai cánh hữu và tã trong Bộ 
Chính Trị, thì mỗi phe cánh giáo điều và cởi mở phải đơn phương hành động 
riêng rẽ để giải quyết. Nếu hoạt động riêng rẽ thì phải quyết liệt tê liệt cánh đối 
nghịch, nhiên hậu mới được độc quyền và rộng đường hành động, ban hành 
những biện pháp mạnh mẽ và táo bạo để cứu nguy kịp thời. 
Ai theo dõi thời cuộc trong nước và ngoài nước, hẳn đã ghi nhận nhiều dấu hiệu 
bầt thường nếu không nói là chưa hề xảy ra trong bộ máy lãnh đạo đảng và hệ 
thống nhà nước cộng sản Việt Nam. Trước hết, cách đây 2 tháng, khi Thủ Tướng 
Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Hoa Kỳ thì Tổng Bí Thư đảng Nông Đức Mạnh 
cũng thăm viếng Trung Hoa. Để quân bình thế lực? Để tìm thêm sự yểm trợ của 
“quan thầy” hầu đối phó với các cuộc khủng hoảng và nhất là đề phòng những bất 
trắc có thể xảy ra từ cánh đối nghịch như đã dẩn giải ở đoạn trên? 

Cho đến nay, chưa có tin tức gì tiết lộ những cuộc vận động của Nông Đức Mạnh. 
Nhưng về phía Nguyễn Tấn Dũng thì có rất nhiều sự kiện và biến cố xảy ra có kế 
hoạch nhịp nhàng, làm cho ai theo dõi thời cuộc cũng lấy làm ngạc nhiên không ít. 
Trước hết trong thông cáo chung Mỹ Việt kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ của 
Nguyễn Tấn Dũng, hai bên ca tụng những thành tích tốt đẹp của sự hợp tác giữa 
hai nước về mọi mặt kinh tế, trao đổi thương mại, hợp tác văn hoá giáo dục, y tế 
xã hội, v.v… Điều đáng chú ý là Tổng Thống Bush còn khen ngợi Việt Nam đã cải 
tiến nhân quyền (?) và cho biết đã phát triển thêm quan hệ quân sự và quốc 
phòng giữa hai nước, đặc biệt nhằm giúp Việt Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Yếu 
tố “bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ” phải được hiểu là nếu không có một hiệp ước an 
ninh quốc phòng hổ tương giữa hai nước được chính thức công bố thì đương 
nhiên được ngầm hiểu là đã có những thỏa thuận bí mật giữa hai nhà lãnh đạo. 
Yếu tố này càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì trước đó hơn một tháng, Bắc 
Kinh tỏ ý lo ngại vả bất mãn về sự giao ước giữa hai hảng dầu Exxon và Petro 
Vietnam hợp tác tìm dầu ở biển Đông gần Hoàng Sa và Trường Sa là vùng tranh 
chấp vô cùng quyết liệt giữa Bắc Kinh và Hà Nội. 
Theo Báo điện tử Asia Times gần đây, tác giả Peter Navarro cho biết Trung Cộng 
đã nổ súng cảnh cáo toán nhân viên của Exxon ngoài biển Đông. Nguồn tin về 
việc nổ súng này chưa được kiểm soát về giá trị thực hư. Tuy nhiên theo báo 
South China Morning Post xuất bản tại Hồng kông số phát hành hôm 20 tháng 
bảy, Trung Cộng phản đối và cảnh cáo Exxon đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của 
Trung Cộng. Ít khi nào CSVN dám chính thức phản đối Trung Cộng, thế mà lần 
nằy CSVN đã phản ứng tức thời qua lời tuyên của phát ngôn viên Lê Dũng khẳng 
định việc tìm dầu xảy ra trong hải phận của Việt Nam. Về phía Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ, phát ngôn viên Nicole Thompson tuyên bố Chính phủ Hoa Kỳ không can dự 
về việc tranh chấp lãnh hải giữa hai nước, tuy nhiên Hoa Kỳ phản đối mọi nỗ lực 
nhằm gây áp lực cản trở hoạt động của các công ty Mỹ trong khu vực đó. 
Tình hình trở nên vô cùng gây cấn vì ngoài quyền lợi về dầu hỏa còn có vấn đề an 
ninh hải trình từ Âu châu và Trung Đông chuyển vận trao đổi hai chiều với Bắc Á, 
chưa kể vị trí chiến lược của Biển Đông gắn liền với Thái Bình Dương là nơi mà 
lâu nay Hoa Kỳ mặc nhiên coi là vùng kiểm soát độc quyền của Hoa Kỳ. Trong 
cuộc tranh chấp này, người ta nhận thấy rỏ quyền lợi của Việt Nam và Hoa Kỳ 
trùng hợp nhau từ an ninh cho toàn vùng Biển Đông và Đông Nam Á, đến toàn 
vẹn lãnh thổ và lãnh hải cùng quyền lợi kinh tế, nhất là chận đứng tham vọng của 
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bá quyền Trung Cộng. Hành động phối hợp nhịp nhàng của Hoa Kỳ và Việt Nam 
cận ngày khai mạc Thế Vận Hội làm cho Trung Hoa không kịp trở tay và cũng 
không dám phản ứng hấp tấp vì hậu quả sẽ phá hoại ảnh hưởng và mục tiêu của 
Trung Cộng tổ chức Thế Vận Hội là tô bóng hình ảnh của Trung Hoa trước dư 
luận thế giới. 
Nếu ráp lại các sự việc xảy ra liên tục trong hơn tháng qua, người ta có thể nhận 
thấy trong cuộc hội kiến với Tổng Thống Bush ngày 24 tháng 6 vừa qua, Nguyễn 
Tấn Dũng đã được Hoa Kỳ cam kết bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi kinh tế, quan 
trọng nhất là sự bảo trợ về quân sự để tháo gở áp lực nặng nề và đương đầu với 
tham vọng bá quyền không bao giờ ngừng, không bao giờ thỏa mản của Trung 
Cộng. 
Có lẻ nhận thấy đã được trang bị và tăng cường đầy đủ thế lực nên ngày 28 
tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định cách chức toàn bộ lãnh đạo 
của Quân Khu Thủ Đô, giao trả năm tướng lãnh về Bộ Quốc phòng để đãi lệnh, 
và lẻ dĩ nhiên cử người thân tín điền khuyết ngay để hoàn toàn kiểm soát và làm 
chủ tình hình tại cơ quan và vùng lãnh đạo đầu não cả nước. Nếu quyết định táo 
bạo chưa từng thấy này đã được Chính trị bộ đảng CSVN phê chuẩn thì cánh cởi 
mở thân Hoa Kỳ cũng đã thắng lớn, nhờ đó sẽ tiến hành mạnh mẽ những kế 
hoạch cứu nguy theo chiều hướng của họ. 
Còn nếu phe Nguyễn Tấn Dũng đã đơn phương lấy quyết định, bất chấp sự 
chống đối của phe giáo điều ngoan cố tay sai của Trung Cộng, thì rỏ ràng cánh 
thân Mỹ đã tê liệt được cánh thân Tàu. Trước diển tiến của các sự việc tranh 
chấp quyền lực sinh tử dồn dập trên đây, nhận xét của người viết là phe thân Mỹ 
đã có thừa khả năng bước thêm một bước ngắn, loại trừ luôn phe thân Tàu. 
Trong trường hợp này, phe cởi mở với quyền hành Tổng Bí Thư đảng, Chủ Tịch 
Nước, Thủ Tướng Chính phủ cùng quân lực và công an tập trung trong tay mình, 
sẽ đặt để đất nước trước một khúc quanh lịch sử độc nhất vô nhị : hoặc sẽ tiếp 
tục bị chôn vùi dưới chế độ độc tài hà khắc với những cởi mở vá víu trên hình 
thức, hoặc sẽ mạnh dạn hủy bỏ toàn bộ hiến pháp nhằm chấm dứt hẳn chế độ 
độc tài đảng trị. 
Vì giải pháp toàn bộ để cứu nguy phải là trả quyền tự quyết cho toàn dân trên nền 
tảng và trong khuôn khổ dân chủ pháp trị, để người dân tự bầu lấy đại diện của 
mình qua một cuộc tổng tuyển cử từ trung ương đến địa phương, được tổ chức 
thật sự tự do dân chủ, dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. 
Xin Thượng Đế phù hộ dân tộc Việt Nam. 
 

Nguyễn Bá Cẩn 

Cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện và Thủ Tướng Chính Phủ VNCH 

 

 Nguồn: https://sites.google.com/site/gdvbdl/hi-chung-bo-ng 
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Nhận định của ông Nguyễn bá Cẩn về cuôc chiến VN: 

 

                         

 

 

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiêu hùng. Dân Việt có một truyền thống đấu tranh bất 

diệt từ nhiều thiên niên kỷ, đã giúp họ giữ yên bờ cõi, duy trì nền độc lập và toàn vẹn lãnh 

thổ kể từ ngày lập quốc. Với trào lưu văn minh tiến bộ về mọi mặt của thế kỷ 20 vừa qua, 

dân Việt đã tốn hàng triệu sanh linh để mong thực hiện ước mơ tự do và dân chủ, để cho 

nhân phẩm được tôn trọng, để cho người dân được sống theo ý mình muốn và được bình 

đẳng trong mọi trách nhiệm và quyền điều khiển cùng phát triển đất nước. Thế nhưng từ 

cuộc khởi nghĩa của toàn dân chống Pháp sau đệ nhị thế chiến, một bọn người vong bản đã 

lợi dụng lòng yêu nước vô bờ bến của đồng bào để dành độc quyền yêu nước, độc quyền bắt 

tay với kẻ thù ngoại bang để tiêu diệt mọi thành phần yêu nước không cùng hàng ngũ với họ 

và mọi khuynh hướng không cùng chính kiến với họ. 

Hãy nghe sau đây lời thú tội của Hồ chí Minh đọc trước đại hội toàn quốc kỳ II của Đảng 

Lao động Việt nam hồi tháng 2 năm 1951:"Cơ sở tư tưởng của đảng là Mác, Anghen và Lê 

nin và đường lối chính sách cho Đảng là của Chủ tịch Stalin và Mao trạch Đông". Tư tưởng 

triết lý và chính trị Mác Lê là một triết lý chính trị đã tỏ ra hoang đường ngay từ lúc khai 

sinh ở cuối thế kỷ 19. Còn đường lối cách mạng của các tên đồ tể Lê nin, Stalin và Mao 

trạch Đông chủ trương toàn căm thù, bạo lực và chém giết đã làm cho phân nửa nhân loại bị 

nhuộm đỏ trên thế giới bị hành hạ đau khổ, dở sống dở chết, với hàng chục triệu người bị sát 

hại, hàng trăm triệu bị tù đày trong suốt gần 90 năm qua. Trong một phạm vi nhỏ hẹp hơn, 

Hồ chí Minh và bọn hậu duệ cũng đã sát hại và hy sinh hàng mấy triệu người từ thường dân 

vô tội cho đến cán bộ của bọn chúng trong các cuộc chiến tranh xâm lăng và cách mạng 

đẫm máu do bọn chúng chủ trương[i]. 

Ngày 16 tháng 4, trong bài diễn văn đọc tại đại hội các Chủ Nhiệm báo chí Hoa Kỳ, Tổng 

Thống Ford tố cáo Quốc hội Hoa Kỳ chối bỏ lời cam kết bảo vệ Việt Nam. Ông Nguyễn Bá 

Cẩn nói rõ hơn với công luận "Nga Xô và Trung Cộng đã giữ lời hứa với Hà Nội còn Hoa 

Kỳ thì không giữ lời cam kết của mình. Sự việc này làm cho tôi buồn nôn" (They have 

maintained their commitment. Unfortunately the US did not carry out its commitment. It 

just makes me sick). 

“Tướng Westmoreland thì có quân trong tay nhưng không có quyền điều khiển chiến trường 

vì sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam chỉ để phục vụ mục tiêu chính trị do Tòa 

Bạch Ốc quyết định trực tiếp. Mục tiêu chính trị đó là thương thảo với Nga Sô và Trung 

Cộng để xếp đặt một trật tự mới cho Thế giới, và Việt Nam là một trong những lá bài để 

trao đổi” 
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“Tổng Thống Johnson tiếp tục tăng quân số cho Tướng Westmoreland điều khiển một cuộc 

chiến "tiêu hao" (attrition) mà Hoa Kỳ nghĩ rằng với thời gian sẽ làm cho Bắc Việt hao mòn 

đến mức không chịu đựng nỗi và vì vậy mà phải chấp nhận thương thuyết. Hoa Kỳ đã tính 

sai nước cờ là vì sau đó thực tế cho thấy Bắc Việt chưa hao mòn mà nội bộ Hoa Kỳ đã "rách 

nát"... 

“Chỉ có một câu trả lời có thể hiểu được là Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam để dùng Việt 

Nam như một món hàng mặc cả với phía Cộng sản về các vấn đề liên quan đến chiến lược 

toàn cầu của Hoa Kỳ.” 

“Đối với chính quyền Hoa Kỳ thì phải có một trật tự mới cho ba siêu cường chung sống hòa 

bình và chia quyền thống trị thế giới. Muốn được như vậy, TT Nixon phải tìm mọi cách khai 

thông (breakthrough) bế tắc ngoại giao với Nga Xô, Trung Cộng và Bắc Việt”... 

-Phê phán chính sách của Hoa Kỳ ông Nguyễn Bá Cẩn nói: 

“Trong việc thảo luận với Bắc Việt, Ngoại Trưởng Kissinger đã nhượng bộ đến 90% những 

đòi hỏi của Cộng sản, như việc rút lực lượng "đế quốc Mỹ" ra khỏi Việt Nam, cắt đứt viện 

trợ cho VNCH, lập Hội Đồng Hòa Giải Hòa Hợp tức là có giá trị ngang hàng với hai đòi hỏi 

của CSBV là dẹp bỏ chế độ hợp hiến của miền Nam _ mà CSBV thường dùng danh từ "dẹp 

bỏ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu" _ và thành lập Chính phủ liên hiệp Quốc& Cộng, chấp 

nhận cho quân đội Bắc Việt xâm lăng gài lại ở miền Nam tức là nhìn nhận quân đội trá hình 

của Mặt Trận Giải Phóng”[ii] 

-Nhận định về CSVN năm 2006 ông nói: 

 

Hiện chính tình nội bộ Việt Nam Cộng sản như một ngôi nhà mục nát, còn tệ hơn các nước 

cộng sản Nga Xô và Đông Âu trước năm 1989. Chế độ gọi là Xã hội chủ nghĩa theo tư 

tưởng Hồ chí Minh chỉ là một danh xưng rẻ tiền làm bình phong cho một hệ thống thảo 

khấu cấu kết từ trên xuống dưới, bán nước buôn dân mà mục tiêu chỉ là tham ô, vơ vét cho 

đầy túi, mặc cho dân đói vì thiếu ăn, dân chết vì không thuốc chữa, dân nhục vì đất đai lãnh 

hải đã bị CSVN lén nhượng cho kẻ thù phương Bắc, dân khổ vì nửa triệu thanh niên và phụ 

nữ muốn có được miếng cơm manh áo phải hưởng ứng chủ trương của bạo quyền bỏ nước 

ra đi làm lao nô và gái mãi dâm trá hình dưới diện lấy chồng ngoại quốc. 

Trong lúc đó, ai cũng biết trong nội bộ của CSVN ngày này, trên nói dưới không nghe vì cả 

bọn đều giành ăn thì đâu còn ai nghe ai nữa. Trên chóp bu đảng thì có bè phái xung đột 
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nhau, tranh giành quyền lực, xâu xé giữa cánh thân Nga và cánh thân Tàu, cánh giáo điều và 

cánh cởi mở, cánh nắm chức vụ béo bở giàu sụ và cánh không có cơ hội đói khô, cộng thêm 

yếu tố địa phương Nam/Trung/Bắc, chưa kể những chia rẽ trong quân đội kéo dài ầm ĩ hàng 

hai chục năm nay giữa cánh đương nắm quân ủy và cánh Võ Nguyên Giáp bị đè bẹp trù ếm. 

Do tình trạng các cấp lãnh đạo tiêu diệt lẫn nhau, tự hủy hoại cơ chế, nên chắc chắn đến một 

thời điểm nào đó, cơ sở đảng và cơ quan nhà nước bị xoáy mòn rã ngũ, cộng thêm nỗ lực 

đấu tranh của nội địa/hải ngoại giáp công, làm cho chế độ bị bất thần sụp đổ như ở Đông 

Âu. Tóm lại, vấn đề không còn là Cộng Sản Việt Nam sẽ sụp đổ hay không, mà chỉ có vấn 

đề chừng nào sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, trên tất cả, chúng ta cần ghi nhớ một vấn đề có tầm mức 

quan trọng vượt bực. Đó là người quốc gia chúng ta, trong đó có quý vị hiện diện trong đại 

hội hôm nay, chúng ta đã sẵn sàng để góp phần vào công việc phục hưng đất nước 

trong thời kỳ hậu cộng sản hay chưa?[iii] 

-Qua dẫn chứng những lời phát biểu của ông Nguyễn Bá Cẩn ,chúng ta thấy ông nhận định 

cuộc chiến VN 1945-1975 như sau: 

-Đây là 1 cuộc chiến ủy nhiệm mà phía CSVN nhận chỉ thị từ khối CSQT để tấn công Miền 

Nam .Trong khi đó nhân dân Miền Nam chỉ tự vệ qua sự giúp đỡ cuả các nước Tự Do để 

chống làn sóng đỏ nằm trong kế hoạch chiến lược của Hoa Kỳ đi tìm một trật tự thế giới 

mới sau Đệ Nhị Thế Chiến khi mà khối CSQT muốn thôn tính cả thế giới. 

Cái mốc của vấn đề là cuộc chiến chỉ chấm dứt khi nào CSVN không còn đưa quân đánh 

phá MNVN nữa (điều nầy khó có thể xảy ra vì CSVN không tự quyết định tiếp tục trong 

cuộc chiến mà do thúc đẩy của khối CSQT) hay là khi đồng minh bỏ cuộc và Miền Nam 

chịu đầu hàng.Bởi vì Mỹ tham chiến tại VN không phải để dành chiến thắng quân sự mà chỉ 

để phục vụ quyền lợi của Mỹ trong 1 giai đoạn chiến lược. Điều đau đớn là chỉ có sinh 

mạng ,tài sản cuả người dân VN cả hai miền phải chịu hy sinh trên 4 triệu người cũng chỉ vì 

cái chỉ thị độc ác đó cuả CSQT và sự thừa hành 1 cách ngu xuẩn và triệt để của CSVN.Bởi 

vì trong thời điểm đó,Trung cộng thì tuy thèm muốn Đài Loan nhưng không dám tấn công 

vì sợ thiệt hại cho dân Trung Hoa ,nhưng luôn xúi bẩy Hồ tấn công  Miền Nam VN !!!.(Mao 

đã từng nói :”Tôi sẽ đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”!!!) và bất hạnh thay Hồ lại 

ngoan ngoản thi hành. 

- Vào đầu Tháng Năm 2009, Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn sau gần một năm lao 

tâm, lao lực để chuẩn bị hồ sơ đệ nạp về thềm lục địa đúng thời hạn qui định với Liên Hiệp 

Quốc, ông Nguyễn Bá Cẩn đã thay mặt chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để nộp lên Liên 

Hiệp Quốc bản văn về lãnh hải của mình, trước sự lấn chiếm vô lối, bất chấp luật lệ của 

Trung Quốc.  

 

Chủ Nhật 17 Tháng Năm 2009, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã xuất hiện tại Ðại Nhạc 

Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH kỳ 3”, tổ chức tại trường trung học 

Independence High School, San Jose, dưới cơn nóng gay gắt lên trên 100 độ F. 

Ông  Nguyễn Bá Cẩn  đã bất ngờ đột qui và từ trần lúc 4giờ 30 sáng ngày 20 tháng 5 năm 

2009 tại Regional Medical Center, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. 

Với những việc làm trên của ông Nguyễn Bá Cẩn vào giai đoạn cuối đời chứng tỏ ông xứng 

đáng là một chiến sĩ tận tụy cho Tự Do ,Dân Chủ cho Đất Nước Việt Nam,ông đã chiến đấu 

cho Lý Tưởng Dân Tộc đến hơi thở cuối cùng. 

 

http://ubllcdhn.com/index.php/tailieulichsu/57-lichsucd/104-cuc-chin-vit-nam-1945-1975-phn-3-tt-nguyn-ba-cn-119-122#_edn3


20 

 

 

[i] http://members.cox.net/thahuong/new_thahuong/quehuong/trienvong.htm Baì viết cua 

Nguyen Bá Cẩn 

[ii] http://www.lenduong.net /spip.php?article4611  Hồi ký Đất Nước Tôi cuả cựu Chủ Tịch 

Hạ Viện VNCH Nguyễn Bá Cẩn - Ðất Nước Tôi – NXB Hòa Hảo Press năm 2003 

[iii] http://www.lenduong.net /spip.php?article4611  Hồi ký Đất Nước Tôi cuả cựu Chủ Tịch 

Hạ Viện VNCH Nguyễn Bá Cẩn - Ðất Nước Tôi – NXB Hòa Hảo Press năm 2003 

 

Nguồn: http://ubllcdhn.com/index.php/tailieulichsu/57-lichsucd/104-cuc-chin-vit-nam-

1945-1975-phn-3-tt-nguyn-ba-cn-119-122 

 

 

Phóng sự 

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ CẨN 
VÀ HỒI KÝ CHÍNH TRỊ ”ĐẤT NƯỚC TÔI” 

 
Tuyết Mai 

 

Virginia.- Buổi nói chuyện “Góp Ý Về Công Cuộc Giải Thể Chế Độ CSVN” và ra 
mắt hồi ký chính trị “Đất Nước Tôi” của Nguyên Thủ Tướng, Nguyên Chủ Tịch Hạ 
Viện VNCH Nguyễn Bá Cẩn, được tổ chức vào lúc 1:00 chiều ngày 28 tháng 3, 

2004 tại nhà hàng Saigon House, Falls Church, VA. 

Buổi nói chuyện do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông điều hợp 
dưới sự sự bảo trợ của Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ, MD và VA cùng nhiều hội 
đoàn trong vùng HTĐ . Chúng tôi nhận thấy có khoảng 250 tham dự viên gồm đông 
đủ các đại diêïn các hội đoàn, nhân sĩ, báo chí, các cơ quan truyền thanh, truyền 
hình trong vùng cùng trực tiếp thu thanh vào nhiều mạng lưới trên toàn cầâu. Đây 
là chiều họp mặt của những người quan tâm đến chính trị, Tự Do, Dân Chủ cho 
quê hương Việt Nam, không khí rất nhộn nhịp, phấn khởi, hằng trăm quyển sách 
được Ông Nguyễn Bá Cẩn đem đến đây được đồng hương mua hết, đọc giả xếp 
hàng dài chờ tác giả ký tên lưu niệm vào sách. 
Mở đầu Ông Lý Văn Phước, Chủ Tịch CĐVNHTĐ có lời chào mừng quan khách , 
ông nêu lên vấn đề CSVN dung dưỡng bọn đầu nậu xã hội đen rao bán phụ nữ và 
trẻ em VN trên internet, làm điếm nhục quốc thể...một chế độ tàn tệ như vậy tại sao 
có thể tiếp tục tồn tại? 
 
Kế đến ban họp ca Hội Văn Hóa Khoa Học vùng HTĐ hùng dũng họp ca nhạc 
phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, hâm nóng không khí chính trị trong hội 
trường.  
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Sau đó Ông Nguyễn Cao Quyền, thành viên của Diễn Đàn Dân Chủ vùng Hoa 
Thịnh Đốn đã giới thiệu về Ông Nguyễn Bá Cẩn, tác giả quyển “Đất Nước Tôi”. 
Ông Nguyễn Bá Cẩn sinh năm 1930 , quê quán ở CầnThơ, tốt nghiệp thủ khoa 
khóa I Học Viện Qốc Gia Hành Chánh Saigon. Ông làm Quận Trưởng Cái Bè, rồi 
Phó Tỉnh Trưởng Định Tường , được đắc cử vào Hạ Viện, đãm nhiệm chức vụ Chủ 
Tịch Hạ Viện VNCH từ năm 1971 - 1975. Vào những giờ phút cuối của Miền Nam 
Ông được mời làm Thủ Tướng 14/4/75, nhưng đến 24/4/75 thì từ chức. Từ ngày di 
tản sang Hoa Kỳ Ông có nhiều bài viết trên báo chí, diễn thuyết trong Cộng Đồng 
người Việt khắp nơi trên thế giới và xuất bản tập hồi ký chính trị “Đất Nước Tôi”.  
Tiếp theo, Cô Tuyết Mai trình bày nhạc phẩm “Tâm Động Ca” của nhạc sĩ Châu 
Đình An, giao duyên cùng một vài vần thơ thương nhớ quê hương của thi sĩ Yên 
Sơn.  
Nối tiếp chương trình, Ông Bửu Viên, bạn đồng song và là nhân viên chính phủ 
trong hai nội các chính phủ Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Bá Cẩn đã giới thiệu tác 
phẩm “Đất Nước Tôi”. Ông Bửu Viên đã tóm lượt diễn trình từng chương của 
quyển hồi ký và ghi nhận tác giả đã ghi lại những điều trông thấy, những nhận xét 
của tác giả trong suốt thời gian phục vụ đất nước, từ hành chánh địa phương đến 
các trách vụ lãnh đạo ở Trung Ương.  
 
Tiếp theo là phần chính của buổi nói chuyện và ra mắt sách ‘’Đất Nước Tôi’’ chiều 
nay , diễn giả Nguyễn Bá Cẩn trong đề tài ‘’Góp Ýù Về Công Cuộc Giải Thể Chế 
Độ CSVN’’. Trong phần mở đầu Ông cám ơn các hội đoàn , các cơ quan truyền 
thông và báo chí, đồng bào đã đến tham dự buổi nói chuyện và Ông tâm tình là 
đến thăm vùng HTĐ với hai tâm sự.  
 
• Thứ nhất là thưa cùng đồng bào, sở dĩ có biến cố 30 tháng 4 là vì đất nước ta đã 
bị đồng minh phản bội, và chiến sĩ ta bị cưởng bách buông súng đầu hàng. Vào 
thời điểm nầy, Ông là Chủ Tịch Hạ Viện nên biết rất rõ ràng Hoa Kỳ ráo riết áp lực 
VNCH phải ký hiệp định Paris. Trước đe dọa bị cắt viện trợ VNCH phải chấp thuận 
. Sau khi Tổng Thống Nixon từ chức, ngân khoản viện trợ cho VNCH bị cắt giảm tối 
đa, dẫn theo cuộc triệt thoái của Quân Dân ta khỏi vùng 1, vùng 2.  
 
• Tâm sự thứ hai là cuộc đấu tranh đem Tự Do, Dân Chủ cho quê hương chưa 
chấm dứt, cũng như trách nhiệm của chúng ta chưa chấm dứt. Chúng ta phải nổ 
lực và quyết liệt đấu tranh cho đến ngày quê hương được quang phục.  
 
Theo Ông cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho đồng bào ở 
quê nhà hiện nay đang gặp thời cơ thuận lợi nhất. Thế giới Tự Do không bỏ chạy 
và trốn trách nhiệm như trước đây, ngược lại họ đã cương quyết đậïp tan mọi 
thách đố độc tài và khủng bố. CSVN đang dấn thân vào kinh tế thị trường, nên 
đang giãy chết trong tiến trình diễn biến hòa bình, không thể tránh. Và trong lúc này 
, các lãnh tụ tôn giáo và trí thức trong nước đang vùng lên , cùng lúc các lực lượng 
hải ngoại đã kết hợp thành một thực lực , được chính quyền ngoại quốc như Quốc 
Hội Hoa Kỳ và Quốc Hội Aâu Châu yểm trợ.  
 
Tuy nhiên cho đến nay, kết quả chúng ta đạt được rất khiêm nhường, chưa đủ để 
lật đổ bạo quyền CSVN. Chúng ta chưa có kế hoạch gì tích cực nhầm lung lay 
được nền móng chính trị của CSVN, như phá hoại các cơ sở kinh tế và tài chính 
của địch, để làm bọn chúng kiệt quệ, mất khả năng kiểm soát và kiềm kẹp, tức là 
tạo điều kiện chín muồi cho quần chúng vùng lên lật đổ bạo quyền. Sau ba mươi 
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năm đấu tranh chúng ta vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.  
 
Trong tinh thần đó ÔngNguyễn Bá Cẩn góp ý, Ông đưa ra hai điểm then chốt trong 
công cuộc giải thể CS. Đó là diễn biến hòa bình và cách mạng truyền tin. CSVN 
đang theo kinh tế thị trường, thì với thời gian chúng sẽ tự giải thể theo tiến trình 
đương nhiên của diễn biến hòa bình. Chúng ta phải tìm cách áp lực các chính phủ 
có quyền lực và cơ quan lý tài Quốc Tế đẩy mạnh tiến trình diễn biến hòa bình, 
càng nhanh, càng tốt.  
 
Ông Nguyễn Bá Cẩn đề nghị chúng ta phải áp dụng chiến lược giáp công bốn 
mặt trận.  
 
VỀ CHÍNH TRỊ. 
• Vũ khí bén nhọn nhất của cộng đồng hải ngoại là thực lực cử tri, dùng áp lực của 
lá phiếu để hội nhập vào “dòng chính”, dùng quyền lực của “dòng chính” gây mâu 
thuẩn giữa CSVN và các cường quốc, cô lập CSVN trên chính trường Quốc Tế.  
• Chúng ta nên hòa mình vào các chính đãng , các đoàn thể , hội đoàn của người 
bản xứ để lôi kéo họ vào cuộc đấu tranh của chúng ta, mới có sức mạnh làm áp 
lực với chính quyền dân cử.  
• Tận khai thác kỷ thuật cao về tin học, cổ võ và tích cực yểm trợ các phong trào 
đấu tranh nội địa.  
• Mặt khác tại hải ngoại chúng ta phải chủ động, tấn công địch bằng cách vạch mặt 
chỉ tên tay sai CS nằm vùng trong cộng đồng và nội tuyến trong hàng ngũ QG. Nêu 
danh bọn cán bộ kinh tài và tay sai đang cai quản những doanh ghiệp của CS tại 
hải ngoại và kêu gọi đồng bào tẩy chay.  
 
VỀ NGOẠI GIAO 
• Cần vận dụng mọi hình thức, áp lực các Quốc Gia tẩy chay và cô lập CSVN vì 
chúng ủng hộ các tổ chức khủng bố trên thế giới . Chúng lên án Hoa Kỳ hai trận 
tấn công Iraq. Trong lúc Hoa Kỳ và Liên Hiệp Aâu Châu đồng thanh lên án CSVN, 
thì trên phương diện kinh tài, CSVN chuẩn bị nhận một tháo khoán kỷ lục trên 3 tỷ 
mỹ kim gồm cả viện trợ và đầu tư trực tiếp cho tài khóa năm nay.  
 
VỀ KINH TẾ. 
• Kêu gọi đồng hương chấm dứt mọi dịch vụ du lịch về nước, trừ trường hợp bất 
khả kháng, để cắt đứt nguồn tài trợ cho CSVN hằng năm lên trên 3 tỷ mỹ kim. Nếu 
chận đứng được, ngân sách của CS sẽ thiếu hụt, gây khủng hoảng kinh tế, xáo 
trộn xã hội sẽ kéo theo bất ổn chính trị, sẽ đẩy mạnh tiến trình sụp đổ của bạo 
quyền.  
• Chúng ta phải vận động , apù lực với các chính phủ và cơ quan lý tài Quốc Tế 
hoãn các biện pháp tháo khoán viện trợ và đầu tư vì CSVN vẫn tiếp tục ngoan cố, 
không cải thiện để được nhận viện trợ và đầu tư từ ngoại quốc. Quan trọng nhất là 
phải dẹp bỏ XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH. Chúng vẫn ngoan cố giử 6000 xí nghiệp 
quốc doanh.  
 
VỀ VĂN HÓA.  
 
• Siết chặt hàng ngũ chống Cộng ở hải ngoại. Một là đập tan âm mưu thâm độc 
giao lưu văn hóa một chiều của bọn chúng. Hai là âm mưu lũng đoạn và đánh phá 
CĐ hải ngọai qua cái gọi là “Hội Liên Lạc Với Người Việt Ở Nước Ngoài”.  
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Ông Nguyễn Bá Cẩn cho biết vấn đề then chốt là làm thế nào để chúng ta tạo dựng 
được một thực lực. Đây là điều tiên quyết mang lại chiến thắng cho công cuộc đấu 
tranh. Cộng Đồng người Việt phải ngồi lại với nhau để tìm một phương thức, phối 
hợp nhịp nhàng và toàn diện khắp năm châu. Vận động từ Quốc Hội Hoa Kỳ, đến 
Canada đến Úc Châu và Âu Châu, để Quốc Tế cùng có một quyết định như nhau , 
thì áp lực và biện pháp chế tài mới hy vọng đánh bại được CSVN.  
Sau đó một số quan khách lên phát biểu ý kiến, thảo luận , theo sau là một bữa ăn 
nhẹ. Chương trình được chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. 

 
 
This announcement was printed from Vietnamese American Television 

http://www.vietmaryland.com/tv 

 

The URL for this announcement is: 

http://www.vietmaryland.com/tv/article.php?sid=228 

Nguồn: http://www.vatv.org/tv/article.php?op=Print&sid=228 

 

 

Đọc Hồi ký chánh trị Đất Nước Tôi của cựu 
Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn                                                                    

 

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh 

Tôi là một trong số ít những người được đọc cuốn hồi ký chánh trị của cựu Thủ 

tuớng Nguyễn Bá Cẩn khi tập sách quan trọng này còn đang ở dạng bản thảo. Nói 

như vậy không có nghĩa là tôi là một người bạn thân với ông Cẩn hay là một người 

từng cộng sự mật thiết trong thời gian ông tham chính nên được ông tham khảo ý 

kiến khi viết hồi ký.  

Như phần lớn những người Việt Nam, tôi được nghe thấy nói đến tác giả lần 

đầu tiên khi ông đắc cử làm dân biểu Hạ viện và được giao phó những chức vụ có 

tầm vóc quốc gia. Từ ngày ly hương vì nạn nước, cũng như bao nhiêu người khác 

phải tự lực cánh sinh, ông Nguyễn Bá Cẩn đã học được một ngành chuyên môn về 

kỹ thuật cao và làm việc cho một công ty điện toán Hoa Kỳ ở một thị trấn không có 

đông người Việt ở gần San Francisco. Có lẽ cũng vì thế mà từ khi ông về hưu cách 

đây mấy năm và dọn về San Jose, là thủ đô văn hóa của người Việt ở miền Bắc 

Cali, người ta mới thường xuyên gặp ông tại những sinh hoạt văn hóa và chánh trị 

của cộng đồng. Tôi đã gặp ông cựu Thủ tướng trong khoảng thời gian này và được 

http://www.vietmaryland.com/tv
http://www.vietmaryland.com/tv/article.php?sid=228
http://www.vatv.org/tv/article.php?op=Print&sid=228
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/05/05/doc-hoi-ky-chanh-tri-dat-nuoc-toi-cua-cuu-thu-tuong-nguyen-ba-can-toan-phong-nguyen-xuan-vinh/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/05/05/doc-hoi-ky-chanh-tri-dat-nuoc-toi-cua-cuu-thu-tuong-nguyen-ba-can-toan-phong-nguyen-xuan-vinh/
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biết rằng, tuy bận công việc làm nhưng trong những năm qua ông vẫn thường 

xuyên viết bài nói về chính nghĩa quốc gia cho những báo Việt và Mỹ, và để tâm 

soạn lại những hồ sơ còn lưu giữ cùng sưu tầm thêm được nhiều tài liệu hành 

chánh và lịch sử và sẽ viết hồi ký chánh trị để nói những đóng góp của mình trong 

cuộc chiến giữa quốcgia và cộng sản, khi đất nước ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng 

của những năm vừa qua.  

Tháng Tư năm 2002, khi nghe tôi giới thiệu một cách rất vô tư, trước một cử tọa 

đông đảo, cuốn hồi ký “The Twenty-Five Year Century” của Trung tướngLâm 

Quang Thi, ông Nguyễn Bá Cẩn mới ngỏ lời muốn tôi viết một bài nhận định về 

cuốn sách của ông dự trù sẽ ra mắt độc giả người Việt trong năm tới. 

Ông Nguyễn Bá Cẩn, khi viết tập hồi ký chánh trị của mình, đã không theo khuôn 

mẫu đưa ra của những nhân vật Mỹ và Việt đã viết tự truyện trước ông và trong đó 

họ đã nhìn đất nước Việt Nam trong nửa thế kỷ trước dưới một góc nhìn rất giới 

hạn, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ của người viết, thường thì là một nhà báo, một 

cựu viên chức cao cấp trong chánh quyền hay là một vị chỉ huy quân sự. Ở đây, 

ông Nguyễn Bá Cẩn đã trình bày sự việc một cách toàn diện hơn vì tác giả có một 

kinh nghiệm đặc biệt là ở chỗ ông được phục vụ đất nước ở cả hai ngành: Hành 

pháp và Lập pháp.  

Trong ngành Hành chánh, tác giả đã bắt đầu cuộc đời dấn thân phụng sự đất 

nước vào năm 1958 như là Quận trưởng Cái Bè, một đơn vị mà vào thời điểm ấy 

đang ở trong tình trạng bị Việt cộng lũng đoạn bê bết đến nỗi tên Bí thư Huyện ủy 

đã giữa ban ngày rượt đuổi Quận trưởng của ta để ám sát ngay tại chợ quận lỵ. 

Chỉ trong vòng nửa năm kể từ ngày nhậm chức, ông tân Quận trưởng, tuổi vừa 28, 

đã thực hiện được kế hoạch đề ra, là tận diệt được Huyện ủy và 16 Xã ủy của Việt 

cộng trong điạ hạt của mình. Từ trách vụ nhỏ đến trách vụ lớn, trong gần 10 năm 

trời, người thanh niên từng tốt nghiệp thủ khoa Khóa I Học Viện Quốc Gia Hành 

Chánh, và cùng một lúc được huấn luyện quân sự tại hai quân trường sĩ quan Trừ 

Bị Thủ Đức và Liên quân Đà Lạt, ông Nguyễn Bá Cẩn đã tận dụng khả năng của 

mình để phục vụ đất nước khi lần lượt giữ những chức vụ Phó Tỉnh Trưởng Định 

Tường, Phước Tuy và sau cùng là Long An trước khi xin nghỉ giả hạn không lương 

để ứng cử Dân biểu Pháp nhiệm I.  

Trong ngành Lập pháp, suốt hai nhiệm kỳ vói sự hiểu biết về Hiến pháp và thông 

thạo hành chánh, ông Nguyễn Bá Cẩn đã được bầu làm Đệ nhị Phó chủ tịch Hạ 

nghị viện và sau là Chủ tịch Hạ nghị viện để rồi trong những ngày tuyệt vọng của 
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đất nước, vào tháng Tư năm 1975, ông can đảm nhận trọng trách làm Thủ tướng 

và thành lập một chính phủ mới khi mà thủ đô Sài Gòn đã bị hơn mười sư đoàn 

cộng quân bao vây khắp ngả và Đồng minh đã bỏ mặc chúng ta để chỉ còn có thể 

lựa chọn giữa hai đường tử thủ hay đầu hàng.  

Giờ đây, viết lại những sự việc đã xẩy ra, khoảng thời gian bốn mươi lăm năm 

trong cuộc đời của cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn sống trên quê hương đã được 

tác giả ghi lại một cách trung thực trong cuốn Hồi ký “ĐẤT NƯỚC TÔI” dầy gần 

600 trang. Cuốn Hồi ký này gồm có 20 chương và có thể chia làm 4 phần với một 

chương cuối là những lời kết luận coi như là tâm sự của tác giả gửi cho thế hệ sau.  

1- Phần Một, dài 141 trang và gồm có 6 chương đầu như sau: 

 Ch 1. Đất Nước Tôi 

 Ch 2. Chính Nghĩa Quốc Gia 

 Ch 3. Dấn Thân 

 Ch 4. Quận Trưởng 

 Ch 5. Phó Tỉnh Trưởng 

 Ch 6. Đất Nước Ngửa Nghiêng. 

Trong phần đầu của cuốn sách tác giả đã kể lại cuộc sống của mình từ thuở ấu 

thơ như là một cậu học trò ở miền Hậu giang. Ông đã hết sức thành thực khi nói 

đến gia cảnh nghèo của mình, bản chất là nông dân, thân phụ lại mất sớm, bà mẹ 

phải tần tảo nuôi một đàn con. Tuy vậy cậu bé học trò đã cố gắng học tập và ước 

mơ phục vụ đất nước trong ngành hành chánh đã được thực hiện khi ông tốt 

nghiệp thủ khoa Khóa I Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và được bổ nhiệm làm 

Quận trưởng quận Cái Bè, thuộc tỉnh Định Tường. Nơi đây ông phải đối phó với cái 

gọi là “chiến tranh giải phóng” của Cộng sản và có khi giữa đêm khuya người Quận 

trưởng trẻ tuổi đã phải lội ruộng công tác giữa Đồng Tháp với vỏn vẹn hai tiểu đội 

địa phương quân đi kèm. Sự mẫn cán khi làm việc và sự thông hiểu lòng dân đã 

giúp ông ổn định mau chóng địa phương thuộc quyền mình quản trị, và cũng đưa 

lại cho ông những trách vụ hành chánh nặng nề hơn ở cấp tỉnh. Với cương vị Phó 

tỉnh trưởng Định Tường, Phước Tuy và Long An, ngưòi đốc sự hành chánh trẻ tuổi 

đã làm được khá nhiều việc về bình định, cải tiến hành chánh và chỉnh trang những 

thị xã ông phục vụ. Trong khoảng 10 năm trong ngành hành pháp, tác giả đã hoạt 

động với các chiến sĩ chính quy, địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát, công 

chức và cán bộ, từ cấp xã đến cấp tỉnh và vùng chiến thuật, đã khéo léo phối hợp 
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các viên chức ở cả ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp để chống lại sự lan 

tràn và phá hoại của cộng sản một cách hữu hiệu.  

Đọc những trang hồi ký này ta có thể nhận thấy rằng ông luôn luôn nghĩ đến việc 

giúp cho dân nghèo trở thành hữu sản để đời sống của người dân lành trở nên 

phong phú hơn.Cũng trong phần này tác giả đã nói đến những khó khăn và những 

rối loạn trên đất nước qua những binh biến đã xẩy ra trong thời gian chuyển tiếp 

giữa hai nền Cộng hòa. 

2- Phần Hai nói về thời gian ông Nguyễn Bá Cẩn phục vụ quốc gia và dân tộcở 

trong ngành Lập pháp và gồm có 4 chương kế tiếp với tổng cộng là 99 trang. 

Những chương sách này được xếp theo thứ tự thời gian 8 năm tác giả ở trong 

Quốc hội của Đệ nhị Cộng hòa: 

 Ch 7. Phó Chủ Tịch Hạ Viện 

 Ch 8. Đảng Công Nông 

 Ch 9. Chủ Tịch Hạ Nghị Viện 

 Ch 10. Đảng Dân Chủ 

Qua nhưng chương sách này tác giả đã cho ta biết rất nhiều về những vấn đề 

phức tạp ở lưỡng viện trong Quốc hội. Cũng vì muốn bài trừ những tệ đoan trong 

Hạ nghị viện mà ông đã cùng một số những bạn đồng viện thành lập Đảng Công 

Nông, và sau đó ra ứng cử trách vụ Chủ tịch Hạ Nghị Viện khi được tái cử dân biểu 

Hạ Nghị Viện Pháp nhiệm 2. Khi viết hồi ký, và phải nhắc lại một cách trung thực 

những sự việc đã xẩy ra, tất nhiên phải nói đến nhân sự, kẻ hay người dở. Tôi 

nhận thấy về điểm này, tác giả đã hết mực ôn hòa, không chỉ trích hay tâng bốc cá 

nhân, mà chỉ nêu ra những sự việc, dù tốt hay xấu, mà đã được ghi nhận trên báo 

chí hay côngvăn của thời đại, hay có thể kiểm điểm lại với những nhân chứng còn 

sống. Cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn vừa có kinh nghiệm chiến đấu chống Việt 

cộng trong khoảng thời gian phục vụ trong ngành Hành pháp, vừa ở vị thế trung 

ương trong ngành Lập pháp và được các nhà lãnh đạo quốc gia thườngxuyên mời 

tới hỏi ý kiến nên ông rất thấu đáo những sự thật đã xẩy ra trong việc liên hệ chánh 

trị giữa đồng minh Hoa Kỳ và nội bộ Việt Nam CộngHòa.  

3- Gần 200 trang sách trong Phần Ba của cuốn Hồi ký đã được tác giả dành để 

nói về tình hình chánh trị và quân sự đã đưa đến sự sụp đổ của nền Cộng Hòa Việt 

Nam. Những chương sách liên hệ là: 
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 Ch 11. Hiệp Định Ba Lê 

 Ch 12. Bản Chất Cộng Sản 

 Ch 13. Chính Tình Suy Sụp 

 Ch 14. Bên Bờ Vực Thẳm 

 Ch 15. Sự Sụp Đổ 

 Ch 16. Thủ Tướng Chính Phủ 

 Ch 17. Tổ Quốc Lâm Nguy 

Qua những chương sách này, và qua góc nhìn của một người đã biết rõ bản 

tính lường gạt của cộng sản gian manh, tác giả đã cho ta thấy rằng cuộcchiến xâm 

lăng do Cộng sản Bắc Việt gây ra là một cuộc chiến toàn diện, ba mặt giáp công 

chính trị, quân sự và ngoại giao, từ giành đất giành dân tại nông thôn đến đấu tranh 

chính trị trực diện tại cấp đô tỉnh thị trong nước vàsau cùng là chiến tranh chánh trị 

ngoại giao giữa hai phe tự do và độc tài trêntầm mức toàn cầu. Người đọc có thể 

theo dõi từng ngày, từng giờ nhữngbiến chuyễn quân sự trên quê hương, những 

vận động ngoại giao giữa các chính phủ liên hệ, những gì thương thuyết giữa Henri 

Kissinger với Lê Đức Thọvà với Chánh phủ quốc gia, và những lý do đã khiến cho 

ông Nguyễn Bá Cẩn nhận làm Thủ tướng để thành lập một chánh phủ mới vào giờ 

thứ hai mươi lăm. Hai chương tiếp theo là sự phân tách của tác giả về những lý do 

đã làm cho Việt cộng chiếm trọn được miền Nam Việt Nam với âm mưu của Trung 

cộng trên bàn cờ quốc tế.  

4- Hơn 100 trang sách đã dành cho Phần Bốn là phần cuối cùng của cuốn sách. 

 Ch 18. Tại Sao Miền Nam Thua 

 Ch 19. VNCH Bị Bán Đứng 

Trong những năm cuối cùng của nền Đệ nhị Cộng hòa, với phong trào phản lại 

chiến tranh tại Việt Nam tới mức cao độ tại Hoa Kỳ, Quốc Hội ở đây đã gây nhiều 

khó khăn cho Tổng thống Nixon. Với tư cách là Chủ tịch Hạ nghị viện ở Việt Nam, 

ông Nguyẽn Bá Cẩn luôn luôn được chính phủ tham khảo ý kiến và nhờ đó mà có 

một hiểu biết thấu đáo về nội tình thương thuyết giữa hai chính phủ.  

Đọc Phần Bốn của hồi ký “ĐẤT NƯỚC TÔI” ta sẽ hiểu rõviệc di tản chiến thuật 

của Vùng 2 có cần thiết không, và biết được rõ ràng những ai là người chịu trách 

nhiệm về việc đổ vỡ của hai cuộc triệt thoái Vùng 2 và Vùng 1. Tác giả cũng nêu rõ 

sự việc miền Nam mất vào tay Cộng sản là vì miền Nam đã bị bán đứng, khi các 

đại cường quốc đã thỏa hiệp với nhau về một sự phân chia quyền lợi và ảnh 

hưởng mới. 
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Đoạn hồi ký chánh trị của cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn được dừng ở đây, với 

19 chương sách đã được liệt kê ở trên. Nhưng chúng ta không thể nào không đọc 

tiếp chương cuối cùng, là Chương 20, mà tác giả viết là Đoạn Kết. Đây là 30 trang 

sách, ông Nguyễn Bá Cẩn không nói về cuộc đời của mình, nhưng ghi những lời 

tâm tình ông gửi đến các bạn trẻ, mà ông cho sẽ là thế hệ lãnh đạo của một nước 

Việt Nam dân chủ, tươi sáng trong tương lai khi không còn chế độ cộng sản áp đặt 

trên quê hương. Từ một cậu học sinh nghèo ở miền Hậu Giang, và cố gắng học 

hành để rồi sau này tốt nghiệp thủ khoa Khóa I của Học Viện Quốc Gia Hành 

Chánh, và cùng một lúc được huấn luyện quân sự tại hai quân trường sĩ quan Trừ 

Bị Thủ Đức và Liên Quân Đà Lạt, ông Nguyễn Bá Cẩn đã tận dụng khả năng của 

mình và những kiến thức thâu thập được để dấn thân phục vụ đất nước.  

Cuốn hồi ký “ĐẤT NƯỚC TÔI” đã ghi lại một cách trung thực cuộc đời của tác 

giả từ thuở ấu thơ cho đến lúc tham chính, từ lãnh đạo hành chánh địa phương ở 

cấp quận và tỉnh cho đến những trách vụ lãnh đạo Trung Ương trong những ngày 

khó khăn nhất của quốc gia.  

Tuy là một hồi ký chánh trị nhưng cuốn sách đọc rất hấp dẫn vì lời văn giản dị, 

trình bầy một cách trung thực những sự việc đã xẩy ra. Trước đây tôi đã được đôi 

lần nghe tác giả thuyết trình trong những buổi họp văn hóa và chánh trị và ông luôn 

luôn nhấn mạnh ở điểm là khi nước nhà trở lại được thể chế dân chủ thì phần lãnh 

đạo sẽ ở trong tay giới trẻ hiện nay. Tôi cũng chia sẻ ý nghĩ này với ông Nguyễn 

Bá Cẩn, vì chúng tôi cùng một lứa tuổi và cùng một số bằng hữu khác đã được gọi 

đi Khóa I sĩ quan trừ bị ở những Quân trường Thủ Đức và Nam Định, khi chúng tôi 

ở vào tuổi trên dưới ba mươi, nhiều người đã giữ những chức vụ chỉ huy Đại đơn 

vị cấp quân khu, quân đoàn hay quân chủng, đã có những trọng trách lãnh đạo 

hành chánh hay đã có dịp hướng dẫn những phái đoàn của Chánh phủ trung ương 

hay Quốc hội đi tiếp xúc với những chánh phủ của các cường quốc. Giờ đây, ở 

trong và ngoài nước, cả một thế hệ trẻ ở vào tuổi trên dưới ba mươi cũng đã lên 

đường. Là những người tiếp nối thế hệ phụ huynh, các bạn rất cần biết những bài 

học thành công hay thất bại của những người đi trước.  

Cuốn sách của cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn thật là một tài liệu lịch sử qúy giá 

cho những nhà nghiên cứu và cũng là một cuốn tự truyện của một nhân tài đất 

nước đã nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tôi nghĩ đây là một cuốn sách 

các bạn trẻ nên đọc.  

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh 
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Việt Nam Cộng Hòa Bị Hoa Kỳ Phản Bội  
 

Trích từ quyển Hồi ký "ĐẤT NƯỚC TÔI" của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn 

 

 

1. Đâu là sự thật ? 

 

Bây giờ, ngoảnh nhìn lại quá khứ, tôi tự hỏi nếu đệ nhất Cộng hòa của miền 

Nam không sai lầm về chiến lược đối phó với chiến tranh nhân dân trong 8 năm 

dài từ 1956 đến 1964, và nếu đệ nhị Cộng hòa không có những lầm lỗi chiến 

lược hồi đầu năm 1975 khi tái phối trí lực lượng trong một chu vi lãnh thổ nhỏ 

gọn khả dĩ phòng thủ được thì tình hình sẽ ra sao? Liệu quân dân miền Nam có 

giữ được miền Nam không, và giữ được bao lâu, khi chính sách đối ngoại của 

Hoa Kỳ là tháo chạy khỏi cuộc chiến và bỏ rơi đồng minh. 

 

Ngày 15 tháng 4, 1975, khi tình hình Việt Nam đã gần như tuyệt vọng, Tòa 

Bạch Ốc còn cố gắng vận động Thượng nghị viện Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ 

722 triệu mỹ kim cho Việt Nam. Mặc dù Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh là quyết định 

tiếp tục quân viện cho Việt Nam sẽ cho Hà Nội thấy quyết tâm của Hoa Kỳ và 

như vậy hy vọng Bắc Việt sẽ chấp nhận thương thuyết về một giải pháp chính 

trị, nhưng Thượng Viện Hoa Kỳ nhất quyết bác bỏ mọi tăng viện. Ngày 16 tháng 

4, trong bài diễn văn đọc tại đại hội các Chủ Nhiệm báo chí Hoa Kỳ, Tổng Thống 

Ford tố cáo Quốc hội Hoa Kỳ chối bỏ lời cam kết bảo vệ Việt Nam. Ông nói rõ 

hơn với công luận "Nga Xô và Trung Cộng đã giữ lời hứa với Hà Nội còn Hoa Kỳ 

thì không giữ lời cam kết của mình. Sự việc này làm cho tôi buồn nôn" (They 

have maintained their commitment. Unfortunately the US did not carry out its 

commitment. It just makes me sick). 

 

Sau khi Hiệp định Ba Lê được ký kết, mức độ dự trữ đạn dược và nhiên liệu cho 

mọi quân binh chủng tại Tổng kho Long Bình và các kho tại các vùng chiến 

thuật bị giảm xuống từ 6 tháng còn có 3 tháng. Tuy nhiên nếu chiến sự gia 

tăng mà không có cung cấp bổ túc để bù đắp số tồn trữ thì nếu quân lực ta có 

cầm cự giỏi trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề, thì cũng chỉ có thể chiến đấu 

kéo dài thêm vài ba tháng nữa là cùng. Và rồi miền Nam cũng sẽ rơi vào tay 

Cộng sản. Chỉ có khác biệt là miền Nam thay vì mất vào cuối tháng 4, thì sẽ 

mất vào tháng 6, cộng thêm vài chục ngàn thương vong cho cả đôi bên. 

 

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Nga Xô và Trung Cộng nghèo kém hơn Hoa Kỳ 

mà hai nước này có thể không những tiếp tục lại còn tăng thêm quân viện vào 

lúc khẩn trương nhất, trong khi Hoa Kỳ lại tháo chạy, bỏ rơi đồng minh? Muốn 

trả lời câu hỏi này, cần phải phân tách đường lối và chính sách đối ngoại của 

Hoa Kỳ nói chung và đối với Việt Nam nói riêng cùng lề lối điều khiển chiến 

tranh tại Việt Nam của Hoa Kỳ diễn tiến ra sao trong suốt các thập niên 60 và 

70. 
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Trở lại thời kỳ sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, Hoa Kỳ nhận thấy tham vọng 

của Nga Xô là đồng minh cũ của mình quá rõ rệt qua những cuộc vận động cho 

các đảng Cộng sản cướp chính quyền tại các nước Đông Âu, cộng thêm những 

khiêu khích gây bất ổn và áp lực tại Bá Linh. Trong lúc đó thì tại Á châu, Trung 

Cộng đã kiểm soát trọn Trung Hoa lục địa, giúp Bắc Hàn tấn công Nam Hàn, tấn 

công hai đảo Kim Môn Mã Tổ của Đài Loan và bắt đầu yểm trợ Cộng sản Việt 

Nam gia tăng cường độ chiến tranh tại Việt Nam. Trận giặc lạnh thật sự bắt đầu 

giữa Thế giới Cộng sản và Thế giới Tự do. 

 

Hoa Kỳ qua "chính sách ngăn chận" (containment policy) và "chiến lược chu vi" 

(peripheral strategy) thiết lập Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic 

Treaty Organization - NATO) nhằm mục tiêu vừa phòng ngự vừa bao vây Nga 

Xô từ Đại Tây Dương xuyên suốt Âu châu đến tận Thổ Nhỉ Kỳ (Trung Đông). 

Đến khi Cộng sản Bắc Việt bao vây Điện Biên Phủ với sự yểm trợ tích cực của 

Trung Cộng, Ngoại Trưởng Foster Dulles của Chính phủ Eisenhower, cùng với 

Đô Đốc Arthur Radford, Tư lệnh Thái Bình Dương, đã hai lần cố gắng thuyết 

phục Anh Quốc thuận cho Hoa Kỳ giội bom lực lượng Cộng sản tại Điện Biên 

Phủ theo lời yêu cầu của Pháp nhưng Anh quốc không thuận vì e sợ nếu làm 

mất lòng Trung Cộng thì Anh quốc có thể sẽ gặp khủng hoảng ngay tại thuộc 

địa Hong Kong của mình. 

 

Sau khi Điện Biên Phủ thất thủ và phân nửa Việt Nam được trao cho Cộng sản 

Bắc Việt qua Hiệp định Geneve, Hoa Kỳ nhận thấy nguy cơ Cộng sản đang lan 

rộng ở Á châu nên nội trong năm đó (1954) cho thành lập ngay Tổ Chức Liên 

Phòng Đông Nam Á (Southeast Asia Treaty Organization) gồm có các nước Hồi 

Quốc, Thái Lan, Phi Luật Tân, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Úc và Tân Tây Lan để ngăn 

chận âm mưu bành trướng của Cộng sản tại Á châu. Quốc gia Việt Nam không 

thể gia nhập Tổ chức Liên Phòng này vì bị Hiệp định Geneve cấm chỉ. Do đó mà 

Hoa Kỳ phái cố vấn quân sự qua Việt Nam giúp Pháp và sau khi Pháp rút lui 

khỏi Việt Nam thì nhân số cố vấn Hoa Kỳ được tăng thêm theo nhịp độ leo 

thang của chiến sự. 

 

Cùng lúc với chiến tranh do Cộng sản châm ngòi gây hấn để bành trướng chủ 

nghĩa Cộng sản tại Đông Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân, Trung Mỹ và Phi châu, 

còn có cuộc chạy đua chế tạo vũ khí chiến lược, nào là bom khinh khí, bom hạt 

nhân và hỏa tiễn liên lục địa. Hoa Kỳ vừa vất vả rượt theo Nga Sô để gửi người 

theo vệ tinh lên quỹ đạo thì Nga Sô vượt qua mặt Hoa Kỳ về hỏa tiễn liên lục 

địa với nhiều đầu đạn nguyên tử. Đến thời điểm này thì cuộc đọ sức của hai bên 

đã vượt khỏi tầm vóc nhỏ bé của vài điểm nóng như Việt Nam để được đưa lên 

tầm mức toàn cầu với kỹ thuật cao về hỏa tiễn liên lục địa và không gian chiến 

lược, rất là tốn kém cho cả đôi bên, để rồi hậu quả cuối cùng là không có nước 

nào dám sử dụng vũ khí tiêu diệt hàng loạt mà có thể tránh khỏi những thiệt 

hại do sự trả đũa của đối phương. 

 

Chiến tranh lạnh tiến dần đến giai đoạn Hoa Kỳ và Nga Xô phải bàn chuyện 

chung sống hòa bình trong những hoàn cảnh và điều kiện nào đó để quân bình 

lực lượng, quân bình ảnh hưởng trên thế giới. Cụ thể là các hiệp ước tài giảm vũ 
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khí nguyên tử, giới hạn số lượng hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử của mỗi nước 

và phân phối lại vùng ảnh hưởng trên thế giới cho hai bên. Chính trong khuôn 

khổ một trật tự mới cho thế giới này mà VNCH bị biến thành con cờ để trao đổi 

với Cộng sản Nga Hoa. 

 

Nói rõ hơn, thay vì phải giữ cho VNCH được tự do dân chủ với bất cứ giá nào để 

làm "tiền đồn cho Thế giới Tự do" hầu ngăn chận chính sách bành trướng của 

Cộng sản thì nay, vì sẽ có cam kết sống chung hòa bình trong khuôn khổ một 

trật tự mới đã được thỏa thuận, thì nguy cơ bành trướng Cộng sản không còn 

nữa, tất nhiên "KHÔNG CẦN TIỀN ĐỒN N A". 

 

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã đi đến một ngả rẽ khi Hoa Kỳ quyết định 

trừ bỏ chính quyền Ngô Đình Diệm để đổ quân vào Việt Nam, hoàn toàn làm 

chủ tình hình, để biến Việt Nam thành một quân cờ thí trên bàn cờ thế giới của 

Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đem quân vào Việt Nam như gửi quân đội vào một tiểu bang 

của mình. Ngày 4 tháng 3 năm 1965, Đại sứ Taylor đến gặp Thủ Tướng Phan 

Huy Quát để thông báo Hoa Kỳ chuẩn bị mang 3500 Thủy quân lục chiến sang 

Việt Nam. Ba ngày sau đó, tòa Đại sứ Hoa Kỳ gửi một văn thư chính thức yêu 

cầu Chính phủ Việt Nam "mời" Hoa Kỳ gửi quân sang. Thủ Tướng Quát trình 

việc này cho Hội đồng Quân lực phê chuẩn. Ngày 8 tháng 3, ba chiến hạm Hoa 

Kỳ đổ 3500 TQLC trên một bờ biển cách Đà Nẳng vài cây số. Sau khi đổ bộ, Lữ 

đoàn 9 TQLC Hoa Kỳ được lệnh tiến chiếm các vùng đồi núi xung quanh Đà 

Nẳng với trách nhiệm phòng thủ thành phố này. 

 

Bắt đầu từ giờ phút này, Hoa Kỳ không ngớt tăng quân, cho đến tháng 12 năm 

1967 thì quân số binh sĩ Hoa Kỳ dưới quyền Tướng Westmoreland lên tới nửa 

triệu quân. Nếu tính luôn binh sĩ Hoa Kỳ đóng tại Thái Lan và Hạm đội 7 để yểm 

trợ chiến trường Việt Nam thì tổng cộng quân số là 600 ngàn. Với một số quân 

đông đảo được trang bị vũ khí tối tân, được sự yểm trợ hùng hậu của Không lực 

và Hạm đội, Hoa Kỳ có thể đánh chiếm luôn Bắc Việt cho đến tận biên giới Hoa 

Việt. Nhưng mà Hoa Kỳ không đánh ra Bắc, mặc dù theo binh pháp, muốn diệt 

địch thì phải đánh tận gốc rễ, tức là tận nơi xuất phát quân đội xâm lăng và hậu 

cần tiếp tế như Hoa Kỳ và đồng minh đã đánh chiếm Đức quốc trong đệ nhị thế 

chiến, y như Hoa Kỳ và đồng minh đã xua quân tấn chiếm Bắc Hàn đến tận 

sông Yalu tức là tận biên giới của Trung Cộng, và cũng y như Hoa Kỳ đã đổ 

quân vào A Phú Hản để đánh dẹp Taliban và Al-Qaeda gần đây. 

 

Trong quyển "Bản Tường Trình Của Một Người Lính", Đại Tướng Westmoreland 

có tiết lộ năm 1966, ông có đề nghị với TT Johnson cho ông đánh vào Miên, Lào 

và vượt vĩ tuyến 17 tấn công Bắc Việt đồng thời oanh tạc miền Bắc và phong 

tỏa chặt chẽ Hải Phòng. Ông quả quyết "chắc chắn Bắc Việt phải đầu hàng". Và 

ông nói tiếp "Rất tiếc Hoa Kỳ không làm như vậy". Nếu nói rằng tấn công ra 

Bắc có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ phải đụng độ nguyên tử với Nga Sô hay tạo cớ 

cho Trung Cộng ào ạt gửi quân vào Bắc Việt thì không đúng, vì lúc bấy giờ 

Trung Cộng đang gặp rối ren nội bộ do "vệ binh đỏ" và tình trạng xung đột giũa 

các nhóm với "Tứ nhân bang" của Giang Thanh. Ngoài ra lúc bấy giờ Nga Sô và 

Trung Cộng đang hiềm khích nhau như thù địch và bên nào cũng dàn ra hàng 

chục sư đoàn dọc theo biên cương hai nước. 
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Đặt giả thuyết Hoa Kỳ không dám đánh ra Bắc để tránh chiến tranh với Trung 

Cộng hay thế chiến thứ ba đi nữa thì thiết tưởng với nửa triệu quân tại Việt 

Nam, Hoa Kỳ cũng thừa sức để khóa chặt đường tiếp tế người và vũ khí của Bắc 

Việt ngang vĩ tuyến 17. Cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam không thể tồn 

tại nổi nếu không nhận được nguồn tiếp tế bất tận qua đường mòn Hồ Chí Minh. 

Vả lại miền Nam sụp đổ là vì thua Bắc Việt về quân số và vũ khí chứ không thể 

thua MTGPMN được. Không ai có thể hiểu được với một quân lực nửa triệu 

người, hay đặt trường hợp của quân đội Hoa Kỳ - phải có từ 3 tới 5 quân nhân 

yểm trợ tiếp vận cho 1 quân nhân chiến đấu - thì một lực lượng 120 ngàn binh 

sĩ chiến đấu mà lại không có khả năng khóa kín vùng giới tuyến dọc sông Bến 

Hải từ biển vào Hạ Lào chỉ dài độ 40 cây số! Nói một cách dốt nát về binh pháp 

đi nữa thì nếu đem quân số này trải dài theo giới tuyến thì mỗi cây số sẽ có tới 

3 ngàn binh sĩ, và mỗi trăm thước sẽ không đủ chỗ cho 300 chiến binh Mỹ đào 

hố cá nhân thì đâu còn đường mòn nào để cho Bắc Việt công khai chuyển vận 

300 ngàn quân cùng chiến xa, hỏa tiễn và đại pháo vào miền Nam ? 

 

Sau khi làm xong nhiệm vụ tăng quân tại Việt Nam lên nửa triệu để nắm vững 

con cờ Việt Nam, Tổng Trưởng Quốc phòng Mc Namara từ chức để làm Chủ tịch 

Ngân Hàng Thế Giới, còn Tướng Westmoreland thì có quân trong tay nhưng 

không có quyền điều khiển chiến trường vì sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại 

Việt Nam chỉ để phục vụ mục tiêu chính trị do Tòa Bạch Ốc quyết định trực tiếp. 

Mục tiêu chính trị đó là thương thảo với Nga Sô và Trung Cộng để xếp đặt một 

trật tự mới cho Thế giới, và Việt Nam là một trong những lá bài để trao đổi. 

 

Tòa Bạch Ốc đâu có dốt nát đến nỗi không biết đánh ra Bắc thì Bắc Việt có thể 

sụp đổ. Bộ Tham Mưu hỗn hợp của Hoa Kỳ cũng đâu có dại khờ đến nỗi không 

biết cách khóa chặt vĩ tuyến 17 và cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh. Nhưng Tòa 

Bạch Ốc ngang nhiên trói tay Tướng Westmoreland lại, khi thì chỉ thị "từ từ leo 

thang, trả đũa tương xứng, ném bom nhỏ giọt, v.v...", để cho CSBV tiếp tục 

đánh phá miền Nam, giết hại 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và hàng triệu quân dân 

miền Nam, chẳng qua chỉ vì chưa xúc tiến được kế hoạch thương thuyết với Nga 

Sô và Trung Hoa. 

 

Thật vậy, vừa đổ 3500 quân vào Việt Nam trong tháng 3 thì chỉ một tháng sau, 

vào ngày 7 tháng 4 năm 1965, Tổng Thống Johnson đọc một bài diễn văn quan 

trọng tại Đại học Johns Hopkins được các đài truyền thông phổ biến cho độ 60 

triệu khán thính giả, công bố Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận vô điều kiện để chấm 

dứt chiến tranh Việt Nam. Vì phía Cộng sản không đáp ứng nên Tổng Thống 

Johnson tiếp tục tăng quân số cho Tướng Westmoreland điều khiển một cuộc 

chiến "tiêu hao" (attrition) mà Hoa Kỳ nghĩ rằng với thời gian sẽ làm cho Bắc 

Việt hao mòn đến mức không chịu đựng nỗi và vì vậy mà phải chấp nhận 

thương thuyết. Hoa Kỳ đã tính sai nước cờ là vì sau đó thực tế cho thấy Bắc Việt 

chưa hao mòn mà nội bộ Hoa Kỳ đã "rách nát". Thêm vào đó, khi mở trận tổng 

tấn công Tết Mậu Thân, Bắc Việt không ngại thiệt hại về quân số để đổi lấy 

chiến thắng chính trị ngay tại Hoa Kỳ. Mục tiêu mà Bắc Việt muốn đạt đến là 

làm cho ý chí chiến đấu của nhân dân Hoa Kỳ tan rã với sự góp sức của truyền 

thông khuynh tả Hoa Kỳ để rồi cuối cùng Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại ngay tại Hoa 
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Thạnh Đốn cũng như trước đây Pháp đã thua trận ngay tại Ba Lê. Thật vậy các 

giới truyền thông chủ bại Hoa Kỳ đã chụp lấy cơ hội để lập luận rằng "chiến 

thắng của Việt Cộng" trong trận tấn công đầu năm 1968 đã chứng minh là Hoa 

Kỳ đã sai lầm khi can thiệp vào Việt Nam, là Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thắng 

được ở Việt Nam mà chỉ còn con đường rút lui càng sớm càng tốt để khỏi bị sa 

lầy. Bắc Việt đợi cho có một sự rã ngũ tinh thần của nhân dân và quốc hội Hoa 

Kỳ mới chấp nhận thương thuyết, trong "thế mạnh". Kết quả là vào ngày 13 

tháng 5 năm 1968, hòa đàm chính thức được mở ra tại Khách sạn Majestic ở 

đại lộ Kleber, Ba Lê giữa hai Chính phủ Hoa Kỳ và Bắc Việt. 

 

Câu hỏi được đặt ra là đã muốn thương thuyết thì đổ quân vào Việt Nam để làm 

gì? Rõ ràng là Hoa Kỳ đổ quân không phải để chiến thắng Bắc Việt vì thương 

thuyết có nghĩa là phải nhượng bộ một phần. Đâu có bao giờ mở thương thuyết 

để bắt buộc phía bên kia phải đầu hàng vô điều kiện. Chỉ có một câu trả lời có 

thể hiểu được là Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam để dùng Việt Nam như một món 

hàng mặc cả với phía Cộng sản về các vấn đề liên quan đến chiến lược toàn cầu 

của Hoa Kỳ. 

 

Và vì mặc cả không được nên TT Johnson phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của 

mình. Tân TT Nixon đắc cử vẻ vang với vỏn vẹn một lời hứa chấm dứt chiến 

tranh để mang binh sĩ về nước. Đối với nhân dân Hoa Kỳ thì phải chấm dứt 

chiến tranh, chấm dứt chết chóc cho binh sĩ Hoa Kỳ. Đối với chính quyền Hoa 

Kỳ thì phải có một trật tự mới cho ba siêu cường chung sống hòa bình và chia 

quyền thống trị thế giới. Muốn được như vậy, TT Nixon phải tìm mọi cách khai 

thông (breakthrough) bế tắc ngoại giao với Nga Xô, Trung Cộng và Bắc Việt. 

 

Tôi nghĩ là việc triệt hạ chế độ đệ nhất Cộng hòa năm 1964, đổ quân để nắm 

vận mệnh miền Nam năm 1965 cùng lúc kêu gọi ngay thương thuyết vô điều 

kiện là những sự kiện chứng minh rằng Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách từ chống 

Cộng qua sống chung hợp tác với Cộng sản từ năm 1965. Trong lúc đó, các nhà 

lãnh đạo quân dân miền Nam, trong đó có tôi, còn ngủ say với giấc mộng 

"chính sách ngăn chận" và "chiến lược chu vi" của Hoa Kỳ. 

 

Tôi nói có tôi là vì năm 1965, tôi chỉ là Phó Tỉnh Trưởng, nhưng cũng đã là cấp 

lãnh đạo nho nhỏ ở tỉnh. Trong tỉnh Long An lúc bấy giờ là tỉnh thí điểm cho 

chương trình Bình định, có một đại tá Hoa Kỳ gốc Lực lượng Đặc biệt, Cố vấn 

Trưởng, chỉ huy hai viên chức trực thuộc là Trung Tá Cố vấn Tiểu khu (MACV) 

và Cố vấn Viện trợ Hoa Kỳ (USAID). Ở cấp Tỉnh lúc nào cũng sống trong tình 

trạng giới nghiêm, không có gì tiêu khiển nên thỉnh thoảng Đại tá Cố vấn 

trưởng Wilson mời tôi và Trưởng Ty Cảnh sát Trần Cảnh Chung đến đàm đạo. 

Anh Chung, có cử nhân luật và tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, và tôi 

có những tương quan công vụ với các cố vấn Hoa Kỳ. Đặc biệt Wilson và Chung 

đều chơi đàn guitar rất giỏi nên chúng tôi có lý do để thường gặp nhau. Tôi biết 

đại tá Wilson có liên hệ mật thiết với Tòa Đại sứ và Trung ương tình báo Hoa Kỳ 

nên tôi rất thận trọng trong việc giao dịch với ông ta. 

 

Nhưng ông ta rất thích tôi là vì có người bạn Việt Nam để đàm đạo. Có một lần, 

ông ta hỏi tôi có biết lý do vì sao Hoa Kỳ can thiệp và đổ quân vào Việt Nam 
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không? Thời điểm này, ngoài các cố vấn cấp Tỉnh và cấp quận, trong tỉnh Long 

An còn có một, hai đơn vị bộ binh thuộc Sư đoàn 9 Bộ binh Hoa Kỳ. Câu hỏi của 

đại tá Wilson gợi cho tôi những cảm xúc mạnh khi nghĩ đến những sĩ quan và 

binh sĩ Hoa Kỳ tử thương tại Long An mà tôi đều có đến phúng điếu chia buồn. 

Tôi nói với đại tá Wilson lòng biết ơn của tôi và của đồng bào tôi đối với nước 

bạn Hoa Kỳ và để trả lời câu hỏi của đại tá, tôi thao thao bất tuyệt phát biểu 

những nhận định về đường lối và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ mà tôi còn 

nhớ rõ đã học trong môn Khoa Học Chính Trị tại Học viện QGHC. 

 

Nào là Hoa Kỳ là nước tiền phong của Tự do Dân chủ, là đồng minh bảo vệ độc 

lập và tự do cho các quốc gia bạn trong các thế chiến, là thành trì vững chắc 

trong các tổ chức liên minh phòng thủ Thế giới tự do, v.v... Tôi cũng không 

quên nêu lên chính sách ngăn chận và chiến lược chu vi của Hoa kỳ. Đại tá 

Wilson tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Bây giờ hồi tưởng lại chuyện cũ 

cách đây gần 40 năm, tôi nghĩ không riêng gì tôi mà cả đại tá Wilson vốn dĩ là 

một quân nhân "chỉ đâu đánh đó" cũng chưa chắc đã biết được những mưu 

chước của các chính khách lãnh đạo Hoa Kỳ. 

 

Đối với chính quyền Hoa Kỳ, chống Cộng cũng có lợi cho Mỹ mà bắt tay với 

Cộng sản cũng có lợi cho Mỹ. Quân dân mình mất miền Nam là mất tất cả, còn 

đối với ứng cử viên Tổng Thống Mc Govern thì cái giá cao nhất mà ông ta phải 

trả chỉ là sự thất cử. Họ là cường quốc chuyên đè đầu đè cổ kẻ khác, thiếu gì 

món hàng để trao đổi. Ngược lại, với thân phận nhược tiểu nhỏ bé, mình chỉ có 

tự do dân chủ. Chúng ta chỉ có vận mệnh của đất nước và tiền đồ dân tộc, thì 

làm sao trao đổi được. Đó cũng là lập trường và lý luận của Hội đồng An Ninh 

Quốc Gia mở rộng cho các Chủ tịch Thượng, Hạ viện và Tối Cao Pháp Viện khi 

thảo luận để phúc đáp các văn thư được coi như là tối hậu thư của TT Nixon gửi 

cho TT Thiệu buộc VNCH phải ký Hiệp định Ba Lê với nhiều điều khoản vô cùng 

bất lợi cho miền Nam, hồi tháng giêng năm 1973. 

 

TT Nixon tìm được một tay thợ lão luyện, đầy mưu chước và thủ đoạn nơi con 

người Tiến sĩ Kissinger, người Đức gốc Do Thái di cư đến Mỹ trước đệ nhị thế 

chiến và cũng là người di dân duy nhất có lúc đã kiêm nhiệm hai chức vụ cao 

nhất trong guồng máy chính quyền Hoa Kỳ, đó là chức vụ Cố vấn An Ninh cho 

Tổng Thống kiêm nhiệm Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Ông ta đưa ra thuyết "half-war" 

hoặc "no-win war" để lý luận không thể chiến thắng địch được, mà chỉ đánh để 

đàm, và kết luận trận giặc sẽ không có kẻ thắng người thua. Tức là hòa cả làng, 

vui vẻ cả làng, để dễ tiếp xúc và đi đêm với kẻ thù của mình. Kẻ thù là Bắc 

Việt, là Nga Xô và Trung Cộng. 

 

Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ 1, TT Nixon đã mở được hòa hội Ba Lê với 

Cộng sản Bắc Việt. Các phiên họp chính thức của Hòa đàm chỉ được dùng để 

thảo luận về hình thể vuông hay tròn của bàn hội nghị hoặc để tấn công nhau 

bằng tuyên truyền. Còn thực chất đàm phán thì do Kissinger đi đêm mật đàm 

với Lê Đức Thọ. Cùng lúc, Kissinger nỗ lực tiếp xúc, thương thảo với Nga Sô và 

Trung Cộng để chấm dứt thái độ thù nghịch, giảng hòa với Mạc Tư Khoa và khai 

thông bang giao với Bắc Kinh để chung sống và hợp tác trong hòa bình, một 

thành công ngoại giao vĩ đại của thế kỷ. 
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Kissinger là người tài giỏi, lại thêm được Tổng Thống Nixon tín cẩn và ủy quyền 

rộng rãi, tất nhiên trong tay có rất nhiều món hàng để trao đổi khi mật đàm với 

hai cường quốc Nga Hoa. Ông ta đồng thời cũng là người lắm mưu chước, nhiều 

thủ đoạn, không những thủ đoạn đối với địch mà ngay cả với bạn. Để đạt cho 

kỳ được mục tiêu chính trị của mình, ông ta sẵn sàng chọn con đường "bá đạo" 

và vứt bỏ liêm sĩ tối thiểu mà người làm chính trị cần phải có. 

 

Trong việc thảo luận với Bắc Việt, Ngoại Trưởng Kissinger đã nhượng bộ đến 

90% những đòi hỏi của Cộng sản, như việc rút lực lượng "đế quốc Mỹ"õ ra khỏi 

Việt Nam, cắt đứt viện trợ cho VNCH, lập Hội Đồng Hòa Giải Hòa Hợp tức là có 

giá trị ngang hàng với hai đòi hỏi của CSBV là dẹp bỏ chế độ hợp hiến của miền 

Nam _ mà CSBV thường dùng danh từ "dẹp bỏ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu" 

_ và thành lập Chính phủ liên hiệp quốc cộng, chấp nhận cho quân đội Bắc Việt 

xâm lăng gài lại ở miền Nam tức là nhìn nhận quân đội trá hình của Mặt Trận 

Giải Phóng. Có thể nói Ngoại Trưởng Kissinger đã buộc VNCH đầu hàng vô điều 

kiện vì những nhượng bộ này có hậu quả khai tử miền Nam. Hành động này cho 

thấy NT Kissinger đã phản bội những hy sinh cao cả của quân dân VNCH và 

binh sĩ Hoa Kỳ cùng các đồng minh khác của Hoa Kỳ tham chiến tại Việt nam. 

Hàng triệu nạn nhân của CSBV xâm lăng có quyền đặt câu hỏi về hành động 

trên đây của Kissinger có phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức mà người Mỹ 

vẫn thường đề cao hay không? 

 

Theo Larry Berman, tác giả quyển "Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự", tài liệu 

giải mật của Chính phủ Hoa Kỳ cho thấy NT Kissinger đã lợi dụng phương thức 

"mật đàm" với Nga Sô, Trung Cộng và Bắc Việt để dối gạt đồng minh VNCH, dối 

gạt Quốc hội Hoa Kỳ và qua mặt ngay cả TT Nixon là thượng cấp của mình 

trong một số trường hợp. Xuyên qua những hành động trên đây thử hỏi 

Kissinger có phải là con người coi trọng chữ "tín" hay không? Với một con người 

như vậy làm sao Tổng Thống Thiệu có thể cộng tác. Vì vậy nên hồi tháng 10 

năm 1972, TT Thiệu viện cớ phải họp với Hội đồng An ninh Quốc gia để hoãn lại 

phiên họp với Kissinger, và sau đó không nhận làm việc với ông ta nữa, khiến 

cho ông ta nổi giận và nói với Phụ tá Hoàng Đức Nhã "TT Thiệu không thể đối 

xử tôi như một tùy phái". 

 

Bản chất tráo trở và phản phúc của Kissinger đã được vạch rõ trong quyển sách 

"No Peace, No Honor" (Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự) với phụ đề "Nixon, 

Kissinger, And Betrayal In Vietnam" (Nixon, Kissinger, Và Phản Bội Tại Việt 

Nam) của Larry Berman. Theo sách này, khi được Phụ tá John Ehrlichman của 

TT Nixon hỏi "Ông nghĩ Việt Nam sẽ tồn tại được bao lâu với hiệp định (Ba lê) 

này?", thì NT Kissinger lạnh lùng trả lời "Tôi nghĩ là may mắn lắm thì chúng nó 

(VNCH) cũng chỉ chịu đựng được một năm rưởi". 

 

Với tư cách của một Ngoại Trưởng Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ tự do dân chủ 

và sự sống còn của miền Nam tại bàn hội nghị, NT Kissinger lại hăng hái thỏa 

hiệp với Cộng sản mặc dù đã biết trước những hậu quả khốc hại của Hiệp định. 

Đến khi Phụ tá Ngoại Trưởng John Negroponte ngỏ ý là Hiệp định không có lợi 

cho VNCH thì ông ta trả lời một cách thản nhiên "Vậy ông muốn chúng ta ở lại 
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đó (Ba lê) vĩnh viễn hay sao?". Ít có Ngoại Trưởng cường quốc nào lại vô trách 

nhiệm đến mức đó. 

 

Khi còn ở Hạ viện, tôi xem trên báo chí Âu Mỹ có một bức ảnh của Kissinger 

chụp chung với Lê Đức Thọ tại Ba Lê. Hai người cùng ngã người ra phía sau cười 

toe toét, đắc chí về những chuyện buôn bán trao đổi nhơ nhớp. Lê Đức Thọ là 

kẻ đắc thắng trong cuộc hòa đàm nên tươi cười là phải. Còn Kissinger là người 

thua cuộc có gì vui sướng mà cười, nhất là cười với địch ngay trong giờ phút mà 

máu của chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh còn đang đổ tại Việt Nam? Rồi đến khi 

hai tay thợ thương thuyết này được ban thưởng Nobel Prize về Hòa Bình thì Lê 

Đức Thọ với lòng dạ gian manh đã biết trước rằng cái gọi là "Hiệp định chấm 

dứt chiến tranh và tái lập hòa bình tại Việt Nam" sẽ không chấm dứt chiến 

tranh và cũng không tái lập được hòa bình gì hết nên đã từ chối không nhận. 

Còn Kissinger thì nhận xong rồi phải trả lại, vì lý do gì ai cũng đã hiểu. Cho đến 

khi màn sân khấu đã hạ xuống rồi, Kissinger vẫn "thua trí" Lê Đức Thọ. Thật là 

nhục nhã. 

 

VNCH Bị Hoa Kỳ Phản Bội - (Trích từ quyển Hồi ký "ĐẤT NƯỚC TÔI" của cựu 

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn)  

Nguồn: http://lichsu-vn.blogspot.com.au/2007/06/vnch-b-hoa-k-phn-bi.html 
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