
 

 

 

 

Tôi có một thằng tôi 

Từ thuở vào đời, băn-khoăn tìm Nghĩa Sống 

Đầu không tàn che, chân không trụ chống 

Nhƣng tim mình có ảnh lửa Lƣơng-Tri 

Nên vẫn đội trời, đạp đất mà đi... 
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MẠN-ÐÀM VỀ 

 

VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN  

Hồi-ký của LÊ XUÂN NHUẬN    

Bài của DIÊN NGHỊ           

  

 Sau ngày quốc-hận 30-4-1975, nhất là sau khi ngƣời Việt tị-nạn cộng-sản định-cƣ hầu khắp hoàn-cầu, 

sách báo tiếng Việt đua chen với tiếng nƣớc ngoài, thể-loại hồi-ký đã chiếm một tỷ-lệ lớn trong khối ấn-phẩm 

lƣu-hành trên thị-trƣờng cũng nhƣ lƣu-trữ trong thƣ-viện năm châu.  

Ngƣời Việt Hải-Ngoại viết hồi-ký là viết về thời-gian trƣớc Tháng Tƣ Ðen, nhiều nhất là về Quân-Lực 

Việt-Nam Cộng-Hòa. Ðiều đó là đúng thôi.  

Trong số các tổ-chức quan-trọng của Chính-Quyền Quốc-Gia thì sau Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa là 

Cảnh-Sát Quốc-Gia, một lực-lƣợng lớn mạnh về cả nhân-số, phƣơng-tiện hành-sự, lẫn nhiệm-vụ và hoạt-động 

trực-tiếp đƣơng-đầu với cộng-sản từ thành-thị đến hƣơng-thôn, đặc-biệt là biết nhiều nhất về các bí-mật chính-

trị nội-bộ (ai làm chính-biến cũng chiếm cho đƣợc Tổng-Nha và Nha Ðô-Thành trƣớc tiên), cũng nhƣ tình-hình 

tệ-đoan xã-hội qua các thời-kỳ. Thế nhƣng, trong lúc đã có một số hồi-ký viết về những lĩnh-vực khác, những 

ngành nghề khác, và các cựu Tổng-Giám-Ðốc Cảnh-Sát Công-An thì hiện ở quanh vùng Thủ-Ðô Hoa-Thịnh-

Ðốn và nguyên Tƣ-Lệnh Nguyễn Khắc Bình thì hiện ở tại Miền Bắc California, cũng nhƣ các viên-chức khác 

thì hiện có mặt trên khắp thế-giới, mà lại không ai viết hồi-ký cả (chỉ trừ một mình ông Lê Xuân Nhuận với 

cuốn "Về Vùng Chiến-Tuyến" do nhà Văn-Nghệ xuất-bản năm 1996).  

Nhân dịp điểm lại một số tác-phẩm đáng đƣợc chú ý trong mấy thập-niên cuối-cùng của thế-kỷ 20, hôm nay 

chúng tôi đề-cập đến cuốn "Về Vùng Chiến-Tuyến" nói trên, là một cuốn sách có nội-dung lạ, về cả ý-hƣớng lẫn 

văn-từ (về lối dùng chữ của anh, chúng tôi sẽ nói trong một bài riêng).  

*  

Chiều dài của các sự việc ghi trong "Về Vùng Chiến-Tuyến" bao gồm từ thời sơ-khai của chính-quyền 

Quốc-Gia, sau khi ngƣời Pháp trở lại Ðông-Dƣơng vào năm 1947, đến khi Quân-Lực Việt Nam Cộng-Hòa rời 

khỏi Quân-Khu I rút vào Quân-Khu II và Thủ-Ðô Sài-Gòn vào cuối tháng 3 năm 1975; tức là xuyên qua 3 chế-

độ chính: Quốc-Gia Việt-Nam, Ðệ-Nhất và Ðệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Hòa, trong đó tác-giả Lê Xuân Nhuận lần-

lƣợt giữ nhiều trách-vụ khác nhau, dân-sự có, quân-sự có, từ áp-pháp hình-sự qua chiến-tranh chính-trị, rồi qua 

an-ninh phản-gián, từ cấp Tỉnh lên cấp Vùng, nhƣng đều có tầm quan-trọng quốc-gia. Và tác-giả đã kể lại một 

số sự việc điển-hình mà chính anh đã đóng một vai trò quan-trọng trong đó, tuy là kinh-nghiệm bản-thân nhƣng 

là vang-bóng lịch-sử nƣớc nhà, liên-quan đến nhiều nhân-vật, kể cả Tổng-Thống, và nhiều tổ-chức, kể cả Quân-

Lực và Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa.  

Hồi-ký "Về Vùng Chiến-Tuyến" tuy có ca-tụng những ngƣời và việc tuyệt-hảo sáng chói ngoài đời và 

bàng-bạc trong suốt gần 350 trang, nhƣng cũng làm nổi bật lên một số ngƣời và việc cực-ác, nói chung là vạch 

mặt chỉ tên những nhân-vật và hành-động phá nƣớc, hại dân, suốt dƣới cả ba chế-độ ấy. Giá-trị của nó không 

phải ở chỗ đợi đến bây giờ, nhìn lui dĩ-vãng và gom góp lại tài-liệu rải-rác xung quanh để tạo dựng nên quan-

điểm của mình, mà là ở chỗ chính anh đã cất tiếng lên, đã bắt tay vào, thực-hiện cảm nghĩ và thái-độ bộc-trực 



của mình, ngay tại chỗ và ngay trong lúc tình-thế đòi-hỏi, đến đỗi hy-sinh cuộc sống ấm-êm, chịu bị trù dập, cất 

chức, giam cầm, lƣu đày, thiệt-thòi về cả vật-chất lẫn tinh-thần.  

*  

Về phần đóng góp của Lê Xuân Nhuận vào đại-cuộc chung, chúng tôi xin trích vài đoạn nói về một số việc 

làm điển-hình của anh:    

  

*Ðầu thời Ðệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa:  

"Thỏa-ước Geneva 20-7-1954 ra đời...  

Phản-ứng của Quân-Ðội Quốc-Gia, thân Pháp, đã gây một cuộc khủng-hoảng chính-trị trầm-trọng trên 

toàn-quốc, xuất-phát từ Sài-Gòn và Huế. Nhưng Huế mới là trung-tâm thực-nghiệm, với hành-động quyết-liệt 

và cụ-thể chống-đối Thủ-Tướng Ngô Ðình Diệm. Ðại-tá Trương Văn Xương, Tư-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-Khu, thuộc 

cánh trung-tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham-Mưu-Trưởng Quân-Ðội Quốc-Gia, mở một chiến-dịch đưa 

đại-quân từ Huế vào tiếp-thu các Tỉnh phía trong, mà Việt-Minh vì phải tập-kết ra Bắc nên giao lại cho ta. Theo 

chương-trình chính-thức thì Diệm sẽ từ Saigon ra chủ-tọa lễ thiết-lập Chính-Quyền Quốc-Gia tại vùng đất mới 

này. Theo kế-hoạch riêng của cặp Hinh+Xương thì Diệm, trên đường đi từ Huế vào Quảng-Ngãi, sẽ bị lính và 

dân dàn chào bằng tiếng hô đả-đảo cùng với trứng thối và cà chua. Các bức tường vẽ khẩu-hiệu đã được xây 

lên; và biểu-ngữ, bích-chương cùng truyền-đơn (nội-dung: "10 vé phi-cơ cho gia-đình họ Ngô, hay là 100 ngàn 

mạng sống của binh-sĩ Quốc-Gia?" đã được chuẩn-bị sẵn dọc đường rồi. Một số đơn-vị ly-khai đã lập chiến-

khu Ba Lòng, và súng đã nổ giữa những người cùng chống-Cộng với nhau.  

Thành Huế ngẫu-nhiên được chia thành hai trận-tuyến. Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu thì đóng trong Ðại-Nội, 

phía Bắc sông Hương; nhà ông Ngô Ðình Cẩn, trung-tâm quy-tụ của gia-đình họ Ngô, thì nằm trên Xóm Phú-

Cam, phía Nam sông Hương. Bộ-phận "Tiếng Nói Quân-Ðội" của tôi lại đặt trụ-sở tại Ðài Phát-Thanh Huế, 

trên bờ phía Nam. Ðể biểu-dương lực-lượng, Quân-Khu đưa đến hai chiếc xe tăng, án-ngữ ở hai bên sân, trước 

Ðài. Các chương-trình vô-tuyến dân-chính chỉ có nội-dung lập-lờ, thông-tin hàng hai...    

Nhóm Ky-Tô-Giáo hạt-nhân của Ðảng Cần-Lao sau này, qua nhạc-sĩ Ngọc-Linh, móc nối tôi, lúc ấy là 

Trưởng Ðài "Tiếng Nói Quân-Ðội (Miền Trung)", kiêm biên-tập-viên báo "Tiếng Kèn", kiêm phóng-viên chiến-

tranh, kiêm Trưởng Toán tuyên-truyền lưu-động của Quân-Khu. Tôi không theo đảng nào hết, nhưng đã quyết-

định ủng-hộ Diệm để được nhận sự giúp-đỡ của Hoa Kỳ. Tôi thảo truyền-đơn, tài-liệu, bí-mật tuyên-truyền cho 

"chí-sĩ họ Ngô".  

Bộ Tham-Mưu của Xương biết được nên không tin-tưởng ở tôi. Họ lập hẳn một đài phát-thanh riêng, trong 

Thành-Nội, để tự họ phổ-biến lập-trường chống Diệm và hô-hào dân-chúng nổi lên.  

Không còn bị cấp trên ràng-buộc, tôi chính-thức dùng "Tiếng Nói Quân-Ðội" để hậu-thuẫn cho Diệm và 

Hoa Kỳ.  

Chương-trình phát-thanh của tôi có ảnh-hưởng rất lớn trong quần-chúng, vì làn sóng của Ðài Huế hồi đó 

phát đi rất mạnh và xa, Nam-Phần Bắc-Phần cũng đều nghe được, trong lúc "đài bí-mật" thì nhỏ và yếu, chỉ 

luẩn-quẩn vùng gần, lại khi-có khi-không. Tôi đã lèo lái để người dân xứ Huế, gốc-gác của họ Ngô, nơi mà 

toàn-quốc nhìn về, trông thấy hai chiếc xe tăng trấn đóng trước Ðài mà tin-tưởng là "phe chủ-động" trong 

quân-lực đã đứng hẳn về phía Diệm, nên biệt-phái chiến-xa cho tôi để bảo-vệ Tiếng Nói của mình, chống lại 

"phe yếu thế" Hinh+Xương.  

Từ đó, các phần-tử thân-Diệm mới ra mặt hoạt-động công-khai..." (trang 126-129)    

  

*Cuối thời Ðệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Hòa:  

"Ngay trong phiên họp (tháng 9-1973) mà lần đầu tiên có tôi là tân Giám-Ðốc Ngành Ðặc-Cảnh Vùng, 

thiếu-tướng Hoàng Văn Lạc, Phó Tư-Lệnh Quân-Khu I, nhấn mạnh đến tình-hình an-ninh chung, nhất là ngay 

giữa và xung quanh Thành Ðà-Nẵng, nơi Quân-Ðoàn I và Quân-Khu I đặt tổng-hành-dinh, nơi bây giờ là thủ-

phủ của Miền Trung. Các vấn-đề điển-hình được nêu ra: Kho Xăng lớn nhất của Quân-Khu I ở Liên-Chiểu, sát 

bên chân đèo Hải-Vân, đã bị Việt-Cộng tấn-công mấy lần; các bồn xăng dự-trữ quan-trọng khác ở giữa nội-

thành cũng bị đặc-công VC cắt rào thép gai dở chừng; xe lửa từ Huế vào khỏi hầm Ðèo Hải-Vân là bị VC giựt 



mìn đều đều; đặc-biệt là ở phía Nam núi Ngũ-Hành-Sơn, trực-thăng của trung-tướng Ngô Quang Trưởng, Tư-

Lệnh Quân-Ðoàn I và Quân-Khu I, thường bị VC bắn sẻ, nên ổng phải tránh vùng đó bằng cách bay vòng ra 

xa...  

Tôi không cần thắc-mắc tại sao các cơ-quan và đơn-vị Quân-Lực và Cảnh-Lực sở-tại đã không thanh-toán 

được các ung-nhọt kinh-niên này. Tôi liền tự-nguyện đảm-trách việc phục-hồi và bảo-đảm an-ninh lâu dài cho 

các nơi kể trên..." (trang 54)  

Kết-quả là:  

"Tổng-kết thành-tích công-tác chung (tính từ cuối tháng 9-1973 đến gần cuối tháng 3-1975, một năm rưỡi) 

định để chào mừng Ngày Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 01-06-1975:  

A/ Về Cộng-Sản Việt-Nam:  

1- Ðã hạ-sát 20+ VC, bắt sống 63+ VC, chiêu-hồi 135+ VC.  

2- Ðã phá vỡ 10+ tổ-chức VC khủng-bố, phá-hoại, trinh-sát, dân+địch-vận, võ-trang tuyên-truyền, v.v...  

3- Ðã khui phá 5+ hầm bí-mật VC, tịch-thu 20+ hỏa-tiễn 122 ly, 11+ AK-47, 6+CKC, 10+ súng lục nhiều 

loại, 32+ lựu-đạn, 3+ tấn gạo, v.v...  

4- Ðã bắt giữ 6+ tổ-chức tiếp-tế, 2+ đường dây kinh-tài VC, tịch-thu 2+ tấn gạo, 1,000+ Mỹ-kim...  

5- Ðã phá vỡ ổ đặc-công VC vùng Nam núi Ngũ-Hành-Sơn, vốn chuyên bắn sẻ lên phi-cơ trực-thăng của 

trung-tướng Ngô Quang Trưởng. Kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-toàn 100% cho đường bay của 

Tư-Lệnh Quân-Ðoàn I/Quân-Khu I khắp vùng nói trên.  

6- Ðã thanh-toán xong các phần-tử đặc-công VC nội-thành. Kể từ cuối năm 1973, chúng không còn cắt rào 

thép gai vào phá-hoại các bồn xăng dự-trữ của ta.  

7- Ðã chận đứng vĩnh-viễn mọi nỗ-lực của đặc-công VC vùng Nam đèo Hải-Vân. Kể từ cuối năm 1973, 

chúng không còn tấn-công Kho Xăng lớn nhất của Quân-Khu I ở Liên-Chiểu, sát đèo Hải-Vân.  

8- Ðã chấm dứt tức-thì mọi toan-tính của đặc-công VC vùng Bắc Tỉnh Quảng-Nam vốn giựt mìn đều đều 

các chuyến xe lửa, giết hại hành-khách thường-dân hằng ngày từ Huế vào. Kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và 

duy-trì an-ninh 24/24 giờ trên tuyến thiết-lộ này.  

9- Ðã triệt-tiêu mọi hoạt-động khủng-bố và phá-hoại của biệt-động VC nội-thành, vốn thường-xuyên quấy 

rối phố-phường đông dân. Chỉ trừ một vụ VC xúi-giục trẻ con ném chất nổ gây thương-tích cho Cảnh-Sát Lưu-

Thông tại Ðà-Nẵng, còn thì kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-ninh hoàn-toàn tại khắp các Thành và 

các Thị trong toàn Quân-Khu I..." (trang 333-334).  

B/ Về Cộng-Sản Ðông-Âu:  

"I- Ðã tuyển-dụng:  

2 sĩ-quan Ba-Lan, và  

2 sĩ-quan Hung-Gia-Lợi...  

Các điệp-viên này đã được tôi chuyển-giao cho Người Bạn Ðồng-Minh; và, sau khi hồi-hương, họ đã hoạt-

động nội-tuyến cho Thế-Giới Tự-Do ngay trong hàng-ngũ Ðảng, Nhà Nước và Bộ-Ðội của họ, trong tổ-chức 

quân-sự cộng-sản quốc-tế Minh-Ước Vác-Xô-Vi, và tại thủ-đô các nước liên-quan, kể từ cuối năm 1973...  

2- Ðang móc nối... v.v..." (trang 334) v.v...  

C/ Về Nội-Chính:  

1- Ðã đối-thoại trực-tiếp với thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu, Chủ-Tịch, và giáo-sư Võ Ðình Cường, dân-biểu Phan 

Xuân Huy, v.v... thuộc Ban Lãnh-Ðạo trung-ương của "Lực-Lượng Hòa-Giải Hòa-Hợp Dân-Tộc", được họ hứa 

chắc là sẽ không gây xáo-trộn an-ninh trật-tự chung tại Miền Trung.  

2- Ðã cài cấy người vào nội-bộ giới "Phật-Giáo tranh-đấu" nên ngăn-ngừa và đối-phó kịp thời mọi mưu-

toan bạo-động, phát-hiện cộng-sản nằm vùng trong đó, tại toàn Khu I.  

3- Ðã họp báo trình-diện trước công-chúng các phần-tử VC đã xâm-nhập vào Ban Ðại-Diện Tổng-Hội 

Sinh-Viên Huế và Ban Lãnh-Ðạo "Phong-Trào Chống Tham-Nhũng" tại xóm đạo Phú Cam.  

7- Ðã xâm-nhập được vào (và cầm nắm vững) tất cả các chính-hội, giáo-hội, nghiệp-hội, hữu-hội, học-hội, 

văn-hội, thiện-hội... khắp Miền Trung... V.v...  



9- Đã phát-hiện ác-ý vu-cáo một số thành-viên Hội-Đồng Tỉnh Thừa-Thiên và Thành-Phố Huế là cán-bộ 

VC nằm vùng, để hãm-hại những kẻ có chính-kiến bất-đồng"... (trang 335)  

*  

Thế nhƣng, không phải Lê Xuân Nhuận chỉ biết đem hết tâm-huyết của mình ra mà phục-vụ Chính-Nghĩa, 

gặt hái những thành-quả công-tác rỡ-ràng, mà đã là xong. Từ ngày bắt đầu có lĩnh-thổ riêng cho phe Quốc-Gia, 

đến khi chiến-tranh Quốc-Cộng gần tàn, anh đã liên-miên bất-mãn với mọi chế-độ, nên đã hứng chịu nhiều điều 

chua-cay đắng-xót trong đời.  

Lý-do là vì anh không cúi đầu cam tâm trƣớc những lỗi-lầm, và cả tội-phạm, của nhiều nhân-vật cầm quyền 

các cấp xung quanh.  

Chúng tôi lại xin trích tiếp vài đoạn nói về một số tình-hình và phản-ứng của anh:    

  

*Dƣới thời Quốc-Gia Việt-Nam:  

"Riêng ở bên này làn ranh, tôi thấy Cựu-Hoàng Bảo-Ðại thì quá yếu mềm mà đế-quốc Pháp thì quá luyến-

tiếc giấc mơ đô-hộ Việt-Nam, nên đã viết một cuốn truyện dã-sử nhan-đề "Trai Thời Loạn" để gửi-gắm ý nghĩ 

của mình, và kết-quả là tôi đã bị cơ-quan An-Ninh Quốc-Gia bắt giam; sau nhờ có học-giả Cao Văn Chiểu, 

giám-đốc Thông-Tin Lê Tảo, ký-giả Phạm Bá Nguyên, cùng nhiều nhân-sĩ khác can-thiệp với Thủ-Hiến Phan 

Văn Giáo tôi mới được thả ra..." (trang 125)    

  

*Dƣới thời Ðệ-Nhất Cộng-Hòa:  

"Dù muốn nhắm mắt, ngậm miệng cho qua ngày, thì cũng vẫn không yên thân. Bộ-hạ của tập-đoàn chuyên-

quyền đã đến móc nối "ông Ðồn Lợi" cũng như các bạn kia, và tôi. Thuận theo thì danh lợi hanh-thông; trái lại, 

thì..." (trang 94)  

"Thế rồi biến-cố "Ngày lễ Hai Bà Trưng năm 1960" xảy ra.  

Tôi thuyết-trình về tinh-thần ái-quốc của Trưng Nữ-Vương, theo tài-liệu học-tập của Trung-Ương, trong 

phong-trào "học-tập chính-trị và công-dân giáo-dục" do ông Cố-Vấn Ngô Ðình Nhu chủ-trương.  

Khi đến câu "quân của Hai Bà là quân ô-hợp nên bị thất-trận" tôi đã cố ý bỏ qua ngữ-đoạn "là quân ô-

hợp"; hội-đường thắc-mắc, nhiều người đòi tôi đọc trọn và giải-thích tính-từ "ô-hợp". Tôi giải-thích xong chữ 

ấy, thanh-minh rằng tôi không muốn trong lúc tưởng nhớ công-đức của tổ-tiên anh-hùng mà lại chê-bai phẩm-

chất chiến-đấu của tiền-nhân.  

Tôi nói: Có lẽ soạn-giả sơ ý. Theo tôi thì chỉ cần nói: quân Hán đông hơn, mạnh hơn, nên quân Hai Bà 

thất-trận, là đủ. Ở trường đại-học mới có vấn-đề nghiên-cứu sử-liệu đầy-đủ và khách-quan; còn đây chỉ là bài 

học công-dân giáo-dục phổ-thông nhắm vào đa-số bình-dân, cốt để khích-động đồng-bào noi gương yêu nước 

của Hai Bà, chỉ cần đề-cập những gì có lợi cho mục-đích trước mắt mà thôi... Nhưng có ý-kiến cho rằng tôi đã 

dám chê ông Cố-Vấn Nhu, và muốn để cho mọi người thấy rằng Chính-Phủ của Ngô Tổng-Thống khinh-thường 

dân-chúng, chủ-trương ngu-dân?  

Hiển-nhiên số đông đã vô-hình-trung tạo ra cơ-hội cho tôi lợi-dụng mà nói lớn lên những điều cần nói 

công-khai:  

Tài-liệu mà chúng ta học-tập ở đây thì nói rằng Hiến-Pháp của Việt-Nam Cộng-Hòa là tiến-bộ hơn Hiến-

Pháp của Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ. Cũng thế, học-tập về chế-độ hiện-tại thì chỉ toàn là đề-cao những tốt-

lành-ngay-chính, chứ có ai đi phanh-phui những xấu-dữ-gian-tà đâu!  

Thế là mọi người bỏ mất trọng-tâm. Hội-đường chia làm hai phe: Ða-số đồng-ý với tôi, dẫn-chứng từ 

những sai-lầm bất-công đến những gian-tham tàn-ác của nhóm đặc-lợi đặc-quyền. Tôi nói về Ðảng Cần-Lao và 

các phần-tử Ky-Tô-Giáo ác-ôn, nhất là "mật-vụ Công-Tác Ðặc-Biệt Miền Trung". Thiểu-số đắc-thời thì chối-

cãi, biện-minh. Không-khí quá găng, chủ-tọa phải cho giải-tán; nhưng dù ra khỏi phòng họp mọi người vẫn còn 

phát-biểu rất hăng.  

Việc làm của tôi đã mở rộng đường cho những chống-đối công-khai và đồng-loạt của nhiều tập-thể lớn về 

sau. Riêng trường-hợp của tôi đã gây nên mối bất-đồng quan-điểm giữa hai ông Cố-Vấn họ Ngô. Ông Cẩn thì 



muốn dùng biện-pháp mạnh đối với tôi, nhưng ông Nhu thì không. Do đó, họ giao tôi cho Bộ Nội-Vụ áp-dụng 

kỷ-luật hành-chính.  

Sau ba tháng bị cất-chức, giam cầm, tôi bị ghép vào thành-phần "phản-loạn" và bị đày lên Cao-Nguyên là 

"vùng nước độc và nguy-hiểm", bị đình thăng+thưởng, bị cấm giữ chức chỉ-huy, cấm đi nước ngoài, cấm về 

miền xuôi, cùng bị "bí-mật theo-dõi về hành-vi chính-trị"..." (trang 188-190)    

  

*Dƣới thời Ðệ-Nhị Cộng-Hòa:  

"Chính-sách quân-cách-hóa:  

Năm 1971, Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia của Việt-Nam Cộng-Hòa lại được cải-tổ; lần này rõ-ràng là để 

chuẩn-bị cho tình-hình hậu-chiến Việt-Nam.  

Thêm nhiều sĩ-quan Quân-Lực được biệt-phái qua nắm giữ các chức-vụ chỉ-huy quan-trọng trong Ngành 

Áp-Pháp. Trừ một thiểu-số có khả-năng, còn thì đa-số đã không thạo việc mà không chịu học lại còn lợi-dụng 

cương-vị mới (có quyền-hành trực-tiếp đối với dân-nhân) để làm lợi riêng cho bản-thân, do đó, làm hại chung 

cho hoạt-động của cơ-quan trọng-yếu này của Chính-Quyền. Tôi thấy trước hậu-quả bất-lợi cho chế-độ nói 

chung, nhất là qua chính-sách quân-cách-hóa guồng máy này, nên đã gửi lên Tư-Lệnh Ðặc-Cảnh Trung-Ương, 

hồi đó là đại-tá Nguyễn Mâu, một bức thư điều-trần quan-điểm của mình.  

Trung-Ương phải phái đại-tá Ðặng Văn Minh, Phó Tư-Lệnh Ðặc-Cảnh Trung-Ương, đến Vùng II triệu-tập 

một cuộc họp nội-bộ các cấp chỉ-huy để xoa dịu tình-hình.  

Tôi bị giáng-chức; trung-tá quân-nhân X được cử đến giữ chức-vụ Giám-Ðốc Ngành Ðặc-Cảnh thay tôi tại 

Vùng này..." (trang 18-19)  

*  

Ðể dẫn-chứng cho nhận-định của mình, Lê Xuân Nhuận đã kể lại rất nhiều sự-việc xấu-xa thời đó, tƣởng 

nhƣ chỉ có vào thời hỗn-mang. Chúng tôi xin trích vài vụ tƣợng-trƣng:    

  

1- Dưới thời Ðệ-Nhất Cộng-Hòa:  

a/ "Chính-viện không truy-tố bị-can ra trước pháp-viện, mà lại sử-dụng luật rừng để bạo-hành đối với can-

nhân... Vào một buổi sáng nọ, như để chứng-minh cụ-thể cho những dư-luận lan tràn lâu nay, đồng-bào đã đến 

tận nơi để thấy tận mắt thi-thể của một nạn-nhân: ông Võ Côn, cựu Phó Giám-Ðốc Cảnh-Sát Công-An Trung-

Việt, bị giết chết vứt bỏ xác ở chân núi Ngự-Bình." (trang 184);  

b/ "Nhà thầu Nguyễn Văn Yến thầu được cơ-sở kinh-doanh đồ-sộ của Pháp-kiều Morin chính giữa trung-

tâm thủ-phủ của Miền Trung. Sự thành-công của Yến là một gai nhọn trước mắt những kẻ muốn chiếm độc-

quyền khai-thác hoặc chi-phối mọi nguồn lợi kinh-tài. Thế là Yến bị bắt. Vợ Yến bị bệnh hiểm-nghèo, đã được y-

sư căn-dặn kỹ-càng: muốn sống thì đừng gần-gũi đàn-ông. Thương chồng... chị được đưa đến ra mắt ông Cố-

Vấn để cầu xin Cậu thi-ân. Nhờ ân của "cậu", chị chết. Liền sau đó, chính Yến cũng bị giết chết trong tối-tăm." 

(trang 185);  

c/ "Cẩn thì thể-hiện hỏa-ngục ở Mang Cá, ở Chín Hầm... Chúng bắt bừa-bãi, nhốt kín nhiều nơi, lâu lâu 

mới chở một số đến Ty Cảnh-Sát cho gặp thân-nhân vào lúc nửa đêm, tại hội-đường ở trên lầu. Tại đó, chúng 

cũng khảo-đả nạn-nhân. Lần đó, chúng đánh thầu-khoán Nguyễn Ðắc Phương vỡ đầu, rồi ném xác xuống dưới 

sân, tri-hô là Phương nhảy lầu tự-tử. Thì ra hội-đường, là nơi mà tôi, Trưởng-Phòng Huấn-Luyện của Ty sở-

quan, truyền-bá lý-thuyết lý-tưởng về nghiệp-vụ, nơi tôi phổ-biến đạo-đức chính-trị của Ngô Tổng-Thống, đã bị 

dùng làm địa-điểm chà-đạp nhân-vị của con người." (trang 187); v.v...  

  

2- Dưới thời Ðệ-Nhị Cộng-Hòa:  

a/ Một viên Trƣởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia tại một Tỉnh nọ, đã ký công-văn báo-cáo lên Trung-Ƣơng rằng 

chính... cha mình là cán-bộ Việt-Cộng đã lén-lút về móc nối với mình! Khi bị Lê Xuân Nhuận, Giám-Ðốc Ðặc-

Cảnh Vùng I, điều-tra, hỏi (anh nghĩ gì khi ký tên vào văn-bản này?), đƣơng-nhân trả lời "họ đưa lên thì tôi ký, 

chứ tôi có... đọc gì đâu!" (trang 265);  



b/ Một viên Giám-Ðốc Ðặc-Cảnh cấp Vùng, (đã cấp cho nhiều thanh-niên đến tuổi quân-nhiệm những Giấy 

Giới-Thiệu để ngƣời mang giấy cũng đƣợc xem là cảnh-nhân, mà cảnh-nhân thì đƣợc miễn quân-nhiệm). 

"Ðương-nhân đã cấp giấy ấy cho cả quân-nhân tại-ngũ để họ trả vũ-khí lại mà trở về nhà!" (trang 104);  

c/ Một hôm, các đơn-vị Quân-Lực đi hành-quân đã tịch-thu của Việt-Cộng nhiều chiến-lợi-phẩm, trong đó 

có một Nghị-Quyết của Ðảng-Ủy Liên-Khu, đề-cập đến tình-hình các mặt của Việt-Nam Cộng-Hòa, nhiệm-vụ 

của chúng, và kế-hoạch cho một cuộc tấn-công mới, nhằm chiếm giữ thành-phố của ta lâu dài hơn. Ðoạn kết 

Nghị-Quyết của VC ghi rõ: sau khi chiếm được... chúng sẽ dựng lên một chính-quyền mới, gồm toàn các đồng-

chí công-khai hợp-pháp của chúng, đó là sáu Nghị-Viên đương-kim của Hội-Ðồng Tỉnh và Thành-Phố sở-tại. 

Tiểu-Khu-Trưởng kiêm Tỉnh-Trưởng đã báo-cáo lên Trung-Ương, để giải-nhiệm và có biện-pháp đối với các 

phần-tử VC nằm vùng kia. Lê Xuân Nhuận điều-tra, mới phát-hiện ra là Nghị-Quyết ấy có thật, ở những đoạn 

đầu, còn ở đoạn sau, ghi tên sáu Nghị-Viên kia là do tập-đoàn cựu Ky-Tô-Giáo Cần-Lao, cả trong chính-quyền 

lẫn trong giáo-hội, ngụy-tạo thêm vào, hầu nhân dịp ấy mà triệt-hạ các nhân-vật dân-cử vốn là đảng-viên Ðảng 

Ðại-Việt mà cũng là tín-đồ Phật-Giáo thuần-thành! (trang 295-299); v.v...  

*  

Nói về chính-trị nội-bộ, thƣờng thì ngƣời ta đứng trên lập-trƣờng chống "gia-đình-trị họ Ngô" để chỉ công-

kích cố Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm và phe-nhóm, hoặc đứng về phía "chế-độ cũ" để chỉ chê-bai các tƣớng-

lĩnh cầm đầu cuộc chính-biến 1-11-1963 và tập-đoàn cựu Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu. Ðằng này Lê Xuân 

Nhuận đã đứng vào thế đối-lập trƣờng-kỳ, chống cả hai phía, vƣợt mốc thời-gian.  

Cứ theo nội-dung "Về Vùng Chiến-Tuyến" thì anh có những căn-cứ, nhận-thức và kết-luận riêng của anh.  

Thí-dụ, về cố Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm, anh đã tỏ bày ý-kiến với Ngƣời Bạn Ðồng-Minh (một cách gọi 

cố-vấn CIA bên cạnh Cảnh-Sát Ðặc-Biệt của Việt-Nam Cộng-Hòa):  

"Tôi tin Hoa-Kỳ không muốn giết Diệm. Nhưng điều chắc-chắn là Hoa-Kỳ không muốn chế-độ Diệm tồn-tại 

lâu hơn.  

Kỳ-thị tôn-giáo là một trong nhiều nguyên-nhân. Diệm đánh hỏng những giá-trị tinh-thần của Mỹ mà Hoa-

Kỳ muốn Diệm là biểu-trưng. Căn-bản là các quyền tự-do ghi trong Tu-Chính-Án số 1 của Hiến-Pháp Hoa-Kỳ: 

ngôn-luận, tín-ngưỡng, v.v... mà Diệm khinh thường... Nhưng nguyên-nhân ấy chưa đủ thuyết-phục để khiến 

Quân-Lực phải ra tay...  

Diệm phá vỡ kế-hoạch của Mỹ thành-lập Liên-Bang Ðông-Dương và Liên-Phòng Ðông-Bắc Á-Châu.  

Và Diệm hầu như suýt dâng Miền Nam Việt-Nam cho cộng-sản: ổng mưu thỏa-hiệp với Bắc-Việt, lúc ấy là 

một khối chính-trị và quân-sự to lớn, thống-nhất và ngoan-cường bội-phần hơn Miền Nam, có thừa thủ-đoạn và 

khả-năng tiêu-diệt thành-phần Quốc-Gia. Ổng muốn lạnh-nhạt với Mỹ, trong lúc đối-ngoại thì mọi việc đều nhờ 

Mỹ đỡ đầu, đối-nội thì nền kinh-tế còn phôi-thai, cả guồng máy chính-quyền, trị-an và quốc-phòng, v.v... đều 

sống nhờ vào viện-trợ của Hoa-Kỳ..."   

Còn về cái chết của Diệm thì: 

"Về mặt đời: cố Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm, dù muốn dù không, cũng đã trở thành một con hổ dữ. Hơi 

trái tai ổng, hơi gai mắt ổng, đố ai thoát khỏi nanh-vuốt của trận lôi-đình. Huống gì chống đối ổng, lùng rượt 

ổng, bắt trói ổng... Tôi kính trọng Diệm, tôi không tán-đồng việc giết Diệm, tôi phản-đối cách giết Diệm; nhưng 

tôi thông-cảm tình-cảnh của những kẻ đã trót cỡi lên đầu hổ rồi. Giết hổ hay hổ giết mình... (Hơn nữa, chính 

Diệm cũng đã biết trước là sẽ lâm-nguy. Ổng nói: "Tôi chết: hãy trả thù cho tôi!" Nếu chết tự-nhiên thì sao lại 

phải trả thù? Ngoài ra, ổng còn làm sẵn đường hầm bí-mật để trốn từ Dinh Tổng-Thống ra ngoài).  

Về mặt đạo:  

Thứ nhất: Diệm chịu ảnh-hưởng Ðạo Nho, muốn mình "tiết trực, tâm hư". Nhưng Ðạo Nho lấy "trung-quân" 

làm trọng; mà Diệm thì không chịu làm một bề-tôi lương-đống, đã phản-bội Bảo-Ðại để lên làm Nguyên-Thủ 

Quốc-Gia, tức là đã phạm tội bất-trung với vua. Thế là Nho-Giáo không dung. 

Thứ hai: Diệm hất đổ Bảo-Ðại vì Bảo-Ðại bất-tài. Ðiều đó đúng; tức Diệm thực-thi chủ-nghĩa thực-dụng, 

một thứ đạo-đức mới. Học-thuyết duy-ích, vị-lợi ấy chủ-trương nhân-danh số đông để làm điều có ích-lợi 

chung. Các tướng lật Diệm đã làm như thế; họ chỉ noi theo gương ổng mà thôi! Ðó là quy-luật sinh-tồn! Vì 



Diệm đã nêu tiền-lệ: mình truất ngôi người này được, thì kẻ khác cũng lại hất cẳng mình được, chứ sao! Thế là 

đạo-đức cũ cũng không dung.  

Thứ ba: Diệm là tín-đồ Ðạo Ky-Tô. Ðạo ấy cấm-đoán mọi đạo khác, theo các Ðiều Răn thứ 1 và thứ 2 của 

Ðức Chúa Trời: "Các ngươi không được thờ thần nào khác, ngoài Ta; không được khắc hình-tượng cho bất-cứ 

cái gì trên cõi đời này; không được thờ-phụng chúng" (Ex 20:3-5). Thế mà Diệm còn tôn-sùng giáo-lý của Ðức 

Khổng, dùng hình khóm trúc làm biểu-hiệu cho tinh-thần Nho-Giáo của mình vả của cả Quốc-Gia do mình 

đứng đầu. Thế là Thiên-Chúa-Giáo cũng không dung..." (trang 306-310)  

Lê Xuân Nhuận kết-luận:  

"Cố Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm đã tự giết mình!" (trang 307)  

Và anh nói thêm:  

"Nhưng có vài điều đáng nói: Thứ nhất, Diệm phản Bảo-Ðại thì Diệm vẫn còn mắc nợ Bảo-Ðại, vì Bảo-Ðại 

dùng Diệm mà Diệm không giúp ích gì cho Bảo-Ðại; nhưng các tướng lật Diệm thì Diệm vẫn còn mang ơn các 

tướng, vì Diệm dùng các tướng thì các tướng đã liều thân xông-pha trận-tiền, đánh dẹp các giáo-phái, bình-

định xứ-sở, ổn-định tình-hình cho chế-độ Diệm vững an. Thứ hai, nếu Diệm có đức, có tài, thì đó chỉ là thuộc-

tính riêng của một người, chứ không nhất-thiết có nghĩa là hễ người nào khác phe thì đều tầm-thường, và bất-

cứ đồ-đệ nào của Diệm sót lại cũng đều xứng-đáng lên làm lĩnh-tụ quốc-dân..." (trang 310)  

Còn về Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu thì anh phát-biểu:  

"Chắc anh đã biết là tôi đối-lập với chính-sách của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng tôi chỉ chống 

chế-độ quân-phiệt, tôi chỉ phản-đối việc quân-cách-hóa Chính-Quyền, nhất là với Cảnh-Lực; tôi đòi-hỏi thực-

thi Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa, là một quốc-sách tối-thượng mà Hoa-Kỳ tặng cho để làm sách-lược hậu-chiến, 

nhưng Thiệu xếp bỏ không dùng..." (trang 311)  

Về tình-hình chung (vào cuối tháng 3-1975), anh nói:  

"Thiệu đang gặp nhiều khó-khăn: Hoa-Kỳ rút ra, cộng-sản tiến vào, đối-lập lấn lên. Lần đầu tiên người 

dân Việt-Nam được tự-do xúc-phạm một nguyên-thủ quốc-gia mà không sợ bị bắt nhốt, trả thù... Nếu Thiệu từ-

chức thì chỉ có Phó Tổng-Thống Trần Văn Hương lên thay. Với Hương, tình-hình sẽ như thế nào? Còn nếu 

muốn loại cả chế-độ Thiệu tức-thời thì chỉ có cách đảo-chính quân-sự, việc mà các kẻ chủ-trương không thuyết-

phục được nên không xảy ra. Nhưng nếu xảy ra thì Chính-Quyền sẽ nằm trong tay các tướng Minh, Khiêm, Kỳ, 

v.v... hoặc người nào khác thì cũng thế thôi. Kinh-nghiệm Cách-Mạng 1-11-1963: thay-đổi toàn-diện thì tình-

hình sẽ như thế nào? Tóm lại, người ta mới nghĩ đến việc loại Thiệu, nhưng chưa nghĩ đến tình-hình hậu-Thiệu; 

hoặc cũng đã có nghĩ đến, nhưng không thực-tế, chỉ chủ-quan, cầu-may. Thực-tế là đã có Việt-Nam-Hóa, không 

còn báo-cô Hoa-Kỳ như trước được nữa, mà quốc-dân thì chưa đủ sức tự-túc, tự-tồn..." (trang 314)  

Nói riêng về thiểu-số quân-nhân vô-kỷ-luật, anh viết:  

"Tôi lấy quốc-lộ số 1 là con đường bộ huyết-mạch nối liền từ Thủ-Ðô ra Miền Trung, đoạn từ Sa Huỳnh ra 

đèo Hải-Vân, trong đó có Ðà-Nẵng, để làm bối-cảnh điển-hình. Trên con đường này không những chỉ có sự đi 

lại của mọi tầng-lớp dân-nhân, các loại ngoại-kiều, mà còn có sự hiện-diện thường-xuyên và tập-trung hoạt-

động của mọi cơ-quan và đơn-vị thi-hành luật-pháp và duy-trì an-ninh trật-tự chung. Vào thời-điểm cuối 1973, 

trung-bình hai tháng là có một vụ quân-nhân dùng súng bắn bừa vào xe đò chở đầy hành-khách đang chạy trên 

quốc-lộ số 1, gây thương-tích cho một vài thường-dân.  

Nhưng đến mấy tháng đầu năm 1975, liền trước ngày thất-thủ Quân-Khu địa-đầu này, tổng-số thống-kê 

mỗi tháng đã lên đến cả chục vụ, gây cả tử-thương cho nhiều hành-khách, trong đó có một số là quân-nhân, và 

có cả một tu-sĩ của Ðạo Ky-Tô." (trang 271-273)  

Anh giải-thích thêm:  

"Lính phải ngăn-chận kẻ thù đằng trước để che-chở dân đằng sau. Ðằng này: ở cấp Xã thì Nghĩa-Quân thu 

mình trong một vài chòi gác; ở cấp Quận thì Ðịa-Phương-Quân thủ-thế trong khuôn-viên trụ-sở Chi-Khu; còn 

Chủ-Lực-Quân thì sau các cuộc hành-quân là rút về trại binh. Cộng-sản chiếm được phần lớn không-gian và 

thời-gian, nhất là ban đêm, cô-lập lính trong đồn và chế-ngự dân bên ngoài. Lính đã không bảo-vệ được dân thì 

thôi, làm sao bắt dân phải làm khiên mộc bên ngoài bảo-vệ cho lính trong đồn?" (trang 316)  

Và anh kết-luận:  



"Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa quả thật thiện-chiến, nhưng dù có được Hoa-Kỳ tiếp-tục viện-trợ và yểm-

trợ thì vẫn sẽ khó thắng được đối-phương!" (trang 315)  

*  

Ðƣơng-nhiên, bên ngoài Quân-Lực còn có Cảnh-Lực.  

Lê Xuân Nhuận viết "Về Vùng Chiến-Tuyến" với tƣ-cách một cựu viên-chức cao-cấp Cảnh-Sát Quốc-Gia, 

nhƣng anh lại không chú-trọng đề-cao ngành nghề của mình nhƣ các tác-giả khác đối với lĩnh-vực hoạt-động 

quá-khứ của họ; ngƣợc lại, anh đã nhấn mạnh đến một quan-niệm đặc-biệt của anh về tổ-chức và điều-hành 

Lực-Lƣợng CSQG, mà anh đã từng cố gắng phổ-biến ngay từ thời đó, và do chính bản-thân anh áp-dụng làm 

gƣơng, và đã đem lại thành-quả tuyệt-vời, để dựa vào đó mà phê-phán thẳng thừng một số các cấp lĩnh-đạo cũng 

nhƣ chấp-hành mà đã có những chủ-trƣơng và lề-thói hành-sự không những bất-lợi tức-thời mà còn di-hại về 

sau. Thay vì chỉ kể lại các thành-tích công-tác lớn-lao, anh đã nhấn mạnh đến những khuyết-điểm tày đình.  

Cảnh-Lực nói chung thì, theo anh:  

"Cảnh-Lực, với tổ-chức và điều-hành hiện nay, không giúp được gì đúng với mong đợi của mọi người. 

Cảnh-Sát mới xuống đến Xã, các "Xã an-ninh" mà thôi, và chỉ là Cảnh-Sát Sắc-Phục, không làm điệp-báo, 

không lùng+diệt địch, và cũng không chống-cự nổi nếu bị đối-phương tấn-công. Ðặc-Cảnh chỉ ở cấp Quận, và 

Ban Tác-Vụ chỉ có mấy người, làm sao nắm hết các Xã, các Thôn trong khắp khu-vực trách-nhiệm của mình, 

nhất là khi không có đủ phương-tiện để tổ-chức các đường dây... (trong lúc VC từ lâu đã mọc rể nảy mầm từ hạ-

tầng nông-thôn)" (trang 316)  

Tóm lại, nhƣ lời giới-thiệu đầu sách, "Về Vùng Chiến-Tuyến" là mặt trái của tình-hình, những "bí-mật lịch-

sử", tự chúng giải-đáp vấn-nạn: "Tại sao Việt-Nam Cộng-Hòa bại-vong?"  

*  

Trên đây là một số đoạn trích trong hồi-ký của Lê Xuân Nhuận. Tôn-trọng ý-kiến cá-nhân, ở đây chúng tôi 

không tán-đồng hay chống-đối ý-kiến của anh. Có điều, chúng tôi và một số bạn đã có chứng-kiến quang-cảnh 

một buổi picnic kỷ-niệm "Ngày Cảnh-Lực mồng 1 tháng 6‖ của Liên-Hội Cựu CSQG Bắc Cali, trong đó đã có 

sự hiện-diện của thiếu-tƣớng Nguyễn Khắc Bình, cựu Tƣ-Lệnh CSQG, sau khi "Về Vùng Chiến-Tuyến" mới 

đƣợc phát-hành. Khi Lê Xuân Nhuận đến nơi thì hầu nhƣ các cựu-đồng-nghiệp của anh đều có vẻ dè-dặt đối với 

anh, một trong số ít niên-trƣởng của ngành; đến khi thấy thiếu-tƣớng Bình và anh đã chuyện-trò vui-vẻ với 

nhau, họ mới trở lại bình-thƣờng.  

Ðặc-biệt hôm đó không thấy có cựu viên-chức CSQG nào sờ đến chồng sách của anh mà Ban Tổ-Chức 

nhận từ nhà xuất-bản bày bán trên bàn. Phải chăng là họ đã thấy thấp-thoáng hình-bóng của bạn đồng nghề (hay 

của chính mình?) trong đó, nên vì "tự-ái nghề-nghiệp" mà phải giả-vờ nhƣ không quan-tâm (vì họ đã đọc, hoặc 

đã nghe nói về nội-dung rồi)?  

Trong lúc đó, mặc dù không đƣợc quảng-cáo rầm-rộ, nhất là không có những buổi "ra mắt sách" nào, "Về 

Vùng Chiến-Tuyến" của Lê Xuân Nhuận vẫn đã đƣợc quảng-đại độc-giả tiếp nhận, tiêu-thụ hết trong một thời-

gian ngắn.  

Hôm nay nhân-loại đã giã-từ thế-kỷ cũ, bƣớc vào một thế-kỷ mới, một thiên-niên mới, chúng tôi thiển-nghĩ 

nếu có đọc lại hồi-ký của anh trong hoàn-cảnh mới, thì chắc các độc-giả vốn khó tính sẽ có một thái-độ mới, vô-

tƣ hơn, hầu rút ra đƣợc từ đó, cũng nhƣ từ nhiều tác-phẩm nghiên-cứu khách-quan khác, những kinh-nghiệm 

lịch-sử quý-báu, hầu phát-huy ƣu-điểm và loại-trừ khuyết-điểm cho mình và cho mọi ngƣời, trong một Lực-

Lƣợng Cảnh-Sát mới, một Chính-Quyền Quốc-Gia mới, nói chung là trong sự-nghiệp Cứu Nƣớc và Dựng Nƣớc 

của Toàn Dân về lâu về dài trong Tƣơng-Lai. 

  

DIÊN NGHỊ            

  ("Việt-Báo San Jose", Xuân Canh-Thìn 2000)            

("Thời Báo", San Jose, số 2717, 2718, Thứ Sáu, Thứ Bảy 11, 12-02-2000)            

  

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðây một nén nhang lòng 

Thắp dâng Hồn Tử-Sĩ -- 

Muôn đời gương xả-kỷ: 

Nước nạn thà thân vong. 

 

Ðây, một giọt lệ nồng 

Sớt chia niềm xót hận: 

Sự-nghiệp nào khánh-tận! 

Thân-phận nào long-đong!... 

 

Ðây, một nấm mồ chung 

Chôn Ngu, Lầm, Xấu, Ác. 

Ruột ung nên thuốc rát: 

Nhĩ nghịch mà ngôn trung. 

 

Ðây, một đóa hoa hồng 

Nở trên đường Chính-Nghĩa. 

Chỉ duy Chân Thiện Mỹ 

Tồn-tại với Non Sông... 

 



THANH-THANH 

 

 

 

 

 

GIỚI-THIỆU TÁC-PHẨM 

  

Nội-dung: 

  

    1.  Ðây là hồi-ký của ông Lê Xuân Nhuận, nguyên Giám-Ðốc Ngành Cảnh-Sát Ðặc-Biệt Vùng I, về hoạt-

động của mình tại Miền Trung, vào thời-gian một năm rƣỡi sau cùng (9/1973--3/1975) của Việt-Nam Cộng-

Hòa.  Tuy là chuyện riêng của một cá-nhân, nhƣng con ngƣời ấy đã giữ một trách-vụ quan-trọng trong guồng 

máy Chính-Quyền bấy giờ: đối-phó với cộng-sản là kẻ thù chung của Quốc-Gia, đụng-chạm với các tổ-chức và 

nhân-vật chính-trị ngoài-Chính-Quyền, đƣơng-đầu với một số bộ-phận và chức-viên thống-thuộc Chính-Quyền, 

va-chạm với những phần-tử bất-hảo và bất-lƣơng trong dân-nhân, v.v...; do đó, ngoài những việc làm của chính 

mình, tác-giả còn biết đƣợc và kể lại những biến-cố khách-quan, những âm-mƣu cùng hành-động chủ-quan của 

nhiều cấp chức lĩnh-đạo và chỉ-huy các cơ-quan hành-pháp và đơn-vị quân-sự, cũng nhƣ của một số thủ-lĩnh các 

hội+đòan, v.v...  Tất cả các chất-liệu ấy đƣợc tác-giả gạn-lọc gộp lại để vẽ nên một bức tranh tả-chân đa-diện về 

xã-hội đƣơng-thời, không những tại Miền Trung, mà là tại khắp Miền Nam Việt-Nam, vào một giai-đoạn lịch-sử 

gay-cấn nhất của chế-độ Ðệ-Nhị Cộng-Hòa mà qua đó tác-giả nhắc lại kinh-nghiệm bản-thân dƣới chế-độ Đệ-

Nhất Cộng-Hòa nói riêng, tức là của cả Chính-Thể Việt-Nam Cộng-Hòa nói chung. 

    2.  Ðặc-điểm của hồi-ký này là mặt trái của tình-hình, những sự-việc ít ai biết đến, hoặc những sự-việc đã có 

ngƣời biết đƣợc nhƣng không ai quan-tâm đến nên không ai đặt thành vấn-đề, làm cho tình-hình đất nƣớc ngày 

càng xấu đi.  Ðó là những "bí-mật lịch-sử", từ nhỏ đến lớn, tự chúng giải-đáp những vấn-nạn của thời-cuộc, một 

cách trả lời khác hẳn những cách trả lời mà chúng ta đã nghe từ hơn hai chục năm nay: 

        --> Tại sao Quốc-Gia không thắng cộng-sản? 

        --> Tại sao Hoa-Kỳ bỏ rơi Ðồng-Minh VNCH? 

        --> Tại sao Việt-Nam Cộng-Hòa quá sớm bại-vong? 

        V.v... 

  

Hình-thức: 

  



    1.  Tác-giả không cố ý lập thành-tích có tác-phẩm dày nhiều trăm hoặc nhiều nghìn trang, mà chỉ viết ngắn 

gọn, để độc-giả tiết-kiệm thì-giờ. 

    2.  Tác-giả cũng sắp-xếp để mỗi số dữ-kiện có liên-quan gần nhau nhất đƣợc tập-trung vào một Chƣơng có 

tiểu-đề riêng, biến mỗi tiểu-đề thành một đoản-thiên, giúp độc-giả muốn đọc Chƣơng nào riêng, hoặc Chƣơng 

nào trƣớc, cũng đƣợc, khỏi phải tuần-tự theo dõi từ đầu nhƣ khi đọc truyện trinh-thám hoặc tiểu-thuyết trƣờng-

thiên. 

 

 

 

 

VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN 

  

        Tôi bƣớc vào phòng giấy của chuẩn-tƣớng* Huỳnh Thới Tây, Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng, với phong-

thái điềm-nhiên nhƣng tâm-trạng bồn-chồn. 

*Chuẩn-tướng: tướng một sao. 

        Tôi đang làm việc ở Ngành Đặc-Cảnh Vùng II, mà trụ-sở đóng tại Thành Nha-Trang, thì nhận đƣợc một cú 

điện-thoại từ Văn-Phòng Tƣ-Lệnh, bảo tôi về gặp chuẩn-tƣớng Tây ngay. 

        Trong phạm-vi công-tác chuyên-môn, Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng trực-tiếp tiếp-xúc với tôi là một 

chuyện thƣờng; nhƣng, trong lĩnh-vực quản-trị nhân-viên, việc Tƣ-Lệnh gọi tôi, lúc ấy là một Phó Giám-Đốc 

cấp Vùng, mà ở Trung-Ƣơng thì không qua Nha Tiếp-Trợ, và ở địa-phƣơng thì không qua Trƣởng Cơ-Quan, là 

một chuyện bất-thƣờng.  Dạo đó, nội-bộ Cảnh-Lực Quốc-Gia đang bị xáo-trộn vì nhiều đợt liên-tiếp thay bậc 

đổi ngôi, nên chuyện xuống chó hay lên voi, dù không xảy đến cho mình, cũng khiến mọi ngƣời bàn-tán xôn-

xao.  Từ lúc tôi nhận đƣợc lệnh ấy cho đến trƣớc khi tôi bƣớc vào phòng làm việc của Tây, nhiều ngƣời đã 

phỏng-đoán với tôi về mục-đích của cuộc gặp-gỡ này; tuy tất cả đều trấn-an tôi rằng đây là một việc vui, nhƣng 

hầu hết đều không dám chắc rằng đây không phải là một điều xui. 

        Tôi đã thầm tự kiểm-điểm sinh-hoạt của mình trong thời-gian qua, xem thử có gì sai trái, hầu chuẩn-bị tinh-

thần mà đón nhận, nếu có, mọi sự chẳng lành. 

  

Chính-Sách Quân-Cách-Hóa* 

  

        Năm 1971, Lực-Lƣợng Cảnh-Sát Quốc-Gia của Việt-Nam Cộng-Hòa lại đƣợc cải-tổ; lần này rõ-ràng là để 

chuẩn-bị cho tình-hình hậu-chiến Việt-Nam. 

*Không phải quân-sự-hóa hay quân-nhân-hóa. 

        Thêm nhiều sĩ-quan Quân-Lực đƣợc biệt-phái qua nắm giữ các chức-vụ chỉ-huy quan-trọng trong Ngành 

Áp-Pháp.  Trừ một thiểu-số có khả-năng, còn thì đa-số đã không thạo việc mà không chịu học lại còn lợi-dụng 

cƣơng-vị mới -- có quyền-hành trực-tiếp đối với dân-nhân -- để làm lợi riêng cho bản-thân, do đó, làm hại chung 



cho hoạt-động của cơ-quan trọng-yếu này Chính-Quyền.  Tôi thấy trƣớc hậu-quả bất-lợi cho chế-độ nói chung, 

nhất là qua chính-sách quân-cách-hóa guồng máy này, nên đã gửi lên Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng, hồi đó là 

đại-tá Nguyễn Mâu, một bức thƣ điều-trần quan-điểm của mình. 

        Sự-việc xảy ra nhằm lúc Trung-Ƣơng cử trung-tá quân-nhân Hoàng Viết Thìn đến Vùng II giữ chức-vụ 

Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh thay-thế tôi, và giáng-chức tôi từ Trƣởng xuống Phó, chỉ vì tôi là viên-chức 

chuyên-ngạch và không có thế-thần. 

        Đại-tá Nguyễn Mâu phải phái đại-tá Đặng Văn Minh, Phó Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng, ra Vùng II 

triệu-tập một cuộc họp nội-bộ các cấp chỉ-huy, để xoa dịu tình-hình. 

        Sau ngày Hiệp-Định Paris 27-1-1973 đƣợc ký-kết và có hiệu-lực, chiến-tranh Việt-Nam chấm dứt, đáng lẽ 

Lực-Lƣợng Cảnh-Sát Quốc-Gia phải là công-cụ đắc-lực cho chính-quyền và dân-chúng Miền Nam trong công-

cuộc đấu-tranh chính-trị trực-diện với cộng-sản ở thời bình, thì Hành-Pháp Trung-Ƣơng, trong tay các cấp nhà-

binh, đã chỉ xây-đắp Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa thành một "con cọp... lƣời". 

        Tính đến nay, số lƣợng quân-nhân biệt-phái từ đại-tá xuống đến binh-nhì đã tràn ngập từ Trung-Ƣơng 

xuống đến Xã Phƣờng, nâng tổng-số nhân-số Cảnh-Lực Quốc-Gia từ mấy chục ngàn ngƣời lên đến khoảng 

mƣời tám vạn ngƣời.  Thời-gian sau cùng, thiếu-tƣớng* Nguyễn Khắc Bình, Trƣởng Đặc-Ủy Tình-Báo Trung-

Ƣơng, đã qua kiêm-nhiệm Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, đem theo thêm nhiều sĩ-quan cao-cấp Quân-Lực thay-

thế hầu hết các viên-chức Cảnh-Sát cao-cấp chuyên-ngành. 

*Thiếu-tướng: tướng hai sao. 

        Giai-đoạn đầu của chiến-lƣợc Việt-Nam-Hóa đã qua một cách giả-tạo, và giai-đoạn nhì đã đến trong tình-

thế bấp-bênh. 

        Mỗi ngành nghề đều có những đặc-tính và quy-luật hoạt-động riêng của mình.  Nhƣng Cảnh-Lực mà tổ-

chức sao y theo Quân-Lực thì dƣ phòng-giấy, thừa cạo-giấy, và thiếu việc-làm; và điều-hành rập khuôn theo 

Quân-Lực thì mất thì-giờ, tốn nhân-lực, và phí hiệu-năng.  Các bộ-phận phụ-dịch thì lấn át chính-

nghiệp.  Guồng máy Áp-Pháp đã không bắt nguồn mà cũng không bám rễ trong dân-nhân. 

        Tội tự thấy mình có nhận-thức đúng, nhƣ đã từng có nhận-thức đúng về các biến-cố lịch-sử trƣớc đây; và 

tôi đã biểu-lộ bằng cả lời nói lẫn việc làm công-khai, trong khuôn-khổ trách-nhiệm và quyền-hạn có sẵn, cái 

nhận-thức "cấp-tiến" và "quá-khích" ấy của mình. 

        Hồ-sơ nội-vụ còn nằm ít nhất là trong văn-phòng của Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng.  Có thể là tôi sắp bị 

trừng-trị vì sự chống-đối kể trên? 

  

Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa" 

  

        Có một điều lạ, là hầu nhƣ ít ai biết đến cái-gọi-là "Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa", vốn là một món quà hậu-

Việt-Nam-Hóa mà ngƣời Mỹ thân tặng cho Việt-Nam Cộng-Hòa để làm "quốc-sách" sau-chiến-tranh. 

        Các nhà lãnh-đạo Miền Nam chỉ miễn-cƣỡng cho thi-hành Kế-Hoạch ấy một cách qua-loa, tại một số Tỉnh, 

trong một thời-gian ngắn, rồi dẹp bỏ luôn. 

        Tôi đã tự mình kiếm đƣợc bản chính của Kế-Hoạch ấy bằng chữ Anh, đọc kỹ để có ý-niệm chính-xác về ý-

nghĩa và mục-đích chiến-lƣợc của nó, hầu có căn-bản lý-thuyết mà đối-chiếu với thực-tế thực-hành. 
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        Tôi là ngƣời duy-nhất đã đến các Tỉnh Ninh-Thuận, Bình-Thuận, v.v... thuộc Vùng II, quan-sát và nghiên-

cứu tại chỗ việc thi-hành Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa tại Vùng này, sau khi Kế-Hoạch ấy đã đƣợc thử-nghiệm có 

kết-quả tốt tại Tỉnh Gò-Công thuộc Vùng IV, và một số Tỉnh khác của Miền Nam. 

        Tại Trung-Ƣơng, không có một bộ-phận đầu-não xứng-đáng, để đảm-trách nó. 

        Kế-Hoạch "Phụng-Hoàng", vốn là một giai-đoạn của Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa", không đƣợc hiểu đúng, 

nên các Trung-Tâm Thƣờng-Trực, những khi không có ngƣời Mỹ nhúng tay vào, chỉ là những văn-phòng ngoại-

vi, tập-trung tin-tức tình-báo đã nguội, và báo-cáo kết-quả hành-quân đã lạnh. 

        Những vấn-đề chiến-thuật nhất-thời, nhƣ: Trại Giam, mà dƣ-luận trong nƣớc cũng nhƣ ngoài nƣớc chỉ-trích 

nặng-nề, vì chứa quá nhiều ngƣời và thiếu tiện-nghi; Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Và Giám-Sát Ngƣng Bắn 

(ICCS), mà trong đó có hai thành-viên cộng-sản Đông-Âu là Hung-Gia-Lợi và Ba-Lan; các Ban Liên-Hợp 

Quân-Sự 4-Bên và 2-Bên, mà trong đó có các thành-viên cộng-sản Việt-Nam (Cộng-Sản Bắc-Việt Xâm-Lƣợc 

và Cộng-Phỉ Miền Nam); v.v... đều thuộc phạm-vi chính-trị và phản-gián, thì bị tách rời ra khỏi Ngành Đặc-

Cảnh là trung-tâm chuyên-môn về các lĩnh-vực này. 

        Hơn nữa, các bộ-phận chủ-trì biệt-lập kia ở trung-ƣơng thì không có cấp dƣới trực-hệ để chấp-hành chỉ-thị 

của mình tại các địa-phƣơng. 

        Tôi không chịu nổi cảnh bế-tắc ấy trong công-vụ -- sứ-mệnh đa-diện của Lực-Lƣợng Cảnh-Sát Quốc-Gia 

đối với Quốc-Dân, chứ không phải chức-năng phiến-diện của các cá-nhân nắm giữ chức-vụ chỉ-huy trên mặt 

giấy-tờ.  Bộ Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng thì không biết hết các nhiệm-vụ mà cấp dƣới đảm-trách ở các địa-

phƣơng; Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng thì hễ thấy gì có dính-dáng đến cộng-sản và chính-trị là giao khoán ngay 

cho Ngành Đặc-Cảnh tự lo. 

        Vì thế nên tôi quyết-định làm liều. 

        Tôi đã tự ý tổ-chức các đại-hội, tại các Tỉnh lớn và Thành quan-trọng, nhƣ: Bình-Định, Phú-Yên, Khánh-

Hòa/Nha-Trang, Cam-Ranh, Ninh-Thuận, Bình-Thuận, Kontum, Pleiku, Darlac, Tuyên-Đức/Đà-Lạt; mời tất cả 

các cố-vấn Hoa-Kỳ thuộc 4 địa-hạt là Phụng-Hoàng (Phoenix), Cảnh-Sát Sắc-Phục (PSD tức Public Safety 

Division=An-Ninh Công-Cộng), Tình-Báo (PSB tức Police Special Branch=Ngành Đặc-Cảnh, và PRU tức 

Province Reconnaissance Unit=Thám-Sát Tỉnh), và Cảnh-Sát Dã-Chiến (NPFF tức National Police Field Force), 

cùng dự với tất cả các đại-diện của các cơ-quan quân-sự và các Bộ khác, các cấp chỉ-huy Cảnh-Sát, từ cấp Vùng 

xuống đến cấp Quận khắp Vùng II; để tôi thuyết-trình quan-điểm của mình về các vấn-đề sau-chiến-tranh. 

        Tôi cũng tự-nguyện đảm-trách một số giờ giảng-dạy tại Trung-Tâm Huấn-Luyện Phụng-Hoàng Quân-Khu 

II, dành cho các sĩ-quan Quân-Lực (Phòng 2, An-Ninh Quân-Đội, Chiến-Tranh Chính-Trị...), viên-chức các Bộ 

khác (Thông-Tin, Chiêu-Hồi, Dân-Ý-Vụ, Xây-Dựng Nông-Thôn...), và các cấp cảnh-nhân (Đặc-Cảnh, Cảnh-Sát 

Sắc-Phục, Cảnh-Sát Dã-Chiến, Thám-Sát Tỉnh...), cũng với các đề-tài nói trên. 

        Ngoài ra, tôi còn nắm lấy nhiều cơ-hội khác để phổ-biến nhận-thức của mình, thí-dụ: tại Trung-Tâm Tu-

Huấn Tình-Báo Sơ-Cấp Vùng II trực-thuộc quyền tôi; tại Trung-Tâm Huấn-Luyện Cảnh-Sát Căn-Bản Vùng II; 

tại các Khóa Đào-Tạo Trƣởng Cuộc CSQG cấp Xã/Phƣờng, dành cho từng đợt sĩ-quan Quân-Lực biệt-phái qua; 

v.v... là những nơi mà chƣơng-trình giảng-huấn có dành cho tôi nhiều giờ. 

        Trƣớc năm 1972 thì tôi tham-gia công-tác Phụng-Hoàng với tƣ-cách Ủy-Viên; từ năm 1972, Giám-Đốc 

Đặc-Cảnh cấp Vùng không còn là Ủy-Viên Ủy-Ban Phụng-Hoàng cấp Quân-Khu nữa; nhƣng vì tôi muốn lợi-

dụng tổ-chức này để làm lợi cho công-cuộc chống-Cộng về sau, nên tôi dựa vào uy-tín cá-nhân của mình để vẫn 



tiếp-tục giảng-dạy tại Trung-Tâm Huấn-Luyện của Ủy-Ban Phụng-Hoàng Quân-Khu II, với tƣ-cách "chuyên-

viên" là một tƣ-cách do tôi tự-phong và đƣợc mọi ngƣời hữu-quan cả Việt lẫn Mỹ mặc-nhiên nhìn-nhận. 

        Tôi lại biên-soạn và ấn-hành nhiều bài tham-luận, xung quanh chủ-đề đã đƣợc nêu ra, gửi khắp các cấp, các 

nơi trên toàn-quốc, cả Việt-Nam lẫn Hoa-Kỳ.  Việc này xảy ra sau khi đã có chỉ-thị của Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực 

Quốc-Gia dƣới thời thiếu-tƣớng Nguyễn Khắc Bình cấm-chỉ mọi hình-thức báo-chí, tạp-chí, đặc-san, nội-san, 

báo tƣờng, thƣ tin, v.v..., ngoại-trừ tờ báo "Bạn Dân" của Trung-Ƣơng. 

        Nói chung thì tôi đã kiên-trì nuôi-dƣỡng, quảng-bá và thực-thi ý-niệm của mình, rằng tất cả các Chƣơng-

Trình, Kế-Hoạch riêng-lẻ, tuy có tính-cách chiến-thuật giai-đoạn nhƣng đều tƣơng-quan với nhau và có mục-

đích chiến-lƣợc trƣờng-kỳ, nhằm chuẩn-bị đối-phó với tình-hình sau-chiến-tranh.  Kết-luận của tôi là phải kiện-

toàn Lực-Lƣợng Cảnh-Sát Quốc-Gia, nhất là Ngành Đặc-Cảnh, để có đủ sức đảm-nhận vai trò lĩnh-đạo và tiền-

phong trong trách-vụ ổn-định tình-hình an-ninh đối-nội và đối ngoại của Quốc-Dân, đúng với tinh-thần và 

đƣờng-hƣớng của Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa -- là một "quốc-sách" đã bị giết non. 

        Nhƣng, Chính-Quyền Trung-Ƣơng thì quyết bảo-thủ tình-trạng hiện-thời. 

        Có thể nói là tôi sắp bị trừng-phạt vì những ý-kiến phát-biểu ra ngoài chính-sách của Trung-Ƣơng? 

  

Cộng-Sản Trên Đường Phố VNCH 

  

        Theo Hiệp-Định Paris thì lĩnh-thổ Việt-Nam Cộng-Hòa đƣợc chia ra thành nhiều Khu-Vực, mỗi Khu-Vực 

có một Tiểu-Ban Quốc-Tế Kiểm-Soát Và Giám-Sát Ngƣng Bắn; dƣới mỗi Tiểu-Ban có một số Tổ, mỗi Tổ phụ-

trách một số Tỉnh. 

        Các Ban Liên-Hợp Quân-Sự 4-Bên và 2-Bên cũng đƣợc tổ-chức tƣơng-tự. 

        Trụ-sở Khu-Vực II đóng tại Pleiku.  Tôi đã đến phi-trƣờng Cù-Hanh ở đây, để chứng-kiến lúc phái-đoàn 

Cộng-Sản Bắc-Việt bƣớc ra từ một chiếc phi-cơ C-130 do phi-công Không-Quân VNCH và Hoa-Kỳ lái, từ Tân 

Sơn Nhất lên. 

        Tôi đã nhìn thấy những bộ mặt khắc-khổ quắt-queo, những bộ quân-phục nhăn nhúm lụng-thụng, những 

bàn tay luớ-quớ sờ-soạng không biết mở cửa xe-hơi cách nào, và những cái ngoẹo đầu nheo mắt của chính các 

"đồng-chí" cộng-sản Đông-Âu ngỡ-ngàng nhìn ngó dáng-dấp thô-lậu và điệu-bộ quê-kệch của các sĩ-quan cao-

cấp bộ-đội Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa.  Nhƣng điều quan-trọng nhất là tôi đã ghi nhận đƣợc đầy-đủ các đặc-

điểm nhận-diện của mỗi phái-đoàn trong bốn nƣớc tham-gia Ủy-Hội Quốc-Tế, và của cộng-sản Bắc-Việt (Việt-

Cộng không đến), nhất là màu cờ, kiểu-cách đồng-phục, quân-hàm, phù-hiệu của họ, là những điều mà đáng lẽ 

mỗi cảnh-nhân đã đƣợc Trung-Ƣơng phổ-biến và phải thuộc lòng. 

        Một thời-gian sau, chuẩn-tƣờng Huỳnh Thới Tây gọi điện-thoại ra tôi, cấm toàn-thể nhân-viên 

CSQG/CSĐB không đƣợc tiếp-xúc với cộng-sản Hung-Gia-Lợi và Ba-Lan cũng nhƣ CSBV và VC.  Tôi nhận 

lệnh xong, hỏi lại Tây: Nếu họ ra phố, hỏi Cảnh-Sát về đƣờng đi chẳng hạn, thì Cảnh-Sát có đƣợc phép trả lời, 

tức là nói chuyện với họ, hay không?  Chuẩn-tƣớng Tây đáp rằng ông chỉ nhận đƣợc lệnh của thiếu-tƣớng Bình 

nhƣ thế mà thôi. 

        Sau ngày Hiệp-Định Paris ra đời hơn nửa năm, có một phái-đoàn của Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia đến 

Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng II để giải-thích về văn-kiện nói trên. 

        Sau khi đại-diện Trung-Ƣơng nói xong, tôi nhắc lại với các Chỉ-Huy và phái-đoàn đại-diện Cảnh-Lực của 

13 Tỉnh và Thành khắp Vùng II, những điều tôi đã thông-tri cho Ngành Đặc-Cảnh nhƣng có một số bộ-phận 
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Sắc-Phục chƣa rành, về kiểu-thức và màu-sắc quân-phục, cấp-hiệu, đặc-điểm của các phần-tử cộng-sản khác 

nhau.  Tôi cũng nêu lên giả-dụ, nếu cộng-sản hỏi những chuyện thông-thƣờng, thì nhân-viên Cảnh-Sát phải lịch-

sự trả lời, nhƣ Cảnh-Sát Paris trong thời-gian có Hội-Nghị Quốc-Tế về chiến-tranh Việt-Nam.  Phái-đoàn các 

địa-phƣơng mừng-rỡ tập-trung sự chú-ý về tôi, vì những tin-tức cụ-thể nhƣ thế đã đáp-ứng nhu-cầu tìm hiểu 

thực-tế trƣớc mắt của mọi ngƣời.  Nhƣng, có một viên-chức sở-tại là đại-úy Hoàng Kỵ Thảo, đã phát-biểu: 

"Phái-đoàn Trung-Ƣơng không đề-cập gì đến vấn-đề đó; không ai đƣợc phép nói rộng ra ngoài giới-hạn nội-

dung đã đƣợc thuyết-trình!" 

        Chắc-chắn chuyện đó không bị bỏ sót trong bản tƣờng-trình về chuyến đi công-tác này của phái-đoàn. 

        Có thể là tôi sắp bị trừng-phạt về việc ấy, vì đã vƣợt quyền Cấp Trên? 

  

Một Vở Kịch-Thơ Bị Cấm Xuất-Bản 

  

        Suốt mƣời năm nay, tôi đam-mê công-vụ đến nỗi không còn đầu-óc và thì-giờ để sáng-tác và liên-lạc với 

các bạn văn thơ. 

        Nghĩ rằng mình cần trở lại với giới tao-nhân, tôi bèn chuẩn-bị ấn-hành một số tác-phẩm, hoặc đã đăng báo, 

hoặc còn là bản thảo; và tôi bắt đầu với vở kịch-thơ xã-hội "Lão Ăn Mày".  Kịch viết đã lâu, đã đƣợc công-diễn 

tại sân-khấu "Hội Quảng-Tri" ở Huế, trƣớc năm 1960 là năm tôi bị lƣu-đày từ cố-đô lên Cao-Nguyên.  Để kỷ-

niệm thời-gian sinh-sống và sinh-hoạt văn-nghệ sôi-động ở thủ-phủ của Miền Trung, tôi đã kèm theo phần chính 

cuốn sách, gửi Bộ Thông-Tin để xin kiểm-duyệt, một phần phụ-lục trong đó có một bức thƣ của tôi gửi các bạn 

thân ở Sài-Gòn nhƣ nhạc-sĩ Lê Mộng Bảo, thi-sĩ Xuân-Huyền, nữ-sĩ Huyền-Chi, v.v..., tƣờng-thuật vụ trình-

diễn vở kịch thơ ―Hồ Quý Ly‖ của tôi tại Huế vào cuối thập-niên 1940. 

 Thuở đó, Hội-Đồng Kiểm-Duyệt Trung-Việt là một cơ-quan biệt-lập, do cụ Hồ Đắc Định, một nhân-vật 

trí-thức thức-thời, làm Chủ-Tịch, và nghệ-sĩ Vũ Đức Duy, một kịch-tác-gia kiêm đạo-diễn kiêm diễn-viên tài-

danh, làm Tổng-Thư-Ký.  Hai vị chủ-chốt này đã k{ cấp giấy phép cho tôi công-diễn và xuất-bản vở kịch kia.  Thế 

nhưng ngay đêm đầu tiên, đang diễn dở chừng thì viên Trưởng Tỉnh địa-phương, là người được mời đến xem 

trong hàng quan-khách danh-dự, đã ra lệnh ngưng diễn và cấm tiếp-tục, viện lý-do rằng vở kịch ấy đề-cao 

nhân-vật lịch-sử Hồ Qu{ Ly đề-kháng Trung-Hoa xâm-lăng, gợi lên liên-tưởng đến Hồ Chí Minh cũng đang 

chống Pháp ngoại-xâm (quân-đội viễn-chinh Pháp đã đổ bộ lên các Thành Thị lớn từ đầu năm 1947).  Hội-Đồng 

Kiểm-Duyệt, cũng cùng có mặt tại chỗ, liền bác-bỏ quyết-định của Trưởng Tỉnh, cho rằng đây là một vấn-đề 

văn-nghệ thuộc quyền-hạn của Hội-Đồng.  Các Giám-Đốc Thông-Tin, Công-An, v.v... đều là nhân-vật Quốc-Gia, 

chống-Cộng nhưng cũng chống Pháp – chống Pháp bằng chính-trị và ngoại-giao – nên tán-thành quyết-định 

của Hội-Đồng Kiểm-Duyệt.  Rốt cuộc vở kịch của tôi đã tạo nên dư-luận sôi-nổi và đã được trình-diễn liên-tiếp 

nhiều lần...  

 Chắc Bộ Thông-Tin, vào năm 1973, hốt-hoảng liên-kết vở kịch “Lão Ăn Mày” ngày nay với vở kịch “Hồ 

Qu{ Ly” ngày xưa, nên đã đóng vào tập bản thảo của tôi 3 chữ “CẤM XUẤT BẢN” to-tướng.  

 Tôi đã có nhiều kinh-nghiệm bản-thân về sự phối-hợp giữa Ngành Thông-Tin với Ngành Công-An.  Có 

thể là tôi sắp bị trừng-phạt vì có tác-phẩm như trên? 



  

Nỗ-Lực Cuối-Cùng Của Giới Cao-Cấp Cảnh-Sát Nguyên-Ngành 

  

  Ngoài chuẩn-tướng Bùi Văn Nhu, được giữ lại với danh-nghĩa Phó Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, các 

cấp chỉ-huy cao-cấp chính gốc Cảnh-Sát đều bị cất chức, hoặc chuyển qua Bộ Nội-Vụ, hoặc giao cho những 

phần-vụ thặng thừa.  

 Trước khi bị tước hết quyền-hành và đẩy ra xa, số nhân-vật ấy đã làm một việc, xem như nỗ-lực cuối-

cùng của tập-đoàn lĩnh-đạo cũ, là đề-nghị Tư-Lệnh sử-dụng tôi vào một trách-vụ xứng-đáng hơn.  Những tên-

tuổi vang-bóng một thời như Bùi Văn Nhu, Trần Vĩnh Đắt, Đàm Trung Mộc, Lê Khắc Duyệt, Lê Sơn Thanh, Bảo 

Trọng, Nguyễn Bính, Nguyễn Phúc, Cao Xuân Hồng, v.v...  Họ muốn thấy tôi qua làm ít nhất cũng là Chỉ-Huy 

Cảnh-Lực một Tỉnh quan-trọng, một chức-vụ mà tôi đã từng đảm-trách và hoàn-thành xuất-chúng từ mười 

năm xưa.  

 Hôm chuẩn-tướng Tây ra Nha-Trang, đại-tá Cao Xuân Hồng, lúc ấy là Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng II, cũng 

đã gợi ý với ông là nên dùng tôi để thay-thế Hoàng Viết Thìn.  

 Tôi mà được giới-thiệu nồng-nhiệt như thế thì có khác gì hơn là bị vạch mặt chỉ tên rằng tôi là một 

con gà-nòi của phe kia!  Hơn nữa, tôi đã nghe kể về tính tự-ái của Tây.  Một hôm, thiếu-tá Nguyễn Văn Độ, 

Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Khánh-Hòa, bị Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương gọi về, vì đã tuân theo một lệnh nào đó 

của Trưởng Tỉnh địa-phương.  Tây hỏi: Giữa Trưởng Tỉnh và tôi, anh chọn ai?  Độ đáp: Tôi chọn thiếu-tướng.  

Hỏi: Vì sao?  Đáp: Vì nếu Trưởng Tỉnh nơi này mà không bằng-lòng về tôi thì tôi còn có thể đến với Trưởng Tỉnh 

nơi khác; nhưng nếu thiếu-tướng mà không vừa-ý về tôi thì tôi không còn đất sống!  Thế là Độ được cho về, 

bình-an.  

 Bây giờ thì đến phiên tôi.  Có thể là tôi bị xem như đã chạy-chọt với giới ngoài Ngành, trong lúc Ngành 

Đặc-Cảnh có tư-cách chuyên-môn, biệt-lập, tự-quản về mặt nhân-viên.  Tôi sắp bị khiển-trách về vấn-đề này?...  

*  

 Tôi nghĩ đến những hình-phạt; có thể là khiển-trách ghi hồ-sơ, cất chức, đình thăng-thưởng, thuyên-

chuyển, sa-thải, và cao hơn hết là... bỏ tù.  Nhưng, tôi thì đã nhiều lần nếm đủ các loại hình-phạt kể trên.  

 Điều duy-nhất khiến tôi lo-ngại chính là đổi vùng.  Mỗi lần thay đổi chỗ ở là một lần cuộc sống đảo-

điên: lương tiền ít-oi, vật-giá leo thang; Cảnh-Sát không có cư-xá, Tư-Lệnh Cảnh-Lực cấp Vùng mà còn phải ở 

nhà thuê... 

* 

*    *  

 Gặp tôi, chuẩn-tướng Huznh Thới Tây chỉ nói một câu ngắn gọn:  
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 -- Tôi cho anh về Miền Trung, làm Trưởng Cơ-Quan cấp Vùng.  Anh có 3 ngày để trả lời tôi.  

 Nhìn nét mặt ông, tôi biết là tôi không thể trình-bày ý-kiến, dù chỉ là một phản-ứng tức-thời.  

 Tôi đứng dậy chào, đón nhận bàn tay xiết chặt của viên chỉ-huy cao nhất trong Ngành.  

 Tôi còn gì nữa mà “về Miền Trung”?  Miền Trung đối với tôi trước hết là xứ Huế thân-yêu, nơi đã để 

lại trong tôi biết bao kỷ-niệm vui buồn của một thời trai-trẻ khôn quên.  Tôi đã nhẫn-nại kêu xin nhiều năm 

mong được trở về ngoài đó, nhưng nguyện-vọng đã không thành.  Ước-muốn chôn vùi từ mười ba năm về 

trước, trải qua bao nhiêu tang-thương, đến giai-đoạn này mới được ngó-ngàng.  Bây giờ thì ông+bà ngoại tôi, 

là những người đã nuôi-nấng tôi từ nhỏ, đã mất từ lâu; mẹ tôi đã từ-trần; dì tôi đã ra đi; thân-nhân không còn; 

bạn-bè kẻ chết, kẻ tha-phương; cảnh-vật đổi khác; tôi có trở về thì cũng chỉ làm một khách viễn-phương.  Hơn 

nữa, tôi cần tiếp-tục ở lại Nha-Trang để giữ cho gia-đình khỏi bị đổ vỡ vì một rạn-nứt đã thành-hình...  

 Sáng sớm hôm sau, tôi vào gặp chuẩn-tướng Tây.  

 Ông lắng nghe tôi, nhưng không chấp-nhận những gì tôi nói.  Viên Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương ôn-

tồn bảo tôi:  

 -- Chúng tôi muốn dùng người đúng với kiến-thức, kinh-nghiệm, thiện-chí và tác-phong của mỗi 

người.  Toàn-quốc chỉ có bốn Vùng; Vùng I là Vùng quan-trọng đặc-biệt.  Hiện nay thì tôi không thiếu sĩ-quan, 

kể cả một số cao-cấp hơn anh.  Nhưng tôi chọn anh...  

 Tôi cảm-động vì lời nói ấy.  Đó là sự thật.  

 Nhưng tôi thấy rõ, Vùng I là “Vùng Chiến-Tuyến”.  Ngay tại Đà-Nẵng, thủ-phủ mới của Miền Trung, 

đặc-công cộng-sản vẫn có thể bất-thần ra tay bất-cứ lúc nào.  Đại-tá Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Thành mà cũng 

bị mất tích; trung-tá Nguyễn Đức Am, Chỉ-Huy Cảnh-Lực Thành mà cũng bị hạ-sát; đại-úy Lê Diệp, Trưởng 

Phòng Đặc-Nhiệm của Ngành Đặc-Cảnh toàn Miền mà cũng bị gài mìn tử-thương. 

 Chuẩn-tướng Tây trấn-an tôi:  

 --  Ngoài đó đã có trung-tướng* Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân-Đoàn I và Quân-Khu I.  Cộng-sản 

không phải là vấn-đề đáng lo!  

*Trung-tướng: tướng ba sao.  

 Tôi đâu có lo về vấn-đề cộng-sản.  Cả ở núi, rừng, cũng như ở Xã, Thôn, tôi đã chạm trán, chạm súng 

với chúng nhiều lần.  Tôi lo là lo về nội-tình Quốc-Gia với nhau.  Thấy tôi vẫn chưa dứt-khoát nhận lời, Tây 

thuyết thêm:  

 -- Các anh phải nhận lấy trách-nhiệm của mình.  Chúng tôi chỉ qua đây một thời-gian ngắn, để giúp các 

anh củng-cố, phát-triển; rồi một ngày kia chúng tôi sẽ trở về lại với đời quân-nhân...  



 Thế là rõ-ràng.  Chuẩn-tướng Tây nhắc đến thái-độ chống-đối của tôi, vừa để chứng-tỏ là mình không 

kz-thị gì, vừa để ngụ-{ là mình chưa hẳn đã bỏ qua.  Tuy thế, ông không dồn tôi vào chân tường.  Ông đứng 

dậy, đưa tay ra bắt tay tôi, nói giọng trách-móc một cách thân-tình:  

 -- Tôi cho anh ba ngày cơ mà!  Anh đã hội-ý với các Giám-Đốc ở Bộ Tư-Lệnh chưa?  Anh đã dò-hỏi 

tình-hình ở Vùng I chưa?  Anh cần những phương-tiện gì thì gặp trung-tá Huznh Kiêm Thanh...  

 Tôi không dò hỏi gì nhiều.  Tôi chỉ loanh-quanh tìm gặp vài ba nhân-vật cố-tri am-thạo tình-hình là đủ.  

 Trung-tá Ưng Du, một sĩ-quan lão-thành xuất-thân từ thời Quân-Đội Quốc-Gia chưa ra đời, bảo tôi: 

“Anh được cất nhắc lên chức-vụ cao là một dịp may.”  Trung-tá cảnh-nhân Nguyễn Văn Thuận, người từng 

chứng-kiến nhiều lần đổi nhóm thay phe tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia, khuyên tôi: “Anh nên nhận lời, vì 

Tư-Lệnh có thể đưa anh đi một Tỉnh xa, cũng phải dời đổi chỗ ở, và cương-vị lại có thể thấp hơn, mà còn khiến 

ông phật lòng.”  

 Đại-tá Lê Tấn Phước, một người bà-con của tôi, hỏi tôi: “Anh muốn ở yên chỗ cũ, vậy anh có sẵn một 

triệu đồng không?”  

 Vài ba bạn khác nửa thật, nửa đùa: “Coi chừng cái tính liêm-khiết của anh.  Phải khéo-léo với bọn 

tham-nhũng: theo chúng thì chúng sẽ che-chở anh, vì sợ rút dây động rừng; chống chúng thì chúng có cả tập-

đoàn để tiêu-diệt anh...”  

 Ngay chiều hôm ấy, tôi vào gặp lại viên Tư-Lệnh của tôi.  Tôi định chỉ nói ngắn gọn, nhưng mới mở lời 

“Thưa thiếu-tướng...” thì Tây đã cười, hỏi chận: “Chịu đi rồi hả?”  

 Bây giờ thì Tây vui-vẻ nhưng nghiêm-nghị vào đề:  

 -- Miền Trung xưa nay thì anh đã biết rành rồi.  Phong-trào “Phật-Giáo Tranh-Đấu” khởi đầu từ Miền 

Trung; quân-đội nổi dậy, chính-quyền địa-phương ly-khai chính-quyền trung-ương, chỉ xảy ra ở Miền Trung; 

các giáo-phái đụng-độ nhau cũng chỉ có ở Miền Trung.  Bây giờ thì tình-hình rối-reng hơn: đảng-phái lung-tung, 

nội-bộ chính-quyền chia-rẽ.  Mỗi ngày Trung-Ương nhận được không biết bao nhiêu đơn-từ tố-cáo lẫn nhau; 

thậm-chí báo-cáo của các cơ-quan đã trái-ngược nhau, mà mỗi cơ-quan có khi lại tự mâu-thuẫn với chính 

mình.  Người dân ngoài đó hầu như ăn rồi chỉ biết có việc thưa-kiện, khiếu-nại lẫn nhau.  Nhiệm-vụ của anh là 

phải ổn-định tình-hình chính-trị nội-bộ, từ trong Cảnh-Sát Quốc-Gia mà ra, đến các cơ-quan chính-quyền, 

đoàn-thể dân-nhân.  Ngoài đó có yên thì trong này mới rảnh tay...  

 Chuẩn-tướng Tây đổi giọng, nói về tình-trạng cá-nhân của tôi:  

 -- Cấp-số ở chức-vụ ấy là đại-tá.  Trung-Ương sẽ yểm-trợ mọi mặt cho anh.  Về nhà-cửa thì tôi sẽ giúp 

anh mỗi tháng hai chục ngàn đồng.  Nếu gia-đình còn ở Nha-Trang, tôi sẽ cho anh vào thăm mỗi tháng một lần.  

Bao giờ thì anh sẵn-sàng?  

 -- Ngày mai tôi ra Nha-Trang; ngày kia tôi ra Đà-Nẵng, nhận việc ngay trong ngày.  



 -- Tốt!  Ngày kia là ngày 26-9-1973.  Chúc anh thành-công!  

 Tôi chƣa ra khỏi phòng thì đã nghe Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng bấm máy nội-đàm bảo trung-tá 

Huỳnh Kiêm Thanh, Giám-Đốc Nha Tiếp-Trợ, làm lệnh cho tôi về ―Vùng Chiến-Tuyến‖, tức Quân-Khu I, tên 

mới của Miền Trung.  

  

LÊ XUÂN NHUẬN           

 

 

 

ĐÂY, VÙNG CHIẾN-TUYẾN  

   

        Thế là tôi đã trở thành Giám-Đốc An-Ninh Và Phản-Gián của Miền Trung. 

Trƣớc kia, thủ-phủ của Vùng này là cố-đô Huế; Đà-Nẵng chỉ là một Thị nhỏ, nhƣợng-địa, chịu nhiều 

ảnh-hƣởng của Pháp hơn là Nguyễn-triều.  

   

Lần đầu tiên tôi đến Đà-Nẵng là vào năm 1954.  

Tôi đƣợc động-viên vào Quân-Lực với tƣ-cách chuyên-môn – văn-nghệ-sĩ & ký-giả -- từ tháng 4 cùng 

năm.  Sau Hiệp-Định Geneva, tôi cùng đi với nghệ-sĩ Tô Kiều Ngân, nhà-báo Huy Vân, nhà quay phim Lê Đình 

Ấn, thuộc đoàn phóng-viên chiến-tranh, tháp-tùng Bộ Tƣ-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu trong cánh quân xuất-phát từ 

Huế vào, trong chiến-dịch tiếp-thu các Tỉnh Quảng-Nam, Quảng-Ngãi, Bình-Định, Phú Yên, khi cộng sản rút ra 

khỏi Miền Nam.  Trên đƣờng đi, tôi có ghé vào Đà-Nẵng, nhƣng vào ban đêm, và trong chốc lát, nên chỉ nhìn 

thấy Đà-Nẵng khiêm-nhƣờng, dè-dặt, trong buổi giao-thời phức-tạp của tình-hình chung: ông Ngô Đình Diệm 

về nƣớc nhậm-chức Thủ-Tƣớng; trung-tƣớng Nguyễn Văn Hinh, Trƣởng Tổng-Tham-Mƣu, chống-đối Diệm; 

Đệ-Nhị Quân-Khu, dƣới quyền tƣ-lệnh của đại-tá Trƣơng Văn Xƣơng, chuẩn-bị bích-chƣơng, biểu-ngữ, trứng 

thối, cà chua... để đợi Diệm từ Sài-Gòn ra chủ-tọa lễ tiếp-thu là tổ-chức dàn chào đả-đảo Diệm, với khẩu-hiệu 

―Mƣời vé phi-cơ cho tập-đoàn họ Ngô (đi ra nƣớc ngoài), hay là hằng trăm ngàn (mạng sống của) chiến-sĩ quốc-

gia!‖; quân-lực Pháp đã chấm dứt hành-quân nhƣng cố-vấn quân-sự Pháp vẫn còn hoạt-động trong quân-ngũ 

Việt-Nam; chính-đảng Đại-Việt mà lực-lƣợng vũ-trang hậu-thuẫn là các tiểu-đoàn Nghĩa-Dũng-Quân tinh-nhuệ, 

chống Cộng mà cũng chống Diệm, đồng-minh giai-đoạn của Hinh...  

   

Chỉ mấy tháng sau, Đà-Nẵng, cùng với toàn-quốc, đã đổi khác hẳn – trong đó có phần công-trạng của 

tôi.  
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Lần này, tôi cùng đi với bạn tôi, là Thompson A. Grunwald, Giám-Đốc Phòng Thông-Tin Hoa-Kỳ, trụ-

sở tại Huế, đại-diện chính-thức đầu tiên của Mỹ tại Miền Trung.  Ảnh-hƣởng trực-tiếp của Mỹ đối với Việt-Nam 

bắt đầu lan dần.  Tôi đƣợc đồng-bào nồng-nhiệt khen-ngợi Chƣơng-Trình Phát-Thanh ―Tiếng Nói Quân-Đội tại 

Đệ-Nhị Quân-Khu‖ mà tôi là Trƣởng Đài, và phần ―Anh-Ngữ Thực-Hành‖, lớp dạy tiếng Anh đầu tiên bằng 

phƣơng-tiện vô-tuyến dành cho thính-giả Việt-Nam, mà tôi chủ-trì thực-hiện với sự hợp-tác của Tôn Thất Đát 

bên cạnh Thompson...  

   

Kế đến, sau vụ cộng-sản tổng-công-kích Tết Mậu-Thân 1968, nhạc-phụ tôi mất, tôi từ Pleiku đáp phi-

cơ Air America ra Đà-Nẵng dự lễ tang.  

Các viên-chức tình-báo Trung-Ƣơng Hoa-Kỳ (CIA) sắp xếp các chuyến bay đã giúp-đỡ tôi rất tận-tình, 

nhƣng tôi thấy rõ là họ đồng-thời bận-rộn liên-tục với khá nhiều công-tác khác,  hòa nhịp với quang-cảnh rộn-

rịp náo-nhiệt của các giống ngƣời – mà nổi bật nhất là da trắng, da đen --, các loại vũ-khí, xe-cộ, máy-móc, 

dụng-cụ, hàng-hóa – trên đất – cùng với các loại phi-cơ quân-sự và dân-sự gầm rú – trên không – và những 

tiếng súng đại-bác, đại-liên từ xa vọng về từng hồi...  Đà-Nẵng với phi-trƣờng lớn có thể đón phi-cơ B-52 đáp 

cánh khẩn-cấp, với hải-cảng lớn phục-vụ cho toàn Miền Trung, với các cơ-quan chính-quyền cấp Vùng và Bộ 

Tƣ-Lệnh Quân-Đoàn/Quân-Khu từ Huế dời vào, đã phát-triển mạnh, xứng-đáng là thủ-phủ chiến-lƣợc của Miền 

Bắc Trung-Nguyên Trung-Phần...  

   

Lần này, tôi đến thì Đà-Nẵng lại có một bộ mặt khác.  

Từ mái nhà trở xuống là những bộ quân-phục nhiều màu nhƣ cũ, nhƣng chỉ khoác trên những thân 

ngƣời chung một da vàng và chung một tiếng nói, Việt-Nam – Việt-Nam-Hóa? – và từ mái nhà trở lên là ngót cả 

tá đảng-kỳ, giáo-kỳ, đoàn-kỳ, hội-kỳ, hiệu-kỳ...; nhƣng nổi bật hơn hết là những dãy bốn lá quốc-kỳ của các 

nƣớc trong Ủy-Hội Quốc-Tế, sặc-sỡ, tạo thành hai cặp, có cùng sắc màu mà vị-trí đối-nghịch nhau, nhƣ muốn 

nói lên cái thói trớ-trêu của một trò chơi quốc-tế về quốc-kỳ: Ba-Lan thì trắng-đỏ, Nam-Dƣơng thì đỏ-trắng, đỏ-

trắng-lục là Hung-Gia-Lợi, và lục-trắng-đỏ là Ba-Tƣ...  

   

Chính trƣớc bối-cảnh chung đụng và đụng chung của những con ngƣời và của những nhóm ngƣời đƣợc 

tiêu-biểu bằng những màu cờ sắc áo đó, mà tôi bị bắt-buộc và cũng tự mình bắt-buộc mình phải đóng một vai 

trò ―thiêu-thân‖ dƣới ánh đèn sân khấu rọi sáng một khung không-gian và một quãng thời-gian nghiêm-trọng 

nhất trong lịch-sử của nƣớc Việt-Nam Cộng-Hòa.  

Con thiêu-thân thì nhỏ, nhƣng khán-giả không thể không trông thấy, vì cái bóng của nó đã đƣợc phóng 

lớn, chập-chờn trên các lớp phông màn.  

   

LÊ XUÂN NHUẬN           

BỘ TƯ-LỆNH QUÂN-ÐOÀN I VÀ QUÂN-

KHU I 

 
Kể từ ngày bãi bỏ các Tòa Ðại-Biểu Chính-Phủ cấp Vùng (một tổ-chức hành-chánh dƣới thời Ðệ-Nhất Cộng-
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Hòa của Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm, thay thế các Phủ Thủ-Hiến cấp Phần dƣới thời Quốc-Gia Việt-Nam của 

Quốc-Trƣởng Bảo-Ðại), các ―Tƣớng Vùng‖ (Tƣ-Lệnh Quân Ðoàn và Quân Khu) đã hiển-nhiên trở thành Thủ-

Hiến kiêm Ðại-Biểu Chính-Phủ tại Quân Khu của mình rồi . 

Sau khi bãi bỏ luôn chức-vụ Phụ-Tá Hành-Chánh bên cạnh Tƣ-Lệnh Quân-Khu, các ―Tƣớng Vùng‖ càng có 

nhiều quyền-hành hơn đối với các cơ-quan dân-chính cấp Vùng mà nhiệm-vụ đƣợc xem là những nỗ-lực chính 

của Chƣơng-Trình Bình Ðịnh và Phát Triển, qua Trung-Tâm Thƣờng-Trực của Hội-Ðồng Bình Ðịnh và Phát 

Triển Quân-Khu, mà nhân-viên toàn là quân-nhân, dƣới quyền giám-sát của Phó Tƣ-Lệnh Quân-Khu . 

Riêng Cảnh-Lực thì hoạt động đi sát với Quân-Lực hơn, nên Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng đƣợc xem nhƣ một 

Trƣởng Cơ-Quan thuộc Quân-Khu, trực-tiếp nhận chỉ-thị từ Tƣ-Lệnh Quân-Khu . 

Nói chung là Cảnh-Lực, nhƣng thực-sự thì chỉ có Cảnh-Sát Ðặc-Biệt là có phần lớn trách-vụ tƣơng-quan với 

Quân-Lực, qua hai ngành Quân-Báo (Phòng Nhì) và Quân-An. Ngoài ra, Ðặc-Cảnh cũng chịu trách-nhiệm thực-

hiện một trong các mục-tiêu chính của Chƣơng-Trình Bình Ðịnh và Phát Triển: an-ninh nông-thôn. 

Theo Sắc-Lệnh của Chính-Phủ cải-tổ Ngành Cảnh-Sát Ðặc-Biệt, chính tôi đƣợc xếp vào hàng Giám Ðốc một 

Nha có nhiều Sở, tức cũng là một Trƣởng Cơ-Quan cấp Quân-Khu . Trong tinh-thần đó, để bắt đầu các hoạt 

động đối-ngoại của Ngành, tôi phài sớm đến ra mắt các cấp lĩnh đạo và điều-hành Quân-Khu ở đây . 

 

Trung-tướng Ngô Quang Trưởng 
 

Tôi có trách-nhiệm trực-tiếp báo-cáo tình-hình lên Tƣ-Lệnh Quân-Khu, song tôi ít gặp trung-tƣớng Ngô Quang 

Trƣởng của Quân-Khu I, nếu so-sánh với các trung-tƣớng Vĩnh Lộc, Lữ Lan, Ngô Du, Nguyễn Văn Toàn, nhƣ 

hồi tôi còn làm việc ở Quân-Khu II . Tƣớng Trƣởng dùng phần lớn thì giờ của ông để đi thị-sát bên ngoài, ít ở 

văn-phòng. 

Tuy thế, trong tâm-tƣởng tôi cảm thấy gặp-gỡ và gần-gũi ông thƣờng-xuyên. Viên trung-tƣớng ấy, nhƣ ở Sài-

Gòn cũng nhƣ ở Vùng II tôi nghe nhiều ngƣời ca-tụng, quả là một nhân-vật lý-tƣởng của xã-hội đƣơng-thời . 

Ðịa-vị của ngƣời quân-nhân đã dƣợc nâng lên hàng đầu trong bốn giới – Quân, Công, Cán, Chính – mà ngƣời 

quân-nhân ấy lại đã ở trên đỉnh cao của cấp-bậc lẫn chức-vụ (―Tƣớng Vùng‖ là ―lãnh-chúa‖ rồi). Nào là đƣợc 

đề-bạt lên chức-vụ cao hơn ở Trung-Ƣơng nhƣng ông thoái-thác, tình-nguyện ở lại trấn giữ vùng địa đầu đầy 

gian-nguy này của Quê Hƣơng; nào là ông tận-tụy dồn hết tâm-trí, công-sức và thì-giờ vào công cuộc chống 

Cộng ngay ở trận tiền, hiếm khi hƣởng-lạc ở thị-thành; nào là ông đƣợc Tổ-Chức Liên-Phòng Ðông-Nam-Á 

(SEATO: South East Asia Treaty Organization) mời qua Thái-Lan hằng tháng để thuyết-trình về nỗ-lực và kinh-

nghiệm chiến-trƣờng Việt-Nam; nào là ông không có tham-vọng chính-trị nên đƣợc Tổng-Thống Nguyễn Văn 

Thiệu tin yêu, an-tâm rằng ông sẽ không bao giờ ly-khai Trung-Ƣơng nhƣ cựu trung-tƣớng Nguyễn Chánh Thi 

ngày xƣa ... 

Một hôm, trong lúc chờ đợi tập-trung tài-liệu đem đi họp lần đầu tiên với Quân Ðoàn I tại văn-phòng đại-tá 

Hoàng Mạnh Ðáng, Tham-Mƣu Trƣởng Quân-Ðoàn và Quân-Khu, một số sĩ-quan cao-cấp đã ngẫu-nhiên đề-

cập với tôi về trung-tƣớng Trƣởng: nào là ông đã nghiêm-phạt một viên tƣớng Tƣ-Lệnh Sƣ-Ðoàn vì liên đới 

chịu trách-nhiệm trong vụ một đơn-vị thuộc quyền lùa bò của dân-nhân; nào là ông đã trừng-trị một viên đại-tá 

Trƣởng Cơ-Quan vì tham-nhũng đối với ngân-sách Phát-Triển Nông-Thôn; nào là ông dùng trực-thăng bay khắp 

Quân-Khu, đích-thân kiểm-soát tình-hình mọi mặt, mọi nơi, kể cả giám-sát tác-phong kỷ-luật của quân-nhân 

giọc đƣờng cũng nhƣ tại các đồn trại xa-xôi, vào những ngày giờ bất-ngờ nhất; nào là ông chỉ mặc chiến-phục 

với áo giáp, mũ sắt, sẵn-sàng tác-chiến bất-cứ lúc nào ... Dƣ-luận cũng đồn là ông đã từng tát tai một viên Bộ-

Trƣởng hãnh-tiến tại phi-trƣờng... 

Vô-số việc làm điển-hình của tƣớng Trƣởng đã đƣợc kể lại với tôi bằng lời-lẽ và thái độ đầy thán-phục, gây 

trong tôi một xúc động mạnh và một ấn-tƣợng sâu, đến nỗi sau đó, lúc tôi leo lên giữa chừng cầu thang dẫn đến 

văn-phòng của ông và của đại-tá Ðáng, thình-lình gặp ông bƣớc xuống, tôi bỗng khựng ngƣời. Sừng-sững trƣớc 

tôi quả là hình-ảnh vĩ đại của một ―ngƣời hùng‖ mặc-áo-giáp, đội-mũ-sắt, thực-tế mà hoang đƣờng nhƣ trong 

huyền-thoại thời xƣa . Ông hỏi tôi đến làm gì, tôi nghẹn-ngào nói không nên lời, khiến đại-tá Lê Quang Nhơn, 

Chánh-Sở I An-Ninh Quân-Ðội, cùng đi với tôi, phải trả lời thay . 

Thế là tôi đã có một lãnh-tụ chống Cộng khả-tín cho toàn Vùng Chiến-Tuyến sôi-sục này (xem thêm Chƣơng 

―Trung-tƣớng Ngô Quang Trƣởng" ở gần cuối sách này). 

 

Thiếu-tướng Hoàng Văn Lạc 

 

Trung-tƣớng Ngô Quang Trƣởng đã đồng-ý để chúng tôi – là Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I, Trƣởng Phòng 2 

Quân-Ðoàn I & Quân-Khu I, Chánh Sở I Quân-An, và tôi là Giám-Ðốc Ngành Ðặc-Cảnh Vùng I, cùng Ngƣời 

Bạn Ðồng-Minh của tôi -- họp mặt hằng tuần tại văn-phòng của đại-tá Tham Mƣu Trƣởng. 

Ðó là nỗ-lực phối-hợp tình-báo và phản-gián. Còn về an-ninh lĩnh-thổ thì chúng tôi gặp nhau tại văn-phòng của 

thiếu-tƣớng Hoàng Văn Lạc, Tƣ-Lệnh Phó Quân-Khu . Tham dự tại đây có thêm Phụ-Tá Trung-Tâm Thƣờng-

Trực của Ủy-Ban ―Phụng Hoàng‖ Quân-Khu, nhƣng không có Ngƣời Bạn Ðồng-Minh. 



Ngay trong phiên họp mà lần đầu tiên có tôi, tƣớng Lạc nhấn mạnh đến tình-hình an-ninh chung, nhất là ngay 

giữa và xung quanh thị-xã Ðà Nẵng, nơi Quân-Ðoàn I và Quân-Khu I đặt tổng-hành dinh, nơi bây giờ là thủ-phủ 

của Miền Trung. Các vấn đề điển-hình đƣợc nêu ra: Kho Xăng lớn nhất của Quân-Khu I ở Liên Chiểu, sát bên 

chân Ðèo Hải-Vân, đã bị Việt-Cộng tấn-công mấy lần; các bồn xăng dự-trữ quan-trọng khác ở giữa nội-thành 

Đà Nẵng cũng bị đặc-công Việt-Cộng cắt rào thép gai dở chừng; xe lửa từ Huế vào khỏi hầm Ðèo Hải-Vân là bị 

Việt-Cộng giựt mìn đều đều; đặc-biệt là ở phía nam Núi Ngũ-Hành-Sơn, trực-thăng của trung-tƣớng Ngô Quang 

Trƣởng thƣờng bị Việt-Cộng bắn sẻ, nên ông phải tránh vùng đó bằng cách bay vòng ra xa ... 

Tôi không cần thắc-mắc tại sao các cơ-quan và đơn-vị Quân-Lực và Cảnh-Lực sở-tại đã không thanh-toán đƣợc 

các ung-nhọt kinh-niên này . Tôi liền tự-nguyện đảm-trách việc phục-hồi và bảo đảm an-ninh lâu dài cho các 

nơi kể trên. 

Tôi còn đề-nghị để cho Cảnh-Lực nói chung, Ngành Ðặc-Cảnh nói riêng, do tôi đích-thân nhập cuộc, đảm-nhận 

vai trò chủ-trì trong các hoạt động cả chìm lẫn nổi, tiễu-trừ cộng-sản và duy-trì an-ninh lãnh-thổ, bất-cứ tại vùng 

đất nào có thƣờng dân cƣ-trú và sinh-hoạt, bắt đầu từ các thị-xã, quận-ly., trên khắp Quân-Khu . 

Tôi chỉ xin một chữ ký của Tƣ-Lệnh Quân-Ðoàn và Quân-Khu, thông-báo việc này cho hết thảy các cơ-quan và 

đơn-vị quân-sự trên toàn Vùng đều biết để tuân-hành. 

Trung-tƣờng Ngô Quang Trƣởng, Tƣ-Lệnh Quân-Ðoàn I và Quân-Khu I, đã chấp-thuận đề-nghị ấy của tôi. 

 

Phòng Nhì và An-Ninh Quân Ðội 
 

Nói chung thì quân-nhân không ƣa gì cảnh-nhân; nói riêng thì, trong lĩnh-vực tình-báo, có sự bất đồng ý-kiến, 

nếu không muốn nói là tranh giành ảnh-hƣởng giữa Quân-Báo, Quân-An, và Cảnh-Sát Quốc-Gia . Tuy thời-gian 

sau này quân-nhân các cấp đƣợc biệt-phái qua Cảnh-Lực rất đông, và sĩ-quan quân-lai nắm giữ đa số chức-vụ 

chỉ-huy trong ngành Áp-Pháp, nên sự giao-tiếp giữa hai bên ở cấp cao và ở bề mặt đã đƣợc cải-thiện khá nhiều; 

nhƣng trong các đụng chạm hằng ngày, kể cả trong việc phối-hợp công-tác, phần lép vế vẫn thƣờng dành cho 

phía cảnh-nhân. 

Ai cũng biết, trong địa-hạt tình-báo quân-sự, các chuyên-viên quân-nhân đƣơng-nhiên thành-thạo hơn; huống 

chi trong thời chiến, Quân-Báo đƣợc trang-bị các phƣơng-tiện máy móc, dụng-cụ và kỹ-thuật tối-tân qua nguồn 

quân-viện là ngân-sách chính-yểu của Hoa Kỳ; đƣợc sự yểm-trợ của không-ảnh; đƣợc ƣu-tiên khai-thác các tài-

liệu bắt đƣợc tại chiến-trƣờng; đƣợc ƣu-tiên thẩm-vấn mọi nguồn tin, kể cả hồi-chánh-viên, can-phạm và tù-binh 

do Ðặc-Cảnh bắt đƣợc. Ðiểm yếu của Ðặc-Cảnh là cũng thu lƣợm tin-tức quân-sự, nhƣng thiếu hoàn-cảnh xác-

nhận, lại thừa cảnh-giác bị-trách, nên tin-tức nào nhận đƣợc cũng đều chuyển tiếp đến Phòng Nhì, rốt cuộc có 

nhiều báo-cáo của các cấp cao mà chỉ có giá-trị thấp, thậm-chí không có giá-trị gì. Các cấp lĩnh đạo Ðặc-Cảnh ở 

Trung Ƣơng hầu nhƣ không chú ý đến điều này. 

Ðối với tôi, vấn đề phân-minh hơn. 

Ðặc-Cảnh mà cũng am-tƣờng về quân-sự thì lại càng tốt chứ sao . Thí dụ, để đạt đƣợc điều đó, suốt nhiều năm 

qua, tôi đã nhịn ăn điểm-tâm mỗi ngày để kip đến dự các buổi thuyết-trình sáng sớm tại Bộ Tƣ-Lệnh Quân Ðoàn 

II, hồi còn đóng ở Pleiku, và Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Khu II, hồi đã dời về Nha Trang, để theo sát diễn-biến tình-hình 

và nắm vững các vấn đề quân-sự khắp Vùng, hòa mình với các cấp chỉ-huy các giới quân-nhân, nên khi lâm-sự 

là bản-thân đƣợc nể-vì và do đó công-vụ đƣợc phối-hợp chân-tình. 

Tuy nhiên, mỗi cơ-quan có một chức-năng riêng, mỗi phần-vụ có một trách-nhiệm riêng. An-ninh và tình-báo 

đâu phải chỉ đóng khung trong phạm-vi quân-sự, dù cho đất nƣớc đang trong tình trạng chiến-tranh. Cộng-sản 

không phải chỉ là các đơn-vị quân-sự hay các lực-lƣợng vũ-trang, phục-kích, tấn-công. Nếu không có các lực-

lƣợng chính-quy làm gió bão, thì chính các tổ-chức chính-trị và dân-sự của địch cũng vẫn là những ổ ẩn và nôi 

nuôi cho các loại mối mọt và dịch-khí, đủ sức đục rỗng, xói mòn, làm sụp đổ nền móng của quốc-gia. Ðó là 

Ðảng Nhân Dân Cách-Mạng (Ðảng Lao Ðộng trá-hình); Mặt Trận Dân Tộc Giải-Phóng; Chính Phủ Lâm Thời 

Cộng Hòa Miền Nam; các hội đoàn nhân dân nhƣ Công Ðoàn, Nông Hội, Phụ Nữ, Thanh Niên, Sinh Viên, Học 

Sinh; với các Ðảng Ủy, Ủy Ban Mặt Trận, cơ quan nhà nƣớc, chi nhánh hội đoàn, từ trung ƣơng xuống đến xã 

thôn; các bộ-phận điệp-báo, đặc-công, tuyên-truyền, địch-vận, trí-vận, tôn-giáo-vận, kinh tài, tiếp tế, giao liên... 

Tất cả đều là đối-tƣợng của Ðặc-Cảnh; mà chúng lại là những kẻ thù siêu-biên-giới, vạn-trạng thiên-hình. 

Ðồng-ý với nhận-thức đó của tôi, đại-tá Phạm Văn Phô, Trƣởng Phòng 2 Quân Ðoàn I và Quân-Khu I, đã thỏa-

thuận thông-báo và chuyển-giao cho tôi tất cả những tin-tức và tài-liệu nào có liên-quan đến chính-trị và dân-sự 

Việt Cộng mà phía Quân Báo có đƣợc. Phần tôi thì chỉ cung cấp cho Phòng Nhì những tin-tức và tài-liệu nào mà 

tôi đã đích-thân lọc lựa, kiểm xác, có giá-trị cao . 

Từ trƣớc đến nay, tất cả các cơ-quan tình-báo cũng nhƣ đơn-vị hành-quân khắp nƣớc đều căn-cứ vào tài-liệu 

―Trận Liệt Việt-Cộng‖ do Phòng Nhì soạn-thảo, nhƣ một bộ từ điển tổng-hợp về tổ-chức và nhân-sự của địch, 

để truy tầm, phát hiện, và xác định lý lịch cùng chức vụ của từng phần-tử cộng-sàn có đƣợc trƣớc mặt hoặc 

trong tay . Tuy nhiên, nhận thấy về phía chính-trị và dân-sự thì Ngành Ðặc-Cảnh của tôi có đầy đủ dữ-kiện hơn, 

nên tôi đề-nghị, và Bộ Tƣ-Lệnh Quân Ðoàn I và Quân-Khu I đã chấp-thuận, từ nay trở đi ―Trận-Liệt Việt Cộng‖ 

đƣơc chia ra làm hai phần: Phòng Nhì chỉ lập Trận Liệt Quân Sự, còn Trận Liệt Chinh-Trị thì tôi đảm nhận cho 

Ngành Ðặc-Cảnh thực-hiện, cùng đƣợc lƣu-hành và sử dụng khắp Quân-Khu, cũng nhƣ phổ-biến lên Trung 



Ƣơng (Bộ Tổng Tham Mƣu, Phủ Ðặc-Ủy Trung Ƣơng Tình-Báo, Bộ Chiêu Hồi, Bộ Tƣ-Lệnh CSQG, v.v...) và 

vào Quân Khu II, để mọi cơ-quan đơn-vị đều tham-khảo trong đó tất cả những gì có liên-quan đến Việt-Cộng ở 

Miền Trung. 

Dƣới thời thiếu-tƣớng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ-Tịch Ủy-Ban Hành-Pháp Trung Ƣơng, thiếu tƣớng Nguyễn 

Ngọc Loan, Giám Ðốc An-Ninh Quân Ðội, đƣợc cử kiêm-nhiệm Tổng-Giám Ðốc Cảnh-Sát Quốc-Gia, đã ra 

lệnh cho Cảnh-Sát phải cung-cấp mọi tin-tức tài-liệu cho Quân-An. Từ đó về sau, việc ấy đã thành thông-lệ.. 

Nhƣng tôi không chịu giới-hạn sự phối-hợp giữa hai Ngành trong chừng-mực quá giản đơn nhƣ trên. Thí dụ: lâu 

nay Quân-An chỉ cần căn-cứ vào bảng kết-quả sƣu-tra văn-khố của Cảnh-Sát để thông-qua quá-trình hoạt động 

chính-trị của các ứng-viên Việt-Nam xin vào làm việc tại các công-sở, quân-cứ, và tƣ-hãng của Hoa-Kỳ. Tôi để 

ý thấy tại các bộ-phận Văn Khố Cảnh-Sát lúc nào cũng có khá nhiều hồ-sơ cá-nhân hoạt động cộng-sản ứ đọng, 

chƣa đƣợc lập phiếu và xếp loại đƣa vào hệ-thống lƣu-trữ để dùng trong khâu sƣu-tra . Ngoài ra, có những quân-

nhân biệt-phái qua các cơ-quan hành-chính; những quân-nhân đắc-cử vào các chức-vụ dân-cử; và cả những 

quân-nhân mà không phải lúc nào cũng ở trong trại binh: họ hƣởng quy-chế quân-nhân, ngoài vòng quyền-hạn 

của Cảnh-Sát, nhƣng đồng-thời họ đã vƣợt ra khỏi tầm tay kiểm-soát của Quân-An. 

Tôi đặt vấn đề với đại-tá Lê Quang Nhơn, Chánh Sở I Quân-An, và ông đã tán đồng ý-kiến của tôi, trình ý-kiến 

thuận lên Trên, để hai Ngành phối-hợp với nhau một cách chặt-chẽ và rộng-rãi hơn, cả trên bình diện giám-thị, 

theo dõi, lẫn trong công-tác điều-tra, xử-lý, kể cả bắt giữ và thẩm-vấn, nhất là về mặt phản-gián, đối với các 

phần-tử nội-tuyến, cơ-sở nằm vùng của đối-phƣơng trong hàng-ngũ quân-nhân... 

Trung-Tâm Thường-Trực Bình-Ðịnh và Phát-Triển Quân-Khu I 

 Nếu một Chính-Quyền phải làm một lần cả hai công việc, giữ nƣớc và dựng nƣớc, thì Hội-Ðồng Bình-

Ðịnh và Phát-Triển là tổ-chức dựng nƣớc vậy. 

 Tuy trong Chƣơng-Trình có một mục-tiêu ―vô-hiệu-hóa hạ-tầng cơ-sở của Việt-Cộng, vãn-hồi an-ninh 

cho Xã Ấp nông-thôn‖, nhƣng nhiệm-vụ ấy đã đƣợc giao khoán, trên danh nghĩa, cho Ủy-Ban Phụng-Hoàng, và 

trên thực tế, cho Quân-Lực và Cảnh-Sát Quốc-Gia, mà các phƣơng-tiện hoạt-động thì đã có nguồn cung-cấp từ 

gốc ở Trung-Ƣơng.  Còn lại các mục-tiêu khác, nhƣ giúp-đỡ nông-dân tăng-gia sản-xuất lúa gạo, chống nạn mù 

chữ và nâng cao trình-độ học-vấn của dân quê, khám chữa bệnh-tật và bảo-vệ sức khỏe cho đồng-bào, xây đắp 

cầu đƣờng để đáp-ứng nhu-cầu vận-tải giao-thông, mở rộng mạng lƣới thông-tin để phổ-cập đến hạ-tầng tin-tức 

thời-sự và chính-sách luật-lệ của Chính-Quyền, v.v... thì có kèm theo ngân-sách để mua phân bón, cất thêm 

trƣờng học, bệnh-xá, cầu, đƣờng, trạm thông-tin, v.v... nên hấp-dẫn các nhà thầu và lôi cuốn các cấp chức liên-

hệ với việc gọi thầu, đấu thầu hơn. 

 Lần đầu tiên tôi đến với Trung-Tâm Thƣờng-Trực Bình-Ðịnh và Phát-Triển Quân-Khu I thì gặp lúc Bộ 

Thƣơng-Mại và Kỹ-Nghệ đang cùng Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Khu I cứu xét vấn-đề một số thƣơng-gia Hoa Kiều xin 

khai-thác quế ở vùng Quận Quế-Sơn là vùng bán-an-ninh.  Quế là một nguồn lợi lớn, Việt-Cộng cũng giành.  

Trƣớc đó, thiếu-tƣớng Nguyễn Văn Toàn đã tranh-thủ thế nào mà báo-chí mệnh-danh ông là ―Quế tƣớng-công‖.  

Tôi đứng về mặt an-ninh, tình-báo, chính-trị, kinh-tế và dân-sự, góp thêm ý-kiến với Trung Tâm, vì ngại các nhà 

quân-sự đang phải đƣơng-đầu với các bộ óc tài-phiệt của giới phú-thƣơng.  Tôi đề-nghị để đại-tá Nguyễn Xuân 

Lộc, Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I, cùng tham-gia phái-đoàn Quân-Khu đến tận nơi nghiên-cứu tận-tƣờng.  Bỗng-

nhiên có lệnh cấm Lộc vào Tỉnh Quảng-Tín.  Tôi thuyết-phục Lộc, và ông đã nghe theo tôi: cứ đi, vì đó là 

quyền của mình; mình đi về việc của mình. 

 Lần đó, tôi khám-phá thấy Trung-Tâm Bình-Ðịnh và Phát-Triển Quân-Khu I đã dùng cả hai cảnh-nhân, 

một đai-úy và một thƣợng-sĩ, đƣợc Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I biệt-phái đến để phối-hợp công-tác, vào việc 

nấu nƣớc pha trà, phục-vụ cho các sĩ-quan và hạ-sĩ-quan quân-nhân tùng-sự tại Trung-Tâm này! 

 

NGÀY QUỐC-KHÁNH 1-11-1973    

  



      Hôm nay là ngày lễ lớn của Việt-Nam Cộng-Hòa. Tôi dậy sớm hơn lệ thƣờng, để đôn-đốc một công-tác 

đặc-biệt phải khởi-diễn từ trƣớc khi có ngƣời đi lại trên đƣờng Pasteur, đoạn giữa ngã ba Đông-Kinh Nghĩa-

Thục và ngã tƣ Nguyễn Thị Giang (Đà Nẵng). Trên đoạn đƣờng này có khách-sạn ―Hồng Kông‖, là nơi trú-ngụ 

của hai phái-đoàn cộng-sản ngoại-quốc trong Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Và Giám-Sát Ngƣng Bắn (ICCS) 

Hung-Gia-Lợi và Ba-Lan (Iran và Indonesia thì ở chỗ khác).  

      Chiều tối hôm qua, chủ-nhân khách-sạn ấy đã đem một lá quốc-kỳ nền-vàng ba-sọc-đỏ đến, định treo lên 

trƣớc mái lầu, nhƣ đã thấy tại mọi công-sở và tƣ-gia, cũng nhƣ tại mọi trụ-sở ngoại-giao và trú-sở ngoại-kiều, để 

chào mừng Ngày Quốc-Khánh của nƣớc chủ nhà. Nhƣng các thành-viên của hai phái-đoàn cộng-sản kia thì 

không chịu để cho treo tại khách-sạn hiện là trú-sở của họ lá quốc-kỳ của Việt-Nam Cộng-Hòa.  

      Đƣợc tin báo, tôi liền đặt ngay kế-hoạch đối-phó. Báo-cáo lên cấp trên thì chỉ là một việc làm hình-thức theo 

nguyên-tắc, song chắc-chắn là không có kết-quả gì. Trƣớc đó, một số sĩ-quan Hung-Gia-Lợi đã lợi-dụng tƣ-cách 

Ủy-Hội Quốc-Tế để chụp ảnh các cứ-điểm quân-sự trọng-yếu của ta. Đặc-Cảnh trình lên Bộ Tƣ-Lệnh Quân-

Khu I; nơi đây chỉ-thị cho phái-đoàn Việt-Nam Cộng-Hòa trong Ban Liên-Hợp Quân-Sự Hai Bên phản-đối 

trƣớc Ủy-Hội Quốc-Tế, cũng nhƣ đã từng phản-đối biết bao nhiêu lần Việt-Cộng pháo-kích giết hại lƣơng-dân, 

Cộng-Sản Bắc-Việt ồ-ạt chuyển quân vào vũ-khí vào Nam, v.v..., mà mọi sự sau đó vẫn chỉ nằm trên giấy tờ mà 

thôi.  

      Ngƣời chủ khách-sạn ấy, phần thì vì thể-diện quốc-gia, phần thì vì sợ bị chính-quyền khiển-phạt vì không 

treo cờ vào ngày lễ lớn trên ốc-thự hiện vẫn còn là bất-động-sản thuộc quyền sở-hữu của mình, nên cứ kiên-trì 

ôm lá quốc-kỳ đứng trƣớc cổng khách-sạn với thái-độ cƣơng-quyết và sẵn-sàng vào treo lên. Tôi thấy ông 

không thể thực-hiện đƣợc ý muốn của mình; và việc ông ôm lá quốc-kỳ mà đứng mãi trƣớc cổng chỗ ở của 

ngoại-kiều, trong lúc trên cao đã có hai lá cờ Hung-Gia-Lợi và Ba-Lan đƣợc treo trƣớc rồi, chỉ càng khiến ngƣời 

qua đƣờng chú ý mà thôi. Tôi không chịu đƣợc cảnh đó. Phài làm một cái gì. Tôi bèn nhận lấy lá cờ từ tay của 

chủ-nhân khách-sạn, nhận luôn trách-nhiệm về việc treo lá cờ này.  

      Mọi sự đã đƣợc chuẩn-bị từ đêm hôm qua. Tôi cho nhân-viên Đặc-Cảnh mặc cảnh-phục đứng gác ở hai đầu 

đuờng, và mặc dân-phục túc-trực gần cổng lữ-xá ―Hồng Kông‖, chỉ cho phép một số nhất-định những cô gái 

phòng trà nào đã đƣợc chúng tôi chọn lựa vào phòng ngủ ở lại đêm với các sĩ-quan cộng-sản mà thôi. Trƣớc đó, 

nhân-viên Đặc-Cảnh đã có dặn sẵn để những cô nào tuy cũng đã đƣợc cho phép tiếp-xúc thân-mật với các phần-

tử đồ-đệ Mác+Lê nhƣng không đƣợc giao-phó nhiệm-vụ gì đêm nay thì không đến khách-sạn làm gì. Tuy nhiên, 

vẫn có thể sẽ có những cô ngoài lƣới lén vào, làm hỏng kế-hoạch, nên tôi phải ngăn-ngừa.  

      Ba-Lan thì ít tổ-chức tiệc-tùng; các thành-viên thƣờng đi lẻ-tẻ, và đi khắp nơi. Hung-Gia-Lợi thì hầu nhƣ 

tuần nào cũng đến nhà hàng ―Danube‖ trên đƣờng Độc Lập, đãi-đằng các viên tƣớng từ Sài-Gòn ra; thành-viên 

thƣờng quanh-quẩn những nơi đông ngƣời. Đêm đêm, đa-số các thành-viên của cả hai phái-đoàn đều ra phố 

chơi; và nơi mà họ tới lui nhiều nhất là phòng trà ―International‖, ở đầu đƣờng Pasteur, gần ngã tƣ Lê Lợi. Một 

số có chuyện-trò hò-hẹn với những cô nào mình thích, rồi sau đó về đợi ở phòng khách lữ-xá, khi các cô ấy đến 

thì đƣa vào phòng riêng của mình. Một số khác thì chỉ chọn lựa ngay tại phòng khách lữ-xá trong số nhiều cô tối 

nào cũng đến kiếm mối tại đây. Thỉnh-thoảng có vài nữ-ý-tá Cộng-Hòa Liên-Bang Đức (Tây Đức) đến ngủ đêm 

với bạn trai trong số thành-viên Ba-Lan. Riêng đêm qua chỉ có bốn cô do Phòng Biệt-Tác của Sở Tác-Vụ thuộc 

Ngành của tôi tổ-chức đƣợc vào mà thôi; họ là ngƣời đẹp, nhƣng không phải là bạn thân từ trƣớc của các thành-

viên.  



      Lúc năm giờ sáng, thành-viên trực ra mở cổng cho bà Thụy, ngƣời đƣợc hãng thầu tƣ-nhân Mỹ cung-cấp 

tiện-nghi ăn+ở và di-chuyển cho các phái-đoàn Ủy-Hội Quốc-Tế tuyển làm quản-lý tại khách-sạn này, cùng một 

lao-công, vào để bắt đầu công-việc trong ngày. Đó là thông-lệ mỗi ngày. Có khi có một hoặc hai tài-xa cùng 

đến, nếu có thành-viên nào cần dùng xe sớm để đi đâu. Riêng sáng nay, một trong bốn cô gái ngủ đêm đã thức 

dậy sớm, xuống phòng khách giả-vờ để mua thuốc lá, trong lúc còn ăn mặc hở-hang. Kẻ trực đêm, một trung-úy 

Ba-Lan, vì phải nằm ở đó để nghe điện-thoại, giữ chìa khóa cổng và giải-quyết những việc linh-tinh, nhằm lúc 

không có nhiều nữ-khách đến viếng nhƣ lâu nay, nên phải nằm không; bây giờ thì đã làm xong nhiệm-vụ cuối 

cùng là mở cổng cho nhân-viên ngƣời Việt-Nam vào, gã bèn đƣa cô gái ấy lên phòng mình để vớt-vát chút thú 

vui lúc tàn đêm. Sự-việc xảy ra dễ-dàng, không cần đến sự tiếp tay của các cô kia đã có mặt sẵn bên trong và 

các cô khác đang chực sẵn bên ngoài. Tiếp theo chƣơng-trình, anh lao-công bắc thang trên bao-lơn, dựng cao 

cây sào có lồng lá quốc-kỳ Việt-Nam Cộng-Hòa ở trƣớc, chính giữa, và cao hơn các lá cờ nƣớc ngoài; bên cạnh 

có một cô trong số ba cô còn lại đứng sẵn để phòng nếu bị bắt gặp thì chính cô sẽ nhận là chính mình đã nhờ 

anh treo giùm lá cờ để chào mừng Ngày Quốc-Khánh Việt-Nam. Xong xuôi, cô gái bỏ lại tại chỗ một cái bóp 

nhỏ, loại ví đựng tiền cầm tay của đàn-bà, trong đó có đựng vài món đồ dùng để điểm-trang, vài trăm đồng bạc, 

và một chiếc khăn tay, làm nhƣ là của ngƣời con-gái thật-sự bỏ quên.  

      Vừa lúc ấy là hết giờ giới-nghiêm, trời sáng dần. Ở hai đầu đƣờng, và ở gần trƣớc khách-sạn, các nhân-viên 

Đặc-Cảnh giả vờ kháo chuyện với nhau, nhƣng cố ý để cho đồng-bào qua đƣờng cùng nghe, là các phần-tử 

cộng-sản Đông-Âu trong Ủy-Hội Quốc-Tế, rõ-ràng là đã nhờ đến Việt-Nam Cộng-Hòa mới thấy rõ đƣợc đời 

sống thoải-mái trong Thế-Giới Tự-Do, nên đã treo cờ của ta từ sáng sớm tinh sƣơng, để cùng chia vui với chính-

quyền và dân-nhân ta.  

      Thế là dân-chúng truyền miệng với nhau, kéo nhau đi ngang qua trƣớc lữ-xá ―Hồng Kông‖ để xem tận 

mắt. Nhiếp-ảnh-viên Đặc-Cảnh đã chụp ảnh để phổ-biến đi các nơi và lƣu giữ hồ-sơ.  

      Việc cộng-sản Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi không chịu cho treo cờ của Việt-Nam Cộng-Hòa, thay vì là một 

thái-độ chống-đối, đã trở thành một sự-việc đƣơng-nhiên không khiến một ai chú ý gì nhiều, thì bây giờ sự chú 

ý lại đổ dồn vào biến-cố cộng-sản quốc-tế treo cờ Việt-Nam Tự-Do.  

      Các thuộc-viên của tôi, kể cả các cô gái phòng trà nói trên, tuy mới lần đầu thực-hiện một việc làm bất-bình-

thƣờng, nhƣng đã thi-hành nhiệm-vụ từ đầu đến cuối trôi tròn.  

      Đến khoảng gần tám giờ sáng, là giờ hai viên đại-tá Trƣởng Phái-Đoàn cùng với mấy sĩ-quan phụ-tá lên xe 

rời khách-sạn để đến làm việc tại trụ-sở Ủy-Hội Quốc-Tế, các thành-viên Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi mới thấy lá 

cờ Việt-Nam. Lúc ấy thì đã có thêm cô Lan, ký-sự khách-sạn, hai tài-xa, và một số công-nhân ngƣời Việt-Nam, 

nhân-viên của hãng thầu, đến làm việc trong khách-sạn rồi.  

      Hai viên đại-tá đại-diện hai nƣớc cộng-sản Đông-Âu đành phải nén cơn tức-giận, nhã-nhặn yêu-cầu cô Lan 

cho ngƣời lên lấy cất lá cờ đi, sau khi họ tìm thấy cái ví bỏ quên, chứng-tỏ là có cô gái nào đó đã đến đó, mà họ 

nghi là chính kẻ đã treo cờ.  

      Liền lúc đó, cô gái liên-hệ xuất-hiện, nói là để tìm cái bóp bỏ quên. Qua thông-dịch-viên, cô trình-bày tỉnh 

bơ: ―Đêm qua, tôi thấy bà chủ phòng trà có nhiều lá cờ, tôi xin một lá, định để đem về nhà treo, nhƣng đến đây 

ngủ nên đem nó theo. Sáng nay, ra tập thể-dục, thấy cờ quốc-tế, sực nhớ là mình có cờ, mà cỡ quá lớn không 

hợp với tƣ-gia, lại sợ các ông chƣa có, nên tôi treo giùm. Nếu các ông không quen giữ phép lịch-sự của mình đối 

với nƣớc chủ nhà, thì tôi lấy lại lá cờ của tôi thôi!‖  



      Các Phái-Đoàn Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi đã mặc-nhiên bỏ qua vụ này, vì đó là việc làm bình-thƣờng của 

một cá-nhân thƣờng-dân mà thôi; vả lại, cô đã vào đƣợc trong đó để làm việc đó là do các Phái-Đoàn đồng-ý 

cho vào, nên phải ―trả giá‖ để thỏa-mãn cái nhu-cầu công-nhiên kia.  

      Chiều hôm ấy, cô ký-sự Lan lại trao cho đại-tá Trƣởng Phái-Đoàn Hung-Gia-Lợi là ngƣời giữ phiên chủ-tọa 

Ủy-Hội Quốc-Tế trong ngày, một bức thƣ của một ngƣời Việt-Nam tự-xƣng là ―nhà biện-chứng duy-vật‖ gửi 

hai Phái-Đoàn Hung-Gia-Lợi và Ba-Lan. Sau đó, Lan đã báo-cáo lên tôi nội-dung bức thƣ, theo lời của thông-

dịch-viên.  

      Đại-ý bức thƣ nhắc tích Bá-Di Thúc-Tề ngày xƣa, không công-nhận nhà Châu nên không chịu ăn thóc của 

nhà Châu, bỏ lên núi hái rau vi mà ăn để sống qua ngày. Sau đó có ngƣời phân-tích rằng rau vi dù mọc trong núi 

nhƣng lại là núi của nhà Châu nên cũng là rau vi của nhà Châu, nên Bá-Di Thúc-Tề hổ-thẹn nhịn ăn mà 

chết. Tác-giả bức thƣ nêu ra câu hỏi: Tất cả thành-viên Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi, khi đến phi-trƣờng Tân Sơn 

Nhất, đều đã chịu để cho Cảnh-Sát Việt-Nam Cộng-Hòa chụp ảnh, lấy lý-lịch và cấp thẻ căn-cƣớc đặc-biệt để 

đeo luôn luôn trên ngực áo mình; rồi hằng ngày bắt tay chào hỏi, đối-thoại với các đại-diện của nƣớc này; và tất-

nhiên đi+đứng trên đất nƣớc này, hít thở không-khí của xã-hội này. Nhƣ thế có thể gọi là không công-nhận chủ-

quyền quốc-gia, không tôn-trọng tƣ-cách đại-diện dân-nhân, và không sống nhờ tài-sản thuộc quyền sở-hữu của 

chế-độ Việt-Nam Cộng-Hòa hay không? 

  

LÊ XUÂN NHUẬN       

 

ÔNG ÐỒN LỢI  

   

           Tôi nói với thiếu-tá Trƣơng Công Ân, Chánh Sở Ðặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, rằng anh khỏi cần tháp-

tùng hoặc cử nhân-viên đi theo tôi.  Tôi chỉ đi dạo chơi trên đại-lộ Trần Hƣng Ðạo và quanh chợ Ðông Ba, để 

xem lại những nơi chốn cũ vốn đã ghi sâu trong tôi nhiều kỷ-niệm khôn quên trƣớc ngày tôi bị đày đi khỏi Huế 

vào năm 1960.  

         Khi chỉ còn lại một mình trên chiếc xe Jeep sơn màu trắng xám và mang bảng số ẩn-tế đậu dọc lề đƣờng, 

tôi dùng mày vô-tuyến chỉ-huy công-tác cuả đại-úy Nguyễn Công Văn, Phó Sở Tác-Vụ, và Toán Ðặc-Nhiệm 

Vùng I, mà tôi đã phái đi riêng từ Ðà-Nẵng ra, đang kín đáo làm việc ở bên kia bờ sông Gia-Hội và ở mé sau 

chợ Ðông-Ba.  

         Vì các đối-tƣợng theo dõi cuả chúng tôi có những liên-hệ mật-thiết với một số viên-chức hữu-trách ở đây, 

tôi không tiện giao cho địa-phƣơng thi-hành nên phải đích-thân từ Ðà Nẵng ra tận nơi hành động với nhân-viên 

riêng của mình. 

*  

          Dù là dân Huế hay là ngƣời ở xa mà đã có lần đến Huế, chắc là không ai không biết đến đƣờng Trần 

Hƣng Ðạo và chợ Ðông-Ba, nổi bật giữa trung-tâm thƣơng-mại và kỹ-nghệ cuả cố đô này .  

  



             Ðối với tôi, bây giờ cảnh-vật ở đây kém phần thân thƣơng, vì bây giờ ở đây không còn có nữa một 

khuôn mặt quen thuộc, quen thuộc nhƣ ngƣời nhà cuả mọi ngƣời, mọi nhà, nhất là ở khu phố này, lần cuối cách 

đây chƣa đầy mƣơi năm.  

         Ðó là ông ―Ðồn Lợi‖.  

  

         Tháng 3 năm 1947, đế-quốc Pháp đem binh-lính viễn-chinh đến dẫm gót giày đinh xâm-lƣợc lên đất Thần-

Kinh, trong âm-mƣu tái-chiếm cựu thuộc địa Việt Nam mà chúng đã khởi đầu tại Sài-Gòn từ tháng 9 năm 

1945.  Thực dân đánh đuổi về đồng quê và lên rừng núi lực-lƣợng kháng-chiến mà Ðảng Cộng-Sản Việt Nam đã 

cƣớp đƣợc quyền lãnh đạo dƣới lốt Mặt Trận Việt-Minh.  Pháp dựng lên bộ máy kềm kẹp tại những thành thị và 

khu-vực mà chúng đã chiếm đóng đƣợc, thí dụ:  Sở Liêm-Phóng Liên-Bang (Sûreté Fédérale), Ty Cảnh-Sát 

Pháp (Police Française), Toà Án Pháp (Tribunal Français), Lao-Xá Trung-Ƣơng (Prison Centrale), v.v...  

         Các nhà ái-quốc không-Cộng-Sản bèn đứng ra thành-lập Chính-Quyền Quốc-Gia.  Một mặt, họ đƣơng đầu 

với Mặt Trận Việt-Minh; một mặt, họ vừa hợp-tác với bạn đồng-minh để bình định xứ sở, vừa tranh đấu với thù 

cố-cựu để giành lại chủ-quyền cho quốc dân.  Trong tình-hình đó, tại Miền Trung, Hội Ðồng Chấp-Chánh Lâm-

Thời, mà trụ-sở đƣợc đặt tại Huế, đã tổ-chức các công-sở:  ở cấp Phần thì có Nha An-Ninh Quốc-Gia, v.v...; ở 

cấp Tỉnh thì có Toà Hành-Chánh với các Ty, tỷ nhƣ Ty An-Ninh Quốc-Gia, Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia, v.v... là 

những cơ-quan song-hành nhƣng tranh-chấp với các bộ-phận tay sai kể trên cuả ngoại-bang.  

         Huế là trung-tâm cuả toàn-quốc, đồng-thời là thủ-phủ cuả Miền Trung, cho nên khu phố cốt-lõi cuả Huế là 

nơi đầu tiên đón nhận sự hiện diện cuả Chính-Quyền Quốc-Gia.  Ðó là Ðồn Cảnh-Sát Ðông-Ba, nằm ngay đầu 

đƣờng Trần Hƣng Ðạo và sát hông ngôi chợ mà Ðồn này mang tên.  

   

         Ðặng Hữu Lợi là viên Trƣởng Ðồn đầu tiên ở đây.  

         Lợi có một bộ mặt dài thòng nhƣ mặt ngựa, với cái vẻ tỉnh bơ nhƣ không nói gì mà lại nói rất nhiều, sâu-

sắc và chua-cay, khiến nhiều ngƣời so sánh anh với vai hề nổi tiếng cuả màn-ảnh Pháp, Fernandel, mặc dù gã 

diễn-viên cuả nƣớc ngoài thì cao to ngƣợc hẳn với ông cò thấp gầy cuả nƣớc mình.  Nhƣng, xen kẽ với phim 

ảnh Pháp thì cũng có nhiều phim ảnh Mỹ đƣợc chiếu thời bấy giờ, nên đã có không ít ngƣời cãi lại, bảo rằng 

trông Lợi giống thằng gầy trong cặp mập+gầy Laurel và Hardy cuả Hoa-Kỳ.  Ðó là những lúc Lợi pha trò, nhộn 

và tếu vô cùng.  

         Lợi có một đặc điểm khác nữa, là anh thƣờng hay chồm nửa ngƣời trên về phiá cửa lớn cũng nhƣ cửa sổ, 

nghiêng đầu và hƣớng mắt ra xa, dù cho đang bàn luận chuyện gì với ai, tạo cho ngƣời xung quanh cái cảm-

tƣởng là anh luôn luôn ngóng đợi một ngƣời nào.  Vì là Trƣởng Ðồn nên anh đƣợc gọi là ―ông Ðồn‖, và vì tên 

Lợi mà lại có dáng bộ chờ đợi nên bạn-bè tinh-nghịch đặt cho anh cái biệt danh ―ông Ðồn... Lợi‖, với cái hàm-ý 

theo lối nói lái là ―ông đợi ... l...‖.  Chính anh cũng lấy làm thích thú đƣợc mọi ngƣời dùng cái tên ấy để gọi 

mình.  

         Sau khi có Chính-Quyền Quốc-Gia, những ngƣời dân Huế, vốn đã bỏ chạy về miền nông thôn lánh nạn 

sau đêm lịch-sử 19 tháng 12 năm 1946 – quân và dân Việt-Nam bất-thần tấn-công các đồn trại và tƣ-gia cuả 

Pháp để khởi đầu cuộc kháng-chiến toàn-quốc – nay lũ-lƣợt hồi-cƣ.  Một số dân quê cũng rời ruộng đồng lên 

phố sinh sống để tránh tai-hoạ vì các cuộc giao-chiến ngày càng lan ra.  Tuy thế, hằng ngày dân-chúng vẫn di-

chuyển tấp-nập giữa Thành này với các Tỉnh khác và các Quận Xã xung quanh; và bến xe chính cũng nhƣ bến 



đò chính thì ở sát chợ, cạnh Ðồn, nên ―ông Ðồn Lợi‖ đƣợc hầu hết bà con khắp nơi trong Tỉnh và các Tỉnh khác 

quen mặt hoặc biết tên, trong lúc các Trƣởng Ðồn khác chỉ đƣợc nghe thấy trong Phƣờng mình mà thôi.  

         Lợi nổi tiếng không phải chỉ do cái dáng-mạo buồn-cƣời ấy, mà còn nhờ ở thiện-chí bênh-vực bảo-vệ 

đồng-bào hiền-lƣơng.  

         Nào là Sûreté Fédérale (Mật-Thám Pháp), nào là Commando (Biệt-Kích Pháp), nào là Partisan (thân-binh 

Pháp), cùng với binh-lính Pháp và cả thƣờng dân Pháp nữa, ngày nào cũng có không biết bao nhiêu vụ chúng 

cƣớp-bóc, đánh đập, hãm-hiếp, bắt-bớ, giam-cầm, và cả bắn giết, ngƣời dân Việt-Nam.  Lợi là một trong số 

những viên-chức Cảnh-Sát Quốc-Gia đầu tiên đứng ra can-thiệp chống kẻ bạo-tàn.  Ðối với các phần-tử phạm-

pháp bị bắt quả-tang, ngay cả Việt-Minh, Lợi cũng đòi cho họ đƣợc đối-xử đàng-hoàng.  Tất-nhiên, không phải 

lần nào ngƣời ngay-chính cũng khuất-phục đƣợc kẻ gian-tà.  Anh đã bị không ít trận đòn dã-man.  

         Vào những ngày cuối tuần, cuối tháng, và sau mỗi cuộc hành-quân, hầu nhƣ tất cả lính Pháp đều đổ xô ra 

đƣờng; mua sắm thì ít mà nhậu-nhẹt và kiếm gái thì nhiều.  Ngƣới gốc Ma-Rốc, Xê-Nê-Gan, An-Jê-Ri, Tuy-Ni 

Di, từ các thuộc địa cuả Pháp ở Châu Phi, thì chỉ dạo phố và giải-trí bình-thƣờng; thỉnh-thoảng mới có vài vụ 

lôi-thôi.  Ngƣời gốc thiểu-số Ra Ðê ở Cao-Nguyên Trung-Phần Việt-Nam thì chất-phác, không gây phiền-

hà.  Chỉ duy ngƣời Pháp chính-quốc và ngƣời gốc Ðức cảm-tử trong binh-chủng Lê Dƣơng là thƣờng hay say-

sƣa đánh ngƣời.  Ðặc-biệt vào ngày quốc-khánh Pháp, 14 tháng 7 hằng năm, ngƣời lính Lê Dƣơng đƣợc xá mọi 

tội nên tha-hồ phá-phách, quỵt giật, hành-hung, và hiếp dâm phụ-nữ Việt-Nam.  Vào những dịp ấy, hầu hết 

nhân-viên Cảnh-Sát Quốc-Gia khắp Thành, ngoài giờ làm việc đều mặc giả thƣờng dân, đổ dồn về đƣờng Trần 

Hƣng Ðạo, nấp sẵn trong các con hẻm dẫn ra Bờ Hồ, hoặc phiá trƣớc hiên đình chợ Ðông Ba, hễ thấy có lính Lê 

Dƣơng hoặc lính Pháp giở trò áp-bức dân lành là ào ra nện cho chúng những trận nên thân.  Xong xuôi, ―ông 

Ðồn Lợi‖ mới dẫn nhân-viên trực Ðồn đến tiếp-ứng giải vây cho chúng và giúp phƣơng-tiện chở chúng về trại 

giùm.  Thảng-hoặc có Prévôté (Hiến-Binh Pháp) xuất-hiện thì Lợi cho nhân-viên tuần đƣờng đi trƣớc để thông-

tin.  Trong trƣờng-hợp đó, các toán hành-hiệp đành nhẫn-nhịn nhìn đồng-bào bị thiệt-thòi, vì Prévoté chỉ can 

ngăn chứ không bắt giữ kẻ phạm-pháp hoặc bồi-thƣờng cho nạn-nhân; sau đó, họ mới bám theo bọn tội-phạm 

trên đƣờng chúng trở về trại binh, và chận dọc đƣờng mà trả thù.  

   

         Hồi đó, Ty Cảnh-Sát Huế là nơi cung-cấp Phái-Viên Hành-Chánh (về sau gọi là Quận-Trƣởng) cho các 

Quận, thuôc các Tỉnh, và các Cảnh-Sát-Trƣởng cho các Thị, khắp Miền Trung.  Ðội Túc-Cầu Cảnh-Sát Huế 

nhiều lần đoạt giải vô địch toàn-quốc, và Ban Kịch Thơ Cảnh-Sát Huế vƣợt trội các đoàn kịch-nghệ khác khắp 

Trung-Phần Việt-Nam.  

         Ðặng Ngọc Lựu, đạo diễn, và tôi, tác-giả, luôn luôn để dành cho Lợi ít nhất là một vai kịch hài và một màn 

ngâm thơ tếu, trong mỗi đêm trình diễn trƣớc quảng đại đồng-bào.  Không-khí văn-nghệ cởi-mở ấy cũng là một 

dịp để ―ông Ðồn Lợi‖ đƣợc ngƣời dân gần-gũi và thân-thƣơng mình hơn.  

         Dần dần, các chính-khách Quốc-Gia giành thêm đƣợc nhiều bƣớc nhƣợng-bộ cuả Pháp, và tiến tới nhất-trí 

mời Cựu Hoàng Bảo Ðại về nƣớc nắm chính-quyền trung-ƣơng.  Cùng với Hội Ðồng An Dân Bắc Việt và 

Chính-Phủ Cộng-Hoà Nam-Kỳ-Quốc Tự-Trị, Hội Ðồng Chấp Chánh Lâm-Thời Trung-Kỳ rút lui.  Chính-phủ 

Quốc-Gia thành-hình.  Các cơ-quan đơn-vị thuộc Pháp giải-thể lần lần.  Nhiều phe phái thay phiên nhau lên cầm 

quyền trong từng địa hạt và vào từng thời-kỳ.  Nhƣng ―ông Ðồn Lợi‖ vẫn còn là Trƣởng Ðồn Cảnh-Sát Ðông-

Ba.  Các cấp chỉ-huy chƣa độc-tài đến độ chỉ bổ-nhiệm vây cánh cuả mình vào mọi chức-vụ điều-khiển mọi cấp 

trong mọi ngành nhƣ sau này.  



   

         Ngày 07-5-1954, Pháp thất-trận ở Ðiện Biên Phủ.  

         Ngày 07-7 cùng năm, ông Ngô Ðình Diệm về nƣớc nhậm chức Thủ-Tƣớng Chính-Phủ do Quốc-Trƣởng 

Bảo Ðại bổ-nhiệm, hƣớng về Hoa-Kỳ.  

         Ngày 20 cùng tháng, Hiệp Ðịnh Geneva ra đời, chia đôi đất nƣớc, mở đƣờng cho Mỹ đến và Pháp ra 

đi.  Phản-ứng cuả Quân Ðội Quốc-Gia, thân Pháp, là gây một cuộc khủng-hoảng chính-trị trầm-trọng trên toàn-

quốc, xuất-phát từ Sài-Gòn và Huế.  Nhƣng Huế mới là trung-tâm thực-nghiệm, với hành động chống đối quyết-

liệt và cụ-thể, vì Bộ Tƣ-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-Khu ở Huế đang có cơ-hội điều động và sử dụng một lực-lƣợng 

quân-sự lớn để vào tiếp-thu Tỉnh Quảng-Ngãi mà Việt-Minh vì phải tập-kết ra Bắc nên giao lại cho Chính-

Quyền Quốc-Gia; và Huế là nơi tập-trung cuả gia đình họ Ngô.  Ngoài một số ít các nhà cách-mệnh sáng suốt, 

còn thì những ngƣời có ƣu-tƣ vì thời-cuộc tuy dè dặt nhƣng đều nôn-nao nghe ngóng dƣ luận trong và ngoài 

nƣớc để ƣớc đoán chiều hƣớng biến đổi cuả tình-hình, hầu chọn thế đứng cho mình.  

         Giới Công-An Cảnh-Sát vốn biết tôi đã tiên đoán thế nào Mỹ cũng nhảy vào Việt Nam nên đã chú tâm trau 

dồi tiếng Anh từ nhiều năm trƣớc đó, nay thấy tôi đã qua bên quân-ngũ, giữ mục thời-luận hằng ngày trên mặt 

báo và trên Ðài Phát-Thanh, tiếng nói chính-thức cuả Quân-Lực và Tƣ-Lệnh Quân-Khu, bèn tìm cách thăm dò 

ý-kiến tôi.  Lợi là ngƣời đƣợc họ cậy nhờ, và tôi cũng cần có anh để liên-lạc với bạn-bè.  Bên ngoài thì sự tiếp-

xúc thƣờng-xuyên giữa Lợi với tôi chỉ nhằm mục đích văn-nghệ, vì tôi vẫn còn tiếp-tục sáng-tác cho Ban Kịch 

Thơ cuả Cảnh-Sát Huế và cho chính anh diễn ngâm, nhƣng bên trong thì qua anh tôi thuyết-phục mọi ngƣời hãy 

đón nhận Hoa Kỳ, giàu mạnh hơn, và hào-hiệp chứ không nhƣ Pháp, để nƣớc nhà dễ sớm vƣơn lên.  

         Ngô Ðình Diệm là ngƣời đƣợc Hoa-Kỳ chấp nhận và ủng hộ.  

         Trong cảnh tranh-tối tranh-sáng cuả những ngày tháng giao-thời ấy, Lợi là một trong số ít những ủng-hộ-

viên và cổ động-viên đắc-lực nhất nhƣng cũng bất-vụ-lợi nhất mà tôi đã tranh-thủ đƣợc cho Thủ-Tƣớng họ 

Ngô.  Trong một nƣớc còn hậu-tiến, một lời phát-biểu cuả các viên-chức chỉ-huy Ngành Công-Lực, tỷ nhƣ ―ông 

Ðồn Lợi‖, có một ảnh-hƣởng khá lớn trong dân-nhân.  

         Rồi cố-vấn Mỹ vào, viện-trợ Mỹ vào, và Diệm tất-nhiên vững chân.  

         Vở kịch thơ dã-sử ―Gƣơm Chính-Nghiã‖ cuả tôi, dƣới bút danh Nguyệt Cầm, mà nội dung có ngụ ý đề-cao 

Ngô Ðình Diệm, đƣợc khán-giả nhiệt-liệt hoan-nghênh và yêu-cầu diễn lại nhiều lần.  Các bài thơ trào-phúng 

của tôi, dƣới bút danh Tú Ngông, mà chủ đề là ―đả thực, bài phong, diệt cộng‖, đúng theo chiêu-bài cuả Diệm, 

qua tài diễn-xuất cuả ―ông Ðồn Lợi‖, cũng đƣợc công-chúng tán-thƣởng nồng-nàn.  

   

         Cuối năm 1956, mãn hạn động viên, tôi về lại với Ty Cảnh-Sát Huế.  

         Cầm lại cây bút dân-sự, tôi tái hoạt động văn-nghệ tích-cực hơn xƣa .  

         Riêng trong công-quyền, ngoài công-vụ hằng ngày, tôi vun đắp thêm cho Ban Kịch Thơ, xuất-bản một tờ 

nội-san mang tên ―Phục-Vụ‖, phổ biến đi khắp các Tỉnh và lên cả Trung Ƣơng.  Qua tờ nội-san này, tôi đã 

hƣớng dẫn và khuyến-khích ―ông Ðồn Lợi‖, dƣới bút danh Hữu Lợi, viết tuỳ-bút, truyện ngắn, và làm thơ.  Tôi 

mở các lớp bổ-túc nghiệp-vụ chuyên-môn, dạy tiếng Anh, cho cảnh-nhân toàn Thành, đồng-thời thuyết-trình về 

những ý nghiã cao đẹp cuả chủ-nghiã Nhân Vị, nòng-cốt cuả học-thuyết Diệm, và phổ-biến tạp-chí ―Thế-Giới 

Tự Do‖, chiếu phim cuả Phòng Thông-Tin Hoa Kỳ, cả cho đồng-bào trong khắp địa-phƣơng.  Lợi là một trong 

những anh em sốt-sắng nhất, ngoài giờ làm việc tham-gia phụ-lực tôi.  Chúng tôi phục-vụ hăng say, đúng theo 

tinh-thần cuả cuộc ―Cách-Mạng Quốc-Gia‖ mà Tổng-Thống Diệm chủ-trƣơng.  



         Tuy thế, vì không phải là tay chân thân-tín, cũng không phải là cừu non, nên dù đem hết tâm huyết ra để 

đóng góp, số đông, nhƣ Lợi và tôi, vẫn không đƣợc đãi-ngộ công bình.  Trái lại, có một số phần-tử kém-cỏi 

nhiều mặt vẫn đƣợc tƣởng thƣởng vƣợt quá lệ thƣờng; thậm chí tùy phái lao-công cũng đƣợc thăng cấp sĩ-quan, 

mỗi khi lễ-lạc lớ-quớ trong bộ đại-lễ-phục xuất-hiện trƣớc quần-chúng làm trò cƣời cho mọi ngƣời.  Có kẻ in 

thiệp báo tin chịu lễ rửa tội gửi khắp toàn Miền, cho cả các công-sở khác và những ngƣời không quen, nhƣ một 

thông-cáo chính-thức bảo đảm cho nấc thang giá-trị mới và tiền đồ công danh sự-nghiệp cuả mình.  

        Qua những mẩu tùy-bút cuả Hữu-Lợi mà tôi không dám cho đăng, tôi thấy anh không còn chỉ là một cây 

cƣời vô-biên-giới, mà đã nghiêm-túc chọn một giới-tuyến cho chính mình.  Ðiều quan-hệ hơn hết là anh đã dám 

giãi bày, bằng giấy trắng mực đen, tâm-tình ẩn-ức cuả những tầng lớp thấp cổ bé miệng, công-nhiên gửi cho báo 

đăng, thách-thức các thế-lực thịnh-thời.  

       Lâu nay, Lợi đến với tôi tại văn phòng, tại hội đƣờng, tại câu-lạc-bộ, là những nơi hầu nhƣ khi nào cũng có 

đồng-nghiệp lắng nghe chúng tôi.  Từ nay, tôi đến với Lợi tại Ðồn Cảnh-Sát Ðông-Ba, là nơi luôn luôn có quá 

nhiều giới ngƣời, mà lại có quá nhiều loại việc, nên không ai chú ý đến nội dung câu chuyện cuả chúng tôi.  Lợi 

có thói quen uống cà phê với thật nhiều đƣờng, mà anh gọi là chè-phê.  Bên ly chè-phê, ―ông Ðồn Lợi‖ lắc đầu 

ngao-ngán kể thêm cho tôi biết mỗi lần vài ba sự việc mà tôi chƣa hề nghe.  

       Vẫn với thói quen chồm nửa ngƣời trên ra hƣớng cửa sổ, Lợi chỉ tay về phiá dãy phố buôn bán sầm uất dọc 

lề bên kia đại-lộ Trần Hƣng Ðạo, nơi đến đầu cầu Gia Hội thì giáp góc với đƣờng Huỳnh Thúc Kháng song-

song với đƣờng Gia Long.  Anh nói:  

       – Hôm nọ là thầu-khoán Nguyễn Giáp, hôm qua là đại-bài Trần Ất, hôm nay là thƣơng-gia Phan Cho.  Rồi 

ngày mai, ngày kia, sẽ đến phiên ai đây ?  

       Ðó là những ngƣời có máu mặt ở trong khu-vực trách-nhiệm cuả Lợi, đã lần-lƣợt bị bắt giam, bị tịch-biên 

tài-sản, hoặc ít nhất là bị vây hãm phạm-vi kinh doanh. 

       Trong lúc phong-trào bài-trừ tứ đổ tƣờng dâng lên cao thì những tệ đoan xã-hội khác, trầm-trọng và nguy-

hại hơn, lại do chính một số các con cƣng cuả chế độ gây ra.  

       Một dƣợc sĩ đêm đêm giả làm tài xế đạp xe-đạp xuống các bến, dƣới cầu Trƣờng Tiền, dọc bờ sông Hƣơng, 

o-mèo các cô giúp việc cuả những gia đình khá giả ở các dãy phố từ Cửa Thƣợng Tứ xuống đƣờng Hàng 

Bè.  Thƣờng thì đến mƣời một giờ tối cửa tiệm mới đóng; đợi dọn dẹp xong, chủ nhà đi ngủ, các cô mới mang 

áo quần xuống sông giặt gỵa, hoặc gánh cặp thùng nhiều chuyến đi lấy nƣớc về đổ đầy hồ chứa để có đủ dùng 

cho ngày hôm sau.  Ðó là thời gian tự do; ai muốn nghỉ sớm thì gắng làm nhanh, còn ai muốn đàn đúm bạn bè 

thì cứ rán mà thức khuya.  Họ là con gái nhà quê, ít chữ nghiã, nhƣng có nhan sắc nên mới đƣợc các chủ-nhân 

ăn-nên làm-ra chọn mƣớn cho phù-hợp với cảnh thanh-lịch thị-thành.  Thế là, thay vì phải mặc đồ lớn đi chầu 

lụy cả một đại gia đình, vất-vả tốn kém suốt năm mà chƣa chắc đã nắm đƣợc bàn tay cuả một cô gái Huế hộ đối 

môn đăng, viên dƣợc sĩ nhà-ta chỉ cần bỏ ra vài xu mua một gói đậu phụng rang, trổ tài ăn nói cuả kẻ học rộng 

biết nhiều ra mà chiêu dụ, mỗi khi một con mồi, là cầm chắc trung-bình mỗi tuần phá đƣợc cuộc đời cuả ít nhất 

là một cô gái còn trinh.  Lợi đã tình-cờ bắt gặp một cặp trai+gái đang ôm nhau trên bãi hoang, và nhận diện ra 

gã đàn-ông chính là viên dƣợc sĩ kia; nhà trí-thức ấy đã tâm-tình riêng với ―ông Ðồn Lợi‖ nhƣ trên.  Rồi một 

hôm, đƣợc tin báo có kẻ bị tình địch đâm ở bờ sông, Lợi cùng nhân-viên chạy đến thì không còn thấy ngƣời 

nào.  Riêng Lợi lần theo thì gặp đƣợc nạn-nhân-mà-là-tội-nhân đang ôm vai lủi-thủi về nhà.  Y năn-nỉ ―ông Ðồn 

Lợi‖ đừng ghi lời báo-cáo ―vô căn-cứ‖ nọ vào sổ trực đêm, vì sợ sáng sau trình sổ lên Ty thì Ty sẽ cho mở cuộc 



điều-tra, nhà tai-mắt sẽ mất mặt với mọi ngƣời.  Cứ thế mà tên hiếu dâm vô-lƣơng kia gặp gió thuận chiều nên 

vẫn lên cao nhƣ diều .  

       Một giáo-sƣ đại-học bị Ðội Biệt Ðộng cuả Ty bắt gặp ―ngủ đò‖ cùng với vợ bạn trên sông Hƣơng.  Ở Huế, 

có cái thú thuê đò mà ngủ giữa lòng sông: vừa mát-mẻ nhờ không-khí trong lành, vừa thoải-mái vì không ngại 

bị ai quấy rầy, lại kín đáo bởi sông thì tối mà đò không thắp đèn, và nhất là không đòi hỏi khách, nhƣ khi mƣớn 

phòng khách-sạn, phải khai tên ngƣời thuê.  Do đó, đa số trƣờng hợp ngủ đò đều là để ăn nằm với nhau.  Trong 

cuộc ―cách-mạng quốc-gia‖, mọi ngƣời đều phải noi gƣơng đạo đức cuả Ngô Tổng-Thống, cho nên dù là 

vợ+chồng với nhau mà đi ngủ đò thì cũng bị xem là tội-lỗi rồi, huống-hồ họ là những ông nọ, bà kia .  Rốt cuộc, 

nội-vụ đã đƣợc ém nhẹm, và ―ông Ðồn Lợi‖ không thể ghi chép gì trong sổ trực đêm, mặc dù sự việc xảy ra 

trong hoạt-vực cuả mình...  

*  

         Hôm ấy, Lợi nhắn các bạn đồng cảnh-ngộ là Trần Xuân Tự, Trần Vĩnh Thuận, Ƣng Hạc, Nguyễn Thông, 

Nguyễn Duy Hát, Nguyễn Mầm, Tôn Thất Ninh, v.v... đến Ðồn Cảnh-Sát Ðông-Ba để cùng gặp tôi .  Không-khí 

có vẻ nghiêm-trọng khác thƣờng.  Khi tôi mới ngồi xuống ghế, Lợi đã hỏi ngay:  

         – Anh em muốn biết sự thật: anh đã có bao nhiêu ―Ð‖ rồi ?  

         Tôi đã có nghe nhiều ngƣời kháo chuyện với nhau về cái thang ―Ð‖ này .  Dân-chúng truyền miệng với 

nhau:  

      Một ―Ð‖ mới đứng ngoài sân,  

      Hai ―Ð‖ mới đƣợc bƣớc chân vô nhà;  

      Ba ―Ð‖: con cháu ruột rà;  

      Bốn ―Ð‖ là chú, là cha trên đầu ...  

         Nay Lợi nói ra, tôi muốn nhân dịp tìm hiểu rõ hơn, nên đáp chung-chung:  

         – Thì ngƣời nào trong chúng ta cũng đều có một ―Ð‖ cả.  Chúng ta là ―đồng Ðoàn‖ với nhau, tức đều có 

chân trong Ðoàn (―Công-Chức Cách-Mạng Quốc-Gia‖).  

         Thuận tức ―Thuận Xù‖ lắc đầu:  

         – ―Ðoàn‖ thì nói làm gì?  Nông dân thì Ðoàn Nông Dân Cách-Mạng Quốc-Gia, v.v...  Một ―Ð‖ thì chỉ là 

lính; hai ―Ð‖ mới là sĩ-quan chứ! 

          Tôi cƣời: 

         – Thế thì tôi không phải là ―sĩ-quan‖!  

         Lợi đƣa tay bắt tay tôi:  

         – Xin lỗi anh.  Chúng tôi tƣởng anh đã lên hai ―Ð‖ rồi !  

         – Cho nên anh rủ các bạn đến đây để hài tội tôi chứ gì?  

         ―Thuận Xù‖ kết-luận:  

         – Ngƣời nhƣ anh mà muốn kiếm thêm ―Ð‖ thì chúng tôi còn biết trông nhờ vào ai!  

         Thật ra, không có một văn-bản nào quy định nhƣ thế; nhƣng cứ dựa vào sự việc xảy ra, ngƣời dân – đã 

từng sáng-tác tục-ngữ, phƣơng-ngôn, ca dao, hò, vè – đã hình dung ra cái thang mới ấy, gồm có bốn cấp bậc 

―Ð‖:  

         ―Ð‖ thứ hai là ―đồng Ðảng‖, tức đã vào Ðảng (Cần Lao);  

         ―Ð‖ thứ ba là ―đồng Ðạo‖, tức đã theo Ðạo (Ky Tô).  



         Nhƣng nếu có ―Ð‖ thứ tƣ thì mới lên đến tột đỉnh quyền-lợi và uy danh: ―đồng Ðịa‖, tức là cùng Ðịa-

Phƣơng, quê-quán (Quảng-Bình hay Thừa-Thiên) với gia đình họ Ngô và các vệ-tinh.  

         Kết-nạp đảng-viên hay thu-nhận tín đồ là một việc làm thông-thƣờng; nhƣng cậy thế cƣờng-quyền và đơm 

mồi tục-lụy để đạt mục đích là một việc trái với đạo đức thông-thƣờng.  

         Ðảng lãnh đạo thì cừ lãnh đạo, miễn sao đem lại hạnh phúc cho mọi ngƣời thì tự nhiên quần chúng ủng hộ 

và tham-gia .  Tại sao ép buộc ngƣời ta theo mình, trở mặt với các chính đảng khác, các tổ-chức ái-quốc kỳ-cựu 

khác, vốn có quá-khứ tranh đấu vẻ-vang gắn liền với lịch-sử nƣớc nhà; mà không thuận theo thì bị xem là phản-

loạn, nghịch thù.  Ðâu là quyền tự do lựa chọn, kể cả quyền tự do không nhập bọn với bất cứ một bọn nào .  

         Ðối với đa-số đồng-bào mà tinh thần tam-giáo thấm nhuần, sự dốt nát và vụng về cuả thiểu số công-thần 

thao-túng chế độ, trong vấn đề này, để giúp cho tổng-giám-mục sớm lên hồng-y, bị xem là trắng-trợn xâm-phạm 

đời sống tâm-linh cuả ngƣời dân: – dồn ép công-chức, quân-nhân, và cả thƣờng dân, từ bỏ tín-ngƣỡng cuả mình 

để phải tuân phục tín điều cuả tập đoàn cầm quyền, chà đạp lên các giá-trị truyền-thống cuả nền triết-học Ðông-

Phƣơng vốn đã un đúc nên tinh-thần quốc-gia cho toàn dân.  Trƣớc đây khi Pháp mới trở lại vào năm 1947, cụ 

Trần Văn Lý, một nhân-sĩ Ky-Tô-Giáo, đã làm Chủ-Tịch Hội Ðồng Chấp-Chánh Trung-Kỳ nhiều năm.  Trong 

tình-trạng chiến-tranh, hiến-pháp không có, luật-lệ hỗn-tạp, tƣ-pháp một chiều, thì quyền-hành cuả cụ Lý đối 

với ngƣời dân sâu rộng bội phần hơn so với vua Bảo Ðại ngày xƣa; thế mà cụ có lợi dụng cơ-hội để bắt ai theo 

đạo cuả mình đâu ?  Cho nên, đến năm 1967, mặc dù cụ không đắc cử nhƣng đã có biết bao nhiêu ngƣời tuy 

khác tín-ngƣỡng với cụ song thâm-cảm đức độ cuả cụ mà hy-sinh quyền-lợi tôn-giáo và đảng-phái cuả mình để 

dồn phiếu cho cụ lên làm Nguyên-Thủ Quốc-Gia .  

         Vấn đề tế-nhị vô cùng, đâu phải dễ nhƣ chuyện ―chớp thời-cơ‖, ―đốt giai đoạn‖, ―thƣà thắng xông lên‖ cuả 

cộng sản độc-tài xem dân nhƣ dân ngu .  

         Cộng-sản củng-cố hệ-thống bằng thủ đoạn phi-nhân, đằng này chống cộng mà lại áp dụng phƣơng-sách và 

phƣơng-tiện cuả quân thù ...  

         Ðến nay thì chính bản-thân ―ông Ðồn Lợi‖ đà bị đẩy vào chân tƣờng.  Dù anh có muốn nhắm mắt, ngậm 

miệng cho qua ngày, thì cũng vẫn không yên thân.  Bộ-hạ cuả tập đoàn chuyên-quyền đã đến móc nối ―ông Ðồn 

Lợi‖, cũng nhƣ các bạn kia, và tôi .  Thuận theo thì danh lợi hanh-thông. Trái lại, thì...  

         Bên ngoài thì các phần-tử cứng đầu, không chịu có hơn một ―Ð‖, mà thật-sự có khả-năng, vẫn đƣợc bổ-

nhiệm vào các chức-vụ chỉ-huy cấp trung; nhƣng bên trong thì vì chỉ tuân phục một hệ-thống chính-quyền, chứ 

không chấp-nhận vai trò giật dây cuả các thế-lực đằng sau, nên họ bị kỳ-thị, bị ếm-trù, không đƣợc thăng-tiến dễ 

dàng, và có thể bị hãm-hại bất-cứ lúc nào .  

         Lợi và các bạn tóm-lƣợc tình-hình chung; họ không đòi hỏi tôi phải có thái độ hay hành động gì, nhƣng 

kết-luận là họ đặt tin-tƣởng vào tôi .  

         Xƣa nay tôi vẫn tự mình chọn lấy đƣờng đi cuả mình, tiền-phong bƣớc những bƣớc đầu, chứ không chịu 

quyền lãnh đạo cuả ai .  Nhƣng ―ông Ðồn Lợi‖ và các bạn không lập thành một nhóm để lôi kéo tôi .  Dù sao, 

cùng với vô-số cá-nhân và tập-thể khác, họ là nguồn gôc cuả những đợt sóng cảm nghĩ tạo nên nền móng cho 

các phong-trào đột-khởi trong dân-gian.  

         Thế rồi biến-cố Ngày Lễ Hai Bà Trƣng năm 1960 xảy ra (xin xem Chƣơng ―Tiến-Sĩ Hoàng Mai Thêm‖).  

         Lời phát-biểu công-khai cuả tôi, rằng chế độ có nhiều ung độc, đã có tác dụng cuả một mồi lửa châm cháy 

ngòi thuốc súng nối liền vào quả mìn nhân-tâm.  

   



         Sau đó là Phong-Trào Phật-Giáo Tranh Ðấu đòi quyền bình đẳng và chống đàn áp tôn-giáo, đƣợc sự đồng 

lòng cuả quảng đại quần-chúng, mà hăng-hái nhất là giới sinh-viên, và quyết-liệt nhất là giới quân-nhân.  

         Trong lúc một tu-sĩ Ky-Tô-Giáo nào, nếu muốn, cũng có thể tiếp-xúc với Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm 

nhanh-chóng và dễ dàng, thì Ðức Ðại-Lão Hoà-Thƣợng Thích Tịnh Khiết, Tăng-Thống cuả Giáo-Hội Phật-Giáo 

Việt-Nam Thống-Nhất, một tổ-chức quy-tụ trên chín mƣơi phần trăm dân-số trong nƣớc, đang bị bệnh nặng ở 

Huế mà cũng rán sức vào tận Sài Gòn để xin gặp Diệm, ƣớc mong giải-quyết vấn đề, thế nhƣng Ngài phải chờ 

đợi nhiều ngày mà vẫn hoài-công.  

         Nhiều cao-tăng và Phật-Giáo Ðồ theo nhau tự-thiêu từ Thủ Ðô đến các Tỉnh Thành.  

         Cả thế-giới nhờ ngọn lửa Thích Quảng Ðức mà thức tỉnh lƣơng-tri .  

         Rồi cuộc Cách-Mạng 1-11-1963, rồi các biến-cố khác xảy ra .  

         Rồi ―ông Ðồn Lợi‖ không còn làm Trƣởng Ðồn Cảnh-Sát Ðông-Ba nữa .  Anh từ-giã Huế; rồi anh từ-giã 

cuộc đời, để lại tiếc thƣơng cho những ai đã từng sinh sống trong khu-vực này, đã từng tán-thƣởng những màn 

kịch vui và giọng ngâm thơ tếu cuả ngƣời Cảnh-Sát Văn-Nghệ mà không cảnh-sát văn-nghệ này . 

***  

         Ðại-úy Văn báo-cáo đã bắt đƣợc một cơ-sở tiếp-tế nội-thành và một cán-bộ mậu dịch từ miền quê lên, 

cùng hai tấn gạo đƣợc che giấu dƣới những món hàng thông-thƣờng, trong một chiếc ghe đang rời bến, để chở 

về tiếp-tế cho Việt Cộng ở mật khu, đúng với tin-tức tình-báo cuả chúng tôi .  

         Tiếng Văn vang lên từ máy vô-tuyến cắt đứt dòng hoài niệm về ngƣời bạn cũ trong tôi .  

         Tôi ra lệnh chuyển-giao nội-vụ cho nhà chức-trách địa-phƣơng, là ngƣời hiện nay thay thế ―ông Ðồn Lợi‖ 

ở Cuộc, tên mới cuả Ðồn, Cảnh-Sát Ðông-Ba .  

         Bây giờ ở đây chỉ có một Trƣởng Cuộc Cảnh-Lực kiêm-nhiệm đại diện cuả Ngành Ðặc-Cảnh, cuả tôi, tại 

cấp Phƣờng này, chứ không còn có tên hề mặt-ngựa đã có một thời chọc cƣời tức-bụng chảy-nƣớc-mắt cho cả 

mấy thế-hệ đồng-bào ở cố đô ...  

 

   

                                                  Huế, 1973  

MỘT BUỔI SÁNG CỦ-MẬT 

Ở NHÀ 

  

        Tôi đi ăn sáng về thì thấy cô Băng-Sƣơng đã đợi sẵn ở chòi gác của các anh an-ninh.  Cô là chị của một 

ngƣời em dâu của tôi.  Lúc sáng sớm cô đã gọi điện-thoại xin đến thăm tôi.  Tôi mời cô lên lầu. 

        Trung-úy Lê Văn Vọng, em tôi, mất tích trong vụ Việt-Cộng tấn chiếm Xã Tân-Cảnh thuộc Quận Dakto, 

Tỉnh Kontum, vào "mùa hè đỏ lửa" năm 1972.  Sau Hiệp-Định Paris 27-1-1973, tôi đã hỏi chuyện các cảnh-



nhân và quân-nhân bị bắt tại mặt trận ấy và đƣợc đối-phƣơng trao trả tại Quân-Khu I, thì một số cho biết có thấy 

Vọng bị thƣơng và bị địch dẫn đi, và một số khác xác-nhận đã thấy em bị giặc bắn chết bỏ xác bên bìa rừng. 

        Hồi đó, để dò-hỏi thêm tin-tức về em rể của mình, Sƣơng vào Nha-Trang tìm thăm tôi.  Là một thiếu-nữ 

đẹp, ăn mặc hợp thời-trang, nói-năng hoạt-bát, giao-thiệp rộng, cô xông-xáo hoạt-động trong ngành buôn hàng 

chạy.  Ngay lần đầu tiên gặp nhau ấy, cô đã nói với tôi: "Em không ngờ chỗ ở của anh mà lại đơn-sơ nhƣ thế 

này!"  Tôi đã bị chạm tự-ái, bỏ vào buồng trong nhƣ có việc cần.  Thiếu-tá Nguyễn Văn Thắng, Chánh Sở Tiếp-

Trợ, lúc ấy đang ngồi nói chuyện với các con tôi ở bên ngoài cửa sổ, quay mặt vào nói với Sƣơng: 

        -- Ông nuôi cả một gia-đình, tiền đâu mà sắm-sửa.  Kinh nhật-tụng của ông là hai câu thơ Cung-Oán mà 

ông dán trong phòng giấy đối-diện với bàn viết của ông: 

                Mùi tục-lụy lưỡi tê tân khổ 

                Đường thế-đồ gót rỗ khi-khu... 

        Nhƣng Sƣơng không hiểu.  Lúc chào giã-từ tôi, cô còn nói: "Ƣớc chi em ở gần anh thì 'ông Phụ-Tá Vùng' 

có thua gì ai!"  Câu nói ấy tôi làm sao quên... 

        Sau một lát chuyện-trò, Sƣơng đi vào mục-đích chính.  Cô muốn mƣợn của tôi chiếc xe Jeep, mang số ẩn-

tế nhƣng có thiết-trí nhiều máy vô-tuyến truyền-tin, để chở một số hàng từ Đà-Nẵng ra Huế, cốt-yếu là qua lọt 

trạm kiểm-soát hỗn-hợp trên đỉnh Đèo Hải-Vân. 

        Thảo nào, ít nhất thì tôi cũng đã bị một sĩ-quan, thiếu-tá Tôn Thất Xanh, thuộc Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Đoàn I, 

đeo sát hai ngày liền để xin mƣợn chiếc xe của tôi, nói là chỉ để di-chuyển một vòng mà thôi. 

        Tôi rán giữ mình cho khỏi run, dằn từng tiếng một: "Không đƣợc!  Và từ nay tôi không muốn thấy mặt cô 

nữa!" 

        Đó là lần thứ hai Sƣơng đến thăm tôi.  Lần này, tuy cả hai đều ở Đà-Nẵng, song là lần đầu tiên mà cũng là 

lần cuối cùng cô tiến tới để "ở gần tôi". 

* 

        Thấy khách đã ra về, thiếu-úy Ngô Anh Tuấn đƣa cô Vũ Thị Hoa lên gặp tôi.  Hoa là mật-viên đã móc nối 

đƣợc thông-dịch-viên Teleski của Phái-Đoàn Ba-Lan.  Cô xin điệp-trƣởng Tuấn cho cô đƣợc gặp cấp chỉ-huy 

cao nhất, để cô yên-tâm với những hoạt-động đầy tính phi-pháp mà Tuấn giao cho -- liên-hệ mật-thiết với kẻ thù 

của Thế-Giới Tự-Do. 

        Cuộc tiếp-xúc chỉ có tính-cách tâm-lý-chiến.  Tất cả những gì liên-quan đến Hoa thì tôi đã biết.  Ngƣợc lại: 

nhân-viên gác cổng; tài-xế trực; vũ-khí, máy-móc và tài-liệu đầy phòng; chốc chốc lại có ngƣời gọi điện-thoại 

và âm-thoại đến; chỉ cần chừng đó là đã đủ cho cô thỏa-mãn rồi. 

* 

        Ngang đây, Ngƣời Bạn Đồng-Minh gọi đến, đề-nghị cho hai cộng-sự-viên đƣợc đến gặp tôi.  Tôi đồng ý. 

        Nguyên Ferguson có tổ-chức một số đƣờng dây tình-báo riêng.  Theo nguyên-tắc nghề-nghiệp, mỗi lần nhờ 

ngành Đặc-Cảnh điều-tra về ngƣời nào thì anh phải trao danh-sách cả năm/bảy ngƣời, với những đặc-điểm khác 

nhau, để ngƣời hiếu-kỳ khó đoán ra ai là mục-tiêu.  Tôi bảo anh: "Anh làm thì đỡ cho tôi.  Hãy tin tôi, đừng giấu 

gì tôi mà chậm-trễ và tốn-kém bội phần!"  Từ đó, anh gửi-gắm các thông-dịch-viên của anh cho tôi, và tôi đã 

giúp họ vƣợt nhiều khó-khăn. 

        Về sau, anh dùng thêm hai ngƣời Mỹ, mà anh giới-thiệu với tôi là Addison và Baker.  Theo kế-hoạch 

chung, tôi thỏa-thuận biệt-phái đến hợp-tác trực-tiếp với họ một số Trƣởng Mối của tôi mà anh nhận xét là xuất-



sắc.  Điều-kiện của tôi là chỉ chống Cộng, không đƣợc dính vào nội-tình Việt-Nam.  Tùy theo diễn-tiến, chính 

Ferguson sẽ thông-báo cho tôi biết kết-quả từng vụ qua từng giai-đoạn. 

        Một thời-gian sau, thấy kết-quả tốt, đại-úy Nguyễn Công Văn ra lệnh cho các Trƣởng Mối biệt-phái ấy 

cũng phải báo-cáo lên Sở Tác-Vụ đầy-đủ chi-tiết về những hoạt-động liên-quan. 

        Một hôm, Sở Tác-Vụ trình lên tôi một số báo-cáo đáng chú ý.  Khi đọc đến tƣờng-trình của Trƣởng Mối 

Nguyễn Nam, tôi nổi giận gọi ngay các cấp chỉ-huy trực-hệ của anh vào la rầy.  Đó là một cuộc tiếp-xúc giữa 

Trƣởng Lƣới Addison với một cán-bộ Việt-Cộng thuộc Tỉnh-Ủy Quảng-Nam, tại một "địa-điểm an-toàn" trong 

Tỉnh Quảng-Tín.  Addison không cho Nam cùng dự, nhƣng Nam nói là cần dự cho biết để về tƣờng-thuật lên 

cấp trên, nên ngƣời phối-tác Hoa-Kỳ này cho treo một cái màn ngăn đôi căn phòng, để anh ngồi phía trƣớc mà 

chuyện-trò với mục-tiêu, còn ngƣời phối-tác Việt-Nam kia thì nấp đằng sau mà nghe-ngóng nội-dung.  Tôi bảo 

thuộc-viên không nên lép vế quá đáng.  Mình cần họ phƣơng-tiện và kỹ-thuật, nhƣng họ cần mình an-toàn và 

hiệu-năng -- lả điều thiết-yếu hơn.  Nếu còn gặp các trƣờng-hợp tƣơng-tự, mình không ngang hàng với họ thì 

thôi, đừng thèm đóng vai chầu-rìa; đợi về trình tôi, tôi sẽ hỏi cấp chỉ-huy của họ. 

        Tôi gọi điện-thoại phản-đối sự-việc với Ferguson.  Ngƣời Bạn Đồng-Minh đã xin lỗi tôi, và hứa từ nay hai 

bên đều dự mọi cuộc tiếp-xúc.  Tôi nói tôi không đòi cho các Trƣởng Mối của tôi, dù có tƣ-cách Đồng-Trƣởng-

Lƣới với các ngƣời bạn phối-tác Mỹ, tham-dự mọi cuộc gặp mặt; tôi chỉ bất-bình những sự sắp-xếp có vẻ linh-

động nhƣng thiếu tế-nhị nhƣ đã xảy ra mà thôi. 

        Nhân-viên phòng-vệ gọi máy báo tin; tôi nhìn xuống cổng nhận-diện đúng là hai Trƣởng Lƣới Mỹ, bảo mở 

cổng cho họ vào và đƣa họ lên gặp tôi. 

        Addison xin lỗi tôi xong, Baker xin nêu thắc-mắc.  Anh hỏi: ngoài việc nhờ các bạn Việt-Nam điều-tra, 

theo-dõi, giám-thị, tiếp-cận, móc-nối, tuyển-mộ, nhƣ mấy lâu nay, anh có thể tiếp-tục nhờ cả những việc lặt-vặt, 

thí-dụ mua sắm bƣng dọn đồ-ăn thức-uống?... 

        Tôi thấy đó cũng là thắc-mắc chung.  Tôi nói: Các anh không thể ra chợ mua về vài tô bún Huế, phở Bắc 

hay mì Nam.  Bƣng dọn không có nghĩa là làm tôi-tớ.  Nhiều chủ nhà vẫn làm nhƣ thế để tỏ lòng hiếu-khách, 

đặc-biệt khi nhà neo đơn.  Hơn nữa, bƣng dọn cũng là cơ-hội để kiểm-soát lần chót mọi món bày ra, tránh 

những đáng tiếc, nhất là khi cần củng-cố niềm tin giữa các bên.  Tóm lại, đó là vấn-đề phân-công phân-

nhiệm.  Nếu thấy có ngƣời nấp sau phông màn để nhắc tuồng cho các diễn-viên thì ai cũng công-nhận vai trò đó 

tuy khiêm-nhƣờng nhƣng cần-thiết; còn nếu thấy có ngƣời phải nấp lén để nghe trộm thì ai cũng cho rằng đó là 

việc làm bất-minh.  Làm bẽ mặt ngƣời khác là vấn-đề xử-thế. 

        Cả hai xin lỗi tôi lần nữa, cám ơn và cáo-từ tôi khi nghe chuông điện-thoại reo. 

* 

        Thiếu-tá Thái Văn Hòa, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Quảng-Ngãi, báo-cáo rằng gia-đình Phạm Văn Đồng ở 

Quận Mộ-Đức đã chuẩn-bị sẵn-sàng để đón tiếp mấy ngƣời Mỹ sẽ đến thăm nhà thờ họ Phạm sáng hôm nay. 

        Đó là hai nhà-báo Hoa-Kỳ, một nam một nữ.  Nhân dịp họ đến Hà-Nội phỏng-vấn Thủ-Tƣớng Chính-Phủ 

Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa, Đồng đã nhờ họ khi vào Miền Nam thì tìm đến chụp lại giùm bức ảnh của thân-

phụ mình. 

        Tôi đã thảo-luận với Hòa về việc này rồi.  Cấp trên chỉ cần chỉ-thị tổng-quát là bảo-vệ an-ninh cho các ký-

giả ấy; nhƣng những sự-kiện biến-ảo có thể xảy ra nhân dịp này thì cấp chỉ-huy trực-tiếp tại địa-phƣơng nếu có 

ý-thức chính-trị và tinh-thần trách-nhiệm cao, phải cẩn-thận dự-phòng. 



        Chán gì cách có đƣợc tấm ảnh ấy mà Đồng không làm từ mấy mƣơi năm nay?  Dù thân-nhân hiện quản-lý 

nhà thờ ấy có chống-Cộng đến mấy đi nữa, chắc họ cũng không cản-trở một đồ-đệ vô-gia-đình có ảnh để nhìn 

ngắm mà tƣởng nhớ đến công ơn sinh-dƣỡng của cha mình?  Có thể tin là Việt-Cộng sẽ không thực-hiện khủng-

bố, phá-hoại vào dịp này; nhƣng nếu chúng không bạo-động mà lại cho cơ-sở đến khiêu-khích, nhƣ treo cờ, 

giăng biểu-ngữ, rải truyền-đơn, hô khẩu-hiệu, hoặc "hiền-lành" hơn thì công-khai nhờ các nhà báo ấy chuyển 

đến Đồng thƣ chúc-tụng, kiến-nghị ủng-hộ Đồng và đồng-bọn, v.v...  Những sự việc ấy sẽ là đề-tài thời-sự nóng 

bỏng đối với ngành truyền-thông Mỹ, có hại cho ta rất nhiều; tuy thế, nếu ta bắt-bớ, ngăn-chận tại chỗ, thì lại có 

hại nhiều hơn. 

       Thuyết-phục hơn hết là có thân-nhân của các nạn-nhân Việt-Cộng, với những tài-liệu và hình-ảnh cụ-thể, 

đứng ra phản bác ngay thủ-đoạn tuyên-truyền của đối-phƣơng... 

       Tin-tƣởng ở cặp Hồ Anh Triết, thiếu-tá Chỉ-Huy Cảnh-Lực, và Hòa, trong vụ này, tôi chỉ nhắc-nhở Hòa nhƣ 

trên, và dặn: Nếu chƣa cần có hành-động tức-thời thì chỉ chụp ảnh những kẻ lạ mặt và giựt dây, theo-dõi từ xa, 

rồi sẽ nhận-diện và truy-tầm sau... 

* 

        Tôi vừa gác máy, định đọc xấp hồ-sơ còn đợi trên bàn, thì điệp-trƣởng Phạm Văn Miễn dẫn Lan và Thu-

Nga lên. 

        Hai nữ mật-viên này là đôi bạn chí-thân, cùng học lớp 12 trƣờng tƣ-thục Bồ Đề với cùng một thầy giáo là 

Vĩnh Linh.  Linh là cựu cán-bộ cộng-sản.  Thời-gian gã bị tù ở Đảo Côn-Sơn, gã là một trong số những cán-bộ 

trung-kiên, lén-lút cùng nhau trau dồi lý-thuyết Mác+Lê và chia sẻ kinh-nghiệm đấu-tranh.  Gã mang thập-giá 

trƣớc ngực để nấp bóng cái huyền-thoại một thời là "tín-đồ Đạo Ky-Tô thì không phải là cộng-sản"; gã hoạt-

động tích-cực trong tổ-chức Gia-Đinh Phật-Tử địa-phƣơng nên đƣợc Thị-Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-

Nhất Đà-Nẵng quý trọng, nam nữ thiếu-niên học-sinh Phật-Tử kính yêu, và riêng cặp Lan--Thu-Nga xem là 

thần-tƣợng.  Linh sống độc-thân trên một căn gác, và hai cô thì đeo sát gã đến nỗi Đặc-Cảnh sở-tại cũng nghi 

hai cô là cơ-sở Việt-Cộng, và khó lòng dòm-ngó trong phòng gã hoặc giám-thị bên ngoài, vì hai cô làm tai-mắt 

báo-động và bảo-vệ cho gã tận-tình. 

        Với kế-hoạch của tôi, Ngành Đặc-Cảnh Vùng I đã tuyển-dụng đƣợc cặp Lan--Thu-Nga.  Tôi giao cho thầy 

giáo cũ của hai cô là Miễn điều-khiển điệp-vụ.  Đêm qua, hai cô đã chụp ảnh cảnh một chồng báo "Cờ Giải-

Phóng" và tài-liệu của Liên-Khu V Việt-Cộng mà Linh mang về giấu trong phòng, nơi chứa đầy kinh sách Phật-

Giáo, và chọn mỗi loại một bản đƣa ra cho Miễn mang đi chụp sao xong trả lại chỗ cũ tức thời. 

        Nhờ Lan và Thu-Nga mà Ngành Đặc-Cảnh xác-nhận đƣợc việc Vĩnh Linh đã tái hoạt-động cho Việt-

Cộng.  Gã vẫn là nhân-vật nằm vùng hợp-pháp quan-trọng của địch tại thành-phố Đà-Nẵng và Tỉnh Quảng-

Nam, nhất là sau khi tên Hà Kỳ Ngộ, cựu Bí-Thƣ Thành-Ủy, bị Công-An Quốc-Gia bắt giam và đã trở thành 

phế-nhân, và tên Lê Độ, đội-trƣởng Đặc-Công, bị Đặc-Cảnh bao vây hạ-sát tại trận. 

        Vĩnh Linh không bao giờ tiếp đón đồng-chí tại nhà.  Do đó, Lan và Thu-Nga chỉ có thể nghe thấy và thu-

thập những gì có thể đƣợc tại chỗ ở của gã mà thôi.  Tuy nhiên, xuất-phát từ đó, Ngành Đặc-Cảnh đã phát-hiện 

đƣợc hầu hết các mối quan-hệ bí-mật của gã, và đã tuyển-dụng đƣợc hai tên quan-trọng nhất trong số các cán-bộ 

Việt-Cộng nội-thành.  Vì địch thiếu ngƣời, vả lại cũng để khai-thác khả-năng đa-diện của mỗi cá-nhân, nên 

nhƣng phần-tử này cầm nắm nhiều đƣờng dây trùng-lập nhau, cấp Liên-Khu, cấp Tỉnh, cấp Thành, cấp 

Khu.  Những điệp-vụ này đã đƣợc cách-trách, trích-tri, đối với cả Miễn; hơn nữa, Miễn còn đảm-trách một mục-

tiêu khác. 



* 

        Tôi đang tiếp hai cô thì nhân-viên an-ninh gọi máy báo-cáo có mấy sĩ-quan Không-Quân xin lên thăm tôi. 

        Tôi ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy hai ngƣời bạn của cháu tôi; đại-úy Tân đứng đợi ở cổng và đại-úy Nhiên 

thì ngồi ở quán giải-khát bên kia đƣờng nhìn qua.  Tân xin dùng máy điện-thoại ở cổng nói chuyện với tôi. 

        Vì nghề-nghiệp, tôi đã chấp-nhận càng quen biết nhiều ngƣời càng tốt.  Hai bạn trẻ này đã đến thăm tôi vài 

lần, và có một lần đã gặp dịp tán-tỉnh mấy nữ-sinh-viên Viện Đại-Học Đà-Nẵng lúc ấy có mặt tại nhà tôi. 

        Tôi hỏi các anh có việc gì khẩn-cấp không.  Tân trao máy cho Nhiên lúc ấy vừa chạy qua.  Tôi bảo các anh 

lần sau hãy đến, vì tôi đang bận việc.  Nhiên xin lỗi: "Thấy có các cô, bọn cháu tƣởng là..." 

* 

        Sau khi tôi khen-ngợi và khƣyến-khích Lan và Thu-Nga trong công-tác đƣợc giao-phó, hai cô khều tay và 

nháy mắt với Miễn tỏ ý muốn nhờ anh nói giùm với tôi một điều gì đó.  Tôi nói: "Không đƣợc.  Chính miệng 

các cháu phải nói ra thì ngƣời nghe mới đánh giá đƣợc những cảm nghĩ của các cháu".  Hai cô nhƣờng nhau, 

cuối cùng Lan ấp-úng: 

        -- Chúng cháu xin làm mọi việc bác bảo, nhƣng xin bác tha cho thầy Linh! 

        Tôi hỏi: "Tha nghĩa là thế nào?"  Thu-Nga đánh bạo: "Nghĩa là không bắt!"  Tôi lại hỏi: "Thế thì việc các 

cháu làm mấy lâu nay không phải là để có thêm bằng-chứng cụ-thể để kết tội Vĩnh Linh hay sao?"  Hai cô nhìn 

nhau, bỗng nhiên nƣớc mắt trào ra.  Lan run giọng nói: "Thầy Miễn nói là bác sẽ tha cho!" 

        Tôi thấy tội-nghiệp cho hai cô bé.  Việc phân-tích tình-cảm của họ đối với gã mần tuồng chính-trị kia, tôi 

đã giao cho Miễn.  Tôi vội trấn-an Lan và Thu-Nga: "Đúng thế, bác sẽ tiếp-tục để cho Vĩnh Linh tự-do, nếu 

đƣơng-nhân không phạm tội hình-sự và không... xâm-phạm An-Ninh Quốc-Gia..." 

        Hai cô đƣợc tôi biếu mỗi ngƣời hai bộ Từ-Điển Anh-Việt Việt-Anh cỡ lớn, và một chiếc áo mƣa nhựa màu 

kiểu mới, ra về với nét mặt hân-hoan. 

* 

        Miễn chƣa xuống xong, chuông điện-thoại đã reo.  Qua hệ-thống riêng của Tòa Tổng-Lãnh-Sự Hoa-Kỳ, 

thiếu-tá Ngô Phi Đạm, Chánh Sở Tác-Vụ, báo-cáo là có hai nhân-viên Đặc-Nhiệm của mình vừa bị Cảnh-Sát 

sở-tại tạm giữ vì đã nhận tiền hối-lộ của một ngƣời chủ số-đề. Nguyên họ theo rình, bắt đƣợc ngƣời-làm-cái ấy 

với đầy-đủ sổ sách và tiền tang.  Số-đề là một loại cờ-bạc bị cấm; nếu bị bắt thì không những chỉ bị tịch-thu hết 

tiền mà còn có thể bị tù. Hai nhân-viên kia nhận tiền "trà nƣớc" để tha cho ngƣời chủ-đề. 

        Đây là một tệ-nạn làm đau đầu, mà cũng là một thảm-cảnh làm đau lòng những ngƣời có ƣu-tƣ. Nhân-viên 

nào cũng phải hoạt-động gian-khổ nhiều ngày mới có một lần tiếp-xúc với mật-báo-viên, mà mỗi lần nhƣ thế thì 

chỉ ăn ké đƣợc một tô phở, hút ké đƣợc vài điếu thuốc, chƣa tới hai trăm đồng; nếu anh-ta ăn-cắp thì-giờ hành-

sự và lợi-dụng chiếc xe Honda-2-bánh của cơ-quan cấp cho, để đi chở "thồ" hành-khách, thì mỗi ngày anh-ta 

kiếm đƣợc hằng chục mối, mỗi mối đến năm trăm đồng!  Vật-giá đắt-đỏ, lƣơng-tiền ít-oi, khích-lệ cách nào để 

cho ai cũng chú-tâm vào trách-vụ của mình!  Huống chi, trong vụ này, chỉ trong nháy mắt, họ đƣợc chủ-đề dúi 

cho cả chục ngàn đồng! 

        Mới nghe nghe ngang đây thì chuông điện-thoại hệ-thống quân-sự reo.  

*  

 Trung-tá Huệ, Phó Sở I An-Ninh Quân-Đội, cho tôi biết là đêm qua Bộ Tƣ-Lệnh Hải-Quân Vùng I 

Duyên-Hải có bắt đƣợc một chiếc tàu xâm-nhập vào hải-phận của ta.  Thủy-thủ-đoàn khai là ngƣ-dân của Đài-

Loan, đi làm biển bị lạc đƣờng.  Hiện Phòng Nhì và An-Ninh Quân-Đội đang sơ-vấn nội-bọn. 



        Huệ thông-báo là lát nữa sẽ chuyển-giao nội-vụ cho tôi chấp-lý, và tàu đang đƣợc kéo vào bến cảng Đà-

Nẵng sáng nay.  

*  

    Tôi trở lại với thiếu-tá Đạm.  

 Vụ chiếc tàu quan-trọng hơn nên cần giải-quyết trƣớc.  Ở Vùng I này, không những chỉ có tàu của Đài-

Loan, mà còn có cả tàu của Bắc-Việt và của Đảo Hải-Nam thuộc phe cộng-sản Trung-Hoa, thỉnh-thoảng bị bắt 

gặp, khi thì khai là vào xin tránh bão, khi thì khai là bị lạc hải-trình.  Đối với mỗi quốc-tịch ta có một đƣờng-lối 

đối-xử khác nhau, nhƣng điều tiên-quyết vẫn là xác-nhận xem chúng thật-sự xuất-phát từ gốc-gác nào.  

 Hồi tôi còn coi Ngành Đặc-Cảnh ở Vùng II, trong một nỗ-lực phối-hợp với Nha Công-Tác thuộc Bộ 

Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng, chính tôi đã đích-thân, cùng với các viên-chức từ Sài-Gòn ra, chận bắt ngang 

hải-phận Tỉnh Khánh-Hòa và xuống lục-soát một chiếc ghe mà tin-tức nội-tuyến cho biết là của Cộng-Sản Bắc-

Việt Xâm-Lƣợc dùng để chở một số cán-bộ tình-báo chiến-lƣợc ngụy-trang ngƣ-dân xâm-nhập vào Miền Nam.  

Giấy-tờ tùy-thân của chúng đúng là Thẻ Căn-Cƣớc bọc nhựa của Cảnh-Sát Quốc-Gia cấp; số và sổ đăng-bạ ghe 

thuyền của chúng đúng là của Chính-Quyền Quốc-Gia Tỉnh Quảng-Nam cấp.  Điện hỏi nguyên-quán, nhà cầm 

quyền địa-phƣơng xác-nhận quả thật có những dân chài, với họ tên, ngày sinh, nơi sinh, số thẻ căn-cƣớc, đúng 

nhƣ đã thấy; và tìm-tòi khắp nơi, kể cả lặn xuống rà-kiếm dƣới đáy ghe, chúng tôi cũng không thu-thập đƣợc 

một dấu-vết gì khả-nghi.  Chúng tôi đã định trả tự-do cho chúng tại chỗ.  Thế nhƣng, sau khi đƣa chúng về trụ-

sở và thẩm-vấn kiên-trì, Ngành Đặc-Cảnh đã lần lần moi ra sự thật, và đã xuống ghe, dựa theo lời khai chỉ-dẫn 

của can-nhân, dò lại thì tìm thấy, dễ nhƣ trở bàn tay, những tài-liệu bí-mật cùng với những bộ-phận rời của một 

chiếc máy vô-tuyến truyền-tin tối-tân.  Cả bọn đều là gián-điệp của Miền Bắc, đƣợc huấn-luyện kỹ-càng và 

đƣợc cấp phát đầy-đủ chứng-từ giả-mạo tinh-vi, để đóng vai dân biển của Miền Nam.  

*  

 Tôi liền ra lệnh triệu-tập các bộ-phận liên-hệ -- Phòng Thẩm-Vấn của đại-úy Phùng Văn Tƣ, Phòng 

Đặc-Nhiệm của trung-úy Phạm Văn Dũng, Phòng Điều-Vụ của trung-úy Lữ Kế Xƣơng, v.v... – đến trụ-sở làm 

việc ngay.  

 Xong, tôi gọi điện-thoại đến tƣ-thất ông Tổng-Lãnh-Sự Trung-Hoa Quốc-Gia, báo tin và xin ông cho 

tôi mƣợn, nhƣ những lần trƣớc, một thông-dịch-viên biết nhiều thứ tiếng Trung-Hoa.  

 Tiếp theo, tôi nhờ Sĩ-Quan Trực tại Bộ Tƣ-Lệnh Vùng tìm giùm Chánh-Sở Tƣ-Pháp là trung-tá 

Nguyễn Văn Long.  Tôi định nhờ Long nhận lãnh hai nhân-viên Đặc-Nhiệm Vùng về để Bộ Tƣ-Lệnh Vùng 

giải-quyết.  Theo đề-nghị của tôi mà Tƣ-Lệnh Vùng đã chấp-thuận, Sở Tƣ-Pháp chỉ truy-tố nhân-viên Đặc-Cảnh 

phạm-pháp khi nào có sự đồng-ý của tôi; và trung-tá Tạ Văn Sánh, Chánh Sở Nhân Huấn, cùng đại-úy Nguyễn 

Dạng, Chủ Sự Phòng Quản-Trị, đã chuyển-giao phần-vụ quản-trị, thƣởng/phạt nhân-viên Ngành Đặc-Cảnh cho 

Sở Tiếp Trợ thuộc quyền tôi.  

 Dở chừng thì chuông điện-thoại hệ-thống Bƣu-Điện reo, đại-tá Nguyễn Xuân Lộc nhắc tôi phái ngƣời 

đến phỏng-vấn bà chị của trung-tƣớng Hoàng Xuân Lãm, nguyên Tƣ-Lệnh Quân-Đoàn I và Quân-Khu I, để biết 

thêm về tình-hình đời sống dƣới chế-độ cộng-sản.  Bà lâu nay sống ở phía Bắc vĩ-tuyến 17, vừa mới vƣợt tuyến 

vào Nam tìm Tự-Do, hiện đang tạm-trú tại tƣ-dinh của trung-tƣớng Ngô Quang Trƣởng, đƣơng-kim Tƣ-Lệnh 

Quân-Khu.  

 Lại thêm một chuyện phiền-phức: đại-úy Nguyễn Công Văn, Phó Sở Tác-Vụ, gọi máy vô-tuyến báo-

cáo là anh vừa mới tông xe, gây thƣơng-tích cho một ngƣời đi đƣờng.  



*  

 Không thể tiếp-tục ngồi nguyên một chỗ mà chỉ-huy, mà phải chính mình ra tay làm lấy một số việc 

thừa-hành, nhƣ trong đa-số trƣờng-hợp khác, tôi vội ôm theo chồng hồ-sơ hiện-hành xuống lầu, ra hiệu cho tài-

xế và vệ-sĩ lên xe... 

  

  

 

 

 

 

NỮ-SĨ VI KHUÊ 

  

  

Lê Xuân Nhuận Chống phe Hinh+Xƣơng 

để ủng-hộ Thủ-Tƣớng Ngô Đình Diệm 

(mời xem) 

  

        TRỤ-SỞ Ðài Phát-Thanh Huế tọa-lạc ngay trên bờ Hữu-Ngạn cuả Sông Hƣơng, cạnh mé Tây cuả đầu 

Cầu Trƣờng Tiền, đối-diện đại-khách-sạn Morin bên kia đại-lộ Duy Tân. 

        Thuở ấy, chƣa có các Ðài cấp Tỉnh, Ðài Huế là Tiếng Nói chung cuả cả Miền Trung, nên máy phát rất 

mạnh, xuýt-xoát Ðài Quốc-Gia và Ðài Pháp-Á (Radio France-Asie) cuả Pháp ở Sài-Gòn, nghe đƣợc cả ở Miền 

Bắc lẫn Miền Nam Việt-Nam. 

        Cả nƣớc chƣa có hệ-thống truyền-hình; cả Miền Trung chỉ có vài ba tờ nhật-báo ở Huế mà thời-sự thì dựa 

theo tin-tức đọc chậm cuả Ðài Sài-Gòn.  Trong tình-hình đó, Ðài Huế là món ăn tinh-thần hằng ngày cuả đồng-

bào Miền Trung, và cuả những ngƣời ở phiá ngoài Tỉnh Thanh-Hoá và ở phiá trong Tỉnh Bình-Thuận mà có 

gốc-gác hoặc liên-hệ đời sống ở Miền Trung. 

  

        NGOÀI những tiếng hát cuả các nam+nữ ca-sĩ mà một số về sau vào Sài-Gòn thì trở thành danh-ca cuả 

toàn dân, giọng bình và ngâm thơ cuả các thi+kịch-sĩ tên-tuổi một thời, tiếng hát cuả các danh-ca quốc-tế trong 
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các chƣơng-trình nhạc ngoại-quốc do thính-giả yêu-cầu, và giọng đọc xì-xồ cuả mấy ngƣời Pháp trong chƣơng-

trình vô-tuyến cuả Service d'Information, những ai đã từng nghe Ðài Huế cũng đều xác-nhận rằng ngƣời nữ-

xƣớng-ngôn chính cuả Ðài này có một giọng đọc truyền-cảm vô-cùng.  Giọng đọc cuả ngƣời con gái Huế ấy 

chẳng những dịu-dàng, ngọt-ngào, ấm-cúng, hấp-dẫn, mà còn trí-thức, vì không bao giờ vấp phạm lỗi-lầm khiến 

thính-giả khó chịu hoặc làm sai lạc ý nghiã của câu văn. 

        Những ngƣời hiếu-kỳ đi ngang qua Ðài Huế thƣờng để ý thấy có một thiếu-nữ be-bé xinh-xinh, cƣ-ngụ 

trong một căn phòng khiêm-tốn ở tầng trên cuả một buồng-kho bên hông trụ-sở Ðài .  Một cầu thang nhiều bậc 

xi-măng từ mặt đất bắc lên cửa phòng làm cho căn phòng có vẻ cao hơn, khiến các thanh-niên ái-mộ đặt cho 

ngƣời-đẹp và căn phòng ấy cái mỹ-danh ―nàng bồ-câu trên chuồng bồ-câu‖.  Ðó chính là cô xƣớng-ngôn.  

  

        SAU ngày hồi-cƣ vào đầu năm 1947, tôi thƣờng đến Ðài Huế để góp phần vào các chƣơng-trình kịch vô-

tuyến hằng tuần, kể cả việc trình-bày một số kịch thơ dã-sử và xã-hội cuả tôi, trong đó nhạc-sĩ Trịnh Văn Ngân 

là một trong những cây ngâm tuyệt-vời . 

        Do đó, tôi quen biết ―nàng bồ-câu trên chuồng bồ-câu".  Tên nàng là Trần Trinh Thuận, tức nữ-sĩ Vi Khuê, 

một biên-tập-viên chính-ngạch có giọng nói trời cho nên kiêm luôn phần-vụ xƣớng-ngôn. 

        Tuy Vi-Khuê làm việc ở một cơ-quan thông-tin tuyên-truyền đậm màu chính-trị, nhƣng những bài thơ cuả 

nàng hồi đó chỉ là tâm-tình cuả bạn gái ở lứa tuổi hai mƣơi, dễ thƣơng nhƣ ―con nai vàng ngơ-ngác, đạp trên lá 

vàng khô‖. 

* 

        TÔI thì lăn xả vào giữa tình-hình rối-ren cuả Quê Hƣơng. 

        Dù đã từng bị giặc Pháp tù đày, tôi vẫn giao-du tuy không đồng-ý với Hồng Quang, chủ-nhiệm báo ―Ý 

Dân‖, là ngƣời chọn chủ-nghiã cộng-sản để chống chủ-nghiã thực dân, và vẫn cộng-tác tuy không thuận-tình với 

Phạm Bá Nguyên, chủ-nhiệm báo ―Công Lý‖, là kẻ nhận Ðệ-Tứ thay cho Ðệ-Tam.  Tôi lui+tới với Duy Sinh 

nhƣng chƣa yên tâm vì huyền-thoại văn-hoá điệp-báo cuả Nguyễn Bách Khoa .  Tôi rất đau lòng vì đồng-bào 

đói khổ, nhƣng chỉ hiệu-chính giùm thi-pháp chứ không tán-thành nội-dung khích-động giai-cấp đấu-tranh trong 

thi-tập ―Tiếng Nói cuả Dân Nghèo‖ cuả Vân Sơn PMT (Phan Mỹ Trúc).  Tôi thân+thƣơng Trụ Vũ và Quách 

Thoại nhƣng không hợp tính với họ vì lối sống phóng-túng của hai nghệ sĩ thân-nhân ấy cuả Vi Khuê .  Tôi tiếp 

xúc với tác-giả nhƣng không khép mình trong triết-thuyết bi-quan trong ―Con Thuyền Không Bến‖ cuả Nguyễn 

Vũ Ban.  Tôi thả hồn lên cõi siêu-nhiên nhƣng không bƣớc vào nƣơng nhờ Cƣả Thiền trong ―Không Bến Hạn‖ 

cuả Huyền Không. 

       Tôi ủng hộ cả hai đƣờng lối phuc-hồi độc-lập quốc-gia: công-nghiệp kháng-chiến vũ-trang chân-chính cuả 

ngƣời dân, và nỗ-lực ngoại-vận ôn-hoà cuả các chính-trị-gia không cộng-sản trong lòng Thế-Giới Tự-Do. 

        Riêng ở phiá bên này lằn ranh, tôi nhận thấy Cựu-Hoàng Bảo Ðại thì quá yếu mềm mà đế-quốc Pháp thì 

còn luyến tiếc giấc mơ đô-hộ Việt Nam, nên viết cuốn truyện dã-sử ―Trai Thời Loạn‖ để gửi gắm ý mình, và 

kết-quả là tôi bị cơ-quan An-Ninh Quốc-Gia bắt giam; sau nhờ có các ông Cao Văn Chiểu, Lê Tảo, cùng nhiều 

nhân-sĩ khác, can-thiệp với Thủ-Hiến Phan Văn Giáo, tôi mới đƣợc thả ra. 

        Ðể tạo một thế đứng vững-vàng hơn, tôi thành-lập Thi+Văn Ðoàn ―Xây Dựng‖, xuất-bản các tác-phẩm cuả 

mình và cuả các bạn từ Bắc chí Nam.  Mới bắt đầu thì Nhất Hiên (Phan Nhật Hiến) bỏ theo Việt Minh, và nửa 

chừng thì Nhƣ Trị (Bùi Chánh Thời) cũng nhảy lên chiến-khu. 

        Tôi hƣớng về nền dân-chủ và lòng hào-hiệp cuả Hoa Kỳ nhƣ tia sáng ở cuối đƣờng hầm. 



  

* 

        THÁNG 4 năm 1954, tôi vào phục-vụ tại Phòng 5 Bộ Tƣ-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-Khu với tƣ-cách văn-nghệ-sĩ 

& ký-giả bị động-viên chuyên-môn.  Lê Ðình Thạch và Huy Vân thì kỳ-cựu, Tô Kiều Ngân gốc Nha Thông-Tin 

cũng đã thành quân-nhân.  Tchya (Ðái Ðức Tuấn) và Nhất Lang thì đồng-hoá sĩ-quan. 

        Ngoài việc viết bài cho báo ―Tiếng Kèn‖, cho các đơn-vị Võ-Trang Tuyên-Truyền ở tuyến đầu, và cho 

chính tôi đi vận động trong dân-nhân, tôi còn là phóng-viên chiến-tranh và biên-tập-viên chính cuả Ðài ―Tiếng 

Nói Quân Ðội‖ tại Miền Trung. 

        Do chƣơng-trình phát-thanh này, mà tôi là giám-đốc, tôi mới đặt phòng-giấy ngay tại trụ-sở cuả Ðài Phát-

Thanh Huế, và gặp mặt Vi Khuê thƣờng-xuyên. 

        Thay chỗ Anh Chƣơng, tôi cử Lâm Tuyền làm Trƣởng Ban Tân-Nhạc; nhƣng rồi tôi làm lơ cho Lâm Tuyền 

đào-ngũ vì anh quá chán chuyện đời .  Tôi đƣa Văn Giảng lên thay . 

        Hà Thanh mới bắt đầu vào nghề.  Những lần xe Jeep bị hƣ, tôi đạp xe-đạp qua chở Kim Tƣớc từ cƣ-xá Nha 

Thông-Tin ở bên kia cầu Trƣờng Tiền; cặp Châu-Kỳ--Mộc-Lan cuả giới ca-nhạc, cũng nhƣ Hoàng-Pha--

Phƣơng-Khanh cuả giới văn+thơ, cũng đã từng ở đây. 

  

* 

        RỒI thoả-ƣớc Geneva ra đời. 

        Trong hội-nghị quốc-tế ấy, có ba nhân-vật Việt-Nam đã đƣợc thế-giới chú ý hàng đầu: cô Thiên Hƣơng, 

con gái cuả nhà văn Hồ Hữu Tƣờng, là nữ ký-giả duy-nhất, nói đƣợc nhiều ngoại-ngữ và trẻ đẹp nhất trong giới 

truyền thông; cụ Võ Thành Minh, một lão-thi-sĩ, từ Huế đến, đã bí-mật vƣợt hàng rào cảnh-sát Thụy-Sĩ vào cắm 

trại trên bờ hồ Leman trƣớc hội-đƣờng, tuyệt-thực thổi sáo nói lên nỗi lòng cuả ngƣời dân Việt-Nam mong-

muốn Thống-Nhất và khao-khát Tự-Do; và ông Nguyễn Quốc Ðịnh, Trƣởng Phái Ðoàn thuộc chính-phủ Bảo 

Ðại, đã từ-chức để khỏi ký tên vào văn-bản thƣà-nhận việc đất nƣớc bị qua-phân. 

        Thủ-tƣớng Ngô Ðình Diệm cử ông Trần Văn Ðỗ đến thay .  Pháp và Việt-Minh thoả-thuận ngƣng bắn, lấy 

vĩ-tuyến 17 ngang sông Bến Hai làm ranh-giới Bắc Nam. 

  

* 

        Ðại-Tá Trƣơng Văn Xƣơng, Tƣ-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-Khu, thuộc cánh Tổng-Tham-Mƣu-Trƣởng là trung-

tƣớng Nguyễn Văn Hinh (con của cựu thủ-tƣớng Nguyễn Văn Tâm, thân Pháp), mở một chiến-dịch đƣa quân từ 

Huế vào tiếp-thu các Tỉnh phiá trong.  Theo chƣơng-trình chính-thức thì thủ-tƣớng Diệm sẽ từ Sài-Gòn ra chủ-

toạ lễ thiết-lập Chính-Quyền Quốc-Gia tại vùng đất mới lấy lại này.  Theo kế-hoạch riêng cuả cặp Hinh+Xƣơng 

thì Diệm, trên đƣờng đi từ Huế vào Quảng-Ngãi, sẽ bị lính và dân dàn chào bằng tiếng hô "Đả Đảo" cùng với 

trứng thối và cà chua .  Câu hỏi nổi bật là ―Mƣời vé phi-cơ cho gia-đình họ Ngô, hay là mạng sống cuả cả trăm 

ngàn binh sĩ Quốc-Gia ?‖  Các bức tƣờng vẽ khẩu-hiệu đã đƣợc xây lên; và biểu-ngữ, bích-chƣơng, cùng 

truyền-đơn liên-hệ đã đƣợc chuẩn-bị sẵn dọc đƣờng rồi . 

        Phòng 5 Quân-Khu đƣơng-nhiên đảm-trách công-tác tác-động tinh-thần này . 

        Thành Huế ngẫu-nhiên đƣợc chia thành hai trận-tuyến.  Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Khu thì đóng trong Ðại-Nội, 

phiá Bắc sông Hƣơng; nhà ông Ngô Ðình Cẩn, trung-tâm quy-tụ cuả gia-đình họ Ngô, thì nằm trên Xóm Phú-

Cam, phiá Nam sông Hƣơng.  Bộ-phận ―Tiếng Nói Quân-Ðội‖ cuả tôi lại đặt trụ-sở tại Ðài Huế, trên bờ phiá 



Nam.  Ðể biểu-dƣơng lực-lƣợng, Quân-Khu phái đến hai chiếc xe-tăng, án-ngữ hai bên sân, trƣớc Ðài Phát-

Thanh.  Các chƣơng-trình vô-tuyến dân-chính chỉ có nội-dung lập-lờ, thông-tin hàng-hai . 

        Ở Quảng-Ngãi, cán-bộ Việt Minh gài lại xúi giục dân-chúng phản-kháng lực-lƣợng tiếp-thu, vì thấy vẫn có 

cố-vấn Pháp trong hàng-ngũ Quốc-Gia; súng nổ, ngƣời chết; Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát xen vào. 

        Ở Quảng-Trị, một đơn-vị vũ-trang cuả Ðảng Ðại-Việt ly-khai lập chiến-khu chống lại chính-quyền 

Diệm.  Ðổ máu giữa những ngƣời không-cộng-sản với nhau . 

        Ðảng Cần-Lao, qua nhạc-sĩ Ngọc Linh, móc nối tôi .  Tôi không theo đảng nào hết, nhƣng quyết-định ủng-

hộ Diệm, với chủ-trƣơng ―Ðả Thực, Bài Phong, Diệt Cộng‖, để đƣợc sự giúp-đỡ cuả Hoa Kỳ.  Quốc-gia giàu 

mạnh nhất thế-giới này đã diù dắt Tây Ðức, nâng nhấc Nhật Bản, và cứu vớt Ðại Hàn.  Trung-tá Nguyễn Văn 

Bông, Tƣ-Lệnh Mặt Trận Nam–Ngãi, đã phát-biểu với trung-tá Nguyễn Văn Tố, Phó Tƣ-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-

Khu, trong khi ông lái xe ra đón Tố vào: ―Mình cộng-tác với thằng giàu thì hẳn sƣớng hơn phục vụ cho thằng 

nghèo!‖(!) 

        Tôi thảo truyền-đơn, tài-liệu, viết bài tuyên-truyền cho chí-sĩ họ Ngô. 

        Bộ Tham-Mƣu cuả Xƣơng không tin-tƣởng ở tôi.  Họ lập hẳn một Ðài Phát-Thanh riêng, trong Thành-Nội 

-- dân-chúng gọi là "Đài bí-mật" -- để tự mình phổ-biến lập-trƣờng chống-Diệm và hô-hào dân-chúng nổi lên. 

  

        KHÔNG còn bị cấp trên ràng buộc, tôi công-khai dùng ―Tiếng Nói Quân Ðội‖ để hậu-thuẫn cho Diệm và 

Hoa Kỳ. 

        Hồi ấy, chỉ có một số trong giới Nho-học lớn-tuổi nghe danh cụ Ngô Ðình Khả, còn đa-số dân-chúng nói 

chung thì ít ai biết tên ông Ngô Ðình Diệm, ngoại trừ một số ít trong giới Ky-Tô-Giáo có đọc tờ báo "Tinh 

Thần" thời-gian gần đó. 

        Chƣơng-trình phát-thanh cuả tôi có ảnh-hƣởng rất lớn trong quần-chúng, vì làn sóng cuả Ðài Huế phát đi 

rất mạnh và xa, trong lúc ―Ðài bí-mật‖ thì nhỏ và yếu, chỉ lẩn-quẩn vùng gần, lại khi-có khi-không. 

        Tôi đã lèo-lái để ngƣời dân xứ Huế, nghe Đài "của tôi" và trông thấy hai chiếc xe-tăng trấn đóng trƣớc Ðài 

mà tƣởng và tin là phe mạnh nhất trong Quân Lực đã đứng hẳn qua phiá Diệm, nên biệt-phái chiến-xa đến cho 

tôi để bảo-vệ Tiếng Nói cuả mình, chống lại phe yếu thế Hinh–Xƣơng. 

            Tòan-quốc, nhất là Sài-Gòn, hƣớng về xứ Huế, gốc-gác của họ Ngô, lấy đó làm chỉ-dấu mà lên tinh-thần. 

        Từ đó, các phần-tử thân-Diệm mới dám đứng ra khỏi vùng giới-hạn của mình mà hoạt-động rộng-rãi trƣớc 

mắt mọi ngƣời. 

* 

        TRONG những tháng ngày gay cấn ấy, cứ mỗi lần từ các cuộc hành-quân hoặc từ các hoạt-vực bên ngoài 

trở về với phòng-giấy tại Ðài, tôi lại cảm thấy nhẹ-nhõm cả ngƣời, khi gặp mặt lại những nữ-nghệ-sĩ trẻ đẹp tƣơi 

vui, nhƣ bƣớm, nhƣ hoa, tô thắm cuộc đời . Trong vƣờn thanh+sắc ấy, Vi Khuê cuả giới thi+văn vẫn gần-gũi 

với tôi hơn các bạn bên giới cầm+ca .  Nhƣng ―nàng bồ-câu‖ vẫn vô-tƣ-lự nhƣ mọi ngày, đâu biết đầu óc tôi đã 

bỏng rát những tính-toán mƣu-mô, thân xác tôi đã bầm dập những gian-nan nguy-khốn, và chỉ trở về văn-phòng 

để thƣ giãn cho những căng thẳng thần-kinh. 

* 

         THỦ-TƢỚNG Ngô Đình Diệm thắng phe Hinh+Xƣơng. 

        Hoa Kỳ mở Phòng Thông-Tin tại đại-khách-sạn Morin.  Giám-Ðốc Thompson A . Grunwald là viên-chức 

dân-sự Mỹ đầu tiên đặt chân đến Miền Trung.  Tôi tổ-chức dạy tiếng Anh trên Ðài, có Tôn Thất Ðát phụ-lực; 



tham-gia thƣờng xuyên là Thompson, và bất-thƣờng là bất-cứ ngƣời ngoại-quốc nào nói tiếng Anh mà tôi gặp 

đƣợc, bắt đầu từ đại-tá Richardson, Trƣởng Phái-Ðoàn quân-sự Hoa Kỳ T.R.I.M.  Lớp dạy tiếng Anh cuả tôi là 

lớp đầu tiên trong lịch-sử dạy tiếng Anh qua đài phát-thanh cho thính-giả Việt-Nam. 

* 

        ÐẠI-TÁ Nguyễn Quang Hoành lên thay Trƣơng Văn Xƣơng, rồi vì bất-đồng chính-kiến nên lại nhƣờng 

chỗ cho thiếu-tƣớng Lê Văn Nghiêm. 

        Ðại-úy Ngô Văn Hùng thay thế nhạc-sĩ Ngọc Linh, làm Trƣởng Phòng 5.  Văn Giảng ra đi, tôi cử Lê Trọng 

Nguyễn lên thay.  Nguyễn vừa dịch tài-liệu vừa sáng-tác nhạc; bên cạnh giai-phẩm ―Nắng Chiều‖ là ―Hoan-Hô 

Lê Thiếu-Tƣớng‖ theo lệnh cuả Hùng.  Ðể giúp Tôn Thất Ðậu chọn nhạc ngoại-quốc do thính-giả yêu-cầu, tôi 

liên-lạc với hằng chục Toà Ðại-Sứ ở Sài-Gòn, viết lời mở đầu về nền âm-nhạc cuả mỗi nƣớc, và đặc-tính cuả 

mỗi bản nhạc, để giới-thiệu trƣớc khi trình-bày .  Giáo-sƣ Lê Hữu Mục có đến chơi đàn; nữ-sĩ Nhƣ Thu đến góp 

bài; thi-sĩ Hồ Ðình Phƣơng đến ngâm thơ.  Trình-bày ―Mục Th- Ca‖ cuả tôi là Trần Anh Tuấn, Ðinh Lợi, Lan 

Hƣơng, và Tâm Thanh (Tôn Nữ Kim Ninh). 

* 

        Ở các Tỉnh Cao-Nguyên và miền núi Tỉnh Quảng-Ngãi, phong-trào đòi tự-trị cuả ngƣời Thƣợng nổi 

lên.  Chính-quyền Diệm gom các phần-tử chủ chốt ―Thƣợng Tự-Trị‖ về tập-trung ở đầu cầu Nam Giaọ.  Một 

Nha Chiến-Tranh Tâm-Lý đƣợc lập nên, đặt trụ-sở ở đầu cầu Phú Cam.  Hùng kiêm-nhiệm Nha này.  Tôi cũng 

kiêm thêm một số phần-vụ ở cơ-quan này, nên dời bàn-giấy đến đây . 

        Bộ Tƣ-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-Khu dời tổng-hành-dinh qua Hữu-Ngạn sông Hƣơng. 

        Nƣớc Việt-Nam Cộng-Hoà, với sự hậu-thuẫn của Hiệp-Chủng Quốc Hoa-Kỳ,  đƣợc Thế-Giới Tự-Do nhìn-

nhận. 

  

        TRONG những năm trẻ-trung cuả nền Ðệ-Nhất Cộng-Hoà ấy, Liên-Xô, Hoa-Cộng và Cộng-Sản Bắc-Việt, 

là những bên chủ-trƣơng chia đôi đất nƣớc Việt Nam, chƣa sẵn-sàng thực-hiện vũ-trang xâm-lƣợc Miền Nam, 

mà Hoa Kỳ thì viện-trợ tối-đa cả tinh-thần lẫn vật-chất cho con bài cuả mình và cái tiền-đồn mới lập này của họ 

ở Ðông Nam Á, nên tình-hình an-ninh khả-quan, chế-độ bắt đầu vững-vàng. 

            Thế là nhiều ngƣời liền tranh nhau mƣu-quyền thủ-lợi riêng.  Hầu hết chiến-công giữ nƣớc, cũng nhƣ 

thành-tích dựng nƣớc, đƣợc dùng để dâng lên Ngô Tổng-Thống, chỉ là những cử-chỉ qụy-lụy, những lời-lẽ tâng-

bốc, những thái-độ tôn-thờ, dành cho toàn-thể gia-đình họ Ngô, đƣợc các tay chân thân-tín cuả Cụ xét thấy êm 

tai đẹp mắt nên tƣờng-trình lên mà thôi . 

        Ông Ngô Ðình Khôi, bào-huynh cuả Diệm, từ-trần đâu cả chục năm trƣớc kia, không ai biết đến; nay dời 

mộ-phần thì có cả tá cấp-cao chức-lớn gây lộn nhau để giành làm Trƣởng Nam danh-dự hầu-cận bên quan-tài; 

nhiều năm về sau, hễ nhắc đến ông, nhiều kẻ còn khóc-lóc thảm-thƣơng.  Ông Ngô Ðình Luyện làm đại-sứ tận 

bên nƣớc Anh, ngƣời dân không hề thấy mặt, thế mà khi nhắc đến ông thì ai nấy đều vẽ-vời ra vô-vàn tài-cao 

đức-trọng, để ngợi-ca cho vƣà lòng thế-gia .  Huống chi các ―Cố Vấn‖ hùng-cứ trong nƣớc mà uy-quyền có khi 

lấn át cả ông anh.  Dù không muốn nhâp-cuộc, đa-số vẫn phải nhắc đi nhai lại, để đƣợc yên thân, những sáo-ngữ 

đã thành công-thức chóp lƣỡi đầu môi: ―Nhờ ơn Ngô Tổng-Thống và các bào-huynh, bào-đệ cuả Ngƣời!‖  Thế 

là lắm kẻ đƣợc đặc-cách tiến-chức thăng-quan. 

        Trung-tƣớng Thái Quang Hoàng thay thế Lê Văn Nghiêm. 

        Nhà văn Bùi Tuân trở thành Dân Biểu, không còn viết thuê xã-luận cho Ðài cuả tôi, mà diện lễ-phục lái xe-



hơi di diễu khắp phố-phƣờng.  Nhạc-sĩ Ngô Ganh không còn lập-dị, mặc bộ com-lê may bằng dạ chăn đi dƣới 

nắng hè, bên trong là chiếc áo ngủ cổ kiềng mà mỗi lần đi đâu thì chỉ cần gài thêm vào đó một cái cổ áo trắng có 

đính sẵn ca-vát là khỏi phải tốn thêm nguyên cả chiếc áo sơ-mi; bây giờ anh làm Quản-Ðốc Ðài, kiêm Ðại-Diện 

Nhân-Dân Miền Trung, ngồi chung dãy ghế danh-dự với Ðại-Biểu Chính-Phủ, Tƣ-Lệnh Quân-Khu, v.v... trong 

những buổi lễ công-cộng trên khán-đài Phu Văn Lâu. 

        Trong lúc đó, tôi bị cơ quan An-Ninh Quân-Ðội thẩm-vấn tới, điều-tra lui .  Họ vin vào cớ tôi đã là Trƣởng 

Ðài Quân-Ðội từ khi còn Hinh+Xƣơng. 

        Một hôm, Tổng-Thống Diệm ra Huế và ở lại đêm.  Sáng sau, tôi nghe hàng-xóm kháo chuyện với nhau: 

―May mà bắt đƣợc, chứ không thì quân khủng-bố đã ám-hại Tổng Thống đêm qua rồi!‖  Ðến sở, tôi hỏi đại-úy 

Hùng thực/hƣ thế nào; ông liền gọi điện-thoại cho Quân-An, và cơ-quan này đến bắt tôi .  Truy-cứu mới biết: 

chính-quyền sở-tại và thân-tộc có tổ-chức nhiều vòng đai an-ninh xung quanh nhà-thờ Phú Cam, nơi Diệm đến 

tiếp-xúc với giáo-dân; có một nhân-viên chìm, thuộc vòng-đai trong, vì đến trễ nên bị chận soát ở vòng-đai 

ngoài; thấy y có vũ-khí giấu trong ngƣời, đồng-bào tƣởng lầm là Việt Minh.  Chỉ có thế thôi, nhƣng vì Diệm đã 

đƣợc thần-thánh-hoá, nên câu hỏi cuả tôi, dù là để phối-kiểm với mục-đích dùng Đài Quân-Đội mà trấn-an dƣ-

luận đồng-bào, cũng đã bị xem là một sự xúc-phạm tày trời. 

  

       NGÀY xƣa, phần lớn văn-nghệ-sĩ đều phục-vụ trong ngành truyền-thông, nên tôi đã từng mong đƣợc 

chuyển nghề qua làm việc trong cơ-quan Thông Tin, để đƣợc quần-chúng độc-giả khán+thính-giả trọng-vọng 

hơn.  Bây giờ đã ở trong ngành Tác Ðộng Tinh Thần, dù cuả Quân Lực nhƣng cũng là thông-tin tuyên-truyền, 

tôi mới thấy mặt trái cuả tấm huy-chƣơng. 

        Lần đó, nhà bác-học Bửu Hội, thân-thích của Cƣu-Hoàng Bảo Đại, nhân dịp từ Pháp về thăm nhà, đến nói 

chuyện về y-học với đồng-bào Huế tại diễn-đƣờng Morin.  Một số văn+thi-sĩ tùng-sự tại Nha Thông-Tin Trung-

Phần đã nêu lên nhiều câu hỏi về thời-sự, mục-đích là để gài Hội phải phát-ngôn ủng-hộ Diệm, hoặc ngƣợc lại 

thì có bằng-chứng để dễ ra tay .  Mặc dù Hội đã nhấn mạnh rằng ông không về Việt Nam với mục-đích chính-

trị, và xin miễn đề-cập đến các vấn-đề ngoài phạm-vi y-học, đồng-thời số đông trong cử-tọa cũng đã huýt gió 

phản-đối những câu hỏi lạc-đề, nhƣng nhà văn Ðậu Tiến Mai vẫn trơ-tráo đứng dậy đặt thêm cho đƣợc vài câu 

hỏi nữa.  Bác-sĩ Trần Văn Thọ, Tổng Giám-Ðốc Thông-Tin, mà còn tranh tài với bác-sĩ Trần Kim Tuyến, Giám-

Ðốc Nha Nghiên-Cứu (tức cơ-quan Tình-Báo Trung-Ƣơng) thuộc Phủ Tổng-Thống, thảo nào mà nhà-văn này 

cũng không chịu lép vế các nhà-văn khác trong thành-tích bao vây đối-lập cuả chế-độ đƣơng-quyền. 

        Một số nhà-thơ giành nhau chức-vụ lãnh-đạo ngành Thông-Tin, khởi đầu bằng địa-vị Chủ-Tịch Hội Văn-

Nghệ-Sĩ & Ký-Giả Miền Trung.  Có ngƣời nhai lại cái bã Tố Hữu tán-tụng Staline, in hẳn cả một tập thơ trong 

đó có câu ―Tiếng đầu lòng con gọi: Cụ Ngô!‖  Họ sợ vƣớng tôi nên tìm cách loại tôi, lùng thu thi-tập ―Ánh Trời 

Mai‖ của tôi, v.v... 

  

        THẾ nhƣng hầu hết các nam+nữ tân+cổ thi+ca+nhạc+kịch-sĩ cộng-tác với tôi thì chỉ thấy tôi là một nhà 

thơ trẻ trai, hiền-lành, hoà-đồng với họ trong từng bộ-môn, chứ không biết gì về những khó-khăn cuả tôi.  Họ 

cũng không quan-tâm gì đến mục-đích chính-trị cuả Ðài, mà lại đinh-ninh rằng trọng-tâm hoạt-động và lý-do 

cùng ý-nghiã cuả sự hiện-diện cuả Ðài chỉ là phần diễn-ngâm ca-tấu giải-trí văn-nghệ mà họ cống-hiến cho số 

thính-giả gần xa ái-mộ họ mà thôi . 

        Vi Khuê thì trầm lặng hơn họ và có một thế đứng riêng.  Nàng không ca hát nhƣng số khán+thính giả địa-



phƣơng hằng ngày háo-hức đến xúm dán mũi vào cửa kính để xem tận mắt các nữ-danh-ca hát thật cũng nhƣ 

dƣợt bài, đều không bỏ lỡ cơ hội nhìn ngắm cô biên-tập-viên duyên-dáng cuả Ðài.  Các ngƣời-đẹp trình-diễn thì 

chỉ xuất-hiện vào giờ có chƣơng-trình liên-quan, còn Vi Khuê thì có mặt ở đó suốt ngày, để những lúc trở về 

Ðài tôi nhìn thấy nàng mà dịu-vợi ƣu-tƣ... 

  

        THẾ rồi tôi giã-từ quân-ngũ, rời khỏi Ðài, ra ngoài hoạt-động văn-nghệ nhiều hơn trong một môi-trƣờng 

rộng-lớn và khoảng-khoát hơn. 

        Ngoài các nỗ-lực tích-cực trong Quân-Ðội và sau đó là trong ngành Cảnh-Sát Công-An, tôi còn hăng say 

dùng hoạt-động văn-nghệ riêng tƣ để góp phần xây-dựng và củng-cố chế-độ Ðệ-Nhất Cộng-Hoà, thí-dụ: viết 

báo, đi thuyết-trình, vận-động đồng-bào hƣởng-ứng đầu-phiếu truất-phế Bảo Ðại; sáng-tác và trình-diễn khắp 

nhiều Tỉnh vở kịch thơ ―Gƣơm Chính-Nghiã‖ đề-cao Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm, kêu gọi sĩ-phu khắp nơi, 

đặc-biệt từ Miền Bắc, về với Chính-Nghiã Miền Nam; sáng-tác và xuất-bản tập thơ ―Tuần Trăng Mật‖ vinh-

danh tình yêu vợ+chồng, lấy hứng từ Luật Gia-Ðình cuả bà Ngô Ðình Nhu ... 

        Tôi giữ mục ―Vƣờn Thơ‖ trên ―Rạng Ðông‖ cuả Lê Hữu Mục, họp làm đặc-san với Tôn Thất Dƣơng Tiềm, 

xuất-bản thơ cuả các bạn gần xa và cuả chính mình, kết-thân với các nhóm nhƣ Hồ Mộng Thiệp, Thanh Phƣợng, 

Anh Ðộ, Tô Nhƣ, Quốc Dân... ở Ðà Nẵng, đồng nhóm Xây Dựng là Xuân Huyền, Tƣờng Vi, Huyền Chi, Hoài 

Minh, Bàng Bá Lân, v.v... ở Sài-Gòn.  Trong đó, tôi giữ mục ―Hội Thơ‖ trên Văn-Nghệ Tiền-Phong cuả Hồ 

Anh, và có nhạc-sĩ Lê Mộng Bảo giúp phần ấn-loát phát hành.  Tôi tái-tổ-chức họp bạn hằng tuần; ngày xƣa thì 

có Nhân Hậu, Vĩnh Thao, Hạnh Lang, Trúc Lang, Võ Ngọc Trác, Xuân Dƣỡng, Giang Tuyền, Kiêm Minh, Lê 

Mộng Hoà, Nhân Nam, v.v...; bây giờ thì có Hoàng Hƣơng Trang, Hữu Ðỗ, Tuyết Lộc, Hoài Tâm, Hƣơng Thu, 

Khang Lang, Xuân Nghị, Thanh Thuyền, Thế Viên, Kim Lan, v.v...; có lần có cả Trần Minh Phú từ Hàng Me 

đến, Diên Nghị từ đơn vị về, Hồ Ðình Phƣơng từ Long An ra ... 

        Ðại-Hội Văn-Hoá Toàn-Quốc dƣới thời Ðệ-Nhất Cộng-Hoà đã đem lại cho tôi một phần thƣởng tinh-thần: 

―Xây Dựng‖ cuả tôi đƣợc nhìn-nhận là một cành cuả Cây Ða Văn-Hiến Việt-Nam. 

        Trong thời-gian đó, Vi Khuê lên xe hoa .  Và đôi uyên-ƣơng đƣa nhau lên xây tổ ấm trên đồi núi Ðà Lạt 

sƣơng mù, bỏ lại ―chuồng bồ câu‖ trống lạnh nhƣ nỗi thiếu vắng trong lòng cuả những ai ai ... 

* 

        SAU khi bản-thân tôi gặp nhiều khó-khăn vì không chịu cải-đạo; sau khi ngƣời ta giết chết cả hai 

vợ+chồng thầu-khoán Nguyễn Văn Yến; sau khi ngƣời ta dùng ngay phòng họp là nơi tôi hƣớng-dẫn học-tập 

Ðạo Ðức cuả Ngô Tổng Thống cho các cấp chỉ-huy Cảnh-Sát Huế trong các buổi học-tập Chính-Trị và Công-

Dân Giáo-Dục hằng tuần, để làm nơi tra khảo và giết chết thầu-khoán Nguyễn Ðắc Phƣơng rồi ném xác xuống 

sân tri hô là Phƣơng nhảy lầu tự tử; sau khi nhận đƣợc vô-số bài-vở cuả anh+chị+em Cảnh-Sát Công-An gửi về 

tôi để xin đăng lên tờ nội-san ―Phục Vụ‖ mà tôi chủ-biên, nội-dung tố-cáo nhiều, quá nhiều, hành-động tham-

lam, tàn-bạo, kể cả giết ngƣời, dựa quyền cuả ông Cố-Vấn Ngô Ðình Cẩn; v.v...; tôi đã liều-lĩnh công-khai nêu 

lên một số khuyết-điểm cuả chế-độ họ Ngô, trong một buổi học-tập vào Lễ Hai Bà Trƣng, năm 1960.  Biến-cố 

này gây chấn-động cả Miền Trung.  Kết-quả là tôi bị quản-thúc điều-tra ba tháng, gây tranh-cãi giữa hai ông Cố-

Vấn Cẩn và Nhu... 

        Rồi tôi bị đày lên Cao Nguyên "vùng nƣớc độc và nguy-hiểm" với bụi đỏ mù trời.  Đời sống chính-trị tạo 

thi-hứng cho tôi sáng-tác và đăng báo rời-rạc các bài thơ mà sau Cách-Mạng 1-11-1963 mới đƣợc ấn-hành thành 

tập ―Với Thƣợng-Ðế‖, tập thơ thứ bảy cuả mình. 



* 

        QUA đến Ðệ-Nhị Cộng-Hoà, tôi cũng gặp rắc-rối, vì tôi công-khai phản-đối những sai trái, nhất là chiều-

hƣớng quân-phiệt trong chế-độ Nguyễn Văn Thiệu.  Sau cùng tôi đƣợc (hay bị?) đƣa về lại Miền Trung để giải-

quyết giùm (và tôi đã giải-quyết đƣợc) những khó-khăn nội-bộ tại vùng đất này mà trƣớc đó Trung-Ƣơng hầu 

nhƣ bó tay ... 

  

        GIỜ đây, tôi trở về Huế lại.  Ngồi trên ghế đá công-viên trƣớc Ðài Phát-Thanh, tôi thả hồn sống lại quãng 

đời thơ trẻ đã qua. 

        Những khuôn mặt cuả Huế một thời, mà tôi nhớ thêm: các nhà văn Bửu Kế, Phan Khoang...; các nhà thơ 

Phan Văn Dật, Nguyễn Anh...; nhà khảo-cứu Bửu Cầm; hoạ-sĩ Phi Hùng; nhà dựng kịch Lê Hữu Khải; các kịch-

sĩ Vũ Ðức Duy, Vĩnh Phan, Minh Mão, Hà Nguyên Chi ...; các nhạc-sĩ Nguyễn Hữu Ba, Lê Quang Nhạc, Ƣng 

Lang, Hoàng Thi Thơ, Lê Tất Vịnh, Hoàng Nguyên...; các ca-sĩ Minh Trang, Thanh Nhạn, Tôn Thất Niệm, 

Ngọc Cẩm–Nguyễn Hữu Thiết, Bạch Yến, Thiện Nhân, Hƣơng Việt, Diệu Hƣơng... 

        Tôi không gặp lại Phƣơng Nhƣ, Bằng Trình cuả Huế, Anh-Ðộ Ðỗ Cẩm Khê cuả Ðà Nẵng, và mất liên-lạc 

với Huyền Chi từ sau khi nàng lấy chồng.  Trƣớc đó, bóng ngƣời áo trắng Kiều-Ngọc đã vuột khỏi tầm tay tôi . 

        Nhƣng tôi vẫn còn nhớ rõ buổi hoàng-hôn ấy tôi lái xe Lambretta-2-bánh chở Trần Dạ Từ lên Bến Ngự để 

anh gặp Nhã Ca, và buổi sáng củ-mật kia Hy Văn Mộng đến tôi chơi bị cháu nhỏ tè ƣớt cả quần khi anh bế nó 

lên hôn... 

        Có những bạn thân không còn, hoặc còn nhƣng phai thân.  Nhƣng Vi Khuê thì vẫn còn là một ngƣời bạn 

thân.  Cuả vợ+chồng chúng tôi.  Trong cuốn lƣu-bút ―Kỷ-Niệm Vàng‖ mà tôi giữ kỹ, bây giờ vẫn còn tờ giấy 

bạc ―anh gánh dƣa‖ một đồng mới toanh mà Vi Khuê đã ký tặng mừng tuổi tôi vào dịp Tết năm nào.  Hình ảnh 

ấy càng đậm nét khi nàng đƣa Vân Anh, cả hai phất-phơ tà áo màu qua cánh đồng An Cựu vàng rực muà luá 

gie, đến thăm tôi vào thuở ban đầu, để rồi sau đó thì nàng làm chứng-nhân cho cuộc lễ thành-hôn cuả tôi với 

ngƣời bạn thân ấy cuả nàng. 

        Giờ đây Thành Huế đã bị tƣớc mất một phần cái địa-vị thủ-phủ cuả Miền Trung, hoa-khôi Ðồng Khánh 

ngày càng hiếm-hoi, Ðài Huế xuống cấp làm Ðài Tỉnh nhỏ, các xƣớng-ngôn-viên và ca-sĩ chỉ gợi tiếc những 

giọng oanh vàng và hƣơng sắc ngày xƣa ... 

        Ðệ-Nhất Cộng-Hoà thế kia, Ðệ-Nhị Cộng-Hoà thế này.  Mỗi chế-độ có những vấn-đề khác nhau, nhƣng 

đều giống nhau ở vận nƣớc chông-chênh. 

        Liệu những biến-thiên cuả cuộc đời sẽ còn đem lại những đổi thay nào khác nữa cho Đồng-Bào, cho Quê-

Hƣơng? 

        Huế vẫn còn đây, Ðài Huế vẫn còn đây, và tôi trở về ngồi đây. 

        Nhƣng tôi không còn tìm thấy lại đƣợc, sau mỗi chặng đƣờng  cũng vẫn gian-nan một mình chống-chọi 

với ma-quỷ sót lại trong thời buổi mới  sự thanh-thản, dù trong chốc-lát, cho tâm-hồn mình, nhƣ những ngày 

nào xa xôi ... 

  

  

                                                                                                                                           

  

  



  

TIẾN-SĨ HOÀNG MAI THÊM 

  

Lê Xuân Nhuận Chống Chế-Độ Ngô Đình Diệm 

ở đọan dưới (mời xem) 

* 

  

 Lần này ra Huế tôi ngẫu-nhiên gặp lại Hoàng Mai Thêm, một ngƣời bạn thân đã cách xa nhau từ hồi tôi 

bị tống-xuất ra khỏi Miền Trung.  

 Bây giờ Thêm là giáo-sƣ, dạy Luật tại Viện Ðại-Học Sài-Gòn và một số Viện Ðại-Học khác.  Chuyến 

này anh ra Huế dạy tại Viện Ðại-Học Huế.  

 Khi đi ngang qua ―Bót Cò‖ cũ, trƣớc kia là trụ-sở của Ty Cảnh-Sát Thành-Phố Huế, nơi hai chúng tôi 

đã làm việc chung với nhau một thời-gian dài, cả Thêm lẫn tôi đều hƣớng mắt nhìn vào .  Ở đó, chúng tôi đã có 

với nhau rất nhiều kỷ-niệm; nhƣng cái kỷ-niệm đắng-xót nhất là cuộc tranh-luận giữa hai chúng tôi mà kết-quả 

là tôi lâm vòng gian-truân.  

 Lúc nãy, khi mới gặp lại nhau, Thêm đã nói ngay là anh rất buồn vì việc đáng tiếc xảy ra cho tôi ngày 

xƣa .  Giờ đây, có lẽ để xí-xóa chuyện cũ, anh nói qua chuyện mới:  

            – Mình đƣợc mời làm Thứ-Trƣởng, nhƣng mình chƣa nhận.   

             Sự tiết-lộ ấy đã khiến tôi suy-nghĩ nhiều .   

  

*  

 Năm 1951, chính-quyền Quốc-Gia Việt-Nam ban-hành chế độ quân-nhiệm, theo đó các viên-chức 

Cảnh-Sát Công-An đƣợc xem là công-chức nên cũng bị lần-lƣợt động-viên.  Thêm vào thụ-huấn tại Trung-Tâm 

Huấn-Luyện Sĩ-Quan Trừ-Bị ở Thủ Ðức; tôi vào làm việc tại Phòng Năm thuộc Bộ Tƣ-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-Khu 

ở Huế.  

 Cuối năm 1956, mãn nhiệm-kỳ quân-vụ, tôi trở về Ty Cảnh-Sát Thành-Phố Huế và đƣợc cử giữ trách-

vụ Trƣởng Phòng Hành-Chánh kiêm Trƣởng Phòng Huấn-Luyện.  Tôi cũng kiêm-nhiệm Trƣởng Ban Tổ-Chức 

và Thuyết-Trình-Viên các Lớp ―Học-Tập Chính-Trị và Công Dân Giáo Dục‖ mà nội dung và phƣơng-thức điều-

hành đƣợc ông Cố-Vấn Ngô Ðình Nhu, bào đệ của Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm, chỉ đạo cho toàn-quốc.  

 Về lại ngành Cảnh-Sát, theo dõi tình-hình sinh-hoạt của mọi giới trên mọi lĩnh-vực tại địa-phƣơng, tôi 

mới biết thêm, dù chƣa đầy đủ, những điều chƣớng tai gai mắt, và cả những điều bất-nhân thất đức, do một số 

thân-nhân, gia-nhân, và thuộc-hạ của Diệm gây ra .  Ðối với Ðảng Cần-Lao, đối với Ðạo Ky-Tô, cũng nhƣ đối 

với cả ba Ngành trong Chính-Quyền thời Ðệ-Nhất Cộng-Hòa, họ chỉ là thiểu-số; nhƣng thiểu-số đó đã cậy thế 

họ Ngô mà giật dây các cơ-quan chấp-hành của chế độ, để áp-bức và hãm-hại lƣơng dân, hầu thỏa-mãn tƣ-lợi 

hoặc tƣ-thù.  

  

http://lexuannhuan.tripod.com/MaiThem.html#LE XUAN NHUAN


MỘT BUỔI LỄ CHÀO QUỐC-KỲ   

  

 Thuở đó, các công-sở và quân-cứ đều cử lễ Chào Quốc-Kỳ vào lúc bảy giờ rƣỡi sáng mỗi ngày đầu 

tuần.  Nha Cảnh-Sát Công-An Trung-Nguyên Trung-Phần cho nhân-viên trực-thuộc sắp hàng chỉnh-tề trƣớc sân 

trụ-sở Nha năm phút sớm hơn.  

 Hôm ấy, toàn-thể viên-chức hiện diện đều vô cùng hoang-mang, và sau đó kể lại với mọi ngƣời sự-việc 

đã xảy ra .  Trung-úy Hoàng Ðạt Vọng, Trƣởng Ðội Biệt Ðộng thuộc Ty Cảnh-Sát Thành-Phố Huế, đem thuộc-

hạ đến bao vây sân chào cờ tại Nha và gác chận trƣớc đƣờng, vào lúc đúng bảy giờ hai mƣơi lăm phút.  Vọng ra 

lệnh điểm danh và đóng cổng trụ-sở.  Lúc đó, trung-tá Trần Văn Cƣ và trung-tá Tôn Thất Dẫn, hai Chủ-Sự 

Phòng thuộc Nha, vừa đến nơi thì bị giữ lại bên ngoài .  Viên Giám Ðốc Nha ấy liền đứng ra hứa sẽ phạt hai 

viên-chức kia, và xin cho họ đƣợc vào vì còn kịp dự lễ chào cờ.  Nhƣng viên Trƣởng Ðội thuộc Ty -- là một 

nhân-viên dƣới quyền và ở dƣới nhiều cấp -- đã không chấp-thuận.  Vọng điều-khiển lễ thƣợng-kỳ, hát quốc-ca 

và ―suy-tôn Ngô Tổng-Thống‖, xong chở Cƣ và Dẫn đến báo-cáo nội-vụ lên Văn-Phòng của ―Cậu‖, tức ông Cố-

Vấn Ngô Ðình Cẩn, bào đệ của anh em Diệm+Nhu .  

 Vọng là một trong số ít những phần-tử đến hầu ―Cậu‖ thƣờng-xuyên.  

  

MỘT BUỔI HỌP TỐ KHỔ   

  

 Ông Ngô Ðình Cẩn có một ngôi nhà nghỉ mát tại bãi bể Thuận-An.  Vì lý do an-ninh, chỗ nầy cách xa 

khu tắm bể của đồng-bào . Những ngày cuối tuần vào mùa hè, Cẩn thƣờng về đó câu cá giải-trí.  Sợ ―Cậu‖ câu 

cá một mình thì buồn, một số nhân-vật tín-cẩn, hoặc muốn đƣợc thân-cận, bèn cùng đến đó câu cá, mong tạo 

bối-cảnh thân-mật cho ông.  Trừ những ngƣời đƣợc ông sai phái hoặc giữ lại để chuyện-trò, số còn lại phải chọn 

chỗ nào không gần ông lắm -- vì sợ nếu ông không câu đƣợc cá mà bị kẻ khác ton-hót đổ lỗi câu giành với ông 

thì khốn -- đồng-thời họ cũng không đi quá xa, để vừa đƣợc ông nhận mặt là mình cũng có tham-gia giúp vui 

cho ông, vừa chục phòng khi ông gọi thì nghe mà đến cho nhanh kẻo bị kẻ khác nhanh hơn thì mất cơ-hội đƣợc 

hầu-hạ ông.  

 Giám Ðốc Nha Cảnh-Sát Công-An Trung-Phần, ông Lƣơng Ký Lịch, cũng có dự phần vào những buổi 

câu cá nhƣ thế.  

 Hôm đó, Lịch mặc một chiếc áo sơ-mi cụt tay có in hình hoa bƣớm gì đó.  Trên đƣờng về nhà ở thành-

phố, Lịch gặp vài nhân-viên thuộc Nha, trong số những phần-tử đã vào Ðảng.  

 Thuở ấy, xứ Huế còn rất nệ-cổ.  Ngƣời nữ phải mặc áo dài mới đƣợc ra phòng khách; các cô giúp việc 

dù đang làm việc nặng, các chị bàn hàng-rong dù đang vai gánh hay tay xách, mỗi khi ra đƣờng đều phải mặc áo 

dài .  Ngƣời nam thì phải nhét áo trong quần.  Vào thời-gian chuyện này xảy ra, tuy lối sống đã có đổi mới phần 

nào, xã-hội vẫn chƣa chấp-nhận cho các cá-nhân ―danh-giá‖, nhất là các viên-chức cao-cấp trong chính-quyền, 

dù là vào ngày nghỉ và lúc đi chơi, bỏ áo ngoài quần, hoặc mặc áo có sọc, có ô, hoặc có in hình mà ngƣời dân 

địa-phƣơng gọi là ―áo chim cò‖.  

 Lịch bị báo-cáo lên Văn-Phòng Cố-Vấn.  Vào buổi ―học-tập chính-trị và công dân giáo dục‖ kế đó, số 

nhân-viên dƣới quyền Lịch, nhƣng thuộc đƣờng dây thân-tín hơn, đã nêu vụ kể trên ra để hội đƣờng thảo-

luận.  Mặc dù viên Giám Ðốc của họ đã nhận lỗi, xin lỗi mọi ngƣời, và hứa về sau sẽ không tái-phạm, sau khi đã 

giải-thích là mình ăn mặc nhƣ thế để dễ lội xuống nƣớc mà bắt cá cho ―Cậu‖, số nhân-viên ấy vẫn nặng lời sỉ-vả 



Lịch và thúc đẩy các phẩn-tử khác lên tiếng tố-cáo Lịch là ―thiếu tác-phong cách-mạng‖, ―phản nhân-vị‖, 

―không chịu học-tập noi gƣơng đạo đức của Ngô Tổng-Thống‖.  

 Ngƣời dân xứ Huế không quên những vụ tố khổ vào những ngày đầu tiên ông Ngô Ðình Diệm lên cầm 

quyền.  Trong một cuộc mít-tinh tại chúng-trƣờng Phu Văn Lâu, một nữ-công-chức thuộc Nha Pháp-Chánh 

Trung-Phần đã đứng lên trƣớc máy vi-âm xỉ mặt viên Giám Ðốc của Nha ấy mà kể tội là trƣớc đó đã từng lợi 

dụng chức-quyền để hãm-hiếp mình...  

    Quang-cảnh đấu tố giống hệt dƣới chế-độ cộng-sản ở Miền Bắc Việt-Nam.  

  

CÔNG-CHỨC BỊ PHẠT VÌ VỀ VỚI GIA ÐÌNH    

  

 Có một số công-chức tùng-sự tại các công-sở ở Huế nhƣng có gia đình ở Tỉnh Quảng-Trị; cuối tuần họ 

về ngoài đó với vợ+con.  

 Nhƣng rồi, vào một buổi trƣa ngày cuối tuần nọ, số ngƣời ấy đã gặp nạn.  Sau đó, họ ngao-ngán kể lại 

với bạn-bè: ông Tôn Thất Nhiều, Tỉnh-Trƣởng Tỉnh Quảng-Trị, đã ra lệnh chận đƣờng từ hƣớng Huế ra, bắt giữ 

tất cả các công-chức vừa mãn giờ làm việc cuối tuần là để bụng đói phóng xe về với thân-nhân.  

 Còn nhớ dƣới thời Việt-Minh, để khuyến-khích phong-trào Bình Dân Học-Vụ, có nhiều Xã Thôn đã 

dựng cổng kiểm-soát dọc đƣờng; ai biết chữ thì đƣợc đi qua cổng chính, ai không biết chữ thì phải lội vòng 

xuống ruộng bùn mà đi .  

 Nhiều thì không cho các công-chức ấy đi, về với gia đình, mà cũng không chịu cho họ quay lui .  Ông 

bắt họ tập-trung tại chỗ, đợi đến sáng ngày đầu tuần mới cho xe chở họ vào Huế giao nạp cho Tòa Ðại-Biểu 

Chính-Phủ Miền Trung.  

 Nhiều sợ dƣ-luận đồng-bào về những bê-bối của chính-quyền Tỉnh mà ông cầm đầu có thể bị các công-

chức ở Huế là những tai mắt ấy thu-thập đem về phổ-biến, mà không bƣng-bít đƣợc, vì ở ngoài vòng kiểm-soát 

của mình.  

 Ông là em của một ngƣời con rể gia đình họ Ngô.  

  

LUẬT-PHÁP PHỤC-VỤ CHO CÁ-NHÂN   

  

 Có lần, Nha Bảo-An Trung-Phần đƣợc cơ-quan Viện-Trợ Mỹ trao cho một số xe Jeep.  Viên trung-tá 

Giám Ðốc Nha ấy đến báo-cáo với ―Cậu‖, xem nhƣ đó là một thành-quả ―nhờ ơn Ngô Tổng-Thống và Cậu‖ mới 

có đƣợc, và chọn một chiếc tốt đẹp nhất đƣa đến để xin ―Cậu‖ lái khai-mào hầu nhờ ―Cậu‖ mà toàn Nha đƣợc 

hƣởng hên.  

 Chiếu cuối tuần ấy, có một số giáo-sƣ Viện Ðại-Học Huế, vốn đƣợc ông Cố-Vấn Ngô Ðình Cẩn nâng 

đỡ, và đều là nhân-vật tên tuổi một thời ở thủ-phủ của Miền Trung, về bãi Thuận-An tắm bể.  Họ lái xe 

Traction, chạy vùn-vụt trở về nhà ở Thành-Phố Huế vào lúc hoàng-hôn.  

 Ðồng-thời, từ tƣ-thất ở Thành-Phố về nhà nghỉ mát ở bãi bể, ông Cố-Vấn đích-thân cầm tay lái, lái thử 

chiếc xe Jeep của Nha Bảo-An.  

 Trên con đƣờng lƣu-thông duy-nhất giữa hai địa điểm, mà vào cuối tuần giữa mùa hè nóng bức thì 

ngƣời dân đi tắm bể tấp-nập, khi ngang qua lãnh-thổ Quận Phú-Vang, hai xe ngƣợc chiều kể trên gặp nhau .  Xe 

Traction thì thấp; xe Jeep thì cao, mà vì mới xuất-kho nên mặt kính đèn trƣớc chƣa đƣợc che bớt phần trên bằng 



một lớp sơn màu vàng nhƣ các xe khác, và Cẩn thì cứ để đèn pha mà chạy .  Các nhà học-thức ấy bị chói mắt 

nên nổi giận, bèn cũng bật đèn pha, rồi thắng xe lại ngay giữa lòng đƣờng, chận đầu chiếc xe kia, nhảy ra, xông 

tới, định dạy cho tài-xế xe Jeep một bài học.  Cùng lúc, ông Cố-Vấn luýnh-quýnh thắng xe lại; các vệ-sĩ của ông 

tƣởng gặp kẻ khủng-bố nên nhảy ngay xuống, xáo ổ đạn, chĩa mũi súng về phía đối-phƣơng, sẵn-sàng bấm cò. 

Thế là hai bên nhận ngay ra nhau; các nhà khoa-bảng liền đổi thái-độ, chắp tay vái ―Cậu‖ liên-hồi .  

 Sau đó, Tòa Ðại-Biểu Chính-Phủ Trung-Phần Việt-Nam chỉ-thị cho Nha Công-Chánh Giao-Thông, 

Nha Cảnh-Sát Công-An, cùng Tòa Hành-Chánh, Cơ-Quan Quân-Sự, Ty Công-Chánh, Ty Thông-Tin Tỉnh 

Thừa-Thiên, Ty Cảnh-Sát Thành-Phố Huế, Trung Ðội Hiến-Binh địa-phƣơng, v.v... phải họp tìm biện-pháp tạo 

sự thoải-mái cho ―Cậu‖ trên đƣờng đi .  Họ bèn quy định, phổ-biến, và kiểm-soát, để từ nay trở đi mọi loại xe-

cộ lƣu-thông trên đƣờng Huế--Thuận-An, và ngƣợc lại, chỉ đƣợc phép chạy với tốc-lực tối đa 25 cây số/mỗi giờ; 

hễ gặp xe khác thì phải ngừng lại, rồi chạy từ từ; và nhất là buổi tối và ban đêm thì chỉ đƣợc bật đèn ló mà thôi .  

 Sự việc ông Cố-Vấn bị chận xe dọc đƣờng thì đã đƣợc chính ông bỏ qua; nhƣng vì nó có liên-quan đến 

―Cậu‖, các nhà chức-trách xem là quan-trọng hàng đầu nên đã đặt thành luật-lệ cho ngƣời dân tuân theo .  

  

MỘT BỮA TIỆC SINH-NHẬT CỦA ―CẬU‖    

  

 Vào dịp sinh-nhật của ông Cố-Vấn Ngô Ðình Cẩn năm ấy, một mình tôi nhận đƣợc ba tấm thiệp mời 

dự tiệc; một với tƣ-cách văn-nghệ-sĩ ký-giả, một với tƣ-cách thành-viên Thuyết-Trình-Ðoàn Học-Tập Chính-Trị 

và Công Dân Giáo Dục, và một với tƣ-cách cấp chỉ-huy ngành Cảnh-Sát Công-An.  

 Trên đầu tờ giấy có in hàng chữ ―Văn-Phòng Cố-Vấn Chỉ Ðạo Các Ðoàn-Thể Cao--Trung--Hải‖.  Về 

các ―Ðoàn-Thể‖, có nơi ghi rõ là ―Chính-Trị, Kinh-Tế, Văn-Hóa, Xã-Hội, Thanh-Niên, Phụ-Nữ, Sinh-Viên 

Học-Sinh, Lao-Công, v.v...‖  Cao là Cao-Nguyên, Trung là Trung-Phần, và Hải là Hải-Ngoại .  

 Ðây là một cơ-hội hiếm có để tôi có thể trực-tiếp nghe+thấy những gì liên-quan đến ―Cậu‖, ngƣời mà 

dân-chúng sợ-hãi nhƣ một hung-thần.  

 Con đƣờng xe lửa xuyên-Việt nằm ở giữa, ngăn-cách tƣ-thất của ông Cố-Vấn với Văn-Phòng ở bên kia 

.  Lách qua khỏi hai cánh cổng sắt cao to mở hé, tôi bƣớc vào một thế-giới lạ thƣờng.  Không có đƣờng dây 

điện-thoại liên-lạc với bên ngoài .  Ông Cố-Vấn thƣờng chỉ ở trong tƣ-thất, và ít có ai thấy đƣợc chữ ký của ông.  

 Một mái rạp cao đƣợc dựng sát trƣớc hiên nhà, dài suốt ba gian, là nơi bày dọn nhiều dãy bàn ăn.  Hầu 

hết món ăn đều là món Huế, những loại ngày xƣa dành cho hoàng-gia, triều-thần nhà Nguyễn và giới thƣợng-

lƣu, do chính một số đầu-bếp cũ trong Ðại-Nội hoặc tại các Phủ Chúa đến nấu dọn.  Thực-khách đƣợc chia ra 

mời làm nhiều đợt; nhƣng có một số đến sớm trƣớc giờ; và một số ăn xong vẫn còn nấn-ná ở lại, vừa chỉ dẫn 

cho những kẻ đến sau để tỏ ra rằng mình đã là ngƣời nhà của chủ-nhân rồi, vừa cầu-may mong có cơ-hội đƣợc 

―Cậu‖ hỏi đến.  

 Mắt mang kính, miệng nhai trầu, tay cầm quạt khi thì phe-phẩy, khi thì dùng để gãi lƣng, ông Cố-Vấn 

vừa nói chuyện với vài ba nhân-vật -- nhất là ông Nguyễn Ðình Cẩn, Tỉnh-Trƣởng Trƣởng Tỉnh Bình-Thuận, 

suốt buổi vẫn bám sát theo ông -- vừa đi quanh chăm-sóc từ các loại cây cảnh quý trƣớc mặt nhà đến các loại 

muông thú hiếm bên hông và sau vƣờn, trong đó có một con voi con.  

 Hầu-hạ quanh nhà có một số nhân-viên Cảnh-Sát hoặc Công An. Có một kẻ thƣờng đi dọc theo đƣờng 

Phan Chu Trinh và đƣờng Vạn Vạn, trên bờ Nam của ―sông An-Cựu nắng đục mƣa trong‖, ngang-nhiên chặt 

cây trên bến, và cả chuối trong vƣờn nhà dân, nói là để cho voi của ―Cậu‖ ăn.  Nhiều ngƣời qua lại trên cầu Phú 



Cam và trên đƣờng bờ sông Phan Ðình Phùng có lần trông thấy dƣới bến ―Cậu‖ dùng thìa cà-phê múc sữa đút 

cho voi uống, trong lúc các thuộc-viên đang kỳ-cọ tắm cho con voi .  

 Tôi vừa vào đến nơi thì nghe có tiếng còi xe hộ-tống hụ từ phía cầu Phú Cam.  Ông Cố-Vấn quay đầu 

về phía nhà trong, im-lặng lắng nghe .  Lập-tức, có hai thuộc-viên chạy nhanh ra cổng.  Họ thò đầu ra ngoài nói 

gì đó, rồi nhân-viên gác cổng mở hé một cánh cổng cho một số quan-chức và một viên tƣớng bƣớc vào .  Tất cả 

đều mặc lễ-phục, và đều đi rón-rén vì sợ đế giày gây tiếng ồn.  

 Về viên tƣớng, tôi nhận ra là trung-tƣớng Trần Văn Ðôn.  Hôm mới ra thay trung-tƣớng Thái Quang 

Hoàng, trong một buổi lễ tại Phu Văn Lâu, Ðôn đã bắt đầu diễn-văn bằng câu ―Quân Dân Miền Trung!‖ Tôi 

nghe kể lại, chỉ một lát sau là ―Cậu‖ đƣợc nghe báo-cáo, liền phán ―Hắn muốn lãnh đạo cả Dân ngoài ni nữa 

răng?‖  

 Họ cúi đầu chào ông Cố-Vấn nhƣng ông không đáp lại .  Họ bèn nhập chung với một số khác đã đến 

trƣớc, đứng sắp hàng quay mặt vào bức chân dung của Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm để trên một chiếc bàn cao 

trong phòng khách chính, xong cất tiếng đồng-thanh hát bài ―Suy-Tôn Ngô Tổng-Thống‖, nhƣ lệ thƣờng mỗi 

lần bắt đầu một buổi lễ hoặc buổi họp.  

 Có đến hai bài ―suy-tôn‖ khác nhau, một của Miền Trung và một của Miền Nam, nên nhịp và lời của 

hai bài chõi nhau, nghe rất chói tai .  

 Bỗng có tiếng đằng-hắng trong nhà. Ông Cố-Vấn liền nạt:  

    – Ồn! để cụ nghỉ!  

            Thế là mọi ngƣời nín bặt, lấm-lét tan hàng.  Trong lúc họ chƣa biết giấu mặt ở đâu thì các gia-nhân ra 

hiệu cho họ đứng vào hai bên các dãy bàn tiệc mà bắt đầu ăn.  

    Lát sau, ông Cố-Vấn đi ngang qua các bàn ăn, nhìn chung, hỏi chung:  

    – Ngon không?  

    – Dạ ngon! ―Cậu‖ cho ăn ngon quá!  

            Nghe mọi ngƣời đồng-loạt khen, ông nở một nụ cƣời khoan-khoái, xong tiếp-tục đi ngắm-nghía, sờ-mó 

không biết chán các món quà đắt giá mà các cấp chức quyền từ khắp nơi trong nƣớc và ngoài nƣớc dâng về.  

    Trƣớc mắt tôi, hình-ảnh của ―Cậu‖ Cố-Vấn Ngô Ðình Cẩn vẫn quen thuộc nhƣ những lần ông chủ-

tọa các cuộc thi rƣớc xe hoa vào những dịp lễ lớn trong năm.  

    Mỗi cơ-quan dân-chính và quân-sự đều thực-hiện một cỗ xe hoa, với nhiều cỡ, nhiểu kiểu, nhiều 

cách khác nhau, nhƣng tựu-trung thì đều rƣớc ảnh của Ngô Tổng-Thống và đƣợc trang-trí đèn hoa rực-rỡ vô 

cùng. ―Cậu‖ đứng trƣớc cổng nhà, vừa nhai trầu vừa quạt, nhƣớng mục-kỉnh chiêm-ngƣỡng từng công-trình 

nghệ-thuật trẩy qua, và dễ dàng đồng-ý với những lời phê-bình cũng nhƣ chấm điểm, định mức thƣởng tiền, của 

các ―cố-vấn‖ hầu-cận hai bên.  

    Tự-nhiên tôi thấy ông hiền-lành quá, vô-tƣ quá.  Ngƣời nhƣ thế này mà có quyền sinh-sát đối với 

mọi ngƣời sao ?  

  

LỆNH... LẠC    

  

 Ngoài ông Chánh Văn-Phòng, mà một số ngƣời cho là có hiểu biết, còn có một số sĩ-quan quân-lực 

đƣợc biệt-phái đến làm việc tại Văn-Phòng Cố-Vấn Ngô Ðình Cẩn.  Ông Hồ Văn Huế, một đồng-nghiệp đàn 

anh của tôi, là một tín đồ Ky Tô có đạo đức, đã có lần than-thở với tôi:  



            – Té ra mạnh ai thì nấy báo-cáo lên ―Cậu‖; chỉ cần nói khích một câu, tỉ nhƣ ―Tên này phản-loạn, dám 

chống lại Ngô Tổng-Thống và Cậu!‖ thì nếu đề-nghị giết chết ―Cậu‖ cũng gật đầu liền.  Nhƣng trong đa-số 

trƣờng-hợp họ có trình lên ―Cậu‖ đâu !  

            Quyền-hành của Cẩn tuyệt đối nhƣ thế nên dân-chúng gọi ông là ―Lãnh-chúa Miền Trung‖.  Thật ra, 

quyền-hành của ông cũng bao trùm cả Miền Nam, là lĩnh địa của ông anh, Cố-Vấn Ngô Ðình Nhu .  Một thi-hữu 

của tôi, Hồ Ðình Phƣơng, của Tỉnh Long-An, và một số thành-viên khác thuộc các phái đoàn từ các Tỉnh trong 

Nam ra Huế họp đại-hội Ðảng Cần-Lao, đã xác-nhận với tôi điều đó.  

            Không có học-lực và kiến-thức nhƣ các ông Diệm, Nhu, ông Cẩn chỉ là một thứ hào-mục hãnh-tiến, 

bỗng-nhiên thấy đƣợc ngƣời ta tôn lên thì đƣợc hƣởng lợi chứ chẳng thiệt gì, nên để mặc cho thủ-hạ lèo-lái, vẽ-

vời .  Ông chỉ đáng khen trong có một việc là lòng hiếu-kính đối với mẫu-thân, góa-phụ của cụ Ngô Ðình 

Khả.  Và chính cụ-bà cũng đƣợc nhiều ngƣời ngợi-ca vì lòng ―trung-quân‖.  Ngƣời ta kể lại rằng, khi lăng của 

chồng đã đƣợc xây xong, cụ-bà lên ở trên lăng.  Ðức Ðoan-Huy Hoàng Thái Hậu, tức Ðức Từ-Cung, mẹ của 

Cựu-Hoàng Bảo Ðại, thấy cảnh miếu đƣờng hoang-phế mà không đƣợc chính-quyền chiếu-cố, bèn lên gặp cụ-

bà để xin nói giúp với anh em nhà Ngô .  Cụ-bà nghe tin, đang bệnh mà cũng gắng dậy xuống đón từ dƣới mấy 

cấp thềm, toan phủ-phục trƣớc ngƣời mà cụ-bà tƣởng vẫn còn là quốc-mẫu nên vẫn thủ-phận chồng+con mình 

là bề-tôi của quân-vƣơng.  

    Ðiều tai-hại hơn hết là không có ai dám kiểm-chứng lệnh của ông Cố-Vấn Ngô Ðình Cẩn.  Thƣờng 

thì mọi ngƣời chỉ biết tuân lệnh, do nghe kẻ khác nói lại, mà không biết là nói lại hay là nói đại .  Mà do chính 

miệng của ông nói ra lắm khi cũng chẳng hẳn là lệnh-lạc gì hết.  Một thí dụ đầy tính tiếu-lâm đƣợc truyền miệng 

trong giới an-ninh:  

    Một trong những tay chân đắc-lực của Cẩn là ông La Quát, Trƣởng Ban Hoạt-Vụ thuộc Nha Cảnh-

Sát Công-An Trung-Phần.  Mọi việc bắt-bớ, đọa đày, hãm-hại, v.v... đều nằm trong tay Quát.  Thế mà...  

    Dạo ấy ở Tỉnh Quảng-Ngãi có sự rối-loạn.  Ty Công-An liên-hệ điện xin Nha Trung-Phần tăng-

cƣờng gấp một số nhân-viên.  Vì Quát có nhiều nhân-viên nhất nên Phòng Nhân-Vụ đề-nghị rút bớt một 

số.  Quát chỉ cho lấy một ngƣời, là ngƣời mà Quát tƣởng là không thiết-yếu vì không thấy đến báo-cáo công-tác 

hằng ngày .  Và ngƣời ấy nhận đƣợc sự-vụ-lệnh thuyên-chuyển từ Huế vào Tỉnh Quảng-Ngãi .  

    Kế đó, một hôm ông Cố-Vấn đi ra sau vƣờn thì thấy có một thuộc-viên nằm lăn-lộn trƣớc chân ông 

mà khóc; ông tránh, ngƣời kia lại tái diễn, khóc to hơn.  Ông hỏi vu-vơ:  

    – Cha mi chết hay răng mà mi khóc dữ thế?  

    Ðƣơc ông hỏi đến, ngƣời giữ vƣờn kêu gào thảm-thiết:  

    – Không phải một mình cha con chết, mà chính con, rồi cả gia đình nhà con đều sẽ chết hết, ―Cậu‖ 

ơi!  Ngƣời ta không muốn cho con tiếp-tục ở đây để đƣợc hầu-hạ ―Cậu‖, ―Cậu‖ ơi!  

    – Rứa ngƣời ta đƣa mi đi mô ?  

    – Việt-Cộng giết ngƣời tùm-lum trong Quảng-Ngãi, mà ngƣời ta đƣa con vô trong đó!  

    – Ai đƣa mi đi ?  

    Ngƣời ấy vốn đã có đến năn-nỉ với Phòng Nhân-Vụ đề xin ở lại, nhƣng đƣợc nơi đây giải-thích là 

chính Quát đã quyết định cho đƣơng-nhân ra đi .  Ngƣời ấy liền đáp:  

    – Dạ, La Quát đƣa con đi!  

    Ông Cố-Vấn vừa bƣớc tiếp vừa nói khống:  

    – Răng hắn không đi mà đƣa mi đi ?  



    Mọi lời nói của ―Cậu‖ đều đƣợc truyền đi tức-thời .  

    Thế là Nha Cảnh-Sát Công-An Trung-Phần ký sự-vụ-lệnh khác, để nhân-viên kia lại, và đƣa ... La 

Quát đi !  

    Một thời-gian sau, một hôm ông Cố-Vấn sực nhớ mới hỏi:  

    – Thằng Quát mô rồi mà lâu ni tau không thấy hắn?  

    Thế là Quát lại đƣợc thuyên-chuyển từ Ty Quảng-Ngãi về lại Nha!  

    Dân-chúng cũng đàm-tiếu với nhau: Bà Cố-Vấn Ngô Ðình Nhu, lãnh-tụ Phong-Trào Phụ-Nữ Liên 

Ðới và Ðoàn-Thể Thanh-Nữ Cộng-Hòa của toàn-quốc, tức là gồm cả Miền Trung, những lần ra Huế thƣờng 

tránh gặp mặt ―Cậu‖.  Trung-tƣớng Thái Quang Hoàng, nguyên Tƣ-Lệnh Ðệ-Nhị Quân-Khu, mà tổng-hành dinh 

đóng ở Huế, vốn là một sĩ-quan sủng-ái đƣợc thăng cấp vùn-vụt, mà rồi cũng bị thất-sủng vì bị dèm pha .  Ông 

Trần Chánh Thành, là ngƣời đƣợc chính ông Ngô Ðình Diệm chọn đƣa từ Pháp cùng về với mình, cử làm Bộ-

Trƣởng Bộ Thông-Tin, phụ-trách Chiến Dịch Tố Cộng và Phong-Trào Cách-Mạng Quốc-Gia, mà rồi cũng va-

chạm với uy-lực của ―Cậu‖ về quyền lãnh đạo các tổ-chức và hoạt động này tại Miền Trung...  

    Tôi tự hỏi không biết có phải chính ―Cậu‖ đã chủ động, đã chủ động nổi, trong các vụ này, hay là bị 

bọn ác-ôn côn đồ gài bẫy, mạo danh...  

  

VỤ GIÁN ÐIÊP PHÁP TẠI MIỀN TRUNG    

  

 Sau khi Pháp, do áp-lực của Mỹ, rút quân ra khỏi Việt-Nam, một số kiều dân Pháp vẫn còn ở lại; họ 

điều-hành các đồn điền cao-su, cà-phê, trà, và các nhà máy điện, nƣớc, lữ-xá, tiệm ăn, v.v...  Ngoài ra, còn có 

các nhà ngoại-giao ...  

 Ở Huế, có một Phòng Thông-Tin Pháp, mà Giám Ðốc là ông Avril, một ngƣời Pháp lai Việt, sinh sống 

từ nhỏ tại Thành-Phố này .  Tôi đã giới-thiệu để Avril làm quen với ông Thompson A. Grunwald, khi ông này 

đến nhậm chức Giám Ðốc Thông-Tin Hoa-Kỳ ở Huế.  Trong lúc chƣa có Tổng Lĩnh-Sứ, Grunwald là đại diện 

Mỹ đầu tiên đến Miền Trung.  Ðối với dân-chúng địa-phƣơng thì sự quen biết đã có từ trƣớc và những giao-tiếp 

không thể tránh đƣợc sau này của Avril với những nửa-đồng-bào xung quanh đã gây tai-họa không ít cho nhiều 

con dân Việt-Nam.  

 Trong chƣơng-trình ―đả-thực, bài-phong, diệt-cộng‖, mà ―thực‖ ở đây là thực dân Pháp, các cơ-quan 

an-ninh sở-tại cho biết đã khám-phá đƣợc một tổ-chức gọi là ―gián điệp Pháp tại Miền Trung‖.  

 Trong những năm đầu sau Hiệp Ðịnh Genève, Liên-Xô và Hoa-Cộng chƣa chủ-trƣơng cho Cộng-Sản 

Bắc-Việt xâm-chiếm Miền Nam; nhờ đó, đa-số các cấp chính-quyền, nhất là ở nhiều Xã Thôn, đã có hoàn-cảnh 

thuận-lợi để loại-trừ các phần-tử có liên-hệ hoặc bị nghi có dính-líu với ba kẻ thù kể trên.  Trung-Ƣơng cho 

phép mỗi Xã lập nên một ―Hƣơng-Ƣớc‖ riêng của mình; đó là những quy định tội-trạng và hình-phạt có giá-trị 

pháp-lý, nằm ngoài và bổ-sung luật-pháp và luật-lệ chung của Quốc-Gia .  Chính-sách của Chính-Quyền Quốc-

Gia thời Ðệ-Nhật Cộng-Hòa là phục-hồi ―Lệ Làng‖, một thứ quyền tự-trị của các hƣơng-chức thời xƣa; đúng 

với tuc-ngữ ―Phép Vua thua Lệ Làng‖. Giải-pháp giàn-tiện hơn hết là trục-xuất tất cả các đối-tƣợng ―phản 

động‖ ra khòi quê-quán của họ.  Nhân dịp có cái gọi là ―quốc-sách‖ Ấp Chiến-Lƣợc và Dinh Ðiền, nhà cầm 

quyền tống họ lên vùng Cao-Nguyên, cùng với các thành-phần bất-hảo khác -- cựu-can hình-sự, đồ đệ ―Tứ Ðổ 

Tƣờng‖, cá-nhân lừng-khừng -- sống tập-trung chung trong các Ðịa Ðiểm Dinh Ðiền, là nơi Hoa Kỳ viện-trợ dồi 



dào để giúp các giới dân nghèo Việt Nam tái định-cƣ kiến-tạo đời sống ấm no, thanh-bình, và thịnh-vƣợng lâu 

dài cho tƣơng-lai .  

 Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề mặt, nhất-thời .  Thật ra, ngay sau khi chính-quyền Ngô Ðình Diệm ra đời, 

những kẻ có liên-hệ chặt-chẽ với Pháp, với Hoàng-Tộc, với Việt-Minh, hoặc bị tổn-thƣơng quyền-lợi cá-nhân, 

đều đã tìm cách tự-tồn.  Họ trá-hình quy-phục, hoặc ngụy-tạo lý-lịch, đổi vùng sinh-hoạt; hoặc rút lui vào bóng 

tối, hoạt động bí-mật; hoặc bất động chờ thời .  Cao điểm là sau khi Mặt Trận Việt-Minh tập-kết cán-bộ và bộ 

đội ra Bắc; quân-lực Pháp giao lại Miền Nam Việt-Nam cho Mỹ; chế độ Diệm tịch-thu tài-sản của Pháp, lật đổ 

và tịch-thu tài-sản của cựu Quốc-Trƣởng Bảo Ðại, phát động chiến dịch ―Tố Cộng‖, đánh dẹp các giáo-phái, 

đàn-áp các chính đảng, cấm Hoa-Kiều làm mƣời một nghề, v.v...  

 Có những chính-sách đúng, nhƣng bị phai mờ vì những chủ-trƣơng sai; và ngay những đƣờng-lối tốt 

cũng bị hoen-ố vì những việc làm xấu .  Và thiểu-số lạm quyền đã xử ức ngƣời này, trị oan kẻ kia, đào hố sâu 

chia-rẽ và giúp nẩy mầm phẫn-uất trong dân-nhân.  Hạt nhân đối-nghịch và khuynh đảo từ đó đã đƣợc gieo ra .  

 Thật ra, ngƣời dân căm-hờn thực dân, oán ghét tay sai, thù hận thành-phần thân Pháp, nên ủng-hộ các 

nỗ-lực phát-hiện gián điệp nƣớc ngoài .  Nhƣng khi chính-viện không truy-tố bị-can ra trƣớc pháp-viện, lại sử 

dụng luật rừng để bạo-hành đối với tù-nhân, thì chiêu-bài ―Dân-Chủ Pháp-Trị‘ của chính-quyền Ngô Ðình Diệm 

đã trở thành bịp-bợm đối với ngƣời dân.  

 Vào một buổi sáng nọ, nhƣ để chứng-minh cụ-thể cho những luồng dƣ-luận lan tràn lâu nay, một số 

đồng-bào đã tìm đến tận nơi để nhìn thấy tận mắt thi-thể của một nạn-nhân: ông Võ Côn, cựu Phó Giám Ðốc 

Cảnh-Sát Công-An Trung-Việt, bị giết chết và vứt bỏ xác ở chân Núi Ngự-Bình.  

  

THẦU-KHOÁN NGUYỄN VĂN YẾN    

  

 Nhà thầu Nguyễn Văn Yến là một nhân-vật tên tuổi đƣợc đồng-bào khắp Huế mến thƣơng.  

 Sau ngày hồi-cƣ vào năm 1947, Yến bắt đầu thu thuế tại chợ An Cựu là một chợ nhỏ, mà thời-gian đầu 

dân-chúng còn thƣa-thớt nên chợ chƣa có nhiều kẻ bán ngƣời mua .  Vợ anh cũng theo giúp chồng.  Tuy là chủ 

thầu nhƣng cả hai đều đối xử tử-tế với giới chịu thuế, nhẹ tay với ai ít vốn, chƣớc-miễn cho ai ít lời .  

 Nhờ làm việc cần-cù, giao dịch khéo-léo, Yến đã tiến từ thầu nhỏ lên thầu lớn, và đỉnh cao là thầu đƣợc 

cơ-sở kinh doanh đồ-sộ của anh+em Pháp-kiều Morin chính giữa trung-tâm thủ-phủ của Miền Trung, đặt tên 

Nguyễn Văn Yến cho đại Khách-Sạn và Diễn Ðƣờng này .  

 Sự thành-công của Yến là một gai nhọn trƣớc mắt những kẻ muốn chiếm độc-quyền khai-thác hoặc 

chi-phối mọi nguồn lợi kinh-tài . Thế là Yến bị bắt.  

 Vợ Nguyễn Văn Yến bị bệnh hiểm-nghèo .  Sau khi đƣợc chữa lành, trƣớc khi xuất-viện chị đã đƣợc y-

sƣ giải-thích và căn dặn kỹ-càng: muốn sống thì đừng gần-gũi đàn ông.  

 Thƣơng chồng, chị đến gõ cửa khắp nơi; bao nhiêu tiền của chị đem ra dâng nạp hết, nhƣng vẫn không 

có kết-quả.  Cuối cùng, chị đƣợc đƣa đến ra mắt ông Cố-Vấn để cầu xin ―Cậu‖ thi-ân.  

 Nhờ ân của ―Cậu‖, chị chết.  

 Nỗi đau thƣơng của gia đình Nguyễn Văn Yến đã trở thành niềm căm-hận của mọi ngƣời: liền sau đó, 

chính Yến cũng bị giết chết trong tối-tăm.  



  

THẦU KHOÁN NGUYỄN ÐẮC PHƢƠNG    

  

 Là Trƣởng-Phòng Huấn-Luyện, trong thời-gian có Khóa Tu-Nghiệp hoặc Khóa Anh-Ngữ Căn-Bản do 

tôi giảng dạy cho cảnh-nhân toàn Thành-Phố, tôi thƣờng đến sớm để lo cho mọi thứ đƣợc chuẩn-bị sẵn-

sàng.  Có nhiều lần tôi ngạc-nhiên thấy Hội Ðƣờng, mới chiều hôm qua còn ngăn nắp, mà sao sáng hôm sau bàn 

ghế đã nghiêng lệch và trên nền lầu vƣơng vãi những lá lót, giấy bọc, cùng nhiều loại thức ăn, đồ uống thừa .  

 Những lần đầu, tôi nghĩ là do toán nhân-viên gác đêm bày tiệc ăn nhậu .  Ðến lần nọ, tôi vào hỏi ông 

Ðỗ Hủi, Phó Chỉ-Huy; ông nhìn trung-úy Hoàng Ðạt Vọng, trả lời tôi: ―Ðêm qua, Chi-Bộ họp‖.  Chi-Bộ là tổ-

chức Ðảng; tôi không ở trong Ðảng, tôi không thể phàn-nàn gì thêm.  

 Môt hôm, nhân vào Sài-Gòn lập thủ-tục du-học Hoa-Kỳ, tôi gặp trung-sĩ Tôn Thất Óc giữa phố.  Óc là 

nhân-viên Ðội Biệt Ðộng ở Huế; cùng đi với anh có vài ba ngƣời nữa, đang ngồi trong một chiếc xe hơi đậu bên 

lề đƣờng.  Anh dừng lại chào hỏi tôi .  Khi anh lên xe đi rồi, có mấy ngƣời mà tôi thấy quen mặt đang ngồi trong 

Nhà Hàng ―Thanh Thế‖ vẫy gọi tôi vào .  Họ là công-chức, quân-nhân hoặc thƣờng dân gốc ở Huế, nay vào 

tùng-sự, thụ-huấn hoặc sinh sống trong này .  

 Nhạc-sĩ Châu Kỳ ghé vào tai tôi nói nhỏ: ―Ðừng bắt mình, nghe Thanh Thanh!‖  Tôi mở tròn mắt hỏi 

lại: ―Tôi làm gì mà bắt ai ?‖  Nhạc-sĩ Lê Trọng Nguyễn liền vỗ vai Kỳ: ―Thanh Thanh không dính vào những vụ 

đó đâu!‖  

 Hồi đó, Cảnh-Sát và Công-An là hai ngành khác nhau, mà tôi thì ở bên phía tƣ-pháp hình-sự, không 

phải bên phía chính-trị.  

 Một ngƣời hỏi tôi: ―Hôm nay các anh đã bắt đƣợc bao nhiêu mạng rồi ?‖  Thấy tôi ngơ-ngác, một 

ngƣời khác nói: ―Bọn hồi nãy là mật-vụ trong Ðoàn Công-Tác Ðặc-Biệt Miền Trung, vào đây bắt ngƣời đấy!‖  

 Tôi cũng có nghe nói đến tổ-chức ấy, nhƣng không biết là họ thuộc cơ-quan nào, vì tại Nha và tai Ty 

Công-An Tỉnh Thừa-Thiên thì chỉ có Ban Hoạt-Vụ, Ban Lƣu Ðộng, hoặc Ban Truy-Tầm gì đó thôi .  

 Không-khí ở Sài-Gòn tự do hơn, nên mấy ngƣời này tranh nhau kể toàn những chuyện cƣớp đoạt, 

giam-cầm, tra-tấn, và thủ-tiêu dân lành, ở cả Huế lẫn các Tỉnh gần xa .  

 Diệm thì huênh-hoang tuyên-bố: ―Ðằng sau Hiến-Pháp còn có tôi!‖ để bị lũ gian-manh ngụy-tạo vƣờn 

cây sây trái cho mà đến thị-sát, khoe-khoang; Nhu thì kìm kẹp đối-lập ở P-42; vợ Nhu thì hùn-hạp làm ăn bất-

chính với vợ Trần Chánh Thành; Cẩn thì thể-hiện hỏa-ngục ở Mang-Cá, hồ lửa ở Chín Hầm...  

 Khi nghe tôi làm việc ở Ty Cảnh-Sát Huế, một ngƣời la lên:  

 – Ðánh ngƣời ta vỡ đầu chết, rồi ném xác xuống sân, tri-hô là ngƣời ta nhảy lầu tự-tử, xong rồi vào đây 

lánh mặt hả?  

 Các bạn khác cũng sững-sờ nhƣ tôi .  Một ngƣời ôn-tồn hỏi tôi: ―Anh vào đây bao giờ?‖  Tôi đáp: 

―Sáng thứ năm‖  Ngƣời ấy thở phào: ―Thế thì không phải là anh!‖  

 Ngƣời kia nhìn tôi dò xét, rồi nhƣ tin tôi, kể ngắn gọn:  

 – Chúng bắt bừa, nhốt kín nhiều nơi, lâu lâu mới chở một số đến Ty Cành-Sát cho gặp thân-nhân một 

lần vào lúc nửa đêm.  Tại đó, chúng cũng khảo đả nạn-nhân.  Án-mạng vừa rồi xảy ra vào khuya thứ năm; tôi 

mới vào chiều hôm qua; thứ sáu .  Tội-nghiệp thầu-khoán Nguyễn Ðắc Phƣơng!  

 Tôi nghe mà lặng điếng cả ngƣời .  



 Thì ra Hội Ðƣờng, nơi tôi truyền-bá lý-thuyết lý-tƣởng về nghiệp-vụ, nơi tôi phổ-biến đạo đức chính-trị 

của Ngô Tổng-Thống, đã bị dùng làm nơi chà đạp ―nhân-vị‖ và sinh-mạng của con ngƣời!  

 Trƣớc đó, tôi có gặp Nguyễn Ðắc Phƣơng một lần, tại nhà giáo-sƣ Nguyễn Nhƣ Minh.  Minh là thầy cũ 

của tôi ở ―Thuận-Hóa Học-Hiệu‖.  Ông vừa mới giao cho Phƣơng, và Phƣơng vừa mới khởi-công xây-cất một 

trụ-sở mới cho Trƣờng Trung-Học Tƣ-Thục Nguyễn Du .  

 Ngang đây thì tôi thấy trung-tá Ðoàn Ðình Từ, một ngƣời bạn thân của tôi, hiện làm Trƣởng Ty Công-

An Tỉnh Long-An, từ ngoài bƣớc vào .  Từ bị thƣơng trong một trận chạm súng với Việt-Cộng, chân đi còn 

khập-khiễng.  Ðể tránh đụng chạm, tôi kéo anh lên Nhà Hàng ―Bồng Lai‖ .  Lát sau, tôi hỏi anh về nạn độc-tài, 

tham-bạo; anh lắc đầu thở dài: ―Hết nƣớc nói!  Minh chỉ biết diệt Cộng mà thôi!‖    

  

*  

LÊ XUÂN NHUẬN CHỐNG CHẾ-ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM 

  

 VÀO dịp lễ Hai Bà Trƣng (3-3) năm 1960 (mồng 6 tháng 2 âm-lịch Canh Tý), tôi thuyết-trình về tinh-

thần ái-quốc của Trƣng Nữ-Vƣơng, theo tài-liệu học-tập của Trung-Ƣơng phổ-biến.  

 Hoàng Mai Thêm, lúc ấy cũng đã mãn định-kỳ quân-nhiệm, trở về Ty Cảnh-Sát Huế, cùng tham dự 

buổi họp.  

 Khi đến câu ―Quân của Hai Bà là quân ô-hợp nên bị thất-trận‖, tôi đã cố ý bỏ qua từ đoạn ―là quân ô-

hợp‖.  Hội Ðƣờng thắc-mắc; nhiều ngƣời đƣa ý-kiến là phải đọc trọn câu, và đòi giải-thích hai tiếng ―ô 

hợp‖.  Tôi giải-thích tĩnh-từ ―ô hợp‖, xong thanh-minh rằng tôi không muốn trong lúc tƣởng nhớ công đức của 

tổ-tiên anh-hùng mà lại chê-bai phẩm-chất chiến đấu của tiền-nhân:  

    – Có lẽ soạn-giả sơ-ý.  Theo tôi thì chỉ cần nói ―Hai Bà thua trận là đủ‖, không cần nêu thêm cái lý 

do ấy, nhất là nói về khuyết nhƣợc của mình.  Vậy đề-nghị các bạn khi về đơn-vị địa-phƣơng thuyết-trình lại 

cho các học-viên của mình thì bỏ bớt mấy chữ đó đi .  

    Ngang đây, Thêm chất-vấn tôi:  

    – Sự thật là ―ô hợp‖ thì cứ nói là ―ô hợp‖, anh muốn chống lại lịch-sử và cãi lại tài-liệu của ―Ban Chỉ 

Ðạo Học-Tập Trung-Ƣơng‖ ƣ ?  

    Cuộc thảo-luận chung biến thành cuộc tranh-luận riêng giữa hai chúng tôi .  

    Tôi nói: ―Tuy Ban Chỉ Ðạo Trung-Ƣơng do ông Cố-Vấn Ngô Ðình Nhu chủ-trì, nhƣng ông chỉ đề ra 

ý chính, làm sao kiểm-soát hết từng chữ?‖  

    – Tôi đã từng thảo diễn-văn cho các Ðơn-Vị-Trƣởng, họ dò rất kỹ trƣớc khi đọc; anh cho là ông Cố-

Vấn không đọc kỹ à?  

    – Tôi cũng đã từng thảo diễn-văn cho các tƣớng Tƣ-Lệnh, đúng nhƣ anh nói .  Nhƣng đó là cho 

chính miệng họ đọc ra, lâu lâu một lần. Ðằng nầy, tài-liệu tổng-quát do nhân-viên phụ-trách soạn chung cho mọi 

ngƣời, ào-ạt phổ-biến mỗi tuần mấy đợt, trải qua nhiều năm rồi, thì cũng chỉ giống nhƣ tờ báo định-kỳ thông-

thƣờng ngoài phố mà thôi, làm sao tránh khỏi sơ-xuất?  

    – Nhƣng đây không phải là sơ-xuất, mà là nói lên sự thật!  

    Tôi đáp: ―Ðồng-ý là sự thật.  Tuy nhiên, đó là ở trƣờng đại-học, nghiên-cứu sử-liệu chúng ta có thể 

tìm thấy nhiều điều khác lạ; thí dụ tài-liệu của Trung-Hoa nói về Hai Bà Trƣng, có đăng trên báo của Viện Ðại-

Học Huế, do linh-mục Cao Văn Luận làm Viện Trƣởng, thì tàn-tệ hơn nhiều .  Còn đây thì không phải là một 



công-trình nghiên-cứu lịch-sử ở trình độ bác-học, mà chỉ là một bài học công dân giáo dục nhắm vào đa-số bình 

dân, cốt để nhân ngày kỷ-niệm Trƣng-Vƣơng mà khích động đồng-bào noi gƣơng yêu nƣớc của Hai Bà; nhƣ thế 

thì chỉ cần đề-cập những gì có lợi cho mục đích trƣớc mắt mà thôi‖.  

    – Nói nhƣ anh tức là cấp trên khinh thƣờng dân-chúng, chủ-trƣơng ngu dân!  

    Tôi thấy Thêm đã vô-tình tạo ra cơ-hội cho tôi lợi dụng mà nói lên những điều cần nói công-khai :  

    Ở đây có ông Trần Văn Hƣơng, Chỉ-Huy Trƣởng, vừa đi du-học ở Mỹ về, đã thấy rõ sự khác nhau 

giữa Mỹ với nƣớc mình.  Thế nhƣng, tài-liệu, mà chúng ta học-tập ở đây thì nói rằng Hiến-Pháp của Việt-Nam 

Cộng-Hòa là tiến-bộ hơn Hiến-Pháp của Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ. Cũng thế, học-tập về chế độ hiện-tại thì chỉ 

toàn đề-cao những tốt lành ngay chính chứ có ai phanh-phui những xấu dữ gian tà đâu !  

    Thế là mọi ngƣời bỏ mất trọng-tâm.  Hội Ðƣờng chia ra làm hai phe; đa-số thì đồng-ý với tôi dẫn 

chứng từ những sai lầm bất-công đến những gian tham tàn-ác của nhóm đặc-lợi đặc-quyền; thiểu-số đắc-thời thì 

chối-cãi, biện-minh.  Không-khí quá găng; chủ-tọa phải tuyên-bố giải-tán.  Nhƣng khi ra khỏi phòng họp rồi họ 

vẫn còn phát-biểu rất hăng.  

    Việc làm của tôi đã mở đƣờng cho những chống đối công-khai và đồng-loạt của nhiều tập-thể lớn về 

sau (hầu nhƣ đồng-thời với vụ phản-kháng của 18 nhà chính-trị tên tuổi tại Nhà Hàng Caravelle trong Sài 

Gòn.  Nhà văn Nhất-Linh Nguyễn Tƣờng Tam, bị kết án tử-hình, đã tự-tử, với kết-luận ―đời tôi để lịch-sử xét‖ 

để phủ-nhận quyền-hành của chế độ nhà Ngô).  Riêng trƣờng-hợp của tôi đã gây nên mối bất-đồng quan điểm 

giũa hai ông Cố-Vấn họ Ngô.  Vây-cánh của ông Cẩn thì muốn dùng biện-pháp mạnh đối với tôi, nhƣng ông 

Nhu thì tiến-bộ hơn nên nƣơng tay .  Do đó, họ giao tôi cho Bộ Nội-Vụ áp dụng kỷ-luật hành-chánh.  

    Sau ba tháng bị cất chức, giam cầm, tôi bị ghép vào thành-phần ―phản-loạn‖ và bị đày lên Cao 

Nguyên là vùng ―nƣớc độc và nguy-hiểm‖, cùng với bốn đồng-nghiệp khác; đó là hai sĩ-quan tham-mƣu có uy-

tín mà không chịu đứng chung vào hàng-ngũ phá đạo hại đời, và hai viên-chức cũng là tín đồ Ky-Tô-Giáo và 

cũng là đảng-viên Ðảng Cần-Lao nhƣng không đồng-hội đồng-thuyền với họ nên họ cũng nhân dịp này mà tống 

cổ đi luôn.  

    Suốt đời tôi không bao giờ quên đƣợc hình-ảnh của những Giám Ðốc, Trƣởng Ty, công-chức các cơ-

quan bạn, mà nhiều ngƣời trƣớc kia tôi chƣa hề quen, và rất đông đồng-bào vô danh, đã bất-chấp mật-vụ, lên ga 

xe lửa Huế ngậm-ngùi tiễn chúng tôi đi ...  

*  

   Rồi Diệm bị đảo-chánh hụt, rồi Dinh Ðộc-Lập bị ném bom.  Vụ các chính-khách bất-

đồng chính-kiến họp tại nhà hàng Caravelle nổ bùng.  Nhà văn Nhất-Linh Nguyễn Tƣờng Tam tự-tử để phủ-

nhận quyền-hành của chế-độ nhà Ngô.  Phật-Giáo bị cấm treo cờ vào ngày lễ Phật-Ðản; Phật-Tử Huế biểu-tình 

đòi quyền tự do tín-ngƣỡng, bị tàn-sát trƣớc Ðài Phát-Thanh.  Diệm+Nhu cho Cảnh-Sát Chiến Ðấu tấn-công 

chùa-chiền.  Hòa-Thƣợng Thích Quảng Ðức và nhiều tu-sĩ, Phật-Giáo-Ðồ khắp nƣớc tự-thiêu .  Sinh-viên học-

sinh và các giới dân-nhân xuống đƣờng; toàn-quốc nổi dậy .  Thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu, Ngoại-Trƣởng VNCH, tự 

cạo trọc đầu từ-chức để phản-đối Diệm; ngay chính ông Trần Văn Chƣơng, đại-sứ VNCH tại Mỹ, là cha ruột 

của bà cố-vấn Ngô Ðình Nhu, và bà Trần Văn Chƣơng, quan-sát-viên VNCH tại Liên Hiệp Quốc, là mẹ đẻ của 

bà Nhu, cũng cùng từ-chức để chống lại bè lũ Diệm—Nhu đàn-áp Phật-Giáo.  Chính-giới Hoa Kỳ phẫn-nộ, dƣ-

luận thế-giới xôn-xao .  Cuộc Cải-Mệnh 1-11-1963 xảy ra .  



 Sau này, tôi chỉ-huy Cảnh-Lực cấp Tỉnh trên Cao-Nguyên thì Hoàng Mai Thêm cũng chỉ-huy Cảnh-

Lực ở Tỉnh Thừa-Thiên.  

 Một số bạn cũ nói rằng Thêm vẫn trung-thành với quan-niệm sống của mình, cứ theo lý-thuyết sách vở 

mà làm; theo đó, Luật-Pháp mới là nguyên-tắc của trật-tự và an-ninh, nên anh phục-vụ; còn Chính-Trị thì là phi-

nguyên-tắc nên anh không tham-gia .  Anh chỉ chú-tâm riêng vào phần Hình-Cảnh, và phó mặc phần Ðặc-Cảnh 

(có thể gọi là Cảnh-Sát Chính-Trị) cho viên Phó Chỉ-Huy chuyên-trách cầm nắm các vấn đề phe đảng, giáo-

phái, hội đoàn, tình-hình nội-bộ chính-quyền, cũng nhƣ trực-tiếp giải-quyết với Ủy-Ban An-Ninh về các vụ bắt-

bớ. giam cầm Việt-Cộng tại địa-phƣơng.  

 Tuy không đối diện, đối-thoại, nhƣng qua tin-tức nhƣ trên, tôi vẫn thấy cần tranh-luận với Thêm.  Nếu 

anh chịu nhúng tay vào, thì cơ-quan mà anh vẫn là ngƣời chịu trách-nhiệm chính, chắc-chắn sẽ tránh đƣợc nhiều 

lầm sai .  Cùng lắm thì anh vẫn có thể công-khai nói lên tiếng nói của mình, nhƣ tôi ngày xƣa ?  

 Việt-Cộng không bám sát anh, hoặc vì cơ-sở của chúng hoạt động dở, hoặc do may-mắn tự-nhiên, mà 

anh thoát chết ở Huế vào vụ Tết Mậu-Thân 1968.  Anh trà-trộn với đồng-bào vào trốn trong nhà thờ Dòng Chúa 

Cứu-Thế; khi địch đến thanh lọc, anh đƣa Thẻ Sinh-Viên trƣờng Luật ra; chúng không nhận diện ra anh.    

*  

 Chừng nhớ ngày xƣa tôi rất ham thích Ngành Hình-Pháp, Thêm nói:  

 – Mình không ngờ Nhuận mà lại qua Ngành Ðặc-Cảnh.  

    Tôi định đáp: ―Mình cũng không ngờ Thêm mà lại tham-chánh‖, nhƣng tôi nín kịp.  

 Một ngƣời bạn thân khác của tôi, thi-sĩ Nhƣ Trị, tức luật-sƣ Bùi Chánh Thời, cũng có quan-niệm nhƣ 

Thêm.  Nhƣng Thời không tham-chính; anh hoạt động vì nhân đạo, cầm đầu chi-nhánh của một tổ-chức quốc-tế 

Bảo-Vệ Thiếu-Niên Nhi Ðồng tại Việt-Nam.  

 Mỗi ngƣời có quyền theo đuổi lý-tƣởng riêng của mình.  Tôi tôn-trọng quyền ấy .  Nhƣng vì Luật-Pháp 

tự nó không có Tổ-Quốc, nên chính-thể nào cũng dựa trên Luật-Pháp nói chung để làm ra Luật-Pháp của riêng 

mình.  Trong một Quốc-Gia, vào một giai đoạn nào đó, phải chăng Luật-Pháp cũng chỉ là sản-phẩm của Chính-

Trị?  Ngƣời đã tham-gia vào Chính-Quyền, nhất là ở cƣơng-vị lãnh đạo, làm sao không dự phần vào chính-sách 

chung?  

 Thêm đƣợc mời làm Thứ-Trƣởng một Bộ.  Dù là của Bộ Tƣ-Pháp đi nữa, thì đó cũng là một phần của 

Ngành Hành-Pháp, và đó cũng là một trách-vụ chính-trị.  Anh nói là anh chƣa nhận, tức là đã nhận trên nguyên-

tắc, chỉ còn cân-nhắc một số điều-kiện nữa mà thôi ?  

 Bị ám-ảnh vì bóng ma quá-khứ, tôi sợ là anh sẽ lại rơi vào hai trƣờng-hợp khó-khăn:  Lý-thuyết siêu-

chính-trị có thoát khỏi bị guồng máy chính-quyền biến-thể?  Và nhập-cuộc nửa vời có phải là giải-pháp an ổn 

cho lƣơng-tâm?  

 Thà Thêm chỉ là luật-sƣ, hoạt động ngoài-chính-quyền nhƣ Thời, đứng hẳn về phía đối-lập trong dân-

nhân, hoặc chỉ là huấn-sƣ trong một trƣờng Luật, hoặc công-khai đối-lập trong các chức-vụ lập-pháp và dân-

cử...  Ðằng này, trong cƣơng-vị công-cử, nếu gặp nghịch-cảnh, thái độ của anh sẽ nhƣ thế nào ...  

 Tuy nhiên, lịch-sử cũng đã sang nhiều trang; cả Thêm lẫn tôi, cũng nhƣ mọi ngƣời, đều đã lớn hơn, 

khôn hơn.  Trên đƣờng tiến tới Dân-Chủ, dân-nhân Miền Nam Việt-Nam đã bƣớc những bƣớc khá dài . Ít nhất 

thì, ngày xƣa, hễ thiếu kính-trọng đối với Ngô Ðình Diệm là cầm chắc cái chết trong tay; nhƣng, ngày nay, mọi 

ngƣời đều tự do chỉ-trích, thậm-chí mạt-sát, Nguyễn Văn Thiệu mà không hề-hấn gì.  Giới trí-thức phải hiểu 



rằng tài-năng, đạo đức, thiện-chí, và kết-quả phục-vụ là những yếu-tố cần-thiết để thẩm định giá-trị của một con 

ngƣời .  Ðã giỏi Luật-Pháp, mà cũng rành về Chính-Trị và các Ngành khác, hoặc ngƣợc lại, thì tài-năng mới 

không phiến diện; và đã tham-gia thì phải dấn thân, có thế đạo đức mới vẹn toàn.  

 Tôi bắt tay Thêm thật chặt, để mừng anh, và để truyền đạt qua anh niềm tin của tôi rằng bạn mình bây 

giờ nhất định đã tiến rất xa ...  

   

                                                Huế, 1973-75    

  

  

MỘT BUỒI TỐI CUỐI TUẦN Ở NHÀ  

   

 Đi ăn cơm tối về xong là tôi ngồi ngay vào bàn làm việc.  Những chồng hồ-sơ dày cộm không cho phép 

tôi để ứ đọng lại qua ngày hôm sau.  

 Cặp Dung+Miên từ chòi an-ninh trƣớc cổng gọi điện-thoại lên tôi.  Đó là hai cô bé ở Khu Thanh-Bồ 

Đức-Lợi, trong số ngót chục thiếu-nữ nhận tôi làm chú tinh-thần.  Những lần rảnh rỗi xuống phố giải-trí, thỉnh-

thoảng tôi chở các cô cùng đi, ăn kem hoặc xem xi-nê.  Nhƣng hôm nay thì tôi ở nhà, vì bận nhiều việc; vả lại 

cặp DựChƣơng đã hẹn lát nữa sẽ đến gặp tôi.  

* 

        Dung+Miên vừa rời một lát thì Lê Viết Kim đến.  Kim, trên danh-nghĩa, là giáo-sƣ khiêu-vũ của tôi.  Một 

dàn máy âm-thanh nổi; các băng nhạc thời-trang; một cây đàn lục-huyền; cả chồng nhạc-phẩm ấn-bản đặc-biệt 

có chữ ký đề tặng và triện son của Lê Mộng Bảo, Giám-Đốc Nhà Xuất-Bản Tinh-Hoa Miền Nam, cùng các 

nhạc-sĩ liên-hệ; một máy vi-âm; một bàn bánh, kẹo, thuốc lá, trái cây; một tủ lạnh với nhiều thức uống; v.v... đã 

biến phòng khách nhà tôi thành một nơi lý-tƣởng để Kim đƣa các cô, các bà đến dƣợt bƣớc với tôi, vào các ngày 

nghỉ và buổi chiều từ sau giờ tan công-sở đến lúc tôi chuẩn-bị đi ăn cơm.  Trên thực-tế, tôi thƣờng phải ngồi làm 

việc ở phòng sát bên, để mặc một số bạn thân của tôi đến đó tập nhảy với họ; có khi họ dẫn thêm bạn của họ 

cùng đến, có ngƣời đã từng đến rồi mà tôi vẫn không nhớ mặt hay biết tên. 

        Kim dẫn lên một ngƣời đàn-bà và một cô gái.  Ngƣời đàn-bà thì thân-hình đẫy-đà, phấn son loè-loẹt, cử-chỉ 

khúm-núm nhƣ kẻ phạm-pháp bị bắt ra trƣớc cửa quan.  Cô gái thì còn trẻ, quá trẻ, trẻ hơn các cô cháu hờ của 

tôi, nhƣng thân-hình thì nẩy-nở căng vun; và khuôn mặt  trái xoan với cặp mắt to đen, hai hàng mày rậm, đôi 

môi mọng hồng, cặp má lúm duyên, có một sức thu-hút khó cƣỡng lại tia nhìn của những ngƣời xung quanh. 

        Anh chàng dạy nhảy nói riêng với tôi về mục-đích của sự hiện-diện của hai ngƣời ấy.  Bà chủ, chủ quán 

mại-dâm trá-hình, mới kiếm thêm đƣợc một đứa "con nuôi", là cô gái kia; vừa bán trinh cô đêm qua thì chiều 

nay bà bị Cảnh-Sát đến kiểm-soát; họ buộc phải trả cô về nguyên-quán và cho kỳ-hạn hăm bốn tiếng đồng-hồ.  

 Dân làng-chơi báo tin cho nhau biết có của lạ; từ sáng đã có khá nhiều tay quen giành hƣởng nƣớc nhì, 

nhƣng bà hạn chế vì sợ cô đau, đồng-thời để tăng giá-trị món hàng.  Bây giờ thì vốn đầu-tƣ cùng với hy-vọng 

phát-tài của bà đều tan thành mây khói.  Kim dẫn bà đến để xin tôi giúp-đỡ, nhận cô làm cộng-tác-viên, để cô 

khỏi bị trục-xuất.  Bà xin tạ ơn lần đầu một trăm năm chục ngàn đồng.  



 Tôi rán bình-tĩnh để khỏi giáng một bạt tai vào cái bản mặt đĩ trai của Kim.  Thì ra lâu nay anh vẫn 

tƣởng tôi cũng chỉ là một con hạm tham-nhũng nhƣ nhiều kẻ khác.  Chắc trong thâm-tâm anh đang hãnh-diện 

chứng-tỏ với tôi rằng anh là tên đàn-em đắc-lực, và cả với bà rằng anh là tay móc-nối đúng đƣờng.  

 Số tiền mà anh đề-cập, đựng trong phong bì dày cộm mà bà chủ chứa vừa lấy trong xách tay ra, đặt lên 

trên bàn-nƣớc ở phòng khách, lớn gần bằng ba tháng lƣơng của tôi.  Nhiều thế, thảo nào!  

 Đại-tá Nguyễn Bính, một Tƣ-Lệnh cũ của tôi trên Cao-Nguyên, thời-gian tôi làm Chỉ-Huy-Trƣởng ở 

Tỉnh, biết rõ tính tôi liêm-khiết, có lần đã bực mình la lên: ―Ngƣời ta cho mình cơ-hôi để ăn, mà mình không 

chịu ăn!‖  

 Đại-tá Cao Văn Khanh, cũng một Tƣ-Lệnh cũ của tôi trên Vùng II, có lần đã tế-nhị giúp cho tôi có dịp 

có đƣợc nhiều tiền một cách hợp-pháp hợp-tình.  Nguyên-do sau vụ cộng-sản tổng-công-kích Tết Mậu-Thân, có 

nhiều phú-thƣơng Hoa-Kiều ở thị-xã Buôn Ma Thuột bị bắt vì nghi tiếp-tế cho đối-phƣơng.  Sự thật là trong lúc 

hỗn-loạn, có thể là Việt-Cộng mà cũng có thể là kẻ gian, đã đột-nhập vào các tiệm buôn bắt chủ-nhân phải đóng 

góp tiền, và cƣớp đi nhiều nhu-yếu-phẩm từ các kho hàng.  Nội-vụ đã đƣợc cả cấp Tỉnh lẫn cấp Vùng điều-tra; 

và, trong lúc Đặc-Cảnh Vùng đang tiến-hành thủ-tục trả tự-do cho các nghi-can thì gia-đình các đƣơng-nhân 

tƣởng là họ sẽ bị giam cầm lâu ngày bèn nhờ ông Chủ-Tịch Hội ViệtHoa địa-phƣơng thay mặt mà đi vận-động 

giùm; bề ngoài là xin đứng ra bảo-lãnh, nhƣng bên trong là chạy-chọt với một số tiền kếch xù.  Ngƣời Hoa mà 

đã đƣa hối-lộ thì thà chiụ chết chứ không bao giờ khai ra.  Khanh bảo họ rằng mọi sự đều nằm trong tay tôi, hãy 

đến gặp tôi mà xin.  Nhƣng tôi nhất-quyết chối-từ mọi món quà, dƣới bất-cứ hình-thức nào, dù đó là một cử-chỉ 

tự-nguyện thông-thƣờng để tỏ lòng cám ơn.  

 Trƣớc khi ra Vùng I, tôi dùng xe Jeep chở gia-đình từ Nha-Trang vào Sài-Gòn và Vũng-Tàu chơi.  Đến 

cầu Biên-Hòa, tôi tình-cờ gặp lại một thuộc-viên cũ, là Hoàng Mai Chồi.  Ngày xƣa, tôi đã giúp-đỡ cho Chồi 

đƣợc rời khỏi cái xó rừng đèo heo hút gió kia, để đƣợc cùng với gia-đình về sinh sống giữa Hòn Ngọc Viễn 

Đông này.  Bây giờ anh là Trƣởng Trạm Kiểm-Soát ở cái cổng ra vào quan-trọng ấy của Thủ-Đô.  Tối ấy, Chồi 

mời chúng tôi đi ăn, xong nói riêng với tôi: ―Khi nào ông cần chở gì, bất kể bao nhiêu chuyến, bất kể với số 

lƣợng nào, ông cho em biết trƣớc, ngày giờ, loại xe, số xe, ngƣời lái, em sẽ đích-thân lo trót lọt cho chuyến hàng 

của ông.‖  Tôi cám ơn anh.  Cả đời tôi có bao giờ dính-dáng đến đồ lậu đâu!  

 Cũng từng là Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh Vùng II, nhƣng nhờ tôi tự giữ mình trong-sạch nên mới 

không bị bại-liệt thân danh.  

 Còn nhƣ trung-tá Tôn Thất Khôi, vì đòi đại-úy Trần Văn Phú phải dâng một dàn âm-thanh nổi, cũng trị 

giá một trăm năm chục ngàn đồng, mới cho giữ chức-vụ chỉ-huy, thì bị lộ chuyện nên nay phải trơ mặt mẹt với 

mọi ngƣời.  

 Tôi trừng mắt bảo: ―Tôi không giúp đâu.  Các ngƣời về đi!‖  Thấy Kim vẫn còn ngần-ngừ; tôi nạt: 

―Đi!‖ rồi quay trở lại với xấp công-văn.  Im-lặng một lát rồi anh với ngƣời đàn-bà rụt-rè cất tiếng chào từ-giã 

tôi.  Sau khi nghe tiếng chân họ đã bƣớc ra phía cầu thang, tôi quay nhìn lại thì thấy cô gái vẫn còn bẽn-lẽn ngồi 

yên.  Tôi đứng dậy thì cô cũng đứng dậy; nhƣng cô không đi theo họ mà lại cúi đầu, đan hai tay vào nhau, chờ-

đợi tôi.  Tôi liếc thấy cái phong bì vẫn còn nằm nguyên trên bàn.  Tôi nổi giận, gọi lớn: ―Kim!‖  Anh quay trở 

vào, nhìn tôi, rồi rón-rén tuân theo lệnh mắt của tôi, cầm lấy số tiền, dẫn cô gái xuống lầu.  

*  

 Thiếu-tá Ngô Phi Đạm, Chánh Sở Tác Vụ, gọi máy vô-tuyến báo-cáo với tôi là anh đã thi-hành xong 

Bƣớc 1.  



 Thế là Đạm cùng với đại-úy Nguyễn Công Văn và đại-úy Phạm Khả đã vào hoạt-động trong thị-xã 

Hội-An rồi.  Theo kế-hoạch thì Đạm sẽ cùng với thiếu-tá Lâm Minh Sơn, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Quảng-

Nam, nhân danh Ủy-Viên Ủy-Ban Phụng-Hoàng, hỏi Bộ Chỉ-Huy Tiểu-Khu xem đêm nay có đơn-vị nào hành-

quân trong vùng Quận Điện-Bàn, trên đƣờng vào Xã Điện-Ngọc hay không, vì Ngành Đặc-Cảnh Vùng I định 

phái mật-viên vào hoạt-động trong Quận sở-quan.  

 Thật ra, Sở Tác-Vụ Vùng I đã tuyển-dụng đƣợc một điệp-viên là cán-bộ của Tỉnh-Ủy Việt-Cộng Tỉnh 

Quảng-Đà.  Cán-bộ ấy thì ẩn-trú trong mật-khu, ban đêm mới về vùng Quốc-Gia hoạt-động, và mỗi tháng đôi 

lần lén đến tiếp-xúc với nữ-cơ-sở là tình-nhân của y mà là mật-viên của ta.  Khuya nay, điệp-viên ấy sẽ đến với 

thám-viên này, nên Phòng Biệt-Tác cho ngƣời vào yểm-trợ và giám-sát tình-hình.  

 Nhƣng, cứ theo tin-tức trao-đổi giữa các cơ-quan với nhau thì gần đây cả Sở Đặc-Cảnh Tỉnh lẫn Phòng 

2 Tiểu-Khu sở-tại đều đã biết chắc là có cán-bộ địch về làng, và Đặc-Cảnh trong đó đã nắm vững một số cơ-sở 

nằm vùng.  Dĩ-nhiên họ không biết đƣợc cán-bộ và cơ-sở nào của Việt Cộng đã là ngƣời của Sở Tác-Vụ Vùng; 

song đã đƣợc tin thì hẳn là họ phải hành-động.  Công-tác mà tôi giao-phó cho Đạm là làm thế nào để tránh cả Sở 

Đặc-Cảnh Tỉnh lẫn Phòng 2 Tiểu-Khu Quảng-Nam, để bảo-vệ cho hai nhân-viên nhị-trùng và bảo-mật cho điệp-

vụ của Ngành Đặc-Cảnh Vùng.  Đạm thì quanh-quẩn ở đó để phòng Đặc-Cảnh địa-phƣơng ra tay; còn Văn với 

Khả thì sẽ thi-hành Bƣớc 2, nếu phía quân-sự đã có quyết-định vào thám-thính hoặc phục-kích trong làng.  Một 

mặt thì Khả sẽ cho Trƣởng Lƣới vào báo-động, hoặc nếu cần thì mặt khác Văn sẽ lái xe vào Quận, lên đỉnh đồi 

cao, quay mũi xe quét ánh đèn pha về hƣớng nhà Nguyễn Thị Tƣ, đƣờng dây của ta, để ra ám-hiệu đình hoãn 

cuộc tiếp-xúc sắp diễn ra sau mƣời hai giờ khuya nay.  Trong trƣờng-hợp mọi sự trôi tròn thì chúng tôi đã có 

thám-viên thứ hai, thuộc Phòng Đặc-Nhiệm, nằm ngoài Phòng Biệt-Tác, theo dõi tình-hình để sẽ đối-chiếu với 

báo-cáo của Tƣ khi cô chuyển-trình về Khả tài-liệu của điệp-viên nội-tuyến vào sáng ngày mai.  

*  

 Một lát sau thì thiếu-tá Nguyễn Dự, Chánh Sở, cùng với trung-úy Dƣơng Hồ Chƣơng, Trƣởng Phòng 

Tác-Vụ thuộc Sở Đặc-Cảnh Thị-Xã Đà Nẵng, đến họp với tôi.  Có một cô gái lên theo.  

 Để cô gái ngồi ở phòng khách, cặp Dự+Chƣơng theo tôi vào bàn làm việc của tôi.  Dự cho biết là họ đã 

duyệt lại lần cuối mọi chi-tiết liên-quan đến kế-hoạch công-tác mà tôi đã chuẩn-y.  

 Nguyên chiều hôm nay một cán-bộ đặc-công Việt-Cộng nội-thành, mà Đặc-Cảnh đã tuyển-dụng làm 

điệp-viên, báo-cáo rằng anh đƣợc lệnh của địch phải đặt chất nổ, hoăc treo cờ và rải truyền-đơn của Mặt Trận 

Dân Tộc Giải Phóng ở vƣờn hoa Trƣng Vƣơng, trong đêm nay.  Ở công-viên ấy, vào buổi tối mùa hè đồng-bào 

tụ-tập rất đông, nhất là trẻ con náo-nhiệt chơi đùa.  Nếu thực-hiện trƣớc mƣời hai giờ khuya thì thế nào cũng bị 

xung quanh trông thấy; còn sau nửa đêm thì tuy cả khu vắng-vẻ nhƣng nếu có ai xuất-hiện thì lại không thể nào 

thoát khỏi tầm mắt chú ý quan-sát của những ngƣời cố-tình hoặc vô-tình có mặt khuất kín trong màn đêm: 

Cảnh-Sát, Nhân Dân Tự Vệ, hành-khất, dân vô-gia-cƣ, v.v...  Do đó, tôi đã cho phép tổ-chức kiểm-tra nhân-số 

gia-đình và tình-trạng cƣ-trú, chận xét bộ-hành, lục soát các hóc hẻm, đuổi hết kẻ nằm đƣờng, tạo cơ-hội cho 

mọi ngƣời ở gần đó thức khuya -- nên ngủ say -- và các bộ-phận an-ninh bạn yên-tâm hƣớng các hoạt-động của 

họ về những khu-vực xa hơn.  

 Điểm then-chốt là chính Đặc-Cảnh sẽ làm giùm cho viên đặc-công Việt-Cộng, để anh đạt đƣợc thêm 

tín-nhiệm của cấp trên: treo một lá cờ giữa công-viên, và rải một số truyền-đơn trên vài lối đi, vào khoảng từ ba 

đến bốn giờ sáng.  Sau đó, điệp-viên ấy sẽ ghé tìm và khoe thành-tích công-tác vừa rồi với một cơ-sở khác, bán 

bánh mì dạo lúc sáng tinh sƣơng.  Những ngƣời này thƣờng ra đƣờng sớm, trƣớc lúc hết giờ giới-nghiêm, với 



lý-do là phải đến chực sẵn ở lò sản-xuất để giành cho đƣợc những đợt bánh đầu tiên.  Anh sẽ rủ gã cùng đi 

ngang qua vƣờn hoa Trƣng Vƣơng, để gã trông thấy tận mắt, với mục-đích là để gã sẽ báo-cáo lên cấp trên, qua 

đƣờng dây khác, việc anh đã làm.  Anh sẽ bịa thêm là anh đã có gài một quả lựu-đạn để hại những kẻ sẽ đến hạ 

cờ.  Khoảng bốn giờ rƣỡi sáng, Đặc-Cảnh sẽ hạ lá cờ, nhặt hết số truyền-đơn, và đợi đến sau năm giờ sáng, khi 

dân-chúng đã đi lại ngoài đƣờng, một số nhân-viên Đặc-Cảnh mặc cảnh-phục sẽ giả-vờ tình-cờ vào uống cà-phê 

điểm-tâm tại một tiệm phở ở gần đó, mà tại đó có một ngƣời hầu bàn là cơ-sở của đối-phƣơng.  Các cảnh-nhân 

sẽ kháo chuyện với nhau về cái xem-nhƣ-là hoạt-động của Việt Cộng kể trên.  Họ sẽ bịa thêm rằng các cảnh-

nhân có kinh-nghiệm đã gỡ đƣợc một quả lựu-đạn do địch gài ở chỗ treo cờ.  Nhũng lời trao đổi ấy phải đƣợc vô 

tình lọt vào tai gã hầu bàn.  

 Tôi nhắc: ―Tuy lần này dễ hơn, vì chúng ta không cho nổ lựu-đạn hay mìn nhƣ mấy lần trƣớc, nhƣng 

vẫn phải bảo-mật đến cùng.‖  

 Thảo-luận ngang đó thì Dự+Chƣơng hấp-tấp cáo-từ, viện cớ phải về để lo cho việc nói trên.  Tôi theo 

hai anh ra phía cầu thang, nhƣng không thấy cô gái ra theo.  Tôi hỏi Dự: ―Cô nào thế?‖  Cả Dự lẫn Chƣơng đều 

trố mắt nhìn tôi.  Dự nói: ―Tôi tƣởng là 'khách' của anh!‖  

 Tôi trở vào hỏi cô gái: ―Cô đến gặp tôi có việc gì?‖  Cô đáp: ―Em đến... ngủ lại với ông!‖  Thật là bất-

ngờ.  Tôi đứng lui ra, nhìn kỹ, cố nhớ xem mình đã có gặp cô lần nào trƣớc chƣa.  Dự và Chƣơng cùng trở vào 

xem.  Cô gái khoảng mƣời bảy tuổi, tƣơi mát và hiền lành nhƣ những nữ-sinh trƣờng trung-học Phan Chu Trinh 

hằng ngày vẫn tíu-tít đi ngang qua trƣớc cổng nhà tôi.  Tôi hỏi: ―Cô đã biết tôi là ngƣời nhƣ thế nào chƣa?‖  Cô 

gái thẹn-thùng ấp-úng: ―Em để ý thấy có nhiều cô đến với ông, nên em cũng đến liều!‖  

 Dự và Chƣơng ra hiệu cho tôi cứ để cho cô ở lại; nhƣng tôi không dám.  Đây là một loại gái nguy-

hiểm; nếu cô bỏ nhà đi hoang, tôi sẽ bị phụ-huynh cô tố-cáo là dụ dỗ gái vị-thành-niên; nếu cô chán đời, nửa 

đêm uống thuốc chuột, tôi sẽ bị lôi-thôi với pháp-luật, vì chứa chấp cô trong nhà; còn nếu cô là... đặc-công Việt 

Cộng, thì sao?  Tôi giao cho Chƣơng dẫn đi điều-tra phòng hờ.  

 Tiếp theo, tôi xuống xem lại vấn-đề vào ra ở cổng.  Hai cánh cổng sắt cao to luôn luôn đóng kín, nhân-

viên an-ninh nhận-diện hoặc hỏi chuyện trƣớc, rồi mới mở ra mỗi khi cho ngƣời nào vào.  Hồi nãy, xe Dự đậu 

sát cổng, Chƣơng bƣớc xuống đất, đợi cổng mở xong thì Chƣơng bƣớc bộ theo xe vào.  Cô gái nhanh chân bƣớc 

vào đi theo sau Chƣơng.  Mui xe Jeep cao, nhân-viên gác cổng đứng phía bên kia nhìn qua không thấy, sau đó 

thì tƣởng là cô trên xe cùng xuống, cùng đi với Dự và Chƣơng.  

 Tôi vẫn thƣờng nói đùa với anh em rằng tôi đợi mãi mà chƣa gặp đuợc một cán-bộ nữ-địch-vận nào.  

Thiếu-nữ kia không phải là nữ địch-vận; nhƣng cũng là may, tuy cô đột-nhập mà cô không phải là cảm-tử-quân.  

*  

 Tôi vừa lên ngồi vào bàn làm việc lại một lát thì nghe một tiếng nổ chát-chúa ở dƣới đƣờng.  Theo 

phản-ứng tự-nhiên, tôi ngồi thụp xuống đất, với tay bấm tắt ngọn đèn trong phòng, bấm mở hệ-thống ánh-sáng 

an-toàn ngoài đƣờng, và chụp lấy khẩu súng M-18 dựng sẵn bên giƣờng.  

 Tôi đã thiết-trí sẵn một đƣờng dây điện đặc-biệt, lấy điện từ máy phát riêng tại tƣ-thất của một ngƣời 

bạn Mỹ, bắc một số bóng đèn trên các thân cây khắp bốn ngã đƣờng xung quanh nhà tôi, với thân cây che cho 

chúng tôi khỏi chói mắt, còn ánh đèn thì rọi chiếu ra các mặt đƣờng, lề đƣờng và rào vƣờn của các nhà từ gần 

đến xa.  Những khi điện tắt, tôi vẫn có ánh sáng cho nhân-viên phòng-vệ quan-sát bên ngoài, và để tôi dùng bên 

trong.  



 Năm ngoái, đã có một vụ nổ xảy ra lúc đã khuya, ngay bên kia đƣờng, làm rung chuyển và vỡ nát tấm 

kính cửa sổ ở bàn viết của tôi.  Lần ấy có vợ tôi từ Nha-Trang ra thăm; tôi dìu bà trong bóng tối, tránh mảnh 

kính vụn, lui vào phòng trong.  Bà nói: đây không phải là chiến-trƣờng, nhƣng quả là ―vùng chiến-tuyến‖.  Tuy 

nhiên, sáng sau điều-tra thì đƣợc biết đó chỉ là hành động trả thù cá-nhân trong một cuộc tranh-chấp quyền-lợi ở 

nhà hàng ―Le Dragon d‘Or‖ của một Pháp-kiều mà thôi.  

 Tôi nhìn xuống thì thấy một ngƣời cỡi xe máy Honda đang loạng-choạng đâm xe vào lề đƣờng Quang 

Trung; các xe khác và các bộ-hành thì đang chạy tránh ra xa.  Trên đƣờng Lê Lợi có một chiếc xe Jeep sơn màu 

đỏ đang chạy ngoằn-ngoèo sát sau một chiếc xe đạp do một em bé chở một em bé khác đang luýnh-quýnh đạp, 

khuất dần khỏi tầm mắt tôi.  Bỗng tôi nghe có tiếng kêu cứu ở phía góc đƣờng bên kia.  Một cái mũ nhựa trắng 

của Cảnh-Sát Lƣu-Thông, rồi cả hai nhân-viên Kiểm-Lƣu hiện rõ ra, đang nằm bên mƣơng và vẫy vẫy tay.  

Nhân-viên an-ninh của tôi đang dùng máy vô-tuyến báo cho Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Thị-Xã Đà-Nẵng và Phòng 

Tình-Hình của tôi biết.  Tôi khoác áo ấm, mang súng chạy xuống sân.  

 Chúng tôi ra đƣờng, làm chủ tình-hình.  Trong lúc tôi dùng máy vô-tuyến điều-khiển hoạt-động của các 

bộ-phận Đặc-Cảnh toàn thị-xã, viên tài-xế và viên cảnh-vệ của tôi cùng với láng-giềng kiếm xe chở hai nạn-

nhân đến bệnh-viện cấp-cứu.  

 Không biết hai cảnh-nhân này có phải cũng chính là hai nạn-nhân của một vụ hành-hung trƣớc đấy hay 

không.  Lần ấy, tôi đang ngồi làm việc trên lầu thì nghe tiếng còi báo giờ giới-nghiêm bắt đầu hụ; tức thì, hai 

nhân-viên Kiểm-Soát Lƣu-Thông ở dƣới đƣờng cũng thổi tu-huýt và đứng ra giữa ngã tƣ.  Một lát sau đó, có 

một chiếc xe hơi chạy tới với tốc-lực khá nhanh.  Bị chận, xe thắng rít lên và dừng lại.  Tôi nhìn xuống thì thấy 

một ngƣời lính từ phía tay lái bƣớc ra, cùng với một quân-nhân khác trên chiếc xe Jeep ấy nhảy xuống, kẻ thì 

nắm tay đấm vào mặt anh này, kẻ thì trở báng súng đánh vào lƣng anh kia, với tiếng chửi thề: ―Đ.m., xe của đại 

tá (tên một binh-chủng) đây!‖  Hai viên Kiểm-Lƣu tiu-nghỉu cúi nhặt mũ lên, đội lại lên đầu, lặng-lẽ bƣớc lui, 

ngƣợng-nghịu nhìn quanh...  

 Tôi ra lệnh lùng tìm chiếc xe Jeep sơn màu đỏ, và đến khắp các bệnh-viện, trạm cứu-thƣơng cũng nhƣ 

phòng chữa bệnh tƣ, để kiếm chứng-nhân trong số các ngƣời có thể bị thƣơng lúc đi ngang qua phạm-trƣờng.  

 Tại Thị-Xã Đà-Nẵng và vùng lân-cận có cả chục chỉếc xe Jeep sơn màu đỏ.  Cuối cùng, trung-úy 

Chƣơng tìm ra đƣợc chiếc xe Jeep mà tôi nhìn thấy; chủ-nhân là một Mỹ-kiều.  Ông đã trông thấy hai thiếu-nam 

cỡi xe-đạp ném chất nổ vào các cảnh-nhân; và, do phản-ứng tự-nhiên, ông đã lái xe rƣợt theo, định tông cho xe-

đạp ngã, hoặc đợi gặp Cảnh-Sát thì chỉ cho họ bắt chúng; nhƣng ông lại sợ rằng mình là ngƣời Mỹ mà dính-

dáng đến việc chống Cộng thì e vi-phạm Hiệp-Định Paris chăng, nên ông lại thôi.  Đƣợc chúng tôi thuyết-phục 

rằng đây là việc làm chống khủng-bố, bạo-lực và tội-phạm, ông tiết-lộ thêm rằng chính tên ngồi sau đã ném lựu-

đạn, nó hoặc cả hai cùng bị trúng mảnh, và ông đã tò-mò liếc thấy chúng vào hẻm nào.  

 Đặc-Cảnh đã lần theo vết mà đến bắt giữ hai đứa bé ấy tại nhà một ý-tá tƣ, nơi chúng đến nhờ băng-bó 

các vết thƣơng.  Các thủ-phạm là trẻ con non-nớt, chỉ trong nửa giờ là bị tóm gọn; nhƣng tôi chỉ-thị cho Phòng 

Thẩm-Vấn phải làm việc ngay trong đêm, để biết rõ đồng-bọn và âm-mƣu.  

*  

 Trong lúc đó, một bộ-phận Đặc-Cảnh khác đến tìm kiếm tại Bệnh-Viện Đức thì tình-cờ thoáng thấy 

một y-công đang mang một khẩu súng AK của Việt-Cộng vào cất giấu trong khu nội-trú của các y-sƣ.  

 Đây là một bệnh-viện lớn, của Cộng-Hòa Liên-Bang Đức viện-trợ, mà Giám-Đốc và một số y-sƣ, y-tá 

là Đức-kiều.  Tôi thấy cần phải thận-trọng nên chỉ-thị cho anh em để yên.  Tôi gọi máy, nhờ đại-úy Trần Văn 



Phú đến điều-tra giùm.  Phú là Phó Chỉ-Huy Lực-Lƣợng Thám-Sát thuộc Ngành Đặc-Cảnh Vùng I; anh quen 

biết viên Giám-Đốc ấy và có liên-hệ với vài nữ y-tá Tây-Đức.  Thế là thay vì lục-soát, tịch-thu, bắt-bớ, hỏi cung, 

chỉ trong mƣơi phút sự thật đã đƣợc chúng tôi tìm ra.  

 Nguyên viên y-sƣ Giám-Đốc bệnh-viện ấy nghĩ rằng phục-vụ ở Việt-Nam trong thời chiến thì cũng 

giồng nhu tham-gia cuộc chiến, mai mốt hồi-hƣơng thì phải mang về một cái gì làm kỷ-vật để lƣu-niệm ở nhà.  

Và ông đã kiếm đƣợc khẩu súng kể trên; hôm ấy ông nhờ ngƣời y-công Việt Nam lau chùi.  

 Hồi trƣớc ở Cao Nguyên tôi cũng đã gặp một trƣờng-hợp tƣơng-tự.  Đặc-Cảnh Quận Đức-Lập theo dõi 

nhiều đêm mới bắt đƣợc quả-tang một ngƣời thợ may nửa đêm dậy may một lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền 

Nam.  Điều-tra đối-chứng mới biết là do một sĩ-quan cố-vấn quân-sự Mỹ ở Chi-Khu sở-tại thuê may, để xem 

nhƣ chiến-lợi-phẩm bắt đƣợc tại trận, và dặn ngƣời thợ may ấy giữ bí-mật kẻo sợ bạn-bè cƣời.  Theo dự-trù, 

ngƣời ấy may xong sẽ đem lá cờ ấy đi nhúng nƣớc, bôi bùn, cào xƣớc nhiều chỗ, và vấy lên đó vài giọt máu... 

gà.  

*  

 Lúc tôi vào sân, nhân-viên phòng-vệ cho biết là Sĩ-Quan Trực Phòng Tình-Hình có gọi điện-thoại để 

xin báo-cáo diễn-biến mới nhất trong Vùng.  

 Tôi trở lên lầu, cầm ống nghe.  

 Sinh-viên ở Huế đã kết-thúc buổi hội-thảo, nhƣng nhóm ―tranh-đấu‖ vẫn ở lại hội-đƣờng Viện Đại-Học 

để hoạch-định chƣơng-trình hành-động cho ngày hôm sau.  

 Lực-Lƣợng Hòa-Giải Hòa-Hợp Dân-Tộc Tỉnh Quảng-Ngãi đã chấm dứt cuộc mít-tinh tối nay tại sân 

chùa Tỉnh Giáo-Hội dƣới qƣyền chủ-trì của giáo-sƣ Thƣợng-Nghị-Sĩ Vũ Văn Mẫu cùng Phái-Đoàn trung-ƣơng 

từ Sài-Gòn ra.  

 Đội Thám-Sát Đặc-Biệt Tỉnh Quảng-Tín vừa mới phục-kích hạ-sát đƣợc tại trận bảy tên Việt Cộng.  

Theo tin-tức tình-báo thì sẽ có một số cán-bộ cấp Tỉnh-Ủy về công-tác ở vùng ven Thị-Xã Tam-Kỳ đêm nay.  

Chiều nay tôi đã nhắc thiếu-tá Đặng Văn Song, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh trong đó, trực-tiếp sử-dụng Thám-Sát 

Đặc-Biệt, là một lực-lƣợng đa-hiệu-năng, nhƣ tôi đã đích-thân thực-hiện làm gƣơng cho các nơi noi theo...  

*  

 Tôi gác máy, thở một hơi dài khoan-khoái, rồi vào buồng tắm.  Ngày cũng nhƣ đêm, trong tuần cũng 

nhƣ cuối tuần, đâu phải chỉ có một vụ, nhƣ trong các truyện hay phim trinh-thám gián-điệp của các nƣớc ngoài!  

Hy-vọng ngủ đƣợc một lát, đến năm giờ sáng, mà không còn bị công việc khẩn-cấp quấy rầy. 

  

   

 SINH-VIÊN HOÀNG KIM KHÁNH 

  

  

 Hoàng Kim Khánh là sinh-viên trƣờng đại-học Luật-Khoa thuộc Viện Đại-Học Huế.  Anh-ta là phần-tử 

có lý-lịch tốt: không có quyến-thuộc là cộng-sản mà chỉ có thân-nhân tham-gia chính-quyền Quốc-Gia; bản-thân 

anh-ta cũng chƣa hề làm gì về phƣơng-diện chính-trị cũng nhƣ hình-sự đáng để cơ-quan an-ninh lƣu-tâm.  Thế 

mà bây giờ anh-ta bị Ngành Đặc-Cảnh điều-tra.  



 Trong thực-tế, không có vấn-đề Chính-Quyền dò xét hành-tung của sinh-viên, ngoại-trừ trƣờng-hợp cá-

nhân nào có hành-vi bất-hợp-pháp, tỷ nhƣ trộm cƣớp, buôn bán cần-sa ma-túy, trốn quân-nhiệm, v.v...  và, lẽ 

tất-nhiên, dính-líu tới tổ-chức hay hoạt-động của giặc thù.  Khánh thuộc loại sau cùng.  

 Thành-phố Huế, cố-đô của Việt-Nam, và thủ-phủ của Miền Trung, sau bao nhiêu biến-cố và biến-thiên, 

vẫn còn sôi-sục những chống-đối, tranh-chấp, vì bất-mãn, tị-hiềm; và cộng-sản bao giờ cũng là kẻ thừa nƣớc 

đục thả câu.  

 Tổng-Hội Sinh-Viên Huế liên-tiếp qua chục năm nay làm cái công việc gọi là ―tranh-đấu chống chính-

quyền‖, trong một hoàn-cảnh thuận-lợi vô cùng.  Chính-quyền gọi họ là tƣơng-lai của dân-tộc, là rƣờng-cột của 

quốc-gia.  Họ là những ngƣời tự-hào có học, ít nhất thì cũng cao hơn trung-học; nếu vào quân-ngũ thì cầm chắc 

cấp-bậc sĩ-quan trong tay; và khi học xong thì họ sẽ là trí-thức, một giới đƣợc mọi ngƣời kính-trọng nể-vì.  Họ 

đƣợc gia-đình nuôi ăn, có ngƣời đƣợc hƣởng học-bổng, để tiếp-tục học-hành.  Và họ sử-dụng trƣờng-ốc cùng 

các tiện-nghi có sẵn trong trụ-sở Viện Đại-Học của chính-quyền để chống lại chính-quyền.  

 Viện Đại-Học Huế, hay nói đúng hơn là Tổng-Hội Sinh-Viên Huế, một tổ-chức mà chính-quyền cần có 

nhƣng không kiểm-soát đƣợc, đã đào-tạo ra một số ―lãnh-tụ sinh-viên tranh-đấu‖ đƣợc một số đông sinh-viên 

bầu vào các Ban Đại-Diện của tập-thể mình, và đƣợc hầu hết báo-chí, phƣơng-tiện truyền-thông nằm trong tay 

tƣ-nhân hậu-thuẫn hết mình.  

 Lâu nay họ chỉ hội họp, hội-thảo, lập kiến-nghị, đƣa yêu-sách, chống đối điều này, đòi-hỏi điều kia; 

cao lắm là treo biểu-ngữ, dán bích-chƣơng trƣớc cổng trƣờng và trên đƣờng phố, chiếm-cứ giảng-đƣờng làm nơi 

cố-thủ, họp báo, tuyệt-thực, tố-cáo tham-nhũng, phản đối bắt-bớ, tẩy-chay Chƣơng-Trình Huấn-Luyện Quân-Sự 

Học-Đƣờng, kêu gọi thả tù chính-trị, hô-hào chấm dứt chiến-tranh, v.v...  Sau Hiệp-Định Paris, một số ―lãnh-tụ 

sinh-viên Huế‖ tƣơng-đối có tên-tuổi đã rời môi-trƣờng đại-học, vì lý-do này hay lý-do kia; số còn lại tuy vẫn có 

thể nuôi-dƣỡng phong-trào, nhƣng dân-chúng và ngay cả đa-số sinh-viên bạn cũng đã ý-thức đƣợc vấn-đề bị 

cộng-sản lồng ngƣời vào, giật dây, hoặc lợi-dụng, nhất là sau vụ Huỳnh Tấn Mẫm của Tổng-Hội Sinh-Viên 

Saigon bị Đặc-Cảnh trƣng-dẫn bằng-chứng tố-cáo y là cơ-sở hoạt-động cho Việt-Cộng, nên các ―lãnh-tụ‖ tay sai 

của địch tự cảm thấy bị hạn-chế cả trong phạm-vi địa-bàn sách-động lẫn trong nội-dung các đề-tài nêu lên.  Họ 

bèn tìm cách để thoát ra khỏi ngõ bí; và khi có một sáng-kiến tuy bên trong ấn-giấu âm-mƣu xảo-quyệt nhƣng 

bên ngoài lộ vẻ chính-đáng vô-tƣ thì hầu nhƣ số đông liền chấp-nhận dễ-dàng.  

 Chỉ là một sự trùng-hợp ngẫu-nhiên, song ―vụ sinh-viên Hoàng Kim Khánh‖ xảy ra vào thời-gian tôi 

mới đến Vùng I, từ cuối 1973, đã có ý-nghĩa nhƣ là một thách-đố đối với riêng tôi.  

 Một chiến-dịch rỉ tai đã đƣợc tung ra rằng tập-thể sinh-viên nên chọn bầu một cá-nhân không có thân-

nhân dù gần dù xa là ngƣời ở phía cộng-sản, làm ngƣời đại-diện cho mình, để phía Quốc-Gia không có lý-do mà 

nghi-ngờ là dễ bị cộng-sản móc-nối hoặc thiên về bên kia.  Khánh đƣợc nhiều sinh-viên đã có thành-tích ―tranh-

đấu‖ của Khoa mình cũng nhƣ các Khoa khác nhiệt-liệt ủng-hộ.  Do đó, khi Khánh đƣợc giới-thiệu ứng-cử vào 

vai trò Chủ-Tịch Ban Đại-Diện trƣờng Luật thì anh-ta chiếm đƣợc đa-số tuyệt-đối phiếu của Khoa mình.  Liên-

tiếp nhiều lần hội-họp trong nội-bộ Khoa cũng nhƣ trong hội-đồng Tổng-Hội, Khánh phát-biểu mạnh-dạn, đƣợc 

các sinh-viên có tiếng-nói ảnh-hƣởng gợi ý là anh-ta xứng-đáng đƣợc đắc-cử, trong nhiệm-kỳ sắp tới, vào 

cƣơng-vị Chủ-Tịch Tổng-Hội bao trùm mọi Khoa.  

 Đùng một cái, Khánh mất tích.  Cứ theo những quyết-nghị, kiến-nghị, kháng-thƣ, biểu-ngữ, bích-

chƣơng, truyền-đơn, bài đăng báo, lời tuyên-bố, v.v... của Tổng-Hội Sinh-Viên Huế, liên-tiếp họp bất-thƣờng 

nhiều ngày, nhiều đêm, thì chắc-chắn là anh-ta đã bị cơ-quan an-ninh tình-báo của Việt-Nam Cộng-Hòa bắt cóc.  



Vì thế, chủ-đề tranh-đấu là yêu-cầu Chính-Quyền trả tự-do ngay cho Hoàng Kim Khánh, và trong thời-gian chờ-

đợi thì đổ cho Chính-Quyền chịu trách-nhiệm hoàn-toàn về tính-mệnh của sinh-viên này.  

 Tôi đã huy-động mọi nỗ-lực của Ngành Đặc-Cảnh toàn Vùng I, cũng nhƣ phối-hợp với tất cả các cơ-

quan & đơn-vị an-ninh tình-báo bạn tại địa-phƣơng, và báo-cáo lên Trung-Ƣơng đồng-thời thông-báo các Vùng 

khác, để cùng lùng tìm tung-tích của Khánh.  Suốt một tuần-lễ, tình-hình căng-thẳng tột cùng.  Một bên thì phe 

sinh-viên gia-tăng cƣờng-độ chống-đối Chính-Quyền; hơn nữa, trong mấy ngày sau thì lại có một giáo-gia 

trung-học ―mất tích‖, khiến một số đông giáo-gia và nam+nữ học-sinh trung-học tại Huế cũng cùng đứng lên sát 

cánh với sinh-viên Huế trong cuộc tranh-đấu có mục-tiêu gần-gũi và cụ-thể này.  Một bên thì Chính-Quyền, mà 

đại-diện là các cơ-quan & đơn-vị an-ninh tình-báo Quốc-Gia, nhất là Ngành Đặc-Cảnh, bị dƣ-luận nghi-ngờ mà 

không làm sao thanh-minh đƣợc, vì công-chúng dễ-dàng tin theo tin đồn.  

 Thật-sự thì không có ai bắt Khánh.  Nhƣng tôi chỉ biết xác-nhận với Cấp Trên nhƣ thế trong nội-bộ mà 

thôi; chứ Chính-Quyền, từ Phủ Tổng-Thống, Phủ Thủ-Tƣớng, Bộ Nội-Vụ, Bộ Thông-Tin, xuống đến các ―cơ-

quan chính-quyền Tỉnh‖ -- một danh-xƣng con đẻ của cái gọi là ―Cuộc Cách-Mạng Hành-Chánh của Việt-Nam 

Cộng-Hòa‖ -- nhất là Tỉnh Thừa-Thiên trong đó có Thị-Xã Huế, thì không có nơi nào lên tiếng phủ-nhận lời 

rêu-rao của sinh-viên; hoặc giả đã có thông-cáo nhƣng không thấy báo nào đăng, vì báo-chí hầu hết đứng về 

phía đối-lập với Chính-Quyền.  

 Một tuần-lễ sau, cuộc ―tranh-đấu‖ ấy của Sinh-Viên Huế đã đạt đến kết-quả cao-độ của nó.  Cũng vào 

một buổi sáng chủ-nhật, trong lúc sinh-viên các Khoa đang họp bàn sôi-nổi thì Hoàng Kim Khánh chạy xộc vào 

hội-đƣờng, với bộ mặt hốc-hác, đầu tóc bù-xù, áo quần nhăn-nheo; bề ngoài cho thấy rõ-ràng là anh-ta vừa mới 

thoát ra từ một chốn giam-cầm khắt-khe.  

 Sau mấy phút reo mừng ôm hôn náo-nhiệt, Khánh đƣợc mời ngay lên máy vi-âm tƣờng-thuật những gì 

đã xảy ra cho anh-ta trong những ngày qua.  

 Theo lời Khánh thì, vào sáng chủ-nhật tuần trƣớc, Khánh rời nhà ở trong Thành-Nội để đi qua Viện 

Đại-Học Văn-Khoa dự họp nhƣ lệ thƣờng lâu nay; lúc chƣa ra đến Cửa Đông-Ba thì anh-ta bị hai ngƣời đàn-ông 

mặc dân-phục chận lại, chĩa súng lục vào ngƣời, bảo leo lên một chiếc xe Jeep sơn màu trắng-xám đậu sẵn bên 

đƣờng.  Anh-ta bị chở đến Trung-Tâm Thẩm-Vấn thuộc Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, dọa-nạt, đánh-đập, 

liên-tiếp hai ngày hai đêm.  Sau đó, anh-ta đƣợc giao cho hai ngƣời đàn-ông, cùng mặc dân-phục, chở bằng xe 

Jeep sơn màu trắng-vôi đến trụ-sở của Đội Quân-Báo Đặc-Biệt ở đƣờng Trƣng-Trắc, Huế; tại đây anh-ta cũng bị 

hăm-he, hành-hạ, một ngày một đêm.  Tiếp theo, anh-ta đƣợc giao cho một ngƣời đàn-ông, cũng mặc dân-phục; 

ngƣời này còng tay, bịt mắt, nhét khăn vào miệng anh-ta, chở bằng xe-hơi dân-sự từ Huế vào Đà-Nẵng, vào 

khoảng hai ba giờ sáng, nhốt ở trụ-sở của Đội Khảo-Cứu Địa-Lý thuộc Phủ Đặc-Ủy Tình-Báo Trung-Ƣơng, trên 

đƣờng Trần Cao Vân; ở đây anh-ta cũng bị khủng-bố, ngƣợc-đãi.  Kế đến, anh-ta bị đƣa đến giam ở một ngôi 

nhà bí-mật trên đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, thuộc Sở Tác-Vụ của Ngành Đặc-Cảnh Vùng I (của tôi), hai ngày sau 

cùng; cơ-quan này cũng hù-nạt, trấn-áp anh-ta, cuối cùng đã dùng xe Jeep sơn màu trắng-xám chở anh-ta từ Đà-

Nẵng ra Huế lại, thả anh-ta xuống ở đƣờng Triệu-Ẩu sáng nay.  Anh-ta liền chạy thẳng đến với Tổng-Hội Sinh-

Viên, đúng lúc Ban Đại-Diện các Khoa đang hội-họp tại hội-đƣờng này của Trƣờng Đại-Học Văn-Khoa.  

 Cũng theo lời của Hoàng Kim Khánh thì mục-đích của việc Chính-Quyền bắt cóc anh-ta nhƣ thế là để 

trực-tiếp cảnh-cáo anh-ta đừng tham-gia hoạt-động với các phần-tử ―tranh-đấu‖ đang cầm đầu Tổng-Hội Sinh-

Viên Huế.  Vì anh-ta là con+cháu của một số viên-chức khả-tín trong hàng-ngũ Quốc-Gia, tiếng nói của anh-ta 

sẽ có sức mạnh lớn hơn so với các ―lãnh-tụ‖ sinh-viên đƣơng-thời mà hoạt-động có hại cho an-ninh trật-tự 



chung.  Mục-đích cũng là gián-tiếp báo trƣớc cho các phần-tử ―tranh-đấu‖ khác biết là họ cũng có thể bị bắt cóc, 

thậm-chí thủ-tiêu, bất-cứ lúc nào.  Khánh kể lại là anh-ta đã xác-nhận với các giới-chức hữu-quyền rằng anh-ta 

chỉ đứng trên căn-bản của các nguyên-tắc tự-do, dân-chủ và nhân-quyền, cũng nhƣ Hiệp-Định Paris, để tranh-

đấu, chứ không thiên về cộng-sản; và vì các cơ-quan an-ninh & tình-báo liên-hệ không thuyết-phục đƣợc anh-ta, 

mà cũng không tìm thấy bằng-chứng hoặc yếu-tố nào để buộc tội anh-ta, nên đành phải thả anh-ta ra mà thôi.  

 Sự tái-xuất-hiện cùng với câu chuyện kể lại của Khánh nhƣ trên, là một bình xăng ném vào đống lửa 

củi khô đã cháy sẵn.  Tổng-Hội Sinh-Viên Huế, với sự hậu-thuẫn của Tổng-Hội Sinh-Viên Sài-Gòn và báo-chí 

trong nƣớc, đã xuống đƣờng, tuyệt-thực, gửi tối-hậu-thƣ đòi Chính-Quyền Việt-Nam Cộng-Hòa phải công-khai 

nhận lỗi, chịu bồi-thƣờng thiệt-hại cho Khánh, và cam-kết từ nay chấm dứt mọi việc làm ám-muội tƣơng-tự vụ 

này.  

 Tôi thật rối trí trƣớc tình-hình gay-cấn tột cùng.  Tôi đã phối-kiểm với các cơ-quan & đơn-vị bạn, 

đồng-thời soát-xét các bộ-phận hành-sự thuộc quyền mình, thì, lạ-lùng thay, từ màu sơn của các cảnh-xa, quân-

xa mang bảng số ẩn-tế dân-sự, các địa-chỉ tọa-lạc của các Trung-Tâm, Đội, Nhà An-Toàn, cho đến hình-dáng, 

phục-sức, của một số viên-chức và sĩ-quan thuộc cả bốn tổ-chức – Đặc-Cảnh, Tình-Báo Trung-Ƣơng, Quân-

Báo, và Quân-An -- ở cả hai Thành-Phố, Huế và Đà-Nẵng, mà Hoàng Kim Khành mô-tả lại, đều đúng với sự 

thật đƣợc che-giấu ngoài đời.  Riêng việc bắt Khánh thì cả bốn ngành kể trên đều khẳng-định là không hề xảy 

ra.  Tuy nhiên, Chính-Quyền thì đã bị tai-tiếng rõ-ràng.  Biến-cố này ảnh-hƣởng mạnh đến tinh-thần phục-vụ 

hăng say của Ngành Đặc-Cảnh, trong bối-cảnh Việt-Cộng đánh ngoài phá trong, hằng chục đoàn-thể dân-chúng 

lớn+nhỏ -- từ các chính-hội, giáo-hội, hữu-hội, đến các Lực-Lƣợng, Mặt-Trận, Phong-Trào, Liên-Hiệp, Liên-

Minh -- đều dồn-dập nổi lên đả-kích Chính-Quyền, cùng với một số nhân-vật dân-cử nhƣ Thƣợng-Nghị-Sĩ, 

Dân-Biểu, hội-viên Hội-Đồng Tỉnh, Thành-Phố, cũng đối-lập kịch-liệt với Chính-Quyền, tạo nên một bầu 

không-khí sôi-sục, ngột-ngạt vô cùng.  

 Tôi họp bàn riêng với thiếu-tá Trƣơng Công Ân, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, để tìm cách 

đối-phó, cứu-vãn tình-hình.  Chúng tôi nhận định: câu chuyện ―Hoàng Kim Khánh bị bắt cóc‖ là một câu 

chuyện hƣ-cấu ấu-trĩ, bởi lẽ chƣa bao giờ có sự hợp-tác chặt-chẽ của bốn ngành hoạt-động nói trên, nhất là trong 

một âm-mƣu bất-chính mà chỉ nhắm vào một cá-nhân chƣa hề là đối-tƣợng chú ý đáng kể của riêng một ngành 

nào; hơn nữa, nếu muốn bắt cóc thật-sự thì chắc-chắn là không có ai khờ-khạo để lộ gốc-gác, hành-tung của 

mình cho đối-phƣơng nhận biết dễ-dàng nhƣ trên.  Nói chung, dƣ-luận đã bị đầu-độc, công-chúng không cần 

phán-đoán vô-tƣ, và Chính-Quyền đã bị chơi khăm một vố khá đau, trong đó Ngành Đặc-Cảnh bị thua oan-uổng 

một nƣớc cờ gian.  Do đó, Ngành Đặc-Cảnh phải chứng-minh, để tự biện-minh cho mình.  

 Tôi tính chỉ cần làm thế nào để Hoàng Kim Khánh nói cho chúng tôi biết sự thật về câu chuyện bịa-đặt 

kể trên, thì chúng tôi mới hành-động đúng cách đƣợc.  Nhƣng, chúng tôi không tiện bắt Khánh, mà cũng không 

tiện mời anh-ta đến công-đƣờng, vì bây giờ thì không riêng gì giới sinh-viên mà có thể nói là mọi ngƣời xung 

quanh đều canh chừng giùm cho anh-ta, hễ nghe tin Đặc-Cảnh hỏi-han gì anh-ta là họ phản-ứng rùm-beng liền, 

chỉ có hại thêm cho chúng tôi mà thôi.  Và tôi đã chọn một phƣơng-thức bắt-đắc-dĩ: dùng gậy ông đập lƣng ông.  

Tôi thảo-luận kỹ-càng với Ân, rồi giao-phó và cho phép Ân đích-thân thi-hành kế-hoạch, một kế-hoạch mà nếu 

thất-bại thì cả hai chúng tôi sẽ thân-bại danh-liệt tức-thời: bắt cóc Khánh, thật-sự.  

 Vì Tổ-Quốc, vì Danh-Dự, vì Trách-Nhiệm, Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên đã hoàn-tất tốt đẹp cái 

công-tác không-tiền khoáng-hậu nói trên.  Vào một đêm khuya kia, nhân lúc Khánh một mình ra vƣờn, do 

chúng tôi tạo động-cơ thúc-đẩy, trong lúc ngƣời nhà và hàng xóm đều đang ngủ say, chúng tôi đã chớp-nhoáng 



tê-liệt-hóa anh-ta và lặng-lẽ chở anh-ta về một căn phòng đặc-biệt, có bố-trí kín máy quay phim, máy ghi-âm, 

kính-một-chiều để bên trong anh-ta tƣởng là gƣơng soi mặt nhƣng bên ngoài một số viên-chức có uy-tín đƣợc 

mời đến quan-sát thì thấy rõ, để phòng nếu cần thì sẽ làm chứng về sau.  Khánh đƣợc cho xem những tài-liệu 

của Việt-Cộng, về tổ-chức và hoạt-động của Mũi Trí-Vận, Thành-Đoàn Thanh-Niên Sinh-Viên Học-Sinh, hồ-sơ 

các vụ Huỳnh Tấn Mẫm cùng Lê Văn Nuôi trong Nam và Hoàng Phủ Ngọc Tƣờng cùng Nguyễn Đắc Xuân ở 

Huế, v.v... cùng những tin-tức về kế-hoạch giật dây phong-trào tranh-đấu của Sinh-Viên Huế, và viễn-ảnh một 

cuộc tổng-nổi-dậy theo kiểu tổng-tấn-công ở Huế vào dịp Tết Mậu-Thân trong đó Việt-Cộng tàn-sát tập-thể 

hằng nghìn ngƣời.  Trong cuộc đấu trí, câu hỏi đƣợc đặt ra là trong trƣờng-hợp đó liệu thân-nhân của Khánh có 

thoát khỏi bàn tay phi-nhân của cộng-sản hay không; và, là một thanh-niên có học-thức, Khánh nghĩ thế nào về 

chính-sách giết ngƣời tay không dã-man nhƣ thế.  

 Kết-hợp tác-động tâm-lý chính-trị với kỹ-thuật moi tin, Đặc-Cảnh đã đạt đƣợc kết-quả là Khánh thú-

nhận đã bị sinh-viên Trần Văn Hội của Trƣờng Đại-Học Y-Khoa tổ-chức, huấn-luyện, đạo-diễn, cốt để đƣa 

Khánh lên làm Chủ-Tịch Tổng-Hội Sinh-Viên toàn Viện Đại-Học Huế.  

 Trong tuần-lễ vắng mặt, Khánh chỉ nằm lì trong buồng ngủ của Hội, đƣợc y bày-vẽ mọi lời ngụy-tạo để 

vu-cáo các cơ-quan an-ninh tình-báo Quốc-Gia.  Khánh biết rõ Hội là cơ-sở nằm vùng của Việt-Cộng; có lần có 

một cán-bộ đến tiếp-xúc với Hội và thò đầu vào cửa buồng ngủ vừa quan-sát vừa cƣời chào nhƣ để khuyến-

khích Khánh tiếp-tục làm con cừu ngoan.  

 Rốt cục, Khánh đã vui lòng ký tên vào tờ cam-kết cộng-tác với Ngành Đặc-Cảnh, chụp ảnh chung với 

sĩ-quan Biệt-Tác để lƣu hồ-sơ, và đƣợc chỉ-dẫn về lề-lối thu-thập, báo-cáo tin-tức, cùng ngụy-thức, ám-hiệu 

tiếp-xúc với Trƣởng Lƣới của mình, v.v...  Tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba tiếng đồng-hồ.  Khoảng bốn giờ sáng 

là anh-ta đã đƣợc đƣa trở lại tiếp-tục nằm ngủ ở nhà rồi.  

 Từ đó, Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên có thêm hai Mũi Biệt-Tác biệt-lập: một điệp-vụ của Hoàng Kim 

Khánh, và một thám-vụ nhắm vào Trần Văn Hội.  Trƣớc kia, Hội chỉ là một trong số những sinh-viên mà Đặc-

Cảnh biết là thân-Cộng, nhƣng chƣa nắm đƣợc bằng-chứng về việc y tiếp-xúc, nhận lệnh của đối-phƣơng.  Nay 

thì Đặc-Cảnh đã nhờ Khánh mà giám-sát, theo-dõi sít-sao, và đã khám-phá ra đƣợc đƣờng dây bí-mật của bọn y.  

 Có Hoàng Kim Khánh, tôi đã có thể rút về những nhân-viên lâu nay đội lốt sinh-viên, tiết-kiệm đƣợc 

một phần nhân-lực, thì-giờ và tiền-bạc vì tung lƣới rộng hơn phạm-vi thật-sự cần.  Bây giờ thì Khánh đã đƣợc 

toàn-thể sinh-viên tín-nhiệm, vì vụ ―bị bắt-cóc ma‖ là một hào-quang sáng chói bao quanh anh-ta trƣớc mắt và 

trong trí mọi phần-tử quá-khích đƣơng-thời.  Nhƣng vụ ―bị bắt-cóc thật‖ là một khởi-điểm để anh-ta tìm hiểu và 

báo-cáo cho Đặc-Cảnh mọi ý-đồ, hoạt-động, và đối-tƣợng liên-quan trong đƣờng dây do Trần Văn Hội cầm đầu.  

 Cao hơn Hội, trƣớc đó Đặc-Cảnh đã bí-mật phăng dò ra một số cán-bộ Việt-Cộng nằm vùng cũng nhƣ 

từ mật-khu về liên-lạc với cơ-sở nội-thành.  Tổng-Hội Sinh-Viên Huế có làm gì đi nữa thì cũng chỉ thừa-hành 

chỉ-thị của Việt-Cộng, mà kế-hoạch của địch sử-dụng tập-thể sinh-viên nhƣ thế nào thì Đặc-Cảnh đã biết trƣớc 

và liệu trƣớc, chỉ cho phép chúng đạt đƣợc kết-quả ở một giới-hạn nào đó mà thôi, để nuôi-dƣỡng tổ-chức và 

hoạt-động của địch, hầu kết-quả công-tác của Đặc-Cảnh đạt đƣợc phải to lớn gấp nhiều lần hơn.  

 Khi cần phá vỡ, bao giờ một điệp-vụ của Đặc-Cảnh cũng phải vô-hiệu-hóa cho đƣợc ít nhất là trọn một 

cơ-quan hay đơn-vị đầu-não của địch ở cấp cao hơn các nội-tuyến-viên trong đƣờng dây liên-quan... 

      

  



SINH-VIÊN TRẦN VĂN HỘI 

   

Trần Văn Hội đã là một trong số những sinh-viên bị Sở Đặc-Cảnh địa-phƣơng nghi là thân-Cộng nhất, 

nhƣng bề ngoài y không giữ một chức-vụ quan-trọng nào trong hàng-ngũ ―sinh-viên tranh-đấu‖ chống Chính-

Quyền, nên y ít bị theo-dõi ngoài đời.  Nay thì, với tin-tức của điệp-viên Hoàng Kim Khánh, cơ-quan an-ninh 

phản-gián bắt đầu khai-dụng đầu-mối này. 

Chỉ trong một thời-gian ngắn, Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên đã phát-hiện đƣợc một số cán-bộ nằm 

vùng và cơ-sở nội-thành bí-mật tiếp-xúc với Hội tại các địa-điểm khác nhau hoặc ngay cả tại nhà y.  Đây là 

công-tác tình-báo chứ không phải là an-ninh, nên chúng tôi tuyệt-đối tránh bắt-bớ, điều-tra, vấn-cung, lục-soát, 

mà chỉ thu-thập bằng-chứng xác-thực về các hoạt-động của nội-bọn mà thôi. 

Khi đã có đủ dữ-kiện để nếu cần phá vỡ thì tóm gọn tất cả tổ-chức ―thanh-niên sinh-viên học-sinh-vận‖ 

và ―trí-vận‖ của Việt-Cộng tại Thành-Phố Huế, tôi chủ-trƣơng tiến xa hơn bằng cách tuyển-mộ ngay chính Trần 

Văn Hội làm nội-tuyến-viên, để y xâm-nhập cao hơn vào đảng-ủy cộng-sản Thành, Tỉnh sở-tại, và Liên-Khu IV, 

nhƣ các điệp-viên khác đã có trƣớc rồi. 

Thiếu-tá Trƣơng Công Ân đích-thân thực-hiện kế-hoạch của tôi, có thiếu-tá Liên Thành, Chỉ-Huy-

Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh, sốt-sắng góp phần, nên đạt đƣợc kết-quả mong-muốn dễ-dàng. 

Tất-nhiên, Ngành Đặc-Cảnh không thể công-khai gặp Trần Văn Hội, dù là tại cơ-quan công-quyền, tại 

Viện Đại-Học Huế, tại nhà y, hay tại một nơi nào khác, để trƣng bằng-cớ cho y hết chối cãi, rồi đặt điều-kiện 

cho y hợp-tác với mình; vì làm nhƣ thế thì có thể bị ngƣời khác biết, vi-phạm nguyên-tắc bảo-bí, làm hỏng kế-

hoạch của mình.  Do đó, tôi chấp-thuận cho Ân tái-diễn tuồng cũ: bắt cóc Hội.  Và, cũng nhƣ đối với Hoàng 

Kim Khánh, chúng tôi chỉ dùng lý-luận mà thuyết-phục Hội thỏa-thuận làm tai+mắt cho Chính-Quyền trong 

nội-bộ đối-phƣơng, mặc dù y quả thật có đầu óc chống-đối chế-độ Việt-Nam Cộng-Hòa.  Y chƣa có đủ can-đảm 

bỏ trốn vào rừng, hứng chịu gian-nguy trên con đƣờng gai-góc mịt-mờ, hy-sinh tƣơng-lai gần với mảnh bằng 

bác-sĩ đầy hứa-hẹn danh-vọng và tiền-tài trong xã-hội bấy giờ.  Y chỉ thích-hợp với lối hoạt-động đối-lập hợp-

pháp ở thành-thị mà thôi, vì thế y chọn việc làm mật-báo cho Ngành Đặc-Cảnh nhƣ là một lối thoát để khỏi bị 

vào tù. 

Có thể là Hội đã không thành-thật một trăm phần trăm, nhƣng nói chung thì y đã báo-cáo cho cơ-quan 

Đặc-Cảnh hầu hết mọi việc làm của tất cả các phần-tử liên-quan, mọi tài-liệu và khẩu-lệnh mà y nhận đƣợc cũng 

nhƣ chuyển đi, mọi kế-hoạch thực-hiện và dự-trù, bởi lẽ y biết chắc là Đặc-Cảnh đã nắm đƣợc đƣờng dây sinh-

tồn của y và đồng-bọn rồi, không báo-cáo cũng không xong. 

Nhƣng đến đây thì đối-tƣợng Trần Văn Hội không còn có giá-trị cao nhƣ trƣớc nữa.  Chúng tôi đã 

phăng dò ra đƣợc nhiều đầu-mối khác, nhất là các đƣờng dây giao-liên, đi ngƣợc vào mật-khu, và một số cán-bộ 

thỉnh-thoảng có về thành, phụ-trách các công-tác khác hơn. 

Đối với các cán-bộ cộng-sản từ rừng về thành, hoặc không có chỗ ở hợp-pháp nhất-định, thì việc bắt 

giữ công-khai hay bí-mật, tức là bắt cóc, không thành vấn-đề.  Khó-khăn của Ngành Đặc-Cảnh là phân-công 

cho mỗi Trƣởng Lƣới đảm-trách một mục-tiêu khác nhau; nhất là giữa các điệp-viên Hoàng Kim Khánh và Trần 

Văn Hội, ngƣời này không biết kẻ kia cũng đã đƣợc chúng tôi tổ-chức, và một số cán-bộ bí-mật khác cũng đã là 

nội-tuyến-viên của chúng tôi rồi. 



Ở bộ-phận tham-mƣu, công-việc lại càng phức-tạp hơn.  Làm thế nào để vừa giả-vờ đối-xử với mỗi 

Trƣởng Lƣới nhƣ là Cấp Trên chỉ trông-cậy vào một điệp-viên do Trƣởng Lƣới ấy điều-khiển mà thôi, lại vừa 

dùng tin-tức tài-liệu của đƣờng dây này để bổ-túc, đối-chiếu, kiểm-chứng, lƣợng-giá tiến-triển của đƣờng dây 

kia, mà không lầm-lộn lẫn nhau. 

Riêng về Trần Văn Hội, y đã thành-công trong công-tác của Việt-Cộng giao-phó, là tạo đƣợc thế đứng 

vững-chắc cho Hoàng Kim Khánh trong đầu-óc hiếu-sự của số đông sinh-viên ―tranh-đấu‖, qua huyền-thoại bị 

cơ-quan an-ninh bắt cóc, để đánh bạt các ứng-cử-viên khác trong cuộc bầu-cử chức-vụ Chủ-Tịch Tổng-Hội 

Sinh-Viên Huế cho nhiệm-kỳ sắp tới đây. 

Ngoài ra, đúng với sách-vở của cộng-sản, cái ―lý-lịch trong-sạch‖ của Hoàng Kim Khánh cũng đã đóng 

đƣợc vai trò quan-trọng, trong bƣớc đầu, là dùng Khánh để xâm-nhập vào hàng-ngũ Ky-Tô-Giáo quá-khích, và 

liên-kết hai lực-lƣợng cùng đối-lập Chính-Quyền hiện-hữu lại với nhau (vì đồng-thời Đảng ―Nhân-Xã‖ tức 

Nhân-Vị Xã-Hội, hậu-thân của Đảng ―Cần-Lao‖, về mặt nổi qua ―Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-

Tạo Hòa-Bình‖ do linh-mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, đã tổ-chức xuống đƣờng gây xáo-trộn an-ninh trật-tự 

chung, cũng bắt đầu từ Huế). 

Trong một cuộc mít-tinh tại nhà-thờ Phú-Cam, trung-tâm Ky-Tô-Giáo lớn-mạnh nhất tại Huế, và có 

ảnh-hƣởng nhiều nhất về mặt chính-trị đối với giáo-dân tại Miền Trung, linh-mục Nguyễn Kim Bính, Cha Xứ 

tại đây, đã nồng-nhiệt và hãnh-diện giới-thiệu sinh-viên Hoàng Kim Khánh đứng ra phát-biểu với tín-đồ Ky-Tô-

Giáo, nhƣ là dấu-hiệu chính-thức của sự lớn-mạnh của ―Phong-Trào‖ nói trên, tất-nhiên cũng là sự lớn-mạnh 

của ―tập-thể sinh-viên Huế‖, và tình đoàn-kết gắn-bó giữa hai bên trong mục-đích chung chống-phá chế-độ 

Việt-Nam Cộng-Hòa: một bên là nhóm giáo-dân Ky-Tô-Giáo cực-đoan, nạn-nhân vừa mới bị Cảnh-Lực giải-tán 

trong một cuộc biểu-tình tuần-hành; một bên là nhóm sinh-viên quá-khích, mà Hoàng Kim Khánh là thí-dụ 

điển-hình, vừa mới bị các cơ-quan & đơn-vị an-ninh tình-báo ―bắt cóc, khủng-bố tinh-thần‖. 

Cái thật và cái giả đã bắt tay nhau.  Nhƣng công-chúng, kể cả Chính-Quyền, trong đó có các cơ-quan 

đơn-vị an-ninh & tình-báo, luôn cả các đồng-nghiệp của tôi trong Ngành Đặc-Cảnh mà không đƣợc phép biết gì 

về kế-hoạch của chúng tôi, làm sao hiểu đƣợc sự thật về vụ Hoàng Kim Khánh ―bị bắt cóc‖, một vở tuồng do 

cộng-sản mà đại-diện là Trần Văn Hội đạo-diễn cho Khánh đóng. 

Linh-mục Nguyễn Kim Bính, nhân-danh là ngƣời chống-Cộng, trong cái huyền-thoại ―các linh-mục 

đều chống-Cộng‖, luôn luôn đề-phòng cộng-sản xâm-nhập vào hàng-ngũ mình, rốt cuộc cũng đã rơi vào cái bẫy 

thời-thƣợng mà cộng-sản giăng ra. 

Cùng lúc, Trần Văn Hội cũng đã thành-công trong công-tác của Ngành Đặc-Cảnh giao-phó, trực-tiếp 

hoặc gián-tiếp, cố-ý hoặc vô-tình, giúp cho chúng tôi phát-hiện đƣợc thêm một số phần-tử cộng-sản và tay-sai 

cộng-sản tại Tỉnh Thừa-Thiên.  Cũng nhờ y mà chúng tôi tuyển-dụng đƣợc thêm một số mật-viên, lèo-lái cho họ 

tiếp-tục mai-phục trƣờng-kỳ trong lòng địch, để sẽ châm ngòi cho những hành-động quyết-liệt khi nào cần đến 

trong tƣơng-lai. 

 

 

 



THIẾU-TƯỚNG NGUYỄN KHẮC BÌNH  

  

        Một ngày vào dịp Quốc-Khánh 1-11-1974, tôi lại nhận được lệnh khẩn vào gặp chuẩn-tướng Huznh 

Thới Tây, Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, mà không được biết lý-do hay mục-đích gì, y như lần vào trình-diện 

vào cuối tháng 9 năm 1973  để đưa tôi ra Miền Trung.  

        Tôi vừa bước vào văn-phòng là chuẩn-tướng Tây dẫn tôi đi ngay với ông, lên xe, qua bên tòa lầu của thiếu-

tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia.  Lên tầng trên rồi, ông mới nói nhỏ với tôi:  

  Thiếu-tướng Tư-Lệnh muốn gặp riêng anh.  

        Tƣớng Tây đƣa tôi vào gặp tƣớng Bình.  Trong cuộc gặp này, tƣớng Tây chỉ đóng vai trò dự-thính và quan-

sát-viên, từ đầu đến cuối không hề nói một tiếng nào.  

Sau khi bắt tay, mời ngồi, hỏi qua về sức khỏe và gia-đình, thiếu-tướng Bình nói chuyện với tôi  

 Tôi định đưa anh ra làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xã Huế, anh nghĩ sao? 

Tôi không nghĩ sao hết.  Trong một thời-buổi mà giấc mơ của không biết bao nhiêu sĩ-quan cấp tá, dù 

là đã được biệt-phái từ Quân-Lực qua Cảnh-Lực rồi, hay là vẫn còn ở bên quân-ngũ, là được cử làm Chỉ-Huy-

Trưởng Cảnh-Lực một Tỉnh, một Thị-Xã, hoặc một Quận ở Thủ-Đô Sài-Gòn, thì tôi đã thấy chán ngấy từ lâu cái 

chức-vụ mà giá-trị công-chính của nó đã bị nhiều người dẹp bỏ, để chỉ mong đợi cái hệ-quả tư-tà của nó mà 

thôi.  Có thể nói đó là một cương-vị để làm tiền; trừ một số ít chỉ tự bằng lòng với những lợi-lộc vừa-phải tự-

nhiên-mà-có, còn thì đua nhau đổi trắng thay đen vơ-vét cho đầy túi tham, mà điều tệ-hại hơn hết là do đó mà 

dung-dưỡng tệ-nạn xã-hội, làm suy-yếu đội-ngũ Quốc-Gia, tạo kẽ hở cho đối-phương xông lên.  Tôi nghĩ đến 

bản-thân tôi, mà gia-đình còn ở Nha-Trang: nếu làm việc ở Đà-Nẵng như hiện nay thì tôi còn có thể ít nhất mỗi 

tháng một lần về Trung-Ương và nhân đó ghé thăm gia-đình, chứ đi làm việc ở các Tỉnh khác thì khó mà về 

Nha-Trang vì trái ngả đường; còn nếu đưa vợ+con theo thì cứ mỗi lần dời-đổi chỗ ở là một lần hao-tốn, mà đã 

chắc gì ở được tại một Tỉnh nào lâu đâu.  Riêng đối với Huế, sau mười lăm năm dâu-bể  kể từ ngày tôi bị đày đi 

khỏi nó vào năm 1960  bộ mặt đã khác hẳn rồi, tấm lòng cũng chẳng còn nguyên; bây giờ nếu tôi vẫn ở xa Huế 

mà giúp-đỡ Huế thì dễ, chứ ở ngay Huế thì e tôi sẽ khó lòng mà tự giúp-đỡ được ngay chính mình.  

Tôi thấy rõ là các cấp chỉ-huy của tôi hiện nay, thiếu-tướng Bình và chuẩn-tướng Tây, đã dành cho tôi 

một lòng ưu-ái đặc-biệt, cả một đặc-ân lớn-lao.  Đáng lẽ tôi nên nói một câu gì khéo-léo, để vừa chối-từ vừa tỏ 

lòng cám ơn.  Biết bao nhiêu lần tôi đã nghe rõ các người xung quanh, dù là ở cấp Xã Ấp, ở cấp Toán Tổ, nói 

đến “cất-nhắc”, nói đến “chức-phận”, nào là “tri-ân”, nào là “trung-thành”.  Nhưng tôi không thể sử-dụng 

miệng lưỡi mình trong trường-hợp này, mặc dù biết rằng một lời nói ngọt sẽ gây được nhiều thiện-cảm nơi 

người nghe hơn.  Tôi đáp:  



  Xin thiếu-tướng cho tôi ở lại Đà-Nẵng.  

        Cả tướng Bình lẫn tướng Tây đều giữ vẻ mặt điềm-nhiên, nhưng tôi nghĩ là họ hẳn không khỏi ngạc-

nhiên.  Tướng Bình hỏi tôi:  

  Tại sao anh không thích ra Huế?  

  Vì tôi bị đổi đi xa, nay được trở về; gặp lại những kẻ đáng bị trừng-trị mà dung-tha họ thì không 

được rồi, nhưng nếu ra tay thì sẽ bị họ xem là trả thù hay trở mặt, e không trọn tiếng với đời.  

        Tướng Bình hỏi tiếp:  

  Anh thấy nếu ở nơi khác thì dễ làm việc hơn ở Huế sao?  

Tôi sợ là ông hiểu lầm rằng tôi tránh né những nơi khó-khăn.  Tôi không tránh né khó-khăn mà tôi chỉ 

muốn tránh né những nơi mà mình có thể bị dùng làm vật hy-sinh.  Tự-nhiên tôi thấy muốn nói, công-khai và 

trực-diện, vì đây quả là cơ-hội hiếm có, rằng: “Các ông đừng đánh giá tôi ngang hàng với đa-số cùng mang cấp-

bậc và/hoặc cùng giữ chức-vụ như tôi!”  { tôi định nói là vì tôi không gặp thời, chứ thực ra thì...  Tôi bỗng kịp 

tự kiềm-chế, và chỉ trình-bày một cách mà tôi cho là khiêm-tốn:  

  Tôi có khả-năng làm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực tại bất-cứ một Tỉnh nào trên toàn-quốc, mà không 

thua kém bất-cứ một người nào...  

Tướng Bình gật đầu.  Hẳn ông hiểu rõ là tôi nói thật.  Nhưng có lẽ ông tưởng tôi muốn xin đi làm Chỉ-

Huy-Trưởng Cảnh-Lực tại một Tỉnh nào không có người cũ quen tôi, để dễ trừng-trị những kẻ phạm-pháp hơn 

chăng, nên ông hỏi tôi:  

  Anh nghĩ thế nào về Tỉnh Quảng-Nam?  

Thừa-Thiên là quê mẹ tôi; tôi đã lớn lên ở đó, tôi có ở đó rất nhiều kỷ-niệm trọn đời không quên, thế 

mà tôi đã chối-từ, huống gì Quảng-Nam.  Tôi thấy thật khó nói lên ý-kiến của mình.  Tuy thế, nhìn thấy nét mặt 

của tôi là ông biết ngay tôi không nhận lời.  Ông liền nói tiếp:  

  Tôi cho anh chọn Tỉnh nào anh thích.  

Đến tận nước này thì thật quá lắm.  Một vị Tư-Lệnh Lực-Lượng Cảnh-Sát Toàn-Việt, đồng-thời cũng là Đặc-

Ủy-Trưởng Phủ Đặc-Ủy Tình-Báo Trung-Ương, thứ-bậc gấp đôi Bộ-Trưởng, hiện có đầy-đủ quyền-hành 

cũng như dư-thừa thuộc-viên thân-tín để chọn bổ-nhiệm vào các chức-vụ chỉ-huy, từ ở Trung-Ương xuống 

đến Xã Phường, mà lại chấp-nhận cho tôi tự chọn địa-phương công-tác theo ý muốn riêng của mình!  Tôi 

thật xúc-động trước thái-độ đó, cùng lúc cảm thấy thỏa-mãn, vì tự-ái được vuốt-ve.    

Phải chăng Cấp Trên cần tôi tập-trung nỗ-lực đảm-trách an-ninh trật-tự riêng cho một Tỉnh quan-

trọng, như Tỉnh Thừa-Thiên, mà tỉnh-lỵ là Thị-Xã Huế, nơi xuất-phát liên-tục của những phong-trào chống-đối 

Chính-Quyền Trung-Ương, và hiện nay vẫn là nơi sôi-sục chính-tình, nên cần có tôi có mặt thường-trực tại chỗ 



để chuyên-chú lo ổn-định nội-an; hoặc Tỉnh Quảng-Nam, là nơi bám trụ của các cơ-quan đầu-não của cả Đảng-

Ủy Liên-Khu V lẫn Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu V của đối-phương, cũng là hậu-cứ tiếp-nhận lực-lượng cộng-sản từ 

Bắc-Việt xâm-nhập vào, bàn-đạp để chúng vừa cầm chân Quân-Đoàn I của ta, vừa tiến sâu hơn vào các tỉnh ở 

phía Nam, kể từ vùng đất địa-đầu chiến-lược này bên trong phòng-tuyến A-Sau và Đèo Hải-Vân, nên cần có tôi 

chú-tâm bảo-vệ số đông đồng-bào bị kẹt tại các Xã Ấp thuộc vùng tranh-chấp ở giữa hai bên?  Nếu thế thì tại 

sao ông lại bảo tôi chọn Tỉnh nào khác hơn?  Hay là ông định đưa người nào khác đến thay-thế tôi ở chức-vụ 

và hoạt-hạt hiện-thời?  Trong trường-hợp đó, tôi nên chọn một Tỉnh nào tiện đường cho tôi để dễ đi+về chăm-

sóc gia-đình hiện ở Nha-Trang.  Tôi bèn hỏi lại:  

  Thưa thiếu-tướng, bất-cứ ở Vùng nào?  

Tướng Bình mỉm cười, nhận thấy tôi đã lợi-dụng câu nói của ông, trả lời:  

  Cứ tạm chọn ở Vùng I trước đã!  

Quảng-Trị, Quảng-Tín, Quảng-Ngãi, đều càng bất-tiện hơn Thừa-Thiên và Quảng-Nam.  Tôi suy-nghĩ 

nhanh trong đầu: nếu lại từ-chối thì có thể làm cấp trên bực mình, nên tôi dựa theo câu nói của ông mà trả lời 

ông, vì tôi biết chắc là sẽ bị từ-chối ngay:  

  Nếu thiếu-tướng cho tôi đảm-trách Thị-Xã Đà-Nẵng...  

Và, để mở một lối thoát cho cả ông lẫn tôi, hầu chấm dứt vụ cử-nhiệm này, tôi nói thêm:  

  Tôi có thể kiêm-nhiệm cả Đặc-Cảnh Vùng I lẫn Cảnh-Lực Thị-Xã Đà-Nẵng, để nâng phía Sắc-Phục ở 

đó lên...  

*  

Thiếu-tướng Bình im-lặng một lát rồi chuyển câu chuyện qua đề-tài khác.  Ông hỏi tôi:  

  Anh có tham-gia đảng-phái nào không?  

Tôi đáp:  

  Tôi là người không đảng-phái.  

Có lẽ ông muốn hỏi xem, ngoài các đảng-phái chính-trị ra, còn có hội-đoàn, phe-nhóm hoặc nhân-vật 

hữu-danh hữu-quyền nào khác đỡ đầu cho tôi hay không, nên ông khéo-léo:  

  Hồi đó, ai giới-thiệu anh qua Phủ Đặc-Ủy?  

Sự-việc thật là đơn-giản, nhưng ông không nghĩ đơn-giản, và tôi cũng khó trình-bày đơn-giản.  Cả một 

quá-trình chuyển-biến của Ngành Cảnh-Sát Công-An Quốc-Gia qua suốt gần ba thập-niên hiện lên trong đầu-óc 

tôi; nhưng các viên-chức dù cao-cấp nhất, dù lớn chức nhất, và già nghề nhất, cũng có mấy ai nắm vững vấn-

đề?  Tôi đành trả lời ngắn gọn:  



  Tôi được chỉ-định dự thi khả-năng chuyên-môn, trắc-nghiệm bằng máy dò-sự-nói-dối, học Khóa đầu 

tiên Tình-Báo Đặc-Biệt Cao-Cấp của Mỹ, rồi được biệt-phái qua Phủ Đặc-Ủy..., chứ không do sự giới-thiệu của 

một nhân-vật hay đoàn-thể nào.  

Tướng Bình lại đổi đề-tài.  Ông hỏi tôi:  

  Anh với Lê Văn Hảo liên-hệ thế nào?  

À, thì ra họ vẫn chưa biết rõ sự liên-hệ ấy.  Tôi đáp:  

  Lê Văn Hảo là em khác mẹ của vợ tôi.  

Ông hỏi thêm:  

  Sau vụ cộng-sản tổng-tấn-công Tết Mậu-Thân 1968 thì sao?  

Tôi trình-bày:  

  Hảo theo Việt-Cộng; tôi có báo-cáo lên đại-tá Nguyễn Mâu, hồi đó là Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc, 

Trưởng Khối Cảnh-Sát Đặc-Biệt Trung-Ương; đại-tá Mâu nói rằng: “Trong một gia-đình, có thể có người này 

bên này, kẻ kia bên kia; nếu anh không dính-dáng gì với y thì thôi!”  Thực-tế, tôi, và vợ tôi, không hề liên-lạc với 

anh-ta.  

Tôi rất ngạc-nhiên tại sao mãi đến giờ này thiếu-tướng Tư-Lệnh Cảnh-Lực mới nêu vấn-đề đó ra với 

tôi.  Phải chăng Trung-Ương không biết chuyện đó trước khi cử tôi ra Miền Trung?  Còn nếu có biết và có nghi 

tôi thì đâu có bổ-nhiệm tôi?  Ngược lại, tuy biết mà vẫn tin tôi thì còn nhắc lại làm gì?  Hay là mãi đến gần đây 

mới biết?  

Tôi nhớ, trước đó không lâu, trong một buổi họp tại phòng-giấy của thiếu-tướng Hoàng Lạc, Phó Tư-

Lệnh Quân-Khu I, nhân khi đại-tá Lê Quang Nhơn, Chánh-Sở I Quân-An, thuyết-trình về công-tác theo-dõi các 

quân-nhân có liên-hệ gia-đình với Việt-Cộng – các quân-nhân này có tên trong một loại hồ-sơ đặc-biệt gọi là 

“Hồ-Sơ Z”; cách phân-loại này về sau cũng được áp-dụng đối với cảnh-nhân  đại-tá Nhơn đã nói: “Ngay trong 

năm anh+em chúng tôi ngồi họp ở đây, cũng có người có hồ-sơ Z”.  Năm người hiện-diện là đại-tá Nguyễn 

Xuân Lộc, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I; đại-tá Phạm Văn Phô, Trưởng Phòng 2 Quân-Đoàn và Quân-Khu I; trung-tá 

Phạm Xuân Bách, Phụ-Tá Trung-Tâm-Trưởng Phụng-Hoàng Vùng I; đại-tá Nhơn, và tôi.  Họ có ám-chỉ gì tôi hay 

không?  

Hay là Trung-Ương mới biết, nhưng vì kết-quả điều-tra của phía Việt-Nam, chắc cũng giống như kết-

quả đoán mò của các thuộc-viên của tôi, khác với kết-quả của phía Hoa-Kz, mà chính tôi đã đính-chính, nên 

tướng Bình mới đích-thân hỏi tôi để ông trực-tiếp quan-sát phản-ứng của tôi ra sao?  

Bỗng tôi giật mình.  Phải chăng Cấp Trên không chỉ nghi tôi vì tôi có thân-nhân là Việt-Cộng, mà lại 

nghi tôi vì tôi “l{-tưởng” quá chừng:  không cần phe-phái, không màng cấp-chức, không thèm lợi-lộc, mà vẫn 



phục-vụ tận-tụy và hữu-hiệu hơn người?  Tôi đã có nghe trung-tá Nguyễn Hữu Hải, Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh 

Vùng II, kể lại rằng, trong một cuộc họp tại Trung Ương, chuẩn-tướng Huznh Thới Tây khi đề-cập đến tôi, đã 

khen-ngợi tôi không tiếc lời, đồng-thời lại đặt câu hỏi:  “Quái! Sao thằng Nhuận nó tài đến thế!”  

*  

Ngưng một lát, thiếu-tướng Bình chuyển sang vấn-đề khác:  

  Anh nói tóm-tắt tình-hình ở Huế hiện nay ra sao?  

Tình-hình ở Huế nói riêng, và những nơi khác liên-quan đến Huế nói chung, thì tôi đã có báo-cáo lên 

đầy-đủ rồi.  Tôi chỉ nhấn mạnh vài điểm nổi bật mà thôi:  

  Về phần cộng-sản thì quả trước đây chúng đã nắm được đa-số các tay “lãnh-tụ” tập-thể sinh-viên, 

nhất là qua vụ vu-khống “chính-quyền bắt cóc sinh-viên” vừa rồi, chúng đã tạo được ảnh-hưởng trong giới 

phụ-huynh sinh-viên & học-sinh, giáo-chức, và cả quần-chúng nói chung.  Nhưng tôi đã lập kế-hoạch, đích-thân 

chỉ-đạo và yểm-trợ cho Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên sử-dụng một số biện-pháp tình-báo chuyên-môn để lật 

ngược lại thế cờ, làm chủ tình-hình.  Hiện nay, chúng ta đã chiếm được thế thượng-phong đối với cộng-sản 

nội-thành rồi.  

  Về phần nội-chính?  

  Tuy không có những tổ-chức nhỏ và nhiều như từ Đà-Nẵng trở vào, nhưng hai tổ-chức lớn thì rất 

đáng được Chính-Quyền quan-tâm:  đó là “Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc” và “Phong-Trào Chống 

Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình”, mà cấp-thiết nhất là “Phong-Trào” này.  

  Anh nói về Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc trước.  

  “Lực-Lượng” ấy quy-tụ được hầu hết Phật-Tử là thành-phần đại-đa-số trong dân-chúng, kể cả công-

chức và quân-nhân.  Ngoài Khối Ấn-Quang xuất-phát từ Miền Trung và kiểm-soát hầu hết Phật-Giáo-Đồ khắp 

nơi, đại-tướng Dương Văn Minh đã thu-phục được hầu hết giới tín-đồ Phật-Giáo gốc Miền Nam, và thạc-sĩ Vũ 

Văn Mẫu đã lôi-cuốn được hầu hết khối tín-đồ Phật-Giáo gốc Miền Bắc di-cư.  Đối với quốc-tế thì đó là thành-

phần thứ ba; đối với quốc-nội thì đó là tập-hợp dân-sự lớn mạnh nhất, bao gồm nhiều chính-đảng nhất; các 

cấp lãnh-đạo lại là nhân-vật dân-cử có quyền bất-khả xâm-phạm.  Điều đáng nói là cộng-sản đã len-lỏi vào, và 

chính-quyền địa-phương thì không dám dòm-ngó đến, phó mặc cho Trung-Ương lo.  Tuy thế, tôi đã có người 

bên trong, cho nên biết trước chương-trình & nội-dung sinh-hoạt của họ, khắp Vùng.  

  Anh chắc-chắn không có gì đáng lo?  

  Vâng, nếu họ vẫn cứ tổ-chức mít-tinh tại các sân chùa, chứ không xuống đường gây xáo-trộn trật-tự 

chung, và nếu họ không xúi-giục quân-đội gây binh-biến gì, mà chỉ chờ-đợi đến ngày bầu-cử Tổng-Thống, vào 



cuối năm tới.  Tính đến hôm nay, và riêng Miền Trung thì thế; còn về tương-lai, và các nơi khác thì tôi không 

dám đoán trước...  

  Còn về “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”?  

Tôi tin là thiếu-tướng Bình, tuy là tín-đồ Đạo Chúa, nhưng ông sống đời công-chính theo lời Chúa dạy, 

sẽ rất công-bình chứ không thiên-vị Đạo nào, không bao che cho người nào, nên tôi nói thẳng cảm+nghĩ của 

tôi:  

  Chủ-đề chống tham-nhũng thì hấp-dẫn đối với mọi người, kể cả một số người mà bản-thân cũng 

không trong-sạch; nhưng tham-gia vào “Phong-Trào” thì hầu như là chỉ có tín-đồ Ky-Tô-Giáo; còn xuống đường 

thì là những phần-tử mà quyền-lợi vật-chất hoặc tinh-thần đã quá gắn liền với cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm 

và gia-đình.  Dù sao, cuộc biểu-tình của họ mà bị Cảnh-Sát (do thiếu-tá Liên Thành chỉ-huy) đàn-áp vừa rồi cũng 

đã gây được một tiếng vang, có lợi cho “Phong-Trào”, tức là có hại cho Chính-Quyền.  Đó là một bước dò 

đường.  Tin-tức mới nhất cho biết là “Phong-Trào” sẽ tổ-chức xuống đường khắp nước; từ Huế, Quảng-Trị vào 

các Tỉnh Vùng II thì do linh-mục Nguyễn Kim Bính, cha xứ Phú Cam, khởi-xướng; tại thủ-đô Sài-Gòn và các Tỉnh 

Vùng III, Vùng IV thì do linh-mục Trần Hữu Thanh phát-động.  Khi đó thì tình-hình khắp nước sẽ rối beng; 

Chính-Quyền khó kiểm-soát được dân-chúng, ngay cả các ban tổ-chức biểu-tình cũng khôn nắm vững thành-

phần tham-gia, và không ai đối-phó nổi với phản-ứng của các thành-phần chống lại họ, trong khi các phương-

tiện truyền-thông trong và ngoài nước tha-hồ đổ thêm dầu vào.  Tóm lại, “Phong-Trào” không chờ đến ngày 

bầu-cử sang năm; họ muốn Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ-chức ngay; họ muốn có một Tổng-Thống là 

tín-đồ Đạo Ky-Tô...  

  Tổng-Thống (Nguyễn Văn Thiệu) cũng là...  

  Nhưng có một số phần-tử phân-biệt đạo dòng với đạo theo.  Vả lại, vấn-đề không ngừng ở đó, mà là 

nhắm vào vai trò giáo-dân của người lãnh-đạo quốc-gia.  Họ muốn có một Tổng-Thống rập khuôn cố Tổng-

Thống Ngô Đỉnh Diệm.  Tống-Thống hiện nay không hề đối-xử phân-biệt với các tín-đồ đạo khác, không chịu 

lợi-dụng Chính-Quyền để tạo ưu-thế cho Đạo Ky-Tô, nên họ bất-mãn.  Họ đồn miệng rằng Đức Tổng-Giám-Mục 

Nguyễn Văn Bình đã “cảnh-cáo” Tổng-Thống về khoản này.  Nổi bật nhất là nội-dung những lời thuyết-giáo của 

linh-mục Nguyễn Kim Bính tại nhà thờ Phú Cam, Huế, mà tôi đã cho thu băng gửi về Trung-Ương, trong đó đã 

có hai đoạn tiêu-biểu cho hai phương-diện của một vấn-đề:  một đoạn linh-mục Bính hằn-học khích-động 

đồng-đạo, đại-{ “người ta đã ám-hại một tổng-thống anh-minh...”, và một đoạn ông cay-đắng phân-bua, đại-ý 

“như tôi là một Cha Xứ ở Phú Cam này, có ai mà không biết tôi; thế mà cái ngài đại-tá Tôn Thất Khiên ấy, cái 

đấng tỉnh-trưởng Tôn Thất Khiên ấy, đến nhậm-chức ở đây đã bao lâu rồi, mà vẫn chưa hề đến thăm hỏi tôi 

một lần...”  

Thiếu-tướng Nguyễn Khắc Bình gật đầu:  

  Tôi đã có nghe cuốn băng ấy rồi.  



Ông hỏi tiếp tôi:  

  Theo anh thì những việc gì cụ-thể có thể xảy ra trong tương-lai gần, hậu-quả thế nào?  

  Cộng-sản Bắc-Việt ồ-ạt chuyển quân và chiến-cụ vào.  Quân-Lực của ta thì bị bó tay vì bản Hiệp-Định 

Paris; nếu có đụng-độ quân-sự thì điều đó thuộc thẩm-quyền của cấp Trung-Ương.  Riêng về phương-diện 

chính-trị nội-bộ thì tình-hình chung ngày càng xấu thêm:  các cấp Chính-Quyền địa-phương không biết thu-

phục dân-tâm; nhất là ở vùng ngoại-ô, nói chi ở vùng tranh-chấp.  Đồng-bào chán ghét tham-nhũng, mà lại 

khao-khát hòa-bình.  Tổ-chức của nhóm linh-mục Trần Hữu Thanh và Nguyễn Kim Bính là “Phong-Trào Chống 

Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình”.  Một số tín-đồ Ky-Tô-Giáo sẽ đồng-loạt xuống đường khắp nơi.  Nếu 

không ngăn-chận thì có thể có bạo-động.  Giả-dụ một số quá-khích (Việt-Cộng xúi-giục) tấn-công những người 

họ cho là đã tham-gia tích-cực vào cuộc Cách-Mạng 1-11-1963 lật đổ chế-độ Đệ-Nhất Cộng-Hòa, mà những 

người này thì nằm bên phía “Lực-Lượng”, và tất-nhiên là những phần-tử này sẽ phải tự-vệ, biến thành xung-

đột tôn-giáo, ít nhất cũng như biến-cố Thanh-Bồ Đức-Lợi tại Đà-Nẵng trước đây.  “Phong-Trào” mà “làm 

mạnh” được thì phía “Lực-Lượng” hẳn cũng sẽ không chịu thua.  Ngăn-chận thì bị gán cho là đàn-áp tôn-giáo; 

giả-dụ có kẻ bắt chước nữ-Dân-Biểu Kiều-Mộng-Thu, nằm lăn giữa đường để cho phóng-viên chụp ảnh, quay 

phim, dùng làm bằng-chứng là ả đã bị cảnh-sát bạo-hành, xong kéo đồng-bọn vào nhà-hàng lớn ăn khao, trong 

lúc phản-ứng của dư-luận chung, cả trong nước lẫn ngoài nước, nhất là tại Hoa-Kz, thì rất bất-lợi cho ta.  Hơn 

nữa, làm sao có đủ lực-lượng để giúp vãn-hồi an-ninh:  kinh-nghiệm các vụ lộn-xộn ở Quận Hoài-Nhơn của 

Tỉnh Bình-Định, Thị-Xã Tuy-Hòa của Tỉnh Phú-Yên, cho thấy là Chính-Quyền Tỉnh bất-lực khi chính Cảnh-Sát của 

địa-phương mình bị đám lộng-hành bao vây, tấn-công.  Trung-Ương cũng khó tiếp tay:  chỉ nội một vụ ở Chủa 

Linh-Sơn, Đà-Lạt, mà phải cần có phi-cơ quân-sự di-chuyển Cảnh-Sát Dã-Chiến từ Sài-Gòn ra; nếu có biến-động 

nhiều nơi một lần thì làm sao mà giải-nguy?  Quan-trọng hơn hết là bọn Việt-Cộng đã xâm-nhập vào “Phong-

Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình”.  Chúng đã hiểu rõ là tổ-chức này thù-hận chế-độ hiện-thời 

hơn hết, nên chúng lợi-dụng để có thêm những đồng-minh chung sức chống phá Việt-Nam Cộng-Hòa.  Chúng 

đã bắt đầu lôi kéo thêm các tổ-chức khác nữa, từ bên ngoài Ky-Tô-Giáo, để cùng hưởng-ứng “Phong-Trào”, vì 

“Phong-Trào” là hình-thức đối-lập hợp-pháp, nấp được vào đó là hoạt-động dễ vô cùng.  Chúng sẽ có thể 

chiếm giữ công-sở, đột-nhập đồn bót, khủng-bố, phá-hoại, ít nhất là cũng thành-công về mặt chính-trị, thông-

tin tuyên-truyền...  

  Theo anh thì Chính-Quyền nên đối-phó cách nào?  

  Tôi xin đề-nghị Trung-Ương tạm-thời nhượng-bộ “Phong-Trào” một bước đầu tiên, để tiện cấp-thời 

vô-hiệu-hóa mọi kế-hoạch hoạt-động của họ hiện nay, bằng cách cử hai tín-đồ Ky-Tô-Giáo, gốc-gác Đệ-Nhất 

Cộng-Hòa và thân-cận với giới cựu Cần-Lao, ra làm Tỉnh-Trưởng và Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Sát Quốc-Gia tại Tỉnh 

Thừa-Thiên...  

Thiếu-tướng Bình và chuẩn-tướng Tây nhìn nhau.  

Tôi nói tiếp liền:  



  Như thế là chỉ mới giải-quyết được bước đầu, chứ chưa xong trọn vấn-đề.  Tuy nhiên, nếu tôi còn ở 

Vùng I thì tôi, chính tôi, sẽ ngăn-chận được mọi sự xáo-trộn tiếp theo, cho Vùng I, và do đó, cho toàn Miền 

Nam...  

*  

Thiếu-tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư-Lệnh Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt-Nam Cộng-Hòa, đứng 

dậy, đưa tay bắt tay cám ơn tôi, và kết-thúc cuộc tiếp-xúc bằng lời khuyến-khích tôi và hứa-hẹn sẽ thăng cấp 

cho tôi vào Ngày Cảnh-Lực 1-6-1975.  

Tôi cùng chuẩn-tướng Hùynh Thới Tây trở về văn-phòng Bộ Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, lần này 

thì cùng đi bộ.  Tôi muốn nói lên một lời cám ơn ông đã đề-bạt tôi, đã dành cho tôi rất nhiều đặc-quyền, đặc-

ân, mà các cấp+chức khác, ngang tôi, kể cả cao hơn tôi, cũng không có được – đương-nhiên là trong công-vụ 

mà thôi.  Ít nhất thì ông cũng đã bắt cả các cấp Giám-Đốc phụ-tá của ông tại Trung-Ương phải đích-thân đáp-

ứng ngay mọi đề-nghị của tôi; và, thay vì, như với nhiều giới-chức khác  cấp dưới dâng nạp quà cáp lên cho 

cấp trên – thì ông ngược lại đã cho riêng tôi mỗi tháng 20,000 đồng, tương-đương gần nửa tháng lương của 

tôi, để thuê nhà ở vì tôi phải rời gia-đình mà ra Miền Trung  tất-nhiên với sự đồng-ý của thiếu-tướng Nguyễn 

Khắc Bình.  Nhưng tôi không nói ra được lời cám ơn đó, vì nó có vẻ nịnh-hót thế nào ấy  một việc mà tôi không 

bao giờ làm, cho nên đã bị thiệt-thòi từ hai mươi bảy năm nay.  

Chúng tôi lặng-lẽ bước bên cạnh nhau, trước những cặp mắt ngạc-nhiên của nhiều sĩ-quan gặp trên 

đường đi.  Cuối cùng, như để đánh tan bầu không-khí lạt-lẽo ấy, và lấy lại thế chủ-động, chuẩn-tướng Tây nói 

với tôi, mà tôi nghe như nói lên tâm-tư của một số đông viên-chức chỉ-huy Ngành Đặc-Cảnh thời bấy giờ:  

  Qua Sắc-Phục thì có tiền...  

Sau đó, ông không quên trao tiền thuê nhà cho tôi, và nhắc tôi cần gì thì giải-quyết gấp với các Giám-

Đốc hữu-quan, để còn rời Sài-Gòn sớm mà ghé thăm gia-đình hiện ở Nha-Trang.  

*  

Ngay hôm sau, tôi vừa về đến Nha-Trang thì nhận được tin Trung-Ương đã cử hai nhân-vật khác đến 

thay đại-tá Tôn Thất Khiên và thiếu-tá Liên Thành trong chức-vụ Tỉnh-Trưởng và Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực 

Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xã Huế.  

Tân Tỉnh-Trưởng là đại-tá Nguyễn Hữu Duệ.  

Đại-tá Nguyễn Xuân Lộc, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I, nhắn tôi ra Đà-Nẵng gấp, để cùng ông ra Huế chủ-

tọa lễ giao-nhận chức-vụ Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xã Huế, giữa thiếu-tá Liên-Thành và 

trung-tá Hoàng Thế Khanh.  

   



                                                     

  

*Tham khảo: 

NGÔ KỶ 

ký-giả 

  

Không tướng nào muốn tấn công vào Dinh Gia Long cả... Các tướng đảo chánh chọn Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu 

vì Đại Tá Thiệu là người Công Giáo. Họ muốn người Công Giáo diệt người Công Giáo...  

Khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 02 tháng 11 năm 1963, Đại Tá Thiệu tấn công Dinh Gia Long bằng vũ khí hạng nặng 

.50 caliber, 75 mm và xe tăng, phá sập cổng Dinh...  

(trong bài "Khui hồ sơ "Tối Mật": Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm")  

   

 TRUNG-TÁ HOÀNG THẾ KHANH  

   

   

        HOÀNG Thế Khanh là ngƣời mà tôi đã có quen biết từ hồi tôi còn đảm-trách Ngành Đặc-Cảnh tại Vùng II. 

Anh là một trong số các viên-chức trẻ-trung, trí-thức, góp phần làm mới cho Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-

Hòa. 

Khanh đã để lại trong ký-ức tôi ít nhất là hai việc-làm ngoạn-mục đáng để nêu gƣơng cho một số phần-tử 

khác, tuy cũng đƣợc cử làm Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh nhƣng quá nhu-nhƣợc không hành-sử đúng chức-

năng của mình, nói gì làm rạng danh cho ngành/nghề của mình. 

   

Vụ thứ nhất xảy ra lúc Khanh làm Trƣởng Ty CSQG Tỉnh Phú-Bổn. 

Một buổi tối nọ, nhân-viên bài-trừ tệ-đoan xã-hội bao vây một ngôi nhà trong đó đang có tổ-chức cờ-bạc 

sát-phạt nhau mà kết-quả dò-xét cho biết là ăn/thua rất lớn. Khi Toán Hình-Cảnh vào bắt thì gặp sự chống-cự 

của một số quân-nhân, vì chủ-nhà là vợ của một sĩ-quan Trƣởng Phòng tại Bộ Chỉ-Huy Tiểu-Khu địa-phƣơng. 

Đồn Cảnh-Sát sở-tại phải mời Trƣởng Ty đến giải-quyết. Hai bên giằng-co cho đến nửa đêm. Chồng của chủ-

nhà đồng-thời là chủ-chứa cầu-cứu với Tiểu-Khu-Trƣởng kiêm Tỉnh-Trƣởng. Viên sĩ-quan này liền cho ban-

hành lệnh giới-nghiêm trong tỉnh-lị, ra lệnh cho mọi cơ-quan đơn-vị, kể cả Cảnh-Sát, trở về trụ-sở của mình, 

chấm dứt mọi công-tác bên ngoài. Hoàng Thế Khanh không chịu tuân lệnh, gửi công-điện hỏa-tốc cho Biện-Lý-



Cuộc thuộc Tòa Án Sơ-Thẩm Liên-Tỉnh Kontum‒Pleiku‒Phú-Bổn tại Pleiku, và Nha Giám-Đốc CSQG Vùng II 

tại Nha-Trang. 

Một mặt, Cảnh-Lực Vùng II (do tôi đại-diện, mang công-điện cầm tay chạy đến) can-thiệp với Bộ Tƣ-

Lệnh Quân-Khu II, và báo-cáo khẩn-cấp lên Bộ Tƣ-Lệnh CSQG; mặt khác, Công-Tố-Viện Tòa Án hữu-quan 

phúc-đáp ra lệnh cho Ty Cảnh-Sát Phú-Bổn tiếp-tục lập biên-bản vụ chứa-và-đánh-bạc và lập hồ-sơ giải chủ-

chứa cùng các con-bạc đến Tòa Án. Sở-dĩ đƣợc Tòa Án trả lời nhanh-chóng là nhờ Khanh đã lanh trí gửi công-

điện ngay cho Tòa Án tƣờng-trình tình-hình nội-vụ, trƣớc khi anh đến làm việc tại phạm-trƣờng; do đó, viên 

Biện-Lý đã dự-liệu sẵn sự yểm-trợ cho cơ-quan công-lực nên kịp-thời vô-hiệu-hóa biện-pháp hành-chánh nói 

trên, vì thủ-tục hình-sự đã thật-sự khởi đầu từ trƣớc giờ giới-nghiêm và cần đƣợc tiếp-tục cho đến khi hoàn-

thành. 

Sự-việc xảy ra đã tạo nên một bầu không-khí căng-thẳng tại Tỉnh Phú-Bổn, vì Trƣởng Ty Cảnh-Sát mà 

thắng Tỉnh-Trƣởng thì thật bất-lợi cho uy-tín của Tỉnh-Trƣởng, mà vị này cũng là Tiểu-Khu-Trƣởng. Rốt cuộc, 

Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Đoàn & Quân-Khu II và Nha Giám-Đốc CSQG Vùng II dàn-xếp với nhau, thuyên-chuyển cả 

hai nhân-vật liên-quan ra khỏi Tỉnh Phú-Bổn, đi hai nơi khác nhau. 

   

Sau đó, Hoàng Thế Khanh về làm việc tại Bộ Chỉ-Huy CSQG Vùng II, ở Nha-Trang. Vì không giữ chức-

vụ đƣợc cấp công-xa, lại không có xe riêng, hằng ngày anh đi bộ đến sở làm. Tôi ngỏ ý cho anh quá-giang xe 

tôi, nhƣng anh từ-chối, viện lẽ không muốn làm mất tự-do của ngƣời trƣởng xe. 

   

Một thời-gian sau, Khanh đƣợc cử làm Chỉ-Huy-Trƣởng CSQG Tỉnh Ninh-Thuận, ở Phan Rang. Tỉnh 

này là quê của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, nên có một số thân-nhân của tổng-thống sống tại đây. Và vụ 

thứ hai xảy ra khi Khanh đích-thân điều-tra hoạt-động đầu-cơ tích-trữ gạo, của một ngƣời mà nguyên-thủ quốc-

gia gọi bằng cô... . 

* 

Bây giờ thì Hoàng Thế Khanh đƣợc cử ra làm Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xã 

Huế, cùng một lần với Đại-Tá Nguyễn Hữu Duệ, Tỉnh/Thị Trƣởng kiêm Tiểu-Khu-Trƣởng. 

Theo đề-nghị của tôi thì hai viên-chức này phải là tín-đồ Ky-Tô-Giáo. Và, khi đã đặt vấn-đề tôn-giáo ra, 

thì hậu-quả của việc bổ-nhiệm này không phải không có phần tai-hại. Tôi đã có nói trƣớc với Chuẩn-Tƣớng 

Bình rồi: làm nhƣ thế chƣa phải là đã giải-quyết xong vấn-đề. 

Mà diễn-biến tình-hình sau đó quả đã xảy ra từng bƣớc, từng bƣớc, đúng i nhƣ nhận-định trƣớc đó của 

tôi. 

   

Trong lời phát-biểu của tân-Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh+Thị Thừa-Thiên‒Huế, trong buổi lễ 

giao+nhận chức-vụ tại hội-đƣờng Bộ Chỉ-Huy sở-tại, sau khi ngỏ lời với Đại-Tá Nguyễn Xuân Lộc, CHT Cảnh-

Lực Vùng I, Trung-Tá Hoàng Thế Khanh đã hƣớng về tôi, tự-nhận là không am-tƣờng nhiều về lãnh-vực tình-

báo, và thành-khẩn xin tôi giúp-đỡ cho Ngành Đặc-Biệt bên cạnh anh ngày càng vững mạnh hơn, nhất là trong 

giai-đoạn đầu, anh mới đến nhậm-chức tại địa-phƣơng này. 

Tôi tƣởng nhƣ thế là đã đủ, ít nhất cũng trong thời-gian đầu; vì, trong lời phát-biểu của viên tân-CHT lần 

đầu tiên ngỏ lời với thuộc-viên tại buổi lễ, Khanh đã kêu-gọi mọi ngƣời an-tâm làm việc, tiếp-tục hợp-tác chặt-

chẽ với anh, để làm tròn nhiệm-vụ của mình, và, trong bữa tiệc tống-cựu nghênh-tân tiếp theo sau đó, anh đã tỏ 



ra thân-mật hồn-nhiên với tất cả các cộng-sự-viên mới của mình; những ngƣời đa-nghi cũng không thấy đƣợc 

một dáng vẻ nào khác lạ nói lên í-nghĩ sâu kín trong đầu Hoàng Thế Khanh. 

Thế nhƣng sau khi tiệc xong, Khanh đã theo Đại-Tá Lộc và tôi về nhà-khách của Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực 

Vùng I ở gần trụ-sở của BCH/CSQG Thừa-Thiên‒Huế, nói là để trình-bày một thỉnh-cầu cấp-thiết, ngay tại chỗ, 

thay vì đáng lẽ phải họp ban tham-mƣu để nghe thuyết-trình mà cầm-nắm sơ-lƣợc tình-hình nội-bộ cơ-quan, 

xong rồi mới vào trình-diện tại Bộ Chỉ-Huy Vùng mà nêu lên các nhu-cầu & đề-nghị sau. 

Khanh tấn-công ngay vào Ngành Đặc-Cảnh, là tổ-chức coi-sóc các vấn-đề nội-chính của Quốc-Gia. 

Trƣớc tiên, anh nói cần thực-hiện tinh-thần đoàn-kết qua việc phối-trí đồng-đều và thăng-bằng giữa các 

cấp điều-khiển thuộc hai giới tín-đồ Phật-Giáo và Ky-Tô-Giáo. Vậy mà Tỉnh-Trƣởng là ngƣời Ky-Tô-Giáo, anh 

là ngƣời Ky-Tô-Giáo, trong lúc Thiếu-Tá Vinh, Chỉ-Huy-Phó, cũng là ngƣời Ky-Tô-Giáo, thì khó hòa-đồng với 

các cấp chỉ-huy khác, là tín-đồ Phật-Giáo. Anh nhân-danh phía Ky-Tô-Giáo đƣa ra một đề-nghị mà anh cho là 

có phần thiệt-thòi cho phía Ky-Tô-Giáo trƣớc, là thay-thế ngay Thiếu-Tá Vinh bằng một sĩ-quan khác, là ngƣời 

Phật-Giáo, tỉ nhƣ Thiếu-Tá Ngôn, một Chủ-Sự Phòng có sẵn tại BCH địa-phƣơng. Đại-Tá Lộc chấp-thuận ngay. 

   

Thế là Khanh đã thắng một nƣớc cờ trong chiến-thuật lui một bƣớc để tiến tới nhiều bƣớc hơn. Anh làm 

thêm một vài thủ-tục để kiên-định việc thay-thế Vinh, một cấp chỉ-huy Cảnh-Sát Sắc-Phục, thuộc quyền quyết-

định của Đại-Tá Lộc. Xong, anh quay về tôi, đề-cập đến Thiếu-Tá Trƣơng Công Ân, đƣơng-kim Chánh Sở Đặc-

Cảnh Tỉnh+Thị sở-tại. Anh nhắc đến Chiến-Dịch ―Bình Minh‖* mà Ân chủ-trì và chịu trách-nhiệm chính.  Có 

nhiều ngƣời đã tố-cáo các cấp Đặc-Cảnh hữu-quan đã lợi-dụng chiến-dịch ấy để làm điều sai-trái; tuy qua các 

cuộc điều-tra thì Ân vô-can, nhƣng theo công-luận thì Ân đã bị tai-tiếng, mà Khanh thì không muốn có một 

Phụ-Tá Đặc-Biệt kém uy-tín đối với xung quanh. Ngoài ra, Ân đã có quá nhiều liên-hệ chặt-chẽ với Thiếu-Tá 

Liên Thành, với Đảng Đại-Việt, và với Phật-Giáo, nên Khanh thấy trở-ngại cho công-tác của Ngành Đặc-Cảnh, 

một cơ-quan cần vô-tƣ và công-bình đối với mọi khuynh-hƣớng chính-trị và tín-ngƣỡng. Khanh rào-đón là anh 

không xin một sĩ-quan ngƣời Ky-Tô-Giáo, ―để tránh tiếng thiên-vị về tôn-giáo.‖ 

------- 

*Một điệp-vụ dùng VC làm nội-tuyến cho ta. Khi đã xác-minh rằng mật-viên ấy quả thật là cán-bộ/đảng-

viên CS, kế-hoạch được nâng lên cấp “Operational Plan” ‒ gọi tắt là Operation, dịch ra tiếng Việt là “Công-

Tác Nội-Tuyến”, nhưng có nơi bắt chước bên phía Quân-Lực mà gọi là “Chiến Dịch”.  
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Thƣờng thì các cấp chỉ-huy Cảnh-Lực đƣợc bổ-nhiệm trong các trƣờng-hợp sau đây: hoặc là vì thích-ứng 

và cần-thiết cho việc công; hoặc là vì ân-sủng đặc-biệt; hoặc là để trám chỗ trống. Kẻ đƣợc dùng cho có-vì thì ít 

đƣợc Cấp Trên thỏa-mãn nhu-cầu; kẻ nhậm-chức nhƣ là một ân-huệ thì ít dám đòi-hỏi những gì đòi-hỏi cách 

giải-quyết bất-bình-thƣờng. Hoàng Thế Khanh, cứ nhƣ đề-nghị của tôi, là nhân-vật đƣợc Trung-Ƣơng cần đến, 

cho một tình-hình đặc-biệt tại một địa-phƣơng đặc-thù; nhƣ thế thì trƣớc khi đến nhiệm-sở mới, chắc hẳn anh đã 

có ngỏ lời xin, và chắc hẳn đã đƣợc chấp-thuận trên nguyên-tắc, cho thay-đổi một số cộng-sự-viên của mình. 

Nhƣng Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Sát Quốc-Gia mà viện lí-do, nếu chính-đáng, để đẩy viên-chức Đặc-Cảnh cũ đi, 

thì dễ hơn là xin viên-chức Đặc-Cảnh mới tới với mình: bổ-nhiệm cấp chỉ-huy Đặc-Cảnh là quyền của Ngành 

Đặc-Biệt, vốn có hệ-thống quản-trị riêng của mình. Tôi giành phần chủ-động, nói với Khanh: ―Về phần Cảnh-

Sát Đặc-Biệt, anh để tôi giải-quyết cho.‖ 

Tôi nghĩ ngay đến một số thiếu-tá và đại-úy đang đợi đƣợc bổ-nhiệm vào các chức-vụ chỉ-huy tƣơng-

đƣơng, trong đó có vài ngƣời tôi thấy thực-sự có khả-năng. Bộ Tƣ-Lệnh/Ngành Đặc-Biệt Trung-Ƣơng đã biết 

tôi khó tính trong việc chọn và dùng ngƣời. Hồi Thiếu-Tá Lâm Minh Sơn và Đại-Úy Cao Viết Song đƣợc rút 

qua Phủ Đặc-Ủy Trung-Ƣơng Tình-Báo, Nha Điều-Vụ Địa-Phƣơng tại Trung-Ƣơng đã đƣa ra hai đại-úy thuộc 

Nha ấy để thay-thế làm Chánh Sở Đặc-Cảnh các Tỉnh Quảng-Nam và Quảng-Tín, nhƣng tôi chối-từ. Đến lúc 

Thiếu-Tá Đặng Văn Song rời khỏi Thị-Xã Đà-Nẵng thì Trung-Ƣơng để tùy tôi chọn-lọc và đề-cử ngƣời làm 

Chánh Sở Đặc-Cảnh thay-thế Song. 

Tôi thì tôi không muốn thay-đổi một ngƣời nào cả, nếu cần thì huấn-luyện lại, trừ trƣờng-hợp chẳng 

đặng đừng; cho nên đến đâu tôi cũng chỉ đến một mình chứ không đem theo một bồ-bịch nào. Nhƣng khi cần 

phải thay-đổi thì tôi chọn-lựa kỹ-càng, không theo cách-thức máy-móc thông-thƣờng: cứ cấp-bậc cao thì bổ-

nhiệm vào chức-vụ lớn, và bố-trí vào địa-phƣơng nào cũng đƣợc. Cho nên có những cấp chỉ-huy thiếu khả-

năng, hoặc không hòa-nhập đƣợc vào môi-trƣờng hành-nhiệm của mình. 

Hiện-tại, dù Thiếu-Tá Trƣơng Công Ân quả thật là một viên-chức xuất-sắc, tôi khó lòng từ-chối thỉnh-

cầu của Trung-Tá Hoàng Thế Khanh, vì bên phía Sắc-Phục đã có thay-đổi Chỉ-Huy-Phó và một số Chủ-Sự rồi; 

mà Ân nếu vẫn ở lại thì cũng chỉ gặp khó-khăn mà thôi. 

Nếu Khanh xin ngƣời nào mà tôi không đồng-í thì ngƣời ấy hẳn khó lòng đƣợc chấp-thuận, vì Khanh 

không ―mạnh‖ bằng Giám-Đốc Nha Điều-Vụ Địa-Phƣơng nói trên, và tình-hình Tỉnh Thừa-Thiên/Thị-Xã Huế 

thì tôi nắm vững hơn Khanh là ngƣời bây giờ mới ra đây. Tuy thế, để biết ý anh, tôi hỏi anh đã có nhắm ứng-

viên nào chƣa, thì anh nêu tên Trƣơng Công Đảm, ngẫu-nhiên là một trong số vài ngƣời mà tôi đã định đƣa lên. 

   

Riêng về Trƣơng Công Đảm, tuy đƣợc Khanh đề-nghị và tôi đồng-í, nhƣng chƣa phải là đã iên, vì Đảm 

còn bị kẹt một vết-tích trong hồ-sơ cá-nhân. Hồi đó, tôi chƣa kịp minh-oan cho Đảm thì tôi đã mất chức Giám-

Đốc Ngành Đặc-Cảnh Vùng II, và anh thì đã bị đổi vào Tỉnh Ninh-Thuận, ở đó anh làm việc và quen với 

Khanh. Bây giờ tôi phải vừa tiến-cử vừa bạch-hóa hồ-sơ cho đƣơng-nhân. 

Nguyên Đảm là Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Kontum. Vào biến-cố Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, viên trung-tá 

Tiểu-Khu-Trƣởng kiêm Tỉnh-Trƣởng sở-tại nôn-nóng muốn có Chánh Sở Đặc-Cảnh để điều-động các hoạt-

động tình-báo cũng nhƣ thám-sát vũ-trang nhắm vào khu-vực Việt-Cộng ẩn-náu, khống-chế dân-nhân, xuất-phát 

pháo-kích và tấn-công vào tỉnh-lị, từ bên kia con cầu ngăn-cách Thị-Xã với ngoại-ô. Trƣớc đó Đảm đã thành-

công trong nhiệm-vụ ấy nhiều lần. Nay thì Bắc-Việt Xâm-Lƣợc đã vƣợt vùng phi-quân-sự đánh vào Tỉnh 

Quảng-Trị rồi, và đang đánh vào Tỉnh Kontum, thế mà Chánh Sở Đặc-Cảnh Trƣơng Công Đảm lại đi phép 



vắng. Viên Tỉnh-Trƣởng yêu-cầu Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Vùng II cử ngay một Chánh Sở khác đến để kịp-thời 

đối-phó với tình-hình nguy-ngập tại địa-phƣơng. Ông nghi Đảm nhát gan không muốn sớm trở về. Sự thật là 

Đảm bị trở-ngại phƣơng-tiện di-chuyển từ Huế vào; xe+tàu đều bị tràn-ngập bởi những làn sóng ngƣời hỗn-loạn 

tản-cƣ. 

Và thế là tôi đã thảo ngay trƣớc mắt Hoàng Thế Khanh một Phiếu Trình gửi vào Trƣởng Ngành Đặc-

Cảnh Trung-Ƣơng, xin cho Trƣơng Công Đảm từ Phan Rang ra Huế thay-thế Chánh-Sở Trƣơng Công Ân. 

  

LINH-MỤC NGUYỄN KIM BÍNH 

  

 Có ngƣời ngạc-nhiên tại sao tôi lại bố-trí vào các chức-vụ chỉ-huy dƣới quyền của tôi một số sĩ-quan 

lúc đầu tƣởng chỉ bình-thƣờng chứ không hơn gì số khác mà đáng lẽ theo thƣờng-tình thì tôi đã phải chiếu-cố 

nhiều hơn, nhất là khi tôi trọng-dụng đại-úy Nguyễn Công Văn. 

 Nhiều ngƣời vốn có ác-cảm với Văn, vì anh khắt-khe với các thuộc-viên của mình và hay chỉ-trích 

công-tác của nhiều Tỉnh và Quận trong Vùng; nhƣng tôi biết rõ lý-do thầm-kín là vì anh hay nói-năng động-

chạm đến phía đạo Phật trong lúc anh là tín-đồ của đạo Ky-Tô.  Tôi thì không hề phân-biệt tín-ngƣỡng, vả lại 

nhìn thấy ở anh có những ƣu-điểm:  tuy đã lớn tuổi mà còn làm việc hăng-say, hiểu-biết sâu-sắc sáng-kiến mà 

tôi đề ra, tận-tụy thực-hiện các kế-hoạch công-tác đặc-biệt, theo chiều-hƣớng mới, đúng ý của tôi.  

 Văn gốc Quảng-Bình, cùng quê với cố tổng-thống Ngô Đình Diệm, cƣ-ngụ trong khu Thanh-Bồ Đức-

Lợi, vùng đất hầu nhƣ dành riêng, nếu không nói là ―tự-trị‖, của các đồng-bào Ky-Tô-Giáo ở Đà-Nẵng, là nơi đã 

từng xảy ra một cuộc xô-xát đẫm máu giữa một số tín-đồ quá-khích thuộc hai đạo khác nhau, mà qua nhiều năm 

ấn-tƣợng vẫn còn chƣa phai.  

 Buổi tối hôm đó, tôi vào thăm bạn Trần Xuân Tự, thiếu-tá Giám-Đốc Trung-Tâm Huấn-Luyện Cảnh-

Sát Căn-Bản Vùng I, thuê nhà ở trong vùng này.  Anh than với tôi là bị láng-giềng gây sự khi anh gõ mõ tụng 

kinh.  Khi xe tôi ra đến cổng, Nhân-Dân Tự-Vệ chận hỏi, đòi ghi tên-tuổi để trình lên ―Cha‖.  Tôi gọi Văn đến 

can-thiệp.  Anh nạt đám kia: ―Tụi bay vô-lễ với cả ‗ông-nội‘ của tụi bay à?‖  Tôi chƣa kịp cƣời thì anh đã tiếp: 

―Tao là ‗cha‘ của tụi bay, mà ông này thì là ‗cha‘ của tao, tức là ‗ông nội‘ của tụi bay đó!‖.  

 Tôi vẫn mong có một cơ-hội nào đặc-biệt cho viên Phó Sở Tác-Vụ này trổ tài, nói đúng hơn là đảm-

trách và hoàn-thành một công-tác bất-thƣờng nào đó, mà phần quan-trọng nhất, cũng là phần khó-khăn nhất, thì 

tôi phải cần đến anh, vì chỉ có một mình anh, mới thực-hiện xong.  Và cơ-hội ấy đã đến.  

*  

 Đáng lẽ ra việc bổ-nhiệm đại-tá Nguyễn Hữu Duệ và trung-tá Hoàng Thế Khanh làm Tỉnh-Trƣởng & 

Thị-Trƣởng và Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Sát Quốc-Gia Tỉnh Thừa-Thiên & Thị-Xã Huế, theo nhƣ đề-nghị của tôi, 

sẽ thỏa-mãn đƣợc ƣớc-vọng trƣớc mắt của linh-mục Nguyễn Kim Bính, ngƣời đƣợc xem nhƣ trái tim và linh-

hồn của nhóm Ky-Tô-Giáo cực-đoan Miền Trung quyết-liệt chống-phá chính-quyền Nguyễn Văn Thiệu, và do 

đó xoa dịu đƣợc tình-hình không những tại Huế mà còn là nơi phát-nguyên của cả một chiến-dịch đại-quy-mô 

gây xáo-trộn khắp nơi trong nƣớc; thì, ngƣợc lại, có sẵn công-quyền và công-lực trong tay con chiên của mình, 

linh-mục Nguyễn Kim Bính lại thấy đó là cơ-hội để không còn sợ sẽ bị đàn-áp trong các cuộc xuống đƣờng tiếp 

theo, dự-định rộng lớn và đều khắp hơn, để khởi đầu cho cả loạt biểu-tình tuần-hành khắp các Tỉnh & Thị có 

tín-đồ ―Công-Giáo Tranh-Đấu‖ mà trƣớc đây đƣợc ƣớc-tính là nếu ở Huế mà bị giải-tán thì ở nơi khác cũng bị 

trấn-áp tức-thời.  

 Khi đã biết chắc quyết-tâm của ―Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình‖, do linh-

mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, sắp-sửa trở thành biến-cố quan-trọng có ảnh-hƣởng xấu cho an-ninh chung, Bộ 



Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia một mặt báo-cáo lên Tổng-Thống, một mặt trông-cậy vào quyết-định đối-phó của 

các Tỉnh-Trƣởng liên-hệ, nhất là khả-năng duy-trì trật-tự công-cộng của các lực-lƣợng Cảnh-Sát địa-phƣơng.  

 Kinh-nghiệm cho thấy, chỉ trừ trƣờng-hợp vừa rồi tại Tỉnh Thừa-Thiên, dƣới thời đại-tá Tỉnh-Trƣởng 

Tôn Thất Khiên và thiếu-tá Chỉ-Huy-Trƣởng CSQG Liên-Thành -- dùng Cảnh-Sát Dã-Chiến để giải-tán cuộc 

tuần-hành do linh-mục Nguyễn Kim Bính dẫn đầu -- là một ngoại-lệ, còn thì các Tỉnh-Trƣởng khác thƣờng 

không tự mình tận-dụng quyền-hành và phƣơng-tiện sẵn có dƣới quyền của mình, mà chỉ đòi-hỏi và chờ-đợi 

Trung-Ƣơng đƣa Cảnh-Sát Dã-Chiến từ Sài-Gòn ra trấn dẹp giùm.  Thế nhƣng, nay mai, nếu sự lộn-xộn xảy ra 

cùng lúc tại nhiều địa-phƣơng thì lấy đâu ra cho đủ lực-lƣợng CSDC mà tiếp-viện cho các nơi?  

 Sự lựa-chọn giản-dị nhất mà ít tốn-kém nhất là Bộ Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng chấp-thuận cho tôi 

tự mình toàn-quyền giải-quyết vấn-đề, mà không cần có nhân-lực, tài-lực, hay vật-lực gì tăng thêm.  

*  

 Tôi chỉ cần đọc lƣớt lại vài đoạn trong cuốn an-bum tài-liệu tham-chiếu mà tôi tự mình cập-nhật-hóa và 

luôn luôn mang theo bên mình nhƣ vật phòng-thân, chỉ trong dăm phút là tôi đã có thể phác-họa ra trong đầu óc 

mình một kế-hoạch hành-động với những biện-pháp áp-dụng trong từng tình-huống biến-chuyển của mỗi giai-

đoạn thi-hành. 

Đây là cơ-hội để tôi sử-dụng đại-úy Nguyễn Công Văn đúng chỗ và đúng lúc nhất. 

Tôi cử thiếu-tá Ngô Phi Đạm, Chánh Sở Tác-Vụ, làm Trƣởng, và Văn làm Phó, một Toán-hai-ngƣời 

đại-diện cho tôi, Giám-Đốc Đặc-Cảnh Vùng I, đến Huế để thi-hành một sứ-mệnh đặc-biệt. 

Trƣớc hết, Toán Đặc-Mệnh ấy của Vùng, cùng với Chánh Sở Đặc-Cảnh Trƣơng Công Đảm (thay thế 

thiếu-tá Trƣơng Công Ân) của Tỉnh Thừa-Thiên, bí-mật đến gặp điệp-viên sinh-viên Hoàng Kim Khánh, sắp-

xếp cho Khánh đứng ra công-khai xác-nhận trƣớc một cuộc họp báo rằng mình đã đƣợc Việt-Cộng kết-nạp, bố-

trí cho xâm-nhập vào Ban Lãnh-Đạo Hành-Động Chung của ―Phong-Trào Chống Tham-Nhũng‖ với tƣ-cách 

đại-diện tập-thể Sinh-Viên Đại-Học Huế, với chủ-đích là lợi-dụng các cuộc xuống đƣờng sắp tới, do linh-mục 

Nguyễn Kim Bính cầm đầu và có sinh-viên tham-gia, để đột-nhập các công-sở, tấn-công các nhân-viên chính-

quyền, phá-hoại các kho tàng và tiện-nghi công-cộng, mở đƣờng cho các đơn-vị đặc-công xung-kích của địch 

đánh phá tổng-quát hoặc từng phần ngay ở thị-thành.  

 Then-chốt của lời khai chứng là Khánh tránh né tiết-lộ chi-tiết về Trần Văn Hội và các cán-bộ Việt-

Cộng nằm vùng, chỉ mô-tả sơ một vài cá-nhân nào đó nhƣ là phần-tử phiến-tặc đã trực-tiếp chỉ-thị và giật dây 

Khánh hoạt-động, mà luôn luôn ở trong bóng tối và che kín mặt nên anh không thể nhận-diện đƣợc; mục-đích là 

để anh không bị đồng-bọn trừng-phạt nếu đã làm vỡ tổ-chức.  Đồng-thời, để xác-nhận rằng Khánh quả thật đã bị 

Việt-Cộng móc nối sai-khiến, Đặc-Cảnh sẽ trích đƣa ra các báo-cáo của đƣờng dây Đặc-Nhiệm giám-thị và 

theo-dõi Khánh, cùng với các tấm ảnh lén chụp Khánh tiếp-xúc với những kẻ lạ mặt trong đêm khuya, các đoạn 

băng lén ghi-âm những lời đối-thoại của Khánh với các kẻ ấy, biên-bản soát-xét và tịch-thu đƣợc trong ngƣời 

Khánh một số tài-liệu gồm có báo-chí, truyền-đơn của Việt-Cộng, cùng với chỉ-thị của cán-bộ chỉ-đạo anh, và 

báo-cáo viết tay của chính anh định gửi cho chúng trong đó có nhắc lại một số vấn-đề đã đƣợc anh báo-cáo 

nhiều lần trƣớc rồi... 

 Khánh sẽ bình-tĩnh và rõ-ràng đọc lời khai-thú để Đặc-Cảnh ghi-âm trƣớc, dự-trù khi ra họp báo nếu 

rủi anh bị khan tiếng, chóng mặt, lời trình-bày thiếu tính thuyết-phục tự-nhiên, thì Ban Tổ-Chức cho phát cuốn 

băng ghi-âm này.  Khánh sẽ trả lời mọi câu hỏi của cử-tọa, nhất là của giới truyền-thông. 

 Kế đến, để đề-phòng trƣờng-hợp Hoàng Kim Khánh có thể thay đổi thái-độ vào phút chót, Toán Đặc-

Mệnh cũng làm những việc tƣơng-tự đối với sinh-viên Trần Văn Hội.  Hội đƣợc cách-ly để không nghe biết 

diễn-tiến về phần trình-bày của Khánh.  Đến khi nếu Khánh phản-bội chúng tôi trong cuộc họp báo thì Hội sẽ 

đƣợc đƣa ra ngay.  Hội có nhiều ƣu-thế hơn, nếu đƣợc đối-chất với Khánh.  Khi đó thì Đặc-Cảnh buộc lòng phải 

công-khai-hóa hồ-sơ tuyển-dụng Khánh, lời cam-kết cộng-tác cùng một số báo-cáo và những tài-liệu mà anh đã 

nạp cho Đặc-Cảnh lâu nay; đồng-thời Đặc-Cảnh cũng phải phá vỡ điệp-vụ Trần Văn Hội luôn.  Tuy nhiên, 

chúng tôi cũng bố-trí cho Hội tránh né tiết-lộ lý-lịch hành-tung của các cán-bộ Việt-Cộng nằm vùng cũng nhƣ từ 

mật-khu lén về, một phần là để bảo-vệ các điệp-vụ khác quan-trọng hơn, vì Đặc-Cảnh cũng đã khống-chế tuyển-



dụng đƣợc một số trong các cán-bộ ấy rồi; một phần là để giúp Hội khỏi bị Việt-Cộng kết tội nếu làm hại chúng; 

xem nhƣ chỉ một mình Hội bị lộ thì một mình y và số cơ-sở dƣới y phải chịu hy-sinh mà thôi. 

 Ngoài ra, chúng tôi cũng dự-trù chuẩn-bị sẵn ít nhất là một cán-bộ hoặc cơ-sở Việt-Cộng khác, là điệp-

viên của Đặc-Cảnh, đƣợc cầm chân sẵn, để nếu cả Khánh lẫn Hội đều không đáp-ứng kế-hoạch thì chúng tôi sẽ 

cần nhờ đến phần-tử này... 

 Nguyên-tắc phân-phần đã đƣợc tuyệt-đối tôn-trọng để Khánh cũng nhƣ Hội ngƣời này không biết gì về 

những sắp-xếp của chúng tôi dành cho ngƣời kia.  Lại còn một biện-pháp phòng xa khác nữa, là canh chừng 

không cho hai chứng-nhân ấy đi xa ra khỏi tầm kiểm-soát của Đặc-Cảnh; đến đêm rạng ngày mở cuộc họp báo 

thì cả hai đều đƣợc cầm chân mỗi ngƣời tại một nhà an-toàn riêng, chờ đến phiên mình. 

* 

 Tuy nhiên, chìa khóa của vấn-đề không phải chỉ là sự thỏa-thuận hợp-tác của Khánh và Hội, mà trọng-

tâm công-tác của Toán Đặc-Nhiệm của Vùng I là đạt đƣợc thái-độ thân-thiện của linh-mục Nguyễn Kim Bính 

đối với chúng tôi. 

 Trong bầu không-khí căng-thẳng giữa số ngƣời ―Ky-Tô-Giáo tranh-đấu‖ mà linh-mục Bính cầm đầu, 

với Chính-Quyền mà chúng tôi thay mặt, không ai thích-hợp hơn Nguyễn Công Văn trong nhiệm-vụ tiếp-xúc và 

thuyết-phục ông tham-dự cuộc họp báo này.  Có sự hiện-diện của ông thì cuộc họp báo mới thành-công. 

 Tôi chỉ-thị thiếu-tá Đạm và đại-úy Văn tổ-chức cuộc họp báo tại Viện Đại-Học Huế, nhất là tại Trƣờng 

Đại-Học Văn-Khoa ở đại-khách-sạn Morin cũ -- là trung-tâm sinh-hoạt của tất cả các Khoa, cũng là trụ-sở của 

Tổng-Hội Sinh-Viên Huế -- mời đại-tá Nguyễn Hữu Duệ, tân Tỉnh-Trƣởng địa-phƣơng chủ-tọa, giáo-sƣ Viện-

Trƣởng Viện Đại-Học Huế đồng-chủ-tọa, với quan-khách là hầu hết các nhân-vật tai-mắt đứng đầu Hội-Đồng 

Tỉnh và Thị-Xã, Tòa Án, các cơ-quan hành-pháp, các đơn-vị quân-sự, Tổng-Hội Sinh-Viên, các trƣờng trung-

học, Hội Văn-Nghệ-Sĩ & Ký-Giả, Luật-Sƣ-Đoàn, Y-Sĩ-Đoàn, Dƣợc-Sĩ-Đoàn, Phòng Thƣơng-Mại, các giáo-hội, 

các nghiệp-hội, đài phát-thanh, đài truyền-hình, Ty Thông-Tin, v.v...  Trọng-tâm của cuộc họp báo, theo 

chƣơng-trình phổ-biến bên ngoài thì là tố-cáo cộng-sản xâm-nhập vào các đoàn-thể dân-chúng, nhƣng theo nội-

dung mà tôi phác-họa cho cặp Đạm+Văn thì là tố-cáo Tổng-Hội Sinh-Viên Đại-Học Huế và nhóm ―Ky-Tô-Giáo 

tranh-đấu‖ trong Phong-Trào Chống Tham-Nhũng của linh-mục Bính đã bị cộng-sản xen vào lợi-dụng. 

 Họp báo tố-cáo sinh-viên ngay tại Viện Đại-Học của họ, trong lúc ―sinh-viên tranh-đấu‖ chống Chính-

Quyền, mà lại do Ngành Đặc-Cảnh chủ-trì, trong lúc Đặc-Cảnh đã bị sinh-viên tố-cáo là đã bắt cóc khủng-bố 

sinh-viên, là một việc làm đầy thách-thức; nhƣng tôi ƣớc-tính là dù cho các sinh-viên hiện-diện có phản-đối 

ngay tại hội-đƣờng đi nữa thì cuộc họp báo vẫn cứ diễn ra nhƣ thƣờng, vì nếu sinh-viên mà bạo-động thì tức là 

họ trực-tiếp xúc-phạm Chủ-Tọa-Đoàn và quan-khách, những ngƣời này tất-nhiên sẽ không phản-đối nếu Cảnh-

Sát dùng biện-pháp thích-ứng để ổn-định trật-tự.  Ngoài ra, hệ-quả của cuộc họp báo là đã có một tiền-lệ cho 

Đặc-Cảnh vào làm việc ngay trong khuôn-viên Viện Đại-Học, và công-khai xác-nhận vị-trí của Viện-Trƣởng là 

nếu không đứng hẳn về phía Chính-Quyền thì cũng là phải đứng giữa, chứ không đứng hẳn về phía sinh-viên, 

nhất là ―sinh-viên tranh-đấu‖ nhƣ giới này vẫn mong.  Tóm lại, tôi không sợ sinh-viên, song tôi rất ngại Cha Xứ 

Phú-Cam, họ đạo và là trú-quán lâu đời của dòng họ Ngô Đình. 

 Tố-cáo rằng ―Phong-Trào Chống Tham-Nhũng‖ đã bị cộng-sản lợi-dụng mà nếu không có linh-mục 

Nguyễn Kim Bính hiện-diện thì cuộc họp báo sẽ không có hiệu-quả.  Mà mời ông đến dự một cuộc họp báo nhƣ 

thế thì: một là ông sẽ dứt-khoát chối-từ; hai là ông sẽ đến để lớn tiếng phủ-nhận nội-dung của cuộc họp báo, vì 

ông là một ngƣời kiêu-căng, tự cho là mình chống Cộng triệt-để không thể dễ bị cộng-sản đánh lừa, nóng tính, 

lại mang mối hận đã bị Cảnh-Sát Dã-Chiến xịt nƣớc đẩy lui kỳ rồi.  Linh-mục Bính mà phản-đối thì sinh-viên sẽ 

phản-đối theo, khi đó Cảnh-Sát sẽ không dám hành-động gì, vì Chính-Quyền sở-tại là đại-tá Duệ, Tỉnh-Trƣởng, 

cùng trung-tá Khanh, Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực, đã là ngƣời cùng phía với linh-mục ấy rồi. 

Đó là lý-do và mục-đích của việc tôi biệt-đãi đại-úy Văn từ lâu nay. 

Tại Huế, Văn đã hành-động đúng theo ý tôi.  Anh là tín-hữu của linh-mục Bính, lại là dân gốc Quảng 

Bình, gần-gũi trong tinh-thần đồng-đảng đồng-đạo đồng-địa với ông, lại là đại-diện chính-thức của Ngành Đặc-

Cảnh cấp Vùng, đích-thân đến với ông, tự-nguyện đứng ra giúp ông gỡ rối, trong lúc lâu nay các cơ-quan chính-

quyền cấp Tỉnh sở-tại đã xem ông nhƣ không có mặt trong địa-phƣơng mình, huống chi cấp Vùng thì ở xa xôi.  



Việc đó đã tạo thuận-lợi cho kế-hoạch của tôi.  Đạm đã nhƣờng cho Văn trình-bày; và Văn đã nhân-danh một 

Ky-Tô-Hữu tiết-lộ với linh-mục Bính những gì có thể có hại cho uy-tín của ông, của cả Phong-Trào Chống 

Tham-Nhũng do ông cầm đầu ở Miền Trung, mà Văn biết đƣợc qua các điệp-vụ mà Văn dự phần đảm-trách.  

Văn gợi ý là khi ra trình-bày trƣớc cử-tọa Văn sẽ xác-nhận rằng chính linh-mục Bính đã có báo riêng cho Đặc-

Cảnh biết là ông đã đề-cao cảnh-giác và đã có nghi-ngờ Hoàng Kim Khánh ngay từ lần đầu tiên Khánh nhân-

danh tập-thể sinh-viên Huế đến tiếp-xúc với ông để bàn về việc công-khai đại-diện sinh-viên Huế tham-gia 

phối-hợp hoạt-động với Phong-Trào.  Lời xác-nhận đó sẽ cứu-vớt danh-dự cho ông, cho Phong-Trào của ông, và 

còn tăng thêm giá-trị cho cá-nhân ông nữa, khiến ông thấy đƣợc thỏa-mãn tự-ái, nên đã sốt-sắng nhận lời tham-

dự cuộc họp báo của chúng tôi. 

 Linh-mục Nguyễn Kim Bính đã nhận lời tham-dự, thì cặp Duệ+Khanh lại càng tích-cực hơn trong việc 

giúp-đỡ chúng tôi tổ-chức và thực-hiện cuộc họp báo mà tôi thiết-kế và cặp Đạm+Văn phối-hợp với Sở Đặc-

Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, bây giờ do Trƣơng Công Đảm đứng đầu, chiếu từng chi-tiết mà chấp-hành. 

* 

 Tôi vẫn ở lại tại trụ-sở Ngành Đặc-Cảnh Vùng I để tiếp-tục điều-hành mọi công-tác khắp Vùng, và dự-

trù sẽ chỉ ra Huế khi nào Đạm+Văn gặp trở-ngại.  Tất-nhiên tôi cũng tính sẵn những việc nếu cần phải làm liên-

quan đến cuộc họp báo nói trên. 

 Theo nguyên-tắc của Ngành Đặc-Cảnh, mọi công-tác cài-cấy ngƣời vào hàng-ngũ Việt-Cộng hoặc 

móc-nối ngƣời của đối-phƣơng làm tay-trong cho ta đều đòi-hỏi nhiều phƣơng-tiện mà chủ-yếu là tiền.  Các 

huấn-luyện-viên tình-báo đều có phác-họa cho học-viên thấy là trong các hoạt-động tƣơng-lai mọi viên-chức sẽ 

đƣợc cấp nhiều tiền; các độc-giả, khán-giả của sách báo và phim kịch cũng thấy là các điệp-viên tiêu tiền nhƣ 

nƣớc.  Nhƣng Ngành Đặc-Cảnh mà hoạt-động chính là tình-báo thì không đƣợc Cấp Trên cấp cho một xu nào, 

nên phải nhờ đến sự tài-trợ của Ngƣời Bạn Đồng-Minh.  Mà Ngƣời Bạn Đồng-Minh thì họ xem điệp-vụ của 

Đặc-Cảnh do họ tài-trợ nhƣ là điệp-vụ của chính họ, và họ chỉ muốn nuôi-dƣỡng lâu dài để ở lâu, đi sâu và trèo 

cao, nên ít khi chịu phá vỡ.  Bộ Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng cũng nhƣ Phủ Đặc-Ủy Tình-Báo Trung-Ƣơng 

cũng cần có những điệp-vụ chiến-lƣợc, nín thở ở lì trong nội-bộ địch, nên hạn-chế việc phá vỡ.  Bản-thân tôi 

cũng đã suýt bị trọng-phạt khi ra lệnh cho các Tỉnh thuộc quyền phá vỡ một số điệp-vụ hiện có để phục-vụ cho 

Kế-Hoạch ―An Trung‖ vào dịp Tết Nguyên-Đán 1975.  Vì thế, tôi phải khó-khăn lắm mới thuyết-phục đƣợc Bộ 

Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng cũng nhƣ các Ngƣời Bạn Đồng-Minh liên-quan để họ bằng lòng hy-sinh các 

điệp-viên Hoàng Kim Khánh và Trần Văn Hội, và thêm một vài cán-bộ Việt-Cộng khác nữa, nếu cần. 

 Nhƣ thế là tôi đã có đủ điều-kiện để bật đèn xanh, một mệnh-lệnh cuối cùng, cho thiếu-tá Đạm và đại-

úy Văn tiến-hành cuộc họp báo. 

 Và cuộc họp báo ấy đã đƣợc diễn ra tốt đẹp đúng y nhƣ tôi dự-kiến, và đã đƣợc phổ-biến trên báo-chí, 

đài phát-thanh và đài phát-hình tại thủ-đô Sài-Gòn và khắp các nơi trên toàn-quốc. 

 Một thắng-lợi nội-bộ đáng ghi nhận là Hoàng Kim Khánh đã thành-thật và linh-động hợp-tác với chúng 

tôi trong cuộc họp báo ấy, nên Ngành Đặc-Cảnh khỏi phải hé lộ biệt-tác của Trần Văn Hội cho nên khỏi phải 

đốt cháy một số điệp-viên liên-quan. 

* 

 Linh-mục Nguyễn Kim Bính với đại-tá Nguyễn Hữu Duệ và trung-tá Hoàng Thế Khanh đã nhiệt-thành 

góp phần to lớn vào cuộc họp báo với mục-đích bảo-vệ thanh-danh của Cha Xứ Ky-Tô-Giáo Phú Cam và 

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng chống chế-độ Nguyễn Văn Thiệu.  Còn Ngành Đặc-Cảnh Vùng I do tôi lãnh-

đạo và chỉ-huy, qua Đạm+Văn của Sở Tác-Vụ và qua Đảm của Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, đã làm tròn một 

sứ-mệnh trọng-đại, theo trách-nhiệm nghề-nghiệp của mình, là chận đứng đƣợc âm-mƣu của cộng-sản len-lỏi 

vào giật dây các đoàn-thể dân-nhân, chấm dứt tình-hình hỗn-độn do nhóm sinh-viên hiếu-động thuộc Tổng-Hội 

Sinh-Viên Huế, là khối đại-học lớn mạnh thứ nhì sau Tổng-Hội Sinh-Viên Sài-Gòn, và nhóm tín-đồ Ky-Tô-

Giáo cố-chấp trong Phong-Trào Chống Tham-Nhũng mà trung-tâm phát-khởi biểu-tình là họ đạo Phú-Cam Huế, 

gây nên. 

 Cuộc họp báo của chúng tôi, vào tháng 2 năm 1975, đã dập tắt hết mọi mƣu toan của cả Tổng-Hội 

Sinh-Viên Huế lẫn Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và cả Việt-Cộng, mà ý-đồ và nỗ-lực sau cùng của ―liên-



minh‖ ấy là tái-phát-động các cuộc xuống đƣờng do linh-mục Nguyễn Kim Bính cầm đầu, mà từ nay trở đi thì 

không còn bị Cảnh-Sát đàn áp nữa.  Các tỉnh+thành khác, nhất là thủ-đô Sài-Gòn, và các địa-phƣơng đông dân 

Ky-Tô-Giáo cũng nhƣ có nhiều sinh-viên, cũng sẽ thừa thắng từ Huế mà xông lên, đồng-loạt gây xáo-trộn khắp 

toàn-quốc, đƣa đến xung-đột đẫm máu giữa nhiều phe phái khác nhau.  Ðó là quyết-tâm trƣớc hết của nhóm các 

linh-mục Trần Hữu Thanh và Nguyễn Kim Bính, mà theo phân-công thì linh-mục Thanh, ngôn-sứ của chủ-

nghĩa "Nhân-Vị", chủ-tịch ―Phong-Trào Chống Tham-Nhũng‖ ở trung-ƣơng, đảm-trách lãnh-đạo hoạt-động tại 

các phần đất còn lại trong Miền Nam. 

 Nếu tôi không thực-hiện đƣợc lời hứa với thiếu-tƣớng Nguyễn Khắc Bình, Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-

Gia, đại-diện Chính-Quyền Trung-Ƣơng, mà để cho các sự-kiện nói trên xảy ra theo ý các kẻ chủ-trƣơng, thì có 

thể một Việt-Nam Cộng-Hòa vô-chính-phủ đã tự sụp đổ sớm hơn đại-nạn vào Tháng Tƣ Đen 1975. 

   Chúng tôi đã phục-hồi và duy-trì đƣợc trật-tự công-cộng tại hậu-phƣơng, để các chiến-sĩ chống Cộng ở 

trận tiền an-tâm chiến-đấu, không bị đâm sau lƣng, ít nhất thì cũng cho đến tận ngày Cộng-Sản Bắc-Việt Xâm-

Lƣợc vi-phạm Hiệp-Định Paris, tiến quân cƣỡng-chiếm Miền Nam.     

 

 

  

TRUNG-TƯỚNG NGÔ QUANG TRƯỞNG 

  

  

  Tƣ-Lệnh Quân-Ðoàn I & Quân-Khu I Ngô Quang Trƣởng đƣợc hầu hết mọi ngƣời khâm-phục. Ông đã 

dành nhiều tâm-trí, công-sức, và thì-giờ vào các cuộc hành-quân hơn là vào công việc văn-phòng. Ông thƣờng-

xuyên mặc chiến-phục, đội mũ sắt, mang áo giáp, bay đến tận từng đồn+chốt khắp Quân-Khu, để quan-sát, 

nghiên-cứu tình-hình tại chỗ, và kiểm-tra tác-phong kỷ-luật của các cấp quân-nhân.  Bản-thân ông ít thích truy-

hoan, nên cấm sĩ-quan thuộc quyền đến khiêu-vũ ở các nhà hàng ca+vũ+nhạc, khiến các Tỉnh-Trƣởng và Thị-

Trƣởng cấm luôn cả các phòng trà ca-nhạc tổ-chức khiêu-vũ cho bất-cứ giới khách hàng nào.  



 Ðó là tóm-tắt những nét chính về tướng Trưởng được nhiều người nhận thấy hoặc đồn miệng với 

nhau.  

 Riêng đối với tôi, ông còn là Ðại-Biểu Chính-Phủ, tức Thủ-Hiến, của Vùng I, nhất là sau khi Tòa Ðại-Biểu 

Chính-Phủ đã bị giải-tán, chức-vụ Phụ-Tá Hành-Chánh cho Tư-Lệnh Quân-Khu cũng bị bãi-bỏ luôn. Tư-Lệnh 

Quân-Ðoàn/Quân-Khu cử-nhiệm các Tiểu-Khu-Trưởng và Ðặc-Khu-Trưởng kiêm-nhiệm Tỉnh-Trưởng và Thị-

Trưởng. Tư-Lệnh Quân-Ðoàn/Quân-Khu trực-tiếp điều-khiển Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng sở-tại, đồng-thời cũng là 

Chủ-Tịch Hội-Ðồng Bình-Ðịnh & Phát-Triển cầm đầu công-tác chuyên-môn của đa-số các Bộ quan-trọng thuộc 

Chính-Quyền Trung-Ương thực-hiện trong lãnh-thổ Quân-Khu mình. Tóm lại, Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng 

là Chính-Quyền tại Miền Trung.  

 Tôi trích sao riêng gửi cho ông biết điều-khoản trong Sắc-Lệnh của Thủ-Tƣớng quy-định việc tôi, 

Giám-Đốc Ngành Đặc-Biệt cấp Vùng, trực-tiếp báo-cáo tình-hình lên Tƣ-Lệnh Quân-Khu, liên-quan đến an-

ninh và chính-trị nội-bộ, thuộc thẩm-quyền của Ðại-Biểu Chính-Phủ, là chức-vụ mà ông kiêm-nhiệm hiển-

nhiên. Sau đó, tôi chính-thức tƣờng-trình lên ông những vấn-đề nội-chính của Quốc-Gia.  

  

  

Vấn-Ðề Quân-Nhân Vô-Kỷ-Luật 

  

 Khi ngƣời lính ở trong quân-sở hoặc quân-cứ thì quân-phong quân-kỷ có thể đƣợc xem là việc riêng 

trong gia-đình Quân-Lực; nhƣng một khi ngƣời lính đã đi ra ngoài thì mọi ngôn-ngữ cử-chỉ dù nhỏ-nhặt cũng ít 

nhiều ảnh-hƣởng đến mối quan-hệ giữa Quân và Dân.  

 So với tổng-số quân-nhân tại-ngũ thì tỷ-lệ cá-nhân vô-kỷ-luật chỉ là một con số nhỏ; nhưng những việc 

làm sai-quấy của số ít này đã gây bất-bình và ác-cảm không ít trong dân-nhân đối với binh-giới nói chung, tạo 

thành một vấn-đề trong lĩnh-vực chính-trị nội-bộ của chế-độ Việt-Nam Cộng-Hòa.  

 Khi nào có một người nào vi-phạm luật-pháp hoặc luật-lệ hiện-hành mà mặc quân-phục rõ-ràng hoặc 

tự-xưng là quân-nhân, thì Cảnh-Sát chỉ cần báo cho Quân-Cảnh đến chấp-lý mà thôi. Thế là Cảnh-Sát, ở đây, là 

Cảnh-Sát Sắc-Phục, không theo dõi, thống-kê, phân-loại, so-sánh tăng/giảm, tìm hiểu nguyên-nhân, v.v...; vả 

lại, dù có muốn cũng không làm được, vì không biết rõ tính-danh, số quân-tịch, cấp-bậc, đơn-vị, nội-dung sự 

phạm-pháp, cách giải-quyết, và kết-quả thế nào.  

 Nhưng đó lại là một vấn-đề nội-chính.  Nó thuộc phạm-vi nghiên-cứu của Ngành Ðặc-Cảnh (Cảnh-Sát 

Ðặc-Biệt); nó xảy ra trong vùng sinh-hoạt của người dân, là vùng mà tôi đã đề-nghị và Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu 

sở-quan đã đồng-ý giao cho Ngành Ðặc-Cảnh chịu trách-nhiệm về an-ninh chung; và nó cũng là một mục-tiêu 

hoạt-động hằng ngày của chính trung-tướng Ngô Quang Trưởng. Phải bảo-toàn hình-ảnh tốt đẹp của người 

chiến-sĩ đang hy-sinh xương máu trên chiến-trường; phải duy-trì mối tình khắng-khít cá+nước quân dân; phải 

xóa sạch mọi tì-vết, không để cho kẻ thù khai-thác vơ đũa cả nắm chê-bai hàng-ngũ Quốc-Gia chúng ta.  

 Lần đầu tiên là vào cuối năm 1973, tôi nêu đề-tài này lên trong một buổi họp đặc-biệt của nhóm 

người tạm gọi là Ủy-Ban Phối-Hợp Tình-Báo Quân-Khu I, mà Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng giao cho Đại-Tá 



Hoàng Mạnh Ðáng, Tham Mưu Trưởng, đại-diện, chủ-tọa các buổi họp hằng tuần.  Tôi lấy quốc-lộ số I là con 

đường bộ huyết-mạch nối liền từ thủ-đô Sài-Gòn ra các Tỉnh Miền Trung và miệt ngoài, đoạn từ Sa-Huznh cực-

Nam của Tỉnh Quảng-Ngãi ra đến Ðèo Hải-Vân cực-Bắc của Tỉnh Quảng-Nam, trong đó có Thị-Xã Ðà-Nẵng, để 

làm bối-cảnh điển-hình. Trên con đường này, không những chỉ có sự đi lại của mọi tầng-lớp và thành-phần 

dân-nhân, các loại ngoại-kiều, mà còn có sự hiện-diện thường-xuyên và tập-trung hoạt-động của mọi cơ-quan 

và đơn-vị thi-hành luật-pháp và duy-trì an-ninh trật-tự chung. Vào thời-điểm đó, trung-bình hai tháng là có 

một vụ quân-nhân dùng súng bắn bừa vào xe đò chở đầy hành-khách đang chạy trên quốc-lộ số I, gây thương-

tích cho một vài thường-dân.  

 Trong phòng làm việc của Đại-Tá Ðáng có một bộ-phận giống như chi-nhánh của hệ-thống nội-đàm 

mà tôi đoán là máy chính nằm trong phòng làm việc của Trung-Tướng Trưởng.  Có lẽ ông đã mở máy mà nghe 

Ủy-Ban chúng tôi thảo-luận những gì. Lần họp kế sau, Đại-Tá Ðáng khéo-léo nhắc chúng tôi đừng đề-cập nhiều 

những vấn-đề nội-bộ, { nói vì có Người Bạn Ðồng-Minh (viên-chức CIA cố-vấn của Ðặc-Cảnh) và thông dịch-

viên cùng nghe.  

 Tôi còn nhớ ngày xưa, khi tôi còn làm giám-đốc chương-trình phát-thanh “Tiếng Nói Quân Ðội” tại Ðệ-

Nhị Quân-Khu, tôi phải đệ-trình bản thảo bài xã-luận của tôi viết hằng ngày lên cho Thiếu-Tướng (sau này là 

Trung-Tướng) Lê Văn Nghiêm, Tư-Lệnh Quân-Khu, duyệt trước, để được đọc trên Ðài vào chiều cùng ngày và 

được đăng trên báo “Tin Tức” phổ-biến khắp Quân-Khu vào sáng hôm sau. Có một lần, bài xã-luận của tôi 

nhắc-nhở tài-xế quân-xa tuân giữ luật-lệ lưu-thông khi lái xe trên đường thành-phố.  Tôi quan-niệm rằng: khi 

một người lính, dù là hạng chót (binh nhì), đứng gác ở một cổng đồn, anh ta có quyền chận đường một ông 

Bộ-Trưởng; khi một nhân-viên Quan-Thuế (dù là hạ-đẳng) soát hàng ở một phi-trường, anh ta có quyền lục 

xách một viên đại-tướng; vậy thì, khi một đại-diện Cảnh-Sát (dù là sơ-cấp) kiểm-soát xe cộ, tại sao anh ta lại 

không có quyền chỉ dẫn đúng luật đi đường cho các quân-xa? Tướng Nghiêm phê vào bên lề bản thảo của tôi 

hai chữ “con cú”.  Phòng Năm chúng tôi đoán { ông cho rằng bài xã-luận ấy có phần cay-cú hoặc xoi-mói như 

“cú vọ” (?), nên đã xếp bỏ.  Phần đông cấp trên không muốn nghe người khác nói đến khuyết-điểm của cấp 

dưới thuộc phần trách-nhiệm của mình.  

 Tuy nhiên, việc của tôi thì tôi vẫn phải làm. Ngoài Tư-Lệnh Quân-Khu ra, tôi còn báo-cáo lên Tư-Lệnh 

Ðặc-Cảnh Trung-Ương, là Chuẩn-Tướng Huznh Thới Tây. Nơi đây chuyển lên Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia kiêm 

Ðặc-Ủy-Trưởng Tình-Báo Trung-Ương, là Thiếu-Tướng Nguyễn Khắc Bình, để trình tiếp lên Tổng-Thống. Như 

thế thì Trung-Ương vẫn biết đến vấn-đề đó như thường.  

 Sau đó, tôi không trình-bày sự-việc nói trên trong các buổi họp như thế nữa. Tôi làm công-văn báo-

cáo hằng tháng lên Tư-Lệnh Quân-Khu.  

 So-sánh thì thấy, vào cuối năm 1973, trung-bình hai tháng mới có một vụ, gây thương-tích cho một 

vài thường-dân; nhưng đến mấy tháng đầu năm 1975, liền trước ngày thất-thủ Quân-Khu địa-đầu này, tổng-số 

thống-kê mỗi tháng đã lên đến cả chục vụ, gây cả tử-thương cho nhiều hành-khách, trong đó có một số là 

quân-nhân, và có lần cho cả một tu-sĩ của Ðạo Ky-Tô. 



  

  

Vấn-Đề Kiểm-Soát các Cựu-Can & Cựu-Cán Việt-Cộng 

  

 Phong-trào phản-đối Chiến-Tranh Việt-Nam ở Hoa-Kỳ và một số nƣớc khác đã mở đƣờng cho Hiệp 

Ðịnh Paris 1973. Hậu-quả trầm-trọng và cụ-thể nhất là Mỹ giảm bớt dần dần để rồi chấm dứt hẳn viện-trợ cho 

Việt-Nam Cộng-Hòa.  

 Sau vụ Việt-Cộng tổng-tấn-công Tết Mậu-Thân năm 1968, hoạt động của Quân-Lực cũng như của Ðặc-

Cảnh gia-tăng tối đa; do đó, số cán-bộ, bộ-đội, và cơ-sở địch bị bắt cũng gia-tăng rất nhiều. Chính-Quyền phải 

xây-cất thêm trại tạm giam ở mỗi Tỉnh, một số trại giam thuộc Trung-Ương, và một trại tập-trung tại mỗi Vùng 

Chiến-Thuật, để gom lại các phần-tử nguy-hiểm được đưa từ các Tỉnh về. Thật ra, trách-nhiệm của Ngành Ðặc-

Cảnh chỉ giới-hạn trong việc bắt hung-thủ và nghi-can, điều-tra, lập hồ-sơ truy-tố trước Ủy-Ban An-Ninh, hoặc 

chuyển nội-vụ qua Tòa Án Quân-Sự Mặt Trận; còn thì chỉ đích-thân tạm giữ một số ít đối-tượng đặc-biệt trong 

một thời-gian ngắn cần-thiết cho việc hỏi cung hoặc xây-dựng thành mật-viên, tại Trung-Tâm Thẩm-Vấn là nơi 

hội đủ các điều-kiện tiêu-chuẩn tối-thiểu được sự cố-vấn và yểm-trợ trực-tiếp của các chuyên-gia Hoa-Kz. 

Ngoài ra, chế-độ giam-giữ và đối-xử trước khi thành-án thì thuộc phần đảm-trách của các Trại Tạm Giam ở 

phía Sắc-Phục của Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực, Trung-Tâm Cải-Huấn thuộc Bộ Nội-Vụ, hoặc Trại Giam Tù-Binh Cộng-

Sản Việt-Nam thuộc Bộ Quốc-Phòng; và sau khi thành-án thì do Tổng-Nha Cải-Huấn hoặc Bộ Tổng Tham Mưu 

quản-lý và kiểm-soát cho đến ngày các đương-nhân được trả tự-do.  

 Tuy thế, Ngành Ðặc-Cảnh vẫn là cái đích chính của mọi sự chỉ-trích liên-quan đến tù và trại giam. Do 

đó, Ngành Ðặc-Cảnh bị đặt trong một tình-trạng tiến/thoái lưỡng-nan. Một mặt thì hứng chịu phần lớn dư-

luận công-kích là chế-độ có quá nhiều tù và trại giam: trại giam thì thiếu tiện-nghi, mà tù thì bị ngược-đãi, 

thậm-chí tiếng lóng “bị nhốt chuồng cọp”, là một hình-thức kỷ-luật áp-dụng ở đâu ngoài Ngành Ðặc-Cảnh, cũng 

bị dịch sai và hiểu lầm một cách có ác-ý là tù bị nhốt chung chuồng với cọp. Một mặt thì phải rút ngắn thời-gian 

điều-tra, lập hồ-sơ; riêng tại Trung-Tâm Thẩm-Vấn thì phải đi trước các trại giam khác về việc: tăng thêm thức 

ăn; trổ thêm cửa sổ; tăng thêm hệ-thống ánh sáng và vệ-sinh, y-tế; giảm bớt số người giam chung trong mỗi 

phòng – nghĩa là tăng thêm phòng giam, nhưng đồng-thời lại phải giảm bớt tổng-số phòng giam!  

 Tình-hình chung được đặt dưới sự kiểm-soát thường-xuyên và bất-thần của vô-số tổ-chức và nhân-

vật: trong Chính-Quyền thì ngoài các Thanh-Tra nội-bộ từ cấp Vùng lên đến cấp Trung-Ương còn có Biện-Lý, 

các phái đoàn Viện Giám-Sát, Dân-Biểu, các cơ-quan Y-Tế, Xã-Hội, v.v...; ngoài Chính-Quyền thì có các tu-sĩ 

thuộc mọi giáo-hội, các hội-đoàn từ-thiện, các nhà báo, v.v..., chưa kể áp-lực từ các nhóm tranh-đấu, như 

“Phong-Trào Ðòi Cải-Thiện Chế-Ðộ Lao-Tù”, v.v...  

 Căng nhất là vào cuối năm 1972, giai đoạn chuẩn-bị gấp rút cho Hiệp-Ðịnh Paris 1973, Chính-Quyền 

Trung-Ương trù-liệu giảm bớt trại giam bằng cách đóng cửa, hoặc bỏ bớt một số phòng, và giảm-thiểu tù bằng 

nhiều cách: chỉ giữ lại một số can-phạm quan-trọng và nguy-hiểm nhất, còn thì trả tự-do cho những cá-nhân 

được sự bảo-lãnh của thân-nhân là công-chức hoặc sĩ-quan cao-cấp của Việt-Nam Cộng-Hòa; cho những phần-



tử có khai-báo thật-thà được hưởng quy-chế hồi-chánh-viên; chuyển những cán+cơ hoạt động có vũ-trang qua 

diện tù-binh để trao trả cho đối-phương; phóng-thích, nhưng chỉ định cư-trú, một số đông những cựu-can, 

cựu-cán có tiền-án tiền-tích hoạt-động cho Việt-Cộng, tuy không hội đủ yếu-tố để bị kết tội giam lâu nhưng bị 

xét thấy có hại cho an-ninh chung, và những cán-binh tuy xin ra hồi-chính nhưng tránh né khai-báo và có chỉ-

dấu là trá-hàng, v.v...  

 Ngoại-trừ các tù-nhân đang còn thụ-án và các tù-binh đang chờ được trao trả cho bên kia, tất cả các 

thành-phần trên đều là đối-tượng cho Ngành Ðặc-Cảnh giám-thị, theo dõi, và nếu cần thì đương-đầu. Nhưng 

Ngành Ðặc-Cảnh lại không được hỏi ý-kiến về nơi chỉ định cư-trú cho các đối-tượng này.  

 Thời-gian đó, nhiệm-sở của tôi là Vùng II. Một hôm, trong một buổi họp của Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II, 

tại Nha Trang, Phó Tư-Lệnh là Đại-Tá Nguyễn Cắt, chủ-tọa, đã ra lệnh cho Bộ Tham-Mưu thuộc quyền hội-ý với 

các Tỉnh-Trưởng để chọn một Tỉnh trong Quân-Khu làm địa-hạt chỉ-định cư-trú chung cho tất cả các cựu-can, 

cựu-cán và hồi-chánh-viên đặc-biệt nói trên tập-trung về từ các Tỉnh và Thị-Xã khác khắp Quân-Khu.  

Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II không mời Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng II  cùng dự buổi họp này.  

 Bản-thân tôi vốn có những quan-hệ công-vụ chặt-chẽ với các sĩ-quan cao-cấp đứng đầu các cơ-quan 

Quân-Báo và Quân-An ở cấp Quân-Ðoàn và Quân-Khu, nên tuy không được mời đến nhưng tôi vẫn lợi-dụng 

điều đó để đến dự các buổi họp nội-bộ của họ mỗi sáng sớm tại Bộ Tư-Lệnh Quân-Ðoàn/Quân-Khu. Qua việc 

làm của Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II, tôi thấy rõ là Trung-Ương muốn thay thế các trại giam hữu-hình, mà diện-tích 

chỉ xấp-xỉ một ô phố, bằng những trại giam vô-hình, mà sức chứa là lĩnh-thổ của cả một Tỉnh, vô vàn rộng lớn 

hơn. Biện-pháp ấy chắc-chắn sẽ bị đả-phá dữ-dội hơn, nhất là bởi giới truyền-thông nước ngoài, tai-hại vô 

cùng cho chế-độ Miền Nam. Không thể im-lặng đồng-tình, tôi đã đứng lên phát-biểu ý-kiến:  “Tôi tin là sẽ 

không có một Tỉnh-Trưởng nào, nếu thật-sự là Tỉnh-Trưởng, mà lại thuận nhận cho Tỉnh mình trở thành một 

địa-phương quản-thúc tù.” Ðại-tá Cắt bất-bình, nhìn thẳng mặt tôi: “Anh tưởng là tôi không trừng-phạt được 

các Tỉnh-Trưởng nào không tuân lệnh của Quân-Khu sao?”  

 Cũng như phần đông các nhà lãnh-đạo ở cấp quốc-gia, ông quan-niệm mỗi Tỉnh-Trưởng chỉ là một 

Tiểu-Khu-Trưởng, nên lấy con mắt quân-sự mà nhìn chính-sự, và áp-đặt mệnh-lệnh hành-pháp bằng kỷ-luật 

nhà binh.  

 Sau khi nghe ý-kiến của tôi qua thông-dịch-viên, các viên-chức cao-cấp trong Bộ Tư-Lệnh Cố-Vấn 

Quân-Sự và Viện-Trợ Kinh-Tế của Hoa-Kz đã đưa ngón tay cái chĩa lên trời về phía tôi mà gật gật đầu. Thấy thế, 

tôi không nói gì thêm.  

 Sau đó, không có Tỉnh nào được chọn làm lĩnh-thổ quản-thúc tù chính-trị cho toàn Vùng II.  

*  

 Biện-pháp áp-dụng từ đó cho đến sau ngày đã có Hiệp-Ðịnh Paris là cho trở về quê cũ, người nào làng 

nấy, cư-trú cố-định và hạn-chế đi lại, các cựu-can cựu-cán và hồi-chính-viên đặc-biệt mà tin-tức tình-báo cũng 



như nhận xét của các giới-chức Cải-Huấn thuộc Bộ Nội-Vụ và Phục-Hoạt thuộc Bộ Chiêu-Hồi đã xếp vào loại 

“mìn ngụy-trang”, “khổ-nhục-kế”, chưa cho phép tự-do hoàn-toàn. Tùy theo sự xếp loại, các phần-tử ấy phải 

đến trình-diện mỗi tháng, mỗi hai tuần, hoặc mỗi tuần, tại Phòng Ðặc-Cảnh Quận sở-tại; tại đây, nhân-viên 

chuyên-trách có lập một cuốn sổ, để các đương-nhân khi đến thì ghi tên, tuổi, địa-chỉ, ngày giờ đến trình-diện, 

và ký tên vào, làm bằng-chứng đã được kiểm-soát để lưu hồ-sơ.  

 Tại Vùng I, tin-tức nội-tuyến cho biết có một số phần-tử thuộc diện nói trên đã tái-hoạt-động cho 

Việt-Cộng. Tôi liền đích-thân đến thử một số Xã thuộc Tỉnh Quảng-Nam để tìm hiểu tại chỗ xem sao.  

 Về việc trình-diện: có một số người liên-hệ đã ăn nên làm ra, hoặc đã trở thành đảng-viên quan-trọng 

của Việt-Nam Quốc-Dân Ðảng, không còn đến trình-diện tại Phòng Ðặc-Cảnh Quận hoăc Cuộc Cảnh-Sát Xã nữa, 

mà chính nhân-viên hữu-trách phải mang sổ đi tìm, bất-cứ ở đâu, lúc nào, có khi gặp rồi mà còn phải chờ chực, 

để được đối-tượng ký-chỉ vào sổ trình-diện, cho có hình-thức là đã kiểm-soát họ rồi.  

 Về việc chỉ-định cư-trú và hạn-chế đi lại: dân-chúng được tự-do đi lại và cư-trú; trừ một ít trường-hợp 

đặc-biệt, Cảnh-Sát không soát xét tờ khai gia-đình; Cảnh-Sát cũng ít phối-hợp công-tác với Xã-Trưởng. Do đó, 

có một số phần-tử nguy-hiểm đã rời khỏi địa-phương; họ được các Chủ-Tịch Ủy-Ban Hành-Chánh Xã nguyên-

quán cấp giấy phép cho chính-thức ra đi, nhất là vào các thị-xã, đặc-biệt là vào Ðà Nẵng, là những nơi họ bị 

cấm đến, để thoát khỏi sự kiểm-soát của cơ-quan an-ninh và dễ tái-hoạt-động sau khi đã đổi vùng. Lúc đầu thì 

ít, về sau thì càng ngày càng nhiều.  

 Cả một vấn-đề hệ-trọng như thế, mà mấy năm trời không ai hay biết gì. 

  

  

Vấn-Đề Dân Quê Bỏ Làng Ði Theo Việt-Cộng 

  

 Vào khoảng cuối năm 1973, trung-bình vài tháng mới có một vài thanh-nam miền quê vắng nhà lâu 

ngày; điều-tra thì đƣợc biết họ đã lén-lút vào rừng theo cộng-quân.  

 Tôi cũng cho lập bảng thống-kê hằng tháng về sự-kiện này thì thấy con số mỗi ngày một gia-tăng.  

 Cũng như đối với các vấn-đề khác, tôi ra lệnh cho cấp dưới ghi-nhận, báo-cáo, lập bảng thống-kê, rồi 

so-sánh mức-độ và cường-độ tăng/giảm thế nào, không phải chỉ để biết suông mà thôi. Tôi đã chỉ-thị cho các 

Sở Ðặc-Cảnh Tỉnh trình lên Tỉnh-Trưởng sở-tại với đề-nghị có biện-pháp ngăn+trừng. Tôi cũng đã trình lên Tư-

Lệnh Quân-Khu, đồng-thời trình lên Tư-Lệnh Ðặc-Cảnh Trung-Ương, để các nơi này trình tiếp lên cho Tổng-

Thống được biết về vấn-đề này.  

 Về phần Cảnh-Lực thì tại mỗi Xã cũng như mỗi Phường đều có một Cuộc Cảnh-Sát, nhưng chỉ là Cảnh-

Sát Sắc-Phục, kiểm-soát vệ-sinh, điều-khiển lưu-thông, kiểm-tra dân-số, chấp-lý các vụ vi-phạm luật-lệ hình-sự 

và thể-lệ hành-chánh hiện-hành. Ðúng ra thì họ cũng có bổn-phận ngăn-chận không để người dân từ vùng 



Quốc-Gia di-chuyển qua vùng cộng-sản, vì là vi-phạm quy-định hành-chánh; nhưng phần lớn họ chỉ giới-hạn 

nhiệm-vụ trong việc thỉnh-thoảng xét hỏi giấy tờ những người khả-nghi, còn những gì hằng ngày có liên-quan 

đến cộng-sản, tức là chính-trị, thì họ phó mặc cho Ngành Ðặc-Cảnh đảm-đương. Vậy mà Trung-Ương không 

thiết-lập cơ-cấu Ðặc-Cảnh xuống thấu cấp Xã, mặc dù Việt-Cộng từ xưa đã biết xây-dựng cơ-sở từ cấp Tổ Tam-

Tam leo lần lên cấp Khóm Thôn, trong từng Xã một, rồi tiến lên cấp cao hơn.  

 Ðể đối-phó với Việt-Cộng ở cấp Xã, Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia chỉ-định Trưởng Cuộc Cảnh-Sát Xã 

kiêm-nhiệm đại-diện Ngành Ðặc-Cảnh tại địa-phương mình; nhưng hầu hết các viên-chức này không am-thạo, 

mà cũng không ham-thích, công-tác chính-trị và phản-gián, vả lại không có nhân-viên đặc-trách tại Cuộc để giữ 

phần-hành chuyên-môn, nên tuy có đại-diện mà cũng gần như không. Dù theo l{-thuyết thì mỗi Cuộc đều có 

một vài nhân-viên phụ-trách Chương-Trình “Phụng Hoàng”, xem như để đương-đầu với Việt-Cộng, nhưng trên 

thực-tế thì đa-số các nhân-viên này chỉ là những ký-sự văn-phòng, lấy tài-liệu từ Ủy-Ban Phụng-Hoàng Quận, 

hầu hết do Ngành Ðặc-Cảnh cung-cấp, để lập hồ-sơ, thống-kê, biểu-đồ, về tình-hình hạ-tầng cơ-sở địch, chỉ để 

thuyết-trình mỗi khi có phái-đoàn đến thanh-tra hoặc mang đi họp, chứ hiếm khi tự mình thu-thập tin-tức 

hoặc tự mình tìm bắt tên Việt-Cộng nào.  

 Về phần chính-quyền Xã thì tuy có một Ủy-Ban Hành-Chánh nhưng nhiều nơi mọi việc đều do một 

mình Xã-Trưởng nắm trong tay. Thật ra, các vấn-đề quan-trọng đều do chính-quyền Quận chủ-trì. Xã-Trưởng 

chỉ dự họp, dự lễ, ký các loại hộ-sự chứng-thư; cũng có nơi thì lập danh-sách nhận tiền trợ-cấp di-tản, bồi-

thường thiệt-hại chiến-tranh, v.v... Hầu hết Xã-Trưởng đều không quan-tâm đến việc dân làng bỏ trốn theo 

đối-phương; nhưng, dù có bận lòng thì cũng không làm gì được, vì không có lực-lượng, không chỉ-huy được 

Cảnh-Sát hay Nghĩa-Quân. Ða-số Xã-Trưởng chỉ có mặt trong Xã vào ban ngày, còn ban đêm thì về ngủ ở quận-

lỵ hoặc tỉnh-lỵ cho được an-toàn.  

 Trong tình-trạng chiến-tranh, nòng-cốt của chính-quyền Xã là một trung-đội Nghĩa-Quân, do một hạ-

sĩ-quan thuộc Chi-Khu biệt-phái đến chỉ-huy. Lực-lượng quân-sự này canh gác một số yếu-điểm vào ban đêm. 

Từ năm 1973, Quân-Lực thành-lập thêm một tổ-chức lãnh-thổ cấp Xã, gọi là Phân-Chi-Khu, do một sĩ-quan chỉ-

huy đơn-vị Nghĩa-Quân nói trên. Phân-Chi-Khu hầu như là một văn-phòng tham-mưu hơn là một bộ chỉ-huy 

hành-quân. Và không phải Phân-Chi-Khu-Trưởng nào cũng ở lại tại Xã vào ban đêm.  

 Phân-Chi-Khu-Trưởng, có lính dưới quyền, trở thành một thế-lực mâu-thuẫn với Xã-Trưởng. Trong 

một đại-hội Phân-Chi-Khu thuộc Quân-Khu I tại Trung-Tâm Huấn-Luyện Nghĩa-Quân Hòa-Cầm, ở ngoại-ô Ðà-

Nẵng, do Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu chủ-tọa, nhiều Phân-Chi-Khu-Trưởng đã chỉ-trích các Xã-Trưởng là già-

yếu, học-lực thấp, thiếu năng-động, v.v... trong lúc không có mặt các Xã-Trưởng. Tổng-Thống Thiệu đã gợi ý 

cho các Phân-Chi-Khu-Trưởng kiêm-nhiệm Xã-Trưởng thay thế các người này. Báo-chí đã tường-thuật cái nhíu 

mày của Đại-Sứ Hoa-Kz, và đặt câu hỏi: tổng-thống nghĩ gì khi đòi xóa bỏ tư-cách dân-cử của Xã-Trưởng, là 

nhân-vật được dân bầu vào Hội-Ðồng Xã và Hội-Ðồng này cử ra, trong lúc Hội-Ðồng Xã là một đơn-vị dân-cử 

cơ-bản trên đường dân-chủ-hóa để còn tiến tới bầu-cử Quận-Trưởng, Tỉnh-Trưởng, Thị-Trưởng, là các cấp còn 

lại trong hệ-thống Chính-Quyền Quốc-Gia?  



 Dân làng bỏ theo Việt-Cộng là một căn bệnh truyền-nhiễm. Chính-Quyền đã không ngừa bệnh mà 

cũng không chữa bệnh đúng cách. Chế-độ không chịu nhìn thấy những nguyên-nhân đánh mất niềm tin của 

người dân, và cũng không chịu chọn những phương-sách thích-ứng để khôi-phục lại niềm tin ấy, vì đã đặt 

quân-sự lên trên chính-trị và dân-sự, cả sau khi tình-hình đất nước đã mở vận-hội cho thế đối đầu quân-sự 

được bổ-sung thêm bằng thế đấu-tranh chính-trị trực diện với kẻ thù. Vấn-đề này đã vượt lên trên khả-năng và 

trách-nhiệm của một Tư-Lệnh Quân-Khu, tức Chính-Quyền Vùng, đặc-biệt là tướng Trưởng, viên tướng biên-

thùy không có tham-vọng chính-trị nên giới-hạn cái nhìn trong con mắt nhà binh. 

 Riêng tại Vùng I, vào những tháng cuối-cùng của Việt-Nam Cộng-Hòa, trung-bình mỗi tháng đã có 

hằng chục vụ dân làng bỏ vùng Quốc-Gia vào rừng núi sống với Việt-Cộng: không còn lẻ-tẻ từng người lâu lâu 

lén-lút một lần, mà là cả gia-đình, nhiều gia-đình đồng loạt, công-khai chuyển-nhượng nhà đất và thanh-toán 

tài-sản, ồn-ào chuẩn-bị, và ngang-nhiên kéo đi, cả giữa ban ngày, trước mắt các cơ-cấu chính-quyền và đơn-vị 

quân-lực tại hương-thôn.  

*  

 Trong các buổi họp tại Quân-Khu, các cấp lãnh-đạo không đề-cập gì đến các vấn-đề then-chốt mà tôi 

đã nêu ra như trên.  

 Dù phía Việt-Nam có cố giữ kín trong nội-bộ, nhưng chắc gì phía Hoa-Kz đã không nắm được những 

điểm khuyết/nhược đó trong sách-lược và thực-lực của Ðồng-Minh mình... 

 

 ĐẠI-TÁ NGUYỄN HỮU DUỆ 

 NGỤY-TẠO TÀI-LIỆU VC ĐỂ HÃM-HẠI CÁC NHÂN-

VẬT PHẬT-GIÁO 

  

  

        Tôi đã nói với Thiếu-Tƣớng Nguyễn Khắc Bình, Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, có cả Chuẩn-Tƣớng 

Huỳnh Thới Tây, Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng, cùng nghe, rằng nếu tôi còn đảm-trách Vùng I ngày nào thì 

ngày đó tôi còn ngăn-chận đƣợc mọi cuộc xáo-trộn, cho Vùng ấy, và, do đó, cho cả Miền Nam. 

         Tôi nói nhƣ thế liền sau khi tôi đề-nghị bổ-nhiệm hai sĩ-quan tín-đồ Ky-Tô-Giáo làm Tỉnh-Trƣởng  và 

Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh, là hai chức-vụ quan-trọng nhất trong chính-viện, tại Thị-Xã Huế và Tỉnh 

Thừa-Thiên. Việc này đã đƣợc Trung-Ƣơng chuẩn-y ngay. 

            Thế rồi, mới dự lễ giao+nhận chức-vụ Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh giữa Liên Thành và Hoàng Thế 

Khanh ở Huế xong, tôi đã phải ra ngoài đó lại để chủ-toạ lễ giao+nhận chức-vụ Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh/Thị-

Xã: Trƣơng Công Đảm thay-thế Trƣơng Công Ân. 

* 
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            Nhớ hôm Hoàng Thế Khanh nhậm-chức, ngay sau buổi lễ tôi đã đi vào một số văn-phòng thuộc Bộ Chỉ-

Huy Cảnh-Lực cũng nhƣ thuộc Sở Đặc-Cảnh sở-tại, để quan-sát và nghe-ngóng tình-hình chung. Ngoại-trừ số 

đông lâu nay vốn có thiện-cảm với tôi, có một số ít viên-chức sắc-phục cũng nhƣ dân-phục mà qua ánh mắt của 

họ nhìn nhau trƣớc, trong và sau khi họ nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy rõ-ràng rằng, dù Ngành Công-Lực ở cố-

đô có do cá-nhân hay phe-nhóm nào đứng đầu đi nữa, thì bây giờ, đối với thiểu-số ấy, tôi vẫn chỉ là một ngƣời 

khách lạ, một ngƣời dƣng, đáng nghi, đáng phòng. Trƣớc kia, Liên Thành tƣởng tôi ăn-ý với Đại-Tá Nguyễn 

Xuân Lộc để chống bè-phái Đại-Việt Cách-Mạng Đảng mà trong đó anh cùng Trƣơng Công Ân là đảng-viên 

cấp cao.  Giờ đây, cánh ấy lại tƣởng tôi thoả-hiệp với lớp mới là những phần-tử cực-đoan của dƣ-Đảng Cần-

Lao. Trong lúc đó, chính Hoàng Thế Khanh thì lo đề-phòng tôi, vì tôi nguyên là nhân-vật đầu tiên công-khai 

đơn-độc chống chế-độ độc-tài nhà Ngô, bị mật-vụ triều Ngô gán cho là thành-viên quá-khích của Đảng Đại-Việt 

để phát-vãng tôi ra khỏi Miền Trung. . . . 

        Tôi thì xƣa nay vẫn là một ngƣời độc-lập. Tôi coi nhẹ các cấp lãnh-đạo nhất-thời; tôi chỉ chú-trọng đến 

quảng-đại quần-chúng miên-viễn ngoài đời và đa-số công-chức & quân-nhân trung-chính trong Chính-Quyền 

mà thôi. 

        Tôi tách mình riêng ra khỏi các bộ-phận đón-tiếp và tháp-tùng, để tiện tiếp-xúc với một số cá-nhân bộc-

trực, trong số này có Đại-Uý Trần Vĩnh Thuận tức ―Thuận Xù‖.  Anh có một bộ tóc bù-xù nên bạn-bè đặt cho 

anh cái tên nhƣ trên. 

        Thuận là một trong số các bạn thân của tôi ngày xƣa, nhất là giai-đoạn liền trƣớc biến-cố 1960, là năm 

chúng tôi xa nhau. Bây giờ anh là Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực một Quận ngoại-ô trong Tỉnh Thừa-Thiên. Đƣợc 

tôi kéo ra để chuyện-trò riêng với nhau, câu nói đầu tiên của anh là trách-móc tôi: ―Tôi tƣởng anh đã quên hết 

dĩ-vãng và bạn-bè!‖ 

        Tôi chƣa kịp nói gì thì Thuận đã nói tiếp, nhƣ để tăng phần khuấy-động tình-cảm trong lòng tôi: ―Anh Lợi 

đã chết, anh Cƣ đã mất, anh Trực đã qua đời, anh Lực đã đi xa, anh Mầm đã thành phế-nhân, anh Hát đã ra khỏi 

Ngành...‖ 

        Những việc ấy, và cả nhiều việc khác nữa, tôi đã biết từ bao lâu rồi; nhƣng khi nghe ―Thuận Xù‖ nhắc lại 

tự-nhiên lòng tôi vẫn nhói đau nhƣ mới lần đầu tiên nhận đƣợc tin buồn về những ngƣời thân thƣơng. 

        Chƣa hết, ―Thuận Xù‖ còn oái-oăm thò tay vào trong cổ áo tôi, nắn tìm xem tôi có mang một sợi dây 

chuyền nào không. Khi không thấy gì, anh mới ôm chầm lấy tôi mà hôn. 

        Ngày xƣa, khi ông Ngô Đình Diệm mới về nƣớc chấp-chính, tôi là ngƣời đã ủng-hộ ông tận-tình, đơn-độc, 

liều-lĩnh dùng phƣơng-tiện của Quân-Đội Quốc-Gia lúc ấy đang chống Diệm để phát-triển ảnh-hƣởng ban sơ 

đang còn mong-manh của họ Ngô, mở đƣờng cho thế-lực nền Đệ-Nhất Cộng-Hoà sớm vững mạnh từ Miền 

Trung.  Do đó, sau khi chính-quyền Diệm đã ổn-định, giới-chức hữu-trách trong Quân-Đội đã đề-nghị Trung-

Ƣơng ban thƣởng ―Quân-Công Bội-Tinh‖ cho tôi.  Các sĩ-quan lãnh-đạo Ngành Chiến-Tranh Tâm-Lý tại Đệ-

Nhị Quân-Khu, lúc đó toàn là những phần-tử thân-tín của Cố-Vấn Ngô Đình Cẩn, đã tặng tôi một sợi dây 

chuyền có treo một thập-tự-giá bằng vàng để làm kỷ-niệm khi quân-nhiệm của tôi đã mãn hạn-kỳ. 

        Thủa ấy, có nhiều công-nhân và quân-nhân bỏ đạo của mình để theo Đạo Ky-Tô. Số ngƣời cả trong lẫn 

ngoài chính-quyền tuy không phải là con chiên của Chúa mà cũng đeo thập-tự-giá dƣới cổ thì khá đông. Không 

rõ do ai kể lại mà Thuận biết tôi cũng có một cái, nên anh cứ dòm chừng tôi xem tôi có đeo hay không. 

        Ngày nay, ―Thuận Xù‖ cố ý nhắc tôi nhớ lại cái vật trang-sức ấy, cái ý-nghĩa tƣợng-trƣng của một phản-

ứng ngƣời, trƣớc một bối-cảnh đời. 

http://lexuannhuan.tripod.com/Nam1960.html
http://lexuannhuan.tripod.com/DonLoi.html
http://lexuannhuan.tripod.com/NgoDinhDiem.html


        Chỉ vừa mới thay-đổi cấp lãnh-đạo chính-viện Tỉnh, và cấp chỉ-huy Ngành An-Ninh sở-quan, có mấy hôm 

mà màu-sắc tín-ngƣỡng của cá-nhân họ đã tác-động sâu-đậm lên tâm-lý của số đông viên-chức địa-phƣơng nhƣ 

thế này sao? Tôi cũng đã có linh-tính và ƣớc-tính là sẽ có một cái gì đó xảy ra, nhƣng tôi nghĩ là chỉ nằm trong 

chiều-hƣớng xung-khắc của nhóm Linh-Mục Nguyễn Kim Bính đối với Chính-Quyền đƣơng-thời mà thôi, chứ 

chƣa tin là đƣờng-lối đối-nghịch của họ lại nhắm sâu vào cả các chính-đảng và tôn-giáo khác, nhất là Phật-Giáo, 

mà tổ-chức quần-chúng là ―Lực-Lƣợng Hoà-Giải Hoà-Hợp Dân-Tộc‖ thì cũng đang cùng đƣơng-đầu với Chính-

Quyền Trung-Ƣơng. Trong trƣờng-hợp thứ nhất, chắc ―Thuận Xù‖ không cần nhắc-nhở gì tôi; chỉ có trƣờng-

hợp thứ hai mới khiến anh phải bày-tỏ thái-độ nhƣ thế với tôi. 

        Thế mới biết, làm một ngƣời trung-lập không phải là việc dễ. Hầu nhƣ mọi ngƣời, nhất là trong Chính-

Quyền, trong các giáo-hội và trong các chính-đảng, đều đinh-ninh rằng, ngƣời nào cũng phải là đảng-viên của 

một đảng nào đó, tín-đồ của một đạo nào đó, hay ít nhất cũng là đồ-đệ của một nhân-vật nào đó. Điều tệ-hại 

nhất là khi ngƣời ấy không thuộc cùng một cánh với mình thì ngƣời ta coi ngƣời ấy nhƣ kẻ phản-động, nhƣ kẻ 

thù. 

        Đáng lẽ tôi nói cho ―Thuận Xù‖ biết về lập-trƣờng của tôi; nhƣng tôi lại ngại là anh sẽ kể lại với ngƣời 

khác, và ngƣời khác ấy lại tƣởng rằng tôi cốt thanh-minh để mong cầu một chút ân-huệ gì của họ chăng. 

        Năm 1954, nếu tôi vƣợt qua những thủ-tục thông-thƣờng trong các cơ-quan quân-sự và hành-chính, nhất là 

vƣợt qua lòng tự-trọng của chính mình, nhƣ lắm kẻ đã làm, đến kể công với Cố-Vấn Ngô Đình Cẩn, hoặc Cố-

Vấn Ngô Đình Nhu, hoặc chính Thủ-Tƣớng Ngô Đình Diệm, thì chắc-chắn là tôi đã đƣợc ban cho nhiều đặc-

quyền đặc-lợi rồi. Năm 1967, nếu tôi kể công với Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu rằng tôi đã bí-mật nhúng tay 

phá vỡ một âm-mƣu đảo-chánh để bảo-toàn kết-quả cuộc bầu-cử đem lại thắng-lợi cho ông ngồi vững trên ghế 

Nguyên-Thủ Quốc-Gia, thì cũng chắc-chắn là tôi đã đƣợc trọng-thƣởng nhiều rồi. 

        Vì tự-trọng và tự-ái, tôi chấp-nhận im-lặng, chỉ mình tự biết lấy mình. Và mình đã nghĩ đúng, nói phải, làm 

hay, là đủ rồi. 

        Tuy nhiên, về vấn-đề đối-nghịch giữa một số giáo-dân Ky-Tô với một số Phật-Tử thì tôi phải nói, vì tôi là 

một chứng-nhân. Xét chung thì chế-độ Ngô Đình Diệm đã tạo hoàn-cảnh cho một số tín-đồ Ky-Tô-Giáo, và cả 

một số không phải là con chiên của Chúa, xúc-phạm đến các tôn-giáo khác, nhất là Phật-Giáo mà tổng-số tín-đồ 

lên đến trên chín mƣơi phần trăm dân-số, nên các lãnh-tụ Phật-Giáo phải đứng lên tranh-đấu đƣa đến cuộc 

Cách-Mạng 1-11-1963. 

       Ngày xƣa, dƣới thời Pháp-thuộc, các quan cai-trị thực-dân Pháp và triều-đình Huế tay-sai đều nằm trong 

vòng ảnh-hƣởng của các cha-cố thuộc Toà Thánh Vatican, nhƣng việc lấn áp chỉ xảy ra trong một số lãnh-vực 

và nhắm vào một số đối-tƣợng nhất-định, chứ không chèn ép tràn lan ngƣời dân nô-lệ Việt-Nam vốn đại-đa-số 

là đệ-tử Cửa Thiền. Liền trƣớc thời Diệm, khi đế-quốc Pháp trở lại với súng đạn viễn-chinh thì cụ Trần Văn Lý 

lên chấp-chánh ở Miền Trung; dù là một nhân-sĩ Ky-Tô-Giáo, đƣợc Pháp và giáo-hội hậu-thuẫn và nể-vì, nhƣng 

cụ có ỷ vào chức quyền để rẻ-rúng ngƣời nào không cùng tín-ngƣỡng với mình đâu. 

        Dù sao, nếu cho rằng mọi tín-đồ Đạo Ky-Tô dƣới thời Diệm đều muốn đè bẹp Đạo Phật thì không hoàn-

toàn đúng. Năm 1960, khi tôi bị đày lên xứ Thƣợng và bị "mật theo-dõi hành-vi chính-trị", nghĩa là tôi thuộc 

thành-phần "phản-loạn" (dƣới chế-độ Diệm không có "đối-lập"). Trớ-trêu thay, tôi đƣợc Giám-Đốc Cảnh-Sát 

Công-An trên này cử làm Trƣởng Ban Điều-Tra Đặc-Biệt của Nha, bất-chấp lệnh cấm của Tổng-Nha. Nhiệm-vụ 

và quyền-hạn của tôi là bắt giữ, thẩm-vấn và lập hồ-sơ truy-tố các vụ vi-phạm, cả hình-sự lẫn chính-trị, khắp các 

Tỉnh ở cựu Hoàng-Triều Cƣơng-Thổ này. Tại thủ-phủ của Cao-Nguyên, tôi đã đối-diện với nhiều tín-đồ Ky-Tô-
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Giáo, vừa là thanh-niên trí-thức, vừa là chấp-sự thân-cận của các Cha Xứ ở các Địa-Điểm Dinh Điền và Khu 

Trù Mật nổi tiếng thịnh-vƣợng và an-ninh của đồng-bào Miền Bắc di-cƣ, nhƣ Châu Sơn, Kim Châu Phát, Khuê 

Ngọc Điền, v.v... Về mặt chính-trị nội-bộ, các thành-viên Ky-Tô-Giáo bị báo-cáo là có ngôn-ngữ và thái-độ 

chống-đối Chính-Quyền, mà tôi lần-lƣợt mời đến hỏi cung, đều mạnh-dạn vạch rõ sai-lầm của chế-độ Diệm 

trong vấn-đề tôn-giáo, và khẳng-định rằng họ phản-đối mọi âm-mƣu và hành-động của những kẻ đàn-áp Phật-

Giáo. Chính Linh-Mục Nguyễn Viết Khai, là cha đỡ đầu của Diệm, mà cũng chống Diệm về vấn-đề này.  Theo 

họ, Thánh-Kinh tức là Lời Chúa, có khuyến-khích con chiên mở rộng Hội Thánh, nhƣng bằng rao-giảng chứ 

không phải bằng bạo-lực hay mồi-bả vật-chất của thế-gian. 

        Thiếu-Tá Nguyễn Hữu Liêm và Đại-Uý Nguyễn Giang, ngồi cùng phòng với tôi, vừa làm việc vừa liếc 

nhìn tôi mà cƣời. Mà buồn cƣời thật, chính tôi cũng tự cƣời mình: một viên-chức an-ninh bị chế-độ trừng-phạt 

vì chống-đối chế-độ mà lại nhân-danh chế-độ đứng ra bắt lỗi những phần-tử cũng chống-đối chế-độ nhƣ mình! 

        Không lâu trƣớc ngày tôi bắt đầu điều-tra các đối-tƣợng này, ở Buôn Ma Thuột đã xảy ra một cái chết gây 

sôi-nổi dƣ-luận gần xa. Nguyên dƣới quyền của Thiếu-Tá Liêm có một Đội Biệt-Kích Công-An, chuyên đi lùng 

diệt Việt-Cộng tại khắp các tỉnh Cao-Nguyên. Một hôm, có một đội-viên tên Nguyễn Văn Nam, cùng với đồng-

đội mới đi công-tác về, bị mót đại-tiện nên vừa từ trên xe nhảy xuống đất là đã vội-vàng chạy tuốt vào trong nhà 

tiêu. Vì gấp-rút và không có gì khác hơn nên anh đã dùng một mảnh giấy báo có in ảnh của Tổng-Thống Ngô 

Đình Diệm mà lau hậu-môn. Ngẫu-nhiên có một đội-viên khác, cũng vào cầu-tiêu, trông thấy nên lƣu-ý anh về 

việc này. Ngƣời bị bắt gặp quả-tang "phạm-thƣợng" đã rút súng tự bắn vào đầu chết ngay tại chỗ. Anh sợ bị đƣa 

ra "phê-bình" trong các buổi "học-tập chính-trị và công-dân giáo-dục" và sau đó là những hậu-quả khôn lƣờng. 

        Một số trong các tín-đồ Ky-Tô-Giáo nói trên, trong lúc khai-cung, đã đề-cập với tôi về vụ đó, và một ngƣời 

đã chất-vấn tôi: "Dƣới thời Nho-Giáo cực-thịnh, mọi ngƣời đều phải tôn-trọng ngay cả bất-cứ một mảnh giấy 

nào trên đó có Chữ Nho, vì Chữ Nho là biểu-tƣợng của Đạo Nho, của Đức Khổng-Tử. Tuy thế, nếu có kẻ dùng 

sách giấy có Chữ Nho, hình-ảnh Đức Khổng-Tử, mà lau hậu-môn, thì kẻ ấy chỉ bị quở mắng, hoặc bị đánh đòn, 

một lần rồi thôi, chứ có ai vì cái lỗi ấy mà bị hành-hạ tàn-nhẫn đến độ thà tự-tử chết còn hơn để bị bắt 

giam?  Qua cái chết của anh ấy, cũng là đồng-nghiệp Công-An với các anh, các anh nghĩ sao về chế-độ này?" 

        Các anh Liêm và Giang đã đồng ý với tôi, dẹp bỏ biên-bản chấp-cung, để cho các phần-tử "Công-Giáo 

công-chính" ấy tự tay viết các lời khai theo ý họ, xong để họ ra về tự-do, rồi đệ-trình hồ-sơ lên cấp trên "để tuỳ-

nghi thẩm-định" với cái đề-nghị đã trở thành công-thức là "tiếp-tục mật theo-dõi hành-vi chính-trị" của các 

đƣơng-nhân. 

        Tôi nhấn mạnh với "Thuận Xù" điều đó, và nhắc thêm về biến-cố 1960: cùng bị đày ra khỏi Huế và các 

tỉnh thành lớn, lên miền lam-sơn chƣớng-khí một lần với tôi, còn có các anh Trần Văn Liệu và Trần Tòng; họ 

cũng là tín-đồ Ky-Tô-Giáo, cũng là dân Phú-Cam, trung-tâm ảnh-hƣởng của gia-đình họ Ngô. Trƣớc đó, nhân-sĩ 

Trần Điền mà tôi quen thân và hầu hết đồng-bào gần xa đều biết tiếng, là thủ-lãnh Hƣớng-Đạo Việt-Nam, là một 

nhà trí-thức Ky-Tô-Giáo lừng danh, mà cũng chống-đối Diệm và bị Diệm kết án tử-hình. . . . 

        Thế thì đâu có phải là đồng-bào Ky-Tô-Giáo nào cũng dễ-dàng đồng-minh với Quỷ Satan? 

        Thế mà hiện nay vẫn còn có một số thuộc cả hai bên chƣa chịu làm lành với nhau. 

        Ở Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia, ngƣời ta kháo chuyện với nhau về một chuyến đi thanh-tra Thừa-

Thiên/Huế vừa rồi của trung-tá Trần Văn Hƣơng. 

        Các cấp chỉ-huy ở đây bố-trí cho Hƣơng ngủ ở khách-sạn, ăn ở nhà-hàng, và chi-tiêu linh-tinh gì đó. Khi 

anh về Trung-Ƣơng rồi, Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực ngoài này, dƣới thời Liên Thành, liền gửi một xấp hoá-đơn vào 
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Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, nơi đã phái Hƣơng đi công-tác, để xin thanh-toán tiền phòng, tiền ăn, v.v... 

cho Hƣơng! 

        Ngoài việc Hƣơng bị xem nhƣ đã có đòi hỏi địa-phƣơng cung-phụng này kia, các viên-chức khác từ đó về 

sau đều ngán Miền Trung, nếu phải ra Huế là lo giữ mình đủ điều. 

        Nguyên-do là Hƣơng nguyên là Cảnh-Sát-Trƣởng ở Huế, dƣới thời Đệ-Nhất Cộng-Hoà, và là tín-đồ Đạo 

Ky-Tô. 

        Vấn-đề tôi đặt ra với anh+em, không phải chỉ là cá-nhân Trần Văn Hƣơng thật ra là một ngƣời tốt, không 

đáng để bị chơi khăm cách đó, nhƣng mà là đối với bất-cứ ai, dù trong quá-khứ đã làm việc gì không hay, mà 

sau đó tình-trạng đã đƣợc giải-quyết rồi, và trong hiện-tại họ là ngƣời mới, không phạm lỗi gì, thì mình không 

nên tiếp-tục oán thù vì chuyện đã qua. 

        Chúng ta ai nấy đều có rất nhiều bạn thân, kể cả thân-nhân, không cùng tôn-giáo với mình.  Đừng để sự 

khác-biệt tín-ngƣỡng xen vào làm sứt mẻ mối gắn-bó trong đời sống giữa những con ngƣời với nhau. 

        Trong nội-bộ Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, có hai Phòng quan-trọng, là Nghiên+Kế và Tác-Vụ; mà hai 

Chủ-Sự Phòng thì không hợp nhau vì tín-ngƣỡng khác nhau. 

        Trƣớc kia, tôi đƣợc cho biết là Trung-Uý Dƣơng Đại Chung báo-cáo tình-hình chính-trị quốc-nội cho Linh-

Mục Nguyễn Kim Bính, ngay cả trƣớc khi lập công-điện hay công-văn trình lên cấp trên. Đây là một vấn-đề 

phức-tạp và tế-nhị vô cùng. Đúng ra, trên nguyên-tắc thì công-chức và quân-nhân không đƣợc tham-gia hoạt-

động cho một đảng-phái chính-trị nào; nhƣng trên thực-tế thì, dƣới thời Đệ-Nhất Cộng-Hoà, Đảng Cần-Lao 

Nhân-Vị đã rập khuôn cộng-sản mà đặt nền-móng bên trong các cơ-quan chính-quyền và đơn-vị quân-lực; và, 

dƣới thời Đệ-Nhị Cộng-Hoà, Đảng Dân-Chủ tuy ra đời sau nhƣng cũng đã lan tràn bên trong các công-sở và 

quân-doanh, cho nên không ai nhớ đến cái nguyên-tắc ấy nữa. Trong lúc đó, không có văn-bản nào cấm các tín-

đồ tiết-lộ việc công và việc quân cho các vị "lãnh-đạo tinh-thần". Có thể là ngƣời ta tin rằng việc ấy sẽ không 

xảy ra; hoặc có thể là ngƣời ta cố ý tránh né vì sợ làm mếch lòng các giáo-phái; mà cũng có thể là ngƣời ta mặc-

nhiên chấp-nhận và cho phép việc làm này? Và, lẽ tất-nhiên, một khi các chính-trị-gia đã có tai+mắt trong các 

công-đƣờng và binh-trại rồi, thì các tu-sĩ cũng chẳng chịu thua-kém gì ai. Cho nên tôi không trách phạt gì 

Chung, vì thật ra có một số viên-chức thuộc các giáo-hội khác, các chính-đảng khác, ở khắp nơi, sau này cũng 

có bắt chƣớc hành-động nhƣ Chung, mặc dù không nhất-loạt và tích-cực bằng. Bù lại, lần nào ra Huế tôi cũng 

tiếp-xúc với anh, để xoá cho anh cái mặc-cảm bị lạc-lõng vì khác phe, và để tận-dụng trong anh cái tinh-thần 

phục-vụ vốn tiềm-tàng của mỗi ngƣời. Tôi đã lập lại cái thế thăng-bằng trong quan-hệ đối-nhân, và thấy đƣợc 

kết-quả tốt. Ít nhất thì anh cũng đã góp phần gỡ bí chung, khi Chuẩn-Tƣớng Huỳnh Thới Tây trực-tiếp gọi máy 

hỏi tôi về cuộc mít-tinh đang diễn ra. Buổi sáng chủ-nhật ấy, Linh-Mục Bính triệu-tập giáo-dân trƣớc sân và 

xung quanh nhà thờ Phú Cam, chuẩn-bị một cuộc xuống-đƣờng mới, dự-trù lần này hùng-hậu và quyết-liệt hơn 

lần rồi. Tôi đã ra Huế, có mặt tại chỗ, nhƣng phải nhờ dến Chung, là ngƣời trong cuộc, mới biết đủ những gì 

khuất kín bên trong giáo-đƣờng, vì các nhân-viên khác tín-ngƣỡng khó lòng mà len-lỏi vào đƣợc trong cái tập-

thể chọn-lọc và có cảnh-giác cao ấy, để chụp ảnh, ghi-âm, nhận-diện thành-phần cực-đoan, thu-thập hành-tung 

những kẻ khả-nghi, và định-vị cái đài vô-tuyến phát-thanh mà nhà thờ này đƣợc phép sử-dụng từ thời Đệ-Nhất 

Cộng-Hoà―ngày xƣa là để giúp các tín-đồ già-yếu bệnh-tật, không đến giáo-đƣờng nổi, cũng có thể ở nhà mà 

nghe giáo-lễ do đồng-đạo cử-hành; ngày nay là để phổ-biến đến khắp ngõ hẻm hang cùng những lời hô-hào 

chính-trị phát-động các cuộc mít-tinh, biểu-tình. . . . 
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        Ngày nay, có đại-tá Nguyễn Hữu Duệ và trung-tá Hoàng Thế Khanh, Chung và các bạn của anh đƣơng-

nhiên thoả-thích hơn. Ngƣợc lại, Trung-Uý Trần Viết Đầu của Phòng Tác-Vụ, trƣớc các cấp chỉ-huy đều mới, 

thì không khỏi giao-động tinh-thần, vì không ai đoán đƣợc chữ ngờ. Thƣợng-Sĩ Lê Văn Y, một Trƣởng Lƣới 

Tình-Báo xuất-sắc của Đặc-Cảnh Quận Ba, Đà-Nẵng, mà vì Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực địa-phƣơng không ƣa 

nên đã phải đổi vùng. Thiếu-Uý Nguyễn Ba, một điệp-trƣởng hữu-công của Tỉnh Thừa-Thiên, lại là ngƣời của 

Đảng Đại-Việt lúc đƣơng-quyền, mà vì không đƣợc lòng các cấp chỉ-huy cùng Đảng nên cũng đã bị đẩy đi 

xa. Thiếu-Uý Trƣơng Quang Thanh năng-động của Tỉnh Quảng-Ngãi phải sống xa quê vì tuy là đảng-viên Việt-

Nam Quốc-Dân-Đảng mà không cùng hệ-phái với các cấp chỉ-huy. Huống gì gốc-gác của Trung-Uý Đầu thì rõ-

ràng xa-cách với thế-lực cầm quyền hiện giờ.  Do đó, tôi phải duy-trì chỗ đứng của Đầu, vì đó vừa là tai+mắt 

vừa là tay+chân của Ngành, không thể để lọt vào ngƣời khác phe, khi mà vấn-đề phe-phái đã đƣợc chính Hoàng 

Thế Khanh không ngần-ngại công-khai nêu lên với Đại-Tá Lộc và tôi. Một mặt, tôi giao-tiếp với Đầu nhiều hơn, 

để tỏ là đã có tôi đích-thân chăm-sóc khả-năng phục-vụ của anh; mặt khác, tôi đề-cao hai viên-chức khác, chủ ý 

là nếu phải thay-thế Đầu thì hẳn là Khanh sẽ phải chấp-nhận một trong hai ngƣời này mà thôi. Tôi làm nhƣ thế 

là để vẫn giữ cái thế thăng-bằng trong nội-bộ cơ-quan; nếu không thì một mình Chánh Sở Trƣơng Công Đảm bị 

kẹt ở giữa khó lòng mà hoàn-thành trách-vụ của mình. 

  

* 

*   * 

         Cũng nhƣ ở các Tỉnh khác, ngoài các viên-chức Đặc-Cảnh địa-phƣơng, tôi đã có một số bạn-bè thân-tín, 

thuộc nhiều giới, ở Thị-Xã Huế và Tỉnh Thừa-Thiên. 

         Dù không phải là kẻ đa-nghi, song kinh-nghiệm bản-thân không cho phép tôi làm kẻ dễ tin. Thỉnh-thoảng 

tôi vẫn phải xét lại một vài vấn-đề, dù là bề ngoài không có gì bất-thƣờng. Tôi tin vào các cộng-sự-viên của 

mình; nhƣng nếu chính các đƣơng-nhân thật tình không nắm vững tình-hình hoặc bị đánh lừa, thì lẽ nào tôi chịu 

để cho mình cũng cùng bị thiếu-sót hay sai-lầm sao? Nhiều khi gặp phải những bài toán khó giải, tôi đã nhờ vào 

linh-tính, trực-giác hay giác-quan thứ sáu, nhất là thái-độ vô-tƣ của mình. Nhƣng xác-thực nhất bao giờ cũng là 

tin-tức, tài-liệu, và sự hiểu-biết của các thân-tình-viên nói trên; nhờ họ, tôi đã nhiều lần biết đƣợc, và cả biết 

trƣớc, những mƣu-đồ ám-muội của một số nhân-vật này, phe-phái kia. . . . 

    Sau cuộc họp báo tố-cáo Tổng-Hội Sinh-Viên Huế và cả ―Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-

Tạo Hòa-Bình‖ đều đã bị Việt-Cộng xâm-nhập và lợi-dụng, tình-hình nội-an ở Huế, và cả toàn-quốc, đã lắng dịu 

đi rất nhiều. 

Sinh-viên ở Huế ngƣng hẳn hoạt-động, không còn chỉ-trích Chính-Quyền, kêu-gọi hòa-giải hòa-hợp 

với Việt-Cộng, đòi-hỏi chấm dứt chiến-tranh. Sinh-Viên Sài-Gòn, mà cái tổ-chức Tổng-Hội trong đó vốn cũng 

đã bị Cảnh-Lực Quốc-Gia tố-cáo là bị cộng-sản giật dây, nay thêm sáng mắt, chỉ trừ số ít phần-tử cơ-sở Việt-

Cộng và thân-Cộng mà thôi.  

Về phần ―Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình‖, thì Linh-Mục Nguyễn Kim Bính, 

Cha Xứ Phú Cam, đã tạm dẹp chuyện xuống đƣờng; cho nên không những không còn biểu-tình ở Huế, mà cả 

kế-hoạch đại-quy-mô giáo-dân khắp nơi đồng-loạt xuống đƣờng cũng bị khựng lại, vì Linh-Mục Trần Hữu 

Thanh trong Nam phải chờ Linh-Mục Nguyễn Kim Bính ở Huế phát-động trƣớc mới làm theo.  

Ở thủ-đô, chỉ còn hoạt-động của các cá-nhân Linh-Mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Lê Khắc Từ, 

v.v... là tiếp tay cho Việt-Cộng rõ-ràng.  
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Mục-đích của nhóm tu-sĩ Ky-Tô-Giáo quá-khích không phải chỉ là lật đổ Tổng-Thống Nguyễn Văn 

Thiệu, mà là tái-lập một chế-độ kiểu Ngô Đình Diệm, nghĩa là dù cho sẽ không có một Tổng-Thống tín-đồ Đạo 

Chúa trung-thành với Đảng Cần-Lao─vì vào thời đó không có một nhân-vật nào có thể có đủ điều-kiện là một 

ứng-viên kiểu đó vào chức-vụ đó─thì họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách đƣa vào Chính-Quyền những nhân-vật và 

những chính-sách hoàn-toàn do họ giật dây, mục-đích là đàn-áp Đạo Phật và phát-triển Đạo Ky-Tô.  

Bây giờ, kế-hoạch thứ nhất─toàn-quốc xuống đƣờng xáo trộn an-ninh, tạo sức ép lớn cả trong lẫn 

ngoài đủ để lật Thiệu─vì tôi mà đã bất-thành, thì họ xoay qua kế-hoạch thứ hai.  

Tôi đã cài-cấy tay-trong trong mọi tổ-chức, dù là chính-trị, kinh-tế, văn-hóa, xã-hội, kể cả tín-ngƣỡng.  

Đặc-biệt trong vấn-đề này tôi càng theo sát ý-đồ và đƣờng-lối của các mục-tiêu, bắt đầu từ Huế, từ xóm Phú 

Cam mà ra.  

Kế-hoạch thứ hai của họ là triệt-hạ dần các phần-tử nguyên là thành-viên hoặc có cảm-tình, hoặc bị 

nghi là liên-hệ gần+xa với phe ―Phật-Tử Tranh-Đấu‖ vốn đã góp phần lật đổ Đệ-Nhất Cộng-Hòa. Đối-tƣợng của 

họ nằm ở mọi nơi, dân cũng nhƣ quân, ở cả ba ngành lập-pháp, hành-pháp và tƣ-pháp trong Chính-Quyền Đệ-

Nhị Cộng-Hòa.  Và họ bắt đầu ra tay.  

Một hôm, không lâu trƣớc ngày Thừa-Thiên triệt-thoái rồi Vùng I lui quân, một số đơn-vị Quân-Lực 

Việt-Nam Cộng-Hòa đi hành-quân trong hoạt-vực của Chi-Khu Phong-Điền, thuộc Tỉnh Thừa-Thiên, đã phá vỡ 

đƣợc một căn-cứ của Việt-Cộng, và tịch-thu đƣợc của chúng nhiều chiến-lợi-phẩm, trong đó có một số tài-liệu 

quan-trọng, kể cả một Nghị-Quyết của Đảng-Ủy Liên-Khu IV về Tỉnh Thừa-Thiên. Nghị-Quyết này đề-cập đến 

tình-hình các mặt của Việt-Nam Cộng-Hòa tại Tỉnh liên-quan, nhiệm-vụ của chúng, và kế-hoạch cho một cuộc 

tấn-công mới, nhằm chiếm-giữ thành-phố Huế lâu dài hơn, rút kinh-nghiệm từ cuộc tổng-công-kích vào mùa 

xuân năm 1968─Tết Mậu-Thân.  

Nhƣ đã nói trên, nhiều tu-sĩ Ky-Tô-Giáo đã tổ-chức cho tín-đồ mà là nhân-viên an-ninh & tình-báo của 

các cơ-quan & đơn-vị khắp nơi báo-cáo tình-hình, tin-tức mới nhất cho các linh-mục, ngay cả trƣớc khi thực-

hiện công-điện công-văn trình lên cấp trên của mình. Kết-quả hành-quân lần này cũng không ra ngoài lệ thƣờng.  

Cho nên ngƣời ta đọc thấy đoạn kết của bản Nghị-Quyết Việt-Cộng ghi rõ: sau khi chiếm đƣợc Thành-

Phố Huế, dứt điểm Tỉnh Thừa-Thiên, chúng sẽ dựng lên một chính-quyền mới, gồm toàn những "đồng-chí nằm 

vùng" công-khai hợp-pháp của chúng, đó là sáu Nghị-Viên đƣơng-kim của guồng máy dân-cử sở-tại của Việt-

Nam Cộng-Hòa, mà đứng đầu danh-sách là Ông Nguyễn Khoa Phẩm, Chủ-Tịch Hội-Đồng Tỉnh Thừa-Thiên, và 

Ông Nguyễn Khắc Thiệu, Chủ-Tịch Hội-Đồng Thị-Xã Huế, v.v...  

Bộ Chỉ-Huy Tiểu-Khu Thừa-Thiên đã làm báo-cáo kèm với bản chụp sao các trang tài-liệu đánh máy 

của Đảng-Ủy Việt-Cộng nói trên, trình lên Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Đoàn I và Quân-Khu I, Bộ Tổng-Tham-Mƣu, 

v.v... và thông-báo cho Tòa Hành-Chánh Tỉnh, Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực (Sở Đặc-Cảnh) Tỉnh sở-quan nhƣ lệ 

thƣờng.  Đƣơng-nhiên Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên trình lên tôi, tôi trình lên Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh 

Trung-Ƣơng, rồi Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia (kiêm Đặc-Ủy-Trƣởng Trung-Ƣơng Tình-Báo) trình lên Tổng-

Thống.  

Đồng-thời, Chỉ-Huy-Trƣởng Tiểu-Khu liên-hệ, nhân-danh chức-vụ kiêm-nhiệm Tỉnh-Trƣởng Tỉnh 

Thừa-Thiên, cũng trình lên Bộ Nội-Vụ, nơi đây trình lên Tổng-Thống; và Bộ Tổng-Tham-Mƣu cũng trình lên 

Phủ Tổng-Thống.  

Kết-quả trông thấy trƣớc mắt là các ông Nguyễn Khoa Phẩm, Nguyễn Khắc Thiệu, cùng bốn nhân-vật 

dân-cử nói trên, sẽ bị giải-nhiệm tức-thời. 



Giải-nhiệm các Nghị-Viên Hội-Đồng Tỉnh+Thị-Xã không phải là một việc khó.  

Trƣớc đây, có một số Nghị-Viên Hội-Đồng Tỉnh Quảng-Ngãi đã hành-sử tƣ-cách dân-cử của mình, xin 

Bộ Chỉ-Huy Tiểu-Khu sở-tại cấp phƣơng-tiện phi-cơ trực-thăng cho họ chở thực-phẩm, thuốc-men, và nông-cụ 

lâm-cụ lên các Quận miền núi để cấp-phát cho đồng-bào vùng đó đang gặp khó-khăn. Đa-số các vật-phẩm ấy đã 

lọt vào tay những kẻ buôn lậu và tiếp-tế cho Việt-Cộng, thay vì đến tay ngƣời dân khó-nghèo. Thiếu-tá Đặc-

Cảnh Hồ Anh Triết đã điều-tra ra sự thật, và kết-quả là Trung-Ƣơng đã giải-nhiệm các Nghị-Viên liên-can.  

Nhƣng trong trƣờng-hợp trên, các Nghị-Viên ấy chỉ phạm tội buôn lậu, chỉ bị biện-pháp hành-chánh 

hoặc bị phạt tiền. Đằng này, theo tài-liệu kể trên, nhóm Nguyễn Khoa Phẩm rõ-ràng là tay-sai của Việt-Cộng 

nằm vùng, lâu nay đã hoạt-động cho địch đắc-lực đến độ đƣợc chúng tín-nhiệm chọn cử cầm đầu bộ máy chính-

quyền mà chúng sẽ dựng lên nay mai. Với bằng-chứng đó, các đƣơng-nhân sẽ không những chỉ bị giải-nhiệm, 

mà chắc-chắn là sẽ còn bị câu-lƣu truy-tố về tội phá rối trị-an, ở tù, và có vết-tích xấu về mặt chính-trị trong hồ-

sơ lý-lịch cá-nhân, mất hết mọi cơ-hội để ra tham-gia chính-sự dù ở bên dân-cử hay bên công-quyền.  

*  

 Ngay sau khi tài-liệu Việt-Cộng nói trên đƣợc chính-quyền Tỉnh Thừa-Thiên và Thị-Xã Huế làm bản 

sao gửi đi các nơi, tôi đƣợc nguồn tin tín-cẩn báo riêng cho biết: đoạn kết trong bản Nghị-Quyết Việt-Cộng ấy là 

do một nhóm dƣ-đảng Cần-Lao quá-khích thông-đồng với nhau mà ngụy-tạo thêm. 

 Ông Nguyễn Khoa Phẩm, Ông Nguyễn Khắc Thiệu, và tất cả các Nghị-Viên có tên trong đoạn kết của 

bản Nghị-Quyết Việt-Cộng ấy, đều là tín-đồ Phật-Giáo, có quan-hệ chặt-chẽ với Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam 

Thống-Nhất; họ đồng-thời cũng là đảng-viên quan-trọng của Đại-Việt Cách-Mạng Đảng. 

 Phật-Giáo-Đồ và Đảng Đại-Việt, cùng các giáo-phái và chính-đảng khác, đã bị chế-độ Ngô Đình Diệm 

đàn-áp, và đã góp phần tích-cực vào việc lật đổ chế-độ ấy. Hiện nay, Đại-Việt và Phật-Tử đang ngăn-chận dƣ-

đảng Cần-Lao, là một nhóm tín-đồ Ky-Tô-Giáo và giáo-phái khác mà quyền-lợi vật-chất hoặc tinh-thần đã quá 

gắn-bó với chế-độ Diệm, không để cho họ tái-lập quyền sinh-sát để trả thù cho gia-đình họ Ngô. 

 Từ nhiều năm qua, hầu nhƣ mọi quyền hành-pháp và lập-quy tại Tỉnh Thừa-Thiên đều nằm trong tay 

Đảng Đại-Việt, và hầu nhƣ lần bầu-cử nào các liên-danh Phật-Giáo cũng thắng phiếu vào Hội-Đồng Tỉnh và 

Thị-Xã địa-phƣơng. 

 Bây giờ thì nhóm cựu Cần-Lao ấy, cái thiểu-số tác-yêu tác-quái đã là tác-nhân tác-hại cho chính cố 

Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và cho Đảng ấy phải tự xóa tên của mình, nhóm ấy đã lại nắm đƣợc vị-thế cầm 

đầu cả quyền hành-pháp lẫn ngành công-lực của toàn Tỉnh & Thị rồi. 

 Theo kế-hoạch thứ hai của các linh-mục Trần Hữu Thanh và Nguyễn Kim Bính, họ muốn gấp-rút 

thanh-toán các phần-tử đối-nghịch hiện còn cầm đầu cơ-quan dân-cử của Tỉnh+Thị nầy. 

* 

 Đồng-thời với tin-tức mật riêng của tôi, đích-thân Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, Trƣơng Công 

Đảm, trình-bày với tôi là chính anh bị giao-phó công-tác thực-hiện việc giả-mạo đoạn văn vu-khống các Nghị-

Viên kia.  Anh là bạn thân của Trung-Tá Hoàng Thế Khanh, hiện là cấp chỉ-huy tại chỗ của anh. Nhƣng việc 

này là ―một tệ-nạn rất nguy-hiểm, vì nó là mầm-mống gây thù-nghịch ngay trong hàng-ngũ của những người 

đang đứng chung cùng một chiến-tuyến‖.  Do đó, vì ―trung-thực‖, vì ―chính-tâm‖, anh đã chọn đặt Chính-Nghĩa 

lên trên tình-cảm hay quyền-lợi cá-nhân, nên liền báo-cáo Sự Thật lên tôi. 
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 Phủ Đặc-Ủy Trung-Ƣơng Tình-Báo và Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia đều có chuyên-viên sành-sỏi 

phát-hiện tài-liệu giả, và Trung-Tâm Khai-Thác Tài-Liệu Hỗn-Hợp tại Bộ Tổng-Tham-Mƣu cũng có đủ kỹ-năng 

và kinh-nghiệm để phân-định tính xác-thực của từng nét chữ, từng dấu chấm câu. Tuy nhiên, tài-liệu ngụy-tạo 

của Nguyễn Hữu Duệ thì chỉ đi theo hệ-thống báo-cáo tình-hình, chứ không thông-qua kỹ-thuật kiểm-tra; vả lại 

vấn-đề Việt-Cộng chủ-trƣơng tái-diễn biến-cố Mậu-Thân ở Huế là điều hầu nhƣ mọi ngƣời đinh-ninh là chuyện 

đƣơng-nhiên; nghĩa là các cấp nhận đƣợc báo-cáo đều đã tin chắc nội-dung là đúng 100%. Tôi liền lấy bản chụp 

sao của Nghị-Quyết ấy ra xem lại, chú ý nhìn kỹ thì thấy, dù bằng mắt thƣờng, quả thật đoạn cuối đã đƣợc đánh 

máy bằng một máy đánh chữ khác, khác hẳn với các trang trƣớc và với đoạn trƣớc cùng trang.  

 Tôi lặng ngƣời đi một lát, rồi nhắm mắt lại ôn lại lời dạy của Đức Phật Thích-Ca: “Oán-cừu nên cởi, 

không nên buộc!” Năm trăm năm sau, Đức Giê-Su cũng rao-giảng nhƣ trên: “Hãy hết sức mình sống hòa-thuận 

với mọi người...  Đừng tự mình trả thù ai...  Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng 

điều ác!” (Romans 12:18,21). Tôi lại lật lui, đọc thêm trong sách Proverbs 10:12: ―Tính ghen-ghét phát-sinh 

tranh-chấp; chỉ có lòng thƣơng yêu mới lấp hết tội-khiên‖. Trƣớc hết, và trên tất cả là ―Mƣời Điều Răn‖ đã có từ 

xƣa, trong sách Exodus 20:16:  “Các con không được làm chứng gian để hại người xung quanh!”...  

 Kể từ biến-cố 1963, đã mƣời hai năm trôi qua, Đệ-Nhất Cộng-Hòa không còn, mà một nhóm nhỏ phần-

tử thân-Diệm còn rơi-rớt lại vẫn còn ác-hiểm nhƣ thế; vậy thì khi họ còn nắm chính-quyền họ đã hành-sử thế 

nào.  

 Nếu vụ ngụy-tạo tài-liệu Việt-Cộng ở Huế mà đạt kết-quả do họ mong muốn, rồi các nơi khác cũng sẽ 

noi theo─giống nhƣ kế-hoạch biểu-tình, Huế mà làm xong là các nơi khác làm theo─không cần Tỉnh-Trƣởng, 

Tƣ-Lệnh Hành-Quân; chỉ cần bất-cứ một cá-nhân nào có thể báo-cáo tin-tức, chuyển trình tài-liệu, là đã có thể 

thêm thắt theo ý của nhóm chủ-trƣơng: hậu-quả sẽ nhƣ thế nào trên khắp vùng đất gọi là Miền Nam Tự-Do?  

 Tôi không là ngƣời của bất-cứ một chính-đảng hay giáo-hội nào; mà Trƣơng Công Đảm thì cũng 

không nặng tình đậm nghĩa với ai đến độ mù-quáng lý-trí và thui-chột lƣơng-tâm mà bao che cho lũ gian-manh. 

Huống gì anh đã thấy rõ là chúng sẽ còn lợi-dụng anh thêm trong nhiều âm-mƣu tiếp theo.  

 Trong vụ giả-mạo tài-liệu này, điều bí-mật đã đƣợc báo-cáo lên tôi cũng rất có thể sẽ đƣợc tiết-lộ cho 

ngƣời khác biết, và hậu-quả tất-nhiên sẽ là một phản-ứng mạnh của giới Phật-Tử, với mối liên-kết có sẵn với 

nhiều tổ-chức khác, thí-dụ Việt-Nam Quốc-Dân Đảng và Đại-Việt Cách-Mạng Đảng, mà ngoài Lực-Lƣợng 

Hòa-Giải Hòa-Hợp Dân-Tộc ra thì riêng Đại-Việt cũng đã là một chính-đảng có khối lƣợng đảng-viên đông nhất 

và mạnh nhất trên toàn cõi Việt-Nam Cộng-Hòa.  

 Việc làm bất-lƣơng của vài ba con chiên ghẻ, làm chứng dối nhƣ thế, rất có thể sẽ châm ngòi cho một 

cuộc nội-chiến khốc-liệt giữa hai giới Phật-Tử quá-khích và cựu Cần-Lao cực-đoan, sớm đẩy Việt-Nam Quốc-

Gia đến bờ vực thẳm tƣơng-tàn.  

*  

 Hôm qua, tài-liệu bắt đƣợc của Việt-Cộng mà Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên trình lên thì tôi đã giao 

cho Sở Nghiên+Kế làm Phiếu Chuyển chuyển-trình lên Bộ Tƣ-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ƣơng theo lệ thƣờng rồi. 

 Nhƣng hôm nay, về vấn-đề ngụy-tạo đoạn kết, có tầm quan-trọng lớn-lao đối với tình-hình an-ninh và 

nội-chính của Quốc-Gia, thì tôi đã tức-tốc vào báo-cáo riêng với Đại-Tá Nguyễn Xuân Lộc, Chỉ-Huy-Trƣởng 

Cảnh-Lực Vùng I, và tự tay đánh máy một Phiếu Trình mật, gửi riêng cho Chuẩn-Tƣớng Huỳnh Thới Tây, Phụ-

Tá Tƣ-Lệnh/Trƣởng Ngành Đặc-Biệt Trung-Ƣơng, bản sao gửi Thiếu-Tƣớng Nguyễn Khắc Bình, Tƣ-Lệnh 

Cảnh-Lực Quốc-Gia, và cử đại-diện thân-tín mang thẳng đến văn-phòng của hai vị ấy ở Sài-Gòn.  
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 Tất-nhiên tôi đã nêu tên nguồn tin và giải-thích rõ trƣờng-hợp nhận tin, đặc-biệt là Trƣơng Công Đảm, 

để giúp Cấp Trên kiểm-chứng dễ-dàng. Ngoài ra, tôi còn tuyệt-đối giữ kín vụ này tại địa-phƣơng mình, để tránh 

náo-loạn trong khi chờ-đợi quyết-định của Trung-Ƣơng.  

 Nguồn tin của tôi nói rõ rằng chính Đại-Tá Nguyễn Hũu Duệ, Tỉnh Trƣởng Tỉnh Thừa-Thiên, là nhân-

vật chủ-chốt trong việc thi-hành thủ-đoạn này, việc mà, nếu ông mà từ-chối – nhân-danh dân Chúa, làm theo lời 

Chúa hơn là lời Cha – thì hẳn chƣa biết chờ đến bao giờ Linh-Mục Nguyễn Kim Bính mới kiếm cho ra đƣợc 

một con chiên ngoan đạo kiểu đó theo ý của mình (Xem Chương "Linh-Mục Nguyễn Kim Bính.") 

         Đại-tá Duệ mà lên làm Tỉnh-Trƣởng ngoài đó là do đề-nghị đặc-biệt có tính-toán của tôi, chứ không phải 

là do "tài" hay "đức" gì của ông. Nhƣng ông đã để lộ ra ―tài đức‖ thật-sự của ông. Ông đã ép-buộc Trung-Tá 

Hoàng Thế Khanh, Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh ở dƣới quyền mình, hành-động theo kế-hoạch của nhóm 

"lãnh-đạo tinh-thần" cực-đoan của mình, qua Linh-Mục Nguyễn Kim Bính, Cha Xứ Phú Cam, trong chƣơng-

trình chung là bứng tỉa các nhân-sự mà họ cho là kẻ thù của phe Ky-Tô-Giáo quá-khích và cựu-Cần-Lao ác-ôn, 

mà bƣớc khởi đầu là ngụy-tạo đoạn kết vu-oan giá-họa tha-nhân trong bản Nghị-Quyết của Việt-Cộng nói trên. 

  

  

Trong cuốn sách in, tác-giả không nêu tên thật của kẻ làm chứng gian 

cũng nhƣ ngƣời báo-cáo Sự Thật về vụ này. 

(Trích) thư của cựu Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Thừa-Thiên, 

Trương Công Đảm: 
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NGƯỜI BẠN ĐỒNG-MINH FERGUSON  

   

   

 Trong suốt thời-gian từ Hiệp-Ðịnh Geneva 1954 đến Hiệp-Ðịnh Paris 1973, đã có khoảng vài chục 

ngƣời Mỹ làm Cố-Vấn và Phối-Trí-Viên cho tôi: đa-số họ là viên-chức cơ-quan Tình-Báo Trung-Ƣơng Hoa-Kỳ 

(CIA).  Mỗi ngƣời đều có những đặc-điểm nào đó, phần lớn là tốt, đối với công-tác chung hoặc đối với quan-hệ 

hợp-tác giữa hai bên.  Có một số đã để lại trong tôi nhiều kỷ-niệm không quên.  

 Tuy nhiên, ngƣời đã đẩy tôi vào một cuộc chiến-đấu gay-gắt, cùng một lúc với cả ba kẻ thù theo 

nguyên-tắc tình-báo -- đối-phƣơng, công-chúng, và đồng-nghiệp -- lại là một trong các Ngƣời Bạn Ðồng-Minh 

hậu-chiến của tôi, trong một năm rƣỡi tôi đƣợc Trung-Ƣơng đƣa trở về vùng chiến-tuyến, cũng là giai-đoạn 

lịch-sử cuối-cùng của Việt-Nam Cộng-Hòa.  Cuộc chiến-đấu ấy, éo-le thay, đã diễn ra ngay cả với những ngƣời 

bạn nhất-trí đồng-tâm, làm chung một việc, kể cả Ngƣời Bạn Ðồng-Minh.  

 Ngƣời đó là Ferguson.  

 Tôi biết rằng đa-số viên-chức tình-báo Mỹ đều mang tên giả; nhƣng, ngƣời nào đã có một vai trò, một 

chỗ đứng, thì đều cần có một cái tên, để phân-biệt kẻ khác với mình.  Dù sao, anh bạn này cũng đã ghi lại một 

dấu ấn sâu-đậm trong trí nhớ của tôi.  

 Món quà đầu tiên mà anh tặng tôi là việc anh bí-mật điều-tra về liên-hệ gia-đình của tôi.  

 Nguyên Bộ Tƣ-Lệnh Ðặc-Cảnh Trung-Ƣơng có khám-phá ra đƣợc một Cụm Tình-Báo Chiến-Lƣợc 

của Cộng-Sản Bắc-Việt hoạt-động tại Miền Nam.  Cũng nhƣ Vũ Ngọc Nhạ của cố Tổng-Thống Ngô Ðình 

Diệm, Huỳnh Văn Trọng, là Phụ-Tá của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, bị lột mặt nạ là cán-bộ nội-tuyến của 

đối-phƣơng.  Trong việc lùng bắt đồng-bọn tại địa-phƣơng, Trƣởng Ngành Ðặc-Cảnh hồi đó tại Vùng I là La 

Hƣng Nguyên, vì đã sơ-xuất để một số cán-bộ của địch lọt lƣới nên bị xem là Việt-Cộng nằm vùng.  Nguyên 

tạm trú tại nhà của ông Lê Văn Tập, một phú-gia tên-tuổi của Thành Ðà-Nẵng, bạn thân của thân-phụ Nguyên.  

Ông Tập có mấy ngƣời con gái trẻ cùng ở tại đây.  Do đó, nhân-viên điều-tra cho rằng Nguyên là con-rể trong 

nhà này.  Nay tôi mới đến, vì chƣa có chỗ ở, nên cũng tạm trú tại đó, là nhà của nhạc-phụ tôi.  Vì thế, khi Ngƣời 

Bạn Ðồng-Minh muốn tìm hiểu tôi, mà cách hay nhất là nhờ chính các thuộc-viên của tôi bí-mật điều-tra giùm, 

thì kết-quả là tôi trở thành anh em cột chèo với Nguyên, ngƣời đang bị theo-dõi vì bị nghi là cơ-sở nội-thành của 

đối-phƣơng.  

 Tôi phát-hiện đƣợc điều đó, nên đặt thẳng vấn-đề với Ferguson.  Trƣớc hết, tôi cho anh xem hồ-sơ của 

Nguyên, với tờ khai-hôn, chứng-minh là vợ đƣơng-nhân không có họ-hàng gì với gia-đình vợ tôi.  Ferguson vừa 

mừng-rỡ cám ơn tôi, vừa cắm-cúi ghi chép những điểm cần; tôi đoán là anh đang lựa lời để biện-minh cho việc 

làm của mình, mà suýt nữa là phạm phải lỗi-lầm. Cuối-cùng, không thể dối lòng, anh thú-nhận:  ―Tôi tƣởng là 

anh lọt vào lƣới tôi, nhƣng chính là tôi lọt vào lƣới anh!‖  Ðó là câu nói chống-chế xã-giao, nhƣng nó bộc-lộ 

đức-tính sòng-phẳng của ngƣời bạn đồng-minh.  

 Tiếp theo, tôi cho Ferguson biết về một liên-hệ khác trong gia-đình vợ tôi.  Ðiều lạ là Sở Tác-Vụ, tức 

bộ-phận ngoại-dịch, có giao-tiếp chặt-chẽ với Ngƣời Bạn Ðồng-Minh, thì không biết rằng ông Lê Văn Tập là 



thân-phụ của tiến-sĩ Lê Văn Hảo, Chủ-Tịch Mặt Trận Giải-Phóng Tỉnh Thừa-Thiên, mặc dù Sở Nghiên+Kế, tức 

bộ-phận nội-dịch, đã có đầy-đủ hồ-sơ tài-liệu về việc này.  Vợ tôi và Hảo là chị em khác mẹ cùng cha.  Hảo du-

học Pháp từ nhỏ, tốt-nghiệp xong về dạy học tại Viện Ðại-Học Huế, rồi nhân vụ cộng-sản tổng-công-kích Tết 

Mậu-Thân 1968 thì bỏ vào rừng theo đối-phƣơng.  Trƣớc kia, vợ tôi ở với mẹ ruột tại Huế, còn Hảo thì ở Châu 

Âu; sau ngày Hảo hồi-hƣơng thì Hảo chỉ ở Sài-Gòn và Huế, còn tôi thì bị cầm chân trên Cao-Nguyên.  Tóm lại, 

vì biết em hoạt-động cho cộng-sản nên vợ tôi không liên-lạc hỏi-han gì, còn tôi thì chƣa hề gặp mặt Hảo cho 

đền tận ngày hôm nay.  

 Ðó là tin-tức sốt dẻo, có giá-trị gấp bội phần so với vấn-đề La Hƣng Nguyên.  Tất-nhiên Ferguson đã 

cho tái-kiểm-chứng, và đã có đƣợc sự thật một cách đơn-giản, nhanh-chóng, dễ-dàng.  Từ đó, anh cởi-mở và 

tận-tụy với tôi hơn bao giờ.  Nhƣng cũng từ đó tôi phải khổ nhọc với công-vụ hơn bao giờ, vì phải đƣơng-đầu 

nhiều hơn với cả khách ngoài ngành cũng nhƣ bạn trong nghề, trong lúc còn phải đối-phó với quân thù cả đằng 

trƣớc mặt lẫn đằng sau lƣng.  

     *  

         Tiếp theo mấy Tỉnh ở Cao-Nguyên, tất cả các Tỉnh ở Vùng I cũng mất luôn. Dân, chính, công, quân, từ 

các Tỉnh thất-thủ kéo về Thị-Xã Đà-Nẵng chật đƣờng. Những kẻ có súng tha-hồ phá-phách, cƣớp của, hiếp dâm, 

giết ngƣời . Số-phận của Quân-Khu I chỉ còn trông cậy vào tình-hình an-ninh trật-tự tại hậu-cứ duy-nhất này . 

Đối với tôi, vận-mệnh của bất-cứ yếu điểm nào cũng tùy-thuộc vào quyết định của Hoa-Kỳ . Liệu Hoa-Kỳ có 

cố-thủ, hay sẽ bỏ rơi Đà-Nẵng, và...? 

                    * 

        Nhƣ có linh-tính báo trƣớc, tôi đã thực-hiện một chuyến đi quan-sát, chụp ảnh để làm kỷ-niệm, từ bên này 

sông Thạch-Hãn (Bến Hai) cho đến giáp ranh Sa-Huỳnh Bồng-Sơn, vừa kịp trƣớc khi quân ta rút khỏi các nơi 

này . 

        Tiếp đó, tôi cũng sợ, nếu mất Quân-Khu I thì tôi không còn có dịp gặp lại Ngƣời Bạn Đồng-Minh (tên gọi 

cố-vấn của Ngành Đặc-Cảnh) rất thân này của tôi, cho nên vào ngày 27-3-1975, tôi quyết định gặp riêng, đề-cập 

với Ngƣời Bạn Đồng-Minh của mình một số vấn đề thời-sự tế-nhị liên-quan đến chính-sách của Hoa-Kỳ đối với 

Việt-Nam. 

        Nhƣ để tỏ ra anh chỉ chú-trọng đến việc chống Cộng mà thôi, Ferguson mở đầu bằng lời khen tôi đã có 

sáng-kiến và đã thành-công trong việc móc-nối tuyển dụng các thành-viên cao-cấp trong hai Phái Đoàn Ba-Lan 

và Hung-Gia-Lợi làm nội-tuyến cho ta . Đó là những công-tác gián điệp có tầm-vóc quốc-tế. Họ đã tiếp-tục 

cộng-tác với các chuyên-viên Hoa-Kỳ, và một số về nƣớc trƣớc đã bắt đƣợc liên-lạc và bắt đầu làm việc tại chỗ 

với các Trƣởng Lƣới tình-báo của Thế-Giới Tự Do . 

        Furguson chỉ là một cá-nhân, mà cá-nhân nào thì cũng có cả dở lẫn hay . Anh lại là ngƣời Mỹ, mà ngƣời 

Mỹ nào thì cũng có tự do suy-nghĩ khác ngƣời . Anh không đại diện cho chính-quyền Mỹ, nhƣng anh hẳn-nhiên 

có biết ít nhiều nhận định kín đáo trong nội-bộ ngƣời Mỹ về tình-thế nói chung và các nhân-vật lãnh đạo nói 

riêng của nƣớc Việt-Nam Cộng-Hòa này . Tôi đi vào vấn đề: 

        -- Anh với tôi đều làm chung một việc, gồm có hai phần – tình-báo và hành động – nhắm chung vào một 

mục-tiêu; ấy là cộng-sản, kẻ thù chung. Nhƣng, thật ra, cả anh lẫn tôi đều có ít nhất là một mục-tiêu thứ hai, mà 

hai chúng ta giấu nhau; ấy là thành-phần thứ ba, đối-lập hoặc nằm ngoài thành-phần đƣơng-quyền... 

        Trong lúc Ferguson chƣa kịp xác-nhận hay phủ-nhận, tôi nói thêm: 

        -- Về phía Việt-Nam thì anh biết rồi . Chính-quyền xem nhƣ những kẻ đối-lập cũng là kẻ thù . Ngành Đặc-



Cảnh nhiều lúc đã bị sử dụng để phục-vụ riêng cho những kẻ cầm quyền. Do đó, ở phần hành động, Ngành Đặc-

Cảnh phải đứng về phía đƣơng-quyền. Các cơ-quan an-ninh tình-báo là công-cụ bảo-vệ chế độ; mà chế độ, theo 

họ, thì không phải là chính-thể hay hiến-pháp, mà là tập đoàn tại-quyền. Nói chung là họ muốn mãi mãi độc-

quyền lãnh đạo quốc dân. Thế thì mục đích đã khác đi rồi, nhất là khác với lập-trƣờng của Hoa-Kỳ và các nƣớc 

tự do . Phải thế không, anh? 

        Bạn tôi gật đầu; tôi nói tiếp: 

        -- Còn ngƣời Mỹ thì vừa giúp các nhà đƣơng-quyền chống Cộng, vừa tìm các tiềm-năng nhân-sự mới, để 

nếu cần thì thay thế, hầu mỗi ngày mỗi có những nhà lãnh đạo tài đức hơn... 

Ferguson vói một tay vỗ lên và bóp nhẹ trên vai tôi . 

Hồi đó, không có ngƣời nào là không thấy đƣợc sự bấp-bênh của tình-hình. Đã chấm dứt chiến-tranh, đã có Ủy-

Hội Quốc-Tế, nhƣng cộng-sản lại đánh phá mạnh hơn; dân quê vẫn chết-chóc, đói-khổ; và Quân-Lực Quốc-Gia 

thì thiếu đạn+bom. Sản-lƣợng ít-oi; viện-trợ Mỹ nuôi sống Nền Cộng-Hòa thì ngày nay đã giảm nhiều . Đời 

sống khó-khăn; công-chức và quân-nhân không sống đủ với đồng lƣơng. Công-luận bị lèo-lái theo ý muốn của 

đối-lập nếu không là cộng-phỉ và cộng-nô . Giữa phản-chiến và phản-chính không có biên-cƣơng. Tổng-Thống 

Nguyễn Văn Thiệu bị phần lớn báo-chí chỉ-trích, đa-số hội đoàn phản đối, và các phần-tử bất-mãn tẩy chay . 

Ngƣời ta cũng quy-trách cho cả Hoa-Kỳ. 

        Tôi kéo bàn tay của viên đại-tá CIA bạn tôi ra trƣớc mắt, vuốt ngƣợc những sợi lông dày và cứng trên mu: 

        -- Báo-chí Việt Nam gọi ngƣời Mỹ là những ―bàn tay lông-lá‖. 

        -- Tôi biết. 

        Chính-khách Ngô Đình Diệm là ngƣời đầu tiên mở trang sử chính-thức và công-khai quan-hệ với Hoa-Kỳ, 

nên tôi bắt đầu về ông Diệm trƣớc. Tôi hỏi thẳng: 

        -- Anh nghĩ thế nào về cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm? 

        -- Anh nói trƣớc đi! 

        Ferguson đẩy tôi đi trƣớc. Cũng nhƣ nhiều ngƣời Mỹ khác, anh muốn tỏ ra là mình không can-thiệp vào 

việc nội-bộ của nƣớc ngƣời .       Tôi bèn dò ý: 

        -- Hoa-Kỳ không muốn giết Diệm. Nhƣng điều chắc-chắn là Hoa-Kỳ không muốn chế độ Diệm tồn-tại lâu 

hơn. Kỳ-thị tôn-giáo là một trong nhiều nguyên-nhân, tuy chỉ nội một cái nguyên-nhân ấy cũng đã đủ sức 

thuyết-phục để Quân-Lực phải ra tay ... 

        -- Còn những nguyên-nhân nào nữa ? 

        -- Diệm đánh hỏng những giá-trị tinh-thần của Mỹ mà Hoa-Kỳ muốn Diệm là biểu-trƣng... 

        -- Những giá-trị nào đƣợc xét ở đây ? 

        -- Căn-bản là các quyền tự do ghi trong Tu-Chính-Án số 1 của Hiến-Pháp Hoa-Kỳ – ngôn-luận, báo-chí, 

tín-ngƣỡng, hội-họp ôn-hòa, đạo đạt ý dân – mà Diệm khinh thƣờng.  Diệm tự cho mình cao hơn Hiến-Pháp 

("đằng sau hiến-pháp, còn có tôi!"). 

        -- Gì nữa ? 

        -- Diệm phá vỡ kế-hoạch của Mỹ thành-lập Liên-Bang Đông Dƣơng và Liên-Phòng Đông Bắc Á-Châu . 

Và Diệm hầu nhƣ suýt dâng nốt Miền Nam Việt-Nam cho cộng-sản: ông mƣu-toan thỏa-hiệp với Bắc-Việt, lúc 

ấy là một khối chính-trị và quân-sự to lớn, thống-nhất và ngoan-cƣờng bội phần hơn Miền Nam, có thừa thủ 

đoạn và khả-năng tiêu diệt thành-phần Quốc-Gia . Ông muốn trở lại với Pháp; ông muốn lạnh nhạt với Mỹ, 

trong lúc đối-ngoại thì mọi việc đều nhờ Mỹ đỡ đầu, đối-nội thì nền kinh-tế còn phôi-thai, cả guồng máy chính-



quyền, trị-an và quốc-phòng, v.v... đều sống nhờ vào viện-trợ của Hoa-Kỳ.. 

        -- Anh nghĩ thế nào về cái chết của Diệm? 

        Ô hay, tôi định hỏi anh thì anh đã hỏi ngƣợc lại tôi . Chúng tôi nhìn nhau rồi cả hai cùng cƣời . Tôi nói: 

        -- Diệm tự giết mình! 

        Ferguson trố mắt nhìn tôi xem tôi có nói đùa hay không. Tôi giải-thích thêm: 

        -- Về mặt sự-việc: cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, dù muốn dù không, cũng đã trở thành một con hổ dữ. 

Hé một lời nói, lộ một cử-chỉ mà vây cánh ông cho là phạm-thƣợng thì khó mà thoát bàn tay tàn độc của thủ-hạ 

ông. Huống gì, lật đổ ông, lùng rƣợt ông, bắt trói ông... Tôi kính trọng Diệm, tôi không tán đồng việc giết Diệm, 

tôi phản đối cách giết Diệm; nhƣng tôi thông-cảm tình-cảnh của những kẻ đã cỡi lên đầu hổ rồi . Giết hổ hay hổ 

giết mình. Có thể xem nhƣ ―tự-vệ‖ mà thôi . 

        -- Còn mặt nào nữa ? 

        -- Về mặt tinh-thần: 

        Thứ nhất: Diệm chịu ảnh-hƣởng Đạo Nho, muốn mình ―tiết trực, tâm hƣ‖. Nhƣng Đạo Nho lấy ―trung-

quân‖ làm trọng; mà Diệm thì không chịu làm một bề-tôi lƣơng đống, đã phản-bội Bảo Đại để lên làm Nguyên-

Thủ Quốc-Gia, tức đã phạm tội bất-trung với vua . Thế là Nho-Giáo không dung. 

        Thứ hai: Diệm lật đổ Bảo Đại vì Bảo Đại bất-tài . Điều đó đúng; tức Diệm thực-thi chủ-nghĩa duy-ích, một 

thứ đạo đức mới . Nhƣng học-thuyết vị-lợi ấy chủ-trƣơng nhân danh đa-số, để làm điều có ích lợi chung. Trong 

lúc đó, áp dụng chủ-nghĩa thực dụng cho thiểu-số phe mình mà thôi, chính Diệm cũng đã biết trƣớc là sẽ lâm-

nguy . Ông nói: ―Tôi chết, hãy trả thù cho tôi!‖ Nếu chết tự-nhiên thì tại sao lại phải trả thù ? Và Diệm cũng đã 

nêu lên tiền-lệ: mình truất ngôi ngƣời này đƣợc, thì kẻ khác cũng lại hất cẳng mình đƣợc, chứ sao! Các tƣớng 

chỉ noi gƣơng ông mà thôi! Đó là quy-luật sinh-tồn! Thế là đạo đức mới cũng quật lại ông. 

        Thứ ba: Diệm là tín đồ Đạo Ky-Tô. Theo Đạo ấy thì, ―Satan là Chúa của đời này‖ (2 Cor 4:4) Chính ―Đức 

Jesus cũng gọi Quỷ Satan là vua, chúa (kẻ thống-trị, bá-chủ) của thế-gian này‖ (John 12:31) và Thánh-Kinh xác-

nhận ―Cả thế-gian đều phục dƣới quyền ma-quỷ, đều nằm trong tay ma quỷ (cả thế-giới đều ở dƣới quyền 

thống-trị của Quỷ-vƣơng‖ (1 John 5:19). Với tƣ-cách chủ-nhân-ông của cả thế-giới loài ngƣời, ―Satan đem Đức 

Jesus lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy các nƣớc vinh-quang rực-rỡ khắp thế-giới, quyến-rũ Ngài rằng: Ngƣơi 

chỉ cần quỳ gối thờ lạy ta, là ta sẽ cho ngƣơi làm chủ tất cả thế-gian này!‖ (Matt 4:8,9). Đức Jesus từ-chối; Ngài 

cầu-nguyện Đức Chúa Trời: ―Con đã rao truyền lời Cha cho các tín đồ, nên ngƣời đời thù ghét họ, vì họ không 

thuộc về thế-gian, cũng nhƣ Con không thuộc về thế-gian‖ (John 17:14). Lời Đức Chúa Trời kể rằng: ―Các vua 

thế-gian nổi dậy, các lãnh-tụ bàn nghị cùng nhau, âm-mƣu đối đầu với Jehovah Đức Chúa Trời và nghịch với 

Đức Jesus là Đấng chịu xức dầu của Ngài‖ (Ps 2:2). Do đó, Chúa dạy: ―Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu 

(quyền-hành, danh-vọng, lợi-lộc) bất-cứ những gì thuộc về thế-gian (1 John 2:15-17). Thánh-Kinh giảng thêm: 

―Kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa Trời tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời; kẻ thù đó là thế-gian‖ (Jas 4:4). 

Ngay chính trong giới tín đồ của mình, khi ―Đức Jesus thấy họ sắp tạo áp-lực đƣa Ngài lên làm vua, Ngài liền 

bỏ đi lên núi ở một mình‖ (John 6:15), không chịu làm vua ở thế-gian. Nói chung, ngày nào mà Đấng Cứu-Thế 

chƣa tái-lâm (chƣa tận-thế), thì ngày đó ―Cả thiên-hạ (toàn thể thế-giới loài ngƣời) còn bị Quỷ-vƣơng hay Satan 

lừa dối, dỗ dành‖ (Rev 12:9), ―làm mờ tối tâm trí (mù lòng)‖ (2 Cor 4:4), còn ―kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa 

Trời‖ (Jas 4:4) tức là ―các vua thế-gian‖ (Ps 2:2). Tóm lại, tín đồ Đạo Chúa là ngƣời không thuộc về thế-gian; 

mà Diệm làm Tổng-Thống tức là làm một vua ở thế-gian, dƣới quyền của Quỷ Satan, và chống lại Đức Chúa 

Trời . Hơn nữa, Đạo Chúa cấm đoán mọi Đạo khác, theo các Điều Răn thứ 1 và thứ 2 của Đức Chúa Trời: ―Các 



ngƣơi không đƣợc thờ thần nào khác, ngoài Ta; không đƣợc khắc hình tƣợng-trƣng cho bất-cứ cái gì trên cõi đời 

này; không đƣợc thờ phụng chúng‖ (Ex 20:3-5). Thế mà Diệm còn tôn sùng giáo-lý Đức Khổng, dùng hình 

khóm trúc làm biểu-hiệu cho tinh-thần Nho Giáo của mình, khắc vào ấn-tín của mình và của cả Quốc-Gia . Thế 

là Thiên-Chúa-Giáo cũng không dung. ―Quân thù trồng rặt loại nho lấy giống từ vƣờn Sô Đôm với đất từ đồng 

Gô Mo; trái đắng và chua, làm thành rƣợu độc nọc rắn‖. Tất-nhiên Đức Chúa Trời phải ―ganh tị‖ (Zec 1:14), vì 

Chúa là Chúa ―phân bì‖ (De 32:16; PS 78:58), ―động lòng ghen‖ (Zec 1:14), nên Chúa phải trừng-trị, phải trả 

thù: ―Báo thù là việc của ta, Ta làm cho chúng ngã nhào, tai họa ào đến tức-thời‖ (Deut 32:32-35)... 

        Ferguson ngẫm-nghĩ một lát rồi dò dẫm hỏi tôi: 

        -- Chuyện đã qua rồi, phải không? 

        -- Cái đó còn tùy . Nhƣng có vài điều đáng nói: Thứ nhất, Diệm phản Bảo Đại thì Diệm vẫn còn mắc nợ 

Bảo Đại, vì Bảo Đại dùng Diệm mà Diệm không giúp ích gì cho Bảo Đại; nhƣng các tƣớng lật Diệm thì Diệm 

vẫn còn mang ơn các tƣớng, vì Diệm dùng các tƣớng thì các tƣớng đã liều thân xông pha trận-tiền, đánh dẹp các 

giáo-phái, bình định xứ sở, ổn định tình-hình cho chế độ Diệm vững an. Thứ hai, nếu Diệm có đức, có tài, thì đó 

là thuộc-tính của một ngƣời, không nhất-thiết có nghĩa là mọi ngƣời khác đều tầm-thƣờng mọi mặt, và bất-cứ đồ 

đệ nào còn sót lại của Diệm cũng xứng đáng lên làm lãnh-tụ quốc dân... 

        Tƣởng rằng chừng đó đã đủ, tôi hỏi qua chuyện mới: 

        -- Anh nghĩ thế nào về Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu ? 

        -- Cũng xin nhƣờng anh! 

        Thế là Ferguson lại đẩy tôi đi trƣớc nữa . Tôi thấy cần phải rào đón phần mình trƣớc tiên: 

        -- Chắc anh đã biết là tôi đối-lập với Thiệu . Nhƣng tôi chỉ chống tính-cách quân-phiệt, tôi chỉ phản đối 

việc quân-cách-hóa Chính-Quyền, nhất là với Cảnh-Lực; tôi đòi hỏi thực-thi Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa, là một 

quốc-sách tối-thƣợng mà Hoa-Kỳ tặng cho để làm sách-lƣợc hậu-chiến, nhƣng Thiệu xếp bỏ không dùng. Trong 

việc chống Thiệu, tôi khác ngƣời ta . 

        -- Ngƣời ta chống Thiệu thế nào ? 

        Tôi thấy là Ferguson đang ―moi tin‖ tôi, nhƣng tôi cũng thử dò đƣờng: 

        -- Lực-Lƣợng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc thì có đông đảo quần-chúng, là giới Phật-tử chiếm trên chín 

mƣơi phần trăm dân-số, có sẵn ứng-viên lý-tƣởng vào chức-vụ Tổng-Thống, là Dƣơng Văn Minh. Nếu là ứng-

viên dân-sự thì khó lòng đƣợc lòng mọi tƣớng, nhƣng Minh là đại-tƣớng. Minh hòa-hoãn với cộng-sản, và Hà-

Nội đã bắn tiếng chỉ nói chuyện với Minh. Đa số đã chán chiến-tranh, lại ngán cộng-sản, nên đặt hy-vọng vào 

Minh. Nhƣng Lực-Lƣợng này không bạo động, và chỉ chờ đợi đến kỳ bầu-cử Tổng-Thống vào cuối năm nay mà 

thôi . 

        -- Anh cứ nói đi! 

        -- Đại-Việt Cách-Mạng Đảng là một chính đảng có nhiều đảng-viên nhất, lại đƣợc tổ-chức chặt-chẽ. Họ có 

nhiều đảng-viên giữ các chức-vụ trọng-yếu trong Chính-Quyền. Họ có thực-lực chính-trị. Lãnh-tụ của Đảng là 

Hà Thúc Ký nặng ký hơn Thiệu trong cuộc chạy đua giành phiếu nay mai . Tuy thế, có nhiều đảng-viên có thể 

bầu Minh. 

        -- Xin nói tiếp đi! 

        -- Việt-Nam Quốc Dân Đảng là một chính đảng kỳ-cựu, có thời mạnh hơn Việt-Minh tức Cộng-Sản Việt-

Nam. Sau này phân-hóa thành nhiều hệ-phái, phải đứng chung với Đảng Dân-Chủ của Thiệu trong một Liên-

Minh. Hiện Vũ Hồng Khanh, một lãnh-tụ chính-trị mà Hồ Chí Minh đã phải nài-nỉ mời đồng ký tên ngang hàng 



với mình trong bản thỏa-hiệp thành-lập chính-phủ Quốc+Cộng liên-hiệp vào năm 1946, đang nỗ-lực thống-nhất 

lại . Mục đích của họ là phục-hồi uy-tín và địa-vị của Đảng cả ở trong nƣớc lẫn ở nƣớc ngoài . Họ không hoàn-

toàn đồng-minh với Thiệu, và nhiều đảng-viên cũng có thể chọn Minh. 

        -- Còn các tổ-chức khác nữa ? 

        -- Phong-Trào Quốc-Gia Cấp-Tiến dựa vào các nhà khoa-bảng và giới học-thức trẻ. Họ muốn cải-cách 

kinh-tế là huyết-mạch của quốc dân, vì cho rằng nhà cầm quyền hầu nhƣ bất-chấp cán cân mậu dịch và vấn đề 

cung cầu ... Các đoàn-thể khác nói chung thì chỉ đƣa ra một vài ý-kiến mới, nhằm mục đích trình diện một vài 

nhân-vật tranh đấu cấp địa-phƣơng, nhắm ghế Quốc-Hội hoặc Hội Đồng Tỉnh, Thị. Một số phần-tử nặng tinh-

thần dân-tộc thì cho là Thiệu quá lệ-thuộc Hoa-Kỳ. Còn trên bình diện cá-nhân thì phần đông chống Thiệu theo 

kiểu trƣng diện một món thời-trang, sợ không đối-lập thì bị xem là lỗi-thời! 

        Ferguson cùng cƣời theo tôi . Lát sau, anh dè dặt: 

        -- Nay Huế đã mất, nhƣng những ngƣời liên-hệ với Huế thì vẫn còn. Anh thấy hệ-lụy của nó đối với tình-

hình mới tại các Tỉnh trong Nam sẽ nhƣ thế nào ? 

        Ngƣời Bạn của tôi nhắc đến những việc mà tôi cố ý hoặc bỏ qua hoặc dành nói sau . Tôi phải nói luôn: 

        -- Đảng Nhân-Xã, tức Đảng Cần-Lao Nhân-Vị đổi mới, chỉ hoạt động bên trong các giới tín đồ Đạo Ky-Tô 

và cựu cơ-sở Đảng Cần-Lao . Bên ngoài, họ có Phong-Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình. Hòa-

Bình thì chƣa thấy có kế-hoạch khả-thi . Tham-nhũng thì là cụ-thể, nhƣng chƣa phải là yếu-tố quyết định hàng 

đầu . Theo họ, lật đổ Ngô Đình Điệm mới là tội-phạm tối-trọng, bất-khả khoan dung. Họ đã bắt đầu bạo động. 

Mục đích của họ là thay thế Thiệu ngay, bằng một Tổng-Thống và Chính-Quyền rập khuôn Đệ-Nhất Cộng-Hòa 

. 

        -- Anh nghĩ thế nào ? 

        Tôi đáp: 

        -- Diệm nếu còn sống thì ông cũng đã mãn các nhiệm-kỳ hiến định từ lâu . Ngƣời của thời này không thể 

giải quyết việc của thời kia . Không dƣng mà các cộng-tác-viên ban đầu đã rời bỏ, rồi trí-thức chống đối, rồi 

nhiều thành-viên nội-các từ-chức, rồi dân-chúng sôi-sục bất-bình, rồi chính ngƣời nhà cũng chia tay . Quân-đội 

bắt đầu đảo-chánh từ 1960, ném bom Dinh Tổng-Thống từ 1962. Việc gì phải đến là cứ đến. Háo-hức dẹp một 

tảng đá cản đƣờng, không ai ngờ trƣớc bãi lầy tiếp theo . Nhƣng hẳn không ai muốn cho tình-hình xấu đi . Lịch-

sử đã sang trang. Vấn đề bây giờ không phải là khóc mình, hận ngƣời, mà là làm sao để cải-thiện tình-hình. Có 

ai xứng đáng để lên thay Thiệu không, và, nếu thay Thiệu thì thay cách nào ? 

        -- Ý anh thế nào ? 

        -- Trƣớc hết, nói về ngƣời thay . Tôi thấy là không, hoặc chƣa, có ai có đủ điều-kiện để lên thay Thiệu . 

Riêng đối với Mỹ, nếu có thì tất Hoa-Kỳ đã bật đèn xanh cho lên rồi! 

        Ferguson cố gắng giữ nguyên nét mặt vô-tƣ . Anh tiếp-tục hỏi tôi: 

        -- Còn về cách thay ? 

        Tổng-Thống là ngƣời lãnh đạo toàn dân. Xuất-xứ có thể là bất-cứ đâu, nhƣng đối-tƣợng phục-vụ không 

phải chỉ là một chính- đảng, một giáo-hội, một xã-giới, hay một gia-đình. Về Thiệu, tôi đã suy nghĩ về hai 

trƣờng-hợp có thể xảy ra: ông tự giải-quyết, hoặc bị giải-quyết. Tôi nói ngắn gọn: 

        -- Thiệu đang gặp nhiều khó-khăn: Hoa-Kỳ rút ra, cộng-sản tiến vào, đối-lập lấn lên. Lần đầu tiên ngƣời 

dân Việt-Nam đƣợc tự do xúc-phạm một nguyên-thủ quốc-gia mà không sợ bị bắt nhốt, trả thù, nhƣ dƣới thời 

Diệm. Theo tôi, Thiệu không nên tham-quyền cố-vị. Vì chống mình nên ngƣời ta chỉ nhắm vào việc thay mình. 



Nếu mình bắn tiếng từ-chức thì tự-nhiên sẽ nổi lên tất cả các chuẩn-ứng-viên thay mình; dân-chúng sẽ so-sánh 

lựa-chọn giữa họ với mình; và ngƣời ta sẽ quay lại chống nhau, làm sáng tỏ ƣu khuyết điểm của từng ngƣời; 

mình dựa vào đó mà tu-chính và quyết định ở lại hay ra đi . Nếu Thiệu từ-chức, hoặc ông bị mất trí hay mệnh-

vong, thì cũng chỉ có Phó Tổng-Thống Trần Văn Hƣơng lên thay, cho đến cuối năm 1975 mới hết nhiệm-kỳ. 

Với Hƣơng, tình-hình sẽ nhƣ thế nào ? Còn nếu muốn loại cả chế độ Thiệu tức-thời thì chỉ có cách là đảo-chính 

quân-sự, việc mà chắc đã có kẻ chủ-trƣơng nhƣng không thuyết-phục đƣợc ai nên không xảy ra . Nhƣng nếu xảy 

ra thì Chính-Quyền cũng sẽ chỉ nằm trong tay các tƣớng Minh, Khiêm, Kỳ, v.v... hoặc ngƣời nào khác thì cũng 

thế thôi . Có khuôn mặt nào nổi bật hơn đâu ? Kinh-nghiệm Cách-Mạng 1-11-1963: thay đổi toàn diện thì tình-

hình sẽ nhƣ thế nào ? Tóm lại, ngƣời ta mới nghĩ đến việc loại Thiệu, nhƣng chƣa nghĩ đến tình-hình hậu-Thiệu; 

hoặc cũng đã có nghĩ đến, nhƣng không thực-tế, chỉ chủ-quan, cầu-may . Thực-tế là đã có Việt-Nam-Hóa, 

không còn báo-cô Hoa-Kỳ nhƣ trƣớc đƣợc nữa, mà quốc dân thì chƣa đủ sức tự-túc tự-tồn. Giặc đã đến bên 

lƣng, không còn thì giờ để làm lại từ đầu ... 

        Im lặng một lát, rồi Ferguson hỏi tôi mà tôi nghe nhƣ anh tự hỏi mình: 

        -- Không còn cách nào nữa ƣ ? 

        Tôi nói chậm rãi: 

        -- Đáng lẽ đã có nhiều cách rồi ! 

        Bạn tôi nhƣớng mắt lên, đợi chờ. 

        -- Đệ-Nhất cũng nhƣ Đệ-Nhị Cộng-Hòa Việt-Nam chỉ thấy cái phần chiến-thuật chứ không thấy cái phần 

chiến-lƣợc của các kế-hoạch mà Hoa-Kỳ đƣa ra . Ngoài ra, họ chỉ chú-trọng cái phần ƣu mà không quan-tâm 

đến cái phần khuyết, ở cuối mỗi kế-hoạch đều có nêu lên. Hơn nữa, còn có hai nhƣợc điểm về phần Hoa-Kỳ. 

Cố-vấn Mỹ chỉ là cấp thừa-hành, đâu phải ai cũng hiểu đƣợc thâm-ý khi soạn-thảo kế-hoạch của cấp Trung-

Ƣơng; thế mà họ đã để cho Đồng-Minh Việt-Nam cứ xem cố-vấn Mỹ nhƣ thƣớc ngọc khuôn vàng. Trong lúc 

đó, các cấp Trung-Ƣơng và ngoại-giao sành-sỏi của Mỹ thì cứ phép-tắc lễ-nghi; đáng lẽ phải nói huỵch-toạc ra 

nhƣ giữa các bên phối-tác với nhau, thì họ lại chỉ bóng-gió xa-xôi, mặc cho ngƣời nghe hiểu lầm. 

        -- Xin anh nói rõ hơn. 

        -- Diệm đã phá hỏng kế-hoạch của Mỹ nên mới hỏng bét. Bây giờ Thiệu cũng bỏ lỡ kế-hoạch của Mỹ nên 

phải dở dang. 

        -- Anh muốn nói về ―Cảnh-Sát-Hóa‖ và trƣớc đó là ―Liên-Bang Đông Dƣơng‖, ―Liên-Phòng Đông-Bắc Á-

Châu‖? 

        -- Vậy anh muốn tôi nói về vấn đề gì khác nào ? 

        -- Nếu còn vấn đề gì khác, sao không nói ra ? 

        Tôi ngƣng một lát, rồi đánh bạo nói lên ý nghĩ của mình: 

        -- Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa quả thật thiện-chiến, tinh-thần rất cao, nhƣng dù có đƣợc Hoa-Kỳ tiếp-

tục viện-trợ và yểm-trợ thì cũng vẫn sẽ không bao giờ thắng đƣợc Cộng-Sản Việt-Nam! 

        Ferguson không giấu nổi vẻ ngạc-nhiên. Tôi giảng giải thêm: 

        -- Lính phải ngăn-chận kẻ thù đằng trƣớc để che-chở dân đằng sau . Đằng nầy: ở cấp Xã thì Nghĩa-Quân 

thu mình trong một vài chòi gác; ở cấp Quận thì Địa-Phƣơng-Quân thủ thế trong khuôn-viên trụ-sở Chi-Khu; 

còn Chủ-Lực-Quân thì sau các cuộc hành-quân là rút về trại binh. Cộng-sản chiếm đƣợc phần lớn không-gian và 

thời-gian, nhất là ban đêm, cô-lập lính trong đồn và chế-ngự dân bên ngoài . Lính đã không bảo-vệ đƣợc dân thì 

thôi, làm sao mong dân phải làm khiên mộc bên ngoài bảo-vệ cho lính trong đồn? 



        Ngƣời bạn của tôi ngẫm-nghĩ một lát rồi hỏi lại tôi: 

        -- Thế còn Cảnh-Lực thì sao ? 

        -- Cảnh-Lực, với tổ-chức và điều-hành hiện nay, không giúp đƣợc gì đúng với mong đợi của mọi ngƣời . 

Cảnh-Sát mới xuống đến Xã, các Xã ―an-ninh‖ mà thôi, và chỉ là Cảnh-Sát Sắc-Phục, không làm điệp-báo, 

không lùng diệt, và cũng không chống-cự nổi nếu bị đối-phƣơng tấn-công. Đặc-Cảnh thì ở cấp Quận, và Ban 

Tác-Vụ chỉ có mấy ngƣời, làm sao nắm hết các Xã, các Thôn trong khắp khu-vực trách-nhiệm của mình, nhất là 

khi không có đủ phƣơng-tiện để tổ-chức các đƣờng dây ... 

        Ferguson hỏi vặn tôi: 

        -- Nghe anh có vẻ bi-quan. Thế tại sao hôm trƣớc anh lại nài ép tôi, và tôi đã nhiệt-thành giúp anh, bênh-

vực Việt-Nam Cộng-Hòa trƣớc các Dân-Biểu và Thƣợng-Nghị-Sĩ Hoa-Kỳ khi họ đến tận chỗ quan-sát tình-hình 

tại Vùng I này ? 

        -- Anh muốn tôi cứ để mặc cho chính-thể này suy sụp sao ? 

        Chừng thấy câu chuyện hơi găng, Ferguson liền đổi đề-tài: 

        -- Tôi thấy anh có nhiều hiểu biết và nhận định giá-trị hơn ngƣời. Ƣớc chi anh là Tổng-Thống của nƣớc 

này! 

        Dù anh nói thật hay nói mỉa tôi, tôi cũng không cần. Tôi đã bốc đồng: 

        -- Tôi đợi thăng cấp vào ngày mồng 1 tháng 6 này, xong tôi ứng-cử vào Quốc-Hội . Tôi vào một Khối hoặc 

một Ủy-Ban. Tôi ra một tờ báo . Tôi lập một hội đoàn. Và tôi ứng-cử Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa . Anh 

nghĩ sao ? 

        Ferguson trả lời: 

        -- Tại sao lại không? 

        Tôi muốn nhân dịp dò xét thái độ của anh đối với mình: 

        -- Nhƣng điều quan-trọng là anh có ủng-hộ tôi hay không? 

        Ngƣời Bạn Đồng-Minh đƣa ngay tay ra bắt tay tôi: 

        -- Tại sao lại không? 

        Chúng tôi ôm nhau mà cƣời . Sau đó, trở lại với chủ đích của mình, tôi nói: 

        -- Tôi đã đƣa cho Watkins, viên-chức phụ-tá của anh, một chiếc máy truyền-tin cầm tay, với tần-số và mật-

hiệu liên-lạc với tôi 24/24 giờ. Khi nào anh rời Đà-Nẵng thì anh hoặc anh ấy gọi tôi . 

        -- Watkins đã nói cho tôi biết rồi . 

        Đề-cập đến sự việc ấy, bỗng-nhiên tôi thấy nghẹn-ngào . Tôi rán hỏi thêm một câu: 

        -- Tóm lại, Hoa-Kỳ có bỏ Đà-Nẵng không? Và Hoa-Kỳ có bỏ Việt-Nam không? 

        -- Anh đã biết câu trả lời của tôi rồi! 

        Thật là một câu trả lời ―khôn-ngoan‖. Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng biết Ngƣời Bạn Đồng-Minh Hoa-Kỳ 

Ferguson đã trả lời tôi nhƣ thế nào . 

                    * 

        Ngay đêm hôm ấy, Tòa Tổng Lãnh-Sự Hoa-Kỳ tại Vùng I bí-mật ra đi .  Sáng sau, 28-3-1975, từ trong trụ-

sở của họ khói đen từ mấy thùng đốt hồ-sơ tài-liệu bốc lên ngút trời .  Tôi tìm và gọi cho đến hôm sau vẫn 

không vân mòng Ngƣời Bạn Đồng-Minh.  Và ngày 29-3-1975 đƣợc xem là ngày thất-thủ của thủ-phủ Miền 

Trung.  



   

 VƯỢT VÙNG CHIẾN-TUYẾN  

 Lâu nay tôi là ngƣời đƣợc quyền ký phiếu giữ chỗ ƣu-tiên trên các chuyến bay của Hãng Hàng-Không 

―Air America‖ do Ngƣời Bạn Ðồng Minh thuê bao, miễn-phí cho bất-cứ ngƣời Việt-Nam nào mà chữ ký của tôi 

đƣơng-nhiên công-nhận là có liên-hệ công-vụ với mình.  Thế nhƣng hôm nay có nhiều hành-khách phải ở lại 

chờ, mặc dù Hãng đã tăng-cƣờng nhiều tàu và nhiều chuyến, vì tôi đã ký trƣng-vận cho cả vợ+con của nhiều 

thuộc-viên di-tản vào Sài-Gòn mà trƣớc tình-hình nguy-cấp tôi không nỡ chối-từ.  

 Cảnh-nhân, cũng nhƣ công-chức và quân-nhân, đào-nhiệm khá nhiều.  Tôi phải ký giấy giới-thiệu, kể 

cả Lệnh Công-Tác, để hợp-thức-hóa cho nhân-viên đƣa gia đình ra đi.  Ðàng nào thì họ cũng đã quyết-định rời 

bỏ nhiệm-sở rồi.  Ngoài các loại tàu của Hải-Quân VNCH và các loại ghe của tƣ-nhân ra, các cơ-quan quốc-tế, 

các tổ-chức thiện-nguyện, các Hội Thánh Tin Lành của Hoa-Kỳ, v.v... cũng đã đƣa đến nhiều phi-cơ và hải-

thuyền để giúp cho ngƣời dân thoát ra khỏi Vùng I đang lâm nguy .  

 Ðồng-bào từ các Tỉnh Quảng-Ngãi, Quảng-Tín chạy ra, kể chuyện Việt-Cộng trả thù đối-phƣơng và 

thảm-sát lƣơng-dân trong đó, khiến dân-chúng ngoài này khiếp vía, kinh hồn.  

 Thành Ðà-Nẵng không còn luật-pháp hay trật-tự gì.  Mệnh sống con ngƣời rẻ hơn con giun.  Nào là 

một toán vũ-trang này vừa cƣớp đƣợc một túi tiền của Ngân-Hàng ―Thƣơng-Tín‖, liền bị một toán vũ-trang 

khác bắn hạ để phổng tay trên.  Nào là một nhóm mặc đồ rằn-ri nọ vào tiệm ―Thế-Giới Tửu-Gia‖ ăn nhậu thả 

giàn không trả tiền xong còn cƣỡng-dâm nữ-chiêu-đãi-viên trƣớc mắt mọi ngƣời.  Nào là một tốp có súng kia 

chận đƣờng một viên đại-tá đang đi xe Jeep nhà binh, với tài-xa và vệ-sĩ đều mang vũ-khí và mặc chiến-bào, 

ngay giữa đại-lộ Quang Trung, để tên cầm đầu sỉ-vả và giáng thẳng một bạt tai vào mặt viên sĩ-quan cao-cấp ấy, 

mà ông đành phải chịu thua chứ không dám có phản-ứng gì...  

 Trong cảnh hỗn-loạn ấy, tôi đã đặc-biệt tăng-cƣờng nhân-viên bám sát các cán-bộ và cơ-sở Việt-Cộng 

nội-thành, cả còn tự-do lẫn đã cộng-tác với nganh an-ninh phản-gián Quốc-Gia, không để xảy ra một hoạt-động 

tai-hại nào.  Nhƣng Cộng-Sản Bắc-Việt đã có đại-bác 130 ly rồi, chỉ ở trên núi mà pháo-kích xuống thì chúng 

cũng đã thừa sức phá nát phố-phƣờng rồi; huống chi phe mình với nhau mà lại trở mặt bạo-hành, tự biến mình 

thành kẻ thù của nhau, nhƣ thế làm sao dân-nhân không suy-sụp tinh-thần và mất hết niềm tin.  

 Ngoài Trung-Ƣơng của Ngành Ðặc-Cảnh ra, các cấp chỉ-huy thuốc Khối Hành-Quân và Trung-Tâm 

Hành-Quân về phía Sắc-Phục tại Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia cũng chốc chốc lại gọi ra xin gặp tôi để trực-

tiếp hỏi về tình-hình ngoài này.  Họ đề-cập đến cái ―Kế-Hoạch Di-Tản‖, tức Di-Tản I mà tôi đã biết, đại-ý là 

nhân-viên Cảnh-Sát thuộc Tỉnh Quảng-Trị sẽ phân-tán mỏng xuống bất-cứ tàu nào, vào tập-trung tại Cảng Cam-

Ranh trong Vùng II, tại đây sẽ có một tàu lớn của Hải-Quân đƣa tiếp vào Nam.  Họ chƣa thảo xong Kế-Hoạch, 

nếu có, Di-Tản II và Di-Tản III, v.v... cho cả nhân-viên Tỉnh Quảng-Tín và Tỉnh Quảng-Ngãi, đã mất vào các 

ngày 22, 23-3-1975, chƣa kể Tỉnh Thừa-Thiên cũng đã thất-thủ hôm qua rồi; và họ cũng chƣa tƣởng-tƣợng nổi 

là các làn sóng ngƣời chay giặc đã tràn ngập hết các hải-cảng Vùng I này --- ngƣời ta bắn nhau để giành ghe 

xuồng; xà-lan không dám cặp bờ -- kiếm cách ra khơi đâu phải là chuyện dễ-dàng nhƣ đặt bút ký trên mặt giấy-

tờ.  

 Tối ấy, tôi không buồn mở máy thu-thanh.  

 Trong các hoạn-nạn trƣớc, ngành Truyền-Thông Quốc-Gia đã không nói đủ mức ác-độc của kẻ thù, khi 

cộng-sản nhẫn-tâm chôn sống tập-thể hàng ngàn đồng-bào trong cuộc Tổng-Công-Kích Tết Mậu-Thân 1968 ở 

cố-đô, cũng nhƣ khi Bắc-Việt Xâm-Lƣợc ngang-nhiên tấn-công qua vùng phi-quân-sự, làm cỏ cổ-thành Quảng-

Trị, tàn-sát dân lành trên đƣờng chạy giặc vào Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972.  

 Trong biến-loạn lần này, những tấm gƣơng chiến-đấu anh-dũng của ngƣời chiến-sĩ Cộng-Hòa cũng 

thiếu đƣợc quảng-bá đề-cao.  Trái lại, khán-giả đã chỉ nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ cảnh một viên tƣớng hiểu-dụ 

các đoàn quân sắp rời phi-trƣờng Pleiku đi hành-quân, mà khi sĩ-quan Chiến-Tranh Chính-Trị hô khẩu-hiệu thì 

chỉ có một ít tiếng yếu-ớt từ các đội-ngũ hô theo; và cảnh dăm quân-viên trên trực-thăng đang bay về hƣớng 



Buôn Ma Thuột, vẻ mặt buồn xo, khi đƣợc phóng-viên phỏng-vấn thì không ngƣời nào nói đƣợc một câu nào 

cho ngon lành...  

Tòa Tổng-Lãnh-Sự Hoa-Kỳ Rút Khỏi Miền Trung  

 Khoảng quá nửa đêm 27-3-1975, tôi đƣợc báo-cáo là các Thủy-Quân Lục-Chiến Mỹ canh gác Tòa 

Tổng-Lãnh-Sự Hoa-Kỳ tại Vùng I đã khóa cổng kỹ và rời khỏi trụ-sở ấy, sau khi đã chở ra khỏi nơi đó nhiều 

chuyến hàng đóng thùng, và từ giữa sân bên trong thì bốc lên trời một cột khói đen nhƣ ai đang đốt nhiều đồ vật 

gì.  

 Tôi gọi điện-thoại đến đó, rồi đến tƣ-gia của các Ngƣời Bạn Ðồng-Minh và những viên-chức ngoại-

giao Hoa-Kỳ mà tôi quen, thì hoặc đƣờng dây bị hƣ, hoặc chuông có reo mà không có ngƣời trả lời.  Tôi dùng 

máy vô-tuyến gọi các Ngƣời Bạn Ðồng-Minh Ferguson và Watkins, nhƣng cũng không liên-lạc đƣợc với ai.  

                     *  

 Mờ sáng hôm sau, 28-3-1975, dân-chúng bắt đầu vào hôi của tại tòa nhà vốn đƣợc gọi theo địa-chỉ là 

52 Bạch Ðằng.  Lúc đầu thì đồ ăn, đồ uống, vật-liệu văn-phòng, dụng-cụ linh-tinh; về sau thì bàn ghế tủ giƣờng, 

trang-cụ thiết-cụ, máy móc; cuối cùng là các loại xe hơi.  

 Tôi chen lách đám đông vào đƣợc trong văn-phòng của Trạm Hàng-Không ―Air America‖.  Nơi đây 

đang chuẩn-bị đợt hành-khách và hành-lý cuối-cùng cho một số phi-cơ bán-phản-lực và trực-thăng.  Viên kỹ sƣ 

Phi Luật Tân, Trƣởng Trạm, tuy đang bận túi-bụi nhƣng không quên trao ngay chiếc chìa khóa vào phòng VIP 

cho tôi.  Anh tƣởng, nhƣ những lần trƣớc, tôi mà đến đây là chỉ để đƣa hay đón các viên-chức quan-trọng mà 

thôi, và lần nào tôi cũng mƣợn dùng phòng khách quan-nhân.  Khi chỉ còn lại mấy chiếc trực-thăng, anh chào 

từ-giã tôi, rồi cùng với các nhân-viên khác dùng bình xịt xịt ra một thứ bọt trắng xóa, đẩy đám đông lui ra xa 

khỏi phi-cơ.  Xong họ bay lên, rời khỏi sân bay và trạm hàng-không đặc-biệt này, sau khi nói cho tôi biết là họ 

bay ra tàu thủy đang đậu ngoài khơi .  

 Thế là ngƣời Mỹ đã thật-sự bỏ Ðà Nẵng, bỏ Miền Trung, bỏ Vùng Chiến-Tuyến này rồi.  

Ðà Nẵng Tử-Thủ  

 Sáng ngày 28-3-1975, Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu phái trung-tƣớng Lê Nguyên Khang ra Ðà 

Nẵng họp khẩn-cấp với trung-tƣớng Ngô Quang Trƣởng và các tƣớng sở-tại tại Bộ Tƣ-Lệnh Quân Ðoàn I & 

Quân-Khu I để tìm giải-pháp cứu-vãn tình-hình.  

 Trong lúc đó, Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I tổ-chức phát lƣơng sớm cho nhân-viên các Tỉnh thất-thủ 

di-tản về tập-trung trƣớc sân.  Tình-trạng bơ-vơ và hoàn-cảnh nguy-khốn xung quanh đã thôi-thúc mọi ngƣời 

tranh-thủ từng giây từng phút để sớm ra đi, cho nên thới-gian hầu nhƣ dài vô-tận đối với những ngƣời phải sắp 

hàng để đợi đến lƣợt mình đƣợc lĩnh lƣơng.  Lần đầu tiên trong lịch-sử của Ngành Cảnh-Sát Công-An Quốc-

Gia, có một số cảnh-viên vô-kỷ-luật, muốn mình đƣợc giải-quyết trƣớc, đã xông đến bao vây phát-ngân-viên, 

và, trong lúc lộn-xộn, có kẻ đã nổ súng uy-hiếp để cƣớp tiền.  Viên đan xoi lủng một lỗ và làm nứt một đƣờng, 

trên cánh cửa kính tiền-diện của trụ-sở Cảnh-Lực Miền Trung, phải chăng là dấu-hiệu của sự rạn vỡ đã thâm-

nhập vào lòng của một tổ-chức tƣợng-trƣng cho an-toàn chung, để hòa nhịp với guồng máy lớn đã bƣớc trƣớc 

vào một giai-đoạn mới, hỗn-quan, hỗn-quân.  

 Một số tự-xƣng là thân-nhân của cảnh-nhân Tỉnh Thừa-Thiên, lùng tìm trung-tá chỉ-huy Cảnh-Lực 

Tỉnh ấy, lúc ấy đang lánh trong phòng đại-tá Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I, để đòi trả lại chồng+con cha+mẹ của 

họ vốn đã thất-lạc trên đƣờng bôn-đào.  

 Kết-quả cuộc họp của các cấp chóp-bu tại Bộ Tƣ-Lệnh của tƣớng Trƣởng là tái-bố-trí lực-lƣợng để cố-

thủ Ðà Nẵng: phía Bắc thì giữ đất từ Ðèo Hải-Vân, phía Nam thì chận địch từ sông Thu Bồn; một viên tƣớng 

bảo-vệ phi-trƣờng, một viên tƣớng trấn-an hải-biên, và một viên khác ổn định tình-hình nội-thành.  



 Riêng tại thị-xã Ðà Nẵng thì nhân-số Quân-Cảnh cũng nhƣ các đơn-vị quân-sự thuộc quyền đã không 

còn nguyên, nên Quân-Khu phải thành-lập một lực-lƣợng hỗn-hợp, gồm Ðịa-Phƣơng-Quân từ Tỉnh Thừa-Thiên 

vào, và Cảnh-Sát Dã-Chiến từ Tỉnh Quảng-Nam ra, có nhiệm-vụ tái-lập trật-tự bằng cách tuần-tiễu trên khắp 

mọi nẻo đƣờng, và đƣợc quyền bắn hạ bất-cứ phần-tử nào có súng mà di-chuyển lẻ-tẻ dọc lề, nhƣ cung-cách của 

những cá-nhân đi khủng-bố đồng-bào mấy hôm nay .  

 Từ 12 giờ trƣa, Ðài Phát-Thanh Ðà Nẵng phát đi phát lại lời tuyên-bố đƣợc thu băng của trung-tƣớng 

Ngô Quang Trƣởng, kêu gọi đồng-bào an-tâm và thề quyết tử-thủ thị-xã này . Cũng từ giờ đó, các cấp điều-

khiển của lực-lƣợng hỗn-hợp đến làm việc tại trụ-sở của Bộ Chỉ-Huy Ðặc-Khu, và các thành-viên gặp nhau tại 

các địa điểm đã hẹn để bắt đầu hành-quân. Kết-quả là suốt buổi chiều ngày đó tình-hình lắng yên; những kẻ 

đục-nƣớc-béo-cò không còn đi sục-sạo, hãm-hiếp đàn-bà con-gái, cƣớp của, giết ngƣời.  

 Nhƣng, để đạt đƣợc thành-tích ấy, lực-lƣợng hỗn-hợp cũng đã bắn oan một số quân-nhân, kể cả hạ-sát 

ngay chính đồng-thành-viên của mình.  Tôi đi một vòng quanh Quận I và Quận II, nhìn thấy một số xác chết, 

trong đó có một Cảnh-Sát Dã-Chiến trƣớc cổng Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Thành Ðà-Nẵng, và một Cảnh-Sát Dã-

Chiến tại ngã tƣ Lê Lợi–Quang Trung bên cạnh nhà tôi.  Nguyên-do là vì xe tuần-tiễu chạy nhanh hơn ngƣời đi 

bộ, kẻ chậm chân trên đƣờng tìm đến điểm hẹn hỗn-hợp để hành-sự đã bị nhận lầm là kẻ gian.  

 Trong lúc tôi đinh-ninh rằng ít nhất thì số ít các cộng-sự-viên tâm-phúc của tôi sẽ còn ở lại với mình 

cho đến giờ phút cuối cùng, thì trung-úy Nguyễn Ƣu Ẩn, bí-sự của tôi, xin tôi cho anh nghỉ việc để đƣa gia-đình 

ra đi.  Lâu nay, Ẩn là một tay lễ-nghi giao-tế, lễ-phép nhún-nhƣờng đến điều, thế mà bây giớ anh lại nói toạc với 

tôi: ―Bọn tham-nhũng đã lủi hết rồi, hoặc cũng sắp chuồn.  Ông thì ăn cái giải gì.  Ðề-nghị ông cũng sớm lo cho 

bản-thân mình ngay thôi!‖  

 Tôi vừa tức-giận thì chợt nhận ra anh cũng có lý phần nào.  Tôi định gọi điện-thoại vào Nha Trang thì 

vừa lúc Phòng Tình-Hình mời tôi vào nói chuyện vói trung-tá Nguyễn Hữu Hải, Giám-Ðốc Ngành Ðặc-Cảnh 

Vùng II, trên máy điện-đàm.  Hải trao máy cho vợ tôi.  Vợ tôi nói:  

 -- Pleiku đã về hết rồi, mà chú Thái thì vẫn biệt tăm.  Anh+em kể lại là bị phuc-kích dọc đƣờng, tử-

thƣơng rất nhiều.  Dì Nga và các cháu đau-khổ vô cùng.  Anh liệu thế nào về phần mình đây?  

 -- Ðƣờng bộ đã bị cắt đứt, tàu bay thì hết chỗ lên, tàu thủy thì cũng khó ra, mà anh thì còn trách-vụ 

nặng-nề.  Thôi, em lo cho phần em và các con đi...  

 Ở đầu giây phía bên kia, vợ tôi bỗng khóc òa.  Nàng nói đứt quãng:  

 -- Anh đừng giận em nữa nha!  

 Tôi hiểu vợ tôi muốn nói những gì.  Cũng nhƣ hằng triệu ngƣời đàn-bà khác, nàng muốn chồng mình 

sống cho gia-đình nhiều hơn.  Tôi thì hăng say với công-vụ đến độ bỏ ngủ, quên ăn, không có những dịp cuối 

tuần.  Công-danh bảy nổi ba chìm mà bản-thân không hƣởng-thụ gì.  Ðó là lý-do có vụ cãi nhau hôm tôi ghé nhà 

vào lần sau cùng trƣớc khi ra đây.  Bây giờ tình-thế bấp-bênh, biết đâu vợ+chồng sẽ không còn gặp lại nhau; câu 

nói ấy là lời ai-điếu trƣớc giờ tử-biệt chăng?  

 ―Anh đừng giận em nữa, nha!‖  Không, tôi không giận nàng, tôi không còn giận nàng.  Tôi nghẹn-ngào 

nói không dứt câu: ―Thôi, em về đi!‖ rồi buông máy, chạy thẳng vào phòng-khách riêng của đại-tá Lộc, ngồi 

khóc một mình nhƣ đứa bé cô-đơn.  Trung-tá Tạ Văn Sánh, Chành Sở Nhân+Huấn, ngẫu-nhiên bƣớc vào, định 

cất tiếng chào, nhƣng chợt thấy tôi nhƣ thế nên lặng-lẽ bƣớc ra.  

 Trong phòng-giấy của đại-tá Lộc, các Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực từ các Tỉnh về đang thảo-luận với 

nhau.  Tiếng của thiếu-tá Trần Hàn của Tỉnh Quảng-Tín vang lên:  

 -- Chúng ta phải ở lại quyết-chiến với quân thù, không có lý gì địch chƣa tiến tới mà mình đã rút lui!  

Bộ Tư-Lệnh Quân Ðoàn Lén Bỏ Quân-Khu  



 Tôi về phòng-giấy mình, giải-quyết mấy việc khẩn-cấp, rồi mang các chồng công-văn về nhà.  Làm 

việc ở nhà, tôi dễ điều-động các bộ-phận ngoại-dịch hơn.  

 Tối ấy, thiếu-tá Ngô Phi Ðạm, Chánh Sở Tác-Vụ tại Vùng, mang tƣ-trang đến, định sẽ ngủ lại với tôi.  

 Vào khoảng 10 giờ (đêm 28-3-1975), tôi nghe trên máy điện-đàm thuộc hệ-thống Cảnh-Sát Sắc-Phục 

Thành Ðà-Nẵng, có tiếng một đài gọi đài trung-ƣơng mà không có ai trả lời . Lát sau, có một đài khác cất tiếng: 

―Ðừng gọi vô-ích, bọn chúng chạy hết cả rồi!‖ Tiếp theo là nhiều đài gọi nhau xôn-xao . Tôi vội can-thiệp, hỏi 

đài đầu tiên cần gì thì nói với tôi . Tiếng ngƣời hồi nãy run run:  

 ―Có một số ngƣời áo quần lộn-xộn, súng-ống lủng-củng, lấp-ló từ phía Hòa Cƣờng...‖  

 Tôi hỏi thêm thì không nghe trả lời; các đài khác cũng im luôn...  

 Tôi báo-cáo lên đại-tá Lộc, xong dùng hệ-thống Ðặc-Cảnh địa-phƣơng, chỉ-thị thiếu-tá Nguyễn Dự và 

trung-úy Dƣơng Hồ Chƣơng, là Chánh Sở và Chủ-Sự Phòng Tác-Vụ thuộc Sở Ðặc-Cảnh Thành Ðà-Nẵng, phái 

nhân-viên đi thám-sát tình-hình và thông-báo Ðặc-Khu. Ðạm cũng cho ngƣời của mình đi dò xét các ngõ ven 

biên.  

 Tôi dùng điện-thoại quân-sự gọi đến văn-phòng và tƣ-thất của các giới-chức cao-cấp Quân Ðoàn và 

Quân-Khu, và cả Ðặc-Khu, nhƣng không có ai trả lời . Ðiện-thoại bƣu điện cũng hết ngƣời nghe.  

 Vào khoảng 11 giờ, Phòng Tình-Hình xin phép tôi cho trung-tá Nguyễn Văn Long, Chánh Sở Pháp-

Cảnh, nói chuyện với tôi trên hệ-thống Ðặc-Cảnh.  Tôi nghe giọng Long trịnh-trọng khác thƣờng:  

 -- Thƣa ông Phụ-Tá, tôi xin mời ông Phụ-Tá đến đây để tổ-chức và chỉ-huy anh+em chúng tôi tử-chiến 

với quân thù.  

 -- Tôi đang bận họp một lát, tôi sẽ đến sau.  Ðai-tá Tƣ-Lệnh đâu?  

 Bây giờ thì Long dằn giọng trút hết giận-dữ và bất-bình:  

 -- Các ổng đào-ngũ hết rồi!  

 Tôi kinh-ngạc hỏi anh chuyện gì xảy ra.  Anh kể, đại-ý:  

 -- Tôi đang ngồi nghỉ trong phòng-giấy tôi thì đƣợc mời đến văn-phòng Tƣ-Lệnh; ở đấy đã có nhiều 

ngƣời.  Ông Lộc ra hiệu; tất cả bƣớc theo, ra sân, lên xe, lái đi dọc theo bờ sông,  Tôi tƣởng đi họp hoặc đi 

thanh-tra nên cũng cùng đi.  Ðến bến Giang-Cảnh, tất cả đều xuống.  Một ông dùng súng tiểu-liên bắn dọa để 

đuổi đồng-bào tránh xa; tất cả lên tàu Giang-Cảnh, rời bờ.  Tôi lấy làm lạ, mới hỏi ông Lộc: ―Chúng ta đi đâu 

thế này?‖  Ổng đáp: ―Chúng ta di-tản vào Nam.‖  Tôi thấy máu uất xông lên đỉnh đầu; tôi la lớn lên: ―Anh+em 

vẫn còn  ở lại mà chúng ta lén-lút bỏ đi nhƣ thế này là hèn!‖  Ổng gắng giải-thích: ―Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Ðoàn đã 

rút đi rồi.  Trƣớc tình-thế này, thôi thì chúng ta đành phải phụ lòng anh+em mà thôi!‖  Tôi hiểu Bộ Tƣ-Lệnh 

Quân-Ðoàn là kể cả trung-tƣớng Ngô Quang Trƣởng, vì Lộc chỉ tuân theo lệnh của Trƣởng mà thôi.  Tôi nhìn 

thẳng mặt từng ông: Chỉ-Huy-Trƣởng Cảnh-Lực Tỉnh này, Tỉnh nọ; Chánh-Sở Sở nọ, Sở kia; có cả mấy ông 

đại-tá quân-đội nữa cơ!  Tôi rút súng ra, bảo quay tàu lui cho tôi lên bờ, trở về sống+chết với anh+em.  Và tôi đã 

trở về đây; các ổng thì đã trốn chạy hết rồi!  

 Long xin mƣợn tôi một máy vô-tuyến cầm tay tại Phòng Tình-Hình, và đòi đến họp với tôi.  Ðể tránh 

bị kẹt với anh trong trụ-sở Cảnh-Lực Vùng, tôi rủ Ðạm ra xe lái chạy đến bến Bạch-Ðằng kiểm-xác xem sao, thì 

thấy, quả thật, một dãy xe Jeep, xanh-trắng Cảnh-Sát lẫn ô-liu nhà-binh, đang đậu nghênh-ngang dọc đƣờng.  

Tôi dùng hệ-thống riêng của Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng gọi Lộc nhƣng không nghe ai trả lời.  Tôi bèn bảo 

Phòng Tình-Hình báo-cáo lên Trung-Ƣơng.  

 Long đến nhà tôi, hỏi tôi ở đâu.  Tôi đáp là đến Ðặc-Khu, nhƣng tôi đến Bộ Tƣ-Lệnh Quân-Ðoàn; nơi 

đây vắng hoe.  Long hỏi, tôi đáp là đến Sở I An-Ninh Quân-Ðội; nơi đây cũng chẳng còn ai.  Tôi gọi đại-úy 

Trần Văn Phú, Quyền Chỉ-Huy-Trƣởng Thám-Sát Ðặc-Biệt Vùng I, theo mật-hiệu riêng.  Long hỏi, tôi đáp là 



lên phi-trƣờng; nhƣng tôi chạy xuống Tiểu-Ðoàn Nhiên-Liệu sau Cổ-Viện Chàm; tại đây, Phú đến với tôi.  Tôi 

lại dùng điện-thoại quân-sự tại đây gọi đến văn-phòng và tƣ-thất của các giới-chức cao-cấp Quân-Khu, nhƣng 

không có ai trả lời.  

 Thân-nhân của các quân-nhân Tiểu-Ðoàn Nhiên-Liệu vây quanh bến tàu, chúng tôi không thể lên tàu.  

 Tôi liền chạy qua Quận 3 để xem xét tình-hình chung và hiện-trạng di-tản bằng đƣờng biển, từ bãi Mỹ 

Khê lên cảng Tiên Sa . Xác ngƣời bị xe cán lên còn nằm giữa đƣờng.  

Ðà Nẵng Thất-Thủ  

 Tôi trở về Quận I, trung-tâm Ðà Nẵng, vào khoảng 12 giờ khuya, thì gặp cả một thác xe ngƣợc chiều 

cuồn-cuộn tuôn qua .  

 Mấy hôm trƣớc đó, tôi lƣợn trực-thăng quan-sát đoàn xe di-tản từ Huế, qua Ðèo Hải-Vân, đã thấy 

cảnh-tƣợng thảm-thƣơng; bây giờ len lách tránh né và cả đụng chạm ngay chính giữa dòng khiếp-hoảng ấy, tôi 

mới thấy rõ nỗi tuyệt-vọng của đồng-bào và cơn bất-lực của chính mình.  

 Bỗng, thoáng dƣới ánh đèn pha, có hình-dáng của trung-tá Long, mặc cảnh-chiến-phục, gác khẩu M-16 

ngang đùi chĩa mũi ra ngoài, mặt đỏ phừng-phừng, lái xe vụt qua.  

 Khuya ấy, Việt-Cộng pháo-kích vào sân bay và bến tàu .  

 Tôi kiểm điểm nhân-số Ðặc-Cảnh còn lại, bảo Phòng Tình-Hình chuyển điện của tôi xin chỉ-thị của 

chuẩn-tƣớng Huỳnh Thới Tây, Tƣ-Lệnh Ðặc-Cảnh Trung-Ƣơng.  Khi đã đƣợc phép tùy-nghi, tôi nói mấy lời 

giã-từ trên đài Ðặc-Cảnh, hệ-thống truyền-tin duy-nhất của các cơ-quan Chính-Quyền còn lại tại Ðà-Nẵng, cứ 

điểm cuối cùng, cho phép thuộc-viên tự-do tìm đƣờng ra đi.  

 Dân-chúng vây kín lối vào sân bay, bến cảng Tổng Kho, đƣờng ra Hải-Cảng Sâu.  Mấy chiếc trực-

thăng Không-Quân đã định bốc chúng tôi đi, bay đến một bãi đặc-biệt dọc theo sông Hàn, mà không đáp đƣợc 

vì đám đông ngƣời không chịu tránh ra.  Giữa cái bể ngƣời hỗn-tạp ấy, chúng tôi lạc nhau.  

    *  

 Sáng sớm ngày 29-3-1975, Việt-Cộng pháo-kích bừa-bãi vào giữa đông đảo đồng-bào tụ-tập ở bến tàu 

và các nơi . Tứ phía từng chặp vang lên những tiếng súng máy, súng trƣờng. Nhiều chiếc tàu thủy chạy lui chạy 

tới ngoài khơi, không dám vào bờ.  

 Chợt thấy có chiếc trực-thăng của Hãng Air America sơn màu xanh+trắng, mà một số ngƣời gọi là 

trực-thăng Cảnh-Sát, từ ngoài tàu thủy lƣợn vào, có kẻ đoán mò là vào bốc tiếp những nhân-vật này, những 

viên-chức kia.  Trong một nỗ-lực cầu-may, tôi lái xe đến chỗ vắng, gác đầu lên mô đất cao, chĩa mũi về nó, liên-

tiếp nháy cặp đèn pha, và cả đƣa áo lên vẫy, đồng-thời dùng máy vô-tuyến mà gọi Ngƣời Bạn Ðồng-Minh, 

nhƣng suốt cả buổi không kết-quả gì.  

 Dân-chúng tiếp-tục đổ qua, dùng cả lối đi ngƣợc chiều, nên tôi không qua phi-trƣờng, không về Quận I 

đƣợc nữa .  

 Sáng ấy, có một phi-cơ hạng nặng cất cánh vào Nam, lúc rời khỏi đất thì có nhiều ngƣời rơi xuống vì 

đã cố bám đeo theo.  

 Khoảng 10 giờ sáng thì có một toán Việt-Cộng xuất-hiện, nổ súng dò đƣờng phía Ngũ Hành Sơn. Trên 

này, súng đạn vứt bỏ ngổn-ngang, chiến-xa nằm im thin-thít, mấy khẩu đại-pháo ngỏng cổ chơ-vơ; một số có 

súng bắn nhau để giành xuống phà; trong cảnh biến-loạn, quân cũng nhƣ dân, nhƣ rắn mất đầu.  

 Tôi vào trụ-sở Trung-Tâm Huấn-Luyện Tình-Báo Căn-Bản, kiểm-soát lại việc chôn-giấu tài-liệu mật 

đã đƣợc dời trƣớc qua đây.  



 Tôi gọi máy về trụ-sở, cho phép đại-úy Nguyễn Văn Tuyên, Chánh-Sở Nghiên+Kế, đang còn chờ lệnh 

tại chỗ, tiếp-tục thiêu-hủy hồ-sơ, máy-móc, và chấm dứt hẳn hoạt động của Phòng Tình-Hình, đơn-vị cuối cùng 

của Ngành Ðặc-Cảnh, mà cũng là của toàn-bộ Chính-Quyền Quốc-Gia tại Quân-Khu I, vùng chiến-tuyến địa 

đầu của Việt-Nam Cộng-Hòa.  

 Ðà Nẵng hầu nhƣ không bắn chống địch một viên đạn nào.  

Vượt Vùng Chiến-Tuyến  

 Ðến chiều, tôi cùng thiếu-tá Nguyễn Lộc đi liều xuống bãi kiếm ghe.  Mọi thứ thúng+xuồng đều đƣợc 

chủ-nhân kéo lên, giấu tuốt khuất sau lƣng nhà.  Một nguời đàn-ông cầm quả lựu-đạn đã rút chốt sẵn, khật-khừ 

đi lui đi tới dọc bờ, khiến ai nấy đều tránh xa.  

 Tôi thuyết-phục đƣợc một lão dân chài, trả ông hai trăm nghìn đồng; ông cho hai đứa cháu nhỏ, kéo vụt 

hai chiếc thúng xuống, cho bọn chúng tôi hối-hả leo vào.  Một chiếc cho trung-úy Dƣơng Hồ Chƣơng, Trƣởng 

Phòng Tác-Vụ Thành Ðà-Nẵng, bị thƣơng, và em gái anh theo dìu; chiếc kia cho Lộc và tôi.  

 Chúng tôi khum lƣng, cúi đầu sát đáy chiếc thúng để tránh làn đạn bắn đến từ nhiều hƣớng, do tức-giận 

và ganh-ghét vì không kiếm đƣợc phƣơng-tiện rời bờ.  Ra đƣợc một quãng, chúng tôi phóng nhanh lên một 

chiếc ghe của cùng chủ-nhân.  Ghe ra thêm một quãng nữa, chúng tôi leo lên một chiếc phà của Hải-Quân.  Ðợi 

có đông ngƣời, phà đƣa chúng tôi ra một chiếc tàu Hải-Quân.  Tàu này chạy đƣợc một chặng lại chuyển chúng 

tôi lên một chiếc tàu khác, lớn hơn – HQ 405.  

 Một toán Thủy-Binh chận soát, tƣớc súng của ngƣời lên tàu, và tôi bị tháo lấy ra cuốn phim chụp dở 

trong chiếc máy ảnh mang theo.  Do linh-tính, trƣớc đó tôi đã thực-hiện một chuyến đi dài, từ đầu đến cuối 

Quân-Khu, chụp ảnh kỷ-niệm, từ sông Thạch Hãn giới-tuyến Bắc--Nam với lá cờ máu bên kia, đến những con 

cua đặc-sản Huỳnh Ðế của bãi Sa Huỳnh.  Cuốn phim ấy bị họ xổ tung ra, và ném xuống lòng đại-dƣơng.  

 Nhũng vụ lộn-xộn xảy ra đó đây, nhƣng ai cũng lo cho bản-thân mình.  Sống đƣợc mà thoát vào Nam 

là phúc lớn rồi.  Trong số những kẻ khả-nghi bị bắt, có một thanh-niên mặc áo Cảnh-Sát Dã-Chiến và quần 

thƣờng-dân, xách theo một xách nhiều mìn.  

 Tối lại, qua mấy chiếc máy thu-thanh có ngƣời mang theo, chúng tôi nghe bài tƣờng-thuật chuyến bay 

cuối-cùng rời khỏi Ðà-Nẵng sáng ấy, trên đó có phóng-viên của đài BBC.  Chuyến bay kinh-hoàng, với máu đổ, 

ruột banh, vì bị các phần-tử xấu bụng từ bên đƣờng-băng bắn bừa lên, với tiếng khóc gào rên siết của ngƣời bị 

thƣơng và bà con nạn-nhân, và với xác ngƣời bị kẹt ở hầm xếp bánh phi-cơ.  

                    *  

 Trong hai ngày lênh đênh trên mặt bể, để gậm nhấm nỗi hận sầu của một kẻ bại-binh, tôi mở chiếc cặp 

hồ-sơ mang theo, đọc đi đọc lại mảnh giấy lƣợc ghi vài điểm đáng nhớ, định sẽ đƣa vào nội dung của một báo-

cáo đặc-biệt mà tôi sắp làm, tóm trình thành-quả đạt đƣợc trong thời-gian tôi về Vùng Chiến-Tuyến, trong bản 

tổng-kết thành-quả công-tác chung, để chào mừng Ngày Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 01-06-1975:  

A . Cộng-Sản Việt-Nam:  

 An-Ninh:  

 1- Ðã hạ-sát 20+ VC; bắt sống 63+ VC; chiêu-hồi 135+ VC.  

 2- Ðã phá vỡ 10+ tổ-chức VC khủng-bố, phá-hoại, trinh-sát, dân/địch-vận, võ-trang tuyên-truyền, v.v...  

 3- Ðã khui phá 5+ hầm bí-mật VC; tịch-thu của chúng 20+ hỏa-tiễn 122 ly, 11+ AK-47, 6+ CKC, 10+ 

súng lục nhiều loại, 32+ lựu đạn, 3+ tấn gạo, v.v...  

 4- Ðã bắt giữ 6+ tổ-chức tiếp-tế, 2+ đƣờng dây kinh-tài VC; tịch-thu của chúng 2+ tấn gạo, 1,000+ Mỹ-

kim...  

 5- Ðã phá vỡ ổ đặc-công VC vùng nam núi Ngũ Hành Sơn, vốn chuyên bắn sẻ lên phi-cơ trực-thăng 

của trung-tƣớng Ngô Quang Trƣởng. Kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-toàn 100% cho đƣờng bay 

của Tƣ-Lệnh Quân-Khu I khắp vùng nói trên.  

 6- Ðã thanh-toán các phần-tử đặc-công VC nội-thành Ðà Nẵng. Kể từ cuối năm 1973, chúng không cón 

cắt rào thép gai định vào phá-hoại các bồn xăng dự-trữ của ta .  



 7- Ðã chận đứng vĩnh-viễn mọi nỗ-lực của đặc-công VC vùng nam đèo Hải-Vân. Kể từ cuối năm 1973, 

chúng không còn tấn-công Kho Xăng lớn nhất của Quân-Khu I ở Liên Chiểu, sát đèo Hải Vân.  

 8- Ðã chấm dứt tức-thì mọi toan-tính của đặc-công VC vùng bắc Tỉnh Quảng-Nam vốn giựt mìn đều 

đều các chuyến xe lửa, giết hại hành-khách thƣờng dân, hằng ngày từ Huế vào . Kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập 

và duy-trì an-ninh 24/24 giờ trên tuyến thiết-lộ này .  

 9- Ðã triệt-tiêu mọi hoạt động khủng-bố và phá-hoại của biệt động VC nội-thành, vốn thƣờng-xuyên 

quấy rối các phố-phƣờng đông dân. Chỉ trừ một vụ VC xúi giục trẻ con ném chất nổ gây thƣơng-tích cho Cảnh-

Sát Lƣu-Thông, còn thì kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-ninh hoàn-toàn tại khắp các thị-xã và quận-

lỵ, xã-lỵ lớn trong toàn Quân-Khu I .  

 10- V.v...  

 Thám Ðiệp:  

 1- Ðã tuyển dụng:  

 22 cán-bộ VC điệp-viên nội-tuyến cho ta;  

 36 cơ-sở VC thám-viên xâm-nhập cho ta .  

 2- Ðang xây dựng:  

 91 đầu mối mật-viên để họ hoạt động cho ta .  

   

B . Cộng-Sản Ðông Âu:  

 Thám Ðiệp:  

 1- Ðã tuyển dụng:  

 2 sĩ-quan Ba-Lan, và  

 2 sĩ-quan Hung-Gia-Lợi .  

 Các điệp-viên này đã đƣợc tôi chuyển-giao cho Ngƣời Bạn Ðồng-Minh, và sau khi hồi-hƣơng họ đã 

hoạt động nội-tuyến cho Thế-Giới Tự Do ngay trong hàng-ngũ Ðảng, Nhà Nƣớc và Quân Ðội của họ, và tổ-

chức quân-sự cộng-sản quốc-tế Minh-Ƣớc Vác Xô Vi, tại thủ đô các nƣớc liên-quan, kể từ cuối năm 1973.  

 2- Ðang móc nối:  

 3 sĩ-quan Ba-Lan, và  

 2 sĩ-quan Hung-Gia-Lợi, để họ hoạt động cho ta .  

   

C . Nội Chính:  

 1- Ðã đối-thoại trực-tiếp với thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu, Chủ-Tịch, và giáo-sƣ Võ Ðình Cƣờng, dân-biểu 

Phan Xuân Huy, v.v..., thuộc ban lãnh đạo trung-ƣơng của ―Lực-Lƣợng Hòa-Giải Hòa-Hợp Dân-Tộc‖, đƣợc họ 

hứa chắc là sẽ không gây xáo-trộn an-ninh trật-tự chung.  

 2- Ðã cài cấy ngƣời của ta vào nội-bộ giới ―Phật-Giáo Tranh Ðấu‖ để ngăn ngừa và đối-phó với mọi 

mƣu-toan bạo động (cũng nhƣ phát-hiện cộng-sản nằm vùng).  

 3- Ðã chứng-minh trƣớc công-chúng rằng Việt-Cộng đã xâm-nhập vào Ban Ðại Diện Tổng-Hội Sinh-

Viên Huế và Ban Lĩnh Ðạo ―Phong Trào Chống Tham Nhũng‖ bắt đầu từ họ đạo Phú Cam.  

 4- Ðã cải-chính cụ-thể trƣớc công-luận rằng các cơ-quan an-ninh tình-báo Quốc-Gia không hề ―bắt 

cóc‖ sinh-viên Hoàng Kim Khánh nhƣ VC đã dàn cảnh để tuyên truyền.  

 5- Ðã cảnh-giác giới sinh-viên và học-sinh nói chung. Kể từ đầu năm 1975, họ đã dè dặt trong các sinh-

hoạt tập-thể và từ bỏ hẳn các cuộc hội-thảo có nội dung sách động, đòi hỏi quá đáng, tuyệt-thực, thái độ cực 

đoan.  

 6- Ðã khám phá ra việc Việt-Nam Quốc Dân Ðảng chủ-mƣu thủ tiêu một Phật-Tử cơ-sở VC tại Tỉnh 

Quảng-Tín.  

 7- Ðã xâm nhập đƣợc vào tất cả các chính-hội, giáo-hội, nghiệp-hội, hữu-hội, học-hội, văn-hội, thiện-

hội ... khắp Miền Trung.  

 8- Ðã chận đứng đƣợc kế-hoạch toàn-quốc đồng loạt xuống đƣờng, kể từ đầu năm 1975, của ―Phong 

Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa Bình‖, đòi Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ-chức tức-thì.  

 9- Ðã phát-hiện ác-ý vu-cáo một số thành-viên Hội Ðồng Tỉnh Thừa-Thiên và Thị-Xã Huế là cán-bộ 

VC nằm vùng, để hãm hại những kẻ có chính-kiến bất đồng.  

 10- V.v...  

   

D . Nội Bộ:  

 Kể từ ngày tôi về Vùng Chiến-Tuyến, cuối năm 1973:  

 1- Ðã chấn-chỉnh, thanh-lọc nội-bộ Cảnh-Lực, nhất là Ðặc-Cảnh, Vùng I.  

 2- Ðã đƣợc Bộ Tƣ-Lệnh Quân Ðoàn I & Quân Khu I ủy-thác trách-nhiệm chủ-trì hoạt động chống 

Cộng tại vùng có dân-cƣ trên toàn lĩnh-thổ Miền Trung.  

 3- Ðã tiên-phong điều-động Cảnh-Sát Dã-Chiến hành-quân diệt-Cộng phối-hợp với Ðặc-Cảnh và 

Thám-Sát Ðặc-Biệt, tiến tới phối-hợp với Nghĩa-Quân và Ðịa-Phƣơng-Quân.  



 4- Ðã đƣợc Bộ Tƣ-Lệnh Quân Ðoàn I & Quân Khu I tín-nhiệm phân-công chính-trách thiết-lập ―Trận 

Liệt Chính-Trị Cộng-Sàn Liên-Khu IV–Liên-Khu V‖, dùng trong Quân-Lực, Cảnh-Lực, Tình-Báo, Phản-Gián, 

Thông-Tin, Chiêu-Hồi, v.v...  

 5- Ðã thực-sự làm chủ Ngành Ðặc-Cảnh, điều-động các cấp nhân-viên thuộc quyền ra ngoài hệ-thống 

Sắc-Phục, theo hệ-thống quản-trị biệt-lập của mình.  

 6- Ðã đƣợc Ngƣời Bạn Ðồng Minh tín-cẩn ủy quyền ký phiếu sử dụng phi-cơ ―Air America‖; tùy-nghi 

tiêu tiền không cần hội-ý trƣớc. Trƣớc kia, chỉ có chƣa đầy 4,000 đồng mà họ phàn-nàn; với tôi, tôi tiêu mỗi 

tháng hơn 400,000 đồng mà họ vui lòng...  

             V.v...  

   

    *  

 Tôi đóng cặp lại, nhìn cảnh thiểu não xung quanh, nén tiếng thở dài .  

 Thành-tích mà chi, công-trạng mà chi .  

 Vƣợt khỏi hải-phận Vùng I, với tôi chƣa phải là đã vƣợt khỏi những gian-nan nguy-khốn, dƣới hình-

thức khác, vẫn còn tiếp-tục thử-thách mọi ngƣời Việt-Nam trên mọi nẻo đƣờng chiến đấu, để bảo-vệ, hƣng-phục 

và kiến-thiết Quê Hƣơng.  

 Những gì đang chờ-đợi chúng tôi ở Cam Ranh hay Vũng Tàu, bến bờ của phần đất tƣ-do còn lại của 

Viêt-Nạm Cộng-Hòa?  

 Một chiếc ―trực thăng Cảnh-Sát‖ (vì sơn hai màu xanh+trắng, và do Cảnh-Sát Ðặc-Biệt sử dụng 

thƣờng xuyên) còn đậu yên trên chiếc tàu ―Pacific Contender‖, cũng sơn hai màu xanh+trắng, của Hoa Kỳ. Tôi 

không phải là hành-khách của nó. Không ai đón tiếp, ủy lạo, hƣớng dẫn, đỡ đần.  

 Tôi vào trụ-sở Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực thị-xã Cam Ranh.  Trung-tá Chỉ-Huy-Trƣởng ở đây báo-cáo 

ngay lên thiếu-tƣớng Nguyễn Khắc Bình, và trong chốc lát nhận đƣợc điện phúc của văn-phòng Tƣ-Lệnh Cảnh-

Lực Quốc-Gia, chỉ-thị trung-tá Lê Xuân Nhuận tạm đến đợi lệnh Trung-Ƣơng tại Bộ Tƣ-Lệnh Cảnh-Lực Vùng 

II ở Nha Trang.  

 Lúc ấy là đã chạng vạng ngày 31-03-1975. Không phải chỉ có ―quân, công, cán, chính‖, là bốn giới 

tiêu-biểu của xã-hội Miền Nam, từ Vùng I thất-tha thất-thểu chạy vào, mà trên quốc-lộ số 1 cũng đã diễn ra cái 

cảnh đủ loại xe cộ chen lấn chở ngƣời di-tản từ Kontum, Pleiku, Phú Bổn, Darlac, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh 

Hòa ... của Vùng II từ hƣớng Bắc đổ về phƣơng Nam.  

 Xe tôi phải lội xuống ruộng, vì không có chỗ để chạy ngƣợc chiều.  Thoáng có tiếng một cụ già nhà ở 

gần đó ngao-ngán nhìn theo chúng tôi, lắc đầu đọc lớn lên hai câu thơ:  

  Lạc loài một lũ tàn binh  

 Ải xa đắp lũy, xây thành uổng công! 

 

  

  

                                                                                         

 

  

   



 

TÔI ÐÃ GIỮ ÐƯỢC AN-NINH* CHO VÙNG I  

 

TRƯỚC THÁNG TƯ ÐEN 1975  

        Cuối năm 1973 (ngày 26-9), tôi đến Vùng I đảm-trách Ngành Ðặc-Cảnh tại đây. 

        Ngay lần đầu tiên tôi dự phiên họp hỗn-hợp với các cấp chỉ-huy an-ninh, tình-báo và phản-gián dân-sự và 

quân-sự tại địa-phương (Đại-Tá Phạm Văn Phô, Trưởng Phòng 2 Quân Ðoàn I; Đại-Tá Lê Quang Nhơn, Chánh 

Sở I An-Ninh Quân-Ðội; Đại-Tá Nguyễn Xuân Lộc, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I; v.v...), Thiếu-Tướng Hoàng Lạc (Tư-

Lệnh-Phó Quân-Khu I, đại-diện Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân-Đoàn I & Quân-Khu I, cho biết 

tình-hình chung, nhất là ngay giữa và xung quanh thành-phố Ðà-Nẵng (nơi Quân-Ðoàn I và Quân-Khu I đặt 

tổng-hành-dinh, nơi bây giờ là thủ-phủ cuả Miền Trung) với các vấn-đề cụ-thể như sau: 

        Kho xăng lớn nhất cuả Quân-Khu I ở Liên-Chiểu, sát bên chân đèo Hải-Vân, đã bị Việt-Cộng tấn-công mấy 

lần rồi; 

        Các bồn xăng dự-trữ quan-trọng khác, ở giữa nội-thành, cũng đã bị đặc-công Việt-Cộng cắt rào thép gai dở 

chừng; 

        Xe lửa từ Huế vào khỏi hầm Ðèo Hải-Vân là bị Việt-Cộng giựt mìn đều đều; 

        Ðặc-biệt ngay ở phiá nam Núi Ngũ Hành-Sơn, trực-thăng cuả Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng cũng 

thường bị Việt-Cộng bắn sẻ, nên ông phải tránh vùng đó bằng cách bay vòng ra xa ... 

 

        Tôi không cần thắc-mắc tại sao cả một Quân-Đoàn đóng ở đó, mà các cơ-quan và đơn-vị Quân-Lực và 

Cảnh-Lực sở-tại đã không thanh-toán được các ung-nhọt kinh-niên này. 

        Tôi liền tự-nguyện đảm-trách việc phục-hồi và bảo-đảm an-ninh lâu đài cho các nơi kể trên. 

        Tôi còn đề-nghị để cho Cảnh-Lực nói chung, mà thật ra là Ðặc-Cảnh cuả tôi nói riêng, do tôi đích-thân 

nhập-cuộc, đảm-nhận vai trò chủ-trì trong các hoạt-động cả chìm lẫn nổi, tiễu-trừ cộng-sản và duy-trì an-ninh 

lãnh-thổ, trên bất cứ vùng đất nào có thường-dân cư-trú và sinh-hoạt, bắt đầu từ các Thị-Xã, Tỉnh-lỵ và Quận-

lỵ, trên khắp Quân-Khu. 

        Tôi chỉ xin một chữ ký cuả Tư-Lệnh Quân Ðoàn I và Quân-Khu I, thông-báo việc này cho hết thảy các cơ-

quan và đơn-vị quân-sự trên toàn Vùng đều biết để tuân-hành. 

        Sau khi Trưởng Phòng 2 và Chánh Sở An-Ninh Quân-Ðội hoan-nghênh, Thiếu-Tướng Tư-Lệnh-Phó tán-

đồng, Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân Ðoàn I và Quân-Khu I, đã chấp-thuận đề-nghị ấy cuả tôi.  

 

 

 



Một cuộc hành-quân “gương-mẫu” 

 

        Khi tôi xuống sân thì có thể nói là hầu hết các cấp nam+nữ nhân-viên tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I đều 

đổ dồn ra mọi cửa lớn và cửa sổ để xem quang-cảnh mới lạ mới thấy lần đầu. 

        Bên này là hai trung-đội Cảnh-Sát Dã-Chiến, khác hẳn trung-đội danh-dự trong lễ thượng-kz mỗi sáng đầu 

tuần, vì có mũ sắt trùm lưới ngụy-trang và mang ba-lô hành-quân, với vẻ mặt nghiêm lạnh khác thường.  Bên 

kia là hai toán Thám-Sát Ðặc-Biệt, mặc áo quần Cảnh-Sát Dã-Chiến, nhưng đội bê-rê màu xanh lá cây cuả Lực-

Lượng Ðăc-Biệt và được trang-bị nhiều loại súng máy lạ mắt.  Phiá trước là một toán Ðặc-Nhiệm cuả Sở Tác-Vụ 

mặc giả thường-dân:  đồ đen, đồ nâu, mũ vải, nón lá, dép nhựa, giày bố... 

 

        “Thám-Sát Ðặc-Biệt” là danh-xưng mới cuả “Thám-Sát Tỉnh” (PRU: Province Reconnaissance Unit) do cơ-

quan CIA trực-tiếp tổ-chức và sử-dụng, bí-mật đột-nhập căn-cứ Việt-Cộng, do-thám, phục-kích, tấn-công, kể cả 

bắt cóc đối-phương.  Sau Hiệp-Ðịnh Ðình-Chiến Paris 1973, Thám-Sát Tỉnh được chuyển-giao cho các Tỉnh-

Trưởng; nhưng các Tỉnh-Trưởng không cầm nắm được họ.  Sau đó, CIA chuyển-giao cho Cảnh-Sát Quốc-Gia; Bộ 

Tư-Lệnh CSQG giao cho Khối Hành-Quân là nơi điều-hợp Cảnh-Sát Dã-Chiến và Giang-Cảnh; nhưng nơi đây 

không biết sử dụng PRU cách nào cho phù-hợp với nhau.  Cuối-cùng, PRU được giao cho Bộ Tư-Lệnh Ðặc-Cảnh, 

và mang tên “Thám-Sát Ðặc-Biệt”; nhưng Cảnh-Sát Quốc-Gia và Ðặc-Cảnh vẫn để cho Thám-Sát Ðặc-Biệt được 

bán-tự-trị (quản-trị nhân-số, lương-bổng, v.v...) và hoạt-động riêng, như hồi còn là PRU. 

        Nhận thấy đó là lực-lượng hữu-ích mà tôi cần có, như những đơn-vị biệt-kích cuả Công-An ngày xưa, nên 

tôi đích-thân trực-tiếp sử-dụng, không để phí phạm tiềm-năng cơ-hữu cuả Ngành mình.  

 

        Kể từ dịp này, tôi cho các cấp chỉ-huy Thám-Sát Đặc-Biệt được mang cấp-hiệu giống như Cảnh-Sát Quốc-

Gia, để có uy-tín trong cuộc hành-quân phối-hợp, và người dẫn đầu của đơn-vị ấy hôm đó là đại-úy Trần Văn 

Phú (2), Chỉ-Huy-Phó của Liên-Đội TSĐB Vùng I dưới quyền tôi.              

 

 

        Cảnh-Sát Dã-Chiến thì thỉnh-thoảng cũng có đi hành-quân, nhưng hoặc là dưới quyền Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Sát 

Sắc-Phục, hoặc là dưới quyền Uỷ-Ban Phụng-Hoàng, tuy có Ðặc-Cảnh tham-gia nhưng không thuộc quyền chỉ-

huy cuả Ðặc-Cảnh, nên không khai-dụng được tin-tức tình-báo cấp-thời.  Tôi muốn kiêm phần trực-tiếp điều-

động lực-lượng ấy trong các hoạt-động chống Cộng để tận-dụng và phát-huy tiềm-năng cuả mọi người. 

 

        Tôi có thể tập-trung các bộ-phận Biệt-Tác, Ðặc-Nhiệm, và Thám-Sát Ðặc-Biệt, thuộc Ðặc-Cảnh, tại bất-cứ 

địa-điểm nào khác, để làm nơi xuất-phát; nhưng tôi cố ý trình-diễn như thế là để nói lên cho mọi người biết 

rằng:  Cảnh-Sát Dã-Chiến cũng phải hành-quân diệt-Cộng; các đơn-vị thuộc các Khối khác nhau cuả Cảnh-Sát 

Quốc-Gia cũng có thể phối-hợp công-tác với nhau; và từ nay tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I đã có người đứng 

ra tổ-chức và điều-hợp các hoạt-động chủ-động và tích-cực rồi (điều mà các nơi khác chưa ai làm).  Vì thế, 

chúng tôi gọi đây là một cuộc hành-quân gương-mẫu. 

 



        Tôi đích-thân đi đến Xã Hoà-Long, thuộc Quận Hoà-Vang, Tỉnh Quảng-Nam, ủy-nhiệm cho Thiếu-Tá Ngô 

Phi Ðạm (Chánh Sở Tác-Vụ cuả Nha Ðặc-Cảnh) điều-khiển các đơn-vị khác nhau phối-hợp với nhau, bố-trí công-

tác cho từng bộ-phận và cả từng cá-nhân tham-gia cuộc hành-quân này. 

 

        Ðây là khu-vực Việt-Cộng nấp lén bắn súng lên trực-thăng cuả Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng, bao gồm 

những rừng cây rậm-rạp, xen lẫn với những tảng đá, ngôi mộ, hào rãnh, lều chòi, từ phiá nam Núi Non Nước 

vào đến ven làng.  Việt-Cộng không ám-sát, bắt cóc, phục-kích, tuyên-truyền, thu mua; chúng không trực-tiếp 

nhắm vào đối-tượng trên đất, mà chỉ nhắm vào mục-tiêu trên không:  ấy là nhân-vật quan-trọng số một cuả 

toàn Quân-Khu.  Muốn làm việc đó, chỉ cần vài tay thiện-xạ, am-thạo ngõ-ngách xung quanh để dễ tháo lui, có 

chỗ cất giấu súng đạn an-toàn, có thể nấu nướng ăn uống tại chỗ để khỏi về nhà, và hẳn là có những đồng-loã 

canh gác cảnh-giới mọi sự bất-thường.  Chúng có thể dùng ngụy-thức làm ruộng, làm rẫy, giữ bò, chăn dê, tát 

cá, bắn chim, câu ếch, bẫy cu... 

 

        Trong cuộc hành-quân này, chúng tôi không tấn-công, đột-nhập, chạm súng; mà chỉ áp-dụng các kỹ-thuật 

chuyên-môn về mặt chìm cuả Ngành mà thôi. 

        Về mặt nổi, chúng tôi đã khám-phá ra được, cuả đặc-công Việt-Cộng, nhiều chốt điểm quan-sát, hang hốc 

nấp-ẩn, lối nẻo thoát-thân; cũng như lùng tìm, tịch-thu được cuả chúng nhiều vũ-khí, lương-thực, v.v... cất giấu 

rải-rác xung quanh... 

 

        Ðặc-biệt là tôi chưa nhờ địa-phương, nhất là bên phiá Quân-Lực, tiếp sức, như Bộ Tư-Lệnh Quân Ðoàn I & 

Quân-Khu I đã chuẩn-y; nhưng khi thấy chúng tôi đến hoạt-động, các nhân-viên Cảnh-Sát Xã và nhiều Nghiã-

Quân đồn-trú gần đó đã tự-động đến tham-gia.  

 

 

 

Các cuộc hành-quân “gương-mẫu” tiếp theo 

 

        Sau đó, tôi cho học-tập để rút kinh-nghiệm, và hướng-dẫn thêm, để Sở Tác-Vụ của Thiếu-Tá Ngô Phi Đạm 

(1) tự mình làm theo những gì tôi đã đề ra . 

        Tôi đã tổ-chức hành-quân như thế tại Liên Chiểu, thiết-lập màn lưới an-ninh, tình-báo và phản-gián quanh 

vùng Kho Xăng cuả Quân-Khu. 

        Ðặc-Cảnh Vùng I chúng tôi cũng làm một việc tương-tự kéo dài từ bên ngoài Ðèo Hải-Vân, thuộc hoạt-vực 

cuả Tỉnh Thừa-Thiên, vào quá bên trong Ðèo ấy, thuộc lãnh-thổ cuả Tỉnh Quảng-Nam, để phục-hồi an-ninh cho 

các chuyến xe lửa từ Huế vào trong này. 

 

        Nhiều toán Nghiã-Quân và một số Ðịa-Phương-Quân ngoài này cũng tự-nguyện đến hợp-tác với chúng tôi. 



        Về các Kho Xăng phụ, ngay giữa thành-phố Ðà-Nẵng, thì công-tác cuả các thuộc-viên cuả tôi được thi-hành 

dễ-dàng và nhanh-chóng hơn.  

 

 

 

Tôi đã giữ được an-ninh cho toàn Quân-Khu I 

 

        Khi các kế-hoạch cuả tôi đã được tiến-hành trôi chảy, nhanh chóng, tại Ðà-Nẵng và các vùng xung quanh, 

tôi cho áp-dụng tại khắp các Tỉnh khác, từ Quảng-Trị, Thừa-Thiên, vào Quảng-Nam, Quảng-Tín, Quảng-Ngãi. 

        Các Chánh-Sở Ðặc-Cảnh cấp Tỉnh nói trên đều là thành-phần ưu-tú.   Họ có đủ khả-năng nghề-nghiệp, tinh-

thần chống Cộng, và quyết-tâm phục-vụ; nhưng vì còn gặp hoàn-cảnh khó-khăn và chưa có đủ phương-tiện 

làm việc thích-ứng, nhất là không được các giới-chức cao hơn, từ Trung-Ương đến cấp Vùng, có vốn liếng điều-

nghiên, có đầu óc sáng-tạo, và có { hướng tiền-phong, bật đèn xanh cho, nên trước đó đã chỉ đóng khung 

công-tác hằng ngày, dù là tích-cực, trong lề lối hành-sự thông-thường theo sáng-kiến và nỗ-lực riêng của mình 

mà thôi. 

* 

        Tôi nhận-định rằng cộng-sản không phải chỉ là các đơn-vị quân-sự hay các lực-lượng vũ-trang phục-kích, 

tấn-công, pháo-kích chúng ta mà thôi. 

        Do đó, dù không có các lực-lượng chính-quy làm gió bão thì chính các tổ-chức chính-trị và dân-sự cuả 

chúng cũng vẫn là những ổ ẩn và nôi nuôi cho các loại mối mọt và dịch-khí, đủ sức đục rỗng, xoi mòn, làm sụp 

đổ nền-móng cuả Quốc-Gia. 

        Ði vào thực-tế mới thấy, Quân-Lực chỉ mới đối-phó hữu-hiệu với các đơn-vị quân-sự cuả địch trên các 

chiến-trường mà thôi; còn thì bỏ trống phần lớn lãnh-thổ cuả ta:  các đại đơn-vị khi hành-quân xong thì về 

doanh-trại; Ðịa-Phương-Quân cuả Quận, Nghiã-Quân cuả Xã, phần lớn co cụm trong đồn, cố-thủ trong vòng 

rào vọng gác, trụ-sở Chi-Khu, nhất là ban đêm.  Mình không hiện diện bên ngoài để bảo-vệ dân, làm sao mong 

dân bên ngoài tay không mà bảo-vệ cho mình bên trong? 

 

        Trong vụ VC "tổng tấn công" Tết Mậu-Thân tại thành-phố Pleiku (nơi trú-đóng của Bộ Tư-Lệnh Quân-Ðoàn 

II, và là thủ-phủ cuả Vùng II, dưới thời Trung-Tướng Vĩnh Lộc, thời-gian tôi coi Ngành Đặc-Cảnh tại Vùng II), 

ngót cả tuần-lễ không thấy một người lính Bộ-Binh nào, kể cả Cảnh-Sát địa-phương, ra hoạt-động ban ngày 

chứ nói gì ban đêm.  Tôi phải tự-nguyện đích-thân xuống phố, điều-động Sở Tác-Vụ cuả Biên-Tập-Viên Nguyễn 

Văn Ðộ, (sau này là thiếu-tá, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Khánh-Hòa) thuộc Ngành Ðặc-Cảnh Vùng II cuả tôi, thức 

suốt mọi đêm để tuần-tiễu, cứu-cấp đồng-bào bị hoả-tiễn cuả Việt-Cộng liên-tục bắn vào, chữa lửa, cô-lập các 

nơi có hoả-tiễn chưa nổ, kiểm-chứng tại chỗ để giúp Không-Quân khỏi xạ-kích lầm xuống thường-dân vẫn luôn 

cuống-quýt kéo nhau di-chuyển chỗ ngủ hỗn-loạn trong đêm khuya... 

 

        Lúc ấy Hoa-Kz chưa đề-xuất Kế-Hoạch “Cảnh-Sát-Hoá”, mà tại thủ-phủ cuả Vùng II tôi đã chứng-tỏ được là 

Cảnh-Lực có thể làm được nhiều việc tiếp tay với Quân-Lực, bảo-vệ an-ninh cho đồng-bào.  Nay thì, dù cho Kế-



Hoạch ấy đã bị các nhà lãnh-đạo Việt-Nam Cộng-Hoà bức-tử, tôi thấy nó vẫn có giá-trị lớn-lao, nên tôi liều-lĩnh 

đơn-phương thi-hành trong phạm-vi quyền-hạn cuả tôi. 

        Và kết-quả là... 

*  

        Ngoài các thành-quả công-tác khác, riêng về vấn-đề phục-hồi và duy-trì an-ninh cho các vùng đất có dân-

chúng cư-ngụ và sinh-hoạt trên khắp lãnh-thổ toàn Vùng I, tôi đã đạt được kết-quả: 

        - Ðã phá vỡ Ổ Ðặc-Công Việt-Cộng vùng nam Núi Ngũ Hành Sơn, vốn chuyên bắn sẻ lên phi-cơ trực-thăng 

cuả Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng.  Kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-toàn 100% cho đường bay 

cuả Tư-Lệnh Quân Ðoàn I & Quân-Khu I khắp vùng nói trên. 

        - Ðã thanh-toán các phần-tử Ðặc-Công Việt-Cộng nội-thành Ðà-Nẵng.  Kể từ cuối năm 1973, chúng không 

còn cắt rào thép gai để mong vào phá-hoại các bồn xăng dự-trữ cuả ta. 

        - Ðã chận đứng vĩnh-viễn mọi nỗ-lực cuả Ðặc-Công Việt-Cộng vùng nam Ðèo Hải-Vân.  Kể từ cuối năm 

1973, chúng không còn tấn-công Kho Xăng lớn nhất cuả Quân-Khu I ở Liên Chiểu, sát Ðèo Hải-Vân. 

        - Ðã chấm dứt tức-thì mọi toan-tính cuả Ðặc-Công Việt-Cộng vùng bắc Tỉnh Quảng-Nam vốn giựt mìn đều 

đều các chuyến xe lửa, giết hại hành-khách thường-dân, hằng ngày từ Huế vào.  Kể từ cuối năm 1973, đã tái-

lập và duy-trì an-ninh 24/24 giờ trên tuyến thiết lộ này. 

        - Ðã triệt-tiêu mọi hoạt-động khủng-bố và phá-hoại cuả Biệt Ðộng Việt-Cộng nội-thành, vốn thường-xuyên 

quấy rối phố phường đông dân.  Chỉ trừ một vụ Việt-Cộng xúi-giục trẻ-con ném chất nổ gây thương-tích cho 

Cảnh-Sát Lưu-Thông, còn thì kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-ninh hoàn-toàn tại khắp các thành-

phố và Thị-Xã trong toàn Quân-Khu I. ... 

 

        Tôi đã giữ được an-ninh cho vùng dân-cư trên khắp Vùng I, trong một năm rưỡi sau cùng tôi đảm-trách 

Ngành Ðặc-Cảnh tại Vùng này (cho đến ngày thất-thủ toàn Vùng).  Tôi đáp-ứng được kz-vọng mà Bộ Tư-Lệnh 

Cảnh-Lực Quốc-Gia và Bộ Tư-Lệnh Ðặc-Cảnh Trung-Ương đã đặt vào tôi, đồng-thời thực-hiện được lời hứa của 

tôi với Bộ Tư-Lệnh Quân Ðoàn I & Quân-Khu I, nhất là với Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng mà tôi mãi hoài 

kính yêu. 

 

 

LÊ XUÂN NHUẬN      

  

 

*Nhiệm-vụ của Quân-Lực là bảo-quốc (giữ nước: giữ đất, giữ lãnh-thổ quốc-gia). Nhiệm-vụ của Cảnh-Lực là an-

dân (giữ an-ninh cho dân-chúng. VNCH có thời có Phủ Tổng-Ủy An-Ninh, VNDCCH và CHXHCNVN có Bộ An-

Ninh). 
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