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  ------------------------------- 
Hỏi (H):  Xin ông cho biết sơ luợc về sự nghiệp của 

ông trong Hải quân?  
Đáp (Đ):  Tôi gia nhập Hải quân năm 1952 và tốt 
nghiệp năm 1953 từ Trung Tâm Huấn Luyện Hải 
Quân Nha Trang.  Sau khi tốt nghiệp, tôi đi thực tập 
vài tháng trên một huấn luyện hạm. Sau đó tôi thuyên 
chuyển qua một giang đoàn xung phong (River 
Assault Division) ở miền Bắc, hoạt động từ Nam 
Định cho đến bờ biển.  Chúng tôi chuyển vận tiếp liệu 
từ biển về Nam Định và trong thời gian đó hoạt động 
hầu hết ở vùng này.                                                          Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng 
H: Đây là một Giang đoàn phối hợp Pháp-Việt hay là hoàn toàn Việt Nam. 
Đ: Đây là một Giang đoàn phối hợp Pháp-Việt. Mang cờ Việt Nam; đơn vị truởng 
là nguời Pháp, có nhiều sĩ quan Việt Nam, thủy thủ đoàn hỗn hợp.  Chúng tôi hoạt 
động ở đó cho đến ngày đình chiến. Sau đó rút khỏi Phát Diệm. Từ Phát Diệm 
chúng tôi mang dân chúng ra một Dương Vận Hạm (LST) ngoài biển. 
H: Ông có mang theo các giang đĩnh không? 
Đ: Có. Một tàu ụ nổi (LSD) chở các giang đĩnh từ miền Bắc vào miền Nam kể cả 



đơn vị của tôi. Tôi đuợc nghỉ phép một tháng truớc ngày đình chiến. Tôi về Hà Nội 
và ở đó lúc đình chiến. 
H: Ông nguời miền Bắc? 
Đ: Đúng vậy. 
H: Ông sinh ra ở đâu? 
Đ: Hà Nội. Sau đó tôi về trình diện đơn vị ở miền Nam.  
Ở miền Nam, chúng tôi tập trung quân Cộng Sản ở vùng Kiến Tuờng/Định Tuờng 
chờ phương tiện di chuyển họ ra miền Bắc. 
H: Như vậy lúc về miền Nam, Ông đã gặp lại đơn vị của ông ở đây? 
Đ: Đúng vậy. 
H: Đơn vị ông đã làm gì? Đơn vị ông hành quân hay chỉ ở vùng Sài Gòn? 
Đ: Chúng tôi tập trung quân Cộng Sản để họ rời miền Nam. Sau đó là thời Tổng 
Thống Diệm có những cuộc hành quân đánh Hòa Hảo ở vùng châu thổ. Và cuộc 
hành quân đánh Bình Xuyên ở Đặc Khu Rừng Sát trên sông từ Vũng Tàu đến Sài 
Gòn. 
H: Ông có tham dự chuyến đi Rừng Sát của ông Diệm sau trận chiến thắng các 
giáo phái năm 1955? 
Đ:  Không. 
H: Ông Diệm rất hài lòng với thành tích của Hải quân? 
Đ: Tôi nghĩ là Hải quân đã làm việc rất đắc lực, vì ở Rừng Sát ông phải cần Hải 
quân để yểm trợ hành quân, chuyển vận lính và yểm trợ hải pháo. 
Hải quân đã thi hành hầu hết mọi việc vì trong thời gian đó Không quân Việt Nam 
còn rất yếu. Do đó hầu hết cuộc hành quân đuợc chu toàn bởi Hải quân. 
H: Có đụng trận nhiều không? Hay chỉ là vấn đề cắt đứt tiếp liệu của giáo phái? 
Đ: Trong vùng hoạt động của tôi có vài trận đánh, không nhiều lắm. Bên kia có vài 
nguời chết và vài nguời bị thương. 
H: Vậy trong thập niên 1950 ông giữ những chức vụ nào? 
Đ: Khi còn nguời Pháp, tôi là một Sĩ quan trên chiến hạm và là Chỉ huy phó một 
giang đoàn. Trong thời Tổng thống Diệm, các chức vụ tôi đã đảm trách như sau: 
- Chỉ huy truởng Giang đoàn.  
- Truởng phòng 3 Hành quân &Kế hoạch thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân (BTL/HQ) 
ở Sài Gòn. 
- Phụ tá Hành Quân Kế Hoạch.   
- Hạm truởng Giang pháo hạm (LSIL) 
- Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân. 
H: Ông có biết HQ Đại tá Bùi Hữu Thư? Ông ấy có ở Nha Trang lúc ông ngoài đó 
không? 
Đ: Không. Phó Đề đốc Thăng (Đặng Cao Thăng)* là Chỉ huy truởng, tôi là Chỉ 
huy phó. 
Thời gian này, cấp chỉ huy thay đổi nhanh lắm. Ông có thể làm một công việc 



trong vài tháng, rồi đổi xuống chiến hạm và sự chỉ huy của ông thay đổi. Như tôi là 
Chỉ huy truởng Giang đoàn rồi Hạm truởng Giang pháo hạm. Từ Giang pháo hạm 
tôi về Phòng 3 và trở thành Phụ tá Hành quân Kế Hoạch. Từ Phòng 3 tôi đi học 
khóa chỉ huy tổng quát (General Line School) ở Monterey.  
Đi học về, tôi ra Nha Trang làm Chỉ huy phó Trung tâm Huấn luyện Hải quân. Sau 
đó tôi đi Hoa Kỳ để nhận một chiếc Trục lôi hạm, sau khi mang tàu về Việt Nam 
tôi nhận chức vụ Tham Mưu Trưởng (TMT) Hành quân Kế hoạch một lần nữa. 
Năm 1962 tôi là Chỉ Huy Trưởng (CHT) Hải Lực. Cuộc hành quân Năm Căn xảy 
ra khi tôi đang đảm trách chức vụ này.  
H:  Xin ông nói về việc này? 
Đ:  Năm Căn ở trong tình trạng nguy ngập tương tự như khi chúng tôi đến đó lần 
thứ hai. Quận lỵ đã mất và phải di chuyển về phía Bắc, vì vậy chúng tôi muốn bình 
định vùng này.  
H:  Tại sao có quyết định tập trung ở vùng này lúc đó? 

Đ:  Tôi nghĩ đây là sáng kiến của Hải quân. Cuộc chiến khởi sự năm 1961. Cộng 
Sản bắt đầu tấn công miền Nam vào năm 1960 hoặc 1961. 
Tôi nghĩ là Hải quân định làm một cái gì đó, làm một mình hơn là giữ vai trò phụ 
của đon vị yểm trợ. Thời gian đó, Đại tá Quyền là TL/HQ và ông đưa ra kế hoạch 
này, đây chỉ là phỏng đoán vì ông Quyền là Tư lệnh cuộc hành quân. Tuớng Khang 
(Lê Nguyên Khang), Chỉ Huy Trưởng Thủy quân Lục chiến (TQLC) là nguời chỉ 
huy 2 hoặc 3 Tiểu đoàn.   
H:  Không có Bộ binh tham dự?  
Đ:  Không có Bộ binh.  Khi họ bắt đầu kế hoạch, lúc đó tôi đang là CHT Hải Lực, 
Đại Tá Quyền bảo tôi làm TMT cho ông để soạn thảo kế hoạch hành quân.  
H:  Sao ông ấy làm như vậy? Ông có làm việc cho ông ấy truớc đây không? 
Đ:  Có. Tôi đã làm Tham mưu phó Hành quân Kế hoạch nhiều lần. Ông đã chỉ định 
một sĩ quan làm TMT nhưng sau đó ông cho tôi làm TMT để soạn thảo kế hoạch 
hành quân Năm Căn. Cuộc hành quân diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi đến đó với chiến 
hạm và hai tiểu đoàn. Chúng tôi đổ bộ từ huớng Nam. 
Sau khi cuộc đổ bộ hoàn tất, chúng tôi báo cáo về Sài Gòn và sau đó tôi nghe đuợc 
tin Tổng thống Diệm rất hài lòng vì đó là ngày sinh nhật của ông.  
H: Có phải ông thi hành kế hoạch đó cho ngày sinh nhật của ông ấy? 

Đ: Không phải vậy. Đó chỉ là sự trùng hợp cùng ngày khi thủy triều tiện lợi. Chúng 
tôi đến đó như một đội; chúng tôi hoạt động ở đó, chiếm ngự các con sông, tái lập 
quản lý, thiết lập chánh quyền địa phương. Mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng Cộng Sản 
tấn công và chúng tôi không thể giữ TQLC ở đó. Chúng tôi phải rút TQLC về và 
đem Dân vệ đến thay thế, nhưng họ không thể bảo vệ dân như TQLC. 
Tôi nhớ ngày chúng tôi rời Năm Căn, dân chúng rất buồn. Chúng tôi biết như vậy, 
họ đến gặp chúng tôi nói là khi các anh đến đây, các anh nói sẽ ở lại đây. Các anh 
hứa như vậy nhung bây giờ các anh bỏ đi, chúng tôi sẽ phải đối phó với Cộng Sản 



như thế nào. Thật là khổ tâm. 
H: Tại sao các ông phải bỏ đi? 

Đ: Vì các trách nhiệm khác. Chúng tôi cần quân ở các nơi khác quan trọng hơn 
Năm Căn. 
H: Như vậy ông ở đó chỉ có vài tháng? 

Đ: Đúng vậy. Tôi không nhớ chính xác, nhưng chỉ khoảng 3 tháng. 
H: Có phải ông rời nơi đó vì cuộc đảo chánh ông Diệm? Hai sự việc có liên quan 
không?  
Đ: Không. Cuộc hành quân này xảy ra truớc khi đảo chánh. Đảo chánh xảy ra vào 
lúc cuối năm và cuộc hành quân xảy ra lúc đầu năm.  
H: Có phải Lực luợng Dân vệ đã thất bại? 
Đ: Đúng vậy. Sau đó chúng tôi mất Năm Căn một lần nữa. Đây chỉ là một vùng 
hẻo lánh. Không thể giữ đuợc đuờng dây liên lạc thuờng xuyên.  
H: Hải quân có còn yểm trợ Lực luợng Dân vệ khi TQLC rút đi hay Hải quân cũng 
rút luôn?  
Đ: Chúng tôi để lại một lực luợng nhỏ ở ngoài biển. Vấn đề của Năm Căn không 
phải là tiến chiếm mà là ở lại và giữ vững.  
H: Đây là vấn đề cho toàn miền châu thổ hay chỉ riêng Năm Căn?  
Đ: Dĩ nhiên là chúng tôi phải giữ tất cả mọi nơi, nhưng Năm Căn thì đặc biệt cho 
Hải quân hơn vì Hải quân có một vai trò chính yếu ở vùng này. 
H: Có căn cứ Hải quân nào ở gần đó không? Năm Căn cách Rạch Giá bao xa?  
Đ: Căn cứ Rạch Giá cách đó khoảng 20 phút bằng đuờng sông (Lời dịch giả: 
đuờng máy bay thì đúng hơn) khi chúng tôi trở lại Năm Căn lần thứ hai vào cuối 
thập niên 1960.  
H: Phản ứng của ông về việc đảo chánh ông Diệm như thế nào?  
Đ: Tôi không rõ. Có rất nhiều rắc rối, hỗn loạn, vô trật tự xảy ra trong thời gian đó. 
Và quân đội bị cấm trại trong lúc đảo chánh. Tôi không biết nhiều về những gì xảy 
ra, đặc biệt về chánh trị. HQ Đại tá Quyền (Hồ Tấn Quyền), TL/ HQ lúc đó bị giết 
trong cuộc đảo chánh. 
H: Có phải ông ấy ủng hộ ông Diệm?  
Đ: Tôi nghĩ như vậy. Khi đảo chánh xảy ra, họ không bắt giữ tôi, nhưng họ kiểm 
soát tôi trong vài ngày. Tôi là CHT Hải Lực và họ đã giải nhiệm tôi, do đó tôi nhìn 
cuộc đảo chánh với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Tôi cảm thấy phải có gì thay đổi. 
Chúng tôi không thể kéo dài như vậy mãi. Nhưng sự thay đổi quá bi đát và mặc dù 
cá nhân ông không tham dự vào cuộc đảo chánh, ông vẫn bị ảnh huởng. Ông cần 
sự thay đổi, nhưng với một phương thức tốt đẹp hơn. Một sự thay đổi không gây 
nhiều xáo trộn. Một sự thay đổi ít bi thảm và thận trọng, từ tốn hơn. Ông không thể 
chia rẽ quần chúng một cách thái quá. Trong giới lãnh đạo họ vẫn có thể giữ sự 
đoàn kết. 
H:  Ông có biết cuộc đảo chánh sẽ xảy ra không?  



Đ:  Không. Có một cuộc đảo chánh truớc đó và đã thất bại.  
H:  Có sự tranh giành giữa ông Quyền và ông Mỹ (Lê Quang Mỹ) trong chức vụ 
TL/HQ vào cuối thập niên 1950? 
Đ: Tôi không rõ. Tất cả sĩ quan làm TL/HQ đều thuộc khóa đầu tiên của Trung tâm 
Huấn luyện/HQ/Nha Trang.  
H: Tất cả mọi nguời kể cả ông Cang (Chung Tấn Cang)?  
Đ: Đúng. Kể cả ông Cang, ông Chơn, ông Mỹ. Ông Mỹ là TL/HQ đầu tiên, ông 
Chơn (Trần Văn Chơn) thứ nhì thay ông Mỹ đuợc vài tháng thì ông Quyền thay 
thế. Sau đảo chánh, ông Cang thay ông Quyền. Rồi xảy ra đảo chánh trong nội bộ 
hải quân, ông Phấn (Trần Văn Phấn)  lên thay ông Cang, sau đó ông Chơn trở lại 
thế ông Phấn, rồi ông Tánh (Lâm Ngươn Tánh) thay ông Chơn. Ông Tánh hiện 
đang ở New Port. Và sau ông Tánh một vài ngày hoặc một vài tuần truớc cuộc 
thảm bại là ông Cang.   
H: Ông có ngạc nhiên khi ông Cang trở lại?  
Đ: Có một vài tin nói về việc ông Cang trở lại nhưng khi sự việc xảy ra đó là một 
sự ngạc nhiên.   
H: Ông có tham dự vào cuộc nổi loạn của HQ không?  
Đ: Không trực tiếp. Tôi không rõ việc gì xảy ra vì lúc đó tôi đang ở Phú Quốc.  
H: Chức vụ của ông lúc đó là gì? 
Đ: Tôi là Tham Muu Phó Hành Quân. Tôi đã làm TMP cho nhiều TL/HQ như ông 
Mỹ, ông Quyền, ông Cang, ông Phấn. Sau khi hoàn tất các công tác chỉ huy khác, 
tôi trở về nắm chức vụ TMP/Hành quân.  
H: Ông có thay đổi chức vụ sau cuộc đảo chánh?  
Đ: Tôi đi học. Lần này tôi đi New Port.  
H: Việc huấn luyện ở Hoa Kỳ (HK) được xem là tốt hay xấu?  Việc đó đuợc xem 
như là thăng thuởng hay bị phạt? Có lợi ích gì cho sự nghiệp của ông hay không? 

Đ: Có lợi ích, nhưng không phải là một yếu tố quan trọng.  
H: Ông có cảm thấy học đuợc điều gì trong thời gian huấn luyện ở HK?  
Đ: Nhiều, nhiều lắm. 
H: Ông có nghĩ là đây là một chương trình hữu ích? Có phải là trong thời gian này 
có rất ít Sĩ quan?  
Đ: Tôi không nghĩ như vậy.  
H: Ông có nói về sự thuyên chuyển đến nhiều đon vị trong thời gian đầu vì nhiều 
đon vị mới đuợc thành lập?  
Đ: Không 
H: Huấn luyện mà ông nhận đuợc của Pháp so với huấn luyện của HK như thế 
nào? 

Đ: Huấn luyện của Pháp đuợc thực hiện ở Việt Nam (VN) trong một thời gian 
ngắn. Do đó khóa 1 và khóa 2 đuợc tuyển chọn từ hàng hải thương thuyền. 
H: Ông đã ở trong hàng hải thương thuyền? 



Đ: Đúng. Chúng tôi học ở truờng hàng hải thương thuyền, sau đó vào truờng quân 
đội, vì vậy ở quân truờng chúng tôi đuợc huấn luyện hầu hết bởi quân đội. Trong 
các lãnh vực thuộc về hải quân như hải hành, chúng tôi đã học ở truờng hàng hải 
thương thuyền. 

H: Có truờng hàng hải thương thuyền ở VN? 
Đ: Có, ở Sài Gòn. 
H: Làm sao họ chọn ông cho hải quân Pháp? Ông có tình nguyện không? 

Đ: Có lệnh động viên trong lúc đó. Vì vậy nếu ông không tình nguyện đi Hải Quân 
ông sẽ đi Bộ binh. Tôi tốt nghiệp truờng hàng hải thương thuyền do đó tôi đi Hải 
quân.  
H: Ông thuộc khóa 1 hay khóa 2? 
Đ: Khóa 2  
H: Có mấy nguời trong khóa 1?  
Đ: Tôi không nhớ rõ. Để tôi đếm. Khóa 1 có 6 SQ ngành chỉ huy là ông Mỹ, ông 
Chơn, ông Quyền, ông Cang, ông Tánh, ông Phấn và 4 SQ ngành co khí.[Lời dịch 
giả: thật sự chỉ có 3 SQ cơ khí là ông Đoàn Ngọc Bích, ông Nguyễn Văn Lịch và 
ông Lương Thanh Tùng]  



H: Số nguời cũng tương tự như vậy ở khóa 2?  
Đ: Khóa 2 có 17 hay 18 nguời.  
H: Tất cả các SQ cấp Đô Đốc đều xuất thân từ hai khóa này?  
Đ: Khóa đầu tiên đuợc huấn luyện ở Học Viện Hải Quân Pháp tại Brest. Phó Đề 
Đốc Thăng là CHT của tôi ở Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang 
TTHL/HQ/NT). Ông là nguời duy nhất trở thành Phó Đề Đốc mà không thuộc 
khóa 1/TTHL/HQ/NT. Ngoài ra Phó Đề Đốc Minh (Hoàng Cơ Minh)  thuộc khóa  
5 /SQHQ/NT.  
H: Mỗi khóa học một năm?  
Đ: Đúng, nhưng sau đó thì học hai năm.  
H: Cuộc nổi loạn trong nội bộ hải quân xảy ra vì lý do gì?  
Đ: Tôi không rõ. Tôi đang ở Phú Quốc khi việc đó xảy ra. Khi tôi về Sài Gòn hình 
như tất cả khóa tôi đều chống lại ông Cang vì vậy tôi theo họ.  
H: Chức vụ của ông từ năm 1965 đến năm 1969?  
Đ: Năm 1965 tôi đi học ở đây (Hoa Kỳ). Năm 1966 tôi là Chỉ huy truởng 
TTHL/HQ/NT cho đến năm 1969. 
H: Ai là phụ tá cho ông?  
Đ: Ông Bùi Hữu Thư là phụ tá khi tôi làm CHT Hải Lực, nhưng trong thời gian 
này phụ tá của tôi là ông Tam (Nguyễn Tam) 

.   
H: Như vậy năm 1969 ông trở thành Tư Lệnh Lực Luợng Thủy Bộ (TL/LLTB)? 
Trong hệ thống chỉ huy, lực luợng này nằm ở đâu? Có phải đây là một thành phần 
của Lực luợng Sông ngòi?     
Đ: Chuyện này như sau. Ông còn nhớ Hải quân Hoa Kỳ ở Việt Nam với Lực 
Luợng Lưu Động Sông (Mobile Riverine Force) không? Họ hoạt động hầu hết với 
Sư đoàn 9 Hoa Kỳ. Trong các cuộc hành quân phối hợp, sự hợp tác luôn luôn là 
một vấn đề. Và việc đó không bao giờ suông sẽ trong các cuộc hành quân thuờng 
lệ. Lúc nào cũng có vài sự xích mích. Tôi bìết về sự xích mích giữa Lực lượng Đặc 
nhiệm Thủy bộ (LLĐN/TB) Hoa Kỳ và Sư Đoàn 9, nhưng sau này khi LLĐN đuợc 
dự trù sẽ bàn giao cho HQVN, HQHK lúc đó có đề nghị Việt Nam thành lập một 
LLĐN gồm có HQ và TQLC đặt duới một bộ chỉ huy. Vì thế chúng tôi trình lên Bộ 



Tổng Tham Mưu (Joint Chiefs of Staff-JCS) và họ chỉ thị lập kế hoạch cho 
LLĐN/TB gồm có HQ và TQLC. Thế là Hải quân có LLĐN/TB. 
Lực luợng này đuợc coi như là lực luợng tổng trừ bị, duới sự kiểm soát và trực tiếp 
duới quyền BộTTM. Nhưng Bộ TTM không bao giờ sử dụng quyền chỉ huy về 
hành quân mà lại đặt LLĐN duới sự điều động của các tư lệnh quân đoàn.  
Trong truờng hợp này Bộ TTM đặt LLĐN duới quyền Tư Lệnh Quân Đoàn 4 
(TL/QĐ 4). 
Tại Quân đoàn 4 không có những cuộc hành quân cấp quân đoàn, vì vậy TL/QĐ 4 
đặt LLĐN duới sự điều động hành quân (OPCON) của các Tư Lệnh Sư Đoàn 
(TL/SĐ). Bảng phác họa như thế đó. 
 

  
 

  
 
 



           

 
 
Thật là vô cùng khó khăn vì vấn đề quan niệm. Về phía Việt Nam mỗi nguời có 
quan niệm khác nhau, như TL/HQ có quan niệm điều hành của ông, TL/TQLC có 
đuờng lối riêng, Bộ TTM cũng có cách khác. Và TL/ Vùng và TL/SĐ cũng có ý 
tuởng riêng của họ.  
Bây giờ về phía HK. Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự HK tại VN (MACV) có một 
quan niệm, HQ/HK tại VN có quan niệm khác. Các cố vấn HK ở cấp Quân Đoàn, 
Sư Đoàn đều có quan niệm của họ. 
Đây là một vấn đề. Rồi đến vấn đề chỉ huy và mối quan hệ điều khiển trong nội bộ 
lực luợng và với cấp lãnh đạo khác. 



Chúng tôi có một bộ tham mưu hỗn hợp. Ở cấp LLĐN, Tư lệnh lực luợng là một 
SQ/HQ, tư lệnh phó là một lữ đoàn truởng TQLC. Phòng 1 là HQ , Phòng 2 là 
TQLC, Phòng 3 là HQ, Phòng 4 là TQLC, thứ tự là như vậy. 
Lực luợng TQLC hoạt động chung với HQ ở cấp Lữ đoàn hay 3 Tiểu đoàn. HQ có 
6 Giang đoàn, đuợc tổ chức thành 3 Liên Đoàn Đặc Nhiệm (LĐĐN), như vậy sẽ có 
3 liên đoàn truởng và 3 tiểu đoàn truởng. Ai là nguời chỉ huy? Rồi còn vấn đề tiếp 
vận? Vì thế tôi nghĩ vị tư lệnh phải là một nhà ngoại giao hơn là một nhà quân sự 
để có thể thỏa mãn Hải quân, Thủy quân Lục chiến, Quân đoàn, Sư đoàn.

 
 

  
H: Ông có cố vấn HQ cũng như cố vấn Bộ binh?  
Đ: Không. Tôi có cố vấn HQ và lữ đoàn truởng TQLC có một cố vấn. 
H: Ông giữ chức vụ này bao lâu? 
Đ: Khoảng một năm và tôi hầu như suy sụp, kiệt sức. 



H: Ông là tư lệnh lực luợng đầu tiên? 
Đ: Đúng. 
H: Ông có thời gian chuyển tiếp làm việc với lực luợng truớc khi lực luợng đuợc 
chuyển giao cho Việt Nam? 
Đ: Sự việc xảy ra như sau. Tôi đang ở Sài Gòn thì đuợc chỉ định làm TL/ LLĐN. 
Họ cho tôi văn phòng để soạn thảo kế hoạch hành quân căn bản (Standard 
Operational Procedure-SOP). Lực luợng vẫn còn thuộc vào các đon vị khác, vẫn 
còn trực thuộc lực luợng Hoa Kỳ.  
Sau đó có lễ bàn giao. Chúng tôi đi hành quân ngay sau đó. Tôi xuống Mỹ Tho rồi 
Đồng Tâm. Tiếp theo TQLC đến. 
H: TQLC có đuợc huấn luyện đặc biệt về hoạt động trên giang đĩnh? 

Đ: Tôi nghĩ là không. TQLC có khoảng 6 Tiểu đoàn. Họ biệt phái 3 tiểu đoàn cho 
LLĐN. Các tiểu đoàn đuợc thay thế sau một vài tháng hành quân. 
LLĐN có 6 giang đoàn, chúng tôi sử dụng tất cả 6 giang đoàn để yểm trợ cho 3 
tiểu đoàn. Chúng tôi không còn nhân lực để thay thế các giang đoàn. Mỗi khi các 
tiểu đoàn TQLC đuợc thay thế, tinh thần của thủy thủ đoàn bị ảnh hưởng vì họ 
không đuợc nghỉ ngơi. 
H: Thủy thủ đoàn của ông đuợc huấn luyện như thế nào? 
Đ: Tất cả đuợc huấn luyện bằng thực tập (OJT: On the Job Training) với lực luợng 
Hoa Kỳ. 
H: Thời gian bao lâu? 

Đ: Tôi không biết chính xác. Khoảng 3 hoặc 6 tháng. 
H: Thủy thủ đoàn có đuợc thay đổi không? 

Đ: Có. Chúng tôi đổi thủy thủ đoàn. 
H: Đây có phải là một vấn đề khi mà thủy thủ đoàn mới không có kinh nghiệm với 
lực luợng? 

Đ: Đúng, họ có vấn đề vì đây là một đơn vị đuợc xem là nguy hiểm nhất. Họ hoạt 
động hầu hết ở các vùng nguy hiểm và họ bị thương vong thuờng xuyên. Nếu đuợc 
xem là vô kỹ luật, sẽ bị thuyên chuyển đến lực luợng này. Trong HQ ai cũng biết 
điều này. 
Tôi nhớ lại là ông Minh (Hoàng Cơ Minh), vị tư lệnh thứ ba của LLĐN luôn luôn 
phản đối chính sách này nhưng BTL/HQ vẫn không thay đổi. Dù sao, đây là lực 
luợng chiến đấu rất giỏi.   
H: Ông có hành quân thuờng xuyên? 

Đ: Liên tục. 
H: Hàng ngày lực luợng có bao nhiêu phần trăm thực sự hoạt đông trong vùng 
hành quân? 

Đ: Tôi nghĩ là họ đã thực hiện rất tốt không chỉ trong thời gian tôi ở đó, một cách 
tổng quát khoảng 70%. 
H: Ông hoạt động trong một địa bàn rộng lớn hay tập trung vào một khu vực? 



Đ: Tất cả mọi nơi. Tùy theo tình hình. Tuy nhiên trong thời gian tôi làm TL/ 
LLĐN/TB lực lượng hoạt động hầu hết ở vùng châu thổ tỉnh An Xuyên và Chương 
Thiện, nơi mà lực luợng cộng sản tập trung nhiều nhất. 
H: Có phải ở tận cùng mũi của miền Nam? 
Đ: Không phải ở mũi. Chúng tôi hành quân ở rừng U Minh. Đây là khởi đầu của 
chương trình bình định vùng này. Chúng tôi đã thành công trong tháng 12 năm 
1970. 
 

 
      

Giang đoàn 75 Thủy bộ hành quân phối hợp với TQLC ở Chương Thiện năm 1971 
 
H: Cuộc hành quân ở rừng U Minh kéo dài bao lâu? 

Đ: Lần đầu tiên chúng tôi ở đó vài tuần. Từ đó chúng tôi về Chương Thiện. Khi ở 
Chương Thiện, ông Nguyễn Văn Thông thay thế tôi. Sau đó có cuộc hành quân qua 
Cam Bốt. Chúng tôi phải rút khỏi nơi đây để mang lực luợng qua Cam Bốt. 
H: Sau đó LLTB hoạt động ở Cam Bốt? 
Đ: Đúng.  
H: Khi nào ông trở thành Phụ tá TL/HQ Hành Quân Lưu Động Sông 
(TL/HQ/HhQ/LĐ Sông)? 
Đ: Sau khi ông Thông thay thế tôi ở LLĐN/TB, tôi trở về làm Tham Muu Phó 



Hành Quân. 
H: Đó là khi nào? 

Đ: Vào năm 1971 truớc cuộc hành quân Cam Bốt. Như vậy tôi lại làm TMP/Hành 
quân. Hai ngày hoặc một tuần lễ sau đó chúng tôi bắt đầu soạn thảo kế hoạch cho 
cuộc hành quân Cam Bốt, sau đó Đô Đốc Mathews đến để chỉ huy cuộc hành quân 
và tôi đuợc chỉ định làm phụ tá cho ông trong cuộc hành quân Cam Bốt. 
H: Ông đuợc làm TMP/Hành quân bởi vì ông có kinh nghiệm và cũng vì cuộc 
hành quân Cam Bốt sắp xảy ra, hay là hai việc này không có liên quan với nhau?  
Đ: Phần lớn vì tôi có kinh nghiệm. Tôi làm việc với Đô Đốc Mathews 
chỉ một vài tháng rồi tôi đuợc chỉ định đi học Cao Đẳng Quốc Phòng ở Sài Gòn 
một năm . Sau khi tốt nghiệp tôi trở về HQ vào lúc ấy Đô Đốc Mathews đã đi rồi. 
Rồi tôi trở thành Phụ Tá TL/HQ/HhQ/ Sông.  
H: Có phải đó là chức vụ truớc khi ông đi học Cao Đẳng Quốc Phòng. 
Đ: Không đúng hẵn như vậy. TL/HQ chỉ huy tất cả các cuộc hành quân. Duới 
quyền ông là Phụ Tá Hành Quân Sông và Phụ Tá Hành Quân Cam Bốt. Tôi là Phụ 
tá của Đô Đốc Mathews cho cuộc hành quân Cam Bốt. 
Sau đó tôi là Phụ tá Hành quân Sông cho Đô Đốc Chơn. 
H: Nói cách khác, ông nhận lãnh chức vụ của Đô Đốc Mathews. 
Đ: Đúng. 
H: Trong thời gian này về phía HQHK có Phụ tá Hành quân Biển hay không? 

Đ: Chỉ huy truởng Market Time là một Đại Tá. (Market Time là tên của cuộc hành 
quân chống Cộng Sản Bắc Việt xâm nhập bằng đuờng biển) 
H: Khi ông làm Phụ tá cho Đô Đốc Mathews, có phải ông ấy là cố vấn cho ông? 
Đ: Không có cố vấn. Ông ấy là nguời chỉ huy và tôi là phụ tá của ông. 
H: Ông nhận xét về cố vấn HK như thế nào khi làm việc với họ? 
Đ: Tốt. Việc đó tùy thuộc vào ông nhiều hơn là tùy thuộc vào họ. Cố vấn tốt hay 
xấu tùy thuộc vào chỉ huy truởng Việt Nam. Ý tôi muốn nói là nếu chỉ huy truởng 
Việt Nam tốt, cố vấn xấu cũng trở thành tốt. Ông hiểu ý tôi muốn nói? 
Ông không thể có cố vấn xấu. Vấn đề là sự thảo luận. Nếu có vấn đề, ông sẽ thảo 
luận và tìm giải pháp. Điều mà tôi thích nhất là hầu hết các cố vấn mà tôi đã có, 
nếu họ thấy đề nghị của tôi hợp lý, họ sẽ chấp thuận. Nếu ý tuởng của họ đúng, tôi 
chấp nhận bởi vì sau cuộc thảo luận, điều gì đúng sẽ hiện ra. 
H: Có khi nào cố vấn ép buộc ông theo ý họ mà không hiểu tình thế? 
Đ: Trong cuộc thảo luận, họ sẽ hiểu tình thế. Tôi không có vấn đề. 
H: Ông nói là ông phải giải thích về vấn đề chỉ huy ở LLTB cho cố vấn của ông. 
Trong truờng hợp đó, cuối cùng ông có làm cho họ thông hiểu vấn đề? 

Đ: Cố vấn của tôi hiểu việc đó. Các cố vấn khác, ông không cần quan tâm đến họ. 
Ông hiểu tôi muốn nói gì. Cố vấn của ông hiểu. Ông giải thích cho họ. 
H: Cảm tuởng chung của nguời Việt Nam đối với toàn thể hệ thống cố vấn như thế 
nào? 



Đ: Cố vấn giúp đỡ đặc biệt về tiếp vận, huấn luyện. Nhưng họ thay đổi hàng năm. 
Nhiệm kỳ chỉ có một năm và đôi khi cố vấn đảm trách hai nhiệm vụ. Đôi khi cố 
vấn phục vụ chỉ có hai tháng. Khi ở trong vùng hành quân, ông sẽ học hỏi đuợc. 
Các cố vấn nói là khi họ bắt đầu hiểu biết thì là lúc họ chuẩn bị rời khỏi nơi đó.   
H: Ông có bao giờ gặp lại cố vấn cũ? 

Đ: Không. 
H: Từ trên xuống duới trong hệ thống chỉ huy đều có cố vấn. Có khi nào ông gặp 
phải vấn đề giữa SQ Việt Nam và cố vấn khi họ không thể làm việc đuợc với nhau? 
Có nhiều truờng hợp như vậy không? 

Đ: SQ của tôi làm việc cho tôi. Họ có thể thảo luận với nhau nhưng quyết định là 
của tôi và cố vấn của tôi. Họ không thể quyết định. Họ chỉ nói chuyện, thảo luận và 
đưa ra đề nghị và nếu tôi nghe theo đề nghị của họ, tốt, nếu không ….. Vì vậy mỗi 
khi có cố vấn mới, tôi phải nói rõ ràng là truớc hết chúng ta phải thành thật với 
nhau. Thứ hai, chúng tôi thiết lập sự liên hệ.   
H: Ông có nghĩ là sự huấn luyện về LLTB mà nhân viên của ông đã tiếp nhận có 
đầy đủ không? Hay là ông phải huấn luyện họ trở lại theo chương trình huấn luyện 
của ông? 

Đ: Khi nói về chiến tranh sông ngòi (Riverine Warfare), việc huấn luyện không bao 
giờ đầy đủ bởi vì chúng tôi có rất ít tài liệu về chiến thuật, chiến luợc. 
Chúng tôi có một số học thuyết nhưng rất ít và rất ít đã đuợc soạn thảo.  
H: Ông không có kế hoạch hành quân (OPLANS) ? 
Đ: Có. Họ có kế hoạch.  
H: Ông không nhận đuợc? 

Đ: Có kế hoạch hành quân - thi hành như thế nào - tất cả các đơn vị đều có. Mỗi 
lực luợng như LLTB đều có Huấn thị Hành quân Căn bản (SOP: Standard 
Operating Procedure) nhưng huấn thị này đuợc dựa trên huấn thị của HK. Và 
phương thức tấn công của Cộng Sản (CS) luôn luôn thay đổi. Sau đó tôi cũng nhận 
ra là chúng tôi quá chú trọng vào công tác hàng ngày, hết cuộc hành quân này đến 
cuộc hành quân khác. Chúng tôi quá lo lắng về nhiệm vụ thuờng nhật. Chúng tôi 
không có ban tham mưu để nghiên cứu. Chúng tôi không có nguời tài giỏi trong 
ban tham mưu để thu góp tất cả những ý nghĩ hay, những quan niệm, những chiến 
thuật viết lên trên giấy tờ. Năm trước, chúng tôi có cuộc huấn luyện hàng năm cho 
các Giang đoàn Xung Phong và họ đuợc huấn luyện thực tập trong một tháng. Tôi 
phải tự viết lấy chương trình huấn luyện vì không có SQ. Hầu hết đều trung bình. 
Một số ít kém. Một số ít giỏi và số nguời giỏi phải ở trong các chức vụ tác chiến. 
Ông bảo họ làm những gì ông muốn và họ biết phải làm như thế nào. Nhưng không 
có đủ SQ giỏi cho ban tham mưu. Đây là một trở ngại. 
H: Ông định nghĩa một SQ giỏi như thế nào?  
Đ: Theo tôi là nguời phải biết làm việc, biết chiến đấu. Họ tự điều động đơn vị của 
họ. 



H: Vậy ông có ban tham mưu, nhưng ông không thể dùng họ để soạn thảo binh 
thư? 
Đ: Không có nhiều. Tôi nghĩ là tất cả các cấp chỉ huy đều có chung trở ngại. Hầu 
hết các kế hoạch đều có chung vấn đề. Tôi không biết. Tôi không hiểu điều này. 
Tôi nghĩ là các SQ tham mưu phải có khả năng làm việc đó, nhưng trong HQ 
chúng tôi, hầu hết các đon vị truởng đều có chung vấn đề với ban tham mưu kém. 
H: Ông nói chiến thuật của CS thay đổi. Thay đổi như thế nào? 
Đ: Thí dụ như giai đoạn đầu chúng tôi đối đầu với nhiều cuộc phục kích. Sau họ 
đổi qua mìn. Rồi họ đổi qua đặc công thủy (Sappers). Và về sau, khi họ có rất 
nhiều đạn duợc họ sử dụng súng cối nhiều hon. Họ sử dụng hỏa lực gián tiếp. Và 
vũ khí của họ bao gồm từ súng không giật cho đến hỏa tiễn B-40, B-41 và ngay cả 
hỏa tiễn chống chiến xa. Họ dùng các loại vũ khí đó để đối đầu với giang đĩnh. Họ 
đã thay đổi như thế. 
H: Đây có phải là thực sự là chức năng mới từ dụng cụ mà họ đã có?  
Đ: Các dụng cụ mà họ có và cách thức họ sử dụng. B-40 không thể làm chìm giang 
đĩnh hạng nặng nhưng gây thiệt hại. Hỏa tiễn và mìn có thể làm chìm giang đĩnh . 
Về sau này họ sử dụng rất nhiều cuộc tấn công bằng đặc công thủy và nhiều loại 
mìn khác nhau. 
H: Đặc công thủy, họ là nguời biết bơi? 
Đ: Đúng. Nhưng 90% giang đĩnh bị chìm vì mìn và đặc công thủy. 
H: Trong giai đoạn cuối cùng? 
Đ: Đúng vậy. 
H: Lúc đầu là phục kích? 

Đ: Đúng, lúc đầu là phục kích. Chiến thuật đánh mìn của họ rất công hiệu, tôi 
không hiểu sao họ có thể làm đuợc. Để tránh bị tấn công, chúng tôi ra lệnh mỗi 
đêm giang đĩnh phải rời khỏi khu vực và rời khỏi cầu tàu.  
Có lần tôi cho nguời nhái thiết lập một cái bẫy.  Để tàu ở tại vị trí, cho nguời nhái 
lặn xuống nuớc và làm một vòng đai bao quanh tàu để đặc công thủy không thể 
xâm nhập, nhưng không thành công, nguời nhái không muốn làm chuyện đó. 
H: Ông có thể nói thêm về hoạt động của Nguời Nhái (NN)? 
Đ: Khi lực luợng HK còn ở VN, NN hầu hết hoạt động với HK. Nguời HK soạn 
thảo kế hoạch và nguời của chúng tôi chỉ thi hành. Họ đuợc sự yểm trợ rất tốt, đặc 
biệt về trực thăng. Đa số các cuộc hành quân đều đuợc thực hiện bằng trực thăng. 
Họ cũng đuợc sự yểm trợ rất tốt trong khi thi hành nhiệm vụ. Nhưng khi lực luợng 
HK rút đi, tất cả các sự yểm trợ đều bị cắt đứt, không còn trực thăng. NN chúng tôi 
cũng không đuợc huấn luyện về kế hoạch hành quân. Họ chỉ thi hành mệnh lệnh. 
Tất cả yểm trợ như lương thực, phương tiện di chuyển đều không còn. Họ không 
đuợc huấn luyện để thi hành công tác. Hầu hết các toán NN đều đặt duới quyền chỉ 
huy hành quân của chúng tôi. Chúng tôi thuờng tăng phái hai hoặc ba toán cho các 
chỉ huy truởng hành quân khi có nhu cầu. Họ hoạt động ở Năm Căn, ở Rạch Giá 



một thời gian nhưng đều không có hiệu quả. Có vấn đề kỷ luật. Vì vậy tôi nghĩ là 
các chỉ huy truởng hành quân không sử dụng họ. Chúng tôi nghĩ là họ phải đuợc tái 
huấn luyện. Chúng tôi phải chọn những nguời muốn ở lại và muốn phục vụ trong 
NN và những nguời không muốn.  
Vì vậy chúng tôi tập trung họ về Đặc Khu Rừng Sát để họ đuợc ở gần căn cứ của 
họ. Và chúng tôi lập ra chương trình huấn luyện, một chương trình huấn luyện đặc 
biệt. Nhưng chúng tôi không có một chỉ huy truởng NN có khả năng để thực hiện 
chương trình này. Vì họ ở duới quyền hành quân của tôi, tôi đề nghị với chỉ huy 
truởng là những ai vô kỷ luật, không hợp tác hay không nhận nhiệm vụ nên bị loại 
ra. Ngay cả việc phải giải tán NN vì không thể sử dụng họ trong tình huống như 
vậy. 

    
H: Có phải vào năm 1973? 
Đ: Năm 1973, 1974 và đầu năm 1975. Sau đó một thời gian, cuối năm 1974 đầu 
năm 1975, họ có kỷ luật đôi chút vì chúng tôi thi hành một vài biện pháp bắt họ 
phải làm việc. Nói chung, tôi không hài lòng với họ. Họ ở duới quyền hành quân 
của tôi trong thời gian đó. Tôi yêu cầu TL/HQ giao toán NN cho tôi, đặt họ duới sự 
chỉ huy của tôi và tôi sẽ tống cổ những nguời vô kỷ luật, những nguời không thi 
hành đứng đắn trong khi huấn luyện và sẽ gởi họ qua quân truờng của Biệt Động 
Quân để huấn luyện vì chúng tôi không thể yểm trợ cho họ như truớc đây về trực 
thăng, hỏa lực …  . 
H: Về hành chánh họ trực thuộc ai? 

Đ: Họ trực thuộc Lực luợng Trung ương và sau đó đầu năm 1975 họ tách rời ra và 
đặt duới quyền chỉ huy của tôi. Và tôi đã cố gắng tìm nhân sự mới. Tôi cố gắng 
loại bỏ những nguời lớn tuổi, những nguời có gia đình phải đối diện nguy hiểm và 
tái huấn luyện họ nhưng chúng tôi không có cơ hội. Chúng tôi chỉ mới thu xếp để 
gởi họ đi tái huấn luyện. 
H: Ông có bao nhiêu NN trong thời điểm này? 

Đ: Để tôi nhớ xem. Khoảng 40 nguời. Tôi nghĩ chúng tôi phải thiết kế một quan 
niệm mới cho NN về cách sử dụng cũng như huấn luyện họ. Tôi nghĩ họ phải hoạt 
động giống như Biệt Động Quân. Họ phải tự mình tìm cách vào vùng địch thay vì 



dùng trực thăng  
H: Có phải thỉnh thoảng họ đuợc gài vào vùng 
hoạt động bằng giang đĩnh? 
Đ: Phải, bằng giang đĩnh. Nhưng họ không 
thích cách này cho lắm. Họ không đuợc huấn 
luyện thực sự. Vì vậy, khi tôi trở thành nguời 
chỉ huy của họ, tôi huấn luyện họ theo chiến 
thuật của Bộ binh như làm thế nào để tổ chức 
và chuẩn bị tuần tiễu. Những việc như thế. Họ 
chưa sẵn sàng cho công tác. Tôi nghĩ là quan 
niệm về NN là một thất bại. 
H: Ông có hoạt động nhiều với Lực luợng Dân 
vệ (Rural Forces) và Nghĩa quân (Popular 
Forces) ở vùng châu thổ không? 

Đ: Không nhiều. Giang đĩnh của chúng tôi 
hoạt động với Địa Phương Quân (Regional 
Forces). Họ yểm trợ cho các Tỉnh truởng. 
H: Các đơn vị này kém lắm phải không? 

Đ: Một vài đơn vị tốt, nhưng rất ít. 
H: Ông có sử dụng điện báo [sensor - HQ có Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử 
(Electronic Warfare) sử dụng điện báo] ở vùng châu thổ không? 

Đ: Có, chúng tôi tiếp tục dùng điện báo. 
H: Nhân viên sử dụng điện báo đuợc huấn luyện bởi HQ hay Bộ binh? 

Đ: Hầu hết các nhân viên đuợc huấn luyện từ truớc. Sau này nếu cần, họ đuợc Bộ 
binh huấn luyện. 
H: Bộ binh cũng sử dụng điện báo? 

Đ: Đúng. Nguồn cung cấp điện báo đến từ Bộ binh. 
H: Ông có nghĩ điện báo là một ý tuởng hay? 

Đ: Trong những điều kiện nhất định. Khi HQHK còn hiện diện, ông có phương tiện 
để phản ứng khi điện báo báo động, ông có trực thăng hoặc phi cơ quan sát đến địa 
điểm báo động ngay lập tức. Nguời nhái cũng có thể đuợc sử dụng ở vòng đai điện 
báo khi ở đó có nhiều báo động. Có trở ngại về phía chúng tôi.  
Đầu tiên chúng tôi đặt điện báo quá xa, chúng tôi hầu hết phải sử dụng pháo binh 
để phản ứng. Sau khi ngưng pháo kích, chúng tôi không có lính để đến đó truy tầm, 
lục soát. Cũng có những vùng chúng tôi phải dùng trực thăng để thả các toán Tác 
Chiến Điện Tử (TCĐT). Đôi khi chúng tôi đuợc cung cấp trực thăng, nhung cũng 
có khi chúng tôi gặp trở ngại nhất là trong giai đoạn cuối cùng khi giờ bay của trực 
thăng bị cắt giảm. 



 
 Do đó có một vài thay đổi, chúng tôi đặt điện thám đa số dọc theo các con sông để 
phòng vệ và chúng tôi cung cấp cho giang đĩnh một số điện thám mang tay để họ 
có thể cài đặt ở những địa điểm mà họ đang tuần tiễu, phục kích. 
H: Một trạm canh trên sông?  
Đ: Đúng, ở trạm canh trên sông,  họ có thiết trí báo động mang tay họ có thể sử 
dụng. Nhưng thật ra ông không thể giám định được sự hiệu quả của chúng. Đã có 
dấu hiệu dọc theo sông Bassac gần cù lao Trà Ôn có một đuờng dây tiếp tế của 
cộng sản từ Hà Tiên đến Rạch Giá rồi qua Chương Thiện. Sau đó họ mở một 
đuờng dây đi qua Vĩnh Long. Do vậy tôi nghĩ là điện báo có hiệu quả. Chỉ tùy 
thuộc vào 
Địa 
Phương 
Quân, Bộ 
binh họ 
muốn 
phối hợp 
như thế 
nào trong 
việc sử 
dụng điện 
báo. Nếu 
họ truy 
tầm lục 
soát các 
địa điểm 
báo động, 
điện báo 
rất hiệu 
nghiệm.  
H: Cộng Sản có triển khai chiến thuật nào để phản ứng lại TCĐT? 
Đ: Tôi nghĩ là họ đã biết chỗ và họ tìm cách tránh xa. Đôi khi chúng tôi đến nơi thì 
điện báo đã bị phá hủy. Họ làm việc đó lúc ban ngày. 
H: Ông có chú trọng đến TCĐT? 
Đ: Có, chúng tôi chú trọng đến TCĐT. Mỗi khi chúng tôi thấy một địa điểm nào 
cần điện báo, chúng tôi di chuyển chúng từ một địa điểm ít bị đe dọa hơn. Chúng 
tôi không giữ điện báo ở một vị trí cố định. Chúng tôi di chuyển điện báo tùy theo 
mối đe dọa. 
H: Ông có đủ điện báo để sử dụng? Có khi nào thiếu? 

Đ: Bộ binh cũng dùng TCĐT. Hoạt động của chúng tôi ở vùng châu thổ đuợc phối 



hợp với Bộ binh, do đó khi hết điện báo, chúng tôi đuợc Bộ binh cung cấp.  
H: Sự liên hệ giữa ông và Bộ binh như thế nào? 

Đ: Rất tốt. Đặc biệt là khi các chuyến bay trực thăng bị cắt giảm. Một cách tổng 
quát, tôi nghĩ là sự hợp tác của chúng tôi ở Vùng 4 CT rất tốt, mặc dù chúng tôi 
muốn có nhiều cuộc hành quân phối hợp hơn. Tôi nghĩ là khi HQHK còn ở đây, họ 
có thể tự mở các cuộc hành quân như tuần tiễu, ngăn chận, bởi vì họ có tất cả. Họ 
có không yểm, có giang đĩnh. Chúng tôi không có không yểm.        
H: Ông đuợc không yểm từ Bộ Binh? 

Đ: Đúng, nhưng chúng tôi phải theo hệ thống. Ngoại trừ lúc đang bị tấn công, ông 
không thể dễ dàng đuợc không yểm. Bộ binh cần không yểm cho các cuộc hành 
quân của họ. 
H: Họ cung cấp trực thăng khi có không yểm? 

Đ: Trực thăng và phi cơ chiến đấu. 
H: Đó là một bộ phận của Bộ binh hay họ sử dụng tài nguyên của Không quân? 

Đ: Tất cả không yểm là của Không quân, nhưng Bộ binh cũng kiểm soát Không 
quân. Ông nên làm quen với hệ thống tổ chức. Ông có Tư lệnh Vùng. Trong Vùng 
4 CT có một Sư đoàn Không quân đặt duới quyền hành quân của Tư Lệnh Vùng. 
Vị Tư Lệnh Vùng ở Trung tâm Điều hợp Không yểm (Tactical Air Coordination 
Center) nhận tất cả các nhu cầu không yểm và sẽ chỉ định phi cơ để thỏa mản nhu 
cầu. 
H: Tình trạng của Không quân có giống như Hải quân? 

Đ: Khác nhiều. Toàn bộ Sư đoàn KQ đặt duới quyền của Tư lệnh Vùng. HQ chúng 
tôi yểm trợ nhưng không ở duới quyền hành quân của Vùng bởi vì chúng tôi còn 
có trách nhiệm riêng. Nhiệm vụ của KQ hầu hết là không yểm chiến thuật. Như 
vậy Vùng là cấp chỉ huy chiến thuật của KQ. Ngoài ra Tư Lệnh Vùng nghĩ là ông 
cần KQ hơn HQ. 
H: Trong một cuộc hành quân, nếu Bộ binh quyết định là họ cần HQ yểm trợ, họ 
có quyền bảo HQ là họ cần bao nhiêu giang đĩnh. Về hành quân họ có quyền làm 
như vậy không? 
Đ: Đôi khi họ cũng muốn làm như vậy, nhưng ông vẫn có thể giải thích để họ cho 
chúng tôi biết nhu cầu của họ. Sau đó chúng tôi quyết định, đề nghị và chỉ định các 
đơn vị nào cần thiết cho cuộc hành quân. 
H: Nếu nói một phần ba là hành quân tuần tiễu và hai phần ba là hành quân thủy 
bộ, sự uớc tính đó có đúng không? 

Đ: Hành quân tuần tiễu nhiều hơn một phần ba. Có thể là phân nữa hoặc nhiều hon. 
H: Có sự thay đổi nào giữa truớc năm 1973 và sau năm 1973 hay vẫn như cũ. 
Đ: Vẫn như cũ. 
H: Các cuộc hành quân có thay đổi sau khi HK rút lui? 
Đ: Ngay cả khi quân đội HK còn hiện diện, chúng tôi vẫn cố gắng hợp tác chặt chẽ 
với Bộ binh. Chúng tôi hợp tác hành quân từ cấp quân đoàn, sư đoàn đến cấp tỉnh. 



Nhưng vấn đề là thế này. Hầu hết các cuộc hành quân do Bộ binh tổ chức đều nằm 
xa các sông rạch vì vậy họ yêu cầu yểm trợ một lực lượng nhỏ để dùng làm 
phương tiện di chuyển, yểm trợ hải pháo. Loại yểm trợ này gia tăng nhưng trong 
hành quân phối hợp cũng có tăng nhưng không đuợc nhiều.  
Không phải vì họ không cần mà vì các cuộc hành quân quá xa các sông rạch. Bất 
cứ lúc nào họ có hành quân dọc theo sông, họ đều gọi chúng tôi. 
Trong giai đoạn cuối ở tỉnh Kiến Tuờng chúng tôi có cuộc hành quân rất thành 
công. Vào giờ phút cuối ở tỉnh Long An, chúng tôi đã giúp Bộ binh rất nhiều. 
Chúng tôi giúp họ ở nhiều nơi. Nhiều khu vực Bộ binh không thể giữ vững vị trí 
nếu không có sự yểm trợ của chúng tôi. 
Về sau, họ nhận ra điều đó nhưng họ không muốn nói ra, hầu hết họ đều không 
muốn nói. 
H: Có sự thay đổi nào trong cách triễn khai các giang đĩnh sau cuộc ngưng bắn 
năm 1973? 
Đ: Không nhiều lắm. Vẫn như cũ. 

 
                                        bàn giao Lực Lượng Tuần Thám 
 



 
                                              Giang đoàn Tuần thám 
H: Có phải giang đĩnh đuợc tập trung nhiều dọc theo biên giới Cam Bốt? 
Đ: Không. Không có thay đổi nhiều về sự dàn quân tổng quát vì chúng tôi đã triễn 
khai lực luợng. Nhưng các cuộc hành quân dọc biên giới đã giảm bớt phần nào. 
Tình hình đã lắng đọng. Vì thế chúng tôi di chuyển giang đĩnh đến những nơi cần 
thiết. Bộ binh cũng có những nổ lực dọc theo biên giới. 
Sau này trong lúc phối hợp với Bộ binh như Sư Đoàn 7, họ cho biết địa điểm hành 
quân và yêu cầu cho giang đĩnh trấn giữ ngay phiá sau họ. 
Vì thế chúng tôi điều chỉnh lại để các giang đĩnh không ở cùng một nơi với Bộ 
binh ngoại trừ khi chúng tôi phải yểm trợ cho họ. Lúc đầu chúng tôi không hoạt 
động nhiều xung quanh Mỹ Tho và Đồng Tâm là những thành trì kiên cố của Cộng 
sản, nhưng sau này chúng tôi hoạt động nơi đó thuờng xuyên. Giang đĩnh của 
chúng tôi nhiều lần yểm trợ các cuộc hành quân của Bộ binh trong vùng này.  
Như vậy chúng tôi hoạt động ở đây nhiều hơn truớc. Cộng Sản hoạt động ở tỉnh 
Chương Thiện, trung tâm của vùng châu thổ, nơi mà họ có thể di chuyển qua Cần 
Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Đó là một trung tâm điểm, Định Tuờng cũng 
là một trung tâm điểm. Từ đây Cộng Sản đi qua Kiến Tuờng, Kiến Phong, Kiến 
Hòa, Vĩnh Long, Gò Công. Vì vậy hai nơi này trở nên thành trì kiên cố của Cộng 
Sản kể từ cuộc chiến ở Đông Dương lần thứ nhất. 
H: Khi HK ở đây, có phải họ dàn quân hầu hết ở biên giới?  
Đ: Đúng. Tôi nghĩ đa số các cuộc hành quân của họ là hành quân ngăn chận ngoại 
trừ LLTB yểm trợ Sư Đoàn 9 HK hoạt động trong khu vực Kiến Hòa. 
H: Có đúng là các lực luợng của ông hầu hết đồn trú trong các căn cứ của nguời  
HK để lại? Đồng Tâm cũng đuợc sử dụng? 
Đ: Đúng. Đồng Tâm đuợc dùng làm Căn cứ Yểm trợ Tiếp vận. Bình Thủy, Nhà Bè  
tất cả là căn cứ yểm trợ tiếp vận. Rồi chúng tôi có các Tiền doanh Yểm trợ Tiếp 
vận. Chúng tôi tiếp tục sử dụng cho đến khi ngân sách bị cắt giảm vào cuối năm 
1974 đầu năm 1975. 
H: Tất cả đều bị đóng cửa hay sao? 



Đ: Không. Chúng tôi dự trù đóng một vài chỗ. 
H: Có phải đóng cửa vào đầu năm 1975? 
Đ: Chúng tôi chỉ mới bắt đầu đóng cửa. Ngoài ra, các căn cứ yểm trợ cũng bị giải 
tán vì sự thúc giục cắt giảm của Bộ Chỉ Huy Viện Trợ Quân Sự (Military 
Assistance Commmand). Việc này bắt đầu vào cuối năm 1974. Tôi nghĩ là vào 
khoảng đầu tháng muời. Sau đó Cộng Sản gia tăng hoạt động.    
H: Cuờng độ chiến tranh có suy giảm vào giữa năm 1973 và cuối năm 1974? 
Đ: Không. Vẫn tiếp tục như cũ. Có khi cao, có khi thấp. Đôi khi có thể đoán đuợc 
các cao điểm ở một vài tháng nhất định. 
H: Ông tiên đoán các điểm cao và các điểm thấp như thế nào? Có phải các cao 
điểm xảy ra gần ngày đình chiến?    
Đ: Không, tùy theo tháng. Tôi không nhớ rõ, có vài tháng rất cao sau đó trở lại 
bình thuờng. 
H: Có phải vào cuối năm 1974 khi họ biết HK cắt giảm? 
Đ: Đúng, vào cuối năm 1974. 
H: Tin tức tình báo của ông như thế nào? Ông có biết CS đang làm gì không? Ông 
có thấy cần thêm tin tức tình báo? 
Đ: Tôi nghĩ là chúng tôi có tin tức tình báo tốt. Nhưng hầu hết các tin tình báo đều 
đến từ Bộ binh. Hệ thống tình báo của HQ rất hạn chế. Phương tiện cũng ít. Bộ 
binh có cơ quan tình báo và đôi khi họ cung cấp cho chúng tôi các tin tình báo rất 
chính xác. Họ theo dõi truyền tin của CS và họ thu thập các tin tức giá trị.  
H: Đó có phải là nguồn chính của họ? 
Đ: Tôi không rõ. Họ có nhiều nguồn. HQ không có tình báo chiến thuật. Chúng tôi 
có SQ liên lạc tình báo ở nhiều tỉnh và chúng tôi cũng có vài mạng luới tình báo. 
H: Các mạng luới này đuợc điều hành bởi các SQ liên lạc tình báo? 
Đ: Không. Họ đuợc điều hành từ Sài Gòn, không phải từ các tỉnh. SQ liên lạc tình 
báo hoạt động ở các tỉnh. Họ duới quyền của vị chỉ huy hành quân nhưng hệ thống 
tổ chức thu thập tin tức tình báo không nằm duới quyền vị chỉ huy mặt trận mà trực 
thuộc vào Bộ Tư Lệnh ở Sài Gòn. 
H: Họ có mạng luới điệp viên tại mặt trận? 

Đ: Tôi nghĩ họ có. Đến mức độ nào thì tôi không biết. 
H: Tâm lý chiến (PSYOPS) có đuợc chú trọng không? 
Đ: Tâm lý chiến luôn luôn đuợc chú trọng. Nhưng chúng tôi không có phương tiện 
để thực hiện rộng rãi các hoạt động tâm lý chiến như truyền đơn, truyền thanh hay 
y tế. Chúng tôi không có đủ thuốc men để đi ra ngoài và khám bệnh cho dân 
chúng. 
H: Ông có quyền chỉ huy hành quân ở Vùng I (Vùng I Duyên Hải) không? 
Đ: Không. 
H: Ông có phân phối giang đĩnh hay ấn định bao nhiêu chiếc sẽ đuợc gởi ra ngoài 
đó? 



Đ: Bộ Tư Lệnh gởi giang đĩnh và chúng thuộc Vùng I.*** 

H: Họ không duới quyền quản trị hành chánh của ông? 

Đ: Không. 
H: Thỉnh thoảng ông có chỉ huy các tàu của Lực Luợng Duyên Phòng? 

Đ: Không nhiều. Một vài lần. 
H: Ông có muốn sử dụng họ nhiều hơn không? Tôi biết là trong các chiến dịch 
Trần Hưng Đạo (SEALORDS: South East Asia Lake, Ocean, River and Delta 
Strategy), các đơn vị này đuợc sử dụng triệt đễ. Ông có muốn dùng họ không? 
Đ: Ông chỉ có thể dùng họ trên các sông lớn mà thôi. 
H: Tại sao, có phải tầm nuớc quá sâu? 
Đ: Chúng không thích hợp cho kinh rạch nhỏ. Vì vậy chúng tôi chỉ sử dụng ở các 
cửa sông, như sông Cửu Long. 
H: Lực lượng Duyên phòng có sẵn sàng giao chiến đĩnh của họ cho ông? 
Đ: Không phải là họ muốn hay không muốn, việc này tùy thuộc vào TL/HQ. 
H: Nhưng ông sẽ đề nghị với ông ấy? 
Đ: Điều này làm đuợc. Nếu cảm thấy cần, tôi có thể yêu cầu. 
H: Ông có đuợc cung cấp chiến đĩnh mỗi lần ông yêu cầu? 

Đ: Có. Nhưng trong thời gian không lâu vì tốn thì giờ. Chúng tôi gởi văn thư cho 
biết nhu cầu cần tàu cho cuộc hành quân trong thời gian bao lâu và họ thuờng cố 
gắng thỏa mản chúng tôi. 
H: Sự liên hệ giữa ông và Tư Lệnh Phó/HQ thế nào? Ông có phải thông qua ông 
ấy hay làm việc trực tiếp với TL/HQ. Ông ấy làm gì?  
Đ: Không. Tôi đi thẳng tới TL/HQ. Tư Lệnh Phó đến gặp chúng tôi thuờng xuyên. 
Ông theo dõi tình hình và đề nghị lên Tư Lệnh. 
H: Ông có chịu bất cứ trách nhiệm nào về an ninh bến tàu ở vùng châu thổ?  
Đ: Có và không. Hệ thống tổ chức sông ngòi như thế này. Chúng tôi có TL/ Vùng 
Sông Ngòi. Ông ta chịu trách nhiệm an ninh các bến tàu. Nhưng TL/VSN cũng là 
TL/LLĐN. Riêng tôi là Phụ Tá TL/HQ về hành quân sông. TL/HQ là tư lệnh hành 
quân vì vậy ông cũng chịu trách nhiệm về sự phòng thủ các bến tàu hay các căn cứ 
hải quân. Nếu ông hoạt động ở bến tàu Sài Gòn, ông sẽ chịu trách nhiệm nơi đây. 
Ở bến tàu Cát Lái là nơi tiếp nhận đạn duợc thuộc trách nhiệm chúng tôi. Vì vậy, 
nếu một bến tàu có đon vị HQ ở đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu bến 
tàu không có đơn vị HQ, là một thương cảng, chúng tôi không chịu trách nhiệm. 
H: Ai đảm trách an ninh cho các nơi đó? 
Đ: Cảnh sát thương cảng. Họ yêu cầu chúng tôi cung cấp một SQ hải quân chịu 
trách nhiệm cho bến tàu, nguời này không có trách nhiệm truớc hải quân nhưng có 
trách nhiệm truớc vị tỉnh truởng. Vì vậy không ai có trách nhiệm tổng quát cho 
việc phòng thủ bến tàu. Hải quân chịu trách nhiệm một số bến tàu, cảnh sát chịu 
trách nhiệm cho một số các bến tàu khác. 
H: Ông là Phụ Tá Tư Lệnh Hành Quân Sông trong 4 năm sau cùng? 



Đ: Đúng vậy. 
H: Trong thời gian đó hầu hết ông ở Sài Gòn? 
Đ: Không. Lúc đầu BTL của chúng tôi ở Bình Thủy khi đuợc chỉ định nhiệm vụ. 
H: Ông là một thành viên trong ban tham mưu của TL/HQ? 
Đ: Đúng. Sau cuộc đinh chiến năm 1973, vào tháng 10, chúng tôi di chuyển từ 
Bình Thủy về Cát Lái. 
H: Tại sao? 

Đ: Vì lúc đó chúng tôi có nhiều nguời đuợc thăng cấp Phó Đề Đốc. Chúng tôi bổ 
nhiệm một Phó Đề Đốc làm TL/V4SN. Ông ấy muốn có quyền chỉ huy hành quân 
tổng quát tất cả các cuộc hành quân trên các sông ngòi ở Vùng 4 Chiến Thuật. Nếu 
tôi ở đó, sẽ có hai nguời cùng làm chung một việc vì vậy tôi về Cát Lái.  
Tôi vẫn còn chỉ huy tổng quát hành quân sông, nhưng ở vùng 4CT chúng tôi có 
một bộ tư lệnh. Ở vùng 3CT chúng tôi có bộ tư lệnh. Ở Đặc Khu Rừng Sát có bộ tư 
lệnh, ở Biệt Khu Thủ Đô có bộ tư lệnh trực tiếp duới quyền hành quân của chúng 
tôi. Truớc đó, ở Vùng 4/CT tôi có 5 CHT hành quân vì có 5 khu vực hành quân. 
Mỗi khu vực có một CHT, vì vậy có 5 CHT hành quân trực tiếp duới quyền điều 
khiển của chúng tôi ở V4CT. Bây giờ chúng tôi thống nhất chỉ có một nguời chỉ 
huy và 4 nguời duới quyền ông ấy. 

  

 
                                                 Giang đoàn Xung phong 



 
H: Có phải Vùng 4CT bao gồm luôn Vùng 3/SN hay là Vùng 3/SN thuộc về Vùng 
3/CT? 

Đ: Vùng 3/SN tương ứng với Vùng 3/CT. Trong Vùng 4/SN chúng tôi có 5 khu 
vực hành quân, vì vậy tôi phải điều động 5 khu vực hành quân đó cũng như các 
cuộc hành quân trong Vùng 3/CT. Khu vực Sài Gòn ( Biệt Khu Thủ Đô) trực thuộc 
TL/HQ. 
Vì vậy mặc dù ở Bình Thủy nhưng chúng tôi có quyền chỉ huy ở nhiều vùng. Tôi 
thuờng bay đến các khu vực đó. Sau này chúng tôi đặt tất cả V4CT duới quyền một 
bộ tư lệnh. Vẫn còn 5 khu vực hành quân riêng biệt nhưng chỉ có một nguời chỉ 
huy tất cả. 
H: Và điều đó xảy ra khi có một số HQ Đại tá lên Phó Đề Đốc? 
Đ: Đúng. Khi chúng tôi có nhiều nguời thăng cấp Phó Đề đốc. 
H: Có phải vì có nhiều nguời đuợc thăng cấp Phó Đề Đốc? 

Đ: Không. Điều này tốt vì TL/V4/SN là đại diện TL/HQ ở Quân Đoàn 4. Và trong 
lúc đó tôi vẫn còn đang hoạt động ở Vùng 4, vì thế đôi khi nếu cần TL/QĐ4 không 
biết phải liên lạc với ai. 
H: Nguời bên Bộ binh? 
Đ: Tư Lệnh Bộ binh. Khi ông đến thị sát các vùng hành quân, ông gặp CHT của 
chúng tôi nơi đó. Khi trở về, ông không biết là cần thảo luận với ai bởi vì 
TL/V4SN đuợc xem như là đại diện của TL/HQ. Nhưng thực tế tôi đại diện cho 
TL/HQ về hành quân. 
Sau đó tôi rời Bình Thủy về Cát Lái, phía bắc Sài Gòn. Tôi ở Cát Lái cho đến đầu 
năm 1975. Khoảng tháng giêng 1975 tôi về Sài Gòn. 
H: Phụ tá Hành quân Biển ở đâu? Có phải ở Sài gòn? 
Đ: Ông ấy ở Sài Gòn. Công việc khác nhau. 
H: Có phải ông dùng hầu hết thời gian quan sát các cuộc hành quân để chắc chắn 
là các hoạt động đó đuợc thi hành một các đúng đắn.     
Đ: Đúng. Việc này tùy thuộc vào trực thăng. Tôi phải xin trực thăng từ Bộ binh. 
Khi còn dễ dàng, tôi đi thăm vùng hành quân thuờng xuyên. 
Ở vùng 3, tôi thuờng đi bằng xe Jeep, xe dân sự. Ngoại trừ ở những nơi đuờng bộ 
không an toàn, tôi dùng trực thăng. 
H: Khi đến quan sát vùng hành quân, ông có lấy quyền chỉ huy hay là ông chỉ quan 
sát? 
Đ: Hành quân trên sông không giống như trên bộ. Thí dụ ở Cần Thơ có những hoạt 
động thuờng lệ như tuần tiễu, phục kích đêm, hộ tống đoàn tàu chuyên chở. Các 
công tác này không phải là những hoạt động đặc biệt của cuộc hành quân hỗn hợp 
và cấp chỉ huy thuờng hay căn cứ vào tin tình báo để quyết định cách sử dụng 
giang đĩnh như thế nào.  
Tôi đến đó, đuợc thuyết trình và thảo luận về tình hình tình báo với CHT hải quân 



địa phương. Tôi chỉ muốn chắc chắn là họ đã am tuờng tất cả các tinh tức tình báo. 
Tôi muốn an tâm là họ đã luợng định và đã uớc tính về phương cách hoạt động của 
địch. Tôi mong muốn thảo luận vấn đề này với Tư Lệnh Lực Luợng, CHT Giang 
đoàn Xung phong …v.v…Tôi muốn biết xem họ có hiểu trách nhiệm của họ. Việc 
đầu tiên truớc khi đến đó là tôi phải sửa soạn kế hoạch cho chính tôi. Trong văn 
phòng, tôi đuợc thuyết trình hàng ngày về tình báo, về đội hình địch quân, về các 
hoạt động, về vị trí các giang đĩnh do đó tôi có một khái niệm tổng quát và tôi chỉ 
thẩm định.   
Nếu tôi thấy có điểm chưa đuợc thẩm định tôi sẽ cho họ biết. Đôi khi bảng phác 
họa chưa đuợc đầy đủ và tôi cần biết thêm. Đôi lúc tôi cần biết nhưng tôi chỉ cần đi 
đến để kiểm soát xem họ có các tin tức tình báo cần thiết và họ có sự liên lạc với 
Quân đoàn về tình báo. 
Sau đó tôi thảo luận với họ những gì họ tiên liệu. Tiếp đến tôi thảo luận với họ về 
cách thức triển khai lực luợng. Nếu đây là cuộc hộ tống tôi xem họ thi hành như 
thế nào. Nếu đây là một cuộc hành quân phối hợp với Bộ binh thế là tôi biết truớc 
việc đó. Rồi tôi có thể đến đó cùng với chỉ huy truởng bộ binh để xem họ có thể 
soạn thảo và thi hành kế hoạch, để xem quan niệm của họ có đúng không. Đôi khi 
quan niệm của chỉ huy truởng Hải quân không giống như bên Bộ binh dự trù. Hay 
là Bộ binh xin yểm trợ nhưng tôi nghĩ là nên đuợc thực thi bằng cách khác. Vì vậy 
mỗi khi có cuộc hành quân hỗn hợp tôi đến đó để chấp thuận. Tôi biết là họ sẽ thi 
hành nhưng tôi phải đến đó.     
H: Vai trò của Tư Lệnh Vùng 3 và Vùng 4 Sông Ngòi là gì? Họ có thuờng đi với 
ông không? 

Đ: Không. Tư Lệnh Vùng 3 và Vùng 4 Sông Ngòi cũng kiêm luôn Tư lệnh Lực 
luợng Đặc Nhiệm. Như ở Vùng 3, Tư Lệnh V3SN chỉ huy một cuộc hành quân, khi 
tôi đến thăm, ông ấy sẽ đảm trách việc thuyết trình. Và khi tôi đến thăm đon vị trực 
thuộc của ông, nếu không có việc gì quan trọng ông sẽ đến. Cũng tương tự như vậy 
với TL/V4SN. Chúng tôi cố gắng triệu tập càng nhiều nguời càng tốt. 
H: Có phải trách nhiệm của ông là phối hợp với tướng lãnh Bộ binh ở Quân đoàn 
4? 
Đ: Khi tôi còn ở Bình Thủy. Khi ở Cát Lái tôi thuờng đến thăm ông khi tôi đến 
vùng của ông hay đến Cần Thơ hoặc là khi có vấn đề chưa đuợc giải quyết hay là 
khi chúng tôi có lời khuyên hay đưa ra đề nghị với ông.  
H: Có sự cứu xét nào khi đoàn tàu tiếp tế đến Nam Vang bị cắt đứt vào mùa Xuân 
1975? 
Đ: Có vấn đề cắt giảm hoạt động quân sự trong nuớc chúng tôi. Chúng tôi có trở 
ngại. Các chuyến bay trực thăng bị cắt. Đạn dược bị cắt. Tôi không biết về bên Bộ 
binh như thế nào, nhưng bên HQ chúng tôi vẫn muốn cung cấp cho Cam Bốt 
những gì họ cần từ Văn Phòng Tùy Viên Quân Sự HK (DAO-Defense Attaché 
Office). Lúc đó chúng tôi sẵn sàng chuyển giao vài giang đĩnh, vài tiền phong đĩnh 



(monitors) cho họ. Đây là một vấn đề quốc tế. Câu hỏi của ông có đuợc giải đáp 
chưa? 
H: Tôi đang nghĩ về vấn đề tiếp tế nguợc dòng sông Mekong lên Nam Vang. DAO 
có nhờ HQVN hộ tống đoàn tàu tiếp tế cho Nam Vang, đặc biệt là xăng dầu? 
Đ: Tôi không rõ là có sự yêu cầu này hay không, nhưng trong truờng hợp chúng tôi 
phải hộ tống đoàn tàu tiếp tế theo tôi nghĩ đây không phải là phần trách nhiệm 
riêng của HQ. Chúng tôi không thể nhảy lên giang đĩnh và hộ tống đoàn tàu tiếp tế 
mà không đuợc bảo vệ từ hai bên bờ sông cho đoàn tàu hộ tống. 
H: Có phải việc bảo vệ do Cam Bốt đảm trách? 
Đ: Tôi không biết đến từ đâu nhưng chúng tôi không thi hành công tác nếu không 
có sự yểm trợ từ Không quân hay Bộ binh của Cam Bốt hoặc của Việt Nam. Chúng 
tôi phải đuợc yểm trợ. 
H: Ông có nói chuyện với HK về việc này? 
Đ: Tôi thì không. Có thể BTL/HQ nhưng tôi không biết. 
H: Ông có liên hệ với nguời Mỹ nào sau ngày đình chiến? Thí dụ như họ cung cấp 
cho ông tin tức tình báo. 
Đ: DAO hầu hết làm việc với BTL/HQ. Nếu họ có tin họ sẽ gởi cho chúng tôi. 
H: Ông có khi nào nhận tin tình báo từ nguời Mỹ? 
Đ: Tôi không biết, vì nếu có tin sẽ gởi đến BTL/HQ và BTL/HQ sẽ gởi đến cho 
chúng tôi. 
H: Ông có đuợc tham khảo về việc cắt giảm vào cuối năm 1974? 
Đ: Lúc đó tôi ở gần Sài Gòn và chúng tôi có buổi họp để thảo luận làm thế nào thi 
hành việc cắt giảm này. 
H: Lực luợng Sông chịu thiệt thòi nhiều hơn Lực luợng Biển hay bằng nhau?  
Đ: Không bằng nhau. Đã có quyết định là Lực luợng Sông sẽ bị cắt giảm nhiều hơn 
Lực luợng Biển. Nhưng như đã nói với ông, chúng tôi chưa hoàn tất việc cắt giảm. 
Chúng tôi chỉ mới bắt đầu khi tan cuộc. 
H: Ông có nghĩ là quyết định Lực luợng Sông bị cắt giảm nhiều hơn là một quyết 
định đúng hay không? 
Đ: Dĩ nhiên với tư cách là Phụ tá Hành quân Sông, tôi nghĩ là HQ chiến đấu nhiều 
hơn trên sông. Ý kiến của tôi là phải triển khai lực luợng quân sự ở nơi nào cần 
thiết, nhưng trên phương diện khác Lực luợng Biển có thể quan trọng hơn trong 
tương lai. Có vấn đề ở quần đảo Hoàng Sa mà Trung Cộng đã đánh chiếm năm 
truớc. Và cũng có vấn đề tuần tiễu trên biển. 
H: Quyết định này có liên quan đến chính trị hay không? 
Đ: Không. Tôi không nghĩ như vậy. 
H: Ông ở trong ủy ban nghiên cứu cuộc triệt thoái của Quân đoàn 2. Những ai ở 
trong ủy ban đó? Đây có phải là liên quân Bộ binh, Hải quân? 
Đ: Đúng, Tuớng Võ Xuân Lành, Tư Lệnh Phó Không quân là chủ tịch. Tôi là đại 
diện bên Hải quân. Tuớng phụ trách về an ninh. Và vài SQ thuộc phòng 3 của Bộ 



Tổng Tham Mưu. Như ông thấy, thời gian này rất là rối rắm. Có nhiều yếu tố khác 
trong việc triệt thoái. Yếu tố quốc tế, yếu tố lãnh đạo, những việc như thế. Tôi nghĩ 
là có nhiều yếu tố cũng như vấn đề thời gian. Lúc đó tất cả mọi nguời đều bận rộn 
hành quân. Ngồi trong đó thảo luận về chuyện đã xảy ra không thích hợp. Vì vậy 
tôi nghĩ là ủy ban đã không chú tâm vào công việc của mình. Tất cả những gì họ 
làm là mời mỗi cấp chỉ huy làm phúc trình về sự việc đã xảy ra. Chúng tôi không 
trực tiếp can dự vì chúng tôi không có ở đó. Tuớng Lành ra thăm Quân đoàn 2 
truớc khi việc đó xảy ra. Phần tôi, tôi ở Trung tâm Hành quân Hải quân nên tôi chỉ 
biết đại khái, không phải về chuyện xảy ra, mà về tình thế, hoạt động của các chiến 
hạm. Ủy ban thông qua một vài kết luận nhưng còn rất nhiều yếu tố ngoài lãnh vực 
quân sự bởi vì hoàn cảnh. 
Tôi không nghĩ là bản báo cáo đã trình bày một bộ mặt trung thực của cuộc triệt 
thoái. Ông hiểu ý tôi chứ. 
H: Ông được chọn vào ủy ban vì ông không trực tiếp can dự? 

Đ: Tôi được TL/HQ chỉ định. Tôi không rõ tại sao. 
H: Như vậy mỗi ủy viên viết riêng một bản báo cáo? 
Đ: Không. Vị tư lệnh chiến trường làm phúc trình về Bộ TTM. Chúng tôi nhận lấy, 
đọc và nghiên cứu, sau đó mời họ ra trước ủy ban để tường thuật lại diễn tiến và trả 
lời các tin tức khác mà ủy ban cần biết. Và tiếp theo chúng tôi gặp nhau để trao đổi 
ý tưởng và nhận xét. Sau đó viên thư ký ủy ban tập trung tất cả và vị chủ tịch soạn 
bản thảo bản tường trình của ủy ban. Chúng tôi duyệt xét bản thảo và thảo luận 
thêm để xem có điểm gì không đồng ý. Sau đó chúng tôi gởi bản phúc trình  đến 
Bộ TTM. 
H: Ông có bản sao của bản phúc trình? 
Đ: Tôi có một bản gồm luôn tất cả các bản báo cáo tại văn phòng tôi ở Sài Gòn. 
H: Các ông đã đưa ra kết luận tổng quát như thế nào? 
Đ: Vị chỉ huy, bất cứ vị chỉ huy nào, Tư Lệnh Quân đoàn chịu trách nhiệm cho tất 
cả những việc xảy ra trong vùng của mình. Ở Quân đoàn I, tôi nghĩ là vị tướng 
không thể làm gì khác hơn. 
H: Có phải Tướng Trưởng (Ngô Quang Trưởng)?  
Đ: Đúng. Tướng Phú (Phạm Văn Phú) ở Quân đoàn II có thể mắc một vài lỗi lầm, 
nhưng vấn đề là có rất nhiều yếu tố đã đặt các vị Tư Lệnh Quân đoàn ở trong tình 
thế vô cùng tuyệt vọng. 
Chính tôi cũng muốn biết tại sao lại xảy ra như vậy. Đừng nhắc đến Vùng 2 nữa, 
tôi đang nói đến toàn bộ cuộc chiến. Không có đánh nhau khốc liệt, có rất nhiều cơ 
hội để chiến đấu, tại sao chúng tôi không làm được? Tôi nghĩ đây là một sự băng 
hoại ở cấp lãnh đạo. Tôi không rõ. Có phải là vấn đề quốc tế, quốc gia hay điều gì 
đó giống như vậy. Đây không phải là sự bỏ rơi của quân đội, của hạ cấp hay trung 
cấp. Nhưng đó là của cấp trên cùng, các vị tỉnh trưởng và tất cả. 
H: Ông nói đây là sự thất bại của cấp trên. Họ thất bại việc gì? 



Đ: Có những việc rất là khác thường, không bình thường. 
H: Ông có nghĩ là có sự đổi chác với Cộng sản? 
Đ: Tôi không rõ. Để tôi trình bày như thế này. Tôi đọc thấy chánh quyền Nam Việt 
Nam không phải là một chánh quyền tốt. Chánh quyền tham nhũng, không hiệu 
quả. Sớm hay muộn gì Cộng sản cũng sẽ chiếm lấy. 
H: Ông đọc trên báo Việt Nam?     
Đ: Không. Đây là ý kiến của tôi. Tôi nghĩ có rất nhiều người được phép nói một 
cách chính xác tình trạng. Nếu họ không sửa đổi tình trạng. Nếu họ không chấm 
dứt tham nhũng. Nếu họ không tạo được một chánh phủ hữu hiệu thì sớm hay 
muộn chúng tôi sẽ thua. Tôi tin như vậy. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Sự việc xảy 
ra quá nhanh. Trong cuộc chiến phải có vài trận đánh dữ dội, nhưng ở đây không 
có đánh nhau quyết liệt. Cộng Sản đã áp dụng một loại chiến tranh ý thức hệ. 
H: Tẩy não? 
Đ: Không phải. 
H: Khủng bố? 
Đ: Không phải khủng bố. Họ đã sử dụng dân chúng như một khối người. Lấy Đà 
Nẵng làm thí dụ. Họ đẩy dân chúng vào Đà Nẵng và quân lính không thể tìm gia 
đình của họ. Vì vậy họ hoảng hốt. Họ đẩy dân tràn xuống, xuống, xuống. 
H: Dân chúng bị đẩy vào Đà Nẵng hay họ chỉ chạy trốn? 
Đ: Họ chạy trốn Cộng Sản. Họ chạy vào đó nhưng Cộng Sản có cán bộ trong dân 
chúng và họ tạo ra sự sợ hải trong dân chúng. Tại sao sự việc xảy ra nhanh như vậy 
là một bí ẩn đối với tôi. 
H: Ông nghĩ hành động của Hoa Kỳ đóng vai trò gì trong việc này? Ông có nghĩ là 
sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong việc di tản khỏi Đà Nẵng bằng cách cho dân chúng 
sự lựa chọn là một trở ngại? 
Đ: Tôi không rõ. Chúng tôi có một phương thức để làm việc là thu thập đầy đủ dữ 
kiện và khi có đầy đủ dữ kiện chúng tôi đi đến kết luận. Tôi không hiểu rõ bởi vì 
còn nhiều yếu tố tôi không biết. Tôi không có mặt ngoài biển vì vậy tôi không thể 
nói việc gì xảy ra ở ngoài đó. Tôi chỉ nghe vài chuyện xảy ra. Tôi chỉ đọc các báo 
cáo thường lệ một vài lần nhưng các báo cáo này chỉ riêng cho hoạt động của Hải 
quân mà thôi. Tôi không thể đưa ra bất cứ kết luận xác đáng nào. 
H: Khi ông nghiên cứu cuộc triệt thoái của Vùng 1 và Vùng 2, ông có cảm thấy 
Hải quân đã thi hành nhiệm vụ một cách tốt đẹp hay không? 
Đ: Có. Tôi nghĩ Hải quân đã hoàn thành công tác rất tốt. 
H: Việc nghiên cứu hoàn tất khi nào? 
Đ: Giữa tháng 4. Có chuyện thật buồn cười hay có thể gọi là tiếu lâm. Ngày mà 
chúng tôi ký tên trên bản phúc trình để gởi cho Tướng Viên thì có một ông Đại Tá 
đã rời khỏi Việt Nam. Ông ấy đã đi, một ông Đại tá trong Ủy ban đã bỏ đi rồi. Ông 
thấy tình huống như thế đó. 
H: Bắt đầu từ tháng 3, ông có nhận thấy sự gia tăng đáng kể ở vùng châu thổ? 



Cuộc tấn công bắt đầu ở phiá Bắc nhưng ở phía Nam cũng có sự leo thang.  
Tình trạng ở vùng châu thổ có nguy ngập cho Việt Nam? 
Đ: Không, chúng tôi có thể cáng đáng được ngoại trừ có đánh lớn trong khu vực 
Kiến Tường. Vào lúc cuối có vài áp lực xung quanh Cần Thơ. Ngày Tướng Minh 
đầu hàng, Cần Thơ vẫn bình thường, yên tĩnh. 
H: Có bàn với nhau về việc chống giữ ở vùng châu thổ? 
Đ: Hải quân chúng tôi đã nghĩ đến điều này. Chúng tôi không có kế hoạch nào vì 
không có chỉ thị từ các cấp trên. Hải quân cho là nếu không thể ở Sài Gòn. Chúng 
tôi có thể ra Vũng Tàu. Chúng tôi có thể xuống Vùng 4 nhưng tôi nghĩ là tướng 
Minh, tân Tổng Thống, không muốn sử dụng lực lượng quân sự nữa. 
H: Như vậy tướng Minh là người quyết định không cố thủ vùng châu thổ? 

Đ: Ông không nói không nên làm việc này. 
H: Ông ấy chỉ không khuyến khích? 
Đ: Ông không nói bất cứ điều gì. Theo tôi nghĩ là ông không có thời gian. Ông làm 
Tổng thống chỉ trong vòng 48 hay 72 giờ. Ông không có thời gian để làm chuyện 
đó. Và tôi biết ông không nghĩ là nỗ lực có thể thành công. Tôi không biết lý do 
bên trong nhưng ông không nghĩ là sử dụng quân sự để mang đến một giải pháp sẽ 
thành công.     
H: Khi ông ấy nhận chức Tổng thống, đó có phải là thời điểm mà ông nhận ra là 
không còn hy vọng gì nữa? 
Đ: Sài Gòn lúc bấy giờ thật là phức tạp. Cộng sản đang tiến quân. Cộng sản tấn 
công Cam Ranh rồi dừng lại ở đó một thời gian. Có rất nhièu tin đồn, vài tin đồn 
xấu cho là tình thế tuyệt vọng. Có tin đốn khác cho là tướng Minh đã đạt được thỏa 
hiệp. Như là vùng ranh giới mới ở giữa vĩ tuyến 13 và vĩ tuyến 9. Nếu chúng tôi có 
thể kháng cự, Cộng sản có thể sẽ dừng lại ở vĩ tuyến 13. Nếu tướng Minh làm 
Tổng thống, sự dàn xếp có thể ở khu vực này. Hoặc là nhiều nhất Cộng sản có thể 
tiến đến vĩ tuyến 9 do sự thỏa hiệp quốc tế. Có tin đồn khác nói là sẽ có một chánh 
phủ liên hiệp. Tôi nghĩ các tin đồn này đến từ người Pháp. Tôi nghĩ có rất nhiều 
người cho đến lúc cuối vẫn tin là tướng Minh có thể đạt được một thỏa hiệp với 
Cộng sản, có thể thành lập một chánh phủ liên hiệp và rồi có thể trong vài năm 
Cộng sản sẽ chiến thắng bằng thủ đoạn chánh trị sau này, vài tháng sau, một năm 
sau. Tôi nghĩ rất nhiều người ở lại Sài Gòn và không đi vì họ tin tưởng như vậy. Đã 
quá trễ để đi.  
H: Ông có tin như vậy không? 

Đ: Tôi nhận xét như thế này. Nếu ông có một chánh phủ liên hiệp, sớm hay muộn 
ông sẽ trở thành Cộng sản. Vậy ông đi khỏi càng sớm càng tốt. Ông phải đi càng 
nhanh càng tốt khi họ tiến tới một thỏa thuận cho chánh phủ liên hiệp. Rồi quân 
nghiệp của ông chấm dứt. Ông không thể làm bất cứ điều gì. Hoặc ông ở lại và đi 
sau này khi chánh phủ trở thành Cộng sản. Nhưng rồi có thể là ông không đi được. 
Đối với tôi, tôi cố gắng đi khỏi ngay khi có chánh phủ liên hiệp. Nhưng có thể là 



khi có chánh phủ liên hiệp, chẳng có mấy người trong Hải quân đi được. Bởi vì họ 
sẽ nói là bây giờ chúng ta có chánh phủ liên hiệp, chánh phủ này có thể tồn tại và 
miền Nam sẽ trung lập. Tôi không tin điều đó. Tôi nói là với chánh phủ như thế, 
với lãnh đạo như thế, với dân chúng như thế, chúng tôi không có cơ hội. 
Vì vậy trong thời gian đó, khi nghĩ đến việc ra đi chúng tôi như là thực hiện một ý 
đồ vì chúng tôi có thể phải ra đi bằng cách dùng tàu nhỏ, và khi có chánh phủ liên 
hiệp chúng tôi sẽ lấy tàu ra đi lập tức. 
H: Việc này dự trù một tuần trước hay khi Tướng Minh xuất hiện. 
Đ: Việc này khi Cộng quân tràn xuống dọc duyên hải. Khi chúng tôi bắt đầu nói  
tình hình quân sự hiện nay là tuyệt vọng. Ngay sau khi chúng tôi mất Vùng 1, 
Vùng 2 và Cộng quân lấy được tất cả quân dụng còn tốt với trọng pháo, chiến xa. 
Cán cân lực lượng quân sự nghiêng về phía Cộng quân vì vậy nghĩ đến chuyện giải 
quyết vấn đề bằng giải pháp quân sự là điều không tưởng. Chỉ khi nào chánh phủ 
Hoa Kỳ gởi B-52 hay đi kèm với nhiều hành động khác mới không tuyệt vọng. 
H: Ông mong muốn như thế? 
Đ: Không, chúng tôi rất bận rộn với tất cả mọi chuyện và giải quyết các vấn đề 
hàng ngày để nghĩ đến việc chúng tôi phải làm gì trong trường hợp chúng tôi thua 
trận, trong trường hợp có chánh phủ liên hiệp. 
H: Ông có bắt đầu nói chuyện với thuộc cấp ở Vùng 3 và Vùng 4 Sông ngòi về 
việc ông sẽ làm? 
Đ: Chỉ với vài người thân cận vì rất nguy hiểm. Họ có thể cách chức ông bất cứ lúc 
nào. Ngay cả trong gia đình ông cũng phải cẩn thận. Trước hết ông không biết việc 
gì đang xảy ra. Diễn tiến quá nhanh. Ông nghĩ là ông có thể cầm cự trong một thời 
gian, có thể có một lằn ranh đình chiến tạm thời. Có tin đồn về giải pháp chánh trị. 
Việc này có thể mất một thời gian ngắn vì vậy chúng tôi phản ứng tùy theo tình thế 
thay đổi. Chúng tôi không có thời gian để bàn về bất cứ chuyện gì và rồi lại mệt 
nhoài vì công việc. Chúng tôi ở trong Trung tâm Hành quân Hải quân cả ngày lẫn 
đêm để giải quyết tất cả mọi vấn đề. 
H: Ông có đi thị sát quanh vùng châu thổ trong thời gian này? 
Đ: Có, như trong ngày 28-- tôi nhớ ngày 28-- tôi đi Biên hòa, chúng tôi rời Sài 
Gòn ngày 29. 
H: Đúng rồi. Ông có nói tôi hỏi ông về việc này. Ông có giang đĩnh ở nơi đó? 
Đ: Có, chúng tôi có một căn cứ nhỏ và một đơn vị ở đó. Đêm hôm trước, Cộng 
quân pháo kích thăm dò. Căn cứ nằm bên cạnh cây cầu từ Biên Hòa đến Sài Gòn. 
Vì vậy tôi đến đó quan sát tình hình để xem có thể làm được gì. Không có   
những cuộc chạm súng lớn chung quanh Sài Gòn. Các báo cáo mà chúng tôi nhận 
được cho thấy địch có vài trung đội chỗ này vài trung đội chỗ khác. Vì vậy đây là 
điều làm tôi ngạc nhiên và tò mò. Có một sự thỏa thuận nào đó với giới lãnh đạo 
Cộng Sản.  
H: Ông làm gì trong ngày 28? 



Đ: Khi tôi đến đó tôi thấy lực lượng Cộng quân không tập trung nhiều nơi đây. 
Ngay ở cây cầu cũng có một đại đội Nhảy dù và một đại đội Địa phương quân, 
chúng tôi sử dụng họ và giang đĩnh để lục soát quanh vùng. Họ báo cáo có 3 Cộng 
quân chết và chúng đã rút đi. 
H: Các giang đĩnh đưa lính lên bờ? 
Đ: Họ đi tuần gần căn cứ, các giang đĩnh chỉ yểm trợ hỏa lực.  
H: Hoạt động này xảy ra lúc ban đêm? 
Đ: Vào ban ngày trong ngày 28. 
H: Tại sao ông Armitage đi với ông? 
Đ: Tôi dự định sẽ đi, vì vậy tôi đến văn phòng TL/HQ gặp ông Armitage đang ở 
đó, ông ta muốn đi, vì vậy tôi nói ông ta đi với tôi. 
H: Nhiệm vụ của ông ta lúc đó là gì? 
Đ: Ông ta làm việc cho Văn phòng Tùy viên Quân sự. 
H: Ông có biết ông ta từ trước? 
Đ: Tôi gặp ông ta lúc ông làm cố vấn cho các giang đoàn. Sau đó ông giải ngũ. 
Ông nói tiếng Việt rất lưu loát. 
H: Có người nghi ông ta là nhân viên CIA. Ông có bao giờ nghe chuyện này? 
Đ: Tôi cũng nghe như vậy. 
H: Ông làm gì trong đêm 28 sau trận đánh ở Biên Hòa? 
Đ: Tôi trở về lúc xế chiều và được báo cáo là Sài Gòn không thể liên lạc được với 
Quân đoàn 3. Tôi cố gắng gọi Quân đoàn 3 và cũng không gặp được ai. Tôi gọi 
tỉnh Biên Hòa và giải quyết một vài vấn đề quanh Sài Gòn trong đêm đó. Tôi ra 
lệnh cho giang đĩnh ở vùng lân cận về Sài Gòn. Chúng tôi không đủ thời gian để 
mang giang đĩnh ở nơi xa về như từ vùng châu thổ. Tôi giải quyết vài vấn đề trong 
khu vực tỉnh Long An. Có quá nhiều vấn đề nhỏ nhặt được các đơn vị báo cáo về. 
Nhu cầu về đạn dược, họ cần tiếp viện. 
H: Hải quân vẫn còn là một khối ? 
Đ: Chúng tôi vẫn còn đang hoạt động. Không có việc tản hàng. 
H: Chuyện gì xảy ra trong ngày 29?   
Đ: Rạng ngày 29 chúng tôi được tin có một nhóm Cộng quân đang tạo áp lực trên 
một tiền đồn trong khu vực Chợ Lớn. Tướng Minh nhận chức ngày 28, vào buổi 
sáng ngày 29 tôi gởi một số đồ tiếp liệu cho một vài đơn vị. Đơn vị ở Biên Hòa báo 
cáo Cộng quân mở cuộc tấn công với lực lượng hùng hậu và Nhảy dù cùng Địa 
phương quân và các lực lượng khác của chánh phủ đồn trú trong vùng đều triệt 
thoái. Chúng tôi không thể liên lạc được với Quân đoàn 3 từ ngày 28. Vì vậy các 
giang đĩnh hỏi họ làm gì bây giờ? Họ có rút lui hay không? Vị Tư Lệnh ở Long 
Bình hỏi chúng tôi có những chỉ thị nào trong trường hợp ông không thể giữ thuộc 
cấp ở lại đơn vị. Họ là đơn vị địa phương. Họ không có yểm trợ. Chúng tôi phải 
làm gì? Có thể chấp thuận cho họ rút lui hay không? 
Tôi đi gặp Đô Đốc Cang, chúng tôi thảo luận và quyết định là nếu không có ai ở đó 



để yểm trợ họ không thể làm được gì. Vì vậy tôi nói với ông: “Họ có thể rút lui nếu 
họ không thể ở đó nhưng phá sập cầu trước khi họ đi.” 
Lúc đó ông Phó Tổng Thống đến BTL/HQ nói chuyện với Đô Đốc Cang . 
H: Họ nói gì? 
Đ: Tôi không rõ. Trong đầu chúng tôi đã biết sẽ phải làm gì trong trường hợp thủ 
đô thất thủ nhưng chúng tôi không có bất cứ kế hoạch chi tiết nào. Chúng tôi có vài 
khái niệm trong số các sĩ quan cao cấp. 
H: Đô Đốc Cang? 
Đ: Đô Đốc Cang và một ít Sĩ quan. Tất cả các Phó Đề Đốc, Phó Đề đốc Chí 
(Nguyễn Hữu Chí), Phó Đề đóc Thủy (Diệp Quang Thủy) Tham mưu trưởng, 
Phòng 3. 
H: Có Đại tá Sơn (Nguyễn Xuân Sơn)? 
Đ: Có. 
H: Có Đại tá Kiểm (Đỗ Kiểm)? 
Đ: Có, ông là Tham mưu phó hành quân. Đại tá Khuê (Phạm Mạnh Khuê) thay thế 
Đại tá Sơn làm Tư lệnh Hạm đội.  
Tôi nhớ vào khoảng 5 giờ, Tướng Minh gọi Hải quân và muốn gặp Đô đốc Cang 
hay Sĩ quan cao cấp nếu Đô đốc Cang không thể đi được. Ông nói với Hải quân là 
sự dàn xếp chánh trị đã thất bại. 
H: Vậy là thật sự ông ấy đã cố gắng dàn xếp với Cộng Sản? 
Đ: Vấn đề như chúng tôi đã nghĩ, hoặc dân chúng nghĩ, hay được đồn đại là ngày 
hôm đó tướng Minh có tiếp xúc và đã đạt được một sự thỏa thuận với Cộng Sản là 
không đúng sự thật. Tướng Minh hành động qua trung gian người Pháp và từ khi 
nhận chức, ông không có sự tiếp xúc nào với Cộng Sản hoặc nói chuyện với họ hay 
là đã có sự thỏa thuận nào với họ. 
H: Vậy tướng Minh nói là cuộc thương thuyết đã thất bại. 
Đ: Ông nói là sự dàn xếp chánh trị đã thất bại và ông không thể thực hiện kế hoạch 
của mình. Ông đầu hàng lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau. 
H: Ông làm gì sau khi nghe những lời tướng Minh nói? 
Đ: Tôi về nhà, mang gia đình và thân quyến đến ở trong nhà tôi. 
H: Họ đã ở đó một thời gian? 
Đ: Không, ngày 28 Biên Hòa bị dội bom, ngày tướng Minh nhận chức. Vì vậy khi 
họ dội bom Biên Hòa, bà con bên tôi và bên vợ đến nhà tôi. 
H: Có bao nhiêu người? 
Đ: Khi chúng tôi ra đi có gần 50 người. 
H: Ông lên một trong những chiến hạm?      
Đ: Tôi nghĩ là tất cả lính Hải quân đều được sắp xếp. 
H: Ông có nghĩ là đã có kế hoạch? 
Đ: Không có một kế hoạch rõ ràng, nhưng họ biết là họ được dàn xếp trong trường 
hợp chúng tôi di tản họ có thể đi được. Rất nhiều người trong đó có một số dân sự 



biết tin tức, tôi không biết họ lấy tin từ đâu nhưng vào lúc xế trưa họ đã vào khu 
vực Hải quân. 
H: Họ vô căn cứ Hải quân? 

Đ: Đúng, họ vô căn cứ Hải quân. Chúng tôi lo sợ việc này sau những gì đã xảy ra ở 
Đà Nẵng. Họ xâm chiếm khu vực và với số lượng dân chúng đông đảo như thế ông 
không làm gì đưọc. 
H: Việc đó có xảy ra? 
Đ: Có xảy ra ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng, vị Tư Lệnh đến làm việc và tất cả tàu bề đều 
đi khỏi. Ông bị bỏ lại phải dùng ghe để đi ra. Sau cùng, dân chúng chiếm giữ căn 
cứ. Họ ở đó. Chiến hạm không thể vào để đón ông. Đó là Phó Đề đốc Thoại (Hồ 
Văn Kỳ Thoại). 
H: Có sự hoảng hốt giống vậy ở căn cứ hải quân Sài Gòn? 
Đ: Không, theo tôi thấy tình trạng rất tốt. 
H: Có phải hầu hết dân chúng có liên hệ với Hải quân? 
Đ: Đúng, hầu hết là Hải quân, nhưng cũng có Bộ Binh và thường dân. Những 
người ở lại biết chúng tôi sắp sửa ra đi. Họ không biết chúng tôi đi đâu. Chúng tôi 
có thể đi Vũng Tàu. Chúng tôi có thể đi Côn Sơn, đi Vùng 4 hay đi Phú Quốc. Họ 
không biết chúng tôi đi đâu. Họ cố gắng giữ trật tự cho đến khi các chiến hạm rời 
bến. 
H: Có bao nhiêu chiến hạm đến rước dân chúng? 
Đ: Tôi không rõ. 
H: Khoảng 25 chiến hạm trong đoàn tàu. Có phải tất cả đều đi từ Sài Gòn? 
Đ: Đúng, tôi nghĩ là hầu hết. Đa số các tàu đi từ Hải quân Công xưởng, nhưng có 
một số ít đi từ nơi khác. Trong Hải quân Công xưởng việc kiểm soát trật tự dễ dàng 
hơn. 
H: Các chiến hạm thả neo bên ngoài cho đến lúc nhận người? 
Đ: Không, tất cả đều cập cầu. 
H: Tất cả đều ở cạnh nhau? 
Đ: Đúng, tất cả đều nằm cạnh nhau dọc theo cầu tàu. 
H: Hầu hết là tàu của Hạm đội? Làm sao mà họ có mặt ở đó? Có phải ông Sơn đã 
thu xếp để họ ở đó? 
Đ: Không. Tôi không rõ vì tôi không theo dõi nhiều về tình trạng của Hạm đội 
ngoại trừ lúc triệt thoái khỏi Đà Nẵng và Qui Nhơn. Trong các cuộc hành quân ở 
Đà Nẵng, Qui Nhơn, Phan Thiết hầu hết các chiến hạm đều được sử dụng và họ 
công tác ngoài biển trong thời gian dài. Vì vậy sau khi mất Đà Nẵng, Qui Nhơn, 
Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết thì vùng biển để tuần tiễu không còn lại bao 
nhiêu. Các tàu cần được tiếp tế nhiên liệu và sửa chửa, chúng tôi không cần nhiều 
tàu hoạt động ngoài biển vì vùng duyên hải hiện nay thu hẹp lại. Các tàu về Sài 
Gòn sửa chửa và cũng để giúp bảo vệ Sài Gòn khi cần. 
H: Trách nhiệm của các chiến hạm là gì? 



Đ: Yểm trợ hải pháo và phòng không. 
H: Vậy là ông chỉ xuống căn cứ hải quân và lên một trong số các chiến hạm? 
Đ: Chúng tôi đến một chiến hạm và lên trên đó. Đô Đốc Cang lên tàu sau và chúng 
tôi cùng đi ra Côn Sơn. 
H: Ông có biết là sẽ đi đâu khi ông lên tàu? 
Đ: Chúng tôi biết sẽ đi Côn Sơn. 
H: Kế hoạch là sẽ gặp nhau ở đó? 
Đ: Đúng, lệnh chỉ thị đi Côn Sơn. 
H: Ông có biết là rồi ông sẽ đi Subic? 
Đ: Đúng, chúng tôi biết sẽ đi Subic. 
H: Ông có mang theo tất cả thân nhân? 
Đ: Ai muốn đi đều có thể đi. Chúng tôi không thể bắt buộc người ta đi. Chúng tôi 
chỉ cho họ biết và rồi tùy họ chọn lựa. Hầu hết các chiến hạm đều thông báo là bây 
giờ họ đi. Có thể họ không trở lại. Những ai muốn ở lại, đứng qua một bên. Chúng 
tôi đến Côn Sơn vào ban đêm. Có người muốn trở về và tôi phải thu xếp cho họ 
một chiến hạm với thủy thủ đoàn. Tôi đưa họ qua một chiếc tàu nhỏ và trả họ về vì 
chúng tôi có thể gặp khó khăn nếu ép buộc họ đi theo. 
H: Ông có gọi xuống Vùng 3 và Vùng 4 cho họ biết tình hình? 
Đ: Tình trạng không quá nguy hiểm chung quanh Sài Gòn, vì vậy khi gọi, tôi nói 
với họ là tình thế không đến nổi tuyệt vọng. Không có đánh nhau. Không có lực 
lượng Cộng Sản hùng hậu tiến vô Sài Gòn. Ngay cả ở Sài Gòn vào ngày 29, nhiều 
người thân gọi tôi hỏi thăm tin tức, tôi bảo họ đừng lo lắng. Chỉ có đụng độ nhẹ, có 
một số ít quân nhân trong vùng, nhưng tôi nghĩ là với Cảnh sát và lực lượng mà 
chúng tôi có Cộng Sản không thể làm gì được. Đây là một lý do mà tôi nghĩ là phải 
có sự dàn xếp nào đó hay là một điều gì bởi vì không có đánh nhau. 
Vào buổi sáng ngày 29, người ta hỏi tôi và tôi cho biết là tôi không có tin tức nào 
về áp lực nặng nề của Cộng Sản ở Sài Gòn.    
H: Chuyện gì xảy ra cho các giang đĩnh ở vùng châu thổ? 
Đ: Tôi nghĩ hầu hết các vị Tư lệnh đều gặp trở ngại. Như ở căn cứ Bến Lức, chúng 
tôi không thể liên lạc với họ. Trường hợp Phó Đề đốc Phú (Nghiêm Văn Phú), đang 
chỉ huy lực lượng hành quân ở Bến Lức, tôi chỉ nói là nếu có chuyện gì xảy ra, tôi 
sẽ lo liệu cho gia đình ông. Đã được sắp xếp là tôi sẽ lo lắng cho gia đình của các 
cấp chỉ huy dưới quyền chỉ huy của tôi. Trong trường hợp chúng tôi phải ra đi, 
chúng tôi sẽ mang theo gia đình của họ. Và họ biết điều này. Khi chúng tôi đã đi 
khỏi Sài Gòn, họ biết chúng tôi giữ lời. 
H: Vậy họ biết ông đã đi? 
Đ: Đúng, họ gọi Sài Gòn và không được trả lời, vì vậy họ tự hỏi “Không biết họ đi 
đâu?” 
H: Có giang đĩnh nào hoạt đông trong vùng châu thổ có mặt ở Côn Sơn?  
Đ: Tôi nghĩ là một khi ở ngoài biển, rất khó theo dõi tình hình vì chúng tôi không 



có mạng lưới truyền tin cho các giang đĩnh. Vì vậy chúng tôi chú trọng đến việc 
mang tàu ra khỏi Sài Gòn. Còn ở những vùng như Bến Lức, chỉ huy trưởng sẽ phải 
quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ gởi chiến hạm đến trợ giúp họ. Bây giờ lực lượng 
chính đang ở Côn Sơn và chúng tôi có vấn đề của những người muốn trở về. Họ có 
thể phá hoại chiến hạm. Sài Gòn đã xen vào hệ thống truyền tin của chúng tôi. 
H: Cộng Sản nói chuyện với các ông? 

Đ: Không, không phải Cộng Sản. Xem nào, chúng tôi đi ngày 29 và sáng ngày 30 
có một Tư Lệnh mới. 
H: Người đó là ai? 
Đ: Tôi không rõ. Người ta nói đó là Đại tá Tấn (Nguyễn Văn Tấn). Tướng Vĩnh 
Lộc là quyền Tổng Tham Mưu Trưởng. Đài phát thanh Sài Gòn vào hệ thống 
chúng tôi và chúng tôi lo ngại Cộng Sản sẽ cho phi cơ bay ra tấn công. Và rồi 
chúng tôi phải tìm cách liên lạc với Armitage. Chúng tôi cố gắng gọi ông ta. 
H; Ông ta ở trên một trong số các chiến hạm? 
Đ: Ông ta ở trên tàu một ngày sau. Ông đi ra trên tàu Hoa Kỳ và gặp chúng tôi tại 
Côn Sơn. 
H: Làm cách nào ông ta ra được tàu Hoa Kỳ? 
Đ: Tôi nghĩ là bằng trực thăng. 
H: Ông Armitage có nói chuyện với ông về việc di tản? 
Đ: Không, Armitage thảo luận với BTL/HQ không nói với tôi. 
H: Có phải ông ta là điều hợp viên cho cuộc di tản? 
Đ: Đúng. Anh không biết dân chúng có đi hay không. Vì thế nếu anh nghe chuyện 
gì anh sẽ có gắng làm một điều gì. Họ cố gắng mang tàu đi. Nhưng đối với tàu nhỏ, 
với ghe thuyền thật là rất khó khăn để đi ra. Có một vòng đai chiến hạm Hoa Kỳ từ 
Vũng Tàu đến Phú Quốc. 
H: Chiến hạm Hoa Kỳ có tiếp nhận dân chúng? 
Đ: Tôi nghĩ là có. Các tàu có mặt ở đó để làm gì nếu không cứu vớt dân chúng. 
Ngoài ra ở đó cũng có rất nhiều thương thuyền. 
H: Phó Đề đốc Chí cũng ở trên tàu chung với ông? 
Đ: Không. Có Đô đốc Cang, ông Thủy Tham mưu trưởng, cá nhân tôi, Phó Đề đốc 
Minh, Đại tá Sơn và Phó Đề đốc Phú nhập vô sau đó. Đây là một cuộc hành trình 
dài và có rất nhiều vấn đề. 
H: Ông phải đối diện với loại vấn đề nào trên đường đến Subic? 
Đ: Như là một số người dân và hạm trưởng muốn trở về. Chúng tôi phải thuyết 
phục hạm trưởng. Tàu bất khiển dụng. Chúng tôi phải kéo đi. Các tàu không ở 
trong đội hình. Đội hình quá dài. Chúng tôi lo ngại sẽ mất họ. Vấn đề nuôi ăn, thực 
phẩm. 



 
 

 



H: Chắc chắn là ông không có đủ thực phẩm cho một tuần? 
Đ: Không, nhưng sau đó chúng tôi được tàu Hoa Kỳ tiếp tế. 
H: Ông nhận tiếp tế lên tàu như thế nào? 
Đ: Chúng tôi ngưng máy và họ chuyền đồ tiếp tế xuống tiểu đĩnh rồi mang qua. 
Trong vài trường hợp họ cập tàu chuyển qua trực tiếp nếu có thể được. 
H: Làm thế nào ông nhận thực phẩm từ các tiểu đĩnh? Chuyển lên bằng tay? 
Đ: Đúng, chúng tôi làm việc khi ngưng máy. 
H: Ông chỉ mất một người vì bệnh đau tim trong suốt chuyến di tản? 
Đ: Đúng, cũng có vài em bé được sinh ra. 
H: Mọi chuyện xảy ra đúng như ông đã mong muốn khi ông đi? 
Đ: Chúng tôi có mong muốn chuyện gì? Tôi chỉ cố gắng giải quyết vấn đề khi 
chúng xuất hiện. Có nhiều chiến hạm di tản. Có một Hải vận hạm (LSM) bị chìm ở 
Côn Sơn và 3 chiếc khác bị đánh chìm trên đường đến Subic trong số này có 1Hải 
vận hạm (LSM), 1 Tuần duyên hạm (PGM) và 1 chiến hạm khác. Tôi nghĩ con số 
này khá nhiều. 
H: Ông có ghi chép về chuyến di tản? 
Đ: Tôi có ghi trong cuốn sổ tay các chiến hạm di tản. 
H: Ông có giữ nhật ký về các tuần lễ sau cùng? 
Đ: Không. 
H: Ông thực sự không có nghe chuyện gì xảy ra cho lực lượng sông ở vùng châu 
thổ, đúng vậy không? 
Đ: Tôi có nói chuyện với Phó Đề đốc Thăng là TL/V4SN. 
H: Ông ấy có đi không? 
Đ: Có. 
H: Có phải ông ấy ở dưới vùng châu thổ? 
Đ: Ông ấy ở Cần Thơ. 
H: Ông ấy ra đi như thế nào?   
Đ: Vài ngày trước khi sụp đỗ, chúng tôi tăng phái 2 giang pháo hạm (LSIL) cho 
ông và một chiếc đang ở Cần Thơ. Đêm 29, ông biết chuyện gì xảy ra, ông triệu 
tập bộ tham mưu, bất cứ ai muốn đi và ngay cả ông ra đi. 
H: Ông ấy nói gì với những người ở lại? Họ có tiếp tục chiến đấu? 
Đ: Vị Tư Lệnh Lực Lượng Thủy Bộ ở lại. Vấn đề như sau: vị tư lệnh ở trên hết 
không kiểm soát trực tiếp các đơn vị, các đơn vị đi hay không tùy thuộc vào đơn vị 
trưởng. Chẳng hạn như Tư Lệnh Lực lượng Đặc nhiệm, như Tư Lệnh Lực lượng 
Thủy Bộ, nếu vị tư lệnh không đi ông sẽ giữ lực lượng của ông ở đó. Ông Thăng 
và ông Trang (HQ Đại tá Nguyễn Bá Trang) nói về chuyện này và bàn với nhau 
chuyện phải làm. Ông Trang quyết định không đi. Ông Thăng có một số lực lượng 
dưới quyền của ông. Tôi biết là trước khi đi ông ấy triệu tập nhân viên và hỏi họ ai 
muốn đi ai muốn ở lại. 
Đại tá Thông cũng gặp vấn đề. Đồng Tâm là một căn cứ hỗn hợp Hải quân và Bộ 



binh rất lớn. Ông lo sợ là nếu ông không hành động nhanh, phía Bộ binh họ cũng 
muốn đi và họ sẽ xâm chiếm bên hải quân. Vì vậy ông đã ra tay rất nhanh, ông sử 
dụng 3 chiếc quân vận đĩnh (LCM-8) và bất cứ ai muốn chỉ đi xuống mấy chiếc 
quân vận đĩnh. 
H: Một phần số người đó thuộc lực lượng của ông? 
Đ: Có thể họ ở dưới quyền chỉ huy hành quân của ông ấy. Tùy thuộc vào chỉ huy 
trưởng. Nếu chỉ huy trưởng muốn đi, ông ấy sẽ đưa lực lượng của ông đi. 
H: Ai không đi? 
Đ: Đại tá Phú (Trần Bình Phú) không đi. Ông là Tham mưu phó Nhân viên. 
Cám ơn Phó Đề đốc rất nhiều. Cám ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn 
này.  
                                                ******************************* 
* những hàng chữ nghiêng, mực đỏ là ghi chú của người dịch. 
*** Vùng 1 Duyên Hải có Giang đoàn 92 Trục Lôi ở Cửa Việt, Giang đoàn 32 
Xung Phong ở Huế và Giang đoàn 60 Tuần Thám ở Hội An (một số cũng được 
tăng phái ra Thuận An). 
NHẬN XÉT VỀ HẢI QUÂN VNCH  
Tiến Sĩ Edward J. Marolda là sử gia phục vụ cho Trung Tâm Hải Sử Hải quân Hoa 
Kỳ (Naval Historical Center) đã viết trong bài “The Navy of the Republic of  
Vietnam” như sau:  
“Khi Sài Gòn sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều chiến hạm và chiến đĩnh của Hải 
quân VNCH đã ra khơi và tập họp ngoài đảo Côn Sơn ở về hướng tây nam Vũng Tàu. Hải đội 
gồm 26 chiến hạm và các loại tàu khác chở theo 30.000 thủy thủ cùng gia đình và dân chúng, 
nhập vào Đệ thất Hạm đội HK khi họ đón xong những người tị nạn cuối cùng rời bỏ miền 
Nam Việt Nam,  sau đó trực chỉ Phi Luật Tân. 
Thế là kết thúc một trang sử ngắn, thậm chí là một bi kịch của HQ/VNCH. Các chiến sĩ 
HQVN luôn chiến đấu với sự can đảm và quyết tâm, gây thương vong nhiều cho địch quân 
cũng như đã gánh chịu thiệt hại lớn về phần mình. 
Nhưng sự dũng cảm và hy sinh của họ đã không được tưởng thưởng bằng chiến thắng trong 
cuộc chiến Việt Nam.” 
NHẬN XÉT VỀ PHÓ ĐÈ ĐỐC ĐINH MẠNH HÙNG. 
••• Đô Đốc Chung tấn Cang: “ Nhiều người kể công lắm. Sai cả. Người giúp tôi 
nhiều nhất, đắc lực nhất, ngày đêm lo cho đoàn tàu là ông Hùng (Phó Đề Đốc 
Đinh Mạnh Hùng). Nếu phải nói lời cám ơn, hay tưởng thưởng thì chỉ có ông 
Hùng.” 
(Tuyển Tập Hải Sử “Phỏng vấn Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang - Một đời quân ngũ 
và cuộc lui binh vẹn toàn- trang 512) 
••• Theo nhận xét của HQ Đại Úy Lê Tam Hiệp (K.17/SQHQ/NT) nguyên Chánh 
Văn Phòng của Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng từ 1971 đến 1973:  
“Ông là một cấp chỉ huy rất gương mẫu và đáng kính phục, rất liêm chính, tận tụy 
với công việc, thương và lo lắng cho thuộc cấp”. 
 


