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Trên HQ 5, ngày 6 tháng 5 năm 1975 
 
Đô Đốc Zumwalt thân mến, 
Trước hết, tôi muốn nhắc ông tôi là HQ Đại Tá Phạm Mạnh Khuê. Trong nhiệm kỳ phục vụ của ông ở 
Việt Nam với tư cách là Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ ở Việt Nam (1968-1970), tôi được liên tiếp bổ nhiệm 
vào chức vụ Tư Lệnh Hải Quân vùng 2 Duyên Hải (1967-1971), rồi Tư Lệnh Lực Lượng Duyên Phòng 
(1971-1972), rồi Tư Lệnh vùng 5 Duyên Hải (Năm Căn 1972-1973). Sau đó tôi rời Năm Căn để trở thành 
Tham Mưu Trưởng bộ chỉ huy hành quân biển ở Bộ Tư Lệnh Hải Quân cho đến ngày 28 tháng 4 năm 
1975. 
Sau đó, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam bổ nhiệm tôi làm Tư Lệnh Hạm Đội 
để thiết lập chương trình di tản cho toàn thể hạm đội hải quân Việt Nam trong trường hợp chính quyền 
ông Dương Văn Minh đầu hàng Cộng Sản. 
Như ông đã biết rõ, Việt Nam thân yêu của chúng tôi đã lọt vào tay Cộng Sản ngày 1 tháng 5 năm 1975. 
Vì lý do đó, kế hoạch di tản được thi hành bởi hạm đội hải quân Việt Nam (HQVN). 
 

    
 
Tôi nghĩ rằng, vì ông đã dành hết tâm huyết cho sự phát triển mạnh mẽ của HQVN, một sĩ quan hải quân 
đã giúp đỡ cho HQVN nhiều nhất trong thời gian qua, nên tôi phải thông báo cho ông biết những ngày 
cuối cùng của HQVN để giúp ông hiểu rõ tình hình. 
 
 
Bây giờ là xế trưa ngày 6 tháng 5 năm 1975, tôi đang ở trên tuần dương hạm WHEC HQ 5 (soái hạm của 
hạm đội) trong khi Tư Lệnh Hải Quân đang ở trên một chiếc WHEC khác HQ 3 . Tất cả chiến hạm của 
HQVN đang trên đường đến vịnh Subic và khoảng cách đến đó chỉ còn 60 hải lý. Như tôi được biết, tất cả 
thủy thủ đoàn và người tị nạn, kể cả gia đình chúng tôi đều phải rời tàu khi chúng tôi đến vịnh. Và rồi 
hạm đội của HQVN phải giải tán và trao trả lại cho hải quân Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ rời Subic và đến Guam 
bằng đường hàng không hoặc đường biển. 
Tôi cảm thấy tim mình tan vỡ khi tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của hạm đội HQVN, ngày 
mà chúng tôi sẽ vĩnh viễn rời các chiến hạm thân yêu trên đó chúng tôi đã chiến đấu một thập niên qua 
trong vùng lãnh hải của miền Nam Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, từ Năm Căn, Phú Quốc 



đến những hải đảo xa xôi ngoài biển, như Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi nghĩ rằng tất cả các thành viên 
trong hải quân Hoa Kỳ, cựu cố vấn hải quân và thủy thủ đã sát cánh chiến đấu với chúng tôi ở Việt Nam 
cũng muốn chia sẻ sự đau buồn của chúng tôi. 
 
Tôi muốn ghi xuống đây vài điểm tổng quát về các biến cố ở Việt Nam từ lúc bắt đầu và nhiệm vụ của 
HQVN đã hoàn tất trong tháng cuối cùng trước khi chúng tôi rời Việt Nam, đây có thể là chuyến đi vĩnh 
viễn. 
Ngày 20 tháng 3 năm 1975, tình trạng chiến tranh ở vùng 1 trở nên khốc liệt hơn. HQVN gởi ra đây hầu 
hết tất cả các chiến hạm như khu trục hạm (DER), tuần dương hạm (WHEC), hộ tống hạm (PCE)  và các 
tàu đổ bộ như yểm trợ hạm (AGP), dương vận hạm (LST), hải vận hạm (LSM) và giang vận hạm (LCU). 
Vào thời gian đó, với tư cách Tham Mưu Trưởng Hành Quân Biển, tôi được chỉ định đến Bộ Tư Lệnh 
Vùng 1 Duyên Hải (lệnh của Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh Tư Lệnh HQVN, người thay thế Đô Đốc Trần 
Văn Chơn) để chỉ huy các chiến hạm này và đồng thời cũng là Tư Lệnh Phó Vùng 1 Duyên Hải về hành 
quân. 
Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 3, HQVN phải tiếp cứu tất cả các đơn vị ở Vùng 1 (TQLC và Sư Đoàn 1) từ 
cửa Thuận An đến Đà Nẵng vì lệnh rút lui ở thành phố Huế. 
Trong khi đó ở Đà Nẵng, 2 dương vận hạm cũng bắt đầu mang người tị nạn đến Cam Ranh cùng với các 
thương thyền Hoa Kỳ, dưới sự điều động của ông Albert Francis, tổng lãnh sự ở Đà Nẵng.  
Cũng trong ngày 25 tháng 3, Sư Đoàn 2 phải rút lui từ Chu Lai và lực lượng của HQVN chịu tránh nhiệm 
di tản sư đoàn này ra Cù Lao Ré vì hai tỉnh Quảng Ngải và Quảng Tín đã thất thủ. 
Trong đêm 28 tháng 3, quân Cộng Sản pháo kích nặng nề vào BTL/Vùng 1DH ở bán đảo Tiên Sa với hỏa 
tiễn 120 ly và đại bác 130 ly. Đà Nẵng càng ngày càng nguy ngập vì sự hoảng hốt của người tị nạn chiến 
tranh (khoảng 100.000 người đang chờ ở Huế và khoảng 500.000 người khác đang ở trong thành phố). 
Khoảng 11 giờ đêm ngày 28 tháng 3 năm 1975, khi chúng tôi nhận được lệnh di tản toàn thể Vùng 1 
Duyên Hải ra khỏi Vùng 1 Chiến Thuật và cùng lúc soạn thảo kế hoạch rút sư đoàn TQLC, Sư Đoàn 3, 
một số lớn gia đình binh sĩ và thường dân. 
Ngày 29 và 30 tháng 3, HQVN hoàn tất kế hoạch. Trong số người tị nạn HQVN đã tiếp nhận khoảng 
50.000 gồm quân đội và dân sự.  
Và rồi những ngày tiếp theo, HQVN tiếp tục tham gia tiếp cứu người tị nạn, cùng lúc chiến đấu ở các tỉnh 
thuộc vùng 2 và vùng 3; ở Qui Nhơn ngày 1 tháng 4, ở Cam Ranh ngày 3 tháng 4, ở Phan Rang ngày 17 
tháng 4, ở Phan Thiết ngày 19 tháng 4, ở Bình Tuy ngày 21, ở Vũng Tàu ngày 29 và Sài Gòn ngày 30. 
Ông có thể yên tâm là trong tất cả các cuộc rút lui, HQVN luôn luôn là đơn vị cuối cùng di tản và đứng 
vững trên đôi chân của mình cho đến giây phút cuối cùng. Trong vài trường hợp, ngay cả khi tỉnh lỵ hình 
như đã mất, chúng tôi vẫn còn ở lại và tiếp tục sử dụng hỏa lực chống lại các vị trí địch quân trong 2, 3 
ngày nữa. 
Ngày 27 tháng 4, khi Sài Gòn bị trúng những quả pháo kích đầu tiên của địch quân, vào xế trưa ngày 28 
tháng 4, ông Dương Văn Minh nhận chức Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa để thương thuyết và hòa giải 
với Cộng Sản. Cũng vào lúc xế trưa, HQ Đại Úy Armitage (cũng được gọi là Đại Úy Phú) một viên chức 
của DAO thuộc tòa đại sứ Hoa Kỳ giới thiệu với Đô Đốc Cang một người phụ tá của Thứ trưởng Quốc 
phòng Hoa Kỳ (tôi không biết tên ông này). Ông này tiết lộ rằng DAO sẽ rút khỏi Việt Nam trong ngày 
28 tháng 3 (Lời người dịch: tháng 4 thì đúng hơn) và tình hình coi như tuyệt vọng. Ông cũng đề nghị với 
TL/HQ rằng ông muốn giúp Tư Lệnh và một số sĩ quan cao cấp của BTL/HQ di tản ngay lập tức bằng phi 
cơ đến Guam. Đô Đốc Cang không đồng ý và nói rằng vấn đề này đã được cứu xét trong buổi họp các sĩ 
quan cao cấp ở BTL/HQ ngày hôm trước. Chúng tôi một lòng chiến đấu đến giây phút cuối cùng và nếu 
cần chúng tôi sẽ mở đường máu theo sông Lòng Tàu hoặc sông Soài Rạp đến Vũng Tàu và rời Sài Gòn 
với toàn thể hạm đội để giữ hạm đội khỏi lọt vào tay địch quân. Chúng tôi nghĩ rằng nếu HQVN không bị 
xé lẽ ra, vẫn còn một khối và do đó việc yểm trợ cho các đơn vị bộ binh bảo vệ Sài Gòn vẫn còn là một hy 
vọng. Việc này cũng bao gồm sự ủng hộ cho chính quyền trong tiến trình thương thuyết. Chúng tôi tuyệt 
đối quyết định không bỏ đơn vị trước khi chúng tôi làm hết sức mình. 
Nhân tiện tôi cũng muốn thông báo cho ông biết có nhiều gia đình của sĩ quan cao cấp bộ binh đã được di 
tản bằng đường hàng không đến Guam với sự giúp đỡ của các lãnh sự Hoa Kỳ những ngày trước đó, bắt 
đầu kể từ ngày 22 tháng 4. 



Về phía Không quân, hầu hết gia đình của các phi công lái F-5, A-37, C-130 đã được giúp đỡ di tản bởi 
các sĩ quan không quân Hoa Kỳ. Việc này hầu như xảy ra chánh thức. 
Đối với HQVN, đặc biệt chỉ có vài trường hợp lẻ tẻ trong đó gia đình các sĩ quan hải quân được di tản 
sang Guam bởi vì các sĩ quan này đang ở bên Hoa Kỳ để theo học các nghành chuyên môn vào lúc biến 
cố xảy ra.  
Chúng tôi nghĩ rằng HQVN có trách nhiệm hoàn trả cho chánh phủ Hoa Kỳ tất cả các chiến hạm đang 
hoạt động trong trường hợp Sài Gòn lọt vào tay địch quân. Như tôi đã trình bày với ông ở phần trên, tôi 
được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Hạm Đội vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975. Chiều ngày hôm đó, bộ tham 
mưu và tôi ngay lập tức phải lập kế hoạch di tản cho hạm đội khi cần đến. Vấn đề khó khăn nhất cho 
HQVN là làm sao ước tính được giờ H. Giờ H phải xảy ra không trễ và cũng không sớm. Có nghiã là phải 
đúng thời điểm. 
Nếu quá sớm, HQVN bị coi như đào ngũ và nếu quá trễ có nghĩa là sẽ chịu thiệt hại nặng nề và sẽ rất khó 
khăn cho toàn thể hạm đội rời Sài Gòn mà không bị tổn thất hoặc sẽ không có chiến hạm nào có thể rời 
Sài Gòn. Vì lý do đó, trong đêm 29 rạng 30 tháng 4, sau khi được biết Không quân Việt Nam đã giải tán 
(khoảng 120 phi cơ đã bay sang Thái Lan) và vòng đai của bộ binh bảo vệ vùng 3 chiến thuật cũng như 
Sài Gòn bắt đầu sụp đổ, chúng tôi bắt đầu đưa một số lớn chiến hạm ra Vũng Tàu, mang theo hầu hết gia 
đình của HQVN và các đơn vị bạn; các tàu này đã nhận được lệnh chờ ngoài khơi Vũng Tàu để tháp tùng 
toàn thể hạm đội HQVN đi đến đảo Côn Sơn. Chiến hạm cuối cùng rời Sài Gòn là Tuần duyên hạm 
(PGM) HQ 608 vào lúc 1 giờ trưa ngày 30 tháng 4. 
Sáng ngày 30 tháng 4 lúc 10 giờ, ông Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh quyết định trao lại 
chánh quyền cho Cộng Sản. Sau đó, chúng tôi quyết định toàn thể hạm đội hướng về Côn Sơn để tập 
trung tại đây trước khi đi đến điểm đã chọn là vịnh Subic. Khoảng 40 tàu với nhiều loại khác nhau đã đến 
Côn Sơn trong đêm 30 tháng 4 rạng ngày 1 tháng 5. Từ nơi này, chúng tôi tiếp xúc với Hải quân Hoa Kỳ 
(hai chiến hạm DE 1083 và 1087) và yêu cầu được giúp đỡ khi cần thiết. HQHK chỉ định sĩ quan liên lạc 
hiện diện trên Tuần dương hạm (WHEC) HQ 3 (soái hạm của Tư Lệnh/HQVN) để dễ dàng điều hành sự 
phối hợp (tôi quên đã không nhắc đến trong đoạn trước rằng trong buổi họp với Phụ tá Thứ trưởng Quốc 
phòng HK ở BTL/HQVN, ông này hứa sẽ giúp đỡ HQVN trong trường hợp toàn thể hạm đội của HQVN 
đến Côn Sơn. HQHK sẽ chờ HQVN ở nơi đây). 
Khi chúng tôi ở Côn Sơn, chúng tôi cho tất cả mọi thành viên của hạm đội biết rõ ý định đi khỏi Việt Nam 
để tìm tự do của chúng tôi. Sĩ quan và nhân viên nào muốn về Sài Gòn hoàn toàn được tự do sử dụng các 
tàu nhỏ như Tuần duyên hạm (PGM), Tuần duyên đĩnh (WPB) …v.v… để trở về. Kết quả chỉ có một số ít 
sĩ quan và thủy thủ - khoảng 3% - rời đoàn tàu của hạm đội vì gia đình của họ còn ở Sài Gòn, phần còn lại 
(97%) khẳng định đi theo hạm đội. 
Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, hạm đội HQVN gồm 28 chiến hạm khởi hành từ Côn Sơn đi Subic. Danh 
sách như sau: 
- Khu trục hạm(DER) HQ 1                                                                1 
- Tuần dương hạm (WHEC) HQ 2,3, 5, 6, 16, 17                               6 
- Hộ tống hạm (PCE) HQ 7, 8, 11, 12, 14                                           5 
- Yểm trợ hạm (AGP) HQ 800, HQ 801                                             2 
- Dương vận hạm (LST) HQ 502                                                        1 
- Hải vận hạm (LSM) HQ 401, HQ 402,HQ 404                                3 
- Trợ chiến hạm (LSSL) HQ 228, HQ 229, HQ 231                           3 
- Giang pháo hạm (LSIL) HQ 329                                                      1 
- Hỏa vận hạm (YOG) HQ 470, HQ 471, HQ 474                              3 
- Tuần duyên hạm (PGM) HQ 604, HQ 618                                       2 
- Tuần duyên đĩnh (WPB) HQ 702                                                      1 
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Về phần Dương vận hạm (LST) 505, chiến hạm này nhận lệnh đến vùng Phú Quốc và Cà Mau để tiếp 
nhận nhân viên của Vùng 4 và Vùng 5 Duyên Hải. Yểm trợ hạm (AGP) HQ 802, Hải vận hạm (LSM) HQ 
400 và Dương vận hạm (LST) HQ 500 đã đi Subic từ trước (ngày 30 tháng 4) vì mất liên lạc với hạm đội.  



(Chú thích của người dịch: HQ 802 thuộc loại Cơ xưởng hạm ARL, và theo HQ Đại Tá Nguyễn Xuân 
Sơn: “ Trên thực tế Phó Đề Đốc Đào khi di tản khỏi Cát Lỡ đã lên trên một tàu của hạm đội (HQ 802) và 
có một tàu khác đi theo ông (HQ 500), như vậy chính ông và Phó Đề Đốc Thoại (Hồ văn Kỳ-Thoại) đã đi 
thẳng đến vịnh Subic trong ngày 28, một ngày trước khi có quyết định triệt thối của Đô Đốc Cang.” 
Tham khảo: 
 https://dongsongcu.wordpress.com/2018/04/29/ra-khoi-lan-cuoi  hoặc  
https://bienxua.wordpress.com/2018/04/29/lan-cuoi-ra-khoi/) 
Ngoài ra, những chiến hạm lớn sau đây đang còn ở Sài Gòn để sửa chửa (đại kỳ hoặc tiểu kỳ): 
- Khu trục hạm (DER)                       HQ 4 
- Tuần dương hạm (WHEC)              HQ 15 
- Dương vận hạm (LST)                    HQ 501, HQ 503, HQ 504 
- Hộ tống hạm (PCE)                         HQ 9, HQ 13 
- Hải vận hạm (LSM)                         HQ 403, HQ 405, HQ 406 (Lời người dịch: HQ 406 bị đánh chìm ở 
Côn Sơn)  
Trên đường đến Subic, cách Côn Sơn 40 hải lý về hướng đông, toàn thể hạm đội tập hợp lại để điều chỉnh 
lại khả năng vận tải để mỗi tàu đều có số người tị nạn gần bằng nhau và cũng đồng thời cứu xét lại tình 
trạng kỹ thuật, vì vậy những tàu không thể hải hành được đều được quyết định đánh chìm. Những tàu này 
là: 
- Hải vận hạm (LSM)                    HQ 402 
- Hỏa vận hạm (YOG)                   HQ 474 
- Tuần duyên hạm (PGM)              HQ 604 
- Tuần duyên đĩnh (WPB)              HQ 702 
       
Vì vậy, hạm đội hiện tại gồm có 25 chiến hạm [kể cả Dương vận hạm (LST) HQ 505 mới gia nhập hạm 
đội]. Đó là: 
- Khu trục hạm (DER) và Tuần dương hạm (WHEC)                                              7  
- Hộ tống hạm (PCE)                                                                                                 5 
- Yểm trợ hạm (AGP), Dương vận hạm (LST) và Hải vận hạm (LSM)                   6                                                            
- Giang pháo hạm (LSIL), Trợ chiến hạm (LSSL) và Tuần duyên hạm (PGM)       5  
- Hỏa vận hạm (YOG)                                                                                               2 
________________________________________________________________________ 
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Trong thời gian chúng tôi đi từ Côn Sơn đến vịnh Subic, có vài tàu bất khiển dụng. Vì lý do đó, chúng tôi 
phải dùng tàu lớn để kéo các tàu bị hư hại vì vậy vận tốc của đoàn tàu chỉ có 5 hải lý/một giờ. Vào lúc xế 
trưa ngày 6 tháng 5, các tàu đều nhận được sĩ quan liên lạc hải quân Hoa Kỳ. Chúng tôi chuẩn bị phương 
thức tiến vào vịnh Subic vào ngày mai 7 tháng 5. Ví dụ như chúng tôi phải ném tất cả đạn dược (các loại 
súng 127 ly, 76,2 ly, 40 ly, 20 ly, đại liên 50…), phải giao lại cho hải quân Hoa Kỳ các loại vũ khí nhỏ và 
súng cá nhân, lập danh sách thủy thủ đoàn và người tị nạn (khoảng 15.000 người)                                                                       
 
Trong suốt thời gian này, hải quân Hoa Kỳ, đặc biệt khu trục hạm (DE) 1083, 1087 và dương vận hạm 
(LST) 1187 tận tâm giúp đỡ chúng tôi. Điều này làm cho cuộc hải trình của chúng tôi dễ dàng và chúng 
tôi không cảm thấy cô đơn trong cuộc di tản đau thương này. Đây cũng là niềm an ủi lớn lao cho những ai 
vừa mất quê hương như chúng tôi. 
Chúng tôi tin tưởng rằng với ảnh hưởng to lớn và sự quen biết đối với hải quân Hoa Kỳ, ông có thể đề 
nghị HQHK giúp đỡ sĩ quan và đoàn viên (cùng gia đình của họ) trong việc tái định cư và sinh sống ở 
Hoa Kỳ. Tôi vẫn còn nhớ nhiều chương trình như “Helping Hands”, “Buddy Base”, “Navy Shelters” … 
mà ông đã đề xướng trong thời gian từ 1969 đến 1972. 
Tôi xin đề nghị ông gởi cho tất cả các cố vấn cũng như các quân nhân HQHK đã cùng chiến đấu với 
HQVN tham dự vào chương trình, một chương trình cố vấn cho các chiến sĩ HQVN tái định cư ở Hoa Kỳ. 

https://dongsongcu.wordpress.com/2018/04/29/ra-khoi-lan-cuoi
https://bienxua.wordpress.com/2018/04/29/lan-cuoi-ra-khoi/


Chương trình này sẽ tương tự như chương trình đã được cố vấn HQHK thực hiện trước đây trong kế 
hoạch  bành trướng HQVN (ACTOV Program). 
 
                       Thư đã khá dài. Tôi muốn ngừng tại đây, tôi mong ông hiểu là tôi cảm thấy có bổn phận 
phải viết cho ông và cho ông biết là tôi luôn nghĩ đến ông như một người bạn thân nhất của HQVN. 
 
                        Tôi cầu chúc Đô Đốc và gia đình được hạnh phúc và nhiều sức khỏe.   
 
                                                                    
                                                                          Trân trọng gởi lời kính mến, 
 
  
HQ Đại Tá Phạm Mạnh Khuê 
Tư Lệnh Hạm Đội cuối cùng của HQVN 
 
 
Tái bút: Tôi xin báo ông biết HQ Trung Úy Trần Minh Trực (con trai của Đô Đốc Trần Văn Chơn) hiện 
đang có mặt trên soái hạm HQ 5.  
Tôi tin ông vẫn còn nhớ Trung úy Trực, người đã tốt nghiệp Học viện HQHK ở Annapolis năm 1974. 
Tôi không có tin tức gì về gia đình Đô Đốc Chơn (cựu Tư Lệnh Hải Quân) nhưng tôi biết ông không di 
tản khỏi Sài Gòn. 
 
                                                             ****************************** 
 
 
 
PHỤ ĐÍNH: 
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.” 
 
                                                              *********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dưới đây là bản tổng kết các chiến hạm hải quân VNCH đến Subic Bay, dựa trên một số tài 
liệu trong đó có “Hải Sử Tuyển Tập” từ trang 553-555. 

 
 


