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Trước tòa đại sứ Hoa Kỳ, có mấy trăm người Việt Nam đang xếp hàng 

trên lề đường chờ xin phép nhập cảnh để được đi Mỹ. 

Đại sứ Graham Martin không tiếp báo chí và đã không bao giờ rời 

khỏi sứ quán của ông, vừa là một dinh thự vừa là một pháo đài sơn 

màu trắng ngà, có một bức tường bê tông bao quanh có gằn máy 

chụp ảnh tự động. Hai anh binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến với lễ phục 

lớn (kết trắng, găng trắng, quần chạy nếp đỏ) đứng gác lúc nào cũng 

trong tư thế "Nghiêm" trước hai cánh cửa bọc sắt có ổ khóa chỉ được 

mở bằng mật mã bằng máy vi tính từ xa. Nóc bằng của sứ quán đã 

được cải biến thành bãi đáp cho trực thăng. 

Với 62 tuổi, người cao lớn và rắn rỏi, trán đã có nhiều vết răn sâu, 

mặt cũng đã có nếp nhăn và quầng thâm, ông vẫn luôn luôn mặc 

quần áo màu xám, cả giầy cũng vậy, giờ đây ông đã có một dáng đi 

hơi nặng nề và mệt mỏi của một võ sĩ quyền Anh đánh quá một trận, 

mà từ khước không chịu cho đôi tay ngơi nghỉ ! Phải nói rằng nhà 

ngoại giao Hoa Kỳ nầy có một lối xử sự không được bình thường. 

Trái hẳn các đồng nghiệp của mình luôn có thái độ "lạnh nhạt", dù 

tình hình quá nghiêm trọng họ vẫn đánh giá bằng một thái độ dửng 

dưng khác thường, ông Martin là một người biết trọng danh dự, biết 

thế nào là giá trị của một lời hứa đã được đưa ra, là môt người biết 

đau khổ và biết xúc động. Ông đã mất một người con trai trong chiến 

cuộc ở Việt Nam và không chấp nhận là đứa con của mình đã hy sinh 

một cách vô ích. Ông ta đã tỏ thái độ giận dữ với các nhà báo và các 



nghị sĩ theo chủ nghĩa "hòa bình", những người quên hay chối bỏ sự 

hy sinh của 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ ở Việt Nam. 

Thay thế đại sứ Ellsworth Bunker (được coi như người đỡ đầu của 

Tổng Thống Thiệu) sau khi Hiệp Định Paris vừa được ký kết, ông 

Graham Martin, một nhân vật thẳng tính và không mưu mẹo quanh 

co, ngay từ lúc đầu đã cố gắng giúp đở và che chở cho vị Tổng Thống 

Miền Nam Việt Nam. Ông đã tranh đấu với Quốc Hội năm vừa qua để 

đòi hỏi Hoa Kỳ phải tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế như đã hứa 

cho Miền Nam Việt Nam, nhưng ông đã thất bại. 

Từ sau ngày Cao Nguyên bị thất thủ, ông đã công khai biện hộ và vận 

động riêng để sự cứu trợ cấp thời phải được gởi sang Việt Nam; và 

bằng mọi phương tiện mà ông có sẳn, ông đã nâng đỡ tinh thần của 

người dân Miền Nam. Ông đã đi xa hơn nữa bằng hành động phối 

hợp cuộc hành quân "bốc trẻ mồ côi", một việc làm chạm tinh thần 

quốc gia dân tộc và lòng kiêu hãnh của người dân Việt Nam. Trong 

một bức thư riêng gởi cho Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam, ông đã 

giải thích rằng những phản ứng xúc động do hoàn cảnh vô cùng khốn 

đốn của các trẻ mồ côi có thể sẽ làm nghiêng cán cân dư luận của dân 

chúng Hoa Kỳ có lợi cho Miền Nam Việt Nam. Nhưng nội dung lá thư 

riêng của ông lại được tung ra cho báo chí gây ra môt làn sóng phản 

đối dữ dội. 

Tuy vậy ông Martin không ngã lòng. Và như ông đã khiếp sợ sự "trốn 

chạy", nên ông cẩn thận hơn một chút đối với các anh nhà báo vá các 

nghị sĩ quá tò mò, buộc các cộng sự viên của ông phải đề cao cảnh 

giác và nêu gương phẩm cách của mình, và khuyên họ không nên 

buông thả theo "tính chủ bại", và ông cũng cố gắng thuyết phục họ là 

"cuối cùng rồi có lẽ Hoa Kỳ cũng sẽ tỉnh dậy thôi" 

Trong lúc cuộc tháo chạy đã gần như hoàn toàn, trong khi hàng trăm 

ngàn dân tị nạn làm nghẽn hết đường sá, và hết thành phố nầy đến 

thành phố khác cứ tiếp tục thất thủ, ông vẫn phô bày một sự lạc quan 

không lay chuyển, mỗi ngày cẩn thận tính sổ các xã ấp mà Sai Gòn 

còn đang kiểm soát được và gởi về Hoa Thịnh Đốn nhiều điện văn "tối 



khẩn" đòi hỏi những chương trình phát triển kinh tế dài hạn cho phần 

đất còn lại của Miền Nam Việt Nam. 

Cho đến khi Hoa Thịnh Đốn đòi hỏi ông Martin phải sẳn sàng để di 

tản 5000 người Mỹ hiện còn đang ở Miền Nam Việt Nam thì ông đã 

trả lời bằng một công hàm hết sức gay gắt, khuyên Bộ Ngoại Giao hãy 

khóa "vòi nước hoảng loạn" lại. Ông Martin không dấu giếm với 

những người bên cạnh ông rằng ông coi chuyện "di tản" nầy như một 

cuộc "tháo chạy nhục nhã", một "hành động hèn nhát", một hành 

động "phản bội có cân nhắc" đối với một người bạn đồng minh đang 

có nguy cơ đứng trước cái chết…. 

 

Thứ Sáu, 18 tháng Tư, 1975 

Phnom Penh đã thất thủ. Bị vây trong năm tháng liền, bị pháo binh 

105 và rốc-kết nã vào, thủ đô Nam Vang của Campuchia đã chống trả 

rất can đảm trong vô vọng, bây giờ thì coi như đã hết. 

Sự thất thủ của thủ đô Campuchia là một biến cố đe dọa nặng nề đối 

với Miền Nam Việt Nam. Mà còn hơn thế nữa với sự việc Khmer Đỏ 

đã chiếm được thành phố nầy và cái lối mà người Mỹ đã bỏ rơi thủ 

đô Pnhom Penh nầy, Sài Gòn đã có một cảm nhận rất nặng nề vừa 

như một xúc phạm, một sự sỉ nhục, vừa là một loại triệu chứng bất 

tường cho chính mình. Những cuộc tranh cãi kéo dài vô tận giữa Lập 

Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ về một sự "cần thiết tối khẩn" cho một 

ngân khoản viện trợ cho Phnom Penh, cuối cùng bị ngưng trệ vô điều 

kiện vì những người có trách nhiệm của Hoa Kỳ, đã thực sự báo động 

cho dân chúng Miền Nam Việt Nam. Họ còn bồn chồn lo sợ hơn nữa 

khi thấy sự phản đối công khai và hiển nhiên của đa số Quốc Hội Hoa 

Kỳ đối với những đòi hỏi nhắc đi nhắc lại của Tổng Thống Ford mong 

muốn giúp cho Sài Gòn, cũng như một cuộc thăm dò dư luận gần đây 

của đài NBC theo đó 70 % dân chúng Mỹ tin chắc rằng dù Hoa Kỳ có 

làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được Miền Nam Việt 

Nam bị rơi chắc chắn vào tay Cộng Sản. Những người Việt Nam đang 

lo sợ nhất là những người thuộc mấy thành phần rõ rệt sau đây: 



nhiều nhất trước hết là những người trực tiếp làm việc trong các cơ 

sở dịch vụ của Hoa Kỳ - như phòng thông tin tuyên truyền và báo chí - 

các nhân viên tòa đại sứ, các nhà trí thức, các giáo sư, các nhà xuất 

bản hay chánh trị gia đang hoạt động (số nầy hơn 40.000) kế đó là 

những nhà hào phú: các ông giàu có nhờ biết lợi dụng chiến tranh 

(cũng đến hằng ngàn ) đang tìm cách mua giấy phép xuất cảnh hay 

giấy chứng nhận là công dân ngoại quốc với bất cứ giá nào. Ngoài ra 

còn có tất cả cán bộ các cấp trong guồng máy quân sự và hành chánh 

của Miền Nam Việt Nam các sĩ quan cao cấp, sĩ quan an ninh quân 

đội, tỉnh trưởng hay quận trưởng, thanh tra cảnh sát… những người 

đang lo sợ nếu Cộng Sản chiếm được Miền Nam. Con số những người 

nầy cũng từ 150.000 đến 200.000. Đối với 20 triệu dân thì con số nầy 

chỉ đại diện cho một thiểu số mà thôi (chừng 1 %). 

Hầu hết dân chúng Miền Nam khiêm nhường và siêng năng đều gắn 

liền với đồng ruộng của họ. Họ không muốn tự đặt mình dưới sự cai 

trị của quân thù, nhất là những người đến từ Miền Bắc. Bằng chứng 

là đã có hằng bao nhiêu ngàn nguời dân sống chết cũng phải bỏ chạy. 

Họ không chạy đến những người tự xưng là "giải phóng cho họ" và họ 

cũng không chờ đợi những anh "giải phóng" nầy ở tại làng của họ. Tất 

cả họ đều kéo nhau chạy về Sài Gòn vì bàn tay sắt khát máu của Cộng 

Sản đã làm cho họ run sợ. 

Hơn nữa, tránh được làn sóng hoảng loạn lan truyền trên khắp miền 

Trung của đất nước, Miền Nam đang cứng rắn chịu đựng mối đe dọa 

của các sư đoàn Bắc Việt. Ý thức kỳ thị và óc địa phương đã bắt rễ 

thật sự rồi! Sài Gòn và đồng bằng Cửu Long là vùng đất cũ của người 

Nam Bộ, và họ muốn giữ lấy cho họ. Quân đội Miền Nam sẽ đánh và 

sẽ cố giữ từng tấc đất của họ. Các đơn vị địa phương quân tình 

nguyện tham gia các cuộc hành quân. Tại Vùng 4, tướng Nam giữ 

chặt tính chủ động, đường sá vẫn được mở cho mọi sự lưu thông và 

Sài Gòn vốn được tiếp tế đều đặn, không thấy có dấu hiệu hoảng hốt 

nào. 

 



Chánh phủ mới, một "chánh phủ chiến đấu", cuối cùng đã được 

thành lập xong. Thành phần gồm có những người liêm khiết, những 

kỹ thuật gia có giá trị, những người lãnh đạo các trường đại học, các 

lãnh tụ tôn giáo, công đoàn và lần đầu tiên hầu hết đều là những 

người gốc Miền Nam. Nhưng dù cho có một sự hợp tác rộng rãi của 

mọi thành phần dân chúng, dù binh sĩ có đầy đủ tinh thần can đảm và 

ý chí chiến đấu, tương lai gần đây của Miền Nam vẫn phải tùy thuộc 

vào thái độ của người Mỹ. Muốn đương đầu với môt kẻ thù cứng rắn 

và cương quyết, được võ trang thật hùng hậu, lại được các đồng 

minh lớn Liên Xô và Trung Cộng hậu thuẫn vô điều kiện, Miền Nam 

cần phải có thêm thật nhiều võ khí nặng, đạn dược, cơ phận thay thế 

và xăng dầu. Chỉ có Hoa Kỳ là có thể cung cấp được ngần ấy thứ mà 

thôi. Báo chí Mỹ loan báo là Quốc Hội sẽ cho biết quyết định của họ 

vào ngày mai 19 tháng 4. 

Nếu các nhà Lập Pháp Hoa Kỳ chấp thuận giải tỏa ngân khoản do 

Tổng Thống Ford đề nghị, thì chánh phủ chiến đấu mới thành lập nầy 

còn có cơ may làm tròn nhiệm vụ của họ được. Nhưng nếu không có 

một sự trợ giúp về tiếp vận và tài chánh, thì chánh phủ này sẽ chỉ là 

một chánh phủ chyển tiếp mà thôi, đối diện với một thảm kich tấn 

thối lưỡng nan: hoặc bán đứng Miền Nam và đưa Miền Nam cho Hà 

Nội giám hộ, hoặc chống cự lại như kiểu Campuchia với cái giá cuối 

cùng của một sự tắm máu thật kinh khủng. 

Những tin tức từ mặt trận đưa về thường không đầy đủ. Ba sư đoàn 

Bắc Việt được rút ra từ sau khi Campuchia bị hoàn toàn thất thủ, đã 

được tung ra để cô lập hoàn toàn tỉnh Tây Ninh, thủ đô tôn giáo của 

Đạo Cao Đài nằm về hướng Bắc của Sài Gòn khoản 100 cây số. Bốn sư 

đoàn khác tiến về hướng Đông cốt đánh bật chốt Xuân Lộc. Trong khu 

vực nầy lực lượng Miền Nam ngày hôm qua đã thành công giành 

được chút không khí khi họ tiến lên phía trước khoảng 10 cây số, 

nhưng sau đó bị Bắc Việt cầm chân bằng nhiều cuộc phản công, đồng 

thời các đơn vị Bắc Việt đã lợi dụng sự cầm chân nầy để tiến đánh 

bọc hai bên sườn quân Miền Nam. 



 

Hai trung đoàn thuộc sư đoàn 7 Bắc Việt khóa cứng ngã ba Dầu Dây 

(Suzannah) đồng thời tiến về hướng Trảng Bom. Quân chánh phủ 

tung ra lực lượng trừ bị cuối cùng: sư đoàn 5 và một lữ đoàn Dù. 

Lúc nãy, tôi có gặp được bạn tôi là ông Hoàng Đức Nhã, cựu bộ 

trưởng Thông Tin, ở tại biệt thự của ông trong khu vực của bệnh viện 

Grall. Ông có vẻ bận rộn nhưng cũng tâm tình với tôi một vài điều: 

"Ngưòi Mỹ chơi trò lạ lùng lắm. Họ không bao giờ ngưng tiếp xúc với 

"phía bên kia". Phương tiện họ dùng cũng giản dị thôi. Hằng tuần vẫn 

có một chiếc phi cơ Mỹ do người Mỹ lái ra Hà Nội. Phi cơ đó chở 

những nhân viên đi phép thuộc phái đoàn quân sự Bắc Việt trong Ủy 

Ban Kiểm Soát Ngừng Bắn đang đóng ở Tân Sơn Nhứt. Chúng tôi biết 

là viên phi công Mỹ lái chiếc máy bay liên lạc nầy, có mang theo một 

số thư mật của Kissinger gởi cho Thủ Tướng Bắc Việt. Chúng tôi biết 

từ một nguồn tin chắc chắn là cách nay mấy ngày có một đặc phái 

viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đến Hà Nội, mang theo một lá thư 

của chánh phủ Hoa Kỳ. Bức thư đó đã bảo đảm với Bắc Việt rằng 

trong trường hợp quân đội Miền Nam sụp đổ hoàn toàn, thì Hoa Kỳ 

sẽ cho rút hết toàn bộ nhân viên của sứ quán Mỹ ở Sài Gòn " với điều 

kiện là lực lượng Cộng Sản không được bắn vào các trực thăng 

chuyên chở đang lo việc di tản nầy ". Để cho lời cảnh cáo nầy được 

thêm nặng ký, bức thư nầy cũng có nhấn mạnh với lãnh đạo Hà Nội 

rằng "các pháo đài bay B.52 hiện đang đậu trên căn cứ ở Thái Lan và 

hạm đội VII với tất cả các hàng không mẫu hạm của mình đã ở trong 

tình trạng báo động." Bất cứ một sơ suất nhỏ nào của bộ đội Bắc Việt 

cũng sẽ dẫn đến những hành động trả đủa thật ghê gớm." 

Tin tức nầy có thể là một "ngòi nổ" lớn được lắm đó, nhưng tôi tin 

chắc rằng người Mỹ sẽ đính chánh ngay thôi, và dù sao hệ thống kiểm 

duyệt của chánh phủ cũng phải xóa ngay điện tín của tôi. Và hơn nữa 

tôi không có môt phương tiện nào để kiểm chứng hay phối kiểm 

được.. 

 



Không còn nghi ngờ gì nữa, những ngày sắp tới sẽ là những ngày 

quyết định. 


