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Thành phố Sài Gòn đầy rẫy tin đồn: Hoa Thạnh Đốn đã quyết định 

tiến hành nhanh chóng cuộc hành quân di tản công dân của họ. 

Những chuyến di tản đầu tiên đã được bắt đầu vào ngày 10 tháng 4, 

khi hầu hết những xí nghiệp lớn của Hoa Kỳ (các hảng Hàng Không, 

các công ty xăng dầu, và công ty đang có những công tác lớn) đã có 

quyết định cho hồi hương các cán bộ và nhân viên của họ. 2000 

người Mỹ và 6000 người Việt (các chuyên viên kỹ thuật và gia đình 

của họ) đã được đi sang Hoa Kỳ. 

Trong tuần lễ từ 14 đến 20 tháng 4, các phi cơ vận tải khổng lồ thuộc 

cầu không vận quân sự của Ngũ Giác Đài, chuyển quân dụng thay thế 

cho quân đội Miền Nam (2 liên đội pháo binh, một số cao xạ phòng 

không và 2 tiểu đoàn chiến xa ) lượt về sẽ được xử dụng để chở 

những người dân tỵ nạn. Các phi cơ có khả năng chuyên chở nhiều 

người, loại Galaxie, Starfighter và Hercules. sẽ bốc đi trong 6 ngày 

khoảng 20.000 người Việt Nam tỵ nạn, và 2000 người Mỹ. Nhưng 

cũng còn hơn 5000 người Mỹ ở Sài Gòn và Bộ Ngoại Giao ước tính có 

khoảng 130.000 người Việt Nam mà "tánh mạng bị Cộng Sản đe dọa" 

cần phải được di tản. Như vậy con số người phải được bốc đi củng 

không phải nhỏ. 

Vào hồi 1 giờ trưa, tôi biết được là có một điện tín của hảng thông 

tấn UPI loan báo là Xuân Lộc đã bị thất thủ. Tin nầy ở đâu ra? Tôi vẫn 

còn ở Xuân Lộc chỉ cách đây vài giờ, lúc đó binh sĩ còn giữ chặt vị trí 

của họ kia mà… Tin tức nầy dù sao cũng đã được tung ra khắp thành 

phố như một giây thuốc pháo và tinh thần của dân chúng do đó đang 

bị một cú sốc. 

 



Tôi cố gắng liên lạc được bằng điện thoại với Đại Tá Xuân ở phòng 

nhì. Ông ta xác nhận là "Xuân Lộc chưa bị mất, nhưng từ 10 giờ sáng 

nay Cộng Sản Bắc Việt đã nã vào thành phố điêu tàn nầy bằng pháo 

binh nặng 130 ly với nhịp độ 2000 quả trong một giờ. Để tránh bị 

thiệt hại quá nặng về nhân mạng, binh sĩ của tướng Đảo và anh em 

Biệt Động Quân đã di tản khỏi đống gạch vụn nầy để ra nằm bố trí 

chung quanh thành phố. Nhưng mặt trận Xuân Lộc chưa bị chọc 

thủng, chiến trận vẫn còn đang tiếp diễn, liên lạc vô tuyến vẫn chưa 

bị gián đoạn. 

 

Bắt đầu buổi trưa, tôi đi thăm bà Ngô Bá Thành, một người đàn bà 

nhỏ con đang ở trong một biệt thự khiêm nhường ở trung tâm thủ 

đô, bên cạnh dãy nhà của những người Pháp và được nằm trong khu 

vực do tòa đại sứ Pháp bảo vệ như những tấm bảng yết thị mới được 

thấy dán ở ngoài. Là một mưu sĩ của "lực lượng thứ ba", bà tiếp 

khách thường xuyên ở ngoài vườn, nhất là những nhà báo ngoại 

quốc. Bà đỗ ba bằng tiến sĩ luật học (Pháp, Hoa Kỳ và Bồ đào Nha), 

nói được nhiều ngoại ngữ, bà là Chủ tịch "Phong Trào Phụ Nữ đòi 

Quyền Sống", một trong nhiều tổ chức đào tạo về công dân, về tôn 

giáo và về nghiệp vụ trong "Tổ hợp 36 chợ của Sài Gòn" thuộc phong 

trào chống tham nhũng, dự định sẽ ngồi giữa CPLTCHMN và chánh 

quyền Sài Gòn trong Hội Đồng Hòa Giải Quốc Gia được dự trù trong 

Hiệp Định Ba Lê. 

Là một địch thủ hăng say của Tổng Thống Thiệu, điều làm cho bà phải 

4 lần vào khám, bà Thành hiện bị quản thúc tại gia. Báo chí Mỹ trong 

những tháng gần đây đã từng lên tiếng ồn ào về vấn đề "giải phóng 

phụ nữ" của bà, đã cho biết là bà hiện đang bị canh phòng cẩn mật. 

Thế nhưng con trai của bà, một người trẻ tuổi, cao lớn, tóc để dài, là 

lính đào ngũ mà vẫn sống kín đáo trong nhà nhiều tháng nay mà 

không sợ gì cảnh sát hết…. Là con gái của một nhân sĩ Miền Bắc, 

chồng là một bác sĩ thú y dễ dãi và sống âm thầm, bà Thành là một 



người tranh đấu tiến bộ, quả quyết nhưng ương ngạnh. Bà nói với 

tôi: 

"Thiệu đã ở thế cùng rồi, Số phận của ông ta được tính từng giờ. Ông 

ta dựa vào người Mỹ và quân đội. Người Mỹ đã bỏ rơi ông ta, và 

quân đội thì đã tan rã rồi. Sĩ quan và binh sĩ đã chán ghét ông ta rồi. 

Có lẽ ông không biết là các binh sĩ ưu tú - Biệt Động Quân và Thủy 

Quân Lục Chiến - có nhiệm vụ bảo vệ nơi chôn nhau cắt rún của ông 

ta gần Phan Rang, đã nổi dậy và đã dùng chất nổ để phá tan mồ mả 

của gia đình ông ta rồi. Việc phá nát mộ phần của cha mẹ ông bà của 

ông ta là một sự chối bỏ nghiêm khắc đối với Thiệu và tất cả những gì 

ông hiện đang nắm giữ. Ở Việt Nam, nơi mà sự thờ cúng ông bà là 

nền tảng của Tôn Giáo của chúng tôi, không có một sỉ nhục to lớn và 

nghiêm trọng nào như sự xúc phạm như thế. Đó vừa là một sự chửi 

rủa, vừa là một sự khinh bỉ hoàn toàn và là một lời nguyền rủa nữa.. 

Còn về ông Kissinger, thì mới chiều hôm qua đây, ông đã tuyên bố 

một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa "Hoa Kỳ chúng tôi ủng hộ 

một chánh phủ Miền Nam Việt Nam, nhưng không ủng hộ đặc biệt 

một cá nhân nào ca. " Quá rõ rồi phải không ? Hơn nữa, những ngày 

sau cùng nầy, đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin và đại sứ Pháp Jean 

Marie Mérillon đã tấn công ông Thiệu để bảo ông ta hãy rút lui đi, và 

nhường chỗ lại cho một toán khác có khả năng chận đứng được chiến 

cuộc lại." 

Ông Ngô Bá Thành mời khách dùng trà trong những cốc đẹp màu 

xanh với cử chỉ chậm chạp giống như các bà, mà không hề nói một 

tiếng nào. Vợ ông mặt rạng rỡ, cặp mắt sáng ngời, lại tiếp tục đánh 

tiếp với những luận điệu của bà: 

"Ông Thiệu bao giờ cũng chỉ biết nghĩ đến tương lai qua một cuộc 

chống trả cực đoan và một chiến thắng quân sự. Sự tan rã của quân 

đội ngay tại chiến trường đã lên án ông không chống đỡ nổi. Ông cứ 

khư khư tin rằng Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi ông.. Ông không để ý 

tớí những chuyện thay đổi đã xảy ra ở bên Hoa Kỳ. Từ hai năm nay, 

dân chúng Hoa Kỳ đã gạch bỏ hai chữ Việt Nam rồi. Quốc Hội đã từ 



chối không bỏ phiếu cho mọi viện trợ quân sự và họ đã gạt hẳn ra 

ngoài việc cho phép tái can thiệp bằng võ lực. Ông Ford là một Tổng 

Thống được chỉ định chớ không phải do dân bầu, nên không có đủ 

phương tiện để có thể giữ lời hứa của ông Nixon được. Còn Kissinger 

hả ? ông ta là một con người quá thực tế nên đâu có dại gì đi khư khư 

bênh vực khi đã nắm chắc phần thua? "Quân đội nhân dân giải 

phóng" chỉ còn không đầy một tiếng đồng hồ nữa trên đường đến Sài 

Gòn rồi. Và Hoa Thạnh Đốn cũng dư biết là vài trăm triệu Mỹ kim, vài 

trăm chiến xa hay đại bác thêm nữa cũng đâu có cứu được nước Việt 

Nam của ông Thiệu ? Nhiều lắm là nó chỉ có thể kéo dài giây phút hấp 

hối của một kẻ sắp chết mà thôi…. " 

Bà đưa ngón tay trỏ chỉ ngay tôi và nói với một giọng đổ lỗi: 

"Các nhà báo nước Pháp của anh - ngoại trừ các phóng viên của tờ Le 

Monde - đều không biết làm công việc của họ. Phải đập ông Thiệu. 

Phải tố cáo những tội sát nhân của ông ta, tố cáo chế độ cảnh sát trị 

của ông ta. Các anh phải giúp chúng tôi mở cửa các nhà tù đang nhốt 

200.000 tù nhân chánh trị. Và hơn thế nữa các anh không đặt nặng 

tầm quan trọng và một chỗ đứng cho "lực lượng thứ ba" của chúng 

tôi. Lực lượng nầy có thực, các anh phải thấy rõ là nó có một vai trò 

chánh trị quan trọng trong đất nước chúng tôi, trong một tương lai 

rất gần đây thôi. Ngay như những người Cộng Sản, họ củng nhìn nhận 

là họ phải nghĩ đến chúng tôi." 

"Thưa bà, các nhà báo Pháp, chưa bao giờ tỏ ra quá mềm dịu đối với 

Tổng Thống Thiệu đâu. Nhưng chúng tôi không có phận sự phải đề 

cao một phong trào chánh trị và cho phong trào nầy một tầm vóc hay 

một sự kết hợp mà nó vốn không có. Về vấn đề tù chánh trị, thì con 

số 200.000 là con số thật sự được Hà Nội, và phe đối lập của ông 

Thiệu thổi phồng lên. Con số 200.000 nầy đã nhiều lần được báo chí 

Tây Phương nhắc đi nhại lại nhưng không bao giờ được Hội Hồng 

Thập Tự Quốc tế củng như hầu hết các Hội Nhân Quyền quốc tế 

thuộc các tổ chức Tôn Giáo hay không Tôn giáo xác nhận, dù là tất cả 

đều rất quan tâm đặc biệt đến vấn đề nầy trong 2 năm gần đây. Theo 



thống kê thì nhân số trong tất cả các nhà tù của Miền Nam Việt Nam 

(kể cả các người bị nhốt tạm ở các xã ấp đến những tù nhân đang bị 

giam giữ ở các nhà lao lớn ở Côn Sơn) đều không quá con số 36.000 

người… " 

Bà Ngô Bá Thành nhảy dựng lên, giận dữ, tuông ra một tràng: 

"Thật là đê tiện, quá buồn cười, Sai! và hoàn toàn sai bét!" Gương 

mặt bà thay đổi thình lình, mặt mày nhăn nhó…bà ho lên một tràng 

dài, ho và nấc lên từng cơn, rung động cả người. 

Bằng một giọng đau khổ lẫn trách móc, chồng bà nói với tôi: 

"Lẽ ra ông không nên nói những điều nghịch ý với vợ tôi. Bà vợ tôi 

đang rất hào hứng khi nói về vấn đề chánh trị. Bà không thể chịu nổi 

những điều trái ngược với ý của bà ta. Bà ta giận ngay, nhanh lắm, 

khó chịu lắm và cơn suyễn lại kéo đến và bà ta sẽ ngộp thở. Mỗi lần 

như vậy là tôi phải cho bà một liều thuốc kháng sinh (nguyên tác: 

hydrocortisone). Bà vẫn biết đó là thuốc độc, nhưng đó là phương 

thuốc duy nhất… " 

Tôi ra về mà không hỏi được bà Ngô Bá Thành một câu hỏi có ích lợi 

nào cả. Bà ta đã nằm co ro trong cái ghế bành lớn bằng mây rồi. 

Trông bà có vẻ rất là yếu đuối để bảo đảm sự thay thế các tướng lãnh 

đang đối diện trận chiến khốc liệt với Cộng Sản Bắc Việt, những bộ 

đội đã từng sống cam khổ qua những trường huấn luyện rừng núi, 

nay đang sắp sửa tiến vào Sài Gòn. Và sau đó tôi bỗng thình lình sực 

nhớ lại cách đây 2 năm, được gọi phải ra gặp vị Chánh Án ở Toà Án 

tỉnh Gia Định, người đàn bà yếu đuối và bệnh hoạn nầy đã rình trước 

cửa Tòa Án và dùng một viên đá lớn liệng vỡ kính trước xe của ông 

Chánh Án nầy. Sau đó bà chạy lại lôi tuột ông nầy ra khỏi xe, kéo vào 

lề đường và dùng cán dù đánh ông nầy một trận nhừ tử, sau đó lại 

còn đá ông mấy đá vào cạnh sườn làm ông nầy đo ván luôn. 


