
Hảo (Phó thủ tướng, kiêm khối Kinh tế- Tài chính), (Trung tướng) Ðặng Văn 
Quang và (Thiếu tướng CA) Nguyễn Khắc Bình tại Dinh Ðộc Lập. Hảo nói, với 
giọng bỡn cợt,: Trời ơi! Thưa Tổng thống, sao mà đánh đâu chạy đó vậy?( hì 
hì), mình phải làm gì chớ?. Ông Thiệu liền chỉ vào một bản đồ quân sự lớn 
treo trong Văn phòng: Ðây! - ông trả lời - đây Ðà Nẵng, sẽ là Stalingrad và 
ông vẽ một đường từ Ðèo Cả xuyên tới Ðà Lạt. Liền sau đó, có lệnh cho 
Quân đội quốc gia tử thủ, không được rút xa hơn nữa. Cụ Hương sửa vài 
chữ trong thông cáo và trao cho Ðại tá Cầm điện cho các ông tướng liên hệ. 
Về giả thuyết chia Việt Nam làm ba, tôi nhớ sự việc diễn ra như sau: Bữa đó, 
Phó Thủ tướng Trần Văn Ðôn vưà đi quan sát ở Mỹ và Âu châu về. TT Thiệu 
tiếp Ðôn để nghe báo cáo và cùng chúng tôi lên Dinh Ðộc Lập ăn cơm. Khi đi 
ngang chỗ đang sửa chữa vì vừa bị dội bom, ông Thiệu thấy có treo một lá cờ 
vàng ba sọc đỏ, ông liền nói: Không biết các anh có tin dị đoan hay không, 
chớ còn tôi, tôi nghĩ ba gạch tượng trưng cho đất nước mình sẽ chia ra làm 
ba!. Có lẽ ý kiến này đã thoáng qua tâm trí của ông Thiệu lúc đó. Không ai 
phản ứng hay bình phẩm gì. Trong số quan khách, có cả Bs Phan Quang 
Ðán. 

Vấn: Khi bỏ Ban Mê Thuột, Ông Thiệu có bàn trước với Nội các hay cá 
nhân anh hay không? 

Ðáp: Không có! Không biết ông Thiệu có tính với Cao Văn Viên hay không? 

Vấn: Theo anh, vì sao Thiệu bỏ Pleiku sau Ban Mê Thuột? Có người cho 
rằng ông Thiệu muốn thấu cáy Hoa Kỳ? Ðể mặc cả' với Mỹ? Tướng Ngô 
Quang Trưởng từng thố lộ với tôi rằng QÐQG vẫn còn khả năng cầm cự. 
Anh nghĩ sao? 

Ðáp (một phút trầm ngâm): Vụ rút lui ở Ban Mê Thuột làm tan hoang hết! Nội 
các không hề được hỏi ý kiến. Pas un mot! Một ngày sau khi bỏ Pleiku, có 
nhóm Hội đồng Nội các. Sau ordre du jour đã xong, Tổng trưởng Ngô Khắc 
Tỉnh dơ tay lên, nói : Thưa Thủ tướng, tôi xin Thủ tướng một faveur: Dầu sao, 
chúng tôi cũng là nhân viên Hội đồng Nội các, bà xã tôi vừa nghe tin Pleiku 
mất trên đài BBC và VOA, mới nói lại cho tôi biết. Vậy xin Thủ tướng - nếu có 
tin gì - thông báo chúng tôi, chớ không kỳ quá! 

Lúc đó. trên bàn chủ tọa, Thủ tường Khiêm xoay qua tôi ngồi bên phiá trái, 
nói nhỏ: Moa cũng vậy! (sic). Tôi ngạc nhiên trả lời: Bộ nói giả ngộ hay sao? 
anh là Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, Ðại tướng bốn sao 
mà!. Ông Khiêm gật đầu: Thật chớ! (nguyên văn). 


