
Vấn: Không lẽ ông Thiệu lại quyết định một mình chuyện quá nghiêm 
trọng như vậy? 

Ðáp: Tôi có nghe hình như Tổng thống Thiệu có hội ý với hai tướng Cao Văn 
Viên và Phạm Văn Phú. Tuy nhiên, sau tháng tư 1975, tôi thoát được qua đảo 
Guam, có gặp một số sĩ quan cao cấp trong Bộ Tổng Tham mưu, họ quả 
quyết ông Viên chỉ biết sau khi việc này xảy đến. Phủ Tổng thống ra lệnh 
thẳng cho các Tư lệnh vùng, không qua Tổng Tham mưu, bằng một hệ thống 
trực tiếp. Vậy, ông Thiệu đã chỉ thị ngay cho tướng Phú? Ðiểm này, nghĩ nên 
duyệt lại. 

Vấn: Tại sao Thủ tướng Khiêm và anh (Phó Thủ tướng) không phản đối? 
Ðáp: Phản đối cách nào và vì sao? Có biết đâu mà protester?... Ðây là vấn đề 
quân sự! (sic) 

Vấn: Anh từng từ chức Phó Tổng ủy Di cư thời Ngô Ðình Diệm và đã 
tham gia nhóm Caravelle thập niên 50 để phản đối độc tài gia đình trị 
nhà Ngô, tại sao anh lại có thể chấp nhận hành động đơn phương của 
TT Thiệu như vậy trong khi anh giữ chức vụ Phó Thủ tướng? 

Ðáp: Bởi vì... lúc đó, không thấy gì bề ngoài. Bởi vì... ông Thiệu rất khôn. Bởi 
vì..., về quân sự, có Ủy ban tướng lãnh ở phiá sau. Tôi không có chân trong 
Hội đồng An ninh Quốc gia. 

Vấn: Nguyễn Phú Ðức đóng vai trò hệ trọng trong HÐANQG, tương 
đương với Kissinger bên Mỹ. Là em vợ của anh, Ðức không cho anh biết 
hay sao? 

Ðáp: Khi nào cần, Ðức mới được TT Thiệu vấn ý, Ðức không phải là hội viên 
thường trực. Trong Hội đồng, còn có Thủ tướng, có Tổng Tham mưu trưởng 
Cao Văn Viên, Cố vấn quân sự Ðặng Văn Quang), Tổng giám đốc Công an 
Nguyễn Khắc Bình, các Tư lệnh Quân khu. 

Vấn: Nhưng trong vụ bỏ Cao Nguyên và Miền Trung, TT Thiệu đã qua 
mặt các nhân vật vừa kể? 

Ðáp: Có thể! Trong vụ Ban Mê Thuột, có lẽ tướng Viên biết, vì - theo Nguyễn 
Phú Ðức viết trong hồi ký Pourquoi les États Unis ont-ils perdu la guerre au 
Việt Nam? - chính ông Viên chỉ con đường số 19 để rút quân (thay vì liên tỉnh 
lộ số 7) nhưng lộ trình triệt thoái này quá xấu. Tôi không biết rõ ai đã lấy quyết 
định trong nội vụ, tướng Phú hay tướng Tất. 


