
Vấn: Trong bài tôi phỏng vấn trước đây Ngoại trưởng Trần Văn Lắm, 
ông Lắm có kể lại câu phê bình của tướng Westmoreland: Ðây là một sự 
triệt thoái hỗn loạn nhất mà tôi từng thấy! Anh đồng ý hay không? 

Ðáp: Ðồng ý! Cuộc triệt thoái chỉ được quyết định trong vòng 24 giờ 
đồng hồ. Các đơn vị của ta không thể vừa rút lui, vừa mang theo cả gia đình 
đùm đề của họ mà họ phải bảo vệ. Cho lập các trại gia binh nơi đồn trú của 
binh sĩ là một thất sách. Chủ trương người lính, tay súng, tay cày - chiến đấu 
vừa bảo vệ tổ quốc, vừa chu toàn an ninh cho thân nhân - không dễ thực 
hiện. Trong khi đó, người lính Bắc Việt bị Ðảng CS ép sinh Bắc, tử Nam, ra đi 
không có ngày về, họ không có những bận bịu của người lính quốc gia. Mặt 
khác, về binh thuật, triệt thoái lắm khi khó hơn tấn công. 

Vấn: Một vấn đề khác: Anh có liên hệ gì đến đảng Dân chủ của TT Thiệu 
không? Ðảng này ảnh hưởng đến tinh thần Quân đội ra sao? Tệ hại như 
đảng Cần Lao thời TT Diệm chăng? 

Ðáp: Tôi không liên hệ. Ông Thiệu cũng không hề bàn với tôi. Ông Thiệu cho 
ra đời đảng Dân chủ để ủng hộ ông tái ứng cử và đắc cử Tổng thống. Không 
có mục tiêu nào khác. Ông Thiệu có cho lập một Mặt trận gồm vài đảng phái 
nhưng tồn tại không bao lâu. Thành thật, tôi không biết ảnh hưởng của đảng 
Dân chủ trong Quân đội. Không thể so sánh đảng Dân chủ với đảng Cần 
lao vì đảng Cần lao có đường lối, lãnh đạo và hệ thống tổ chức khá hơn 
nhiều. Ðảng Cần lao nguy hiểm hơn. 

Vấn: Anh còn nhớ phong trào tố tham nhũng của linh mục Trần Hữu 
Thanh chớ? Thời Thiệu có nạn tham nhũng không? 

Ðáp: Chắc là có. Tôi hỏi lại anh: Trong tất cả các chính phủ Việt Nam, hiện tại 
và tương lai, vấn đề gì khó khăn 

nhất?.. Anh vừa trả lời: - Cần nâng cao dân trí để dân có thể chọn lựa sáng 
suốt và trực tiếp cấp lãnh đạo của mình. Vous avez le gouvernement que 
vous méritez. Tôi xin bổ túc với ba điểm: 1) Tách Nhà nước khỏi Tôn giáo, 
séparation de l'État et de l'Église. 2) Quân đội luôn luôn phải ủng hộ và tuân 
lệnh Chính phủ hợp hiến, hợp pháp. L'Armée est la Grande Muette, có nghĩa 
là công dân có quyền tham gia đảng phái, nhưng khi vào quân đội, không 
được tuyên truyền chính trị. 3) Các đảng phái phải hợp pháp, hợp hiến, ôn 
hòa và công khai. 

Vấn: Ba điểm anh vừa trình bày đúng là ba cột trụ của chế dộ pháp trị, 
État de droit. Nên phân biệt luật Nhà nước (loi) và quyền dân (droit). 


