
Việc nhóm Thanh - Liễng và hai tổng trưởng Nam cờ trong Nội các Kỳ từ 
chức là một hành động không đúng, do Thanh sắp xếp. Trần Văn Văn cho tôi 
biết Âu Trường Thanh là rể của Giáo Cái, Bến Tre, một cán bộ cao cấp phiá 
bên kia. Còn Liễng thì, sau khi ôm chân Ấn Quang, y hoạt động cho Hànội 
trong Lực lượng thứ ba, làm quân sư cho tướng Minh, và lúc CS chiếm 
Sàigòn, Liễng chạy chọt ghế dân biểu Quốc hội. 

Dương Văn Minh có người em CS là Dương Văn Nhựt, một sĩ quan, lén lút 
liên lạc với Minh từ lâu. Lúc sanh tiền, Trần Văn Văn từng nói với tôi: không 
thể tin Dương Văn Minh được! 

- Tôi không đồng ý về lập trường của Nguyễn Khánh. Sau 1975, qua Mỹ, 
Khánh mới cho tôi biết chuyện liên lạc với Huỳnh Tấn Phát và MTGPMN. 
Trong lúc tại chức, Khánh cũng đã dùng Quốc vụ khanh Bs Lê Văn Hoạch 
(Cao Ðài, cựu Thủ tướng, đời Bảo Ðại) để tiếp xúc. Ông Hoạch có người em, 
giáo sư tại trường Pétrus Ký, tập kết ra Bắc từ lâu. 

Vấn: Xin thành thật cám ơn Anh đã chia xẻ bộc trực một số ký ức độc 
đáo tuy chưa nói hết. Rất mong những sử liệu khác từ những nhân vật 
còn sống như các ông Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Cao Văn 
Viên, Ngô Quang Trưởng..vv.. sẽ làm sáng tỏ vụ bỏ ngỏ Miền Trung, một 
vấn đề vẫn đè nặng đến nay trên tâm tư người Việt lưu vong. Cuối một 
cuộc đời tranh đấu chính trị cam go, anh hy vọng gì về tương lai của đất 
nước? 

Ðáp: Thiển nghĩ, muốn đất nước phát triển vững, cần dứt khoát dẹp bỏ thành 
kiến và óc bè phái địa phương. Cần nghiêm túc đoàn kết. Không tuyên truyền 
bịp bợm.. Tự do phải là mục tiêu tối thượng. Tự do phải được bảo đảm bởi 
một chính phủ của dân, bởi dân và vì dân. Dân Việt Nam, không hướng 
ngoại, không lai căng. 

i) Trong quyển hồi ức thứ ba Tổng Hành Dinh trong Mùa Xuân Toàn thắng do 
Nhà xuất bản Quân Ðội Nhân dân Hànội phát hành tháng 5.2000, Võ Nguyên 
Giáp ghi rằng, sau khi mất Ban Mê Thuột ngày 11.3.1975, TT Thiệu nhóm 
họp với Tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh vùng 2, trưa ngày 14.3.1975 tại Cam 
Ranh để quyết định rút khỏi toàn Cao nguyên. Quân đội VNCH bỏ Pleiku 
ngày 16 tháng 3 và Kontum ngày 17.3.1975. 

ii) Báo Công An Thành phố HCM, số ngày 30.4.1998, có đăng bài Trận đánh 
ngoạn mục giữa lòng thành phố (kèm theo ảnh của cán bộ Trần Hoàng Sinh 
thuộc lực lượng an ninh CS T4) ) kể lại trường hợp Sinh, với sự trợ giúp của 
đồng lõa Tám Em, ngày 17.12.1966 hạ sát bằng súng Dân biểu Trần Văn Văn 


