
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn Chết Oai Hùng 
 
 
Tôi mãi nhớ không bao giờ quên ngày xử bắn ông Hồ Ngọc Cẩn. Mới tờ mờ sáng 
loa phóng thanh Cần Thơ kêu gọi mỗi gia đình phải đi 2 người mít tin nhưng 
không ai biết đi làm cái trò trống gì, chỉ biết theo sự hướng dẫn của Bò Vàng công 
an Phường đến sân banh Quang Trung Cần Thơ. 
 
Trong lúc đó chúng tôi thấy một chiếc xe jeep chạy đến, trên xe có một người bị 
trói hai tay phía sau, cổ đeo dây chuổi tràng hạt của người Công Giáo hai chân bị 
khoá dây xích. Nhưng không ai biết ông là Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, khi vào sân banh 
thì dân chúng không vào hết, chỉ đứng lây quây trước cổng và cạnh sân banh dọc 
theo đường Quang Trung, dân chúng dự định bỏ về nhà thì họ tuyên bố xử ông 
Đại Tá Tỉnh Trưởng Chương Thiện thì dân chúng lại đổi ý, có người muốn biết ai 
là Tỉnh Trưởng Chương Thiện, riêng tôi muốn biết họ đang làm gì, cả đám đông 
chen nhau ùa vào, thấy tình hình không ổn họ đóng cổng sân banh lại, nhưng dân 

chúng lại leo vách tường dọc đường Quang Trung tràn vào đông nghẹt sân banh. 
 
Trước khán đài họ treo biểu ngữ Toà Án Nhân Dân, nhưng khi bắt đầu xử thì họ kéo biểu ngữ Toà Án Nhân 
Dân xuống mới lòi biểu ngữ Toà Án Quân Sự, thiệt là tráo trỡ ngay ban ngày giữa chốn ngàn người. Khi xử 
Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn chẳng khác gì người Do Thái xử Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm. Ông Hồ 
Ngọc Cẩn đứng chính giữa, bên phải là Đai Uý Chiêu Hồi, bên trái là mội người ăn trộm tại Cần Thơ ba người 
đều bị bịt mắt. Khi họ kể hết tội lỗi nơi này sang tội lỗi nơi kia trực tiếp hay gián tiếp ông đã giết bao nhiêu 
ngàn chiến sĩ yêu nước và buộc Ông nhận tội. 
 
Họ lại cho một người Cách Mạng Miền Nam đem microphone cho Ông trả lời. Ông rất bình tỉnh, nét mặt tươi 
vui không lộ vẽ hằn thù oán ghét, anh dũng hiên ngang trả lời chậm rõ từng chữ: 

- Các anh có chính nghĩa của các anh, chúng tôi có chính nghĩa của chúng tôi. Vì chính nghĩa 
bảo vệ quê hương thì không có tội.  

Nên nhớ lúc đó họ để loa phóng thanh toàn Thành Phố Cần Thơ ai cũng nghe ông Hồ Ngọc Cẩn trả lời. Thấy 
không ổn họ liền thay kế hoạch không cho ông trả lời và tuyên án kết tội xử tử. Trước khi xử bắn họ hỏi cả ba 
người có muốn gì không? Người ăn trộm chỉ khóc lu bù. Ông Đại Uý Chiêu Hồi xin được về quê chôn cất tại 
Huyện Cờ Đỏ, họ chấp thuận. Còn ông Cẩn xin được mở khăng bịt mắt, họ lại hỏi tại sao ông muốn như vậy. 
Ông Hồ Ngọc Cẩn trả lời:  

- Tôi muốn nhìn thấy đồng bào của tôi trước khi chết.  
Một người Cách Mạng Miền Nam đội nón tai bèo đứng gần được lệnh mở khăng che mắt ông Hồ Ngọc Cẩn. 
Lúc đó chỉ có những người ở hàng đầu trong đó có tôi là nhân chứng, mọi người ngồi bẹp xuống đất cách 
khoảng 6-8 mét mới nghe ông Cẩn và người Đại Uý Chiêu Hồi nói lời cuối.  
 

Sau tràng súng thứ nhất ông Hồ Ngọc Cẩn quị một gối, nhưng nét mặt 
vẫn tươi vui đưa ánh mắt nhìn quanh công chúng. Khi tràng súng thứ 
nhì ông Hồ Ngọc Cẩn quị hai gối, nét mặt ông vẫn tươi vui nhìn đồng 
bào như một Anh Hùng Tử Đạo Hiên Ngang Trước Pháp Trường. 
Tràng súng thứ ba, có lẽ vì mất máu nhiều và bị đói khát lâu ngày nên 
kiệt sức ông gục đầu xuống. Cuối cùng họ cho một phát ân huệ ngay 
đầu coi như mạng ông kết liễu từ đó. Ông Hồ Ngọc Cẩn mãi mãi là vị 
Anh Hùng trong lòng người dân Cần Thơ và cả Miền Tây. 
 
Khi loa phóng thanh tuyên bố ông Hồ Ngọc Cẩn bị xử tử chết tại sân 
banh Quang Trung tỉnh Cần Thơ. Ông Bảy Từ đến hỏi ý kiến ông Khen 
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ. Nhà Thờ Họ Đạo An Thạnh đồng ý cho 

Ông Bảy Từ là bà con quen biết với ông Cẩn lên Nhà Thờ giật chuông Tử cho mọi người Công Giáo trong xứ 
đạo đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn được sớm về Thiên Đàng theo nghi thức 
Công Giáo. Nhóm Bò Vàng (Công An) Phường Hưng Lợi cho gọi ông Chủ Tịch Khen Hội Đồng Giáo Xứ Nhà 
Thờ An Thạnh đến đồn công an làm việc, nêu rõ lý do tại sao nhà thờ liên tục giật chuông không ngừng ngay 
sau khi trên loa tuyên bố ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị xử bắn chết. Ông Khen trả lời cho họ biết đó là thông lệ, 
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là luật đạo. Hễ ai là người Công Giáo mới qua đời đều được giật chuông tử để cho mọi người trong Xứ Đạo 
cầu cho linh hồn đó được Chúa sớm rước về Thiên Đàng. Đám Công An tức lắm nhưng họ lại sợ khối người 
Công Giáo nên bỏ qua.  
 
Sau khi xử bắn họ đem xác ông Hồ Ngọc Cẩn liệng bên lề đường ngay Nhị Tỳ Người Tàu (Nghĩa Trang) cạnh 
nhà máy lọc nước , trước Trung Tâm Nhập Ngũ Quân Khu 4 Đường Mạc Tử Sanh sau ngày chiến thắng Miền 
Nam họ đổi thành đường 30 tháng tư, vì đó là đường họ tiến vào có vài người tiếp quảng Tỉnh Cần Thơ. Họ 
kêu mấy người đàn ông thanh niên trong tổ Ông Khen đến chôn Ông Hồ Ngọc Cẩn. Nhưng khi ông Tổ Trưởng 
Khen và mấy anh thanh niên đến họ không cho đào sâu để chôn. Chỉ để xác ông Hồ Ngọc Cẩn ngay trên mặt 
đất, rồi đào đất xung quanh vừa phủ lấp lên xác Ông Hồ Ngọc Cẩn thì mấy ông Bò Vàng (Công An) Phường 
Hưng Lợi nói là xong, không cho phủ đất lên thêm nữa. Họ canh hai ngày đến ngày thứ ba thì bắt đầu hôi thúi, 
mấy ông Bò Vàng (Công An) Phường Hưng Lợi không còn canh nữa. Sáng sớm ngày thứ tư, dân chúng đi bộ 
ngang thấy đất bị bới ra và xác Ông Hồ Ngọc Cẩn không có ở đó. Ông Khen lại bị đám Bò Vàng (Công An) 
cho mời đến đồn làm việc. Ông Khen giận dữ trả lời tay đôi với họ rằng: 

- Giết Hồ Ngọc Cẩn là mấy ông giết, chôn cạn Hồ Ngọc Cẩn cũng mấy ông muốn, canh xác Hồ Ngọc 
Cẩn cũng mấy ông coi. Bây giờ xác Hồ Ngọc Cẩn biến mất là tại mấy ông không tôn trọng người chết 
để hôi thúi cả một vùng trời, thì ai đó làm phước đem đi nơi khác chôn cất đàng hoàng, không còn hôi 
tanh cho dân chúng đi ngang không phải tránh né.  

Dân địa phương đồn rầm lên Ông Hồ Ngọc Cẩn sống lại và đi về Tỉnh Chương Thiện rồi. Đó là chuyện rất vui 
mừng cho bà con cô bác tại Cần Thơ khi nghe tin đồn về xác Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. Sau vài ngày, dân lại đồn 
lính của Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã lén đem xác Ông Hồ Ngọc Cẩn chôn nơi nào đố ai biết? Mà dẫu có biết 
cũng chả ai thèm nói cho họ tức cũng chả làm gì nhau. 
 
Những thứ bịa đặt dưới đây nên xoá đi. Sử sách phải tường thuật cho thật thà không nên láo khoét. Nếu 
muốn biết thêm chi tiết, vào Paris Match của đầu thập niên 80 sẽ thấy bài viết và hình ảnh ngày xử bắn Ông 
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. Tôi nhắc lại một lần nữa những thứ rác rưởi dưới đây nên cắt bỏ đi vì nó sẽ làm sĩ nhục 
và mất giá trị của người Anh Hùng Đất Phương Nam. Tôi là Châu, con Ông Khen đã có mặt trong ngày xử tử 
Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, lúc đó tôi 17 tuổi còn trẻ còn khoẻ nên trèo vào hàng rào sân banh và chen lên 
hàng đầu chứng kiến từng giây phút. 
 
Anh Hùng không nói lời thừa, không oán không hận làm Vua muôn đời. Đó mới là Danh Tướng Hồ Ngọc Cẩn 
cả Miền Nam ngày xưa chỉ có Một. 
Thời gian đó chỉ có tụi Cách Mạng Ba Mươi tung hoành khắp Miền Nam, chứ không có một tên Bộ Đội hay 
Công An Miền Bắc nào hành xử tàn bạo như vậy nên mới có câu:  

Công An, Bộ Đội còn tha,  
Ba mươi giết hết, lột da đóng giày.  

Không tin thì về Cần Thơ Phường Hưng Lợi năm 2014 hỏi những người từ 55 tuổi trở lên họ vẫn còn nhớ 
không quên đâu. 
ctpkqqa7@gmail.com 
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