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Để tôi kể bạn nghe về sự thật của tôi. Đó không phải là sự thật về bất cứ sĩ quan hay ông 
tướng ông tá người Việt nào. Nó không phải là sự thật về một chính khách người Việt 
nào. Nó chẳng là sự thật về gia đình tôi hay bạn bè tôi. Và trên hết, nó chẳng phải là sự 
thật của Chúa. Đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ biết sự thật của Chúa. Đến một lúc 
nào đó. 
 
Nhưng nãy giờ tôi đang nói về sự thật của tôi. Đó là những gì tôi đã thấy và tôi đã tin. Đó 
là sự thật của tôi. Câu trả lời cho thảm kịch thất trận của miền Nam Việt Nam thật đơn 

giản. Nó có thể tóm gọn với hai chữ “không đủ”. Chúng tôi không có đủ tiếp liệu trong những tuần cuối cùng 
của cuộc chiến. Và chúng tôi không có đủ lính. Chỉ có thế. Đó là toàn bộ vấn đề. Không đủ. Báo chí Mỹ nói là 
chúng tôi thất trận vì chúng tôi tham nhũng. Tôi không chối là đã có tham nhũng tại Việt Nam. Có. Có tham 
nhũng trên thị trường, trên chính trường và trong một vài đơn vị quân đội. Nhưng dứt khoát không có tham 
nhũng trong Không Quân. Những người lính KQ tin vào Tổ Quốc Không Gian, và họ tin cậy cấp chỉ huy. 
Không có chuyện tham nhũng nơi các sĩ quan quanh tôi. 
 
Vấn đề sinh tử là chúng tôi không còn cơ phận và cũng không có nhiên liệu. Chúng tôi bị thiếu hụt nhiên liệu 
trong những ngày cuối cuộc chiến. Vì vậy mà chúng tôi không thể cất cánh. Không lực chúng tôi bị nằm ụ dưới 
đất. Thế mà người Mỹ, có computer với đầy đủ dữ kiện. Họ nói rằng chúng tôi có đủ. Họ cả quyết là chúng tôi 
có đủ nhiên liệu và đồ phụ tùng. Họ cả quyết trên cơ sở chính trị. Họ không cả quyết trên cơ sở thực tế. 
 
Tất cả những gì chúng tôi cần đến là Tiếp Vận. Có tiếp liệu mới đánh đấm được. Khi mà hàng tiếp liệu không 
được chuyển giao, thì tinh thần chiến đấu của sĩ quan và binh lính chúng tôi sẽ xuống thấp. Ai cũng thấy là đồ 
tiếp liệu đang cạn kiệt. Họ biết chúng tôi sẽ hết sạch. Và khi họ thấy như vậy, họ sẽ biết là chúng tôi đang bị 
đồng minh thân thiết bỏ rơi. Và rồi họ sẽ mất sạch tinh thần chiến đấu. Tôi chưa bao giờ nghĩ là đồng minh sẽ 
lừa dối và bỏ rơi chúng tôi. Tôi nghĩ đến Bá Linh và Đại Hàn khi nghĩ đến các giải pháp của người Mỹ. Và tôi 
thấy người Mỹ đã bảo vệ họ. Tôi nghĩ là chúng tôi, là tiền đồn của thế giới tự do, rồi cũng được bảo vệ như 
thế. Đại sứ Graham Martin nói đi nói lại là Mỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi. Ổng nói là chúng tôi nên tin 
như thế. 
 
Những gì đã xảy ra vào phút cuối đã như một vài người Mỹ đã nói trước. Chúng tôi thua trận nhanh hơn Bắc 
quân có thể thắng. Đúng vậy. Tôi coi như sách lược của tổng thống Thiệu là bỏ rơi vùng cao nguyên sau khi 
mất Ban Mê Thuột là một chiến thuật hay. Nhưng nếu chúng ta được tiếp vận hợp lý, thì tinh thần chiến đấu 
của chúng ta vẫn còn, và chúng ta có thể tái phối trí quân đội để tiếp tục chiến đấu. 
 
Khi tổng thống Thiệu từ chức vào ngày 21 tháng Tư, tôi đã nghĩ đó là dấu hiệu lạc quan. Tôi nghĩ rằng chúng 
tôi sẽ có những thỏa ước mới, những chế độ mới. Phó tổng thống Hương trở thành tổng thống. Ông là một 
nhà giáo lão thành đáng kính. Ông là một người trung thực.  
 
Nhưng rồi ông giao quyền tổng thống cho tướng Dương Văn Minh. Một vài người chúng tôi tin rằng tướng 
Minh có thể đạt được những thỏa ước hòa bình. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ tình hình đang diễn ra là một 
bóng đen hắc ám. Chúng tôi tin rằng người Việt sẽ không còn tự quyết một điều gì. Bất cứ điều gì, chúng tôi 
tin chắc rằng, phải được quyết định sau bức màn siêu quyền lực. Người Mỹ, người Nga, người Tàu _ chúng 
tôi tin chắc là thế _ sẽ quyết định số phận của Việt Nam. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này qua ngày khác mới 
thấy những điều họ đã âm mưu. Chúng tôi nghĩ một phần trong những âm mưu đó là người Mỹ sẽ ngưng 
cung cấp hàng tiếp liệu cho chúng tôi. 
 

Trong những ngày cuối cùng của VNCH nhiều lần tôi đã có nói chuyện với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Và nhiều 
lần ông đã yêu cầu tôi làm đảo chánh. Ông nói, “Hãy cẩn thận. Người Mỹ đang bảo vệ tổng thống Thiệu. Đừng 
để họ biết kế hoạch của các anh”. Rồi khi tôi gặp ổng vài ngày sau đó, ổng lại yêu cầu tôi, “Khi nào thì anh 
cầm đầu cuộc đảo chánh? Khi nào thì đảo chánh?” Tôi nói với ổng là tôi không muốn cầm đầu đảo chánh. Tôi 
hỏi ông ấy là ông có muốn đảo chánh không? Và ổng nói không, không muốn. Ông nói là ông nghĩ tôi muốn. 
Ổng quá cẩn thận. Ông muốn tôi cầm đầu đảo chánh để ông trở thành lãnh đạo mới của đất nước. Nhưng 
điều mà tướng Kỳ không thể nào hiểu được là tôi và binh lính của tôi sẽ không trung thành với ai cả. Chúng tôi 



chỉ trung thành với Tổ Quốc. Chúng tôi trung thành với Việt Nam, Chúng tôi yêu Việt Nam. Rất nhiều người 
lính chúng tôi đã chết cho Việt Nam. Họ đã chiến đấu và chết không vì bất cứ ai, mà cho Việt Nam. 
 
Trong một cuốn hồi ký tướng Kỳ nói là tôi đã đến nhà ổng và nói là tôi sẽ trung thành với ổng bằng bất cứ giá 
nào. Ông nói tôi đã nói với ổng là người của tòa Đại sứ Mỹ đang đút tiền cho tôi để thăm dò ông cho Mỹ. 
Không có điều nào đúng cả. Không hề có ai đưa tiền cho tôi cả _ đặc biệt là người của tòa Đại sứ Mỹ. Và tôi 
không hề có chuyện đàm phán nào với tướng Kỳ. Đọc nó rất buồn cười. Tại sao ổng lại bịa ra những điều này 
trong cuốn hồi ký? Ông moi những chuyện này ở đâu ra vậy? Có thể là ông đang nhắm tới một ai đó chớ 
không phải tôi. Ông không được bịa chuyện về tôi. 
 
Gần trưa ngày 29 tháng Tư, tôi nhận một cuộc điện gọi từ cơ quan DAO nói rằng sẽ có một cuộc họp giữa Mỹ 
và các cấp chỉ huy của VNAF. Tôi qua cơ qua DAO với nhiều người nữa. Chúng tôi được đưa vào một gian 
phòng. Rồi người ta để chúng tôi ngồi đó một lúc lâu. Chúng tôi nghĩ Đại sứ Martin hoặc tướng Homer Smith 
(Tùy Viên Quân Sự) hoặc ai đó sẽ thuyết trình một kế hoạch đẩy lui Cộng quân. Nhưng chẳng có ai thuyết 
trình cả. Không có ai thuyết trình cho tới xế trưa. Sau khi chúng tôi đi vào khu vực cơ quan DAO thì một người 
lính gác đã tước vũ khí của chúng tôi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Rồi cuối cùng cũng có một 
người, mặc đồ sĩ quan, bước vào phòng và nói, “Đã kết thúc rồi, thưa tướng Minh. Một trực thăng đang đợi 
ngoài kia sẽ đưa ông đi”. Chúng tôi bước ra chiếc trực thăng. Nó đưa chúng tôi bay ra chiếc Blue Ridge ngoài 
biển Đông. 
 
Một đại tá Không quân Mỹ đang ngồi trên tàu với tôi. Ông ta ngồi kế bên tôi. Ổng khóc suốt chuyến bay. Ổng 
không nói được. Nhưng ông ấy đã viết gì đó lên một mảnh giấy rồi đưa cho tôi. Tôi đọc, “Thưa tướng quân, tôi 
rất tiếc” Tôi vẫn còn giữ mảnh giấy đó cho tới ngày hôm nay. Tôi sẽ giữ mảnh giấy đó suốt đời. Tôi sẽ luôn 
nhớ tới chuyến bay buồn thảm ra chiến hạm Blue Ridge. 
 
Đối với những người theo đạo Phật như chúng tôi, chúng tôi tin rằng thượng đế đã an bài mọi sự. Chúng tôi 
tin rằng chúng tôi phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời này bởi vì kiếp trước chúng tôi đã tạo nhiều ác 
nghiệp. Tôi tin rằng trong cái kiếp trước mà tôi không nhớ nổi chắc là tôi đã phạm nhiều điều sai quấy. Đó là lý 
do tại sao chuyện ác lai này lại báo ứng với tôi và với quê hương tôi. Đôi khi chúng ta có thể cưỡng lại số 
phận nếu chúng ta hành thiện và chỉ làm những điều lương tâm sai bảo. Đó là những gì tôi đang cố tu thân. 
Tôi phải cố tu thân và làm những gì hợp với lương tâm. 
 
Nhưng từ khi đất nước tôi sụp đổ, tâm hồn tôi đã hóa ra tan nát. Trong 20 năm qua thâm tâm tôi đã cảm thấy 
trĩu nặng nỗi buồn đau và trống vắng. Nó vẫn không phai đi. Tôi cảm thấy nó hằng ngày. Không một ngày nào 
trôi qua trong đời mà tôi không nhớ về Việt Nam. 
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My Truth 
 
I can only tell you my truth. It is not the truth for any other Vietnamese general or military officer. It is not the 
truth for any Vietnamese politician. It is not the truth for my family or for my friends. And above all else, it is not 
God's truth. In time we will know God's truth. In time. But all I am sure of right now is my truth -- what I saw and 

what I believed. This is my truth. 
 
The answer to the tragedy of the defeat of South Vietnam is simple. It can be summed up 
by two words: "not enough." We did not have enough supplies in the last weeks of the 
war. And we did not have enough soldiers. That was all. That was the whole problem. Not 
enough. 
 
The American media said that we lost the war because we were corrupt. I cannot deny 
that there was corruption in Vietnam. There was. There was corruption in business and in 
politics and even in some parts of the military. But there was no corruption in the Air 

Force. My men believed in their country and they had faith in their officers. There was no corruption that I saw 
among the officers or the men. 
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Our problem was that we did not have enough parts and we did not have enough fuel. We were especially low 
on fuel at the end of the war. So we could not fly our airplanes. Our forces were grounded. The Americans, 
though, had computers and long lists of figures. They told us that we had enough. They decided that we had 
enough fuel and spare parts. They decided that on a political basis. They did not decide that on a realistic 
basis. 
 
All we ever needed was supplies. Supplies to fight with. When the supplies were no longer given to us, that 
hurt the morale of the officers and the troops. Everybody saw the end of the supplies. They knew we would run 
out. And when they saw that happening they knew that we had been abandoned by our best friends. And then 
they lost much of their will to fight. 
 
I never dreamed that our friends would betray us and drop us. I thought of Berlin and Korea as the examples of 
American resolve. And I saw how the Americans protected them. I thought that we, too, were one of the 
outposts of freedom in the world. Ambassador Graham Martin told me again and again that the Americans 
would never abandon us. He said we could count on that for sure. 
 
What happened in the end is just what some Americans say happened. We lost the war faster than the North 
could win it. That is true. I supposed that President Thieu's policy of abandoning the highlands after the fall of 
Banmethuot was a good one. But if we had been supplied properly, then our morale would have been 
maintained and we could have reorganized and redeployed and fought on. 
 
When President Thieu resigned on April 21st, I thought that was a hopeful sign. I thought that perhaps now 
there would be a new agreement, a new partition. Vice President Huong became president. He was an old and 
revered teacher. He was an honest man. But then he turned the presidency over to General Duong Van Minh. 
Some of us thought that maybe Minh could make a peace agreement. But we also thought that everything that 
was happening was just a shadow. We believed that in Vietnam we were no longer deciding anything. 
Everything, we believed, was being determined behind the scenes by the superpowers. The Americans and 
the Russians and the Chinese, we believed, had decided the fate of Vietnam. We were waiting day by day to 
see what they had decided somewhere in secret. We thought part of their agreement must have been for 
America to stop sending us supplies. 
 
In the last days of the Republic of Vietnam I spoke with General Nguyen Cao Ky many times. And many times 
he asked me to lead a coup. He said, "Be very careful. The Americans are protecting President Thieu. Don't let 
them know your plans." Then I would see him a few days later and he would ask me, "When are you going to 
lead a coup? When is the coup?" I told him that I did not want to lead a coup. I asked him if he had a plan for a 
coup. And he said, no, he did not. He said he thought that I did. He was so cautious. He wanted me to lead a 
coup so that he could become the new leader of the country. But what General Ky did not understand was that 
my officers and my men and I were not loyal to any one man. We were loyal to our country. We were loyal to 
Vietnam. We all loved Vietnam. So many of my men died for Vietnam. They fought and died not for any man, 
but for Vietnam. 
 
In his autobiography General Ky said that I came to his house and said that I was loyal to him whatever he did. 
He said that I told him that people from the American Embassy were trying to bribe me to work for them and to 
spy on him. None of that was true. No one ever tried to bribe me--especially no one from the American 
Embassy. And I never had that conversation with General Ky. It is almost funny reading it. Why did he put that 
in his book, anyway? Where did he get that? Maybe he was writing about someone else. He could not have 
been writing about me. 
 
On April 29th, late in the morning, I got a call from the DAO saying that there was to be a meeting of the 
Americans and the commanding officers of the Vietnamese Air Force. I went to the DAO with several of my 
men. We were shown into a room. Then we were left alone for a long time. We thought Ambassador Martin or 
General Homer Smith(The Defense Attache) or someone else would come in with a new plan for striking back 
at the North Vietnamese. But they never showed up. No one showed up until the late afternoon. After we had 
gone into the compound they had a guard disarm us. That had never happened before. 



 
Then finally someone came into the room, an officer, and said, "This is the end, General Minh. A helicopter is 
outside waiting to take you away." We went outside to the helicopter. We were flown out to the Blue Ridge in 
the South China Sea. 
 
An American Air Force colonel was on the helicopter with us. He sat next to me. He was crying on the way out. 
He could not even talk. But he wrote something on a slip of paper and he handed it to me. It read, "General, I 
am so sorry." I still have that piece of paper. I will keep it all my life. I will always remember that sad flight out to 
the Blue Ridge. 
 
We Vietnamese who are Buddhists, we believe that God disposes of all things. We believe that in this life we 
suffer many things because in a former life we did something wrong. I believe that in some former life that I 
cannot remember I must have done something very wrong. That is why all of this happened to me and to my 
country. Sometimes we may be able to modify fate if we live right and do what our hearts tell us to do. That is 
what I have always tried to do. I have always tried to do what is right and to do what my heart tells me to do. 
But since the fall of my country my heart has been broken. For 20 years I have felt a great emptiness and a 
great sadness inside me. It will never go away. Every day I feel it. Not a day passes in my life that I do not 
think of Vietnam. 
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