
 

 
 

Trốn Thoát Khỏi Việt Nam  
Chương 16 cuốn “Đông Gặp Tây” của Khương Hữu Điểu 
 
 

 
Di Tản! Trực thăng cuối cùng, di tản khỏi Sài gòn  
Bức ảnh lịch sử do Hubert Van Es, phóng viên hãng thông tấn UPI 
chụp từ nóc nhà trụ sở CIA số 22, đường Gia Long chiều ngày 29 
tháng 4, 1975. (Newsweek) 
 
 
Vào tháng 2 năm 1975, chánh phủ Pháp mời ông Tổng trưởng 
Giáo Dục Ngô Khắc Tỉnh (đã từ trần tại Mỹ) cùng ông Thứ 
trưởng Đỗ Bá Khê và tôi, với tư cách là cố vấn kỹ thuật 
(technology) của ông tổng trưởng, qua Pháp để thăm viếng các 
“Grandes Écoles” và một số trường đại học khác ở Bordeaux, 
Toulouse, Montpelier, Marseille, Aix-en-Province, Compiègne và 
Trường Quản trị xí nghiệp Essec gần Paris.  

 
Vào thời điểm đó, tại Việt Nam có sự tranh giành ảnh hưởng chánh trị giữa nền giáo dục Pháp và Mỹ ở cấp 
đại học. Tưởng cũng nên biết là trong suốt thời Pháp thuộc, Việt Nam phải áp dụng mô hình giáo dục của 
Pháp, mãi cho đến năm 1951, giáo dục Trung học mới bắt đầu áp dụng chương trình Việt ngữ. Kể từ năm 
1954, khi người Mỹ bắt đầu có mặt ở miền Nam, sinh viên Việt Nam bắt đầu du học ở Hoa Kỳ và mang về 
nước tư tưởng học thuật của Mỹ trong nhiều lãnh vực, đặc biệt trong ngành giáo dục. Tuy nhiên chánh phủ 
Pháp vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của họ trong những hoạt động văn hóa, giáo dục ở cựu thuộc địa bằng 
cách cấp học bổng hay viện trợ kỹ thuật, nhưng ở một mức độ giới hạn hơn Mỹ. Cuộc thăm viếng Pháp của 
phái bộ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi nằm trong sách lược nầy. 
 
Sau khi từ Pháp trở về Sài gòn, chúng tôi được biết tình hình quân sự trở nên trầm trọng hơn, nhứt là tại vùng 
cao nguyên. Quân Bắc Việt dùng đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập miền Nam càng ngày càng nhiều. Đã 
vậy, chánh phủ Mỹ tiếp tục cắt giảm viện trợ cho Việt Nam để gởi qua Do thái. Ai cũng biết Ngoại Trưởng 
Henry Kissinger người Do Thái và Quốc hội Hoa kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề của giới vận động hành lang của 
cộng đồng người Do thái nhằm ưu tiên giúp Israel, trong khi Cộng sản miền Bắc được Trung Cộng và Liên 
Sô viện trợ một cách qui mô.  
 
Hậu quả là không quân đội miền Nam phải bắt đầu phải tháo gỡ một số phi cơ và trực thăng để có phụ tùng 
sửa chữa các máy bay bị hư. Số đạn pháo binh cũng bị hạn chế tối đa. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa càng 
ngày càng xuống cấp về trang bị võ khí kéo theo sự giảm sút tinh thần. Trong âm thầm, nhiều người hiểu rằng 
sự bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Lại có dư luận xôn xao cho rằng một cuộc tắm máu sẽ xảy ra khi cộng 
sản thắng trận để trả thù những ai làm việc với chánh phủ miền Nam và Mỹ. Nhiều khi chúng tôi bàn luận 
trong nhóm bạn bè thu nhỏ về phương cách để tránh khỏi bị kẻ thù bắt giữ hay tra tấn. Đôi lúc tôi đã nghĩ nếu 
gặp đường cùng tôi sẽ cột một số trái dừa khô vào nhau để làm thành một phao nổi cho trôi theo dòng sông 
Cửu Long từ Mỹ tho với hy vọng sẽ được một chiếc thuyền của người tốt bụng nào đó cứu vớt. Ý tưởng nầy 
quả là ngây ngô nhưng khi đã bị dồn vào chân tường, bản năng sinh tồn bắt đầu phải làm việc. Có người 
trong chúng tôi nghĩ tới việc uống độc dược để thoát cảnh bị tra tấn. Rốt cuộc tôi chỉ còn biết dựa vào số 
phận hay định mệnh để quên đi những tai ương có thể đến với tôi và đồng bào miền Nam. Đây là một trong 
những giai đoạn đau khổ nhứt trong đời tôi. 
 
Một hôm, tôi đến văn phòng USAID (US Agency for International Development) để họp như thường lệ và bị 
sốc nặng khi thấy cả tòa nhà nầy gần như bị bỏ trống hoàn toàn. Tôi vào văn phòng của Von Spiegelfeld, một 
người bạn tốt của tôi và là nhân vật thứ ba điều hành cơ quan USAID. Tôi đóng cửa phòng lại rồi nhìn thẳng 
vào ông ta để hỏi: “Làm ơn cho tôi biết việc gì đang xảy ra đây.” Ông ta đáp: “Nếu ở địa vị bạn, tôi phải tìm 
cách ra đi.” Tôi cám ơn ông và ra về. Hình như, trước đó vài ngày họ đã nhận được lệnh rời khỏi Việt Nam 
nhưng không cho những bạn Việt của họ biết.   
 



 

 
 

Vào ngày định mệnh 23 tháng 4, 1975, khi tôi sắp sửa lên xe tới Bộ Kinh Tế để họp hàng tuần thì một nhân 
viên cho biết tôi có điện thoại khẩn cấp từ nhà gọi đến. Tôi trở lại văn phòng làm việc của tôi trên lầu hai. Ở 
đầu dây bên kia, Marie, vợ tôi, nói người cháu rể của tôi tên Tom Forbes là nhân viên giải mã của tòa đại sứ 
Mỹ đang có mặt ở nhà chúng tôi và muốn nói chuyện với tôi. Tom yêu cầu tôi về nhà gấp để gặp anh ta và 
tuyệt đối từ chối không nói thêm gì nữa cả. Khi tôi về đến nơi, Tom có vẻ lo âu và run rẩy đưa tôi một lá thơ có 
ghi địa chỉ ngôi biệt thự CIA dùng làm địa điểm an toàn để di tản khẩn cấp. Trong thơ đó có liệt kê tên của 
những người được phép ra đi cùng với cháu gái tôi. Tôi cần phải tới nơi đó ngay lập tức. 
 
Sau khi nhìn lại villa của chúng tôi lần chót, Marie và tôi ra đi mang theo một túi xách nhỏ đựng quần áo và 
mấy tấm ngân phiếu du lịch (traveler’s check) tổng cộng $300 của American Express tôi còn giữ lại sau 
chuyến xuất ngoại gần đây. Tôi cám ơn Thượng Đế đã cho chúng tôi cơ may nầy. Chúng tôi hy vọng sẽ thoát 
cảnh tù tội và tra tấn bởi người cộng sản. Tại ngôi biệt thự, chúng tôi thật ngạc nhiên nhận ra rất nhiều ngưởi 
Việt làm việc cho DAO (Defense Attaché Agency) cơ quan quân sự Mỹ tại Saigon đã tụ tập nơi đây để chờ đi 
xe buýt dân sự của Mỹ bí mật di chuyển lên phi trường Tân Sơn Nhứt. 
 

Lá thơ danh sách di tản của tòa Lãnh sự (Consulate evacuation 
list)   
 
Xin độc giả lưu ý, nơi phía dưới lá thơ, tên của tôi và vợ tôi 
được đánh máy vào thêm với dấu * hình sao (asterisk) có 
liên hệ gia đình là cậu và mợ. Bức thơ nầy coi như là giấy 
khai sanh thứ hai của chúng tôi vậy. 
 
Trước ngày định mệnh vài hôm, cháu gái tôi, Nguyệt Thu 
có đưa vợ tôi lên phi trường Tân Sơn Nhứt để xin di tản 
khỏi Sài gòn đang bị quân cộng sản bao vây. Riêng tôi thì ở 
lại tiếp tục làm việc. Rủi thay, theo luật lệ của Mỹ, chỉ 
những người bà con ruột thịt mới có thể di tản theo cháu tôi 
mà thôi. Vì là mợ chớ không phải mẹ nên Marie đành phải 
trở về nhà hôm đó. 
 
Hầu như định mệnh đã an bài để cho tạp chí Newsweek 
Magazine tới phỏng vấn tôi tuần trước đó. Tôi trình bày 
rằng dù khả năng chuyên môn của tôi có thể hữu dụng cho 
chánh phủ cộng sản, nhưng tôi chắc chắn khó thoát chết vì 
tôi đang làm Chủ tịch Hội Việt Mỹ. Tổ chức nầy ở Sài gòn 
được nhiều người biết đến vì có khoảng 25,000 hội viên 
học tiếng Anh hoặc tham gia vào những hoạt động văn hóa 
Việt Mỹ trên toàn quốc. Tờ Newsweek đã cho in bài phỏng 
vấn trong số báo ngày 21 tháng 4 năm 1975 với tựa đề 
“The Crowd at the Exits” hay “Đám đông nơi lối thoát.” 

 
 
Trang bìa tờ Newsweek ngày 21 tháng 4, 1975 . (bài trích dưới đây) 
 
“ĐÁM ĐÔNG NƠI LỐI THOÁT”   
 
“Ông Khương Hữu Điểu là mẫu người Việt Nam mà người Mỹ hãnh diện nói 
tới. Là người liêm khiết và cần cù, ông Khương Hữu Điểu đã đi rửa chén để 
có thể đi học tại trường Massachusetts Institute of Technology. Sau đó, khi 
đã thâu thập được một số kinh nghiệm làm việc ở Nữu ước, ông Điểu trở về 
Sài gòn phục vụ tại Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam. Bây giờ, ở 
tuổi 43, ông giữ chúc vụ tổng giám đốc ngân hàng và được nhiều người tín 
nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Việt Mỹ. Chỉ vài tuần trước đây, viên chức Mỹ ở 
Sài gòn nói ông  là hy vọng và tương lai của miền Nam Việt Nam. Đến lúc 
nầy, chính những viên chức đó lại tránh né không muốn nhìn thẳng vào 



 

 
 

Bài báo trong Newsweek số ngày 21 tháng 4, 
1975 
       
ánh mắt ông. “Tôi không còn niềm hy vọng 
và tương lai gì nữa, ông tuyên bố tuần vừa 
rồi. Ông Điểu tin rằng chính sự tán thành và 
kính trọng người Mỹ dành cho ông nhờ công 
việc ông làm sẽ là cái án tử hình đối với 
ông.” 
 
“Giờ đây, là lúc hàng ngàn người Việt, từ 
những chuyên gia như ông Điểu làm việc 
trong các bộ của chánh phủ Sài gòn tới 
những thư ký và nhân viên quét dọn cho tòa 
đại sứ Mỹ sẽ phải trả giá cho việc làm của 
họ. Trong lúc quân cộng sản đang rình chờ 
ở ngưỡng cửa đưa vào thủ đô, những người 
Việt làm các công việc đó ý thức được rằng 
số phận của họ thật mong manh và một số 
người như họ sẽ bị hành quyết nếu Sài gòn 
thất thủ.” “Có vẻ như chúng tôi đã đánh cá 
và chọn lầm ngựa đua rồi. Âu Ngọc Hồ phát 
biểu. Ông là nguyên Tổng  trưởng kinh tế và 
nay là một thương gia.» 
 
…Một vài viên chức ngoại giao Mỹ nói riêng 
họ có ý định từ chức. “Mọi việc bất nhẫn tới 
mức không thể tưởng tượng được”, một 
nhân viên toà đại sứ thốt ra như thế. 
“Những người đã cộng tác với chúng ta 
trong cả thập niên bỗng nhiên không còn 
quan trọng đối với chúng ta nữa…rồi chúng 
ta bỏ rơi họ”… 
 
Nhưng dù vấn đề là gì đi nữa, đa số những 
người Việt có liên hệ với Mỹ đều chọn di tản 

thay vì bị bỏ lại để trao số mệnh mình vào tay người cộng sản.“Khả năng chuyên môn về ngân hàng của tôi có 
thể hữu ích cho người miền Bắc” tổng giám đốc ngân hàng Điểu nói trong tuần trước, “nhưng họ chỉ cần biết 
tôi đã làm chủ tịch Hội Việt Mỹ trước đây thôi. Điều nầy đủ để cho tôi lãnh án tử hình trước mắt họ. Chúng tôi 
chỉ mong các ông xử sự công bằng là đủ rồi. Chúng tôi muốn ở lại trong nước cho tới ngày cuối cùng. Nhưng 
vào ngày cuối cùng đó chúng tôi muốn ra đi với những ngưới bạn Mỹ của chúng tôi.”   

Milton R. Benjamin và NICHOLAS C. PROFFITT từ Sài gòn 
                    
Trước ngày phát hành bài báo trên Newsweek, toà đại sứ Mỹ từ chối không cho tôi được có tên trong danh 
sách di tản của cháu Thu của tôi. Nhờ vào bài phỏng vấn của tôi xuất hiện kịp thời, họ đã thay đổi quyết định 
bởi lẽ nếu Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, họ nghĩ là tôi sẽ bị tra tấn và hành quyết vì đã làm việc cho Mỹ. Từ 
những sự kiện trên, suy gẫm lại, tôi phải đi tới kết luận rằng mọi việc là do định mệnh. Nếu khác đi vài giây 
đồng hồ, tôi có thể đã không nhận được cú điện thoại của Tom Forbes và như vậy kể như tôi đã tới số rồi.  
 
Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm là người ân nhân của tôi, Milton R. Benjamin, sau nầy làm Chủ tịch và Tổng 
giám đốc điều hành của UPI còn Nicholas C. Proffitt khi đó là Trưởng văn phòng Newsweek ở Sài gòn. 
Người tài xế tin cẩn đã làm việc với chúng tôi trong 12 năm qua đưa chúng tôi tới điểm hẹn là một ngôi villa 
trên đường Trần Quý Cáp. Chắc anh không ngờ là chúng tôi sắp rời Việt Nam vĩnh viễn. Tôi muốn tặng anh 
một số tiền nhưng e ngại không muốn cho anh biết dự tính của chúng tôi di tản. Do đó, tôi nhờ anh trở về nhà 
và tìm một đồ vật tôi đã để trong một ngăn kéo nơi phòng ngủ. Tại đó, tôi đã để sẵn một bao thơ đựng tiền 
tặng anh. Cho tới nay, tôi vẫn còn thấy buồn vì không biết anh và gia đình ra sao. Theo tin đồn anh và các con 



 

 
 

đã thoát khỏi Việt Nam và có cuộc sống tốt lành. Tôi vẫn tìm kiếm tin tức của anh và cầu mong một ngày nào 
đó Thượng Đế sẽ cho tôi cơ hội gặp anh để nói lời xin lỗi anh v ì đã ra đi mà không một lời giã biệt anh.  
 
Tại ngôi villa bí mật đó, tôi gặp gia đình của Nguyệt Anh, người cháu có tên trong danh sách được đi trong đó 
có tên chúng tôi được ghi thêm vào với dấu *(asterisk). Quả tình, cái biên giới giữa may mắn và bất hạnh, 
giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Tôi đem theo 300 dollars và chia hai cho cháu tôi được 150. 
Vài giờ sau, một chiếc xe van đưa chúng tôi lên phi trường Tân Sơn Nhứt. Tim tôi đập mạnh khi nhân viên an 
ninh kiểm soát từng hành khách ngồi trong xe. Nếu họ nhận diện được một nhân vật cao cấp trong chánh phủ 
thì họ sẽ giữ lại để điều tra thêm. Lúc đó tôi đeo một cặp kiếng mát lớn màu đen sậm tay cầm tờ báo và cầu 
xin Thượng Đế che chở cho tôi được di tản an toàn. Ít lâu sau, chúng tôi được đưa tới một building để người 
Mỹ chơi bowling và tại đó đã có vài trăm người có lẽ cũng chờ được di tản. Khoảng 24 tiếng đồng hồ sau, 
chúng tôi lên một phi cơ vận tải quân sự loại C-141 Starlifter. Trong suốt thời gian đó, quân cộng sản tiếp tục 
pháo kích vào phi trường nên các phi công đều cho máy phi cơ tiếp tục nổ để có thể sẵn sàng cất cánh bất cứ 
lúc nào. Những người di tản ngồi la liệt trên sàn máy bay tựa như cá mòi trong hộp. Cuối cùng, tiếng động cơ 
rú mạnh báo hiệu cho biết chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình vào chốn vô định. 
 
Chiếc phi cơ của chúng tôi đáng lẽ bay thẳng tới Manila nhưng vì lý do nào đó lại hướng về đảo Guam. Sau 
nầy chúng tôi mới biết là trại Thủy quân Lục chiến Marine Camp Pendleton là nơi chúng tôi sẽ tạm trú lúc đó 
chưa sẵn sàng để tiếp đón dân tị nạn. Vì vậy, chúng tôi ở lại Guam trong các lều Quonset của quân nhân một 
tuần rồi mới lên đường tới quê hương mới ở tiểu bang California. 
  
 
Hình ảnh những ngày cuối cùng kết thúc của cuộc chiến 
 

 
Quân đội Cộng sản Bắc Việt và 
Việt Nam Cộng Hỏa xung quanh 
thành phố  Sài gòn trước ngày 30 
tháng tư 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
Bức hình ngày 29 tháng 4, 1975. thường dân miền Nam leo bức tường cao hơn 4 thước của tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài 
gòn để lên máy bay trực thăng trong lúc những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam (Hình của AP) 
Tin hàng đầu trên báo Washington Post, ngày 30 tháng 4, 1975 
 

  
Xe thiết giáp Bắc Việt phá cửa Dinh Độc Lập, ngày 30-4-75        Cuộc di tản trong hốt hoảng bằng đường biển 
 

  
Dân tị nạn được đổ xuống hàng không mẫu hạm USS Midway   Cuộc di tản trong hốt hoảng bằng trực thăng 

 
 



 

 
 

  
Dân tị nạn đáp xuống một chiến hạm Mỹ trong chiến dịch Frequent Wind 
Thủy thủ đoàn của hàng không mẫu hạm USS Blue Ridge đẩy một chiếc trực thăng xuống biển ngoài khơi Việt Nam để 
dẹp chỗ cho những phi vụ di tản khác từ Sài gòn tới ngày 29 tháng 4, 1075. Chiếc trực thăng nầy đã chở người Việt từ 
Sài gòn tới khi quân Bắc Việt đang tiến đánh thủ đô. 
 

  
Phi cơ vận tải C-141 Starlifter chở dân tị nạn từ Guam tới 
trại Thủy quân Lục chiến Marine Camp Pendleton 
 
Phi cơ đáp xuống Camp Pendleton đưa đến đất Mỹ 
những người Việt không chấp nhận chế độ cộng Sản. 
Cám ơn chánh phủ và nhân dân Mỹ Quốc đã mở rộng 
vòng tay đón tiếp chúng tôi tìm được ánh sáng của Tự 
Do và Nhân Quyền.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


