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CẦU AN, KHÁNH THỌ 87 TUỔI 
CỰU TƯỚNG TÔN THẤT ĐÍNH 

 
Giáo Sư Huỳnh Văn Lang 

 

Là bí thư Liên kỳ bộ Nam Bắc việt Cần lao NVCM đảng (1955-1958), tôi 

biết TT Tôn thất Đinh cũng như TT Đỗ Mậu là đảng viên Cần Lao, thuộc 

chi bộ Lê Lợi từ năm 1955, chi bộ trưởng đầu tiên là Đỗ Mậu, sau là ĐT 

LQ Tung. 

 

Nhiều người chuyên chửi Cần Lao ác ôn, nếu đúng thì chính 2 tên Đỗ 

Mậu và Tôn Thất Đính là ác ôn nhứt! Tôi đọc Hồi ký của TT Tôn Thất 

Đính, thì thấy anh hữu ý viết sai nhiều chuyện, như anh đã tâm sự với 

tôi. 

 

Năm 1976-78, lúc anh còn đi làm cho xuởng xe Volwagon ở Rockville, 

Maryland, mỗi ba bốn tháng tôi đem chiêc xe con cốc VW của tôi lên 

thay dầu mở...đều có gặp anh Đính (tôi và TT Tôn Thất Đính luôn luôn 

xưng hô anh em với nhau) và gần như luôn anh than thở với tôi: ''Bậy 

qua anh Lang tôi nghe lời tên lính khố xanh Đỗ Mậu làm đảo chánh ông 

cụ (Tổng Thống Ngô Đình Diệm) bậy quá anh Lang....'' Lúc đó tôi cảm 

giác anh sấm hối thật và cho anh là người liêm sĩ biết cái lỗi của mình! 

 

Nhưng đến khi đọc sách Hồi ký anh viết, tôi thấy anh thay đổi, anh mất 

đi cái liêm sĩ lúc đầu, nghĩa là một thời gian sau Đảo chánh 01-11-63, 

nhứt là khi anh ý thức viết sai sự thật: Lý do đảo chánh là anh em TT 

Ngô Đình Diệm muốn bắt tay với CS Hànôi, theo anh Đính., Đỗ Mậu & 

một số tướng lãnh xem như là đâm sau lưng các chiến sĩ Chống cộng, 

nhưng thật ra chỉ là một cái cớ mà người Mỹ muốn đưa ra để thúc đẩy 

mấy tướng lãnh ngây ngô còn lừng chừng, mà đúng ra lý do chánh của 

người Mỹ vừa úp úp mở mở là muôn trực tiếp can thiệp vào chiếntranh 

Quốc/Cộng của VN hay chấp nhận cái challenge của CS quôc tế, một 

đường lối mới của một con gà trống ham đá có tên là J. Kennedy, xem 

chiến tranh be bờ của Eisenhower/Dulles là yếu hèn. Đó là chưa nói cái 

thù riệng tư của một A Harriman đối với hai anh em TT Ngô Đình Diệm. 

Còn vài cái sai nữa của anh Đính., như quả quyết tư gia của Mã Tuyên 

là cơ quan liên lạc với MTGPDT của anh em TT Ngô Đình Diệm... 

 

Tôi viết nhửng hàng trên đây, không có hậu ý thách thức hay khiển trách 
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một đảng viên Cần Lao, tôi chỉ trông trên giường bệnh, có thể cũng là 

giường chết, anh nên anh hùng và can đảm thú nhận sai lầm của mình, 

nhìn nhận một sự thật lịch sử, hơn là làm một con vật hi sinh cho cái láo, 

cái gian dối của một ai khác...chỉ có thế anh mới an bình và thơ thới ra 

đi về chốn vĩnh hằng, với sự thương nhớ của tôi và anh em của anh! 

 

Thân thương và cầu chúc anh Tôn Thất Đính được an bình với chính 

mình, kỳ dư không ai thương anh hơn anh thương anh! Sự thật sẽ giai 

thoát anh, không có ai giải thóat anh đâu, anh Đính ạ! 

 

Huỳnh Văn Lang 
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