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Tiểu sử CHUẨN TƯỚNG PHAN HÒA HIỆP 

 
Số Quân: 47/201237 

Sinh ngày 27 tháng 10-1927 Thừa Thiên, Huế 

 

1950: Theo học Khóa 1 Võ Bị Địa Phương Trung Việt, Đập Đá 
Huế tốt nghiệp cấp bậc Chuẩn Úy 

1952: Ngày 1 tháng 10 theo học Khóa Căn Bản Thiết Giáp 
tại Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp Viễn Đông ờ Cap Saint-
Jacques mãn khóa ngày 1.4.1953 

1953: Đại Đội Trưởng Đại Đội 2 Thám Thính. 

1954: Trung Úy du học khóa Cao Cấp Thiết Giáp tại Trường 
Thiết Giáp Kỵ Binh Saumur, Pháp. 

1963: Đại Úy Tham Mưu Trưởng Trường Thiết Giáp Thủ Đức 

1 tháng 11 tham gia đảo chánh 

1964: Ngày 11 tháng 8 Vinh Thăng Thiếu Tá Thực Thụ 

1967: Trung Đòan Trưởng Trung Đòan 4 Thiết Giáp 

Trung Đòan 4 Thiết Giáp cải danh thành Thiết Đòan 4 Kỵ 
Binh 

1968: Thăng Trung Tá 

1969: Thăng Đại Tá 

1971: Đại Tá Tư Lệnh Lữ Đòan 1 Kỵ Binh Tân Lập Đà Nẵng 

Cuối tháng 2 Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp  

1972: Ngày 21 tháng 1 Tư Lệnh Sư Đòan 2 Bộ Binh 

Tháng 2 Vinh Thăng Chuẩn Tướng Nhiệm Chức. 

Tháng 9 Biệt Phái Trường Cao Đẳng Quốc Phòng. 

1973: Trưởng Phái Đòan Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy Ban 
Liên Hợp Quân Sự hai bên trong căn cứ Không Quân Tân Sơn 
Nhất. 

1974: Vinh thăng Chuẩn Tướng Thực thụ 

1975: Ngày 14-4 Tổng Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi 
Sau 30-4-1975 Định cư tại Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ 

2013: Từ trần ngày 14 tháng 9 năm 2013 tại thành phố 
Orlando Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ Hưỡng Thọ 86 tuổi 

Nguồn: http://daubinhlua.blogspot.com/2013/09/chuan-tuong-phan-hoa-hiep-tong-
truong.html 
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http://daubinhlua.blogspot.com/2013/09/chuan-tuong-phan-hoa-hiep-tong-truong.html


3 

 

 

Phan Hòa Hiệp 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Buớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếm 

PHAN HÒA HIỆP 

Tiểu sử 

Sinh Tháng 10 năm 1927 

Quảng Trị, Việt Nam 

Mất 14 tháng 9 năm 2013 (86 tuổi) 

California, Hoa Kỳ 

Binh nghiệp 

Phục vụ  Việt Nam Cộng hòa 

Thuộc  Quân lực VNCH 

Năm tại ngũ 1950-1975 

Cấp bậc  Chuẩn tướng 

Đơn vị  Binh chủng Thiết giáp 

 Sư đoàn 2 Bộ binh 

Chỉ huy  Quân đội Quốc gia 

 Quân lực VNCH 

Tham chiến Chiến tranh Việt Nam 

Công việc khác -Trưởng đoàn Quân sự 

-Tổng trưởng 

Phan Hòa Hiệp (1927-2013), nguyên là một tướng lĩnh Kỵ binh của Quân lực Việt Nam 
Cộng hòa, cấp bậc Chuẩn tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên tại trường Võ bị Địa 
phương do Quân đội Liên hiệp Pháp mở ra ở miền Trung Việt Nam. Ra trường, ông 
được chọn vào Binh chủng Thiết giáp. Sau chuyển sang chỉ huy đơn vị Bộ binh cấp Sư 
đoàn. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó, rồi Trưởng đoàn Việt Nam Cộng hòa trong Ban 
Quân sự hỗn hợp thi hành Hiệp định Paris 1973. Từ năm 2002 ông là Lãnh tụ của một hệ 
phái Đại Việt Quốc dân Đảng[1] trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/1927
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https://vi.wikipedia.org/wiki/14_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/2013
https://vi.wikipedia.org/wiki/86
https://vi.wikipedia.org/wiki/California
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/1950
https://vi.wikipedia.org/wiki/1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BA%A9n_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_Thi%E1%BA%BFt_gi%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_2_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A1i_Davis
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BA%A9n_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_South_Vietnam.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Army_of_the_Republic_of_Vietnam.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:US-O7_insignia.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_ARVN_Armored_Cavalry_Regiment.png
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_2nd_Division_SSI.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Vietnamese_National_Army.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Army_of_the_Republic_of_Vietnam.jpg
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Tiểu sử & Binh nghiệp 

Ông sinh vào tháng 10 năm 1927 trong một gia đình Nho học tại Quảng Trị, Trung phần 
Việt Nam. Do ảnh hưởng gia đình, ông có nền tảng học vấn khá tốt. Năm 1947, ông tốt 
nghiệp Trung học chương trình Pháp tại Huế với văn bằng Tú tài bán phần (Part I). Được 
bổ dụng làm công chức làm công chức một thời gian tại Quảng Trị trước khi gia nhập 
quân đội. 

Quân đội Liên hiệp Pháp  

Tháng 7 năm 1950, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào Quân đội Liên hiệp Pháp. 
Theo học khóa 1 Võ bị Địa phương Trung Việt,[2] khai giảng ngày 1 tháng 8 năm 1950. 
Ngày 1 tháng 4 năm 1951 mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy. Ra trường ông 
được phục vụ trong đơn vị Thám thính Xa giữ chức vụ Trung đội trưởng. 

Quân đội Quốc gia Việt Nam  

Tháng 10 năm 1952, sau khi Quân đội Quốc gia thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Chính 
thức từ Quân đội Liên hiệp Pháp chuyển sang phục vụ cơ cấu Quân đội mới, ông được 
thăng cấp Thiếu úy và được cử theo học khóa căn bản Thiết giáp (cấp Trung và Đại đội) 
tại Trung tâm Huấn luyện Thiết giáp Viễn Đông ở Cap Saint-Jacques. Tháng 4 năm 
1953, mãn khóa học ra đơn vị, ông được giữ chức vụ Đại đội trưởng Đai đội 2 Thám 
thính.[3] Cuối năm 1954, ông được thăng cấp Trung úy, bàn giao Đại đội 2 Thám thính lại 
cho Đại úy Hoàng Đôn Thận,[4] sau đó được chọn đi du học khóa cao cấp Thiết giáp tại 
trường Thiết giáp Kỵ binh Saumur, Pháp[5] 

Quân đội Việt Nam Cộng hòa  

Nhân chứng cái chết của Tổng thống Diệm  

Cuối tháng 10 năm 1955, Quân đội Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Quân đội Việt 
Nam Cộng hòa, ông tiếp tục phục vụ cơ cấu mới này. Tuy nhiên, mãi đến giữa năm 1963 
ông mới được thăng cấp Đại úy và được cử giữ chức Tham mưu trưởng trường Thiết 
giáp ở Thủ Đức do Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn làm Chỉ huy trưởng. 

Tháng 11 năm 1963, ông thuộc nhóm sĩ quan tham gia cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11, 
lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vì vậy, khi đảo chính nổ ra, ông chỉ huy một Chi đoàn 
Thiết giáp M.113 về bảo vệ Bộ Tổng tham mưu. Sáng ngày 2 tháng 11, ông được lệnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Ti%E1%BB%83u_s%E1%BB%AD_&_Binh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Nh%C3%A2n_ch%E1%BB%A9ng_c%C3%A1i_ch%E1%BA%BFt_c%E1%BB%A7a_T%E1%BB%95ng_th%E1%BB%91ng_Di%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Ch%E1%BB%89_huy_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_Thi%E1%BA%BFt_gi%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Nh%C3%A0_ngo%E1%BA%A1i_giao_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Gia_%C4%91%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Ch%C3%BA_th%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#Tham_kh%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BA%A9n_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cap_Saint-Jacques
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_%C4%90%C3%B4n_Th%E1%BA%ADn_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCVH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_To%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_1963
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dẫn theo 2 xe thiết giáp M.113 cùng một số sĩ quan tháp tùng đến Nhà thờ Cha Tam để 
đón hai anh em ông Diệm và ông Nhu. Trong số các sĩ quan đi cùng, có tướng Mai Hữu 
Xuân, Đại tá Dương Ngọc Lắm, Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa[6] và Đại úy Nguyễn Văn 
Nhung. Tuy nhiên, khi về đến Bộ Tổng tham mưu, hai anh em ông Diệm, vốn được áp tải 
trong một chiếc M.113, đã chết trong hoàn cảnh đầy nghi vấn. Buổi chiều cùng ngày, ông 
được thăng cấp Thiếu tá. Một số tài liệu chưa được kiểm chứng còn cho rằng ông còn 
nhận được 100.000 đồng tiền thưởng từ Trung tướng Trần Văn Đôn. Do những sự kiện 
này, nhiều tài liệu nghi vấn về vai trò của ông trong cái chết đầy tranh cãi của anh em 
ông Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Nhu.[7] 

Tháng 12 năm 1963, ông được cử làm Chiến đoàn phó Chiến đoàn M.24 tại Sài Gòn do 
Trung tá Dương Hiếu Nghĩa làm Chiến đoàn trưởng. Đầu tháng 1 năm 1967, ông được 
cử làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 Thiết giáp (sau đổi tên thành Thiết đoàn 4) đóng 
tại Đà Nẵng. Tháng giêng năm 1968, ông được thăng cấp Trung tá tại nhiệm. 

Chỉ huy trưởng Thiết giáp 

Tháng 8 năm 1969, ông được thăng cấp Đại tá tại nhiệm. Tháng 9 cùng năm, ông bàn 
giao Thiết đoàn 4 lại cho Thiếu tá Nguyễn Hữu Lý,[8] sau đó ông được bổ nhiệm chức vụ 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Thiết giáp binh tại Trại Phù Đổng ở Gò Vấp thay thế Trung 
tá Dương Văn Đô.[9] 

Tháng giêng năm 1971, ông được cử làm Tư lệnh Lữ đoàn 1 Thiết giáp tân lập tại Đà 
Nẵng, chỉ huy đơn vị tham gia cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh chiếm A Lưới. Cuối 
tháng 2 cùng năm, ông tái nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Thiết giáp. 

Trung tuần tháng 1 năm 1972, bàn giao Bộ chỉ huy Thiết giáp lại cho Thiếu 
tướng Nguyễn Văn Toàn. Sau đó, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ 
binh. Hai tuần sau đó, ông được thăng cấp Chuẩn tướng. Cuối tháng 8 cùng năm, bàn 
giao Sư đoàn 2 lại cho Đại tá Trần Văn Nhựt. Ngay sau đó, ông được chuyển về phục vụ 
tại Trường Cao đẳng Quốc phòng. 

Nhà ngoại giao quân sự  

Cuối tháng 12 năm 1972, ông được cử tháp tùng phái đoàn Việt Nam Cộng hòa sang 
Pháp với tư cách là quan sát viên của buổi ký kết Hiệp định Paris. 

Khi Ban Liên hợp Quân sự 4 bên được thành lập, đóng trụ sở tại trại Davis, ông được cử 
làm Phó trưởng đoàn Việt Nam Cộng hòa do Trung tướng Ngô Du làm trưởng đoàn. Sau 
khi Ban Liên hợp Quân sự 4 bên chấm dứt hoạt động, ông tiếp tục làm Phó trưởng đoàn 
Việt Nam Cộng hòa do Trung tướng Phạm Quốc Thuần làm trưởng đoàn trong Ban Liên 
hợp Quân sự 2 bên. Đến cuối tháng 1 năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, 
ông được cử làm Trưởng đoàn Việt Nam Cộng hòa thay tướng Thuần. 

1975  

Giữa tháng 4, ông được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Thông tin và Chiêu hồi trong nội các 
của Chính phủ Nguyễn Bá Cẩn. Sau khi Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên nhận chức 
vụ Tổng thống, từng có ý định cử ông làm đại diện ra Hà Nội thương thuyết nhưng bất 
thành. 

Trưa ngày 29 tháng 4, từ Vũng Tàu ông di tản ra khơi trên Cơ xưởng Hạm Vĩnh Long 
HQ-802. Sau đó, ông sang Hoa Kỳ định cư tại Tiểu bang Florida, rồi di chuyển sang San 
José, Tiểu bang California. 

Ngày 24 tháng 8 năm 2002, tại Falls Church, Virginia, một nhóm các lãnh đạo của Đại 
Việt Quốc dân Đảng đã nhóm họp riêng và bầu ra Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2002-2006. 
Ông được bầu làm Chủ tịch Đảng. Phản ứng trước sự kiện này, các nhóm lãnh đạo Đại 
Việt khác cũng nhóm họp và tự bầu ban lãnh đạo riêng cho mình, hình thành nhiều nhóm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_Cha_Tam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_H%E1%BB%AFu_Xu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_H%E1%BB%AFu_Xu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%8Dc_L%E1%BA%AFm
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%C6%A1ng_Hi%E1%BA%BFu_Ngh%C4%A9a_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_QU%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%C6%A1ng_Hi%E1%BA%BFu_Ngh%C4%A9a_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_QU%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Nhung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Nhung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_%C4%90%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_H%E1%BB%AFu_L%C3%BD_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-8
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n_%C4%90%C3%B4_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_note-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_To%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BA%A9n_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Nh%E1%BB%B1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A1i_Davis
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Du
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Qu%E1%BB%91c_Thu%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%A1_C%E1%BA%A9n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_H%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Falls_Church,_Virginia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A3ng
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Đại Việt khác nhau, được phân biệt theo tên người lãnh đạo. Nhóm của ông được gọi là 
"Hệ phái Phan Hòa Hiệp". Tại đại hội năm 2006, ông tiếp tục bầu lại làm Chủ tịch Đảng 
của hệ phái mình. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2013, ông từ trần tại nơi định cư, hưởng thọ 86 tuổi. 

Gia đình  

Thân phụ: Cụ Phan Hòa Kinh (Là một nhà Nho uyên thâm) 

Chú thích 

1. ^ Không rõ cựu tướng Phan Hòa Hiệp gia nhập đảng "Đại Việt Quốc dân" vào thời điểm nào. 

2. ^ Trường Võ bị Đia phương Trung Việt, còn gọi là trường Sĩ quan Đập Đá Huế, vì vị trí của 
trường đặt tại địa danh này ngay bờ sông Hương, cũng là cơ sở trước đó trường Võ bị Quốc 
gia đã đào tạo được 2 khóa sĩ quan là khóa 1 Phan Bội Châu và khóa 2 Quang Trung. Các sĩ 
quan tốt nghiệp 2 khóa này thường được gọi là xuất thân từ trường "Võ bị Huế". Năm 1950, 
trường Võ bị Huế chuyển về Nam Cao nguyên Trung phần lấy tên Võ bị Liên quân Đà Lạt, tiếp 
tục đào tạo khóa 3 Trần Hưng Đạo. 

3. ^ Đại đội 2 Thám thính được thành lập ngày 1/5/1952 tại An Nông (Huế) thuộc Chi đoàn 2 
Thiết giáp do Đại úy Dương Ngọc Lắm làm Chi đoàn trưởng đầu tiên. 

4. ^ Đại uý Hoàng Đôn Thận sinh năm 1926 tại Bình Định, tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà Lạt. Năm 
1955 là Thiếu tá Chỉ huy trưởng trường Thiết giáp đầu tiên trong hệ thống Liên trường Võ 
khoa Thủ Đức. Năm 1963, giải ngũ ở cấp Trung tá 

5. ^ -Sĩ quan được cử đi học khóa cao cấp Thiết giáp ở trường Kỵ binh Samur Pháp, còn có các 
Đại úy Nguyễn Duy Hinh và Lê Đức Đạt. Các Trung úy Trần Quang Khôi và Thẩm Nghĩa 
Bôi (Sinh năm 1923 tại Hà Nội, tốt nghiệp khóa 6 Võ bị Đà Lạt. Sau cùng là Đại tá Tham mưu 
phó Bộ Chỉ huy Thiết giáp Trung ương. 

6. ^ Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa sinh năm 1925 tại Sa Đéc, tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà Lạt. Sau 
cùng là Đại tá Uỷ viên trong ban Liên hợp 4 bên ở trại Davis (Tân Sơn Nhất) 

7. ^ Tướng Hiệp cũng là một trong số các nhân chứng về cái chết đầy nghi vấn của Tổng thống 
Diệm và Cố vấn Nhu ngày 1 tháng 11 năm 1963. 

8. ^ Thiếu tá Nguyễn Hữu Lý sinh năm 1928 tại Quảng Nam, tốt nghiệp khóa 5 Sĩ quan Trừ bị 
Thủ Đức. Sau cùng là Trung tá Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 20 Kỵ binh. 

9. ^ Trung tá Dương Văn Đô sinh năm 1926 tại Sơn Tây, tốt nghiệp khóa 2 Sĩ quan Trừ bị Thủ 
Đức. Sau cùng là Đại tá phụ tá Chỉ huy trưởng tại Bộ Chỉ huy Thiết giáp Trung ương. 

Tham khảo[sửa  

 Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy (2011). Lược sử Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa. 

 

 
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%8Dc_L%E1%BA%AFm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Duy_Hinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Kh%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A9m_Ngh%C4%A9a_B%C3%B4i_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A9m_Ngh%C4%A9a_B%C3%B4i_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_VNCH)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p#cite_ref-9
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p&veaction=edit&section=11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p
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Cựu Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp  

qua đời, thọ 86 tuổi 
September 15, 2013 

Ðỗ Dzũng/Người Việt 

 

ORLANDO, Florida (NV) – Cựu Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp 

vừa qua đời lúc 2 giờ 5 phút sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Chín, 

tại tư gia ở Orlando, Florida, sau một thời gian bị bệnh. 

 

Tiếp xúc với nhật báo Người Việt qua điện thoại, bà quả phụ Phan 

Hoà Hiệp nói trong nước mắt: “Nhà tôi qua đời khá bất ngờ. Ông 

bị ung thư phổi hơn một năm nay. Tưởng là đến cuối năm ông mới 

đi, không ngờ ông đi sớm như vậy.” 

 

Cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp.  

(Hình: Gia đình cung cấp) 

“Ông là một người rất tốt, luôn lo cho gia đình và con cái, trong 

suốt 52 năm chung sống với tôi,” bà quả phụ nhận xét về người 

bạn đời. “Hồi còn sống, ông có hỏi: ‘Nếu có kiếp sau, ba sẽ xin 
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cưới má nữa, má có bằng lòng không?’ Tôi trả lời: ‘Má rất bằng 

lòng.'” 

Nhà báo Phan Nhật Nam từng là thư ký trưởng phái đoàn và là sĩ 

quan trao trả trong Ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên của VNCH 

trước năm 1975, mà trưởng phái đoàn lúc đó là cố Chuẩn Tướng 

Phan Hòa Hiệp. 

“Phải nói rằng trước đây không ai có thể nghĩ rằng một sĩ quan 

thiết giáp mà lại đảm trách một nhiệm vụ có tính cách chính trị. 

Nhưng khi trở thành trưởng phái đoàn ban liên hợp, Tướng Phan 

Hòa Hiệp đã chứng tỏ ông rất ‘cứng cựa’ và vững vàng,” nhà văn 

Phan Nhật Nam nhận xét. 

Nhà báo này chia sẻ thêm: “Phải nói là tôi và chuẩn tướng có rất 

nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ, khoảng năm 1952, tôi ở chung khu 

nhà số 5 Tô Hiến Thành-Huế với ông, lúc đó ông mới là trung úy. 

Khi tôi thấy bức hình ông duyệt xe thiết giáp ở Phú Văn Lâu, tôi 

cảm thấy hào hứng vô cùng và muốn vào quân đội. Và năm 1960, 

chính ông thúc giục tôi đi lính. Khi ra trường năm 1963, tôi lại gặp 

ông, lúc đó mang lon thiếu tá, và tôi coi ông như người anh. Rồi 

đến năm 1973, chính ông xin cho tôi về Ban Liên Hợp Quân Sự 

Bốn Bên.” 

Bà quả phụ Phan Hoà Hiệp cho biết bà và cố chuẩn tướng có năm 

người con, hai trai, ba gái, và bảy cháu nội ngoại. 

Bà cho biết hiện gia đình đang phối hợp với nhà quàn để lo an 

táng cho ông. Theo dự trù, viếng xác từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối 

trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, 19 và 20 Tháng Chín. Lễ an 

táng diễn ra vào lúc 9 giờ 40 sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Chín và sau 

đó linh cữu chuẩn tướng được chôn cất tại nghĩa trang Palm 

Cemetery, Winter Park, Florida. 

Theo gia đình cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp cho biết, ông tốt 

nghiệp Khóa 1 Võ Bị Ðịa Phương Trung Việt, Ðập Ðá, Huế. Những 

chức vụ ông từng đảm nhiệm trước đây là Tổng Trưởng Thông Tin 

và Chiêu Hồi, Trưởng Phái Ðoàn VNCH trong Ủy Ban Liên Hợp 
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Quân Sự hai bên và bốn bên, Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ Binh, Chỉ 

Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp, Tư Lệnh Lữ Ðoàn I Kỵ Binh, và 

Thiết Ðoàn Trưởng Thiết Ðoàn 4 Kỵ Binh. 

Ông từng được Ðệ Tam Bảo Quốc Huân Chương trong thời gian 

phục vụ trong QLVNCH, cũng theo gia đình cho biết. 

------------------— 

Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com 

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/Cuu-Chuan-Tuong-Phan-Hoa-Hiep-

qua-doi-tho-86-tuoi-0416/ 

 

VIDEOS  
(bấm vào để xem) 

https://youtu.be/Qa6PCmjG-rg  [ VIDEO HỌP BÁO NĂM 1973] 

https://youtu.be/4HFNy2GHqRw  [BẢN TIN SBTN NGÀY 24.9.2013] 

https://youtu.be/c7YZ136j0Ww [TANG LỄ  CHUẨN TƯỚNG PHAN HÒA HIỆP} 

 

 

mailto:dodzung@nguoi-viet.com
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/Cuu-Chuan-Tuong-Phan-Hoa-Hiep-qua-doi-tho-86-tuoi-0416/
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/Cuu-Chuan-Tuong-Phan-Hoa-Hiep-qua-doi-tho-86-tuoi-0416/
https://youtu.be/Qa6PCmjG-rg
https://youtu.be/4HFNy2GHqRw
https://youtu.be/c7YZ136j0Ww
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BÀI ĐIẾU VĂN CỦA CHUẨN TƯỚNG PHAN HÒA HIỆP 

ĐỌC TRƯỚC LINH CỮU CỦA  

TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU 

 

Bài điếu văn của cựu Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp đọc trước linh cữu của cựu 

Tổng Thống Ðệ Nhị Cộng Hòa NGUYỄN VĂN THIỆU vào chiều thứ sáu ngày 

5 tháng 10 năm 2001, tại nhà quàn Eaton & Mackay Funeral Home số 456, 

Center Street, thành phố Newton thuộc Tiểu bang Massachusetts, với sự hiện 

diện của 11 Tướng lãnh và gần 500 Sĩ quan các cấp và quan khách các nơi về 

tham dự trong buổi lễ đặc biệt dành cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đối với 

Tổng Thống Thiệu. 

  

Kính thưa Phu Nhân Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU và gia đình, 

Kính thưa các cấp cựu Tướng Lãnh, 

Kính thưa các vị Quan Khách. 

  

Hôm nay tôi được chỉ định đại diện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đến đây để 

thành kính nghiêng mình trước linh cữu của cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng 

Hòa (VNCH) và cũng là vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân Lực Việt Nam 

Cộng Hòa (QLVNCH). Trước sự mất mát lớn lao của gia đình, QLVNCH chúng 

tôi xin trân trọng chia buồn cùng phu nhân và tang quyến. 

  

  

Kính thưa Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU, 

  
Từ đâu đó chúng ta đã từng nghe những lời như sau:  

"Như ngọn gió, ta từ đâu tới ? 

Ai trả lời câu hỏi giùm ta. 

Cõi trần một thoáng vút qua, 

Dẫu trăm năm tuổi...chỉ là giấc mơ !" 

 

Giấc mơ nào thì cũng vô cùng ngắn ngủi, vì đời người như gió thoảng qua, và 

nơi kiếp phù sinh có ai sống mãi bao giờ. 

  

Xuất thân từ khóa I Sĩ Quan Võ Bị Huế năm 1948. Tiếp theo chuỗi thời gian 

dài, Tổng Thống đã phục vụ dưới cờ qua khắp các chiến trường Trung  Nam 

Bắc và qua các chức vụ từ Trung Ðội Trưởng, Ðại Ðội Trưởng, Tiểu Ðoàn 

Trưởng, Tư Lệnh Sư Ðoàn, Quân Ðoàn đến Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng, và 

cuối cùng là Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Ðạo Quốc Gia rồi Tổng Thống nền Ðệ Nhị 

Việt Nam Cộng Hòa. 
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Ðã 3 lần phục vụ tại Trường Võ Bị Sĩ Quan Dalat. Vào năm 1951, Tổng Thống 

là Sĩ Quan Huấn Luyện Viên của Khóa 5 Võ Bị Dalat, một khóa nổi tiếng trong 

lịch sử của Trường, đã đào tạo ra nhiều vị Tư Lệnh Sư Ðoàn và Quân Ðoàn cho 

QLVNCH. 

  

Hai lần sau đó Tổng Thống đã đảm nhiệm chức vụ Chỉ Huy Trưởng của Trường 

nầy vào các năm từ 1957 và 1958 tới 1960. 

  

Trong chức vụ trên, Tổng Thống đã dày công xây dựng nền tảng cho Trường Võ 

Bị từ ngày đầu tiên của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa - Từ cải tổ chương trình huấn 

luyện liên quân cho đến các nghi thức, lễ phục, phù hiệu, trong đó có phần lễ 

Truy Ðiệu Tử Sĩ đã tạo nhiều cảm xúc lưu truyền đến ngày nay. Tổng Thống 

cũng tổ chức lại phần quan trọng trong chương trình Văn Hóa, kéo dài thời gian 

huấn luyện 4 năm đào tạo, các sinh viên Võ Bị ra trường có trình độ cấp Ðại 

Học để đảm nhiệm được những chức vụ chuyên môn ngoài lãnh vực quân sự. 

  

Ngày 19 tháng 6 năm 1965, Tổng Thống đã cùng các Tướng Lãnh trong Hội 

Ðồng Quân Nhân đứng ra đảm nhiệm trách vụ lịch sử, lãnh đạo Quốc Gia  sau 

một thời gian đất nước bị xáo trộn và khủng hoảng khắp nơi. Ðể lấy lại niềm tin 

cho Quốc dân và Quân Ðội, Hội Ðồng Quân Nhân dưới sự lãnh đạo của Tổng 

Thống đã đưa ra quyết tâm: 

            1)  Tôn trọng tinh thần dân chủ và  

            2)  Quân Ðội phải triệt để phục vụ toàn dân. 

  

Từng bước một, Tổng Thống cùng toàn thể Chính Phủ chấn chỉnh an ninh trật 

tự, nêu cao tinh thần Quân Ðội, thực hiện cuộc bầu cử Quốc Hội với Bản Hiến 

Pháp mở đầu cho giai đoạn dân chủ căn bản của nền Ðệ Nhị Cộng Hòa.      

                                                                                                                                 

                                       

Và từ đó ngày 19 tháng 6 cũng trở thành Ngày Quân Lực và ngày này đã gắn 

liền tên tuổi của Tổng Thống cùng các vị Tướng Lãnh đã can đảm ra nắm 

quyền  lo việc đất nước lúc bấy giờ. 

  

Trong thời gian lãnh đạo, Tổng Thống luôn luôn có mặt tại các chiến trường, 

đặc biệt trong các trận chiến lớn lao và khốc liệt để thăm viếng, ủy lạo, khuyến 

khích tinh thần các cấp quân dân chống lại quân thù. 

  

Mặt trận An Lộc, Trị Thiên như dầu sôi lửa bỏng, cả thế giới cùng theo dõi lo 

ngại, Tổng Thống cũng đã đến tận nơi để chia sẻ nỗi hiểm nguy và khổ cực của 

quân dân. 

Giai Ðoạn từ 1971 đến tháng 4-1975 là giai đoạn hết sức khó khăn cho vị lãnh 

đạo như Tổng Thống - Mặt trận dồn dập tiếng súng không dứt, ngày đêm Tổng 

Thống phải theo dõi chiến trường, mặt khác Tổng Thống phải liên tục đấu trí 
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hòa đàm trước những áp lực và dối trá của Ðồng Minh đã không muốn cho 

chúng ta tham dự trực tiếp vào bàn thảo Hiệp Ðịnh Ba-Lê. 

  

Từng giờ từng phút, lúc nào Tổng Thống cũng tỏ ra điềm tĩnh và can đảm ra sức 

tranh đấu quyết liệt cho quyền lợi và sự mất còn của quốc gia Việt Nam cho đến 

giây phút cuối cùng. 

  

Nhưng than ôi! 

  

Làm sao được khi mà tay của Tổng Thống cũng như của các Tướng Lãnh ngoài 

mặt trận đã bị trói chặt, khi mà vận nước đã đến hồi đen tối và khi mà lòng trời 

cũng đứng về phía mạnh và hình như Ngài cũng đã quyết định bắt buộc dân tộc 

Việt Nam phải trải qua một kiếp nạn không thể tránh khỏi thì từ Tổng Thống 

cho đến 17 triệu dân Miền Nam cũng đành cam số phận mà thôi. 

  

Từ khi ra nước ngoài, Tổng Thống cũng không ngại miệng tiếng thị phi vẫn 

luôn luôn cố gắng gặp gỡ nhiều cấp và cũng đã có nhiều dịp tâm sự cùng các 

cựu Sĩ Quan Võ Bị Dalat cũng như các chiến hữu khác, để khuyên nhủ anh em 

cố gắng giữ vững niềm tin, Quân Lực VNCH cố gắng giải phóng đất nước và 

mong anh em đừng bao giờ bỏ cuộc. 

  

  

Kính thưa Tổng Thống, 

  

25 năm tại đất người, Tổng Thống thường khuyên anh em đừng bỏ cuộc nhưng 

hôm nay Tổng Thống đã bỏ cuộc ra đi vĩnh viễn về nơi an nghỉ. Lần bỏ cuộc 

nầy không có ai có thể trách cứ Tổng Thống được cả - Nghĩa Tử - Nghĩa Tận. 

  

Thật vậy, từ ngày mất nước Tổng Thống đã bị nhiều nguồn dư luận lên án gần 

như đôi lúc quá khắt khe trong 2 việc là : Tổng Thống đã bỏ chạy không ở lại 

chiến đấu cùng anh em như lời đã hứa và sau đó là không lo gì cho đồng bào tỵ 

nạn cả. 

  

Hôm nay ở đây nhắc lại, chúng tôi không đủ tư cách luận công hay giải oan vì 

lịch sử về sau sẽ nhận xét công bằng hơn - lịch sử bao giờ cũng khách quan và 

công bằng. Nhưng dù gì công việc làm đã qua và tinh thần tranh đấu bất khuất 

của Tổng Thống đối với Quốc gia, đối với đất nước thì quả những nguồn dư 

luận kia có phần khắt khe và có phần nào oan uổng cho người có lòng. 

  

Việc Tổng Thống ra đi hay ở lại, đã là một sự trả giá xong xuôi giữa Cộng sản 

và Ðồng minh của chúng ta rồi. Hơn nữa sự ra đi của Tổng Thống là một áp lực 

đe dọa lấy cớ nếu Tổng Thống không đi thì Miền Nam không thể nào giải quyết 

được; Và đó là điều kiện căn bản Cộng sản đòi hỏi nhiều năm trên bàn hội nghị, 

và đó cũng là màn bịp bợm mua bán của BẠN và THÙ. 
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Về việc đồng bào tỵ nạn, có thể một vài tờ báo ngoại quốc diễn đạt lệch lạc và 

sai hẳn ý nghĩ của Tổng Thống. Làn sóng người Việt tỵ nạn lên đến hằng triệu 

người, cả thế giới phải điên đầu góp tay cứu giúp còn chưa xong, làm sao Tổng 

Thống có thể làm gì được khi thân phận chính mình cũng đang là một người tỵ 

nạn không biết về đâu. 

  

  

Thưa Tổng Thống, 

  

Trong sự mất mát lớn lao của đất nước qua 25 năm nay, chúng tôi biết Tổng 

Thống là người chịu đựng đau khổ âm thầm nhất, người chịu đắng cay nhiều 

nhất, nhưng Tổng Thống luôn luôn cố giữ yên lặng nuốt trôi tất cả buồn giận 

của thế nhân. Tất cả mọi người không ai bao giờ muốn mình có lỗi cả, chỉ việc 

đổ lỗi cho vị lãnh đạo là mình được yên tâm rồi ? Ðến ngay cả những kẻ mưu 

mô bán đứng miền Nam Việt Nam cho Cộng sản cũng đã tạo ra dư luận là 

QLVNCH là bất lực và tham nhũng để mất miền Nam! 

  

Chúng tôi biết trong nhà Tổng Thống, đặc biệt trong phòng đọc sách bị cấm 

không một ai được vào để ở đó Tổng Thống đôi lúc giam mình, yên lặng suy 

nghĩ hằng ngày hằng đêm. 

  

Cũng có những buổi chiều ngồi bên hồ vắng, Tổng Thống đã lặng đi hằng giờ 

trầm ngâm suy tưởng cho chính mình và cho đất nước rằng biết bao giờ được 

thanh bình và hơn 70 triệu dân thoát khỏi ách Cộng sản để có được tự do no ấm. 

  

  

Kính thưa Tổng Thống, 

  

Thôi, từ xưa tới nay, dễ mấy ai vội đem sự thành bại luận anh hùng? 

  

Tôi xin đọc vài vần thơ dưới đây của một cựu sinh viên Sĩ Quan Khóa 12 Võ Bị 

Dalat để tiễn đưa anh linh Tổng Thống cùng cánh Hoa Dù...bay về nơi vĩnh cửu 

- Nơi đó có hằng rừng Quốc và Quân kỳ - Nơi đó có những Hiệu kỳ của 4 Quân 

Ðoàn cùng toàn thể Hiệu kỳ của các Quân Binh Chủng, Nha Sở thuộc 

QLVNCH đang chờ chào đón Tổng Thống: 

"Chúng ta, trước như sau, vẫn Ðúng, 

Dưới trời xanh, sừng sững hiên ngang. 

Lời thề xưa...vẫn rền vang : 

- Không nề gian khổ, chẳng màng lợi danh ! 

Ai luận việc không thành, cứ xét. 

Mặc cho đời suy tính thiệt hơn. 

Chúng ta...không có gì buồn, 
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Tiếc chăng, 

Tiếc chăng chẳng được chiến trường phơi thây !" 

 

Hôm nay tụ họp nơi đây, trên 11 vị Tướng Lãnh, hàng trăm Sĩ Quan các cấp từ 

các nơi đổ về đứng bên cạnh Tổng Thống, nhưng chưa hết, xin Tổng Thống lướt 

qua hàng trăm vòng hoa chung quanh, gần như đầy đủ tên tuổi các Tướng Lãnh 

đều về đây tiễn đưa Tổng Thống. 

  

Chúng tôi cũng xin nguyện trước linh cữu của Tổng Thống vẫn luôn ghi tạc nhớ 

lời khuyên của Tổng Thống là Không bao giờ bỏ cuộc cho đến lúc toàn dân Việt 

Nam được giải phóng và tự do, no ấm. Nếu không làm được chúng tôi cũng xin 

bỏ mình theo Tổng Thống nơi đất người. 

  

Một lần nữa, chúng tôi xin cầu nguyện linh hồn của cố Tổng Thống NGUYỄN 

VĂN THIỆU ra đi được an bình và được mọi sự che chở trong vòng tay đầy ân 

sủng của đấng Từ Bi Toàn Năng Cao Cả trên trời. 

  

Muôn vàn tiếc thương - Nghìn thu vĩnh biệt. 

  

  

(cựu Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp đọc trước linh cữu của cựu Tổng Thống Ðệ 

Nhị Cộng Hòa NGUYỄN VĂN THIỆU) 

  

Nguồn: http://ngothelinh.tripod.com/DieuVan2.htm  

----------------------------------------------- 

Nam Phong tổng hợp 
Ngày 14/9/2019 
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