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Trò chuyện với con trai Dương Văn Minh: 

“Ba tôi hay nhắc làm gì cũng phải nghĩ đến 

dân tộc” – Kỹ sư Dương Minh Đức 

 

                             KIM ỬNG 
 

 
 

Kỹ sư Dương Minh Đức (con trai ông Dương Văn Minh 

– nguyên Tổng thống chính quyền miền Nam, nhậm chức 

không đầy 72 giờ trước 30/4/1975) được du học ở Pháp từ 

năm 1962. Ông tốt nghiệp kỹ sư ngành điện lạnh và sau này 

làm việc hãng Konica. Về thăm quê nhà đúng dịp kỷ niệm 

34 năm giải phóng miền Nam, ông bày tỏ một số suy nghĩ 

về ngày 30/4. 

 
Ông Dương Minh Đức 

- Từ sau khi ba tôi mất, nhiều lần trở lại Việt Nam, chứng kiến 

nhiều đổi thay của đất nước, tôi càng thấm thía khi nhớ lại những lời ba 
tôi thường nhắc nhở: “Mình có làm gì, đi đâu cũng phải nghĩ đến dân tộc 
là trên hết, phải trở về với dân tộc”. Kỹ sư Dương Minh Đức bày tỏ trong 
buổi trò chuyện với chúng tôi tại ngôi nhà riêng trên đường Nguyễn Thị 
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Minh Khai (ngôi nhà nằm trên khu đất rộng còn gọi là dinh Hoa Lan, 
được cấp cho gia đình Đại tướng Dương Văn Minh từ thời chính quyền 
cũ). 

Tản mạn một chút về tuổi thơ, kỹ sư Đức nhắc lại vài kỷ niệm cùng 
người chị gái Dương Thị Xuân Mai, em trai Dương Minh Tâm và Dương 
Thanh Bình, Dương Thanh Xuân – hai cô em con chú ruột (con ông 
Dương Thanh Nhựt, lúc ấy đang được ông bà Dương Văn Minh cưu 
mang). Hồi trước khuôn viên dinh Hoa Lan có giàn hoa lan rất đẹp; giờ 
không còn hoa vì không còn ai chăm sóc. Trong nhà, trừ phòng khách, 
cách bài trí ở các gian phòng đã thay đổi theo thời gian khá nhiều. 

Thế nhưng, đôi lúc ngồi lặng yên, kỹ sư Đức tưởng như không khí 
sinh hoạt thân mật của gia đình vẫn còn bàng bạc trong ngôi nhà, nơi 
bàn ăn lớn. Lũ trẻ năm xưa, giờ có người định cư ở Mỹ, người là kỹ sư 
tin học ở Pháp, người là giáo sư Toán ở Australia và người đang là luật 
sư làm việc tại Việt Nam. Ngẫm lại, hình như mỗi gia đình đều có câu 
chuyện riêng trong hoàn cảnh chung của đất nước. 

Tuy vậy, kỹ sư Đức cười nhẹ – ông cho rằng câu chuyện gia đình 
mình với người cha ruột là vị tướng lãnh của Sài Gòn cũ vang danh sau 
đảo chính Ngô Đình Diệm và chú ruột là người của cách mạng, không 
phải là trường hợp hiếm hoi của một gia đình Việt Nam trong giai đoạn 
lịch sử vừa qua. Nhưng đó là “điểm đáng chú ý” để Mỹ và chính quyền 
Sài Gòn cũ nghi ngờ dinh Hoa Lan là nơi che giấu ông Dương Thanh 
Nhựt. 

 
Gia đình Dương Văn Minh ở Đà Lạt 

Ông ấy có từng về dinh Hoa Lan không? Khi chúng tôi đặt câu hỏi, 
kỹ sư Đức khẳng định chú ruột của ông không hoạt động ở đây (bởi hai 
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cô con gái của ông Nhựt lúc ấy đang ở dinh Hoa Lan, dù đã thay tên, đổi 
họ nhưng vẫn sợ bị lộ khi nhận ra ông!). Mãi sau này, lúc còn là sinh 
viên ở Paris, kỹ sư Đức mới có cơ hội gặp gỡ ông Dương Thanh Nhựt 
trên đất Pháp. 

Được hỏi ý kiến nhận xét sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975, kỹ sư 
Dương Minh Đức cho rằng với tư cách là một người con, ông có thể hiểu 
phần nào tâm tư, quan điểm của người cha, khi ông Dương Văn Minh 
đứng ra đảm nhận vai trò Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ. 

- Tôi rất yêu quý ba tôi và vì là con trai lớn trong gia đình, được ông 
trò chuyện, trao đổi nhiều vấn đề nên tôi có thể cảm nhận được quan 
điểm sống, quan điểm chính trị của ông. Thứ nhất, ông là vị tướng sống 
trong sạch, không chấp nhận chuyện tham nhũng; thứ hai, trong nguyên 
tắc tìm giải pháp hòa bình cho đất nước Việt Nam, theo ông phải do 
chính người Việt Nam tự giải quyết. Tôi hiểu quan điểm của ba tôi luôn 
đặt dân tộc và sinh mệnh nhân dân trên hết. 

Chính vì vậy, ông không ngại đứng ra đảm nhận vai trò Tổng thống 
trong buổi hoàng hôn của một chế độ; trong tình thế các quân khu thi 
nhau thất thủ, các tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy và 
quân đội giải phóng đang chuẩn bị các mũi tiến công vào phòng tuyến 
Sài Gòn… 

Ba tôi là người luôn chủ trương hòa giải, hòa bình dân tộc và ông 
đã bác bỏ ý kiến của một số người yêu cầu “tử thủ” Sài Gòn. Tôi tin rằng 
đây là quan điểm xuyên suốt trong cuộc đời chính trị của ông “ yêu nước 
trước hết là phải cứu dân”. Trước đây, khi Mỹ đòi ném bom trên đê sông 
Hồng, chính ba tôi đã phản đối hành động này của Mỹ, họ làm như vậy 
chính là nhằm hủy diệt Hà Nội, sát hại nhân dân Việt Nam…! 

*** 

Kỹ sư Dương Minh Đức cho biết ông có ý định trở về sống hẳn ở 
Việt Nam. Quê nhà đã thực sự làm ông thoải mái khi luôn được nghe 
tiếng mẹ đẻ, hiểu rõ tâm tư và được trò chuyện, san sẻ nhiều điều với 
bạn bè.  
Hiện tại, ông tham gia hoạt động làm từ thiện cùng NSƯT Kim Cương 
trong việc hỗ trợ máy vi tính cho chương trình đào tạo nghề cho người 
mù ở Xuân Thới Thượng – Hóc Môn. 

Ông bày tỏ: Hồi nhỏ, sống ở dinh Hoa Lan, chúng tôi chịu ảnh 
hưởng má ở tính hay làm từ thiện. Má tôi chủ trương công việc làm từ 
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thiện thật căn cơ, cụ thể. Nếu muốn giúp đỡ ai thì phải làm sao đỡ đầu 
cho đến khi họ tự lực được. Má tôi giúp trẻ mồ côi bằng cách mua lò 
bánh mì và tạo điều cho trẻ học nghề. Các em khi biết làm bánh mì, sẽ 
tự xoay xở sống bằng chính tay nghề của mình. 

Lâu nay tôi muốn góp phần trang bị kiến thức, đào tạo kỹ năng, 
dạy nghề thiết thực về vi tính, về kỹ thuật làm phim ảnh cho người 
khuyết tật để họ có thể phát huy óc sáng tạo, làm ra sản phẩm và sống 
được bằng nghề nghiệp chuyên môn của họ. Tôi đã có dự án đào tạo và 
tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong tương lai, nếu được phép, tôi nghĩ địa 
điểm dinh Hoa Lan sẽ là nơi góp phần hỗ trợ hữu hiệu nhất cho hoạt 
động từ thiện này. 

Kim Ửng 

 Nguồn: http://honvietquochoc.com.vn/Tu-lieu/Tu-lieu-lich-su/Tro-chuyen-voi-

con-trai-Duong-Van-Minh.aspx 
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