
COLONEL HO NGOC CAN 
 

Born in Rach Gia, South Vietnam in 1938, he graduated as sub-lieutenant from the Dong De, Nha Trang 
training camp. During his military career, he earned a total of 78 medals. 
 
 In 1973 at age 37, he was promoted provincial Governor--the youngest governor in Vietnam-- of 
Chuong Thien, a heavily infested VC area. When Saigon surrendered on April 30, 1975, he continued to 
fight until the next day when he ran out ammunitions.   
 
Taken prisoner, he was condemned to death on August 14, 1975. His last words were: 
 

"Had I won, I would not accuse you of all the crimes you are accusing me.  
I would not dishonor you like you dishonor me. 
I would not ask you the questions you are asking me. 
I have fought for the freedom of my people. 
I have deeds but no crimes.  
No one can accuse me of any crimes. 
History will judge whether you are the red bandits or I am a nguy. 
If you want to kill me, go ahead. Do not blindfold me. 
Down with the VC. Long live the Republic of Vietnam."  

 
One the same day in the same Can Tho soccer field, Lt. Colonel  Trinh Tan Tiep, provincial governor of 
Kien Thien was also shot to death. 
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HỒ NGỌC CẨN Là ĐẠI TÁ ANH HÙNG CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA  
 

Đại tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn nói lời cuối cùng trước khi bị Cộng Sản hành hình: 

 

“Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án 

tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi 

các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công 
mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc 

đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo 

Cộng Sản. Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm”. 

 

 

 

  

http://www.vietthuc.org/author/vu-kiem-minh/


Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn  
Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân  

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn sinh ngày 24.3.1938 tại xã Vĩnh Thạnh Vân, Rạch Giá. Thân 

phụ của ông là một hạ sĩ quan phục vụ trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam (danh 

xưng của quân đội trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống 

Ngô Đình Diệm). Đại Tá Cẩn sinh ra và lớn lên trong thời buổi chiến tranh, nên khi 

lên bảy tuổi ông sắp sửa cắp sách đến trường, thì chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ, 

việc học của ông bị gián đoạn. Mãi hai năm sau, tức vào năm 1947 ông mới được đi 

học lại, sau khi tình hình ở các thành phố trở lại yên tĩnh, quân Việt Minh rút về các 
chiến khu, quân Pháp chiếm đóng các thành phố, ông mới nhập học Trường Thiếu 

Sinh Quân Gia Định. 

Sau đó, ông theo học Khóa 2 Sĩ Quan Hiện Dịch tại Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH, 

Đồng Đế, Nha Trang. Tốt nghiệp, Chuẩn Úy Hồ Ngọc Cẩn được thuyên chuyển về 

Biệt Động Quân Vùng 4 Chiến Thuật Miền Tây, sau một khóa học Rừng Núi Sình Lầy 

của binh chủng Mũ Nâu. Khả năng quân sự thiên bẩm, tài chỉ huy và sự chiến đấu 
hết sức gan dạ của Chuẩn Úy Cẩn, đã đem nhiều chiến thắng vang dội về cho 

TĐ42BĐQ, nên ông được thăng cấp đặc cách nhiều lần tại mặt trận, và Trung Úy 

Cẩn được bổ nhiệm làm Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 42BĐQ, đặt dưới quyền chỉ huy 

của một chiến binh lừng lẫy và nhiều huyền thoại không kém là Thiếu Tá Lưu Trọng 

Kiệt. 

Vì những chiến công ngoài chiến trường, tính đến năm 1970 thì Trung Tá Hồ Ngọc 
Cẩn là chiến sĩ được tưởng thưởng nhiều huy chương nhất của Quân Lực Việt Nam 

Cộng Hòa, với 78 chiếc của gồm 1 Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, 25 Anh 

Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu, 45 Anh Dũng Bội Tinh với các loại Ngôi Sao, 3 

Chiến Thương Bội Tinh và 4 Huy Chương Hoa Kỳ. 

Năm 1973, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn được trao chức tỉnh trưởng Chương Thiện, một tỉnh 

có địa hình phức tạp nhất vùng đồng lầy Miền Tây, với cái gai nhọn nhức nhối mật 

khu U Minh Thượng, từ đó quân Bắc Việt và Việt Cộng phóng ra những cuộc đánh 
phá lớn, uy hiếp các quận xã hẻo lánh. Khi đó, ông mới có 35 tuổi, là vị tỉnh trưởng 

trẻ tuổi nhất của Việt Nam Cộng Hòa. 

Ngày 30-4-1975, lúc 9 giờ tối, gần nửa ngày sau khi Tướng Dương Văn Minh đọc 

lệnh đầu hàng, Đại Tá Cẩn cùng các sĩ quan trong Ban Chỉ Huy Tiểu Khu và các 

chiến sĩ Tiểu Khu Chương Thiện vẫn chiến đấu đến 11 giờ trưa ngày 1.5.1975, khi 

quân ta hết đạn, Đại Tá Cẩn lệnh cho thuộc cấp buông súng. Khi những người lính 
VC chỉa súng vào hầm chỉ huy Tiểu Khu Chương Thiện, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, vị 

Trung Úy tùy viên và các sĩ quan tham mưu, hạ sĩ quan và binh sĩ tùng sự đều có 

mặt. VC tạm cho các sĩ quan tham mưu được về nhà, còn Đại Tá Cẩn thì chúng áp 

giải ông sang giam trong Ty Cảnh Sát Chương Thiện. 

 



Ngày 14.8.1975, VC giải Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn về Cần Thơ xử bắn tại sân vận động. 

Trước khi bị bắn, ông khẳng khái tuyên bố: “Tôi không đầu hàng, các ông cứ bắn 

tôi đi. Nhưng trước khi bắn, hãy để cho tôi mặc quân phục và chào lá quốc kỳ của 

tôi lần cuối”. VC kính sợ ông, nhưng chúng đã từ chối. Tuy nhiên, VC chấp thuận 
không bịt mắt ông theo lời ông yêu cầu. Ông thản nhiên nhìn vào họng súng của kẻ 

thù, và tha thiết nhìn lần cuối quê hương đất nước và đồng bào trước khi súng địch 

nổ. 
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