
                  Nhớ Chị Tư *  Phu Nhân Bác Sỹ Nguyễn Tôn hoàn * 
 
(bài của GS Nguyễn Lý-Tưởng viết ngày 16/11/2012 sau khi được tin Chị Tư Hoàn qua đời) 
 
Mấy hôm nay, tôi bận nhiều chuyện phải đi đây đi đó, gặp gỡ anh em bạn bè...mãi đến chiều 
hôm qua 15/11/2012, tôi mới mở máy nhắn tin thì có người ở số điện thoại 408.791.5850 
(chắc là vùng San Jose) báo tin Bà Nguyễn Tôn Hoàn-Bình mới qua đời ngày 11/11/2012 tại 
Nam Cali (nhà người con gái)...Tôi đoán năm nay, Bà Tư Hoàn cũng vào khoảng 91-92 tuổi.  
 
BS Nguyễn Tôn Hoàn là một trong những lãnh tụ của Đại Việt Quốc Dân Đảng kế thừa Đảng 
Trưởng Trương Tử Anh. Ông đã từng là Tổng Trưởng Thanh Niên trong Chính Phủ Bảo Đại 
(1949) và Phó Thủ Tứơng đặc trách Bình Định (1964) thời Nguyễn Khánh. Bà Nguyễn Tôn 
Hoàn khuê danh là Phan Thị Bình, chúng tôi thường gọi Bà là Chị Tư Hoàn là một người 
Miền Nam, tốt nghiệp Trung học trứơc 1945, ra Hà Nội học Nữ hộ sinh qúôc gia (Sage 
Femme) thời đó, đối với một cô gái, được xem là rất danh giá. Chị có nhan sắc được liệt vào 
hạng hoa khôi trong giới học sinh, sinh viên và cũng có giọng hát rất hay làm rung động nhiều 
chàng trai Hà Nội, Saì Gòn.  
 
Được biết, năm 1945, chị là người đầu tiên lên sân khấu hát bài “Tiếng Goị Thanh Niên” của 
Lưu Hưũ Phứơc (bài hát nầy về sau đã trở thành Quốc Ca Việt Nam thời Qúôc Trưởng Bảo 
Đại (1949) và cũng là Quốc Ca của Việt Nam Cộng Hoà dưới thời Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (1955-1975) và hiện nay, người Việt tỵ nạn tại hải 
ngoại vẫn hát mỗi khi họp mặt trong các sinh hoạt cộng đồng.  
 
Chị là đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng từ thời Đảng Trưởng Trương Tử Anh còn sống 
(1944-1945) và chị cũng đã gặp anh Tư Hoàn (là một trong những cấp lãnh đạo của Đảng này 
cùng thời với Đảng Trưởng Trương Tử Anh tại Hà Nội 1945-1946) qua tình đồng chí, cùng 
hoạt động cách mạng, để từ đó trở nên tình vợ chồng. Trải qua thăng trầm của lịch sử, hai 
người sống với nhau cho đến tuổi ngoài 80...thì Anh Tư Hoàn đã vĩnh viễn ra đi, để chi ở lại 
sống thêm cả chục năm với con cháu, với anh em... 
 
Trước 1975, khi còn ở Sài Gòn, tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với chị. Mãi đến khi qua Mỹ 
(1994) tôi mới có dịp gặp BS Nguyễn Tôn Hoàn và gặp Chị tại TP Westminster, Nam Cali 
nầy. Không hiểu ai đã giới thiệu tôi với chị mà mỗi lần từ San Jose về đây, chị thường goị 
điện thoại cho tôi và lái xe đến nhà chở tôi đi ăn để nói chuyện. Chị thích nói về quá khứ, về 
lịch sử của Đảng Đại Việt, nhất là những chuyện mà sách vở báo chí chưa đề cập đến. Chị 
khám phá ra ở vùng Nam Cali nầy có hai người: một người  sinh quán Miền Nam, thuộc thế 
hệ tham gia cách mạng trước 1945 là Anh Hoài Sơn Ung Ngọc Nghĩa (năm nay cũng ngoài 
90 tuổi rồi) và một người sinh quán Miền Trung là Nguyễn Lý-Tưởng tôi đây, tham gia cách 
mạng khi mới 16 tuổi (1955) nhưng lại có cơ duyên gặp gỡ, quen biết nhiều người trong hàng 
ngũ tranh đấu của nhiều tổ chức cách mạng chống thực dân, chống Cộng sản của cả ba miền 
Trung, Nam, Bắc...nên cũng biết được một số chuyện ngoài sử sách để có thể hầu chuyện với 
chị được.  
 
Thời gian BS Nguyễn Tôn Hoàn từ Pháp về nước tham chính (1964) thì chị và các con của 
chị vẫn còn ở bên Pháp nên những việc xảy ra tại Sài Gòn hồi đó, chị không chứng kiến tận 
mắt. Những bí ẩn đàng sau các biến cố phải có người biết ít nhiều để trả lời những thắc mắc 
của chị. Mỗi lần chúng tôi trả lời hay trình bày lại chuyện xưa, chị thường ghi chép và có khi 
yêu cầu chúng tôi ghi lại cho chị để chị làm tài liệu. Năm đó, cách nay chừng 1,2 năm, chị cho 
biết chị đã vào tuổi 90, chị muốn viết lại cuộc đời của Anh Tư Hoàn và của chị...Chị lái xe 



đưa chúng tôi đi ăn, chị chụp hình hai anh em chúng tôi để làm kỷ niệm, chị ngồi hàng giờ ở 
chỗ làm việc của tôi để trò chuyện...Tôi thấy một bà già tuổi 90 rồi mà làm việc không biết 
mỏi mệt. Xem ra, chị hãy còn nhiều điều cần thiết mà làm chưa xong. 
 
Hơn một năm trước đây, chúng tôi được tin chị đau nặng phải vào bệnh viện giải phẩu tim. 
Sau đó, chị có điện thoại hỏi thăm...Và trong vòng một năm trở lại đây, chúng tôi không thấy 
chị liên lạc như trước nữa. Tôi nghĩ rằng sức khoẻ của chị không còn cho phép chị đi đây đi 
đó như xưa được nữa. Không ngờ, hôm qua nhận được điện thoại của một người ở xa báo tin 
chị đã vĩnh viễn ra đi! 
 
Tôi viết mấy dòng nầy để nhớ đến chị. Xin tất cả những ai quen biết với chị hãy cầu nguyện 
cho linh hồn Maria Phan Thị Bình tức Bà Nguyễn Tôn Hoàn-Bình được về nơi vĩnh phúc đời 
đời trên thiên đàng. Qua mấy dòng nâỳ, tôi xin gởi đến BS Nguyễn Hoàng Châu (con trai của 
chị, ở TP Fountain Valley) và Cô Oanh Hanley (con gaí của chị ở Los Altos) cùng đại tang 
quyến lời phân ưu chân thành nhất của chúng tôi (với tư cách Chủ Tịch BCH Trung Ương Đại 
Việt Cách Mạng Đảng). Ngoài ra, chúng tôi cũng không quên gởi đến Bà Thu Cúc ở Houston, 
là chị em của Chị Tư Hoàn, một người đã đến với chúng tôi bằng tất cả tấm lòng của một 
người chị luôn đi trước không đợi chúng tôi mở miệng “yêu cầu” điều gì, lời chia buồn của 
anh chị em chúng tôi, trứơc ra sự ra đi vĩnh viễn của Chị Từ Hoàn. Xin còn nhớ đến nhau. 
 
(Sau đây, chúng tôi xin gửi đến mọi người tài liệu dưới đây của NLT viết về BS Nguyễn Tôn 
Hoàn theo yêu cầu của Chị Tư Hoàn-Bình ngày 30/5/2010, cách nay 2 năm 6 tháng) 
 
Những kỷ niệm với Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn  
-Cựu Tổng Trưởng Thanh Niên trong CP Bảo Đại (trứơc 1954) 
-Cựu Phó Thủ Tướng đặc trách Bình Định  (1964) 
 
Bài của Nguyễn Lý-Tưởng 
 
Khoảng 1953, lúc đó tôi đang học tại trường Pellerin, Huế, do các Sư huynh Dòng Thánh Jean 
Baptiste de La Salle điều khiển. Một hôm, tôi được người anh là Nguyễn Văn Chương, đến 
thăm và cho biết “có Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng Trưởng Thanh Niên, là một nhân vật 
cao cấp của Đảng Đại Việt từ Sài Gòn ra thăm, hiện tạm trú tại khách sạn Morin, ngay trước 
mặt cầu Trường Tiền, bên cạnh Đài Phát Thanh, Huế, phiá Nam sông Hương”. Anh Chương 
cũng cho biết anh sẽ đến chỗ đó để chào thăm vị lãnh tụ của anh. Nghe anh nói như vậy, tôi 
cũng muốn đến đó để xem cho biết mặt vị lãnh tụ Đảng Đại Việt. Vì thế tôi đã đứng núp sau 
chân cầu thang để đợi...Khi vị lãnh tụ đi ngang qua, tôi nhận thấy ông là một người có gương 
mặt phúc hậu, đễ được cảm tình của người khác. Năm 1964, khi có dịp vào Sài Gòn, tôi đã 
đến tìm thăm ông Nguyễn Văn Mân lúc đó đang giữ chức Tổng Quản Đốc các Trung Tâm 
Huấn Luyện Cán Bộ Bình Định,  số 5 Đinh Tiên Hoàng (trước mặt sân vận động Hoa Lư), Sài 
Gòn. Nơi đây cũng là địa chỉ văn phòng Phó Thủ Tướng đặc trách Bình Định. Dịp đó, tôi có 
xin vào yết kiến Phó Thủ Tướng và tôi tự giới thiệu là sinh viên Đại học Sư Phạm Huế, thuộc 
gia đình Đại Việt có cha và anh hy sinh vì Đảng từ 1945 đến1955.  
 
Sau năm 1975, tôi bị tù dưới chế độ CSVN với tư cách là thành viên Ban Chấp Hành Trung 
Ương Đại Việt Cách Mạng. Trong tù, tôi đã gặp một số đảng viên Đại Việt thế hệ 1945 như 
các ông Nguyễn Văn Mân (Quyền Xứ Ủy Trưởng Đại Việt miền Trung, Nghị sĩ VNCH, 
1967), Hoàng Xuân Tửu (Nghị sĩ VNCH, 1967), Đoàn Văn Thái (Đổng Lý VP Bộ Nội Vụ, 
1964), Ung Ngọc Nghĩa (Giám Đốc Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Bình Định Nông Thôn 
Vũng Tàu, 1964), KS Phan Thông Thảo (Xứ Ủy Trưởng Đại Việt trước 1954), Lê Phùng Thời 



(Tổng Thư Ký Phong Trào Đại Đoàn Kết và Hoà Bình 1953, báo Tự Quyết...) Tôi nghe anh 
em kể: “Khi BS Nguyễn Tôn Hoàn ra Huế, lúc đó ông Ngô Đình Diệm đã qua Mỹ, ông Ngô 
Đình Cẩn đã mời 03 nhân vật lãnh đạo của Đại Việt ăn cơm tại tư thất của ông Ngô Đình 
Khả, gần nhà  thờ chính tòa Phủ Cam...Trong lúc trò chuyện, ông Cẩn có nói : Anh tôi (ý 
muốn nói ông Ngô Đình Diệm) trước khi đi ra ngoại quốc, có dặn tôi “Việc nhà thì nhờ chú lo 
cho mẹ, còn việc nước thì chú phải hỏi ý kiến BS Nguyễn Tôn Hoàn...” Lúc đó, anh em  họ 
Ngô đang hợp tác với Đại Việt trong Phong Trào Đại Đoàn Kết và Hoà Bình, 1953-
1954...Mùa Hè 1965, lúc đó tôi đang ở Nha Trang, được BS Thạch mời đến nhà ăn cơm. BS 
Thạch có kể lại: khi BS Nguyễn Tôn Hoàn ra Huế, ở tại khách sạn Morin thì anh em đã bố trí 
cho BS Thạch và ông Lê Phùng Thời lo an ninh (đứng trước cửa phòng khách sạn) ai muốn 
gặp BS Nguyễn Tôn Hoàn thì phải qua hai người nầy. 
 
Cuối tháng 7 năm 1994, sau 19 năm sống dưới chế độ CSVN, tôi và gia đình mới đến định cư 
tại Orange County, Nam California. Vào dịp Tết Ất Hợi, 1995, ở đây có tổ chức ngày Tân 
Xuân Hội Ngộ, quy tụ khoảng bốn ngàn (4.000) cựu tù nhân chính trị (diện H.O), Bác sĩ 
Nguyễn Tôn Hoàn và GS Nguyễn Văn Canh cũng được Ban Tổ Chức mời tham dự. Dịp nầy, 
ông Nguyễn Ngọc Liên (Chủ Tịch hội cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh) đã hướng dẫn 
Bác sĩ và Giáo sư đến thăm gia đình tôi tại TP Garden Grove, CA 92841. Tôi thật không ngờ 
được gặp lại hai vị trong hoàn cảnh nầy. Lúc bấy giờ BS Nguyễn Tôn Hoàn và Kỹ sư Hà 
Thúc Ký là “Đồng Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng”. Mấy tháng sau, tôi nhận được một 
văn thư do BS Chủ Tịch Đại Việt QDĐ cử tôi làm Ủy Viên Trung Ương Đại Việt QDĐ. Tôi 
đã viết thư trả lời “từ chối” vì trước 1975, tôi là thành viên trong Ban Chấp Hành Trung Ương 
Đại Việt Cách Mạng và sau 30/4/1975, tôi bị tù 13 năm dưới chế độ CSVN với danh nghĩa là 
“Tổng Ủy Viên Báo Chí BCH/TƯ/Đại Việt Cách Mạng”. Tôi mới qua Mỹ, phải lo chữa bệnh 
và ổn định đời sống cho cả gia đình. Tôi chưa có ý định trở lại sinh hoạt chính trị với danh 
nghĩa là thành viên Trung Ương của Đại Việt...Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn và luôn giữ 
những cảm tình đặc biệt với cá nhân BS Nguyễn Tôn Hoàn. Sau đó, tôi cũng có gặp lại BS 
một vài lần cũng như nhận được những cú điện thoại của BS thăm hỏi hay trao đổi những 
nhận định về tình hình chính trị, thời sự. Tôi vô cùng xúc động khi nghe tin BS đột ngột qua 
đời tại San Jose. Tôi đã viết thư phân ưu đến “Chị Tư Hoàn và gia đình”. Tôi cũng đã một vài 
lần có mặt tại những Lễ Giỗ do gia đình tổ chức để nhớ đến người quá cố. Những lần “Chị Tư 
Hoàn” về thăm con cháu tại Nam Cali đều có nhớ đến và có ghé thăm cá nhân tôi.  
 
Theo yêu cầu của “Chị Tư Hoàn” tôi viết lại mấy dòng trên đây để nhớ đến linh hồn Phêrô, 
một bậc đàn anh vào thời khai sinh của Đại Việt tại Hà Nội (1939-1946) cùng thời với Cố 
Đảng Trưởng Trương Tử Anh. Trong những lần tiếp xúc, trò chuyện thân mật với Cụ Trương 
Bội Hoàng tại Nha Trang (1965) và Tuy Hoà (1967), cụ thân sinh của Cố Đảng Trưởng 
thường nói với tôi “Xưa nay tôi chỉ biết người đại diện Đại Việt là BS Nguyễn Tôn Hoàn và 
KS Hà Thúc Ký...” câu nói đó của Cụ Trương thật quá đầy đủ ý nghĩa đối với quá khứ lịch sử 
của Đảng Đại Việt... 
 
                                                            TP Westminster, Nam California ngày 30/5/2010 
                                                                          GS Nguyễn Lý-Tưởng 
                                                             Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát ĐVCM 
 


