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Nguyễn Văn Thiệu (5 tháng 4 năm 1923 – 29 tháng 9 năm 2001) là Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia 

Việt Nam Cộng hòa thời kỳ 1965-1967 và Tổng thống Việt Nam Cộng hòa thời kỳ 1967-1975. 

Nguyễn Văn Thiệu sinh tháng 11 năm 1924 (âm lịch) nhưng để phù hợp với phong tục thường dùng của 

người Việt Nam cho thêm ngày tháng vào ngày sinh với ý nghĩa điều này sẽ có may mắn hơn[1] nên đổi thành 

5 tháng 4 năm 1923, tại làng Tri Thủy, xã Tân Hải, huyện Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, trong một gia đình 

chủ đất nhỏ, sinh sống bằng nghề đánh cá ven biển[2] Ông có hai người anh: Nguyễn Văn Hiếu (hơn ông 

Thiệu 16 tuổi)[3] và Nguyễn Văn Kiểu. Nguyễn Văn Hiếu thời Đệ nhị Cộng hòa được bổ làm đại sứ ở Ý còn 

Nguyễn Văn Kiểu làm đại sứ ở Đài Loan.[4] 

Học hết lớp 9 ở quê nhà ông lên Sài Gòn để học nghề ở Trường Kỹ thuật Đỗ Hữu Vị. Sau đó, ông Thiệu được 

người anh cả Nguyễn Văn Hiếu giúp đưa vào học trong một trường dòng của Pháp[1] trường công giáo La Mã 

Pellerin tại Huế. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, ông hoàn thành khóa học và quay trở về nhà. Trong 

ba năm Nhật Bản chiếm đóng, ông làm ruộng cùng với cha mình. Quan điểm của ông Thiệu về chủ nghĩa dân 

tộc ngày càng gia tăng cùng với sự bại trận của Nhật Bản và sự quay lại của quân đội Pháp ở Đông Dương[2]. 

Binh nghiệp 

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945, ông tham gia lực lượng Việt Minh do Hồ Chí Minh 

đứng đầu[2] [1] [5]. Ông cùng các đồng chí của mình được huấn luyện trong những khu rừng trống bằng gậy tre 

vì họ không có súng trường. Năng lực quản lý của ông sớm được công nhận, sau đó được bổ nhiệm trở thành 

một người đứng đầu huyện[2]. Nhưng sau chưa đến một năm, ông bắt đầu thất vọng, "Tôi biết rằng Việt Minh 

là cộng sản, trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: "họ bắn người dân, họ lật đổ các ủy ban xã, họ tịch 

thu đất đai" [5]. Ông bí mật vào Sài Gòn, với sự giúp đỡ của anh trai Nguyễn Văn Hiếu ông được nhận vào 

học Trường Hàng hải.[1] Sau một năm, ông được phong hàm sĩ quan, nhưng ông từ chối làm việc trên một 

con tàu khi phát hiện ra những ông chủ người Pháp có ý định trả lương cho ông thấp hơn lương của tất cả sĩ 

quan Pháp. Ông đã hoàn toàn từ bỏ ý định về một cuộc sống trên biển. Rồi Nguyễn Văn Thiệu chuyển đến 

học khóa đầu tiên tại Trường Sĩ quan Việt Nam, sau trở thành Trường Võ bị Đà Lạt[2]. Tháng 6 năm 1949, 

ông tốt nghiệp với quân hàm Thiếu úy, tham gia binh nghiệp trong lực lượng Quân đội Quốc gia Việt Nam. 

Cùng năm đó, ông đến Pháp học ở Trường bộ binh Coetquidan. 

Trong những trận đánh chống lại Việt Minh, ông Thiệu nhanh chóng kiếm được danh tiếng vì sự dũng cảm 

và có năng lực chỉ huy [2]. Với chính sách chế tài đối với những sĩ quan ở miền Trung và miền Nam nên ông 

được điều ra Bắc. 

Năm 1951, ông kết hôn với con gái của một người hành nghề y thành đạt gốc ở đồng bằng sông Cửu Long, 

Nguyễn Thị Mai Anh. Bà là một tín đồ Công giáo Roma. Sau đó ông đã cải đạo, theo tôn giáo của vợ.[1] Ông 

bà Thiệu có ba người con: một gái, Nguyễn Thị Tuấn Anh và hai trai, Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Thiệu 

Long. 

Năm 1954, với quân hàm thiếu tá và chỉ huy một tiểu đoàn, Nguyễn Văn Thiệu đã dẫn đầu một cuộc tấn công 

vào ngôi làng quê hương mình, nổ mìn đánh bật lực lượng Việt Minh ra khỏi ngôi nhà ông đã từng trải qua 

tuổi thơ. [2]. 

Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam, năm 1955 ông gia nhập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với quân hàm Trung 

tá, giữ chức Chỉ huy trưởng Trường Võ bị Đà Lạt. Đến năm 1962, ông giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh, 

hàm Đại tá. 
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Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu 

Tham gia đảo chính và trở thành quốc trưởng 

Năm 1963, ông tham gia lực lượng đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau đảo chính, ông được 

phong hàm Thiếu tướng. 

Khi tướng Nguyễn Khánh thực hiện "chỉnh lý", nắm quyền lãnh đạo chính quyền, ông được cử giữ chức 

Tham mưu trưởng sau đó được cử giữ chức Tổng trưởng Quốc phòng. Năm 1965, ông được thăng Trung 

tướng. Cũng năm này, chính phủ của Thủ tướng Phan Huy Quát đã giải tán và trao quyền lãnh đạo quốc gia 

lại cho Hội đồng Quân lực. Hội đồng tướng lĩnh đã bầu ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và 

tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ông trở thành quốc trưởng và tướng Kỳ 

trở thành thủ tướng của chính phủ mới. 

Thành lập Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam 

 
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quan sát bản đồ Đông Á 

Năm 1967, dưới sự hậu thuẫn từ phía Mỹ và lực lượng đảng Dân chủ do chính ông thành lập, Nguyễn Văn 

Thiệu được bầu làm tổng thống, tuyên bố thành lập nền Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam, với 38% số phiếu. Ông 

giữ chức này cho đến khi chính thể Đệ nhị Cộng hòa sắp sụp đổ vào cuối tháng 4 năm 1975 (Xem Sự kiện 30 
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tháng 4 năm 1975). Thời kỳ này chính phủ Việt Nam Cộng Hòa càng lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ 

nhiều hơn cả chính phủ tiền nhiệm của Ngô Đình Diệm. Ông đã tập trung quyền lực vào ngành hành pháp 

trong khi làm suy yếu quyền lập pháp của quốc hội. 

Năm 1969, Tổng thống Thiệu kêu gọi hòa bình bằng cách đề nghị bầu cử bao gồm cả lực lượng Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nhưng phó Tổng thống Kỳ đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào để Liên 

minh với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đều rất nguy hiểm. [6] Cũng trong năm này, 

Nguyễn Văn Thiệu đã vượt quyền hiến pháp, cụ thể là điều luật quy định sự bất khả xâm phạm của dân biểu, 

để bắt giữ và mở tòa án quân sự kết án dân biểu Trần Ngọc Châu 10 năm khổ sai, sau khi vị dân biểu này đề 

nghị lập một đoàn gồm các nhà lập pháp Việt Nam Cộng hòa ra Bắc để đàm phán với Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa.[7] 

Năm 1971, Việt Nam Cộng hòa tổ chức bầu cử tổng thống. Sau cố gắng bất thành của Nguyễn Văn Thiệu 

trước kia nhằm gạt hẳn Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi cuộc đua, trong kỳ này Dương Văn Minh rút lui không tham 

gia tranh cử và Nguyễn Cao Kỳ cũng từ chối ra tranh cử nên cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên. Kết quả là 

Nguyễn Văn Thiệu đạt được 94% số phiếu.[8] 

Năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris, Mỹ triệt thoái hoàn toàn quân đội ra khỏi miền Nam. Một thời 

gian ngắn sau đó Hoa Kỳ cũng cắt giảm hầu hết các kinh phí viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa 

khiến khả năng quân sự của chính quyền bị suy giảm nặng. Tháng 3 năm 1975, sau khi Ban Mê Thuột (nay 

gọi là Buôn Ma Thuột) bị quân đội chính qui miền bắc đánh chiếm và quân đội miền nam phản kích thất bại, 

Nguyễn Văn Thiệu tỏ ra lúng túng rồi quyết định rút bỏ Cao nguyên Trung phần. Sai lầm chiến lược đó đã 

đưa đến những cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi các tỉnh Tây Nguyên và bị Quân giải phóng miền Nam tấn công 

gây thiệt hại nặng. Sau đó các tỉnh duyên hải miền Trung cũng thất thủ. 

Vài tuần cuối cùng trước khi cuộc chiến kết thúc, ông Thiệu lui vào trong dinh tổng thống ngày càng nhiều 

hơn, ngày càng ít nói chuyện với các cố vấn hơn, ngay cả với cố vấn cao cấp Mỹ người mà ông đã duy trì 

trong nhiều năm hiếm khi thấy ông trong những ngày tháng tư. Trước khi ông từ chức, một quan chức cấp 

cao mỹ đã hỏi tổng thống phản ứng thế nào trước những thất bại của quân đội, ông nói: tôi biết nên làm thế 

nào đây?. Khi các lực lượng quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Miền Nam Việt 

Nam sắp giành được chiến thắng, ông từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, 9 ngày trước khi Việt Nam 

Cộng hòa đầu hàng vô điều kiện. Phó tổng thống Trần Văn Hương lên thay làm tổng thống. 

Lưu vong 

Đêm 25 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu rời Việt Nam với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng hòa 

đến Đài Bắc để phúng điếu Tưởng Giới Thạch. Khi ông rời bỏ đất nước ra đi, khắp Sài Gòn, từ dân chúng 

đến giới báo chí lúc đó xôn xao tin đồn rằng Nguyễn Văn Thiệu đã đem theo 16 tấn vàng trong ngân khố 

quốc gia ra nước ngoài (mà sau này đã được xác nhận là tin đồn không có thực). Sau đó, ông đến Anh định 

cư. Ông sống một cuộc sống thầm lặng trong quãng đời còn lại và qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại 

Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. 

Vào năm 1992, ông đã lên tiếng tố cáo sự xích lại gần nhau giữa chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chính 

phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng ít lâu sau ông lại có ý muốn tham gia vào các cuộc thảo luận 

hòa giải dân tộc, điều này đã làm một số người cực đoan tức giận [2], còn tướng Trần Văn Đôn nhận xét qua 

hồi ký của mình (xuất bản năm 1997) thì ông Thiệu là người thức thời với chủ trương đối thoại với người 

trong nước. 

Nguyễn Văn Thiệu và Hiệp định Paris 
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Ông chính là người phản đối quyết liệt nhất việc ký kết Hiệp định Paris vào lúc đó, vì theo ông việc đó sẽ làm 

cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có được lợi thế đáng kể so với Việt Nam Cộng hòa. Cụ thể là người Mỹ sẽ 

chấm dứt những cam kết và ủng hộ của mình đối với Việt Nam Cộng hòa, đồng nghĩa với việc viện trợ cho 

chính phủ của ông bị cắt giảm và ưu thế quân sự sẽ nghiêng về phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nguyễn 

Văn Thiệu đã cố tình trì hoãn việc đồng ý ký kết hiệp định, nhưng phía Mỹ đã có quyết định dứt khoát về 

việc này và gây áp lực cho chính phủ của ông, trong thư của Tổng thống Nixon gửi ông vào ngày 16 tháng 1 

có đoạn: "Tôi đã quyết định dứt khoát sẽ ký tắt hiệp định vào ngày 23 tháng 1 năm 1973 tại Paris. Nếu cần tôi 

sẽ làm đúng như nói trên một mình. Trong trường hợp đó tôi phải giải thích công khai rằng chính phủ của 

ông cản trở hòa bình. Kết quả sẽ là sự chấm dứt không tránh khỏi và lập tức viện trợ kinh tế và quân sự của 

Hoa Kỳ - và một sự thay đổi nhân sự trong chính phủ của ông khó mà nói trước". Kết quả là Nguyễn Văn 

Thiệu chấp nhận ký kết hiệp định một cách miễn cưỡng, mặc dù đã được chính phủ của tổng thống Nixon 

cam kết sẽ đảm bảo sự tồn tại của Việt Nam Cộng hòa, Nixon cũng bí mật cam kết với Nguyễn văn Thiệu 

rằng sẽ khôi phục lại việc Hoa Kỳ cho B-52 ném bom không kích chống lại bắc Việt Nam để trả đũa cho bất 

kỳ cuộc tấn công tăng cường nào của những người cộng sản. Nhưng Nixon đã từ chức trước khi kết thúc 

nhiệm kỳ của mình. 

Nhận xét 

Nguyễn Văn Thiệu có ý kiến khác biệt với chính phủ Mỹ về văn bản chính thức của Hiệp định Paris, thực tế 

sau này cho thấy nhận thức của ông về sự thất bại có thể xảy ra cho Việt Nam Cộng hòa nếu chấp nhận văn 

bản đó là đúng đắn. (Cuối cùng, dưới áp lực của Mỹ, chính phủ của Việt Nam Cộng hòa đã bị buộc ký vào 

hiệp định Paris). Ông là vị nguyên thủ quốc gia có thái độ cứng rắn với Cộng sản với Lập trường bốn không: 

không chấp nhận, không thương lượng, không liên hiệp và không nhượng đất cho Cộng sản. Ông bị nhiều tai 

tiếng như vụ 16 tấn vàng và khả năng lãnh đạo quân sự. 

Trong những năm tại vị, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký tại Cần Thơ lệnh số 003/60 ban hành luật 

"Người cày có ruộng" (xem Cải cách điền địa (Việt Nam Cộng hòa)). Ông nói: "Hôm nay là ngày vui sướng 

nhất của đời tôi". Báo chí Hoa Kỳ hết lời ca ngợi, tờ Washington Evening Star gọi đó là "Tin tức tốt đẹp nhất 

đến từ Việt Nam kể từ khi kết thúc sự chiếm đóng của người Nhật". Còn tờ New York Times cho rằng "Có lẽ 

đây là cuộc cải cách ruộng đất không cộng sản mang nhiều tham vọng và tiến bộ nhất của thế kỷ 20". Theo 

ông Nguyễn Tiến Hưng trong sách Khi đồng minh tháo chạy: "Nhiều quan sát viên quốc tế đã cho chương 

trình "Người cày có ruộng" là một trong những chương trình cải cách điền địa thành công nhất ở các nước 

hậu tiến. Nó là điểm vàng son của nền Đệ nhị Cộng hòa". Chương trình này đã tạo ra một tầng lớp tiểu nông 

đông đảo, thúc đẩy kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp phát triển. Nông dân hăng hái sản xuất và năng suất 

lao động trong sản xuất lúa gạo tăng lên nhanh chóng, đời sống của nông dân được cải thiện. 

Đánh giá của người trong cuộc 

Tướng Cao Văn Viên, trong một cuộc phỏng vấn lúc cuối đời, đã có một số nhận xét về Nguyễn Văn Thiệu 

cũng như so sánh giữa Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm 

"Mỗi người độc tài theo cách riêng. TT Diệm cai trị nước như một quan lại của thời quân chủ, ông bẩm sinh 

chống cộng, tự ban cho mình “thiên mạng” cứu nước. ” 

TT Diệm tự hào về dân tộc, tự đại về gia đình, thích độc thoại, không chấp nhận dễ dàng sự chỉ trích. Ông 

chủ trương “tiết trực tâm hư ” nhưng bị ảnh hưởng nặng của gia đình. Còn ông Thiệu thì theo đường lối 

“độc tài trong dân chủ”, bên trong chi phối cả hai ngành lập pháp và tư pháp. Bàn tay sắt trong đôi găng 

nhung. 
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Vì không vững kiến thức như ông Diệm, ông Thiệu chịu khó thăm dò ý kiến của các chuyên viên, lắng nghe, 

đúc kết lại để quyết định một mình. TT Diệm dễ tin người xu nịnh nên dễ bị phản trắc. Ông Thiệu đa nghi 

Tào Tháo và không e ngại ban phát ân huệ để tạo phe cánh và chia rẽ đối phương như ông đã làm tại Quốc 

hội. Ông chủ trương “làm chính trị phải lì”. Bởi thế TT Thiệu “lật” ông Kỳ không khó và tồn tại lâu hơn TT 

Diệm nhưng ông không khí khái bằng ông Diệm. Ông Thiệu mưu sĩ, ông Diệm đạo đức. 

Câu nói nổi tiếng 

 Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm![9] 

 Đối với Cộng sản Việt Nam không có hội đàm/thương thảo, mà chỉ có đem bom ném lên đầu 

chúng nó! 

 Đất nước còn, còn tất cả; Đất nước mất, mất tất cả.[10] 

 Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay 

một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập! [11] 

 Sống không có tự do là đã chết. 

Giai thoại 16 tấn vàng 

Bài chi tiết: 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng hòa ( dươí đây) 

 

Trước và sau năm 1975 báo chí loan tin tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi ra đi đã mang theo 16 tấn 

vàng là tài sản quốc gia. Giai thoại này lan truyền rất rộng rãi nhưng không có xác nhận hay phủ nhận chính 

thức của chính quyền. Đến năm 2006, báo Tuổi trẻ đã thực hiện một loạt phóng sự điều tra xác nhận rằng 

toàn bộ số vàng (1234 thỏi) và tiền mặt (hơn 1000 tỷ đồng) đã được bàn giao cho Ban Quân quản "khớp với 

sổ sách từng chi tiết nhỏ" [12], như vậy ông Thiệu không có đem vàng của quốc gia đi. 

Ông Lữ Minh Châu nguyên Trưởng ban Quân quản các ngân hàng Sài Gòn - Gia Định, là người tổ chức tiếp 

quản toàn bộ tiền, vàng của chế độ Sài Gòn cũ cũng xác nhận 16 tấn vàng, tiền dự trữ và châu báu, nữ trang 

còn nguyên và được chuyển vào tài sản quốc gia [13]. 
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 Việt Nam Cộng hòa 
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 Richard Nixon 
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 Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Thi%E1%BB%87u 

 

 
 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu : Công và Tội 

 

 

 

Nhật Lệnh Của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 

Ngày Quân Lực 1973 

 

 

Lịch sử sau này sẽ phán xét công và tội của ông Thiệu nhưng rõ ràng là ông vẫn có trách nhiệm 

rất lớn trong sự sụp đổ của chế độ VNCH mà không ai có thể phủ nhận được. Sau 33 năm, nhiều 

người Việt Nam vẫn nhớ đến thành quả đáng chú ý của nền đệ nhị cộng hòa, những cố gắng của 

Nguyễn Văn Thiệu cùng một lúc vừa chống Cộng, vừa bình định Miền Nam Việt Nam để so 

sánh với những sai lầm, thất bại, hèn hạ của lãnh đạo CSVN; nhất là khi chế độ cộng sản Việt 

Nam tỏ ra khiếp nhược, run sợ và lụy thuộc CSTQ và tư bản phương Tây sau nhiều năm lên án 

“ông Diệm & ông Thiệu đã được người Mỹ đưa lên cầm quyền, làm tay sai cho đế quốc Mỹ”. 

Những gì ông Thiệu làm được, chúng ta thực sự biết ơn và trân trọng song chúng ta cũng cần 

http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_ref-6
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_ref-7
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_ref-8
http://saigontimesusa.com/bai/sinhhoat/letuongniem1157.shtml
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_ref-9
http://sites.google.com/site/gdvbdl/phu-nhn-tng-thng-vnch--nguyn-vn-thiu
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_ref-10
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_ref-11
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=135370&ChannelID=20
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_ref-12
http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/10/4/164691.tno
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phải thấy là những sai lầm của ông Thiệu rõ ràng đã gây ra những hậu quả tai hại cho hàng chục 

triệu người Việt Nam sau khi CSVN chiếm được cả nước. Điều mà nhiều người muốn nghe một 

lời giải thích từ ông Thiệu là: 

- Vì sao ông quyết định rút quân ở vùng 1 & 2 trong những tháng đầu năm 1975 đưa đến ngày 

30-4-1975? 

- Vì sao ông (và những người từng lãnh đạo nền đệ nhị cộng hòa) không hề có một hành động, cử 

chỉ hay lời nói nào để bày tỏ “thiện chí” với những quân-cán-chính đã ở lại trong nước & bị tù 

“cải tạo”, những đồng bào vượt biên ở các trại tị nạn hay vừa mới định cư ở xứ người trong suốt 

20 năm (1975-1995)? 

Tiểu sử: 
 

 Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923, tại làng Tri Thủy, xã Tân Hải, quận Thanh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

Sau khi tốt nghiệp lớp 9, ông lên Sài Gòn để học nghề. Tuy nhiên, không lâu sau, ông đăng ký 

vào khóa đầu trường Sỹ quan quân đội Việt Nam, sau trở thành trường Võ bị Đà Lạt. Năm 1949, 

ông tốt nghiệp với quân hàm Thiếu úy, tham gia binh nghiệp trong lực lượng người Việt trong 

quân đội Liên hiệp Pháp. 

Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam, năm 1955 ông gia nhập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với 

quân hàm Trung tá, giữ chức Chỉ huy trưởng Trường Võ bị Đà Lạt. Đến năm 1962, ông giữ chức 

Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh, hàm Đại tá. 

Năm 1963, ông tham gia lực lượng đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau đảo chính, 

ông được phong hàm Thiếu tướng. 

 
 

Khi tướng Nguyễn Khánh thực hiện “chỉnh lý”, nắm quyền lãnh đạo chính quyền, ông được cử 

giữ chức Tham mưu trưởng sau đó được cử giữ chức Tổng trưởng Quốc phòng. Năm 1965, ông 

được thăng Trung tướng. Cũng năm này, chính phủ của Thủ tướng Phan Huy Quát đã giải tán và 

trao quyền lãnh đạo quốc gia lại cho Hội đồng tướng lĩnh. Hội đồng tướng lĩnh đã bầu ông giữ 



10 

 

chức Chủ tịch “Hội đồng lãnh đạo Quốc gia” và tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch “Ủy ban 

Hành pháp Trung ương”. Ông trở thành Quốc trưởng và tướng Kỳ trở thành Thủ tướng của chính 

phủ mới. 

Năm 1967, Nguyễn Văn Thiệu được bầu làm tổng thống, với 38% số phiếu. Ông giữ chức này 

cho đến khi chính quyền Sài Gòn sắp sụp đổ vào đầu năm 1975 (Xem Sự kiện 30 tháng 4 năm 

1975). Thời kỳ này chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ nhiều hơn chính 

phủ của Ngô Đình Diệm. Ông Thiệu là người sáng lập đảng Dân chủ (Việt Nam). Ông đã tập 

trung quyền lực vào ngành hành pháp, làm suy yếu quyền của ngành lập pháp (quốc hội). 

 

Năm 1969, Tổng thống Thiệu kêu gọi hòa bình bằng cách đề nghị bầu cử bao gồm cả lực lượng 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nhưng phó Tổng thống Kỳ đã cảnh báo rằng 

bất kỳ nỗ lực nào để Liên minh với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đều rất 

nguy hiểm. Cũng trong năm này, Nguyễn Văn Thiệu đã vượt quyền hiến pháp, cụ thể là điều luật 

quy định sự bất khả xâm phạm của dân biểu, để bắt giữ và mở tòa án quân sự kết án dân biểu 

Trần Ngọc Châu 10 năm khổ sai, sau khi vị dân biểu này đề nghị lập một đoàn gồm các nhà lập 

pháp Việt Nam Cộng hòa ra Bắc để đàm phán với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 

Năm 1971, Việt Nam Cộng hòa tổ chức bầu cử tổng thống. Sau cố gắng không thành công của 

Nguyễn Văn Thiệu nhằm gạt Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi cuộc đua, Dương Văn Minh rút lui không 

tiếp tục tham gia tranh cử, Nguyễn Cao Kỳ từ chối thế chỗ ông. Cuối cùng, cuộc bầu cử trở thành 
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một cuộc trưng cầu dân ý mà Nguyễn Văn Thiệu đạt được 94% số phiếu. 

Năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris, Mỹ triệt thoái hoàn toàn quân đội ra khỏi miền Nam. 

Một thời gian ngắn sau đó Hoa Kỳ cũng cắt giảm hầu hết các kinh phí viện trợ cho chính quyền 

Việt Nam Cộng Hòa khiến khả năng quân sự của chính quyền bị suy giảm nặng. Tháng 3 năm 

1975, sau khi Ban Mê Thuột (nay gọi là Buôn Ma Thuột) bị quân đội chính qui miền bắc đánh 

chiếm, quân đội miền nam phản kích thất bại, Nguyễn Văn Thiệu tỏ ra lúng túng và quyết định 

rút bỏ cao nguyên. Sai lầm chiến lược đó đã đưa đến những cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi các 

tỉnh Tây Nguyên và bị Quân giải phóng miền Nam tấn công gây thiệt hại nặng. Sau đó các tỉnh 

miền Trung cũng thất thủ. 

Khi Quân giải phóng miền Nam sắp giành được chiến thắng, ông từ chức vào ngày 21 tháng 4 

năm 1975, 9 ngày trước khi Việt Nam Cộng hòa đầu hàng vô điều kiện. Phó tổng thống Trần Văn 

Hương thay làm tổng thống. 

 

Đêm 25 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu rời Việt Nam với tư cách là đặc sứ của Việt Nam 

Cộng hòa đến Đài Bắc để phúng điếu Tưởng Giới Thạch. Sau đó, ông đến Anh định cư. Ông 

sống một cuộc sống thầm lặng trong quãng đời còn lại và qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 

tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. 

Nguyễn Văn Thiệu và Hiệp định Paris: 
 

Ông chính là người phản đối quyết liệt nhất việc ký kết Hiệp định Paris vào lúc đó, vì theo ông 

việc đó sẽ làm cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có được lợi thế đáng kể so với Việt Nam Cộng 

hòa. Cụ thể là người Mỹ sẽ chấm dứt những cam kết và ủng hộ của mình đối với Việt Nam Cộng 

hòa, đồng nghĩa với việc viện trợ cho chính phủ của ông bị cắt giảm và ưu thế quân sự sẽ 

nghiêng về phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nguyễn Văn Thiệu đã cố tình trì hoãn việc đồng ý 

ký kết hiệp định, nhưng phía Mỹ đã có quyết định dứt khoát về việc này và gây áp lực cho chính 

phủ của ông, trong thư của Tổng thống Nixon gửi ông vào ngày 16 tháng 1 có đoạn: “Tôi đã 

quyết định dứt khoát sẽ ký tắt hiệp định vào ngày 23 tháng 1 năm 1973 tại Paris. Nếu cần tôi sẽ 

làm đúng như nói trên một mình. Trong trường hợp đó tôi phải giải thích công khai rằng chính 

phủ của ông cản trở hòa bình. Kết quả sẽ là sự chấm dứt không tránh khỏi và lập tức viện trợ 

kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ – và một sự thay đổi nhân sự trong chính phủ của ông khó mà nói 
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trước”. Kết quả là Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận ký kết hiệp định một cách miễn cưỡng, mặc dù 

đã được phía Mỹ cam kết sẽ đảm bảo sự tồn tại của Việt Nam Cộng hòa. 

 

 

Nhận xét 
 

 

Nguyễn Văn Thiệu đã bị phê phán về sự liêm khiết trong khi tại chức tổng thống, cũng như về 

khả năng lãnh đạo quân sự. Mặt khác, ông cũng đã có ý kiến chống đối với chính phủ Mỹ về văn 

bản chính thức của Hiệp định Paris, thực tế sau này cho thấy nhận thức của ông về sự thất bại có 

thể xảy ra cho miền Nam nếu chấp nhận văn bản đó là đúng đắn. (Cuối cùng, dưới áp lực của 

Mỹ, chính phủ của Việt Nam Cộng hòa đã bị buộc kí vào hiệp định Paris). 

Vào năm 1992, ông đã lên tiếng tố cáo sự xích lại gần nhau giữa chính phủ Hợp chủng quốc Hoa 

Kỳ và chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng ít lâu sau ông lại có ý muốn tham 

gia vào các cuộc thảo luận hòa giải dân tộc, điều này đã làm một số người cực đoan tức giận, còn 

tướng Trần Văn Đôn nhận xét qua hồi ký của mình(xuất bản năm 1997) thì ông Thiệu là người 

thức thời với chủ trương đối thoại với người trong nước. 

 

 

Đánh giá của người trong cuộc 

 

 

Tướng Cao Văn Viên, trong một cuộc phỏng vấn lúc cuối đời, đã có một số nhận xét về Nguyễn 

Văn Thiệu cũng như so sánh giữa Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm:”Mỗi người độc tài 

theo cách riêng. TT Diệm cai trị nước như một quan lại của thời quân chủ, ông bẩm sinh chống 

cộng, tự ban cho mình “thiên mạng” cứu nước. …TT Diệm tự hào về dân tộc, tự đại về gia đình, 

thích độc thoại, không chấp nhận dễ dàng sự chỉ trích. Ông chủ trương “tiết trực tâm hư ” nhưng 

bị ảnh hưởng nặng của gia đình. Còn ông Thiệu thì theo đường lối “độc tài trong dân chủ”, vỏ 

ngoài dân chủ nhưng bên trong chi phối cả hai ngành lập pháp và tư pháp. Bàn tay sắt trong đôi 

găng nhung. Vì không vững kiến thức như ông Diệm, ông Thiệu chịu khó thăm dò ý kiến của các 

chuyên viên, lắng nghe, đúc kết lại để quyết định một mình. TT Diệm dễ tin người xu nịnh nên 

dễ bị phản trắc. Ông Thiệu đa nghi Tào Tháo và không e ngại ban phát ân huệ để tạo phe cánh và 

chia rẽ đối phương như ông đã làm tại Quốc hội. Ông chủ trương “làm chính trị phải lì”. Bởi thế 

TT Thiệu “lật” ông Kỳ không khó và tồn tại lâu hơn TT Diệm nhưng ông không khí khái bằng 

ông Diệm. Ông Thiệu mưu sĩ, ông Diệm đạo đức. Những năm tại chức, Ông Thiêu bị ám ảnh bởi 

cái chết của TT Diệm. Đảng Cần Lao – dựa vào thuyết Cần Lao Nhân Vị – tổ chức quy củ hơn, 

với sự chỉ huy trực tiếp của hai ông Nhu và Cẩn, đi sâu vào Quân Đội với các quân ủy, như CS. 

Đảng Dân chủ yếu hơn, không dựa vào cương lĩnh vững chắc nào, chỉ có hình thức, được ông 

Thiệu thành lập để củng cố địa vị, không có ảnh hưởng trong Quân đội và quần chúng.”  

 

Câu nói nổi tiếng:  

 Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm!  
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■Ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản (Biếm chỉ Cộng sản nằm vùng khủng bố miền Nam Việt 

Nam trước năm 1975)  

■Công đức ngàn đời con tố mẹ, tình nghĩa trăm năm vợ tố chồng (Biếm chỉ chính sách đấu tố của 

Cộng sản)  

■Đất nước còn, còn tất cả; cộng sản thắng, mất tất cả.  

■Tôi mà tham nhũng thì cái chính phủ này sẽ sụp đổ chỉ trong 3 ngày!  

■Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay 

một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!  

■Làm kẻ thù của Mỹ thì dễ, làm bạn với Mỹ thì rất khó.  

■Sống không có tự do là đã chết.  

■Mỹ còn viện trợ, thì chúng ta còn chống cộng.(Theo vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Văn_Thiệu) 
 

 
 

 

  
Muờng Giang 

Ngày Quân Lực 19-6-2005, 

Nhớ lại Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu,và cuộc chiến chống 

Cọng Sản Bắc Việt xâm lăng VNCH 

 

Kính nhớ tất cả Anh Hùng Liệt Nữ VN, đã vị quốc vong thân. 
 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã vĩnh viễn ra đi nhưng ý chí chống cộng quyết liệt của Ông, đã 

nổi bật trong những năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Quốc Gia (6/1965 -4/1975) và đã chứng 

minh qua câu nói hùng hồn, bất hủ “Đừng nghe những gì cọng sản nói, hãy nhìn những gì cọng 

sản làm”. 

Tổng thống Ngô Đình Diệm có công giữ vững VNCH trong chín năm và Tổng thống Nguyễn 

Văn Thiệu, là người đã tiếp tục lèo lái con thuyền Quốc-Gia, chiến đấu trong điều kiện vô cùng 
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khó khăn, dầu sôi lửa bỏng trước áp lực bành trướng của cọng sản quốc tế, trong lúc đồng minh 

Hoa Kỳ lúc đó, không bao giờ có thực tâm yểm trợ hữu hiệu cho QLVNCH. Nhưng với quyết 

tâm của TT.Thiệu, chính phủ và toàn dân, cũng như sức chiến đấu anh dũng của quân đội Miền 

Nam. Nhờ vậy VNCH mới tồn tại được cho tới ngày 30-4-1975.Và bây giờ dù ai có thương ghét, 

hoan hô hay đả đảo, thì cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, cũng đã trở thành người 

thiên cổ vào ngày 29-9-2001, tại Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi. 

Ông mất để tự mình chấm dứt những oan khiên, lụy phiền chồng chất. Tất cả đều là hậu quả tất 

yếu của mười năm làm người lãnh đạo VNCH, chống lại cuộc xâm lăng của cọng sản Bắc Viê.t. 

Đây là một cuộc chiến bi thảm nhất của dân tộc VN, vì phải đương đầu với toàn khối cọng sản 

quốc tế, được tiếp tay công khai, bởi một số ít người,luôn được ưu tiên trong xã hội miền Nam 

lúc đó, suốt cuộc chiến. Đây là thành phần ngụy hòa của VNCH, gồm đám quan quyền đa số xuất 

thân từ lính Tây, bị thất sũng, hay vẫn đang tại chức nhưng bất mãn vì túi tham chưa đầy. Bên 

cạnh đó là một bọn người vong ơn bạc nghĩa,tất cả mang mặt nạ trí thức khoa bảng nhưng trái 

tim và cõi hồn thì bần tiện ích kỷ, trước những người lính trận, đã hết lòng liều chết, để bảo vệ 

mạng sống cho họ. Nhưng trên hết vẫn là nỗi buồn nhược tiểu VN, trước thái độ và hành động 

kiêu căng của đồng minh Hoa Kỳ, luôn ỷ vào đồng đô la viện trợ, bắt buộc VNCH phải phục 

tùng, rồi cuối cùng vì quyền lợi riêng tư, mà trơ trẽn bán đứng bạn bè cho cọng sản Bắc Việt vào 

ngày 30-4-1975. 

Công hay tội của những người có liên hệ tới vận mệnh Quốc Gia Dân Tộc, dĩ nhiên ai cũng có 

quyền phê phán, khen chê theo ý kiến của mình, nhất là hiện nay, tất cả uẩn khúc của lịch sử gần 

như được phơi bầy ra ánh sáng và ai cũng được đọc, biết hay nghe người khác kể. Cho nên tất cả 

phải dành cho lịch sử quyết đi.nh. Ngoài ra còn có cả bia đá và bia miệng, cũng là một phần của 

lịch sử, xưa nay không hề biết thiên vị ai, dù đó là vua chúa hay kẻ hèn nghèo trong xã hội. 

Vì lịch sử không bao giờ tự bẻ cong ngòi bút và chạy theo đuôi phường mạnh, để phê phán hàm 

hồ. Bởi vậy mới có những câu chuyện sử về Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung, Quang Trung và cả 

Hồ Chí Minh, Dương Văn Minh. 

Bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào, khi nghĩ tới số phận hẳm hiu của những vị lãnh đạo quốc gia 

cận đại, từ Cựu Hoàng Bảo Đại, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, Trần văn Hương.. nay tới phiên 

cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tất cả gần như không được ngủ yên nơi chín suối, chẳng 

những của bộ máy tuyên truyền cọng sản, mà tàn nhẫn hơn là do chính miệng của những người 

thường mệnh danh là sử gia, thật sư chỉ là những thợ viết không tim óc, thường mượn sự tự do 

quá trớn, để trả thù đời, sau khi đất nước trải qua một cuộc bể dâu tận tuyệt, ông xuống hàng chó 

và sâu bọ thành người. 

Ba mươi năm Việt Nam sống ngoi ngóp trong thiên đàng xã nghĩa, mới thật thấm thía và ý nghĩa 

biết bao về câu nói của người xưa, nay vẫn còn văng vẳng bên tai, hiển hiện trong mắt :” Đất 

nước còn thì còn tất cả – Đừng nghe những gì cọng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cọng sản 

làm “. 
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Tóm lại điều quan trọng của chúng ta hôm nay, nhất là những sử gia hiện đại, có dám bắt chước 

Tư Mã Thiên hay ít nhất như Phạm Văn Sơn, Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Đức Phương, Phạm 

Phong Dinh.. dám đối diện với sự thật, để nói lên những điều tai nghe mắt thấy , qua sự hiểu biết 

của mình, bằng lương tri và trái tim nhân bản VN. Những tên ngụy văn, ngụy sử, nguỵ quân tử 

của một thời hỗn mang điên loạn , giờ đã không còn thời cơ lên chức trời, để lấy giấy gói lửa hay 

dùng tay che mặt trời. Bởi vì hiện nay, gần như tất cả các văn khố trên thế giới, kể cả Nga Sô-

Trung Cộng..cũng đang lần hồi bạch hóa nhiều tài liệu lịch sử, có liên quan tới chiến cuộc Đông 

Đương, Đảng và các nhân vật cọng sản quốc tế VN liên hệ, trong đó có chân tướng Hồ Chí Minh. 

Đất nước hiện nay đang ngả nghiêng trong bảo tố vì sự xâm lăng không tiếng súng của kẻ thù 

truyền kiếp Trung Cô.ng. Đảng và các chóp bu cọng sản VN đang theo gót đàn anh thuở trước, 

trong chính sách đu giây giữa hai kẻ thù Tàu-Mỹ, hầu tìm một chỗ dựa để kéo dài quyền lực, 

được xây dựng trên máu xương sông máu VN, suốt bảy mươi lăm năm qua. Nhưng thời cơ đã 

thay đổi rồi, vận mệnh của đất nước, sớm muộn gì cũng do toàn dân định đoạt, chứ không phải 

do VC, Tàu, Nga hay Mỹ dù VC đang nắm quyền cả nước. Họ mới chính là những nhân chứng 

lương tâm cuối cùng của thời đại, để trả lời, minh oan và đòi lại công lý danh dự, cho những 

người Việt Quốc Gia và người Lính VNCH, qua bao thế hệ, đã hiến thân cho đại nghĩa dân tộc. 

 

 

1-THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA CỐ TT.THIỆU  
 

Như hầu hết vua chua từ cổ tới kim, thường vẽ chân cho rắn để tạo uy vũ cho người lãnh đa.o. 

Thân thế của vị tổng thống đệ nhị cọng hòa miền Nam VN, cũng bị sự huyễn hoặc và bói toán 

che phủ, làm cho ta không biết đâu là hư thực. 

Theo các tài liệu hiện hành, TT Thiệu sinh ngày 5-4-1923 tại Ninh Chữ, quận Thanh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận (Trung phần). Nhưng cũng có nguồn tin, đa số phát xuất từ những người chống đối, 

cho rằng Ông Thiệu vì tin vào các quân sư bói toán thân cận, nên đã đổi lại ngày sinh là 25-12-

1924 dương lịch, nhằm ngày 18-11 năm Giáp Tý. Thật ra trong thời kỳ nhiễu nhương tại VN, 

việc khai trồi sụt tuổi so với năm sinh, là một việc quá đỗi bình thường. Song le, đối với những vị 

lãnh đạo của đất nước, trực tiếp cầm đầu cuộc chiến đấu chống xâm lăng cọng sản Bắc Việt như 

cố Quốc trưởng Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, TT. Trần văn Hương và Nguyễn Văn Thiệu..thì sẽ 

trở thành đề tài lớn để kẻ thù, những kẻ đố kỵ,ganh ghét, vin vào đó, để mỉa mai xuyên ta.c. 

Nhưng chuyện này chỉ có thể xảy ra ở Miền Nam trước năm 1975, chứ tuyệt đối, vĩnh viễn và sẽ 
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chẳng bao giờ có thể xảy ra tại Miền Bắc trước tháng 4-1975 và cả nước từ đó tới nay. Nhiều 

danh từ và các câu chuyện trào phúng, hạ bạc như ‘ Năm Chuột, Tám Thẹo, Năm Lỳ..’, quá ư là 

tàn nhẫn, xuất hiện trên báo chí, sách vở và ngay cả những cái được gọi là sử liệu. 

Nhưng đó cũng chỉ là một thiểu số với ác ý có mục tiêu. Riêng trong tâm tư của hầu hết quần 

chúng thầm lặng, thì sự thay đổi trên nếu có, cũng chẳng qua là một thái độ hợp thời, một hành 

động tâm lý, nhằm gây ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với mọi người, khi vị nguyên thủ quốc 

gia, có chân mạng đế vương, xứng đáng nhận lãnh trọng trách lãnh đạo đất nước. 

Về thân thế của TT Thiệu, hiện cũng có nhiều tài liệu đề cập tới nhưng tựu trung đều viết, Ông 

xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng cũng đã theo học hết các bậc tiểu và trung học tại Thị Xã 

Phan Rang, tỉnh Ninh Thuâ.n. Sau đó vào Sài Gòn, học Trường Kỹ Thuật Đổ Hữu Vị (sau đổi là 

trường Cao Thắng) và cuối cùng là Trường Hàng Hải Dân Sự. 

Theo Nguyễn Khắc Ngữ, trong tác phẩm ” Những ngày cuối cùng của VNCH “, xuất bản sau 

năm 1975 tại Canada, thì ông Thiệu : 

- 1948, theo học khóa sĩ quan trung đội trưởng tại Trường Sĩ Quan Đập Đá ( Huế). Căn cứ vào kỷ 

yếu của Trường Vỏ Bị Quốc Gia Đà Lạt, thì khóa này chính là Khóa 1 Phan Bội Châu của 

trường. Năm đó khóa này có 63 SVSQ theo học và thủ khoa là tướng Nguyễn Hữu Có, người mà 

mới đây, được VC cho lên đài truyền hình phỏng vấn, cùng với Nguyễn Hữu Hạnh..trong dịp kỷ 

niệm 30 năm, mừng VN được sống trong thiên đàng xã nghĩa, sau khi đất nước đã chấm dứt 

chiến tranh. 

- 1949 mãn khóa, Ông Thiệu về phục vụ tại Miền Tây Nam Phần, rồi được sang tu nghiệp quân 

sự tại Coequidan. Ông cũng đã phục vụ trong các đơn vị tác chiến, của Quân Đội Quốc Gia tân 

lập, tại Hưng Yên (Bắc Phần), do Trung Tá Dương Quý Phàn chỉ huy. Lúc đó, cùng chung đơn vị 

có Cao Văn Viên, cả hai mang cấp bậc Trung Úy. 

- 1955 là Tư lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Huế. 

- 1958 thăng cấp Trung Tá, là Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. 

- Được theo tu nghiệp các khóa quân sự cao cấp về tham mưu, chính trị tại các quân trường của 

Hoa Kỳ như Port Leavenwort, Fort Blifs cũng như Okinawa (Nhật).-1959 tới 1963 : Tư lệnh Sư 

Đoàn 5 Bộ Binh, đồn trú tại Biên Hòa. 

-1/11/1963 tham dự cuộc binh biến và được thăng Thiếu Tứớng, làm Tư Lệnh Quân Đoàn IV. 

- Ngày 18/1/1965 thăng Trung Tướng, là Đệ Nhị Phó Thủ Tướng trong Nội Các Trần Văn 

Hương. 

- Ngày 19-6-1965, quân đội VNCH chánh thức đổi thành Quân Lực VNCH và ngày đó đã trở 

thành NGÀY QUÂN LỰC hằng năm cho tới nay, dù Miền Nam đã bi cọng sản Bắc Việt xâm 

lăng cưỡng chiếm tháng 5-1975. Ngày này, Trung Tướng Thiệu, được Hội Đồng Quân Lực, cử 

làm Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia (Quốc Trưởng). 

-Ngày 4/9/1967 đắc cử Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam. Thiếu tướng Không Quân 

Nguyễn Cao Kỳ là Phó Tổng Thống. Trong nhiệm kỳ này, chính phủ VNCH đã thực thi được 

nhiều cải cách quan trọng về giáo dục, nông nghiệp. 
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- Tháng 4/1972 tái đắc cử Tổng Thống lần thứ hai, cụ Trần Văn Hương là Phó Tổng Thống. 

- Từ đầu năm 1973, qua áp lực cúp viện trợ đồng thời với những bức thơ của Tổng Thống Mỹ là 

Nixon, hứa hẹn sẽ yểm trợ và can thiệp khi VC xâm lăng Miền Nam, nên TT Thiệu đã bắt buộc, 

ký vào Bản Hiệp Ước Ngưng Bắn tháng 2-1973, dù đã biết rõ ràng đây là văn tự mà người Mỹ ký 

bán VNCH cho khối cọng sản quốc tế, để đánh đổi quyền lợi của nước mình. 

-Ngày 26/3/1973 TT. Thiệu ban hành Luật Người Cầy Có Ruộng. Cũng từ đó cho tới lúc tàn 

cuộc chiến, người Mỹ đã gần như chính thức bỏ rơi miền Nam. TT Thiệu trước cảnh thù trong 

giặc ngoài, thêm CIA và điệp viên cọng sản nằm vùng ngay trong Dinh Độc Lập phá hoại, nên đã 

phải từ chức vào lúc 19 giờ 30 đêm 21-4-1975. Phó TT Trần Văn Hương lên thay thế nhưng cũng 

chỉ được vài ngày, rồi giao việc nước lại cho Đại Tướng Dương Văn Minh, để ông đầu hàng 

cọng sản vào trưa ngày 30-4-1975. 

 

Đêm 26-4-1975, TT Thiệu cùng Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm, được Hoa Kỳ giúp đỡ phương 

tiện, di tản tới Đài Loan. Sau đó Ông tới định cư ở Anh Quốc và cuối cùng cư ngụ tại Boston-

Hoa Kỳ. 

 

-Ngày 29/9/2001 Ông ngã bệnh và qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.Theo báo chí loan tải cũng như 

video ghi lại, thì đám táng của cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, có rất nhiều người tham dự, 

với đủ mọi thành phần . Nhiều người đã đến tận Âu-Úc, Canada và các tiểu bang xa xôi, thuộc 

các đảng phái chính trị, chính quyền, các quân binh chủng VNCH. Hiện diện trong suốt thời gian 

tang chế, có 10 cựu tướng lãnh QLVNCH như Ngô Quang Trưởng, Phạm Quốc Thuần, Lê Minh 

Đảo, Đào Duy Ân (KQ), Phan Hòa Hiệp, Lâm Ngươn Tánh (HQ), Trần Bá Di, Văn Thành Cao 
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và Mạch Văn Trường. Ngoài ra Ông còn được vinh hạnh, khi được đồng đội, đồng bào phủ lá 

quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ, của Quốc Dân VN trên quan tài, cũng như đã được Đức Hồng Y, 

Tổng Giáo Phận Boston, đến thăm viếng và ban phép lành, trước khi xác thân được hỏa táng. 

 

Qua lời kể của Băng Đình, cựu trưởng phái đoàn báo chí Phủ Tổng Thống, trên tạp chí Thế Giới 

Ngày Nay số 168 và Thiếu Tá Châu Bích, từng phục vụ nhiều năm tại Dinh Độc Lập, hiện sống 

tại Hạ Uy Di. Cả hai đều có nhiều cơ hội gần gũi với vị nguyên thủ quốc gia, khi công tác, thì TT 

Thiệu là người có tính tình rất bình dân mộc mạc, ăn nói huỵch toẹt theo nếp sống của người 

miền biển Phan Rang-Phan Thiết, không cần màu mè, mà chỉ muốn nói sao cho mọi người mọi 

giới, thông cảm là đủ rồi. Nhưng ngược lại khi muốn phổ biến văn bản tới quốc dân, cũng như 

người ngoại quốc , ông lại tỉ mỉ cẩn thận từ nội dung tới hình thức. Ông rất coi trọng thể diện 

quốc gia và cá nhân, nhất là không bao giờ sử dụng ngoại ngữ dù ông rất giỏi, chứ không phải 

như những tin đồn ác ý, nói vì sợ ám sát nên ông rất sợ và lệ thuộc người Mỹ trong mọi phương 

diện. 

 

Thật sự hoàn toàn trái ngược, căn cứ theo những nguồn tư liệu ghi lại, thái độ của TT Thiệu đối 

với TT Nixon, trong các cuộc Họp Thượng Đỉnh tại Honolulu và Midway..Nhưng quyết liệt nhất 

là đối với Kissinger tại Dinh Độc Lập, khi đương sự tới Sài Gòn vào những ngày cuối năm 1972, 

để bắt buộc VNCH ký vào bản hiệp ước ngưng bắn. 

Tóm lại, TT Thiệu là một trong những nhà lãnh đạo VNCH, có lập trường kiên quyết chống cọng 

sản xăm lăng miền Bắc. Hành động này chẳng những được thể hiện từ lúc còn có thực quyền, mà 

vẫn tiếp tục trong bước đường lưu vong khắp nẻo đường viễn xứ. 

 

Từ sau khi LX và khối cọng sản quốc tế tan rã gần hết, khiến cho tình hình thế giới rối loạn khắp 

nơi. Khác với quan niệm xưa trong giới truyền thông tây phương và VNCH, chỉ cần ngồi một 

chỗ, hay tới các thư viện ngoại quốc, đọc sử liệu, rồi từ đó mao tôn cương ngòi bút, theo sự 

thương ghét mà khen chê trên báo-sách. Ngày nay những người làm truyền thông phương tây, 

không cần là nam giới mà ngay cả những nữ phóng viên chiến trường, cũng đã từng trải qua 

những giây phút hiểm nguy nồi đầu súng, chẳng khác gì người lính trận tại các điểm nóng 

Kosovo, Grozny, Islamabad, Peshawar, Kabul, Kunduz, Iraq..Nhửng nữ phóng viên chến trường 

Christiane Amanpour (CNN), Jacky Rowland (BBC), Maggie O’Kane (Ireland), Marie Colvin 

(Hoa Kỳ)..đã trở thành thần tượng của các nhà báo, vì phong cách nói thật, khác hẳn với những 
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đồng nghiệp thuở trước. 

Như các phóng viên chiến trường ngày nay, Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu ngày xưa, luôn 

chứng tỏ là một tướng lãnh gan lỳ , biết chia xẻ với đồng đội nhũng hiểm nguy nơi chiến trường. 

Bởi vậy ông luôn có mặt ngay trong những miền lửa khói, đẫm máu và tàn bạo nhất trong quân 

sử VN và thế giới, giữa lúc vừa tạm ngưng tiếng súng , bom đạn, pháo kích như hồi Tết Mậu 

Thân (1968), Mùa hè đỏ lửa 1972 tại Tri.-Thiên, Bình Định, Kon Tum, An Lộc..và nhiều địa 

danh hiểm ác nhất, khắp bốn vùng chiến thuật, tại miền nam VN, trong cuộc chiến Đông Dương 

lần thứ 2 (1955-1975). Cảm động nhất đối với tâm tư của những người lính trận, trẻ tuổi xa nhà, 

là gần như tất cả các dịp xuân về, ông đều tới các tiền đồn nguy hiểm, xa xôi hẻo lánh hay các 

đơn vị nghĩa quân, để cùng ăn tết với họ, giữa bom đạn thay tiếng pháo mừng xuân. Thử đếm 

trên đầu ngón tay, suốt cuộc chiến, đã có bao nhiêu vị tướng lãnh miền nam,, dám đem cái sinh 

mạng kim cương vàng ròng, để giỡn mặt với tử thần như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ? 

 

Đặc biệt, trong cuốn video ghi lại cuộc họp mặt của tổng thống Thiệu và đồng hương người Việt 

tị nạn tại Colorado năm 1993, vào dịp ra mắt ” Ủy Ban hậu tái thiết cho một VN dân chủ “. 

Trong dịp này, cựu TT Thiệu đã tuyên bố trước cử tọa, là mình đã không còn xứng đáng để tiếp 

tục giữ bất cứ một chức vụ lãnh đạo nào, nếu có trong tương lai. Hơn nửa trong cộng đồng Tị 

Nạn VN hải ngoại, hiện có rất nhiều người tài đức và xứng đáng hơn ông nhiều,đã và đang dấn 

thân lèo lái con thuyền quốc gia, trong dòng sông lịch sử. Cuối cùng, ông thành thật gửi lời tạ tội 

và xin lỗi quốc dân, vì đã thất hứa bỏ nước ra đi trước ngày 30-4-1975, cũng như vì hoàn cảnh 

bắt buộc, đã phải cắn răng ban hành những mệnh lệnh quái ác trong năm 1975, làm cho hằng 

triệu đồng bào và đồng đội phải chết thảm thiết, oan khiên, đưa đất nước sớm lọt vào vòng nô lệ 

của đệ tam quốc tế. 

 

Chính những điều kể trên, khiến cho những người lính già VNCH, từng chiến đấu ngoài mặt trận 

lúc đó, nay may mắn được sống sót, sau khi đã nếm đủ đắng cay nhục hận, nơi mười hai tầng địa 

ngục trong cõi thiên đàng xã nghĩa VN..càng thấy gần gũi hơn với vị lãnh đạo của mình, ít ra 

trong việc ông đã cùng đồng chung chịu khổ với người lính trận tại chốn sa trường. Ngày nay qua 

núi sử liệu mọi phía được công khai mở rộng và quan trong nhất là mới đây, những nhân vật từng 

có liên hệ tới cuộc chiến VN, trong cũng như ngoài nước, bạn hay thù, như TT Nixon, ngoại 

trưởng Kissinger, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Phú Đức, Lâm Lễ Trinh, Bùi 

Tín, Võ văn Kiệt, Lý Quý Chung..giúp ta thẩm định lại, một cách công bằng và can đảm, khi 

xuống bút ghi lại những lầm lỗi to lớn của ông, vào những giờ phút nguy ngập của đất nước, như 

bất nhất ra lệnh bỏ cao nguyên, HuếĐDà Nẳng, triệt thoái QDI-II..làm tan vỡ nửa lực lượng quân 

đội và mất vào tay giặc hơn 3/4 lãnh thổ. Tệ nhất là ông cũng giống như Đại tướng Dương Văn 

Minh, không dám ở lại cùng lính và dân, khi ‘ thành mất thì chủ tướng phải chết theo thành’, để 

muôn đời sống trong thanh sử như các vi nam nữ anh hùng dân tộc Trần Bình Trọng, Nguyễn 

Biểu, Lê Lai, Võ Tánh, Ngô Tùng Chu, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, 

Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Khoa Nam, Phạm văn Phú, Lê văn Hưng, Trần văn Hai, Lê Nguyên 

Vỷ, Hồ Ngọc Cẩn..như lời hứa hẹn trong buổi lễ bàn giao chức vụ Tổng Thống VNCH cho Phó 

TT. Trần văn Hương. Nhưng dù tài liệu có hé mở cách nào chăng nửa, việc bắt từ chức và bỏ 

nước ra đi của TT Thiệu, cho tới nay còn khuya các sử gia biết hết sự thật, ngoại trừ các chóp bu 

Mỹ trong Tòa Bạch Ốc, ông Thiệu, Cụ Hương, ông Dương văn Minh, mới có đủ tư cách và thẩm 

quyền trả lời. Tiếc thay người Mỹ có bao giờ thành thật để ai tin ?còn tất cả các vị trên nay đã trở 
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thành người thiên cổ, không nói được và cũng không lưu lại cho hậu thế một lời nào. Riêng Thủ 

tướng Trần Thiện Khiêm, thì vẫn như thuở nào, im lặng mặc cho miệng đời dị nghị. Đại Tướng 

Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên có nói và viết nhiều, nhưng cũng chỉ là cái tôi muôn đời 

nay ai cũng biết. Tóm lại theo Nguyễn Văn Ngân, nguyên phụ tá chính trị lâu năm tại Phủ Tổng 

Thống, một cộng sự thân tín, đã bị chính ông Thiệu bắt giam, vì nghi kỵ phản bội, đả phát biểu 

rằng ‘ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong mười năm tại Dinh Độc Lập, đâu có khác gì ngồi 

trên bàn chông núi đao, vì luôn luôn phải đối phó với thù trong giặc ngoài và chính cả những 

người thân tín quanh mình, mà một số không ít, nếu chẳng là điệp viên của đệ tam cọng sản Hà 

Nội nằm vùng, thì cũng làm việc cho CIA Mỹ hay bọn gian thương bất lương Ba Tàu Chợ Lón. 

Tất cả đã cùng hiệp đảng với đồng đô la viện trợ, góp phần lớn làm sụp đổ VNCH ‘. Về trách 

nhiệm đối với cuộc binh biến ngày 1-11-1963, cũng theo các nguồn sử liệu hiện có, thì lúc đó 

ông Thiệu, tuy là đại tá tư lệnh SD5BB nhưng đối với hàng tướng lãnh quyền cao chức lớn, tại 

Bộ TTM cũng như Bộ TL/QD3, thì ông cũng chỉ là một thuộc cấp phải thi hành lệnh theo trên, 

đúng kỷ luật quân đội. Hơn nửa, ông chỉ ra lệnh tấn công Dinh Gia Long, khi biết chắc TT Diệm 

không còn trong phủ tổng thống. Bởi vậy sau này, ông thường tỏ thái độ ân hận, vì mình có quân 

trong tay nhưng lại bất lực không cứu nổi tổng thống trong lúc nguy khốn. Cuối cùng người đã 

phải chết thảm trong lòng chiếc thiết vận xa M113 mang số 80989, bởi sát thủ của Dương văn 

Minh là Nguyễn văn Nhung. Do lòng kính trọng trên, nên suốt thời gian làm tổng thống VNCH, 

ông Thiệu và gia đình luôn luôn tham dự các thánh lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm. 

 

2-BA NĂM XÁO TRỘN (1964-1967): 
 

Nền đệ nhất cộng hòa miền nam (1955-10/1963), tuy đã phạm nhiều lầm lỗi nhưng vẫn là một 

thể chế hợp hiến và trên hết có tự do dân chủ, đã mang lại phần nào ấm no hạnh phúc cho đồng 

bào miền nam, trong lúc đất nước đang bị tai họa chiến tranh. Bởi vậy nếu đem so sánh, thì miền 

nam lúc đó còn hơn nhiều quốc gia đương thời. Trong chín năm dài (1955-1963), VNCH đã ngăn 

chận hữu hiệu cuộc xâm lăng trắng trợn của cọng sản đệ tam quốc tế, đem lại an ninh hầu như 

khắp lãnh thổ Nam VN, từ Bến Hải vào tới Cà Mâu, chấm dứt sự hỗn loạn, do hậu quả và tàn tích 

của 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ. Rồi cuộc binh biến dành ngai vàng ngày 1-11-1963, gần 

như làm đổ vở tất cả những gì mà đồng bào đã có. Thật sự không có gì cả như lời hứa hẹn của 

các lãnh tụ và giả sử nếu có, cũng chẳng qua là cái men say chiến thắng, cùng sự tự phong gắn 

lon lá cho nhau của những người trong cuô.c. Cái trơ trẽn của nhân tình, khiến Lý Chánh Trung 

phải hạ bút một cách cay độc, khi nói tới hai chữ cách mạng, đã khiến cho mọi người phải ngao 

ngán tủi lòng, khi nghĩ về những cuộc cách mạng trong cận sử, qua các năm 1945, 1963 và cuối 

cùng là cuối tháng 4-1975. Tất cả đều cùng mang chung cái bản chất dối trá, mị dân bằng lớp son 

hào nhoáng bên ngoài, chỉ nhằm ru ngủ và thỏa mãn một vài đòi hỏi nhất thời của đám đông. 

Tóm lại cuộc binh biến ngày 1-11-1963 đã mở đầu cho ba năm xáo trộn chính trị tại VNCH. Tất 

cả cũng chỉ vì tranh giành địa vị, lợi lộc và chiếc ngai vàng ba chân đang bỏ trống, nên phải 

chỉnh lý, đảo chính, xuống đường..cho tới khi hai tướng Thiệu và Kỳ lên nắm quyền, dù nội bộ 

có tạm yên nhưng cũng là lúc lửa sân si bốc cháy rực trời, suýt chút nữa để Nam VN lọt vào tay 

cọng sản quốc tế Hà Nội vào thời điểm đó. 

 

Hỡi ơi chỉ có ba năm sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm nằm xuống trong lòng chiếc thiết vận 

xa của ta, do những viên đạn cũng của phe ta, thì Miền Nam đã có tới sáu chính phủ liên tiếp cầm 
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quyền, trị nước. Đó là Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương, Nguyễn Xuân 

Oánh, Phan Huy Quát và Nguyễn Cao Kỳ. Rồi thì biểu tình và thiên tai tại miền Trung. Tiếp theo 

là cuộc nổi loạn của bốn trại Lực Lượng Đặc Biệt Thượng tại Darlac. Nhưng trên hết vẫn là cái 

vô tình, vô luân, vô nghĩa của bọn giàu sang no cơm ấm cật, rửng mỡ nên cứ đứng núi này trông 

núi nọ, luôn luôn bốc lửa bỏ vào kho xăng hỗn loạn, đang ngùn ngụt cháy, làm cho VNCH gần 

như vô chính phủ, làm cho nền pháp trị có sẵn từ trước, đã bị đám loạn tướng, kiêu tăng và bọn 

thầy tu ích kỷ, toa rập phá vỡ toàn bộ. Chính cái bi thảm này, mới là nguyên nhân then chốt đưa 

tới sự sụp đổ của đất nước vào tay cọng sản. 

 

Theo sử liệu, trong ba năm xáo trộn chính trị, thì thời kỳ Nguyễn Khánh tham chính, từ cuối 

tháng 1-1964, gây chỉnh lý để hạ bệ các tướng Big Minh, Đôn, Kim, Đính, Xuân..cho tới khi bốc 

nắm đất Sài Gòn, bỏ quê hương tới Mỹ sống kưu vong, là chuỗi ngày hỗn mang nhất trong 20 

năm tồn tại của VNCH. 

Ngày 4-9-1967, liên danh quân đội của hai tướng Thiê.u-Kỳ đắc cử tổng thống, mở đường cho sự 

ổn định của nền đệ nhị cọng hòa Miền Nam (1967-1975). Ngày nay dù ai có gọi bằng một danh 

xưng nào chăng nửa, thì thực tế đây là thời kỳ an ninh trật tự xã hội đã được vãn hồi khắp nước, 

tạm thời chấm dứt những xáo trộn trầm kha trên sân khấu chính trị. Nhờ vậy nên đã giúp cho 

QLVNCH an tâm và đoàn kết trở lại như xưa, tạo nên sức mạnh, ngăn chống được giặc Bắc xâm 

lăng. Cuộc chiến còn đang tiếp diễn, thì não nùng thay Dương Văn Minh lên thay ngựa, đã dùng 

quyền lực, bắt người lính buông súng rã ngũ, để đầu hàng cọng sản quốc tế vào trưa ngày 30-4-

1975. 

Tóm lại trên đường tiến vào Dinh Độc Lập năm 1967, tổng thống Thiệu đã phải còng trên lưng, 

cái gia tài Mẹ VN hấp hối và rỉ máu, do Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh phá sản, trong cảnh 

tan hoang của buổi chợ chiều thời Ngô triều. Nói về thời kỳ nhiễu nhương trên, Nguyễn Hữu 

Thọ, chủ tịch bù nhìn của cái mật trận ma, tay sai Hà Nội, sau khi xâm lăng cưởng cướp được 

Miền Nam , đã phán “ Chính nhờ những cơ hội trên trời rớt xuống như thế này, nên CSBV mới 

chuyển bại thành thắng và cướp được VNCH “. Bởi vậy khi nhắc tới thời kỳ ổn định của Miền 

Nam, từ 1967-1975, ai cũng bảo đó là phép lạ. 

 

3-TỔNG THỐNG THIỆU VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG CSBV TỪ 1967-4/1975: 
 

Mổi lần nghỉ tới cảnh nhà tan người chết, nổi đói nghèo của đồng bào và niềm đau xót tủi nhục 

trước cảnh cọng sản VN công khai bán đất dâng biển, làm đầy tớ cho ngoại bang như hôm nay, 

khiến cả nước đều khinh ghét bọn việt gian, đội lớp trí thức và tôn giáo thời VNCH. Đây mới 

chính là những vết dao trí mạng đâm bồi thêm sau lưng người chiến sĩ Quốc Gia, giữa lúc họ 

đang hứng chịu bom đạn nơi sa trường. Trong hoàn cảnh hỗn mang đó, ông Nguyễn Văn Thiệu 

xuất hiện đúng lúc trên sân khấu chính trị Miền Nam, qua tầm vóc dù nay có bị thiên hạ ganh tị, 

bới móc chửi rủa chê bai. Nhưng lúc đó, thật sự ông vẫn hơn nhiều người đương thời và quan 

trong hơn hết, là lập trường chống công sản rất kiên quyết, không bao giờ khoan nhươ.ng. Những 

yếu tố trên rất phù hợp quan điểm và chính sách của Hoa Kỳ lúc đó, là muốn chiến thắng cọng 

sản đệ tam quốc tế, đang xâm lăng thôn tính VN.Do trên, ông đã được sự ủng hộ thành thật ban 

đầu của Mỹ. Nhờ vậy Tổng thống Thiệu mới ổn định được thời cuộc và giữ vững được 

MiềnNam, cho tới cuối tháng 4-1975. 
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Mới đây cựu ngoại trưởng Mỹ là Kissinger, một nhân vật bị mang tiếng là đã toa rập với cố Tổng 

thống Hoa Kỳ Nixon, dùng Hiệp định ngưng bắn Paris năm 1975, để bán đứng Đồng Minh của 

mình là nước VNCH, cho cọng sản đệ tam quốc tế. Ông đã viết trong tác phẩm “ Diplomacy “, 

rằng Hoa Kỳ vì muốn cứu mình, nên bắt buộc đã phải phản bôi Miền Nam. Cũng vì vậy tới nay, 

nước Mỹ đã phải trả một giá thật đắt với nhân loại, qua cái gọi là ‘ Hội Chứng Chiến Tranh VN ‘, 

về tội bất nhân, bất nghĩa, bất tín và hành động kẻ cướp của bọn con buôn chính trị hoạt đầu. 

Tóm lại cũng nhờ kinh nghiệm Mỹ phản bội VNCH, Đài Loan nên nhiều nước đồng minh của 

Hoa Kỳ, đã phải xét lại tình bạn cũng như sự hợp tác với kẻ bội tín, đưa tới hậu quả ngày nay là 

chẳng một ai muốn hợp tác thật sự với một quốc gia không có tình nghĩa, mà chỉ biết tính toán 

trong cuộc chơi, sao cho cả hai cùng được lơ.i. Trung Cộng, Đài Loan, Iraq, Iran, Bắc Hàn..là 

những bằng chứng đồng thời cũng là một bài học dạy khôn người Mỹ, đừng tưởng ai cũng hiền 

và cứ thất hứa lật lọng như VNCH ngày trước. Đối với những nước này, kể cả VC ngày nay, 

trong canh bài bịp, người Mỹ chừng nào mới lên mặt ngồi chung một chiếu với chúng, nói chi tới 

chuyện gạt người ? 

 

Cũng trong tác phẩm trên, Kissinger có đề cập tới sự sai lầm trầm trọng của Hoa Kỳ, khi tìm đủ 

mọi cách vào tham chiến tại Nam VN nhưng chỉ chiếu đấu bằng lý thuyết tại bàn giấy mà hầu 

như chẳng bao giờ thèm để ý tới thực tế chiến trường, nên bắt quân đội phải đánh giặc theo chủ 

đích có sẳn trong đơn đặt hàng của bọn siêu quyền lực lái súng, phần lớn là bọn Mỹ trắng gốc Do 

Thái, thời nào cũng nắm vận mệnh của Hiệp Chủng Quốc bằng thế lực kim tiền. Tóm lại đây là 

chiến thuật đầu voi đuôi chuột, chỉ nhằm phơi bầy lớp hào nhoáng bên ngoài và trên hết là thái 

độ độc tôn của kẽ có tiền, có học, luôn muốn người khác, cứ phải nhắm mắt làm theo ý mình, nếu 

cải hay phản đối lại, sẽ bị trù dập, ám sát hay dùng sử để bội bác hãm ha.i. Tất cả sự thật, mới 

đây đã được Nguyễn Tiến Hưng bật mí đủ trong tác phẩm ‘ Khi Đồng Minh tháo chạy ‘, xác 

nhận hiện tượng ‘ Đưa quân vào, rút lính ra, dựng lãnh đạo, giết tổng thống ‘ của người Mỹ đã và 

đang làm, không riêng gì tại VN mà hầu như khắp mọi nơi trên thế giới. 

 

Đây cũng là căn bệnh trầm kha của xã hội Mỹ, quen sống chủ quan trong cảnh thừa mứa tự do và 

vật chất, đến lúc sự lạc quan sụp đổ, thì chán nản tuyệt vọng, vội buông xuôi tất cả để tháo cha.y. 

Tệ nhất là muốn rửa mặt với mọi người, Hoa Kỳ lại dựng thêm lý do ‘ MIỀN NAM KHÔNG 

ĐÁNG ĐƯỢC CỨU VỚT ‘. Nhưng dù biện bạch thế nào chăng nửa, thì người ta cũng không thể 

không nhắc tới vấn đề nhân đạo, trong một cuộc chiến lâu dài, tiêu bao..với một kẻ thù cuồng sát 

như cọng sản Bắc Việt, coi mạng dân rẽ hơn lá rụng, con sâu cái kiến. Bởi vậy từ Hồ Chí Minh, 

Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng tới các chóp bu lãnh đạo Bắc Bộ Phủ ngày nay, đều 

giống nhau, chỉ biết lấy máu xương con người vô tội, làm phương tiện, để đạt cứu cánh sau cùng, 

bât chấp thủ đoạn, nhân tình..nên nói chi tới lòng ái quốc và sự thương dân. Bao nhiêu tội ác 

thiên cổ của đảng cọng sản suốt bảy mươi lăm năm qua, chỉ riêng hành động bắt trẻ vị thành niên 

cầm súng, dùng chế độ hộ khẩu công an khu vực, để kềm kep khủng bố người Việt miền Bắc, 

trong suốt thời gian chiến tranh. Vì coi mạng người Việt nhỏ hơn cây kim sợi tóc, nên lúc nào 

VC cũng áp dung binh pháp của Nga-Tàu dựa theo Clausewits, lấy thịt đè người, xiềng bộ đội 

trong tăng pháo hay cho lính uống thuốc kích thích trước khi xung trâ.n. Chiếu đấu với một kẻ 

thù lì lợm, bất nhân, mất nhân tính như VC, làm sao Hoa Kỳ và VNCH không bại trận ?. Cho nên 

dù có tranh luận thế nào chăng nửa hay đổ tội cho ai, cuối cùng cũng phải đi tới kết luận, như cố 

bộ trưởng tư pháp Mỹ Robert. Kennedy từng nói ‘LỖI LẦM TẠI VN NHIỀU TỚI NỔI, BẤT 
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CỨ AI CÓ LIÊN HỆ, CŨNG PHẢI ÍT NHIỀU PHẠM PHẢI ‘.Nói về chiến tranh VN hay đúng 

hơn là cuộc chiến Đông Dương lần thứ 2 (1955-1975), các nhà sử học trong cũng như ngoài 

nước, hay lấy trận Ấp Bắc (Định Tường) đầu năm 1963, cuộc triệt thoái của Quân Đoàn II tại 

Cao Nguyên Trung Phần và QD I ở HuếĐDà Nẳng, vào những ngày đầu tháng 4-1975, làm 

những sự kiện lịch sử quan trọng nhất, để phê bình các cấp lãnh đạo đầu nảo của VNCH tại Dinh 

Độc Lâp cũng như ở các Quân Khu. Chính những trung tâm quyền lực này, đã lợi dụng chức vụ 

và kỷ luật quân đội, để ngăn cản, làm rối loạn cùng sự tiêu hao việc thống nhất chỉ huy tại chiến 

trường. Ngoài ra không có kế hoạch thích ứng, để giải quyết những khó khăn nguy ngâ.p. Tệ hơn 

hết là sự chia rẽ, bất hợp tác trong nội bộ, khiến không mấy ai thực lòng nghĩ tới đại sự của quốc 

gia dân tô.c. Cũng may, QLVNCH còn có rất nhiều sĩ quan các cấp tài giỏi, đạo đức, có tình yêu 

nước nồng nàn và những chiến sĩ can trường trong mọi quân binh chủng, kể cả những người lính 

Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, Xây Dựng Nông Thôn, Cảnh Sát Dã Chiến..Chính nhờ họ, mà 

VNCH mới tồn tại được trong hai mươi năm khói lửa, nhờ họ nên nhiều người có cơ hội thăng 

tiến thành cấp tướng, tá, khoa bảng, trí thức, văn nhân nghệ sĩ..nay đang khoe mặt với đời ô trọc, 

biển dâu, tôn ti đảo lộn, nhiều lúc đối diện, không biết đâu mà mò, không nhận rõ được ai là 

thằng, là ông vì ai cũng tài giỏi và có chức phận hết. Sau rốt cũng nhờ họ, nên tránh được nhiều 

tổn thất về nhân mạng cho thường dân cũng như binh lính miền Nam. Đây chính là nhận xét của 

nhà quân sử nổi tiếng, S.R Thompson, rất nhiều lần không tiếc lời ca tụng, sự thiện chiến và lòng 

can đảm của người lính bất hạnh VNCH. 

 

Từ tháng 2-1965, vì tình hình hổn loạn, nên Tổng thống Mỹ là L.Johnson đã ra lệnh oanh tạc Bắc 

Việt, đồng thời gởi quân bộ chiến vào giúp Nam VN. Nhiều đồng minh của Mỹ lúc đó như Úc, 

Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan, Đài Loan, Đại Hàn, củng tham dự cuộc chiến. Chính vì lý 

do này, mà trong suốt cuộc chiến và tới ngày nay, VC cũng như đám lục bình ăn cơm quốc gia 

thờ ma cọng sản, đã không ngớt rêu rao tuyên truyền rằng VNCH rước voi dầy mã tổ, bán nước, 

giết dân Viê.t. Nhưng rồi tất cả đã hiện nguyên hình sau ngày 1-5-1975, đã trở thành những 

chuyện khôi hài cười ra nước mắt, qua các vụ bán Hoàng Sa, Trường Sa, đất đao biên giới, biển, 

lãnh hải cho Trung Cộng, cùng hằng ngàn câu chuyện bi thảm trào phúng của xã nghĩa, đủ xác 

nhận ai là kẻ bán nước hiện nay. 

 

Riêng câu chuyện rước voi vào dầy mã tổ Hồng Lạc, cũng là câu chuyện lâm ly nức nở, hiện 

cũng được mọi phía đào xới phơi bầy ra ánh sáng. Theo tài liệu của C. Jian trong ‘ China and VN 

War 1945-1975 ‘ và gần đây là ‘ Đem giữa ban ngày ‘ của Vũ Thư Hiên, vào ngày 16-5-1965, 

chính Hồ Chí Minh lúc đó là chủ tịch nước VN Dân Chủ Cộng Hòa (Cọng sản Bắc Việt), đã yêu 

cầu các nước trong khối cộng sản đệ tam quốc tế như Liên Xô, Trung Cộng, Đông Đức, Đông 

Âu, Bắc Hàn, Cu Ba..gởi quân vào tiếp viện miền Bắc. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, sốt sắng nhất 

là Mao Trạch Đông, đã đưa ngay Hồng Quân vào giúp Hồ cứu nước. Tính tới cuối năm 1968, 

Trung Công quân viện cho Hà Nội bảy Sư Đoàn Công Binh và 16 SD Pháo đủ loại, kể cả súng 

cao xạ phòng không. Quân Tàu đỏ đóng khắp nơi, từ biên giới Hoa-Lào-Việt vào tới tận vỹ tuyến 

20 ở Thanh Hóa. Tháng 3-1969, do sự bất hòa giửa hai nước về vấn đề Lào-Kampuchia, nên Mao 

đã rút hết Hồng quân về nước. Ngoài ra trên đất Bắc còn có nhiều cố vấn Liên Xô, Đông Đức, 

Tiệp Khắc, Ba Lan. Riêng Bắc Hàn và Cu Ba, trong suốt cuôc chiến, đã quân viện cho VC nhiều 

đơn vị tác chiến. Ngày nay tại Hà Nội vẫn còn nhiều mồ mã của các tử sĩ ngoại quốc, đã chết vì 

chiến tranh VN. Có điều vì Hồ và đảng che đậy quá kỷ, cho nên mặt thật của việc đánh Mỹ cứu 
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nước, gần mấy chục năm sau mới được phơi bầy.Ngày 4/9/1967 tướng Nguyễn Văn Thiệu đắc cử 

tổng thống, nhờ đó những xáo trộn chính trị mới dần hồi chấm dứt. Đây cũng là thời gian thành 

công của Chiến dịch Phượng Hoàng , nhằm loại trừ các thành phần CSVN đang nằm vùng khắp 

nơi. Dịp này, chính quyền đã thành lập các cơ cấu hạ tầng, cũng như hệ thống thẩm định dân tình 

tại các xã ấp xôi đậu, vản hồi được an ninh trên hầu hết lãnh thổ của VNCH. Sự thành công trên, 

đã được tướng Westmoreland, tổng tư lệnh quân lực Mỹ và Đồng Minh tại VN, nhận xét ‘ Năm 

1967, QLVNCH đã tiến triển vượt bư.c. Nhờ vậy đã bảo vệ được lãnh thổ trong hoàn cảnh đất 

nước đang khó khăn, sau mấy năm biến loạn chính trị với thù trong giặc ngoài. Điều này ít có 

quân đội nào trên thế giới, có thể thực hiện tốt đẹp được như vậy ‘. Cũng nên nhớ rằng, trước khi 

xãy ra biến cố Tết Mậu Thân (1968), ngoại trừ binh chủng Dù, TQLC, LLDB cuả QLVNCH, 

được Mỹ trang bị một số vũ khí mớị Còn tất cả, kể luôn BDQ vẫn phải xử dụng, số lớn quân cụ 

vũ khí của Pháp để la.i. Còn viện trợ Mỹ hầu hết được sản xuất từ hai kỳ thế chiến. Trong khi đó, 

CSBV được toàn khối cọng sản đệ tam quốc tế, viện trợ tối đa, từ tiền bạc, tinh thần tới quân 

trang dụng và nhiều nhất đều của Liên Xô, Trung Cộng, Đông Đức..Nhiều loại vũ khí hiện đại đã 

được bộ đội Bắc Việt, xử dụng trên khắp chiến trường Nam VN như các loại Tiểu Liên AK-47 

(LX), AK-56 (TC), AK-MPiKM (Đông Đức), AKM-63 (Hung), AKVZ-58 (Tiệp) + Súng Chống 

Chiến Xa RPG-2B (B40 của LX), B-56 (Tiệp), B-27 (Trung Cộng), RPG-7(B41 của LX), B-69 

(TC), các loại Chiến Xa T-54, Thủy Xa PT-76 và Đại Bác tầm xa 122 -130 ly (LX).Vì những thất 

bại quân sự liên tiếp, nên Bắc Việt đã phải thay đổi chiến thuật, chiến lươ.c. Về chính trị, Hà Nội 

xử dụng bọn nằm vùng trong hàng ngủ khoa bảng trí thức, giáo vận Miền Nam, để đánh phá 

không ngừng nghĩ chính quyền, qua chiêu bài đòi hỏi tự do, dân chủ..trên báo chí, sách vở, biểu 

tình, xuống đường. Về quân sự, thay đổi từ du kích sang địa chiến, dùng người làm phương tiện 

mở các cuộc tổng công kích, chỉ với mục đích gây tiếng vang khắp thế giới, để biện minh về sự 

xâm lăng Miền Nam. Tại Hoa Kỳ và Âu Châu, thế lực cọng sản đệ tam quốc tế, dùng tiền bạc và 

tuyên truyền, trà trộn vào các phong trào phản chiến thân Cộng, mục đích hạ uy tín của VNCH 

trên diễn đàn quốc tế, nhất là tại nước Mỹ, đang có nhiều thanh niên tham gia quân đội chiếu đấu 

tại VN, bằng thủ thuật đánh lạc hướng dư luận thế giới về ý nghĩa của cuộc chiến chống xâm 

lăng cọng sản của người Việt Quốc Gia. Nhờ vậy VC đã chiến thắng cuối cùng, không phải tại 

mặt trận, mà ở New York, Hoa Thịnh Đốn, Paris, Luân Đôn. 

Ngày 30-1-1968 nhằm mồng một Tết Nguyên Đán Mậu Thân, giữa lúc đồng bào đang nô nức 

đón xuân, trong thới gian hưu chiến. Nhưng VC đã bội ước, lợi dụng QLVNCH không đề phòng, 

bất thần xua 283.000 cán binh bộ đội miền Bắc, gây nên cuộc chiến long trời lở đất tại thủ đô Sài 

Gòn, 5 thành phố, 36 thị xã, 64 quận lỵ và 50 xã ấp. Cuộc tàn sát đẳm máu của cộng quân, đã làm 

cho hơn 40.000 thường dân vô tội bị thảm sát. Hằng trăm ngàn nhà cửa, trường học, cơ sở tôn 

giáo, bệnh viện và nhiều di tích lịch sử lâu đời của dân tộc, bị bom đạn tàn phá tiêu hủy tận 

tuyê.t. Nhưng man rợ và thê thảm nhất lại thành phố Huế, CSBV và bọn VC địa phương như 

Hoàng Phủ Ngọc Tường-Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Lanh, Hoàng Kim Loan..trước 

khi tháo chạy vào ngày 26-2-1968, đã sát hại hơn 4000 đồng bào vô tô.i. Trong số nạn nhân chết 

thảm, có nhiều vị giáo sư Tây Đức đang giảng dạy tại viện Đại Học Y Khoa Huế lúc đó như vợ 

chồng bác sỹ Hort Gunther Krainich, bác sỹ Raimund Discher và bác sỹ Alois Alterkoster..Thi 

thể các nạn nhân được vùi tại nhiều nấm mồ tập thể trong nội thành và ngoại ô Huế. Xác các nạn 

nhân sau đó được cải táng tại Nghĩa Trang Ba Tầng ở Hương Trà (Thừa Thiên). Sau ngày 30-4-

1975, VC lại cho xe ủi đất san bằng toàn bộ nghĩa trang trên, để phi tang tội ác thiên cổ nhưng 

cho dù xác thân của nạn nhân đã biến thành tro bụi, vẫn còn bia miệng và sử liệu nhắc nhớ ngàn 
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đời. Tóm lại trong trận chiến Tết Mậu Thân 1968, cọng sản Bắc Việt đã thất bại hoàn toàn về 

quân sự nhưng lại được hệ thống báo chí truyền thông Mỹ, đổi trắng thay đen, bẻ cong ngòi bút, 

khiến cho Quân Lực Hoa Kỳ, Đồng Minh và VNCH trở thành bại trâ.n. Hậu quả làm cho người 

Mỹ bi quan cuộc chiến, gây nên cảnh chia rẽ khắp Hiệp Chủng Quốc, cộng thêm phong trào phản 

chiến đòi Mỹ rút quân, làm cho Tổng thống L.Johnson không ra tái cử. 

 

Tháng 11-1968, R.M Nixon đảng Cộng Hòa, đắc cử tổng thống và trước thành quả ổn định của 

VNCH, năm 1969 Hoa Kỳ tuyên bố rút quân và bắt đầu thi hành kế hoạch VN hóa chiến tranh, 

bằng chương trình hiện đại hóa QLVNCH. Từ năm 1970-1971, Nam VN đã mở nhiều cuộc hành 

quân ngoại biên Toàn Thắng tại Kampuchia và Lam Sơn 719 ở Hạ Lào, đã phá hủy nhiều mật 

khu và căn cứ của bộ đội Bắc Việt, trên đường mòn Hồ Chí Minh. Nhờ chiến tháng đạt được tại 

chiến trường, năm 1972 Nixon tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2, giữa lúc Hoa Kỳ và Liên Xô 

đang thương-thảo về hiệp ứớc giới hạn vũ khí chiến lược (Salt), cùng tài giảm binh bị. Lúc đó, 

cọng sản Bắc Việt đang bị áp lực từ Liên Xô và cũng đang muốn gây lại tiếng vang sau những 

thất bại quân sự liên tiếp, nên đã liều lĩnh điên cuồng mở các cuộc tổng tấn công vào mùa hè đỏ 

lửa tại Quảng Trị, Kon Tum,Bình Định và An Lô.c. Kết quả đã có hơn 100.000 cán binh bỏ mạng 

tại các chiến trường. Hoa Kỳ cũng phản ứng mạnh bằng cuộc dội bom vô tiền khoáng hậu miền 

Bắc, đồng thời dùng thủy lôi phong tỏa hải cảng Hải Phòng, khiến CSBV chịu nghiêm chỉnh hơn, 

dù chỉ đóng kịch trong bàn hội nghị. 

 

Rồi hiệp ứơc ngưng bắn được Mỹ và Bắc Việt ký kết vào ngày 27-1-1973 tại Ba Lê, mở đường 

cho sự sụp đổ của VNCH vào ngày 30-4-1975. Viết về sự bi thảm trên, S.R.Thompson nhận xét 

rằng ‘ Khi ký hiệp định Ba Lê năm 1973, Nixon và Kissinger đã bỏ lở cuộc chiến thắng gần kề 

của QLVNCH, bằng tự ý ngưng oanh tạc miền bắc, cũng như ngăn cản Miền Nam tái chiếm lại 

cac vùng đất đã bị VC cưởng chiếm trong mùa hè đỏ lửa 1972’. Đây mới là yếu tố then chốt, để 

VC khinh thường Mỹ, nên đã đùa cợt, chơi chử và ngay cả con cáo già Kissinger cũng bị Lê Đức 

Thọ lừa vào bẩy rập như người lớn dùng kẹo ngọt dụ trẻ nít thơ ngây, không hề biết suy nghĩ. 

Còn tổng thống Nixon thì thú nhận rằng ‘ Vì áp lực của quốc hội Mỹ lúc đó, đa số là đảng dân cư 

phản chiến, nên ông phải dùng viện trợ chống cộng, bắt ép tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ký vào 

bản hiệp ước một cách bất công vô nhân đạo ‘. Nhưng ý nghĩa hơn hết, vẫn là lời kết luân của Đô 

Đốc U.S.G Sharp, nguyên Tư lệnh Lực Lượng Mỹ tại Thái Bình Dương ‘ Hiệp định Ba Lê mà 

Hoa Kỳ đã ký kết với CSBV, không phải là một công thức hòa bình, vì kẻ xâm lược là VC , vẫn 

ở lại Miền Nam VN để tiếp tục gây chiến tranh một cách công khai, mà không còn sợ Mỹ can 

thiệp như quá khứ ‘. Nhưng tệ hại nhất là Điều 4 của Bản Hiệp Ước, thì VNCH phải bị xóa bỏ, 

để Miền Nam lập lên một chế độ chính trị mới, có ba thành phần Quốc Gia, Cọng Sản và Lực 

Lượng thứ Ba Hòa Hợp Hòa Giải Dân tộc. 

Theo hầu hết các sử gia trong và ngoài nước, thỉ điều 4 trên, mới chính là giọt nước mắt nhược 

tiểu VN, vì bản hiệp định chưa ký kết chính thức, thì bản dự thảo đã được cán binh bộ đội Bắc 

Việt, học tập chiến dịch giành dân, lấn đất. Tàn nhẩn hơn hết, là QLVNCH đang trong tư thế của 

người chiến thắng, thì lại bó tay nhận chịu thân phận kẻ bại trận, theo những áp đặt có lợi, để Mỹ 

chuẩn bị tháo chạy trong danh dự. 

Rồi sau đó, biết chắc Mỹ sẽ không bao giờ còn can thiệp vào cuộc chiến VN, nên Bắc Việt công 

khai đổ quân vào Nam bằng đường mòn HCM. Hòa bình đâu chẳng thấy mà cuộc xâm lăng của 

Bắc Việt càng lúc càng ác liệt tại Cửa Việt, Sa Huỳnh, Hồng Ngự, Trung Nghĩa, Tống Lê 
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Chân..Và cũng để sớm dứt điểm VNCH, quốc hội Mỹ lúc đó do đảng dân chủ cầm lèo, với đa số 

thuộc thành phần thân cộng phản chiến, đã liên tiếp ban hành hai đạo luật, ngăn cấm chính phủ 

không được xử dụng ngân khoản để hoạt động quân sự tại Đông Dương ( tháng 8-1973) và đạo 

luật War Powers Act ( tháng 10-1973), bắt buộc tổng thống Mỹ muốn tham chiến phải có sự phê 

chuẩn của quốc hô.i. Nhờ hai đạo luật trên, nên cũng từ đó cọng sản Miền Bắc công khai xâm 

lăng Miền Nam, xé bỏ hiêp định Ba Lê vừa được ký kết . Vậy mà Kissinger và Lê Đức Thọ lại 

được Ủy ban giải Nobel hòa bình tại Na Uy tuyên xưng một cách trào phúng. 

 

Trong lúc VNCH khốn đốn trước sự xâm lăng của giặc Bắc, thì Trung Cộng qua đồng thuận của 

VC và Hoa Kỳ, tấn công cưởng chiếm hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của dân tộc VN từ lâu 

đời. 

Theo Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng/QLVNCH, thì Tổng thống Thiệu đã vô 

cùng nan giải trong giai đoạn này, vì nếu kiên quyết thi hành theo chủ trương ‘ Bốn Không ‘ thì 

Mỷ sẻ cúp ngay viện trợ, khiến cho Nam VN sẽ không còn phương tiện, để tiếp tục công cuộc 

chiến đấu chống xâm lăng và bảo vệ diện đi.a. Còn rút bỏ căn cứ, đã coi như tự cắt đất dâng cho 

giă.c. Đây cũng chính là nguyên nhân, gần như bắt buộc Tổng thống Thiệu, quyết định bỏ Cao 

nguyên và Quân khu 1, để rút về bảo vệ các tỉnh duyên hải còn lại, trong những ngày đầu tháng 

4-1975. 

 

Tháng 5-1974, Thượng viện Mỹ lại biểu quyết không tăng ngân sách quân viện cho VNCH, 

khiến cho hầu hết các đơn vị của Miền Nam, không đủ hỏa lực để chiến đấu. Trong lúc quân nhu, 

quân cụ, xe cộ, chiến xa, phi cơ, đại bác ..đều thiếu các cơ phận thay thế. Nhưng dù gặp phải 

trăm điều khó khăn chồng chất, kể cả sự đói rách thê thảm của binh sĩ, do ảnh hưởng của xã 

hô.i.Tuy vậy QLVNCH vẫn can trường chiến đấu cho tới giờ thứ 25, bị Dương Văn Minh dùng 

quyền Tổng Tư Lệnh quân đội, bắt buộc buông súng rã ngủ. 

Ngày 9-8-1974, Tổng thống Nixon từ chức vì vụ Watergate. Đây chính là thời cơ vàng ròng, để 

Bắc Việt quyết tâm xâm lăng VNCH, mà mở đầu là trận Thường Đức (Quảng Nam), kế tiếp là 

Phước Long vào ngày 6-1-1975. 

Trong khi đó, tai Hoa kỳ từ Tổng thống Ford tới quốc hội và Bộ quốc phòng, nơi nào cũng dửng 

dưng không nghe không thấy. Tàn nhẩn hơn, Mỹ lại cắt xén gần hết ngân khoản viện trợ, từ 1 tỷ 

126 triệu đô xuống 700 triê.u. Trước sự kiện bi thảm nảo nùng trên, S.R.Thompson đã viết ‘ 

Trong suốt cuộc chiến, Miền Nam đã đóng góp phần mình bằng phong độ phi thường. một điều 

mà ai cũng nghĩ là họ khó có thể làm được’. 

 

Tháng 3-1975, Ban Mê Thuột thất thủ. Để có đủ lực lượng bảo vệ phần đất còn lại trong điều 

kiện khó khăn, thiếu thốn, nên Tổng thống Thiệu đã ra lệnh rút bỏ Cao nguyên và QD1. Hai cuộc 

lui quân đều thất bại, kéo theo sự tan rã gần nửa lực lượng quân đội và ba phần tư lãnh thổ đất 

nước. Ngày 19-4-1975 Phan Thiết thất thủ. Tại Xuân Lộc (Long Khánh), từ 8-4-1975 tới ngày 

15-4-1975, Sư đoàn 18BB cùng các Đơn vị tăng phái gồm Lử Đoàn 1 Nhảy dù, TD82BDQ, Tiểu 

Khu Long Khánh..đã dạy cho quân xâm lăng Bắc Việt, bài học để đời với hơn 20.000 cán binh 

bỏ mạng tại chổ, trả thù cho đồng bào vô tội, đã bị cọng sản tập kích trên đường lánh na.n. Ngày 

21-4-1975, Tổng thống Thiệu từ chức, Phó Tổng thống Trần Văn Hương thay thế, cuối cùng giao 

quyền cho Dương Văn Minh vào ngày 28-4-1975, để đầu hàng giặc vào trưa ngày 30-4-

1975.Viết về cuộc chiến VN, thủ tướng sau cùng của VNCH là Nguyễn Bá Cẩn, đã có nhận xét 



27 

 

rất xác thực, khi diễn tả thái độ hờ hửng của đồng bào Miền Nam qua chiến cuô.c. Đây không 

phải là vì VNCH chỉ kiểm soát được 30 % dân số và phần còn lại chỉ là đám lục bình trôi nổi, 

như nhận xét của một sử gia nào đó. Thật sự Miền Nam hoàn toàn khác biệt với chế độ độc tài 

khũng bố của Miền Bắc Ngoài ra tại Miền Nam, từ Quốc trưởng Bảo Đại, tới các tổng thống Ngô 

Đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu, Trần Văn Hương, quá tự do và nhân đa.o. Còn đồng bào phần 

lớn chưa hiểu rỏ mặt thật của cọng sản, nên đã bị giặc tuyên truyền đầu độc, chạy theo VC. Đã 

vậy dân chúng thường thờ ơ lãnh đạm với thời cuộc, hầu như giao phó hết mọi sự cho chính 

quyền, quân đội, ai chết mặc bây. Dân đã vậy, đất nước thêm bất hạnh vì đã không có một vị lãnh 

đạo, đủ khả năng đạo đức, để đối phó với hoàn cảnh, nhìn rõ chính sách toàn cầu của Hoa Kỳ, để 

phối trí kịp thời lực lượng bảo vệ lãnh thổ, trong lúc khẩn cấp. 

Thêm vào đó còn có các chính khách sa lông, nhiều nhà báo thân cộng nằm vùng, luôn thừa nước 

đục thả câu, tìm cách phá rối xách động mọi người chống lại chính quyền, giúp giặc cưởng chiếm 

đất nước. Tới khi cọng sản chiếm được Sài Gòn, sau ngày 1-5-1975, thành phần trí thức xôi thịt 

này, cũng đã bị VC đào thải không thương tiếc. 

Lịch sử VN suốt mấy ngàn năm, trang nào cũng đẳm đầy máu lệ, chứ không phải chỉ riêng giai 

đoạn đau thương mất nước, dưới thời các vị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương. 

Ba mươi năm qua (1975-2005), người dân cả nước sống trong hàng rào kẻm gai, lưởi lê và họng 

súng, của kiếp nô lệ mới, chắc đã thấm thía ngậm ngùi, khi đối mặt với những chóp bu già nua 

siêu phong kiến, tại Bắc Bộ Phủ. Đây mói chính là hình ảnh của hai cuộc đời, về những ác chúa 

từng miền, những xác ướp bạo quyền. Có nhận rõ sự thật của lịch sử, chúng ta mới không thấy 

cay mắt khi khai quật và trên hết là đủ can đảm lấp kín cái tội hèn của chính mình, khi công khai 

nói lên những điều muốn nói. 

 

Mường Giang 
 – Xóm Cồn,  

Tháng 6-2005 
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Một Cái Nhìn Khác Về Ông Nguyễn Văn Thiệu 

 

Toàn Như chuyển dịch 

 

Khoảng tháng Giêng năm 1972, John Paul Vann nói, “ Thực tế không thể chối cãi là đại đa số 

dân chúng … khoảng 95 phần trăm – thích chính quyền Việt Nam (Cộng Hòa) hơn là một chính 

quyền Cộng Sản hay là chính quyền trao cho phía bên kia.” Thật đáng buồn, ngày nay nhiều 

người miền Nam Việt Nam đang chỉ trích theo quan điểm của họ về Tổng Thống Thiệu. 

 

 

Một Cái Nhìn Khác Về Ông Nguyễn Văn Thiệu:  
Tổng Thông Nguyễn Văn Thiệu không phải là bù nhìn của Mỹ (1) 

 

Tác giả: LEWIS SORLEY 

Toàn Như chuyển ngữ 

 

LỜI GIỚI THIỆU: Nhân dịp Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, Hoa 

Kỳ, vừa tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 7 cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 28-9-2008 vừa 

qua, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn một bài báo của tác giả Lewis Sorley đã có một cái 

nhìn khác về ông Nguyễn Văn Thiệu. Tác giả là một cựu đại tá trong quân đội Hoa Kỳ đã hồi 

hưu, từng phục vụ tại Việt Nam trong thập niên 1960. Bài báo đăng trên tạp chí VIETNAM 

Magazine, tạp chí của các cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, ấn bản tháng Tư 2004. 

(TN) 

Ðọc những báo chí Mỹ trong thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam, người ta có thể nghĩ rằng vị cựu 

tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ 1965 đến 1973 (2) là một kẻ bất tài, làm theo sự sai khiến của 

Hoa Kỳ. Nguyên nhân là vì cái tinh thần phản chiến mạnh mẽ trong thời gian đó và cái khuynh 

hướng nghi ngờ việc chọn lựa các vị tổng thống đang phải đương đầu với một cuộc chiến bất 

bình thường. Cho nên, Thiệu không là gì khác hơn là một gã bù nhìn. 

 

Trong những giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc chiến, ông (Thiệu) đã chủ trì những diễn biến 

chính trị phức tạp và sôi nổi và mỗi chuyển động của ông đều được ghi lại trên trang nhất của 

báo chí Hoa Kỳ mô tả chiến tranh trong đầy rẫy khổ ải. Mặc dù vậy, trong khi chiến đấu chống 

lại một sự xâm lấn từ bên ngoài và một sự nổi dậy từ bên trong đang được ủng hộ và yểm trợ bởi 

Trung Quốc và Liên Sô, ông đã thực hiện được các chính quyền dân cử từ cấp quốc gia cho tới 

các xã ấp. Ông đã mở rộng và – với sự yểm trợ cố vấn và trang bị của Hoa Kỳ – chấn chỉnh quân 

lực để đảm nhận cái gánh nặng từ việc rút lui của quân lực Hoa Kỳ. Thiệu đã đích thân chỉ huy 

một chương trình bình định để phá vỡ sự xâm nhập (của VC) đang diễn ra tại nông thôn qua 

cưỡng ép và khủng bố, bằng cách ban hành một chương trình cải cách ruộng đất cấp cho 400.000 

nông dân chủ quyền khoảng 2,5 triệu mẫu ruộng. Ngoài ra, ông còn tổ chức cho 4 triệu dân vào 

Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ, một lực lượng bán quân sự với 600.000 vũ khí. 
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Thiệu sinh ra ở Ninh Thuận và đi học tại những trường Thiên Chúa Giáo tại Huế. Ngay sau Thế 

Chiến II, ông đã có thời gian ngắn theo Việt Minh, nhưng đã sớm từ bỏ vì những khuynh hướng 

thiên về cộng sản của nó. Thiệu sau đó theo học trường Võ Bị Quốc Gia ở Huế rồi chiến đấu cho 

Pháp chống lại Việt Minh. Sau khi người Pháp ra đi và Việt Nam bị chia đôi, Thiệu đã tiến rất 

nhanh trong QLVNCH và trở thành một sĩ quan cấp tướng năm 1962 (3). Năm 1963, ông là một 

trong những người lãnh đạo cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Năm 1967, 

Thiệu được bầu làm tổng thống theo một bản hiến pháp mới. 

 

Ðại Sứ Ellsworth Bunker biết rất rõ về Thiệu. Bunker nhận xét, “Ông ta giải quyết vấn đề một 

cách khôn khéo và thông minh. Ông ta là một cá nhân có khả năng hiểu biết rất sâu sắc. Ông ta 

quyết định ngay từ đầu tuân thủ theo hiến pháp, chứ không cai trị theo kiểu các ông tướng mà 

nhiều người trong số đó mong muốn ông thực hiện.” 

 

Thiệu bị áp lực phải thay thế những kẻ tham nhũng và kém khả năng đang ở trong những vị trí 

cao, và chỉ giữ lại một số trung thành, nếu không thể loại trừ tất cả. Thời gian đầu trong nhiệm kỳ 

tổng thống ông đã giải thích lý do với một sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ rằng: “Việc thanh lọc toàn bộ 

số sĩ quan Miền Nam không thể nào đơn giản, bất cứ sự thay đổi chỉ huy chính yếu nào cũng phải 

được nghiên cứu phối hợp một cách cẩn thận. Quân đội không thể để cho chính trị loại bỏ trong 

một đêm. Quân đội đã và đang là người hỗ trợ về chính trị chủ yếu và là lực lượng duy nhất nối 

kết quốc gia.” 

 

Bunker và vị tư lệnh Hoa Kỳ, Tướng Creighton Abrams, hiểu rõ chuyện này và cả hai đều kiên 

nhẫn và thông cảm, nhưng họ cũng đưa ra những đề nghị nhắm vào một số sĩ quan cao cấp không 

thích hợp. Vì vậy thỉnh thoảng đã có những sự thay đổi trong việc chỉ huy ở miền Nam Việt 

Nam. Nhưng chưa bao giờ có thể có một sự trong sạch hóa toàn diện. Không chỉ vì e sợ những 

xáo trộn về chính trị, mà còn vì một số những sự thay đổi thiết yếu vẫn chưa sẵn sàng. 

So sánh với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cùng thời gian người ta có thể có những kết qủa thú vị. 

Chẳng hạn như Nguyễn Văn Thiệu khi tranh luận có thể được coi là một người lương thiện và 

đứng đắn hơn cả Lyndon Johnson và – tuy khác biệt trong một một số trường hợp – hoàn toàn 

như là một vị tổng thống có ảnh hưởng hơn của quốc gia ông. Vào lúc đó, người ta cũng cho rằng 

Thiệu có nhiều tự do quyết định cho xứ sở ông hơn cả LBJ (4) đối với nước Mỹ. 

Những viên chức hàng đầu của Mỹ đều nhìn nhận tầm quan trọng của Thiệu, đặc biệt trong việc 

bình định. Abrams nhận xét, “Ông ấy biết về bình định hơn bất kỳ người Việt Nam nào.” 

William Colby (5) nói, Thiệu là “viên chức bình định số một.” 

 

Tại Vũng Tàu, 1400 trưởng ấp, đại diện cho khoảng ba phần tư các trưởng ấp ở Miền Nam Việt 

Nam, đã tham dự một khóa huấn luyện trong năm 1969. Thiệu đã đến thăm từng người trong các 

lớp học này, khuyến khích các trưởng ấp trở về nhà hãy nói rằng “Tổng thống Thiệu đã nói với 

tôi rằng …” Cuối năm 1969, tình hình đã tiến triển khả quan đến nỗi John Paul Vann (6), người 

đã đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác bình định, đã nói với cử tọa ở Princeton rằng, 

“Hoa Kỳ đã thắng cuộc chiến tranh quân sự và đang thắng một cuộc chiến tranh chính trị xuyên 

qua Thiệu.” 

 

Mặc dù Cộng Sản không ngừng tiên đoán về một “cuộc tổng nổi dậy” ở Miền Nam Việt Nam, 
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nhưng trên thực tế đã không hề có một cuộc tổng nổi dậy nào như thế. Ðối với bất kỳ một nhà 

quan sát cụ thể nào, dường như chẳng ai ngạc nhiên về những thành tích của cộng sản qua những 

vụ ám sát, bắt cóc, đánh bom khủng bố, cưỡng bách và pháo kích bừa bãi vào những khu dân cư 

ở Miền Nam Việt Nam. Ðó là những hành động khó mà chinh phục được trái tim và khối óc của 

các nạn nhân. 

 

Vào tháng 4 năm 1968, Tổng Thống Thiệu đã chống lại lời khuyên của tất cả các vị cố vấn để tổ 

chức Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ. Ông biện luận, “chính phủ phải dựa vào sự ủng hộ của dân 

chúng, và nó cũng chẳng có gía trị gì nếu chúng ta không dám trang bị vũ khí cho họ.” 

Sau cùng khoảng 4 triệu người, những người qúa gìa hoặc qúa trẻ cho quân vụ chính quy, được 

ghi danh vào Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ. Qua sự thiết lập này, chính quyền Thiệu đã có sự ủng 

hộ của chính dân chúng, qua Lực Lượng Tự Vệ với những vũ khí mà nó có không phải để chống 

lại chính quyền mà là để chiến đấu chống lại sự thống trị của Cộng Sản. Tháng Mười năm 1971, 

trong một cuộc chiến đấu cam go, Tổng Thống Thiệu đã được tái cử trong một cuộc bầu cử độc 

diễn. Nhiều người chỉ trích ông về việc này, và đề nghị không công nhận cuộc thắng cử của ông. 

Nhưng trong cuộc bầu cử đó, mặc dù kẻ thù kêu gọi tẩy chay và cử tri là mục tiêu bị đe dọa, 

nhưng kết qủa 87.7 % cử tri đi bầu và 91.5 % bầu cho Thiệu đã là một sự ngạc nhiên. 

Ðó là con số cử tri đi bầu lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nếu nó chẳng ra gì (vì không có đối 

thủ), hay nếu công chúng không chấp thuận sự lãnh đạo của Thiệu, tại sao họ lại đi bầu đông như 

thế, với những rủi ro cá nhân có thể hay thực sự xảy ra, nếu không phải để biểu lộ sự ủng hộ việc 

tái cử của Thiệu? Câu trả lời rõ ràng là đại đa số đồng bào đánh gía cao các việc làm của Thiệu 

và mong mỏi ông tiếp tục ở lại nhiệm vụ. 

Khoảng tháng Giêng năm 1972, John Paul Vann nói, “ Thực tế không thể chối cãi là đại đa số 

dân chúng … khoảng 95 phần trăm – thích chính quyền Việt Nam (Cộng Hòa) hơn là một chính 

quyền Cộng Sản hay là chính quyền trao cho phía bên kia.” 

Thật đáng buồn, ngày nay nhiều người miền Nam Việt Nam đang chỉ trích theo quan điểm của 

họ về Tổng Thống Thiệu. Tôi đã nói chuyện về vấn đề này với nhiều người bạn Việt Nam đang 

sống ở Mỹ. Gần đây, một người đặc biệt, có học thức và thông thái, đã làm tôi ngạc nhiên khi nói 

rằng người Việt đã cho rằng Tổng Thống Thiệu đã lừa dối họ. Tôi đã hỏi lại ông ấy là lừa dối 

như thế nào. Người bạn đó đã trả lời: “Ông ấy biết người Mỹ sẽ bỏ chúng tôi, nhưng đã không 

nói cho chúng tôi biết.” 

Tôi cho rằng đó là một quyết đoán qúa khe khắt và còn cần tranh luận. Ðại Sứ Bunker còn nhớ đã 

trao riêng cho Tổng Thống Thiệu ba lá thư của Tổng Thống Nixon mà trong đó “ông đã cam kết” 

sẽ trợ giúp miền Nam Việt Nam “trong bất kỳ sự vi phạm hiệp ước bởi phía bên kia.” Nhưng, 

Bunker nhận xét, “Quốc Hội … đã làm cho nó bất khả thi.” 

Kết quả ra sao? Bunker nói một cách rõ ràng rằng “Tôi nghĩ đó thực sự là một sự phản bội miền 

Nam Việt Nam.” Cũng thật khó cho Tổng Thống Thiệu có thể tiên đoán được cái hành động 

đáng hổ thẹn như vậy của Hoa Kỳ. 

 

Vài ngày trước khi Sài Gòn thất thủ trong năm 1975, Thiệu đã phải sống cuộc đời lưu vong, đầu 

tiên là ở Ðài Loan, sau tới Anh quốc và cuối cùng là Hoa Kỳ. Ông đã từ trần trong năm 2001. 

Nguyễn Văn Thiệu đã đương đầu một cách anh hùng trong những năm dài chiến tranh đầy cam 

go, ông đã nhận được – dù ông có nhận hay không – sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của tất cả 

những ai mong muốn cho một miền Nam Việt Nam tốt đẹp. 



31 

 

 
TOÀN NHƯ chuyển ngữ. 

Chú thích: 

(1) tạm dịch từ “South Vietnamese President Nguyen Van Thieu was far from the 
American patsy he is often portrayed to have been”, Vietnam Magazine, APR. 2004, 

Volume 16/Number 6. 
(2) đúng ra ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống từ năm 1967 đến ngày 30/4/1975; 

còn từ năm 1965 đến 1967, ông là chủ tịch Ủy Ban Lãnh Ðạo Quốc Gia (chức vụ tương 
đương quốc trưởng). 

(3) năm 1962, ông Thiệu còn là đại tá. 
(4) LBJ là chữ viết tắt tên TT. Lyndon Baine Johnson 

(5) William Colby là trưởng Chi Nhánh CIA tại Việt Nam, sau giữ chức giám đốc CIA tại 
Hoa Kỳ. 

(6) John Paul Vann (1924-1972): Nguyên là một Trung Tá trong quân lực Hoa Kỳ sau 
đã giải ngũ, phục vụ 2 nhiệm kỳ tại Việt Nam trong vai trò cố vấn. Từ năm 1962 đến 

1963, là cố vấn cho Ðại Tá Huỳnh Văn Cao (sau là thiếu tướng), tư lệnh Sư Ðoàn 7. 
Trở lại VN năm 1965 làm việc cho cơ quan USAID, sau là cố vấn cho Vùng II Chiến 

Thuật bị tử nạn máy bay năm 1972 tại KonTum. 

Nguồn:http://ongvove.wordpress.com/2009/04/30/t%E1%BB%95ng-

th%E1%BB%91ng-nguy%E1%BB%85n-van-thi%E1%BB%87u-cong-va-
t%E1%BB%99i/ 

 

Một Góc Khác của T.T. Nguyễn Văn Thiệu  

Nhà văn Trần Phong Vũ vừa phỏng vấn ông Nguyễn Văn Ngân, phụ tá đặc biệt của 
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.Nội dung cuộc phỏng vấn giúp chúng ta hiểu thêm một 

vài góc cạnh khác của ông Thiệu, nhưng không trả lời được câu hỏi đau xót nhất là vai 
trò của ông trong việc phá tan hai quân đoàn 1 và 2, và để mất một nửa đất nước. 

Ông có thi hành mệnh lệnh của Hoa Kỳ không? 

Thái độ của ông, bỏ đất nước, bỏ dân chúng và quân đội để thoát thân theo vợ, con ra 
ngoại quốc có là chỉ dấu cho thấy ông “mua” sự an toàn của bản thân và gia đình ông 

bằng cái giá dâng hiến đất nước cho Việt Cộng không? 
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Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh Quân Đoàn 1, và thiếu tướng Phạm Văn Phú, 
tư lệnh Quân Đoàn 2, đã nêu lên nhiều nghi vấn về những mệnh lệnh rút quân của 

ông.Tôi trân trọng đề nghị nhà văn Trần Phong Vũ và ông Nguyễn Văn Ngân khai phá 
những bí mật còn gói kín này. Ông Ngân có thể không biết chi tiết, nhưng chắc chắn 

ông cũng có thể giúp đánh giá thái độ của ông Thiệu trong những ngày Việt Nam bị 
bức tử, có thể với sự đồng lõa của ông Thiệu.Ông Vũ giải thích nguyên nhân thực hiện 

cuộc phỏng vấn, và giới thiệu ông Ngân: “Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, vai chính 
nắm giữ chìa khóa mở vào những bí ẩn của một giai đoạn lịch sử, đã vĩnh viễn ra đi 

ngày 29-9-2001 không để lại một vết tích nào, ít nữa là về phía ông. Không hồi ký. 
Không di chúc chính trị. Ông lặng lẽ trở về lòng đất mang theo một trời tâm sự u uẩn 

của một nhà lãnh đạo từng được dư luận đặt lên bàn cân với nhiều suy đoán, nhận 
định, lượng giá khác nhau, đôi khi đối nghịch nhau. Một khuôn mặt thời cơ? Một kẻ 

tham quyền cố vị? Một lãnh tụ gan lỳ, nham hiểm, nhiều thủ đoạn? Một người yêu 

nước cô đơn? Một nhà lãnh đạo quốc gia thông minh, mưu trí, nhưng sinh bất phùng 
thời?Do một trùng hợp tình cờ, 5 năm sau ngày TT Thiệu từ trần, chúng tôi đã gặp gỡ 

ông Nguyễn Văn Ngân, nguyên Phụ tá đặc biệt về chính trị của TT Nguyễn Văn Thiệu 
dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa để thực hiện cuộc phỏng vấn này trong nhiều ngày của 

tháng 9 năm nay (2006). Là một cộng sự viên lâu năm và là một Phụ tá trẻ tuổi nhất 
trong số những Phụ tá đặc biệt của TT Thiệu, ông Ngân thường được giới báo chí ngày 

đó coi là một khuôn mặt bí ẩn. Đối với các chính khách “vòng trong” thì ông là người 
đã nắm giữ nhiều quyền lực quan trọng trong hậu trường chính trị miền Nam bấy 

giờ.Ông Nguyễn Văn Ngân khởi sự làm việc với TT Thiệu năm 1965, thời gian ông 
Thiệu giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng trong chính phủ Phan 

Huy Quát. Năm 1967, ông là đại diện của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy 
ban Lãnh đạo Quốc gia trong liên danh Nguyễn Văn Thiệu Nguyễn Cao Kỳ tại Hội đồng 

Tuyển cử Trung ương, trong cuộc chạy đua vào dinh Độc lập. Năm 1971, TT Thiệu ủy 
nhiệm ông chỉ đạo toàn bộ cuộc bầu cử tháng 10-71; ông là tác giả đạo luật bầu cử 

tổng thống với điều 10 khoản 7 đưa đến tình trạng độc cử.Năm 1974, ông là tác giả tu 

chính án Hiến pháp tháng 01-74 gia tăng nhiệm kỳ 3 tổng thống. Ông là người trách 
nhiệm điều hợp các cơ chế hiến định: Quốc hội, Tối cao Pháp viện, Giám sát viện và có 

ảnh hưởng quan trọng đến sinh hoạt của các cơ chế này; đồng thời là người tổ chức 
đảng Dân Chủ là đảng cầm quyền của TT Thiệu gồm hệ thống quần chúng, chính 

quyền và quân đội.Tháng 5-1974 ông bị TT Thiệu giải nhiệm và buộc phải rời khỏi Việt 
Nam. Cuối tháng 01-75, ông từ Mỹ và Gia nã đại về nước. Đầu tháng 4 năm ấy ông bị 

TT Thiệu hạ lệnh cho cơ quan an ninh “cô lập” và chỉ được trả tự do sau khi TT Thiệu 
rời Việt Nam đi Đài Loan tối ngày 25-4-1975.”  

Ông Vũ hỏi ông Ngân: “Dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như Tổng thống 

Thiệu, sự lãnh đạo đều có tính cách chuyên hoạnh cá nhân. Điều này có phải vì đầu óc 

độc tôn, tham quyền cố vị của lãnh tụ như hiện tượng phổ quát trong hầu hết các quốc 
gia chậm tiến? 

Đ.- Tại miền Nam Việt Nam dưới thời Tổng thống Diệm và Tổng thống Thiệu có nhiều 

nguyên nhân đưa đến tình trạng lãnh đạo có tính cách chuyên hoạnh cá nhân: nền dân 
chủ phôi thai, sinh hoạt chính đảng yếu kém, xã hội phân hóa, chiến tranh v.v… nhưng 

một trong những nguyên nhân chính có tính cách quyết định là chính sách can thiệp 
của người Mỹ.Người Mỹ đã thay thế nguời Pháp với chánh sách thực dân mới. Vào thế 
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kỷ 19 người Pháp nhân danh khai hóa để khai thác tài nguyên thuộc địa, nay người Mỹ 
nhân danh dân chủ đểå khai thác xương máu người Việt Nam trong việc thiết lập một 

tiền đồn chống Cộng tại Đông Nam Á của chủ thuyết Domino. Người Mỹ đến Việt Nam 
không vì quyền lợi người Việt Nam mà vì quyền lợi người Mỹ. Nền dân chủ mà người 

Mỹ xiển dương khi can thiệp vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền 
lợi của Mỹ, một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia 

để trị, thiết lập đạo quân thứ năm, khuyến khích tình trạng vô chính phủ, nội loạn… để 
dễ bề khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chánh và ám sát lãnh tụ 

quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ.Chánh sách viện trợ hoàn toàn có tính 
cách tiêu thụ đã được sử dụng như lưỡi gươm Damoclès. Trong khi viện trợ của Nga-

Tàu cho Bắc Việt nặng tính cách sản xuất thì viện trợ của Mỹ cho miền Nam Việt Nam 
hoàn toàn có tính cách tiêu thụ. Trong thời chiến Bắc Việt có khu kỹ nghệ nặng gang 

thép Thái Nguyên và cục quân giới của tướng Trần đại Nghĩa có khả năng cải tiến Sam 

2 bằng cách ngăn chận hệ thống nhiễu sóng radar và đạt tầm cao hạ máy bay B52 của 
Mỹ bấy giờ được xem là loại máy bay bất khả xâm phạm có sức oanh tạc phá hoại ghê 

gớm thì kỹ nghệ quốc phòng của miền Nam Việt Nam là con số không. Những dự án 
xây dựng cơ sở đúc súng đạn, nhà máy lọc dầu, phân bón… từ thời tổng thống Ngô 

Đình Diệm đều bị người Mỹ ngăn chận. Đối với một dân tộc, dù viện trợ có tính cách 
sản xuất, muốn sử dụng hữu hiệu cũng đòi hỏi phải có tinh thần tự lực, tự cường; 

huống hồ dân tộc đó vừa thoát khỏi ách đô hộ trăm năm của thực dân Pháp, chính 
sách viện trợ hoàn toàn có tính cách tiêu thụ chỉ nhằm mục đích làm tê liệt ý chí đề 

kháng và nô lệ hóa.Cùng với chính sách viện trợ có tính cách tiêu thụ và nhân danh 
dân chủ để can thiệp vào nội bộ quốc gia được viện trợ, chính quyền của quốc gia được 

viện trợ bị xem là công cụ của ngoại bang, đã đẩy một số quần chúng đi về phía cộng 
sản và dưới mắt thế giới Việt Nam Cộng Hòa đã bị cô lập, cuộc chiến đấu bảo vệ dân 

chủ và tự do của nhân dân miền Nam Việt Nam bị mất chánh nghĩa.Những khó khăn 
thực sự của ông Diệm và ông Thiệu phát xuất từ chính sách can thiệp của người Mỹ, có 

thể nói nếu giải quyết được những khó khăn nầy thì sẽ giải quyết được 90% những 

khó khăn trong việc xây dựng đất nước và chống cộng. Để đối phó với chánh sách hai 
mặt của người Mỹ, ông Diệm và ông Thiệu bị dồn vào thế lãnh đạo có tính cách 

chuyên hoạnh cá nhân, và như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, sự lãnh đạo có 
tính cách chuyên hoạnh cá nhân đã làm mất hậu thuẫn rộng rãi trong quần 

chúng.Chính sách thực dân mới của người Mỹ là yếu tố có tính cách quyết định đã làm 
sụp đổ miền Nam Việt Nam. Sau Thế chiến thứ I, Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Thế 

Truyền đã đưa ra một bản cáo trạng lên án thực dân Pháp, thiết tưởng chế độ thực 
dân mới của Mỹ còn tàn bạo gấp nhiều lần so với thực dân cũ vì sau 30/4/75 Việt Nam 

Cộng Hòa đã hoàn toàn bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. 

H.- Ông có đồng ý rằng chế độ đệ I và đệ II Cộng hòa cũng như ông Diệm và ông 

Thiệu đã được Hoa Kỳ yểm trợ nếu không muốn nói là đã góp phần quyết định? 

Đ.- Không ai phủ nhận điều đó.Cũng như chế độ miền Bắc với Hồ Chí Minh. Đó là hậu 
quả đương nhiên của một thế giới lưỡng cực sau thế chiến thứ hai mà Việt Nam là một 

điểm nóng trong cuộc tranh chấp giữa tư-bản và cộng-sản.Người ta có thể nói Hồ Chí 
Minh là công cụ của cộng-sản quốc tế nhưng ông Diệm và ông Thiệu trong thực tế 

không phải là tay sai của Mỹ.Hồ Chí Minh đã áp đặt chế độ cộng sản trên đất nước, 
thay thế xiềng xích nô lệ thực dân, phong kiến bằng xiềng xích cộng sản; sự dã man 
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và tàn bạo như thế nào thì tất cả mọi người đều biết. Và hậu quả di lụy của tinh thần 
nô lệ đã khiến cho một dân tộc vốn giàu lòng hy sinh, siêng năng, nhẫn nại, đã chiến 

thắng trong chiến tranh nhưng đã thất bại trong hòa bình đất nước tụt hậu trong đà 
tiến của nhân loại.Sau Hiệp Định Genève 1954, người Pháp rút lui để lại miền Nam 

Việt Nam hoàn toàn bị kiệt quệ vì chiến tranh để chống lại cộng sản quốc tế và Bắc 
Việt, chúng ta chỉ còn tài nguyên nhân lực là máu để đánh đổi viện trợ Mỹ cùng với các 

điều kiện áp đặt, không còn một sự lựa chọn nào khác. Ông Diệm và ông Thiệu đã 
lãnh đạo đất nước trong những điều kiện vô cùng khó khăn: xây dựng chế độ dân chủ 

trên một xã hội băng hoại bởi phân hóa với lịch sử ngàn năm phong kiến, nô lệ ngoại 
bang, chưa hề kinh qua một giai đoạn quá độ có ý niệm về dân chủ, tự do không phải 

là một công việc dễ dàng; đồng thời phải chống lại xâm lăng cộng sản và chánh sách 
thực dân mới của đồng minh Mỹ, những người quốc gia Việt Nam đã phải chiến đấu 

sinh tồn trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, trong cái thế trên đe dưới búa, giữa gọng 

kềm tư bản và cộng sản. Chế độ đệ I và đệ II Cộng Hòa của miền Nam trước 1975 dẫu 
có nhiều khuyết điểm nhưng không ai có thể phủ nhận rằng các cấu trúc chính trị, xã 

hội, kinh tế ngày đó đã đặt nền móng vững chắc làm bệ phóng dẫn đầu những con 
rồng Á Châu sau nầy để trở thành một quốc gia hùng cường tại Đông Nam Á. Tổng 

thống Ngô Đình Diệm là một nhà ái quốc, người của chủ nghĩa dân tộc, đã bị người Mỹ 
giết vì bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính biến 1/11/63 và cái chết của ông là sự thất 

bại chung cho tất cả mọi người quốc gia Việt Nam về một giải pháp quốc gia. Hậu quả 
là việc quân đội Mỹ trực chiến và sự sụp đổ miền Nam Việt Nam 30/4/75. Chúng ta đã 

bị lôi kéo vào một cuộc chiến hoàn toàn không cần thiết vì đã không làm chủ được số 
phận của mình và tất cả dân tộc Vịệt Nam đều là nạn nhân với hơn hai triệu thương 

vong, hơn bảy triệu tàn phế, hơn hai triệu người bỏ nước ra đi tị nạn với hàng vạn 
người vùi thân trong biển cả, đất nước đổ nát… Thời Tổng thống Thiệu khó khăn hơn 

thời Tổng thống Diệm rất nhiều: hơn nửa triệu lính Mỹ trấn đóng; tòa Đại sứ Mỹ thực 
tế là một chánh phủ Mỹ tại hải ngoại với một hệ thống cố vấn dày đặc trong tất cả mọi 

lãnh vực sinh hoạt quốc gia từ trung ương tới địa phương; số lượng nhân viên CIA chỉ 

sau trụ sở trung ương (Langley), là chi nhánh có nhân viên đông nhất trên thế giới; và 
ông Thiệu đã phải đối phó với một nghịch lý: trong khi khối cộng sản quốc tế và Bắc 

Việt tiếp tục leo thang chiến tranh thì người Mỹ thực hiện giải kết bằng cách rút quân 
trên chiến trường và nhượng bộ chính trị trên sinh mạng miền Nam Việt Nam tại hội 

đàm Paris. Trong cuộc chiến chống cộng và suốt thời gian lãnh đạo quốc gia, có thể 
nói 90% thời giờ của ông Thiệu được sử dụng trong nỗ lực không ngừng để tranh thủ 

và đối phó với người Mỹ mặc dầu phạm vi xoay sở của ông mỗi ngày một thâu hẹp; lý 
do giản dị là chánh sách của Mỹ sẽ quyết định sinh mạng của miền Nam Việt Nam chứ 

không phải cộng sản. Trong đời chánh trị của ông Thiệu có hai kẻ thù chính là cộng 
sản và Mỹ, và ông đã mang mối hận thù xương tủy người Mỹ đến tận cuối đời.Năm 

1983, một buổi chiều ông lái xe cho tôi xem thành phố Londres, ông chỉ vào cái ảnh 
nhỏ của đứa con út sinh tại Londres sau 1975 gắn gần tay lái, ông nói: khi nó mới tập 

nói, tôi dạy cho nó: “kẻ thù của con là cộng sản và Mỹ…”. Lúc ông chết, ý nguyện của 
ông muốn hỏa táng để đem tro cốt về Việt Nam nếu có điều kiện, không thì sẽ rải 

xuống biển chứ không muốn chôn trong lòng đất Mỹ. 

H.- Dù sao ông Thiệu đã cầm quyền 10 năm từ 1965-1975, hòa đàm Paris kéo dài từ 

1968 đến 1973 thời gian đủ để tiên liệu và thực hiện những biện pháp cần thiết hầu 
ứng phó với vấn đề giải kết của Hoa Kỳ nhưng ông Thiệu đã hoàn toàn thụ động. Theo 
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ông, phải chăng tình trạng nầy đã đóng góp vào sự sụp đổ của miền Nam ngày 
30/4/75? 

Đ.- Ông Thiệu thực sự cầm quyền qua cuộc bầu cử tháng 9/1967. Trong khi quân đội 

Mỹ còn đổ quân vào Việt Nam thì ông Thiệu đã đưa vấn đề giải quyết chiến tranh như 
một trong ba vấn đề căn bản của chương trình tranh cử: Xây dựng dân chủ Giải quyết 

chiến tranh Cải tạo xã hội. Sau vụ Tết Mậu thân 1968, ông Thiệu là người chủ động 
đưa ra đề nghị Hoa Kỳ có thể thực hiện việc rút quân từng giai đoạn trong mục tiêu 

tranh thủ thời gian đổi lấy viện trợ kinh tế và quân sự vì ông hiểu Việt Nam Cộng Hòa 

sẽ không có tư thế tại hội nghị hòa đàm nếu không chủ động trên chiến trường v.v…. 
Nếu cai trị là tiên liệu thì ông Thiệu là người có khả năng tiên liệu nhưng ông không có 

khả năng để thay đổi được chính sách của Hoa Kỳ trong chiến lược toàn cầu mà vị thế 
địa lý chánh trị của miền Nam Việt Nam không còn nằm trong quyền lợi ưu tiên của 

Mỹ, mặt khác, chúng ta không còn ở vào thời đại có thể dùng “tầm vông vọt nhọn” để 
chống trả với quân thù. Năm 1967 cùng với việc tiếp tục đổ quân vào Việt Nam đại sứ 

Bunker đã được Tổng thống Johnson gởi sang Việt Nam với sứ mạng thực hiện việc giải 
kết để rút quân. Khi Nixon thắng cử 1968, đại sứ Bunker đã được yêu cầu lưu nhiệm 

cho đến tháng 5/1973 sau khi Mỹ đã thực hiện xong việc rút quân và lấy lại tù binh. 
Chính sách của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Mỹ trong vấn đề giải kết chiến tranh Việt 

Nam hoàn toàn có tính cách nhất quán. Nếu sau Hiệp Định Genève 1954, người Mỹ 
ủng hộ ông Ngô Đình Diệm lật đổ Bảo Đại để thiết lập nền đệ I Cộng Hòa (1956 – 

1963) như căn bản chánh trị để biện minh cho nhân dân Hoa Kỳ và thế giới về chính 
nghĩa của sự can thiệp vào Việt Nam nhằm ngăn chận sự bành trướng của cộng sản tại 

Đông Nam Á, thì năm 1967, người Mỹ đã áp lực chánh quyền quân nhân phải khai sinh 

nền đệ II Cộng Hòa, thực hiện chánh quyền dân chủ hợp hiến, hợp pháp để đưa Việt 
Nam Cộng Hòa vào bàn hội nghị và tạo bàn đạp cho Hoa Kỳ hòa đàm với cộng sản để 

rút quân, lấy lại tù binh, chấm dứt sự can thiệp và để miền Nam cho các phe phái 
chính trị tự giải quyết trên căn bản “dân tộc tự quyết”, điều mà hai thập niên trước đó 

Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận. 

H.- Ông nghĩ sao về nỗi căm phẫn của đại đa số quần chúng đối với ông Thiệu sau 
30/4/75? 

Đ.- Quần chúng đánh giá lãnh đạo qua sự thành bại, họ có quyền căm phẫn vì họ là 
lớp người bị hy sinh nhiều nhất cho đất nước cũng như phải gánh chịu những hậu quả 

bi đát nhất sau 30/4/75 nỗi căm phẫn của họ là chính đáng; hơn nữa người lãnh đạo 
cũng như thuyền trưởng một con tàu, dù tàu chìm bởi bất cứ lý do gì thì thuyền trưởng 

phải là người rời tàu sau cùng hoặc phải chết theo tàu; mặt khác họ không ở cương vị 
để có thể nhìn vào mặt trái của cuộc chiến vừa có tính cách nội chiến vừa có tính cách 

ủy-nhiệm mà những yếu tố quyết định hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của người quốc 
gia.Tôi nhớ vào khoảng 1990 ông Thiệu có buổi nói chuyện với một số đồng bào tại 

Westminster, California, một người đàn bà được một tổ chức chống đối sắp đặt đã cầm 
micro chửi bới ông Thiệu nặng nề. Ông Thiệu chỉ trả lời: tôi rất thông cảm với nỗi căm 

phẫn của bà.Tôi hiểu sự im lặng của ông, nỗi cô đơn và cay đắng ông đã mang theo 
đến cuối đời. Ông Thiệu đã chết chắc hẳn không cần tôi biện hộ. Tôi cũng không làm 

công việc biện hộ mà chỉ nói lên sự thực mà tôi biết ” tôi không có bổn phận tranh 

luận với bất cứ ai và cũng không nhằm thuyết phục bất cứ người nào. Đối với tôi, nói 
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những điều tốt mà người ta không có cũng tệ hại như nói những điều xấu mà người ta 
không phạm phải vì tất cả đều là dối trá”, nhất là đối với những người có đời sống 

công liên hệ đến vận mạng quần chúng thì còn là vấn đề trách nhiệm.Ông Thiệu có 
những lỗi lầm trầm trọng trong vấn đề lãnh đạo quốc gia cũng như có những sai phạm 

cá nhân ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo. Ông là một nhà chính trị thực tiễn mà hoàn 
cảnh và môi trường trưởng thành không thể tạo ông thành một kẻ tử đạo. Tuy nhiên, 

đến nay tôi vẫn nghĩ rằng nếu sự hy sinh có thể cứu vãn tình thế thì ông sẽ không từ 
nan. Lần tôi gặp lại ông ở Londres, ông nói như tâm sự: làm một người lính ra trận và 

hy sinh là một hành động dũng cảm, nhưng làm sao có thể sống sót để tiếp tục cuộc 
chiến đấu thì thật là khó.Xét định một con người cần nhìn vào tổng thể và đặc biệt là 

những giờ phút nghiêm trọng sinh mạng bị thử thách. Không thể chỉ dùng những sự 
việc tiêu cực để tổng quát hóa mà phải xét đến các mặt tích cực của cá nhân đó. Tuy 

nhiên việc định công luận tội là công việc của lịch sử sau nầy. 

H.- Nhiều hồi ký chánh trị nói rằng ông Thiệu luôn luôn bị ám ảnh bởi việc người Mỹ 

thảm sát các ông Diệm, Nhu nên thường thay đổi chỗ ngủ hàng đêm v.v…. Điều này có 
thực không, và nếu thực thì đã ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề lãnh đạo? 

Đ.- Hàng năm đến 1/11, ông Thiệu có xin thánh lễ cầu hồn cho cố Tổng thống Diệm và 

ông cố vấn Nhu tại dinh Độc-Lập. Ông Thiệu có kể cho tôi nhiều lần về sáng 2/11/63 

sau khi thanh toán mục tiêu dinh Gia-long, ông về trình diện Bộ Tổng Tham- Mưu và 
sau đó có ra lệnh cho lính mở bửng thiết vận xa để chào thi hài ông Diệm, Nhu trước 

khi về nhà.Tôi thường qua chỗ ở của ông Thiệu để làm việc những khi ông không qua 
văn phòng và có khi làm việc trong phòng ngủ khi ông bị đau, tôi không thấy dấu hiệu 

thay đổi chỗ ngủ hàng đêm như đồn đại sau này. Có những biện pháp an ninh lúc ông 
đi ra ngoài, chẳng hạn mặc áo chắn đạn, hoặc cái podium ông đứng nói chuyện ngoài 

bằng gỗ nhưng trong có tấm thép chắn đạn, những biện pháp an ninh đặc biệt trong 
các cuộc diễn binh v.v… Tôi không để ý những chuyện nầy, đây là công việc của bộ 

phận an ninh. Chỉ có điều là những đề phòng nầy nhằm về phía Mỹ hơn là cộng sản. 
Thực ra ông Thiệu đã sống trong sự đe dọa thường trực của người Mỹ về đảo chánh và 

ám sát suốt thời gian từ lúc cầm quyền 1967, đến lúc rời Việt Nam đi Đài Loan 1975. 
Đồng minh Mỹ là một đồng minh bất trắc, khó tiên liệu, và ông Thiệu luôn ở trong tình 

trạng của người làm xiếc đi dây nguy hiểm. Có lần tôi lưu ý ông Thiệu về trường hợp 
Tổng Thống Magsaysay, Lý Thừa Vãn, Ngô Đình Diệm, ông Thiệu nói với tôi là ông 

không có an ninh… Trong giai đoạn giải kết, quyền lợi của Hoa Kỳ và của Việt Nam 

Cộng Hòa tách rời đi đến đối nghịch, trong khi đó quyền lợi của Hoa Kỳ và của cộng 
sản xích lại gần nhau để đi đến thỏa hiệp chung. Nếu cộng sản áp dụng chính sách vừa 

đánh vừa đàm với Việt Nam Cộng Hòa và phối hợp cuộc đấu tranh trên các mặt trận 
chính trị, quân sự, ngoại giao thì chính sách của “đồng minh” Hoa Kỳ đối với “đồng 

minh” Việt Nam Cộng Hòa cũng tương tự: cà rốt và cây gậy đã được áp dụng triệt để 
với ông Thiệu trên mọi bình diện để buộc Việt Nam Cộng Hòa phải chấp nhận đường lối 

thương thuyết nhượng bộ cộng sản của Mỹ. Người Mỹ đã tiếp tay với cộng sản trong 
việc cổ võ, ủng hộ các phong trào phản chiến, đòi hòa bình, hòa hợp hòa giải dân tộc, 

lực lượng thứ ba… mà thực chất là những tổ chức trá hình của cộng sản nhằm phá vỡ 
thế hợp hiến, hợp pháp của chế độ VNCH, và đã không ngần ngại đâm sau lưng những 

người lính VNCH đang chiến đấu trong cái gọi là chương trình “Việt Nam hóa chiến 
tranh” để người Mỹ rút quân. Ông Thiệu nói với tôi vụ sư đoàn 3 rút bỏ Quảng Trị 1972 
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là một “sabotage politique”. Nixon đã viết thư cho ông Thiệu nhắc đến ý đồ thanh toán 
ông Thiệu của chính quyền Johnson vào năm 1968 và vụ đảo chánh 1/11/63 như một 

đe dọa trực tiếp nếu ông Thiệu không tuân thủ những đòi hỏi của Mỹ. Vào những 
tháng cuối trước khi ký HĐ Paris, ông Thiệu nuôi ý định tự sát như một phương cách 

chống trả cuối cùng. Vào lúc căng thẳng nầy chúng tôi đã triệu tập đại hội nghị viên 
toàn quốc về Saigòn, tuần hành vào dinh Độc Lập cùng các dân biểu, nghị sĩ ủng hộ 

lập trường “bốn không” của ông. Tài liệu của đại sứ Bunker đã ghi nhận ý định tự sát 
nầy của ông Thiệu qua một báo cáo của ông Trần Thiện Khiêm ghi âm cuộc đối thoại 

giữa ông Thiệu, Khiêm. Chính ý định tự sát nầy đã khiến ông Thiệu “lì lợm” trước 
những đe dọa của Nixon và đã đưa đến những nhượng bộ của Nixon bằng những cam 

kết mật.Mỗi lần nhớ đến ông Thiệu, thực sự tôi không nghĩ đến những vinh quang bề 
ngoài của một Tổng Thống mà là những chuỗi ngày khó khăn của đất nước, những áp 

lực có tính cách quyết định ngày đó của Hoa Kỳ đã đè nặng lên ông, ông đã chiến đấu 

như một người lính đơn độc không vũ khí, bằng lòng dũng cảm và sinh mạng của 
chính mình. Tôi không có đức tin tôn giáo nhưng tôi vẫn cầu mong cho ông, một tín đồ 

ki-tô-giáo, được bình an và thanh thản nơi vĩnh hằng. 
H.- Có phải Tổng thống Thiệu nói với ông là việc sư đoàn 3 tháo chạy đã để lại “đại lộ 

kinh hoàng” và Quảng Trị thất thủ vào tháng 5/72 là một “sabotage politique” của 
người Mỹ? 

Đ.- Đúng như vậy.Hậu quả đã để lại hơn 20 ngàn thương vong trên “đại lộ kinh-

hoàng.” 

H.- Ông Thiệu đã nói với ông trong bối cảnh nào? 

Đ.- Ngay hôm Quảng Trị thất thủ. Hôm đó vào lúc xế chiều tôi đang họp trung ương 
đảng bộ Dân-Chủ tại lầu nhà trắng trong khuôn viên dinh Độc-Lập thì được điện thoại 

của nhân viên văn phòng cho biết đại tá Đỗ Đức Tâm, thuyết trình viên quân sự của 
Tổng Thống đang có mặt tại Văn Phòng của tôi để thuyết trình về tình hình quân sự 

sau khi vừa thuyết trình cho Tổng Thống xong. Vì bận họp nên tôi yêu cầu đại tá Tâm 
gặp tôi tại lầu nhà trắng để thuyết trình cho tất cả cùng nghe. Sau phần thuyết trình, 

tôi nhớ rõ câu hỏi sau cùng của nghị sĩ Trần Trung Dung, nguyên Phụ Tá Bộ Trưởng 
Quốc Phòng của Tổng thống Diệm: “liệu chúng ta có giữ được Quảng Trị không?” Đại 

tá Tâm “…chắc chắn chúng ta giữ được.” Chừng nửa giờ sau, điện thoại trên bàn họp 
reo, tôi nhắc máy, đầu dây là đại tá Tâm cho biết trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư 

lệnh quân đoàn I vừa điện trình Tổng Thống là Quảng trị đã thất thủ trưa hôm nay. Sự 

việc cho thấy là Trung tướng Lãm không biết sư đoàn 3 rút bỏ Quảng trị và như vậy là 
đã có một “sự cố bất thường” xẩy ra nên tôi bỏ phòng họp đi gặp Tổng thống Thiệu 

ngay lúc đó. Tôi thấy ông rất bình tĩnh. Ông nhìn tôi nói: tôi điện thoại gần như mỗi 
ngày cho ông Lãm về tình hình quân sự Quảng trị, tối qua tôi còn nhắc ông Lãm phải 

coi chừng “thằng cộng sản” ngày 1/5, ông Lãm bảo đảm với tôi là không việc gì, thế 
mà như vậy. Ông dằn mạnh: đây là một “sabotage politique”.Lúc bấy giờ chỉ có tôi và 

ông.Những chuyện như vậy thuộc loại “cấm kỵ không phải có thể nói với bất cứ ai và 
không bao giờ ông nói khi có sự hiện diện của người thứ ba. Đó là nguyên tắc ngăn 

cách ông vẫn thường áp dụng và cũng là cách để bảo đảm sựï an toàn cho chính ông. 
Trong trường hợp này, ông Thiệu là người duy nhất có đủ yếu tố chính trị để thẩm 

định, vì ông là người trực tiếp chịu các áp lực của Mỹ. Bấy giờ là tháng 5/1972, trong 
mật đàm Paris Mỹ và cộng sản đã đạt được các thỏa thuận căn bản, chỉ còn trở ngại về 
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phía ông Thiệu. Gần đây tôi có đọc một chứng liệu của Đại sứ Bunker thuật lại phiên 
họp tại dinh Độc-Lập một ngày sau khi Quảng trị thất thủ giữa Đại sứ Bunker, Tướng 

Abrams và Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu đã không hề quy trách cho các giới chức quân 
sự Việt Nam, ông im lặng một cách khó hiểu và mãi đến phút cuối cùng “bật nói”: 

“…không có lý do gì Quảng trị lại bị thất thủ, tướng Giai phải chịu trách nhiệm về việc 
nầy.”Tướng Vũ văn Giai, Tư lệnh sư đoàn 3 giới tuyến, được di tản bằng trực thăng của 

Mỹ, bỏ lại binh sĩ và dân chúng với “đại lộ kinh hoàng” – đã bị đưa ra Tòa án quân sự, 
bị tước đoạt binh quyền và ở tù.Tổng thống Thiệu đã ra lệnh tái chiếm Quảng trị ngay 

sau đó mặc dầu biết rằng Quảng trị sẽ thành một đống gạch vụn, sẽ phải hy sinh 
những người lính thiện chiến của những đơn vị thiện chiến nhất mà tổn thất khó có thể 

bù đắp được trong thực tế bấy giờ nhưng ông đã phải quyết định như vậy, một quyết 
định chính trị để chứng tỏ quyết tâm của quân dân miền Nam với thế giới, với nhân 

dân Hoa Kỳ, nhằm chống trả các thỏa hiệp mật giữa cộng sản và Mỹ mà sau nầy được 

cụ thể trong Hiệp Định Paris 1973.Cũng tương tự như vậy, việc Trung Cộng chiếm 
Hoàng Sa vào đầu năm 1974 đã được sự thỏa thuận ngầm của Mỹ để đặt cộng sản Hà 

Nội sau nầy trước một “fait accompli”. Ông Thiệu biết Hải Quân Việt Nam không đủ sức 
đương đầu với hải quân Trung Cộng và hạm đội 7 Hoa Kỳ sẽ không can thiệp nhưng 

ông vẫn ra lệnh tái chiếm như một chứng liệu về chủ quyền lãnh thổ sau nầy.Bởi chính 
sách hai mặt của Hoa Kỳ, nhiều áp lực nặng nề riêng cá nhân ông phải chịu đựng 

không được chia sẻ và trong nhiều trường hợp ông phải đưa ra những quyết định 
chuyên độc mà không thể giải thích với đồng bào cùng chiến hữu của ông. 

H.- Nhận định của ông Thiệu về vụ sư đoàn 3 tháo chạy có mâu thuẫn với các quyết 

định của người Mỹ mở rộng chiến tranh qua các cuộc tấn công của QLVNCH vào hậu 

cần của cộng sản tại Miên năm 1970 và hành quân Lam Sơn 719 ở Hạ Lào 1971 hay 
không? 

Đ.- Không. Các cuộc tấn công vào hậu cần cộng sản tại Miên 1970 và Hạ Lào 1971 chỉ 

có tính cách nhất thời nhằm mục đích chính là dùng xương máu của quân đội VNCH để 
mở rộng hành lang an toàn cho việc triệt thoái quân đội Mỹ.Ông Thiệu miễn cưỡng 

phải chấp nhận mở cuộc hành quân Lam Sơn 1971 vì Hạ Lào tiếp giáp với hậu phương 
lớn Bắc Việt. Khi có dấu hiệu sa lầy ông đã ra lệnh cho trung tướng Hoàng Xuân Lãm 

đưa ngay một đơn vị vào Tchepone “đái một bãi” (nguyên văn) và rút ra ngay lập tức. 
Cần lưu ý là chương trình rút quân của Mỹ không phụ thuộc vào khả năng thay thế của 

quân lực VNCH, và chương trình Việt Nam hóa thực chất chỉ nhằm yểm trợ cho việc rút 

quân của Mỹ chứ không phải để VNCH có đủ sức đề kháng và tồn tại. 
H.- Sau này, nhiều người trong đó có những viên chức chính phủ của ông Thiệu cho 

rằng ông Thiệu đã dựa vào những cam kết mật của Tổng thống Nixon nên đã chấp 
nhận ký kết Hiệp Định Paris vì không hiểu rõ tổ chức công quyền của Hoa Kỳ thẩm 

quyền của hành pháp và lập pháp. Như tiến sĩ Kissinger đã nhận định: đó chỉ là những 
ý định của Tổng thống Nixon, không có tính cách cam kết quốc gia vì không có phê- 

chuẩn của quốc-hội. 
Đ.- Vào lúc bấy giờ ông Thiệu cũng hiểu như giải thích của Kissinger sau nầy, nhưng 

ông cũng hiểu rõ vị thế yếu kém của VNCH và giới hạn cuối cùng mà ông có thể đòi 
hỏi ở Nixon. Ông Thiệu có chủ định rõ ràng là mua thời gian còn lại của nhiệm kỳ 

Nixon trong hoàn cảnh “còn nước còn tát”.Chúng ta cần nhớ rằng không hề có một 
hiệp ước Việt Mỹ nào về việc Mỹ đổ quân và tham chiến ở Việt Nam cũng như không có 
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một văn kiện pháp lý nào về quy chế trấn đóng của quân đội đồng minh trên lãnh thổ 
Việt Nam bấy giờ. Những tiểu đoàn TQLC Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng đầu năm 

1965 dưới thời chính phủ Phan Huy Quát, ông Thiệu là Tổng trưởng Quốc Phòng kiêm 
Phó Thủ tướng; ông nói với tôi: tình hình bấy giờ hơn hai phần ba lãnh thổ bị cộng sản 

ung thối, nếu quân đội Mỹ không can thiệp kịp thì miền Nam mất. Thời đệ I Cộng Hòa, 
Tổng thống Diệm muốn có một hiệp ước hỗ-tương như ở Đại Hàn nhưng người Mỹ từ 

chối. Các cố vấn quân sự Mỹ đến và đi không qua sự kiểm soát của nhà chức trách 
Việt Nam. Miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống cộng sản hoàn toàn bị phụ 

thuộc Hoa Kỳ, chúng ta không ở vào vị thế có thể đặt điều kiện với họ. Quân đội Mỹ 
muốn đến là đến, muốn đi là đi, hậu quả là vấn đề đơn phương rút quân, Việt Nam 

hóa, Hiệp Định Paris. Tương quan Việt Mỹ là một tương quan thực tế mà người Mỹ cố 
tình không để bị ràng buộc vào những văn kiện pháp lý “giấy trắng mực đen” như ở 

Triều tiên, Nhật bản, Âu châu là những nơi Hoa Kỳ có mục tiêu dài hạn. 

H.- Đến bao giờ thì ông Thiệu mất tin tưởng vào các cam kết mật của Nixon? Vụ ông 

Thiệu quyết định không tái chiếm Phước Long vào đầu năm 1975 có phải là một trắc 
nghiệm về những cam kết mật hay không? 

Đ.- Ngay sau cuộc gặp gỡ Thiệu Nixon tại San Clemente tháng 4/73. Về phương diện 

biểu kiến cuộc gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa tích cực như là một sự xác nhận các cam 

kết mật, sự tiếp tục ủng hộ của Hoa Kỳ với VNCH và đặc biệt với ông Thiệu, nhưng 
thực tế hoàn toàn trái ngược. Cuộc gặp gỡ mặt đối mặt đã khẳng định cho ông Thiệu 

thấy không còn hy vọng vào các cam kết mật cũng như các viện trợ quân sự và kinh tế 
đã được hứa hẹn trước đây. Đây là lý do và thời điểm quyết định việc tu chính hiến 

pháp: gia tăng nhiệm kỳ 3 tổng thổng. Cuộc độc cử 1971 đã làm sút giảm uy tín chính 
trị của ông Thiệu; Hiệp Định Paris thừa nhận cho quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam, 

ngưng bắn tại chỗ, chinh phủ liên hiệp ba thành phần đã hoàn toàn xóa bỏ lập trường 
bốn không của ông; người Mỹ đã hoàn tất việc rút quân và lấy lại tù binh; và nay là 

hiểm họa Hoa Kỳ bỏ rơi… khiến ông Thiệu bị lột truồng như câu chuyện ông vua không 
quần áo (the emperor without any chothes) và hoàn toàn trắng tay. Tư thế lãnh đạo 

của ông Thiệu bị đặt trong hoàn cảnh thử thách nghiêm trọng và đây là lý do thực sự 
của vụ tu chính hiến pháp đã không bao giờ được tiết lộ. Nội dung tu chính bấy giờ 

được giữ mật vì phải chờ sau cuộc bầu cử bán phần Thượng nghị viện tháng 10/73 mới 
đủ túc số thực hiện. Việc tu chính không nhằm vào nhiệm kỳ 3 Tổng Thống mà mục 

đích thực sự là bày tỏ sự tín nhiệm của dân chúng qua Quốc Hội “để tái trang bị tư thế 

lãnh đạo của ông Thiệu hầu đối phó với tình thế mới. Dù muốn hay không sinh mạng 
chính trị của ông Thiệu đã gắn liền với sự còn mất của chế độ và sau ông sẽ là trận 

hồng thủy. Trong cuộc gặp các dân biểu, nghị sĩ ủng hộ tu chính Hiến Pháp tại hội 
trường khách sạn Majestic vào đêm trước hôm biểu quyết, tôi có nói rõ: “đây không 

phải là hành động ủng hộ cá nhân Tổng thống Thiệu mà là hành động của mỗi chúng 
ta để tự cứu”. Có thể họ hiểu là tình hình nghiêm trọng nhưng không biết là đang bị 

Hoa Kỳ bỏ rơi và đất nước đã ở trên bờ vực thẳm. Nếu Kissinger đã tiên liệu thời gian 
có thể coi được (decent interval) từ HĐ Paris 1/73 đến lúc miền Nam sụp đổ là một 

năm rưỡi thì ông Thiệu đã tiên liệu một thời gian ngắn hơn. Đầu năm 1974 cũng là lúc 
Quốc Hội biểu quyết tu chính Hiến Pháp, ông Thiệu nói tại Hội đồng Tổng trưởng: 

“…các quan sát viên quốc tế rất ngạc nhiên khi thấy chúng ta còn ngồi ở đây hôm nay, 
tất cả đều nghĩ rằng miền Nam Việt Nam chỉ có thể tồn tại không quá sáu tháng sau 
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HĐ Paris…”. Như một người chết đuối vớ bất cứ bèo bọt nào, ông ra lệnh mật cho Bộ 
Tổng Tham Mưu kiểm thính điện đài các dàn khoan để tìm hiểu trữ lượng dầu hỏa với 

hy vọng Mỹ sẽ không bỏ rơi Việt Nam, ông nói: tôi sẽ làm bộ trưởng dầu hỏa chứ 
không làm tổng thống. Ông chỉ thị cho chính phủ tạo điều kiện dễ dàng cho ngoại quốc 

đầu tư, ông nói với tôi: bây giờ cho không để bọn nó vào (đầu tư) cũng phải “cho 
không”.Đối với cộng sản, cuộc tấn công chiếm Phước Long đầu năm 1975 là một trắc 

nghiệm về ý đồ tái can thiệp của Mỹ được mệnh danh là đòn “trinh sát chiến lược”, sau 
đó Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên và tiếp theo là chiến dịch Hồ 

Chí Minh. Đối với ông Thiệu quyết định không tái chiếm Phước Long vì sẽ tổn thất rất 
nặng không thể bù đắp, có chiếm lại cũng không giữ được, lực lượng trừ bị không còn 

và phải bảo toàn lực lượng cho các cuộc tấn công sắp tới của cộng sản. 

H.- Ngoài việc tu chính gia tăng ba nhiệm kỳ Tổng Thống, còn có việc gia tăng thời 

hạn mỗi nhiệm kỳ từ 4 năm lên 5 năm. Lý do? 

Đ.- Lý do được viện dẫn của tu chính là chương trình kinh tế ngũ niên nhưng sự thực là 
chúng tôi muốn có khoảng cách xa giữa cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ và Tổng Thống 

Việt Nam vì nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ cũng 4 năm, và cứ 4 năm thì nước Mỹ lại bị một 
cơn sốt chính trị ảnh hưởng nặng nề đến cuộc bầu cử Tổng Thống Việt Nam. Đây 

không phải là mục tiêu chính của tu chính Hiến Pháp nhưng nhân việc tu chính Hiến 

Pháp thì chúng tôi bỏ vào luôn. 

H.- Ông Thiệu có tham khảo ý kiến của người Mỹ về việc tu chính Hiến Pháp hay 
không? 

Đ.- Không. Như tôi đã nói ở trên, nội dung tu chính Hiến Pháp đã được quyết định 

ngay sau khi Tổng thống Thiệu ở San Clemente về nhưng được giữ mật cho đến sau 

cuộc bầu cử bán phần TNV tháng 10/73. Đại sứ Martin chỉ được Tổng thống Thiệu 
thông báo sau khi dự luật tu chính được đệ nạp tại Quốc hội tức là vào khởi đầu giai 

đoạn công khai. Ông Thiệu nói với tôi: Ngày hôm qua tôi có mời ông Martin vào đây 
(dinh Độc Lập) để thông báo về việc chúng ta tu chính Hiến Pháp tôi nói với ông Martin 

là tôi nhận thấy có bổn phận phải thông báo cho ông đại sứ vì Hoa Kỳ là đồng minh 
chính yếu đã giúp đỡ chúng tôi trong cuộc chiến. Cụ Hương được ông Thiệu thông báo 

vào lúc dự luật tu chính được đưa cho các dân biểu, nghị sĩ đứng tên tác giả v.v… Nội 
vụ hoàn toàn được giữ mật cho đến giờ cuối.ÔNG NGÂN NÓI NHIỀU về vai trò xấu xí 

của người Mỹ tại Việt Nam. Điều này không phải là một khám phá mới.Chúng ta cảm 
phục chế độ chính trị dân chủ và tổ chức kinh tế, xã hội công bằng và cổi mở của Hoa 

Kỳ, nhưng nhiều người bất mãn về ngoại chính của họ đối với Việt Nam ngày trước, và 
đối với nhiều nước khác hiện nay.Ông Ngân cũng thành công trong việc vẽ ra một ông 

Thiệu sợ Mỹ hơn sợ Việt Cộng, ưu tư và toan tính đối phó với Mỹ hơn là tìm cách bảo 
vệ miền Nam bằng những phương tiện quân sự eo hẹp hơn, nhưng cũng thích hợp hơn 

với hoàn cảnh của đất nước.Nhưng ông không trả lời đúng vào câu hỏi thứ 3, về việc 

ông Thiệu không làm những điều cần phải làm để bảo vệ đất nước trong giả thuyết 
người Mỹ giải kết. Ông nói ông không bào chữa cho ông Thiệu, nhưng trút toàn bộ 

trách nhiệm làm mất Việt Nam cho Hoa Kỳ lại là cách bào chữa kiến hiệu nhất.Ông 
Thiệu sợ Mỹ nhưng cũng chính ông lại tuyên bố là “không có viện trợ Mỹ, tôi không 

làm tổng thống nữa”, xin ông Ngân giải thích mâu thuẫn này.Quan trọng nhất vẫn là 
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vai trò của ông Thiệu trong những ngày tháng cuối cùng của Nam Việt. 

(Theo BC Thời Báo – Nguyễn Đạt Thịnh) 

Nguồn: http://ongvove.wordpress.com/2009/04/30/t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-

nguy%E1%BB%85n-van-thi%E1%BB%87u-cong-va-t%E1%BB%99i/ 

 

 

 

 

16 tấn vàng của Việt Nam Cộng hòa 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

16 tấn vàng là ngân khoản dự trữ của chính phủ Việt Nam Cộng hòa cất trong Ngân hàng Quốc gia 

Việt Nam vào thời điểm tháng 4 năm 1975, khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại của nhà nước Việt 

Nam Cộng hòa. Số vàng này gồm 1.234 thoi, trị giá 220 triệu đô-la Mỹ theo tỷ giá vào thời điểm đó. 

16 tấn vàng này gắn liền với tên tuổi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong giai đoạn cuối cùng của 

chế độ, người đã phải chịu một tin đồn đầy ác ý kéo dài suốt hơn 30 năm. 

Bối cảnh 

Vào tháng 3 và tháng 4 năm 1975, các tuyến phòng thủ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa liên tục sụp 

đổ trước cuộc tổng tấn công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ 

từ chối đề nghị của Chính phủ Mỹ về việc viện trợ quân sự khẩn cấp cho Việt Nam Cộng hòa. Chính 

quyền này đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. 

Kế hoạch dùng 16 tấn vàng để mua vũ khí 

Để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn hay ít ra cũng làm chậm nó, từ đầu tháng 4, khi hy vọng được Mỹ 

viện trợ khẩn cấp đã gần như không còn, Nguyễn Văn Thiệu đã lập một kế hoạch khác để vay tiền 

cho Việt Nam Cộng hòa. Ông cử ngoại trưởng Vương Văn Bắc bay sang Saudi Arabia, đề nghị quốc 

vương Haled tiếp tục đồng ý cho Việt Nam Cộng hòa vay tiền như phụ vương của ông ta (vua Faisal) 

đã hứa trước khi bị hạ sát. Nhưng để đạt được giải pháp tài chính nhanh hơn nữa, Nguyễn Văn Thiệu 

cử tổng trưởng kế hoạch Nguyễn Tiến Hưng ngày 15 tháng 4 bay sang Mỹ để cùng ngoại trưởng 

Vương Văn Bắc xúc tiến vận động hành lang để vay 3 tỉ USD từ chính phủ Mỹ, với 4 khoản thế chấp 

là tài nguyên dầu hỏa và nông nghiệp của Việt Nam Cộng hòa, số tiền mấy trăm triệu USD mà quốc 

vương Haled hứa cho vay, và 16 tấn vàng dự trữ đang nằm trong hầm của Ngân hàng Quốc gia ở bến 

Chương Dương. [1]Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, thư ông Thiệu gửi Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ 

có đoạn: "Tôi trân trọng thỉnh cầu Ngài kêu gọi Quốc hội cho Việt Nam Cộng hòa vay dài hạn 3 tỷ đô 

la, chia làm ba năm, lãi suất do Quốc hội ấn định, và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. 

Tài nguyên dầu hoả và canh nông của Việt Nam Cộng hòa sẽ dùng làm tiền thế chân cho món nợ 

này. Món nợ giúp chúng tôi chống xâm lăng và cho chúng tôi cơ hội để tồn tại như một quốc gia tự 

do. [2] 

Cũng từ đầu tháng 4, ông Nguyễn Tiến Hưng đã đề nghị giải pháp dùng vàng dự trữ để mua vũ khí 

http://vietnamvanhien.net/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vietnamvanhien.net/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vietnamvanhien.net/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vietnamvanhien.net/wiki/1975
http://vietnamvanhien.net/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vietnamvanhien.net/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vietnamvanhien.net/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vietnamvanhien.net/wiki/%C4%90%C3%B4-la_M%E1%BB%B9
http://vietnamvanhien.net/wiki/T%E1%BB%95ng_th%E1%BB%91ng
http://vietnamvanhien.net/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Thi%E1%BB%87u
http://vietnamvanhien.net/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vietnamvanhien.net/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_m%C3%B9a_xu%C3%A2n_n%C4%83m_1975
http://vietnamvanhien.net/wiki/Qu%C3%A2n_gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vietnamvanhien.net/wiki/Saudi_Arabia
http://vietnamvanhien.net/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ti%E1%BA%BFn_H%C6%B0ng
http://vietnamvanhien.net/w/index.php?title=V%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_h%C3%A0nh_lang&action=edit&redlink=1
http://vietnamvanhien.net/wiki/D%E1%BA%A7u_h%E1%BB%8Fa
http://vietnamvanhien.net/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
http://vietnamvanhien.net/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vietnamvanhien.net/w/index.php?title=B%E1%BA%BFn_Ch%C6%B0%C6%A1ng_D%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vietnamvanhien.net/w/index.php?title=B%E1%BA%BFn_Ch%C6%B0%C6%A1ng_D%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_note-Tu.E1.BB.95i_Tr.E1.BA.BB_k.C3.AC_3-0
http://vietnamvanhien.net/wiki/T%E1%BB%95ng_th%E1%BB%91ng
http://vietnamvanhien.net/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Hoa_K%E1%BB%B3
http://vietnamvanhien.net/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_note-Khi_.C4.91.E1.BB.93ng_minh_th.C3.A1o_ch.E1.BA.A1y-1
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cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa như là "nỗ lực phòng thủ cuối cùng" và đề xuất các phương pháp 

chuyển tiền ra nước ngoài. Số vàng dự trữ lúc đó còn 16 tấn, trị giá khoảng 220 triệu USD (theo giá 

vàng lúc đó)[3] được giao cho Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Lê Quang Uyển phụ trách chuyển ra 

ngoại quốc để thế chấp. Ông Uyển lập tức liên lạc với các hãng hàng không TWA, Pan Am và Hãng 

bảo hiểm Lloyd's ở London. Nhưng thông tin bị lộ ra ngoài. Ngày 5 tháng 4, một số tờ báo nước 

ngoài đã bắt đầu đăng tải những bản tin sốt dẻo đó, với sự ám chỉ về một âm mưu chiếm đoạt của 

tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. [4] Các tờ báo lớn có phóng viên thường trú tại Sài Gòn đưa tin “tổng 

thống Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị mang 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam”. Không chỉ BBC, AP, mà 

nhiều tờ báo khác như Los Angeles Times lúc đó cũng đăng tin. Báo chí Việt Nam Cộng hòa cũng 

đưa tin về sự kiện này. Tờ Chính Luận ngày 16-4 đăng tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ: 

“Hoàn toàn là tin thất thiệt, đầy ác ý, cố ý bôi lọ”. Và: “Tình trạng loan tin thất thiệt và cố ý bôi lọ 

của các hãng thông tấn và báo chí ngoại quốc loan đi không phải mới xảy ra mà đã kéo dài từ 

lâu”[5]. 

Kế hoạch chuyển vàng đi Thụy Sĩ vì thế đã bị vỡ. Các hãng hàng không và bảo hiểm quốc tế từ chối 

phi vụ này vì sợ bị dư luận chỉ trích. 

Đại sứ Mỹ Martin can thiệp để giúp chuyển vàng đi. Để hy vọng làm tan đi mối nghi ngờ xung quanh 

vụ việc, Martin thuyết phục Nguyễn Văn Thiệu gửi vàng vào Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại New 

York (Federal Reserve Bank of New York), nơi nhiều nước khác cũng gửi tài sản. Nguyễn Văn Thiệu 

đồng ý. 

Ngày 16 tháng 4, đại sứ Martin đã điện về Washington xin một chuyến bay quân sự đặc biệt được 

bảo hiểm để chở số vàng đó đi New York. Nhưng không quân Mỹ và Ngân hàng dự trữ liên bang 

New York đã không dễ dàng tìm được hợp đồng bảo hiểm cho một khối tài sản lớn như thế từ một 

nước đang có chiến tranh. Cuối cùng thì vấn đề bảo hiểm cũng được dàn xếp xong. [3]. Sáng ngày 25 

tháng 4, một chiếc máy bay quân sự từ căn cứ Clark (Philippines) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất 

tại Sài Gòn, sẵn sàng bốc 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam. 

Kế hoạch bất thành  

 

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Xuân Lộc - tuyến phòng thủ cuối cùng cho Sài Gòn, người đưa ra quyết 

định chuyển vàng ra nước ngoài là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải từ chức do sức ép lớn từ 

Mỹ, Pháp khi họ muốn tìm kiếm một giải pháp cứu vãn Việt Nam Cộng hòa bằng thương lượng. Dù 

ông Thiệu đã từ chức không còn quyền hành gì, nhưng nhiều người vẫn không muốn sự có mặt của 

ông tại Sài Gòn trong những ngày căng thẳng đó. Tân tổng thống Trần Văn Hương khuyên ông nên 

sớm rời khỏi Việt Nam. 

Đêm 25 tháng 4, với sự hộ vệ của các nhân viên CIA Mỹ[6], cùng với cựu thủ tướng Trần Thiện 

Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu ra đi với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng hòa đến Đài Bắc để phúng 

điếu Tưởng Giới Thạch (qua đời ngày 5 tháng 4). Ông không còn quyền lực gì đối với 16 tấn vàng 

khi đó vẫn nằm nguyên trong hầm chứa của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Còn dư luận thì vẫn bán 

tín bán nghi về tin đồn tổng thống mang vàng đi, dù đã có tuyên bố cải chính của chính phủ Việt Nam 

Cộng hòa ngày 16 tháng 4. [5] 

Khi Nguyễn Văn Thiệu hết quyền Tổng thống, những người có thẩm quyền lúc đó đã không chịu làm 

theo ý ông Thiệu nữa. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Hảo, cựu phó thủ tướng đặc trách sản xuất kiêm 
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tổng trưởng canh nông và kỹ nghệ thời chính phủ Nguyễn Bá Cẩn, lúc đó là người giữ liên lạc giữa 

chính quyền Sài Gòn và sứ quán Mỹ, hoàn toàn không muốn chuyển 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam[7]. 

Trong Hồ sơ mật dinh Độc Lập, tác giả Nguyễn Tiến Hưng viết: Nguyễn Văn Hảo vào gặp tổng 

thống Trần Văn Hương và dọa rằng: "Nếu tổng thống cho phép chuyển số vàng ấy ra ngoại quốc thì 

trong trường hợp tướng Minh (tức ông Dương Văn Minh) lên thay, tổng thống sẽ bị lên án là phản 

quốc!". Ông Hương đồng ý giữ vàng lại. Sáng ngày 24 tháng 4 (một ngày trước khi ông Thiệu rời 

Việt Nam), ông Hảo điện cho cố vấn kinh tế đại sứ quán Mỹ Denny Ellerman, nói rằng: tổng thống 

Trần Văn Hương đã quyết định hoãn vô thời hạn việc chuyển vàng ra khỏi Việt Nam, cho đến khi 

một chính phủ mới được thành lập.[8] 

Đại sứ Martin bất ngờ trước tin này, nhưng ông không cố gắng thuyết phục tổng thống Hương hủy bỏ 

lệnh ấy mà quyết định tạm để vàng ở lại vì nó có thể nâng cao vị thế của chính phủ Việt Nam Cộng 

hòa khi thương lượng với phe Cộng sản. Ông lệnh cho chiếc máy bay tiếp tục đợi cho đến nửa đêm 

ngày 27 tháng 4.[8] Trả lời phỏng vấn TS Nguyễn Tiến Hưng ngày 27 tháng 3 năm 1985, Martin kể: 

"Vào lúc chót, tôi có nghĩ đến việc liên lạc với người bạn cũ ở Thái Lan là tư lệnh không quân 

Dhawee Chulasapaya. Sau đó, kêu gọi thêm một số thủy quân lục chiến Thái Lan bay qua Sài Gòn để 

giải phóng số vàng, mang nó đi. Nhưng chỉ nghĩ thế thôi… Vàng vẫn còn lại ở đó". 

Ngày 27 tháng 1 năm 1976, cựu đại sứ Martin đã giải trình trước Quốc hội Mỹ về chuyện 16 tấn 

vàng: 

"...Những sắp xếp tạm thời đã được thực hiện để chuyển số vàng dự trữ của Việt Nam cộng hòa 

sang Ngân hàng Bank of International Settlement (BIS) ở Basel bên Thụy Sĩ nhằm có thể làm thế 

chấp cho một khoản vay mua đạn dược tại châu Âu. Khi tin này lộ ra thì không có cách nào chở 

vàng đi bằng đường hàng không thương mại được nữa. 

"Bởi vậy đã có những sắp xếp tiếp theo để chuyển nó sang tài khoản (của Việt Nam cộng hòa - NV) 

tại Ngân hàng Dự trữ liên bang New York. 

"Chẳng may, đang khi có sự chậm trễ về phía Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm nguồn bảo hiểm (cho 

việc chuyên chở số vàng) thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi. Ông phó thủ tướng (Nguyễn 

Văn Hảo) và tổng trưởng tài chính đã không xin được phép của tân tổng thống (Trần Văn Hương) 

để chuyển số vàng này đi...".  

      Tiếp quản sau sự kiện 30 tháng 4 

Theo phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ [9], ngày 2 tháng 5, cựu Phó Thủ tướng VNCH Nguyễn 

Văn Hảo gặp lãnh đạo Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định, ông trình bày chi tiết về câu 

chuyện liên quan đến 16 tấn vàng và đề nghị Ủy ban quân quản tiến hành tiếp quản và kiểm kê 

ngay.[10] 

Cũng theo báo Tuổi Trẻ [9], ông Hoàng Minh Duyệt, chỉ huy phó đơn vị tiếp quản Ngân hàng Quốc 

gia Việt Nam, nói về những nhân viên bảo vệ ngân hàng của chế độ cũ "đã không rời vị trí vì nhiệm 

vụ của họ là bảo vệ an toàn kho tiền và vàng dự trữ, không để nó bị xâm nhập, cướp phá giống như 

nhiều tòa nhà và trụ sở lân cận. Họ giữ vị trí cho đến khi những người lính giải phóng xuất hiện". 

Cũng theo báo Tuổi trẻ, các ông Huỳnh Bửu Sơn, Lê Minh Kiêm là các nhân chứng trực tiếp bàn giao 

vàng cho chính quyền mới. Đầu tháng 6 năm 1975, Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa kho vàng, 

và Lê Minh Kiêm, người giữ mã số của các hầm bạc được lệnh của Ban Quân quản Ngân hàng Quốc 
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gia cùng đơn vị tiếp quản tiến hành kiểm kê các kho tiền và vàng của chế độ cũ. Số tiền và vàng nằm 

trong kho khớp đúng với sổ sách từng chi tiết nhỏ. 

Ông Huỳnh Bửu Sơn kể về cuộc kiểm kê kho vàng lần cuối cùng khi bàn giao cho chính quyền 

mới:[11] Tất cả những thoi vàng đều là vàng nguyên chất, mỗi thoi nặng 12-14 kg, trên mỗi thoi đều 

có khắc số hiệu và tuổi vàng (thường là 9997, 9998). Các thoi vàng được cất trong những tủ sắt có 

hai lớp khóa và được đặt trên những kệ bằng thép, mỗi kệ được xếp khoảng năm, sáu thoi vàng. 

Nhưng qua năm tháng, bị nặng trĩu trước sức nặng của vàng, các kệ thép cũng bị vênh đi. 

Các đồng tiền vàng được giữ trong những hộp gỗ đặt trong tủ sắt. Đó là những đồng tiền vàng cổ có 

nhiều loại, được đúc và phát hành từ thế kỷ 18, 19 bởi nhiều quốc gia khác nhau... Ngoài giá trị của 

vàng nguyên chất, các đồng tiền này còn được tính theo giá trị tiền cổ, gấp nhiều lần giá trị vàng nội 

tại của nó. Tất cả số vàng thoi và tiền vàng cổ đều được theo dõi chi tiết từng đơn vị, số hiệu, tuổi 

vàng, số lượng ghi trong một sổ kiểm kê do bộ phận điện toán của ngân hàng theo dõi định kỳ hằng 

tháng và hằng năm, hoặc bất cứ khi nào có thay đổi xuất nhập tồn kho. 

Tin đồn về Nguyễn Văn Thiệu 
 

Từ đầu tháng 4 năm 1975, khi Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn tại vị, một số tờ báo nước ngoài đã bắt đầu 

đăng tải tin về kế hoạch chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài với sự ám chỉ về một âm mưu chiếm đoạt 

của ông. Báo chí Việt Nam Cộng hòa cũng đưa tin về sự kiện này. Tuy có báo đăng tuyên bố cải 

chính của chính phủ Việt Nam Cộng hòa, nhưng sau khi ông Thiệu đã ra đi, ngày 28 tháng 4, báo 

Độc Lập khác của Việt Nam Cộng hòa đăng một bản tin về chuyến ra đi của ông Nguyễn Văn Thiệu 

với chi tiết: “Tin Reuters ghi nhận liền sau khi đoàn người Nguyễn Văn Thiệu cùng tùy tùng xuống 

phi cơ và được đưa vào phòng khách danh dự, một số hàng hơn 10 tấn cũng đã được cất xuống 

theo”.[5] Các báo chí viết tường thuật nói ông Thiệu đã bỏ trốn với một số lượng vàng lớn lấy đi từ 

ngân khố của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. [12]. 

Trong hồi ký "Đại thắng mùa xuân", Đại tướng Văn Tiến Dũng khẳng định Nguyễn Văn Thiệu đã 

mang 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam[13]. 

Theo Việt Báo [14], trong suốt 26 năm từ năm 1975 cho đến khi ông Thiệu qua đời, Hà Nội vẫn "rêu 

rao dựng đứng tin tổng thống Thiệu ra đi mang theo 16 tấn vàng ông đã vơ vét". Ngay cả khi tổng 

thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời, báo Thanh Niên, báo Nhân Dân, và các cơ quan truyền thông của 

Việt Nam "vẫn công nhiên lôi chuyện 16 tấn vàng để bôi nhọ tổng thống Thiệu". 

Còn theo báo Tuổi Trẻ, "có quá ít tài liệu trong nước đề cập một cách chính xác và đầy đủ về chuyện 

này sau năm 1975", cũng theo tờ báo này, "Trong một cuốn sách khá nổi tiếng[15] đã được tái bản khá 

nhiều lần trong hơn 20 năm qua (ở Việt Nam), người ta đọc được một đoạn “có vẻ chắc chắn” như 

sau: “Thiệu và Khiêm đáp máy bay rời Sài Gòn sang Đài Loan, nơi anh ruột của Thiệu đang còn làm 

đại sứ (tức ông Nguyễn Văn Kiểu). Thiệu mang theo năm vali chứa đầy đôla. Trước đó, Thiệu đã 

mướn một chiếc máy bay chở hành khách cỡ lớn của Mỹ, đưa khỏi Việt Nam 17 tấn vàng bạc, châu 

báu, tài sản quí mà gia đình y đã vơ vét được sau hai nhiệm kỳ làm tổng thống”"[5]. 

Theo Luật sư Lê Quang Định[16], từ sau năm 1975, "rất nhiều ấn phẩm trong nước đã thay nhau đổ tội 

và kết án ông trong “vụ án” bịa đặt này với những “bằng chứng” chắc chắn như thể chính các tác giả 

đều tận mắt trông thấy". 

Mọi nguồn thông tin đều không bênh vực cho ông Thiệu, ông ra đi mang theo một cái án là kẻ ăn cắp 
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tài sản quốc gia. 

Trong nhiều năm sau chiến tranh, những người biết rõ số phận của 16 tấn vàng tại các cơ quan chức 

năng nhà nước đã không đính chính tin đồn. Sau này, khi thông tin đã được phổ biến rộng rãi qua loạt 

phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ. Khi được hỏi tại sao lâu nay Nhà nước Việt Nam không đính 

chính, ông Lữ Minh Châu, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời: "Mình biết rất rõ 

là số vàng đó vẫn còn, đã được kiểm kê cẩn thận và đưa vào tài sản quốc gia, nhưng không đính 

chính vì đó là tin đồn đăng trên báo chí, có ai đặt câu hỏi chính thức với Nhà nước đâu". [17] 

Giải oan 

Sau hơn 30 năm, tháng 12 năm 2005 hồ sơ mật được phép giải mã, chính phủ Anh công bố Hồ sơ Bộ 

Ngoại giao trong đó có phần nói về chuyện vị lãnh đạo của chính quyền Việt Nam Cộng hoà chuyển 

sang sống tại khu ngoại ô của London như thế nào. Tuy nhiên, hồ sơ này không nói đến số vàng nào 

được ông Thiệu mang tới Anh.[12] 

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 29 Tháng 12 năm 2005[12], Cựu Tổng trưởng Kế hoạch Nguyễn Tiến 

Hưng nói rằng số tiền vàng này chưa mang ra khỏi Việt Nam, nhưng ông không phải là nhân chứng 

của vụ việc. 

Dư luận nhân dân đặt câu hỏi về việc ông Thiệu có mang vàng ra ngoài hay không và nếu không thì 

giờ ở đâu.[5] 

Trong loạt phóng sự điều tra được đăng từ ngày 26 tháng 04 năm 2006, báo Tuổi Trẻ đã phỏng vấn 

các nhân chứng trực tiếp liên quan đến 16 tấn vàng, làm rõ rằng cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa 

Nguyễn Văn Thiệu không “đánh cắp” số vàng này. Tuy nhiên, ông đã qua đời từ trước đó, vào năm 

2001. 

Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa kho vàng và là thành viên ban lãnh đạo Nha Phát 

hành Ngân hàng Quốc gia thời điểm tháng 4 năm 1975, thì số lượng tiền vàng kiểm kê đều khớp với 

sổ sách tới từng chi tiết nhỏ.[1] 

Nhận xét 

 Về tin đồn Nguyễn Văn Thiệu chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài, Luật sư Lê Công Định viết: "tìm ra 

tận cùng của sự thật, báo Tuổi Trẻ đã làm được một việc thiện xét từ góc độ lương tri".[16] 

Thông tin thêm 

Về Wikipedia 

Theo Báo Tuổi Trẻ, Wikipedia (không nêu rõ phiên bản nào của Wikipedia ngôn ngữ nào) đã viết 

những thông tin "giật gân" rằng : 

"Martin (đại sứ Mỹ tại Sài Gòn - NV) giúp gia đình Thiệu ra đi, nhưng chỉ cho mang theo đồ vật cá 

nhân nhỏ. Thế là tay cựu tổng thống và bà vợ phải tính đến cách khác. Mai Anh (vợ Thiệu) đã xoay 

xở lấy được 16 tấn vàng ra khỏi ngân hàng quốc gia bằng cách ép dọa thuộc cấp. Bà ta cho chuyển 

phần lớn số vàng thỏi ấy lên một chiếc máy bay thuê của Hãng hàng không Thụy Sĩ. Nhưng các phi 

http://vietnamvanhien.net/wiki/L%E1%BB%AF_Minh_Ch%C3%A2u
http://vietnamvanhien.net/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
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http://vietnamvanhien.net/wiki/B%E1%BB%99_Ngo%E1%BA%A1i_giao
http://vietnamvanhien.net/wiki/B%E1%BB%99_Ngo%E1%BA%A1i_giao
http://vietnamvanhien.net/wiki/London
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_note-BBC.thieufile-11
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_note-BBC.thieufile-11
http://vietnamvanhien.net/nguyenvanthieu.html#cite_note-Tu.E1.BB.95i_tr.E1.BA.BB_k.C3.AC_1-4
http://vietnamvanhien.net/wiki/B%C3%A1o_Tu%E1%BB%95i_Tr%E1%BA%BB
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=135370&ChannelID=20
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công, sau khi khám phá ra đó là vàng, đã hỏi sứ quán Thụy Sĩ và cuối cùng từ chối không chở nữa. 

Lý Long Thân (chồng em nuôi vợ Thiệu) nhảy vào cứu nguy. Thân ra lệnh chở vàng bằng tàu 

Trương Tinh đi Pháp, để sau này Thiệu nhận lại ở đó". [5] 

           Bảng kê thoi vàng đựng trong các tủ sắt 

Hầm số 3 
Tủ số 40: 80 thoi 

Tủ số 41: 80 thoi 

Tủ số 42: 80 thoi 

Tủ số 43: 80 thoi 

Tủ số 44: 80 thoi 

Tủ số 45: 80 thoi 

Tủ số 46: 80 thoi 

Tủ số 47: 73 thoi 

633 thoi 

Hầm số 6 
Tủ số 202: 35 thoi 

Tủ số 203: 80 thoi 

Tủ số 204: 80 thoi 

Tủ số 205: 80 thoi 

Tủ số 206: 79 thoi 

Tủ số 207: 89 thoi 

Tủ số 215: 88 thoi 

Tủ số 216: 70 thoi 

601 thoi 

Tổng cộng: 1.234 thoi vàng 

(Nguồn: Nha Phát hành, tháng 4-1975)[11] 
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Liên kết ngoài 

 Loạt phóng sự của Báo Tuổi Trẻ  

o Kỳ 1: Ông Thiệu đã chuyển 16 tấn vàng sang Mỹ? 

o Kỳ 2: Chuyến ra đi bí mật 

o Kỳ 3: Không có ánh sáng cuối đường hầm 

o Kỳ 4: Kế hoạch bí mật từ dinh tổng thống 

o Kỳ 5: Vàng đổi chủ 

o Kỳ cuối: Người giữ chìa khóa kho vàng 

 Hồi ức tháng Tư… tác giả Xuân Lê, đăng trên trang web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Nguồn::http://vi.wikipedia.org/wiki/16_t%E1%BA%A5n_v%C3%A0ng_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%8

7t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a 
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Richard Nixon ( 1913-19948) 

Letter from President Nixon   

to President Nguyen Van Thieu   

of the Republic of Vietnam  

January 5, 1973  
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(Released Apr. 30, 1975)  

January 5, 1973  

Dear Mr. President:  

This will acknowledge your letter of December 20, 1972.  

There is nothing substantial that I can add to my many previous messages, including my 

December 17 letter, which clearly stated my opinions and intentions. With respect to the question 

of North Vietnamese troops, we will again present your views to the Communists as we have 

done vigorously at every ether opportunity in the negotiations. The result is certain to be once 

more the rejection of our position. We have explained to you repeatedly why we believe the 

problem of North Vietnamese troops is manageable under the agreement, and I see no reason to 
repeat all the arguments.  

We will proceed next week in Paris along the lines that General Haig explained to you. 

Accordingly, if the North Vietnamese meet our concerns on the two outstanding substantive 

issues in the agreement, concerning the DMZ and type method of signing and if we can arrange 

acceptable supervisory machinery, we will proceed to conclude the settlement. The gravest 

consequence would then ensue if your government chose to reject the agreement and split off 

from the United States. As I said in my December 17 letter, "I am convinced that your refusal to 

join us would be an invitation to disaster-to the loss of all that we together have fought for over 

the past decade. It would be inexcusable above all because we will have lost a just and honorable 
alternative."  

As we enter this new round of talks, I hope that our countries will now show a united front. It is 

imperative for our common objectives that your government take no further actions that 

complicate our task and would make more difficult the acceptance of the settlement by all 

parties. We will keep you informed of the negotiations in Paris through daily briefings of 
Ambassador [Pham Dang] Lam.  

I can only repeat what I have so often said: The best guarantee for the survival of South Vietnam 

is the unity of our two countries which would be gravely jeopardized if you persist in your 

present course. The actions of our Congress since its return have clearly borne out the many 

warnings we have made.  

Should you decide, as I trust you will, to go with us, you have my assurance of continued 

assistance in the post-settlement period and that we will respond with full force should the 

settlement be violated by North Vietnam. So once more I conclude with an appeal to you to close 
ranks with us.  

Sincerely,  

RICHARD NIXON                Nguồn: http://ngothelinh.tripod.com/NguyenVanThieu.html 
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Nixon từng muốn 'lấy đầu' Nguyễn Văn Thiệu 

Thứ năm, 25/6/2009, 03:16 GMT+7 

Cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1973 từng nói sẽ “lấy 

đầu” của tổng thống chính quyền Sài Gòn nếu ông ta không ủng 

hộ hiệp định hoà bình với miền Bắc Việt Nam. Những cuốn băng 

mới được giải mật hôm qua cho thấy như vậy. 

Cục lưu trữ quốc gia Mỹ đã tung ra các đoạn ghi âm dài hơn 150 

giờ của Nixon, người từng tai tiếng với chuyện ghi âm bí mật.  

Vài tiếng trước khi lên ngôi vị tổng thống lần thứ hai vào tháng 

1/1973, Nixon đã gọi điện cho trợ lý hàng đầu Henry Kissinger và 

thúc giục ông này ép ông Thiệu ủng hộ Hiệp định Paris nhằm 

chấm dứt gần hết sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Việt Nam. 

Nixon yêu cầu Kissinger nói với tổng thống Nam Việt Nam rằng Quốc hội Mỹ sẽ cắt giảm viện 

trợ cho chính quyền Sài Gòn nếu họ không ủng hộ bản hiệp định. 

“Tôi không biết liệu lời đe doạ này có đủ mạnh hay không nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, hoặc 

lấy đầu ông ta nếu cần thiết”, Nixon nói. 

Kissinger cho rằng sẽ dễ dàng uy hiếp Bộ trưởng Ngoại giao miền nam Việt Nam, Trần Văn 

Lắm, khi đó đang đàm phán tại Pháp. “Tay bộ trưởng đó là một kẻ vứt đi và hắn sẽ không thể 

làm được gì”, Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia lúc bấy giờ của Nixon nói. 

Nhưng sau đó Nixon đã gặp vị Bộ trưởng Ngoại giao đó tại Nhà Trắng và hứa sẽ làm “tất cả 

những gì có thể” để hỗ trợ miền Nam Việt Nam, theo một cuốn băng khác được tung ra hôm qua. 

“Sự độc lập của các bạn... khả năng giữ miền nam Việt Nam dưới sự kiểm soát, cơ hội có một 

thoả hiệp quốc tế... - điều này đối với tôi là rất quan trọng”, Nixon nói. “Điều quan trọng là 

chúng tôi biết ai là bạn của mình”. 

Quân đội từ miền Bắc Việt Nam đã vào giải phóng Sài Gòn vào năm 1975, sau khi Nixon từ 

chức vì tai tiếng trong vụ Watergate. 

 

Cựu tổng thống Mỹ Richard 

Nixon. Ảnh: AFP. 
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Ken Hughes, một chuyên gia về Nixon tại Đại học Virginia, cho rằng các cuốn băng đã cho thấy 

Nixon “chơi trò hai mặt” với miền nam Việt Nam. 

Theo Hughes, Nixon biết rằng những người cộng sản cuối cùng sẽ chiến thắng, nhưng Nixon 

không thể chấm dứt chiến tranh trước cuộc tranh cử tổng thống lần thứ hai của mình, nên sau 

cùng đã muốn miền Nam ký Hiệp định Paris để ông ta có được tấm lá chắn về mặt chính trị. 

“Nếu Nixon đã cắt giảm viện trợ cho miền Nam Việt Nam ngay năm 1973, cả nước Mỹ sẽ nhận 

thấy sau khi thêm 4 năm và 20.000 người Mỹ chết cho cuộc chiến, ông ta chẳng thu được gì”, 

Hughes nói. 

“Nixon muốn có cuộc dàn xếp, đặt thêm một hoặc hai năm vào giữa thời điểm Mỹ rút quân với 

chiến thắng cuối cùng của những người cộng sản. Điều đó sẽ khiến cho sự sụp đổ của chính 

quyền miền nam Việt Nam có vẻ như là do lỗi của chính họ”. 

Nixon qua đời năm 1994. Thiệu qua đời năm 2001 khi đang sống lưu vong ở Boston, Mỹ. 

Diệu Minh (theo AFP) 

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2009/06/3ba10837/ 
 

 
 

   

Ðiếu văn của Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn trong Tang lể Cựu 

Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU   

Ngày 6 tháng 10, 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa kỳ   

   

Kính thưa quý vị,   
   

Thưa các bạn, Mùa thu của Ðất Trời mới bắt đầu với lá vàng rơi rụng, thì cũng là lúc một cây cao 

vừa đổ xuống, một lãnh tụ của giai đoạn dài Lịch sử Việt Nam khói lửa vừa xa lìa trần thế, tìm về 

miền miên viễn. Cây cao đó, lãnh tụ đó là: Cựu Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu Cựu Tổng 

Thống Việt Nam Cộng Hòa.  

Hôm nay, từ các nơi xa xôi cách đây hàng trăm hàng ngàn dậm, chúng ta đến đây, để kính cẩn 

nghiêng mình chào từ biệt lần cuối một Chiến hữu Niên Trưởng đã từng sát cánh với nhau trên 
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chiến trường, một Lãnh đạo đã từng đồng tâm, nhất trí với nhau trong công cuộc đấu tranh bảo vệ 

miền Nam Việt Nam, trong suốt gần một thập niên của nền Ðệ nhị Cộng Hòa, vào hậu bán thế kỷ 

hai mươi. MỐI NGẬM NGÙI, THƯƠNG TIẾC NHƯ BÀY TỎ CHÂN THÀNH TÔN KÍNH...   

Nhìn lại cuộc chiến trên quê hương Việt Nam chúng ta, hơn một phần tư thế kỷ trước đây, hình 

ảnh cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã gắn liền với vận mệnh nổi trôi của Ðất Nước, và nổi 

đắng cay đau xót của Dân Tộc. Ông là người Lãnh đạo quốc gia trong những năm tháng cực kỳ 

cam go, phải đương đầu với một cuộc chiến đa diện dai dẳng của Cộng sản đệ tam quốc tế đã 

đánh bại hai cường quốc Pháp và Hoa kỳ. Từ du kích chiến đến chiến tranh qui ước, từ khủng bố 

chọn lựa đến tàn sát tập thể không phân biệt dân lành của Cộng sản thù nghịch. Từ quỷ kế hèn hạ 

của đối phương đã hai lần bắt tay với thực dân và đế quốc để tiêu diệt hàng ngũ quốc gia yêu 

nước chân chính, đến bội ước và bất tín của người bạn đồng minh, và trên hết, sự giành giật 

quyền lợi giữa hai thế lực siêu cường Nga Mỷ thuở đó đã dày vò cơ thể bé nhỏ miền Nam Việt 

Nam, kể cả nhân dân và người Lãnh đạo.   

Nếu như mới đây, 19 tên không tặc khủng bố liều mạng, chỉ với mấy con dao rọc giấy, đã sát hại 

hàng ngàn người tại Nữu ước và Hoa thạnh đốn, đã làm kinh hoàng cả thế giới, đã chọc thủng 

phòng tuyến kiên cố nhất, hùng mạnh nhất của Trung tâm quyền lực tối cao Hoa ky,ø thì bối 

cảnh quân sự và chánh trị ở Việt Nam hồi đó, gay go và phức tạp gấp ngàn lần, với hàng chục 

vạn chủ lực quân xâm lăng miền Bắc được toàn thể Nga sô, Trung Cộng và Khối Cộng sản triệt 

để kiên trì võ trang yểm trợ, trong lúc Hoa kỳ và cả Thế giới Tự do tháo chạy nửa chừng, ngoảnh 

mặt làm ngơ, cắt đứt 100% mọi viện trợ, bỏ rơi một Việt nam Cộng hòa cô thế, với bao nhiêu 

nghiệt ngã mà người Lãnh đạo, tiêu biểu là cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu hay bất cứ một 

ai, khó có thể làm được khác hơn. Chúng tôi nghĩ rằng mọi sự bênh vực hay quy trách là những 

xúc cảm tự nhiên vì người dân Việt đã phải trải qua quá nhiều đau thương tang tóc. Tuy nhiên, 

Lịch sử trung thực vốn dĩ không thiên vị hay bất công. Cho nên những trang sử của cuộc chiến 

Việt Nam khởi đầu từ năm 1945 nói chung, và dưới thời đệ nhị Cộng hòa do Tổng Thống 

Nguyễn văn Thiệu lãnh đạo nói riêng, rồi đây sẽ được các sử gia chân chính thận trọng lượng 

giá.   

Trước năm 1975, với cương vị Chủ tịch Hạ nghị viện và sau cùng là Thủ Tướng Chánh phủ, tôi 

đã có rất nhiều dịp tiếp xúc, hội họp thảo luận với Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu về các kế 

hoạch điều hành quốc gia. Tôi nhận thấy Ông là một Lãnh tụ chánh trị cẩn trọng, cương nghị, và 

trên hết, Ông là người yêu nước. Ông ngày đêm lo âu về vận mệnh quốc gia, không ngừng toan 

tính về sự tranh thắng ngoài chiến trường chống kẻ thù, cũng như trên bàn hội nghị hòa đàm vừa 

chống kẻ thù và cay nghiệt thay, vừa đối phó với ngay cả đồng minh của mình. Trong suốt những 

năm ông lãnh đạo quốc dân bảo vệ miền Nam, Ông đã chiến đấu không ngơi nghỉ trên mọi trận 

đồ. Tóc Ông bạc nhanh hơn, và trắng đi trước tuổi. Những người làm việc chung quanh Ông, khi 

nói chuyện với nhau về Ông, đã gọi Ông là “Ông đầu bạc”, với tất cả sự kính mến.   

Sau năm 1975 tại Hoa kỳ, tôi cũng có rất nhiều cơ hội gặp lại Cựu Tổng Thống Nguyễn văn 

Thiệu. Trong những dịp hàn huyên tâm tình, Ông luôn luôn ôn lại ký ức về thời kỳ đen tối của 

đất nước, nhất là khi nhắc lại đường lối lật lọng của đồng minh đi đêm với giặc thù, cùng những 

hy sinh to lớn của chiến sĩ và thống khổ triền miên của đồng bào, tôi thấy mắt Ông ứa lệ. BÂY 
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GIỜ THÌ ÔNG ÐÃ RA ÐI...   

Thời gian và cuộc sống hối hả nơi hải ngoại có thể làm người đời quên đi giai đoạn trầm luân 

trước kia của quê hương bên kia bán cầu, kể cả người lãnh đạo. Nhưng chắc ai ai cũng sẽ còn 

nhớ mãi câu nói khẳng định của Oâng một thời vang vọng: “Ðừng nghe những gì Cộng sản nói 

mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm...” Câu nói đó là một định nghĩa bất biến, một cảnh giác 

thường trực cho mọi người, trong quá khứ, trong hiện tại, và luôn cả sau này, cho đến bao giờ mà 

chế độ Cộng sản vẫn còn thống trị trên đất nước Việt Nam.   

   

Kính thưa Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu,   

Tiễn biệt người đi bao giờ cũng mang nổi buồn cho người ở lại. Tiễn biệt một vị Nguyên thủ 

Quốc gia, một vị Tổng Thống lên đường về miền vĩnh hằng thực sự mang nhiều xúc động thương 

tiếc cho mọi người, đặc biệt cho những người một thời đứng chung quanh Tổng Thống, sau lưng 

Tổng Thống và cùng với Tổng Thống trong nhiều năm tháng chiến đấu cho Tự Do Dân Chủ và 

Hòa Bình cho quê hương. Chúng tôi xin cầu nguyện cho Tổng Thống mãi mãi an lạc nơi Nước 

Chúa thanh bình. Với Phu nhân của cựu Tổng Thống và quý tang quyến, chúng tôi xin được chia 

sẻ nổi mất mát đau đớn to lớn này, và nguyện cầu Phu nhân cựu Tổng Thống luôn luôn được sự 

an ủi và quan phòng của Ðức Mẹ Maria. Xin Chúa Nhân Lành hằng thương xót sớm đưa linh hồn 

Martino về hưởng Nhan Thánh Chúa.  

   

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn  
Ngày 6 tháng 10, 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa kỳ  

  

   

 

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.  
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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.  

   

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: 
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            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 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.  
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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.  

   

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 
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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,  

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   
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ÐÔI LỜI VĨNH BIỆT CÙNG  

TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU  

   

   

 
 

 

Kính thưa Tổng Thống,   
   

Ðược tin Tổng Thống qua đời, đối với tôi tựa như tin sét đánh ngang đầu, tâm tư bấn loạn. Ngồi 

tại văn phòng làm việc nhưng tâm trí tôi tựa như đâu đâu, không làm sao tập trung được tư tưởng 

vào công việc đang làm. Sự ra đi quá đột ngột của Tổng Thống khiến cho tôi cãm thấy xót xa cho 

một kiếp người, dù một lần người ấy đã là Tổng Thống đứng đầu một quốc gia. Suốt bao năm 

qua, từ ngày Tổng Thống rời khỏi đất nước, Tổng Thống đã gánh chịu bao lời oán trách của 

chiến hữu, của đồng bào tị nạn hãi ngoại, cộng thêm lời đổ tội của người bạn đồng minh Hoa Kỳ 

đối với trách nhiệm mất nước về tay cộng sản xâm lược.  

   

Là kẻ hậu sanh, trong suốt thời gian Tổng Thống cầm quyền, tôi còn quá trẻ để có cơ hội tham 

gia chánh sự hoặc để được ân hưởng ơn mưa móc của Tổng Thống. Dù vậy, nay thì Tổng Thống 

đã ra đi về miền viên miễn, trong thâm tâm tôi tự cãm thấy cần phải bày tỏ đôi lời tâm tình cùng 

Tổng Thống, đôi lời bênh vực Tổng Thống đối với những chỉ trích đôi lúc vô lý và bất công. Tôi 

có thể bị gán buộc là tiếng nói của những người cận kề Tổng Thống, mang nặng những tình cãm 

riêng tư. Sở dỉ tôi nói muốn nói lên ý nghỉ của mình là vì có một vì sao sáng ngời vừa rơi rụng, 

một vị tổng thống của miền Nam Việt Nam tự do vừa qua đời, môt lãnh tụ chính trị yêu nước vừa 

tạ thế, người mà tôi có cơ hội làm việc chung trong công cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ 

cho dân tộc Việt Nam trong những năm sống lưu vong nơi hãi ngoại. Tôi thấy cần phải phát biểu 

ý nghỉ của mình vì cho tới nay vẫn còn có lắm người tiếp tục buộc tội một cách bất công đối với 

Tổng Thống, cốt để chạy tội cho phần mình và xót xa hơn nửa là có những người thân cận với 

Tổng Thống đã và đang tìm cách tách rời sự liên hệ với Tổng Thống hầu được an thân.  

   

Tổng Thống bị cáo buộc là người lảnh đạo bất tài, điều hành một chế độ tham nhũng. Tôi tự 

nghỉ trong hoàn cảnh của một đất nước chiến tranh, đầy hổn loạn về phương diện chính trị, nếu 

người khác đứng vào địa vị của Tổng Thống tôi không biết họ có làm việc được hữu hiệu như 

Tổng Thống đã làm hay không? Trong 10 năm cầm quyền, Tổng Thống đã phải đương đầu với 

những biến cố chính trị và quân sự như biến động Phật Giáo miền Trung, cuộc tấn công ồ ạt của 

cộng sản trong Tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa chiếm lại thành Quảng Tri, bảo vệ mãnh đất Bình 

Long anh dũng và  còn phải đương đầu với người bạn đồng minh trong tiến trình ký kết hiệp định 
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Ba-Lê với cộng sản Hà Nội. Thông thường, đối với những người đối lập chánh trị, hình như họ 

phải tìm đủ lý lẻ để tranh đoạt lấy chính quyền, họ có nhu cầu phải chê bai người đang cầm 

quyền là có những hoạt động kém cỏi trong vai trò lãnh đạo đất nước. Ai cũng biết đất nước Việt 

Nam mình tan nát vì trải qua bao cơn binh lửa, chống giặc Tàu, chống giặc Tây, chống giặc Nhật 

và cuối cùng là chống lại sự xâm lăng của khối cộng sản quốc tế mà Hà Nội chỉ là kẻ thi hành âm 

mưu xâm lược. Thời gian dùng để bảo vệ lãnh thổ nhiều hơn thời gian dùng để phát triển quốc 

gia. Ðó là cái kém may mắn của cả một dân tộc đứng trên phương diện nâng cao dân trí và phát 

triển đất nước, từ văn hóa đến chính tri, từ xã hội đến kinh tế. Lổi nầy không thể chỉ quy trách 

hoàn toàn cho bất cứ ai đã lãnh trách nhiệm điều khiển quốc gia chỉ trong một thời gian ngắn 

ngủi so với giòng lịch sử lâu dài của dân tộc, như cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm hay ngay 

chính bản thân của Tổng Thống.  Khi mà trình độ dân trí còn trong tình trạng thấp kém so với 

trình độ dân trí của những quốc gia Tây phương tiến bộ, cộng thêm các định chế quốc gia để cân 

bằng và kiễm soát còn lỏng lẻo, yếu kém thì việc tham nhũng trong guồng maý quản tri đất nước 

khó mà tránh khỏi. Phó Tổng Thống Trần Văn Hương có lần còn phải cất tiếng than rằng “dẹp 

hết tham nhũng thì còn ai làm việc nước!”. Nếu phải tìm một người để đổ lổi hầu cứu vớt trách 

nhiệm cho nhiều người khác thì Tổng Thống đúng là một vật tế thần  để cứu vớt trách nhiệm của 

nhiều chính khách, nhiều tướng lảnh trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và xây dựng đất nước.   

   

Tổng Thống bị cáo buộc là người lãnh đạo chính trị kém cỏi, không biết rỏ chánh sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ trong việc điều hành chiến tranh Việt Nam. Nhìn về bề mặt, tổng quát để 

chê trách thì dể nhưng nếu thật sự lãnh trách nhiệm lảnh đạo quốc gia thì không biết ai có thể làm 

khác hoặc làm hay hơn Tổng Thống hay không?  Tôi nghỉ rằng Tổng Thống không những biết 

mà còn biết rất rành rẻ về đường lối điều hành chiến tranh Việt Nam của Hoa Kỳ. Tôi có lần 

nghe kể lại, mổi ngày Tổng Thống chỉ có dành được 4, 5 tiếng đồng hồ để lo phần bình định và 

phát triển đất nước. Còn số giờ còn lại kể cả trong giấc ngủ, Tổng Thống phải dùng đến để suy 

nghỉ cách đối phó với người bạn đồng minh. Tổng Thống đã nói “làm bạn với Hoa Kỳ khó hơn 

làm kẻ thù của họ”. Người bạn đồng minh nầy  tìm mọi cách để kiểm soát và áp lực mọi hoạt 

động của chính phủ Việt Nam. Người bạn nầy cài người chung quanh Tổng Thống, tỉ như ngay 

cả trong Hội đồng An ninh quốc gia chẳng hạn, cốt để kiểm soát mọi tư tưởng và hoạt động của 

Tổng Thống. Nếu buổi sáng, ông đại sứ đồng minh đến yêu cầu Tổng Thống thi hành điều gì mà 

Tổng Thống nói rằng cần phải xét lại, thì buổi chiều hôm đó, ngoài đường phố, hoặc là đoàn thể 

tôn giáo hoặc là đoàn thể chính trị đối lập sẽ đòi hỏi cái điều mà ông đại sứ đồng minh vừa yêu 

cầu buổi sáng với Tổng Thống! Xa hơn nửa, trong thời gian thảo luận bản dự thảo hiệp ước Ba-

Lê hồi cuối tháng 8  năm 1972, khi mà Mỹ muốn ký hiệp ước Ba-Lê với Cộng sản Bắc Việt bất 

kể sự tồn vong cua nhân dân Miền Nam, khi mà Tổng Thống phản kháng không chịu ký vào bản 

hiệp ước thì có mấy ai biết rằng lúc đó sinh mạng của Tổng Thống như “chỉ mành treo chuông” 

trước áp lực dử dội của người bạn đồng minh. Nếu Tổng Thống không can đãm phản kháng việc 

ký kết hiệp định Ba-Lê lúc ấy trước khi nhận được lời cam kết của chính phủ Nixon hứa sẽ bảo 

vệ miền Nam nếu Công sản Hà Nội vi phạm hiệp đinh đã ký kết,   thì miền Nam Việt Nam có lẻ 

đã mất sớm hơn chớ không đợi đến ngày 30/4/75 khi đại tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu 

hàng chỉ sau một ngày lảnh trách nhiêm lảnh đạo quốc gia!     

   

Tổng Thống bị chê trách là không quan tâm đến các thuyền nhân tị nạn trong khi Tổng 

Thống cũng là một người đang có kiếp sống lưu đài nơi xứ người. Trong một bài báo được phỏng 
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vấn tại Anh Quốc, nơi mà Tổng Thống sống tạm dung trong mấy năm đầu xa xứ. Tờ báo đã cắt 

xén câu trả lời của Tổng Thống về việc cứu trợ người tị nạn và thuyền nhân.  Ðể từ đó, có những 

kẻ ác ý cố tình chê trách Tổng Thống đã nói “việc cứu giúp người ti nạn không liên quan gì tới 

ông”. Giã thiết, nếu câu trả lời nầy là câu trả lời của một người dân bình thường thì khi nghe qua 

ai cũng nhận thấy có phần nghịch lý rồi thì thử hỏi một vị cựu Tổng Thống lại có thể phát ngôn 

được như vậy hay sao? Có chăng là khi thương trái ấu cũng tròn, còn khi ghét thì trái bù hòn 

cũng méo! Có những người trước đây vì lý do nầy hay lý do khác, vốn không đồng chánh kiến 

với Tổng Thống và luôn cả Cộng sản Hà Nội đã khai thác triệt để lời vu khống trong bài báo nầy 

với chủ tâm ngăn chận mọi hoạt động đấu tranh hướng về Việt Nam của Tổng Thống. Người tị 

nạn vì quá khổ đau nên cũng dể xúc cãm trước lời tuyên truyền phi nghĩa nầy. Thôi thì, âu cũng 

là một đại nạn khác cho Tổng Thống trong kiếp đời lưu xứ!  

   

Tổng Thống còn bị chê trách là bỏ ngủ sau khi từ chức trách vụ Tổng Thống. Nếu ai đã từng 

nắm những vai trò cấp lảnh đạo quốc gia, chắc cũng biết việc ra đi hay ở lại Việt Nam đôi lúc 

không phải do chính mình quyết định được. Có khi việc nầy còn tùy thuộc những lý do chính trị 

tiềm ẩn. Vào thời diểm của tháng 4/75, chính Hoa Kỳ đã áp lực Tổng Thống phải ra đi. Và ngay 

cả tân Tổng Thống Trần Văn Hương cũng nghỉ rằng Tổng Thống nên rời xứ để ông dể dàng 

thành lập tân chánh phủ và dể điều đình một gỉai pháp chính trị với Công sản Hà Nội, bằng 

không Cộng sản Hà Nội lại nói rằng chính phủ của cụ Hương là “chính phủ Thiệu mà không có 

Thiệu”. Hoàn cảnh của Tổng Thống lúc đó ở lại cũng không được mà ra đi thì phải lảnh chịu sự 

oán thù. Nói như nhà báo Bùi Bảo Trúc ”Phải đợi cho đến khi cát bụi lắng xuống hoàn toàn thì 

lịch sử mới có thể phán xét những con người như ông Thiệu, khen cũng như chê một cách chính 

xác”.  

   

Âu cũng là số trời, sự ra đi vội vả không định trước hồi cuối tháng 4/75 của Tổng Thống có khác 

nào như sự ra đi quá đột ngột của Tổng Thống trong mấy ngày vừa qua. Ðược biết ý định của 

Tổng Thống khi còn tại thế đã nhắn nhủ với một người cháu kêu bằng cậu là khi nào Tổng Thống 

qua đời thì hỏa thiêu thân xác của Tổng Thống. Tổng Thống là người Công giáo mà có ý định 

hoả thiêu cũng là việc ít có. Nhưng Tổng Thống đã quyết định không muốn để thân xác vùi chôn 

nơi đất tạm dung mà muốn phần thân xác của Tổng Thống sau khi đã hóa thành tro bụi sẽ đươc 

đem về quê cha đất tổ rải trên đồng ruộng, may ra giúp được ít nhiều cho người nông dân nghèo 

khó Việt Nam có được cộng lúa xanh tươi. Mong cho Tổng Thống đạt thành ước nguyện sau 

cùng.  

   

Kính thưa Tổng Thống,  

   

Tôi và nhà tôi đến Newton để nhìn mặt Tổng Thống lần sau cùng, để được đứng kề bên quan tài 

của Tổng Thống nói lên lời tiển biệt, để giử trọn “tình thầy trò”, để thắc chặt “tình chiến hữu” 

giữa người ra đi và những người ở lại.  Tôi muốn nói với Tổng Thống là tôi rất danh dự có được 

cơ hội làm việc bên Tổng Thống nhằm đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho đất nước và dân tộc 

Việt Nam.  

   

Kính xin Thiên Chúa nhân từ tiếp dẩn linh hồn Tổng Thống về nơi cỏi Thiên Ðàng và xin Thiên 

Chúa bang cho Tổng Thống Phu nhân cùng gia đình thân tâm an lac. 
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Kính chào vĩnh biệt Tổng Thống.  
   

Mùa thu Cali, ngày 8 tháng 10 năm 2001  

Võ Duy Thưởng 

 Nguồn: http://ngothelinh.tripod.com/DoiLoiVinhBiet.html 

 

 

 

 

          Tổng thống Thiệu là "người ái quốc" 
 

 

 

 
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (trái) trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Johnson. 

Ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu 

nói về di sản để lại, năng lực dùng người, tầm nhìn và tư duy lãnh đạo của ông Thiệu. 

Trả lời BBC Việt ngữ nhân 10 năm ngày mất của ông Thiệu (29/9/2001), ông Hoàng Đức Nhã, hiện sống tại Hoa 

Kỳ cũng bình luận về một loạt vấn đề liên quan tới ông Thiệu vào giai đoạn Hòa đàm Paris 1973. 

Ông Nhã cho hay ông Thiệu đã dự liệu ra sao về việc người Mỹ sẽ rời bỏ miền Nam Việt Nam, trong khi tiếp tục 

các nỗ lực thương lượng với chính quyền Hoa Kỳ phục vụ quyền lợi của chính quyền ở miền Nam Việt Nam. 

Ông Thiệu được mô tả như một người đã biết đương đầu và đối phó với các áp lực của người Mỹ ở một trong 

những giai đoạn lãnh đạo khó khăn nhất của ông. 

Cựu bí thư của ông Thiệu cũng hồi tưởng về phản ứng của Tổng thống VNCH và bản thân ông, cũng như Chính 

quyền trước biến cố hải quân Trung Quốc chiếm Hoàng Sa (tháng 1/1974). 

Ông Nhã mô tả ông Thiệu và nội các cùng toàn thể bộ máy chính trị, quân sự, ngoại giao đã tiến hành phản đối 

quyết liệt ra sao trước hành động mà ông gọi là "xâm lăng" của Trung Quốc và đã chất vấn người Mỹ thế nào về 

việc đã không "thông tin" cho Chính quyền Sài Gòn về hạm đội hải quân của Trung Quốc. 

Qua những gì được thuật lại, còn có thể thấy nội các Chính quyền VNCH đã ở thế "lưỡng nan" vì không thể dàn 

quân ra cả hai mặt trận đối phó với quân đội Bắc Việt và hạm đội Trung Quốc trên Biển Đông, khi hậu thuẫn của 

http://ngothelinh.tripod.com/DoiLoiVinhBiet.html
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người Mỹ đã thay đổi. 

Mở đầu bài nói chuyện với Quốc Phương, ông Hoàng Đức Nhã cho biết cảm xúc của ông sau mười năm ông 

Thiệu ra đi với tư cách một phụ tá và "người nhà" của ông Thiệu, cũng như bình luận về một số điều đã được 

đăng tải về người đứng đầu Việt Nam Cộng hòa từ 1967 đến 1975. 

 

 

 
Tổng thống Thiệu được cho là ít phát biểu công khai về chiến tranh Việt Nam sau khi đã ra nước ngoài định cư. 

 
Ông Hoàng Đức Nhã làm bí thư và tham vụ báo chí cho cố Tổng thống Thiệu từ 10/1967 tới tháng 4/1975. 

Trong phần hai cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ nhân 10 năm ngày mất của ông Thiệu 

(29/9/2001), ông Nhã, người đang sống tại tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, cho biết ông Thiệu 

quan tâm ra sao về lãnh đạo đối phương Bắc Việt và đồng minh Hoa Kỳ. 

Ông Nhã, người cũng từng giữ chức Tham vụ Báo chí của Tổng thống, cho hay ông Thiệu không chỉ quan tâm 

thông thường về đối phương, mà còn thành lập cả một bộ phận điều nghiên để nghiên cứu về đường đi, nước 

bước, ý đồ của lãnh đạo đối phương, kể cả của đồng minh của Bắc Việt Nam lúc đó là Liên Xô và Trung Quốc 

Cộng sản ra sao. 

Được hỏi về quan điểm, bình luận riêng của Tổng thống Thiệu về các Tướng lãnh, lãnh đạo như Dương Văn 

Minh, Nguyễn Cao Kỳ... ông Hoàng Đức Nhã nhấn mạnh ông Thiệu là một người kiệm lời: 

“Tổng thống Thiệu là một người ít nói khi ông chia sẻ những tư tưởng riêng rẽ như thế này. Lúc nào cũng có bối 

cảnh cả. Khi nào bình luận hay phê bình về ai, thì lúc nào cũng phê bình người đó trong bối cảnh nào vì một 

hành động nào đó.” 
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Tuần này có ngày kỷ niệm 10 năm cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời 29/9/2001 

Trách nhiệm bỏ Cao Nguyên 

Liên quan tới các diễn biến cuộc chiến Việt Nam đầu năm 1975, khi quân đội Bắc Việt đẩy mạnh các chiến dịch 

tấn công “giải phóng miền Nam”, quân đội VNCH đã rút quân khỏi vùng I và vùng II chiến thuật, tiếp theo là di tản 

gấp toàn bộ Quân đoàn I vào Đà Nẵng. 

Việc rút bỏ Cao Nguyên trung phần, cùng dòng người tị nạn ước tính tới 2 triệu người đổ vào Đà Nẵng gây 

hoảng loạn, mất kiểm soát ở thành phố này, khiến cuộc di tản thất bại và gây tổn thất gần như toàn bộ lực lượng 

quân sự và cơ giới tinh nhuệ của Quân đoàn I trong thời gian rất ngắn vào tháng 3/1975, được cho là những 

diễn biến hệ trọng và mở đầu dẫn tới sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30/4/1975. 

Trả lời BBC về việc liệu Tổng thống Thiệu có trách nhiệm gì không và ra sao với các quyết định rút quân và di tản 

trên, ông Nhã đưa ra nhiều giải thích, nhưng tựu chung cho rằng ông Thiệu không phải là người có thể quyết 

định một mình vì còn có cả bộ tham mưu trong quân đội và nội các. 

Qua những gì vị cựu Bí thư của ông Thiệu nhấn mạnh, có thể hiểu người đứng đầu Chính quyền Sài Gòn từ 

năm 1967 đến 1975, tuy xuất thân là một tướng lĩnh, đã được mô tả là luôn tôn trọng các quyết định chiến lược, 

trọng yếu của quân đội, dù ở trên cương vị Tổng thống. 

Về hậu chiến và sau khi ông Thiệu ra nước ngoài, ông Nhã cho hay cố Tổng thống Thiệu đã tham gia nhiều hoạt 

động vì các cựu quân nhân, nhân viên chính quyền còn ở lại trong nước. 

Mở đầu phần hai cuộc nói chuyện với Quốc Phương, ông Hoàng Đức Nhã cho biết một chi tiết đáng chú ý về 

ông Thiệu có bao giờ bộc lộ “hối tiếc hay không” xung quanh việc ông Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của 

VNCH, bị phe đảo chính sát hại năm 1963. 

 

Trong phần III cuộc trao đổi với BBC nhân 10 năm ngày mất của cố Tổng thống Thiệu 

(29/9/2001), cựu thư ký Hoàng Đức Nhã nói ông Thiệu là "người ái quốc" và cho biết ông 

Thiệu từng nhờ ông giúp soạn thảo một cuốn hồi ký không lâu trước khi qua đời. 

Cựu thư ký và Tham vụ Báo chí của cố Tổng thống VNCH nói ông Thiệu có một cuộc sống “bình dị” khi ra hải 

ngoại định cư, cũng như khẳng định trong suốt thời gian chấp chính không hề làm gì cho riêng cá nhân ông. 

Ông Nhã cho biết bản thân ông có dự định ra một cuốn sách mang tính chất hồi ký, đồng thời hy vọng đó là một 

tư liệu để giới quan tâm tới lịch sử Việt Nam có thể tìm thấy những sử liệu, chi tiết mới hữu ích. Về dự định của 
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ông Thiệu nhờ ông giúp viết hồi ký, ông Nhã nói: 

“Tôi muốn xác nhận là chính ông ta có ý định để lại một di sản qua hồi ký của ông ta dựa trên những dữ kiện 

chính xác. Lúc đó riêng về vấn đề thương thuyết với Hoa Kỳ, những thời gian gay go nhất, cố Tổng thống Thiệu 

và tôi biết hết những kế hoạch, nhưng chúng tôi không nói ra.” 

Ông Hoàng Đức Nhã cho rằng các cuộc tranh luận và kể cả tâm lý “ngại” phát biểu, nhận xét về cố Tổng thống 

Thiệu trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại không chỉ là cá biệt với ông Thiệu mà còn xảy ra với nhiều trường 

hợp khác, ví dụ như Tổng thống Ngô Đình Diệm. 

'E ngại tranh cãi' 

 
Ông Nhã cho rằng cố Tồng thống Thiệu là một người ái quốc. 

Cựu bí thư của ông Thiệu cho rằng các quan điểm tranh cãi, hay e ngại đó, riêng với trường hợp ông Thiệu, là 

do biến cố thất bại năm 1975 của VNCH vẫn còn có tác động tới nhiều người Việt Nam ở trong nước cũng như ở 

hải ngoại.  

“Cố Tổng thống Thiệu lãnh đạo quốc gia với thời gian và hậu quả mà tới giờ này ai cũng còn phải ảnh hưởng 

một phần nào. Vì mình mất miền Nam, thì dĩ nhiên cứ ngồi nghĩ lại thì đổ lỗi cho người này cho người kia,” ông 

Nhã nói. 

Đánh giá về toàn bộ cuộc đời, di sản của ông Thiệu, ông Hoàng Đức Nhã, người đang sinh sống tại Chicago, 

tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ nhận xét: 

“Tổng thống Thiệu là một người ái quốc, một người lãnh đạo quốc gia có đường hướng rất rõ ràng, theo quy định 

của Hiến pháp, không phải là một người lãnh đạo bất chấp Hiến pháp hay làm theo ý mình.” 

“Tính cho đến hơi thở cuối cùng, cố Tổng thống vẫn còn có hoài bão làm thế nào, tuy không làm Tổng thống 

nữa, nhưng giúp tập thể Việt Nam hải ngoại hậu thuẫn cho đồng bào vẫn còn bất hạnh là sống trong chế độ 

không được dân chủ hiện nay ở Việt Nam.” 

Mở đầu phần III, trong cuộc trao đổi với Quốc Phương của BBC Việt ngữ, ông Hoàng Đức Nhã giải thích vì sao 

ông Thiệu tỏ ra khá im lặng sau khi ra nước ngoài định cư và cho rằng đó là do bản tính được cho là thận trọng 

của ông Thiệu hơn là chịu bất cứ sức ép nào từ các chính quyền hay tình báo Phương Tây. 

Ngu ồ 
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Bài diễn văn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa 

Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24/10/1972  
Cập nhật lúc 28-01-2013 18:24:54 (GMT+1)  

 

  

Lời mở đầu cho chuyên đề 

về Hiệp định Hòa bình 

Paris 

  

  

Lịch sử là lớp sương mù 

khi diễn ra và là bi kịch khi 

nhìn lại. Càng bi kịch hơn 

khi ta nhận ra lịch sử là 

khởi đầu cho tấn bi kịch 

mà hồi kết vẫn chưa chấm 

dứt trong tương lai gần.  

 

Đấy là ý nghĩ riêng của tôi sau khi đọc nhiều tài liệu, đa phần từ sách báo Mỹ, về Hiệp định Hòa 

bình Paris. Số phận của một quốc gia và số phận của hàng chục triệu người dân không ngờ lại bị 

chi phối nặng nề bởi một hiệp định mà đã bị vi phạm ngay từ ngày đầu.  

Là người hậu sinh, hôm nay tôi tìm về lịch sử để hy vọng qua đó hiểu về mình và về dân tộc 

mình. Bốn mươi năm trôi qua là bốn mươi năm chứa đựng biết bao nước mắt và tang thương cho 

Việt Nam. Đối với người cộng sản đây là chiến thắng của "nhân dân", đối với nhân dân đây là bi 

kịch lớn.  

Lịch sử phải được nhìn qua nhiều phía, qua nhiều lăng kính. Trên tinh thần ấy, hôm nay tôi sẽ 

chia sẽ với các bạn những điều tôi đọc được trong thời gian dài qua.  

Loạt bài về Hiệp định Paris sẽ được mở đầu bằng bài diễn văn dài của Tổng thống Việt Nam Cộng 

Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Bài diễn văn này được đăng nhiều kỳ. Sau đó là các bài dịch và tổng hợp 

về Hiệp định Hòa Bình Paris. Mời các bạn đọc theo dõi. 

 

http://data.vietinfo.eu/News/2013/01/28/182660/_thumb.jpg
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Loạt bài về Hiệp định Paris sẽ được mở đầu bằng bài diễn văn dài của Tổng thống Việt 

Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Bài diễn văn này được đăng 2 kỳ. Sau đó là các bài 
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dịch và tổng hợp về Hiệp định Hòa Bình Paris. Mời các bạn thôn Danlambao đọc tiếp 

phần 2. 

 

> Phần 1 

 

http://vietinfo.eu/nhan-vat/bai-dien-van-cua-tong-thong-viet-nam-cong-hoa-nguyen-van-thieu-vao-ngay-24101972-1.html
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Nguồn: Trần Quốc Việt/ Danlambao 
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NHỮNG NGÀY CUỐI CỦA 
TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU 

Ở SÀIGÒN 

Nguyễn Tấn Phận  
  

LTG:  Mấy lúc gần đây báo chí Việt Nam, các đài phát thanh có chương trình Việt ngữ ở khắp 
nơi vẫn còn đề cập đến chuyến ra đi của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu do người ngoại cuộc 
kể. Chúng ta thấy có nhiều bức tranh vẽ khác nhau về chuyến đi này tùy theo người kể và cũng 
tùy ở người viết. 

Để có bức tranh trung thực hơn, lần này diễn tiến chuyến đi do chính người trong cuộc kể lại; 
câu chuyện cũng đã được phối kiểm, đối chiếu qua nhiều tài liệu, hồi ký, tường thuật của 
những nhân vật Việt Nam và Hoa Kỳ có mặt trong chuyến đi cũng như có trách nhiệm và liên 
hệ trực tiếp trong thời điểm lịch sử ấy. 

Nhân lúc nhàn rỗi, giở lại chồng giấy cũ úa màu, tình cờ tìm thấy bản tin của báo San Jose 
Mercury News (San Jose, California) nói về chuyến di tản của Tổng Thống Marcos gợi cho tôi 
nhớ lại chuyến đi của Tồng Thống Nguyễn Văn Thiệu cách đây hơn ba mươi năm. 

Báo San Jose Mercury News đề ngày 26 tháng 2 năm 1986 đăng tin Tổng Thống Ferdinand 
Marcos cùng đoàn tùy tùng được Không Lực Hoa Kỳ di tản ra khỏi dinh Tổng Thống ở Manila 
một cách an toàn sau một thời gian có nhiều xáo trộn chính trị. 

Nguyên văn bản tin viết như sau: 

“Marcos từ Guam đến Hawaii ngày 26 tháng 2 năm 1986. Sau 13 tiếng đồng hồ dừng lại ở đảo 
Guam, chiếc C141 của Không Lực Hoa Kỳ chở ông Marcos và đoàn tùy tùng đã rời căn cứ 
quân sự Anderson Air Base lúc 5:54 giờ PST trong cơn mưa to và đã đến Hawaii sau 8 giờ bay. 
Cùng tháp tùng Tổng Thống Marcos có vợ ông là bà Imelda; tướng Fabian Ver, một cộng sự 
viên đắc lực và cũng là tướng Tư Lệnh quân đội Phi và vợ ông ta. Tướng Gary Strasbourg, phụ 
tá trưởng phòng giao tế dân sự của căn cứ không quân, cũng cho biết thêm phái đoàn này có 
tất cả 89 người. 

Hoa Kỳ đã cung cấp 4 trực thăng và 2 máy bay để đưa Marcos, vợ ông và những người thân 
cận từ dinh Tổng Thống ở Manila đến căn cứ không Quân Clark Air Base, rồi từ đó đến Guam.” 

* * * 

Việc can thiệp của Hoa Kỳ vào nội tình chánh trị Phi Luật Tân đã buộc nhà độc tài này rời bỏ 
đất nước, xảy ra 11 năm sau chuyến ra đi của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nếu đem hoàn 
cảnh của Phi Luật Tân, một đất nước không có chiến tranh, không bị lệ thuộc nhiều vào Hoa 
Kỳ, so với Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975 thì việc di tản nhà lãnh đạo xứ này một lần nữa 
cho ta thêm cơ hội suy gẫm về số phận các nước nhỏ bé nằm trong quyền lợi của Hiệp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ. 

Miền Nam Việt Nam hoàn toàn bị khống chế nặng nề bởi Hoa Kỳ về mọi lãnh vực trong suốt 
thời gian dài chiến tranh. Bởi hậu quả của cuộc chiến mà tất cả chúng ta, nhân dân miền Nam 
Việt Nam, ai ai cũng đã chuốc lấy biết bao mất mát đau thương; nên việc ra đi của Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu trước hiểm họa đất nước suy vong đã làm dư luận búa rìu khắc khe kết án 
là điều không tránh khỏi. 
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Tính cho đến nay cũng đã hơn ba thập niên, chúng ta đã có đủ thời giờ để chiêm nghiệm về số 
phận đau thương của một đất nước nhỏ bé trong suốt mấy chặng đường dài tang thương của 
lịch sử dân tộc Việt. Tổ tiên, ông cha chúng ta đã từng sống nhục nhã dưới “một ngàn năm đô 
hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây.” Đồng bào trong nước nay phải oằn vai gánh nặng 
những hệ luỵ của một chủ thuyết ngoại lai trong hơn 30 năm qua; cho nên với những ngày dài 
lưu vong và những đau thương của đất nước, liệu đã đến lúc “ những gì của César trả lại cho 
César” chưa, những gì của lịch sử đã trả lại cho lịch sử chưa. Và với thế hệ trẻ cũng như nhà 
cầm quyền Việt Nam đương thời qua đó sẽ rút tỉa được những bài học gì cho tương lai của dân 
tộc, đất nước. 

* * *  

SỨC ÉP 

Tôi về trình diện Phủ Thủ Tướng vào đầu tháng Tư năm 1975, chưa nhận nhiệm sở mới thì Đại 
Tướng Trần Thiện Khiêm từ chức Thủ Tướng Chánh phủ. Tôi được chuyển qua làm việc tại 
văn phòng Cố Vấn Quân Sự của Tổng Thống Trần Văn Hương. Tân Tổng Thống Trần Văn 
Hương ngay sau khi nhậm chức đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Đại Tướng Trần Thiện Khiêm làm Cố 
vấn Quân sự cho ông. 

Nhiệm vụ của tôi là lo về an ninh cho Đại Tướng và bà Trần Thiện Khiêm. Vào giai đoạn dầu 
sôi lửa bỏng này công việc rất là bề bộn. Phần lớn thời giờ tôi làm việc cho Đại Tướng. Thỉnh 
thoảng bà Trần Thiện Khiêm chỉ thị tôi tháp tùng bà đi thăm viếng, cúng dường các chùa chiền 
ở vùng Thủ Đức và vài chùa ở ven đô Sài-gòn. Bà là người có đức tin tôn giáo mạnh mẽ và 
dường như bà hoàn toàn đặt số mệnh của mình vào sự phò trợ của Đấng Thế Tôn. Có lẽ nhờ 
vậy mà làm dịu đi tánh năng động, tinh thần bà cũng bớt căng thẳng đối với sự lo âu của bà về 
tình hình lúc đó. 

Nhưng chúng tôi cũng không thể ngờ, một vị sư trụ trì một trong các ngôi chùa ở đây đã lợi 
dụng ảnh hưởng của bà để hoạt động tình báo cho Cộng Sản. 

Có sự khác biệt giữa bà và bà Nguyễn Văn Thiệu là bà biết nhiều về việc công của Đại Tướng 
hơn là bà Nguyễn Văn Thiệu biết về việc công của Tổng Thống Thiệu. 

Trước kia khi còn làm việc tại Phủ Tổng Thống, tôi luôn luôn giữ lòng quí mến đối với Tổng 
Thống phu nhân. Bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người đàn bà phúc hậu, bao dung 
của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, bà Thiệu là hình ảnh một người 
mẹ, một người vợ hiền đảm đang hơn là một vị Đệ Nhất Phu Nhân sống trong tột đỉnh của 
quyền thế và nhung lụa giàu sang. Bà là điển hình của mẫu người phụ nữ lớn lên trong gia đình 
được hấp thụ trọn vẹn một nền giáo dục Khổng Mạnh mà chúng ta thường thấy trong xã hội 
miền Nam trong thập niên 40. 

Ở bà Thiệu luôn luôn tỏa ra sự trong sáng và vui tươi. Bà không bao giờ câu nệ về cách ứng 
xử của nhân viên thuộc cấp; bà luôn luôn lên tiếng hỏi thăm sức khỏe chúng tôi trước mỗi khi 
gặp mặt, không kịp để chúng tôi chào bà. 

Điều đặc biệt là bà không bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì có liên hệ đến việc làm của 
Tổng Thống Thiệu với chúng tôi. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, chỉ có một lần duy nhứt 
tôi nghe bà than phiền với Tổng Thống Thiệu về một nhân vật có đầy quyền thế tại Phủ Tổng 
Thống trong lúc tôi đang đứng bên cạnh. 

Bà Trần Thiện Khiêm thì trái lại, năng động hơn. Về mặt giao tế, bà Khiêm là biểu tượng cho 
mẫu người đàn bà sang trọng với vẻ đẹp quí phái của một mệnh phụ phu nhân trong xã hội 
thượng lưu và quyền thế của Sài-gòn. Nếu chỉ quan sát bề ngoài, người đời nghĩ là bà có đời 
sống hưởng thụ vật chất với tiệc tùng linh đình như các bà trọc phú đương thời khác. Thực tế 
hoàn toàn khác hẳn. Trong gia đình, tất cả mọi người, anh chị em con cháu đều bị ràng buộc 
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chặt chẽ vào khuôn khổ lễ giáo có truyền thống Á đông. Có thể nói bà kiểm soát tất cả mọi sinh 
hoạt của đại gia đình khá khắt khe; bà cũng rất khắt khe với chính bản thân bà và sống nép 
mình vào khuôn khổ đó. Có lẽ do ở bản tính hướng thiện và thủ cựu nên bà thường hay đi chùa 
và hay giúp đỡ người nghèo khó thế cô. Mọi nhân viên làm việc xung quanh đều được bà tận 
tình hỏi han giúp đỡ. 

Điểm đặc biệt là, trong một chừng mực nào đó, bà có chia sẻ với Đại Tướng về một số sự việc; 
cho nên thỉnh thoảng bà phát biểu công khai với chúng tôi và một số người tín cẩn trong gia 
đình, những cảm nghĩ của bà về vài vấn đề của thời cuộc. Mấy lúc sau này, đã có vài lần bà 
biểu lộ sự chống đối mạnh mẽ đối với Tổng Thống Thiệu. Có một hôm bà bảo tôi theo bà vào 
dinh Độc Lập để yêu cầu Tổng Thống Thiệu từ chức! Cũng may là chúng tôi chỉ được Tổng 
Thống Phu nhân tiếp, nếu không thì số phận tôi không biết đã đi về đâu! 

Ngoài tính năng động ra, trong vài trường hợp cấp thiết, bà là người chủ động. Do đó mà vào 
trung tuần tháng Tư, mấy ngày sau khi Thủ Tướng từ chức, bà Trần Thiện Khiêm cho người 
đến nhà tìm tướng Charles Timmes. Bà cho tôi biết Tướng Timmes có viết cho bà lời nhắn trên 
một tấm thiệp nhỏ là xin đừng gọi điện thoại vì nhà không có điện thoại (?!). 

Trung tướng hồi hưu Charles Timmes là sĩ quan chỉ huy toán cố vấn Mỹ đầu tiên có mặt ở Việt 
Nam từ năm 1961. Ông đã từng nhảy dù trong trận đổ bộ Normandie hồi đệ II thế chiến. Sau 
một thời gian ở Việt Nam ông được tuyển dụng và trở thành một viên chức cao cấp với nhiều 
thế lực của cơ quan tình báo Mỹ ở Sài Gòn. Tướng Timmes quen biết và tiếp xúc với hầu hết 
các tướng lãnh kể cả Đại Tướng Dương Văn Minh, Tướng Nguyễn Cao Kỳ… Nhiệm vụ của 
ông là “gần gũi và tìm hiểu tinh thần các tướng lãnh, nên ai cũng là bạn của ông ta” theo như 
nhận xét của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm cho tôi biết sau này. 

Sau lần tiếp xúc đó, bà Trần Thiện Khiêm lại cho người đi mời Tướng Timmes đến nhà dùng 
cơm tối vào ngày 17 tháng Tư. Khi Đại Tướng đi làm về biết được chuyện này, tôi nhận thấy 
ông có vẻ không hài lòng. Trong bữa ăn hôm đó, từ phòng ăn gia đình gần nhà bếp tôi để ý 
thấy bà Khiêm có biểu lộ sự xúc động nhưng không có điều gì phải òa lên khóc như Frank 
Snepp, một chuyên viên phân tách tình báo cao cấp của cơ quan tình báo Hoa kỳ, đã diễn tả 
trong sách của ông ta, cuốn Decent Interval, trang 377. 

Cũng theo Frank Snepp thì nhân cơ hội hiếm có này, Tướng Timmes muốn thăm dò Đại Tướng 
Khiêm về việc từ chức của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. 

Vào thời gian có quá nhiều xáo trộn chánh trị dồn dập của tháng Tư năm 1975, tin tức hàng 
đầu vẫn là câu hỏi bao giờ Tổng Thống Thiệu từ chức. Những người quan tâm đến thời cuộc 
đều biết vào lúc đó Tòa Đại Sứ và cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang tìm mọi cách để loại Tổng 
Thống Thiệu hầu dựng lên một khuôn mặt ôn hòa hơn. Đại Tướng Dương Văn Minh là người 
hùng của cuộc Cách mạng 1 tháng 11, một nhân vật được nhiều cảm tình của một số đông dân 
chúng miền Nam, có chủ trương mềm dẻo đối với những đòi hỏi của Cộng Sản, đang được tòa 
Đại Sứ Mỹ đánh giá là một ứng cử viên của tình thế mới. 

* * * 
Buổi trưa ngày 21 tháng Tư, Đại Tướng Khiêm được Tổng Thống Thiệu triệu tập vào dinh Độc 
Lập họp cùng với Phó Tổng Thống Trần Văn Hương trong gần một giờ đồng hồ. Tôi theo Đại 
Tướng vào dinh Độc Lập cho tới lúc ra về. Tôi biết đây là một buổi họp rất quan trọng nhưng 
hoàn toàn không đoán ra chuyện gì. Mãi khi về tới nhà, Đại Tướng Khiêm bước xuống xe tại 
bậc tam cấp, ông không đi thẳng vào nhà mà dừng lại chờ tôi bước tới rồi nói với nét mặt vui 
hơn mọi khi: “Chiều nay mặc đồ đẹp, vào dinh Độc Lập nghe Tổng Thống Thiệu đọc diễn văn 
từ chức!”. 
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Đó là vào khoảng gần 1 giờ trưa ngày 21 tháng Tư, tôi là người đầu tiên nhận được nguồn tin 
vô cùng quan trọng mà “cả thế giới” đang chờ đợi. 

Mẫu tin quan trọng nầy sẽ có giá trị rất lớn trong sự thăng tiến nghế nghiệp truyền thông của 
một phóng viên quốc tế nếu họ nhận được tin đó trước vài tiếng đồng hồ. Một thoáng suy nghĩ 
giữa lợi lộc và chữ tín, nhưng cũng vì lương tâm chức nghiệp nên nguồn tin đã được giữ kín 
cho đến 7 giờ 30 tối hôm đó. 

Sau này khi đọc các tài liệu và sách vở thì người đầu tiên biết được tin từ chức không phải là 
tôi. Tòa Đại Sứ Mỹ đã biết trước tôi! Trong lúc Tổng Thống Thiệu thông báo việc từ chức của 
ông cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương và Đại Tướng Trần Thiện Khiêm thì tại tòa Đại Sứ 
Mỹ, hệ thống điện tử đã ghi âm rõ những gì Tổng Thống Thiệu nói như Frank Snepp đã ghi 
trong sách của ông, trang 394. Chuyện nghe lén này dư luận cũng đặt ra nhiều giả thiết là 
người Mỹ bắt đầu nghe lén từ lúc nào và bằng cách nào, đặt máy ở đâu. Đó là câu hỏi không 
nằm trong bài viết này. 

Tôi có mặt tại phòng Khánh Tiết trong dinh Độc Lập vào lúc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đọc 
diễn văn từ chức trước một cử tọa rất đông đảo gồm các nhà lập pháp của hai viện Quốc Hội 
với đầy đủ các viên chức chánh phủ và các cơ quan truyền thông. Ngay hôm đó Tổng Thống 
Thiệu tuyên bố bàn giao chức vụ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa lại cho Phó Tổng Thống 
Trần Văn Hương theo như Hiến Pháp đã qui định… 

Tôi có mặt tại phòng Khánh Tiết trong dinh Độc Lập vào lúc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đọc 
diễn văn từ chức trước một cử tọa rất đông đảo gồm các nhà lập pháp của hai viện Quốc Hội 
với đầy đủ các viên chức Chánh phủ và các cơ quan truyền thông. Ngay hôm đó Tổng Thống 
Thiệu tuyên bố bàn giao chức vụ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa lại cho Phó Tổng Thống 
Trần Văn Hương theo như Hiến Pháp đã qui định… 

Ngay sau khi Tổng Thống Thiệu từ chức, Ngoại Trưởng Kissinger liền gởi cho ông Graham 
Martin, Đại Sứ Hoa Kỳ tại  Sài-gòn một điện văn. Tiến sĩ Kissinger ỵêu cầu ông Đại Sứ chuyển 
lời bày tỏ lòng “kính trọng” của ông đối với vị cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa và đề nghị 
muốn giúp Tổng Thống Thiệu rời khỏi Việt Nam. (Decent Interval trang 396 ) 

Cũng trong chiều hướng đó, sáng sớm hôm sau là ngày 22 tháng Tư, tướng Charles Timmes 
vội vã đến tư dinh Đại Tướng Khiêm xin được tiếp kiến. Đại Tướng đã tiếp ông hơn nửa tiếng 
đồng hồ. Rồi ngay chiều hôm đó Đại Tướng Khiêm vào dinh Độc Lập gặp Tổng Thống Thiệu. 

 
Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu, phải, Phó TT Nguyễn Cao Kỳ, trái 
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trong một cuộc họp báo tại Dinh Độc Lập năm 1970. (Photo Time Life magazine) 

Chúng ta khó biết Đại Tướng Khiêm nói gì với cựu Tổng Thống Thiệu nhưng sẽ không loại bỏ 
những gì Tướng Timmes muốn đề nghị lên ông Thiệu là nên ra đi khỏi nước. 

Sau này ở hải ngoại Đại Tướng Trần Thiện Khiêm có cho tôi biết là ngay sau khi Tổng Thống 
Thiệu từ chức “cụ Hương muốn Tổng Thống Thiệu và dượng Tư” đi đường biển qua 
Singapore. Tiết lộ này trùng hợp với việc Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã yêu cầu ông Hoàng 
Đức Nhã qua Singapore gặp ông để thông báo là giới chức Mỹ muốn Tổng Thống Thiệu phải đi 
lưu vong ở Singapore hoặc một thủ đô nào của các quốc gia vùng Đông Nam Á. (Decent 
Interval trang 383) 

Tuy đã từ chức song cựu Tổng Thống Thiệu vẫn còn ở trong dinh Độc Lập và còn áp đặt nhiều 
ảnh hưởng khiến cho Tân Tổng Thống Trần Văn Hương gặp nhiều khó khăn trong đường lối 
thương nghị với Cộng Sản theo như Oliver Todd ghi lại trong cuốn sách Cruel April trang 327. 

Để thấy ảnh hưởng của cựu Tổng Thống Thiệu đối với Tân Tổng Thống Trần Văn Hượng, tôi 
ghi ra đây giờ giấc làm việc của hai vị cựu và tân Tổng Thống với sự có mặt của Đại Tướng 
Khiêm. Đây là ghi nhận từ phía văn phòng Đại Tướng Khiêm. Phần thời gian làm việc riêng 
giữa cựu Tổng Thống Thiệu với Tổng Thống Hương thì có lẽ các quí vị sĩ quan tùy viên của 
cựu Tổng Thống Thiệu xác nhận và bổ túc thêm. Các vị ấy là Chánh tùy viên Đại Tá Nguyễn 
Văn Đức, các sĩ quan tùy viên: Đại Úy Nguyễn Xuân Tám, Hải Quân Đại Úy Trần Anh Tuấn. 

Chương trình này tôi có ghi vào sổ tay như sau: 

• Ngày 22 tháng Tư, Đại Tướng Khiêm: 

16:00 giờ vào dinh Độc Lập gặp cựu Tổng Thống Thiệu. 

18:00 giờ qua cánh phải, tại văn phòng của Tổng Thống, gặp Tổng Thống Hương. 

• Ngày 23 tháng Tư, Đại Tướng Khiêm: 

16:30 giờ vào dinh Độc Lập gặp Tổng Thống Hương khoảng 20 phút rồi qua cánh trái dinh Độc 
Lập gặp cựu Tổng Thống Thiệu. Sau đó Tổng Thống Hương, cựu Tổng Thống Thiệu và Đại 
Tướng họp cho đến 20:00 giờ. 

• Ngày 24 tháng Tư, Đại Tướng Khiêm: 

Lúc 15:00 giờ vào dinh Độc Lập gặp cựu Tổng Thống Thiệu, sau đó qua văn phòng Tổng 
Thống Hương, rồi cùng họp với cựu Tổng Thống Thiệu và Tổng Thống Hương. 

•Ngày 25 tháng Tư, Đại Tướng Khiêm 

Lúc: 09:00 giờ sáng vào dinh gặp Tổng Thống Hương, cựu Tổng Thống Thiệu và Đại Sứ Pháp 
Jean-Marie Mérillon của nước Pháp. 

Ngoài ra theo Frank Sneep, Đại Tướng Dương Văn Minh ( lúc nầy Đại Tướng Minh chưa có vai 
trò gì trong chánh quyền ) cũng đã góp một phần lớn vào sức ép buộc cựu Tổng Thống Thiệu 
phải rời khỏi nước. Tướng Minh cho rằng sự có mặt của ông Thiệu làm cản trở tiến trình hòa 
bình do ông chủ trương nên ông yêu cầu tướng Timmes phải bằng mọi cách thúc bách cựu 
Tổng Thống Thiệu sớm ra đi. Khi biết được điều này, Đại Sứ Martin rất lấy làm phấn khởi; 
trước hết ông không muốn bị mang tai tiếng về việc ra đi của ông Thiệu, ông muốn cho dư luận 
tin rằng đó là sức ép từ các thế lực địa phương – không phải từ phía tòa Đại Sứ Mỹ. ( Decent 
Interval, trang 434) 

Một tiết lộ khác của Oliver Todd, trong cuốn Cruel April, là cuối cùng Tổng Thống Trần Văn 
Hương phải quyết định triệu hồi Đại Sứ Martin vào dinh Độc Lập. Cụ Hương nêu ra nhiều lý do 
và nhấn mạnh với ông Martin là nếu còn có sự hiện diện của ông Thiệu ở Sài Gòn thì chánh 
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quyền do ông lãnh đạo khó tiến hành các cuộc hòa đàm với phía bên kia. Tổng Thống Hương 
yêu cầu nước Mỹ nhận ông Thiệu sang sống lưu vong. Ông Đại Sứ hứa là chánh quyền Mỹ sẵn 
sàng chấp nhận ông Thiệu sang sinh sống ở Hoa Kỳ. 

Nay nhìn lại các hoạt động của tướng Timmes và dựa vào các văn kiện của các Bộ Ngoại Giao 
và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, chúng ta thấy rõ ràng đã có áp lực mạnh mẽ từ Hoa Thịnh Đốn buộc 
ông Thiệu phải đi ra khỏi nước theo kế hoạch của họ ngay sau khi ông từ chức. 

Văn kiện đầu tiên được gởi đi từ Hoa Thinh Đốn, đúng 12 tiếng đồng hồ sau khi Tổng Thống 
Thiệu từ chức, là: 

Buổi sáng ngày 22 tháng 4, năm 1975, thừa lệnh Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Bộ Tư 
Pháp của chánh phủ này đã gởi điện văn ủy quyền cho tòa Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam cấp một số 
parole documents (giấy tạm cư) cho phái đoàn cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. (Cruel 
April, trang 327). Giấy tạm cư này có phát cho chúng tôi; ngày phái đoàn rời Việt Nam là ngày 
25 tháng 4, 1975 mà trên parole documents do tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn cấp, lại đề ngày April 
22, 1975 

 
Hình chụp lại từ đoạn phim tài liệu của đài INA/Pháp cho thấy TT Nguyễn Văn Thiệu, đi 
đầu,Tuỳ viên Nguyễn Tấn Phận, phải,và ông Giám Đốc Nghi Lễ Phủ Tổng Thống, trái, 
tại cầu thang chính Dinh Độc Lập. (Photo INA) 

* * * 

CHUẨN BỊ RA ĐI 
Tại tư dinh Đại Tướng Trần Thiện Khiêm. Buổi sáng ngày 25 tháng Tư, tôi thức dậy trễ vì đêm 
rồi Đại Úy Mùi, sĩ quan tùy viên của Đại Tướng và tôi xem tivi, nói chuyện rất khuya. Ăn mặc vội 
vàng rồi như thường lệ tôi đến phòng trực của sĩ quan tùy viên. Đây là một phòng nhỏ, chỉ kê 
có một bàn viết ngay cửa ra vào tư dinh của Đại Tướng. Trung Tá Đặng Văn Châu là Chánh 
Văn Phòng đã có mặt tại đó. Ông vừa được chỉ định thay thế Đại Tá Nguyễn Trọng Hồng. Tôi 
quan sát thấy ông có vẻ bận rộn hơn những ngày thường. Lúc này vào khoảng 8 giờ rưởi. Bên 
ngoài trời có nắng đẹp. Tiếng người hối thúc nhau và tiếng ồn ào của đủ loại xe cộ chạy trên 
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đường Võ Tánh trước cửa tư dinh Đại Tướng trong thời gian gần đây càng dồn dập, hối thúc 
hơn. Từ khi tiễn bà Trần Thiện Khiêm đi Đài Bắc, sau giờ làm việc tôi không về nhà bên vợ như 
thường lệ, theo lời dặn của bà là phải dành ưu tiên lo an ninh cho Đại Tướng; do đó không lúc 
nào tôi rời ông trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc đi ra ngoài cũng như lúc ở nhà. Ngay khi ngủ 
ban đêm, để bảo đảm an ninh tối đa cho Đại Tướng, Đại Úy Mùi và tôi quyết định trải chiếu ngủ 
tại phòng ăn, ngay dưới chân cầu thang dẫn lên phòng ngủ của Đại Tướng ở trên lầu. Phòng 
làm việc của Đại Tướng cũng ở trên đó, đặt cạnh phòng ngủ. Trung Tá Châu cho biết là chỉ thị 
của Đại Tướng muốn tôi ra ngân hàng quốc gia đổi 3 triệu đồng bạc Việt Nam để lấy tiền Mỹ 
kim bằng bạc mặt (cash). Trung Tá Châu còn lo xa và muốn cho việc đổi tiền được mau lẹ nên 
đã gọi điện thoại đến các cơ quan liên hệ trước vì tôi là người lạ mới về làm việc tại tư dinh chỉ 
mới hơn ba tuần lễ. Tài xế đưa tôi đến thẳng văn phòng ông Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng. 
Người đầu tiên tôi gặp là ông Nguyễn Văn Thân, bí thư của ông Bộ Trưởng. Anh Thân hiện 
định cư ở thành phố San Jose, miền bắc California. Cũng may anh Thân và tôi đã quen nhau từ 
trước. Anh là người vui tánh, lanh lẹ và cởi mở. Tôi cho anh biết ngay là Đại Tướng Cố Vấn 
cần Mỹ kim, bằng tiền mặt, để dùng cho công tác đặc biệt. Anh bảo tôi chờ để anh trình lên ông 
Bộ Trưởng. Anh và tôi ngồi nói chuyện thời sự khoảng 20 phút thì văn thư làm xong. Tôi cám 
ơn anh Thân rồi xuống phòng phía dưới lầu gặp ông Phạm Văn Phàng, Chánh Sự Vụ Sở Công 
Văn, để lấy văn thư đến Bộ Tài Chánh. Trong văn thư ông Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Nguyễn 
Long Châu gởi ông Tổng Trưởng Tài Chánh yêu cầu thỏa mãn nhu cầu của Đại Tướng. Bản 
văn nầy mang số 899 P Th T/HCPC/5, hiện tôi còn giữ. Lúc đó vào khoảng 10 giờ hơn. Tôi vội 
vã rời Phủ Thủ Tướng đến thẳng Bộ Tài Chánh. Khi đến Bộ Tài Chánh thì được giới chức tại 
đó cho biết là ông Tổng Trưởng đang họp và buổi họp sẽ kéo dài lâu lắm. Tôi hơi thắc mắc về 
câu nói “buổi họp sẽ kéo dài lâu lắm” nhưng tôi vẫn cứ chờ. Sau đó tôi có nhắc đây là yêu cầu 
của Đại Tướng và có ai có thẩm quyền ở đây không ngoài ông Tổng Trưởng. Họ trả lời không 
dứt khoát và yêu cầu tôi cứ chờ. Chờ mãi đến giờ trưa vì đói nên tôi cùng tài xế và anh hiệu 
thính viên truyền tin ra Chợ Cũ, đến tiệm Thanh Xuân ăn hủ tiếu. Tôi không ngờ đó là bữa ăn 
cuối cùng mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ hương vị hủ tiếu Thanh Xuân của khu Chợ 
Cũ năm nào. Sau khi ăn xong, chúng tôi trở lại Bộ Tài Chánh. Ông Tổng Trưởng vẫn còn đang 
họp! Lúc đó thì đã xế trưa. Tổng Trưởng Tài Chánh lúc bấy giờ là ông Lê Quang Trường thuộc 
nội các Nguyễn Bá Cẩn. Tôi đành phải kiên nhẫn chờ mặc dầu tôi nghi ngờ về việc “họp” của 
ông Tổng Trưởng. Tôi có ý nghĩ không tốt về vị Tổng Trưởng này lúc đó. Về sau, được biết sau 
tháng 4/1975, Tổng Trưởng Lê Quang Trường cũng bị bắt và bị đưa đi “ học tập cải tạo ” như 
bao người khác. Tôi hối hận vì đã nghi oan cho ông. Trong lúc tôi vắng mặt tại tư dinh, Đại 
Tướng Trần Thiện Khiêm đã tiếp tướng Timmes lúc 11 giờ 50 trưa và sau đó tiếp ông Polgar 
vào lúc 1 giờ. Ông Thomas Polgar là trưởng chi nhánh tình báo Hoa Kỳ tại Sài-gòn. Ông chỉ 
huy và điều hành một cơ quan tình báo rất hùng hậu gồm hàng ngàn nhân viên. Ngoài hoạt 
động điều nghiên, thu thập tin tức địch, họ còn có mặt ở mọi nơi, len lỏi vào mọi ngành, mọi cấp 
của chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa. Polgar là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong mọi 
sinh hoạt chánh trị và quân sự ở Sài Gòn. Tôi vừa về tới thì thấy ông này vừa ra về. 

Lúc đang chờ tại văn phòng ông Tổng Trưởng Tài Chánh thì anh tài xế bất chợt xô cửa bước 
vào, cho biết lịnh của Đại Tướng là phải trở về nhà gấp. 

Trước khi trở về bộ Tổng Tham Mưu, tôi cho xe chạy vòng qua chợ Trương Minh Giảng, về nhà 
đứa em thứ tám của tôi ở trong một đường hẻm nhỏ. Má tôi cũng ở đó. Tôi không gặp được ai 
ngoài anh Chứ, người anh thứ tư của tôi. Tôi cho anh biết một số sự việc và báo là tôi có thể sẽ 
đi một mình thôi, không đem ai theo được. Các anh em còn lại chỉ còn có con đường duy nhất 
là hãy xuống phi trường Trà Nóc ở Cần Thơ nhờ Hưng lo liệu. Hưng là em trai kế của tôi, đại úy 
phi công lái Cessna. Tôi căn dặn thêm là nói với Hưng, chỉ có con đường cuối cùng là lái phi cơ 
thẳng qua phi trường Utapao, Thái Lan. 
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Trên đường về tư dinh Đại Tướng Khiêm, theo thói quen, tài xế thường chạy xe qua đường 
Trương Quốc Dung – con đường dẫn vào cổng số 5 Bộ Tổng Tham Mưu là con đường nhỏ nối 
liền đại lộ Cách Mạng 1 tháng 11 và đường Võ Tánh. Khi chạy ngang qua nhà anh Nguyễn 
Thanh Vân thì tôi thấy anh đang đứng ngay trước cổng nhà có vẻ như trông chờ ai. Tôi cho xe 
dừng lại và cũng vì chỗ thân tình, tôi khuyên là “các anh em” có phương tiện gì thì cứ đi đi. Các 
anh em mà tôi nhắn ở đây là những bạn học cũ ở trường Petrus Ký trước kia, một số là sĩ quan 
Hải Quân và một số bạn dân sự khác gồm có anh Trần Khánh Vân. Lúc đó Vân đang là Tổng 
Cục Trưởng Tổng Cục Gia Cư. Tôi không biết là vào lúc đó, trong số họ, nhiều người đã đi rồi! 
Mặc dầu không nói ra nhưng khi Đại Tướng Khiêm muốn tôi đích thân đi đổi tiền cũng là một 
cách gián tiếp cho tôi biết là phải “ sẵn sàng để đi. ” Có một việc bất ngờ xảy ra trước đó hai 
hôm cũng cho tôi thấy Đại Tướng có ngầm ý cho tôi biết là “ phải chuẩn bị.” Thông thường Đại 
Tướng Khiêm ăn trưa xong là đi thẳng lên lầu nghỉ trưa, ít khi đi dạo phía sau vườn. Trưa ngày 
23 tháng Tư, vừa ăn xong, Đại Tướng không lên lầu mà lại đi ra phía sau nhà. Tôi đi theo sau 
ông. Đại Tướng vừa bước ra khỏi cửa sau thì bỗng có chiếc xe Mazda từ ngoài chạy vào. Tài 
xế thấy ông, giật mình dừng xe lại. Liền sau đó vợ tôi bước xuống. Cô nầy vừa khoanh tay 
khom mình chưa kịp thưa thì ông đã nạt lớn: “ Sao không đi đi, còn ở đây làm gì! ” Nhà tôi sợ 
quá, vội vàng leo lên xe. Trong khi xe đang quay đầu chưa kịp chạy thì Đại Tướng lại la tiếp: “ 
Đi liền đi, còn chờ gì nữa!” Bà xã tôi và tôi chưa kịp nói với nhau lời nào. Ngày hôm sau, gia 
đình bên vợ tôi lên máy bay Air Việt Nam đi Pháp. Ba vợ tôi là ông Đinh Văn Re còn ở lại nên 
tôi mới có dịp gọi điện thoại cho ông vào phút chót, lúc Đại Tướng Khiêm sắp sửa lên đường. 

Khi tôi về đến tư dinh thì thấy mọi người đều lăng xăng trong bầu không khí khác thường. Thiếu 
Tá Đinh Sơn Thông là em bà Khiêm và cũng là Bí Thư của Đại Tướng nói với tôi là hãy đi nghỉ 
ngơi rồi ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị tiếp khách theo lịnh của thượng cấp. Đến đây thì tôi thấy 
chắc chắn hôm nay là ngày lên đường, nhưng cá nhân tôi thì vẫn chưa có quyết định. 

Nghỉ ngơi trong chốc lát rồi tắm rửa thay thường phục xong, tôi chưa vội khoác áo ngoài. Theo 
thông lệ tôi đi một vòng quanh nhà để kiểm soát các quân nhân canh gác và toán cận vệ rồi trở 
vào bằng cửa sau. 

Trước hết phải đi qua nhà bếp. Các anh làm bếp đang bận rộn nấu ăn, khuôn mặt người nào 
cũng có vẻ ưu tư, lo lắng; chốc chốc người nọ nhìn người kia như để gạ hỏi điều gì. Họ thấy tôi 
ăn mặc khác thường nên càng xầm xì nhiều hơn vì trong suốt thời gian làm việc tại tư dinh Đại 
Tướng tôi chỉ mặc quân phục. Đặc biệt hôm nay tôi lại thay quần áo thường phục. Để tránh sự 
tò mò, tôi nói giã lã vài câu chuyện rồi bước lên nhà trên. 

Nhìn qua phòng khách tôi thấy bàn ăn đang đặt tại đó. Tôi nghĩ bụng, đáng lẽ ra phải dọn tiệc 
tại phòng ăn, ai lại dọn lên phòng khách. Phòng ăn rộng rãi và khang trang hơn. Dĩ nhiên đây là 
dấu hiệu bất thường. Rồi tôi đi về phía trước nhà. 

Đến phòng trực của sĩ quan tùy viên, tôi thấy Thiếu Tá Lưu là sĩ quan tùy viên lên ca, thay thế 
Đại Úy Mùi làm việc ngày hôm trước. Anh đang xem xét giấy tờ và bận rộn lo giải quyết công 
việc thường nhựt một cách bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh anh Lưu để 
lại trong tôi một ấn tượng thật tốt đẹp. Sự tận tụy và tinh thần phục vụ của anh trong giây phút 
này thật là đáng quí. Tôi tin anh đã biết rõ mọi chuyện vì anh là người có họ hàng với gia đình 
Đại Tướng. 

Một lúc sau ông Trần Thiện Phương là anh ruột của Đại Tướng đến. Ông đi thẳng lên lầu gặp 
Đại Tướng trong vòng vài phút rồi vội vã ra về. Sau đó Thiếu Tá Đinh Sơn Tuyền là em bà Đại 
Tướng cũng tới. Tôi đến chào ông Tuyền đang ngồi tại hành lang trước nhà với vẻ mặt trầm tư. 
Tôi trao số tiền 3 triệu đồng bạc lại cho ông. Sau đó Thiếu Tá Tuyền chỉ vào thưa chuyện với 
Đại Tướng trong vòng vài phút rồi cũng vội vã ra về. 
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Gần xế thì có lịnh từ Sở An ninh hoàn trả Đại Úy Vân và toán cận vệ của anh về phủ Thủ 
Tướng. Toán quân nhân gác nhà cũng được trả về Liên Đoàn An Ninh Danh Dự. Kể từ giờ 
phút này nhà Đại Tướng Khiêm coi như bỏ ngõ. Tôi bắt đầu lo lắng. 

Lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều. 

Vì thấy tôi có vẻ đăm chiêu Trung Tá Châu cho biết là chiều nay Đại Tướng muốn chánh thức 
mời Tổng Thống Thiệu, vài nhân vật trong nội các và ngoại giao đoàn đến dự tiệc để ông chào 
giã biệt vì từ ngày từ chức Thủ Tướng đến nay chưa có dịp tổ chức. Tôi biết đó chỉ là lối ngụy 
trang cho chuyến đi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao lại có Tổng Thống Thiệu, tôi nghĩ Tổng Thống 
Thiệu đã có kế hoạch ra đi riêng của ông. 

Trời vừa chập choạng tối thì các món ăn cũng được dọn lên. Hôm đó có chả giò, nem nướng; 
mấy dĩa chả giò cuốn nhỏ, chiên giòn được bày ra trông rất đẹp mắt. Cách trình bày cũng làm 
cho thực khách cảm thấy món ăn ngon miệng hơn, nhưng lúc này lòng dạ trăm thứ ngổn ngang 
thì bụng nào thấy đói. 

GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT TẠI TOÀ ĐẠI SỨ HOA KỲ 
Tòa Đại Sứ Mỹ nằm trên đường Thống Nhất, cách dinh Độc Lập vài khoảng đường, “từ đó có 
thể nhìn thấy các sinh hoạt của dinh Độc Lập.” “ Vào lúc 5 giờ Thomas Polgar gọi chúng tôi bốn 
người gồm có tướng Timmes, anh Joe Kingsley và một nhân viên khác rồi hỏi chúng tôi là các 
ông có rành đường phố SàiGòn ban đêm không. Chúng tôi đều gật đầu. Thế thì tốt, Polgar tiếp, 
tôi muốn các ông giúp tôi đưa Thiệu và cựu Thủ Tướng Khiêm đi Đài Loan tối nay…” 

Đó là theo lời kể của ông Frank Snepp trong cuốn Decent Interval, trang 434. 

Cũng khoảng thời gian trên tại dinh Độc Lập… Cựu Tổng Thống Thiệu đang nghỉ ngơi ở 
phòng đọc sách tại lầu 3 bên cánh trái (từ trong dinh nhìn ra). Ông gọi Trung Tá Tôn Thất Ái 
Chiêu, sĩ quan Tùy Viên thân cận nhất của ông, vào để chỉ thị mấy việc cần thiết và bảo ông 
Chiêu đem bộ quần áo của ông về nhà riêng trong Bộ Tổng Tham Mưu. Nhà này cũng nằm 
chung dãy nhà với Đại Tướng Khiêm. Sau đó Tổng Thống Thiệu gọi các vị sĩ quan thân cận 
gồm có: Đại Tá Võ Văn Cầm, Chánh Văn phòng; Đại Tá Nguyễn Văn Đức, Chánh Tùy viên; Đại 
Tá Nhan Văn Thiệt, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Vùng 4; Đại Tá Trần Thanh Điền, 
Trưởng khối Cận Vệ. Tổng Thống Thiệu ra lịnh, “ tất cả mấy chú phải thay thường phục, có mặt 
tại dinh lúc 7 giờ. Mỗi chú chỉ được mang theo một túi xách tay nhỏ, tuyệt đối giữ bí mật, không 
được thông báo cho gia đình.” Tổng Thống Thiệu vừa dứt lời thì Đại Tá Điền thưa, “ Xin Tổng 
Thống cho (Trung Tá) Sáng và (Trung Tá) Thứ đi theo.” Thấy ông Thiệu không trả lời, ông Điền 
lặp lại thì cũng vừa lúc đó Đại Tá Đức khều nhẹ. Điền hiểu ý. Sau nâỳ được biết Tổng Thống 
Thiệu đã có chỉ thị choTrung Tá Sáng ở lại với công tác đặc biệt, còn Trung Tá Thứ thì ở lại tiếp 
tục lo an ninh cho Tổng Thống Trần Văn Hương. Riêng Bác sĩ Minh lúc đó không có mặt trong 
dinh, Trung Tá Chiêu phải gọi vào. Thói thường lịnh vua truyền là như vậy nhưng lệ làng thì 
khác. Mấy hôm nay tất cả các vị quan này, vì bị đặt trong tình trạng báo động nên lúc nào cũng 
túc trực tại dinh, khi nghe được lịnh trên, ai ai cũng đều vội vã chạy về nhà hoặc gom góp chút 
ít đồ đạc, giấy tờ cá nhân, và dĩ nhiên là có thông báo cho vợ con, rồi trở lại dinh Độc lập ngay. 

Tại tư dinh Đại Tướng Khiêm…  
Quang cảnh có vẻ cần phải quan tâm hơn. Trong nhà bếp, Thượng Sĩ Trị, Thượng Sĩ Xê đang 
khóc thút thít. Anh Tín, một tay đầu bếp nấu ăn rất giỏi đang buồn rầu. Xin nói thêm, các chị em 
bà Trần Thiện Khiêm đều là những giai nhân hiền thục, đồng thời là nhũng người vợ đảm đang, 
lại thêm có khoa nấu ăn rất khéo. Có một lần tôi nghe một vị công chức cao cấp kể rằng: “ 
người ta đồn gia đình bà Khiêm nấu các món ăn ngon nổi tiếng ở SàiGòn.” 

Trung Úy Hồng uống rượu nhiều, đang say ngà ngà. Anh Hồng cứ theo chất vấn Thiếu Tá 
Thông là “sếp” đi đâu. Các anh thường gọi Đại Tướng Khiêm là “sếp” với cả tấm lòng kính mến 
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vì họ là những người, phần lớn cuộc đời, đã gắn bó với gia đình này. Dĩ nhiên là anh và các 
nhân viên phục dịch tại nhà đều cảm nhận việc Đại Tướng sắp ra đi nhưng muốn được chánh 
thức xác nhận. Cuối cùng ThiếuTtá Thông phải nói thật là “chúng tôi đưa Thủ Tướng ra khỏi 
nước!” 

Nghe đến đây, tôi đâm ra lo sợ cho sự an toàn của Đại Tướng nhiều hơn vì dưới khía cạnh an 
ninh tôi hoàn toàn không tin tưởng bất cứ ai. Tôi để ý từ lâu hai ông Châu và Thông cũng không 
có chuẩn bị cho sự an toàn của cá nhân hai ông thì làm sao mà lo cho Đại Tướng được. Hai vị 
này từ lâu đã trở thành mẫu người công chức – đúng hơn là những viên chức ngoại giao. Điều 
đó làm cho tôi lo ngại thêm. Nhưng các diển tiến sau đó cho biết những gì tôi nhận xét là sai 
lầm. 

Kiểm lại các sự việc đã diễn ra, tôi nghĩ là tôi đã được chọn cùng đi theo phái đoàn. Lúc bà 
Trần Thiện Khiêm còn ở nhà, bà cũng có nói xa gần với tôi như vậy. Nhưng lúc đó cũng không 
có gì là chắc chắn vì tôi thấy trong nhà còn có Thiếu Tá Đinh Sơn Tuyền là ruột thịt trong nhà, 
là người mà gia đình cần hơn tôi; vì vậy mà tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho đến khi ông Tuyền 
đến chào từ giã Đại Tướng thì thật sự mới biết là tôi có tên trong danh sách trình lên Tổng 
Thống Trần Văn Hương. 

 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, thứ sáu từ phải, và Hội đồng chính phủ của ông năm 
1965.(Time Life magazine) 

Nhưng riêng cá nhân tôi thì cũng chưa có quyết định dứt khoát, đi cũng là điều may mà ở lại 
cũng không phải là điều gở; nếu đi thì tôi còn gần vợ con mà ở lại thì cũng là cơ hội cho tôi 
được lo cho bà Ngoại và Má tôi cùng nhiều anh em đang có hoàn cảnh sống khó khăn, họ cần 
sự có mặt của tôi. (Bây giờ nghĩ lại, mới biết là mình còn quá ngây thơ). 

Khi nghe Thiếu Tá Thông nói như vậy thì tôi đi vội về phòng, kiểm soát lại một số giấy tờ. 
Những gì không cần thiết tôi đem ra sân sau đốt cùng với tập nhựt ký. Lúc đó tôi nghĩ việc tiêu 
hủy tập nhựt ký của tôi chỉ đơn giản là không muốn các chi tiết ghi chép bị lọt ra ngoài nếu tôi 
không mang theo được bên mình, đâu có ngờ rằng điều đó đã làm cho tôi ân hận mãi, vì nếu 
còn giữ được cho đến bây giờ, nó sẽ là những chứng liệu vô cùng hữu ích cho một số các sự 
việc mà giờ đây vẫn còn trong vòng tranh cãi! 
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Tôi nhét vội hai bộ đồ cùng các giấy tờ tùy thân và cây súng rouleau nhỏ vào cái samsonite – 
đây là loại samsonite dùng đựng hồ sơ nhưng có bề dày khoảng một tấc có thể đựng 2 bộ đồ. 
Còn cây K54 tôi nhét vào thắt lưng tuy đã có lịnh tuyệt đối không được mang theo vũ khí. 

Vì nóng lòng muốn về chào từ biệt má tôi và anh em lần chót, tôi hỏi Thiếu Tá Thông cho tôi ra 
ngoài khoảng 15 phút. Ông đồng ý và còn hứa sẽ “ lo bảo đảm an ninh của anh Tư.” Tôi liền gọi 
tài xế đem xe ra cổng trước chờ … 

Cũng trong thời điểm này, tại cơ quan CIA… 

“ Khoảng 8 giờ 30, bốn người chúng tôi đi trên ba xe đến Bộ Tổng Tham Mưu của Nam Việt 
Nam nằm bên ngoài Tân Sơn Nhứt. Khiêm có nhà riêng ở đây. Joe và tôi giấu vũ khí dưới chỗ 
ngồi. Chúng tôi lo sợ một việc không lành có thể tái diễn vụ ám sát anh em ông Diệm trước 
đây… trên đường đi nếu có những sĩ quan trẻ Việt Nam chận chúng tôi lại, ra lịnh cho chúng tôi 
xuống xe và … định hạ thủ. Chúng tôi quyết định phải mang vài đứa theo chúng tôi…” Đó là dự 
tính của nhóm ông Frank Snepp trước khi đoàn xe lên đường vào nhà Đại Tướng Khiêm. 
(Decent Interval, trang 435) 

Tôi vừa bước ra tới cửa, giật mình thấy có ba chiếc xe Chevrolet to lớn màu đen, mang bảng 
số ngoại giao, đang đậu ngay trước cổng nhà, sát bức tường phòng thủ của bộ Tổng Tham 
Mưu. Đoàn xe hướng đầu về phía cổng chánh. 

Tôi liền đổi ý, trở vào nhà thì gặp Đại Tướng đang ngồi ở phòng khách. Ông gọi tôi lại và giao 
cho tôi một gói đồ được gói trong giấy hồng điều thật đẹp. Gói quà có kích thước bề ngang 
khoảng 5 tấc, cao độ 3 tấc, dày một tấc. Đại Tướng Khiêm dặn, “ Phận, giữ cái này là món quà 
tặng. Một chút nữa Tổng Thống Thiệu tới đi thì đem theo.” Tôi xách gói quà lên để cân sức 
nặng, không nặng mà cũng không nhẹ. Lúc Đại Tướng Khiêm ra lịnh như vậy, qua thái độ và 
cử chỉ của ông, tôi nghĩ đó là món quà có thể dùng để tặng ông Đại Sứ Mỹ, hay là phi hành 
đoàn, hoặc một nhân vật nào ở Đài Bắc…Trong suốt cuộc hành trình vì là món quà quí nên tôi 
phải ôm nó trong người mà vẫn không tài nào đoán ra ở trong đó có cái gì cho tới khi đến Đài 
Bắc. 

Khi nghe nói “Tổng Thống Thiệu tới đi ” thì tôi thấy rõ ràng không còn thời gian nhiều nữa. Tôi 
vội chạy lên lầu, vào phòng làm việc của Đại Tướng, nhấc điện thoai gọi tổng đài Phủ Tổng 
Thống, yêu cầu cho tôi nói chuyện với khối cận vệ. Thật may mắn là Sĩ, em rể của tôi, có mặt 
tại đó. Sĩ là cận vệ của Tổng Thống Thiệu. Tôi bảo Sĩ lên nhà Tổng Tham Mưu ngay lập tức có 
việc cấp bách, không thể nói qua điện thoại được. Lúc này Bộ Tổng Tham Mưu có lịnh kiểm 
soát người ra vào nghiêm nhặt. Tôi phải ra cổng chánh đón Sĩ vào. 

Tôi và Sĩ đứng nói chuyện ngay trước cửa nhà Đại Tướng. Tôi cho biết là tôi sẽ đi nhưng chưa 
biết đi đâu và căn dặn tất cả anh em Lạc, Phất nếu không đi được thì về Tây Ninh, sống gần 
gũi, nương tựa nhau. Tôi đưa cho Sĩ địa chỉ nhà của ông bà Đại Tướng ở Đài Bắc. Chúng tôi 
cả hai đều khóc. Lúc này là vào khoảng 8 giờ 30. 

Tại lầu ba dinh Độc Lập, bên cánh trái… 

Vào khoảng 7 giờ 30 tối. Trong phòng ngủ, Tổng Thống Thiệu thay đồ bốn túi, bộ đồ nầy may 
bằng vải gabardine màu nhà binh tại nhà may Huỳnh Hoan. Tiệm may nầy nằm trên con đường 
nhỏ ở quận Nhứt, hiện nay vẫn còn. Ông đi qua phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, nghiêng đầu qua 
cửa sổ nhìn xuống. Dưới sân, bên cạnh thềm tam cấp một chiếc xe Mercedes màu xanh đậm 
đang đậu tại đó. Người cầm tay lái là Đại Tá Nhan Văn Thiệt. Ông Thiệt đã từng giữ chức vụ 
Trưởng khối An Ninh Phủ Tổng Thống. Khối An ninh là tiền thân của Khối Cận Vệ sau này… 

Thấy mọi việc đã sẵn sàng, Tổng Thống Thiệu vội vã rút trong hộc tủ ra cây Browning đã lắp 
đầy đạn, ông khóa chốt an toàn rồi cho vào túi áo. 
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Xong xuôi ông bấm interphone gọi sĩ quan Tùy Viên trực lúc đó là HQ Đại Úy Trần Anh Tuấn. 
Ông đưa cho Đại Úy Tuấn một gói quà nhỏ và ra lịnh, “ Chú mang cái hộp này qua cụ Hương. 
Nếu không gặp Cụ thì ngày mai đem qua cũng được. Nhớ đừng mở ra.” Có lẽ ông đã gọi thẳng 
Tổng Thống Hương nên biết cụ còn đang bận tiếp Đại Sứ Pháp, ông Jean-Marie Mérillon, nên 
mới dặn Đại Úy Tuấn như vậy. 

Khi ông và Đại Úy Tuấn vừa bước ra khỏi phòng thì lúc đó Đại Sứ Mérillon cũng vừa từ phòng 
làm việc của Tổng Thống Hương bước ra. Thấy vậy ông Thiệu cùng với Đại Úy Tuấn đi qua tận 
văn phòng, trao cái hộp quà này cho Tổng Thống Hương. Trao quà xong, Tổng Thống Thiệu và 
Đại Úy Tuấn quay trở về bên cánh trái. Khi tới cầu thang máy, anh cận vệ bấm nút mở cửa cầu 
thang. Trước khi bước vào, ông Thiệu xoay lại dặn Đại Úy Tuấn, “ Tôi đi qua nhà Đại Tướng ăn 
cơm rồi trở về, chú khỏi đi theo.” Ông lanh lẹ bước vào thang máy bấm nút tầng trệt. 

Đại Úy Tuấn vì thấy có nhiều sinh hoạt khác thường, dự đoán là hôm nay ông Thiệu sẽ đi. 
Muốn để cho ông yên tâm nên cả buổi chiều anh cố tìm cách lánh mặt và mỗi lần theo ông đi 
đâu, anh đi cách xa ông. 

Tại tầng trệt, khi cánh cửa cầu thang mở ra thì Đại Tá Điền đã túc trực tại đó. Tổng Thống 
Thiệu vừa bước xuống bậc tam cấp thì cũng vào lúc hai anh cận vệ xuất hiện, Sanh và Khình 
vừa đến để đổi gác, làm ông giật mình. Tổng Thống Thiệu và Đại Tá Điền lanh lẹ bước vào xe. 
Đại Tá Điền ngồi bên phải của Tổng Thống Thiệu ở băng sau; Đại Tá Điền ngồi vào chỗ ngồi 
chánh thức của Tổng Thống Thiệu – Trần Thanh Điền muốn làm Lê Lai cứu Chúa! Vừa ngồi 
vào xe, Tổng Thống Thiệu liền hỏi Đại Tá Điền, “ có mấy cây súng? ” Đại Tá Điền đáp, “có hai 
cây: một cây dài, một cây ngắn.” Đại Tá Thiệt lập tức đạp ga cho xe chạy vòng qua sân cỏ, lướt 
ngang qua thềm đại sảnh, rồi tiến thẳng ra cổng chánh là đầu đại lộ Thống Nhất. 

 
Từ trái qua, Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, đang bắt tay Đại Tá Trần Thanh Điền, giữa là Bí 
thư Hoàng Đức Nhã, năm 1974 . (Hình tài liệu VPTT ) 

Trên khán đài danh dự nằm trên đại lộ Thống Nhất này, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, vào 
Ngày Quân Lực, đã từng đón nhận “ những chiến sĩ anh hùng của các đơn vị anh hùng ” về đây 
với những vòng hoa chiến thắng trong sự chào đón hân hoan nồng nhiệt của mọi giới đồng 
bào. Những lời hiệu triệu của vị Tổng Tư lệnh Quân Llực Việt Nam Cộng Hòa trước những 
đoàn hùng binh chiến thắng đó vẫn còn nghe âm vang đâu đây khi xe ông lướt nhanh qua. 
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Đại lộ này cũng đã từng chứng kiến nhiều dòng lịch sử đổi thay của ba trăm năm Sài-Gòn trong 
trái tim đồng bào miền Nam. Nay con đường này không còn tên là Thống Nhất nữa! 

Đoàn xe rẽ trái trên đường Pasteur rồi theo đường Hiền Vương quẹo mặt trên đường Công 
Lý… tiến thẳng trên đại lộ Cách Mạng 1-11. Xe vào cổng chánh Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa rồi rẽ phải. Lúc xe Tổng Thống Thiệu sắp chạy ngang nhà Đại Tướng 
Khiêm thì tôi nhận ra ngay. Tôi nói với Sĩ, “xe Tổng Thống tới.” Tôi vội tránh vào đoàn xe ngoại 
giao, nhưng không kịp nữa. Đèn xe Tổng Thống chiếu ánh sáng màu vàng tím cực mạnh làm 
tôi chóa mắt. Xe không vào nhà Đại Tướng Khiêm mà chạy thẳng về nhà Tổng Thống Thiệu. 

Thời giờ đã quá cấp bách nên tôi khuyên Sĩ hãy về đi. 

Trời đã vào đêm, không khí vẫn còn hơi đất nhưng tôi cảm thấy có một cảm giác lành lạnh. Hai 
người Mỹ đứng bên cạnh xe bên kia đường làm cho tôi vững tâm hơn. ( lúc đó tôi chỉ thấy có 2 
người ). Ít ra thì sự có mặt của họ cũng phần nào giúp tôi bớt lo ngại về mặt an ninh. Riêng có 
một mình tôi thì làm gì được nếu có manh động nào xảy ra. Thật là may mắn, không có tiếng 
súng nổ, không có tiếng pháo của địch. 

Trên đường Võ Tánh mới đây người người tranh giành, chen lấn nhau chạy giặc, bóp kèn inh 
ỏi. Giờ này bắt đầu giới nghiêm nên hoàn toàn vắng lặng. Cả một vùng không gian yên lặng 
nặng nề. Tôi vội vã bước vào nhà. 

Tôi chạy thẳng lên phòng làm việc của Đại Tướng một lần nữa. Lúc này Đại Tướng đang ở 
phòng ngủ. Tôi lấy điện thoại gọi số 57340 là điện thoại nhà ba vợ tôi ở đường Sư Vạn Hạnh, 
khu An Đông. Khi nghe tiếng ông, tôi liền thưa: – “Dạ thưa Ba, một chút nữa con đi.” – “Dượng 
Tư đi phải không? ” Ba tôi hỏi lại. – “Dạ, con đi.” Tôi đáp. Tôi không nói “ dượng Tư đi” mà chỉ 
nhấn mạnh hai tiếng “con đi”. Tôi biết ông hiểu ý tôi muốn nói gì. 

Đồng thời tôi xin địa chỉ nhà ở bên Pháp. Tôi phải chờ hơi lâu. Có lẽ ông không có sẵn địa chỉ 
thành ra thời gian lúc đó dài lê thê làm tôi đâm ra lo. Một lúc sau ông mới đọc địa chỉ được. Tôi 
lấy lại bình tĩnh rồi đi mau xuống lầu. 

Trong lúc tôi nói chuyện điện thoại ở trên lầu thì: 

“Một chiếc Mercedes màu xanh chạy vào cổng nhà Đại Tướng Khiêm. Người có tầm vóc trung 
bình, tóc bạc, chải gọn ra sau, da mặt bóng láng, trong bộ quần áo xám chỉnh tề, bước xuống 
đất. Trong bóng đêm, Nguyễn Văn Thiệu giống như người mẫu trong tạp chí Gentleman’s 
Quarterly hơn là một cựu nguyên thủ quốc gia. Ông ta vội vã bước vào nhà mà không thèm 
nhìn chúng tôi.”  

Tổng Thống Thiệu đã về đến nhà ông, thay đồ lớn (bộ đồ Trung Tá Chiêu đem về) rồi mới qua 
bên nhà Đại Tướng Khiêm như Frank Snepp nói ở trên. (Decent Interval, trang 435) . Khi Frank 
Sneep nói da mặt bóng láng có thể làm cho mọi người nghĩ là Tổng Thống Thiệu đang thoa 
kem. Thực tế, làm việc nhiều năm bên cạnh ông, chúng tôi cũng ngạc nhiên là ông có làn da 
mặt sáng bóng một cách tự nhiên, lạ lùng. 

Từ trên lầu xuống, khi đi ngang qua phòng ăn tôi giật mình thấy Tổng Thống Thiệu đang ngồi 
nói chuyện với Đại Tướng Khiêm ở phòng khách. Hai ông đang uống rượu, tôi nghĩ vậy. Frank 
Snepp sau này xác nhận khi lái xe đưa Tổng Thống Thiệu ra phi trường, lúc nói chuyện có 
nghe mùi rượu. 

Tổng Thống Thiệu và Đại Tướng Khiêm nói chuyện vừa đủ nghe trong bầu không khí tương 
đắc, giống như những ngày nào Tổng Thống Thiệu tiếp Đại Tướng Khiêm tại phòng ăn gia đình 
trong khu hậu dinh, dinh Độc Lập – nơi ngự trị của vị lãnh đạo tối cao có uy quyền lẫy lừng nhất 
nước trong suốt gần một thập niên dài. 
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Những văn kiện ngoại giao viết tay!  
Trang tài liệu viết tay của cựu TT Nguyển văn 
Thiệu trình TT Trần văn Hương ngày 25 tháng 4, 
1975. (Tài liệu do tác giả cung cấp) 

Thật là điều may mắn, trái với suy đoán của tôi, 
tất cả mọi nhơn viên làm việc đều là những 
người trung thành. Họ ít ra cũng đã trải qua một 
lần kinh nghiệm. Đó là lần Đại Tướng Khiêm bị 
lưu vong dưới thời Đại Tướng Nguyễn Khánh. 
Sau khi chia tay lại là những ngày sum hợp. Đại 
Tướng đi rồi Đại Tướng lại về. Họ cũng nghĩ rằng 
lần đi của Đại Tướng kỳ này rồi cũng phải trở về. 
Thiếu Tá Thông cũng có cho tôi biết: “ Khi mọi 
việc xong xuôi Đại Tướng Minh cũng muốn anh 
Tư về hợp tác. Mình chỉ đi lánh mặt một thời 
gian.” Cho nên nếu có đi thì tôi hy vọng cũng 
được trở về. Thành ra các anh em kia cũng có 
một niềm hy vọng giống như tôi. Ngày chúng tôi 
lên đường là ngày 25/4/1975. Lúc đó cụ Trần 
Văn Hương cũng vừa lên làm Tổng Thống được 
4 ngày mà đã có sự tiên liệu “ Đại Tướng Minh 
sẽ mời anh Tư trở về “ thì cũng cho chúng ta biết 

thêm một dữ liệu về các diễn biến chánh trị sau đó, đã được thấy trước. Sở dĩ được biết trước 
là vì trước đó một ngày, là ngày 24 tháng Tư, tại tư dinh Đại Tướng Khiêm trong Bộ Tổng Tham 
Mưu , Tổng Thống Trần Văn Hương, Luật sư Nguyễn Văn Huyền và Đại Tướng Dương Văn 
Minh được trực thăng riêng của Đại Tướng Khiêm rước vào để họp cùng với Đại Tướng Khiêm. 
Đây là buổi họp rất đặc biệt và vô cùng quan trọng, phải giữ kín đến đỗi ngay cả Tổng Thống 

Hương cũng phải dùng trực thăng riêng của Đại 
Tướng để di chuyển. Buổi họp kéo dài từ 11 giờ 
15 cho tới gần 1 giờ trưa. Tôi quan sát trên nét 
mặt lúc đó, khi ra về, các quí vị lãnh đạo quốc 
gia đã tỏ ra không đồng thuận lắm – theo nhận 
xét của riêng tôi – trước giờ phút lâm nguy của 
đất nước. . . Sáng hôm sau là ngày 25 tháng 
Tư, Đại Tướng Khiêm lại vào dinh Độc Lập họp 
với cựu Tổng Thống Thiệu cùng với Tổng Thống 
Trần Văn Hương và ông Đại Sứ Jean-Marie 
Mérillon của nước Pháp. . . 

Chương trình họp nói trên tôi có ghi trong sổ 
tay. 

Thông qua các buổi họp như vậy, những nhà 
làm chánh trị, những nhà bàn luận thời cuộc, 
những nhà chạy tin có cơ hội để “ luận cổ suy 
kim.” Thiếu Tá Thông là người hay suy luận 
nhưng ông là người thành thật và rất tốt bụng. 
Ông có những lập luận khéo léo, có ý cho tôi 
biết những gì ông nói chỉ là suy đoán, có nghĩa 
là không phải ý đó phát xuất từ “ anh Tư.” Riêng 
tôi, qua những gì tôi quan sát tận mắt, nghe 

 



1 1 0
 

ngóng dư luận và theo dỏi báo chí, tôi cũng có những nhận định giống như vậy – Đại Tướng sẽ 
có cơ hội trở về . . . 

Bước ra phía trước nhà, tôi thấy ông Thomas Polgar đang ngồi tại bàn viết của sĩ quan Tùy 
viên. Ông kiểm soát lại danh sách phái đoàn để điền tên vào parole documents, dựa vào bản 
văn của Tổng Thống Thiệu. 

Danh sách phái đoàn do cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trình lên Tổng Thống Trần Văn 
Hương có nội dung như sau: (Tổng Thống Thiệu viết tay) 

Kính trình Tổng Thống Trần Văn Hương, 

Thưa Cụ, 

Để thực hiện công tác cụ giao phó, tôi kính xin cụ chấp thuận cho những sĩ quan sau đây gọi là 
thành phần tối thiểu cần thiết để giúp tôi, đi theo tôi trong suốt thời gian công du: 

1. Đại Tá Võ Văn Cầm 
2. Đại Tá Nguyễn Văn Đức 
3. Đại Tá Nhan Văn Thiệt 
4. Đại Tá Trần Thanh Điền 
5.Trung Tá Tôn Thất Ái Chiêu 
6. Bs Thiếu Tá Hồ Vương Minh 
7. Đại Úy Nguyễn Phú Hải (giờ chót không có mặt) 
8. Phục dịch viên Nghị (giờ chót không có mặt) 

Ngoài ra, Cựu Thủ Tướng Đại Tướng Trần Thiện Khiêm cũng cần đem theo những sĩ quan và 
dân sự sau đây: 

1. Trung Tá Đặng Văn Châu 
2. Thiếu Tá Đinh Sơn Thông 
3. Thiếu Tá Nguyễn Tấn Phận 
4. Ông Đặng Vũ (giờ chót không có mặt) 

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm nhờ tôi trình cụ chấp thuận ./. 

Kính chào Tổng Thống 

(ký tên Thiệu) 

Tổng Thống Trần Văn Hương phê thuận, 

Đề ngày 25/4/75 

Và ký tên Trần Văn Hương 

Ở đây có một sự trùng hợp lịch sử. Khi viết danh sách phái đoàn để trình lên Tổng Thống Trần 
Văn Hương, cựu Tổng Thống Thiệu muốn Đại Tá Cầm đánh máy, Đại Tá Cầm không biết đánh 
máy, ông Thiệu đành phải viết tay; khi có lịnh của Đại Sứ Martin là phải mang theo bàn đánh 
máy khi đến nhà Đại Tướng Khiêm, ông Polgar quên đem theo bàn đánh máy. Thành ra hai 
văn kiện: một là danh sách phái đoàn của Tổng Thống Thiệu và hai là tên điền vào mẫu parole 
documents đều không đánh máy, mà phải viết tay. 

Cựu Tổng Thống Thiệu, với bản tánh cố hữu, người luôn luôn nghĩ xa, ra lịnh cho Đại Tá Cầm 
ở Đài Bắc làm nhiều bản photocopy danh sách phái đoàn do Tổng Thống Trần Văn Hương 
chấp thuận, phát cho mỗi người một bản để trong trường hợp cần thì có thể làm bằng chứng 
với Sở Di Trú của quốc gia sẽ đến định cư. Lúc đó chúng tôi chưa biết đi đâu. 

* * * 
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Tại hành lang trước nhà, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, các ông Đại Tá Cầm, Thiệt, Đức, Điền, 
Trung Tá Chiêu, Bác sĩ Minh đang xúm xích bàn chuyện nhỏ to. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề 
có vẻ như là những quan chức lớn sắp lên đường đi công tác ở ngoại quốc hơn là sắp đi tỵ 
nạn. Tất cả chúng tôi cũng không ai tin là sẽ đi tỵ nạn. Trên tay mỗi người xách một túi xắc nhỏ. 
Cũng cần nói thêm, Đại Tá Cầm là người rất nhiệt thành với công vụ và cũng là cấp thừa hành 
“ một cách triệt để.” Sau khi Tổng Thống Thiệu ra lịnh “mỗi người chỉ được đem theo một xách 
tay nhỏ,” thì ông lại khuyên anh em “không nên mang theo gì hết – nên đi tay không! ” 

Đoạn đường dài như vô tận 

Đúng 9 giờ tối… 

Vừa điền giấy xong thì ông Thomas Polgar phân phát tờ parole document (tờ tạm cư) cho từng 
người. Ngay khi vừa đến Đài Bắc, “Cơ quan Đại diện Mỹ” tại đây lập tức thu hồi lại tất cả, duy 
chỉ có mỗi Trung Tá Chiêu, không hiểu sao ông vẫn còn giữ được tờ giấy này. 

Chúng tôi lần lượt ra xe và yêu cầu họ mở cốp sau. Tôi bỏ cái samsonite vào, (Lúc ông Polgar 
đang viết, tôi đã bỏ cây K54 vào samsonite ) hai khẩu súng nhỏ va chạm vào nhau khua lộp 
cộp. Trong sách của Frank Snepp có nhắc tới chuyện này. Ông có nghe tiếng kim loại khua khi 
chúng tôi xếp xắc tay vào cốp xe, và có thể nghĩ đó là tiếng va chạm của vàng bạc, châu báu! 

Liền sau đó Tổng Thống Thiệu, Đại Tướng Khiêm, Polgar, Timmes cùng ra xe. Đại Tướng 
Khiêm ngồi xe trước với ông Polgar. Tổng Thống Thiệu ngồi xe sau với tướng Timmes; ông 
ngồi giữa tướng Timmes và Đại Tá Đức, Trung Tá Chiêu ngồi ghế trước với tài xế là ông Frank 
Snepp. Chúng tôi chia nhau vào hai xe còn lại. 

Thời gian từ lúc ông Thiệu đến nhà Đại Tướng Khiêm đến khi bắt đầu ra xe kéo dài độ 10 phút! 

Đoàn xe bắt đầu chạy hướng về cổng chánh Bộ Tổng Tham Mưu, vừa ra khỏi cổng thì quẹo 
phải, đi thẳng vào cổng phi trường Tân Sơn Nhứt. 

Tôi giật mình khi nhận ra cả khu vực phi trường tối om. Dường như hệ thống điện hoàn toàn bị 
cắt. Nhìn vào cổng VIP – khu vực dành riêng cho các viên chức cao cấp – giờ nầy vắng tanh 
giống như cổng vào bãi tha ma. Đoàn xe chạy vòng qua khu dành riêng cho hảng Air America 
của cơ quan tình báo Mỹ. Khi sắp tới đường băng, tất cả xe đều tắt đèn, di chuyển trong bóng 
đêm. Sau đó bóng một chiếc máy bay lù lù hiện ra dưới chân trời nhờ đèn trong buồng máy 
cháy sang, một loại máy bay giống như DC6. Khi tới gần chiếc máy bay, đoàn xe bất thần 
thắng gấp vì thấy có bóng người. Xe thứ hai ủi tới suýt đụng vào xe đi trước vì trời tối. Hai xe 
sau tạt qua hai bên hông xe Tổng Thống Thiệu. Chiếc xe tôi ngồi vừa thắng gấp vừa bẻ tay lái 
kêu nghe ken két. Một cuộc biểu diễn ngoạn mục. Dù đó là do sắp xếp hay chỉ là một “tai nạn” 
nhưng dưới con mắt an ninh họ là những thành phần phải được liệt vào hàng các tay bảo vệ 
yếu nhân chuyên nghiệp. Xe Tổng Thống Thiệu bị bao vây bởi ba chiếc xe Chevrolet to lớn. Xa 
xa trong bóng đêm, xung quanh chúng tôi xuất hiện có nhiều người Mỹ vạm vỡ, vận thường 
phục, súng M16 dựng đứng bên hông, trong thế tác chiến… Chúng tôi tông cửa xe, bước 
xuống mau. Tổng Thống Thiệu đi trước, Đại Tướng Khiêm theo sau, rồi Polgar, Timmes. Chúng 
tôi nối đuôi theo sau. Hình ảnh ông Đại Sứ Graham Martin – một quan Khâm sai của Đại 
Vương quốc Hoa Kỳ – hiện ra tại chân cầu thang máy bay như một vị thần hộ mạng, giống với 
hình ảnh ông thần miễu Ông Tà ở Ô-Môn quê tôi mà hồi nhỏ tôi đã tưởng tượng ra: đôi mắt 
xanh, tóc bạc trắng, hai tay dài lòng thòng… ai cũng phải sợ. Tổng Thống Thiệu bắt tay ông Đại 
Sứ. Hai bên trao đổi mấy lời. Tất cả leo lên mau. Tổng Thống Thiệu, Đại Tướng Khiêm, tướng 
Timmes vào buồng danh dự. Tại đây có bốn ghế bành bọc vải trắng. (Sau nầy mới biết đó là 
máy bay riêng của Đại Sứ Martin) Đại Sứ Martin vào tận buồng máy nói vài lời tiễn biệt rồi vội 
vã rời máy bay. Chúng tôi mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi ở các hàng ghế phía sau. Vào thời điểm 
nâỳ, Trung Tá Nguyễn Văn Phú Hiệp là phi công chiếc máy bay Air Việt Nam 727 có lịnh ứng 
trực, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ dành riêng cho Tổng Thống Thiệu sử dụng. Trung Tá Hiệp trước 



 

kia là Trưởng phi hành đoàn trực thăng Phủ Tổng Thống. Anh Hiệp, giờ chót không đi được, 
sau nầy chết trong trại tù Cộng Sản. Cũng vào thời gian nói trên, một vài đơn vị trưởng các đơn 
vi phòng thủ Thủ Đô, và các đơn vị đóng quân gần khu vực phi trường Tân Sơn Nhứt được 
nghe dư luận đồn đải là có người rỉ tai: “ ông Thiệu sẽ dùng Air Việt Nam để ra khỏi nước. . .” 

Khi tất cả chúng tôi ngồi vào chỗ rồi thì Tổng Thống Thiệu từ phía trước bước ra sau chỗ chúng 
tôi. Ông đứng giữa hai hàng ghế với khuôn mặt không còn giống như hồi ở nhà Đại Tướng 
nữa. Nét nghiêm nghị như giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt như tôi đã từng chứng kiến nhiều lần 
trước kia. Các sĩ quan làm việc quanh ông đôi khi phải đón nhận những phản ứng dữ dội từ 
ông, thay cho các đối tượng mà ông vì cần phải giữ hòa khí ở một mức độ có thể coi được, ông 
thường “giận cá chém thớt” và hay “phang nhầm” chúng tôi. Với cái nhìn sáng quắc, mặt đỏ 
gay, Tổng Thống Thiệu gằn từng tiếng: “Nè, các chú nhớ là không được nói gì hết. Có ai hay 
báo chí hỏi thì trả lời là không biết gì hết! Nghe chưa! ” Nói xong ông liền trở về phía trước. 

Đoạn đường từ Bộ Tổng Tham Mưu đến đây không xa, chỉ là một khoảng đường rất ngắn 
nhưng với tôi nó thật dài. Cho tới bây giờ, khi ngồi ghi lại những dòng nầy tôi vẫn còn cảm thấy 
mọi việc như vừa mới xảy ra! 

Đúng 9 giờ 15 phút, giờ Sài-gòn. 

Buồng máy máy bay tắt đèn. Phi cơ từ từ lăn bánh ra phi đao, đem theo hai vị lãnh tụ quốc gia, 
một tướng lãnh Mỹ và 9 “quan” tùy tùng, hộ vệ! Chiếc phi cơ lượn một vòng trên bầu trời “đen 
tối” của không phận SàiGòn, rồi hướng về biển Đông… 

Tôi bật người ra thành ghế, hít một hơi thở thật dài, nhắm mắt lại; hai dòng lệ từ từ lăn xuống 
má… 

Xin giã biệt quê hương… tạm biệt mọi người thân… 

BÍ MẬT CỦA GÓI QUÀ 

Tôi ôm cái món quà của Đại Tướng trong suốt chuyến bay. Suy nghĩ vẩn vơ. Đi đâu làm gì ở 
xứ người. Một quân nhân Mỹ, đoàn viên phi hành ngồi gần cửa cầu thang, luôn luôn bận rộn 
nhiệm vụ liên lạc. Thỉnh thoảng anh liếc tôi. Anh không cười cũng không nói gì. Có lẽ anh thông 
cảm hoàn cảnh của những kẻ sắp xa nhà. Thỉnh thoảng tôi nhìn ra cửa sổ. Cũng chỉ là một 
màu đen. 

Chúng tôi không ai nói chuyện với ai. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình… 

Chiếc máy bay bắt đầu giảm độ cao, đảo một vòng rồi từ từ hạ cánh. Đường bay nằm dài trước 
mặt là phi trường Đài Bắc. Chiếc C118 bốn động cơ của Không lực Hoa Kỳ đáp xuống nhẹ 
nhàng rồi từ từ dừng hẳn. Tôi nhìn đồng hồ. Đúng 3 giờ 40 sáng. Anh Hạ Sĩ Quan mở cửa cầu 
thang. Gió ùa vào nghe lành lạnh. Mọi người lần lượt xuống máy bay. Tại chân cầu thang, dưới 
ánh điện lờ mờ, tôi nhận ra bà Nguyễn Văn Kiểu, phu nhân ông Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại 
Đài Bắc; một vị Trung Tá, Tùy Viên Quân Sự tại tòa Đại Sứ Việt Nam; một nhân viên cao cấp 
của Bộ Ngoại Giao Trung Hoa Dân quốc – ông này nói tiếng Việt rất giỏi; một hai người nữa tôi 
không biết tên; và một nhân vật không kém phần quan trọng, đó là Trưởng chi nhánh tình báo 
Hoa Kỳ tại Đài Bắc, tôi không biết tên. Gió ở Đài Bắc lạnh hơn Sài-Gòn. Lại có những cảm giác 
là lạ lướt qua mau, khác hơn nhũng cảm giác ở quê nhà. Lòng bồn chồn khó tả. Có một điều 
đặc biệt là không có mặt sĩ quan Di Trú vào lúc này tại phi trường vì đây là một trường hợp 
ngoại lệ . . . Để cho mọi việc có danh chánh ngôn thuận, và vào giờ chót muốn dành cho cựu 
Tổng Thống Thiệu và Đại Tướng Khiêm một danh dự của chuyến đi, Tổng Thống Trần Văn 
Hương ký Quyết Định đề cử cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hướng dẫn một phái đoàn đi 
Đài Bắc. Bản văn có nội dung như sau: ( bản văn này Đại Tá Cầm viết tay ) 

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hương 
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Quyết định 

1 – Nay đề cử cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đại 
diện Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc để phân ưu cùng Chánh phủ và Nhân dân 
Trung Hoa dân quốc nhân dịp Tổng Thống Tưởng Giới Thạch tạ thế. 

2 – Sau đó hai vị trên được đề cử tiếp tục viếng thăm các quốc gia trên thế giới xét cần thiết 
trong vòng 6 tháng để làm sáng tỏ thiện chí hòa bình của Việt Nam Cộng Hòa đồng thời vận 
động các Chánh phủ và nhân dân các quốc gia đó hỗ trợ lập trường hòa bình của Chánh phủ 
và nhân dân ta. 

Chương trình thăm viếng sẽ do hai vị tùy nghi quyết định thể theo sự thuận lợi của tình hình đối 
với các quốc gia đó. 

3 – Yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ thị các Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa yểm trợ cần thiết để 
nguyên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và nguyên Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm cùng phái 
đoàn chu toàn nhiệm vụ giao phó. 

4 – Chi phí công tác do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đài thọ trong khuôn khổ được luật lệ 
ấn định. (Tổng Thống Hương viết thêm hàng chữ: trong khuôn khổ được luật lệ ấn định). 

Sài-gòn, ngày 25 tháng 04, 1975 

(ký tên Hương) 

Khi ký tên trên văn bản này Tổng Thống Trần văn Hương, một lần nữa cho thấy sự cẩn trọng 
và nghiêm túc trong công việc, tác phong của một nhà lãnh đạo xuất thân từ giới mô phạm. Cụ 
Hương là một nhân sĩ, là một nhà chánh trị được đại đa số nhân dân miền Nam ngưỡng mộ. 
Cụ cũng là một nhà hành chánh nổi tiếng công bằng liêm khiết. Trần Văn Hương, một tên tuổi 
được đánh giá là một trong vài nhân sĩ cuối cùng của miền Nam Việt Nam, đã quyết định ở lại 
sau 30 tháng Tư 1975 và kết thúc cuộc đời trên quê hương của mình… 

Vào thời kỳ bầu cử Tổng Thống năm 1967, lúc đó từ Đại đội Trinh Sát / Sư đoàn 5 Bộ Binh, tôi 
được điều động khẩn cấp về Sài Gòn để bảo vệ an ninh cho Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, 
Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia; khi đi bỏ phiếu tôi chọn liên danh Trần Văn Hương – Mai 
Thọ Truyền thay vì liên danh Nguyễn Văn Thiệu – Nguyễn Cao Kỳ. Tôi là một quân nhân trẻ 
mang nhiều lý tưởng cũng như nhiều bạn trẻ khác. Các anh em ấy hầu hết đã tốt nghiệp đại 
học ở trong nước cũng như từ ngoại quốc trở về, đang phục vụ trong mọi ngành, mọi giới; họ 
làm việc bên hành chánh cũng như đang phục vụ trong quân đội. Chúng tôi thường gặp gở, 
trao đổi ý kiến và cùng đi đền một nhận định chung là quần chúng Nam Việt Nam, lúc bấy giờ, 
chưa sẵn sàng đón nhận một Tổng Thống và một Phó Tổng Thống xuất thân từ quân đội. 

Tổng Thống Thiệu và đoàn tùy tùng của ông về nhà Đại Sứ Nguyễn Văn Kiểu. Đại Tướng 
Khiêm và chúng tôi về nhà Đại Tướng Khiêm. 

Sau khi gõ cửa vài phút thì có người ra mở cửa. Tôi nhìn vào thấy bà Đinh Thủy Nga, bà Trần 
Bạch Yến. . . đứng khép nép bên trong, vừa mừng vừa lo. Đại Tướng bước vào trước. Chúng 
tôi lần lượt vào sau. Nghe có tiếng người nói chuyện lào xào, bà Trần Thiện Khiêm thức giấc. 
Bà bước ra khỏi phòng trong bộ áo ngủ, đứng tựa lan can nhìn xuống. Yên lặng trong vài giây 
rồi bà từ từ quỵ xuống sàn nhà. Bà cố gắng lần xuống tới giữa cầu thang, khi nhận ra Đại 
Tướng, bà kêu lên, “ Anh đó hả? ” rồi òa lên khóc… 

Những ngày ở Đài Bắc 

 Tại một villa nhỏ 3 phòng ngủ có lầu ở ngoại ô thành phố Đài Bắc, Đại Tướng Khiêm và chúng 
tôi không có việc gì làm, buồn và nhớ nhà nên thường hay bắt đài phát thanh Sàigòn để theo 
dõi tin tức. Các sự kiện đáng chú ý nghe được qua làn sóng đài phát thanh được tôi ghi chép 
như sau: 
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Ngày 27 tháng 4 – 

20 giờ Tổng Thống Trần Văn Hương yêu cầu Quốc Hội chọn người thay thế ông để thương 
thuyết với Cộng Sản – 

20 giờ 45 Quốc Hội họp. – 

 2 giờ 25 Quốc Hội biểu quyết chọn Đại Tướng Dương Văn Minh làm Tổng Thống thế Tổng 
Thống Trần Văn Hương. 

Ngày 28 tháng 4 – 17 00 giờ: Lễ bàn giao chức vụ Tổng Thống giữa cụ Hương và Đại Tướng 
Dương Văn Minh được cử hành tại dinh Độc Lập Cụ Hương trao quyền Tổng Thống lại cho Đại 
Tướng Minh lúc 17 giờ 15. Tân Tổng Thống Dương Văn Minh chọn cụ Huyền làm Phó Tổng 
Thống, ông Vũ Văn Mẫu làm Thủ Tướng…Trong bài diễn văn cụ Hương nhấn mạnh “hãy quên 
oán thù, đừng tạo thêm oán thù”… 

Ngày 29 tháng 4 . . .sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm được thả. Lý Quí Chung được đề cử Tổng 
trưởng Thông Tin. Cộng Sản phá cảng Newport, đốt kho dầu gần xa lộ, chiếm vài xã ở Gò 
Vấp… 

Ngày 30 tháng 4… Lúc 11giờ 15, Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố trao quyền lại cho 
chánh phủ “Cách Mạng Lâm Thời miền Nam Việt Nam”. Có tin VC đã cắm cờ trên thượng đài 
dinh Độc Lâp lúc 13 giờ. (giờ Sài-gòn…) 

Các tin trên được tôi ghi nhận qua chiếc máy thâu thanh hiệu Zenith 4 băng, có băng tần làn 
sóng ngắn, và nghe rất rõ tiếng nói của đài phát thanh Sài-gòn. 

Cái radio đó chính là món quà gói trong giấy màu hồng điều thật đẹp mà tôi trân trọng cất giữ từ 
khi Đại Tướng Khiêm trao cho tôi ở Sài-Gòn như đã nói ở trên. 

* * * 

Một thời gian sau đó, bà Anna Chennault tuân hành lịnh của Tổng Thống Hoa Kỳ Gerald Ford 
từ Hoa Thịnh Đốn qua Đài Bắc, Đài Loan để gặp Tổng Thống Thiệu và Đại Tướng Khiêm. 

Bà Anna Chennault là vợ của vị tướng anh hùng thời Đệ II Thế chiến, Trung Tướng Claire Lee 
Chennault Tư Lệnh Không Đoàn 14 của Không Lực Hoa Kỳ hoạt đông ở Trung Hoa lục địa. Bà 
Anna Chennault sau nầy là một nhân vật quan trọng trong Bộ Tham Mưu tranh cử của ông 
Richard Nixon; bà là người trung gian trong sự liên hệ mật thiết giữa ông Nixon và Tổng Thống 
Thiệu trong thời gian đó. Nhiệm vụ trong chuyến đi nầy của bà là chuyển lời Tổng Thống Hoa 
Kỳ yêu cầu Tổng Thống Thiệu và Đại Tướng Khiêm đừng vào nước Mỹ. 

Như trước đã nói, Thủ Tướng Lý Quang Diệu thông báo là giới chức Mỹ muốn ông Thiệu sống 
lưu vong ở các nước Đông Nam Á. Tổng Thống Thiệu đã ở Đài Bắc trong một thời gian khá lâu 
là đúng với những gì chánh quyền Mỹ muốn. Gợi ý của Tổng Thống Trần Văn Hương với Đại 
Tướng Khiêm trước kia chắc có lẽ cũng do ý của tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài-gòn. Nhưng theo những 
gì bà Chennault biết trước đó thì Hoa Thịnh Đốn đã chấp thuận và có kế hoạch đưa Tổng 
Thống Thiệu vào Mỹ. Điều này làm cho bà Chennault rất bất mãn khi được lịnh qua gặp ông 
Thiệu trong một tình huống thật khó xử vì chánh sách “nước đôi” của Hoa Kỳ; hơn nữa bà là 
bạn thân được Tổng Thống Thiệu tin cậy trong mối liên hệ mật thiết giữa Tổng Thống Thiệu và 
Tổng Thống Richard Nixon, mà huyền thoại- hay là sự thật – về bà đối với việc đắc cử của 
Tổng Thống Richard Nixon năm 1968 còn đang được nhiều người đề cập tới. 

Trước hết bà Anna Chennault qua nhà thăm Đại Tướng và bà Trần Thiện Khiêm. Tôi nhận thấy 
bà không có gì thay đổi sau nhiều năm vắng mặt ở Sài-Gòn; bà vẫn giữ được vẻ đẹp quí phái 
như xưa trong chiếc áo dài sườn xám đậm màu với dáng người đài các của một nhà ngoại giao 
lỗi lạc đã một thời gây nên nhiều tranh cãi trong chánh giới Hoa Kỳ. 



 T r a n g  

 

Khi rời nhà Đại Tướng Khiêm bà đi thẳng qua nhà Đại Sứ Kiểu thăm Tổng Thống Thiệu. Bà 
Chennault kể trong cuốn hồi ký, The Education of Anna, như sau: 

“Khi đến căn nhà nhỏ của Đại Sứ Nguyễn Văn Kiểu tại Đài Bắc, tôi đi vào cửa hông. Ông Kiểu 
tiếp tôi tại sân cỏ. Ông nói ít lời rồi nắm tay tôi dìu vào phòng khách. Ông Thiệu đã ngồi sẵn tại 
đó, xoay lưng về phía tôi. Thật hết sức là bất ngờ và ngạc nhiên về những gì xảy ra cho ông 
Thiệu… 

“Tôi đã từng gặp gỡ ông vào các ngày cuối tuần ở Bạch Dinh là tòa nhà trắng đồ sộ của Hoàng 
Đế Bảo Đại trước kia dùng để nghỉ mát ở bãi biển xinh đẹp Vũng Tàu. Ông Thiệu cũng đã tiếp 
tôi tại dinh Độc Lập ở Sài-gòn, nơi mà trong một phòng khách vàng rộng lớn bên đại sãnh 
đường, ngay trước phòng làm việc của ông, có cặp ngà voi đứng chầu, đây là cặp ngà voi 
được xếp vào hàng lớn nhứt thế giới… 

“Một cảm giác đau buồn tràn ngập lòng tôi khi tôi bước tới vài bước để chào ông. Ông đứng lên 
và xoay lại nhìn tôi. Chúng tôi bắt tay và ôm chặt trong một giây yên lặng. Rồi cuối cùng nhìn 
lên mặt ông, tôi thấy nước mắt ông dâng trào.” 

California, mùa Thu 2008 

Nguyễn Tấn Phận  
Sinh quán tại Cần Thơ, trú quán tại Tây Ninh. – Cựu Thiếu Tá QLVNCH, Khóa 13 sĩ quan Trừ 
Bị Thủ Đức.  

– Đại đội trinh sát Sư Đoàn 5 Bộ Binh. 

– Sĩ quan cận vê/ Sĩ quan tùy viên Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa – Quận Trưởng kiêm Chi 
Khu Trưởng chi khu Hiếu Thiện ( Gò Dầu Hạ)  

– Đầu tháng 4-1975 được thuyên chuyển về phụ trách an ninh cho Đại Tưóng Trần Thiện 
Khiêm.  

– Tháp tùng phái đoàn cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ Tướng Trần Thiện 
Khiêm rời khỏi Việt Nam vào buổi tối ngày 25-4-1975.  

– Hiện cư ngụ tại tiểu bang California.
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