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Đại tướng Trần Thiện Khiêm vĩnh biệt 

26/06/2021 

• Ngô Nhân Dụng 

 

 

Nhiều người nghe tin Đại tướng Trần Thiện Khiêm qua đời (ngày 
24/6/2021) mới nhớ đến ông, biết ông đã sống thọ gần 100 tuổi 
(1925-2021). Cả đời ông sống đã kín đáo như vậy, mặc dù đã giữ 
nhiều chức vụ lãnh đạo ở miền Nam Việt Nam, từ 1963 đến 1975. Có 
lúc ông ngồi trong “Tam Đầu Chế” (troika) nắm quyền cao nhất 
nước, gồm Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm. 
Sau lại làm thủ tướng với ông Nguyễn Văn Thiệu một thời gian rất 
dài. Sau 1975 ông Trần Thiện Khiêm cũng sống bình lặng, chỉ thấy 
ông xuất hiện một lần năm 2013, đi với Đề đốc Trần Văn Chơn và 
Tướng Nguyễn Khắc Bình thăm Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và 
Việt Nam Cộng Hòa ở San Jose. 

Tình cờ tôi mới đọc mấy câu chuyện về Đại tướng Trần Thiện 
Khiêm trong một cuốn sách mới xuất bản viết về Việt Nam Cộng 
Hòa của George J. Veith, do bạn Trịnh Bình An gửi tặng. Đây là một 
cuốn sách ra rất trễ, nhưng có nhiều chuyện chưa ai kể về thời Đệ 
Nhị Cộng Hòa . 

https://www.voatiengviet.com/author/ngo-nhan-d%E1%BB%A5ng/koyym
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Chẳng hạn, về Đại tướng Trần Thiện Khiêm, George Veith cho biết 
ông Khiêm đã từng vào bưng theo “kháng chiến” năm 1947, với ba 
người bạn cùng tốt nghiệp trường huấn luyện quân sự của Pháp ở 
Đà Lạt. Chỉ bốn tháng sau, biết rõ Việt Minh là cộng sản, ông đã bỏ 
về. Ông Nguyễn Khánh đi kháng chiến lâu hơn, một năm mới từ giã 
cộng sản. Ông Nguyễn Văn Thiệu trải qua kinh nghiệm như ông 
Khiêm. George Veith kể rằng tay cán bộ cộng sản tiếp đón những 
nhóm Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm khi họ vào bưng, là 
Phạm Ngọc Thảo, một trùm gián điệp cộng sản. Theo lời Võ Văn 
Kiệt, năm 1954 chính Lê Duẩn ra lệnh Phạm Ngọc Thảo ở lại nằm 
vùng. Thảo về thành, bám áo Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục để tìm 
đường leo lên; từ năm 1963 đã xúi dục mấy vụ đảo chính để gây rối 
loạn. 

George Veith mới xuất bản cuốn “Drawn Swords in a Distant 
Land” cung cấp nhiều chuyện hậu trường thời Đệ Nhị Cộng Hòa. 
Ông đã in cuốn “Tháng Tư Đen” về những ngày cuối cùng cùa chiến 
tranh Việt Nam, sau hai cuốn viết về việc tìm kiếm binh sĩ Mỹ mất 
tích. Phải là một người “không sợ súng,” mới viết thêm một cuốn 
sách về đề tài “quá cũ” đó. 

George Veith không có “nợ nần” gì với Việt Nam; khi đến tuổi “quân 
dịch” thì cuộc chiến đã chấm dứt. Có máu một nhà báo hơn là một 
sử gia, Veith đã phỏng vấn rất nhiều “người trong cuộc” ngoài 
những tài liệu trong sách vở. Và anh thận trọng như một nhà báo; 
mỗi khi nói điều gì do một người tiết lộ thì anh đi hỏi người khác về 
cùng câu chuyện đó. Cũng nhờ dựa vào các cuộc phỏng vấn cá nhân, 
Veith cho người đọc nhìn lại thời Việt Nam Cộng Hòa với các chi 
tiết từ đó các nhân vật nổi tiếng hiện ra như những “con người 
thật,” không phải chỉ là các “ông tướng” hay “nhà chính trị.” Các 
biến cố được kể lại cũng phức tạp hơn, nhiều mâu thuẫn tế nhị hơn, 
không phải chỉ có bên trắng bên đen như các người trong cuộc viết 
hồi ký thuật chuyện về mình. 

Trong phần Danh Mục (Index) ở cuối sách, sau hai tên Nguyễn Văn 
Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, tên Đại tướng Trần Thiện Khiêm được 
nhắc tới nhiều nhất. 
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Mặc dù Trần Thiện Khiêm không ủng hộ ông Ngô Đình Diệm trong 
cuộc tranh chấp với Nguyễn Văn Hinh, ông được thăng cấp rất 
nhanh từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Sau cuộc đảo chính hụt 1960 ông 
Khiêm cũng như ông Thiệu đều bị điều tra. Ông Khiêm được ông 
Huỳnh Văn Lang, một người góp phần sáng lập đảng Cần Lao, bảo 
đảm, để đưa ông vào đảng. Nhưng ông không cải đạo theo Thiên 
Chúa Giáo, mãi đến năm 2018 ông mới rửa tội, lấy tên thánh Phao 
Lô. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì khác, năm 1951 ông đã cưới 
một cô theo Công Giáo, sau một năm “tranh đấu” để được thân sinh 
cho phép cải đạo. Nhưng ông không rửa tội; cũng không gia nhập 
đảng Cần Lao. Năm 1955 ông Thiệu mất các chức vụ chỉ huy, đưa 
lên “ngồi chơi xơi nước” coi trường Võ Bị Đà Lạt. Ba năm sau ông 
mới chịu rửa tội, do Linh mục Bửu Dưỡng, một lý thuyết gia của chủ 
nghĩa Nhân Vị Thiên Chúa Giáo. Có lẽ nhờ thế nên ông Thiệu được 
trở lại chỉ huy các đơn vị có quân sĩ, chuyển ngôi trường Võ Bị cho 
Lê Văn Kim, một ông tướng “gốc Tây” bị ông Diệm nghi ngờ. 

George Veith kể một chuyện “hậu trường” về quan hệ giữa hai ông 
Lê Văn Kim và Ngô Đình Nhu, liên can đến nhiều gia đình nổi tiếng. 
Ông Kim lấy em gái Tướng Trần Văn Đôn, có lúc ở Đà Lạt trong 
ngôi biệt thự của song thân Tướng Đôn. Hai cụ lại quen thân với 
Luật sư Trần Văn Chương, mà cô con gái Trần Lệ Xuân lấy ông Ngô 
Đình Nhu năm 1943. Vì chỗ quen biết đó, vợ chồng ông Nhu đã có 
lần tạm trú ở nhà ông Lê Văn Kim trên Đà Lạt, trong cuốn sách có 
hình chụp cả hai gia đình năm 1947. 

Năm 1960, nhóm đảo chính hụt công bố danh sách một chính quyền 
lâm thời, để tên ông Lê Văn Kim làm chức thủ tướng. Chắc vì ông 
Vương Văn Đông, người chủ mưu, quen ông Kim khi cùng đi Mỹ dự 
một khóa học tham mưu năm 1958. Sau cuộc đảo chính bất thành, 
ông Diệm sai Tướng Tôn Thất Đính lên Đà Lạt bắt Lê Văn Kim. Ông 
Kim lo sẽ bị giết, xin về nhà lấy quần áo, nhân đó gọi điện thoại cho 
ông Ngô Đình Nhu; phân trần mình không biết gì đến âm mưu phản 
loạn! Ông Nhu siêu lòng, cho một chiếc máy bay lên đón ông Kim về 
Sài Gòn. 

Ông Nhu cho ông Kim làm phụ tá cho Tướng Dương Văn Minh, lúc 
đó đang giữ một chức vụ “ngồi chơi xơi nước” ở Bộ Tổng Tham 
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Mưu. Ông Kim không có việc gì làm, hay đi thăm người anh vợ là 
Tướng Trần Văn Đôn, chỉ huy vùng I Chiến thuật. Kim thường rủ 
Dương Văn Minh cùng đi Huế. Ba người này, sau là nhóm tổ chức 
cuộc đảo chính năm 1963, hai ông Diệm, Nhu bị giết. 

Nhưng vào tháng Mười năm 1963, ba ông tướng này không thể điều 
động các đơn vị quân đội mà qua mặt Chánh văn phòng Bộ Tổng 
Tham Mưu, lúc đó là Tướng Trần Thiện Khiêm. Dương Văn Minh đi 
thăm dò ông Khiêm; lúc đó mới biết Khiêm cũng đang bàn chuyện 
đảo chánh với Nguyễn Khánh! Năm 1960, Tướng Khánh là người đã 
“leo hàng rào” vào Dinh Độc Lập, rồi từ trong đó điện thoại cho các 
đơn vị vùng IV kêu họ về giải vây cho ông Diệm. 

Những câu chuyện nho nhỏ trên cũng đáng đem ra kể cho mọi 
người biết thêm về hậu trường chính trị Việt Nam Cộng Hòa. 
George Veith đã phỏng vấn bao nhiêu người để cung cấp các chi tiết 
tỉ mẩn đó. Có lẽ nhiều năm sau khi tấn kịch đã hạ màn, các tình tự 
yêu ghét đã nguội bớt, những người được phỏng vấn cũng khách 
quan hơn. George Veith xin phỏng vấn bà Nguyễn Văn Thiệu không 
được, nhờ cựu bộ trưởng Cao Văn Thân năn nỉ giúp và đứng ra làm 
thông dịch. Ông Trần Thiện Khiêm cũng từ chối không cho George 
Veith phỏng vấn. Tác giả phải nhờ Luật sư Cao Lan, con Đại tướng 
Cao Văn Viên, đóng vai “con cháu trong nhà” đến hỏi chuyện bác 
Khiêm. 

Ông Khiêm không thích chơi với các nhà báo! Trước sau năm 1975 
ông luôn “thủ khẩu như bình,” Bây giờ chúng ta còn nhớ trước năm 
1975 dân chúng miền Nam đã xuống đường nhiều lần, phản đối từ 
ông Diệm, ông Nhu, cho tới ông Minh, ông Khánh, ông Thiệu, ông 
Kỳ; nhưng hầu như chưa ai tổ chức biểu tình chống Trần Thiện 
Khiêm cả! 

Có lẽ vì ông Khiêm bao giờ cũng chấp nhận đứng hàng thứ hai, thứ 
ba, không đứng đầu. Ông Nguyễn Cao Kỳ, khi đóng vai một thủ 
tướng, vẫn muốn mình nổi nhất trong nhóm tướng lãnh, phải 
chứng tỏ mình là người đóng vai quyết định, phải được báo chí nhắc 
tên luôn luôn. Ông Trần Thiện Khiêm thì ngược lại. Làm thủ tướng 
nhưng luôn luôn lánh mặt, nhường ông Thiệu đóng vai chính. Ông 
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để các vị bộ trưởng họp báo, ra trước quốc hội và công chúng để 
“lãnh đạn.” Ông Hoàng Đức Nhã, người mà George Veith mô tả là 
đối nghịch nặng nề với ông Trần Thiện Khiêm, cho biết ông Khiêm 
công nhận rằng mình chỉ là “kẻ thừa hành.” Nhưng ông Nhã, phụ tá 
thân cận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng nhận xét rằng 
chưa thấy ai “lẩn” giỏi như ông Khiêm. 

Đáng lẽ không nên viết nhiều về Đại tướng Trần Thiện Khiêm như 
vầy, biết ông không thích người khác nói đến mình. Xin ông tha lỗi, 
và cầu nguyện ông về nơi an lành vĩnh cửu. 
 
Ngô Nhân Dụng 
 
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/dai-tuong-tran-thien-
khiem-vinh-biet/5942888.html 
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