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Tài Liệu Mật Của C.I.A. về 

 Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo 

Vĩnh Nhơn 

(Ðã đăng trong Thời Báo (Toronto), số 456, ngày 25-9-1998, tr. 78-84; đăng lại toàn 
văn trong Bạch hóa tài liệu mật của Hoa Kỳ về Việt Nam Cộng Hòa, tr. 12-26)   

Lời Mở Ðầu  

Từ sau khi Lệnh Hành Pháp (Executive Order) số 11652 được ban hành, nhiều 
tài liệu mật sau Thế Chiến 2 của chính phủ Hoa Kỳ đã được bạch hóa.  Số tài liệu mật 
được bạch hoá nầy càng được công bố nhiều hơn sau khi Ðạo Luật Tự Do Về Thông 
Tin (Freedom of Information Act) được tu chính vào tháng 2 năm 1975.   Những tài liệu 
nầy được làm bảng dẫn (indexed) đầy đủ và xuất bản như một thư mục (catalog) lần 
đầu tiên dưới nhan đề sau đây: The Declassified Documents Quarterly Catalog do nhà 
xuất bản Carrollton Press ở Arlington, Virginia ấn hành từ năm 1975.  Thư mục nầy, 
như tên gọi, được xuất bản mỗi năm 4 lần.  Ngoài ra, nhà xuất bản Carrollton Press 
cũng cho ấn hành vào năm 1976 một thư mục hồi tố, tập hợp các tài liệu bạch hoá 
trước đó, mang nhan đề: The Declassified Documents : Retrospective Collection, gồm 
2 phần (Part) , phần I gồm các bảng tóm lược (Abstracts) các tài liệu bạch hoá, phần II 
là bảng dẫn theo đề tài  (Cumulative Subject Index).  Từ tháng 7 năm 1981, thư mục 
nầy chuyển qua do nhà xuất bản Research Publications ở Woodbridge, Connecticut 
chịu trách nhiệm ấn hành.  Từ đầu năm 1986 trở đi, thư mục nầy đổi nhan đề thành 
The Declassified Documents Catalog và được ấn hành hai tháng một lần.   Hiện nay, 
thư mục nầy mỗi năm ra 7 số, các số từ 1 đến 6 là phần toát yếu, số 7 là bảng dẫn.   
Người làm công tác nghiên cứu, sau khi tra thư mục nầy, sẽ đọc toàn bộ văn bản của 
tài liệu được xuất bản dưới dạng vi phiếu (microfiche).  Các tài liệu mật được bạch hoá 
nầy chủ yếu là các tài liệu của Cơ Quan Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (Central 
Intelligence Agency, thường được biết dưới tên viết tắt là C.I.A.), của Bộ Ngoại Giao 
(State Department), và Bộ Quốc Phòng (Department of Defense).  Ngoài ra cũng có cả 
tài liệu của các cơ quan, bộ phủ khác như Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia (National 
Security Council), Toà Bạch Ốc (White House, tức Phủ Tổng Thống), Cơ Quan Ðiều 
Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation, thường được biết dưới tên viết tắt là 
F.B.I.), vv.  Về hình thức văn bản, các tài liệu nầy có thể là các bức điện tín, các văn 
thư, các báo cáo, các biên bản họp, vv.   Nói chung, các tài liệu nầy có thể giúp các nhà 
nghiên cứu tìm thấy các sự kiện đã được che dấu trước đây, các cách thức diễn dịch 
các biến cố, cũng như tiến trình hình thành các quyết định về chính sách của chính phủ 
Hoa Kỳ. Tài liệu dịch sau đây được làm bảng dẫn trong The Declassified Documents: 
Retrospective Collection, Phần (Part) I, Quyển (Volume) 1, trang 47, đoạn E.  Bản tài 
liệu toàn văn nằm trong bộ vi phiếu DDRS (Declassified Documents Reference System) 
: Retrospective Collection, ở vi phiếu dành cho các trang 45B-48B.  Tài liệu nầy mang 
số hiệu OCI No. 0344/65 (Amended), dài 6 trang đánh máy, được tu chính vào ngày 20 
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tháng 2 năm 1965, dựa trên tài liệu mang cùng số được soạn thảo trước đó một ngày 
chỉ dài có 2 trang.  Tài liệu nầy được bạch hóa vào ngày 24 tháng 12 năm 1975.   OCI 
là chữ tắt của Office of Current Intelligence (Phòng Tình Báo Hiện Hành), một bộ phận 
của Nha Tình Báo (Directorate of Intelligence) của C.I.A.   OCI, được thành lập vào 
năm 1951(1) có nhiệm vụ cung cấp các báo cáo và phân tích ngắn để đáp ứng với 
những biến cố đang diển ra nhanh.   Như vậy, tài liệu nầy rõ ràng là được soạn thảo để 
đáp ứng với biến cố xảy ra vào ngày 19 tháng 2 năm 1965: đó là việc "Ðại Tá Phạm 
Ngọc Thảo (Công giáo) kéo một lực lượng Bộ Binh và chiến xa về Saigon chiếm đóng 
trại Lê Văn Duyệt, đài phát thanh và bến Bạch Ðằng" (2).  

  

  

  

Bản Dịch:                         

  

OCI Số 0344/65 (Tu chính) 

                                                                                                                                                                                                                              

Cơ Quan Trung Ương Tình Báo 

Phòng Tình Báo Hiện Hành 

20 Tháng 2 năm 1965 

Văn Thư Tình Báo 

Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo 

Tóm Tắt : 

Ðại Tá (Albert) Phạm Ngọc Thảo, người đã giữ vai trò then chốt trong việc tổ 
chức các lực lượng tham gia vào cuộc đảo chánh chống Tướng Khánh (3) ngày hôm 
nay, đang nắm vai trò phát ngôn viên chính của nhóm đảo chánh nầy.  Tuy nhiên, bên 
ngoài thì có vẽ như Thiếu Tướng Lâm Văn Phát (4), người đã từng bị buộc về hưu, ra 
khỏi quân đội sau vụ đảo chánh thất bại vào tháng 9 năm 1964, mới là người chỉ huy 
của cuộc đảo chánh.  Dường như Thảo đã hành động với sự thông đồng của Tướng 
Trần Thiện Khiêm (5), Ðại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Tướng Khiêm có thể chính là người 
chủ mưu vụ đảo chánh nầy và là người sẽ thay thế Tướng Khánh nếu vụ đảo chánh 
thành công.  Thảo đã từng có những liên hệ rất chặt chẽ với Khiêm, ông nầy từng tỏ ra 
có khuynh hướng dựa vào những phán đoán của Thảo về các nhân vật chính trị.  Trong 
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quá khứ Thảo đã từng có nhiều quan hệ trong hàng ngũ các sĩ quan trung cấp, và đã 
làm công tác móc nối các sĩ quan nầy cho cuộc đảo chánh váo tháng 11 năm 1963 lật 
đổ chế độ Diệm.  Thảo cũng đã dựa vào uy tín của Khiêm để theo đưổi những tham 
vọng riêng, và rất có thể nhằm đạt một vai trò quan trọng đằng sau hậu trường trong 
bất cứ chính phủ nào.   Thảo, bề ngoài có vẽ là một tín đồ Công Giáo nhiệt thành, được 
xem như là một con người năng động, thông minh, và có tài thuyết phục.  Tuy nhiên, 
đối với nhiều nhóm, ông được xem như bất thường và không đáng tin. 

1. Thảo, 43 tuổi, với một quá khứ đầy mưu mô, đã từng tham gia vào nhiều âm 
mưu trong vòng hai năm qua.   Trong cố gắng của chính phủ nhằm loại bỏ những thành 
phần chống đối ra khỏi chính trường Saigon, Thảo đã bị đưa ra khỏi nước vào mùa thu 
năm trước để phục vụ với tư cách tùy viên báo chí tại Toà Ðại Sứ Việt Nam tại 
Washington.  Vào khoảng hai tháng trước đây, sau việc giải tán Thượng Hội Ðồng 
Quốc Gia (6) vào ngày 20 tháng 12, ông được gọi về Saigon.  Thảo cho rằng đây là do 
lệnh của Tướng Khánh với ý định bắt giam ông, nên ông đã trốn tránh ngay sau khi trở 
về Saigon, dù trên thực tế ông không hề bị bắt giữ.  Tại Saigon, ông bắt liên lạc với các 
phần tử Ðại Việt -- đặc biệt là những người đã từng tham gia vào vụ âm mưu đảo 
chánh ngày 13 tháng 9-- và những phần tử bất mãn khác bao gồm các sĩ quan trung 
cấp và các lãnh tụ Công Giáo di cư.                                                                      

2. Thảo đã bắt liên lạc, ít nhất là một lần, với các viên chức Hoa Kỳ và cho biết rõ ý 
định âm mưu đảo chánh để lật đổ Khánh; vì lý do ông đã từng thất bại trong việc thưc 
hiện các âm mưu tương tự trong quá khứ, người ta có phần nào nghi ngờ khả năng 
nầy của ông.  Ðến giữa tháng 1, ông chính thức bị loại khỏi nhiệm sở của ông tại 
Washington sau khi ông đã không đến trình diện tại Bộ Ngoại Giao vào hạn chót là 
ngày 18 tháng 1. 

3. Mặc dù Thảo có liên hệ rộng rãi với nhiều nhóm, không ai biết chắc là ông thuộc 
nhóm chính trị nào.  Những người chống ông thường dựa vào quan hệ của ông với Việt 
Minh (7)  trong quá khứ để nghi ngờ ông.  Không có chứng cớ vững chắc nào cho thấy 
là ông đã không hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Cộng Sản, và một số những lời chỉ trích 
ông có thể là xuất phát từ sự ganh tỵ đối với bản tính năng động và danh tiếng của ông 
.  (Nhiều năm trước đây ông đã được báo chí Tây Phương mô tả như là vị tỉnh trưởng 
thành công nhất trong việc chống lại Việt Cộng).  Tuy nhiên, Thảo có một người anh là 
một nhân vật quan trọng của chế độ Hà Nội.  Và Thảo cũng đã từng quen biết khá thân 
với Lê Duẫn (8), nhân vật số hai trong Ðảng Cộng Sản Bắc Việt. 

4. Thảo sinh tại Miền Tây, tỉnh Phong Dinh (9) vào tháng 2 năm 1922.  Cha ông, 
Adrien Phạm Ngọc Thuần, là người từng hoạt động chống Pháp trong nhiều năm.  Vào 
thập niên 30, cha Thảo mang gia đình sang sinh sống tại Pháp, ở đó ông phục vụ với 
tư cách Thủ Quỹ cho một tổ chức cộng sản tại Paris, và sinh hoạt trong nhiều tổ chức 
ủng hộ Việt Minh (10).  Cha Thảo đã vào quốc tịch Pháp từ hồi còn trẻ nên tất cả mười 
một người con của ông đều đương nhiên có quốc tịch Pháp.  Tất cả các người con nầy 
đều mang tên Phạm Ngọc Thuần, chỉ khác nhau bằng tên gọi theo tên Thánh.  Gần 
như tất cả anh chị em của Thảo, kể cả vợ ông, trong quá khứ hay hiện nay, đều đã làm 
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việc cho Việt Minh hay cho Ðảng Cộng Sản.  Vợ và sáu con của Thảo hiện vẫn còn ở 
Washington. 

5. Thảo theo học tại Saigon từ năm 1932 tới năm 1942 và đã có quan hệ chặt chẽ 
với nhiều người nay đã trở thành những khuôn mặt nổi bật về quân sự và chính trị, kể 
cả Tướng Trần Văn Ðôn (11).  Về sau, một số trong những người nầy đã trở thành nồng 
cốt trong tổ gián điệp của Thảo hoạt động cho Việt Minh tại Saigon.  Vào năm 1943, 
Thảo từ bỏ quốc tịch Pháp, và vẫn ở tại Saigon, làm giáo viên tại một trường tiểu học.  
Ông cũng có dạy học một thời gian ở tỉnh Vĩnh Long.  Liên hệ chặt chẽ của ông với 
Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục (12) trong quá khứ xuất phát từ lúc ông mới đi học, lúc 
đó Thục thường mang ông vào lớp và bồi dưỡng đức tin Công Giáo cho ông. 

6. Thảo bắt đầu hoạt động toàn thời gian cho Việt Minh từ năm 1947, lúc mà trong 
Nam có phong trào cộng tác giữa những người theo Cộng Sản và những phần tử dân 
chủ.  Có báo cáo cho rằng ông không theo nhóm nào cả, mà chỉ tham gia thuần túy vào 
phong trào "kháng chiến".  Ông được mang quân hàm đại úy, nhưng sau khi ông từ 
chối không thi hành lệnh từ Miền Bắc vào, ông đã bị tước quân hàm và bị giáng cấp 
xuống làm giao liên giữa hai miền Nam Bắc.  Trong thời gian nầy ông đã gặp Lê Duẫn, 
cán bộ cao cấp nhất của Việt Minh ở Miền Nam.  Khi Duẫn biết Thảo là em của Gaston 
Phạm Ngọc Thuần, Phó Chủ Tịch Phong Trào Kháng Chiến Nam Bộ, một quan hệ chặt 
chẽ đã phát triển giữa Thảo và Lê Duẫn.  Sau đó Thảo đã được đề cử vào chức vụ chỉ 
huy bộ máy gián điệp cho Việt Minh trong vùng Saigon, ông đã nhận làm khi được lệnh 
từ Ha Nội. 

7. Thảo trở lại Saigon, lấy bí danh Lê Minh, và làm chủ tịch của một hội học sinh, 
và dùng nó làm bình phòng che dấu các hoạt động bí mật, tuyển mộ các đồng nghiệp 
giáo viên cũ để hoạt động tình báo.  Lúc đầu, phần lớn công việc của Thảo là thu thập 
các tin tức về các hoạt động chuyển quân, và các thời biểu vận chuyển chiến cụ của 
Pháp, nhưng từ năm 1948 trở đi ông cũng tham gia vào các công tác ám sát, phá hoại 
và phục kích.  Ông đã từng nhận là chính ông đã ám sát một đại tá Pháp. 

8. Từ năm 1949 ông cũng tham gia vào việc thành lập các đại đội du kích quân 
trong vùng Saigon, và sau đó lan rộng ra các tỉnh Miền Tây.  Ông được mang quân 
hàm đại tá với nhiệm vụ tập hợp các đại đội đó lại thành một tiểu đoàn cho vùng tây 
nam.  Năm 1949 ông cũng được đề cử làm người liên lạc với giáo phái Cao Ðài. 

9. Trong thời gian hoạt động cho Việt Minh, ông thường xuyên viếng thăm Tổng 
Giám Mục Thục tại Vĩnh Long, thường là trong vòng bí mật.  Ông thông báo cho Thục 
về tình hình phát triển và "tâm lý" của Phong Trào Kháng Chiến, và cho biết là vị Tổng 
Giám Mục tỏ ra là một người có cảm tình với phong trào, chịu khó lắng nghe cũng như 
cho ý kiến. 

10. Thảo phát biểu rằng vào năm 1952 bộ tư lệnh Việt Minh mời ông tham gia làm sĩ 
quan chịu trách nhiệm về kế hoạch và hành quân, nhưng ông thích ở lại cùng với các 
đơn vị tác chiến và ông cũng không muốn dính líu trực tiếp với các nhân sự Cộng sản 
quá nhiệt thành và thích phô trương.  Ông cũng tự nhận là ông đã từng loại ra khỏi tiểu 
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đoàn của ông nhiều tay chính ủy Cộng sản vô tài bất tướng, và hành động nầy của ông 
đã được Lê Duẫn hổ trợ.  Có một báo cáo cho biết là Thảo có đi Bắc Kinh vào năm 
1952 để được huấn luyện về quân sự trong một năm. 

11. Ngay sau Hội Nghị Genève năm 1954, Thảo có ra Miền Bắc để tham khảo, và 
trở về Miền Nam để tham gia vào công tác tổ chức việc tập kết ra Bắc của các đơn vị 
Việt Minh.  Một trong những lãnh tụ Việt Minh tập kết ra Bắc trong thời gian nầy là anh 
ruột của Thảo, Gaston Phạm Ngọc Thuần, người về sau trở thành cố vấn tại Bộ Ngoại 
Giao, và sau đó trở thành Ðại sứ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (13) tại Ðông Ðức.         

12. Thảo khẳng định là vào năm 1955, sau khi các lực lượng Cộng sản đã tập kết ra 
Bắc, ông quay về sinh sống tại Vĩnh Long, và lại rơi vào vòng ảnh hưởng của Tổng 
Giám Mục Ngô Ðình Thục.  Ông vẫn duy trì các mối liên hệ với Việt Minh, Cao Ðài, Hòa 
Hảo và một vài phần tử trong chính phủ mà ông đã quen biết qua Tổng Giám Mục 
Thục, nhưng đã không liên kết với những thành phần đã quy tụ lại để ủng hộ chính phủ 
Diệm. 

13. Trong suốt năm 1955, ông liên tục bị bộ máy cảnh sát và an ninh hạch hỏi để lấy 
tin tức về những người Cộng sản.  Lúc đó ông khẳng định là những người đã tham gia 
kháng chiến là những người yêu nước chân chính, và chính phủ Diệm vẫn còn là một 
ẩn số. 

14. Thảo đã giữ liên lạc với các thành viên cao cấp của Ðảng Cần Lao (14), một phần 
qua Tổng Giám Mục Thục.  Năm 1956, ông quay ra ủng hộ chính phủ, tham gia vào 
Ðảng Cần Lao, và trở thành người lo công tác tổ chức Ðảng ở vùng Tây Nam.  Có báo 
cáo cho rằng ông cũng đứng đầu một nhóm nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao 
tinh thần quân đội.  Trong thời gian nầy, Thảo cùng với vợ cũng chịu trách nhiệm bí mật 
cho một tờ nguyệt san, Bách Khoa, nhắm vào khối độc giả trí thức thuộc giai cấp trung 
lưu. 

15. Sau khi làm việc cho Sở Hối Ðoái và Ngân Hàng Quốc Gia, vào cuối năm 1957 
Thảo được đồng hóa mang cấp bậc đại úy và giao nhiệm vụ chỉ huy Ðịa Phương Quân 
tại tỉnh Vĩnh Long.  Năm 1959, Thảo được biệt phái về làm việc tại Văn Phòng Tổng 
Thống ở Saigon và trở thành phụ tá cho Diệm về các vấn đề liên quan đến Chương 
Trình Khu Trù Mật (15) và an ninh ở các tỉnh Miền Tây. 

16. Từ tháng 5 năm 1960 đến tháng 6 năm 1962, Thảo làm Tỉnh Trưởng tỉnh Kiến 
Hòa (16) nơi mà ông đã đạt tiếng tăm là một tỉnh trưởng giỏi, được tín nhiệm của nông 
dân, và thành công trong việc tổ chức chống lại cộng sản tại địa phương.  Từ tháng 6 
đến tháng 8 năm 1962, ông đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ trong chương trình dành cho các 
người có khả năng lãnh đạo, và từ tháng 8 năm 1962 cho đến đầu năm 1963, ông làm 
Thanh Tra cho Chương Trình Ấp Chiến Lược (17) tại Nam Việt Nam. 

17. Vào đầu năm 1963, Thảo và nhiều người khác thành lập một nhóm chính trị bí 
mật.  Nhóm nầy tin rằng chính phủ Diệm không có khả năng thu phục nhân tâm.  Vào 
cuối tháng 6 năm 1963, Thảo cầm đầu một trong ba nhóm đã liên kết lại để lật đổ Diệm.  
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Vào tháng 8, Thảo cho biết sẽ tổ chức đảo chánh trong vòng một tháng, nhưng đến 
giữa tháng 10 ông vẩn tiếp tục dời ngày đảo chánh lại vì những khó khăn bất ngờ. 

18. Sau khi cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 thành công trong việc lật đổ 
chế độ Diệm, Thảo cho biết ông ta và những người đồng mưu vẩn tiếp tục duy trì tổ 
chức của họ vì tiên đoán là sẽ có sự bất hòa giữa các tướng lãnh trong tập đoàn cầm 
quyền mới.  Vào tháng 12 năm 1963, Thảo rời Việt Nam sang Hoa Kỳ theo học khóa 
tham mưu cao cấp. 

19. Thảo về Saigon vào ngày 13 tháng 7 năm 1964 và trở thành sĩ quan tùy viên báo 
chí cho Thủ Tướng Nguyễn Khánh vào tháng 8.  Do các xáo trộn gây ra bởi các cuộc 
biểu tình của sinh viên, Phật Giáo và Công Giáo và cung cách đối phó của chính phủ 
đối với các biến cố đó, Thảo lại cho biết, vào cuối tháng 8, là ông đang chuẩn bị cho 
một cuộc đảo chánh nữa.  Vào thời điểm đó, ông không có vẽ gì là có những liên hệ 
chặt chẽ với những người của Ðảng Ðại Việt chủ mưu vụ đảo chánh ngày 13 tháng 9.     
     

  

Thay Lời Kết 

Cuộc đảo chánh của Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo bất thành vì không được sự ủng 
hộ của các tướng trẻ. Tướng Không Quân Nguyễn Cao Kỳ ra tối hậu thư cho quân nổi 
dậy phải rút lui nếu không sẽ bị ném bom.  Tướng Khánh cũng truyền lệnh trên dài phát 
thanh Ba Xuyên cho binh sĩ tham gia vào vụ đảo chánh trở về đơn vị.  Tại Huế lực 
lượng sinh viên học sinh lên án cuộc nổi dậy là do các phần tử Cần Lao tổ chức.  Ngày 
20/2/1965, qua đài phát thanh Nha Trang, Thượng Tọa Thích Tâm Châu kêu gọi Phật 
tử ủng hộ Hội Ðồng Quân Lực chống lại cuộc đảo chánh.  Cũng trong ngày nầy, Tướng 
Nguyễn Chánh Thi từ Huế bay vào Saigon, đãm nhận chức vụ Tư Lệnh Lực Lượng 
Giải Phóng Thủ Ðô, đưa quân tái chiếm các cơ sở bị quân đảo chánh chiếm đóng.  Ðại 
Tá Phạm Ngọc Thảo cùng các sĩ quan tham gia vụ đảo chánh bỏ trốn (18).  Sau đó, Ðại 
Tá Thảo, qua trung gian của các viên chức Hoa Kỳ, đã nhiều lần tìm cách điều đình với 
chính quyền Saigon để xin được ân xá, với lý do là trong cuộc đảo chánh ngày 
19/2/1965 ông chỉ muốn loại bỏ Tướng Khánh mà thôi, chuyện mà chính Hội Ðồng 
Quân Lực sau cùng đã thực hiện.  Nhưng tất cả mọi cố gắng điều đình đều bị gạt bỏ.  
Giữa tháng 7/1965 có tin ông bị thương và đã chết sau khi bị bắt giữ trong một cuộc lục 
soát của các lực lượng an ninh.  Người ta tin rằng ông đã chết do bị tra tấn sau khi bị 
bắt (19).  Sau ngày 30/4/1975, chính quyền Cộng sản xác nhận Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo 
là người của Cách Mạng trong suốt thời gian ông phục vụ trong chính quyền Saigon 
(20).  Như thế Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo đã thành công hoàn toàn trong việc đánh lừa cả 
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lẫn Cơ Quan Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ trong 
suốt 8 năm ông phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ cấp Ðại Úy cho đến 
cấp Ðại Tá.    
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