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Trần Thiện Khiêm
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trần Thiện Khiêm

Trần Thiện Khiêm trong một chuyến công tác
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa

Nhiệm kỳ
22 tháng 8 năm 1969 – 5 tháng 4 năm 1975
(5 năm, 226 ngày)
Tổng thống

Nguyễn Văn Thiệu

Tiền nhiệm

Trần Văn Hương

Kế nhiệm

Nguyễn Bá Cẩn

Phó thủ tướng

Phan Quang Đán
Trần Văn Đôn
Tổng trưởng Quốc phòng
Việt Nam Cộng hòa

Nhiệm kỳ
1 tháng 8 năm 1972 – 5 tháng 4 năm 1975
(2 năm, 247 ngày)
Tiền nhiệm

Nguyễn Văn Vỹ
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Kế nhiệm

Trần Văn Đôn
hiện
Các chức vụ khác

Thông tin cá nhân

Sinh

15 tháng 12 năm 1925
Châu Thành, Long An, Liên
bang Đông Dương

Mất

24 tháng 6 năm 2021 (95 tuổi)
California, Hoa Kỳ

Nguyên nhân
mất

Tuổi già

Đảng chính trị

Đảng Cần lao Nhân vị
• Đảng Dân chủ
Đinh Thùy Yến (1934-2004)
Trần Thiện Khởi (1918)
Trần Thiện Phương (1920)
Trần Thiện Ngươn (1923)
Trường Trung học chương trình
Pháp tại Sài Gòn
Trường Võ bị Liên quân Viễn
Đông Đà Lạt
Học viện Fort
Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ
• Quân nhân
Chính trị gia

Phối ngẫu
Người thân

Alma mater

Nghề nghiệp

•

Phục vụ trong quân đội

Thuộc

Quốc gia Việt Nam
Việt Nam Cộng hòa
Quân đội Quốc gia Việt Nam
Lục quân Việt Nam Cộng

Phục vụ
hòa
Năm tại ngũ
Cấp bậc
Chỉ huy

1946–1975
Đại tướng
Quân đội Thuộc địa Pháp
Quân đội Liên hiệp Pháp
Quân đội Quốc gia
Quân lực Việt Nam Cộng
hòa
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Tham chiến

Đảo chính năm 1960
Đảo chính năm 1963

Trần Thiện Khiêm (1925-2021)[1] nguyên là một tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực
Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Đại tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở trường
Võ bị Liên quân Viễn Đông do Quân đội Thuộc địa Pháp mở ra tại Cao nguyên
Trung phần Việt Nam. Mặc dù chuyên môn quân sự của ông là Bộ binh, nhưng khi
còn là sĩ quan trung cấp, ông ít phải chỉ huy đơn vị tác chiến mà được cử giữ những
chức vụ liên quan đến lãnh vực Tham mưu. Sau lên đến sĩ quan cao cấp, ông được
cử chỉ huy đơn vị cấp Sư đoàn một thời gian ngắn. Ông từng là tướng lĩnh giữ vai
trò quan trọng trong các cuộc Đảo chính Quân sự tại Việt Nam Cộng hòa trong
những năm 1963-1964. Sau đó ông được đảm trách những chức vụ cao trong Quân
đội như: Tư lệnh Quân đoàn, Tham mưu trưởng rồi Tổng Tham mưu trưởng Bộ
Tổng Tham mưu. Là một trong số ít sĩ quan được thăng cấp tướng ở thời kỳ Đệ
nhất Cộng hòa (Thiếu tướng năm 1962) và là một trong 5 sĩ quan được phong cấp
Đại tướng trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông còn là một chính khách và là
người giữ chức vụ đứng đầu Quốc phòng và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Việt
Nam Cộng hòa trong thời gian lâu nhất. Ông là tướng lĩnh cao cấp nhất của Quân
lực Việt Nam Cộng Hòa có tuổi thọ cao thứ ba sau Đề đốc Trần Văn Chơn (19202019) và Trung tướng Phạm Xuân Chiểu (1920-2018).
Tiểu sử và Binh nghiệp
Ông sinh ngày 15 tháng 12 năm 1925 tại Châu Thành, Long An, Nam Kỳ, trong một
nhà đại điền chủ di cư từ Hải Dương đầu thế kỷ XX. Do điều kiện gia đình khá giả,
nên ông có một trình độ học vấn căn bản. Ông được cho lên Sài Gòn học từ cấp
Tiểu học đến cấp Trung học ở những trường Pháp danh tiếng. Năm 1944, ông tốt
nghiệp Trung học phổ thông với văn bằng Tú tài toàn phần (Part II).
Năm 1945, Cách mạng tháng 8 diễn ra ở miền Nam, ông tham gia phong trào Việt
Minh. Khi Pháp tái chiếm Nam Kỳ, ông cùng các bạn hữu rút vào Chiến khu 8, chiến
đấu dưới quyền Khu trưởng Trần Văn Trà một thời gian ngắn, sau đó lại trở về
thành.
Quân đội Thuộc địa và Liên hiệp Pháp
Giữa năm 1946, ông tình nguyên nhập ngũ vào Quân đội Thuộc địa Pháp. Do có
trình độ Tú tài, ông được cho theo học khóa 1 Nguyễn Văn Thinh tại trường Võ bị
Liên quân Viễn Đông Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 7 năm 1946. Thời gian theo
học tại đây, ông có quan hệ thân tình với một số học viên trẻ khác như Nguyễn
Khánh, Lâm Văn Phát và Trần Đình Lan.[2] Ngày 1 tháng 7 năm 1947, ông mãn khóa
tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy. Ra trường ông là sĩ quan tập sự trong đơn vị Vệ
binh Nam phần của Quân đội Thuộc địa Pháp. Giữa năm 1948, ông được chuyến
biên chế sang Quân đội Liên hiệp Pháp. Tháng 8 cùng năm, ông được thăng
cấp Thiếu úy giữ chức vụ Chỉ huy phó Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 3 Việt Nam.
Quân đội Quốc gia Việt Nam
Cuối năm 1950, ông chuyển ngạch sang Quân đội Quốc gia và được thăng
cấp Trung úy chỉ huy một Đại đội Việt Nam đồn trú tại Mông Thọ, Rạch Giá. Giữa
năm 1952, sau khi Quân đội Quốc gia thành lập Bộ Tổng Tham mưu vào (1/5/1952),
ông được thăng cấp Đại úy, chuyển đến phân khu Hải Dương làm Trưởng ban 3
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của Liên đoàn Lưu động số 2 đồn trú tại Ninh Giang, Hải Dương. Tại đây ông kết
thân với 2 sĩ quan người Việt là Trung úy Nguyễn Văn Thiệu và Trung úy Cao Văn
Viên. Bộ 3 này về sau là những người có thế lực nhất trong nền Đệ nhị Cộng hòa.
Tháng 8 năm 1953, bàn giao chức vụ Trưởng ban 3 của Liên đoàn Lưu động số 2
lại cho Đại úy Vương Văn Đông. Ngay sau đó, ông được cử làm chỉ huy phó Liên
đoàn Lưu động số 3 đồn trú tại Ninh Bình do Thiếu tá Phạm Văn Đổng làm Chỉ huy
trưởng. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ký kết Hiệp định Genève. Ông cùng đơn vị di
chuyển vào Nam. Hạ tuần tháng 7, ông được cử làm Trưởng phòng 3 Đệ nhị Quân
khu. Cuối năm, ông được thăng cấp Thiếu tá giữ chức vụ Tham mưu trưởng Đệ nhị
Quân khu thay thế Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu.[3] Tháng 8 năm 1955, ông được
thăng cấp Trung tá giữ chức vụ Tham mưu phó Tiếp vận tại Bộ Tổng tham mưu
Quân đội Quốc gia thay thế Trung tá Đặng Văn Quang.
Quân đội Việt Nam Cộng hòa
Cuối tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm tổ chức cuộc “Trưng cầu Dân
ý” với mục đích phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, ông là một trong số sĩ quan nhiệt
tình ủng hộ Thủ tướng Diệm. Do có công trong sự kiện này, nên tháng 8 năm 1957
ông được Thủ tướng thăng cấp Đại tá, được cử Xử lý thường vụ chức vụ Tham
mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Cuối năm ông được đi du học lớp Chỉ huy Tham
mưu cao cấp tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ
trong thời gian 16 tuần.
Đầu tháng 5 năm 1958 mãn khóa học ở Hoa Kỳ về nước, ông được cử làm Tư
lệnh Sư đoàn Dã chiến số 4 thay thế Trung tá Ngô Dzu.[4] Ngày 30 tháng 3 năm
1959, bàn giao Sư đoàn 7 Bộ binh lại cho Trung tá Huỳnh Văn Cao. Sau đó ông
được chuyển về tùng sự ở Bộ Tổng Tham mưu. Tháng 2 năm 1960, ông chuyển về
miền Tây Nam phần giữ chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh thay thế Trung
tá Trần Thanh Chiêu, đồng thời thay Đại tá Nguyễn Văn Y[5] ở chức vụ Tư lệnh Đệ
ngũ Quân khu, phụ trách vùng Miền Tây Nam phần. Đại tá Y được chuyển về Trung
ương.
Khi Cuộc đảo chính quân sự ngày 11 tháng 11 năm 1960 nổ ra, ông chỉ huy Sư
đoàn 21 Bộ binh kéo về Sài Gòn để giải vây cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, chống
lại nhóm sĩ quan cầm đầu là Đai tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn
Đông[6]. Do hành động giải vây trên, ông rất được Tổng thống Diệm tín nhiệm. Đầu
tháng 12 năm 1962, bàn giao Sư đoàn 21 Bộ binh lại cho Đại tá Bùi Hữu Nhơn để
về tùng sự tại Bộ Tổng Tham mưu. Ngày 6 tháng 12, ông được thăng cấp Thiếu
tướng. Mười ngày sau ông được cử giữ chức vụ Tham mưu trưởng Liên quân, thay
cho người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Khánh[7]
Giữa năm 1963, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tỵ sang Hoa Kỳ chữa
bệnh. Ngày 27 tháng 7 cùng năm, bàn giao chức vụ Tham mưu trưởng lại cho Thiếu
tướng Lê Văn Nghiêm. Sau đó ông được chỉ định Xử lý Thường vụ chức vụ Tổng
tham mưu trưởng tạm thời thay tướng Tỵ. Hơn một tháng sau, Tổng thống Diệm
chính thức bổ nhiệm Trung tướng Trần Văn Đôn làm quyền Tổng Tham mưu trưởng
thay ông, đồng thời tái bổ nhiệm ông trở lại với chức vụ Tham mưu trưởng Liên
quân thay thế tướng Nghiêm.
Mưu sĩ của các cuộc đảo chính
Tuy vậy, tướng Khiêm lại là một trong những tướng lĩnh chủ chốt tham gia Cuộc
Đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Với cương
vị Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Khiêm được cho là có những động thái tích
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cực để vạch kế hoạch và điều động các đơn vị tham gia đảo chính vào Sài Gòn
cũng như cách ly các đơn vị trung thành với Tổng thống Diệm. Sau cuộc đảo chính,
ngày 2 tháng 11 ông được thăng cấp Trung tướng kiêm chức vụ Ủy viên Quân sự
trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Trung tướng Dương Văn Minh làm Chủ
tịch. Ngày 17 tháng 12, với tư cách là Ủy viên Quân sự, ông cùng phái đoàn Việt
Nam Cộng hòa do Đại sứ Phạm Đăng Lâm làm Trưởng đoàn, sang Seoul tham dự
lễ nhậm chức Tổng thống Đại Hàn của Trung tướng Phác Chánh Hy.[8]
Đầu năm 1964, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Tư lệnh Quân đoàn III và Vùng 3
Chiến thuật, kiêm Tổng trấn Sài Gòn thay thế Trung tướng Tôn Thất Đính. Tuy
nhiên, chỉ một tháng sau, ông cùng với người bạn cũ là tướng Nguyễn Khánh đã
thực hiện cuộc “Chỉnh lý” chớp nhoáng, cướp quyền của Hội đồng Quân nhân Cách
mạng, đưa tướng Khánh lên nắm quyền tối cao. Để trả công, ông được tướng
Khánh giao giữ chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân lực, sau
khi bàn giao Quân đoàn III lại cho Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Ngày 11 tháng 8, ông
được thăng cấp Đại tướng và trở thành người thứ 2 sau tướng Lê Văn Tỵ thụ phong
hàm Đại tướng của Việt Nam Cộng hòa.
Thắng làm Vua, thua làm Đại sứ
Nhằm dung hòa mâu thuẫn giữa các tướng lãnh lãnh đạo, giải pháp “Tam đầu chế”
ra đời. Ngày 27 tháng 8 năm 1964, ông được Hội đồng Quân lực (hậu thân của Hội
đồng Quân Nhân Cách mạng) gồm 53 thành viên tướng lãnh họp tại Bộ Tổng Tham
mưu, bầu vào Ủy ban Lãnh đạo Lâm thời Quốc gia và Quân lực cùng với hai
tướng Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh. Tuy nhiên, mâu thuẫn quyền lực đã nẩy
sinh với ông bạn cũ Nguyễn Khánh. Sau cuộc binh biến ngày 13 tháng 9 do
tướng Dương Văn Đức phát động, tướng Khánh nghi ngờ có sự hậu thuẫn của ông,
nên từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, ông bị tướng Khánh buộc phải bàn giao hai
chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng và Tổng Tư lệnh Quân lực lại cho tướng Khánh
kiêm nhiệm (đây là một động thái thâu tóm quyền lực của tướng Khánh). Ngày 7
tháng 10, ông được cử làm Trưởng phái đoàn công du thăm viếng thiện chí Vương
quốc Anh và Liên bang Tây Đức để cám ơn các Quốc gia này đã từng hỗ trợ cho
Việt nam Cộng hòa trong công cuộc chống Cộng sản. Ngày 24 tháng 10 cùng năm
hết hạn công du, thay vì trở về nước, ông nhận được quyết định của tướng Khánh đi
làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Hoa Kỳ
Giữa năm 1965, sau khi nhóm các tướng trẻ do tướng Nguyễn Cao Kỳ và một người
bạn cũ của ông là tướng Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu, đã buộc tướng Khánh phải
rời khỏi mọi chức vụ để đi làm “Đại sứ Lưu động”, ông nghĩ rằng có thể được trở về.
Tuy nhiên vào tháng 10 năm 1965, hết nhiệm kỳ Đại sứ tại Hoa Kỳ, ông lại nhận
được quyết định từ tướng Nguyễn Cao Kỳ đương nhiệm Chủ tịch Ủy ban Hành
pháp Trung ương,[9] tiếp tục đi làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Đài Loan thay thế
Trung tướng Phạm Xuân Chiểu (thực chất đây là một hình thức ông bị đẩy đi lưu
vong ở nước ngoài).
Trở về nắm quyền
Mãi đến năm 1967, người bạn cũ Nguyễn Văn Thiệu sau khi đã ngồi chắc vào chiếc
ghế Tổng thống, đã dùng nhiều biện pháp để loại trừ vây cánh của tướng Nguyễn
Cao Kỳ (lúc đó đã là Phó Tổng thống), tháng 5 năm 1968, ông mới được triệu hồi về
nước và được giao chức vụ Tổng trưởng Nội vụ trong Chính phủ Trần Văn Hương.
Đầu năm 1969, ông được cử làm Phó Thủ tướng đặc trách bình định. Đến ngày 22
tháng 8 cùng năm, Thủ tướng Trần văn Hương từ chức, ông được Tổng thống
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Thiệu chỉ định làm Thủ tướng và lập Nội các Chính phủ mới. Khi tướng Nguyễn Văn
Vỹ bị cách chức Tổng trưởng Quốc phòng năm 1972, ông được cử kiêm nhiệm luôn
chức vụ này đến tháng 4 năm 1975.
•

Nội các Chính phủ Trần Thiện Khiêm từ 2/1974 đến 4/1975 được ấn định
thành phần nhân sự như sau:
-Thủ tướng Chính phủ[10] -Đại tướng Trần Thiện Khiêm
-Đệ nhất Phó Thủ tướng[11] -Bác sĩ Phan Quang Đán
-Đệ nhị Phó Thủ tướng[12] -Trung tướng hồi hưu Trần Văn Đôn
-Tổng trưởng Ngoại giao -Luật sư Vương Văn Bắc
-Tổng trưởng Tư pháp -Ông Dương Đức Thụy
-Tổng trưởng Nội vụ -Ông Lê Công Chất
-Tổng trưởng Văn hóa-Giáo dục-Thanh niên -Dược sĩ Ngô Khắc Tỉnh
-Tổng trưởng Tài chính -Đốc sự Châu Kim Nhân
-Tổng trưởng Thương mại-Kỹ nghệ -Kỹ sư Nguyễn Đức Cường
-Tổng trưởng Canh nông -Kỹ sư Tôn Thất Trình
-Tổng trưởng Công chánh-Giao thông -Kỹ sư Dương Kích Nhưỡng
-Tổng trưởng Dân vận-Chiêu hồi -Kỹ sư Hoàng Đức Nhã
-Tổng trưởng Y tế -Bác sĩ Huỳnh Văn Hưởng
-Tổng trưởng Lao động -Ông Đàm Sĩ Hiến
-Tổng trưởng Cựu chiến binh -Bác sĩ Hồ Văn Châm
-Tổng trưởng Phát triển Sắc tộc -Ông Nay Luett
-Bộ trưởng Phủ Thủ tướng -Đốc sự Bửu Viên
-Thứ trưởng Giáo dục -Giáo sư Bùi Văn Hào

1975
Tháng 3 năm 1975, sau khi Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiểm soát được hầu hết
miền Trung và Cao nguyên, trước áp lực của Hoa Kỳ đòi hỏi phải có một cuộc cải tổ
sâu rộng thành phần chính phủ để ổn định nội tình Miền Nam và có đủ sức mạnh để
đối thoại với phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã
yêu cầu ông từ chức để mời Dân biểu Nguyễn Bá Cẩn, Chủ tịch Hạ viện, thành lập
Chính phủ mới. Ngày 5 tháng 4 năm 1975 ông chính thức từ chức, rời khỏi các chức
vụ. Ngày 21 tháng 4 đến lượt tổng thống Thiệu cũng từ chức, giao quyền Tổng
thống cho phó Tổng thống Trần Văn Hương.
Đêm 25 tháng 4, ông cùng với cựu Tổng thống Thiệu rời khỏi Việt Nam sang Đài
Loan. Sau đó qua định cư tại Tiểu bang Virginia rồi di chuyển sang Thành phố
Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sau cùng ông định cư ở Tp Garden Grove, Nam
Califonia.
Những giờ phút cuối cùng của ông tại Việt Nam được cựu điệp viên CIA Frank
Snepp ghi lại trong quyển “Decent Interval” như sau:
(Khoảng 5 giờ chiều 25 tháng 4 năm 1975, Polgar gọi tôi, Joe Kingsley, tướng
Timmes và một nhân viên khác của sở đến văn phòng: “Các anh có thể tìm đường
quanh Sài Gòn ban đêm”. “Tốt”. “Vì tôi muốn các anh giúp tôi đưa Thiệu và Thủ
tướng Khiêm đi Đài Loan tối nay”. Đại sứ Martin sau này thú nhận với tôi là ông đã
tiếc vì đã nhờ Polgar, Giám đốc CIA ở Việt Nam, thay vì nhờ cơ quan DAO và than
phiền Polgar đã không làm được việc giao phó cho đúng. “Tôi đã yêu cầu ông ấy
đánh máy hồ sơ cần thiết cho Thiệu và đem theo với ông ấy khi các anh vào Tân
Sơn Nhất. Nhưng ông ấy không làm được. Ông ấy quên giấy. Ông ấy bảo là không
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tìm thấy bàn đánh máy chữ”. Kết quả là Thiệu rời khỏi xứ trên máy bay Mỹ mà
không có giấy tờ chấp thuận của Việt Nam hay phía Mỹ.
Timmes, hai nhân viên khác và tôi lấy ba chiếc Limousine từ nhà xe của cơ
quan CIA khoảng 8 giờ 30 tối và lái xe đến Bộ Tư lệnh Quân đội miền Nam ngoài
Tân Sơn Nhất nơi Khiêm cư ngụ.
Ngay sau 9 giờ tối, Polgar đến nhà Khiêm với xe riêng và tài xế. Trong khi ông ta
uống rượu với Khiêm và Timmes trong nhà, tất cả chúng tôi ra ngoài sân nghỉ chân).
Ngày 24 tháng 6 năm 2021, ông từ trần tại Nam California, hưởng thọ 96 tuổi.
Huy chương
-Bảo quốc Huân chương đệ nhị đẳng (ân thưởng)
-Nhiều Huân, Huy chương quân sự, dân sự Việt Nam Cộng hòa và ngoại quốc.
Gia đình
•

•

Bào huynh:
Ông Trần Thiện Khởi (sn: 1918 tại Sài Gòn. Nguyên là Tổng Giám đốc
Quan thuế Việt Nam Cộng hòa).
Ông Trần Thiện Phương (sn: 1920 tại Sài Gòn, tốt nghiệp trường Võ bị
Địa phương Nam Việt Vũng Tàu. Nguyên là Đại tá Giám đốc Thương
cảng Sài Gòn. Giải ngũ năm 1970).
Ông Trần Thiện Ngươn (sn: 1923 tại Long An, tốt nghiệp trường Võ bị
Quốc gia Đà Lạt K12. Sau cùng là Đại tá phục vụ tại Bộ Quốc phòng Việt
Nam Cộng hòa).
Phu nhân:
Bà Đinh Thùy Yến (1934 – 2004), còn gọi là Tư Nết, tên Pháp là Annette,
con gái một đại điền chủ vùng Rạch Giá. Bà từng trúng cử Dân biểu Quốc
hội Việt Nam Cộng hòa (1959 – 1963).

Chú thích
1. ^ “Cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm Qua Đời Tại California Hưởng
Thọ 96 Tuổi”. Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2021.
2. ^ Cựu Đại tá Trần Đình Lan sinh năm 1923, tốt nghiệp khóa 1 Nguyễn
Văn Thinh trường Võ bị Liên quân Viễn Đông Đà Lạt (khóa 2 Đỗ Hữu
Vị dời về Vũng Tàu lấy tên trường Sĩ quan Nước Ngọt). Trước ngày
đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm 1/11/1963, ông là Trung tá Chỉ
huy phó Lực lượng Đặc biệt do Đại tá Lê Quang Tung làm Chỉ huy
trưởng. Sau ngày đảo chính, ông được thăng cấp Đại tá và vẫn là chỉ
huy phó của Binh chủng Lực lượng Đặc biệt do Thiếu tướng Lê Văn
Nghiêm làm Chỉ huy trưởng. Năm 1965 ông được cho giải ngũ.
3. ^ Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu chuyển ra miền Trung được cử làm Tiểu
khu trưởng Tiểu khu Ninh Thuận.
4. ^ Đầu tháng 12 năm 1958, Sư đoàn Dã chiến số 4 cải danh lần cuối
thành Sư đoàn 7 Bộ binh.
5. ^ Đại tá Nguyễn Văn Y sinh năm 1922 tại Tây Ninh, tốt nghiệp khóa 3
Võ bị Đà Lạt.
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6. ^ Cựu Trung tá Vương Văn Đông sinh năm 1930 tại Hà Nội, tốt nghiệp
khóa 2 Võ bị Quốc gia Huế, giải ngũ năm 1960.
7. ^ Thiếu tướng Nguyễn Khánh chuyển ra Cao nguyên giữ chức vụ Tư
lệnh Quân đoàn II và Vùng 2 Chiến thuật.
8. ^ Cùng tháp tùng phái đoàn Việt Nam Cộng hòa sang Đại Hàn ngày 17
tháng 12 năm 1963 còn có:
-Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, Ủy viên Hội đồng Quân nhân Cách
mạng kiêm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh.
-Thiếu tướng Linh Quang Viên, Tổng Tham mưu phó Đặc trách Tiếp
vận Bộ Tổng Tham mưu.
9. ^ Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương là Thủ tướng Việt
Nam Cộng hòa
10. ^ Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng
11. ^ Đệ nhất Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Xã hội Đặc trách Khẩn
hoang lập Ấp
12. ^ Đệ nhị Phó Thủ tướng kiêm Đặc trách Thanh tra các Chương trình
Phát triển Quốc gia
Tham khảo
•

Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy (2011). Lược sử Quân lực
Việt Nam Cộng hòa.

Liên kết
•

Phỏng vấn đặc biệt nguyên Thủ tướng Trần Thiện Khiêm: Phần
1 và Phần 2.

Nguồn: Trần Thiện Khiêm – Wikipedia tiếng Việt

CỰU ĐẠI TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM QUA ĐỜI TẠI CALIFORNIA
HƯỞNG THỌ 95 TUỔI

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm. (https://en.wikipedia.org)
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GARDEN GROVE (VB) – Cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm đã qua đời vào ngày 24 tháng
6 năm 2021 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 95 tuổi, theo thông báo của Cựu
Đại Tá Vũ Văn Lộc tức nhà báo Giao Chỉ tại San Jose cho biết hôm Thứ Năm, 24 tháng 6
năm 2021.
Nhà báo Giao Chỉ cho biết thêm rằng, “Tại miền Bắc California sẽ có nhiều han hữu xuống
dự đám tang. Sẽ có lễ tưởng niệm tổ chức 1 tuần lễ sau tại San Jose.”
Theo tài liệu được đăng trên trang mạng https://www.wikiwand.com, Trần Thiện Khiêm
(sinh năm 1925) nguyên là một tướng lĩnh Bộ Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp
bậc Đại Tướng. Ông xuất han từ khóa đầu tiên ở Trường Võ Bị Liên Quân Viễn Đông do
Quân đội Pháp mở ra tại Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam.
Mặc dù chuyên môn quân sự của ông là Bộ Binh, nhưng khi còn là sĩ han m
ng cấp,
ông ít phải chỉ huy đơn vị tác chiến mà được cử giữ những chức vụ liên quan đến lãnh vực
Tham Mưu. Sau lên đến sĩ quan cao cấp, ông được cử chỉ huy đơn vị cấp Sư Soàn một thời
gian ngắn.
Ông từng là tướng lĩnh giữ vai trò quan trọng trong các cuộc Đảo chính Quân sự tại Việt
Nam Cộng Hòa trong những năm 1963-1964. Sau đó ông được đảm trách những chức vụ
cao trong Quân đội như: Tư Lệnh Quân Đoàn, Tham Mưu Trưởng rồi Tổng Tham Mưu
Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu.
Là một trong số ít sĩ quan được thăng cấp tướng ở thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa (Thiếu Tướng
năm 1962) và là một trong 5 sĩ quan được phong cấp Đại Tướng trong Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa. Ông còn là một chính khách và là người giữ chức vụ đứng đầu Bộ Quốc Phòng và
Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian lâu nhất.
Hiện tại, ông là tướng lĩnh cao cấp nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn sống và cũng
là tướng lĩnh có tuổi thọ cao thứ hai sau Đề Đốc Trần Văn Chơn.
Cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm đã cùng với cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu
rời khỏi Việt Nam vào chiều tối ngày 25 tháng 4 năm 1975 để đến Đài Loan. Sau đó ông đã
được định cư tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Tâm An
Nguồn: CỰU ĐẠI TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM QUA ĐỜI TẠI CALIFORNIA
HƯỞNG THỌ 95 TUỔI – CHÍNH NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA
(chinhnghiavietnamconghoa.com)
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Báo Anh, Mỹ viết về việc tướng Trần Thiện Khiêm
qua đời

Đại tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Thiện Khiêm mới đây đã qua đời vào ngày 24
tháng 6 năm 2021 tại California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 95 tuổi.
Sinh năm 1925, ông Khiêm từng giữ vai trò quan trọng trong các cuộc đảo chính tại
Sài Gòn trong những năm 1963 đến 1964.
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Ông là một trong 5 sĩ quan được phong cấp Đại Tướng trong Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa.
Đại tướng Trần Thiện Khiêm giữ chức vụ đứng đầu Bộ Quốc Phòng và Thủ
Tướng Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian lâu nhất – sáu năm.
Ông đã cùng với Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu rời
khỏi Việt Nam vào chiều tối ngày 25 tháng 4 năm 1975 để đến Đài Loan
và sau đó sang Mỹ.
Báo Anh The Telegraph ngày 29/6 có bài tưởng nhớ, viết:
“Được CIA mô tả là “một người đầy tham vọng và một con sói đơn độc”,
vào tháng 11 năm 1960, với tư cách là tướng của Sư đoàn 21 Bộ binh,
Khiêm chỉ đạo quân đội cứu Tổng thống Ngô Đình Diệm khỏi một âm mưu
đảo chính. Kết quả là ông Diệm đã bổ nhiệm ông làm Tham mưu trưởng
Liên quân và ông trở thành nhân vật quyền lực trong chính trường miền
Nam Việt Nam.
“Vào đầu năm 1963, ông đã ngăn chặn một nỗ lực đảo chính khác, nhưng
năm đó việc Diệm thiên vị người Công giáo và đàn áp Phật tử chiếm đa số
dân của miền Nam, dẫn đến bạo lực bùng lên làm tổn hại quan hệ với Hoa
Kỳ. Vào ngày 1 tháng 11, Khiêm cùng với các tướng lĩnh han đầu khác,
tiến hành một cuộc đảo chính với sự hỗ trợ của CIA. Ông Diệm và em
han m Nhu ban đầu trốn thoát, nhưng bị bắt lại vào ngày hôm sau
và bị ám sát.”
Tờ Daily Telegraph nhắc lại vào tháng 1 năm 1964, ông Khiêm, người đã
cảm thấy bị đứng ngoài cuộc sau cuộc đảo chính, đã tham gia vào một
cuộc đảo chính khác do một tướng bất mãn tương tự là Nguyễn Khánh
cầm đầu.
“Vào tháng 9 năm 1964, ông dính líu đến một âm mưu đảo chính bất
thành và bị đưa đi “lưu vong danh dự” với tư cách là đại sứ tại Hoa Kỳ và
sau đó là Đài Loan.
“Ông Khiêm cũng dính líu, mặc dù từ xa, trong nhiều lần đảo chính khác,
và rồi trở về Sài Gòn vào tháng 5 năm 1968 sau khi Nguyễn Văn Thiệu
được bầu làm tổng thống. Ông Khiêm làm Bộ trưởng Nội vụ, rồi Phó thủ
tướng và cuối cùng là Thủ tướng từ tháng 9 năm 1969.”
Còn bài báo ngày 2/7 trên báo Mỹ The New York Times nhận định về giai
đoạn này:
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“Là cánh tay phải của Tổng thống Thiệu, Tướng Khiêm đã thẳng tay đàn áp các đối
thủ của chế độ và gạt sang một bên những người ủng hộ đối thủ không đội trời
chung của ông Thiệu, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Tướng Khiêm là người thực
thi chính sách cứng rắn nhất của chính phủ và là con cưng của Đại sứ quán Hoa Kỳ.”
Tờ báo Mỹ viết tiếp:
“Năm 1969, ông được Tổng thống Thiệu, một người bạn thân, khen
thưởng với hai lần thăng cấp – vào tháng Ba lên Phó Thủ tướng, và vào
tháng Tám lên Thủ tướng. Là một vị tướng bốn sao, ông cũng là sĩ quan
quân đội cấp cao nhất của đất nước.”
Theo bài ngày 2/7 của The New York Times, “Khi nạn tham nhũng phát
triển mạnh ở miền Nam Việt Nam, ông Khiêm đã đưa họ hàng vào những
công việc béo bở trong cơ quan hành chính dân sự. Như các nhà điều tra
và báo chí Mỹ đưa tin, ông đã bổ nhiệm hai anh em vào các chốt hải quan
để họ kiếm lợi nhuận từ việc buôn lậu ma túy và các hàng lậu khác tại sân
bay Tân Sơn Nhứt của Sài Gòn và các cảng. Một người anh rể trở thành
đô trưởng Sài Gòn; một người họ hàng khác trở thành giám đốc cảnh sát
quốc gia.”
“Khi lạm phát tăng cao, ông Khiêm đưa ra các biện pháp thắt lưng buộc
bụng về kinh tế và các nỗ lực bình định lớn hơn. Năm 1971, ông khẳng
định rằng 90 phần trăm dân số đang sống trong tình trạng an ninh tương
đối. Nhưng trong vòng một năm, đối mặt với sự phản kháng ngày càng
tăng của dân chúng, chính phủ đã bãi bỏ hầu hết các cuộc bầu cử và nói
rằng các quan chức địa phương, từ lãnh đạo tỉnh đến trưởng ấp, sẽ được
chế độ bổ nhiệm.”
Bài của The New York Times kể lại:
“Trong bài phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình ngày 2 tháng 4
năm 1975, ông Khiêm nói với quốc dân: “Trong hai tuần qua, chúng ta đã
bị thương vong nặng nề chỉ vì mất tự chủ và không giữ trật tự. Tôi khẳng
định quyết tâm của chính phủ trong việc bảo vệ phần lãnh thổ còn lại của
miền Nam Việt Nam và chiếm lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Cộng
sản”.
“Nhưng hai ngày sau, ông Thiệu thông báo rằng ông Khiêm đã bị sa thải.
Bản han ông Thiệu từ chức vào ngày 21 tháng 4, dẫn đến sự sụp đổ
cuối cùng 9 ngày sau đó.”
“Sau khi dừng chân ở Đài Loan, ông Khiêm đến Hoa Kỳ, là một trong
những người giàu nhất trong số 200.000 người Việt tị nạn. Tờ Chicago
Tribune viết vào năm 1979, “Khiêm, người sẽ không bao giờ phải làm việc
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nữa, sống với vợ trong một ngôi nhà sang trọng ở ngoại ô Virginia, và họ
sở hữu một ngôi nhà thứ hai ở miền nam nước Pháp.”
The New York Times ghi nhận: “Tướng Khiêm tránh tranh cãi bằng cách
giữ thái độ khiêm tốn và hầu như không phỏng vấn.”
Còn báo Anh The Times ngày 3/7 viết:
“Không giống như nhiều người đồng hương, ông Khiêm dường như đã tích
lũy đủ tiền để tận hưởng một cuộc sống mới kín đáo nhưng thoải mái ở
Mỹ. Ông mất tại San Jose, California, 46 năm sau.”
Báo Anh The Telegraph hôm 29/6 nói:
“Không giống như nhiều người tị nạn miền Nam Việt Nam, dường như ông
đã trốn thoát với các nguồn lực để sống thoải mái khi sống lưu vong. Năm
1977, ông được một tờ báo Mỹ cho là “một người giàu có, san sẻ thời gian
giữa châu Mỹ và châu Âu”.”
Ông Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng miền Nam Việt Nam, sinh ngày 15
tháng 12 năm 1925. Ông mất ngày 24 tháng 6 năm 2021, thọ 95 tuổi.
Nguồn: BBC

TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM
Cơn lốc rối loạn Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam

Kể từ biến cố lịch sử năm 1975 đến nay đã có nhiều sách báo,
đoàn thể, tôn giáo cũng như hầu hết đồng bào Việt Nam đều quy
trách những nhà lãnh tụ miền Nam như Tổng thống Diệm, tuớng
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Minh, Đôn, Thiệu, Kỳ v.v… đều là những người đã một phần chịu trách
nhiệm để Cộng sản thôn tính miền Nam. Sự quy trách này trên bình diện
chính trị, truyền thông đương nhiên không ai phủ nhận, nhưng trên
phương diện lịch sử thì thật là phiến diện. Do đó tiện giả sau nhiều lần
suy nghĩ, trăn trở vẫn phải cầm cây viết hầu phơi bày một sự thật để
phần nào giúp các sử gia sau này có những sự kiện quan trọng đưa vào
dòng định mệnh của Lịch sử Việt Nam.
Ngược dốc thời gian năm 1958, Đại tá Trần Thiện Khiêm là một trong
những sĩ quan được Tổng thống Diệm ưa thích vì vậy Đại tá Khiêm đã
được bổ nhiệm Tư lệnh Sư đoàn 4BB. Thời gian này Đại tá Khiêm có hai
người bạn thân nhất là Đại tá Nguyễn Khánh và Trung tá Nguyễn Văn
Thiệu, bất cứ cuối tuần nào , Đại tá Khiêm đều lái xe đến thăm Đại tá
Khánh tại đồn điền trà J’Ring, sau đó 2 người kéo lên Đà Lạt thăm Trung
tá Thiệu đương là Chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt.
Năm 1960 trong vụ đảo chánh do Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu bị
thất bại, bởi Đại tá Khiêm Tư lệnh SĐ 21BB từ miền Tây kéo về giải cứu
Tổng thống Diệm, và kể từ đó Đại tá Khiêm được Tổng thống Diệm tín cẩn
tuyệt đối, thăng cấp Thiếu tướng và được bổ nhiệm Tham mưu trưởng
Liên quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sau khi nắm chức vụ trên và nhất là được sự tin tưởng của Tổng thống,
Thiếu tướng Khiêm đã đề cử Trung tá Thiệu làm Tư lệnh Sư đoàn 5BB và
Thiếu tướng Khánh làm Tư lệnh vùng 2 Chiến thuật. Tóm lại tất cả các
chức vụ quan trọng trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm này
nếu có sự đề bạt của Thiếu tướng Khiêm chắc chắn sẽ được Tổng thống
Diệm chấp thuận, ngoài ra TT Khiêm hơn hẳn các tướng lãnh khác là được
cả ông Cố vấn Ngô Đình Nhu mến phục. Bởi vậy tiếng nói của Thiếu tướng
Khiêm với hai nhân vật then chốt của nền Đệ Nhất Cộng Hòa có một tác
dụng gần như tuyệt đối, các tướng lãnh và tư lệnh quân binh chủng trong
QLVNCH biết như vậy nên mọi lệnh của TT Khiêm, Tham mưu trưởng Liên
quân đưa ra đều được thi hành đầy đủ, chính xác.
Từ trước tới nay đã có nhiều sử gia và nhân vật chính trị đề cập đến cuộc
đảo chánh ngày 1-11-63 nhưng nhiều sự kiện vẫn còn thiếu sót và không
chính xác vì chưa ai nêu đúng nhân vật chủ chốt, hầu hết đều cho rằng
các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính là
những nhân tố chính. Nhưng mặt trái bên trong hậu trường thì không phải
vậy, Trung tướng Đôn mặc dù là Quyền Tổng Tham mưu trưởng nhưng
không được các Tư lệnh quân binh chủng tin tưởng, Tướng Minh không có
thực lực trong tay còn lại Tướng Đính chỉ trong phạm vi Tổng trấn Sài Gòn
mà thôi.
Đến đây tiện giả xin trình bày diễn tiến cuộc đảo chánh 1-11-63 để quý vị
độc giả có thể thấu hiểu ai là người đã soạn thảo, móc nối và thi hành kế
hoạch đảo chánh.
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Khoảng đầu tháng 10-1963 Thiếu tướng Khiêm gọi Thiếu tá Giang lên văn
phòng cho biết sẽ có đảo chánh để lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa vì
Thiếu tướng Khiêm được biết ông Ngô Đình Nhu đã có liên lạc với phía
Việt Cộng. Đến đây tiện giả xin mở dấu ngoặc. Sở dĩ Thiếu tướng Khiêm
tiết lộ cuộc đảo chánh cho Thiếu tá Giang vì Thiếu tá Giang đã từng là
Chánh Văn phòng của Thiếu tướng Khiêm, và ngay sau nhậm chức Tham
mưu trưởng Liên quân Thiếu tướng Khiêm đã yêu cầu Nha An ninh quân
đội đưa Thiếu tá Giang sang giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Quân đội
Bộ Tổng Tham mưu.
Ngày 20-10-1963 Thiếu tướng Khiêm chỉ thị Thiếu tá Giang qua gặp Đại
tá Đỗ Mậu, Giám đốc Nha An ninh quân đội để cho Đại tá Mậu biết là ông
Cố vấn Ngô Đình Nhu vừa ra lệnh cho Thiếu tướng Khiêm tạm giữ Đại tá
Mậu vì ông này đang vận động đảo chánh; và Thiếu tướng Khiêm dặn
Thiếu tá Giang nói với Đại tá Mậu tạm thời lánh mặt để Thiếu tướng
Khiêm dễ dàng trình lên ông Cố vấn. Cũng trong thời gian này Thiếu
tướng Khiêm tiết lộ với Thiếu tá Giang về phía tướng lãnh Thiếu tướng
Khiêm đã tranh thủ được hầu hết, chỉ còn có Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao,
Tư lệnh vùng 4 là chưa hội ý, riêng Tướng Khánh và Đại tá Thiệu hoàn
toàn đồng ý với Thiếu tướng Khiêm, ngoài ra các Tư lệnh quân binh chủng
đã có hứa là sẽ sát cánh với Thiếu tướng Khiêm. Nói tóm lại việc vận
động, tổ chức cũng như hoàn tất kế hoạch đảo chánh hầu như do Thiếu
tướng Khiêm chủ động vì chỉ có tướng Khiêm hội đủ mọi yếu tố để cho các
tướng lãnh và tư lệnh quân binh chủng tin tưởng.
Sáng sớm ngày 31-10-1963 Thiếu tướng Khiêm gọi Thiếu tá Giang lên
văn phòng; khi Thiếu tá Giang bước vào thì thấy Đại tá Nguyễn Hữu Có ở
đó, Thiếu tướng Khiêm chỉ thị cho Thiếu tá Giang cầm công điện hỏa tốc
đi cùng với Đại tá Có xuống Mỹ Tho để bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn
hiện do Đại tá Đạm là tư lệnh. Sở dĩ Thiếu tướng Khiêm ra lệnh cho Thiếu
tá Giang đi với Đại tá Có là để Đại tá Đạm tin tưởng là lệnh thật do chính
Thiếu tướng Tham mưu trưởng ký vì Đại tá Đạm từng biết sự thân cận
giữa Thiếu tướng Khiêm và Thiếu tá Giang.
Đến 11 giờ sáng cùng ngày Thiếu tá Giang trở về Bộ Tổng Tham mưu và
được Thiếu tướng Khiêm cho biết đúng 12 giờ trưa Thiếu tướng Khiêm sẽ
chủ tọa buổi họp các tư lệnh quân binh chủng, và sau buổi họp nếu ai
chống lại đảo chánh thì thiếu tá Giang phải giữ lại trong phòng họp Bộ
Tổng Tham mưu chờ lệnh của Thiếu tướng Khiêm. Buổi họp vừa chấm
dứt; trong lúc lộn xộn thì Đại úy Nhung sĩ quan cận vệ của Trung tướng
Minh tự ý bắt Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh Lực lượng đặc biệt dẫn đi
đâu không rõ, sau đó Đại úy Nhung trở lại định bắt Đại tá Cao Văn Viên,
Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù và ông Lê Văn Tư, Giám đốc Cảnh sát Đô
Thành, nhưng Thiếu tá Giang đã ngăn chặn kịp thời. Đại úy Nhung báo lên
Trung tướng Minh và Trung tướng đến hỏi lý do cản trở Đại úy Nhung thì
Thiếu tá Giang trả lời là thi hành lệnh Tướng Khiêm.
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Khoảng 2 giờ trưa ngày 31-10-63 Đại úy Lê Quang Triệu, em ruột của Đại
tá Tung dẫn 1 đại đội lực lượng đặc biệt cùng với 4 chiến xa đến cổng Bộ
Tổng Tham mưu để hỏi tình trạng Đại tá Tung, ngay khi đó Đại úy Nhung
chạy ra gặp Đại uý Triệu và yêu cầu Đại úy vào trình diện Thiếu tướng
Khiêm, Đại úy Triệu nghe lệnh trình diện Thiếu tướng Khiêm nên Đại úy
không nghi ngờ gì do đó mới bị chết thảm.
Khi tiếng súng đảo chánh nổ trưa 31-10-63 Thiếu tướng Khiêm đã chủ
động qua các diễn trình như:
– Ra lệnh cho Đại tá Có điều động Sư đoàn 7 ngăn chặn lực lượng tiếp
viện từ vùng 4 chiến thuật.
– Lệnh cho Đại tá Thiệu, Tư lệnh Sư đoàn 5 điều quân về Sài Gòn để làm
chủ lực tấn công Lữ đoàn phòng vệ Phủ Tổng thống và Dinh Gia Long.
– Cô lập tất cả Tư lệnh Quân binh chủng nào xét ra chống lại cuộc đảo
chánh.
– Ra lệnh cho Tướng Khánh, Tư lệnh vùng 2 và Tướng Trí vùng 1 chiến
thuật thi hành những biện pháp cần thiết. Riêng các Tướng Minh, Đôn,
Kim, Nghiêm, Xuân v.v… có mặt tại Tòa nhà chánh bộ Tổng Tham mưu
chỉ có tính cách phụ giúp hơn là thực quyền vì tất cả mọi lệnh và điều
hành đảo chánh đều diễn ra trong phòng làm việc của tướng Khiêm.
Tiếng chuông của chiếc điện thoại được reo đúng 3 giờ 17 phút, Thiếu
tướng Khiêm nghe, đầu giây bên kia người đối thoại không ai khác là Tổng
thống Diệm. Sau cuộc điện đàm Thiếu tướng Khiêm quay qua tướng Minh,
Đôn nói “Tổng thống nói với các tướng lãnh đến dinh Gia Long nói chuyện.
Moi trả lời để hội ý rồi sẽ trình lại Tổng thống sau” nhưng sau đó tướng
Minh, Đôn, Kim và cả Khiêm không đồng ý đến gặp Tổng thống Diệm. Tuy
nhiên khoảng 4:30 chiều 31-10-63 Thiếu tướng Khiêm tự ý điện thoại cho
Tổng thống Diệm với đề nghị đưa Tổng thống cùng toàn thể gia đình ông
Nhu ra ngoại quốc với sự bảo đảm an ninh do chính Thiếu tướng Khiêm
hứa. Khoảng 6 giờ chiều Tổng thống Diệm gọi cho tướng Khiêm để cho
biết là T.T. đồng ý đề nghị nói trên nhưng khi tướng Khiêm hội ý với
tướng Minh, Đôn, Kim thì tướng Minh nói ngay “Giờ này quá trễ rồi, chúng
ta cứ tiếp tục”. Qua các cuộc điện đàm kể từ lúc tiếng súng bắt đầu nổ
cho đến khi Tổng thống Diệm chạy đến nhà thờ Cha Tam, Tổng thống
Diệm chỉ có gọi điện thoại cho Thiếu tướng Khiêm mà thôi.
Đọc hết đoạn trên chắc độc giả đã nhận ra vai trò của tướng Khiêm từ
tiền đảo chánh đến khi cuộc cách mạng 1-11-63 thành công, nếu tướng
Khiêm không được Tổng thống Diệm tin dùng, nếu không có sự hợp tác
với tướng Minh, Đôn v.v… chắc chắn là cuộc đảo chánh không thể xảy ra
được vì trên cương vị Tham mưu trưởng Liên quân lại được sự tín cẩn của
Tổng thống vì vậy các Tư lệnh Quân Binh Chủng đã không có phản ứng
nên cách mạng 1-11-63 mới thành công một cách dễ dàng. Ngược lại nếu
tướng Minh, Đôn, Đính ra lệnh cho các đơn vị chắc chắn sẽ bị chống đối
hoặc không thi hành, nhất là 2 lực lượng nồng cốt do chính Thiếu tướng
Khiêm điều động với SĐ7 có nhiệm vụ ngăn chặn tiếp cứu của vùng 4, và
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Sư đoàn 5 chủ yếu tấn công Lữ đoàn Liên Binh phòng thủ phủ Tổng thống
với dinh Gia Long.
Sau cuộc cách mạng 1-11-63 thành công vai trò nổi bật là những tướng
Minh, Đôn, Kim, Đính, Xuân. Riêng tướng Khiêm với chức vụ Tổng trưởng
Quốc phòng hữu danh vô thực, ngoài ra tiếng nói của tướng Khiêm trong
Hội đồng Quân nhân Cách mạng hầu như bị lãng quên do đó cuộc chỉnh lý
mới bùng nổ mà nguyên nhân chính là do sự bất mãn của tướng Khiêm.
Người tổ chức, thảo kế hoạch do tướng Khiêm chủ động với sự trợ giúp
của tướng Khánh và tướng Thiệu cùng 1 số đông các Tư lệnh quân binh
chủng. Tuy nhiên vì sở trường của tướng Khiêm là không bao giờ muốn lộ
mặt nên tướng Khánh được tướng Khiêm chỉ định coi như lãnh đạo cuộc
chỉnh lý. Trên thực tế tướng Khánh không có thực lực, không được ai tin
tưởng cho nên nếu không có tướng Khiêm đẩy ra sân khấu chắc chắn
không bao giờ tướng Khánh mơ tưởng được làm Chủ tịch Hội đồng Quân
nhân, Thủ tướng v.v…
Mục tiêu của cuộc chỉnh lý không ngoài mục đích của tướng Khiêm là vô
hiệu hóa hết quyền hành các tướng Minh, Đôn, Kim v.v… để trả thù lại sự
vô ơn của các tướng đối với tướng Khiêm sau cách mạng 1-11-63 và luôn
thể đưa những người bạn thân nhất nắm chính quyền là tướng Khánh,
tướng Thiệu v.v… Do đó ngay khi cuộc chỉnh lý thành công tướng Khiêm
không muốn ở vị thế lãnh đạo nên đẩy tướng Khánh ra thay thế tướng
Minh, đưa tướng Thiệu nắm chức Tổng Tham mưu trưởng QLVNCH.
Nhưng khi tam đầu chế Minh, Khánh, Khiêm thành hình thì tướng Khánh
ham quyền lực, quên đi người đã gây dựng sự nghiệp cho mình là tướng
Khiêm, nên tướng Khánh một mặt củng cố uy quyền mặt khác loại bỏ
những người thân cận của tướng Khiêm. Tiện giả còn nhớ câu của tướng
Khánh nói với tướng Khiêm khi tướng Khánh tống tướng Khiêm đi làm Đại
sứ tại Đài Loan như sau: “Anh phải dời VN trong vòng 48 tiếng, nếu
không tôi sẽ không bảo đảm tính mạng của anh”.
Mặc dù sau khi tướng Khánh loại được tướng Khiêm, nhưng từ Đài Loan
tướng Khiêm vẫn âm thầm tổ chức để lật đổ tướng Khánh, do đó mới có
những cuộc binh biến xảy ra liên miên cầm đầu bởi tướng Dương Văn
Đức, Lâm Văn Phát, Đại tá Tồn, Trang v.v… Tuy nhiên, tướng Khiêm ít
nhất vẫn được người bạn trả ơn đàng hoàng là tướng Thiệu, vì ngay khi
tướng Thiệu đắc cử Tổng thống thì tướng Khiêm, đương kim Đại sứ Hoa
Kỳ được gọi về giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và sau đó là Thủ tướng cho
đến
sát
biến
cố
4-1975.
Xuyên qua những sụ kiện trình bày trên tiện giả chỉ với mục đích duy nhất
là đóng góp nhỏ nhoi vào kho tàng lịch sử biến động nhất của 2 nền Cộng
hoà mà tiện giả nghĩ rằng nhân vật Trần Thiện Khiêm dù muốn dù không

- 18 -

đã nắm giữ một vai trò tích cực có tính cách xoay chuyển cục diện của
miền Nam v.v…
Tiện giả cũng nghĩ rằng nếu không có Trần Thiện Khiêm sẽ không có đảo
chánh 1-11-63, không có chỗ cho vai trò của tướng Khánh trên sân khấu
chính trị “cải lương” nhất trong giòng lịch sử Việt và chắc chắn sẽ không
có một Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống nền Đệ nhị Cộng hòa, người phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm làm tan rã QĐVNCH trong một thời gian kỷ
lục cũng như đau khổ, tủi nhục cho hàng triệu gia đình Việt Nam.
Trần Ngọc Giang
2009-11-16 16:16:58
Nguồn: https://www.vietthuc.org/

Phạm Bá Hoa: Về bài viết “Tướng Trần Thiện
Khiêm” của Trần Ngọc Giang

Tôi, Phạm Bá Hoa, xin phép tác giả Trần Ngọc Giang. Vì có nhiều bạn
chuyển đến tôi bài viết của tác giả, kèm theo câu tóm tắt chung là “muốn
tôi cho biết ý kiến”….Lúc đầu, tôi có trả lời rất vắn tắt riêng cho 4 bạn,
nhưng vì càng nhiều bạn chuyển bài này đến tôi và muốn biêt ý kiến, nên
tôi thấy cần trình bày chi tiết thêm vào từng đoạn thích hợp trong bài viết
của tác giả để tiện trả lời chung. Vào đầu bài:

- 19 -

“Cơn Lốc Rối Loạn Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam”, tác giả có y như
“trần tình” với người đọc với dòng chữ “… sau nhiều lần suy nghĩ, trăn trở
vẫn phải cầm viết hầu phơi bày một sự thật để phần nào giúp các sử gia
sau này có những sự kiện quan trọng đưa vào dòng định mệnh của Lịch
Sử Việt Nam”.
Cũng vì vậy, một lần nữa, tôi xin phép tác giả để viết lại những lệnh mà
tôi nhận, những việc mà tôi làm, những gì mà mắt tôi thấy trực tiếp, tai
tôi nghe trực tiếp, cùng nét nhìn của tôi từ những điều đó và từ những
dòng chữ của tác giả, còn đánh giá như thế nào xin tùy quí vi hữu, quí
độc giả.
Xin thưa, trong cuộc đảo chánh 1/11/1963, tôi là Đại Úy chánh văn
phòng Tham Mưu Trưởng Liên Quân. Trong bài này, phần chữ nghiêng tôi
viết và save dưới dạng pdf.

Kể từ biến cố lịch sử năm 1975 đến nay đã có nhiều sách báo, đoàn thể,
tôn giáo cũng như hầu hết đồng bào Việt Nam đều quy trách những nhà
lãnh tụ miền Nam như Tổng thống Diệm, tuớng Minh, Đôn, Thiệu, Kỳ v.v…
đều là những người đã một phần chịu trách nhiệm để Cộng sản thôn tính
miền Nam. Sự quy trách này trên bình diện chính trị, truyền thông đương
nhiên không ai phủ nhận, nhưng trên phương diện lịch sử thì thật là phiến
diện. Do đó tiện giả sau nhiều lần suy nghĩ, trăn trở vẫn phải cầm cây viết
hầu phơi bày một sự thật để phần nào giúp các sử gia sau này có những
sự kiện quan trọng đưa vào dòng định mệnh của Lịch sử Việt Nam.
Ngược dốc thời gian năm 1958, Đại tá Trần Thiện Khiêm là một trong
những sĩ quan được Tổng thống Diệm ưa thích vì vậy Đại tá Khiêm đã
được bổ nhiệm Tư lệnh Sư đoàn 4BB. Thời gian này Đại tá Khiêm có hai
người bạn thân nhất là Đại tá Nguyễn Khánh và Trung tá Nguyễn Văn
Thiệu, bất cứ cuối tuần nào , Đại tá Khiêm đều lái xe đến thăm Đại tá
Khánh tại đồn điền trà J’Ring, sau đó 2 người kéo lên Đà Lạt thăm Trung
tá Thiệu đương là Chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt.
Tôi không biết Thiếu Tướng Khiêm thân với Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu từ
lúc nào, mà tôi chỉ biết – theo lời của bà Trần Thiện Khiêm – Đại Tướng
Khiêm, Đại Tướng Nguyễn Khánh, và Đại Tướng Cao Văn Viên, thân nhau
khi 3 vị cùng là Đại Úy và cùng chiến đấu trong quân đội Liên Hiệp Pháp
tại mặt trận Na Sản trên đất Lào
Năm 1960 trong vụ đảo chánh do Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu bị
thất bại, bởi Đại tá Khiêm Tư lệnh SĐ 21BB từ miền Tây kéo về giải cứu
Tổng thống Diệm, và kể từ đó Đại tá Khiêm được Tổng thống Diệm tín cẩn
tuyệt đối, thăng cấp Thiếu tướng và được bổ nhiệm Tham mưu trưởng
Liên quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
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(1) Sau khi Đại Tá Nguyễn Chánh Thi thất bại cuộc đảo
chánh 11/11/1960, Đại Tá Khiêm gọi tôi đến gặp ông tại Bộ TTM – lúc
ấy tôi đang học lớp tham mưu tại trường đại học quân sự đồn trú trong
khuôn viên trại Trần Hưng Đạo, tức Bộ TTM. Trước khi đi học, tôi là
Trưởng Ban Hành Quân Phòng 3/SĐ21BB- Đại Tá Khiêm chỉ nói: “Ông
Khánh sẽ cho di chuyển trường đại học lên Đà Lạt. Phần chú, mãn khóa là
chú về lại Phòng 3 SĐ, tôi có việc cho chú”. Ngày hôm sau, Đại Tá Khiêm
trở về Quân Khu 5 đồn trú tại Cần Thơ, ông vẫn kiêm nhiệm Tư Lệnh
SĐ21BB đồn trú tại Sa Đéc. Tháng 4/1962, giải thể các Quân Khu, các
Quân Đoàn Sư Đoàn được trao thêm nhận trách nhiệm an ninh lãnh thổ
với danh xưng kèm theo là Vùng Chiến Thuật, Khu Chiến Thuật, Đại Tá
Khiêm vẫn là Tư Lệnh SĐ21BB/Khu Chiến Thuật Hậu Giang, và SĐ21BB di
chuyển từ Sa Đéc sang Cần Thơ. Ngày 6/12/1962, Đại Tá Khiêm thăng
cấp Thiếu Tướng, được cử giữ chức Tham Mưu Trưởng Liên Quân/Bộ Tổng
Tham Mưu, và ông nhận chức ngày 17/12/1962. Lúc ấy tôi Đại Úy
chánh văn phòng Tư Lệnh SĐ21BB, tôi cũng được lệnh thuyên chuyển đến
bộ TTM, và Thiếu Tướng Khiêm cử tôi giữ chức chánh văn phòng TMT Liên
Quân cũng từ ngày ấy (17/12/1962). Danh xưng Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa mới sử dụng từ 1/4/1964 thời Trung Tướng Nguyễn Khánh, sau văn
kiện hệ thống hóa “QLVNCH gồm: Hải Quân, Không Quân, Lục Quân, Địa
Phương Quân & Nghĩa Quân” (2) Trong cuộc sống nhất là trong sinh hoạt
chính trị, tôi không tin là có sự “tín cẩn tuyệt đồi”, vì thật ra không có gì
tuyệt đối trong đời sống chúng ta cả.
Sau khi nắm chức vụ trên và nhất là được sự tin tưởng của Tổng thống,
Thiếu tướng Khiêm đã đề cử Trung tá Thiệu làm Tư lệnh Sư đoàn 5BB và
Thiếu tướng Khánh làm Tư lệnh vùng 2 Chiến thuật. Tóm lại tất cả các
chức vụ quan trọng trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào thới điểm này
nếu có sự đề bạt của Thiếu tướng Khiêm chắc chắn sẽ được Tổng thống
Diệm chấp thuận, ngoài ra TT Khiêm hơn hẳn các tướng lãnh khác là được
cả ông Cố vấn Ngô Đình Nhu mến phục. Bởi vậy tiếng nói của Thiếu tướng
Khiêm với hai nhân vật then chốt của nền Đệ Nhất Cộng Hòa có một tác
dụng gần như tuyệt đối, các tướng lãnh và tư lệnh quân binh chủng trong
QLVNCH biết như vậy nên mọi lệnh của TT Khiêm, Tham mưu trưởng Liên
quân đưa ra đều được thi hành đầy đủ, chính xác.
(1) Thiếu Tướng Khánh bàn giao chức vụ Tham Mưu Trưởng/Bộ Tổng
Tham Mưu cho Thiếu Tướng Khiêm trước khi ông đi Pleiku nhận chức Tư
Lệnh Quân Đoàn 2/Vùng 2 Chiến Thuật. Như vậy, tôi nghĩ, không phải
Thiếu Tướng Khiêm đề cử Thiếu Tướng Khánh sau khi Thiếu Tướng Khiêm
nhận chức. Chức TMT Liên Quân là chức vụ mới thiết lập và Thiếu Tướng
Khiêm là người đầu tiên nhân chức vụ này. (2) Có phải Thiếu Tướng
Khiêm đề cử Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Tư Lệnh SĐ5BB hay
không, điều này tôi không biết. (3) Các đơn vị thi hành lệnh của Bộ TTM
ngang qua TMT Liên Quân ký thừa lệnh Tổng Tham Mưu Trưởng là hành
động bình thường trong quân đội.
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Từ trước tới nay đã có nhiều sử gia và nhân vật chính trị đề cập đến cuộc
đảo chánh ngày 1-11-63 nhưng nhiều sự kiện vẫn còn thiếu sót và không
chính xác vì chưa ai nêu đúng nhân vật chủ chốt, hầu hết đều cho rằng
các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính là
những nhân tố chính. Nhưng mặt trái bên trong hậu trường thì không phải
vậy, Trung tướng Đôn mặc dù là Quyền Tổng Tham mưu trưởng nhưng
không được các Tư lệnh quân binh chủng tin tưởng, Tướng Minh không có
thực lực trong tay còn lại Tướng Đính chỉ trong phạm vi Tổng trấn Sài Gòn
mà thôi.
Đầu tháng 3/2007 trong lúc nói chuyện với cựu Đại Tướng Khiêm sau khi
đón ông và gia đình từ phi trường IAH sau chuyến du lịch Pháp quốc trở
về Houston, nhân lúc vui vẻ, tôi hỏi: “Thưa anh Tư, hồi đảo chánh 1 tháng
11 năm 1963, bắt đầu từ phía Hoa Kỳ hay từ phía Việt Nam mình anh
Tư?” “Từ phía Hoa Kỳ”. “Vậy ai là người nối vào Việt Nam mình anh Tư?”
“Ông S.”. “Ông ấy nối vào ai vậy anh Tư?” “Nối vào anh, nhưng anh thấy
việc lớn quá nên giới thiệu với Trung Tướng Minh (Dương Văn)”. Cựu Đại
Tướng Khiêm có nói tên đầy đủ của người Mỹ này, nhưng ông không
muốn tôi nêu tên ông ấy dù ông S. đã chết rồi. Trong năm 1963, tôi có
dịp nói chuyện với ông S. này trong những lúc ngồi chờ vào gặp Thiếu
Tướng Khiêm. Ông ta trong ngành tình báo, nói tiếng Pháp sành sỏi. Với
những gì tôi biết, Thiếu Tướng Khiêm là một trong những vị quan trọng
trong cuộc đảo chánh chớ không phải là “nhân vật chủ chốt”. Trong một
đoạn bên dưới, tôi trình bày rõ hơn về điểm này.
Đến đây tiện giả xin trình bày diễn tiến cuộc đảo chánh 1-11-63 để quý vị
độc giả có thể thấu hiểu ai là người đã soạn thảo, móc nối và thi hành kế
hoạch đảo chánh.
Khoảng đầu tháng 10-1963 Thiếu tướng Khiêm gọi Thiếu tá Giang lên văn
phòng cho biết sẽ có đảo chánh để lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa vì
Thiếu tướng Khiêm được biết ông Ngô Đình Nhu đã có liên lạc với phía
Việt Cộng. Đến đây tiện giả xin mở dấu ngoặc. Sở dĩ Thiếu tướng Khiêm
tiết lộ cuộc đảo chánh cho Thiếu tá Giang vì Thiếu tá Giang đã từng là
Chánh Văn phòng của Thiếu tướng Khiêm, và ngay sau nhậm chức Tham
mưu trưởng Liên quân Thiếu tướng Khiêm đã yêu cầu Nha An ninh quân
đội đưa Thiếu tá Giang sang giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Quân đội
Bộ Tổng Tham mưu.
(1) Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đảo chánh 1/11/1963, tác giả là Đại Úy
chớ chưa là Thiếu Tá. Tôi còn nhớ văn phòng của tác giả trong Tổng Hành
Dinh/Tổng Tham Mưu, building bên trái từ cổng số 1 vào. Tác giả có trách
nhiệm xét cấp “Thẻ” ra vào cổng Tổng Tham Mưu cho quân nhân viên
chức phục vụ trong khuôn viên Bộ TTM. Tôi cũng được cấp thẻ đó. Tác giả
nói đầu tháng 10/1963, Thiếu Tướng Khiêm gọi tác giả lên văn phòng
cho biết có đảo chánh, nhưng những gì tôi biết thì những buổi họp tối mật
giữa Thiếu Tướng Khiêm với các vị đảo chánh là từ trung tuần
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tháng 10/1963. Chứng minh: Khoảng 17 hay 18/10/1963, Thiếu
Tướng Khiêm bắt đầu có những lần rời khỏi nhà ban đêm (sau đảo chánh
tôi mới biết là ông đến nhà Thiếu Tướng TT Đính) mà không cho xe hộ
tống theo sau, cho phép suy đoán là chuyện đảo chánh được thảo luận từ
đó.
(2) Về phần tôi, 7 giờ sáng 1/11/1963 (hôm ấy là lễ Các Thánh Tử Đạo)
Thiếu Tướng Khiêm gọi tôi đến nhà ông, sau khi ngồi ở góc sân mà từ đó
nhìn thấy chung quanh để biết chắc là không ai nghe thấy, trước khi ra
lệnh ông nói thế này” “Đây là chuyện tối mật, chú không được nói với bất
cứ ai kể cả vợ chú và chú Có, nếu bị tiết lộ thì chú đứt đầu trước tôi.” Chù
Có mà Thiếu Tướng Khiêm nói ở đây là Trung Úy Nguyễn Hữu Có, sĩ quan
tùy viên của ông. Tôi nghĩ, nếu tác giả được tín cẩn đến mức được Thiếu
Tướng Khiêm cho biết trước đảo chánh một tháng, ắt hẳn tác giả phải là
nhân vật rất quan trọng trong cuộc đảo chánh 1/11/1963, nhưng trong
thực tế chừng như không phải vậy, vì tôi không nhận thấy “người thật
việc thật” liên quan đến cuộc đảo chánh. Tôi nói “rất quan trọng” vì đây là
hành động ảnh hưởng trực tiếp đến binh nghiệp và mạng sống của những
vị tham gia đảo chánh. Hơn ai hết, ngành an ninh biết rõ điều này ít nhất
là sau vụ 11/11/1960. (3) Những gì ở Sư Đoàn 4 Dã Chiến liên quan
đến tác giả, tôi có nghe Trung Úy Nguyễn Hữu Có – sĩ quan tùy viên lúc
ấy – nói lại, nhưng vì chưa đủ lý lẽ để tôi tin nên tôi xem như không biết
gì hết.
Ngày 20-10-1963 Thiếu tướng Khiêm chỉ thị Thiếu tá Giang qua gặp Đại
tá Đỗ Mậu, Giám đốc Nha An ninh quân đội để cho Đại tá Mậu biết là ông
Cố vấn Ngô Đình Nhu vừa ra lệnh cho Thiếu tướng Khiêm tạm giữ Đại tá
Mậu vì ông này đang vận động đảo chánh; và Thiếu tướng Khiêm dặn
Thiếu tá Giang nói với Đại tá Mậu tạm thời lánh mặt để Thiếu tướng
Khiêm dễ dàng trình lên ông Cố vấn. Cũng trong thời gian này Thiếu
tướng Khiêm tiết lộ với Thiếu tá Giang về phía tướng lãnh Thiếu tướng
Khiêm đã tranh thủ được hầu hết, chỉ còn có Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao,
Tư lệnh vùng 4 là chưa hội ý, riêng Tướng Khánh và Đại tá Thiệu hoàn
toàn đồng ý với Thiếu tướng Khiêm, ngoài ra các Tư lệnh quân binh chủng
đã có hứa là sẽ sát cánh với Thiếu tướng Khiêm. Nói tóm lại việc vận
động, tổ chức cũng như hoàn tất kế hoạch đảo chánh hầu như do Thiếu
tướng Khiêm chủ động vì chỉ có tướng Khiêm hội đủ mọi yếu tố để cho các
tướng lãnh và tư lệnh quân binh chủng tin tưởng.
(1) Những ngày cuối tháng 10/1963, một buổi tối sau khi Thiếu Tướng
Khiêm ra khỏi nhà một lúc, Trung Tá Phạm Thư Đường – chánh văn phòng
ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu – điện thoại tôi, hỏi TT Khiêm đi đâu và tôi trả
lời TT Khiêm vừa đi đâu đó tôi không biết. Trung Tá Đường nói lệnh của
ông Cố Vấn bảo tôi trình với Thiếu Tướng Khiêm là sau giờ làm việc không
nên ra khỏi nhà, vì lúc này bọn đặc công Việt cộng tìm ám sát các Tướng
Lãnh. Điều này cho thấy ông Cố Vấn Nhu theo dõi hoạt động của Thiếu
Tướng Khiêm (và có thể những vị khác nữa) chớ không phải lòng tín cẩn.
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Tôi chứng minh thêm. Tháng 4/1962, khi ông Cố Vấn xuống Vĩnh Long
quan sát trắc nghiệm Ấp Chiến Lược, Đại Tá Khiêm – Tư Lệnh
SĐ21BB/Khu Chiến Thuật Hậu Giang – có mặt tại phi trường nhỏ đón ông
Cố Vấn, nhưng khi lên xe đi thăm ACL thì Đại Tá Khiêm vẫn ngồi trên xe
của ông chớ không đi theo phái đoàn. Trung Tá Lê Văn Phước -Tỉnh
Trưởng Vĩnh Long- đến tận xe mời Đại Tá Khiêm cùng ngồi xe với ông Cố
Vấn, Đại Tá Khiêm nói: Anh đưa ông Cố Vấn đi thăm ÂCL, tôi vào nhà anh
ngồi chờ”. Sở dĩ tôi nghe được câu trả lời và nhìn thấy thái độ của Đại Tá
Khiếm, vì tôi vừa là chánh văn phòng Tư Lệnh SĐ21BB vừa trách nhiệm
theo dõi trắc nghiệm ACL tại các tỉnh Hậu Giang, và lúc ấy tôi đứng cạnh
Đại Tá Khiêm. (2) Trong quân sự, lệnh phải “ngắn gọn, rõ ràng, chính
xác”. Ở đây, Thiếu Tướng Khiêm ra lệnh cho tác giả bảo Đại Tá Đỗ Mậu
“tạm thời lánh mặt” dường như lệnh này không rõ nghĩa. Xin thưa, mỗi
lần Thiếu Tướng Khiêm ra lệnh cho tôi, bao giờ ông cũng hỏi: “Chú có gì
cần hỏi không?” Trường hợp tôi hiểu không rõ là tôi hỏi lại ngay. Với lệnh
bảo Đại Tá Đỗ Mậu “tạm thời lánh mặt” phải hiểu thế nào để chuyển lệnh
cho đúng? (3) Chính tôi điện thoại liên lạc Thiếu Tướng Khánh (ở Pleiku)
nhưng ông không nhận điện thoại, mãi đến gần sáng 2/11/1963 ông
mới lên tiếng ủng hộ đảo chánh, chứng tỏ Thiếu Tướng Khánh không
tham dự từ đầu, vì nếu tham dự từ đầu thì Thiếu Tướng Khiêm đâu cần ra
lệnh cho tôi điện thoại hỏi TT Khánh.
Sáng sớm ngày 31-10-1963 Thiếu tướng Khiêm gọi Thiếu tá Giang lên
văn phòng; khi Thiếu tá Giang bước vào thì thấy Đại tá Nguyễn Hữu Có ở
đó, Thiếu tướng Khiêm chỉ thị cho Thiếu tá Giang cầm công điện hỏa tốc
đi cùng với Đại tá Có xuống Mỹ Tho để bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn
hiện do Đại tá Đạm là tư lệnh. Sở dĩ Thiếu tướng Khiêm ra lệnh cho Thiếu
tá Giang đi với Đại tá Có là để Đại tá Đạm tin tưởng là lệnh thật do chính
Thiếu tướng Tham mưu trưởng ký vì Đại tá Đạm từng biết sự thân cận
giữa Thiếu tướng Khiêm và Thiếu tá Giang.
(1) Vào thời gian ấy, cử vào chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn phải là Sắc Lệnh
của Tổng Thống, đâu thể nào chỉ do một công điện mà là công điện của vị
Tham Mưu Trưởng Liên Quân lại đủ thẩm quyền thay cho một Sắc Lệnh?
Thêm nữa, những tài liệu thuộc loại mật và tối mật trong văn phòng TMT
Liên Quân, hoàn toàn do tôi đánh máy, cho số, vào phong bì, dán kín mới
gởi, cũng như lưu giữ trong tủ sắt ngay sau lưng tôi, không một sĩ quan
nào có trách nhiệm này. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về công điện
mà tác giả nói ở trên. (2) Tôi có chút thắc mắc: “Tại sao phải có mặt tác
giả bên cạnh Đại Tá Nguyễn Hữu Có để chứng minh công điện đó là thật”.
Như vậy phải hiểu rằng, nếu không có tác giả thì Đại Tá Có chẳng có giá
trị gi hết, nếu không nói lúc ấy “Đại Tá Có chỉ là cái bóng của tác giả”. Với
lại những gì tôi biết về Đại Tá Đạm, ông là người rất chính chắn bình tỉnh
trong mọi vấn đề, nên tôi tự hỏi: Chẳng lẽ Đại Tá Đạm biết tác giả được
sự tín cấn của Thiếu Tướng Khiêm đến mức chỉ cần sự có mặt của tác giả
đã đủ để ông tin tưởng cái lệnh tối mật đó là thật sự của Thiếu Tướng
Khiêm? Chẳng lẽ Đại Tá Đạm lại chấp nhận cái công điện đó của vị TMT
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Liên Quân có thẩm quyền thay cho Sắc Lệnh của Tổng Thống? Dù gì thì
trên quyền của TMT Liên Quân còn có Trung Tướng Quyền Tổng Tham
Mưu Trưởng nữa mà. Phải chăng tác giả hàm ý tác giả là biểu tượng của
Thiếu Tướng Khiêm do tác giả từng là chánh văn phòng của Đại Tá Khiêm
khi ông giữ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 4 Dã Chiến đồn trú tại Biên Hòa. (tùy
theo thời gian, tôi dùng cấp bậc đúng vào lúc ấy)
Đến 11 giờ sáng cùng ngày Thiếu tá Giang trở về Bộ Tổng Tham mưu và
được Thiếu tướng Khiêm cho biết đúng 12 giờ trưa Thiếu tướng Khiêm sẽ
chủ tọa buổi họp các tư lệnh quân binh chủng, và sau buổi họp nếu ai
chống lại đảo chánh thì thiếu tá Giang phải giữ lại trong phòng họp Bộ
Tổng Tham mưu chờ lệnh của Thiếu tướng Khiêm. Buổi họp vừa chấm
dứt; trong lúc lộn xộn thì Đại úy Nhung sĩ quan cận vệ của Trung tướng
Minh tự ý bắt Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh Lực lượng đặc biệt dẫn đi
đâu không rõ, sau đó Đại úy Nhung trở lại định bắt Đại tá Cao Văn Viên,
Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù và ông Lê Văn Tư, Giám đốc Cảnh sát Đô
Thành, nhưng Thiếu tá Giang đã ngăn chặn kịp thời. Đại úy Nhung báo lên
Trung tướng Minh và Trung tướng đến hỏi lý do cản trở Đại úy Nhung thì
Thiếu tá Giang trả lời là thi hành lệnh Tướng Khiêm.
(1) Ngày 31/10/1963, hoàn toàn không có buổi họp nào tại Bộ TTM do
TT Khiêm chủ tọa cả. (2) Ngày 1/11/1963, lúc 7 giờ sáng (hôm ấy nghỉ
lễ buổi sáng), Thiếu Tướng Khiêm đưa tôi hai danh sách và ra lệnh: Thứ
nhất. Mời quí vị trong danh sách 1 đến câu lạc bộ Bộ TTM trước 12 giờ để
dùng cơm, thật ra là buổi họp của những vị tham gia đảo chánh trước khi
lên phòng làm việc của Thiếu Tướng Khiêm. (2) Mời quí vị trong danh
sách 2 đến họp tại phòng họp số 1 (tầng 1 tòa nhà chánh) và yêu cầu có
mặt trước lúc 1 giờ trưa, thật ra là cầm chân trong phòng họp. Đúng 1 giờ
trưa, đóng cửa lại và cho Quân Cảnh gác, không một ai trong số đó được
ra vào. Lúc ấy tác giả không phải là thành viên của Hội Đồng Quân Nhân
Cách Mạng, cũng không phải là sĩ quan thừa hành của bất cứ vị nào trong
đó, tôi nghĩ, tác giả làm sao ngăn chận Đại Úy Nhung là người nhận lệnh
của Trung Tướng Chủ Tịch Hội Đồng. Thật ra – theo lời của cựu Đại Tướng
Cao Văn Viên – nói với tôi trong bữa ăn tại nhà anh chị Lý Thanh Tâm ở
Virginia trưa ngày 6/9/2003, chính Thiếu Tướng Đính bảo Đại Úy Nhung
tháo còng ra (lúc ấy mới còng 1 tay). (3) Tôi ngạc nhiên ở điểm, tác giả
không phải là Trung Tướng Minh, cũng không phải là Đại Úy Nhung, làm
sao biết được Đại Úy Nhung “tự ý” bắt Đại Tá Tung? Sự kiện mà tác giả
nêu lên là sự kiện lịch sử, vì vậy mà sự suy đoán nhất là suy đoán theo
chủ quan, tôi nghĩ là nên tránh. (4) Nhẩy Dù lúc ấy là Lữ Đoàn chớ chưa
là Sư Đoàn. (5) Ngay Đại Tá Nguyễn Đức Thắng Trưởng Phòng 3 TTM, Đại
Tá Đặng Văn Quang Trưởng Phòng 4 TTM, cũng không vào được, tác giả
làm sao vào bản doanh HĐQNCM để nhận lệnh của Thiếu Tướng Khiêm.
Xin mời đọc thêm đoạn cựu Đại Tướng Khiêm từ Virginia điện thoại tôi ở
Houston vào tối 21/10/2003 (bên dưới) để nhận ra điều mà tác giả nói
Thiếu Tướng Khiêm ra lệnh cho tác giả ngăn chận hành động Đại Úy
Nhung, “điều đó có thể có hay không”.
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Khoảng 2 giờ trưa ngày 31-10-63 Đại úy Lê Quang Triệu, em ruột của Đại
tá Tung dẫn 1 đại đội lực lượng đặc biệt cùng với 4 chiến xa đến cổng Bộ
Tổng Tham mưu để hỏi tình trạng Đại tá Tung, ngay khi đó Đại úy Nhung
chạy ra gặp Đại uý Triệu và yêu cầu Đại úy vào trình diện Thiếu tướng
Khiêm, Đại úy Triệu nghe lệnh trình diện Thiếu tướng Khiêm nên Đại úy
không nghi ngờ gì do đó mới bị chết thảm.
Ngày 31/10/1963, không có chuyện Đại Úy Triệu đẫn quân đến hỏi tình
trạng Đại Tá Tung.
Khi tiếng súng đảo chánh nổ trưa 31-10-63 Thiếu tướng Khiêm đã chủ
động qua các diễn trình như:
Ngày 31/10/1963, đâu có cuộc đảo chánh nào mà nổ súng. Đảo chánh
ngày 1/11/1963, ngày này không phải riêng Việt Nam mình mà nhiều
quốc gia trên thế giới đều biết, nhưng theo tài liệu của tác giả là
ngày 30/10/1963. Viết nhầm con số chăng? Tôi e không phải, vì ngày 1
chỉ có một con số nhưng tác giả lại gõ vào số 3 trước rồi đến số 1. Còn
con số tháng 10 khác xa với con số tháng 11. Muốn viết số 11 thì gõ hai
lần số 1 tận cùng bên trái, nếu gõ nhầm số thứ nhì phải là số 2 hay số 3,
chớ đâu thể nào gõ nhầm vào số 0 ở gần tận cùng bên phải của hàng số.
Nếu được tác giả giải thích điều này thì rõ nghĩa.
– Ra lệnh cho Đại tá Có điều động Sư đoàn 7 ngăn chặn lực lượng tiếp
viện từ vùng 4 chiến thuật.
Lệnh của HĐQNCM (không phải lệnh của Thiếu Tướng Khiêm) cử Đại Tá
Nguyễn Hữu Có xuống SĐ7BB (Mỹ Tho) khống chế Đại Tá Đạm án binh
bất động. BTL Quân Đoàn 4 tại Cần Thơ và SĐ9BB đồn trú tại Sa Đéc, hai
đại đơn vị này cũng bị khống chế án binh bất động như vậy.
– Lệnh cho Đại tá Thiệu, Tư lệnh Sư đoàn 5 điều quân về Sài Gòn để làm
chủ lực tấn công Lữ đoàn phòng vệ Phủ Tổng thống và Dinh Gia Long.
– Cô lập tất cả Tư lệnh Quân binh chủng nào xét ra chống lại cuộc đảo
chánh.
Lúc 1 giờ trưa, tôi xuống lầu chuyển lệnh cho Quân Cảnh đóng cửa phòng
họp số 1 và Quân Cảnh đứng gác. Tôi thấy tận mắt để biết chắc là lệnh đã
được thi hành, rồi trở lên văn phòng trình Thiếu Tướng Khiêm.
– Ra lệnh cho Tướng Khánh, Tư lệnh vùng 2 và Tướng Trí vùng 1 chiến
thuật thi hành những biện pháp cần thiết.
Tối 1/11/1963, tôi điện thoại lên Quân Đoàn 2 để chuyển lời của Thiếu
Tướng Khiêm hỏi TT Khánh có ủng hộ hay không, nhưng TT Khánh không
nhận điện thoại. Như vậy, Thiếu Tướng Khánh không được biết cuộc đảo
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chánh ít nhất cho đến sau 1 giờ trưa (giờ G của cuộc đảo chánh). Trường
hợp Thiếu Tướng Đỗ Cao Trí có công điện ủng hộ ngay sau 1 giờ trưa
ngày 1/11/1963. Tôi có trách nhiệm nhận các công điện do Truyền Tin
Bộ TTM đưa đến và mang vào trình Thiếu Tướng Khiêm, cũng có nghĩa là
trình cho HĐQNCM. Ngay sau đó, những công điện ủng hộ được chuyển
sang đài phát thanh để phát trên làn sóng. Tôi cũng được lệnh bảo Truyền
Tin Bộ TTM “chận bắt” tất cả công điện gởi về Phủ Tổng Thống và trình
ngay vào Hội Đồng.
– Riêng các Tướng Minh, Đôn, Kim, Nghiêm, Xuân v.v… có mặt tại Tòa
nhà chánh bộ Tổng Tham mưu chỉ có tính cách phụ giúp hơn là thực
quyền vì tất cả mọi lệnh và điều hành đảo chánh đều diễn ra trong phòng
làm việc của tướng Khiêm.
Tôi có mặt trong văn phòng từ sáng sớm ngày 1/11/1963 liên tục ngày
đêm đến chiều ngày 3/11/1963 mới về nhà, tôi không thấy tác giả có mặt
trong phòng Thiếu Tướng TMT Liên Quân, tức bản doanh của HĐQNCM.
Đúng là mọi diễn biến đều diễn ra trong phòng làm việc của Thiếu Tướng
Khiêm và điều này trong Bộ TTM ai cũng biết cả, nhưng thực quyền thì
không phải vậy. Bằng chứng. Khoảng 5 giờ chiều 1/11/1963, khi tôi vào
cầm ống nói điện thoại đưa Thiếu Tướng Khiêm và mời ông tiếp chuyện
với Tổng Thống, Thiếu Tướng Khiêm chưa kịp phản ứng thì Trung Tướng
Minh giựt ống nói trên tay tôi và nói chuyện với Tổng Thống. Vài phút sau
đó, cũng điện thoại từ Đại Úy Bằng, sĩ quan tùy viên của Tổng Thống, yêu
cầu tôi mời Thiếu Tướng Khiêm tiếp chuyện với Tổng Thống, nhưng Trung
Tướng Minh cũng giựt ống nói và đặt xuống máy chớ không nói chuyện.
Thiếu Tướng Khiêm với thái độ bình thản, im lặng. Thêm nữa, lúc 7 giờ
tối, Trung Tướng Minh gọi các vị vào họp, lúc ấy có thêm Trung Tá Đỗ
Khắc Mai (Không Quân) mới đến. Ông ra lệnh: “Đến 7 giờ sáng mai
(2/11/1963) nếu dinh Gia Long chưa đầu hàng, Không Quân cho nhiều phi
tuần khu trục đánh bom, sau đó Thủy Quân Lục Chiến và Thiết Giáp tấn
công vào …..” Chỉ vài sự kiện đó thôi, tôi nghĩ, cũng đủ cho thấy vị nào
thực sự nắm quyền.
Tiếng chuông của chiếc điện thoại được reo đúng 3 giờ 17 phút, Thiếu
tướng Khiêm nghe, đầu giây bên kia người đối thoại không ai khác là Tổng
thống Diệm. Sau cuộc điện đàm Thiếu tướng Khiêm quay qua tướng Minh,
Đôn nói “Tổng thống nói với các tướng lãnh đến dinh Gia Long nói chuyện.
Moi trả lời để hội ý rồi sẽ trình lại Tổng thống sau” nhưng sau đó tướng
Minh, Đôn, Kim và cả Khiêm không đồng ý đến gặp Tổng thống Diệm. Tuy
nhiên khoảng 4:30 chiều 31-10-63 Thiếu tướng Khiêm tự ý điện thoại cho
Tổng thống Diệm với đề nghị đưa Tổng thống cùng toàn thể gia đình ông
Nhu ra ngoại quốc với sự bảo đảm an ninh do chính Thiếu tướng Khiêm
hứa. Khoảng 6 giờ chiều Tổng thống Diệm gọi cho tướng Khiêm để cho
biết là T.T. đồng ý đề nghị nói trên nhưng khi tướng Khiêm hội ý với
tướng Minh, Đôn, Kim thì tướng Minh nói ngay “Giờ này quá trễ rồi, chúng
ta cứ tiếp tục”. Qua các cuộc điện đàm kể từ lúc tiếng súng bắt đầu nổ
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cho đến khi Tổng thống Diệm chạy đến nhà thờ Cha Tam, Tổng thống
Diệm chỉ có gọi điện thoại cho Thiếu tướng Khiêm mà thôi.
Trong Bộ TTM vào ngày 31/10/1963, tình hình vẫn bình thường như
những ngày trước đó. Chuyện mà tác giả nói ở đây, tôi không biết xảy ra
ở đâu. Cứ cho rằng cuộc đảo chánh diễn ra ngày 31/10/1963 như tác
giả viết, vậy thì đúng 3 giờ 17 phút, lúc 4 giờ 30 phút, và khoảng 6 giờ
chiều mà tác giả viết trong tài liệu, liệu tác giả có mặt trong phòng Thiếu
Tướng Khiêm vào những lúc ấy hay không mà viết rất rõ giờ phút? Vế
phần tôi, tôi thấy tận mắt Trung Tướng Minh cầm ống nói nói chuyện với
Tổng Thống khoảng 5 giờ chiều và tôi nghe tận tai Trung Tướng Minh
thuật lại cuộc nói chuyện đó với các vị ngồi trong phòng Thiếu Tướng
Khiêm lúc ấy, nhưng không phải ngày 31/10/1963 mà là
ngày 1/11/1963. Đây là vấn đề lịch sử, mà lịch sử phải là khách quan,
trung thực!
Đọc hết đoạn trên chắc độc giả đã nhận ra vai trò của tướng Khiêm từ
tiền đảo chánh đến khi cuộc cách mạng 1-11-63 thành công, nếu tướng
Khiêm không được Tổng thống Diệm tin dùng, nếu không có sự hợp tác
với tướng Minh, Đôn v.v… chắc chắn là cuộc đảo chánh không thể xảy ra
được vì trên cương vị Tham mưu trưởng Liên quân lại được sự tín cẩn của
Tổng thống vì vậy các Tư lệnh Quân Binh Chủng đã không có phản ứng
nên cách mạng 1-11-63 mới thành công một cách dễ dàng. Ngược lại nếu
tướng Minh, Đôn, Đính ra lệnh cho các đơn vị chắc chắn sẽ bị chống đối
hoặc không thi hành, nhất là 2 lực lượng nồng cốt do chính Thiếu tướng
Khiêm điều động với SĐ7 có nhiệm vụ ngăn chặn tiếp cứu của vùng 4, và
Sư đoàn 5 chủ yếu tấn công Lữ đoàn Liên Binh phòng thủ phủ Tổng thống
với dinh Gia Long.
Thưa quí vi hữu và quí độc giả, sau 12 năm 3 tháng bị nhốt trong 4 trai
tập trung của cộng sản tại miền Nam và miền Bắc, tôi đến Hoa Kỳ
ngày 5/4/1991 trong đợt HO5. Sau mấy năm làm nhiều việc khác nhau,
cuộc sống ổn định. Năm 2003, tôi lên Virginia thăm cựu Đại Tướng Khiêm
và cựu Đại Tướng Viên. Sau đó, thỉnh thoảng điện thoại qua lại.
Tối 21/10/2003, cựu Đại Tướng Khiêm từ Virginia điện thoại tôi ở
Houston, ông nói một số điểm liên quan đến cuộc đảo
chánh 1/11/1963. Đây là vài điểm trong số đó: “Trước ngày đảo chánh,
Anh (tức cựu Đại Tướng Khiêm) nói như một điều kiện liên quan đến Tổng
Thống Diệm rằng: “Phải để Tổng Thống bình yên và xuất ngoại”. Lúc đó
Trung Tướng Dương Văn Minh đồng ý, Thiếu Tướng Lê Văn Kim cũng đồng
ý. Sở dĩ Anh nói với Trung Tướng Minh và Thiếu Tướng Kim, vì hai ông này
là hai nhóm riêng chớ không phải là một nhóm đâu nghe chú. Khi biết ông
Diệm cùng với ông Nhu bị giết, Đại Tá Quyền (Hồ Tấn Quyền) bị giết, Đại
Tá Tung (Lê Quang Tung) cũng bị giết, đến em của ông Tung là Lê Quang
Triệu cũng bị lừa rồi giết chết. Ông Viên (Cao Văn Viên) thì bị còng tay.
Họ hành động lén nên Anh với chú có hay biết gì đâu. Mấy ổng ngồi bên
phòng của Đại Tướng Tỵ quyết định với nhau. (Lúc ấy Đại Tướng Tỵ dưỡng
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bệnh ngoài Vũng Tàu, Trung Tướng Trần Văn Đôn Quyền Tổng Tham Mưu
Trưởng). Ngưng một chút, ông tiếp: “Chú thấy chưa? Nhóm ông Minh với
nhóm ông Kim độc ác quá! Ông Diệm gọi điện thoại bảo cho xe đến đón,
tức là ổng đầu hàng rồi, tại sao lại giết người đầu hàng? Trước đó, ông
Minh ông Kim đồng ý với Anh là để ông Diệm bình yên và lưu vong, tại
sao lại giết? Cho nên từ đó Anh bất mãn với ông Minh ông Kim”. Với lời
của cựu Đại Tướng Khiêm trên đây, cho thấy lúc ấy ông trong thế bị động,
cho nên không hay biết gì về Đại Tá Tung bị đưa ra khỏi phòng họp số 1,
Đại Tá Viên bị còng tay, thì làm sao ông ra lệnh cho tác giả ngăn chận
hành động của Đại Úy Nhung như tác giả viết ở một đoạn bên trên.
Sau cuộc cách mạng 1-11-63 thành công vai trò nổi bật là những tướng
Minh, Đôn, Kim, Đính, Xuân. Riêng tướng Khiêm với chức vụ Tổng trưởng
Quốc phòng hữu danh vô thực, ngoài ra tiếng nói của tướng Khiêm trong
Hội đồng Quân nhân Cách mạng hầu như bị lãng quên do đó cuộc chỉnh lý
mới bùng nổ mà nguyên nhân chính là do sự bất mãn của tướng Khiêm.
(1) Chiều ngày 2/11/1963, Thiếu Tưóng Khiêm thăng cấp Trung Tướng
(cùng với nhiều vị khác nữa) và vẫn giữ chức Tham Tham Mưu Trưởng
Liên Quân. Chức vụ đó là chính xác, vì tôi vẫn là chánh văn phòng. (2)
Ngày 1/1/1964, bàn giao chức TMT Liên Quân cho Trung Tướng Lê Văn
Kim, và ngay chiều hôm ấy sang nhận chức Tư Lệnh Quân Đoàn 3/Vùng 3
Chiến Thuật. Cả hai cuộc bàn giao không có vị nào chủ tọa, mà chỉ có 2 vị
“bên giao bên nhận” và các sĩ quan tham mưu liên hệ. Tôi và các sĩ quan
cùng nhân viên văn phòng TMT Liên Quân đều thuyên chuyển sang Quân
Đoàn 3, cộng thêm Đại Úy Lê Văn Tuấn (về sau anh Tuấn là Đại Tá Giám
Đốc Nha An Ninh Hành Chánh khi Đại Tướng Khiêm giữ chức Tổng Trưởng
Nội Vụ). Tôi nghĩ, tác giả được tín cẩn đến mức được Thiếu Tướng Khiêm
cho biết trước một tháng về cuộc đảo chánh 1/11/1963, nhưng tiếc là
tác giả không biết gì về chức vụ của Trung Tướng Khiêm sau cuộc đảo
chánh. Mời quí vi xem lại đoạn trên để thấy cựu Đại Tướng Khiêm thố lộ
một chút tâm trạng của ông sau ngày 1/11/1963. (2) Nếu chỉ cho rằng,
vì Trung Tướng Khiêm bất mãn do chức Tổng Trưởng Quốc Phòng hữu
danh vô thực, tại sao trong bản doanh của các vị Chỉnh Lý ngày
30/1/1964 có mặt một viên chức tình báo Hoa Kỳ? (viên chức này khác
với viên chức Hoa Kỳ trong cuộc đảo chánh 1/11/1963). Chẳng lẽ Hoa
Kỳ chỉ đơn thuần ủng hộ sự bất mãn của Trung Tướng Khiêm mà không
có quyền lợi của Hoa Kỳ?
Người tổ chức, thảo kế hoạch do tướng Khiêm chủ động với sự trợ giúp
của tướng Khánh và tướng Thiệu cùng 1 số đông các Tư lệnh quân binh
chủng. Tuy nhiên vì sở trường của tướng Khiêm là không bao giờ muốn lộ
mặt nên tướng Khánh được tướng Khiêm chỉ định coi như lãnh đạo cuộc
chỉnh lý. Trên thực tế tướng Khánh không có thực lực, không được ai tin
tưởng cho nên nếu không có tướng Khiêm đẩy ra sân khấu chắc chắn
không bao giờ tướng Khánh mơ tưởng được làm Chủ tịch Hội đồng Quân
nhân, Thủ tướng v.v…
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Đến đây tác giả viết đến cuộc chỉnh lý ngày 30/1/1964. Lúc bấy giờ Trung
Tướng Khiêm Tư Lệnh Quân Đoàn/Vùng 3 Chiến Thuật, Trung Tướng
Khánh Tư Lệnh Quân Đoàn 1/Vùng 1 Chiến Thuật. Xin nhắc lại, sau cuộc
đảo chánh 1/11/1963, nhiều vị Tướng Lãnh thăng cấp và giữ chức vụ
mới. Trong số đó, HĐQNCM cử Trung Tướng Trí Tư Lệnh QĐ1/V1CT đồn
trú ở Đà Nẳng, Trung Tướng Khánh Tư Lệnh QĐ2/V2CT đồn trú ở Pleiku,
hai vị hoán chuyển chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn. Cũng lúc ấy, tôi là Thiếu
Tá, chánh văn phòng Tư Lệnh QĐ3/V3CT. Từ giữa tháng 1/1964, Trung
Tướng Khiêm với Trung Tướng Khánh thường liên lạc nhau bằng điện
thoại, đôi khi dùng tiếng Pháp. Chiểu ngày 26 hoặc 27/1/1964, Trung
Tướng Khiêm bảo tôi lái xe của ông lên phi trường nhưng bên bãi đáp
quân sự đón Trung Tướng Khánh. Đừng cho ai biết tin này. Những đêm
sau đó, 2 vị cùng ngồi chung xe đi đâu đó, tương tự như trước
ngày 1/11/1963 vậy.
Ngày 29/1/1964, sau giờ làm việc chiều về nhà (thuở ấy là việc từ 8 giờ
sáng đến 4 giờ chiều), Trung Tướng Khiêm gọi tôi đến tư dinh và cho biết:
“Tôi, Trung Tướng Khánh, và Đại Tá Viên, lật đổ nhóm ông Minh ông Đôn,
vì các ông này có kế hoạch đưa Việt Nam đến trung lập. Sau giờ này, chú
đưa xe truyền tin hành quân của Quân Đoàn về đậu sau nhà chú. Đích
thân chú liên lạc với Thiếu Tướng Thiệu và Thiếu Tướng Có, khi liên lạc
được rồi phải giữ máy thường trực cho tôi. Công tác này chú phải xong
trước 2 giờ sáng. Đúng 3 giờ sáng, chú đón tại cổng số 1, mời Đại Tá Viên
vào nhà Trung Tướng Khánh (bên phải sau khi vào cổng sổ 1) và hướng
dẫn Tiểu Đoàn Dù bố trí chung quanh tòa nhà chánh. Phần an ninh trại
Trần Hưng Đạo, chú với Trung Tá Luông lo như lần trước. Chú còn gì cần
hỏi thêm không?” Tôi không có gì phải hỏi. Cuối cùng, ông bảo tôi chỉnh
lại đồng hồ theo đồng hồ của ông. Và rồi Chỉnh Lý (tôi vẫn gọi đảo chánh)
thành công.
Khoảng 12 giờ trưa 30/1/1964, Sau một lúc thảo luận với viên chức Hoa
Kỳ đã có mặt từ sớm, Trung Tướng Khánh mời Trung Tướng Khiêm và Đại
Tá Viên vào bàn họp. Một số sĩ quan quan tâm hay hiếu kỳ, đang đứng
lóng ngóng trong nhà để theo dõi tin tức, được mời ra sân, đang có khá
đông sĩ quan các quân binh chủng và một số phóng viên báo chí. Lúc bấy
giờ trong nhà Trung Tướng Khánh, ngoài 3 vị tại bàn họp, chỉ còn người
Việt Nam có vẻ là thân tín của Trung Tướng Khánh, một viên chức Hoa
Kỳ, và tôi. Trung Tướng Khánh lên tiếng trước như là người chủ tọa:
“Thôi, mọi việc xong rồi. Bây giờ thì anh Khiêm làm đi”. Trung Tướng
Khiêm xoay qua Đại Tá Viên, vừa cười vừa nói: “Phần tôi đến đây là đủ
rồi. Tôi không thích chính trị đâu, hay là anh Viên nhận đi”. Đại Tá Viên
với nụ cười không hết miệng như lúc nào: “Thôi. Hai anh tính với nhau đi,
ai làm cũng được mà. Tôi không thích lao vào chính trị. Phần tôi đến đây
là xong. Tôi muốn ở Lữ Đoàn Dù với anh em”. Trung Tướng Khánh cười
cười: “Các “toa” không nhận thì “moa” đành nhận thôi”.
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Mục tiêu của cuộc chỉnh lý không ngoài mục đích của tướng Khiêm là vô
hiệu hóa hết quyền hành các tướng Minh, Đôn, Kim v.v…để trả thù lại sự
vô ơn của các tướng đối với tướng Khiêm sau cách mạng 1-11-63 và luôn
thể đưa những người bạn thân nhất nắm chính quyền là tướng Khánh,
tướng Thiệu v.v… Do đó ngay khi cuộc chỉnh lý thành công tướng Khiêm
không muốn ở vị thế lãnh đạo nên đẩy tướng Khánh ra thay thế tướng
Minh, đưa tướng Thiệu nắm chức Tổng Tham mưu trưởng QLVNCH.
Sau Chỉnh Lý, Trung Tướng Khánh nhận chức Chủ Tịch HĐQNCM hành sử
chức năng Quốc Trưởng, Trung Tướng Khiêm nhận chức Tổng Trưởng
Quốc Phòng kiêm Tổng Tham Mưu Trưởng, Thiếu Tướng Thiệu nhận chức
Tham Mưu Trưởng Liên Quân.
Nhưng khi tam đầu chế Minh, Khánh, Khiêm thành hình thì tướng Khánh
ham quyền lực, quên đi người đã gây dựng sự nghiệp cho mình là tướng
Khiêm, nên tướng Khánh một mặt củng cố uy quyền mặt khác loại bỏ
những người thân cận của tướng Khiêm. Tiện giả còn nhớ câu của tướng
Khánh nói với tướng Khiêm khi tướng Khánh tống tướng Khiêm đi làm Đại
sứ tại Đài Loan như sau: “Anh phải dời VN trong vòng 48 tiếng, nếu
không tôi sẽ không bảo đảm tính mạng của anh”.
(1) Có tổ chức “tam đầu chế” vì theo các tổ chức chính trị mít tinh biểu
tình “cáo giác” Hiến Chương Vũng Tàu là sản phẩm của Trung Tướng
Khánh phảng phất tính độc tài. Trung Tướng Khánh đưa ra “sáng kiến” kết
hợp Đại Tướng Khiêm (thăng cấp trước ngày ban hành Hiến Chương),
Trung Tướng Minh, và Trung Tướng Khánh vào tổ chức này, nhưng quyền
hành vẫn trong tay Trung Tướng Khánh. (2) Ngày 13/9/1964, Trung
Tướng Dương Văn Đức, Tư Lệnh QĐ4/V4CT cùng Đại Tá Tồn Tư Lệnh
SĐ7BB, thực hiện cuộc Biểu Dương Lực Lượng cảnh cáo Trung Tướng
Khánh. Có lẽ khi hoàn thành công tác cảnh cáo nên viên chức tình báo
Hoa Kỳ ra lệnh rút quân về Mỹ Tho và Cần Thơ. Trung Tướng Khánh buộc
Đại Tướng Khiêm lưu vong vì ông cho rằng Đại Tướng Khiêm đứng sau
lưng những vụ xáo trộn chống đối ông. Trong bữa ăn trưa
ngày 30/9/1964 tại tư dinh Đại Tướng Khiêm do Trung Tướng Khánh bắt
buộc, chỉ có Đại Tướng Khiêm & phu nhân, và Trung Tướng Khánh. Nhóm
an ninh của Đại Tướng Khiêm – có tôi – và nhóm cận vệ của Trung Tướng
Khánh gần như ghìm nhau chung quanh bên ngoài. Sau khi Trung Tướng
Khánh ra về, tôi hỏi: “Thưa Đại Tướng, điều gì xảy ra mà Trung Tướng
Khánh to tiếng vậy Đại Tướng? “Ông Khánh “muốn” (hàm chứa ý nghĩa
một mệnh lệnh) tôi phải ra ngoại quốc, nếu không thì tánh mạng tôi khó
an toàn”. “Đại Tướng nghĩ sao? “Tôi quyết định đi. Chú lo thủ tục cho tôi
và gia đình tôi càng sớm càng tốt. Chú với chú Châu, nếu được thì cùng đi
với gia đình tôi”.
Tôi thắc mắc: Lúc ấy tác giả đứng đâu mà nghe câu ấy? (3) Đại Tướng
Khiêm lưu vong dưới danh nghĩa đi cám ơn các quốc gia Âu Châu đã ủng
hộ VNCN chống cộng sản chớ không phải đi làm Đại Sứ ở Đài Loan như
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tác giả viết trong tài liệu. Thật ra, Đại Tướng Khiêm giữ chức Đại Sứ VNCH
tại Hoa Kỳ, sau đó mới chuyển sang Đài Loan, và từ Đài Loan về nước
tham gia chánh phủ.
Mặc dù sau khi tướng Khánh loại được tướng Khiêm, nhưng từ Đài Loan
tướng Khiêm vẫn âm thầm tổ chức để lật đổ tướng Khánh, do đó mới có
những cuộc binh biến xảy ra liên miên cầm đầu bởi tướng Dương Văn
Đức, Lâm Văn Phát, Đại tá Tồn, Trang v.v… Tuy nhiên, tướng Khiêm ít
nhất vẫn được người bạn trả ơn đàng hoàng là tướng Thiệu, vì ngay khi
tướng Thiệu đắc cử Tổng thống thì tướng Khiêm, đương kim Đại sứ Hoa
Kỳ được gọi về giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và sau đó là Thủ tướng cho
đến sát biến cố 4-1975.
(1) Xin lặp lại. Biểu Dương Lực Lượng do Trung Tướng Đức thực hiện dẫn
đến trường hợp Đại Tướng Khiêm lưu vong, chớ không phải Đại Tướng
Khiêm từ Đài Loan điều khiễn cuộc Biểu Dương Lực Lượng.
(2) Cuộc đảo chánh ngày 19/2/1965 do Thiếu Tướng Lâm Văn Phát lãnh
đạo để lật đổ Trung Tướng Khánh, nhưng bị Hội Đồng Quân Đội (đã cải
danh từ HĐQNCM) buộc rút quân về căn cứ, đồng thời HĐQĐ buộc Trung
Tướng Khánh lưu vong với chút an ủi là Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu
thăng cấp Đại Tướng cho Trung Tướng Khánh. Xin nói thêm. Trong cuộc
điện đàm tối 21/10/2003, có đoạn liên quan. Sau khi ông hỏi tôi những
chi tiết trong cuộc đảo chánh này, tôi liền hỏi lại ông: “Thưa anh Tư, xin
anh cho biết vụ Thiếu Tướng Phát đảo chánh ngày 19/2/1965, theo lời
Trung Tá Lê Hoàng Thao nói thì Trung Tá Phạm Ngọc Thảo từ Hoa Kỳ về
tham gia, nếu thành công thì anh Tư về cầm quyền. Điều đó có đúng
không?” Cựu Đại Tướng Khiêm trả lời: “Bây giờ chú hỏi Anh mới biết là tại
sao lúc đó mấy anh nhà báo của Mỹ nhất là tờ Washington Post theo
phỏng vấn Anh về cuộc đảo chánh đó. Anh trả lời là Anh không biết gì
hết, và đang chờ tin tức từ Việt Nam. Còn cái vụ ông Thảo về Việt Nam là
do ông Khánh (Trung Tướng Khánh) gởi công điện gọi ông Thảo về gấp đó
mà không nói lý do. Sau đó Anh mới biết ông Khánh phái người chận bắt
ông Thảo đem đi giết, nên người đó giúp ông Thảo chạy trốn. Về sau, bị
nhóm nào đó bắt được và giết chết”. Rồi ông nói tiếp: “Chú có biết là tại
sao ông Phát đảo chánh ông Khánh bị thất bại, mà ông Khánh lại lưu vong
không? Ông Phát thua thì phải rồi, còn ông Khánh tại sao thua? Hồi ông
Khánh qua ở đây với Anh (Đại Tướng Khánh có đến nhà Đại Tướng Khiêm
khi ông Khiêm giữ chức Đại Sứ tại Hoa Kỳ), Anh có hỏi ổng: “Tại sao ông
Phát thua mà Anh cũng thua nữa? Ông Khánh “cười cười mà không trả
lời”. Im lặng một lúc, cựu Đại Tướng Khiêm nói tiếp: “Anh có gặp Thiếu
Tướng Phát khi ổng qua Mỹ này, Anh hỏi ổng tại sao ổng đảo chánh hồi
năm 1965. Ông Phát trả lời thật ngắn là “Mỹ xúi”. Anh thấy chuyện đời
mà buồn! Chú có biết là Anh (tức cựu Đại Tướng Khiêm), ông Khánh, ông
Đức (Dương Văn), và ông Phát, bốn đứa Anh cùng học một khoá không?
Vậy mà khi lên Tướng lại quay mặt đánh nhau! Chú có thấy chính trị nó
làm mất tình cảm giữa anh em bè bạn với nhau không!”
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Xuyên qua những sụ kiện trình bày trên tiện giả chỉ với mục đích duy nhất
là đóng góp nhỏ nhoi vào kho tàng lịch sử biến động nhất của 2 nền Cộng
hoà mà tiện giả nghĩ rằng nhân vật Trần Thiện Khiêm dù muốn dù không
đã nắm giữ một vai trò tích cực có tính cách xoay chuyển cục diện của
miền Nam v.v….
Tôi không có ý kiến.
Tiện giả cũng nghĩ rằng nếu không có Trần Thiện Khiêm sẽ không có đảo
chánh 1-11-63, không có chỗ cho vai trò của tướng Khánh trên sân khấu
chính trị “cải lương” nhất trong giòng lịch sử Việt và chắc chắn sẽ không
có một Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống nền Đệ nhị Cộng hòa, người phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm làm tan rã QĐVNCH trong một thời gian kỷ
lục cũng như đau khổ, tủi nhục cho hàng triệu gia đình Việt Nam.
Xin nhớ rằng, theo lời của cựu Đại Tướng Khiêm thì cuộc đảo
chánh 1/11/1963 bắt nguồn từ ông S. viên chức tình báo Hoa Kỳ tại
VNCH, chớ không phải tự ông tổ chức (mời xem lại trang 2 bên trên).
Trong cuộc Chỉnh Lý 30/1/1964, cũng có một viên chức tình báo Hoa Kỳ
bên cạnh các vị lãnh đạo Chỉnh Lý.
Đến đây xin hết phần góp ý của Phạm Bá Hoa.
Xin cám ơn quí vi thân hữu và quí độc giả.

Phạm Bá Hoa
Ngày 11 tháng 11 năm 2009
Nguồn: Phạm Bá Hoa: Về bài viết “Tướng Trần Thiện Khiêm” của Trần Ngọc Giang - Viet Thuc
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