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1- Thủ Tướng Trần Trọng Kim 

 

 
Trần Trọng Kim ( 1883 -1953) 

Trần Trọng Kim (chữ Hán: 陳仲金; 1883–1953) là một học giả danh tiếng, thủ tướng của Đế quốc Việt Nam (1945) và 

là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược. 

Thân thế 

Trần Trọng Kim, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần, sinh năm 1883 (Quý Mùi) tại 

làng Kiều Linh, xã Đan Phố, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Giáo dục 

Xuất thân trong một gia đình Nho giáo, ông học chữ Hán từ nhỏ. Năm 1897, ông học Trường Pháp-Việt Nam Định, học chữ Pháp. 

Năm 1900, ông thi đỗ vào Trường thông ngôn và đến 1903 thì tốt nghiệp. Năm 1904, ông làm Thông sự ở Ninh Bình. Năm 1905, 

ông qua Pháp học trường Thương mại ở Lyon, sau được học bổng vào trường Thuộc địa Pháp. Năm 1909, ông vào học trường Sư 

phạm Melun và tốt nghiệp ngày 31 tháng 7 năm 1911 rồi về nước. Ông lần lượt dạy Trường trung học Bảo hộ (Trường Bưởi), 

Trường Hậu bổ và Trường nam Sư phạm. 

Ông giữ nhiều chức vụ trong ngành giáo dục thời Pháp thuộc như: Thanh tra Tiểu học (1921), Trưởng ban Soạn thảo Sách Giáo 

khoa Tiểu học (1924), dạy Trường Sư phạm thực hành 1931, giám đốc các trường nam tiểu học tại Hà Nội (1939). Trần Trọng Kim 

còn là Phó trưởng ban Ban Văn học của Hội Khai trí Tiến Đức và Nghị viên Viện Dân biểu Bắc Kỳ. Một năm sau khi ông về hưu 

(1943), Nhật Bản kéo vào Đông Dương và bí mật đưa ông cùng Dương Bá Trạc ra nước ngoài. 1945, ông được đưa về nước. Từ 

thập niên 1910 đến thập niên 1940, ông cũng viết nhiều sách về sư phạm và lịch sử. 

Chấp chính Đế quốc Việt Nam 

Cờ quẻ Ly của chính phủ Đế quốc Việt Nam, 9 tháng 3 1945 - 22 tháng 8 1945 

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm thuộc địa Đông Dương. Để tranh thủ sự ủng hộ của người Việt, cùng 

những nước Á châu khác đang bị Nhật chiếm đóng như Miến Điện, Philippines, Nhật tuyên bố "trao trả độc lập" cho Việt Nam. 
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Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt 

Nam. Trần Trọng Kim được giao thành lập nội các vào ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam 

"độc lập" trên danh nghĩa và Trần Trọng Kim trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. 

Tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam; đặt quốc thiều là bài "Đăng đàn cung"; quốc kỳ 

có "nền vàng hình chữ nhật, giữa có hình quẻ Ly màu đỏ thẫm". 

 

Chính phủ Trần Trọng Kim thực chất vẫn nằm dưới sự bảo hộ của quân đội Nhật chiếm đóng Đông Dương. Nhật Bản đưa ra chính 

sách Đại Đông Á, tuyên bố "giúp các dân tộc da vàng đánh đổ ách thống trị của thực dân da trắng để lập nên khu vực thịnh vượng 

chung", nhưng thực ra đó chỉ là một tên gọi cho ách chiếm đóng mới của quân phiệt Nhật. Vai trò của Nhật, theo kế hoạch của người 

Nhật, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn bảo vệ quân sự và dẫn dắt chính sách nội bộ của các nước trong khối, miền 

Nam Châu Á sẽ trở thành thị trường và nơi cung cấp nguyên liệu. Vì vậy nhiều người cho rằng đây chỉ là một chính phủ bù nhìn 

thân Nhật, không có thực quyền và không có được sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng theo quan điểm của những người thành lập ra 

chính phủ này như Bảo Đại, Trần Trọng Kim thì trong tình thế Nhật đang chiếm đóng Việt Nam, sự tồn tại chính phủ người Việt 

khiến người Nhật không thể trực tiếp cai trị Việt Nam theo lối quân phiệt.
[cần dẫn nguồn]

 Điều này có lợi cho nhân dân Việt Nam và 

cũng là cơ sở để Việt Nam tuyên bố độc lập, dần giành lại chủ quyền quốc gia.
[cần dẫn nguồn]

 Cũng như sau này, khi Mỹ chiếm đóng 

Nhật Bản, sự tồn tại của chính phủ Nhật Bản khiến người Mỹ không thể trực tiếp cai trị Nhật Bản theo lối quân sự và quyết định tất 

cả mọi công việc của người Nhật.
[cần dẫn nguồn]

 Nhật Bản vẫn là một quốc gia độc lập, vẫn giữ được chủ quyền và dần vươn lên thành 

một cường quốc trên thế giới.
[cần dẫn nguồn]

 Mỹ từ địa vị người thắng trận, chiếm đóng một quốc gia khác, có quyền tác động trực tiếp 

lên các chính sách của quốc gia đó dần dần chuyển sang địa vị đồng minh. Nhật hoàng vẫn được nhân dân Nhật kính trọng, không ai 

kết tội ông là tay sai hay bù nhìn vì đã đầu hàng và hợp tác với quân Mỹ.
[cần dẫn nguồn]

 

Tuy vậy việc Nhật nắm quyền kiểm soát vào thời điểm 1945 cũng đã gây ra những hậu quả tai hại cho Việt Nam như nạn đói năm 

Ất Dậu, chính phủ Trần Trọng Kim tuy muốn nỗ lực cứu đói nhưng phương tiện, nhân lực đều do quân Nhật nắm và nhất là giao 

thông đường bộ, đường sắt, đường biển từ Nam ra Bắc đều bị quân đồng minh cắt đứt nên không làm tình hình được cải thiện. Theo 

Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng thì "Với an ninh, quốc phòng và kinh tế tài chánh đều nằm trong tay quân đội Nhật, tất cả những gì mà chính 

phủ Trần Trọng Kim có thể đạt được trong việc dành lại chủ quyền cho Việt Nam thực tế là chỉ có tính biểu tượng". 
[1]

 

Khi quân Nhật thất trận sắp đầu hàng Đồng Minh, chính phủ Trần Trọng Kim cũng chỉ tồn tại được đến ngày 23 tháng 8 năm 1945 

thì sụp đổ. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi, chính phủ này cũng đã làm được một việc quan trọng là thống nhất về mặt danh 

nghĩa đất Nam Kỳ vào đất nước Việt Nam; và thay chương trình học bằng tiếng Pháp sang chương trình học bằng tiếng Việt, do học 

giả Hoàng Xuân Hãn biên soạn. Bộ trưởng Bộ thanh niên Phan Anh đã thành lập đoàn Thanh niên Tiền tuyến, Thanh niên Xã hội. 

Trường Thanh niên tiền tuyến đã đào tạo ra nhiều tướng lĩnh, sĩ quan của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau này. 

Lưu vong và hồi hương 

Sau khi Việt Minh giành được chính quyền và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Trần Trọng Kim lưu vong ra nước 

ngoài. Sau nhiều năm tháng ở Quảng Châu và Hồng Kông, ngày 6 tháng 2 năm 1947, ông trở về Sài Gòn và sống tại nhà luật sư 

Trịnh Đình Thảo. Năm 1948, ông qua Phnom Penh và sống với người con gái. Sau đó, ông lại trở về Việt Nam sống thầm lặng và 

mất tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12 năm 1953, thọ 71 tuổi. 

Trần Trọng Kim được đánh giá là một học giả uyên thâm cả tân học và cựu học, là người tận tụy cho ngành giáo dục Việt Nam đầu 

thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông là người có tư tưởng bảo thủ và dân tộc - bảo hoàng. Tác phẩm Việt Nam sử lược được đánh giá là một 

trong những quyển sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, được tái bản nhiều lần.
[2]

 

Tác phẩm 

Trước năm 1945, Trần Trọng Kim có nhiều tác phẩm nổi tiếng thời bấy giờ về các lĩnh vực sử học, nghiên cứu và sư phạm gồm: 

 Sơ học luân lý (1914), 

 Vương Dương Minh (1914), 

 Luân lý giáo khoa thư (1916) 

 Sư phạm khoa yếu lược (1916), 
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 Việt Nam sử lược (1919), 

 Truyện Thúy Kiều chú giải (1925) 

 Nho giáo (1930), 

 Phật Lục (1940), 

 Quốc văn giáo khoa thư, 3 tập: lớp Đồng ấu, Dự bị, và Sơ đẳng (soạn cùng Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ 

Thận; Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ vẽ) 

 Việt Nam văn phạm (cùng Bùi Kỷ, Nguyễn Mạnh Tường) (1941). 

Sau năm 1945, ông viết hồi ký: 

 Một cơn gió bụi (1949) 

Chú thích 

1. ^ Trả lời phỏng vấn đài RFA 2006-04-15 AI TRẢ LỜI? Đường dẫn đâu? 

2. ^ [1] 

 
 

 

Nội các Trần Trọng Kim  

Ngày 17 tháng 4, 1945 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các 

đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất trên danh nghĩa và ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4. 

Thứ 

tự 

Chức vụ Tên Nghề nghiệp Chức vụ sau cùng 

1 Tổng trưởng Nội các Trần Trọng Kim  Giáo sư sử học 
 

2 
Phó Tổng trưởng Nội các 

kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 
Trần Văn Chương  Luật sư Đại sứ Việt nam Cộng hòa tại Mỹ. 

3 Bộ trưởng Nội vụ Trần Đình Nam  Bác sĩ 
Niên trưởng Giám sát Viện Đệ nhị 

Cộng hòa Việt Nam 

4 Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo  Luật sư 

Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính 

phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 

Miền Nam Việt Nam, uỷ viên Đoàn 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

5 Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ Hoàng Xuân Hãn  Thạc sĩ Toán 
 

6 Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Hiền  Luật sư 
 

7 Bộ trưởng Thanh niên Phan Anh  Luật sư 

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó chủ 

tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

8 Bộ trưởng Công chính Lưu Văn Lang  Kỹ sư 
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9 Bộ trưởng Y tế Vũ Ngọc Anh  Bác sĩ 
tử thương vì máy bay Đồng Minh oanh 

tạc 23 Tháng Bảy 1945 

10 Bộ trưởng Kinh tế Hồ Tá Khanh  Bác sĩ 
 

11 Bộ trưởng Tiếp tế Nguyễn Hữu Thi  Cựu y sĩ 
 

* Khâm sai Bắc Bộ Phan Kế Toại Tổng đốc 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Việt 

nam Dân chủ cộng hòa. 

* Khâm sai Nam bộ Nguyễn Văn Sâm  

 
bị ám sát 10 Tháng Mười 1945 

* Đốc lý Hà Nội Trần Văn Lai  Bác sĩ 
Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính TP 

Hà Nội 

* Tổng đốc Nghệ An Đặng Văn Hướng  phó bảng  

Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 

tỉnh Thanh- Nghệ - Tĩnh của Việt Nam 

Dân chủ cộng hòa. 

* Đô trưởng Sài Gòn Kha Vạng Cân  Kỹ sư  . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2- Thủ Tướng Nguyễn Văn Thinh 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Nguyễn Văn Thinh (1888-10 tháng 11 năm 1946) là một bác sĩ và chính trị gia người Việt giữa thế kỷ 20. Ông cũng là 

thủ tướng đầu tiên của chính phủ Cộng hòa tự trị Nam Kỳ. 

Hoạt động chính trị 

Ông bước vào chính trị năm 1926 như một người theo phe Lập Hiến với việc tham gia vào Ủy ban tổ chức lễ tang cụ 

Phan Chu Trinh, và sau đó thành lập Đảng Dân chủ Đông Dương vào năm 1937. Ông cũng từng là hội viên sáng lập của 

Hội truyền bá quốc ngữ Nam Kỳ và hội trưởng Hội cứu đói Nam Kỳ. 

Sau khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, họ chủ trương chia cắt miền Nam để đáp lại tuyên bố chủ quyền thống nhất với miền 

Nam của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để thực hiện chủ trương đó, Đại tá Jean Cédille, Ủy viên Cộng hòa 

Pháp tại Nam Bộ đã đề cử bác sĩ Thinh huy động nhân sĩ lập ra Hội đồng tư vấn Nam Kỳ để thành lập chính phủ Nam 

Kỳ tự trị. 

Ngày 4 tháng 2 năm 1946, đô đốc D’Argenlieu nhân danh Cao ủy Pháp tại Đông Dương ký sắc lệnh thành lập một Hội 

đồng Tư vấn Nam Kỳ gồm bốn thân hào Pháp, tám thân hào Việt Nam. Cũng hội đồng này đã cử bác sĩ Thinh làm thủ 

tướng lâm thời vào ngày 26 tháng 3 năm 1946, và ủy nhiệm thành lập thành lập chính phủ lâm thời và ra mắt dân chúng 

vào sáng ngày 2 tháng 6 năm 1946 trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn với thành phần như sau
[1]

: 

 Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ: Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh 

 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ quân đội trong nước: Đại tá Nguyễn Văn Xuân
[2]

 

 Bộ trưởng Tư pháp: Trần Văn Tỷ 

 Bộ trưởng Công chánh: Lương Văn Mỹ 
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 Bộ trưởng Tài chánh: Nguyễn Thành Lập 

 Bộ trưởng Công Nông: Ung Bảo Toàn 

 Bộ trưởng Giáo dục: Nguyễn Thành Giung 

 Bộ trưởng An ninh: Nguyễn Văn Tâm 

 Thứ trưởng Công an Đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn: Nguyễn Tấn Cường. 

 Cố vấn: Hồ Biểu Chánh 

Thất vọng và cái chết 

Chính phủ Cộng hòa tự trị Nam Kỳ thành lập vội vã, thiếu sự ủng hộ của quần chúng lao động mà chỉ trông vào giới 

trung lưu người Việt, và thậm chí, bị ngay chính người Pháp đối xử tàn tệ. Bản thân chính phủ không có tài chính, 

không có quân đội, không có cả trụ sở. Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh phải lấy phòng mạch bác sĩ của ông làm nơi làm việc 

của chính phủ.
[3]

 

Ngày 10 tháng 11 năm 1946, sau khi nhận thấy mình đã bị Pháp lừa và lợi dụng, ông đã tự tử bằng cách thắt cổ, trên bàn 

viết gần đó có quyển sách thuốc còn mở ra ở trang nói về "Thắt cổ" (Pendaison).
[4]

 

Chú thích 

1. ^ Một số tài liệu ghi cấp bậc ông Xuân là Thiếu tướng là không không chính xác. 

2. ^ Theo Hoàng Hải Thủy, trong "Thủ tướng hai mươi", thì nhà riêng của Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh ở đường Bùi Thị 

Xuân, gần đường Lê Văn Duyệt, chỗ nhìn sang Trụ sở Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency 

for International Development - USAID) và Trụ sở Tổng Liên đoàn Lao công, nay thuộc phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP.HCM. 

3. ^ Người ta tìm thấy xác ông treo cổ bằng dây điện lên song sắt cửa sổ. Thời bấy giờ có tin đồn ông bị nhân viên 

4. ^ Huỳnh Ái Tông, "Văn học miền Nam". 

5. an ninh Pháp (Service de Sécurité) giết rồi làm giả thành vụ tự tử, do sợ bác sĩ Thinh thất vọng vì bị lừa bịp, sẽ lên 

tiếng tố cáo, phản đối chính quyền Pháp. (dẫn theo Hoàng Hải Thủy, "Thủ tướng hai mươi") 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Thinh  
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3- Thủ Tướng Lê Văn Hoạch 

 

 
Bác Sỹ Lê Văn Hoạch ( 1896-1978) 

(ảnh cuả www.ttvnol.com) 

Bác sĩ Lê Văn Hoạch (1896–1978) là Thủ tướng Cộng hòa tự trị Nam Kỳ từ tháng 11 năm 1946 đến tháng 9 năm 1947 

Ông sinh năm 1896 tại Phong Điền (Cần Thơ), tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ tại Pháp năm 1923. 

Ông là một chức sắc của đạo Cao Đài và được phong Bảo Sanh Quân năm 1930. 

Ngày 10 tháng 11 năm 1946, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh, Thủ tướng của Cộng hòa tự trị Nam Kỳ lúc đó, tự sát. Hội đồng 

tư vấn Nam Kỳ nhóm họp để bầu người lên thay. Dưới sự chủ tọa của chủ tịch Béziat, hội đồng tư vấn chọn được 34 

người, rồi 34 người này bầu ra tân thủ tướng. Bác sĩ Lê Văn Hoạch được các nghị viên Pháp dồn hết phiếu cho nên đắc 

cử thủ tướng. 

Tuy nhiên, do chủ trương "Nam kỳ tự trị" phân ly nên gặp sự phản đối quyết liệt của quần chúng. Chính phủ Lê Văn 

Hoạch chỉ tồn tại đến tháng 9 năm 1947 thì sụp đổ. Tướng Nguyễn Văn Xuân lập chính phủ mới nhưng đến tháng 5 năm 

1948 thì đổi tên Cộng hòa tự trị Nam Kỳ thành Nam phần Việt Nam để xác nhận Nam Kỳ là một phần của Việt Nam, 

chuẩn bị cho "giải pháp Bảo Đại". Bác sĩ Lê Văn Hoạch cũng tham gia phái đoàn nhân sĩ sang Hong Kong để bái kiến 

Cựu hoàng Bảo Đại, chuẩn bị thành lập chính quyền Quốc gia Việt Nam. Ông nhiều lần giữ chức vụ Quốc vụ khanh 

trong nhiều chính phủ với tư cách là nhân sĩ Cao Đài trong cả hai thời kỳ Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa. 

Khi Viện Đại học Cao Đài thành lập ngày 17 ngày 4 năm 1973, ông giữ chức Viện trưởng. Ông giữ chức vụ một thời 

gian rồi từ chức và trở về quê nhà ở Cần Thơ an dưỡng tuổi già. 

Ông mất năm 1978 tại tư gia, hưởng thọ 83 tuổi 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_Ho%E1%BA%A1ch 
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4- Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 
Nguyễn Văn Xuân (giữa) ( 1892-1989) 

(ảnh cuả www.nguyen.hoai.van.pagesperso-orange.fr) 

Nguyễn Văn Xuân (1892–1989) là thủ tướng Nam phần Việt Nam từ ngày 8 tháng 10 năm 1947 đến ngày 27 tháng 5 

năm 1948, sau đó giữ chức thủ tướng lâm thời của Quốc gia Việt Nam từ ngày 27 tháng 5 năm 1948 đến 14 tháng 7 năm 

1949. Ông còn là sĩ quan gốc Việt đầu tiên mang quân hàm cấp tướng của quân đội Pháp (1947). 

Ông xuất thân trong một gia đình đại điền chủ ở Nam Kỳ. Vốn gia đình có quốc tịch Pháp, ông sang Pháp học từ nhỏ. 

Học giỏi, ông đậu vào Trường Bách Khoa Paris năm 1912 và gia nhập quân đội Pháp. Ông phục vụ trong binh chủng 

pháo binh, tham gia Thế chiến I và sau đó được từ từ thăng chức. Mặc dầu vậy, trước năm 1945, ông là vị sĩ quan người 

gốc Việt mang quân hàm cao nhất trong quân đội Pháp: Quan năm (Colonel). 

Sau 1946, sau khi chiêu bài Cộng hòa tự trị Nam Kỳ thất bại, người Pháp đã nghĩ đến giải pháp Bảo Đại để chống lại 

phong trào kháng chiến giành độc lập của Việt Minh. Người trung gian của Pháp là Đại tá Nguyễn Văn Xuân. Vào giữa 

năm 1947, Nguyễn Văn Xuân được nhà nước Pháp phong quân hàm Thiếu tướng và ngày 8 tháng 10 năm 1947, ông 

được Hội đồng tư vấn Nam kỳ bầu vào chức vụ thủ tướng và thành lập chính phủ Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, với tên mới 

là chính phủ Nam phần Việt Nam. 

Trong khi đó triều đình Huế cố thương lượng với Pháp về chủ quyền đất nước. Theo Thỏa ước Vịnh Hạ Long ngày 6 

Tháng Chạp giữa Cao ủy Bollaert và Bảo Đại thì Pháp thừa nhận nước Việt Nam "độc lập" nhưng có điều kiện hạn chế 

về ngoại giao, quốc phòng và quy chế dân tộc thiểu số. Để xúc tiến việc trao trả độc lập hoàn toàn và sử đổi những 

khoản trên, ngày 26 Tháng Ba, 1948 ở Hương Cảng Bảo Đại tuyên bố thành lập chính phủ trung ương của Quốc gia Việt 

Nam. Bốn người được đề cử làm thủ tướng lúc bấy giờ là Ngô Đình Diệm, Lê Văn Hoạch, Trần Văn Hữu và Nguyễn 

Văn Xuân nhưng Ngô Đình Diệm và Lê Văn Hoạch khước từ vì không tán thành nghị định thư của Thỏa ước Vịnh Hạ 

Long. Cuối cùng Trần Văn Hữu nhường cho Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt 

Nam.
[1]

 

Ngày 27 tháng 5 năm 1948, tướng Nguyễn Văn Xuân trình danh sách chính phủ. Đến ngày 5 tháng 6 năm 1948 thì tuyên 

cáo Hạ Long được chính thức ký kết, theo đó nước Pháp thừa nhận nền độc lập của Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 

1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Cựu hoàng Bảo Đại đã ký Hiệp ước Elysée, thành lập một chính quyền Việt 

Nam trong khối Liên hiệp Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam, đứng đầu là Bảo Đại. 
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Ngày 1 tháng 4 năm 1949, tướng Nguyễn Văn Xuân được chính phủ Pháp thăng hàm Trung tướng quân đội thuộc địa 

(General de division des troupes coloniales). 

Ngày 24 tháng 4 năm 1949, cựu hoàng Bảo Đại về nước. Hai tháng sau, vào ngày 14 tháng 6, Bảo Đại tuyên bố tạm cầm 

quyền cho đến khi tổ chức được tổng tuyển cử và tạm giữ danh hiệu Hoàng đế để có một địa vị quốc tế hợp pháp. Ngày 

1 tháng 7 năm 1949, chính phủ lâm thời của Quốc gia Việt Nam tấn phong Bảo Đại là Quốc trưởng. Bảo Đại cũng tuyên 

bố tạm kiêm quyền Thủ tướng
[cần dẫn nguồn]

, vì vậy cử tướng Xuân làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. 

Tướng Nguyễn Văn Xuân giữ chức vụ Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ lâm thời đến ngày 21 

tháng 1 năm 1950. Sau khi chính phủ Nguyễn Phan Long được thành lập, tướng Nguyễn Văn Xuân về Pháp và sống 

cuộc đời thầm lặng ở đó cho đến khi mất. 

Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam là chính phủ do thủ tướng Nguyễn Văn Xuân thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1948. Chính 

phủ này tồn tại cho đến năm 1949. 

Thứ 

tự 

Chức vụ Tên 

1 Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân  

2 Phó thủ tướng Trần Văn Hữu  

3 Tổng trưởng Tư pháp Nguyễn Khắc Vệ  

4 Tổng trưởng Bộ Lễ và Giáo dục Nguyễn Khoa Toàn 

5 Tổng trưởng Kinh tế Tài chánh Nguyễn Trung Vinh  

6 Tổng trưởng Thông tin Phan Huy Đán  

7 Tổng trưởng Canh nông Trần Thiện Vàng  

8 Tổng trưởng Y tế Đặng Hữu Chí  

9 Tổng trưởng Công chánh Nguyễn Văn Tỷ 

10 Bộ trưởng Quốc phòng Trần Quang Vinh  

11 Bộ trưởng Phủ thủ tướng Đinh Xuân Quảng  

* Quốc vụ khanh Bắc Kỳ Nghiêm Xuân Thiện  

* Quốc vụ khanh Trung Kỳ Phan Văn Giáo  

* Quốc vụ khanh Nam Kỳ Lê Văn Hoạch  

 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Xu%C3%A2n 
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5- Quốc Trưởng - Thủ Tướng Bảo Đại 
(Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 
Bảo Đại  (1913- 1997) 

Bảo Đại 

Hoàng đế Việt Nam (chi tiết...) 

Chân dung Hoàng đế Bảo Đại 

Hoàng đế nhà Nguyễn 

Trị vì  6 tháng 11 năm 1925 – 30 tháng 8 năm 

1945 
 

Đăng quang 8 tháng 1 năm 1926 

Tiền nhiệm Khải Định 

Kế nhiệm Không có. Chế độ phong kiến chấm dứt 
 

Vợ Nam Phương Hoàng hậu 

[hiện]Hậu duệ 
 

Tên húy 

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 

Niên hiệu 

Bảo Đại (1926 - 1945) 

Triều đại Nhà Nguyễn  

Hoàng gia ca Đăng đàn cung 

Thân phụ Khải Định 

Thân mẫu Từ Cung Hoàng thái hậu 

Sinh 22 tháng 10 năm 1913 

Huế, Việt Nam 

Mất 31 tháng 7, 1997 (83 tuổi) 

Paris, Pháp 

An táng Nghĩa trang Passy 

 

 

Bảo Đại (chữ Hán: 保大; 22 tháng 10, 1913 – 31 tháng 7, 1997) là vị Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều 

Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Đúng ra "Bảo Đại" chỉ là niên hiệu nhà vua nhưng tục 

lệ vua nhà Nguyễn chỉ giữ một niên hiệu nên nay thường dùng như là tên nhà vua. 
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Thuở nhỏ 

Ông hoàng Bảo Đại tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞), còn có tên Nguyễn Phúc Thiển (阮福晪), tục 

danh "mệ Vững"
[1]

 sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913 (ngày 23 tháng 9 năm Quý Sửu) tại Huế, là con của vua Khải Định 

và Từ Cung Hoàng thái hậu. Về thân thế của Bảo Đại vẫn còn nhiều nghi ngờ, vì vua Khải Định bị mang tiếng là bất lực 

và không thích gần đàn bà
[2]

. 

Ngày 28 tháng 4 năm 1922, Vĩnh Thuỵ được xác lập Đông cung Hoàng Thái tử
[3]

. Ngày 15 tháng 6 năm 1922, Vĩnh 

Thuỵ cùng vua cha Khải Định sang Pháp để thưởng ngoạn cuộc triển lãm hàng hóa tại Marseille, Pháp. Tháng 6 năm 

1922, Vĩnh Thụy được vợ chồng cựu Khâm sứ Trung kỳ Jean François Eugène Charles nhận làm con nuôi và học ở 

trường Lycée Condorcet rồi sau ở trường Sciences Po (École libre des sciences politiques), Paris. 

Tháng 2 năm 1924, Vĩnh Thụy về nước để dự Lễ Tứ Tuần Đại Khánh vua Khải Định, đến tháng 11 năm 1924 trở lại 

nước Pháp để tiếp tục học. 

Vua Khải Định mất ngày 6 tháng 11 năm 1925, Vĩnh Thụy về nước thọ tang vua cha và ngày 8 tháng 1 năm 1926, Vĩnh 

Thụy được tôn lên kế vị làm vua lấy niên hiệu Bảo Đại. Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục học tập. Từ 

niên khóa 1930, Bảo Đại theo học trường Khoa học Chính trị (Sciences Po). Sau 10 năm đào tạo ở "Mẫu quốc" ngày 16 

tháng 8 năm 1932, Bảo Đại cùng triều quan, xuống tàu "Đác ta nhăng" (D artagnan) về nước. Ngày 19 tháng 9 năm 

1932, Bảo Đại ra đạo dụ số một tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam triều. Văn bản này hủy bỏ 

"Quy ước" ngày 16 tháng 11 năm 1925 lập ra sau khi Khải Định chết. 

Lên Ngôi 

Tháng 9 năm 1932, Bảo Đại hồi loan trở về nước, chính thức làm vua. Bảo Đại đã cải cách công việc trong triều như sắp 

xếp lại việc nội chính, hành chính...Bảo Đại đã cho bỏ một số tập tục mà các tiên vương đã bày ra như thần dân không 

phải quỳ lạy mà có thể ngước nhìn long nhan nhà vua khi nhà vua tới, mỗi khi vào chầu các quan Tây không phải chắp 

tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua, các quan ta cũng không phải quỳ lạy... Ngày 8 tháng 4, năm 1932, Bảo Đại đã ban hành 

một đạo dụ cải tổ nội các, quyết định tự mình chấp chính và sắc phong thêm 5 thượng thư mới xuất thân từ giới học giả 

và hành chính là Phạm Quỳnh, Thái Văn Toản, Hồ Đắc Khải, Ngô Đình Diệm và Bùi Đằng Đoàn nhằm thay thế các 

thượng thư già yếu hoặc kém năng lực là Nguyễn Hữu Bài, Tôn Thất Đàn, Phạm Liệu, Võ Liêm, Vương Tứ Đại
[4]

 . Ông 

thành lập Viện Dân biểu để trình bày nguyện vọng lên nhà vua và quan chức bảo hộ Pháp và cho phép Hội đồng tư vấn 

Bắc Kỳ được thay mặt Nam triều trong việc hợp tác với chính quyền bảo hộ, tháng 12 năm 1933, Bảo Đại ngự du Bắc 

hà thăm dân chúng. 

Ngày 20 tháng 3 năm 1934, Bảo Đại làm đám cưới với Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan và tấn phong bà làm Nam 

Phương Hoàng hậu. Đây là một việc làm phá lệ bởi vì kể từ khi vua Gia Long khai sáng triều Nguyễn cho đến vua Khải 

Định, các vợ vua chỉ được phong tước Hoàng phi, sau khi mất mới được truy phong Hoàng hậu. Ông là nhà vua đầu tiên 

thực hiện bỏ chế độ cung tần, thứ phi. Cuộc hôn nhân này cũng gặp phải rất nhiều phản đối vì Nguyễn Hữu Thị Lan là 

người Công giáo và mang quốc tịch Pháp. 

Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 1945, Bảo Đại ra đạo dụ 

"Tuyên cáo Việt Nam độc lập", tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt 

Nam. 

Ngày 7 tháng 4 năm 1945, Bảo Đại ký đạo dụ số 5 chuẩn y thành phần nội các Trần Trọng Kim và ngày 12 tháng 5 giải 

thể Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam. 

Thoái vị 
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Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công. Chiều 30 tháng 8, Bảo Đại đã trao quốc ấn và thanh kiếm bạc nạm ngọc 

cho đại diện của chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là ông Trần Huy Liệu. Ông trở thành "công 

dân Vĩnh Thụy". Trong dịp này, ông có câu nói nổi tiếng "Thà làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô 

lệ".
[5]

 

Tháng 9 năm 1945, ông được Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mời ra Hà Nội nhận chức 

"Cố vấn tối cao Chính phủ Lâm thời Việt Nam", ông là một trong 7 thành viên của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Hồ Chí 

Minh đứng đầu. 

Ngày 6 tháng 1 năm 1946, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 16 tháng 3 năm 1946, ông tham gia phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Trùng Khánh thăm viếng Trung 

Hoa, nhưng ông không trở về nước, mà về Côn Minh rồi Hương Cảng. Tại Côn Minh, ông đã tiếp xúc với nhiều giới 

chính trị, trong đó có người Mỹ. Đại Tướng Marshall, đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng 

thống Harry S. Truman. Bảo Đại bèn viết thư về nước xin từ chức "Cố vấn tối cao" trong chính phủ Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa. 

Làm Quốc trưởng 

Năm 1947, cựu trùm mật thám Pháp ở Đông Dương là Cousseau đã tiếp xúc với Bảo Đại tại Hồng Kông, ngỏ ý mời ông 

về nước nắm quyền, hình thành nên "giải pháp Bảo Đại". Có ý kiến cho rằng việc này nhằm chống lại cuộc chiến giành 

độc lập của phong trào Việt Minh
[6]

, cũng có ý kiến cho rằng giải pháp Bảo Đại được đưa ra nhằm phản ứng với xu 

hướng quốc tế trao trả độc lập cho các thuộc địa đồng thời nhằm chống lại sự mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng 

sản tại Đông Dương
[7]

. Còn bản thân Bảo Đại nhận xét rằng "Cái được gọi là giải pháp Bảo Đại hóa ra là giải pháp của 

người Pháp."
[8]

 

Mỹ ủng hộ nguyện vọng độc lập dân tộc tại Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, nhưng với điều kiện lãnh đạo của 

những nhà nước mới "không phải là người cộng sản", Mỹ ủng hộ việc thành lập các "nhà nước phi cộng sản" ổn định 

trong khu vực tiếp giáp Trung Quốc. Theo thuyết Domino, Mỹ hỗ trợ những quốc gia đồng minh tại Đông Nam Á vì 

không hài lòng với điều mà họ cho là "lực lượng cộng sản muốn thống trị Châu Á dưới chiêu bài dân tộc".
[9]

 Bằng viện 

trợ, Mỹ ép Pháp phải nhượng bộ chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam. Chính sách của Mỹ là hỗ trợ người Pháp chiến thắng 

trong cuộc chiến chống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau đó sẽ ép người Pháp rút lui khỏi Đông Dương.
[10]

 

Đầu năm 1947, Pháp cử đại diện gặp Bảo Đại đề xuất về việc đàm phán thành lập một nhà nước Việt Nam độc lập. Để 

hậu thuẫn cho Bảo Đại đàm phán với Pháp về nền độc lập của Việt Nam, các lực lượng chính trị bao gồm Cao Đài, Hoà 

Hảo, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, Đại Việt Quốc dân đảng và Việt Nam Quốc dân đảng liên kết thành lập Mặt 

trận Quốc gia Thống nhất.
[11]

 

Ngày 7/12/1947, tại cuộc họp trên tàu chiến Pháp ở Vịnh Hạ Long, Bảo Đại và Pháp đàm phán rồi ký kết Hiệp ước Vịnh 

Hạ Long. Hiệp ước thể hiện sự đồng thuận của hai bên về việc thành lập Quốc gia Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc độc 

lập và thống nhất của Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, mặc dù nghĩa chính xác của từ "độc lập" và các quyền hạn cụ thể 

của chính phủ mới vẫn chưa được xác định. Chính phủ hoạt động dưới một hiến chương lâm thời, chọn cờ vàng ba sọc 

đỏ làm quốc kỳ và bản "Thanh niên Hành Khúc" với lời nhạc mới làm quốc ca.
[12]

 Quốc gia Việt Nam sẽ có một quân 

đội riêng tuy nhiên phải "sẵn sàng bảo vệ bất cứ phần nào của Liên Hiệp Pháp".
[13]

 Sự độc lập chính trị của nhà nước 

Quốc gia Việt Nam được quy định trong Hiệp ước Vịnh Hạ Long quá nhỏ nên hiệp ước này bị Ngô Đình Diệm và cả 

những chính trị gia trong Mặt trận Quốc gia Thống nhất chỉ trích.
[11]

 

Ngày 24 tháng 4 năm 1948, thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu cũng bay tới Hồng Kông để gặp Bảo Đại 

xin thành lập Chính phủ Lâm thời cho Việt Nam, ngày 15 tháng 5, Bảo Đại gửi thông điệp cho tướng Xuân, tán thành sự 

thành lập Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam do tướng Xuân điều khiển "để giải quyết vấn đề Việt Nam đối với 

Pháp và dư luận Quốc tế". 
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Ngày 5 tháng 6 năm 1948, Bảo Đại đã gặp gỡ Cao ủy Pháp Bollaert ở vịnh Hạ Long, trên chiến hạm Duguay Trouin, để 

đàm phán về nền độc lập và thống nhất của Việt Nam. Tháng 1 năm 1949, Bản tuyên ngôn Việt - Pháp được công bố, 

theo đó nước Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam. 

Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Cựu hoàng Bảo Đại đã ký Hiệp ước Elysée, thành lập 

một chính quyền Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam, đứng đầu là Bảo Đại. Bảo Đại yêu cầu 

Pháp phải trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam và Pháp đã chấp nhận yêu cầu này. 

Ngày 24 tháng 4 năm 1949, Bảo Đại về nước. Hai tháng sau, vào ngày 14 tháng 6, Bảo Đại tuyên bố tạm cầm quyền cho 

đến khi tổ chức được tổng tuyển cử và tạm giữ danh hiệu Hoàng đế để có một địa vị quốc tế hợp pháp. Ngày 20 tháng 6 

năm 1949, thủ tướng Nguyễn Văn Xuân đệ đơn từ chức, Chính phủ Lâm thời Nam phần tuyên bố giải tán. Ngày 21 

tháng 6, thỏa ước Elyseé được công bố. 

Cuối tháng 6 năm 1949, Việt Nam chính thức thống nhất dưới sự quản lý của Quốc Gia Việt Nam.
[11]

 Pháp chuyển giao 

trên danh nghĩa những chức năng hành chính cho Quốc Gia Việt Nam một cách chậm chạp. Tính đến đầu năm 1950, có 

35 quốc gia công nhận Quốc gia Việt Nam.
[14]

 

Ngày 1 tháng 7 năm 1949, Chính phủ Lâm thời của Quốc gia Việt Nam được thành lập theo sắc lệnh số 1-CP của thủ 

tướng, tấn phong Bảo Đại là Quốc trưởng, trung tướng Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc 

phòng
[15]

 (Có tài liệu ghi Bảo Đại là Quốc trưởng kiêm Thủ tướng, Nguyễn Văn Xuân là phó Thủ tướng kiêm Tổng 

trưởng Quốc phòng
[16]

). 

Tháng 1 năm 1950, Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng. Ngày 27 tháng 4 năm 1950, giải tán chính phủ 

Nguyễn Phan Long và ủy nhiệm Thủ hiến Trần Văn Hữu thành lập chính phủ mới. 

Từ tháng 6 cho đến tháng 10 năm 1950, Quốc gia Việt nam và Pháp họp tại Pau (Pháp) để bàn về việc chuyển giao các 

chức năng quản lý xuất nhập cảnh, quan hệ ngoại giao, ngoại thương, hải quan và tài chính cho Quốc gia Việt Nam. Tài 

chính là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất bao gồm việc kiểm soát lợi nhuận từ hoạt động ngoại hối. Kết quả tất cả các 

chức năng trên đã được Pháp chuyển giao cho Quốc gia Việt Nam. Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu sau khi 

ký thỏa thuận với Pháp đã tuyên bố: "Nền độc lập của chúng tôi hiện nay thật tuyệt vời". Các quan chức Pháp phàn nàn 

về Bảo Đại: "Ông ấy tập trung quá mức vào việc lấy lại từ chúng tôi những gì có thể thay vì tìm kiếm sự ủng hộ từ nhân 

dân ... Lịch sử sẽ phán xét ông ấy vì quá chú tâm vào chuyện này". Tuy nhiên người Pháp vẫn giành cho mình quyền 

quan sát và can thiệp đối với những vấn đề liên quan đến toàn bộ Liên Hiệp Pháp. Người Pháp còn có quyền tiếp cận 

mọi thông tin nhà nước, tham dự vào tất cả các quyết định của chính phủ và nhận một khoản nhỏ từ lợi tức quốc gia của 

Việt Nam.
[11]

 

Ngày 8/12/1950, Quốc gia Việt Nam và Pháp ký Hiệp định quân sự thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam bằng cách 

đặt một số đơn vị quân đội Pháp tại Việt Nam dưới quyền chỉ huy của Quốc gia Việt Nam. Dự kiến quân đội này sẽ bao 

gồm 120.000 quân và 4.000 sĩ quan. Tất cả sĩ quan đều phải là người Việt.
[13]

 Pháp có trách nhiệm hỗ trợ Quốc gia Việt 

Nam thành lập những đơn vị mới do sĩ quan Việt Nam chỉ huy và đào tạo sĩ quan người Việt thay thế dần những sĩ quan 

Pháp đang hiện diện trong Quân đội Quốc gia Việt Nam. 

Chính phủ do Trần Văn Hữu làm Thủ tướng tồn tại đến ngày 6 tháng 6 năm 1952 thì phải cáo lui, nhường chỗ cho 

Nguyễn Văn Tâm lên làm thủ tướng cùng thành phần tổng, bộ trưởng đa số là người do Pháp đào tạo. 

Ngày 20 tháng 11 năm 1953, hoàng thân Bửu Lộc từ Pháp về Sài Gòn lập chính phủ thay thế chính phủ Nguyễn Văn 

Tâm. Thời gian này, Quốc trưởng Bảo Đại sống và làm việc tại biệt điện ở Đà Lạt. Xung quanh nơi ở của Bảo Đại có cả 

một trung đoàn Ngự lâm quân bảo vệ và có cả một đoàn xe riêng gọi là "công xa biệt điện", lại có cả một đội máy bay 

riêng do các phi công người Pháp lái phục vụ. 
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Ngày 11 tháng 1 năm 1954, Chính phủ mới do Bửu Lộc thành lập trình diện Bảo Đại nhưng đến ngày 16 tháng 6 năm 

1954, Bửu Lộc từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm về nước, ngày 6 tháng 7, Ngô Đình Diệm thành lập 

chính phủ mới. 

Sau Hiệp định Genève 1954, Pháp phải rút khỏi Đông Dương, chính quyền và quân đội Quốc gia Việt Nam tập kết ở 

miền Nam Việt Nam chờ tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam. 

Ngô Đình Diệm tiến hành cải tổ chính phủ lần thứ nhất vào ngày 24 tháng 9 năm 1954 và lần thứ hai vào ngày 10 tháng 

5 năm 1955. 

Tháng 9 năm 1954, tướng Nguyễn Văn Hinh không chịu dưới quyền chỉ huy của Ngô Đình Diệm nên đánh điện sang 

Pháp nhờ Bảo Đại can thiệp. Bảo Đại điện về Sài Gòn triệu tập Diệm sang Cannes gặp Bảo Đại để bàn lại việc sắp xếp 

nhân sự nhưng Diệm không đi. Bảo Đại quyết định điện về Sài Gòn cách chức thủ tướng của Ngô Đình Diệm. 

Tuy nhiên, ngày 4 tháng 10 năm 1955, Ủy ban trưng cầu dân ý thành lập đưa ý kiến đòi truất phế Quốc trưởng Bảo Đại 

và đưa Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Quốc trưởng. Khi cử tri đi đến nơi bỏ phiếu, họ thấy rằng nơi đây đã bị 

những người ủng hộ Ngô Đình Diệm kiểm soát. Một cử tri sau khi bỏ phiếu đã nói rằng "Người chỉ đạo nói cho chúng 

tôi hiểu rằng ở đây chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là phiếu đỏ (Ngô Đình Diệm) sẽ được bỏ vào hòm phiếu hoặc phiếu 

xanh sẽ bị loại đi".
[cần dẫn nguồn]

 Trong trường hợp này Bảo Đại đã mất cơ hội trở về chính quốc với 5.721.735 phiếu truất 

còn Ngô Đình Diệm được suy tôn lên chức vị Quốc trưởng, Bảo Đại sống lưu vong ở Pháp khi mới 40 tuổi cho đến khi 

qua đời vào ngày 31 tháng 7 tại Paris.
[17][18]

 

Cuộc sống lưu vong 

 

 
Cựu hoàng Bảo Đại tại Paris 

Ông sống tại Cannes, sau đó chuyển đến vùng Alsace. Bảo Đại giao du với Jean de Beaumont, cựu nghị sĩ Nam Kỳ, một 

tay săn bắn có hạng. Bị cơ quan thuế để mắt tới, không còn tiền tài trợ của chính phủ Pháp, ông phải bán dần tài sản của 

mình. Năm 1963, Nam Phương Hoàng hậu qua đời ở Chabrignac. Năm 1982, khi đã tiêu pha hết cả tài sản, Bảo Đại kết 

hôn với Monique Baudot, một phụ nữ Pháp kém Bảo Đại hơn 30 tuổi (Monique Baudot sinh năm 1946). Bảo Đại nhập 

đạo Công giáo lấy tên thánh là Jean-Robert. 

Trong thời gian này, ảnh hưởng của Bảo Đại tại các khu vực như Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế vẫn còn rất lớn. Chính 

vì vậy phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) đã phái các đại diện sang Pháp nhằm thuyết phục Bảo Đại tham 

gia một chính phủ liên hiệp nhằm thống nhất Việt Nam, nhờ đó thông qua Bảo Đại thì miền Bắc có thể thu hút thêm 

những người ủng hộ tại các địa phương mà Bảo Đại có ảnh hưởng. Dưới ảnh hưởng của các cuộc gặp mặt này, trong 

những buổi phát biểu công khai Bảo Đại đã thể hiện lập trường chống lại sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Việt 

Nam, chỉ trích chính phủ Nguyễn Văn Thiệu và kêu gọi thành lập một chính phủ liên hiệp tự do, trung lập và hòa bình 

tại Việt Nam. 

Năm 1982, nhân khai trương Hội Hoàng tộc ở hải ngoại, Bảo Đại lần đầu tiên sang thăm Mỹ với tư cách cá nhân. Trong 

chuyến đi này ông đã nhận tên cha để làm lại giấy khai sinh cho những người con ngoại hôn trước đây không ghi tên 

cha. Tại thị trấn Sacramento, ông được tặng chiếc chìa khóa vàng tượng trưng cho thị trấn này. Ông cũng được bà thị 
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trưởng thành phố Westminster, California tặng danh hiệu "công dân danh dự" của thành phố. Ông cũng thăm viếng và 

chúc mừng các buổi lễ của cộng đồng Phật giáo và Đạo Cao đài người Việt ở California cùng các cộng đồng người Mỹ 

gốc Việt ở Texas. Bảo Đại cũng nhân dịp này thăm dò ý kiến của các cộng đồng người Việt sống ở Hoa Kỳ, từ đó tìm ra 

giải pháp cho việc hòa giải dân tộc. 

Tang lễ 

 

Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thọ nhất nhà Nguyễn. Ông qua đời vào 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y 

viện Val-de-Grâce
[19]

, hưởng thọ 85 tuổi. Ông cũng là một phế đế sống thọ nhất trên thế giới thời hiện đại. Trước đó ông 

có nhận lời về tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie) được tổ chức tại Hà Nội vào 

1997.
[cần dẫn nguồn]

 

Đám tang Bảo Đại được tổ chức một cách lặng lẽ vào lúc 11 giờ ngày 6 tháng 8 năm 1997 tại nhà thờ Saint-Pierre de 

chaillot số 35 đại lộ Marceau, quận 16 Paris và linh cữu được mai táng tại nghĩa địa Passy trên đồi Trocadero.
[20]

 

Trả lời BBC về sự kiện này, bà Monique nói "Ngày hôm nay tôi rất đau buồn. Dĩ nhiên rồi, trước hết và trên hết là vì 

chồng tôi vừa qua đời. Nhưng hôm nay trang sử của triều Nguyễn Việt Nam cũng được chấm dứt. Tôi cầu nguyện cho 

chồng tôi".[21]
 

Vợ và tình nhân 

Theo tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang, trong cuốn Giai thoại và sự thật về Bảo Đại, vua cuối cùng Triều Nguyễn, Nhà 

xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2006, thì những người vợ và tình nhân của Bảo Đại gồm: 

1. Nam Phương Hoàng hậu, quê Gò Công, Tiền Giang, có 5 người con 

2. Bùi Mộng Điệp, quê Bắc Ninh, không hôn thú, có 3 người con 

3. Lý Lệ Hà, quê Thái Bình, vũ nữ, không hôn thú, không có con 

4. Hoàng Tiểu Lan (Jenny Woong), vũ nữ Trung Hoa lai Pháp, không hôn thú, có 1 con gái 

5. Lê Thị Phi Ánh ở Huế, không hôn thú, có 2 người con 

6. Vicky (Pháp), không hôn thú, có 1 con gái 

7. Clément(?), vũ nữ và buôn lậu ở xóm Cigalle (Pháp), không hôn thú 

8. Monique Marie Eugene Baudot (Pháp), có hôn thú, không có con 

Các con 

Vua Bảo Đại có 8 người vợ, tình nhân và có 13 người con. 

Với Nam Phương Hoàng hậu 

1. Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1936, mất ngày 28 tháng 7 năm 2007 

2. Công chúa Nguyễn Phúc Phương Mai,sinh ngày 1 tháng 8 năm 1937 tại Đà Lạt 

3. Công chúa Nguyễn Phúc Phương Liên, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1938 

4. Công chúa Nguyễn Phúc Phương Dung, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1942 

5. Hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thắng, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1943 

Với bà Mộng Điệp 

1. Nguyễn Phúc Phương Thảo, sinh năm 1946 

2. Nguyễn Phúc Bảo Hoàng, sinh năm 1954 
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3. Nguyễn Phúc Bảo Sơn, sinh năm 1957 

Với bà Hoàng Tiểu Lan 

1. Nguyễn Phúc Phương An 

Với bà Phi Ánh 

1. Nguyễn Phúc Phương Minh 

2. Nguyễn Phúc Bảo Ân 

Với bà Vicky 

1. Nguyễn Phúc Phương Từ 

Bảo Đại còn có một người con do bà Từ Cung nuôi, nhưng không rõ là con bà nào do ông không tiết lộ[22]
. 

Câu nói nổi tiếng 

 Ta không muốn một quân đội nước ngoài làm đổ máu thần dân ta.
[23]

 phát biểu khi từ chối sự bảo vệ của 

quân Nhật chống lại nguy cơ đảo chính của Việt Minh 

 Làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ.
[24]

 

 Cái được gọi là giải pháp Bảo Đại hóa ra là giải pháp của người Pháp.
[25]

 

 Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến huynh đệ tương tàn và ít nhất là phục hồi hòa bình cùng sự hòa hợp.
[26]

 

phát biểu năm 1972 nhằm kêu gọi hòa bình và hòa hợp dân tộc ở Việt Nam 

 Xin cho tôi được sống và chết trong bình yên.
[27]

 

Trong thơ ca 

Khi Bảo Đại sang Trung Quốc, nhà thơ Việt Nam đương thời Tú Mỡ có bài thơ châm biếm về việc này.
[28]

 

Trong điện ảnh 

Hình tượng Bảo Đại được dựng thành bộ phim "Ngọn nến Hoàng cung" năm 2004 do diễn viên Huỳnh Anh Tuấn 

đóng.
[29]

 

Tiền đồng "Bảo Đại thông bảo" 

Tiền đồng Bảo Đại thông bảo (保大通寶) là loại tiền đồng Việt Nam kiểu cổ sau cùng được chế tạo. Có ba loại tiền Bảo 

Đại Thông bảo: loại tiền đúc cỡ nhỏ, loại tiền đúc cỡ lớn mặt sau có nổi chữ "mười văn" và loại tiền đúc lớn có mặt sau 

"trơn". Tất cả được phát hành vào năm 1933. 

Chú thích 

1. ^ [1] Truất phế Bảo Đại và khai sinh Đệ nhất Cộng hòa: Ký ức 50 năm sau. 

2. ^ Xem thêm bài "Vua Bảo Đại con ai" của Võ Hương An 

3. ^ Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, NXB Thuận Hóa, 1995, Tr 405 

4. ^ việc này được Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn ghi lại trong bài thơ sau: Năm trụ khi không rớt cái ình, Đất trời sấm 

dậy thảy đều kinh. Bài không đeo nữa đem dâng Lại, Đàn nỏ ai nghe khéo dấu Hình. Liệu thế không xong Binh 

chẳng được, Liêm đằng giữ tiếng Lễ đừng rinh. Công danh thôi thế là hưu hỉ, Đại sự xin nhường lớp hậu sinh. 

Nguyễn Phúc Tộc gia phả, NXB Thuận Hóa, 1995, Tr. 405 

5. ^ Quỳnh Cư-Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, NXB Thanh niên, 1999, trang 383 

6. ^ Quỳnh Cư-Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, NXB Thanh niên, 1999, trang 384 

7. ^ The first Indochina war : French and American policy 1945-54 - Ronald E Irving - London : Croom Helm, 1986 
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8. ^ H. R. McMaster (1998). Dereliction of Duty: Johnson, McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies That Led 

to Vietnam. New York, New York: HarperCollins Publishers, Inc.. 

9. ^ The Pentagon Papers, Chapter 2, "U.S. Involvement in the Franco-Viet Minh War, 1950-1954", 

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT - Harry S. Truman President, trích "Recognition by the United States of 

the three legally constituted governments of Vietnam, Laos' and Cambodia appears desirable and in accordance with 

United States foreign policy for several reasons. Among them are: encouragement to national aspirations under 

non-Communist leadership for peoples of colonial areas in Southeast Asia; the establishment of stable non-

Communist governments in areas adjacent to Communist China; support to a friendly country which is also a 

signatory to the North Atlantic Treaty; and as a demonstration of displeasure with Communist tactics which are 

obviously aimed at eventual domination of Asia, working under the guise of indigenous nationalism." 

10. ^ The Pentagon Papers, Chapter 2, "U.S. Involvement in the Franco-Viet Minh War, 1950-1954", Trích "The U.S.-

French ties in Europe (NATO, Marshall Plan, Mutual Defense Assistance Program) only marginally strengthened 

U.S. urgings that France make concessions to Vietnamese nationalism. Any leverage from these sources was 

severely limited by the broader  

Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 

                                                                                        

6- Thủ Tướng Nguyễn Phan Long 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 
Nguyễn Phan Long (1889 - 1960) 

Nhà báo Nguyễn Phan Long (1889–1960) là một nhà báo, nhà hoạt động chính trị Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Ông 

từng được Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định làm Thủ tướng đầu tiên của chính phủ Quốc gia Việt Nam kiêm Tổng trưởng 

Nội vụ trong một thời gian ngắn (chưa đầy 4 tháng). 

Thân thế và khởi sự với nghề giáo 

Ông sinh năm 1889, trong một gia đình điền chủ lớn lâu đời ở Nam Kỳ, trú quán lâu năm tại Sài Gòn. Thuở nhỏ, ông 

học tại trường Albert Sarraut Hà Nội, sau đó du học Pháp. Trong những năm cuối cùng của thế kỷ 19, ông cùng với Bùi 

Quang Chiêu, Dương Văn Giáo và một số trí thức người Việt quốc tịch Pháp tập hợp thành một nhóm sinh hoạt chính 

trị, với mục đích can thiệp với chính quyền thực dân nhằm ban hành các đạo luật hoặc quy chế cho dân bản xứ tầng lớp 

trên ở Đông Dương có quyền tham chính và được hưởng các quyền lợi ngang với người Pháp. 

Sau khi về nước, ông khởi đầu với nghề dạy học và mở trường trung học Nguyễn Phan Long nổi tiếng dạy hay thời bấy 

giờ. 
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Bước vào nghề báo và hoạt động chính trị 

Từ năm 1917, ông bắt đầu tham gia cộng tác với tờ La Tribune Indigène (Diễn đàn bản xứ) của Nguyễn Phú Khai và 

Bùi Quang Chiêu. Năm 1919, Bùi Quang Chiêu tập hợp các bạn đồng chí để thành lập Đảng Lập hiến Đông Dương 

(tiếng Pháp: Parti Constitutionaliste Indochinois), với mục tiêu đấu tranh cho quyền tham chính của dân bản xứ ở Nam 

Kỳ. Đảng Lập Hiến được đăng ký thành lập năm 1923 ở Pháp nhưng hầu hết các thành viên của nó đều ở Nam Kỳ, tuy 

không có tổ chức chặt chẽ và phát triển rộng rãi, nhưng cũng có thể xem là có tiếng vang ở Nam Kỳ. 

Tờ La Tribune Indigène từ đó trở thành phương tiện phát ngôn của đảng Lập Hiến. Do lập trường đấu tranh cho quyền 

lợi của dân bản xứ tầng lớp trên, chính quyền thực dân Pháp cách tất cả các khoản tài trợ cho La Tribune Indigène. Năm 

1920, tờ L’Echo annamite (Tiếng vọng An Nam) được chính quyền thực dân Pháp cho phép xuất bản và Nguyễn Phan 

Long được cử làm chủ bút. Tuy nhiên, khuynh hướng của L’Echo annamite dưới ảnh hưởng của Nguyễn Phan Long 

cũng nhanh chóng chuyển hướng tán thành đảng Lập Hiến.
[1]

 

Năm 1924, ông cùng Nguyễn Tấn Dược soạn ra tài liệu "Khảo cứu về giao ước chuyển nhượng quyền vận tải lúa, gạo, 

cám và bắp trong thương khẩu Sài Gòn - Chợ Lớn" nhằm phản đối việc chuyển nhượng quyền vận tải lúa, gạo, cám và 

bắp cho ở thương khẩu Sài Gòn - Chợ Lớn cho nhóm tư bản mà Nguyễn Phan Long gọi là “hội Candelier”. Đây là một 

tài liệu quan trọng đầu tiên trong việc bảo vệ quyền lợi thương mãi của người bản xứ. 

Tháng 1 năm 1925, đảng Lập Hiến chính thức tuyên cáo hoạt động và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của quần 

chúng mà cao điểm là cuộc tiếp đón Bùi Quang Chiêu tại Sài Gòn năm 1926. Chính vì vậy, tờ La Tribune Indochinoise 

(Diễn đàn Đông Dương) ra đời để cổ súy cho chủ nghĩa Pháp-Việt đề huề. Nguyễn Phan Long được cử làm chú bút của 

tờ báo. Năm 1928, một phiên bản tiếng Việt của tờ La Tribune Indochinoise là tờ Đuốc Nhà Nam ra đời. Nguyễn Phan 

Long kiêm luôn chức chủ bút của Đuốc Nhà Nam. Thời gian này, ông cũng bắt đầu tham gia hoạt động chính trường, 

ứng cử và được bầu vào chức Nghị viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. 

Nổi tiếng với khả năng thông thạo tiếng Pháp và sự hiểu biết về văn học Pháp, Nguyễn Phan Long đã có những đóng 

góp nhất định cho nền báo chí Việt Nam nói chung và Nam Kỳ đầu thế kỷ 20 nói riêng. Những cuộc bút chiến của 

Nguyễn Phan Long (tờ Đuốc Nhà Nam) và Phan Khôi (tờ Trung Lập) năm về trách nhiệm của người làm chính trị trước 

thời cuộc và vận mệnh người dân đã không chỉ thu hút sự quan tâm về phương diện thông tin mà còn là tiêu biểu của sự 

phát triển về học thuật của báo chí Nam Kỳ. Cuộc bút chiến kết thúc với lời xin lỗi và đề nghị chấm dứt tranh cãi đăng 

trên Đuốc Nhà Nam cũng được xem như là tiêu biểu của tinh thần khách quan học thuật, không tị hiềm cá nhân của 

Nguyễn Phan Long. 

Ông còn là một nhà văn, với các tác phẩm chính bằng tiếng Pháp của ông là: Cannibale par persuasion, Le Roman de 

Mademoiselle Lys (Chuyện đời cô Huệ). Thêm vào đó, ông viết một số sách nghiên cứu và giới thiệu về ẩm thực truyền 

thống. 

Về phương diện chính trị, Nguyễn Phan Long cũng có một số đóng góp nhất định. Năm 1927, ông cùng với các chí sĩ 

Phan Văn Trường, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Ninh, Vũ Đình Dy vận động chính phủ Pháp bãi bỏ điều kiện Pháp 

tịch cho những học sinh muốn sang Pháp du học. Chính nhờ việc này, số lượng học sinh người Việt sang Pháp du học 

bắt đầu tăng lên, một số không nhỏ trong số đấy về sau trở thành nòng cốt của lực lượng trí thức đấu tranh giành độc lập 

cho Việt Nam sau này. 

Nguyễn Phan Long và đạo Cao Đài 

Do chủ trương Pháp-Việt đề huề, thỏa hiệp với thực dân Pháp nhằm dành quyền lợi về kinh tế, chính trị cho dân bản xứ 

tầng lớp trên, thiếu hẳn sự ủng hộ của đông đảo quần chúng và không có thực lực, đảng Lập Hiến nhanh chóng bị chính 

quyền chi phối. Năm 1930, đảng Lập Hiến ngừng hoạt động một cách lặng lẽ. 
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Mặt dù vậy, với quá trình hoạt động của mình, Nguyễn Phan Long vẫn là một nhà hoạt động chính trị xã hội có uy tín 

thời bấy giờ. Năm 1936, ông tham gia phong trào Đông Dương đại hội vận động dân chủ. Tuy nhiên, phong trào bị Pháp 

khủng bố trắng, ông bị cô lập một thời gian. 

Ông bắt đầu chuyển hướng cổ súy nhiệt thành cho tinh thần của đạo Cao Đài trong nhiều bài báo của mình
[2]

. Thậm chí, 

trong năm 1936, ông còn giữ chức vụ Tổng trưởng Liên Hòa Tổng hội, một tổ chức nỗ lực thống nhất tổ chức giáo hội 

toàn đạo Cao Đài nhưng bất thành
[3]

. Tuy nhiên, ông không phải là tín đồ Cao Đài. Dù vậy, tên ông đã được nhắc đến 

trong quyển "Nhân vật Cao Đài giáo - quyển thứ nhất" của Đồng Tân, xuất bản năm 2006 ở Ôxtrâylia, trong đó viết về 

33 nhân vật của Cao Đài giáo, cùng với một số người như Ngô Minh Chiêu, Lê Văn Trung, Phạm Công Tắc… Thậm 

chí, Huỳnh Tâm, tác giả quyển "Cao Đài dưới chế độ Cộng sản Việt Nam" còn khẳng định “Việt Minh đã nắm được 

những chuyên viên tôn giáo … như Nguyễn Phan Long, Cao Triều Phát và một số chi phái làm cộng sự viên cho Việt 

Minh…”. 

Những hoạt động cuối đời 

May mắn hơn số phận bi thảm của người bạn Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long không bị Việt Minh thủ tiêu khi 

Việt Minh nắm quyền tại miền Nam. Tuy nhiên, sự thất bại của đảng Lập Hiến cũng làm cho ông dần hiểu rõ hơn về bộ 

mặt thật của chính quyền thuộc địa. Sau khi Pháp tái chiếm Nam Bộ năm 1945, ông tiếp nhận và cải tổ lại tờ L’Echo 

annamite thành tờ L’Echo du Vietnam (Tiếng vọng Việt Nam), chủ trương chống ly khai. Chính vì xu hướng mới này, 

ông từng bị các nhân vật phân ly trong chính phủ Nam Kì tự trị kỳ thị, trấn áp một thời gian. 

Tuy nhiên, cuối cùng thì "Giải pháp Bảo Đại" cũng ra đời, về danh nghĩa thống nhất một nước Việt Nam với Quốc 

trưởng Bảo Đại. Ngày 1 tháng 7 năm 1949, Chính phủ Bảo Đại được thành lập, trong đó Quốc trưởng Bảo Đại kiêm 

nhiệm Thủ tướng của Quốc gia Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Xuân làm Phó thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc 

phòng. Nguyễn Phan Long được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Ngoại giao
[4]

. Ngày 21 tháng 1 năm 1950, Quốc trưởng Bảo 

Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội vụ của Quốc gia Việt Nam
[5]

. Tuy nhiên, chỉ 3 

tháng sau, ngày 27 tháng 4 năm 1950, ông phải từ chức
[6]

 dưới áp lực của Phủ Cao ủy Pháp vì cho rằng ông có quá nhiều 

tư tưởng Quốc gia độc lập và tỏ ra thân Mỹ.
[7]

. 

Sau khi từ chức, ông tiếp tục trở lại sống bằng nghề dạy học và viết báo. Từ đó, ông sống thầm lặng đến khi qua đời tại 

nhà riêng ở Sài Gòn ngày 16 tháng 7 năm 1960, thọ 71 tuổi. Dư luận đương thời cho là ông bị Ngô Đình Nhu đầu 

độc
[cần dẫn nguồn]

. 

Vị trí trong làng báo Nam Kỳ 

Những tờ báo mà Nguyễn Phan Long từng làm việc 

 Tribune Indigène (Diễn đàn bản xứ) là tờ báo tiếng Pháp đầu tiên của người Việt, ra đời tháng 8 năm 

1917 ở Nam Kỳ, nguyên do Nguyễn Phú Khai thành lập và được chính quyền thực dân Nam Kỳ tài trợ. 

 L’Echo annamite (Tiếng vọng An Nam), ra đời năm 1920
[8]

 cũng là một tờ báo tiếng Pháp, được chính 

quyền thực dân Pháp tài trợ với mục đích cạnh tranh với Tribune Indigène. Nguyễn Phan Long được 

quyền toàn quyền Georges Maspéro chọn làm chủ bút. 

 La Tribune Indochinoise (Diễn Đàn Đông Dương), một phiên bản thay thế cho Tribune Indigène, do Bùi 

Quang Chiêu thành lập năm 1926. 

 Đuốc Nhà Nam là một tờ báo tiếng Việt, thành lập năm 1928 bởi Dương Văn Giáo (1900-1945). Tờ báo 

được xem là một phiên bản tiếng Việt của La Tribune Indochinoise. 

 L’Echo du Vietnam (Tiếng vọng Việt Nam), là phiên bản tái lập của L’Echo annamite vào năm 1945. 
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Đánh giá 

Trong số những tờ báo nêu trên, Nguyễn Phan Long từng là chủ bút của 3 tờ a Tribune Indochinoise, L’Echo annamite 

và Đuốc Nhà Nam. Nhưng hai tờ báo mà ông có ảnh hưởng lớn hơn là L’Echo annamite và Đuốc Nhà Nam, trong đó, 

ông phụ trách mục Chính trị (Directeur politique) và kinh tế, thương mại. Cả hai đã đấu tranh, trong điều kiện kiểm 

duyệt gắt gao của chính quyền thuộc địa và sở báo chí Nam Kỳ, nhằm bảo vệ quyền lợi của dân bản xứ. 

Nguyễn Phan Long thông thạo tiếng Pháp, viết, sáng tác bằng tiếng Pháp rất giỏi. Nhà báo Phan Khôi đánh giá ông là 

“người làm báo Tây có tiếng nhứt xứ nầy hơn mười năm nay” (từ năm 1920 đến 1930). Tuy nhiên, những bài báo bằng 

tiếng Việt của ông đăng trên tờ Đuốc Nhà Nam thì cũng nhận được nhiều khen ngợi như: “xưa nay ông Long chưa hề 

viết bài bằng tiếng mẹ đẻ, bây giờ ông bắt đầu viết trong tờ báo của ông. Phần nhiều nhà tây học viết quốc ngữ ít sành! 

Vậy mà ông viết được; mấy bài lúc mới ra, bài nào cũng nghe xuôi, đáng cho vào hạng khá”. Đây là trường hợp rất 

hiếm thời bấy giờ, vì đa phần các nhà báo Tây học lúc đó, viết bằng tiếng Pháp thì rất giỏi nhưng viết bằng tiếng Việt lại 

không tốt bằng. 

Trong suốt cuộc đời làm báo của Nguyễn Phan Long, có thể thấy rõ ông truyền bá tư tưởng đấu tranh ôn hòa, thỏa hiệp 

với thực dân để giành quyền lợi về kinh tế cho người Việt, chủ trương dành độc lập dân tộc thông qua việc duy tân, du 

nhập văn hóa phương Tây. Ông cùng với các thành viên Lập Hiến đã xây dựng hình thức đấu tranh qua báo chí, nghị 

trường, thỉnh nguyện thư với chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương về những vấn đề đảm bảo quyền lợi của dân An 

Nam trong các lĩnh vực như: giáo dục, tòng quân, báo chí, tín ngưỡng, thuế khoá, xã hội, nông nghiệp... 

Nhà báo Phan Khôi đã viết: “Ban đầu lấy làm lạ, sau rồi thấy ra có lẽ lắm, có lẽ là Đuốc nhà Nam không dính dấp gì 

với đảng Lập hiến thiệt chẳng chơi. Bởi vì Đuốc nhà Nam bấy giờ nhiều bài kịch liệt, có bài muốn phản đối hẳn với cái 

chủ nghĩa lập hiến. Thứ nhứt là có đôi bài công kích mấy ông điền chủ dữ lắm, chúng tôi thấy vậy phải hỏi nhau rằng 

sao mấy ông điền chủ lại bằng lòng bỏ tiền ra để mua lấy sự công kích mình”. Bản thân "Đuốc Nhà Nam" cũng viết rõ: 

"Chú trọng về giới nông dân, lao động cốt rọi các tia sáng cho anh em bước tới để ngày sau tất cả thôn quê đều làm đèn 

điện như ở bên Nga"
[9]

, thậm chí còn dám lên án chế độ thực dân Pháp: "nói cho đích đáng thì chủ nghĩa thực dân là 

nguyên do của những cuộc chiến tranh, là cái tánh háo thắng, háo tiêu diệt các nước"
[10]

. 

Tuy nhiên, là một trí thức Tây học có trình độ cao và được xã hội trọng vọng, cũng như các thành viên Lập Hiến khác, 

Nguyễn Phan Long thường tỏ rõ thái độ nghi ngờ nhận thức chính trị của tầng lớp bình dân. Ông viết: "Tôi dám chắc 

rằng trong đám dân biểu tình, ngoài mấy anh đầu đảng ra không nói, còn mấy người sau đều là đám dân ngu khờ khạo 

bị chúng cám dỗ hết thảy. Thiệt vậy, theo người ở Hốc Môn nói với tôi, có nhiều người ở trong làng xưa nay là dân 

nghèo khù khờ ngu dại thế mà bị Cộng Sản đến diễn thuyết, nói những lời dưới đất trên trời, làm cho những người ấy 

hóa ra những người biểu tình rất hăng hái!”
[11]

. Ông cho rằng, việc chính trị chỉ dành riêng cho những người thuộc tầng 

lớp trí thức tài giỏi và giàu có như ông, không phải là việc của đám “dân ngu khờ khạo”. 

Thái độ không tin tưởng vào sức mạnh đông đảo quần chúng đã làm đảng Lập Hiến nhanh chóng thất bại. Các thành 

viên nó dù có uy tín bởi trình độ văn hoá và địa vị xã hội nhưng do thiếu hậu thuẫn của quần chúng nên trở thành những 

chính khách mờ nhạt. Nguyễn Phan Long cũng không ngoại lệ. Họ đấu tranh với chính quyền thực dân để mở rộng 

quyền tự trị của người Việt, mở rộng tự do - dân chủ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội Việt Nam theo 

hướng phương Tây hoá. Con đường của Nguyễn Phan Long và đảng Lập Hiến là con đường ôn hoà, bất bạo động theo 

chủ trương giành lại quyền tự quyết dân tộc từ từ bằng sự thoả hiệp, đối thoại với chính quyền bảo hộ Pháp. Sự phát 

triển kinh tế, văn hoá, cùng ý thức dân tộc ngày càng cao của người Việt là cơ sở để gây áp lực khiến người Pháp phải 

chấp nhận nhượng bộ. Đó là con đường nhiều chính trị gia tại các nước thuộc địa khác đã đi theo. 

Có thể nói, tên tuổi Nguyễn Phan Long rất được trọng vọng trong làng báo đầu thế kỷ 20, qua đề cập của một số nhà báo 

thời đó như Phan Khôi, Vũ Bằng. Vũ Bằng viết: “Về sau này, tôi lại nghe thấy có người làm một câu thơ mà đuổi được 

giặc, làm báo như hạng Nguyễn Phan Long, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, viết một bài, Tây sợ "chết cha chết mẹ", 

phải mua chuộc hàng ngàn, hàng vạn mà chưa chắc đã êm... Mê quá.”. Thế nhưng, cũng khá giống với Lê Văn Trương, 

cây bút nổi tiếng trong làng văn, làng báo Việt Nam thời kỳ bấy giờ, Nguyễn Phan Long tuy từng có nhiều tác phẩm ấn 
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tượng, được người cùng thời ngợi khen, nhưng vì lý do chính trị nên trong một thời gian dài không được nhắc đến cũng 

giống các tên tuổi lớn khác như Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim ... 

Chú thích 

1. ^ (tiếng Pháp) Đình Thảo Trịnh, Dinh Khai Trinh, Décolonisation du Viêt Nam: un avocat témoigne, Editions 

L'Harmattan, 1994, ISBN 9782738423689 , p. 45 

2. ^ (tiếng Pháp) Gustave Meillon, Le Caodaïsme - 3 

3. ^ (tiếng Pháp) Gustave Meillon, Le Caodaïsme - 1 

4. ^ Sắc lệnh 1-CP ngày 1 tháng 7 năm 1949 của Quốc trưởng Bảo Đại. 

5. ^ Sắc lệnh số SL.6/QT ngày 21 tháng 1 năm 1950. 

6. ^ Tuy nhiên mãi đến ngày 6 tháng 5 năm 1950, chính phủ Trần Văn Hữu mới được thành lập. 

7. ^ Ellen J. Hammer, Struggle for Indochina, 1940-1955, Stanford University Press, 1955 ISBN 9780804704588 , pp. 

273-274 

8. ^ (tiếng Pháp) Vĩnh Đào, Quelques notes sur Eugène Dejean de la Batie 

9. ^ "Đuốc Nhà Nam", số ra ngày 23 tháng 10 năm 1928. 

10. ^ "Đuốc Nhà Nam", số ra ngày 18 tháng 10 năm 1928. 

11. ^ "Đuốc Nhà Nam", số ra ngày 8 tháng 8 năm 1930. 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Phan_Long). 

 

 

 

7- Thủ Tướng Trần Văn Hữu 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 
Trần Văn Hữu (1895 -1985) 

Trần Văn Hữu (1895 – 1985), quê ở Vĩnh Long, là thủ tướng chính phủ Quốc gia Việt Nam từ tháng 5 năm 1950 đến 

tháng 6 năm 1952. 

Thời trẻ 

Trần Văn Hữu sinh năm 1895, tại làng Long Mỹ, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Thanh Đức, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trong một gia đình địa chủ giàu có. Thân phụ ông giữ chức hương cả trong làng. Lúc nhỏ, Trần Văn 

Hữu học chương trình Pháp. Lớn lên ông sang Pháp du học và tốt nghiệp với bằng kỹ sư canh nông. Khi về nước, ông 

làm việc ở ngân hàng địa ốc.
[1]

 Có điều đặc biệt là ông Trần Văn Hữu sống cùng làng với cựu thủ tướng Việt Nam Cộng 
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hòa Trần Văn Hương, còn nhà ông Phạm Hùng, cựu thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại nằm đối 

diện phía bên kia bờ sông Long Hồ (làng Long Phước, quận Châu Thành, nay là xã Long Phước, huyện Long Hồ). Ba 

thủ tướng trên cùng một dòng sông. 

Tham gia chính trường 

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, sau khi Cách mạng tháng Tám nổ ra và nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành 

lập, quân đội Pháp nổ súng chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh Đông Dương. Với mục tiêu khôi phục chế độ thuộc 

địa ở Việt Nam và Đông Dương, Pháp đã thành lập chính phủ thân Pháp "Nam Kỳ tự trị". Trần Văn Hữu bắt đầu tham 

gia chính trị từ đây. Tháng 7 năm 1946, với tư cách là thành viên trong phái đoàn Pháp, ông lên tàu Dumont Durville 

của Pháp đi dự hội nghị Fontainebleau. 

Tháng 12 năm 1946, một nội các thân Pháp do bác sĩ Lê Văn Hoạch làm thủ tướng được thành lập. Trần Văn Hữu được 

trao chức bộ trưởng tài chính. Do tình hình chính trị bất ổn vào giai đoạn này, nhiều công nhân viên chức bỏ việc, hoặc 

bỏ vào vùng khán chiến. Để đối phó, Trần Văn Hữu quyết định tăng lương cho công chức, kêu gọi họ trở về làm việc 

cho chính phủ. Tuy nhiên, hoạt động của chính phủ Lê Văn Hoạch tỏ ra kém hiệu quả. Một chính phủ khác, do Nguyễn 

Văn Xuân đứng đầu, được thành lập.
[2]

 

Năm 1947, trước khi về nước lập chính phủ, cựu hoàng Bảo Đại mời nhiều nhân vật như ông Ngô Đình Diệm, bác sĩ 

Phan Huy Quát, bác sĩ Lê Văn Hoạch, Trần Văn Hữu, Nguyễn Tôn Hoàn... qua gặp mặt tại Hong Kong. Tháng 10 năm 

1947, Trần Văn Hữu được thăng chức phó thủ tướng trong chính quyền mới. Ông tổ chức lại bộ máy hành chính từ 

trung ương đến địa phương, đưa nhiều người Việt vào nắm quyền với nỗ lực tạo một hình ảnh chính phủ thực quyền của 

người Việt. Tuy nhiên, các cố gắng của ông không đem lại nhiều kết quả vì trên thực tế, chính quyền thực dân Pháp, cả 

dân sự và quân sự ở Việt Nam, vẫn là tiếng nói có ảnh hưởng quyết định.[3]
 

Cuộc đàn áp sinh viên năm 1950 

Tháng 10 năm 1949, một cuộc đấu tranh của sinh viên, học sinh ở Sài Gòn yêu cầu sử dụng tiếng Việt thay cho tiếng 

Pháp trong nhà trường nổ ra và nhanh chóng lan rộng. Cuộc đấu tranh của sinh viên gây tiếng vang và nhận được sự ủng 

hộ từ giới trí thức và báo chí ở Sài Gòn. Cùng nhau, 125 trí thức Sài Gòn đã lên tiếng đòi thả các học sinh bị bắt. 

Trong lúc cuộc vận động của phong trào sinh viên đang lên đến cao trào, Trần Văn Hữu đang giữ chức thủ hiến nam 

phần tại Sài Gòn. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, một đoàn biểu tình khoảng 2.000 người kéo đến dinh thủ hiến đòi Trần Văn 

Hữu thực hiện lời hứa trả tự do cho 12 học sinh bị bắt trong cuộc bãi khóa vừa xảy ra trước đó. Họ yêu cầu ông thả 

người mới chịu giải tán. Khoảng 12 giờ 30 phút, Trần Văn Hữu ra tiếp ban đại diện học sinh trước thềm dinh thủ hiến, 

đe dọa đoàn biểu tình phải giải tán sau 13 giờ 30 phút, nếu không sẽ bị đàn áp. Các sinh viên đã không giải tán và Trần 

Văn Hữu ra lệnh cho khoảng 500 binh lính và cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình bằng vũ lực. Một sinh viên, Trần Văn Ơn, 

thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và bị bắt. Cuộc chống đối bị dập tắt. Ngày 9 tháng 1 sau này được chính quyền 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy làm Ngày học sinh sinh viên Việt Nam.
[4]

 

Lên làm thủ tướng 

Ngày 6 tháng 5 năm 1950, chỉ ba tháng sau vụ đàn áp sinh viên, Trần Văn Hữu thay thế Nguyễn Phan Long nắm giữ 

chức vụ thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam. Trong khoảng hai năm làm thủ tướng, ông đã góp phần xây dựng 

quân đội Quốc gia Việt Nam, thành lập bộ tổng tham mưu quân đội, mở trường đào tạo sĩ quan người Việt nhằm thay 

thế cho sĩ quan Pháp, vũ trang cho các lực lượng giáo phái như Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa và cả quân Bình Xuyên. 

Đầu tháng 9 năm 1951, Trần Văn Hữu dẫn đầu đoàn Quốc gia Việt Nam tham gia hội nghị 51 nước có đóng góp trong 

việc đánh bại Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai tại San Francisco, Mỹ theo lời mời của chính phủ Mỹ. Tại hội 

nghị, ông bày tỏ quan điểm ủng hộ các nước đồng minh phương tây và yêu cầu Nhật Bản bồi thường chiến phí. Ông 

cũng nhân hội nghị này khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nguyên văn: 
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Việt Nam rất là hứng khởi ký nhận trước nhất cho công cuộc tạo dựng hòa bình này. Và cũng vì vậy cần 

phải thành thật lợi dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này, chúng tôi 

xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
[5]

 

Trong thời gian Trần Văn Hữu làm thủ tướng còn diễn ra sự kiện ngày 29 tháng 6 năm 1950, Pháp chính thức công nhận 

Quốc gia Việt Nam là một thành viên có chủ quyền trong khối Liên hiệp Pháp, theo thỏa ước Pau. Ngày 7 tháng 2 năm 

1950, Mỹ và Anh cùng một số quốc gia chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Quốc gia Việt Nam. 

Tòa đại sứ Mỹ đầu tiên đặt tại Sài Gòn do ông Donald Heath, một nhân vật ngoại giao kỳ cựu làm đại sứ. 

Dưới thời ông Trần Văn Hữu, Mỹ bắt đầu dính líu sâu hơn vào tình hình Việt Nam với việc đặt phái bộ quân sự, mở 

chương trình Việt ngữ trên Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và tăng cường viện trợ. Ngày 16 tháng 2 năm 1951, Trần Văn 

Hữu trình diện một nội các mới. Một tháng sau, chính phủ Quốc gia Việt Nam phê chuẩn hiệp định chấp nhận khoản 

viện trợ 16 triệu đô-la Mỹ của Mỹ cho ba nước Đông Dương. Ngày 7 tháng 9 năm 1951, Mỹ ký hiệp định tương trợ với 

chính quyền Quốc gia Việt Nam. 

Tháng 6 năm 1952, Trần Văn Hữu rời ghế thủ tướng, thay ông là Nguyễn Văn Tâm.
[6]

 

Sau hiệp định Genève 1954 

Trong hội nghị Genève về hòa bình ở Đông Dương vào năm 1954, các bên tham dự từng cân nhắc ý định thành lập một 

chính quyền mới do Trần Văn Hữu đừng đầu ở miền nam. Mặc dù thân Pháp, nhưng ông cũng có chủ trương giao hảo 

với chính quyền Hà Nội, nên được xem như một thủ tướng có thể chấp nhận được cho miền nam Việt Nam. Ông cũng là 

cựu thủ tướng duy nhất tại Sài Gòn dưới thời Bảo Đại công khai tán thành Hiệp định Genève và chủ trương một chính 

sách trung lập tại miền nam và chung sống hòa bình với miền bắc. 

Tuy nhiên, ý định này không thành do phe thân Pháp đã thất thế trước phe thân Mỹ ở miền nam Việt Nam. Trần Văn 

Hữu bắt đầu được hưởng quy chế tị nạn chính trị tại Pháp. Năm 1955, ông từ Pháp trở về Sài Gòn giữa lúc chính quyền 

Ngô Đình Diệm đang vất vả đối phó với Mặt trận toàn lực quốc gia bao gồm tất cả các giáo phái và đoàn thể chính trị. 

Sự hiện diện của ông tại Sài Gòn vào thời điểm đó là một cái gai trong mắt chính quyền Diệm - Nhu. Báo chí Sài Gòn 

lúc bấy giờ đưa tin công an mật vụ đã chặn xe của Trần Văn Hữu khi ông từ Sài Gòn lên Tây Ninh gặp giáo chủ Cao Đài 

Phạm Công Tắc, và buộc ông phải quay xe trở về Sài Gòn. Những ngày sau, công an mật vụ có những cử chỉ có tính 

cách hù dọa để sau cùng ông phải lên phi cơ trở về Pháp. Đến đây, vai trò chính trị của Trần Văn Hữu trên chính trường 

Việt Nam kết thúc.
[7]

 

Hy vọng trở lại chính trường 

Những hy vọng tham gia chính trường của Trần Văn Hữu lại hồi sinh khi chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền nam lâm 

nguy. Ngày 22 tháng 7 năm 1962, ông có cuộc hội kiến tại Thụy Sĩ với một nhóm những nhân vật cao cấp của chính 

quyền Hà Nội để thảo luận về tình hình Việt Nam. Cũng trong tháng 7 năm 1962, ông còn nhận được một bức thư đầy 

thiện chí từ luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam. 

Đầu tháng 11 năm 1963, khi hay tin tướng Dương Văn Minh thành công trong việc cầm đầu cuộc đảo chính lật đổ chế 

độ Ngô Đình Diệm, ông Trần Văn Hữu có gửi cho tướng Minh một điện văn khen ngợi ông này đã giải thoát cho miền 

nam Việt Nam khỏi một chế độ độc tài thời Trung cổ. 

Cũng trong thời gian này, Trần Văn Hữu thường lui tới một nhà thờ Tin Lành Mỹ tại Paris nhờ một mục sư truyền đạt 

lên Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy việc ông tình nguyện đứng ra thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Sài Gòn, 

nhưng ý nguyện của ông hoàn toàn không được chú ý. Những hoạt động chính trị của Trần Văn Hữu chỉ dừng lại ở mức 

độ như thế và không có ảnh hưởng thực tế gì tại Việt Nam.[8]
 

Viếng tang Hồ Chí Minh 
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Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua đời, ông Trần Văn Hữu có đến 

viếng tại Paris. Ông Hồ Nam, cán bộ ngoại giao của Cơ quan tổng đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Pháp, viết 

trong bài Vài kỷ niệm về lễ truy điệu Bác Hồ ở Paris đăng trên tạp chí Sông Hương số 3 (42), năm 1990: 

"[...] Giữa lúc tang gia bối rối như vậy thì khoảng xế chiều [...], có ba tiếng chuông dè dặt gọi cổng. 

Đồng chí thường trực mở cửa đón khách. Trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ là một ông cụ già chừng 70 

tuổi, mái tóc bạc phơ [...]. Sau vài lời chào hỏi xã giao, ông chủ động xin phép tự giới thiệu: "Tôi là Trần 

Văn Hữu, cựu thủ tướng chính phủ quốc gia". [...], ông Hữu nói rõ mục đích của mình: "Trước hết xin 

cáo lỗi cùng các ông về việc tôi đường đột đến mà không lấy giờ hẹn trước. Sau nữa, tôi xin được chính 

thức xác nhận tin cụ chủ tịch qua đời mà tôi vừa nghe một cách đột ngột. Nếu là sự thật thì xin phép tôi 

được chia buồn cùng quý tòa (tức tòa sứ) và xin trân trọng được phép kính viếng Cụ". 

"[... Hôm sau] Đúng 9 giờ, Cơ quan tổng đại diện mở cửa đón khách. Cánh cửa vừa mở, một đoàn người 

cả Việt lẫn Pháp đã xếp thành hàng dài trên vệ đường từ bao giờ. Người đứng ở hàng đầu chính là ông 

khách đã đến hôm trước: ông Trần Văn Hữu. Hôm nay, ông đến trong bộ Âu phục màu đen, thái độ trầm 

mặc hơn, dáng vẻ buồn rầu hơn. Ông nghiêm nghị, từ tốn đến trước bàn thờ tưởng niệm Bác lạy bốn lạy, 

mỗi lạy ông đều phủ phục sát đất trong giây lát. Lễ xong, ông đi lùi mấy bước rồi đến chiếc bàn ghi cảm 

tưởng vào sổ tang. Ông ghi đại ý là: "Xin nghiêng mình trước anh linh của Cụ, người Việt Nam yêu 

nước, yêu hòa bình, yêu chuộng công lý thế giới"".
[9]

 

Ông Trần Văn Hữu qua đời ngày 15 tháng 12 năm 1985 tại Paris, thủ đô nước Pháp. 

Chú thích 

1. ^ Tiểu sử Trần Văn Hữu trên trang mạng của Đài truyền hình Vĩnh Long 

2. ^ Tiểu sử Trần Văn Hữu trên trang mạng của Đài truyền hình Vĩnh Long 

3. ^ Hoạt động của chính phủ Quốc gia Việt Nam 1948-1954 

4. ^ Bài tường thuật vụ đàn áp sinh viên năm 1950 trên báo Tuổi trẻ 

5. ^ Tuyên bố của Trần Văn Hữu tại hội nghị San Francisco 1951 

6. ^ Hoạt động của chính phủ Quốc gia Việt Nam 1948-1954 

7. ^ Hoạt động của Trần Văn Hữu giai đoạn 1954-1963 

8. ^ Hoạt động của Trần Văn Hữu giai đoạn 1954-1963 

9. ^ Tạp chí Sông Hương số 3 (42), năm 1990 

Tài liệu tham khảo 

 Bài tường thuật vụ đàn áp sinh viên năm 1950 trên báo Tuổi trẻ 

 Tiểu sử Trần Văn Hữu trên trang mạng của Đài truyền hình Vĩnh Long 

 Tuyên bố của Trần Văn Hữu tại hội nghị San Francisco 1951 

 Hoạt động của Trần Văn Hữu giai đoạn 1954-1963 

 Hoạt động của chính phủ Quốc gia Việt Nam 1948-1954 

  

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_H%E1%BB%AFu 
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8- Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 
Nguyễn Văn Tâm (bên phài) (1893- 1990) 

Nguyễn Văn Tâm (1893 - 1990) là thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam thân Pháp dưới quyền quốc trưởng Bảo 

Đại từ tháng 6 năm 1952 đến tháng 12 năm 1953. Ông là người Tây Ninh. 

Nguyễn Văn Tâm sinh tại Tây Ninh, xuất thân từ một thầy giáo dạy trường Tây Ninh, sau được chuyển qua ngạch hành 

chính với chức vụ đốc phủ. Ông có học một năm quản lý hành chính tại Hà Nội, viết và nói tiếng Pháp rất hay và lưu 

loát. 

Trong giai đoạn làm quận trưởng quận Cai Lậy khoảng những năm 1930 và đặc biệt là 1940-1941, khi khởi nghĩa Nam 

Kì nổ ra, Nguyễn Văn Tâm tỏ ra cứng rắn đến tàn bạo, thẳng tay đàn áp những người cộng sản cách mạng, nên ông được 

đặt cho biệt danh "cọp Cai Lậy" hay "hùm xám Cai Lậy". Tháng 9 năm 1945, sau khi Việt Minh giành lại chính quyền 

từ tay người Pháp, ông bị tổ chức Thanh niên tiền phong của Việt Minh bắt ở Chợ Đệm, bị chặt ngón tay trỏ và bị tống 

giam. Nhưng sau đó, quân Pháp nổ súng chiếm lại Sài Gòn. Ông Tâm được quân Pháp cứu ra trong một trận tảo thanh 

do đại tá Massu chỉ huy vào tháng 9 năm 1945. Ông lại được người Pháp sử dụng và giao cho cai quản quận cũ Cai Lậy. 

Năm 1950, ông Tâm được trao chức tổng giám đốc công an Sài Gòn. Sau này, ông có mặt trong chính phủ Trần Văn 

Hữu chuyên trách về bảo vệ an ninh chống cộng. Ông được bổ làm thủ hiến miền bắc Việt Nam vào tháng 12 năm 1951. 

Đó là một quyết định tranh cãi bởi ông Tâm là người miền nam. Tuy nhiên, quốc trưởng Bảo Đại giải thích lý do của 

ông là "để tỏ là vua cầm quyền bính" và "để chứng minh sự thống nhất ba kỳ", và ông Tâm đã tỏ ra thành công trong 

nhiệm vụ mới. 

Tháng 6 năm 1952, vì Việt Minh tấn công mạnh ở miền bắc Việt Nam nên Bảo Đại trao quyền thủ tướng cho ông. Tuy 

nhiên, nội các do ông Tâm thành lập, trừ ông Vũ Hồng Khanh lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng làm bộ trưởng thanh 

niên và thể thao, số còn lại không được người dân tín nhiệm vì xu hướng thân Pháp quá rõ ràng. Khi đó, lãnh sự Mỹ tại 

Hà Nội đã gửi một báo cáo cho Washington nhận xét nội các của ông Tâm sẽ trở thành "một đối tượng tuyên truyền cho 

Việt Minh" và chỉ là sự "trở lại khốn cùng của tiền Mỹ máu Pháp". 

Ông Tâm làm thủ tướng đến tháng 12 năm 1953, thay ông là ông Nguyễn Phúc Bửu Lộc. 

Năm 1955, ông sang Pháp định cư. Ông qua đời ở Paris ngày 23 tháng 11 năm 1990, thọ 97 tuổi. 

Một người con của ông là tướng Nguyễn Văn Hinh (1915-2004), tổng tư lệnh quân đội Quốc gia Việt Nam. Ông Hinh là 

trung tướng của quân đội Quốc gia Việt Nam và sau này còn được phong hàm trung tướng không quân của quân đội 

Pháp. 
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Nguồn: www.wikipedia.org 

                                                                                               

9- Thủ Tướng Nguyễn Phúc Bửu Lộc 

 
Nguyễn Phúc Bửu Lộc (giữa sau) (1914-1990) 

 

Prince Nguyễn Phúc Bửu Lộc, (1914–1990), a cousin of Emperor Bảo Đại, was the Prime Minister of the State of Vietnam in 1954. 

Bửu Lộc lập nội các mới cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam (trong vùng tạm chiếm)  

Ngày 17-12-1953 Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đệ đơn từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại giao cho Bửu Lộc thành lập nội các mới, ngày 11-1-1954, Bảo 

Đại ra sắc lệnh số 4/CP chuẩn y danh sách nội các mới với  thành phần: từ ngày 11 tháng 1, 1954 đến  ngày 16 tháng 6, 1954 

Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội vụ: Bửu Lộc 

Phó Thủ tướng kiêm Canh nông và Cải cách đền địa: Nguyễn Trung Vinh 

Quốc vụ khanh không giữ bộ nào: Nguyễn Đệ 

Tổng trưởng trực tiếp với Phủ Thủ tướng phụ trách công cuộc dân chủ hóa quốc gia: Phan Huy Quát 

Tổng trưởng Quốc phòng: Nguyễn Đắc Khê  

Tổng trưởng Ngoại giao: Nguyễn Quốc Định 

Tổng trưởng Tài chánh: Dương Tấn Tài 

Tổng trưởng Kinh tế quốc gia và Kế hoạch: Nguyễn Văn Tỵ 

Tổng trưởng Tư pháp: Nguyễn Văn Đạm 

Tổng trưởng Thông tin: Lê Thăng 

Tổng trưởng Giao thông Công chính: Lê Quang Huy 

Tổng trưởng Y tế, Cựu chiến binh và Nạn nhân chiến tranh: Tân Hàm Nghiệp 

Tổng trưởng Xã lao: Phạm Văn Huyến 

Phó tổng trưởng Nội vụ: Đinh Xuân Quảng 

Bộ trưởng Quyền Tổng trưởng Giáo dục: Vũ Quốc Thúc 

 Nguồn: Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975, H., Nxb. Chính trị Quốc gia, 2011, tr. 444. ; Đoàn Thêm: Hai mươi năm qua 1945-

1964, việc từng ngày, Sđd, tr. 140-141 
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Nguồn: Wikipedia.org 

 

10- Thủ Tướng - Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

 
Ngô Đình Diệm (1901-1963) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa  

Nhiệm kỳ 
26 tháng 10, 1955 – 2 tháng 11, 1963 

8 năm, 7 ngày 

Tiền nhiệm không 

Kế nhiệm Nguyễn Văn Thiệu 

Sinh 
3 tháng 1, 1901 

Huế 

Mất 
2 tháng 11, 1963 (62 tuổi) 

Sài Gòn 

Ngô Đình Diệm (1901–1963) là một chính trị gia Việt Nam. Ông là Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam và là Tổng thống 

đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa. 

Mục lục 

 1 Tiểu sử  

o 1.1 Gia đình 

o 1.2 Thời trẻ 

o 1.3 Giai đoạn làm quan triều Nguyễn 

o 1.4 Hoạt động chính trị chống Pháp 
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 4 Tham khảo 

 5 Xem thêm 

 6 Chú thích 

 7 Liên kết ngoài 

Tiểu sử 

Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại Huế trong một gia đình quan lại theo đạo Công giáo ở Việt Nam, tên thánh của 

ông là Jean Baptiste (Gioan Baotixita). 

Gia đình 

Mẹ của ông là Phạm Thị Thân còn cha ông là Ngô Đình Khả, quê quán ở làng Đại Phong xã Phong Thủy huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình từng làm Thượng thư triều đình Huế kiêm Phụ đạo Đại thần và cũng là cố vấn của vua Thành Thái. Ngô Đình Diệm là 

người con thứ ba trong gia đình với hai người anh đầu là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Thục. Ngô Đình Khôi là cựu Tổng đốc Quảng 

Nam. Ông còn năm người em là Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện, Ngô Đình Thị Giáo và Ngô Đình Thị Hiệp - mẹ 

của Hồng y Nguyễn Văn Thuận. 

Trong cuộc đời chính khách của mình, ông là người không lập gia đình, không cưới vợ và sinh con 

Thời trẻ 

 Từ lúc còn nhỏ, ông được quan đại thần Nguyễn Hữu Bài - bấy giờ là phụ chính trong triều dạy dỗ và coi như con 

đẻ do có mối quan hệ gần gũi, người anh của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khôi lấy được con gái của Nguyễn Hữu 

Bài. Về phần ông Diệm thì từ năm 15 tuổi ông vào học trường dòng với dự định sau này làm tu sĩ, nhưng không 

chịu nổi kỷ luật khắt khe trong trường dòng, ông đã bỏ trường dòng ra xin học vào trường quốc học Huế (Pellerin 

Huế). 

 Năm 1914 đỗ thành chung, được bổ làm thừa phái 
[1]

 

 Từ năm 1919 ông ra Hà Nội học trường Hậu bổ (trường hành chính) và tốt nghiệp 2 năm sau đó năm 1921
[2]

. 

Giai đoạn làm quan triều Nguyễn 

 Năm 1921, Nhận chức tri huyện Hương Trà và sau đó là Hương Thủy. 

 Năm 1923, ông được bổ nhiệm làm Tri huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, rồi Tri phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

 Năm 1926, Nhận chức tri phủ Hải Lăng, thăng dần lên quản đạo Ninh Thuận 

 Năm 1929, ông được bổ nhiệm làm Tuần vũ tỉnh Bình Thuận. 

 Năm 1933, ông được bổ nhiệm Thượng thư Bộ Lại trong triều đình vua Bảo Đại, là vị thượng thư trẻ tuổi nhất trong 

triều Nguyễn lúc bấy giờ. Trong thời gian này ông được bầu làm Tổng thư ký uỷ ban cải cách, ông đề xướng hai 

điều với chính quyền bảo bộ Pháp: một là thống nhất Trung và Bắc Kỳ theo Hòa ước Giáp Thân 1884 và hai là cho 

Viện Nhân dân Đại biểu Trung Kỳ được quyền tự do thảo luận các vấn đề. Việc thống nhất cốt sẽ buộc chính quyền 

Bảo hộ Pháp bãi bỏ khâm sứ Trung Kỳ và thống sứ Bắc Kỳ và thu về thành một viên tổng trú sứ (résident général) 

ở Huế mà thôi. Việc thứ hai là để canh tân lối cai trị cũ. Vì không thấy được chấp nhận, ông từ chức ngày 12 tháng 

7 năm 1933.
[3]

 

Hoạt động chính trị chống Pháp 

 Năm 1933, ông vào Sài Gòn cùng với Nguyễn Phan Long, Lê Văn Kim,...tổ chức phong trào của trí thức Nam và 

Trung Kỳ vận động chính giới Pháp tại Paris để đòi truất phế quan Toàn Quyền Đông Dương Pierre Pasquier. Việc 

không thành, ông bị Pasquier trục xuất khỏi Huế và chỉ định cư trú tại Quảng Bình. Tuy nhiên, sau cái chết của 

Pasquier năm 1934, viên toàn quyền mới Eugene René Robin đã phục hồi tước vị hàm cho ông và ông về dạy tại 

trường Thiên Hựu (Providence) do anh ông là Ngô Đình Thục làm Giám học
[4]

 

 Thời kỳ 1934-1944, Ngô Đình Diệm tham gia thành lập và lãnh đạo đảng Đại Việt Phục Hưng chống Pháp với 

thành phần đảng viên nòng cốt là quan lại, linh mục, cảnh sát, và lính khố xanh bản xứ tại Trung Kỳ. Tháng 7 năm 
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1944, mật thám Pháp phá vỡ tổ chức này đã tổ chức vây bắt Ngô Đình Diệm ở tại phủ Cam. Nhờ sự giúp đỡ của 

hiến binh Nhật, ông thoát nạn về trú tại lãnh sự Nhật ở Huế. Sau vài ngày, người Nhật đưa Ngô Đình Diệm vào Đà 

Nẵng rồi dùng máy bay quân sự chở thẳng vào Sài Gòn trú tại trụ sở hiến binh của Nhật.
[5]

 Ông cũng được Việt 

Nam Phục quốc Đồng minh Hội do hoàng thân Cường Để ủy nhiệm công việc vận động nhân sự ở Trung Kỳ để 

chống Pháp.
[6]

 

 Tại Sài Gòn, ông đã tham gia thành lập Uỷ ban Kiến quốc với mục tiêu phò tá hoàng thân Cường Để, tuy nhiên 

Nhật không ủng hộ Cường Để về nước làm vua mà ủng hộ Bảo Đại lập chính quyền thân Nhật với quốc hiệu mới là 

đế quốc Việt Nam. Bảo Đại đã từng mời ông làm thủ tướng trong chính quyền mới nhưng không thành mà thay vào 

đó là Trần Trọng Kim.
[7]

 

Trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương 

Sau khi Bảo Đại thoái vị, Mặt trận Việt Minh giành chính quyền, Ngô Đình Diệm cùng với một số người thân trong gia đình bị 

chính quyền mới bắt ở Tuy Hoà - Phú Yên ngoại trừ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Anh cả Diệm là Ngô Đình Khôi cùng cháu 

trai Ngô Đình Huân trên đường giải ra Hà Nội thì bị lực lượng áp tải thủ tiêu do nghi ngờ quân Pháp tấn công. 
[8]

 Còn Ngô Đình 

Diệm bị giải ra Hà Nội, sau đó bị giam giữ tại tỉnh miền núi Tuyên Quang nhưng được trả tự do theo lệnh ân xá vào năm 1946
[9]

. 

Năm 1948, khi cựu hoàng Bảo Đại đang sống lưu vong ở Hồng Kông đang điều đình với Pháp để ký hiệp định Pháp-Việt, Ngô Đình 

Diệm sang Hồng Kông thuyết phục Bảo Đại kiên định trong "vấn đề độc lập dân tộc". Sau đó khi Bảo Đại ký hiệp định với Pháp ở 

Hạ Long cho Việt Nam một nền độc lập hạn chế, Ngô Đình Diệm có biểu hiện thất vọng và quay về Huế sống với Ngô Đình Cẩn và 

có thời gian Ngô Đình Diệm lên sống với vợ chồng Ngô Đình Nhu ở Đà Lạt. Sau đó, Pháp tiếp tục ký với Việt Nam những hiệp ước 

khác mở rộng quyền tự quyết của người Việt. 

Năm 1950, Ngô Đình Diệm theo anh là giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican, rồi sau đó sang Nhật gặp hoàng thân Cường Để đang 

sống ở đây. Thời gian hai năm kế tiếp Ngô Đình Diệm sang Mỹ phần lớn lưu trú tại các trường dòng Lakewood ở New Jersey và 

trường dòng Ossining ở New York. Đây cũng là thời kỳ Ngô Đình Diệm gặp hồng y Spellman, người đã đóng một vai trò rất quan 

trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của Diệm sau này. Nhờ sự giới thiệu của Spellman và một vài nhân vật cấp cao của CIA, 

Ngô Đình Diệm vào ở ẩn ở các chủng viện lớn như Maryknall, Lakewood rồi vào trường đại học Michigan tham gia một số khóa 

học. 
[10]

 

Tháng 5 năm 1953, theo lời mời của một số chính khách Kito giáo lưu vong theo chủ nghĩa quốc gia có khuynh hướng chống Cộng, 

Ngô Đình Diệm bay sang Pháp rồi sau đó qua Bỉ trú ngụ tại một tu viện lớn. 

Năm 1954, Ngô Đình Diệm từ Bỉ trở lại Paris sống tại nhà ông Tôn Thất Cẩn (con trai của cụ Thân thần phụ chính Tôn Thất Hân). 

Tại đây, với sự yểm trợ của Ngô Đình Luyện, Diệm bắt đầu vận động trong giới chính khách Việt sống lưu vong. 

Thủ tướng dưới quyền Bảo Đại 

Sau hiệp định Genève, Việt Nam tạm thời phân chia làm hai vùng tập trung quân sự để chờ ngày tổng tuyển cử toàn quốc và thống 

nhất Việt Nam, tại miền Nam do lực lượng Quốc gia Việt Nam và Liên hiệp Pháp kiểm soát. Được sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa 

Kỳ, ông chính thức được quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 16 tháng 6 năm 1954 khi hai người gặp nhau ở 

Pháp. 

Trong thời kỳ đầu làm thủ tướng Quốc gia Việt Nam, thực tế ông không có quyền lực đối với các lực lượng quân đội, cảnh sát với 

những người đứng đầu là Nguyễn Văn Hinh và Lê Văn Viễn. Hai lực lượng này liên minh với nhau nhằm chống lại chính phủ trung 

ương, trong khi thủ tướng cũng không kiểm soát được bộ máy quan chức dân sự vì các viên chức Pháp đang còn nhiều, nắm giữ các 

vị trí then chốt. Nền tài chính vẫn do ngân hàng Đông Dương mà phía sau là chính phủ Pháp quản lý. Thực tế trong gia đoạn đầu 

cầm quyền thủ tướng ông không có quyền hành. 

Sự kiện quan trọng trong giai đoạn này là việc tổng thống Hoa Kỳ - Eisenhower gửi công hàm chính thức cho thủ tướng Ngô Đình 

Diệm cho biết từ đây chính phủ Việt Nam nhận viện trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ chứ không qua nhà đương cục Pháp như 

trước. 

Ngô Đình Diệm cho rằng cơ hội duy nhất cho quốc gia Việt Nam đứng vững được là phải giành được độc lập thực sự, và ông nhất 

định thực hiện mục tiêu đó một cách dũng cảm và kiên trì hiếm có. Chỉ sau vài tháng nắm quyền thủ tướng, tháng 12 năm 1954 ông 

bãi bỏ quyền phát hành giấy bạc của Ngân hàng Đông Dương, từ nay giấy bạc lưu hành trên lãnh thổ miền Nam sẽ do Ngân hàng 
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Quốc gia Việt Nam mới thành lập phát hành và cục hối đoái giao cho chính phủ Việt Nam quản lý, tiếp đó ông yêu cầu chính phủ 

Pháp trong vòng năm tháng thực hiện chuyển giao cho Quốc gia Việt Nam mọi công tác của Quân đội Quốc gia Việt Nam còn phụ 

thuộc vào bộ chỉ huy Pháp. 

Ngoài ra Thủ tướng Ngô Đình Diệm trực tiếp đối đầu với Pháp và Quốc trưởng Bảo Đại khi ông thông qua Dụ số 21 ngày 11 Tháng 

Ba, 1955 chính thức sát nhập Hoàng triều Cương thổ lại vào Trung phần
[11]

 chấm dứt đặc quyền của người Pháp và Cựu hoàng Bảo 

Đại trên vùng Thượng và danh xưng Cao nguyên Trung phần được dùng lại. 

Tổng thống Việt Nam Cộng hoà 

Tại miền Nam, từ 1954-1955, với cương vị thủ tướng, ông đã dẹp yên và thu phục các lực lượng Bình Xuyên, lực lượng vũ trang của 

các giáo phái Hoà Hảo, Cao Đài vốn là các tổ chức lúc này do Pháp đứng sau hỗ trợ nhằm chống lại ông, tiếp đó là cuộc trưng cầu 

dân ý miền Nam Việt Nam, 1955 đã chấm dứt chính thể quốc gia Việt Nam - quốc trưởng Bảo Đại bị phế truất. Chính thể mới Việt 

Nam Cộng Hoà được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 và ông được bầu làm Tổng thống nền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam 

vào ngày 23 tháng 10 năm 1955. Hai năm sau, 1957 ông có chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu tiên với cương vị tổng 

thống của Việt Nam Cộng hoà. 

Sau khi lên làm tổng thống, ông giữ mọi quyền cai quản đất nước với người em Ngô Đình Nhu làm cố vấn và cả hai người đều 

phỏng theo các phương pháp cộng sản để chống lại lực lượng cộng sản miền Nam được sự hỗ trợ của chính quyền cộng sản miền 

Bắc. Trong khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng trên học thuyết cộng sản thì hai anh em xây dựng chủ nghĩa 

nhân vị như là một học thuyết làm nền tảng ý thức hệ cho nhà nước ở miền Nam Việt Nam với chính đảng Cần lao Nhân vị, loại trừ 

triệt để những người cộng sản còn lại ở miền Nam bằng những chiến dịch tố cáo cộng sản nằm vùng. Không chỉ loại trừ cộng sản, 

Tổng thống Ngô Đình Diệm còn bỏ tù một số chính trị gia đối lập. Có tài liệu cho rằng Hoa Kỳ không phản đối việc này với lý do 

trong một xã hội chia rẽ Nam Việt Nam đứng trước nguy cơ lật đổ của cộng sản nên Tổng thống Ngô Đình Diệm phải có chính đảng 

riêng của mình, có chính phủ mạnh để đối phó với tình hình và Hoa Kỳ đã ủng hộ Ngô Đình Diệm thiết lập một chế độ cực quyền
[12]

 

Chính sách ủng hộ này của Hoa Kỳ tạo mầm mống cho hậu quả nghiêm trọng trong nền chính trị miền Nam. Tướng Edward 

Lansdale - phụ trách chiến tranh tâm lý ở miền Nam lúc này đã nhìn thấy nguy cơ trong chính sách của Ngô Đình Diệm, ông tìm 

cách thuyết phục đại sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting can ngăn anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm xây dựng một nhà nước cực quyền 

ở Nam Việt Nam vì chính sách của họ sẽ đưa đến tình trạng chia rẽ giữa những người có tinh thần dân tộc và cùng chung mục tiêu 

chống Cộng. Có tài liệu cho rằng với việc loại trừ các đối thủ chính trị đã tạo nên một khoảng trống chính trị ở Nam Việt Nam khiến 

Hoa Kỳ không có sự lựa chọn nào khác là ủng hộ chính quyền hiện hữu
[12]

 

Chính sách cai trị đất nước bị coi là thiên vị với thiểu số người Công giáo và tập trung quyền lực vào gia đình đã tạo ra những mầm 

mống xung đột giữa Công giáo và Phật giáo cũng như sự bất mãn trong đội ngũ tướng lĩnh quan chức. Từ năm 1960 khi Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (MTGPMN) với sự hậu thuẫn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời tiến hành đấu tranh 

vũ tranh đã làm cho tình hình an ninh ở miền Nam bị xáo trộn, lực luợng MTGPMN đã kiểm soát được phần lớn vùng nông 

thôn
[cần dẫn nguồn]

 bất chấp các kế hoạch quốc sách như Ấp Chiến lược và Khu Trù mật của ông. 

Cùng với việc chống Cộng sản không đạt được kết quả và không ổn định được sự mâu thuẫn tôn giáo được xem là nguyên nhân dẫn 

tới sự mất uy tín trầm trọng của ông và chính quyền ông trước các lực lượng chính trị hợp pháp khác tại miền Nam và trước chính 

quyền Hoa Kỳ. Sự kiện Phật Đản, 1963 xảy ra là giọt nước tràn ly dẫn tới hành động đảo chính của một nhóm tướng lĩnh vốn không 

hài lòng với cách điều hành đất nước của Tổng thống Diệm. Đứng trước tình thế đó, chính phủ Kennedy cũng bỏ rơi Ngô Đình 

Diệm và khuyến khích đảo chính
[cần dẫn nguồn]

 để lật đổ chế độ độc tài. Cuộc đảo chính diễn ra vào lúc 11h30 ngày 01 tháng 11 năm 

1963, lực lượng đảo chính đã chiếm dinh tổng thống, ông và Ngô Đình Nhu trốn ra khỏi dinh và về lánh nạn tại nhà thờ Cha Tam - 

Chợ Lớn. Hành động đảo chính đã đưa miền Nam đến tình trạng khủng hoảng lãnh đạo trong một thời gian cho đến khi Nguyễn Văn 

Thiệu trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. 

Cái chết và mai táng 

Xem thêm: Cuộc đảo chính Nam Việt Nam năm 1963 và John F. Kennedy 

Sau khi bị lật đổ bởi các tướng lĩnh dưới quyền ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông cùng em trai - cố vấn Ngô Đình Nhu lánh nạn tại 

nhà thờ Cha Tam, sáng ngày hôm sau ông cùng với ông Nhu gọi điện và ra hàng lực lượng đảo chính. Trên đường bị chở về Bộ 

Tổng tham mưu, ông và Ngô Đình Nhu bị một sĩ quan trong lực lượng đảo chính (Có nhiều tài liệu cho rằng Đại úy Nguyễn Văn 

Nhung theo lệnh của Tướng Dương Văn Minh) sát hại. Đến nay động cơ và người chỉ đạo vụ ám sát này vẫn chưa được làm rõ. 
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Hai ông được chôn ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (vị trí ở đường Điện Biên Phủ cắt với đường Hai Bà Trưng, ngày nay là Công viên 

Lê Văn Tám). Áo quan của Ngô Đình Diệm hình hộp, áo quan của Ngô Đình Nhu có nắp tròn. Một nhân chứng thời kỳ này giải 

thích vì người thân của hai ông đi mua vội quan tài nên chỉ mua được một chiếc hạng tốt dành cho ông Diệm, còn chiếc hạng vừa 

dành cho ông Nhu. Trong khoảng thập niên 1980, do nhu cầu phát triển đô thị trong nội đô Sài Gòn, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi được 

di dời về nghĩa trang Lái Thiêu (nghĩa trang nhân dân số 6B) ngày nay. Mộ hai ông nằm hai bên mộ thân mẫu, bà Phạm Thị Thân, 

ngoài ra, mộ ông Ngô Đình Cẩn cũng được dời về gần đó. Mộ hai ông ban đầu không có tên mà chỉ ghi tên thánh và "Huynh" (chỉ 

ông Diệm) hoặc "Đệ" (ông Nhu), sau đó, theo đề nghị của một số người, mộ đã được đề đích danh
[13]

. 

Câu nói 

“ 
Biên giới của thế giới tự do chạy dài từ Alaska đến sông Bến Hải. 

” 
—Ngô Đình Diệm (Trong bài diễn văn đáp từ Lyndon Johnson) 

Đánh giá 

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

Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm, sau đây lược trích đoạn nhận xét về Ngô Đình Diệm:"...ông Ngô Đình Diệm chỉ là một 

symbol, một biểu tượng mà thôi, ông không thể làm gì nếu không có cố vấn Nhu bên cạnh... Ông Nhu chống Mỹ hơn chống Pháp. TT 

Diệm thì trái lại. Rốt cuộc, ông Diệm trở thành nạn nhân của Mỹ. TT Diệm cai trị nước như một quan lại của thời quân chủ, ông  

bẩm sinh chống cộng, tự ban cho mình 'thiên mạng' cứu nước. TT Diệm tự hào về dân tộc, tự đại về gia đình, thích độc thoại, không 

chấp nhận dễ dàng sự chỉ trích. Ông chủ trương 'tiết trực tâm hư' nhưng bị ảnh hưởng nặng của gia đình. TT Diệm dễ tin người xu 

nịnh nên dễ bị phản trắc,...
[cần dẫn nguồn]

 

Ngô Đình Diệm từng sống ở Hoa Kỳ một thời gian, có quan hệ với một số nhân vật trong chính giới Mỹ, được Hoa Kỳ ủng hộ về 

Việt Nam làm Thủ tướng trong chính phủ Bảo Đại (sau Hiệp định Genève) rồi Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Người có 

ảnh hưởng rất lớn trong việc đưa ông Diệm về chấp chính là Hồng y Spellman. John Cooney (1985) đã viết
[14]

: 

"Tuy rằng không có mấy người biết điều này, Hồng y Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo 

nên sự nghiệp chính trị của một người đã ở trong một Trường Dòng ở New York trước đây, vừa trở thành Thủ 

tướng của miền Nam Việt Nam: Ngô Đình Diệm. Ở Diệm, Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có 

trong mọi người lãnh đạo: Công giáo nồng nhiệt và chống Cộng điên cuồng." 

Một số người cho rằng Ngô Đình Diệm là người theo chủ nghĩa dân tộc. Song tác giả Dennis Bloodworth (1970) nhận xét rằng
[15]

: 

"Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên 

tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Ông ta và gia đình mình đã đàn áp mọi đối lập, chất 

đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực." 

Có ý kiến cho rằng Ngô Đình Diệm đã bỏ lỡ cơ hội thống nhất đất nước khi từ chối hiệp thương, không tiến hành tổng tuyển cử và 

giết hại rất nhiều người thân cộng
[16]

. Tuy nhiên theo Richard J. Barnet nhận xét 
[17]

: 

Điều quan tâm chính của chính quyền Diệm là sự an toàn của chính quyền. Chính quyền Diệm sợ rằng cuộc bầu cử 

dự định tổ chức vào tháng 7, 1956 đưa đến sự thắng lợi của Hồ Chí Minh và chấm dứt quyền lực của những chính 

trị gia không Cộng sản 

Ngô Đình Diệm tuyên bố chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam. Ông nói 
[cần dẫn nguồn]

: 

"Nếu quý vị mang Quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào đây với dân tộc tôi? Với người dân Việt, 

hình ảnh hãi hùng của Quân đội Viễn chinh Pháp còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự can thiệp của bất cứ quân đội 

ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam" 
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Sau này, trong cuộc phỏng vấn của Stanley Karnow, sử gia chuyên về Chiến Tranh Việt Nam, hỏi tổng thống Johnson là ông có tin 

rằng Diệm là “Winston Churchill (Thủ Tướng Anh, góp phần thắng Đức Quốc xã tại Châu Âu) của Đông Nam Á” hay không; thì 

Johnson liền trả lời: "Hừ, Diệm là thằng nhóc duy nhất mà chúng ta vướng phải.” 
[18]

 Ngày 1-2-1966, Johnson (lúc này là Tổng 

thống) cũng nói với Tướng Maxwell D. Taylor: “Chúng ta phải tiêu diệt Diệm, bởi vì hắn ta cũng chả tốt lành gì. Chúng ta phải lật 

đổ ông ta. Và chúng ta đã làm như thế." 
[19]

 Có thể coi đây là tín hiệu cho thấy Mỹ thực sự có can dự vào cuộc đảo chính của các 

tướng lĩnh lật đổ Diệm. 

Có một số nguồn tin rằng vào nửa cuối năm 1963, Ngô Đình Diệm bắt đầu xem xét khả năng bắt tay với miền Bắc Việt Nam do Hồ 

Chí Minh lãnh đạo để thảo luận khả năng thành lập chính quyền liên bang
[20][21]

. Giáo sư sử học Larry Berman cho rằng đây chính là 

nguyên nhân Mỹ đã tổ chức đảo chính lật đổ Diệm để thay thế ông ta bằng một chính phủ "biết nghe lời" hơn. 

Tham khảo 

 Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Phạm Khắc Hoè, NXB Thuận Hoá 1987 

 Tại sao Mỹ thua ở Việt Nam, Nguyễn Phú Đức, NXH Lao Động 2009 

Xem thêm 

 Chiến tranh Việt Nam 

 Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam 

 Thủ tướng Việt Nam 

 Ván bài lật ngửa 
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                Nguồn: www.wikipedia.org 

 

 
11- Quốc Trưởng - Tổng Thống Dương Văn Minh 

 
Đại Tướng Dương Văn Minh (1916-2001) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Dương Văn Minh 

16 tháng 2, 1916 - 6 tháng 8, 2001 (85 tuổi) 

 

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh 

Tiểu sử 

Biệt danh Big Minh, Minh Cồ 

Nơi sinh Mỹ Tho, Đông Dương thuộc Pháp 

Nơi mất California, Hoa Kỳ 

Binh nghiệp 

Thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa  

Năm tại ngũ 1940-1975 

Cấp bậc Đại tướng 

Dương Văn Minh (16 tháng 2 năm1916 – 6 tháng 8 năm 2001), còn gọi là Minh Cồ hay Big Minh, là tổng thống cuối cùng của 

Việt Nam Cộng hòa. 
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Dù làm tổng thống trong thời gian quá ngắn ngủi, vỏn vẹn 3 ngày (từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), nhưng ông được xem 

là có công chính cho Sài Gòn khỏi bị tàn phá bằng cách kêu gọi binh6 sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa ngừng bắn và đầu hàng 

vô điều kiện thể theo yêu cầu của Quân giải phóng miền Nam khi họ bắt đầu tấn công vào thành phố này vào ngày 30 tháng 4 năm 

1975 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
[1]

 Tuy nhiên, điều này cũng còn gây nhiều tranh cãi trong dư luận cả hai phía và cả trong giới 

sử học
[cần dẫn nguồn]

. 

Mục lục 

 1 Tiểu sử 

 2 Nhận xét 

 3 Chú thích 

 4 Liên kết ngoài 

Tiểu sử 

Dương Văn Minh sinh năm 1916 tại Mỹ Tho (có tài liệu cho rằng nơi sinh có thể là Long An hoặc Vĩnh Long). Lúc nhỏ ông học 

trường Collège Chasseloup-Laubat (nay là trường THPT Lê Quý Đôn) ở Sài Gòn, đỗ Tú tài II chương trình Pháp ban toán vào năm 

1938 cùng một lớp với tướng Trần Văn Đôn (Quốc vương Norodom Sihanouk của Campuchia cũng từng là học sinh trường này). 

Gia nhập quân đội Pháp năm 1940 với cấp bậc Aspirant tức Chuẩn úy sau khi tốt nghiệp Trường Hạ sĩ quan Thủ Dầu Một. 

Khi Nhật đảo chính Pháp, ông Minh đang phục vụ tại Cap St. Jacques và bị Nhật cầm tù năm 1945. Khi Pháp trở lại, ông bị Tây bắt 

cùng với ông Nguyễn Ngọc Thơ. Hai cái răng cửa của ông bị Tây đánh gẫy và nhiều năm sau này ông vẫn không trồng răng giả để 

giữ kỷ niệm về trận đòn của công an Pháp. Vì vậy trong quân đội còn gọi ông là "Minh Sún". 

Năm 1946, ông được thăng cấp thiếu úy, hai năm sau lên trung úy. Năm 1952 ông là đại úy tùy viên tại Phủ Thủ hiến Nam phần; 

năm 1953-1954 là thiếu tá, rồi Trung tá Tham mưu trưởng Quân khu 1. 

Biệt danh "Minh Cồ" là do chiều cao 1,83 m của ông, dùng để phân biệt với "Minh Con" (hay Trần Văn Minh), người đã cùng tham 

gia cuộc đảo chính năm 1963. Báo chí Hoa Kỳ gọi ông là "Big Minh". 

Năm 1955, khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa được thành lập, ông giữ chức Chỉ huy trưởng Phân khu Sài Gòn, sau được thăng Đại tá 

Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Tháng 8 cùng năm, ông được Ngô Đình Diệm (lúc đó là Thủ tướng Quốc gia Việt Nam) cử làm Tư lệnh 

Chiến dịch Hoàng Diệu, tiêu diệt lực lượng Bình Xuyên. Với công tích này, ngày 23 tháng 10 năm 1955, ông được thăng thiếu 

tướng. Sau khi hoàn tất việc dẹp Bình Xuyên, ông Minh được cử giữ chức vụ tư lệnh Chiến dịch Nguyễn Huệ rồi tiếp đến Chiến 

dịch Thoại Ngọc Hầu để bình định miền Tây, đánh quân Hòa Hảo của tướng Ba Cụt. 

Tuy nhiên, ông nhanh chóng bị thất sủng vì bị Ngô Đình Diệm (lúc này là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa) nghi ngờ. Năm 1956, 

ông giữ chức Tổng thư ký thường trực Bộ Quốc phòng. Năm 1957, thăng trung tướng. Từ tháng 7 năm 1957 đến tháng 12 năm 

1962, Tư lệnh Bộ Tư lệnh hành quân; từ tháng 12 năm 1962 đến tháng 11 năm 1963, Cố vấn Quân sự Phủ Tổng thống. Cộng với 

mâu thuẫn tôn giáo (ông theo đạo Phật) với sự kiện Phật Đản, 1963 của chế độ Ngô Đình Diệm, ông nảy sinh tâm lý chống lại chế 

độ này. 

 

 
Tướng Dương Văn Minh, lúc là Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng 

Trong cuộc đảo chính chế độ Ngô Đình Diệm (do Mỹ hậu thuẫn) ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông đóng vai trò chính với cương vị 

Chủ tịch [Hội đồng Quân nhân Cách mạng (Việt Nam, 1963)|Hội đồng Quân nhân Cách mạng]], cùng với các tướng Trần Văn Đôn, 

Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Đỗ Mậu... Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, tướng Nguyễn Khánh lật đổ chính quyền quân sự này và giành 

quyền cai trị miền Nam Việt Nam. Ông bị thất thế trong một thời gian ngắn, mặc dù vẫn được giữ chức Chủ tịch Hội đồng kiêm 

Quốc trưởng.Từ năm 1962 ,phía Bắc việt đã đưa em trai ông là tướng tình báo Dương Văn Nhật vào nam tiếp xúc với ông Minh để 
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vận động ông theo về với Cách Mạng .Thông tin này đã có từ những ngày đầu Giải phóng,nhưng đến gần đây mới chính thức được 

công khai.
[2]

 

Năm 1964, ông được Quốc trưởng Phan Khắc Sửu thăng đại tướng, nhưng ông không nhận. Tháng 12 năm đó, ông bị ép đi làm Đại 

sứ Việt Nam Cộng hòa tại Thái Lan cho đến năm 1968 mới được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho hồi hương. 

Năm 1971, ông trở lại chính trường để đối đầu với đương kim tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người được Mỹ ủng hộ, trong cuộc 

tranh cử tổng thống. Tuy được nhiều người cho rằng rất có thể ông là lãnh đạo của "Lực lượng thứ ba", có thể nói chuyện hòa bình 

với miền Bắc để tránh một chiến tranh lâu dài, nhưng nỗ lực của ông đã bị Nguyễn Văn Thiệu cản trở. Cuối cùng, ông đã rút ra khỏi 

cuộc tranh cử sau khi tuyên bố rằng cuộc bầu cử chỉ là trò múa rối. Nguyễn Văn Thiệu, do đó, đắc cử tổng thống mà không phải 

cạnh tranh với ai cả. 

Tuy nhiên, với sự sụp đổ nhanh chóng của Việt Nam Cộng hòa sau khi Mỹ rút quân, ông lại trở thành một nhân vật quan trọng cho 

chức vụ tổng thống. Sau khi Nguyễn Văn Thiệu, rồi Trần Văn Hương từ chức, ngày 28 tháng 4 năm 1975, ông chính thức nhậm 

chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. 

Hai ngày sau (30 tháng 4), trong cương vị Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ông tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên đài phát thanh 

trước đại diện của Quân giải phóng miền Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa chính thức sụp đổ. 

Năm 1983, chính quyền Việt Nam cho phép ông được tự do định cư. Ông sang Pháp, nhưng sau đó lại chuyển sang California (Hoa 

Kỳ), sống với vợ chồng người con gái. Ông qua đời ngày 6 tháng 8 năm 2001 tại đó, thọ 86 tuổi. 

Nhận xét 

Dương Minh Đức, con trai của Dương Văn Minh, nói về cha mình
[3]

: 

 Ông là người không thích làm chính trị, mục tiêu suốt đời của ông là hòa giải, hòa bình dân tộc, nước Việt Nam 

phải do người Việt Nam làm chủ, vì vậy ngừng chiến là phương cách tốt nhất, bất cứ chính quyền phía nào nắm 

quyền cũng được, cũng là điều tốt nếu chính quyền đó biết lo cho dân. 

 Ông cho rằng: nếu một chiến thắng mà phải đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng đồng bào thì đó không phải là một 

chiến thắng. 

 Ông yêu hòa bình, ông đã nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của Chính phủ Cách mạng trong công cuộc vãn hồi 

hòa bình cho đất nước vào ngày 2 tháng 5 năm 1975 tại buổi lễ trả tự do cho các tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa 

trong nội các. 

 Ông có nguyện vọng được trở về quê hương lúc cuối đời và sống như một người dân Việt Nam bình thường trong 

dinh thự Hoa Lan vẫn còn nguyên vẹn cùng bạn bè cũ. 

Chú thích 

1. ^ Huỳnh Phan (29/04/2011). “Dương Văn Minh qua con mắt những thuộc cấp”. VietNamNet. 

2. ^ “Nam bộ những ngày hào hùng - Kỳ 5: Phương án Dương Văn Minh”. Báo Tuổi Trẻ (28/04/2011). Truy cập 

29/04/2011. 

3. ^ VietnamNet, “Ba tôi luôn chủ trương hòa giải, hòa bình dân tộc” 09:52' 29/04/2007 

Liên kết ngoài 

 Bài viết về cựu tổng thống Dương Văn Minh trên Việt Báo 

 Bài viết của KTS Nguyễn Hữu Thái về cựu tổng thống Dương Văn Minh trên Vietnamnet 

 Tướng Dương Văn Minh những phút cuối làm tổng thống Lịch sử Việt Nam 
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12- Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu 

 
Kỹ Sư Phan Khắc Sửu (1905-1970) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Phan Khắc Sửu 

Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa  

Nhiệm kỳ 
26 tháng 10, 1964 – 14 tháng 6, 1965 

0 năm, 231 ngày 

Tiền nhiệm Dương Văn Minh 

Kế nhiệm Nguyễn Văn Thiệu 

Đảng 

Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng 

Mặt trận Quốc gia Thống nhất 

Dân Chủ Xã Hội Đảng 

Sinh 
9 tháng 1, 1905 

Cái Vồn, Vĩnh Long, Đông Dương thuộc Pháp 

Mất 
24 tháng 5, 1970 (65 tuổi) 

Sài Gòn, Việt Nam 

Tôn giáo Cao Đài 

Phan Khắc Sửu (1905–1970) là một chính trị gia Việt Nam, từng giữ chức Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1964–1965. 

Mục lục 
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 1 Thân thế 

 2 Hoạt động chính trị trước năm 1945 

 3 Từ Cách mạng tháng 8 đến Quốc gia Việt Nam 

 4 Đệ nhất Cộng hòa 

 5 Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa 

 6 Hoạt động vào thời Đệ nhị Cộng hòa 

 7 Chú thích 

 8 Liên kết ngoài 

Thân thế 

Phan Khắc Sửu sinh ngày 9 tháng 1 năm 1905,
[1]

 xuất thân từ gia đình điền chủ ở làng Mỹ Thuận, quận Cái Vồn, Cần Thơ (nay là thị 

trấn Cái Vồn thuộc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và nhập môn làm tín đồ đạo Cao Đài trong khi ở tù Côn Đảo, về sau được 

ban đạo hiệu là Huỳnh Đức. 

Năm 1924, ông sang du học ở Tunis rồi sang Paris, Pháp nơi ông đậu bằng kỹ sư canh nông. 

Hoạt động chính trị trước năm 1945 

Sau khi về nước, ông làm Chánh sự vụ Sở nghiên cứu kinh tế và kỹ thuật ở Nam Kỳ từ năm 1930. Tuy nhiên, ngay trong năm đó, 

ông tham gia ủng hộ Phong trào Sinh viên chống lại chính sách thuộc địa của chính quyền thực dân Pháp và đề xướng phong trào 

"Cách mạng thống nhất dân An Nam". Năm 1940, ông tham gia và hoạt động tích cực trong tổ chức Việt Nam Nhân dân Cách mạng 

Đảng, một tổ chức chính trị hoạt động đòi độc lập cho Việt Nam. Vì vậy, ông bị chính quyền thuộc địa của Toàn quyền Đông 

Dương Jean Decoux bắt tuyên án 8 năm lao động khổ sai và giam ở Côn Nôn. 

Từ Cách mạng tháng 8 đến Quốc gia Việt Nam 

Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, ông được trả tự do trở về đất liền. Ông cùng với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 

thành lập Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng tại Sài Gòn, một tổ chức chính trị chống Pháp dưới sự hậu thuẫn của Nhật. Ông cũng 

tham gia tờ báo Dân Quý làm cơ quan phát ngôn của đảng. 

Khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, ông bày tỏ thái độ bất hợp tác với cả hai chính quyền Pháp lẫn Việt Minh. Năm 1948, ông gia nhập vào 

Dân chủ Xã hội Đảng, một đảng chính trị với thành phần chủ yếu là tín đồ Hòa Hảo, chủ trương ủng hộ giải pháp Bảo Đại. Với hậu 

thuẫn này, khi chính phủ Bảo Đại được thành lập năm 1949, ông được cử làm Bộ trưởng Canh nông và Cứu tế xã hội nhưng chỉ một 

thời gian ngắn ông xin từ chức. Đầu năm 1954, Thủ tướng Bửu Lộc mời ông làm Bộ trưởng một lần nữa, ông cũng từ chối, chỉ nhận 

tham gia Hội nghị toàn quốc trong Tiểu ban nghiên cứu vấn đề độc lập của Việt Nam. 

Đệ nhất Cộng hòa 

Khi Ngô Đình Diệm về nước nắm quyền Thủ tướng, ông được mời giữ chức Tổng trưởng Canh nông và Cải cách Điền địa. Tuy 

nhiên, không lâu sau, ông nhận thấy được sự thiếu thực tâm và những mầm mống độc tài của Ngô Đình Diệm nên đã từ chức sau khi 

nhậm chức không bao lâu. 

Tích cực trong việc vận động thống nhất các chi phái Cao Đài trong Cơ Quan Cao Đài Quy Nhứt tại Tam Giáo Điện chi Minh Tân, 

tháng 8 năm 1955, ông được cơ bút Cao Đài Tiên Thiên giáng phong làm Thượng Đầu Sư. 

Ông đã nhiều lần gửi thư đưa yêu sách, khuyến cáo Tổng thống Diệm thay đổi chính sách; nên bị chính quyền đương thời xem ông 

thuộc “thành phần chống đối”. 

Tháng 2 năm 1959, ông đắc cử dân biểu (đơn vị bầu cử Sài Gòn) rồi gia nhập Mặt trận Đại đoàn kết Quốc dân cùng với Nguyễn 

Tường Tam đối lập với chính phủ. Ngày 26 tháng 4 năm 1960, ông cùng 17 nhân sĩ ký tên vào bản tuyên cáo, về sau nổi tiếng với 

tên gọi "Tuyên cáo Caravelle", chỉ trích các sai lầm của chính quyền và yêu cầu Tổng thống phải cải tổ. Việc làm này càng làm ông 
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trở thành cái gai trong mắt chính quyền. Nhân cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 thất bại, ông bị chính quyền quy tội ủng 

hộ đảo chính và bắt giam. Đêm 11 tháng 7 năm 1963, ông bị tòa án quân sự đặc biệt Sài Gòn kết án 8 năm cấm cố cùng với Phan 

Quang Đán, Vũ Hồng Khanh, Bùi Lương... Lúc tự biện hộ trước tòa, ông đã nói: “Nếu tôi có tội, thì tôi chỉ có mỗi một tội, là tội 

đuổi Pháp ra khỏi Sài Gòn, tội vì Dân tộc mà thôi!”. 

Ngày 31 tháng 7 năm 1963, ông bị đày ra Côn Đảo thụ án. Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 tháng, một cuộc đảo chính khác nổ ra, lật đổ Ngô 

Đình Diệm, ông được đón về Sài Gòn. 

Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa 

Sau cuộc khủng hoảng "Tam đầu chế", ngày 8 tháng 9 năm 1964, ông được Hội đồng quân nhân cách mạng mời vào Thượng Hội 

đồng Quốc gia. Ngày 27 tháng 9, Hội đồng bầu Phan Khắc Sửu làm Chủ tịch. Ông đã chủ tọa Thượng Hội đồng soạn thảo Ước pháp 

ngày 20 tháng 10 năm 1964 để thay thế cho Hiến chương lâm thời ngày 4 tháng 11 năm 1963, vốn đặt quyền lực vào tay quân đội, 

về danh nghĩa trao chủ quyền quốc gia lại cho đại diện dân cử đảm nhiệm. Ngày 24 tháng 10, ông được Thượng Hội đồng đề cử vào  

ngôi vị Quốc trưởng. 

Sau khi nhậm chức Quốc trưởng, ngày 4 tháng 11 năm 1964, ông đã bổ nhiệm Trần Văn Hương làm thủ tướng, tức là vị thủ tướng 

dân sự đầu tiên kể từ khi nền Đệ nhất Cộng hòa của tổng thống Ngô Đình Diệm bị phe quân đội lật đổ. Tuy nhiên, chính phủ Trần 

Văn Hương nhanh chóng bị tê liệt bởi sự phản đối của nhiều giới cũng như thiếu hợp tác của Hội đồng Quân nhân. 

Khủng hoảng kéo dài trong 2 tháng, ngày 18 tháng 12 năm 1964, tướng Nguyễn Khánh cầm đầu các tướng trẻ thành lập Hội đồng 

Quân lực và sau đó 2 ngày thì ra lệnh giải thể Thượng Hội đồng. Tuy nhiên, ông vẫn được lưu nhiệm Quốc trưởng. Đến ngày 27 

tháng 1 năm 1965, Thủ tướng Hương cũng bị buộc phải giải nhiệm, giao quyền Thủ tướng lại cho Phó thủ tướng Nguyễn Xuân 

Oánh. 

Ngày 16 tháng 2 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh, với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quân lực, đã ký quyết định tuyển nhiệm ông 

Phan Khắc Sửu làm Quốc trưởng và bổ nhiệm ông Phan Huy Quát làm Thủ tướng thành lập chính phủ mới. Chưa đến 10 ngày sau, 

ngày 25 tháng 2 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh bị các tướng trẻ truất phế, phải nhận chức đại sứ lưu động ở nước ngoài. Chưa đầy 

4 tháng sau, ngày 5 tháng 6 năm 1965, chính phủ dân sự của Thủ tướng Phan Huy Quát bị Hội đồng Quân lực giải tán. Các tướng trẻ 

thành lập một Hội đồng lãnh đạo quốc gia và cử Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ tịch, giữ vai trò Quốc trưởng. Ngày 14 

tháng 6 năm 1965, Phan Khắc Sửu chính thức rời ngôi vị Quốc trưởng. 

Nổi tiếng thanh liêm, ở cương vị Quốc Trưởng ông chỉ ăn cơm chánh quyền chu cấp còn tiền lương chuyển sang quỹ trợ cấp xã hội 

cho đồng bào. Đặc biệt, bà Sửu cũng là một tín hữu Cao Đài với đạo danh Huỳnh Điệp, không ngồi vị trí mệnh phụ phu nhân mà chỉ 

tự mua bán vải ở chợ Vườn Chuối quận 3 để trang trải cuộc sống chăm sóc con cháu. 

Hoạt động vào thời Đệ nhị Cộng hòa 

Năm 1966, ông trở lại hoạt động chính trị, một lần nữa đắc cử dân biểu và được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Trong cuộc bầu cử tổng 

thống ngày 4 tháng 9 năm 1967, liên danh 2 tướng Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ dù chỉ giành được 34,8% số phiếu bầu 

nhưng vẫn dẫn đầu để đắc cử. Quốc hội Việt Nam Cộng hòa đã nhóm họp và bỏ phiếu lại với 58 phiếu thuận và 43 phiếu chống. Sau 

vụ này, ông đã từ chức để phản đối chính quyền quân sự mang danh dân chủ nhưng cũng không thể đảo ngược được tình thế. Quá 

ngán ngẩm, ông rút khỏi chính trường. 

Năm 1968, ông cùng với một số nhân sĩ như Nguyễn Thành Vinh, Trần Sinh Cát Bình... thành lập Phong trào Tân Dân Việt Nam.
[2]

 

Ông qua đời ngày 24 tháng 5 năm 1970. Tang lễ của ông được tổ chức theo nghi thức Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa, có tổng 

thống Nguyễn Văn Thiệu và nội các đến phúng và tặng "Đệ nhất Bảo quốc Huân chương".
[3]

 

] Chú thích 

1. ^ Theo Trần Sinh Cát Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nghi lễ Quốc táng Quốc trưởng Phan Khắc Sửu. 

2. ^ "Ngày Độc Lập của Việt Nam và đảng Cần Lao" 

3. ^ Lễ Tưởng Niệm Cố Quốc Trưởng VNCH Phan Khắc Sửu 
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13-Phó Tổng Thống - Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ 

 
Nguyễn Ngọc Thơ (1908-) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Nguyễn Ngọc Thơ (sinh năm 1908) là Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa từ tháng 11 năm 1963 đến cuối tháng 1 năm 1964 khi chức 

vụ này được một hội đồng quân sự lập nên sau một vụ đảo chính lật đổ và giết hại Ngô Đình Diệm. Trước đó, ông đã từng là phó 

tổng thống của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Ngọc Thơ có ít quyền lực thực tế do các em trai của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Nhu và 

Ngô Đình Cẩn đã nắm giữ quân đội và cảnh sát mật riêng. Ông không được phép tham gia vào việc quyết định chính sách. 

Nguyễn Ngọc Thơ là con một địa chủ giàu có ở miền Nam. Ông đã phục vụ cho Pháp với chức vụ tỉnh trưởng. Ông đã trở thành Bộ 

trưởng Nội vụ của Quốc gia Việt Nam. Khi Việt Nam Cộng hòa được thành lập, Nguyễn Ngọc Thơ được cử làm đại sứ tại Nhật 

Bản. Năm 1956, ông được triệu hồi về Sài Gòn. Ông trở thành Tỉnh trưởng Cần Thơ và được giao nhiệm vụ đối phó với lực lượng 

cát cứ của giáo phái Hòa Hảo lúc đó. Một diễn biến trong sự vụ này là ông đã cho mời Ba Cụt (tên thật Lê Quang Vinh) - một trong 

những chỉ huy nhánh quân sự của Hòa Hảo - về tỉnh để "thương thuyết". Khi Ba Cụt về, thay vì một cuộc "thương thuyết" như Ba 

Cụt tưởng, Nguyễn Ngọc Thơ ra lệnh bắt và sau đó giết hại Ba Cụt
[1]

. 

Nguyễn Ngọc Thơ cũng giữ chức Quốc vụ khanh Kinh tế quốc gia. Tháng 11, Ngô Đình Diệm đã bổ nhiệm ông làm phó tổng thống 

và đã được Quốc hội Việt Nam Cộng hòa phê chuẩn vào tháng 12 năm 1956, theo quy định của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa
[2]

. 

Người ta tin rằng gốc gác miền Tây Nam Bộ của ông khiến ông dễ lôi cuốn sự ủng hộ những người nông dân miền Nam hơn, trong 

khi Ngô Đình Diệm là người Công giáo La Mã, có gốc miền Trung và được xem là theo chủ phái "gia đình trị"
[3]

. 

Sau vụ đảo chính năm 1963 

Sau vụ đảo chính lật đổ và sát hại anh em Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963, Nguyễn Ngọc Thơ được Hội đồng quân nhân 

cách mạng (Dương Văn Minh là Chủ tịch) bổ nhiệm làm Thủ tướng. Thơ là nhân vật dân sự dẫn đầu trong chính quyền lâm thời
[4]

. 

Ngoài ra, ông đã là Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế
[5]

. 
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Về mặt cá nhân, Nguyễn Ngọc Thơ không hài lòng việc Ngô Đình Diệm chủ trương bớt lệ thuộc vào Mỹ. Ông đã phàn nàn việc Ngô 

Đình Diệm quá trọng dụng người em trai là Ngô Đình Nhu, trong việc điều hành quốc gia và việc Nhu cố gắng kiểm soát toàn Nam 

Việt Nam thông qua Đảng Cần Lao bí mật của ông cũng như việc Việt Nam Cộng hòa thiếu thành công trong việc đối phó với phe 

Cộng sản
[6]

. Cá nhân ông đã biết trước âm mưu đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm và ông đã được các tướng lĩnh phe đảo 

chính chọn làm người kế nhiệm chính phủ
[7]

. 
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Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa 
1964-1965 

Kế nhiệm: 

Nguyễn Khánh 

 

 

 

 
 

14- Quốc Trưởng - Thủ Tướng Nguyễn Khánh 

 
Đại Tướng Nguyễn Khánh (1927-) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Nguyễn Khánh 

Sinh 8 tháng 11, 1927 (83 tuổi) 
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Tiểu sử 

Nơi sinh Trà Vinh, Việt Nam 

Binh nghiệp 

Thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa  

Năm tại ngũ 1950-1965 

Cấp bậc Đại tướng 

Công việc khác 

Tổng tư lệnh 

Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng 

hòa 

Quốc trưởng 

Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa 

 

Nguyễn Khánh (sinh năm 1927) là một cựu tướng lĩnh và cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa. Ông từng giữ chức Quốc trưởng và 

Thủ tướng của Việt Nam Cộng hòa, cũng như đã từng là Đại tướng, Tổng tư lệnh và Tổng tham mưu trưởng của Quân lực Việt Nam 

Cộng hòa trong giai đoạn 1964-1965. Ông được xem là người nắm giữ nhiều quyền lực tối cao nhất trong lịch sử 20 năm tồn tại của 

Việt Nam Cộng hòa.
[1]

 

Mục lục 

 1 Con đường binh nghiệp 

 2 Đỉnh cao quyền lực 

 3 Cuộc sống lưu vong 

 4 Những nhận xét 

 5 Xem thêm 

 6 Chú thích 

Con đường binh nghiệp 

Ông sinh ngày 8 tháng 11 năm 1927 tại Trà Vinh, con của ông Nguyễn Bửu - một địa chủ lớn. Thời trẻ, ông có tham gia Việt Minh 

một thời gian ngắn rồi trở về học Trường võ bị liên quân Đà Lạt, sau đó, ông được đưa sang Pháp tu nghiệp ở Trường quân sự Saint 

Saumur. Thời gian này, ông lấy tên là Raymond Khánh hoặc Nicolas Turner Khánh. 

Sau khi tốt nghiệp Saint Saumur và trường Võ bị Viễn Đông (Đà Lạt), ông tham gia Quân đội Quốc gia Việt Nam và được thăng 

chức khá nhanh. Sau khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, ông ủng hộ chính phủ và tham gia chiến dịch Hoàng Diệu tiễu 

trừ lực lượng Bình Xuyên trong chức vụ Tư lệnh phó kiêm Tham mưu trưởng chiến dịch với hàm Trung tá (tháng 9 năm 1955). Sau 

chiến dịch này, ông được thăng hàm Đại tá. 

Sau khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa được thành lập, ông lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như: Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh 

(1956-1957), Tư lệnh Miền Hậu Giang gồm các tỉnh Kiến Hòa, Mỹ Tho, Vĩnh Long (1957-1958), Tư lệnh Phân khu Miền Tây gồm 

các tỉnh từ Long An đến Cà Mau (1958-1959), Tổng thư ký Bộ Quốc phòng (1959-1960). 

Ngày 11 tháng 11 năm 1960, Đại tá Nguyễn Chánh Thi thực hiện cuộc đảo chính chống chính phủ. Ông đã tổ chức phản công bảo 

vệ Tổng thống Ngô Đình Diệm và làm thất bại cuộc đảo chính. Do công lao này, ông được thăng hàm Thiếu tướng và giữ chức 
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Tham mưu trưởng Liên quân (từ tháng 11 năm 1960 đến tháng 12 năm 1962). Đến đầu năm 1963, ông giữ chức vụ Tư lệnh Quân 

đoàn II. 

Đỉnh cao quyền lực 

Khi cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 nổ ra, tướng Khánh đã án binh bất động, không tỏ rõ thái độ. Khi đảo chính thành 

công, ông tuyên bố ủng hộ Hội đồng quân nhân cách mạng làm đảo chính lật đổ chính quyền. Do đó, ông được Hội đồng Quân nhân 

Cách mạng thăng cấp Trung tướng. 

Nhưng chỉ sau đó 3 tháng, ngày 30 tháng 1 năm 1964, được sự ủng hộ của Mỹ và "nhóm các tướng trẻ", tướng Khánh đã thực hiện 

cuộc "chỉnh lý" cướp quyền, truất phế các tướng lĩnh chủ chốt của cuộc đảo chính là Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, 

Mai Hữu Xuân. Ông tự xưng là chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng kiêm Tổng tư lệnh quân đội. Ngày 28 tháng 2 năm 1964, 

ông phế truất chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ và lên làm thủ tướng. Ngày 16 tháng 8 năm 1964, ông ban hành "Hiến chương Vũng 

Tàu", theo đó ông là Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, kiêm Quốc trưởng, kiêm Thủ tướng của Việt Nam Cộng hòa, cũng 

như là Tổng tư lệnh, kiêm Tổng tham mưu trưởng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Uy quyền của ông lên đến mức tột đỉnh. 

Tuy nhiên, tướng Khánh đã vấp sự phản đối quyết liệt của các đảng phái và quần chúng. Các cuộc biểu tình chống tướng Khánh nổ 

ra khắp nơi. Ngày 25 tháng 8 năm 1964, hàng chục ngàn người kéo đến nơi tướng Khánh làm việc, hô "Đả đảo Nguyễn Khánh!". 

Tướng Khánh buộc phải ra gặp đoàn biểu tình và cũng hô "đả đảo". Trước áp lực dư luận, tướng Khánh phải tuyên bố hủy bỏ "Hiến 

chương Vũng Tàu" và thành lập cơ chế "Tam đầu chế" (còn gọi là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia) để chia quyền bớt cho các tướng 

Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm. Tháng 9, vai trò Quốc trưởng được giao cho tướng Dương Văn Minh. Ngày 26 tháng 10, 

Thượng hội đồng Quốc gia được triệu tập và bầu kỹ sư Phan Khắc Sửu là Quốc trưởng. Quốc trưởng cũng đã chỉ định ông Trần Văn 

Hương làm Thủ tướng. Cũng trong tháng này, tướng Khánh cũng được Quốc trưởng phong hàm Đại tướng cùng với tướng Dương 

Văn Minh. 

Tình hình miền Nam dưới sự quản lý của tướng Khánh ngày càng loạn lạc: giai đoạn tướng Khánh nắm quyền là giai đoạn nổ ra 

nhiều cuộc đảo chính nhất. Ngày 13 tháng 9 năm 1964, các tướng Dương Văn Đức, Lâm Văn Phát kéo quân về Sài Gòn thị uy với 

tướng Khánh. Ngày 19 tháng 2 năm 1965, cuộc đảo chính do tướng Lâm Văn Phát và Đại tá Phạm Ngọc Thảo cầm đầu, suýt bắt 

được tướng Khánh. Nhờ sự ủng hộ của nhóm các tướng trẻ, tướng Khánh mới giữ được được tình hình. 

Do chủ trương đưa quân Mỹ vào tham chiến ở Việt Nam và lời tuyên bố "Quân đội là cha quốc gia!", uy tín của tướng Khánh càng 

lúc càng xuống thấp và ngày càng mất lòng dân. Nhóm các tướng trẻ, do đó, thống nhất truất phế tướng Khánh. Ngày 25 tháng 2 

năm 1965, tướng Nguyễn Khánh phải nhận chức đại sứ lưu động ở nước ngoài. Trước khi đi, ông còn nắm theo một miếng đất và 

tuyên bố: "Tôi có mang theo nắm đất quê hương, một ngày nào đó nhất định sẽ trở về." Tuy nhiên, lời tuyên bố này hơn 40 năm sau 

vẫn chưa thể thực hiện được. 

Cuộc sống lưu vong 

Sau khi rời Việt Nam, tướng Khánh ở Mỹ một thời gian ngắn. Từ năm 1966, ông sang Pháp bằng trợ cấp dành cho những người 

từng phục vụ quân đội Pháp ở Đông Dương. Sau năm 1975, ông định cư tại Mỹ. 

Ngày 2 tháng 1 năm 2005, tại Đại Hội quốc dân lần 2 (California, Mỹ), cựu tướng Nguyễn Khánh được bầu làm Quốc trưởng của 

Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do ở tuổi gần 80. 

Trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 8 năm 2008 tại thành phố Garden Grove (Nam California, Mỹ), với danh nghĩa Quốc trưởng 

Chính Phủ Việt Nam Tự Do, Nguyễn Khánh tuyên bố "sẽ tự giải tán Chính Phủ ngay khi một Liên Minh Dân Tộc, với sứ mạng bảo 

vệ chủ quyền đất nước, giành lại tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam được thành lập".
[2]

 

Về đời tư, ông được xem là người con có hiếu nghĩa. Do mẹ ruột mất sớm, ông được sự chăm sóc bởi người mẹ kế là nghệ sĩ Phùng 

Há và chịu nhiều ảnh hưởng của bà. Sau năm 1975, ông nhiều lần thể hiện ý nguyện được về Việt Nam để phụng dưỡng bà nhưng 

chính quyền Việt Nam từ chối do lo ngại về các hoạt động chính trị của ông.  

Xem thêm 

file://wiki/1960
file://wiki/1962
file://wiki/1963
file://wiki/Ä�áº£o_chÃnh
file://wiki/1_thÃ¡ng_11
file://wiki/1963
file://wiki/Há»�i_Ä�á»�ng_quÃ¢n_nhÃ¢n_cÃ¡ch_máº¡ng_Viá»�t_Nam_1963
file://wiki/Trung_tÆ°á»�ng
file://wiki/30_thÃ¡ng_1
file://wiki/1964
file://wiki/Má»¹
file://wiki/Cuá»�c_Ä�áº£o_chÃnh_táº¡i_Viá»�t_Nam_Cá»�ng_hÃ²a_nÄ�m_1964
file://wiki/DÆ°Æ¡ng_VÄ�n_Minh
file://wiki/Tráº§n_VÄ�n_Ä�Ã´n
file://w/index.php
file://wiki/Mai_Há»¯u_XuÃ¢n
file://wiki/28_thÃ¡ng_2
file://wiki/Nguyá»�n_Ngá»�c_ThÆ¡
file://wiki/16_thÃ¡ng_8
file://w/index.php
file://w/index.php
file://wiki/Quá»�c_trÆ°á»�ng
file://wiki/Thá»§_tÆ°á»�ng
file://wiki/Viá»�t_Nam_Cá»�ng_hÃ²a
file://wiki/25_thÃ¡ng_8
file://w/index.php
file://w/index.php
file://wiki/DÆ°Æ¡ng_VÄ�n_Minh
file://wiki/Tráº§n_Thiá»�n_KhiÃªm
file://wiki/26_thÃ¡ng_10
file://w/index.php
file://wiki/Phan_Kháº¯c_Sá»u
file://wiki/Tráº§n_VÄ�n_HÆ°Æ¡ng
file://wiki/Tráº§n_VÄ�n_HÆ°Æ¡ng
file://wiki/Ä�áº¡i_tÆ°á»�ng
file://wiki/13_thÃ¡ng_9
file://w/index.php
file://wiki/LÃ¢m_VÄ�n_PhÃ¡t
file://wiki/SÃ i_GÃ²n
file://wiki/19_thÃ¡ng_2
file://wiki/1965
file://wiki/LÃ¢m_VÄ�n_PhÃ¡t
file://wiki/Pháº¡m_Ngá»�c_Tháº£o
file://wiki/Má»¹
file://wiki/Viá»�t_Nam
file://wiki/25_thÃ¡ng_2
file://wiki/Viá»�t_Nam
file://wiki/Má»¹
file://wiki/1966
file://wiki/PhÃ¡p
file://wiki/Ä�Ã´ng_DÆ°Æ¡ng
file://wiki/1975
file://wiki/2_thÃ¡ng_1
file://wiki/2005
file://wiki/California
file://w/index.php
file://w/index.php
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/vietnamvanhien/vietnamconghoa-lanhdao.html%23cite_note-1
file://wiki/PhÃ¹ng_HÃ¡
file://wiki/PhÃ¹ng_HÃ¡


 44 Việt Nam Cộng Hòa - Lãnh Đạo I                     Nam Phong  tổng hợp                                      www.vietnamvanhien.net 

 

 Thủ tướng Việt Nam 

Chú thích 

1. ^ Đôi nét Nguyễn Khánh (theo Vnmedia) 

2. ^ "Chính Phủ Việt Nam Tự Do sẽ tự giải tán để vận động Liên Minh Dân Tộc cứu nguy Đất Nước" - Dantoc.net 

3. ^ Bộ mặt thật của Quốc trưởng Nguyễn Khánh, người bị trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh lợi dụng, nguồn trung 

gian, không có nguồn chính 

 
x • t • s 

Nguyên thủ Việt Nam Cộng hòa 
 

 
x • t • s 

Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa  
 

 Nguyễn Khánh  · Trần Thiện Khiêm  · Dương Văn Minh  · Đỗ Cao Trí  · Cao Văn Viên 
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Thủ tướng Việt Nam 
 

 

 

 

15- Thủ Tướng - Phó Tổng Thống - Tổng Thống 

Trần Văn Hương 

 
Trần Văn Hương (1902-1982) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Trần Văn Hương (1902–1982) là cựu thủ tướng (1964–1965 rồi 1968–1969), phó tổng thống (1971-1975), và rồi tổng thống trong 

thời gian ngắn ngủi bảy ngày (21 tháng 4, 1975-28 tháng 4, 1975) của Việt Nam Cộng hòa.  

 

 

Mục lục 

 1 Thân thế 

 2 Thời kỳ tham chính  

o 2.1 Thủ tướng 

file://wiki/Thá»§_tÆ°á»�ng_Viá»�t_Nam
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/vietnamvanhien/vietnamconghoa-lanhdao.html%23cite_ref-0
http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=11&NewsId=101810/
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/vietnamvanhien/vietnamconghoa-lanhdao.html%23cite_ref-1
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/vietnamvanhien/vietnamconghoa-lanhdao.html%23cite_ref-2
http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Bo-mat-that-cua-Quoc-truong-Nguyen-Khanh-nguoi-bi-ten-trum-khung-bo-Nguyen-Huu-Chanh-loi-dung/65053178/96/
file://wiki/Báº£n_máº«u:NguyÃªn_thá»§_Viá»�t_Nam_Cá»�ng_hÃ²a
file://w/index.php
file://vi.wikipedia.org/w/index.php
file://wiki/NguyÃªn_thá»§_Viá»�t_Nam_Cá»�ng_hÃ²a
file://wiki/Báº£n_máº«u:Ä�áº¡i_tÆ°á»�ng_QuÃ¢n_lá»±c_Viá»�t_Nam_Cá»�ng_hÃ²a
file://w/index.php
file://vi.wikipedia.org/w/index.php
file://wiki/Ä�áº¡i_tÆ°á»�ng
file://wiki/QuÃ¢n_lá»±c_Viá»�t_Nam_Cá»�ng_hÃ²a
file://wiki/Tráº§n_Thiá»�n_KhiÃªm
file://wiki/DÆ°Æ¡ng_VÄ�n_Minh
file://wiki/Ä�á»�_Cao_TrÃ
file://wiki/Cao_VÄ�n_ViÃªn
file://wiki/Báº£n_máº«u:Thá»§_tÆ°á»�ng_Viá»�t_Nam
file://wiki/Tháº£o_luáºn_Báº£n_máº«u:Thá»§_tÆ°á»�ng_Viá»�t_Nam
file://vi.wikipedia.org/w/index.php
file://wiki/Thá»§_tÆ°á»�ng_Viá»�t_Nam
file://wiki/1902
file://wiki/1982
file://wiki/Thá»§_tÆ°á»�ng
file://w/index.php
file://wiki/Tá»�ng_thá»�ng
file://wiki/21_thÃ¡ng_4
file://wiki/1975
file://wiki/28_thÃ¡ng_4
file://wiki/Viá»�t_Nam_Cá»�ng_hÃ²a
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/vietnamvanhien/vietnamconghoa-lanhdao.html%23Th.C3.A2n_th.E1.BA.BF
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/vietnamvanhien/vietnamconghoa-lanhdao.html%23Th.E1.BB.9Di_k.E1.BB.B3_tham_ch.C3.ADnh
file:///C:/Users/D%20Le/Desktop/vietnamvanhien/vietnamconghoa-lanhdao.html%23Th.E1.BB.A7_t.C6.B0.E1.BB.9Bng
file://wiki/Táºp_tin:Flag_of_the_South_Vietnamese_Army.jpg


 45 Việt Nam Cộng Hòa - Lãnh Đạo I                     Nam Phong  tổng hợp                                      www.vietnamvanhien.net 

 

o 2.2 Phó tổng thống 

o 2.3 Tổng thống 

 3 Đời sống sau 1975 

 4 Những nhận xét về ông 

 5 Chú thích 

 6 Xem thêm 

 7 Liên kết ngoài 

Thân thế 

Giáo sư Trần Văn Hương sinh năm 1902, tại làng Long Châu, quận Châu Thành (nay là thành phố Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long 

trong một gia đình nghèo. Nhờ học giỏi và được sự hy sinh của gia đình, cậu học sinh Trần Văn Hương được ra Hà Nội học trường 

Cao đẳng Sư Phạm... Sau khi tốt nghiệp, ông giáo Trần Văn Hương được bổ về dạy tại trường Collège Le Myre De Villers tại Mỹ 

Tho, cũng là ngôi trường cũ mà ông đã theo học mấy năm trước. Thời gian 1943-1945, ông Hương là giáo sư dạy môn văn chương 

và luận lý tại trường này. Ông là một thầy giáo đã từng đào tạo nhiều học trò nổi tiếng (tướng Dương Văn Minh, tổng thống cuối 

cùng của Việt Nam Cộng hòa, cũng tự nhận là một học trò của ông) và từng giữ chức vụ Đốc học Tây Ninh. 

Thời kỳ tham chính 

Cách mạng tháng Tám nổ ra, ông tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông 

được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, năm 1946, ông bỏ về quê và tuyên bố bất hợp 

tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp, sống ẩn dật cho đến năm 1954. Trong thời gian đó ông lập đảng Phục Hưng, nhóm họp 

một số nhân vật chính trị như Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch Trần Văn Văn.
[1]

 

Sau Hiệp định Genève, năm 1955, ông ra làm đô trưởng Sài Gòn trong chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm một thời gian 

ngắn. Sau đó, ông từ chức để phản đối chính sách độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm thời Đệ nhất Cộng hòa. Năm 1960, ông 

cùng 17 nhân sĩ thành lập nhóm Tự do Tiến bộ, tổ chức họp báo tại khách sạn Caravelle (thường được gọi là "nhóm Caravelle"), 

chính thức xác nhận địa vị đối lập với chính quyền. Khi cuộc đảo chính của đại tá Nguyễn Chánh Thi đưng đầu nổ ra, nhóm đã 

tuyên bố ủng hộ. Vì thế ông cùng 17 vị nhân sĩ nhóm Caravelle bị chính quyền bắt giam. Trong tù, ông có viết một tập thơ lấy tên là 

"Lao trung lãnh vận" (tức "Những vần thơ lạnh lẽo ở trong tù"). 

Thủ tướng 

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, năm 1964, ông lại được cử giữ chức Đô trưởng Sài Gòn lần thứ hai. Không lâu sau, 

ngày 4 tháng 11 năm 1964, ông lại được Quốc trưởng Phan Khắc Sửu mời giữ ghế Thủ tướng và lập Nội các. 

Thứ 

tự 

Chức vụ Tên 

1 
Thủ tướng 

kiêm Tổng trưởng Quân lực 
Trần Văn Hương 

2 
Đệ nhất Phó thủ tướng 

kiêm Tổng trưởng Nội vụ 
Nguyễn Lưu Viên  

3 
Đệ nhị Phó thủ tướng 

kiêm Thống đốc Ngân hàng Quốc gia 
Nguyễn Xuân Oánh  

4 Tổng trưởng Ngoại giao Phạm Đăng Lâm  

5 Tổng trưởng Tư pháp Lữ Văn Vi  

6 Tổng trưởng Thông tin Lê Văn Tuấn  

7 Tổng trưởng Kinh tế Nguyễn Duy Xuân  

8 Tổng trưởng Tài chánh Lưu Văn Tính  

9 Tổng trưởng Cải tiến Nông thôn Ngô Ngọc Đối  

10 Tổng trưởng Công chánh Lê Sĩ Ngạc  
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11 Tổng trưởng Văn hóa Giáo dục Phan Tấn Chức  

12 Tổng trưởng Y tế Trần Quang Diệu  

13 Tổng trưởng Xã hội Đàm Sĩ Hiến  

14 Tổng trưởng Lao động Nguyễn Hữu Hùng  

15 Tổng trưởng Phủ Thủ tướng Phạm Văn Toàn 

 

 

Sang Tháng Giêng năm 1965 trước áp lực của phe quân nhân, Trần Văn Hương phải cải tổ Nội các, thu nạp thêm bốn tướng lãnh. 

Nội các mới có thêm những chức vụ sau đây. 

Thứ 

tự 

Chức vụ Tên 

1 Đệ nhị Phó thủ tướng Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu 

2 Tổng trưởng Quân lực Trung tướng Dương Văn Minh 

3 Tổng trưởng Tâm lý chiến Thiếu tướng Linh Quang Viên 

4 Tổng trưởng Thanh niên Thể thao Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ 

Nguyễn Xuân Oánh chuyển xuống làm Đệ tam Phó thủ tướng.
[3]

 Tuy nhiên chính phủ của Trần Văn Hương không tồn tại được lâu 

vì ngày 27 tháng 1 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, lật đổ chính quyền dân sự và Quốc trưởng Phan Khắc Sửu bị 

truất phế. Trần Văn Hương cũng bị bắt và quản thúc một thời gian ở Vũng Tàu. 

Năm 1968, để tạo ảnh hưởng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông ra làm Thủ tướng lần thứ hai. 

Phó tổng thống 

Năm 1971, ông cùng Nguyễn Văn Thiệu liên danh ứng cử và đắc cử chức vụ Phó tổng thống nhiệm kỳ 1971-1975. 

Tổng thống 

Ngày 21 tháng 4 năm 1975, vì áp lực quân sự của Quân Giải phóng miền Nam cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam và trước dư luận 

công chúng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho Phó tổng thống Trần Văn Hương. Ông cũng 

chỉ nắm chức vụ trong 7 ngày. Ngày 28 tháng 4, ông đã trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh để tìm cách điều đình với 

lực lượng cộng sản đối phương đang tiến vào sát thủ đô Sài Gòn. Ông được xem là vị tổng thống dân sự cuối cùng của Việt Nam 

Cộng hòa. 

Đời sống sau 1975 

Sau 1975, ông chọn ở lại quê hương. Năm 1977, ông được chính quyền Việt Nam trao trả quyền công dân nhưng ông khước từ và 

nói rằng ông chỉ nhận khi tất cả những quân dân cán chính của chế độ Việt Nam Cộng hòa cũng được hoàn trả quyền công dân của 

họ.
[4]

 Những năm tháng cuối đời, ông sống chung với người con trai cả là Lưu Vĩnh Châu, tên thật là Trần Văn Dõi, một cán bộ của 

Ban Công nghiệp Trung ương, nguyên là đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng tham gia trận Điện Biên Phủ. 

Ông mất ngày 27 tháng 1 năm 1982, nhằm ngày mồng ba Tết Nhâm Tuất, hưởng thọ 80 tuổi. (Trong thời gian ngắn ngủi làm Tổng 

Thống, Ông có câu nói bất hủ: Trị tham nhũng thì lấy ai mà làm việc), Lúc bấy giờ mọi việc đều qui về một con đường... phải thua 

mà thôi! 

Những nhận xét về ông 

Nhiều người nhận xét ông là một người có tính cách bảo thủ. Tuy nhiên, ai cũng thừa nhận ông là nhân sĩ yêu nước, ngay thẳng và 

trong sạch. 
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Chú thích 

1. ^ Mở lại hồ sơ Trần Văn Văn... 

2. ^ Lâm Vĩnh Thế. Bạch Hóa Tài Liệu Mật Của Hoa Kỳ Về Việt Nam Cộng Hòa. Hamilton, ON: Hoài Việt, 2008. 

Trang 182-3. 

3. ^ Lâm Vĩnh Thế. Bạch Hóa Tài Liệu Mật Của Hoa Kỳ Về Việt Nam Cộng Hòa. Hamilton, ON: Hoài Việt, 2008. 

Trang 198-9. 

4. ^ "Tưởng nhớ Trần Văn Hương..." theo Vietbao 

Xem thêm 

 Thủ tướng Việt Nam 

Liên kết ngoài 

 Con trai Trần Văn Hương 

 Cụ Trần Văn Hương 

Nguồn: wikipedia.org 

 

16- Quyền Thủ Tướng Nguyễn Xuân Oánh 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (1921-2003) 

Sinh 
1921 

Bắc Giang 

Mất 
2003 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Học trường Harvard 

Phu nhân Thẩm Thúy Hằng 
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Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (1921–2003), là cựu Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng, hai lần là Quyền Thủ tướng trong 

chính phủ Việt Nam Cộng hòa và cũng là Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Ông cũng là một nhân sĩ được cả 2 chế độ 

trọng dụng. 

Tiểu sử 

Ông sinh năm 1921 tại Bắc Giang, lớn lên sang Mỹ học tại Đại học Harvard về ngành Kinh tế. Ông tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế của 

Harvard năm 1954, rồi làm việc cho Ngân hàng Thế giới (như một Nhân viên kinh tế [1]), Tổ hợp Tài chánh Quốc tế... trước khi về 

nước. 

Năm 1963, ông về nước và tham gia chính quyền. Sau đó ít lâu, ông được đề cử làm Thống đốc Ngân hàng Quốc gia, rồi Phó Thủ 

tướng Việt Nam Cộng hòa. Thậm chí, đã có lúc ông được ủy quyền Thủ tướng trong giai đoạn tướng Nguyễn Khánh nắm quyền 

(1964-1965). 

Sau năm 1975, ông là một trong những trí thức của Việt Nam Cộng hòa được chính quyền mới trọng dụng. Đặc biệt, khi tiến trình 

Đổi mới được thực hiện cuối thập niên 1980, ông và nhiều nhà trí thức khác đã đóng góp rất nhiều vào việc cải cách các lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính, đầu tư nước ngoài v.v. tại Việt Nam. Ông từng là cố vấn kinh tế cho Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, và Thủ 

tướng Võ Văn Kiệt. 

Ông cũng được bầu vào Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là đại biểu Quốc hội. 

Ông nổi tiếng là người thẳng thắn, không sợ chỉ trích chính quyền. Năm 1999, ông tuyên bố với hãng Reuters rằng chương trình đổi 

mới kinh tế đã gặp bế tắc, và Đảng Cộng sản đương quyền nên dành cho những người không phải là Đảng viên những chức vụ cao 

cấp. 

Ông mất ngày 29 tháng 8 năm 2003, tại Saì Gòn 

Ông là chồng của nữ diễn viên Thẩm Thúy Hằng, người nổi tiếng với danh hiệu "Người đẹp Bình Dương". 

Xem thêm 

 Thủ tướng Việt Nam 

Liên kết ngoài 

 Nguyễn Xuân Oánh, nhân vật nòng cốt Đổi mới 

 GS, TS Nguyễn Xuân Oánh trên báo Hà Nội Mới 
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17- Thủ Tướng Phan Huy Quát  

 

Phan Huy Quát (1908-1979)  

 

Bác sỹ Phan Huy Quát (1908 - 1979) là thủ tướng Việt Nam Cộng hòa từ ngày 16 tháng 2 năm 1965 đến ngày 5 tháng 6 năm 1965. 

Ông từng là đảng viên đảng Đại Việt và Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ Quốc gia Việt Nam. Ông bị giam và mất trong nhà 

lao Chí Hòa ngày 27 tháng 4 năm 1979. 

Mục lục 

 1 Bối cảnh chính trường 

 2 Tù đày và cái chết 

 3 Chú thích 

 4 Liên kết ngoài 

Bối cảnh chính trường 

Ông Quát từng làm Tổng trưởng Giáo dục (1949), Quốc phòng (1950, 1954) trong chính phủ Quốc gia Việt Nam thời Quốc trưởng 

Bảo Đại. Sau đó ông lui về hành nghề bác sĩ tại Sài Gòn. Sau cuộc Đảo chánh 1963, tướng Dương Văn Minh rồi Nguyễn Khánh lên 

nắm quyền trong thời kỳ quân quản của Việt Nam Cộng hòa nhưng tình hình vẫn nhiều xáo trộn. Vì áp lực của Hội đồng Quân lực, 

tướng Nguyễn Khánh phải rút khỏi chính trường và chính phủ dân sự được thành lập do thủ tướng Phan Huy Quát đứng đầu. Phó 

thủ tướng là Nguyễn Văn Thiệu. Nội các gồm có Bộ trưởng Thông tin Linh Quang Viên, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Tiến Hỷ, Bộ 

trưởng Phủ thủ tướng Bùi Diễm, Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Đỗ.
[1]

 

Ngày 25 Tháng Năm năm 1965 Thủ tướng Phan Huy Quát quyết định cải tổ Nội các, thay thế một số tổng trưởng nhưng phe giáo 

dân Thiên Chúa giáo phản đối. Quốc trưởng Phan Khắc Sửu cũng không đồng tình nên không phê chuẩn.
[2]

 Tình hình bế tắc kéo dài 

sang tháng 6 vì bất đồng giữa Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và thủ tướng Phan Huy Quát không giải quyết được; chính phủ hoàn toàn 

bị tê liệt. Ngày 11 Tháng Sáu, thủ tướng triệu tập hội đồng chính phủ để giải quyết nhưng không đạt được thỏa hiệp nào nên Phan 
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Huy Quát ra lệnh giải tán chính phủ và từ chức thủ tướng. Các tướng lãnh tiếp thu chính quyền và đặt hai cơ quan: Ủy ban Hành 

pháp Trung ương và Ủy ban lãnh đạo Quốc gia. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo Quốc gia với cương 

vị quốc trưởng trong khi thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương với cương vị thủ tướng cho tới khi 

thành lập nền Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam vào năm 1967. 

 

 

Tù đày và cái chết 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông và gia đình bị kẹt lại ở Việt Nam do không kịp di tản. Ông không ra trình diện theo lệnh của 

chính quyền mới và sống trốn tránh trong một thời gian ngắn. Trên đường đi trốn, ông bị bắt giam cùng con trai út là Phan Huy Anh 

và chết tại nhà giam Chí Hòa vì bệnh gan và không được cứu chữa kịp thời ngày 27 tháng 4 năm 1979. 

Chú thích 

1. ^ Bùi Diễm. Gọng Kìm Lịch sử. Paris: Phạm Quang Khai, 2000. Trang 220-74. 

2. ^ LỊCH SỬ NGÀY QUÂN LỰC (19-6) 

 

 
 

18- Quốc Trưởng - Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 
 

 
Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001) 

 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 

Tổng thống Đệ nhị Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu 
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Tổng thống Việt Nam Cộng hòa  

Nhiệm kỳ 1967 – 1975 

Tiền nhiệm Ngô Đình Diệm 

Kế nhiệm Trần Văn Hương 

Khu vực Nam Việt Nam 

Phó Tổng thống 
Nguyễn Cao Kỳ (1967-1971) 

Trần Văn Hương (1971-1975) 

Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia 

Nhiệm kỳ 1965 – 1967 

Tiền nhiệm Nguyễn Khánh 

Kế nhiệm không có 

Tổng trưởng Quốc phòng  

Nhiệm kỳ 1964 – 1965 

Tiền nhiệm Nguyễn Khánh 

Kế nhiệm Nguyễn Hữu Có 

Tổng tham mưu trưởng  

Nhiệm kỳ 1964 – 1965 

Tiền nhiệm Nguyễn Khánh 

Kế nhiệm Nguyễn Hữu Có 

Sinh 
5 tháng 4, 1923 

Thanh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam 

Mất 
29 tháng 9, 2001 (78 tuổi) 

Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ 

Dân tộc Kinh 

Tôn giáo Công giáo 

Họ hàng Anh ruột: Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Văn Kiểu 

Phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh 

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

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

Mục lục 

 1 Thân thế  

o 1.1 Binh nghiệp 

o 1.2 Tham gia đảo chính và trở thành quốc trưởng 

o 1.3 Thành lập Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam 

o 1.4 Lưu vong 

 2 Nguyễn Văn Thiệu và Hiệp định Paris 

 3 Nhận xét  
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o 3.1 Đánh giá của người trong cuộc 

 4 Câu nói nổi tiếng 

 5 Giai thoại 16 tấn vàng 

 6 Xem thêm 

 7 Ghi chú 

 8 Liên kết ngoài 

Thân thế 

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

ngày tháng vào ngày sinh với ý nghĩa điều này sẽ có may mắn hơn
[1]

 nên đổi thành 5 tháng 4 năm 1923, tại làng Tri Thủy, xã Tân 

Hải, huyện Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, trong một gia đình chủ đất nhỏ, sinh sống bằng nghề đánh cá ven biển
[2]

 Ông có hai người 

anh: Nguyễn Văn Hiếu (hơn ông Thiệu 16 tuổi)
[3]

 và Nguyễn Văn Kiểu. Nguyễn Văn Hiếu thời Đệ nhị Cộng hòa được bổ làm đại sứ 

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

 

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

Văn Hiếu giúp đưa vào học trong một trường dòng của Pháp
[1]

 trường công giáo La Mã Pellerin tại Huế. Khi chiến tranh thế giới thứ 

hai bùng nổ, ông hoàn thành khóa học và quay trở về nhà. Trong ba năm Nhật Bản chiếm đóng, ông làm ruộng cùng với cha mình. 

Quan điểm của ông Thiệu về chủ nghĩa dân tộc ngày càng gia tăng cùng với sự bại trận của Nhật Bản và sự quay lại của quân đội 

Pháp ở Đông Dương
[2]

. 

Binh nghiệp 

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945, ông tham gia lực lượng Việt Minh do Hồ Chí Minh đứng đầu
[2]

 
[1]

 
[5]

. Ông 

cùng các đồng chí của mình được huấn luyện trong những khu rừng trống bằng gậy tre vì họ không có súng trường. Năng lực quản 

lý của ông sớm được công nhận, sau đó được bổ nhiệm trở thành một người đứng đầu huyện
[2]

. Nhưng sau chưa đến một năm, ông 

bắt đầu thất vọng, "Tôi biết rằng Việt Minh là cộng sản, trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: "họ bắn người dân, họ lật đổ các 

ủy ban xã, họ tịch thu đất đai" 
[5]

. Ông bí mật vào Sài Gòn, với sự giúp đỡ của anh trai Nguyễn Văn Hiếu ông được nhận vào học 

Trường Hàng hải.
[1]

 Sau một năm, ông được phong hàm sĩ quan, nhưng ông từ chối làm việc trên một con tàu khi phát hiện ra những 

ông chủ người Pháp có ý định trả lương cho ông thấp hơn lương của tất cả sĩ quan Pháp. Ông đã hoàn toàn từ bỏ ý định về một cuộc 

sống trên biển. Rồi Nguyễn Văn Thiệu chuyển đến học khóa đầu tiên tại Trường Sĩ quan Việt Nam, sau trở thành Trường Võ bị Đà 

Lạt
[2]

. Tháng 6 năm 1949, ông tốt nghiệp với quân hàm Thiếu úy, tham gia binh nghiệp trong lực lượng Quân đội Quốc gia Việt 

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

Trong những trận đánh chống lại Việt Minh, ông Thiệu nhanh chóng kiếm được danh tiếng vì sự dũng cảm và có năng lực chỉ huy 
[2]

. Với chính sách chế tài đối với những sĩ quan ở miền Trung và miền Nam nên ông được điều ra Bắc. 

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

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

 Ông bà Thiệu có ba người con: một gái, Nguyễn 

Thị Tuấn Anh và hai trai, Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Thiệu Long. 

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

hương mình, nổ mìn đánh bật lực lượng Việt Minh ra khỏi ngôi nhà ông đã từng trải qua tuổi thơ. 
[2]

. 

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

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

Tham gia đảo chính và trở thành quốc trưởng 

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

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

được cử giữ chức Tổng trưởng Quốc phòng. Năm 1965, ông được thăng Trung tướng. Cũng năm này, chính phủ của Thủ tướng 
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Phan Huy Quát đã giải tán và trao quyền lãnh đạo quốc gia lại cho Hội đồng Quân lực. Hội đồng tướng lĩnh đã bầu ông giữ chức 

Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ông trở thành quốc 

trưởng và tướng Kỳ trở thành thủ tướng của chính phủ mới. 

Thành lập Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam 

 
 

 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quan sát bản đồ Đông Á 

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

thống, tuyên bố thành lập nền Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam, với 38% số phiếu. Ông giữ chức này cho đến khi chính thể Đệ nhị Cộng 

hòa sắp sụp đổ vào cuối tháng 4 năm 1975 (Xem Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975). Thời kỳ này chính phủ Việt Nam Cộng Hòa càng lệ 

thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ nhiều hơn cả chính phủ tiền nhiệm của Ngô Đình Diệm. Ông đã tập trung quyền lực vào ngành 

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

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

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

Nam Việt Nam đều rất nguy hiểm. 
[6]

 Cũng trong năm này, Nguyễn Văn Thiệu đã vượt quyền hiến pháp, cụ thể là điều luật quy định 

sự bất khả xâm phạm của dân biểu, để bắt giữ và mở tòa án quân sự kết án dân biểu Trần Ngọc Châu 10 năm khổ sai, sau khi vị dân 

biểu này đề nghị lập một đoàn gồm các nhà lập pháp Việt Nam Cộng hòa ra Bắc để đàm phán với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
[7]

 

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

Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi cuộc đua, trong kỳ này Dương Văn Minh rút lui không tham gia tranh cử và Nguyễn Cao Kỳ cũng từ chối ra 

tranh cử nên cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên. Kết quả là Nguyễn Văn Thiệu đạt được 94% số phiếu.
[8]

 

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

cũng cắt giảm hầu hết các kinh phí viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khiến khả năng quân sự của chính quyền bị suy 

giảm nặng. Tháng 3 năm 1975, sau khi Ban Mê Thuột (nay gọi là Buôn Ma Thuột) bị quân đội chính qui miền bắc đánh chiếm và 

quân đội miền nam phản kích thất bại, Nguyễn Văn Thiệu tỏ ra lúng túng rồi quyết định rút bỏ Cao nguyên Trung phần. Sai lầm 

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

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

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

chuyện với các cố vấn hơn, ngay cả với cố vấn cao cấp Mỹ người mà ông đã duy trì trong nhiều năm hiếm khi thấy ông trong những 

ngày tháng tư. Trước khi ông từ chức, một quan chức cấp cao mỹ đã hỏi tổng thống phản ứng thế nào trước những thất bại của quân 

đội, ông nói: tôi biết nên làm thế nào đây?. Khi các lực lượng quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Miền 

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

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

Lưu vong 

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

điếu Tưởng Giới Thạch. Khi ông rời bỏ đất nước ra đi, khắp Sài Gòn, từ dân chúng đến giới báo chí lúc đó xôn xao tin đồn rằng 

Nguyễn Văn Thiệu đã đem theo 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia ra nước ngoài (mà sau này đã được xác nhận là tin đồn không 

có thực). Sau đó, ông đến Anh định cư. Ông sống một cuộc sống thầm lặng trong quãng đời còn lại và qua đời vào ngày 29 tháng 9 

năm 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. 

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

chủ nghĩa Việt Nam nhưng ít lâu sau ông lại có ý muốn tham gia vào các cuộc thảo luận hòa giải dân tộc, điều này đã làm một số 
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người cực đoan tức giận 
[2]

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

thời với chủ trương đối thoại với người trong nước. 

Nguyễn Văn Thiệu và Hiệp định Paris 

Ông chính là người phản đối quyết liệt nhất việc ký kết Hiệp định Paris vào lúc đó, vì theo ông việc đó sẽ làm cho Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa có được lợi thế đáng kể so với Việt Nam Cộng hòa. Cụ thể là người Mỹ sẽ chấm dứt những cam kết và ủng hộ của 

mình đối với Việt Nam Cộng hòa, đồng nghĩa với việc viện trợ cho chính phủ của ông bị cắt giảm và ưu thế quân sự sẽ nghiêng về 

phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nguyễn Văn Thiệu đã cố tình trì hoãn việc đồng ý ký kết hiệp định, nhưng phía Mỹ đã có quyết 

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

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

một mình. Trong trường hợp đó tôi phải giải thích công khai rằng chính phủ của ông cản trở hòa bình. Kết quả sẽ là sự chấm dứt 

không tránh khỏi và lập tức viện trợ kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ - và một sự thay đổi nhân sự trong chính phủ của ông khó mà 

nói trước". 

Trong bức thư đề ngày 6/10/1972, Nixon còn ngầm đe dọa: "Tôi yêu cầu ông cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một 

tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và chính bản thân tôi cũng đã kịch 

liệt phản đối năm 1968...". Cũng theo cuốn "Khi đồng minh tháo chạy" của Nguyễn Tiến Hưng, ngày 21/10/1972, hai chuyên viên 

trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ là Roger Morris và Anthony Lake đã viết cho cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger một 

phúc trình mà trong đó có nói tới các phương án lật đổ Nguyễn Văn Thiệu. Sau này, Morris xác nhận: "Tôi bảo Tony rằng hai đứa 

mình phải cho Henry hiểu rõ là ta sẵn sàng thanh toán Thiệu"… 

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

cam kết sẽ đảm bảo sự tồn tại của Việt Nam Cộng hòa, Nixon cũng bí mật cam kết với Nguyễn Văn Thiệu rằng sẽ khôi phục lại việc 

Hoa Kỳ cho B-52 ném bom không kích chống lại bắc Việt Nam để trả đũa cho bất kỳ cuộc tấn công tăng cường nào của những 

người cộng sản. Nhưng Nixon đã từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, và những lời hứa của Mỹ cũng không bao giờ được 

thực hiện. 

Nhận xét 

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

thức của ông về sự thất bại có thể xảy ra cho Việt Nam Cộng hòa nếu chấp nhận văn bản đó là đúng đắn. (Cuối cùng, dưới áp lực 

của Mỹ, chính phủ của Việt Nam Cộng hòa đã bị buộc ký vào hiệp định Paris). Ông là vị nguyên thủ quốc gia có thái độ cứng rắn 

với Cộng sản với Lập trường bốn không: không chấp nhận, không thương lượng, không liên hiệp và không nhượng đất cho Cộng 

sản. Ông bị nhiều tai tiếng như vụ 16 tấn vàng và khả năng lãnh đạo quân sự. 

Trong những năm tại vị, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký tại Cần Thơ lệnh số 003/60 ban hành luật "Người cày có ruộng" (xem 

Cải cách điền địa (Việt Nam Cộng hòa)). Ông nói: "Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi". Báo chí Hoa Kỳ hết lời ca ngợi, tờ 

Washington Evening Star gọi đó là "Tin tức tốt đẹp nhất đến từ Việt Nam kể từ khi kết thúc sự chiếm đóng của người Nhật". Còn tờ 

New York Times cho rằng "Có lẽ đây là cuộc cải cách ruộng đất không cộng sản mang nhiều tham vọng và tiến bộ nhất của thế kỷ 

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

cày có ruộng" là một trong những chương trình cải cách điền địa thành công nhất ở các nước hậu tiến. Nó là điểm vàng son của nền 

Đệ nhị Cộng hòa". Chương trình này đã tạo ra một tầng lớp tiểu nông đông đảo, thúc đẩy kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp phát 

triển. Nông dân hăng hái sản xuất và năng suất lao động trong sản xuất lúa gạo tăng lên nhanh chóng, đời sống của nông dân được 

cải thiện. 

Đánh giá của người trong cuộc 

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

Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm 

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

ban cho mình 'thiên mạng' cứu nước. 
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"Tổng thống Diệm tự hào về dân tộc, tự đại về gia đình, thích độc thoại, không chấp nhận dễ dàng sự chỉ trích. Ông chủ trương  'tiết 

trực tâm hư' nhưng bị ảnh hưởng nặng của gia đình. Còn ông Thiệu thì theo đường lối 'độc tài trong dân chủ', bên trong chi phối cả 

hai ngành lập pháp và tư pháp. Bàn tay sắt trong đôi găng nhung. 

"Vì không vững kiến thức như ông Diệm, ông Thiệu chịu khó thăm dò ý kiến của các chuyên viên, lắng nghe, đúc kết lại để quyết 

định một mình. Tổng thống Diệm dễ tin người xu nịnh nên dễ bị phản trắc. Ông Thiệu đa nghi Tào Tháo và không e ngại ban phát 

ân huệ để tạo phe cánh và chia rẽ đối phương như ông đã làm tại Quốc hội. Ông chủ trương 'làm chính trị phải lì'. Bởi thế Tổng 

thống Thiệu 'lật' ông Kỳ không khó và tồn tại lâu hơn Tổng thống Diệm nhưng ông không khí khái bằng ông Diệm. Ông Thiệu mưu 

sĩ, ông Diệm đạo đức." 

Henry Kissinger về sau trong hồi ký của mình đã dành những lời rất nặng nề để nói về Nguyễn Văn Thiệu. Mặc dù không phủ nhận 

rằng Tổng thống Thiệu có một người khôn ngoan hoạt bát nhưng lại cho rằng, Nguyễn Văn Thiệu đã điều hành quốc sự theo một 

kiểu "tàn bạo", "xấc láo", "ích kỷ, độc ác" với những "thủ đoạn gần như điên cuồng" khi làm việc với người Mỹ… Kissinger cũng 

tiết lộ rằng, khi nói về việc Nguyễn Văn Thiệu ngăn cản Mỹ ký hiệp định Paris, Tổng thống Nixon đã giận dữ thốt lên: "Ông sẽ hiểu 

thế nào là sự tàn bạo nếu tên đểu giả đó không chịu chấp thuận. Ông hãy tin lời tôi."
[9]

 

Câu nói nổi tiếng 

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

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

 Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng 
[11]

 

 Đất nước còn, còn tất cả; Đất nước mất, mất tất cả.
[12]

 

 Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 

giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập! 
[13]

 

 Nếu họ (Mỹ) muốn ám sát tôi thì cũng dễ thôi. Rồi sau đó cứ việc đổ cho Việt Cộng hoặc là do âm mưu đảo chính 

 Sống không có tự do là đã chết. 

Giai thoại 16 tấn vàng 

Bài chi tiết: 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng hòa 

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

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

trong nước. Đến năm 2006, báo Tuổi trẻ đã thực hiện một loạt phóng sự điều tra xác nhận rằng toàn bộ số vàng (1234 thỏi) và tiền 

mặt (hơn 1000 tỷ đồng) đã được bàn giao cho Ban Quân quản "khớp với sổ sách từng chi tiết nhỏ,"
[14]

 như vậy ông Thiệu không có 

đem vàng của quốc gia đi. 

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

của chế độ Việt Nam Cộng hòa cũng xác nhận 16 tấn vàng, tiền dự trữ và châu báu, nữ trang còn nguyên và được chuyển vào tài sản 

quốc gia.
[15]

 

Xem thêm 

 Việt Nam Cộng hòa 

 Chiến tranh Việt Nam 

 Richard Nixon 
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19- Thủ Tướng-Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ 

 
Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ ( 1930-2011) 

 

 

 

Nguyễn Cao Kỳ 

8 tháng 9, 1930 - 23 tháng 7, 2011 (80 tuổi) 

 

Tướng Nguyễn Cao Kỳ (1930-2011) 

Tiểu sử 

Quốc tịch 
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Nơi sinh Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam 

Nơi mất Kuala Lumpur, Malaysia 

Binh nghiệp 

Thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa  

Năm tại ngũ 1952-1975 

Cấp bậc Thiếu tướng 

Công việc khác 

Tư lệnh Không lực Việt Nam Cộng hòa 

Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương 

Phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa 

Nguyễn Cao Kỳ (8 tháng 9 năm 1930 - 23 tháng 7 năm 2011
[1]

) là một sĩ quan quân đội cao cấp và cựu chính khách Việt Nam Cộng 

hòa. Ông từng là Thủ tướng (1965-1967) và Phó Tổng thống (1967-1971) của Việt Nam Cộng hòa; từng là đồng minh rồi đối thủ 

của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu; từng được coi là người có tư tưởng chống Cộng trong thời kỳ trước 1975 rồi sau đó, kể từ 

năm 2004, được Nhà nước Việt Nam coi là biểu tượng của sự hòa hợp hòa giải dân tộc. Nguyễn Cao Kỳ là người nhận được nhiều 

mô tả và bình luận rất trái chiều từ nhiều phía. 

Mục lục 

 1 Thời trẻ 

 2 Binh nghiệp và hoạt động chính trị  

o 2.1 Giai đoạn trước 1967 

o 2.2 Giai đoạn 1967-1975 

 3 Những năm cuối đời 

 4 Gia đình 

 5 Hình ảnh công cộng  

o 5.1 Giai đoạn trước 1975 

o 5.2 Giai đoạn định cư tại Hoa Kỳ 

o 5.3 Giai đoạn sau khi trở về Việt Nam 

 6 Câu nói nổi tiếng 

 7 Xem thêm 

 8 Tham khảo 

 9 Liên kết ngoài 

Thời trẻ 

Ông sinh ngày 8 tháng 9 năm 1930 tại thị xã Sơn Tây, quê làng Mai Trai (Mai Chai)
[2][3]

, (làng này nằm bên trái phố Quang Trung 

(Cửa Tiền thành cổ Sơn Tây)), thuộc phường Quang Trung thị xã Sơn Tây (thời xưa (thế kỷ 19) là xã Mai Trai tổng Thanh Vị huyện 

Minh Nghĩa phủ Quảng Oai tỉnh Sơn Tây
[4]

), là con thứ ba và con trai độc nhất của ông giáo Nguyễn Cao Hiếu. Ông lúc trẻ học giỏi, 

nhưng rất ngỗ nghịch. Ông học ở Sơn Tây hết lớp 4 thì được cho về Hà Nội vào học ở trường Bưởi (hay trường trung học Bảo hộ - 

Lycée du protectorat - nay được gọi là trường trung học phổ thông Chu Văn An). 

Binh nghiệp và hoạt động chính trị 

Giai đoạn trước 1967 
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Tổng thống Lyndon Baines Johnson, Tướng William Westmoreland, Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ(ngoài cùng bên phải) 

năm 1966 

Nguyễn Cao Kỳ tham gia Quân đội Quốc gia Việt Nam năm 1952 và được đưa vào huấn luyện tại Trường sỹ quan trừ bị khoá I ở 

Nam Định. Sau đó Nguyễn Cao Kỳ được chọn đi đào tạo tại trường không quân Marrakech tại Maroc. 

Sau Hiệp định Genève, ông ở lại tham gia Quân lực Việt Nam Cộng hòa, trở thành một trong những phi công và sĩ quan chỉ huy đầu 

tiên của Không lực Việt Nam Cộng hoà. 

Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông đứng về lực lượng đảo chính, nắm quyền chỉ huy không quân, tạo áp lực buộc lực lượng trung thành 

với tổng thống Ngô Đình Diệm phải đầu hàng. 

Sau cuộc đảo chính, Nguyễn Cao Kỳ thăng chức nhanh chóng. Ông trở thành Tư lệnh không quân, mang hàm Thiếu tướng và là Ủy 

viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Tư cách Ủy viên Hội đồng tiếp tục là cơ hội để ông có bước tiến mới về chính trị, đặc 

biệt là sau khi Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ bị buộc phải từ chức và tuyên bố trao quyền cho phe quân nhân. Ông được coi là thủ 

lĩnh của một phe quy tụ các tướng trẻ. Khi Hội đồng Quân lực thành lập thì vị trí của ông càng được củng cố. Trong khi đó Đại 

tướng Nguyễn Khánh, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Quốc trưởng bị nhiều thành phần chống đối. Ngoài 

những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng, chính phủ còn phải đối phó với âm mưu đảo chính do hai tướng Dương Văn Đức 

cùng Lâm Văn Phát (Tháng Chín, 1964) và của Đại tá Phạm Ngọc Thảo (Tháng Hai, 1965). Tướng Nguyễn Khánh phải từ chức thủ 

tướng sau khi giữ ghế này chưa đầy năm. Sau sự thất thế nhanh chóng của Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm (hai đại tướng 

trong bộ ba Khánh-Minh-Khiêm) và của chính phủ ba tháng của Phan Huy Quát, Nguyễn Cao Kỳ qua giàn xếp của Hội đồng Quân 

lực trở thành thủ tướng, trên pháp lý là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. 

Chính ông là người ra quyết định cứng rắn, đàn áp cuộc đấu tranh của Phật giáo và mưu toan ly khai của tướng Nguyễn Chánh Thi ở 

miền Trung năm 1965. Một thời gian ngắn sau đó, vào năm 1966, Nguyễn Chánh Thi bị bắt rời Việt Nam và sống lưu vong tại Hoa 

Kỳ. 

 

 
Kỳ nói chuyện với Lyndon Johnson tại Hawaiʻi năm 1966 

 Giai đoạn 1967-1975 

Năm 1967, ông cùng với tướng Nguyễn Văn Thiệu ứng cử và đắc cử Phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa nhiệm kỳ 1967-1971. 

Trong hồi kí cũng như phỏng vấn của một số cựu sĩ quan cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, ban đầu ông giành được 

nhiều tín nhiệm trong giới quân nhân hơn Nguyễn Văn Thiệu và là người nhiều khả năng nhất có được sự đề cử duy nhất, trở thành 

đại diện duy nhất của quân đội tham gia bầu cử với vai trò ứng viên Tổng thống. Sự ủng hộ từ hàng ngũ các tỉnh trưởng dành cho 
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ông cũng vượt trội so với sự hậu thuẫn mà Nguyễn Văn Thiệu có được. Tuy nhiên, sự bứt phá của Nguyễn Văn Thiệu sau khi ông 

này có được hậu thuẫn của những thế lực chính trị khác như từ phía lãnh đạo Công giáo miền Nam (Nguyễn Văn Thiệu là tín hữu 

Công giáo) và, quan trọng nhất, sự ủng hộ của chính quyền Hoa Kỳ đã làm Nguyễn Cao Kỳ được nhìn nhận là không phải người tốt 

nhất cho vị trí đại diện quân đội tham gia vòng bầu cử Tổng thống nữa. Nguyễn Cao Kỳ chấp nhận tham gia liên danh tranh cử 

Thiệu-Kỳ với vai ứng viên Phó Tổng thống. Lời tuyên bố của ông khi việc chọn ứng viên quân đội chưa ngã ngũ "...tôi sẽ trở về làm 

sếp không quân như cũ!" thường được trích dẫn với ám chỉ rằng đó là sự đe dọa sẽ gây khó dễ bằng các biện pháp quân sự nếu ông 

không thắng trong cuộc bầu chọn ứng viên. Lần bầu cử năm 1967, liên danh Thiệu-Kỳ thắng cử với chỉ trên 30% số phiếu và 

khoảng cách không vượt trội so với cặp đôi đứng sát sau. 
[cần dẫn nguồn]

 

Từ năm 1968 trở đi là giai đoạn ông bị gạt ảnh hưởng ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính quyền, dần chuyển sang vị thế đối lập 

với ê-kíp Nguyễn Văn Thiệu. Rút lui khỏi vòng bầu cử Tổng thống năm 1971 với những tố cáo công khai rằng đó là một trò hề 

chính trị, ông càng ngày càng xây dựng hình ảnh bản thân như là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến gay gắt nhất đối với 

phe cầm quyền
[cần dẫn nguồn]

. Ở kì bầu cử Tổng thống này, Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương là liên danh tranh cử duy nhất với kết 

quả chung cuộc là họ giành hơn 90% số phiếu bầu. Trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành, Dương Văn Minh, người mới trở lại 

Việt Nam sau vài năm lưu vong, cũng tuyên bố rút lui. Mặc dù trước đó cũng tham dự cuộc chạy đua, rốt cuộc Dương Văn Minh 

cũng quyết định từ bỏ cuộc đua nữa sau khi tham khảo ý kiến của một số người, trong đó có Phạm Xuân Ẩn. 

Năm 1975, trước thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam trước Việt Nam Cộng hòa và lo sợ sự trừng phạt của miền Bắc, ông đã 

thu xếp cho gia đình di tản và định cư tại Mỹ. Còn ông đã đào thoát bằng máy bay trực thăng do chính ông lái ra hàng không mẫu 

hạm Midway ngày 29 tháng 4 năm 1975 (trong chuyến bay này có cả tướng Ngô Quang Trưởng). 

Theo lời tự thuật của ông với báo chí trong những lần trở về Việt Nam, ông kiếm sống bằng cách đi làm thuê trong hơn 10 năm đầu 

sống trên đất Mỹ.
[5]

 

Sau khi định cư tại Mỹ, ông Kỳ vẫn ưu tư về hiểm họa Trung Quốc. Hễ khi nào các trường Đại học Hoa Kỳ mời nói chuyện, ông Kỳ 

đều vận động, thuyết phục Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, vì ông tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh để ngăn giấc mộng bành 

trướng từ Phương Bắc. Các nước nhỏ như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc nếu không có sự bảo trợ của Mỹ thì các nước ấy đã bị 

Trung Quốc khống chế.
[6]

 

Những năm cuối đời 

Ông Nguyễn Cao Kỳ từ năm 2004-2008, sau khi sống tại Hoa Kỳ, đã về Việt Nam bốn lần. Ông có tư tưởng muốn hàn gắn quan hệ 

giữa tầng lớp Việt Kiều ngoài nước và chính quyền trong nước, xây dựng quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Con gái ông, Nguyễn Cao Kỳ 

Duyên, là một ca sĩ, luật sư và là người dẫn chương trình nổi tiếng của cộng đồng người Việt hải ngoại. Khi trở về Việt Nam, ông 

được nhiều cấp cao của Việt Nam đón tiếp, đó là những người có trọng trách bên Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và cả Mặt trận Tổ 

quốc (Chủ tịch Phạm Thế Duyệt). 

Những ngày ở Việt Nam, ông là người đóng vai trò trung gian cho Đào Hồng Tuyển 
[7]

, người được coi là giàu nhất Việt Nam
[8]

, 

thành công trong một thương vụ xây dựng resort và sân golf, được báo chí tường thuật là tới 1,5 tỉ USD với một doanh nhân Mỹ. 

Trong cuộc họp báo tại khách sạn Sheraton TP Hồ Chí Minh vào chiều 15/1/2004, ông Kỳ nói: "Tôi cũng muốn nói thêm rằng 

những người mà giờ phút này, sau 30 năm khi đất nước đã thống nhất và đây là lúc cần sự tập hợp của tất cả người VN trong cũng 

như ngoài nước để phục hưng đất nước, để VN trở thành một con rồng châu Á."
[5]

 

Ông qua đời ngày 23 tháng 7 năm 2011 tại một bệnh viện ở Malaysia, ông thọ 80 tuổi. 

Chương trình tang lễ ông Kỳ như sau: Lễ Phát Tang: Thứ Hai, 25 tháng 7. Lễ Hỏa Táng: 29 Tháng 7. Tro hỏa táng sẽ được đưa về 

Mỹ.
[9]

 

Gia đình 

Ông nội của Nguyễn Cao Kỳ là Nguyễn Cao Côn làm tới chức thương tá (tức thương biện hay thương tá tỉnh vụ) tỉnh Sơn Tây. Bố 

của Nguyễn Cao Kỳ là Nguyễn Cao Hiếu, làm nghề thầy giáo, sinh được 4 người con: 3 gái 1 trai. Nguyễn Cao Kỳ là con thứ 3, và 

là con trai duy nhất. Thủa nhỏ, Nguyễn Cao Kỳ sống tại phố Hữu Lợi thị xã Sơn Tây tỉnh Sơn Tây, nay là số nhà 51 phố Ngô Quyền 

phường Ngô Quyền thị xã Sơn Tây Hà Nội. Ký sự của Lê Tuấn Vũ về chuyến hồi hương đầu tiên của ông Nguyễn Cao Kỳ tháng 1 
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năm 2004, có tường thuật như sau:"Chiều ngày 7/1/2004, tức 16 tháng chạp âm lịch, chỉ còn 14 ngày nữa là đến tết 2004, chúng tôi 

có mặt tại thị xã Sơn Tây. Cả một con phố Ngô Quyền dài, nơi ông Nguyễn Cao Kỳ sinh ra và lớn lên, đang râm ran bàn tán chuyện 

ông được về thăm quê..."
[10]

. Ông Nguyễn Cao Kỳ có 3 người vợ với 6 người con: 

 Người vợ đầu là người Pháp, lấy nhau khi ông học phi công tại Châu Phi, có với ông 5 người con (4 trai 1 gái là: 

Nguyễn Cao Thắng, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Cao Đạt, Nguyễn Cao Tuấn, Nguyễn Cao Kỳ Vân). Khoảng năm 

1962, ông Nguyễn Cao Kỳ đã làm thủ tục ly dị bà vợ này. ("Theo lời ông thuật lại qua hồi ký:... Cuộc hôn nhân đầu 

tiên của tôi với một phụ nữ Pháp – và chúng tôi đã có 5 đứa con với nhau – đã kết thúc bằng sự ly thân và tiếp theo 

đó chúng tôi đã ly dị. Sau khi ly dị với vợ tôi, theo lời của một nhà báo, tôi đã hưởng được “hai năm hết sức sôi 

động của một người có số đào hoa”... Ông kể năm 1964, trên một chuyến bay của hàng không Việt Nam đến Thái 

Lan, ông đã gặp một cô chiêu đãi viên: “là một cô gái 20 tuổi, với những nét đẹp cổ kính nhất mà tôi chưa thấy bao 

giờ. Nàng tên là Đặng Tuyết Mai và tôi đã thuyết phục mời đi dùng cơm với tôi chiều hôm đó...”.")
[11]

. Như vậy, 

theo lời của chính ông, thì ông có khoảng 2 năm tự do trước khi có cuộc hôn nhân thứ 2 với bà Đặng Tuyết Mai. 

 Người vợ thứ 2 là bà Đặng Tuyết Mai, trước khi lấy ông Kỳ năm 1964 là tiếp viên hàng không của hàng không Air 

Vietnam
[11]

. Ông Kỳ cùng bà Tuyết Mai sinh được duy nhất một người con gái là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Khi sang 

Hoa Kỳ, (khoảng năm 1989, sau 25 năm chung sống
[12]

), ông Kỳ và bà Tuyết Mai đã ly dị nhau.
[13]

. Theo danh sách 

các con của ông, còn có một con gái nữa là Nguyễn Cao Kỳ Trang. 
[14]

 

 Người vợ thứ 3, sống cùng ông Kỳ trong những năm cuối đời, có tên là Lê Hoàng Kim Nicole.
[15]

 
[16]

. Bà này trước 

đó đã có một đời chồng và có bốn con riêng. 

Hình ảnh công cộng 

Giai đoạn trước 1975 

Thêm vào đó, hành vi của những người được coi là cùng cánh với ông cũng là nguyên cớ khiến ông trở nên mất uy tín. Một trong 

những vụ tai hại nhất là vụ của Nguyễn Ngọc Loan với bức ảnh chụp lại cảnh ông Loan nã súng bắn thẳng vào đầu một người Việt 

Cộng trong Tết Mậu Thân 1968. Nguyễn Ngọc Loan, người giữ chức vụ cao nhất tại Đặc ủy Trung ương Tình báo, là cấp dưới trực 

tiếp của Nguyễn Cao Kỳ khi ông là Tư lệnh Không quân (Nguyễn Ngọc Loan là Tư lệnh phó). 

Một trong những lời tuyên bố được xem là tai tiếng của ông là trong một cuộc tụ họp quần chúng có quy mô lớn vào ngày 21-4-

1975, ông công khai tuyên bố "tử thủ Sài Gòn cho đến giọt máu cuối cùng", quyết tâm biến Sài Gòn thành giống "Stalingrad đệ 

nhị"
[17]

; nhưng ngay sau đó vài hôm, vào ngày 29-4-1975, ông quyết định đi di tản. 

Giai đoạn định cư tại Hoa Kỳ 

Theo lời tự thuật của ông với báo chí trong những lần trở về Việt Nam, khi rời khỏi Việt Nam ngay trước biến cố 30 tháng 4 năm 

1975, ông chỉ kịp mang theo vài va-li nhỏ đựng vật dụng cá nhân và phải bỏ lại toàn bộ gia sản của ông, bao gồm một số lớn bất 

động sản, trang trại, máy móc, xe ủi tại Đà Lạt. Ông kiếm sống bằng cách đi làm thuê trong hơn 10 năm đầu sống trên đất Mỹ. Cũng 

theo tự thuật của Nguyễn Cao Kỳ, ông phải chịu nhiều châm biếm và dè bỉu từ người khác khi họ cho rằng ông chỉ làm bộ như vậy 

để che giấu món tài sản lớn mà ông đã mang theo trên thực tế
[cần dẫn nguồn]

. Những người cho rằng khi này ông thật sự nghèo khó thì 

so sánh ông với Nguyễn Văn Thiệu - người được đồn đại rộng rãi là đã mang nhiều của cải khi rời khỏi Việt Nam. Ông tự nhận xét 

là trong một giai đoạn dài ông không nhận được thiện cảm của bất cứ ai cả. 
[cần dẫn nguồn]

 

Giai đoạn sau khi trở về Việt Nam 
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Sự trở về của ông cũng gây ra nhiều mâu thuẫn gay gắt. Đối với một số người, ông là sự phản bội và bị phản đối ở nhiều nơi. Nhưng 

với một số người khác, ông được xem như một biểu hiện của hòa giải, gác bỏ hận thù quá khứ
[cần dẫn nguồn]

. Ông đã tuyên bố ủng hộ 

Nhà nước Việt Nam và lên tiếng chỉ trích những người tự xưng là đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, và theo ông thì chuyện 

một số người Việt ở hải ngoại đòi Việt Nam có một thể chế dân chủ như ở Hoa Kỳ là điều rất sai lầm, vì dân chủ kiểu đó không phù 

hợp với thực trạng Việt Nam lúc này. 
[18]

. Ông đã về Việt Nam nhiều lần và chuẩn bị cho ấn hành tập hồi ký Con cầu tự tại Việt 

Nam (bản tiếng Anh là: Buddha's child-my fight to save Vietnam
[19]

). Cuốn sách này được thông báo là sẽ được phát hành với số 

lượng vào cỡ 4000 bản. 

Trước đó, ông cũng công bố một số bài viết (phần nhiều trước năm 2000) về Chiến tranh Việt Nam, chẳng hạn như những bài phân 

tích và mô tả binh sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa không thể hoàn toàn thích nghi với lối huấn luyện, lối trang bị vũ khí tốn kém và 

đắt tiền kiểu Mỹ cũng như cách thức tiến hành chiến tranh theo kiểu nhà giàu. Ông cũng phê phán sự phụ thuộc thái quá của miền 

Nam, trên hầu như tất cả mọi phương diện, vào người "đỡ đầu" của họ là chính quyền Hoa Kỳ. 

Tuy vậy, cho tới những năm 2000, vẫn xuất hiện những chỉ trích nhắm vào Nguyễn Cao Kỳ, kể cả những cựu quân nhân được coi là 

kín tiếng nhất và được tôn trọng ở cộng đồng hải ngoại về đạo đức như Cao Văn Viên. Tướng Cao Văn Viên, cựu Tổng Tham mưu 

trưởng quân đội Việt Nam Cộng hòa, trong môt bài phỏng vấn lúc cuối đời, phê phán Nguyễn Cao Kỳ là khoác lác và nhận về mình 

công trạng của người khác, cụ thể là trong trường hợp chính quyền Việt Nam Cộng hòa sử dụng biện pháp cứng rắn và đàn áp thành 

công những cuộc phản kháng của Phật tử Huế vào năm 1968. 
[20]

 

Câu nói nổi tiếng 

“ 
Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. 

” 
—Nguyễn Cao Kỳ [21] 

“ 
Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi 

chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của nhân dân Việt Nam. ” 
—Nguyễn Cao Kỳ [22] 

“ 
Những sự mất mát và đau khổ trong cuộc chiến cũng như sau cuộc chiến thì chồng chất nhiều lắm, nhưng cứ quay lại 

dĩ vãng và uất hận thì chỉ là chuyện của cá nhân mỗi người. ” 
—Nguyễn Cao Kỳ[23] 

Xem thêm 

 Thủ tướng Việt Nam 

 Việt Nam Cộng hòa 
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20- Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc 

Luật Sư Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1922) là Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa từ tháng 11 năm 1967 đến đầu năm 1968. 

Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1922 tại làng Long Châu quận Châu Thành - Vĩnh Long. Nay là Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long. Ông đỗ cử nhân Luật tại Đại Học Montpellier (Pháp) vào năm 1954 và cao học hình luật tại Đại học Paris 

(Pháp) năm 1964. 

Từ năm 1955 Ông là luật sư Toà thượng thẩm Sài Gòn. 

Tháng 11/1967, ông được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định vào chức Thủ tướng đầu tiên của nền đệ nhị Việt 

Nam Cộng Hoà. Sau biến cố tết Mậu Thân 1968, Ông bị chỉ trích và ép từ nhiệm. Kể từ đây ông không làm chính trị nữa 

mà chuyển sang dạy học 
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Thời gian 1969-1970 Ông là giáo sư Đại Học Hoà Hảo ở An Giang. 

Trong hai năm 1971-1972 Ông làm Viện trưởng Viện Đại Học Cao Đài ở Tây Ninh. 

Với bút danh Sơn Khanh, Nguyễn Tử Việt ông viết nhiều tác phẩm như Giai Cấp (1949), Tàn Binh (1949), Loạn (1971). 

Ngoài ra ông có thơ đăng trong tuyển tập "Mùa giải phóng" trong vùng kháng chiến. 

Nguồn: www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm 

 

 
Đại Tướng Trần Thiện Khiêm (1930-) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
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Trần Thiện Khiêm 

Sinh 15 tháng 12, 1925 (85 tuổi) 

Tiểu sử 

Quốc tịch Việt Nam Cộng hòa 

Nơi sinh Long An, Đông Dương thuộc Pháp 

Binh nghiệp 

Thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa  

Năm tại ngũ 1945-1975 

Cấp bậc Đại tướng 

Công việc khác Tổng trưởng Quốc phòng 

Trần Thiện Khiêm 

Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa  

Nhiệm kỳ tháng 9 năm 1969 – 14 tháng 4 năm 1975 

Tiền nhiệm Trần Văn Hương 

Kế nhiệm Nguyễn Bá Cẩn 

Sinh 15/12/1925 

Trần Thiện Khiêm (sinh 1925) là một cựu tướng lĩnh và chính khách Việt Nam Cộng hòa. Ông từng có vai trò quan trọng trong các 

cuộc đảo chính quân sự tại Việt Nam Cộng hòa trong những năm 1963-1964 và là người từng giữ chức vụ Thủ tướng Việt Nam 

Cộng hòa trong thời gian lâu nhất: 6 năm. 

Mục lục 
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 1 Khởi đầu binh nghiệp 

 2 Mưu sĩ của các cuộc đảo chính 

 3 Thắng làm vua, thua làm đại sứ 

 4 Trở về nắm quyền 

 5 Lưu vong lần thứ hai 

 6 Liên kết ngoài 

Khởi đầu binh nghiệp 

Ông sinh ngày 15 tháng 12 năm 1925 tại Châu Thành, Long An, trong một gia đình đại điền chủ giàu có. Sau khi tốt nghiệp Tú tài, 

ông theo học Trường võ bị liên quân của Pháp. Tại đây, ông làm quen với một số bạn hữu như Nguyễn Khánh, Quách Sến, Lâm Văn 

Phát, Trần Đình Lan... 

Năm 1945, ông tham gia phong trào Việt Minh. Khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, 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. 

Năm 1946, do từng được huấn luyện võ bị, quân đội Pháp đưa ông đi học khóa đào tạo sĩ quan dành cho người Việt tại Đập Đá. Ông 

tốt nghiệp năm 1947 với cấp bậc Chuẩn úy. 

Sau khi tốt nghiệp, ông phục vụ trong quân đội Pháp. Tháng 7 năm 1948, ông được chuyển sang lực lượng Vệ Binh Nam Phần làm 

sĩ quan tập sự, với cấp bậc Thiếu úy. Một thời gian sau, khi Quân đội Quốc gia Việt Nam được thành lập, ông chuyển ngạch phục vụ 

và trở thành sĩ quan chính thức với cấp bậc Trung úy, được điều làm chỉ huy một đơn vị đồn trú tại Mông Thọ, Rạch Giá. Tại đây, 

ông làm quen và kết hôn với bà Đinh Thị Yến (Tư Nết, tên Pháp là Annette), con gái một đại điền chủ vùng Rạch Giá. 

Năm 1951, ông được điều đi đồn trú tại Tiểu khu Hưng Yên với cấp bậc Đại úy. 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 7 năm 1952, ông được thăng cấp Thiếu tá, Tham mưu trưởng Đệ nhị Quân khu (phụ trách Trung phần) vừa được thành lập, 

dưới quyền Trung tá Tư lệnh Nguyễn Ngọc Lễ. Hai năm sau, tháng 7 năm 1954, ông được thăng Trung tá, Tham mưu Phó Tiếp vận 

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam. 

Do có công ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, tháng 8 năm 1955, ông được thăng Đại tá, giữ chức 

Xử lý thường vụ Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Tháng 8 năm 1957, ông được cử đi tu nghiệp khóa Chỉ huy và Tham mưu 

cao cấp tại Học viện Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. 

Sau khi về nước năm 1958, ông được cử làm Tư lệnh Sư đoàn 4 Dã chiến. Tháng 2 năm 1960, Tổng thống Ngô Đình Diệm cải tổ 

phiên chế các đơn vị cấp sư đoàn. Sư đoàn 4 dã chiến sát nhập với Khu chiến thuật 21 để trở thành Sư đoàn 21 Bộ binh. Ông được 

cử làm Tư lệnh Sư đoàn, kiêm Tư lệnh Quân khu 5 (đồng bằng sông Mekong). 

Tháng 10 năm 1960, khi nổ ra cuộc đảo chính quân sự do Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu, ông đã 

chỉ huy Sư đoàn 21 kéo về Sài Gòn để giải vây cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. 

Mưu sĩ của các cuộc đảo chính 

Do hành động giải vây trên, ông rất được Tổng thống Ngô Đình Diệm tín nhiệm. Tháng 12 năm 1962, ông được thăng cấp Thiếu 

tướng và giữ chức Tham mưu trưởng Liên quân, thay cho người tiền nhiệm là tướng Nguyễn Khánh vừa được điều vào chức vụ Tư 

lệnh Quân đoàn II. 

Tuy vậy, tướng Khiêm lại là một trong những tướng lĩnh chủ chốt tham gia cuộc đảo chính một năm sau đó. Với cương vị Tham 

mưu trưởng Liên quân, tướng Khiêm được cho là có những động thái tích 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. Do công lao này, sau khi đảo chính thành 

công, ông được Hội đồng tướng lĩnh thăng cấp Trung tướng, giữ chức Ủy viên quân sự trong Hội đồng. 
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Sau cuộc đảo chính, ông được điều vào chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 3, kiêm Tổng trấn Sài Gòn thay cho 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 

Tổng trưởng Quốc phòng, kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tháng 7 năm 1964, 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. 

Nhằm dung hòa mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh, giải pháp "Tam đầu chế" ra đời. Trong một thời gian ngắn, từ 27 tháng 8 đến 8 

tháng 9, ông tham gia Ủy ban lãnh đạo quốc gia cùng với 2 tướng Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh. 

Thắng làm vua, thua làm đại sứ 

Tuy nhiên, mâu thuẫn quyền lực đã nảy sinh với ông bạn cũ Nguyễn Khánh. Để đảm bảo quyền lực tuyệt đối, tướng Khánh khó mà 

chấp nhận người bạn đã nhiều lần tổ chức đảo chính và đã đưa mình lên vị trí quyền lực. Cho rằng tướng Khiêm đứng đằng sau cuộc 

binh biến của tướng Dương Văn Đức ngày 13 tháng 9 năm 1964, ngày 24 tháng 10 năm 1964, ông bị tướng Khánh tước mọi chức vụ 

và được "cử" làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ, thực chất là một hình thức đẩy đi lưu vong ở nước ngoài. 

Sau khi nhóm các tướng trẻ do tướng Nguyễn Cao Kỳ và một người bạn cũ của tướng Khiêm là tướng Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu, 

đã buộc tướng Khánh phải rồi khỏi chức vụ để "làm" đại sứ lưu động, tướng Khiêm đã có hy vọng trở về. Tuy nhiên, nhóm tướng 

Kỳ một lần nữa lại đẩy ông làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc). 

Trở về nắm quyền 

Mãi đến sau khi người bạn cũ Nguyễn Văn Thiệu đã dùng nhiều biện pháp để loại trừ vây cánh của tướng Kỳ, lúc đó đã là Phó tổng 

thống, ngồi chắc vào ngôi vị 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. Tháng 9 năm 1969, ông được Tổng thống 

Thiệu chỉ định làm Thủ tướng và lập chính phủ mới. Khi tướng Nguyễn Văn Vỹ bị cách chức Tổng trưởng Quốc phòng năm 1972, 

ông kiêm nhiệm luôn chức vụ này cho đến tận tháng 4 năm 1975. 

Lưu vong lần thứ hai 

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 Nguyễn Bá Cẩn thành 

lập chính phủ mới. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, ông chính thức rời khỏi 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. Ngày 25 tháng 4, ông cùng với cựu tổng thống Thiệu rời khỏi 

Việt Nam. 

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 5giờ 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 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 8giờ 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…. ” 
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Sau khi sang Mỹ, ông cùng gia đình định cư tại Virginia, Hoa Kỳ. Vợ ông, bà  Đinh Thị Yến đã qua đời ngày 17 tháng 11 năm 2004. 

Nguồn: wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22- Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn (1930-2008) 

 

 
Nguyễn Bá Cẩn (1930-2008) 

 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Nguyễn Bá Cẩn 

Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa  

Nhiệm kỳ 14 tháng 4 năm 1975 – 23 tháng 4 năm 1975 

Tiền nhiệm Trần Thiện Khiêm 
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Kế nhiệm Vũ Văn Mẫu 

Đảng Đảng Công Nông Việt Nam 

Sinh 
9 tháng 9, 1930 

Cần Thơ, Việt Nam 

Mất 
20 tháng 5, 2009 (78 tuổi) 

San Jose, California, Hoa Kỳ 

Phu nhân Nguyễn Thị Tu[1] 

Nguyễn Bá Cẩn (1930-2009) là cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch Hạ Viện và rồi Thủ tướng 

Việt Nam Cộng hòa dưới thời các tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Trần Văn Hương. 

Mục lục 

 1 Thân thế và sự nghiệp chính trị 

 2 Thủ tướng 10 ngày 

 3 Lưu vong 

 4 Gia đình 

 5 Chú thích 

 6 Liên kết 

Thân thế và sự nghiệp chính trị 

Ông sinh ngày 9 tháng 9 năm 1930 tại Cần Thơ trong một gia đình nông dân khá giả. Sau khi tốt nghiệp tú tài, ông nhập ngũ vào học 

Khóa I Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức năm 1951. Sau khi tốt nghiệp năm 1953, ông tiếp tục đăng ký và thi đậu vào học Khóa I 

Trường Quốc gia Hành chánh
[2]

 năm 1954 và tốt nghiệp thủ khoa ngành hành chánh của trường này năm 1957.
[3]

 

Khởi đầu sự nghiệp chính trị với chức vụ Quận trưởng quận Cái Bè, Định Tường (1958); Phó Tỉnh trưởng Định Tường (1959); Phó 

Tỉnh trưởng Phước Tuy (1962); rồi Phó Tỉnh trưởng Long An (1964). 

Năm 1967 thời Đệ nhị Cộng hòa ông đắc cử vào Quốc hội làm dân biểu tỉnh Định Tường, sau đó được cử là Đệ nhị Phó Chủ tịch Hạ 

viện. Cuối năm 1967, ông liên kết với Nghị sĩ Đặng Văn Sung thuộc Liên danh Nông Công Binh tại Thượng viện thành lập Liên 

khối Dân chủ Xã hội lưỡng viện. Năm 1969, khối này liên kết với ông Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao công Việt Nam, 

để thành lập đảng Công Nông Việt Nam, với ông Trần Quốc Bửu làm Chủ tịch, còn ông trở thành Tổng Bí thư.
[4]

 Tại nhiệm kỳ II 

(1971-1975) của Quốc hội, ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. 

Thủ tướng 10 ngày 

Tháng 3 năm 1975, sau khi quân Cộng sản 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 Cộng 

sản, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông ra nắm chức vụ Thủ tướng, thay cho thủ tướng đương nhiệm là Trần Thiện Khiêm 

vừa từ chức. 

Ngày 14 tháng 4 năm 1974, ông trình danh sách Nội các với danh xưng "Chính phủ Đoàn kết Quốc gia" lên Tổng thống Thiệu. Tuy 

nhiên, chỉ 1 tuần sau, khi phòng tuyến Xuân Lộc bị phá vỡ, ngày 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức, nhường quyền lại 

cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Chính phủ sụp đổ và đến ngày 25 tháng 4, thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn cũng đệ đơn xin từ 

chức lên tân tổng thống nhưng được yêu cầu xử lý thường vụ đến khi có thủ tướng mới. 

Những giờ phút cuối cùng trong chức vụ của mình, ông đã tường thuật lại trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Hạnh Dương như sau:  

"Vấn đề Việt Nam lúc bấy giờ là một ván bài chung của Hoa Kỳ và Pháp. Họ đã nhúng tay vào và đã sắp đặt tất cả. 

Họ buộc chúng ta phải đầu hàng, phải bàn giao nguyên trạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn 
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Thiệu phải từ chức, theo Hiến pháp, ông đã bàn giao cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên làm Tổng thống. 

Ngày 25 tháng 4 năm 1975, tôi từ chức Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, nhưng Tổng thống Trần Văn Hương yêu cầu 

tôi phải ở lại tiếp tục xử lý thường vụ cho đến ngày 28 tháng 4 năm 1975 để chờ tân chính phủ." 

... 

"Sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975, tôi dự phiên họp khẩn cấp và kín với Tổng thống Trần Văn Hương tại tư dinh 

dành cho Phó Tổng thống để thảo luận về việc Hoa Kỳ, Pháp và Cộng sản Bắc Việt buộc phải bàn giao cho tướng 

Dương Văn Minh. Tôi đã trình Tổng thống Trần Văn Hương rằng nếu Tổng thống tự động bàn giao cho tướng Minh 

thì sau nầy ngàn đời lịch sử sẽ oán trách Tổng thống! Tôi đề nghị Tổng thống Trần Văn Hương là nên trao lại 

quyền cho Lưỡng viện Quốc hội quyết định. Nếu Quốc hội đồng ý cho bàn giao thì Tổng thống sẽ bàn giao cho ông 

Dương Văn Minh và như thế Tổng thống tránh được hành động vi hiến."' 

... 

"Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ trưa. Tôi vừa trở về đến dinh Thủ tướng vào lúc 12 giờ 15 thì Đại sứ Martin của Hoa 

Kỳ đã gọi điện thoại nói với tôi rằng “Đêm 26 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt bắn hỏa tiễn vào trung tâm 

Sài Gòn là để cảnh cáo mà thôi. Nay Cộng sản Bắc Việt đã dàn sẵn 20 sư đoàn quanh Sài Gòn rồi và Bắc Việt đòi 

buộc phải bàn giao chức Tổng thống cho ông Dương Văn Minh, bất cứ người nào khác đều không được chấp thuận, 

và buộc phải bàn giao trước 12 giờ khuya ngày 27 tháng 4 năm 1975, nếu không thì Bắc Việt sẽ pháo kích bình địa 

Sài Gòn. Vậy xin Thủ tướng hãy giúp Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm triệu tập phiên họp Lưỡng viện Quốc hội 

khẩn cấp." 

... 

"Tôi đã chỉ thị cho hệ thống truyền thanh và truyền hình Sài Gòn cứ phát nhạc hùng và vài phút đọc lệnh triệu tập 

Lưỡng viện Quốc hội một cách khẩn cấp. Nhờ đó mà đêm 27 tháng 4 năm 1975 có đủ túc số hợp lệ, tức là quá bán 

tổng số 159 vị Dân biểu và 60 vị Nghị sĩ đã họp mặt để quyết định có đồng ý hay không việc trao quyền hành cho 

tướng Dương Văn Minh theo như Cộng sản Bắc Việt đã yêu cầu, nếu không thì Sài Gòn sẽ bị tấn công bình địa. 

Lưỡng viện Quốc hội đã biểu quyết chấp thuận và chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975 thì Tổng thống Trần Văn Hương 

đã trao lại chức vụ Tổng thống cho cựu Đại tướng Dương Văn Minh.”
[3]

 

Sau khi Tổng thống Trần Văn Hương từ chức và trao quyền Tổng thống cho tướng Dương Văn Minh, cựu ngoại trưởng Vũ Văn 

Mẫu được mời ra giữ chức vụ thủ tướng. Cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn chính thức rời khỏi chức vụ. Tuy nhiên, tình hình Việt Nam 

Cộng hòa vẫn không thể vãn hồi. Chỉ 2 ngày sau, tướng Dương Văn Minh buộc phải tuyên bố đầu hàng Chính phủ Cách mạng Lâm 

thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chính thể Việt Nam Cộng hòa hoàn toàn sụp đổ. 

Lưu vong 

Sau khi từ chức, ông đã thu xếp cho vợ và con gái út
[5]

 lên chuyến bay Air France cuối cùng đi qua Paris vào ngày 26 tháng 4. Mãi 2 

ngày sau, ông được Đại sứ quan Hoa Kỳ cho máy bay C-130 của quân đội Hoa Kỳ đưa qua Philippines. Trên chuyến bay này còn có 

cả Hoàng Đức Nhã và Phan Quang Đán, 2 chính khách kỳ cựu. Từ Philippines, nhà chức trách Hoa Kỳ đưa ông sang California. Sau 

khi ông đến Sacramento, vợ và con gái út của ông cũng được chính phủ Mỹ chấp thuận cho phép từ Paris nhập cư vào Hoa Kỳ để 

đoàn tụ. 

Sau khi định cư tại miền bắc California, ban đầu ông hùn vốn mở trạm bán xăng nhỏ tại thành phố Mountain View. Tuy nhiên chỉ 

sau 3 tháng việc kinh doanh phải ngừng lại vì lỗ vốn. Sau đó, ông đăng ký theo học ngành điện toán khi đã 46 tuổi. Năm 1979, ông 

tốt nghiệp ngành lập trình (programmer) và vào làm việc tại hãng Standard Oil, về sau là Chevron Texaco Corp, công tác tại bộ 

phận Computer Dept mãi đến năm 1998 mới về hưu. 

Thời hưu trí, ông dành thời gian để hoạt động xã hội và nhân quyền. Tháng 9 năm 2003, ông cho xuất bản tập hồi ký Đất nước tôi. 

Tháng 5 năm 2009, ông nộp hồ sơ "Thềm lục địa Việt Nam" lên Liên Hiệp Quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên vùng biển 

Đông và các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
[3]

 

Ông qua đời lúc 4 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2009 tại Regional Medical Center, thành phố San Jose, tiểu bang California, 

Hoa Kỳ. 

Gia đình 
Tháng 12 năm 1950, trước khi vào quân trường Thủ Đức, ông lập gia đình với bà Elizabeth Nguyễn Thị Tu, một giáo dân Công 

giáo. Ông bà có với nhau 3 người con: 1 trai, 2 gái. 
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Tuy vợ là giáo dân Công giáo nhưng ông không theo đạo. Mãi đến ngày ngày 7 tháng 12 năm 1996, sau gần 1 năm tìm hiểu giáo lý, 

ông mới làm Bí tích Thánh tẩy và lấy tên thánh bổn mạng là Phêrô.
[1]

 

Chú thích 
       ^ 

a
 
b
 Theo bài giảng của Linh mục Phaolô Lưu Đình Dương, Linh Hướng Hội Vinh Bắc Cali, trong lễ an táng cựu thủ tướng 

Nguyễn Bá Cẩn. 

1. ^ Lúc này chính thức dùng tên gọi Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. 

2. ^ 
a
 
b
 
c
 Theo Hạnh Dương, "Vài nét về cuộc đời của cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn". 

3. ^ Hồi ký Đất nước tôi của Nguyễn Bá Cẩn 

4. ^ Con trai đầu và con gái thứ nhì của ông khi đó đang du học tại Sacramento, California 

Nguồn: wikipedia.org 

 

 
 

 

23- Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu (1914-1998) 
 

 
Giáo Sư Vũ Văn Mẫu ( 1914-1998) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Vũ Văn Mẫu 

Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa  

Nhiệm kỳ 29 tháng 4 năm 1975 – 30 tháng 4 năm 1975 

Tiền nhiệm Nguyễn Bá Cẩn 

Kế nhiệm chức vụ bị giải thể 

Khu vực Nam Việt Nam 

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa  
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Nhiệm kỳ 1955 – 22 tháng 8 năm 1963 

Khu vực Nam Việt Nam 

Đảng Liên danh Hoa Sen, Khối Dân tộc 

Sinh 
25 tháng 7, 1914 

Hà Đông, Đông Dương thuộc Pháp 

Mất 
20 tháng 8, 1998 (84 tuổi) 

Paris, Pháp 

Học trường Đại học Luật khoa Paris, Pháp. 

Tôn giáo Phật giáo 

Họ hàng em trai: Vũ Như Canh 

Con cái con gái: Vũ Thị Việt Hương 

Vũ Văn Mẫu (1914-1998) là một học giả lớn về Luật Việt Nam, một chính trị gia nổi tiếng trước năm 1975 ở Sài Gòn. Ông từng là 

Thượng Nghị sĩ trong Liên danh Hoa Sen, Khối Dân tộc, từng giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao rồi Thủ tướng của Việt Nam Cộng 

hòa. Ngoài ra ông còn là Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Sài Gòn, giáo sư thực thụ Đại học Luật khoa Sài Gòn. 

Mục lục 

 1 Cuộc đời và sự nghiệp  

o 1.1 Thân thế 

o 1.2 Trưởng khoa Luật đầu tiên Đại học Sài Gòn 

o 1.3 Trở thành Bộ trưởng Ngoại giao 

o 1.4 Mâu thuẫn với chế độ Ngô Đình Diệm 

o 1.5 Trở về Việt Nam 

o 1.6 Thủ tướng 1 ngày 

o 1.7 Cuộc sống cuối đời 

 2 Trước tác tiếng Việt 

 3 Xem thêm 

Cuộc đời và sự nghiệp 

Thân thế 

Ông sinh ngày 25 tháng 7 năm 1914 tại Hà Đông. Như mọi thanh niên thuộc gia đình danh giá thời bấy giờ, ông được gia đình đưa 

sang học ở Pháp và tốt nghiệp Đại học Luật khoa Paris, Pháp. Ông tiếp tục theo học tại đây cho đến khi lấy được bằng Thạc sĩ và trở 

về hành nghề luật tại Hà Nội. 

Trưởng khoa Luật đầu tiên Đại học Sài Gòn 

Năm 1954, ông cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn và tham gia giảng dạy Khoa Luật tại Đại học Sài Gòn. Ông trở thành Trưởng 

khoa người Việt đầu tiên của khoa này và được công nhận là một chuyên gia về pháp luật dân sự và lịch sử. 

Trở thành Bộ trưởng Ngoại giao 

Sau khi thực hiện Cuộc trưng cầu dân ý miền Nam Việt Nam, 1955, phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, tân thổng thống Ngô Đình 

Diệm thành lập chính phủ và mời ông giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Cộng hòa. Ông giữ chức vụ này trong 8 

năm, từ 1955 đến 1963. 
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Mâu thuẫn với chế độ Ngô Đình Diệm 

Vốn là một nhà kỹ trị, ông hầu như đứng ngoài mọi biến động của thời cuộc bấy giờ. Tuy nhiên, là một Phật tử với pháp danh Minh 

Không, ông phản đối những biện pháp đàn áp khốc liệt của chính phủ Ngô Đình Diệm với Phật giáo. Ông cạo trọc đầu và sau đó từ 

chức Bộ trưởng ngày 22 tháng 8 năm 1963 để phản đối hành động tấn công các chùa Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. 

Trở về Việt Nam 

Suốt thời gian biến động miền Nam 1964-1967, ông hoàn toàn không tham gia vì công tác ở đại sứ ở nước ngoài. Mãi đến khi tướng 

Nguyễn Văn Thiệu lên nắm quyền tổng thống, ông mới được triệu hồi về nước. Ông trở thành Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Sài 

Gòn. Năm 1972, ông tranh cử Thượng nghị sĩ trong liên danh Hoa Sen và đắc cử. 

Thủ tướng 1 ngày 

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông luôn hoạt động tích cực cho phong trào hòa bình và hòa giải cho dân tộc. Chính vì vậy, khi 

tướng Dương Văn Minh trở thành tổng thống, ông được đề cử cho chức vụ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa với mục đích tham gia 

thương lượng chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ông chỉ ở trong chức vụ chỉ vỏn vẹn được 1 ngày thì Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ . 

Ông phải cùng tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện để tránh đổ máu thêm nữa. 

Cuộc sống cuối đời 

Cũng như tướng Dương Văn Minh, nhà cầm quyền mới tuy thực hiện các biện pháp hạn chế nhưng không quá khắt khe với ông. Sau 

khi tình hình ổn định, họ cho phép ông được xuất cảnh sang Pháp và định cư ở đây cho đến tận cuối đời. Ông mất ngày 20 tháng 8 

năm 1998 tại Paris, thọ 84 tuổi. 

Ông là một học giả lớn về luật của Việt Nam, uyên thâm cựu và tân học, biết nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Hán và là một giáo sư 

giảng giải luật rất hấp dẫn. Tác phẩm của ông còn được René David và John C. Birelcy trích dẫn trong cuốn sách nổi tiếng về luật so 

sánh Major Legal Systems in the World Today. 

Trước tác tiếng Việt 

 Dân luật khái luận, Đại học Luật khoa Sài Gòn xuất bản 

 Dân luật lược giảng, 2 tập, Đại học Luật khoa Sài Gòn xuất bản 

 Pháp luật diễn giảng, 2 tập, Đại học Luật khoa Sài Gòn xuất bản 

 Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn giảng, Đại học Luật khoa Sài Gòn xuất bản, 1973 

 Cổ luật Việt Nam thông khảo, 2 tập, 1974 

 Tiểu từ điển luật và kinh tế 350 trang; đồng tác giả với Hồ Thới Sanh, Lê Đình Chân, Lưu Văn Bình, Nguyễn Cao 

Hách, 1973 

 Tự điển Hiến luật và Dân luật, đồng tác giả với Lê Đình Chân 

 Tự điển Pháp-Việt: pháp chính kinh tài xã hội 895 trang; Viện Đại học Vạn hạnh xuất bản, 1970 

 Tự điển Pháp-Việt: pháp luật, chính trị và kinh tế 125 trang, 1955. 

Năm 1989 khi lấy hiệu là Minh Không, ông có viết bộ sách nói về "Hành trình mở cõi của dân tộc Việt" gồm 3 tập: 

 Tập 1: Việt - ChămPa 

 Tập 2: Việt - Phù Nam 

 Tập 3: Việt - Campuchia 

Sách được đánh máy trên khổ giấy A4, không rõ ông đã hoàn thành chưa. 

Xem thêm 

 Thủ tướng Việt Nam 
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 Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa 

  

Nguồn: www.wikipedia.org 

 
 

 

 

 

24- Danh Sách Nội Các Trong 20 Chính Phủ 

Đế quốc Việt Nam 

Chức vụ Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam được lập khi người Nhật tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam năm 1945. Hoàng đế 

Bảo Đại đã chỉ định chức vụ này với tên gọi Nội các Tổng trưởng. 

Thứ tự Tên Từ Đến Chức vụ 

1 Trần Trọng Kim  7 tháng 4, 1945 23 tháng 8, 1945 Nội các Tổng trưởng 

Nam Kỳ quốc 

Được Pháp thành lập từ 7 tháng 5 năm 1946, với chiêu bài "Nam Kỳ tự trị". Tuy nhiên, chính quyền này bị phê phán là "bù nhìn" và 

ly khai đất nước thống nhất, và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi bị giải thể. 

Thứ tự Tên Từ Đến Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Thinh  7 tháng 5, 1946 10 tháng 11, 1946 (tự tử chết) Thủ tướng 

2 Lê Văn Hoạch  29 tháng 11, 1946 29 tháng 9, 1947 Thủ tướng 

3 Nguyễn Văn Xuân  8 tháng 10, 1947 27 tháng 5, 1948 Thủ tướng 

Quốc gia Việt Nam 

Chức vụ Thủ tướng của Quốc gia Việt Nam (1949-1955) được chỉ định bởi Quốc trưởng Bảo Đại và chịu trách nhiệm với Quốc 

trưởng. 

Thứ tự Tên Từ Đến Chức vụ 

 
Nguyễn Văn Xuân  27 tháng 5, 1948 14 tháng 7, 1949 Thủ tướng lâm thời 

1 
Nguyễn Phúc Vĩnh 

Thụy 

14 tháng 7, 1949 21 tháng 1, 1950 Kiêm nhiệm Thủ tướng 
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2 Nguyễn Phan Long  21 tháng 1, 1950 27 tháng 4, 1950 Thủ tướng 

3 Trần Văn Hữu  6 tháng 5, 1950 3 tháng 6, 1952 Thủ tướng 

4 Nguyễn Văn Tâm 23 tháng 6, 1952 7 tháng 12, 1953 Thủ tướng 

5 Nguyễn Phúc Bửu Lộc  11 tháng 1, 1954 16 tháng 6, 1954 Thủ tướng 

6 Ngô Đình Diệm  16 tháng 6, 1954 23 tháng 10, 1955 Thủ tướng 

Việt Nam Cộng hòa 

 Dưới nền Đệ nhất cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm (1956-1963), mô hình chính phủ của Việt Nam Cộng 

hòa không có Thủ tướng. 

 Sau đảo chính 1963, Hội đồng các tướng lãnh chỉ định Thủ tướng lâm thời (1963-1965). Đến 1965, tướng Nguyễn 

Cao Kỳ đảm nhận nhiệm vụ Thủ tướng với danh xưng Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương cho đến năm 

1967. 

Thứ tự Tên Từ Đến Chức vụ 

1 Nguyễn Ngọc Thơ  tháng 11, 1963 30 tháng 1, 1964 Thủ tướng lâm thời 

2 Nguyễn Khánh  8 tháng 2, 1964 29 tháng 8, 1964 Thủ tướng 

 
Nguyễn Xuân Oánh  29 tháng 8, 1964 3 tháng 9, 1964 Quyền Thủ tướng 

 
Nguyễn Khánh  3 tháng 9, 1964 4 tháng 11, 1964 Quyền Thủ tướng 

3 Trần Văn Hương  4 tháng 11, 1964 27 tháng 1, 1965 Thủ tướng 

 
Nguyễn Xuân Oánh  27 tháng 1, 1965 15 tháng 2, 1965 Quyền Thủ tướng 

4 Phan Huy Quát  16 tháng 2, 1965 5 tháng 6, 1965 Thủ tướng 

5 Nguyễn Cao Kỳ  19 tháng 6, 1965 1 tháng 9, 1967 Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung Ương 

 Dưới nền Đệ nhị cộng hòa (1967-1975), theo điều 67 của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa, thì Thủ tướng điều khiển 

chính phủ và các cơ cấu hành chính, và chịu trách nhiệm về sự thi hành trước Tổng thống. 

Thứ tự Tên Từ Đến Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Lộc  1 tháng 9, 1967 17 tháng 5, 1968 Thủ tướng 

2 Trần Văn Hương  28 tháng 5, 1968 1 tháng 9, 1969 Thủ tướng 

3 Trần Thiện Khiêm  1 tháng 9, 1969 4 tháng 4, 1975 Thủ tướng 

4 Nguyễn Bá Cẩn  5 tháng 4, 1975 24 tháng 4, 1975 Thủ tướng 

5 Vũ Văn Mẫu  28 tháng 4, 1975 30 tháng 4, 1975 Thủ tướng 

 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam 

 

 
 

 

Nội Các Trần Trọng Kim  
Từ  ngày 7/4/1945 đến ngày 23/8/1945 

Tổng trưởng Nội các Trần Trọng Kim  

Phó Tổng trưởng Nội các 

kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 
Trần Văn Chương  
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Bộ trưởng Nội vụ Trần Đình Nam  

Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo  

Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ Hoàng Xuân Hãn  

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Hiền  

Bộ trưởng Thanh niên Phan Anh  

Bộ trưởng Công chính Lưu Văn Lang  

Bộ trưởng Y tế Vũ Ngọc Anh  

Bộ trưởng Kinh tế Hồ Tá Khanh  

Bộ trưởng Tiếp tế Nguyễn Hữu Thi  

Khâm sai Bắc Bộ Phan Kế Toại 

Khâm sai Nam bộ Nguyễn Văn Sâm  

Đốc lý Hà Nội Trần Văn Lai  

Tổng đốc Nghệ An Đặng Văn Hướng  

Đô trưởng Sài Gòn Kha Vạng Cân  

 

Nội Các Nguyễn Văn Thinh 
Từ ngày 7/5/1946 đến ngày 10/11/1946 

 Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ: Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh 

 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ quân đội trong nước: Đại tá Nguyễn Văn Xuân 

 Bộ trưởng Tư pháp: Trần Văn Tỷ 

 Bộ trưởng Công chánh: Lương Văn Mỹ 

 Bộ trưởng Tài chánh: Nguyễn Thành Lập 

 Bộ trưởng Công Nông: Ung Bảo Toàn 

 Bộ trưởng Giáo dục: Nguyễn Thành Giung 

 Bộ trưởng An ninh: Nguyễn Văn Tâm 

 Thứ trưởng Công an Đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn: Nguyễn Tấn Cường. 

 Cố vấn: Hồ Biểu Chánh 

 

Nội Các Lê Văn Họach 

Từ ngày 29/11/1946  đến ngày 29/9/1947 

 
Thủ Tướng: Bác Sỹ Lê Văn Hoạch 

Phó Thử Tướng kiêm Bộ Trưởng Nội Vụ: Trần Văn Tỷ 

Bộ Trưởng Quốc Phòng: Nguyễn Văn Tâm 

Bộ Trưởng Thông Tin: Nguyễn Phú Khai 

Bộ TrưởngTư Pháp: Huỳnh Văn Chín 

Bộ Trưởng Tài Chính: Trần Văn Hữu 

Bộ Trưởng Nông Nghiệp: Lê Văn Định 

Bộ Trưởng Thương Mại & Kỹ Nghệ: Trần Quang Nhựt 

Bộ Trưởng Giáo Dục: Trương Vĩnh Khanh 

Bộ Trưởng Y Tế: Phạm Văn Tiểng 

Bộ Trưởng Công Chánh & Giao Thông: Lươgn Văn Mỹ 

Bộ Trưởng Xã Hội: Võ Đông Phát 

 

Nguồn: Việt Nam Sử Lược  -Quyển 2 - Trần Văn Chinh 
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Nội Các Nguyễn Văn Xuân 

Từ  ngày 27/5/1948 đến ngày 14/ 7/1949 

Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam là chính phủ do thủ tướng Nguyễn Văn Xuân thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1948. Chính 

phủ này tồn tại cho đến năm 1949. 

Thứ tự Chức vụ Tên 

1 Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân  

2 Phó thủ tướng Trần Văn Hữu  

3 Tổng trưởng Tư pháp Nguyễn Khắc Vệ  

4 Tổng trưởng Bộ Lễ và Giáo dục Nguyễn Khoa Toàn 

5 Tổng trưởng Kinh tế Tài chánh Nguyễn Trung Vinh  

6 Tổng trưởng Thông tin Phan Huy Đán  

7 Tổng trưởng Canh nông Trần Thiện Vàng  

8 Tổng trưởng Y tế Đặng Hữu Chí  

9 Tổng trưởng Công chánh Nguyễn Văn Tỷ 

10 Bộ trưởng Quốc phòng Trần Quang Vinh  

11 Bộ trưởng Phủ thủ tướng Đinh Xuân Quảng  

* Quốc vụ khanh Bắc Kỳ Nghiêm Xuân Thiện  

* Quốc vụ khanh Trung Kỳ Phan Văn Giáo  

* Quốc vụ khanh Nam Kỳ Lê Văn Hoạch  

 

 

Nội Các Bửu Lộc 

Từ ngày 11/1/1954 đến ngày 16/6/1954 

Ngày 17-12-1953 Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đệ đơn từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại giao cho Bửu Lộc thành lập nội các mới, ngày 11-1-1954, Bảo 

Đại ra sắc lệnh số 4/CP chuẩn y danh sách nội các mới với  thành phần: từ ngày 11 tháng 1, 1954 đến  ngày 16 tháng 6, 1954 

Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội vụ: Bửu Lộc 

Phó Thủ tướng kiêm Canh nông và Cải cách đền địa: Nguyễn Trung Vinh 

Quốc vụ khanh không giữ bộ nào: Nguyễn Đệ 

Tổng trưởng trực tiếp với Phủ Thủ tướng phụ trách công cuộc dân chủ hóa quốc gia: Phan Huy Quát 

Tổng trưởng Quốc phòng: Nguyễn Đắc Khê  

Tổng trưởng Ngoại giao: Nguyễn Quốc Định 

Tổng trưởng Tài chánh: Dương Tấn Tài 

Tổng trưởng Kinh tế quốc gia và Kế hoạch: Nguyễn Văn Tỵ 

Tổng trưởng Tư pháp: Nguyễn Văn Đạm 

Tổng trưởng Thông tin: Lê Thăng 
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Tổng trưởng Giao thông Công chính: Lê Quang Huy 

Tổng trưởng Y tế, Cựu chiến binh và Nạn nhân chiến tranh: Tân Hàm Nghiệp 

Tổng trưởng Xã lao: Phạm Văn Huyến 

Phó tổng trưởng Nội vụ: Đinh Xuân Quảng 

Bộ trưởng Quyền Tổng trưởng Giáo dục: Vũ Quốc Thúc 

 

Nội Các Ngô Đình Diệm 
Từ tháng 7/1954  đến ngày 23/ 10/1955 

 

Thành phần chính phủ 07.1954-10.1955 

Chức vụ Tên 

Thủ tướng 

kiêm Tổng trưởng Nội vụ và Quốc phòng 
Ngô Đình Diệm 

Quốc vụ Khanh Trần Văn Chương  

Tổng trưởng Ngoại giao Trần Văn Đỗ  

Tổng trưởng Canh nông Phan Khắc Sửu  

Tổng trưởng Tài chánh và Kinh tế Trần Văn Của  

Tổng trưởng Công chánh và Giao thông Trần Văn Bạch 

Tổng trưởng Giáo dục Nguyễn Dương Đôn 

Tổng trưởng Lao động và Thanh niên Nguyễn Tăng Nguyên  

Tổng trưởng Y tế và Xã hội Phạm Hữu Chương 

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Trần Chánh Thành  

Bộ trưởng Quốc phòng Lê Ngọc Chấn 

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Ngọc Thơ  

Bộ trưởng Thông tin Lê Quang Luật 

Bộ trưởng Tư pháp Bùi Văn Thinh  

Phát ngôn Viên Phủ Thủ tướng Phạm Duy Khiêm  

 

Thành lập nội các mới của Chính phủ Việt Nam Cộng hoà do Trung tướng Dương Văn Minh làm quốc trưởng .  
Từ tháng 11/1963- 11/1964 

 Thành phần nội các gồm: 

- Quốc trưởng: Trung tướng Dương Văn Minh. 

- Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Kinh tế và Tài chánh: Nguyễn Ngọc Thơ. 

- Tổng trưởng Quốc phòng: Trung Tướng Trần Văn Đôn. 

- Tổng trưởng An ninh: Trung tướng Tôn Thất Đính. 

- Tổng trưởng Ngoại giao: Phạm Đăng Lâm. 

- Tổng trưởng Tư pháp: Nguyễn Văn Mầu. 
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- Tổng trưởng Giáo dục: Phạm Hoàng Hộ. 

- Tổng trưởng Cải tiến Nông thôn: Trần Lê Quang. 

- Tổng trưởng Thông tin: Thiếu tướng Trần Tử Oai. 

- Tổng trưởng Công chánh: Trần Ngọc Oành. 

- Tổng trưởng Y tế: Vương Quang Trường. 

- Tổng trưởng Lao động: Nguyễn Lê Giang. 

- Tổng trưởng Thanh niên: Nguyễn Hữu Phi. 

- Tổng trưởng Tài chánh: Lưu Văn Tính. 

- Tổng trưởng Kinh tế: Âu Trường Thanh. 

- Bộ trưởng tại phủ Thủ tướng: Nguyễn Thành Cung. 

Chính phủ Trần Văn Hương được thành lập vào ngày 4-11-1964 với thành phần như 

sau: (26) 

 

 

- Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quân Lực: Trần Văn Hương 

 

- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng kiêm Nội Vụ: Nguyễn Lưu Viên 

 

- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng kiêm Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia: Nguyễn Xuân Oánh 

 

- Tổng Trưởng Ngoại Giao : Phạm Đăng Lâm 

 

- Tổng Trưởng Tư Pháp: Lữ Văn Vi 

 

- Tổng Trưởng Thông Tin: Lê Văn Tuấn 

 

- Tổng Trưởng Kinh Tế: Nguyễn Duy Xuân 

 

- Tổng Trưởng Tài Chánh: Lưu Văn Tính 

 

- Tổng Trưởng Cải Tiến Nông Thôn: Ngô Ngọc Đối 

 

- Tổng Trưởng Công Chánh: Lê Sĩ Ngạc 

 

- Tổng Trưởng Văn Hóa Giáo Dục: Phan Tấn Chức 

 

- Tổng Trưởng Y Tế: Trần Quang Diệu 

 

- Tổng Trưởng Xã Hội: Đàm Sĩ Hiến 

 

- Tổng Trưởng Lao Động: Nguyễn Hữu Hùng 

 

- Tổng Trưởng Phủ Thủ Tướng: Phạm Văn Toàn 
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Thủ Tướng Trần Văn Văn Hương Cải Tổ Nội Các: 

 Ngày 18/01/1965  đến ngày 27/1/1965 

 

- Thủ Tướng: Trần Văn Hương 

 

- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Nội Vụ: Nguyễn Lưu Viên 

 

- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng: Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu 

 

- Đệ Tam Phó Thủ Tướng: Nguyễn Xuân Oánh 

 

- Tổng Trưởng Quân Lực: Trung Tướng Trần Văn Minh 

 

- Tổng Trưởng Ngoại Giao: Phạm Đăng Lâm 

 

- Tổng Trưởng Tư Pháp: Lữ Văn Vi 

 

- Tổng Trưởng Tâm Lý Chiến: Thiếu Tướng Linh Quang Viên 

 

- Tổng Trưởng Kinh Tế: Nguyễn Duy Xuân 

 

- Tổng Trưởng Tài Chánh: Huỳnh Văn Đạo 

 

- Tổng Trưởng Cải Tiến Nông Thôn: Ngô Ngọc Đối 

 

- Tổng Trưởng Công Chánh Giao Thông: Lê Sĩ Ngạc 

 

- Tổng Trưởng Văn Hóa Giáo Dục: Nguyễn Văn Trường 

 

- Tổng Trưởng Y Tế: Trần Quang Diệu 

 

- Tổng Trưởng Xã Hội: Đàm Sĩ Hiến 

 

- Tổng Trưởng Lao Động: Nguyễn Hữu Hùng 

 

- Tổng Trưởng Thanh Niên Thể Thao: Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ 

 

- Tổng Trưởng Phủ Thủ Tướng: Phạm Văn Toàn 

 

Chính Phủ Phan Huy Quát : 
Từ ngày 16/02/1965 đến ngày 5/6/1965  

- Thủ Tướng: Bác sĩ Phan Huy Quát 
 

- Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quân Lực: Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu 
 

- Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Ngoại Giao: Bác sĩ Trần Văn Đỗ 
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- Phó Thủ Tướng phụ trách Kế Hoạch: Luật sư Trần Văn Tuyên 

 

- Quốc Vụ Khanh: Bác sĩ Lê Văn Hoạch 

 

- Quốc Vụ Khanh tạm thời kiêm Bộ Giáo Dục: Bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ 

 

- Tổng Trưởng Thông Tin Tâm Lý Chiến: Thiếu Tướng Linh Quang Viên 

 

- Tổng Trưởng Chiêu Hồi: Ông Trần Văn Ân 

 

- Tổng Trưởng Kinh Tế: Giáo sư Nguyễn Văn Vinh 

 

- Tổng Trưởng Tài Chánh: Giáo sư Trần Văn Kiện 

 

- Tổng Trưởng Canh Nông: Kỹ sư Nguyễn Ngọc Tố 

 

- Tổng Trưởng Giao Thông Công Chánh: Kỹ sư Ngô Trọng Anh 

 

- Tổng Trưởng Xã Hội: Giáo sư Trần Quang Thuận 

 

- Tổng Trưởng Y Tế: Bác sĩ Nguyễn Tăng Nguyên 

 

- Tổng Trưởng Lao Động: Ông Nguyễn Văn Hoàng 

 

- Tổng Trưởng Thanh Niên: Y sĩ Trung Tá Nguyễn Tấn Hồng 

 

- Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng: Ông Bùi Diễm 

 

- Thứ Trưởng Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Tương 

- Thứ Trưởng Công Chánh: Kỹ sư Bùi Hữu Tuấn. 

 

Chính Phủ Nguyễn Cao Kỳ: 

Từ ngày 19/6/1965 đến ngày 1/9/1967 

Thủ Tướng = Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương : Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ 

Các thành viên trong Ủy ban có:  

1. Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên: Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, 

2. Bác sĩ Trần Văn Đỗ: Tổng Ủy viên Ngoại giao 

3. Thẩm phán Trần Minh Tiết: Tổng Ủy viên Tư pháp 

4. Luật sư Nguyễn Hữu Thống 

5. Dược sĩ La Thành Nghệ 

6. Giáo sư Trần Văn Kiện 

7. Bác sĩ Trần Lữ Y 

8. Nguyễn Xuân Phong: Ủy viên Lao động 

9. Bùi Diễm: Ủy viên Ngoại giao 

10. Âu Trường Thanh: Tổng Ủy viên Kinh tế Tài chánh
[4]

 

11. Trương Văn Thuấn: Tổng Ủy viên Giao thông 

12. Nguyễn Văn Trường: Tổng Ủy viên Giáo dục 

13. Bác sĩ Trần Ngọc Ninh: Tổng Ủy viên Văn hóa Xã hội, kiêm Ủy viên Giáo dục
[5]

 

14. Trung tướng Đặng Văn Quang: Tổng Ủy viên Kế hoạch
[6]
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15. Thiếu tướng Nguyễn Bảo Trị: Tổng Ủy viên Thông tin Chiêu hồi, kiêm Tổng Cục trưởng Chiến tranh 

Chính trị 

16. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng: Tổng Ủy viên Xây dựng
[7]

 

17. Võ Long Triều: Tổng Ủy viên Thanh niên và Thể thao
[8]

 

Nguồn: wikipedia.org 

 

 

 

Nội Các Nguyễn Văn Lộc 
Từ ngày 1/9/1967 đến ngày 17/5/1968 

Thành phần chính phủ 1967-1968 

Chức vụ Tên 

Thủ tướng Luật sư Nguyễn Văn Lộc 

Tổng trưởng Ngoại giao Bác sĩ Trần Văn Đỗ 

Tổng trưởng Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ 

Tổng trưởng Nội vụ Trung tướng Linh Quang Viên 

Tổng trưởng Xây dựng Nông thôn Trung tướng Nguyễn Đức Thắng 

Tổng trưởng Tài chánh Lưu Văn Tính  

Tổng trưởng Kinh tế Trương Thái Tôn  

Tổng trưởng Văn hóa Giáo dục Giáo sư Tăng Kim Đông 

Tổng trưởng Canh nông và Điền địa Tôn Thất Trình  

Tổng trưởng Chiêu hồi Nguyễn Xuân Phong  

Tổng trưởng Giao thông và Vận tải Lương Thế Siêu  

Tổng trưởng Công chánh Bửu Đôn  

Tổng trưởng Y tế Bác sĩ Trần Lữ Y 

Tổng trưởng Xã hội và Tỵ nạn Bác sĩ Nguyễn Phúc Quế 

Tổng trưởng Cựu Chiến binh Bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng 

Tổng trưởng Lao động Giáo sư Phó Bá Long 

Tổng trưởng Phát triển Sắc tộc Paul Nur  

Tồng trưởng Tư pháp Huỳnh Đức Bửu  

Sau Sự kiện Tết Mậu Thân, Thủ tướng Nguyễn văn Lộc bị chỉ trích và ép từ nhiệm. Người được bổ lên thay là Thủ tướng Trần Văn 

Hương, nhậm chức ngày 28 Tháng Năm 1968 nhưng đến 1 Tháng Chín 1969 thì nội các của ông bị giải tán.
[7]

 Nội các thứ ba là của 

Thủ tướng Trần Thiện Khiêm điều khiển chính phủ gần sáu năm (1969-75) cho gần đến khi nền Đệ nhị Cộng hòa chấm dứt. 

Nội Các Trần Thiện Khiêm 

Từ ngày 1/9/1969 đến ngày4/4/1975 

Thành phần chính phủ 1969-1975 

Chức vụ Tên 
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Thủ tướng 

kiêm Tổng trưởng Nội vụ 
Đại tướng Trần Thiện Khiêm 

Phó Thủ tướng 

kiêm Tổng trưởng Giáo dục 
Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên 

Tổng trưởng Ngoại giao Dược sĩ Trần Văn Lắm 

Tổng trưởng Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ 

Tổng trưởng Thông tin Luật sư Ngô Khắc Tỉnh 

Tổng trưởng Xây dựng Nông thôn Thiếu tướng Trần Thanh Phong 

Tổng trưởng Tài chánh Nguyễn Bích Huệ 

Tổng trưởng Kinh tế Phạm Kim Ngọc 

Tổng trưởng Văn hóa Giáo dục Giáo sư Tăng Kim Đông 

Tổng trưởng Cải cách Canh nông và Ngư nghiệp Cao Văn Thân 

Tổng trưởng Chiêu hồi Bác sĩ Hồ Văn Châm 

Tổng trưởng Giao thông Trần Văn Viễn 

Tổng trưởng Công chánh Dương Kích Nhưỡng 

Tổng trưởng Y tế Bác sĩ Trần Minh Tùng 

Tổng trưởng Xã hội Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu 

Tổng trưởng Cựu Chiến binh Thiếu tướng Phạm Văn Đổng 

Tổng trưởng Lao động Đàm Sĩ Hiến 

Tổng trưởng Phát triển Sắc tộc Paul Nur 

Tồng trưởng Tư pháp Luật sư Lê Văn Thu 

 

 

 

Nôị các Nguyễn Bá Cẩn 

Từ ngày 5/4/1975 đến ngày 23/4/1975 

Chức vụ Tên 

Thủ tướng Dân biểu Nguyễn Bá Cẩn 

Phó Thủ tướng 

đặc trách Tổng Thanh tra 

kiêm Tổng trưởng Quốc phòng 

Trung tướng Trần Văn Đôn 

Phó Thủ tướng 

phụ trách Cứu trợ và Định cư 
kỹ sư Dương Kích Nhưỡng 

Phó Thủ tướng 

đặc trách Sản xuất 

kiêm Tổng trưởng Canh nông và Kỹ nghệ 

tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo 

Quốc vụ khanh đặc trách Hòa đàm Nguyễn Xuân Phong 

Quốc vụ khanh giáo sư Phạm Thái 

Quốc vụ khanh luật sư Lê Trọng Quát 

Tổng trưởng Ngoại giao luật sư Vương Văn Bắc 

Tổng trưởng Tư pháp nghị sĩ Ngô Khắc Tỉnh 

Tổng trưởng Nội vụ Bửu Viên 

Tổng trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Diệp 
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Tổng trưởng Kế hoạch tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng 

Tổng trưởng Thông tin và Chiêu Hồi Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp 

Tổng trưởng Y tế Nghị sĩ Tôn Thất Niệm 

Tổng trưởng Cựu Chiến binh Thẩm phán Huỳnh Đức Bửu 

Tổng trưởng Lao động dân biểu Vũ Công 

Tổng trưởng Xã hội Trần Văn Mãi 

Tổng trưởng Phát triển Sắc tộc Nay Luett 

 

 

 
Nội Các Vũ Văn Mẫu 
Từ ngày 29/4/1975 đến ngày 30/4/1975 

( Chua trình diện quốc dân) 

 Thủ Tướng: Nghị Sỹ Vũ Văn Mẫu. 

 Dân Biểu Hồ Văn Minh: Phó Thủ Tướng 

 Trung Tướng Vĩnh Lộc: Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội 

 Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh: Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng. 

 Giáo Sư Bùi Tường Huân: Bộ Trưởng Quốc Phòng 

  Dân Biểu Nguyễn Văn Binh:Thứ Trưởng Quốc Phòng 

 Dân Biểu Lý Qúy Chung: Bộ Trưởng Thông Tin 

 Dân Biểu Dương Văn Ba: Thứ Trưởng Thông Tin 

 Lý Chánh Trung: Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng 

 Thiếu Tướng Lâm Văn Phát: Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô 

 Chuẩn Tướng Lê Văn Thân: Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Đô 

 Luật Sư Triệu Quốc Mạnh: Chỉ Huy Trưởng CSQG Thủ Đô 

 Nguyễn Văn Trường: Tổng Trưởng Giáo Dục.... 

Nhiếu nguồn khác nhau : www.wikipedia.org  / www.ovv.com/ blogposttrandongphong/ Hồi Ký Không Tên cuả Lý Quí Chung 

... 
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Lời Kết 

Một nhà lãnh đạo anh minh, xứng đáng kế thừa truyền thống Văn Hiến ngàn đời cuả Việt tộc cần hội đủ 

những yếu tố như sau ?: 

 1- Tự Chủ:  Không bị một thế lực trong nước hay quốc tế nào khuynh loát và lường gạt. 

 2- Dân Chủ:  Lấy Dân Tâm làm kế sách an dân và lạc quốc. Không độc tài và không độc đảng. Có được sức 

 mạnh toàn dân, phát huy hào khí Diên Hồng.  

 3- An Vi: Đặt quyền lợi cuả quốc dân lên trên quyền lợi cuả cá nhân, gia đình và đảng phái. Không tham 

quyền và không cố vị. 

 4-  Bảo toàn được quê cha đất tổ một cách kiến hiệu, trước giặc ngoại xâm. 

 5- Lấy Tâm Lực làm ý chí quốc dân để khôi phục giang sơn cuả Việt tộc từ những năm dựng nước đã bị giặc 

ngoại xâm chiếm đóng xuyên suốt dòng lịch sử hơn bốn ngàn năm. (Từ 1945-1975 và xa hơn từ 1553-

1802 các nhà lãnh đạo quanh quẩn việc tranh quyền, đoạt vị và sát hại nhau từ hai phiá mà quên đi một xứ 

mạng thiêng liêng là khôi phục giang sơn đã bị giặc ngoại xâm chiếm đóng!.) 

         Nam Phong 

         23/10/2011 -  56 năm, ngày trưng cầu dân ý  23/10/ 1955 
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Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & 

Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc. 
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