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“Dương Văn Minh – Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn” và những liên hệ 
với Phật giáo chưa đuợc nói đến? 

Minh Thạnh 

“Dương Văn Minh – Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn” là một quyển ký sự 
- tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Trần Thiết, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, cựu 
phóng viên Báo Quân đội Nhân dân, là người đã phỏng vấn Tổng thống Dương Văn 
Minh vào ngày 30/4/1975. Ông cũng là nhà văn nổi tiếng về đề tài chính trị - quân sự ở 
miền Nam Việt Nam trước năm 1975, mà tác phNm nổi tiếng là Viên Chu�n tướng, viết 
về  chuNn tướng chế độ Sài Gòn Nguyễn Hữu Hạnh, là cơ sở binh vận của cách mạng, đã 
phát huy vai trò tích cực trong giờ phút kết thúc cuộc chiến. 

Ở tuổi 82, nhà văn quân đội lão thành Nguyễn Trần Thiết đã hoàn thành tác phNm mới: 
“Dương Văn Minh Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn”, với thể loại được 
ghi rõ ở trang tựa là “Ký sự - tiểu Thuyết”. Như vậy, ngoài những chi tiết hư cấu của thể 
loại tiểu thuyết, quyển sách còn là một tác phNm mang thông tin chân thực, với tính chất 
ký sự của báo chí. 

Chính vì yếu tố “ký sự” báo chí, chúng tôi đã mua và đọc ngay, với mong muốn được 
biết thêm vị tổng thống đặc biệt này, mà mối liên hệ của ông với Phật giáo miền Nam 
Việt Nam được nhiều lần nhắc đến ở các tài liệu riêng rẽ. 

Đây là lần đầu tiên có riêng một quyển sách viết về ông, và khá dày, 560 trang, trải qua 
cuộc đời của viên tướng chính quyền Sài Gòn từ trận chiến chống các lực lượng vũ trang 
giáo phái như Bình Xuyên, Hòa Hảo vào năm 1955, đến khi ông từ trần vào năm 2001. 

Quyển sách đưa ra những tư liệu mới, ở một chừng mực nào đó có tính chính thức và đặc 
biệt, những đánh giá mới về Dương Văn Minh, được Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin lặp 
lại trong lời giới thiệu: “Cho nên, cần phải khẳng định rằng thành phố Sài Gòn được giữ 
nguyên vẹn và kết thúc chiến tranh ít tổn thất nhất, thì công lao lớn nhất thuộc về Đảng, 
nhân dân và quân đội ta. Còn hành động thể hiện qua các sự việc cụ thể của Dương Văn 
Minh trong thời điểm lịch sử có sự phù hợp với xu thế tất yếu của cách mạng cũng nên 
được chúng ta ghi nhận”. 

Những đánh giá này được bảo đảm bằng “Thư của Ban Binh vận” in ngay sau đó: “… có 
nhiều sự kiện, nhiều mối liên lạc rất mới, được công bố lần đầu trong tác ph�m của anh. 
Ban Binh vận đã tuyên bố tán thành hoàn toàn nội dung và cùng tác giả chịu trách nhiệm 
trước độc giả về “tác ph�m của chúng ta.” (trang 11 sách đã dẫn). 
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Trong lời “Dẫn truyện”, tác giả cũng cho biết nguyên  Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đọc tác 
phNm sau khi nói với tác giả “tôi ủng hộ anh”. 

Tác giả cũng cho biết, trước đó Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho phép tác giả viết về “Viên 
Tổng thống  cuối cùng”, cũng như đã đồng ý ký giấy giới thiệu “nhờ Ban Binh vận Trung 
ương Cục miền Nam giúp đỡ”. Vì vậy, tác giả đã “có trong tay năm cuốn băng ghi âm do 
các tình báo viên ta kể khi tiếp cận Dương Văn Minh, được đọc trong hồ sơ lưu trữ gốc 
những công văn thư từ chỉ đạo điệp viên bám sát Dương Văn Minh từ năm 1967, được 
gặp nhiều nhân vật có chủ trương móc Dương Văn Minh từ năm 1960…” 

Sau khi phát hành không lâu, Hãng phim Truyền hình TFS Đài Truyền hình TPHCM đã 
mua tác quyền tác phNm nói trên để độc quyền khai thác thực hiện phim truyền hình 
nhiều tập, dự kiến ra mắt vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam 1975 – 
2015 (Báo Tuổi Trẻ 28/6/2011). 

Vì vậy, Ký sự - tiểu thuyết “Dương Văn Minh – Tổng thống cuối cùng của chính quyền 
Sài Gòn” là tác phNm đặc biệt thu hút bạn đọc ở TPHCM trong thời gian này. 

Là một Phật tử, tôi tìm đọc ngay tác phNm nói trên, để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi 
mà nhiều tài liệu (sách, báo, ấn bản trên mạng), và nhiều lời kể lại từ một số Tăng sĩ và 
Phật tử về Dương Văn Minh đã để lại trong tôi, như: 

- Ông Dương Văn Minh có là một Phật tử hay không? Những việc làm của ông lợi 
ích cho Phật giáo miền Nam phải chăng là một việc làm của một Phật tử? 

- Chính vì là một Phật tử mà ông Dương Văn Minh không được người Mỹ chấp 
nhận lãnh đạo lâu dài chính quyền Sài Gòn? 

- Hoạt động chính trị và quân sự của ông Dương Văn Minh có chịu ảnh hưởng tư 
tưởng Phật giáo? 

- Mối liên hệ của ông Dương Văn Minh với Tăng sĩ và Phật tử miền Nam trước, 
trong và sau sự kiện 1963? 

- Liên hệ công việc của ông Dương Văn Minh với một số vị tôn đức Phật giáo miền 
Nam trong thời gian ông lên làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn cuối tháng 
4/1975 xoay quanh cục diện chính trị quân sự trong thời gian này, mà nhiều tài 
liệu, cũng như truyện ký lịch sử, đã đề cập đến? 

Tuy có một số thông tin mới, nhưng nói chung, khía cạnh mà chúng tôi đã đề cập liên 
quan đến ông Dương Văn Minh đã không được tác phNm nói trên đề cập đến đầy đủ. 
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Dù vậy, tác phNm cũng đưa ra một số đánh giá để từ đó, người đọc có thể suy luận. 

- Vấn đề tôn giáo của ông Dương Văn Minh không được tác phNm trên nói đến 
(trong khi một số tài liệu nói rằng ông Dương Văn Minh là một Phật tử). 

- Sự kiện đàn áp Phật giáo miền Nam Việt Nam do Ngô Đình Diệm hành động đã 
làm ông Dương Văn Minh rất bất bình và đó là một trong những nguyên nhân ông 
tham gia và lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Diệm. Không phải ông là 
một vị tướng theo đạo Phật nên bênh vực Phật giáo miền Nam. 

- Dương Văn Minh có một tư duy quân sự riêng, thể hiện trong chiến thắng đánh 
dẹp các giáo phái, đưa ông lên vị trí thiếu tướng. Đó là tư duy quân sự “hiếu sinh”, 
“bất sát”, một kiểu tư duy đương nhiên gần gũi với đạo Phật, dù đó là tư duy quân 
sự. 

Tác giả Nguyễn Trần Thiết đã viết như sau: 

“Sau chiến thắng Bình Xuyên, đại tá Dương Văn Minh được vinh thăng lên thiếu 
tướng. Các tướng lĩnh, những nhà quân sự, chính trị hàng đầu của Việt Nam Cộng 
hòa đã có lúc nghi ngờ tài cầm quân của Minh nhưng đến lúc này đều suy tôn Minh, 
ngưỡng mộ Minh. Tư lệnh chiến trường Dương Văn Minh có cách đánh riêng. Với 
quân số đông rất nhiều lần, được trang bị vũ khí hiện đại hơn, ông dư sức ra lệnh tiến 
công ào ạt, tiêu diệt quân của các giáo phái trong thời gian ngắn nhưng ông không 
làm như thế. Ông đã dùng chiến thuật phô trương thanh thế, dương đông kích tây… 
chỉ với mục đích hù dọa làm cho quân của giáo phái mất tinh thần, đào ngũ hoặc tự 
thủ tiêu sức chiến đấu của chính họ. 

Ông có  lập luận riêng của mình: Binh lính thuộc quân thuộc binh lực Việt Nam Cộng 
hòa hay của giáo phái đều là người Việt Nam, ai cũng có cha mẹ, vợ con và nhiều 
người ruột thịt. Nếu chiến thắng mà tránh được đổ máu, tránh cho hàng trăm, có khi 
hàng ngàn người chịu cảnh tang tóc là điều nên làm. Dương Văn Minh đã hoàn thành 
lời hứa, đã dẹp được loạn Bình Xuyên với số lượng thương vong của hai bên đều rất 
thấp” (trang 27). 

- Chính tư duy “hiếu sinh”, “bất sát”, nặng tình dân tộc… đã làm cho Dương Văn 
Minh chiếm được sự hài lòng của Diệm khiến Diệm phong ông làm Trung tướng 
tư lệnh Quân khu thủ đô kiêm nhiệm chỉ huy 2 quân khu. Nhưng cũng chính tư 
duy gần gũi với Phật giáo và Dân tộc này đã khiến Dương Văn Minh bắt đầu có 
những mâu thuẫn lớn về mặt tư tưởng, vì Diệm chỉ dân tộc ở bề ngoài. 
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Tác giả Nguyễn Trần Thiết viết về vấn đề này như sau: “Gần đây, dù không muốn 
nhưng những việc sờ sờ trước mắt buộc ông phải suy ngẫm. Phải chăng Ngô Đình 
Diệm muốn lên ngôi hoàng đế không có ngai vàng? Diệm đang thâu tóm mọi 
quyền hành trong tay cá nhân ông ta, gia đình ông ta để lập nên triều đình họ 
Ngô? Phải chăng Ngô Đình Diệm quá mức tàn ác, trả thù những người kháng 
chiến cũ hết sức thâm độc. 

Nhiều sĩ quan, binh lính ở đơn vị ông đã nói đến Đạo luật 10-59. Kỳ lạ thật. Muốn 
cai trị một đất nước, muốn được chiếm lòng dân đâu phải dùng tới thủ đoạn tố 
Cộng. Ở bất cứ làng xã nào, xã trưởng, thôn trưởng phải lên danh sách những gia 
đình có người thân đã tập kết ra Bắc hoặc đang có mặt ở địa phương. Bước tiếp 
theo là xã trưởng tổ chức cuộc họp mặt dân làng, buộc mọi người phải lên tố cáo 
tội ác của Cộng Sản. Những tên đầu trộm đuôi cướp, vào tù, ra tội; những tên 
cường hào, ác bá khét tiếng gian ác rồi những kẻ thất nghiệp, vô học, tha hồ nặn 
ra đủ mọi chuyện xấu xa nhất gán cho Việt Minh Cộng Sản. 

Luật 10-59 là đỉnh cao của lòng thù hận, của sự trả thù độc ác nhất của Ngô Đình 
Diệm. Nhân danh Tổng thống, Diệm cho phép lập tòa án lưu động. Viên chánh án 
có quyền ra lệnh xử tử bất cứ ai còn dính líu tới Việt Cộng. Đây là loại tội ác trời 
không dung, đất không tha, khiến cho Dương Văn Minh đặt dấu hỏi về kẻ cầm đầu 
đất nước mà ông đã từng cúc cung tận tụy phục vụ. 

Điều làm cho Dương Văn Minh bất bình là Diệm còn phát động cao trào trả thù 
những người kháng chiến cũ bằng đủ mọi mánh khóe xảo quyệt, thủ đoạn nham 
hiểm.  

- Dương Văn Minh cũng có quan điểm đối nghịch với Ngô Đình Diệm. Ở vấn đề 
“Ấp chiến lược”. Ở vấn đề này, tác giả Nguyễn Trần Thiết nhận định: “Một việc 
làm được coi là quốc sách do Ngô Đình Diệm chủ trương nhưng Dương Văn Minh 
có ý kiến ngược lại: Đó là ấp chiến lược. Cha đẻ của chủ trương ấp chiến lược là 
một chuyên gia người Anh tên là Robert Thompson. Để giúp Malayxia diệt tận gốc 
cái mà ông ta gọi là “họa Cộng Sản”, ông ta quyết định gom những người dân ở 
nước này vào từng làng riêng biệt. Chính phủ bỏ tiền ra xây cho từng hộ dân 
những căn nhà có kích thước, mẫu kiến trúc giống nhau, phân chia cho những gia 
đình thân chính phủ ở vùng ngoài; những nhà có dính líu tới Việt cộng hoặc có 
khả năng trở thành Việt cộng ở vòng trong. Cùng với hoạt động tố Cộng, diệt 
Cộng, đặt Cộng sản ra khỏi vòng pháp luật và “Khu Dinh Điền”, “Khu Trù Mật”, 
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Diệm cùng với việc thành lập các ấp chiến lược chỉ nhằm mục đích cô lập Việt 
cộng. 

Qua phân tích, Dương Văn Minh không phủ nhận là Diệm đã thành công ở một số 
nơi có người miền Bắc di cư vào, đặc biệt những vùng có toàn người Công giáo 
của Ba  Lòng, của Bùi Chu, Phát Diệm. Từ khoản tiền viện trợ của Mỹ, Chính phủ 
Diệm cho xây trên vùng đất mầu mỡ ngôi nhà nguy nga, tráng lệ và hàng loạt nhà 
ở, nhà thương, trường học… theo mẫu thiết kế đã có sẵn. Những người dân theo 
Thiên Chúa giáo được chia nhà, chia vườn, được ghép vào thành từng cụm liên 
gia để cùng thổi tù và hoặc khua kẻng báo động hễ xảy ra. Điều này rất dễ hiểu vì 
những người bỏ quê hương miền Bắc di cư vào miền Nam nên ở đây họ không có 
nhà cửa, không có mồ mả tổ tiên. Họ lập nghiệp mới trên khu đất mới nên không 
có người dân nào từ miền Bắc di cư vào miền Nam có quan hệ với Việt cộng địa 
phương. 

Dương Văn Minh quan tâm đặc biệt đến những ấp chiến lược mới mọc lên từ phía 
Nam vĩ tuyến 17 đến các làng quê Nam bộ. 

Dương Văn Minh ít quan tâm tới các kế hoạch chính trị, chỉ lo bầy binh, bố trận 
để dẹp loạn các lực lượng vũ trang giáo phái, nhưng ông buộc phải nghiên cứu để 
tìm ra nguyên nhân sự phẫn nộ của nông dân. Nguyễn Hữu Hạnh cũng đồng tình 
với Minh. Hạnh xuất thân từ nông dân, ở vùng quê thuộc xã Phú Phong, huyện 
Thông Thành, tỉnh Mỹ Tho nên Hạnh rõ lý do vì sao người nông dân phản đối ấp 
chiến lược, kể cả tầng lớp địa chủ nông thôn. Những ông chủ giầu có, nhà dẫy 
dọc, sẵn quyền phát canh, thu tô, sai khiến người quanh vùng như tôi tớ trong nhà, 
nếu buộc dời đi nơi khác, họ vừa mất tài sản, vừa mất quyền uy, không còn nhân 
công để bóc lột nên họ muốn ở lại chỗ cũ. Với người dân nghèo, có ai không thành 
thạo nghề phụ để kiếm kế sinh nhai cho gia đình? Vào ấp chiến lược, người dân 
nghèo buộc phải bỏ nghề đánh dậm, nam, phụ, lão, ấu dù giàu hay nghèo đều 
chung trăn trở là không một ai muốn xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, nơi thờ phụng 
tổ tiên, nơi có ngôi một tổ và những người thân ruột thịt… 

Ngô Đình Diệm đã đề cao chương trình xây dựng ấp chiến lược lên hàng quốc 
sách và Mỹ, Anh đã không tiếc tiền của, dồn mọi cố gắng cho một thành công rực 
rỡ ở Việt Nam như đã thử nghiệm thành công ở Malayxia vì theo bọn họ là đã làm 
cho không một tên Cộng sản nào ở nước này có chỗ �n náo trong dân chúng. 

Theo ý Dương Văn Minh thì tất cả các chuyên gia hoạch định kế hoạch này của 
Mỹ, cùng với đội ngũ chuyên viên chưa trải qua thực tế do Robert Thompson cầm 



 

6 

 

đầu và Ngô Đình Diệm đã quên mất một điều chủ yếu: đặc điểm dân tộc. Người 
Việt Nam luôn sống giản dị, nhân hậu, chịu ảnh hưởng của đạo Khổng – Mạnh 
nên cha ông đã giáo dục con cháu Trung, Hiếu, Tín, Nghĩa, khiến cho mỗi thành 
viên trong một gia đình, một dòng họ, một làng quê luôn gắn bó khăng khít với 
nhau. Cũng giống như những người Thiên Chúa giáo, sợ bị giáo hội rút phép 
thông công, những người nông dân theo đạo Phật luôn tôn trọng tôn ti trật tự 
trong dòng họ, dám xả thân để bảo vệ danh dự của dòng họ, đã hợp nhau thành 
một khối thống nhất cùng nhau phản đối kế hoạch dời dân, lập ấp chiến lược. Một 
nguyên nhân mà những người trong cuộc không đề cập đến những từ chính quyền 
đến người dân đều thấu rõ: đó là Việt Nam. Gần như không có gia đình nào ở 
miền Nam không có người thân tham gia “phía bên kia”. Nếu rời chỗ ở cũ, người 
thân của họ từ trong căn cứ về sẽ tìm đến đâu, ở đâu, nhận đồ tiếp tế như thế nào. 

Từ nhiều việc làm tàn bạo trái ngược với những tuyên bố hoa mỹ của Ngô Đình 
Diệm, Dương Văn Minh có cách nhìn khác trước với người cầm đầu chế độ mà 
ông ta đang cúc cung phục vụ. 

Quan hệ giữa Dương Văn Minh và Ngô Đình Diệm bắt đầu âm thầm rạn nứt mà 
không một bài thuốc nào đủ mạnh để hàn gắn nổi” 

Nhận định như Nguyễn Trần Thiết, thì cuộc đảo chính quân sự do Dương Văn Minh 
đứng đầu lật đổ Ngô Đình Diệm đã có nguyên nhân sâu xa là mâu thuẫn ở tư duy lãnh 
đạo trong chính quyền Sài Gòn, không phải đơn thuần là việc “thay ngựa giữa dòng” do 
Diệm cứng đầu với Mỹ. 

Trong tác phNm Ký sự - Tiểu thuyết “Dương Văn Minh Tổng thống cuối cùng của chính 
quyền Sài Gòn” thì áp lực của vụ bức hại Phật giáo miền Nam Việt Nam đã đè nặng lên 
tướng Tôn Thất Đính, chứ không phải tướng Dương Văn Minh.  

Nhà văn Nguyễn Trần Thiết viết về vấn đề này như sau: “Tôn Thất Đính vào ngay trong 
Dinh nhưng không đòi được cái mình mong muốn. Đính hận Diệm, Đính hoàn toàn thất 
vọng khi được biết phần lớn những tang vật – coi như chiến lợi ph�m – mà Đính thu 
được lại là những thứ Ngô Đình Nhu sai tay chân là bọn an ninh, mật vụ gài vào, Đính bị 
sập bẫy.  Bây giờ trên cửa miệng các Phật tử không chỉ lên án Diệm – Nhu – Xuân mà 
còn vạch mặt tên sủng thần Tôn Thất Đính bằng lời đánh giá: tên nô lệ đê tiện, bỉ ổi 
nhất. Ở Huế, các Phật tử kéo tới nhà riêng của Đính, dọa đập phá từ đường và bắt mẹ 
Đính vì đã sinh ra đứa con bất hiếu, mất gốc, quay lưng lại với Hoàng tộc, với Phật giáo 
ở Cố đô Huế. Chuyện lớn đã không xảy ra vì bà mẹ Đính đứng hẳn về phía các Phật tử. 
Bà giận dữ tuyên bố: 
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- Tôi là mẹ nó, tôi sẽ dạy được nó. Tôi sẽ gọi nó về Huế để trách mắng nó tới đầu, 
tới đũa. 

Đính là người con có hiếu, luôn khúm núm nhẫn nhịn chịu sự rầy la của mẹ. Trước mặt 
đại diện Phật giáo Huế, mẹ nghiêm giọng giảng giải: 

- Nhiều năm qua, mẹ không can thiệp vào việc làm của con. Con không bỏ lá thăm 
cho đức Hoàng đế, con dành mọi thời giờ nghỉ để săn sóc cho Cụ Cố, mẹ để con 
làm theo sở thích, nhưng mẹ không chịu nổi khi chính đứa con do mẹ sinh ra lại 
đàn áp Phật giáo. Con ơi! Con còn có lương tâm không? Còn còn nghĩ tới mẹ, tới 
cha con, tới họ hàng ruột thịt và bà con cô bác xứ Huế nữa không? 

Mẹ ôm mặt khóc nức nở, tức tưởi. Không còn cách nào khác, Tôn Thất Đính buộc phải 
quỳ xuống, gục đầu vào lòng mẹ, nghẹn ngào nói lời xin lỗi mẹ và hứa hẹn sẽ không bao 
giờ đụng tới các Phật tử nữa. 

Nguyễn Hữu Có nắm được những chuyển biến tư tưởng của Đính từng ngày, từng giờ. 
Chính anh, nhờ những đàn em thân tín báo cáo, đã nắm được trò tráo trở của Nhu. Nhu 
cho gài tay chân của Nhu vào các mũi tấn công của Quân đoàn 3 và chính bọn này đã 
phát hiện ra những bộ đồ lót của phụ nữ (do chúng đem theo) trong buồng các nhà sư. 

Cố vấn Ngô Đình Nhu nắm toàn lực lượng an ninh của đất nước, đã bày trò ném đá dấu 
tay nhưng bây giờ lại như người nằm ngửa, nhổ ngược, Nhu đã hứng những bãi nước bọt 
b�n thỉu rơi xuống người mình. Khi những thủ đoạn của Nhu bị phanh phui, Tôn Thất 
Đính như bừng tỉnh thấy mình là con rối bị sai khiến, hứng mọi chuyện xấu xa cho gia 
tộc Ngô, Đính càng thêm bất mãn vì không được thưởng một triệu đô la và cũng không 
nhận được lon trung tướng như đã mơ ước từ lâu”.  

Trong tác phNm, Nguyễn Trần Thiết đã chỉ thể hiện sự đối lập giữa Ngô Đình Diệm và 
Dương Văn Minh trong quan niệm về dân tộc. Ngô Đình Diệm theo lễ giáo phong kiến, 
nhưng ông ta không hề có chất dân tộc, vì ông là một tín đồ thiên chúa giáo cực đoan. 
Còn ông Dương Văn Minh tuy đã được “Pháp hóa” một phần, nói tiếng Pháp trôi chảy 
như tiếng Việt, nhưng lại có tinh thần dân tộc rất cao. Nguyễn Trần Thiết viết: “Là người 
của Ban Binh vận thuộc Trung ương Cục. Ba Nhật được phái về Sài Gòn với mục đích là 
lôi kéo em ruột Dương Văn Minh ngả về phía Cách mạng và nắm được chính kiến của 
các tướng lãnh của Quân đội Sài Gòn. Tất nhiên không ai ảo tưởng là sẽ kéo được viên 
tướng của chế độ Việt Nam Cộng hòa theo Việt cộng nhưng sẽ thúc đ�y lòng yêu nước 
của ông ta, hạn chế ông gây tội ác với nhân dân, hoặc giảm đến mức thấp nhất đụng độ 
giữa quân đội đôi bên, v.v… là đạt được yêu cầu. Anh Ba Nhật cho rằng không chỉ riêng 
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ông Minh mà khá đông những sĩ quan cấp tá, cấp tướng trong quân đội Nam Việt đang 
tự huyễn hoặc mình hoặc cố bấu víu, dựa dẫm vào cái lý do: miền Bắc theo Nga Xô, 
Trung Cộng, miền Nam đi với Mỹ là chuyện đương nhiên. Anh Ba Nhật đã trãi qua nhiều 
giờ ngồi đàm đạo với Dương Văn Minh về mối quan hệ quốc tế lành mạnh giữa nước ta 
với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên Xô khác hẳn mối quan hệ giữa Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn. Khi đã đóng cửa, ngồi trong phòng riêng, hai anh có quy ước là sẽ 
nói thẳng, nói thật, nói hết với nhau. Nhờ những năm tháng sống ở miền Bắc và thời gian 
học chính trị ở trường Nguyễn Ái Quốc, anh Ba Nhật có cơ sở thực tế và lý luận để bẽ 
gãy mọi lý lẽ của anh ruột. Ông Minh ậm ừ, không nhận mình thua cuộc, Mỹ là kẻ xâm 
lược mà chỉ đồng ý với em ruột ở mức độ không bên nào được dùng súng đạn tàn sát dân 
lành và sớm chấm dứt được chiến tranh, tránh sao cho “gà cùng một mẹ chớ hoài đá 
nhau”. Anh Ba Nhật không nuôi ý định dồn anh ruột vào thế kẹt, buộc anh phải tỏ rõ 
chính kiến. Anh Minh mang cấp trung tướng, đã là Tư lệnh một Quân đoàn của Sài Gòn 
nên Ba Nhật không thể buộc anh rũ bỏ tất cả để đi theo Cách mạng. Anh Minh xử sự có 
tình nghĩa ruột thịt với anh. Riêng việc anh ấy đồng ý tiếp anh tại nhà riêng đã là một 
thiện chí đáng ghi nhận. Anh Minh không đòi hỏi công tác của Ba Nhật, nhưng chắc 
chắn anh ấy biết rõ Ba Nhật là nhân vật cỡ bự của Việt cộng. Chỉ cần một động tác gật 
đầu hoặc một lần nhắc ống nghe quay tới số điện thoại cần thiết là anh Ba Nhật vào tù 
ngay, anh Hai Minh không làm việc đó. Trong lần hàn huyên mới nhất trước khi tiễn em 
rời Sài Gòn, Dương Văn Minh đã nói với giọng nửa đùa, nửa thật: 

- Chú khuyên tôi ra bưng biền. Chú yêu cầu tôi lật đổ Ngô Đình Diệm. Nếu tôi 
thành công sẽ rất tốt. Trong trường hợp tôi thất bại, chú có đón được tôi không? 

Anh Ba Nhật sốt sắng: 

- Em bảo đảm việc đó vào bất cứ thới điểm nào! Anh cứ tin ở em! 

Ông Dương Văn Minh cũng không phải là người của Mỹ. Ông Nguyễn Trần Thiết viết: 
“Nguyễn Hữu Hạnh phân tích tình hình. Đúng là Mỹ ở vào hoàn cảnh bắt buộc phải 
dùng ông Dương Văn Minh. Mỹ không ưa Minh vì thế không có tín hiệu nhỏ nào biểu lộ 
thái độ ủng hộ Minh khi viên Tư lệnh này bị tước hết binh quyền trở thành một trung 
tướng hữu danh vô thực. Dương Văn Minh thuộc loại đồ cổ đã bị xếp vào kho nay bỗng 
được lôi ra đánh bóng, mạ kền đưa đi triển lãm vì Mỹ biết rằng không ai được Quân đội 
và nhân dân miền Nam ủng hộ hơn ông Dương Văn Minh trong việc thay thế ông Diệm”. 

Nguyễn Trần Thiết cũng cung cấp cho người đọc những thông tin mới về quan hệ Dương 
Văn Minh với Mỹ sau đảo chính 1/11/1963: “Ở trong căn cứ, qua lần tiếp xúc đầu tiên 
với cậu Tư và vài lần gặp các cơ sở từ nội thành ra, anh Dương Văn Nhật lúc ấy không 
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sao hình dung nổi nhưng việc anh ruột anh đã làm. Những lần bám sát và gặp gỡ sau 
này, đặc biệt là sau ngày toàn thắng, anh Nhật có dịp trò chuyện cởi mở khá nhiều ngày 
với anh ruột nên nhờ vậy anh mới hiểu rõ tâm trạng và từng việc làm khi ông Minh ở ghế 
Quốc trưởng. 

Có một điều đặc biệt là ông Minh từ chối lịch sự, nhã nhặn hoặc nói một cách khác là cố 
ý né tránh mọi việc tiếp xúc với các nhân vật có thế lực nhất của Mỹ ở Sài Gòn. Ông 
thường vin cớ quá bận hoặc bằng lời giải thích là đã phân công tướng Trần Văn Đôn và 
Thủ tướn Nguyễn Ngọc Thơ đảm nhiệm xem xét, giải quyết các vấn đề nảy sinh. Tất 
nhiên, người Mỹ không dễ dàng chấp nhận lập luận của tân Quốc trưởng. 

Do chưa có dự kiện từ trước nên Dương Văn Minh khá lúng túng trong ý đồ của Cộng 
hòa Việt Nam tách xa Mỹ, không hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ. Ông dự định sẽ khơi nguồn 
viện trợ của Anh, Nhật, Tây Đức và đặc  biệt là Pháp để bù vào những thiếu hụt khi Mỹ 
không còn giữ quyền chi phối Việt Nam Cộng hòa, giảm hoặc cắt chi viện cho nước ông. 
Cũng không khó khăn lắm, CIA đã chỉ ra những nhân vật thân Pháp tập hợp xung quanh 
Dương Văn Minh như thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ; trung tướng Trần Văn Đôn có tên 
Pháp là André; như Trung tướng Lê Văn Kim, người đã vào làng Tây; Thiếu tướng mang 
tên Tây là Benoit Trần Tử Oai giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông Tin. Không phải ngẫu nhiên 
mà Dương Văn Minh trọng dụng Dương Văn Đức; đánh điện qua Pháp gọi một nhân vật 
có tên là Trần Đình Lan về nước để quán xuyến ngành tình báo, v.v… 

Dù không muốn, Tổng Thống Mỹ vẫn buộc phải đứng trước hai sự chọn: Hất Minh khỏi 
ghế Quốc trưởng hoặc chịu thúc thủ để Minh hất Mỹ ra khỏi Nam Việt Nam? Phương án 
này thật ra đối với Mỹ không khó lắm. Đại sứ Mỹ Cabot Lodge đã chấm viên tướng thất 
sủng, không có binh quyền trong tay để đặt ông ta vào ghế Quốc trưởng thì việc tạo ra 
cái cớ để phế truất Minh cũng không có gì trở ngại cả. Điều cần đắn đo là Tổng Thống 
Mỹ muốn giữ ổn định chính trị ở Nam Việt Nam để tránh được búa rìu dư luận dân 
chúng Mỹ và kiếm được lá phiếu đồng tình của các Nghị sĩ ở Thượng viện và Hạ viện. 
Mặt khác, Dương Văn Minh được lòng dân, các Phật tử, các tướng lĩnh già trong quân 
đội và các chính trị gia. 

Lật đổ Dương Văn Minh vào thời điểm này đối với Mỹ là chưa thuận, chưa thích hợp. 
Cách tốt nhất là Mỹ cần ngăn chặn kịp thời xu thế bài Mỹ, công kích, chê bai Mỹ và lôi 
kéo bằng được Dương Văn Minh đi theo Mỹ bằng bất cứ giá nào. Trước hết, Mỹ phải 
“nắn gân” Minh. Viên đại sứ Mỹ đã từ chối cuộc gặp mặt với những nhân vật có thế lực 
thứ hai, thứ ba của chế độ mới mà chỉ yêu cầu được trình bày trực tiếp với Quốc trưởng. 
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Dương Văn Minh buộc phải chấp thuận tiếp Đại sứ Mỹ và đại tướng trưởng phái đoàn 
quân sự Mỹ. 

Những người Mỹ say sưa, hùng hổ thuyết trình về kế hoạch làm suy yếu đối phương với 
lập luận rất “đanh thép”: 

- Lực lượng của ta đã bắt được tù bình Bắc Việt là sỹ quan và binh sỹ miền Bắc xâm 
nhập miền Nam. Tại sao chỉ có Bắc Việt Nam mới có quyền làm như vậy? Chúng 
ta không đưa bộ binh nhưng sẽ dùng lực lượng không quân dạy cho miền Bắc bài 
học. 

Ở vào cái thế không thể không bày tỏ chính kiến. Dương Văn Minh phát biểu: 

- Chúng ta không thể hành động hấp tấp. Vì như thế sẽ mở rộng chiến tranh, điều 
mà hầu hết người Việt Nam không muốn. 

- Thưa Quốc trưởng! Chúng ta phải làm cho miền Bắc suy yếu. Phương án thứ 2 mà 
tổng thống chúng tôi muốn Quốc trưởng chấp thuận là chúng ta sẽ ném bom nổ 
chậm xuống các con đê. Đê vỡ, miền Bắc sẽ mất mùa nên không đủ sức đưa quân 
vào Nam nữa. 

Dương Văn Minh cố nén cơn phẫn nộ để giữ cho giọng nói bình thường: 

- Tuy sống ở hai miền Nam – Bắc song chúng tôi đều là người Việt Nam. Tôi không 
dám nghĩ rằng chính mình sẽ đem lại nạn đói cho đồng bào của tôi ở miền Bắc. 

Những người đại diện cho nước Mỹ không hài lòng với những câu trả lời không úp mở 
của tân Quốc Trưởng. Bộ máy tâm lý chiến của Mỹ và CIA không chịu thúc thủ. Dương 
Văn Minh được lòng dân chúng. Muốn gạt bỏ Minh khỏi cương vị Quốc trưởng, phải có 
cách cô lập Minh. Minh đã giữ cương vị tư lệnh, có công dẹp các giáo phái nên được các 
tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa kính trọng, tin phục, răm 
rắp tuân theo lệnh của ông khi ông cầm đầu hội đồng đảo chính lật đổ Diệm. Để cô lập 
ông, CIA đã rỉ rả kể tội ông Minh ưu ái các tướng già, trong số đó có Mai Hữu Xuân là 
cánh tay đắc lực của Minh trong cuộc đảo chính”. 

Nguyễn Trần Thiết cho người đọc biết quan điểm chính trị cơ bản của Dương Văn Minh: 
“Dương Văn Minh bị Mỹ và phe cánh Diệm kết tội trung lập vì: 

- Đích thân tư lệnh không quân mời Quốc trưởng tham quan trại biệt kích Long 
Thành – Lưu Hổ để duyệt phương án tung biệt kích quấy rối hậu phương miền Bắc 
nhưng không được ông Minh chu�n y. 
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- Hai bên cùng chơi cờ tướng. Người Mỹ đã gài thế để bắt được xe tù binh đối 
phương song ông Minh không chấp thuận. 

- Thật là lạ, Mỹ lên kế hoạch, phi công Mỹ lái máy bay, thả bom nổ chậm phá vỡ đê 
ở miền Bắc mà chính Quốc trưởng miền Nam cự tuyệt chỉ vì lý do “ngớ ng�n”: 
không để đồng bào miền Bắc bị đói. 

- Chính Đại sứ Mỹ nêu các yêu cầu với Quốc trưởng nhưng ông Minh từ chối. Làm 
phật lòng tổng thống Mỹ vào thời điểm này là không chỉ bất lợi mà còn gây thiệt 
thòi về lâu, về dài cho phía Việt Nam. 

- Ông Minh quê gốc ở miền Bắc. Thời kỳ còn mang cấp thiếu úy trong quân đội 
Liên hiệp Pháp, ông Minh đã qua nhiều địa phương trên đất Bắc. Ông không chỉ 
nghe kể lại mà còn chứng kiến nạn đói khủng khiếp cướp đi hơn 2 triệu người vào 
năm Ất Dậu nên ông sợ lãnh gánh trách nhiệm phá vỡ đê, gây nạn lụt lội, mất 
mùa dẫn đến viễn cảnh chết đói của năm 1945. 

Khác với Diệm – Nhu, Dương Văn Minh và các tướng lĩnh dưới quyền không nghĩ đến và 
cũng không sử dụng mạng lưới an ninh, mật vụ và các đảng viên Cần lao nhân vị để dò 
la các thông tin chống đối lại chính quyền. Tuy vậy, qua  các thông tin của bạn bè, của 
gia đình, của các chiến hữu v.v…Dương Văn Minh cũng biết là ông đang bị lên án về các 
tội thân Pháp, trung lập, không tin dùng các tướng trẻ, v.v… Tuy nhiên, ông không hề có 
ý định thay đổi cách điều hành đất nước của mình”. 

Tất nhiên, cái giới hạn mà vị Quốc trưởng có thể đạt tới sau chính biến 1/11/1963 chỉ có 
thể là trung lập. Và chúng ta không thể đòi hỏi hơn. 

Ngày 29/1/1964 Dương Văn Minh bị tước quyền lãnh đạo, và người tiến hành là Nguyễn 
Khánh. 

Tác giả Nguyễn Trần Thiết lý giải người ta không dám bắt ông Dương Văn Minh như đối 
với một số tướng lãnh khác vì uy tín của Dương Văn Minh đối với người dân miền Nam 
Việt Nam rất lớn. 

Như vậy, một trong những mâu thuẫn lớn nổi lên trong tập đoàn cầm đầu chính quyền 
miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ trong năm 1964 là mâu thuẫn giữa xu hướng dân tộc 
hòa hoãn, trung lập của tướng Dương Văn Minh, gắn liền với Phật giáo miền Nam Việt 
Nam hoạt động công khai và những người ủng hộ với xu hướng thân Mỹ, chủ chiến, ủng 
hộ ném bom miền Bắc, mà đại diện là Nguyễn Khánh. 



 

12 

 

Trong mâu thuẫn đó, có mâu thuẫn tôn giáo. 

Nhưng tác giả Nguyễn Trần Thiết không miêu tả tướng Dương Văn Minh là một người 
Phật tử, mưu tìm những lợi ích cho Phật giáo trong hoạt động chính trị, mà miêu tả ông 
Minh phải đứng trước một sự lựa chọn bắt buộc: Dân tộc, trung lập và Phật giáo với 
theo Mỹ, chống Cộng cực đoan và… 

Tác giả Nguyễn Trần Thiết đã viết như sau: “Từ ngày có “Hiến chương Vũng Tầu”, dư 
luận và thực lực của các phe phái ở miền Nam chia rẽ sâu sắc. Học sinh, sinh viên bãi 
khóa, tổ chức hội thảo, xuống đường biểu tình ban ngày, ban đêm thay phiên nhau canh 
gác bảo vệ tượng đài nữ sinh Quách Thị Trang. Trong hàng ngũ học sinh, sinh viên có 
khá đông các bậc lớn tuổi tự xưng là phụ huynh học sinh, là bà con, cô bác, là đồng bào 
giữa đường thấy nỗi bất bình nên cũng tham gia đấu tranh. 

Mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo tạm lắng dịu từ sau ngày Diệm bị lật đổ nay 
bỗng được khơi dậy. Một bộ phận bà con bên công giáo tưởng là thời cơ đã đến vì 
Dương Văn minh đã bị tướng Khánh hất cẳng nên tổ chức mít tinh, biểu tình, hoan hô 
Hiến chương Vũng Tầu, vì đất nước thời chiến đã giao hoàn toàn cho một người lãnh 
đạo là sáng suốt nhất. Kh�u hiệu: “đả đảo trung lập”, “đả đảo Dương Văn Minh, “ủng 
hộ Thủ tướng Nguyễn Khánh” được căng rợp khắp nới. 

Các Phật tử cũng không chịu ngồi im. Diệm chết, chủ trương đàn áp Phật giáo cũng chết 
theo nên bà con theo đạo Phật thấy hởi lòng hởi dạ nào ngờ xảy ra vụ xô xát đẫm máu ở 
Đà Nẵng. Đoàn biểu tình của bà con Phật giáo đang diễn ra ôn hòa bỗng nghe tiếng nổ. 
Những lính Mỹ không hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao đã dùng súng bắn chỉ thiên để uy 
hiếp, để hù dọa. Một số người chạy dạt vào xóm Công giáo Thanh Bồ. Giáo dân tưởng bị 
tấn công nên hò nhau dùng gậy, dao, mã tấu để tự vệ. Cuộc �u đả loạn xạ khiến đôi bên 
bị chết 11 người, bị thương 42 người. 

Dù muốn hay không, ngòi nổ đã được châm lại. Ở Sài Gòn, các tỉnh và thành phố, cả hai 
bên kéo nhau ra túc trực bảo vệ chùa và canh gác không cho ai xâm phạm nhà thờ. Cả 
hai bên, bên này ủng hộ Dương Văn Minh vì Minh đã đứng hẳn về phía Phật giáo, bảo 
vệ, đề cao Phật giáo; tôn trọng các vị hòa thượng, thượng tọa. Bên kia tán dương 
Nguyễn Khánh”.  

Đến năm 1975, lịch sử lại buộc Dương Văn Minh có một sự chọn lựa như vậy. 

Nhờ Đại tá Nguyễn Trần Thiết, bạn đọc hiểu hơn về sự lựa chọn của Dương Văn Minh: 
“Như vậy từ ngày 25 tháng 4 năm 1975, gần như việc Dương Văn Minh lên làm tổng 
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thống đã được quyết định theo dư luận của dân chúng và đón nhận được sự đồng tình đã 
hé lộ của phía bên kia. Tuy nhiên, có hàng loạt vấn đề được đặt ra. Thứ nhất là Minh có 
nên nhận lời, có vào cuộc không? Rất nhiều chiến hữu thân tín của Minh đã chân thành 
khuyên Minh không nên giơ đầu chịu báng vào thời điểm này. Gỡ một cuộn chỉ rối còn 
khó khăn thì việc gỡ thế kẹt của cả chế độ khó hơn hàng triệu lần, làm sao xoay chuyển 
nổi? Người ta ăn ốc, tại sao mình lại nhận phần đổ vỏ? 

Minh có nhiều bạn, mỗi người có một chính kiến, một nhận thức khác nhau, thậm chí trái 
ngược nhau. Không ít người muốn Minh lên làm tổng thống, vì tin rằng Minh đủ bản lĩnh 
để xoay chuyển tình thế, để có vị trí mặc cả với phía bên kia, đảm bảo cho một chỗ đứng 
hoặc béo bở hơn là được vị trí nào đó trong tương lai. Sao lại có người mơ tưởng hảo 
huyền như vậy? Hơn ai hết, Dương Văn Minh biết là Việt Nam Cộng hòa ở thế tuyệt vọng 
rồi. Không ai đem năm sư đoàn thua trận, mất tinh thần, với số quân vá víu để chọi lại 
không dưới 15 sư đoàn còn nguyên vẹn, với khí thế tiến công hừng hực, mà lại đòi có 
trận thắng nào đó. Thế thua đã rõ mồn một. Các bạn ngăn cản Minh giơ đầu chịu tội. 
Nếu Hương thích dựa vào hiến pháp thì cứ đưa Trần Văn Lắm vào cuộc. Nguyễn Văn 
Thiệu là kẻ thù không đội trời chung của Bắc Việt và Việt Cộng. Những kẻ ôm chân 
Thiệu, cúc cung cùng với Thiệu suy tôn Mỹ, phục tùng Mỹ thì hãy để cho họ làm nốt phần 
việc ở chặng cuối cùng. 

Dương Văn Minh có chính kiến riêng, nhưng ông khó thổ lộ tất cả với một người. Ông bà 
ta có câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” vì nếu Lắm làm Tổng thống, ông ta sẽ chọn ê 
kíp theo “gu” mà ông ta ưa thích, sẽ làm phật lòng phía bên kia. Câu châm ngôn “Hãy 
nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ hiểu anh là ai”, thật là chí lý. Châm ngòi nổ cho một 
cuộc chiến tranh đôi khi dễ, nhiều người làm được do vô tình hoặc cố ý, còn nghệ thuật 
chấm dứt cuộc chiến đòi hỏi tinh vi. Trần Văn Lắm không đủ gan, đủ tài, đủ bản lĩnh làm 
việc đó. 

Người mà các bạn Minh nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Cao Kỳ. Cứ mặc xác Kỳ xoay sở, 
mình cứ đứng ngoài cuộc xem mọi chuyện sẽ ngã ngũ ra sao? Trước mắt Minh chỉ nên 
chọn một hay  hai việc: Một là chờ quân của Bắc Việt vào chiếm Sài Gòn, được coi là thủ 
đô của Việt Nam Cộng hòa, hai là thu xếp tiền bạc, nữ trang, liên hệ với người Mỹ xin 
vài suất di tản cho mình và người thân. Với bản lý lịch hơn chục năm bị sống lưu vong, bị 
đầy đọa như tên tù giam lỏng dưới chế độ Thiệu, ông Minh, nếu không được các ông chủ 
mới trọng dụng, chắc cũng không bị hắt hủi, trừng trị. 

Dương Văn Minh trầm ngâm đôi chút và chậm rãi thốt lên điều thầm kín trong tâm tư 
mình: “Các bạn không hiểu Nguyễn Cao Kỳ bằng tôi đâu!”. Có lẽ điều mà Minh lo sợ 
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nhất là Nguyễn Cao Kỳ ngồi vào ghế tổng thống. Kỳ liều lĩnh, ngỗ ngược, dám làm tất cả 
để chiến thắng Cộng sản, mặc cho Sài Gòn đổ nát tan tành, không quản ngại nếu có thêm 
hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ hoặc thường dân vô tội bị giết, bị thương. Chắc chắn Kỳ sẽ 
huy động tới người lính cuối cùng và những viên đạn vét trong kho để tung vào cuộc 
chiến. 

Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, khi mà việc chọn Dương Văn Minh 
đã gần ngã ngũ, cái thủ tục pháp lý của lễ truyền ngôi cũng có biện pháp giải quyết 
tương đối ổn thỏa, và Đại sứ đặc nhiệm toàn quyền Mỹ Martin cũng biểu lộ thái độ đồng 
tình, vì Mỹ cũng vẫn còn chút hy vọng mong manh là Chính phủ mới có thể thỏa hiệp, 
thương lượng được với Cộng sản để dừng bước tiến của họ, thì những người thuộc cánh 
h�u với Dương Văn Minh có những băn khoăn thầm kín. Tại sao từ năm 1973 tới nay, 
chú Ba Nhật không liên hệ với mình, không thư từ hay có thông tin gì cho anh trai. Giờ 
chú Ba Nhật ở đâu, Hai Minh nên làm gì trong lúc này? 

Cái câu nói với bạn bè: “Các anh không hiểu Nguyễn Cao Kỳ bằng tôi đâu” không phải 
là sáo rỗng, là hận thù, mà xuất phát từ suy ngẫm, từ đánh giá về thực chất của viên 
tướng hiếu chiến đứng đầu lớp tướng trẻ đầu bò. Một kẻ đã ngông cuồng, liều lĩnh, dám 
ra lệnh và tự mình dẫn đầu 24 máy bay phản lực chứa đầy bom đạn đi bắn phá miền Bắc 
và cả gan tung hàng trăm toán biệt kích ra phá hoại bất cứ làng, xã nào trên đất Bắc, sẽ 
làm gì khi quyền sinh, quyền sát ở đất nước này rơi vào tay Kỳ? Nguyễn Cao Kỳ sẽ là 
con bạc máu me, càng thua đau càng khát nước, sẵn sành vét cạn túi đặt vào canh bạc 
cuối cùng. Thế là tất cả sẽ đổ vỡ, Sài Gòn sẽ có thể là những phố xá tan nát, hàng ngàn, 
hàng vạn người ở phía bên này phía bên kia có thể thương vong trước khi chiến cuộc 
chấm dứt. Dương Văn Minh đủ khả năng đánh bại Nguyễn Cao Kỳ, đ�y Kỳ ra đứng bên 
lề cuộc chiến nhưng để làm gì? Ước gì gặp được chú Ba Nhật lúc này để có thêm thông 
tin cho việc xử lý tình hình thì tốt biết bao. Năm 1973, thằng Đức đã gửi câu trả lời của 
Hai Minh thông qua chú Ba Nhật tới anh Mười Đức, Sáu Quốc. Đúng là Minh ở lại Sài 
Gòn, khi thời cơ đến sẽ có lợi hơn. Cơ hội đã ở trong tầm tay, nhưng nếu không có sự 
phối hợp sẽ có trục trặc lớn. 

Dương Văn Minh đứng trước sự lựa chọn mà gần như ông không được chút gì, chỉ bị 
mất, nếu ông nhận làm Tổng thống. Ông sẽ là viên tổng thống cuối cùng của chế độ Việt 
Nam Cộng hòa. Ông không hề có chút ý tưởng đối nghịch, mà dứt khoát không có bất cứ 
cuộc đọ súng giữa đôi bên theo lệnh của ông. Ông sẵn sàng đơn phương, tự nguyện  
ngừng bắn. Ông sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử. Từ xưa đến nay, lịch sử chỉ ghi danh 
những người chiến thắng chứ chưa có trang nào tuyên dương người thua cuộc, người 
thất trận? Lịch sử vốn rất công minh, khách quan, sòng phẳng. Nếu giữ cương vị tổng 
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thống, ông góp phần nhỏ bé của mình làm cho cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài mấy thập 
kỷ qua được kết thúc sớm một ngày là dân tộc Việt Nam vui hưởng hòa bình, hạnh phúc 
trước một ngày. Sẽ có không ít người chê cười ông, bắt bẻ ông nếu ông nói là mình ngồi 
vào ghế tổng thống là vì dân, vì nước. Người ta sẽ lên án ông là tên tay sai, cả cuộc đời 
gắn bó hết với Pháp lại đến Mỹ mà dám lên tiếng là vì dân, vì nước? Ông đã ở vị trí này 
khi có đầy quyền lực trong tay, khi thế giới phương Tây ngưỡng mộ, ca ngợi, khi ông có 
triệu quân Mỹ, quân đội Sài Gòn và các nước chư hầu, khi Mỹ dốc viện trợ cho Việt Nam 
cả tỷ đô la v.v… 

Ngồi vào ghế Tổng thống lúc này, khi mà tròn nửa triệu quân Mỹ và chư hầu đã rút hết, 
khi mà cơ đồ đã sụp đổ gần như hoàn toàn, khi mà nạn trộm cướp hoành hành công khai, 
xã hội hỗn loạn tới cùng cực v.v… để làm gì. Bổng lộc ư? Hoàn toàn không? Ê kíp ư? 
Với mục đích gì? Nếu vì mục đích kéo dài cuộc chiến, tìm kiếm thế mạnh trong thương 
lượng, thì người đầu tiên mà ông nhìn đến sẽ là đại tướng Trần Thiện Khiêm, trung 
tướng Trần Văn Đôn cùng hàng loạt tướng lĩnh đã đương đầu với Việt Cộng, nhưng ông 
không làm như thế. Ông yêu cầu bạn bè thân thiết giới thiệu cho ông những người thân 
cộng và nếu là người chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
càng tốt”. 

Mâu thuẫn mà chúng ta đề cập ở trên lại có dịp phát sinh trong những giờ phút cuối cùng 
đó. Tác giả Nguyễn Trần Thiết thông tin cho chúng ta sự kiện sau: “Nguyễn Hữu Hạnh 
ngồi ở phòng khách. Những người có mặt đang kể cho nhau nghe chuyện Nguyễn Cao 
Kỳ, Cao Văn Viên, Trần Hữu Thanh tính làm đảo chính hồi 5 giờ chiều qua (1). 

- Sao vậy? Họ đã làm gì, thưa trung tướng? Hạnh hỏi. 

Có người muốn gặp Xuân. Một thiếu tá ngồi cùng phòng kể tiếp với Hạnh: 

- Trần Hữu Thanh xin yết kiến đại tướng Dương Văn Minh. Thay mặt cho Kỳ - Viên, 
vị linh mục này đòi Minh cho họ 4 bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Kinh tế, Tài chính 
trong nội các sắp thành lập. Dương Văn Minh không chấp thuận. Trần Hữu 
Thanh tuôn ra không phải bài giảng đạo mà lời lẽ theo kiểu tối hậu thư đã được 
nhóm tướng lĩnh hiếu chiến chu�n bị sẵn: 

“Lạy chúa! Ông Kỳ, ông Viên đang nắm quân đội trong tay. Trước khi tôi tới đây, họ 
đang tính tới một cuộc đảo chính nếu ông khước từ họ”. Không được trả lời họ bỏ về”. 

Đoạn cuối của quyển sách cung cấp cho chúng ta những thông tin về Dương Văn Minh 
khi đã ở cương vị Tổng thống, trong đó, đáng chú ý là công hàm được soạn thảo sau khi 
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Dương Văn Minh tiếp đại sứ Mỹ Martin với nội dung cuộc gặp là yêu cầu người Mỹ rút 
khỏi Việt Nam. Đoạn này trong quyển “Dương Văn Minh – Tổng thống cuối cùng của 
chính quyền Sài Gòn” như sau: “Tiễn Martin về, Dương Văn Minh chỉ thị cho Thủ tướng 
Vũ Văn Mẫu: 

- Những tuyên bố vừa rồi chưa đủ hiệu lực pháp lý. Anh thảo công làm chính thức 
gửi cho Mỹ, đòi họ phải rời khỏi nước ta sau 24 giờ. Viết sao cho mạch lạc, dứt 
khoát, kiên quyết. 

Nhận được công hàm, Martin không trực tiếp mà đã thu xếp để tướng tình báo 
Timmes thông báo với tướng Dương Văn Minh: “Để tiện cho thương thuyết của 
Tổng Thống, tuyên bố đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không phản 
đối”. Có lẽ đây là kế hạ sách nhất mà Mỹ phải “cắn răng” sử dụng. 

Martin và Timmes bật đèn xanh để trao cho Tổng Thống mới nhậm chức một bửu 
bối về cái việc họ đang bắt buộc phải làm, nhưng lờ đi không nói đến thời gian. 
Nắm được cơ hội này, ông Minh yêu cầu Phó Tổng Thống Nguyễn Văn Huyền rồi 
Thủ tướng Vũ Văn Mẫu công khai tuyên bố trên đài phát thanh yêu cầu người Mỹ 
rút khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ. Không làm cách nào khác, tướng Timmes lại 
đến Dinh Tổng Thống trao cho Dương Văn Minh lá thư trả lời của đại sứ Mỹ. 
Bằng lời lẽ ngoại giao Martin tuyên bố “đồng ý để quân Mỹ rút trong 24 giờ, nếu 
việc đó có thể củng cố được địa vị Minh trong cuộc mặc cả với Cộng sản”. Những 
ai được đọc văn bản do Dương Văn Minh ký đều tỏ ý hài lòng. Có công hàm này 
đủ xóa hết mọi hiệu lực pháp lý đã ký giữa chính quyền Sài Gòn và Mỹ. Công hàm 
chính thức này có chữ ký của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh, 
có đóng dấu sẽ được lịch sử đánh giá là người Việt Nam đã không hợp tác với Mỹ, 
Mỹ không có bất cứ lý do gì ở lại Nam Việt Nam sau thời gian tổng thống cho 
phép”. 

 

Những gì đã xảy ra vào ngày 29/4 và 30/4/1975 được ghi nhận trong tác phNm cũng 
giống như chúng ta được biết ở những cuốn sách, bài báo, tư liệu đã công bố. 

Tuy nhiên, có điều rất tiếc là tác giả, đại tá Nguyễn Trần Thiết không nói gì đến liên hệ 
tham khảo ý kiến giữa tổng thống Dương Văn Minh với một vị tôn đức có uy tín của Phật 
giáo miền Nam để thu xếp cho những  sự việc cuối cùng, với mục tiêu tránh những trận 
đánh chết người vô ích. Đây là điều nhiều tài liệu có nói đến tên vị tôn đức và người đọc  
rất muốn biết ở một cuốn sách có tính chất ký sự với tính chất thông tin báo chí viết riêng 
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về ông Dương Văn Minh. Vị tôn đức đó đã bàn bạc những gì, đã góp ý cho Dương Văn 
Minh như thế nào. Rất tiếc, người đọc không biết gì đến những điều như vậy qua quyển 
sách. 

Tác phNm không mang cho chúng ta câu trả lời ông Dương Văn Minh có là Phật tử hay 
không. Chuyện Dương Văn Minh gắn bó với Phật giáo Việt Nam thì đã rõ, nhưng ông 

không hành động như một Phật tử làm chính trị, mà như một nhà chính trị đứng về 
phía Phật giáo miền Nam, phía bị đàn áp, bức hại, phía có quan điểm tiến bộ. 

Nhưng đối với xu hướng chính trị và quân sự của ông Minh như đã phân tích ở trên, tác 
phNm “Dương Văn Minh – Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn” cho thấy màu sắc 
Phật giáo khá rõ. Ông đã tìm cách xoay chuyển sao cho tình huống tệ hại nhất, tử thủ, 
những cuộc giao chiến mang tính tự sát của bên thua trận đã không diễn ra.  

Ở đây có một cuộc đại phóng sinh, đại cứu sinh… 

Quyển Ký sự - Tiểu thuyết đã cho chúng ta biết nhiều hơn về ông Dương Văn Minh, 
nhưng rất tiếc hướng quan hệ giữa ông với Phật giáo chắc chắn là có nhiều sự kiện, vẫn 
còn là những điều còn được giữ kín, dù rằng về bề mặt, mối quan hệ đó đã được thể hiện 
và thể hiện trong chính một số suy nghĩ và việc làm của ông Minh. 

Ông Minh đã ra người thiên cổ và dường như không để lại một đoạn hồi ký nào. 

Người có quan hệ với ông ở phía Phật giáo, một vị tôn đức, vẫn im lặng ở độ tuổi 90, 
quên hết chuyện cũ, chuyên tâm vào việc dịch kinh tu tập. 

Chắc là những điều chưa được nói ra đó sẽ theo các nhân chứng lịch sử đi về bên kia thế 
giới. 

Nhưng vẫn còn lại một thành phố Sài Gòn gần như nguyên vẹn cả người lẫn của trong 
thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh ác liệt, tàn phá, đẫm máu kéo dài 30 năm. 

Với bài giới thiệu sách này, rất mong bạn đọc hãy đọc quyển “Ký sự - tiểu thuyết” về ông 
Dương Văn Minh để hiểu hơn về một người, dù có là Phật tử hay không, đã có những 
liên hệ lịch sử với Phật giáo miền Nam Việt Nam trong thời gian nhiều sóng gió, máu 
lửa. 

MT 


