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Ngô ðình Diệm
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

(ðổi hướng từ Ngô Ðình Diệm)
Ngô ðình Diệm (chữ Hán: 吳廷琰; 3 tháng 1 năm 1901 – 2 tháng 11 năm
1963) là Tổng thống ñầu tiên của Việt Nam Cộng hoà.
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Ảnh Ngô ðình Diệm

Tiểu sử
Ngô ðình Diệm sinh ra ở Huế[1] trong một gia ñình quyền quý theo Công giáo ở Việt Nam. Cha của ông
là Ngô ðình Khả, quê quán ở Quảng Bình làm Thượng thư triều ñình Huế kiêm Phụ ðạo ðại Thần và
cũng là cố vấn của vua Thành Thái.
Ngô ðình Khả có 8 người con: 6 trai và 2 gái; con trai là: Ngô ðình Khôi[2], Ngô ðình Thục, Ngô ðình
Diệm, Ngô ðình Nhu, Ngô ðình Cẩn và Ngô ðình Luyện; con gái là: Ngô Thị Giáo, mẹ của Nguyễn Văn
Thuận (một chức sắc Công giáo) và Ngô Thị Hiệp, mẹ vợ của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Trần Trung
Dung[3].







Năm 1919 ông học trường Hậu Bổ (tương tự như trường Hành chính Quốc gia bây giờ).
Năm 1923, ông ñược bổ nhiệm làm Tri huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên, rồi Tri phủ Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị.
Năm 1930, ông làm Tuần vũ tỉnh Bình Thuận.
Năm 1932, ông ñược bổ nhiệm Thượng thư Bộ Lại trong triều ñình vua Bảo ðại.
Năm 1932, ông từ quan.

Câu nói nổi tiếng


"Biên giới của thế giới tự do chạy dài từ Alaska ñến sông Bến Hải." (Trong bài diễn văn ñáp từ
Lyndon Johnson[4])

ðánh giá
Cao Văn Viên, trong một cuộc phỏng vấn lúc cuối ñời, ñã có một số nhận xét về Nguyễn Văn Thiệu cũng
như so sánh giữa Nguyễn Văn Thiệu và Ngô ðình Diệm[5]:
"...ông [Ngô ðình Diệm] chỉ là một symbol, một biểu tượng mà thôi, ông không thể làm gì nếu
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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".
và[5]:
"Mỗi người [Ngô ðình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu] ñộc tài theo cách riêng. 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 ñại về gia ñình, thích ñộc thoại, không chấp nhận dễ dàng sự chỉ
trích. Ông chủ trương 'tiết trực tâm hư' nhưng bị ảnh hưởng nặng của gia ñình. Còn ông Thiệu thì
theo ñường lối 'ñộc tài trong dân chủ', vỏ ngoài dân chủ nhưng bên trong chi phối cả hai ngành
lập pháp và tư pháp. Bàn tay sắt trong ñôi găng nhung.
Vì không vững kiến thức như ông Diệm, ông Thiệu chịu khó thăm dò ý kiến của các chuyên viên,
lắng nghe, ñúc kết lại ñể quyết ñịnh một mình. TT Diệm dễ tin người xu nịnh nên dễ bị phản trắc.
Ông Thiệu ña nghi Tào Tháo và không e ngại ban phát ân huệ ñể tạo phe cánh và chia rẽ ñối
phương như ông ñã làm tại Quốc hội. Ông chủ trương 'làm chính trị phải lì'. Bởi thế TT Thiệu 'lật'
ông Kỳ không khó và tồn tại lâu hơn TT Diệm nhưng ông không khí khái bằng ông Diệm. Ông
Thiệu mưu sĩ, ông Diệm ñạo ñức."
Ngô ðình Diệm từng sống ở Hoa Kỳ một thời gian, có quan hệ với một số nhân vật trong chính giới Mỹ,
ñược Hoa Kỳ ủng hộ về Việt Nam làm Thủ tướng trong chính phủ Bảo ðại (sau Hiệp ñịnh Genève) rồi
Tổng thống ðệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Người có ảnh hưởng rất lớn trong việc ñưa ông Diệm về chấp
chính là Hồng y Spellman. John Cooney (1985) ñã viết[6]:
"Tuy rằng không có mấy người biết ñiều này, Hồng y Spellman ñã ñóng một vai trò rất quan trọng
trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của một người ñã ở trong một Trường Dòng ở New York
trước ñây, vừa trở thành Thủ tướng của miền Nam Việt Nam: Ngô ðình Diệm. Ở Diệm, Spellman
nhìn thấy những ñặc ñiểm mà ông ta muốn có trong mọi người lãnh ñạo: Công giáo nồng nhiệt và
chống Cộng ñiên cuồng."
Một số người cho rằng Ngô ðình Diệm là người theo chủ nghĩa dân tộc. Song tác giả Dennis Bloodworth
(1970) nhận xét rằng[7]:
"Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm ñã bắt giữ hoặc ñẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người
quốc gia có tên tuổi ñã chiến ñấu cho tự do của ñất nước trong 20 năm trước. Ông ta và gia ñình
mình ñã ñàn áp mọi ñối lập, chất ñầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền
lực."
Avro Manhattan (1984) cho rằng[8]:
"...Ông ta ñã biến cải ngôi vị tổng thống thành một nhà ñộc tài Công giáo, tàn nhẫn nghiền nát
những ñối lập chính trị và tôn giáo."
và:
"... ñặt quyền lợi quốc gia ra ñằng sau ñể ñẩy mạnh quyền lợi tôn giáo của ông ta, kết quả là tên
ñộc tài Diệm ñã ñưa ñất nước mình xuống vực thẳm."
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Ông là người chống Cộng kiên quyết.
Noam Chomsky và Edward S. Herman (1979) ñã trích lời Joseph Buttinger nhận ñịnh về ông Diệm như
sau[9]:
"...Joseph Buttinger, một cố vấn của Diệm lúc ñầu và là người ñã bày tỏ sự ủng hộ Diệm nồng
nhiệt nhất trong thập niên 1950, khẳng ñịnh là gọi Diệm là phát xít thì không thích hợp vì, tuy chế
ñộ Diệm có tất cả những sự xấu xa của chế ñộ phát xít, Diệm thiếu cơ sở quần chúng mà Hitler và
Mussolini ñã có thể tập hợp ñược."
Có ý kiến cho rằng Ngô ðình Diệm ñã bỏ lỡ cơ hội thống nhất ñất nước khi từ chối hiệp thương, không
tiến hành tổng tuyển cử và giết hại rất nhiều người cộng sản[10].
Richard J. Barnet nhận xét[11]:
"ðiều quan tâm chính của chính quyền Diệm là sự an toàn của chính quyền. Chính quyền Diệm sợ
rằng cuộc bầu cử dự ñịnh tổ chức vào tháng 7, 1956 ñưa ñến sự thắng lợi của Hồ Chí Minh và
chấm dứt quyền lực của những chính trị gia không Cộng sản."
Ngô ðình Diệm ñã phạm nhiều sai lầm khi cầm quyền như sử dụng chế ñộ gia ñình trị, ñể người thân
mặc tình tham nhũng. Neil Sheehan (1989) viết[12]:
"Diệm và gia ñình hắn bổ nhiệm những người Công giáo vào cấp chỉ huy quân ñoàn, hành chánh
và cảnh sát. Nông dân ở miền ñồng bằng sông Cửu Long thấy mình bị cai trị bởi những tỉnh
trưởng, hạt trưởng, bởi những viên chức hành chánh ngoại lai và thường là cao ngạo và tham
nhũng..."
John Cooney (1985) viết[6]:
"Khả năng tham nhũng ở Việt Nam rất cao và cũng làm hại tới uy tín của tổ chức cứu trợ. Drew
Parson ước tính chỉ trong năm 1955 chính quyền Eisenhower ñã bơm vào Việt Nam trên 20 triệu
ñô-la viện trợ giúp người tị nạn Công giáo. Không thể tránh ñược, có quá nhiều gắn ghép và tham
nhũng trong việc phân phối thực phẩm, thuốc men, và các ñồ dùng khác tới các làng mạc. Tờ
National Catholic Reporter ñã phúc trình những sự lạm dụng của Tổ chức Cứu trợ Công giáo
trong nhiều bài mà một bài có ñầu ñề là: "Việt Nam 1965-1975. Vai trò của Tổ chức Cứu trợ Công
giáo: Công trình của Chúa – hay của CIA?" Những sự lạm dụng bị phanh phui gồm có: dùng viện
trợ ñể truyền ñạo, chỉ giúp những người Công giáo tuy viện trợ là cho tất cả mọi người, ñồng nhất
hóa với quân lực, và ñem cho binh lính Mỹ và Việt thay vì cho dân sự như mục ñích của viện trợ."
Tuy nhiên nhiều người công nhận rằng ông là người trong sạch, khí phách, bảo vệ ñến cùng thể diện quốc
gia[cần dẫn chứng].
Ông là người Công giáo cuồng tín (một ðại phán quan toà án Dị giáo Tây ban Nha thời Trung cổ) như
ông ñã tự nhận mà Bernard B. Fall ñã trích dẫn lời Ngô ðình Diệm tự nhận như sau[13]:
"...Tính hiếu chiến của ông Ngô ðình Diệm thuộc loại như thế này: ðức tin của ông ta ít có tính
chất từ ái của các tông ñồ hơn là tính hiếu chiến tàn nhẫn của một ðại Phán quan Tây Ban Nha
của Tòa án Dị giáo (Torquemada); và quan ñiểm của ông ta về chính quyền thì ít có tính chất của
một tổng thống theo hiến ñịnh của một nước cộng hòa hơn là một bạo chúa theo truyền thống quan

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C3%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

2/21/2008

Ngô ðình Diệm – Wikipedia tiếng Việt

Page 4 of 6

lại phong kiến. Một người Pháp theo Công giáo khi nói chuyện với ông ta muốn nhấn mạnh về ảnh
hưởng văn hóa Pháp ñối với ông Diệm ñã nhấn mạnh những từ như 'tín ngưỡng của chúng ta', thì
Diệm thản nhiên trả lời rằng: 'Ông biết mà, tôi tự coi tôi như là một người Công giáo Tây Ban
Nha', có nghĩa là ông ta là một ñứa con tinh thần (của Giáo hội La Mã) của một ñức tin hung
hăng, hiếu chiến hơn là một tín ñồ dễ dãi và khoan dung giống như người Pháp theo hệ phái Công
giáo Gallican."
Ngô ðình Diệm chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam. Ông nói: "Nếu quý vị mang Quân
ñội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào ñây với dân tộc tôi? Với người dân Việt, hình ảnh hãi
hùng của Quân ñội Viễn chinh Pháp còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự can thiệp của bất cứ quân ñội ngoại
quốc nào vào Việt Nam cũng ñem lại sự bất lợi cho Việt Nam."[cần dẫn chứng]
Có những nguồn tin rằng vào nửa cuối năm 1963, Ngô ðình Diệm bắt ñầu xem xét khả năng bắt tay với
Bắc Việt - Hồ Chí Minh ñề xuất khả năng thành lập chính quyền liên bang[14][15].
Nhiều người cho rằng chính thái ñộ cương quyết chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam ñã
là nguyên nhân chính dẫn ñến cuộc ñảo chính quân sự ngày 1 tháng 11 năm 1963 do một số tướng lĩnh
cầm ñầu với sự ủng hộ của Mỹ.
Thomas D. Boettcher (1985) có nhận ñịnh khác[16]:
"Trong 10 ñô la viện trợ thì 8 ñược dùng cho nội an chứ không dùng cho công tác chiến ñấu chống
du kích Cộng sản hay cải cách ruộng ñất. Diệm lo lắng về những cuộc ñảo chánh hơn là Cộng sản.
...Như là hậu quả của những biện pháp ñàn áp càng ngày càng gia tăng, sự bất mãn của quần
chúng ñối với Diệm cũng càng ngày càng tăng, bất kể là toan tính của Diệm dập tắt sự bất mãn
này trong mọi cơ hội. Hàng triệu nông dân ở những vùng quê trở thành xa lạ ñối với Diệm. Không
lạ gì, hoạt ñộng của Cộng sản gia tăng cùng với sự bất mãn của quần chúng. Và những biện pháp
ñàn áp của Diệm cũng gia tăng theo cùng nhịp ñộ. Nhiều ngàn người bị nhốt vào tù. Cho tới năm
1960, ñiều khác biệt duy nhất giữa hai chính quyền Ngô ðình Diệm và Hồ Chí Minh là ở những lá
cờ của họ."

Cái chết
Sau khi trải qua những giờ cuối cùng ở nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn), ông tự nộp mình cho lực lượng ñảo
chính sáng ngày 2 tháng 11. Trên ñường bị chở về Bộ Tổng tham mưu, hai anh em Tổng thống Ngô ðình
Diệm và Cố vấn Ngô ðình Nhu bị một sĩ quan trong lực lượng ñảo chính (Có nhiều tài liệu cho rằng ðại
úy Nguyễn Văn Nhung theo lệnh của Tướng Dương Văn Minh) sát hại (ñến nay nguyên nhân vụ ám sát
này vẫn chưa rõ là do tư thù hay do lệnh của Hoa Kỳ). Sau ñó hai ông ñược chôn ở nghĩa trang Mạc ðĩnh
Chi (vị trí ở ñường ðiện Biên Phủ cắt với ñường Hai Bà Trưng, ngày nay là Công viên Lê Văn Tám). Áo
quan của Ngô ðình Diệm hình hộp, áo quan của Ngô ðình Nhu có nắp tròn. Một nhân chứng thời kỳ này
giải thích vì người thân của hai ông ñi mua vội quan tài nên chỉ mua ñược 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 ñô
thị trong nội ñô Sài Gòn, nghĩa trang Mạc ðĩnh Chi ñược di dời về nghĩa trang Lái Thiêu (nghĩa trang
nhân dân số 6B) ngày nay. Mộ phần của hai ông ở bên cạnh nhau, không có tên mà chỉ ghi tên thánh và
Huynh (chỉ ông Diệm) hoặc ðệ (ông Nhu). Mộ phần thân mẫu họ và Ngô ðình Cẩn cũng ở gần ñó.

Chú thích
1. ^ Theo [1], [2]. Có tài liệu cho rằng Ngô ðình Diệm sinh ngày 27 tháng 7 năm 1897 tại ðại Phong (Phuong)
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2. ^ Ngô ðình Khôi là cựu Tổng ñốc Quảng Nam, bị tiếng tham nhũng, chết năm 1945. Trong Cách mạng tháng
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Mậu, hồi 7.
3. ^ Hồi kí Hoành Linh ðỗ Mậu, hồi 6.
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Tổng thống Ngô ðình Diệm
Tiền nhiệm:
Bửu Lộc

Thủ tướng Quốc gia Việt Nam
(16 tháng 6, 1954-26 tháng 10, 1955)

Kế nhiệm:
Nguyễn Ngọc Thơ (Việt Nam
Cộng Hòa, tháng 11, 1963)

Tiền nhiệm:
Bảo ðại
(Quốc trưởng Quốc gia Việt
Nam)

Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa
(26 tháng 10, 1955-1 tháng 11, 1963)

Kế nhiệm:
Dương Văn Minh
(Chủ tịch Hội ñồng Quân
nhân Cách mạng)
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