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Ý KIẾN CỦA ĐẠI TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM 
NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VNCH 

Về Quyển Lược  Sử CSQG  
 

 

 Sau khi phát hành quyển Lược Sử Cảnh Sát Quốc Gia khoảng 2 

tháng trước, nhân dịp Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyên Thủ Tướng 

Chính Phủ VNCH có đến tham dự tiệc mừng Đại Hội Tập Thể Chiến Sĩ 

ngày hôm trước (29/9) và kỷ niệm 15 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ 

VNCH (2003 - 2018), được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 9 năm 2018, 

Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, với CH Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng 

Quản Trị và CH Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng có mang biếu Đại 

Tướng quyển Lược Sử làm kỷ niệm vì Đại Tướng nguyên là Thủ Tướng 

Chính Phủ đã lãnh đạo Ngành CSQG dưới thời Đệ Nhị VNCH. 
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  Nhân đây, chúng tôi cũng xin giải thích thêm về những thay đổi 

quan trọng trong Ngành CSQG dưới thời Đại Tướng Trần Thiện Khiêm 

làm Thủ Tướng Chính Phủ : 

 Từ thời Pháp thuộc cho đến thời Đệ Nhất và những năm đầu của Đệ 

Nhị Cộng Hòa, Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia chỉ là một bộ phận của Bộ 

Nội Vụ trong nội các chính phủ. Sự trực thuộc này đã giới hạn rất nhiều 

về quyền hạn và khả năng phát triển của Lực Lượng CSQG, nhất là khó 

khăn trong việc bảo mật các công tác tình báo diện địa cũng như xâm 

nhập. Chiến cuộc ngày càng leo thang từ thành thị cho đến thôn quê, nên 

việc gìn giữ an ninh, trật tự gặp nhiều khó khăn, gây nhiều ảnh hưởng đến 

cuộc sống người dân.  

 Sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân của cộng quân đầu năm 1968, 

dù cộng sản bị thất bại nặng nề, nhưng chính phủ VNCH vẫn tiếp tục thực 

thi nhiều kế sách đối phó nhằm tiêu diệt Cộng Sản. Một trong những sách 

lược được Chính Phủ quan tâm thực hiện là nâng cao vai trò trách nhiệm 

và tạo dựng tiềm lực cho Lực Lượng CSQG trong các lãnh vực hoạt động, 

nhất là về mặt an ninh, tình báo. Vì vậy, sau nhiều lần họp Hội Đồng An 

Ninh Quốc Gia, Chính Phủ đã quyết định đặt Lực Lượng CSQG dưới sư  

lãnh đạo của Thủ Tướng Chính Phủ qua sự chỉ huy trực tiếp của Tư Lệnh 

CSQG, một chức vụ ngang hàng với các Tổng, Bộ Trưởng trong nội các 

Chính Phủ do Tổng Thống bổ nhiệm bằng Sắc Lệnh. 

 Sự thay đổi này, không chỉ đơn thuần là sự “thay tên, đổi họ” mà 

phải sắp xếp lại tất cả các bộ phận của các lực lượng thuộc Tổng Nha 

Cảnh Sát Quốc Gia, từ tổ chức cho đến nhân sự, từ trung ương cho đến 

địa phương. từ Bộ Tư Lệnh , đến các Bộ Chỉ Huy cấp Vùng và Thủ Đô, 

cấp Tỉnh, Quận và Xã v.v... Trong đó,  đơn vị được thay đổi nhiều nhất là 

Cảnh Sát Đặc Biệt, được gọi là Ngành Đặc Biệt và vị chỉ huy của Ngành 

này cũng do Tổng Thống bổ nhiệm bằng Nghị Định. 

 Từ năm 1971, khi Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia được sửa đổi, như 

phần trên đã trình bày, Thủ Tướng trở thành vị chỉ huy gần gũi hơn với 

người đại diện trực tiếp là Tư Lệnh CSQG. Do đó, khi quyển lược sử này 

ra đời, một trong những cấp chỉ huy phải được đọc là Đại Tướng-Thủ 

Tướng Trần Thiện Khiêm. 
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Sau khi đã xem quyển Lược Sử CSQG, Đại Tướng đã gọi phone cho 

chúng tôi ( Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu, Thái Văn Hòa ) để nói lên 

một số nhận xét của mình.  

Trong các cuộc điện đàm , Đại Tướng đã nói rằng “ Trong 6 năm giữ chức 

vụ Thủ Tướng, tôi đã đích thân theo dõi các hoạt động về an ninh, tình 

báo của Lực Lượng CSQG trong trách nhiệm gìn giữ an ninh trật tự tại 

các vùng nông thôn và thành thị cũng như trong các công tác tình báo 

nhằm vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại của các cán bộ, hạ 

tầng cơ sở Cộng Sản, tôi phải nhìn nhận rằng Lực Lượng các anh đã làm 

được rất nhiều việc hữu hiệu, kết quả lớn lao gấp mấy lần so với thời gian 

trước, vì thế vai trò trách nhiệm của Lực Lượng CSQG các anh cũng nặng 

nề hơn, cam go hơn, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 “ 

Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm cũng nói thêm : “ Nếu không có những 

mệnh lệnh oan nghiệt của người lãnh đạo cuối cùng của đất nước VNCH 

cuối tháng 4 năm 1975, thì khi đi xuống các địa phương, các tỉnh, quận 

v.v... không ai có thể nói Việt Nam đang trong thời khói lửa điêu linh, 

phải đang chắt chiu từng viên đạn, từng lít xăng..., là nhờ tình hình an ninh 

ở nhiều nơi rất tốt đẹp. Bằng chứng là ngay sau lệnh đầu hàng được công 

bố, bọn nằm vùng, bọn tay sai việt cộng không dám xuất đầu lộ diện vì 

lực lượng CSQG các anh vẫn còn hoạt động. Có thể nói công lao của các 

anh đâu phải ít và những thành tích mà các anh đã làm vẫn còn lưu lại đến 

ngày nay.”. Sau đó. Đại Tướng có ý kiến là phải bổ túc cho đầy đủ hơn, 

nhứt là nói rõ việc cải tổ ngành CSQG thành Lực Lượng CSQG VNCH 

nhằm giao cho Cảnh Sát Quốc Gia trách nhiệm an ninh diện địa trong khi 

Quân Lực VNCH  bảo vệ biên cương, lãnh hải chống ngoại xâm. Quân số 

CSQG đã được gia tăng đợt đầu đến 130 ngàn người và sẽ được trang bị 

vũ khí nặng, trực thăng, thiết giáp…”  

 Không chỉ riêng với những người trực tiếp thực hiện, Đại Tướng 

cũng liên lạc với Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Tư Lệnh 

CSQG để cho ý kiến như chúng tôi đã trình bày phần trên. 

 Thưa Đại Tướng cùng tất cả quý Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG. 

 Thực hiện quyển Cảnh Sử này, không phải chỉ trong một sớm, một 

chiều mà hoàn tất được. Những người thực hiện, những thành viên của 

Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia đã phải liên lạc, tham khảo ý kiến, sửa đổi 

trong suốt một thời gian dài, chỉ vì tinh thần trách nhiệm đối với lịch sử 
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cũng như đền đáp lại biết bao sự hy sinh của các chiến sĩ CSQG trong 

cuộc chiến bảo vệ quê hương. 

 Ngoài việc trình bày tổng quát về tổ chức qua các giai đoạn, đến 

phần thành quả, chúng tôi chỉ đưa ra một vài công tác tiêu biểu, chỉ đủ để 

nói lên sự đóng góp của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia, trên khắp các 

Vùng Chiến Thuật, từ trung ương đến các địa phương, xã ấp. Điều này có 

thể nhận thấy được trong phần thành quả, có chọn lựa, trong một Chương 

Mục riêng, để người đọc dễ dàng phân biệt giữa Tổ Chức và Hoạt Động, 

cùng một vài kết quả đã làm được. 

 Việc trình bày cả kế hoạch quốc gia về việc thành lập Lực Lượng 

CSQG VNCH với nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong thời hậu chiến 

không thể nào tóm gọn đầy đủ trong phạm vi của quyển Lược Sử CSQG 

VNCH, nên chúng tôi chỉ ghi lại một vài điểm chính yếu mà Đại Tướng 

nguyên Thủ Tướng Chính Phủ đã cho biết trong cuộc điện đàm. 

 Thưa quý vị, 

 Bằng sự chọn lựa hợp lý, không chủ đích phô trương, chúng tôi cũng 

đã cố gắng hết sức để đọc giả có thể hiểu được phần nào những đóng góp 

và sự hy sinh không kể ngày đêm, không ngại gian nguy của Lực Lượng 

Cảnh Sát Quốc Gia trong những công tác bí mật cũng như công khai mỗi 

khi thực thi  những nhiệm vụ được thượng cấp giao phó để bảo vệ quê 

hương được an lành cho tới tháng 4 oan nghiệt năm 1975.  

  Chúng tôi xin cám ơn Đại Tướng đã quan tâm đến quyển Lược Sử CSQG 

và đã có những nhận định về hiệu năng và thành qủa công tác của Lực 

Lượng CSQG  sau khi được cải tổ năm 1971, là đã làm tròn trách nhiệm 

đối với Tổ Quốc và Dân Tộc.  

Nhận định đó cũng là một sự an ủi không nhỏ cho biết bao Chiến Sĩ Cảnh 

Sát Quốc Gia đã hy sinh vì công vụ, đã anh dũng tuẫn tiết, đã bị cộng sản 

hành quyết và đã gục ngã trong các lao tù cộng sản sau ngày 30 tháng 4 

năm 1975. 

 Thời gian còn lại, chúng tôi chỉ xin mọi người đừng bao giờ quên: Tổ 

Quốc - Công Minh - Liêm Chính, mà chúng ta đã hơn một lần tuyên thệ 

dưới cờ. 

  

 TM. Ban Biên Tập 

Trần Quan An - Phan Tấn Ngưu - Thái Văn Hòa 


