
Những lời phát biểu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

 

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Nhân dịp năm mươi năm ngày Tổng Thống Ngô Đình 

Diệm cùng bào đệ Ngô Đình Nhu bị sát hại trong cuộc đảo chính đẫm máu vào ngày 2 

tháng 11, 1963, chúng tôi sưu tầm và trích dịch một số lời phát biểu sau của Tổng Thống 

Ngô Đình Diệm. 

 

Phát biểu tại National Press Club ở Washington, Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo 

Đông Nam Á thích chủ nghĩa trung lập, tức phong trào không liên kết, Tổng 

Thống Ngô Đình Diệm nói: 

 “ Vì cộng sản không trung lập, chúng ta không thể trung lập.” 

New York Times, ngày 11 tháng Năm, 1957 

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm phát biểu nhân dịp kỷ niệm bảy năm ngày 

cầm quyền tại Sài Gòn: 

 

“Liệu ta có thể vẫn còn trung lập khi đối diện với sự quyết tâm hủy diệt có 

hệ thống này? Ta phải cương quyết bác bỏ và chiến đấu chống lại chủ nghĩa 

cộng sản cuồng tín hiếu chiến, kẻ thù của nhân loại, thay vì để cho mình bị 

tê liệt bởi sự tuyên truyền dối trá của cộng sản.” 

 

New York Times, ngày 8 tháng Bảy, 1961 

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm: 

 “Mục đích duy nhất của tôi là nước Việt Nam độc lập thật sự.” 

 

New York Times, ngày 12 tháng Năm, 1957 
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Tổng Thống Ngô Đình Diệm phát biểu tại Hội đồng Thương mại và Công 

nghiệp Viễn Đông-Hoa Kỳ ở Detroit về chương trình cải cách ruộng đất qua 

đó ruộng đất được cấp cho những nông dân không có ruộng: 

 

“Qua chương trình này, chúng tôi đáp lại những lời tuyên bố dối trá của cộng 

sản về cải cách ruộng đất. Chúng tôi cấp ruộng đất cho nông dân và chúng 

tôi thực hiện được điều này mà không cần đến những cách thức cưỡng chế 

và tịch thu vô nhân đạo.” 

Harrison E. Salisbury, New York Times, ngày 15 tháng Năm, 1957 

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm phát biểu tại Sài Gòn vào ngày 29 tháng Ba 

1957 nhân dịp đón tiếp các đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần thứ ba của 

Liên Minh Các Nhân Dân Chống Cộng Châu Á: 

 

“Đối diện với nỗ lực phá hoại của cộng sản, chúng ta phải tuyên bố rằng 

những quy luật chi phối sự tiến bộ của nhân loại không chỉ mang tính chất 

kinh tế, rằng sự tiến bộ như thế cũng và trên hết được chi phối bởi những 

quy luật về đạo đức. 

 

Chúng ta hãy dùng tình thương để chống lại sự căm thù mà cộng sản rao 

giảng. Lịch sử dạy chúng ta rằng sớm hay muộn cuối cùng chính sẽ thắng tà, 

sự thật sẽ thắng dối trá, tình thương sẽ thắng hận thù.” 

 

Nguồn: Wilson Center Digital Archive  

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/118361 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm phát biểu nhân dịp khánh thành Đập Đồng 

Cam ở Tuy Hòa vào ngày 17 tháng Chín, 1955: 

 

“Chúng ta hiện nay đang tiếp tục cuộc chiến đấu lớn lao để hoàn thiện nền 

độc lập của quốc gia chúng ta và để đảm bảo tự do của nhân dân chúng ta. 

Cuộc đời của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và cuộc 

đời, tự do, và hạnh phúc của con cháu chúng ta đều phụ thuộc vào cuộc 

chiến đấu này. Nếu Việt Minh thắng trong cuộc đấu tranh này, quốc gia thân 

yêu của chúng ta sẽ biến mất và nước chúng ta sẽ chỉ được đề cập đến như 

là một tỉnh phía nam của Trung Cộng. Hơn nữa nhân dân Việt Nam sẽ mãi 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/118361


mãi sống dưới ách độc tài do Mạc Tư Khoa tạo ra và sẽ bị tước mất tôn giáo, 

tổ quốc và gia đình.” 

 

Nguồn: Major Policy Speeches by President Ngo Dinh Diem 

Vietnam Center and Archive. 

Trần Quốc Việt  
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