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Hiểu một cách thông thường thì khi một nước chậm tiến được một đại cường quốc giúp và 
bảo vệ thì phải coi đó là điều thật may mắn. Miền Nam Việt Nam ở trong trường hợp này. Có 
nhiều khía cạnh khiến cho người ta không thể trách được nước Mỹ là đã không tận tình giúp. 
Không thiếu gì thí dụ. Rõ nhất là việc gởi quân chiến đấu tới Nam Việt Nam, và con số ấy đã 
có lúc lên tới trên nửa triệu. Chi phí cho sự tham chiến của Mỹ tại Việt Nam lên tới trên 150 
tỷ Mỹ kim. Gần 60.000 Binh Sĩ Mỹ bỏ mạng tại Việt Nam, trên 300.000 Binh Sĩ Mỹ bị 
thương. Và sự tham chiến ấy đã chia rẽ dư luận quần chúng Mỹ hơn cả sự chia rẽ thời nội 
chiến của nước Mỹ.  
 
Nhưng rồi những nhược điểm của đại cường quốc Mỹ cứ lần lần hiện ra để chung cuộc đưa 
nước Mỹ tới sự bỏ cuộc và tháo chạy. Sự thiếu kiên nhẫn và tự tôn là bệnh nặng của dân tộc 
Mỹ. Hình ảnh do báo chí và truyền hình đưa đến từng gia đình Mỹ cảnh lính Mỹ chết trận, 
thường dân Việt bị giết trong khi chiến tranh không được kết thúc mau lẹ đã làm cho dư luận 
ủng hộ cuộc chiến lúc đầu rồi về sau quay ra chống đối.  
 
Nhược điểm kế tiếp là cái ý chí mong manh của dân tộc Mỹ. Chỉ có một trung đội 
cảm tử của cộng sản lọt vào sân Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn và khi báo chí và truyền 
hình hoảng hốt loan tin như thể cộng quân đã chiếm được Sài Gòn thì ý chí của dân tộc 
Mỹ sụp đổ trong một đêm.  
 
Nhược điểm thứ ba là sự lộng hành của báo chí và truyền hình Mỹ. Bọn người này có 
ảnh hưởng sâu rộng nhất đến mọi tầng lớp người của xã hội Mỹ. Ảnh hưởng và sức 
mạnh của bọn chúng ghê gớm đến nỗi khi bọn báo chí và truyền hình Mỹ phạm lỗi, 
không ai dám hé răng kết tội chúng.  
 
Sự dối trá của chính quyền Johnson làm tăng sự xấc láo và tự cao tự đại của báo chí và 
truyền hình Mỹ. Lúc mới đưa quân chiến đấu Mỹ vào Nam Việt Nam tháng 3 năm 1965, 
đa số dân Mỹ, báo chí và truyền hình Mỹ nồng nhiệt ủng hộ sự tham chiến. Óc tự tôn 



của dân tộc Mỹ đã đưa tới kết luận dễ dàng là một khi quân Mỹ đã nhập cuộc thì chiến 
tranh Việt Nam sẽ được giải quyết mau lẹ với chiến thắng vẻ vang và mau lẹ cho nước 
Mỹ.  
 
Khi thấy chính quyền Johnson bắt đầu nói dối quanh trong các tin chiến sự Việt Nam, và khi 
truyền hình Mỹ hàng ngày đưa hình ảnh lính Mỹ chết mà vẫn chưa dẹp được cộng sản thì dư luận 
Mỹ bắt đầu trở ngược, và đã hùa theo bọn phản chiến khuynh tả.  
 
Thù hận chính quyền Johnson đã dối gạt, bọn truyền thông Mỹ trút căn hờn lên hai vật tế 
thần là quân Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa. Dĩ nhiên là người lính Việt Nam Cộng 
Hòa chịu đòn nhiều hơn vì có thêm hai lý do: Truyền thông Mỹ quay ra ca tụng quân đội 
cộng sản đồng thời mạt sát Quân Đội Nam Việt Nam, và yếu tố kỳ thị chủng tộc. Trước 
sức mạnh và ảnh hưởng ghê gớm của truyền thông Mỹ, người ta có thể nhận thấy dễ 
dàng sự tác hại đối với tinh thần chiến đấu của quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Nhà 
báo lương thiện hiếm có của nước Mỹ Robert Elegant đáng kính phục khi ông ta phán 
rằng ''Chiến tranh Việt Nam trước hết đã thua ở Hoa Thịnh Đốn, Luân Đôn và Ba Lê''.  
Nhược điểm đáng sợ nhất là chính trị và tình cảm con buôn của dân tộc Mỹ qua phương 
châm hành động ''Nước Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn mãi mãi''.  
Áp dụng phương châm này vào chiến tranh Việt Nam, người ta còn khám phá thêm một khía cạnh 
nữa của dân tộc tính Mỹ: Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của kẻ sát nhân. Khi đã quyết định tháo chạy 
thì nước Mỹ không cần quan tâm đến số phận các Đồng Minh của Mỹ nữa.  
 
Như sẽ được chứng minh ở đoạn dưới đây, chính quyền Johnson đưa quân vào Việt 
Nam vì lý do đáng buồn là để khỏi bị Đảng Cộng Hòa lên án là quá mềm yếu đối với 
cộng sản. Cái lý do này đã làm lu mờ hình ảnh nghĩa hiệp của cường quốc Mỹ và giải 
thích một phần sự lựa chọn một sách lược không thủ thắng. Chiến tranh Việt Nam đã 
mở mắt các nước nhược tiểu từng ôn giấc mộng được nước Mỹ giúp vì lòng nhân đạo. 
Cứ nghe những lời tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ thì người nước ngoài dễ tin rằng dân 
tộc Mỹ rất thương người, không phân biệt chủng tộc. Theo dõi lối sống Mỹ và sự suy 
tưởng của dân Mỹ, người ta khám phá rằng súc vật còn được coi trọng hơn mạng người 
ở tại nước Mỹ. Những người dân Việt nghèo đói xác xơ làm sao có chỗ đứng trong lòng 
người dân Mỹ ?  
 
Cũng cần nói đến cái tài nuốt chữ Tín của những người hữu trách Mỹ. Khi Richard 
Nixon đắc cử nhờ chiêu bài: ''Chấm dứt chiến tranh mau lẹ để hồi hương quân Mỹ'', thì 
đám dân cử Mỹ hăng hái hứa sẽ ''giúp Nam Việt Nam mọi phương tiện cần thiết để tự 
vệ''. Thế rồi chỉ vài ngày sau khi Nixon tuyên thệ, cũng đám dân cử ấy do Đảng Dân Chủ 
cầm đầu đã mau lẹ giảm viện trợ và sau cùng, đến vài trăm triệu Mỹ kim cũng bị chặt 
luôn Trong những điều làm cho nước Mỹ nhục nhã vì sự tháo chạy khỏi Việt Nam, có hai 
điền cần được ghi ở đây. Một là sự khuyến khích một số cấp chỉ huy của Quân Đội Việt 
Nam Cộng Hòa bỏ đơn vị tìm đường ra nước ngoài, dĩ nhiên là với sự xếp đặt và giúp 
đỡ của người Mỹ. Bằng hành động bỉ ổi này, người Mỹ có công lớn phá hủy tinh thần 
chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Thứ hai là việc dùng loại bom CBU. Người ta biết loại bom này có sức giết hại tập thể rất 
ghê gớm vì tính chất hút hết dưỡng khí trong người. Hai nhà báo Pháp (thân cộng và đã 
giác ngộ) Jhean Latégui và Pierre Dracourt đã chứng kiến cái chết của một tiểu đoàn 
cộng quân ở gần Xuân Lộc. Chừng 500 tên đã chết vì bị bom CBU hút hết dưỡng khí 
trong người.  
 
Vào những tháng chót của chiến tranh Việt Nam, người Mỹ đưa tới Sài Gòn vài chục trái CBU. 
Lúc ấy, cộng quân di chuyển công khai ban ngày bằng quân xa trên các trục lộ của miền Nam đưa 



tới Sài Gòn. Chỉ cần vài chục trái bom CBU thì cuộc xâm lăng của Bắc Việt sẽ bị dẹp tan. Người 
Mỹ không cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa dùng loại bom ấy. 
 
Trong chiến tranh Cao Ly, lúc Trung Cộng xua đạo quân biển người gần 2 triệu tràn qua 
sông Yalu để cứu cộng sản Bắc Cao, Đại Tướng McArthur yêu cầu Tổng Thống Truman 
cho dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật để diệt hồng quân Tầu, đồng thời diệt luôn cái 
Hoàng Họa cho nhân loại. Truman đã không nghe rồi còn bắt McArthur từ chức ngay. 
Tướng McArthur hiên ngang hồi hương và được dân Mỹ mừng đón như là một đại anh 
hùng của nước Mỹ.  
 
Không thấy nơi nào lên tiếng khen nước Mỹ đã ngăn cấm việc dùng bom CBU, tại Việt Nam chỉ 
thấy bọn đồ tể Đỏ của Hồ chí Minh mở cửa hệ thống quần đảo Ngục Tù để nhốt toàn thể dân tộc 
Việt Nam vào đó. Và bây giờ, chính quyền của Tổng Thống vô liêm sỉ Bill Clinton thân thiện bắt 
tay bọn giặc cướp đội lốt cách mạng yêu nước đang đầy đọa dân tộc Việt Nam và còn làm mọi 
cách tiếp dưỡng khí để đảng cộng sản Việt Nam không chết Điều sau cùng phải nói lên là tác 
phong rất tiểu nhân của đại cường quốc Mỹ, trong suốt 23 năm lưu vong, chúng tôi chưa hệ thấy 
một chính quyền nào của nước Mỹ (Dân Chủ hay Cộng Hòa) có một lời phát biểu nào trang 
nghiêm và lễ độ với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đối với người đã nằm xuống hay người còn 
sống đang nương thân trên đất Mỹ. Đó là tác phong bần tiện được tăng cường bằng sự bất lương 
nữa. 
 
Ngày 21.5.1997, nhật báo The Wall Street Journal đăng bài bình luận của Ernest Lafever 
tựa là ''Cái Bóng Ma Của Chiến Tranh Việt Nam'' (The Ghost of Vietnam War). Chủ điểm 
của bài báo là "đài tưởng niệm Quân Nhân Mỹ tử trận tại Việt Nam không thể hàn gắn 
vết thương trong trí nhớ dân tộc Mỹ cho đến khi dân tộc ấy chịu nhìn nhận rằng việc 
tham chiến tại Việt Nam không uổng công''.  
 
Ở đoạn cuối, lafever thẳng thắn viết rằng sức mạnh của cường quốc Mỹ có giới hạn. 
Điều này, được chứng tỏ là đúng khi điểm lại đường lối điều khiển chiến tranh của hai 
Tổng Thống Kennedy và Johnson và đường lối tháo chạy của Richard Nixon.  
 
Kiêu Kỳ Tổng Thống Kennedy 
 
Tổng Thống John F. Kennedy có đủ lý do để trở thành một nhà lãnh đạo kiêu kỳ của 
cường quốc Mỹ. Ông ta tuyên thệ nhậm chức lúc nước Mỹ vừa chiến thắng Thế Chiến 
II. Mặc dầu chi phí rất nhiều cho chiến tranh nhưng sức mạnh kinh tế và quân sự của 
nước Mỹ vẫn đứng hàng đầu của thế giới.  
 
Người ta không ngạc nhiên khi ông Kennedy đọc diễn văn nhậm chức ngày 20.1.1961, 
với lời lẽ trả lời thách đố bành trướng của đế quốc cộng sản. Cũng trong sự say sưa vì 
sức mạnh của nước Mỹ, ông ta chấp nhận kế hoạch của cơ quan CIA đổ bộ ngày 
17.4.1961 để lật đổ Fidel Castro. CIA huấn luyện và trang bị cho một lực lượng chỉ gồm 
trên 1000 người nhưng lại cam kết với ông Kennedy là sẽ chiếm lại sự sáng suốt để 
nhận ra rằng chỉ sau có hơn một năm cai trị mà Castro đã hoàn toàn nô lệ hóa được dân 
Cuba. Cuộc đổ bộ thất bại ngay từ những giờ đầu. Lực lượng đổ bộ bị bắt sống gần hết. 
Castro la làng với thế giới về cuộc ''xâm lăng'' của nước Mỹ, đồng thời đòi Mỹ chuộc một 
xe ủi đất (hoặc máy cày) cho mỗi tù binh.  
 
Sử Gia Mỹ Arthur Schlesinger nói rằng vụ đổ bộ này là ''thất bại điển hình của nước Mỹ khi 
đương đầu với các thách đố của thế giới đệ tam''. Người ta có thể tưởng tượng được sự tức giận và 
tủi nhục của ông Kennedy trước sự thất bại này. Ông ta đã nhiều lần than thở với Cố Vấn Đặc 
Biệt là ông Theodore Sorensen: ''Tại sao ta lại ngu đến nỗi để cho chúng (CIA) tiến hành công 



cuộc ấy ? Năm 1965, Giáo Sư Tâm Lý Học của Đại Học Yale là Irving Janos nhiều lần tự đặt câu 
hỏi: ''Làm thế nào mà một người thông minh như ông Kennedy và các Cố Vấn của ông ta lại rơi 
vào cái kế hoạch ngu xuẩn của CIA ?'' (Peter Wuden ''Bay of Pigs, The Untold Story'' Simon & 
Schuster, New York 1979, trang 8 và 313.) 
 
Thế mà chỉ ít ngày sau cuộc đổ bộ thất bại tại Vịnh Con Heo, ông Kennedy chỉ thị cho 
CIA mở cuộc ''chiến tranh bí mật'' chống Việt Nam. Đại Tá Không Quân Lansdale (thuộc 
Cơ Quan CIA) mở chiến dịch đưa người và vũ khí vào miền Bắc Việt Nam nhưng thất 
bại trong sự lật đổ chính quyền Hồ chí Minh trong khi họ Hồ đưa được nhiều vũ khí vào 
miền Nam và đặt bọn nằm vùng ngay cả bên trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. CIA 
tuyển mộ và huấn luyện được 40.000 người Lào (Biệt Kích Lào gốc Mèo) trong vòng 10 
năm và tự coi là thành công lớn. (Kevin Generous, ''The Secret War'', Gallery Books 
New York, 1985.)  
Tại trang 101 của sách nói trên, tác giả phân tích rằng ông Kennedy dùng ''chiến tranh bí mật'' tại 
Lào để làm ''áp lực buộc Bắc Việt phải ngưng xâm nhập và ngưng phá hoại ở miền Nam Việt 
Nam''. Nếu sự suy đoán này đúng thì thế giới sẽ không tránh được nụ cười chế ngạo sự tin tưởng 
ngây thơ nơi người lãnh đạo của cường quốc số một thế giới. 
 
Thế mà chỉ ít ngày sau cuộc đổ bộ thất bại tại Vịnh Con Heo, ông Kennedy chỉ thị cho 
CIA mở cuộc ''chiến tranh bí mật'' chống Việt Nam. Đại Tá Không Quân Lansdale (thuộc 
Cơ Quan CIA) mở chiến dịch đưa người và vũ khí vào miền Bắc Việt Nam nhưng thất 
bại trong sự lật đổ chính quyền Hồ chí Minh trong khi họ Hồ đưa được nhiều vũ khí vào 
miền Nam và đặt bọn nằm vùng ngay cả bên trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. CIA 
tuyển mộ và huấn luyện được 40.000 người Lào (Biệt Kích Lào gốc Mèo) trong vòng 10 
năm và tự coi là thành công lớn. (Kevin Generous, ''The Secret War'', Gallery Books 
New York, 1985.)  
 
Tại trang 101 của sách nói trên, tác giả phân tích rằng ông Kennedy dùng ''chiến tranh bí 
mật'' tại Lào để làm ''áp lực buộc Bắc Việt phải ngưng xâm nhập và ngưng phá hoại ở 
miền Nam Việt Nam''. Nếu sự suy đoán này đúng thì thế giới sẽ không tránh được nụ 
cười chế ngạo sự tin tưởng ngây thơ nơi người lãnh đạo của cường quốc số một thế 
giới.  
 
Sự tin tưởng ngây thơ ấy tiếp diễn những tháng sau đó. Trong cuộc họp báo ngày 5 
tháng 5 năm 1961, ông Kennedy khuyên ông Ngô Đình Diệm nên theo gương Tổng 
Thống Magsaysay của Phi Luật Tân để chống cộng sản. Đồng thời, ông Kennedy loan 
báo đang nghiên cứu việc đưa quân Mỹ tới Việt Nam. Ông cho thi hành một số biện 
pháp mà ông coi là để Hà Nội thấy sự ''quyết tâm của nước Mỹ'' cho một mẫu hạm tới 
ngoài khơi Bắc Việt, cho máy bay chở một đơn vị chiến đấu tới Thái Lan rồi lại trở về, 
cho một số nhân vật cao cấp của chính quyền Kennedy tới thăm Sài Gòn, trong đó có cả 
Phó Tổng Thống Lyndon Johnson. (Khi trở về Johnson tường trình với Kennedy rằng 
''ông Ngô Đình Diệm là một Washington, một Churchill của Nam Việt Nam). Sau này, thế 
giới thấy rõ sự quyết tâm theo kiểu này đã làm cho Hà Nội cười no bụng. 
 
Sự ngây thơ của Kennedy còn đi xa hơn nữa, và tai hại cho sự sống còn của Nam Việt 
Nam hơn nữa. Cộng sản đã dụ được ông ta ký thỏa hiệp trung lập hóa Lào tại Thủ Đô 
Thụy Sĩ năm 1962, khoản chính ấn định rằng quân đội các nước phải rút khỏi Lào. Nước 
Mỹ chỉ có vài chục Cố Vấn, trong khi Hà Nội có trên 10.000 quân tại Lào. Người Mỹ 
ngoan ngoãn rút mấy chục Cố Vấn về nước rất mau, còn Hà Nội thì làm một buổi lễ 
tượng trưng cho 40 tên lính Bắc Việt lên hai xe Molotova chạy ra khỏi Vạn Tượng vài 
cây số, xuống xe và cười vui vẻ nắm tay nhau trở lại Vạn Tượng.  
 



Tại trang 106 của sách đã dẫn, tác giả Generous viết rằng khi biết rằng mình đã bị Bắc 
Việt lừa trắng trợn, ông Kennedy giận dữ vô cùng và lại ra lệnh ''gia tăng hoạt động 
chiến tranh bí mật tại Lào''. Một tháng sau khi loan báo nghiên cứu đưa quân Mỹ tới Việt 
Nam, ông Kennedy gặp trùm cộng sản Nga Khrushchev tại Thủ Đô Áo (Vienne). Sau 
cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này (tháng 6 năm 1961), ông Kennedy kể lại cho nhà báo 
James Reston (bỉnh bút của tờ New York Times) rằng lãnh tụ Nga nói thẳng với ông ta: 
''Kẻ nào ngu đến nỗi để mình lôi kéo vào tình thế ấy (vụ đổ bộ Vịnh con Heo) là kẻ chưa 
trưởng thành và kẻ nào không thấy được điều này là kẻ khiếp nhược, có thể bị ăn hiếp''.  
Bỉnh bút James Reston nói rằng sau cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này, ông Kennedy ra lệnh 
gởi 12.000 Cố Vấn Mỹ tới Việt Nam, rõ rệt là để đáp lại sự khiêu khích và nhục mạ của 
Khrushchev. Trong số báo ra ngày 2 tháng 6 năm 1966, nhật báo Washington Daily 
News viết rằng khi gởi 12.000 Cố Vấn Mỹ tới Việt Nam, ông ta đã nhận được lời cảnh 
cáo rằng có thể ông ta sẽ được nước Mỹ vào một sự cam kết không giới hạn, ngược 
hẳn với lời tuyên bố của ông trước đó là ông ta không muốn cho quân Mỹ tham chiến tại 
lục địa Á Châu.  
 
Hai tác giả Edward Weintal và Charles Barlett viết trong cuốn ''Facin the Brink'' rằng ''nếu 
ông ta (Kennedy) không thất bại trong vụ Vịnh Con Heo và tại Lào thì chắc ông ta phải 
đắn đo nhiều hơn nữa trước khi tăng con số Cố Vấn từ 700 lên tới 12.000 vào đầu năm 
1962. Nếu ông ta theo một chính sách đường dài hơn là quan tâm đến uy tín sau sự thất 
bại ở Vịnh Con Heo thì có thể ông ta đã giảm thay vì tăng sự cam kết ở Việt Nam''. 
 
Có điều này đã rõ: Ông ta tin rằng vài ngàn Cố Vấn Mỹ cũng đủ sức mạnh và thị uy để 
buộc Hà Nội từ bỏ ý định chiếm miền Nam Việt Nam bằng võ lực. Đó là ''chiến lược 
quân sự giá rẻ'' để tránh sự tham chiến trực tiếp của quân Mỹ tại lục địa Á Châu. 
 
Lyndon Johnson và chính trị giá rẻ  
 
Với đường lối ''chính trị giá rẻ'', Lyndon Johnson mưu tìm sự dàn xếp ở chiến trường, rồi 
chấp nhận một sự chống đối có giới hạn của phe tả cũng như phe hữu tại Mỹ. Trên hết 
ông ta rất sợ chiến tranh với Trung Cộng. Hình ảnh biển người của lính Trung Cộng tràn 
vào Cao Ly đánh bật quân của Liên Hiệp Quốc xuống phía Nam vĩ tuyến 38 ám ảnh 
Johnson ngày đêm. Ông ta cho rằng không cần động viên sự ủng hộ của quần chúng 
Mỹ cho sự tham chiến của quân Mỹ tại Việt Nam.  
 
Ngày 1 tháng 11 năm 1961, Tướng Maxwell Taylor báo động cho Tổng Thống Kennedy 
biết rằng sự leo thang cuộc chiến ở Việt Nam rất nguy hiểm ''trừ phi chúng ta đánh thẳng 
vào Hà Nội là nguồn gốc của chiến tranh''.  
 
Đó là con đường ngắn nhất để chấm dứt chiến tranh nhưng vì quá sợ Trung Cộng nên 
Johnson đã chặn con đường ấy lại và làm cho lãnh thổ Bắc Việt thành một vùng bất khả 
xâm phạm. Quân Sử Gia Dave Palmer viết trong cuốn ''Summons of the trumpet'' rằng 
''chính sự sợ hãi ấy của ông Johnson đã bảo đảm để Hà Nội yên tâm xâm nhập miền 
Nam Việt Nam''. 
 
Johnson cấm quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không được ra khỏi biên giới của Nam 
Việt Nam để đặt chân lên đất Cao Mên và Lào. Các giới chức quân sự Mỹ không biết tại 
sao họ lại bị trói tay như thế. Cựu Tổng Thống Eisenhower khuyến cáo Johnson là ''hãy 
cho tụi nó biết là chúng không có nơi nào yên thân đâu'' nhưng Johnson bác bỏ hẳn 
khuyến cáo ấy. (Summons of the trumpet, trang 110).  
 



Chiến tranh trên không để tấn công Bắc Việt cũng gặp những sự hạn chế quái đảm. 
Chiến dịch dội bom Bắc Việt kéo dài đã 3 năm mà không buộc được Hồ chí Minh đầu 
hàng. Sau đó, chính quyền Johnson quay ra giải thích rằng chiến dịch dội bom ấy là để 
buộc Hồ chí Minh tới bàn thương thuyết. Khi nghe nói tới điều này, một sứ giả của họ Hồ 
đã trả lời chính quyền Mỹ với tất cả sự khinh miệt ''Theo đuổi chiến tranh là để chiến 
thắng chứ không phải để thương thuyết ngưng bắn'' (Thomas Boattcher, sách đã dẫn, 
trang 211-212). 
 
Tư Lệnh quân Mỹ tại Thái Bình Dương lúc ấy là Đô Đốc Grant Sharp nghiêm khắc lên 
án chiến lược của Johnson: ''Đó là chiến lược ngả nghiêng, xiêu vẹo, mùa xuân leo 
thang một chút, mùa hè lại xuống thang một chút. Trong bất cứ một công cuộc nào, thái 
độ lấp lửng, mập mờ ở giữa không thể nào đưa tới thành công. Nó chỉ bảo đảm chắc 
chắn rằng đó là một chiến lược bại trận thật sự''. (Richard Nixon trích dẫn lời lên án này 
trong cuốn sách của ông ta tựa là The Real War'', 1980, trang 110). 
Phải chờ mãi đến năm 1985, khi Nghị Sĩ Goldwater của Đảng Cộng Hòa khui ra các sự 
hạn chế tai hại của chính quyền Johnson, người ta mới thấy tội nghiệp cho sự hy sinh vô 
ích của Người Lính Việt Nam và lính Mỹ. Trong số báo ra ngày 18.5.1985 của tuần báo 
Human Events, Cố Vấn Pháp Luật cho Nghị Sĩ Goldwater từ năm 1969 là Terry 
Emerson tiết lộ những quy luật trói tay quân Mỹ và Đồng Minh tại Nam Việt Nam một 
cách không thể tưởng tượng được.  
 
Chỉ cần kể ra một vài thí dụ đã đủ thấy tức cười, thứ cười ra nước mắt. Phi công Mỹ 
không được tấn công máy bay Mig nếu các máy bay ấy ''đang nằm yên trên phi đạo'', 
không được tấn công các quân xa của địch trên đường mòn Hồ chí Minh nếu chúng 
''không tỏ ra ý định thù nghịch''.  
 
Quân xa của địch ở cách đường mòn 200 thước cũng được coi là ''bất khả xâm 
phạm...!'' Những sự cấm đoán phi lý này gây thiệt hại ghê gớm cho Không Lực Mỹ và 
cho Lục Quân Mỹ cũng như Đồng Minh. Những cấm đoán ấy đã giúp Bắc Việt ung dung 
và an toàn tăng cường, tiếp tế, chuyển vận và tấn công vào miền Nam dân Mỹ gởi cho 
nhật báo New York Times. Công dân này chỉ có một người con trai và người con ấy đã 
tử trận tại Việt Nam. Lá thư có đoạn viết: ''Nếu những người cha của các binh sĩ này mà 
biết rằng Quốc Gia chúng ta chấp nhận một căn cứ an toàn cho địch chỉ cách Sài Gòn 
chưa tới 50 cây số thì chắc chúng ta đã khuyên con cái chúng ta đừng tuân lệnh nhập 
ngũ''.  
 
Sau này, chính Bắc Việt thú nhận chưa bao giờ thắng được quân Mỹ trên chiến trường 
nhưng những sự hy sinh của quân Mỹ và đồng minh đã chỉ mang lại thế cờ hòa. Đô Đốc 
Sharp viết rằng cái thứ chiến lược ''không thủ thắng ấy được thảo ra từ Hoa Thịnh Đốn 
đã buộc các Quân Nhân của chúng ta phải áp dụng một đường lối ngu xuẩn nhất để 
tham chiến''.  
 
Chiến lược không thủ thắng ấy đã gây ra cho quân Nam Việt Nam, Mỹ và Đồng Minh 
những thương vong lẽ ra có thể tránh được.  
Viết về chiến lược của Johnson, người kế vị Kennedy, câu hỏi lớn được đặt ra là phải 
chăng Johnson gởi nhiều quân Mỹ tới Việt Nam là để cứu Nam Việt Nam khỏi cộng sản 
chiếm ? Câu hỏi này được đặt ra vì sau khi ông Kennedy chết, có khá nhiều người Mỹ 
(dân sự và quân sự) tin rằng nếu còn sống ông ta sẽ rút khỏi Việt Nam vì sau chiến 
tranh Cao Ly 1950-1953, ông ta không muốn quân Mỹ chiến đấu tại lục địa Á Châu một 
lần nữa.  
 



Lên thay thế Kennedy, Johnson có tự do để theo hoặc không theo con đường của 
Kennedy. Trong dịp chính thức viếng thăm Nam Việt Nam khi còn là Phó Tổng Thống 
cho Kennedy, Johnson đã có những lời tuyên bố làm cho thế giới tưởng rằng quả thật 
Nam Việt Nam rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của nước Mỹ. Vậy việc gởi quân 
tới bảo vệ Nam Việt Nam được coi là dĩ nhiên và cao cả. 
 
Sự thật không cao cả như vậy. Sự thật qua những cuốn băng ghi âm các cuộc điện đàm 
giữa ông ta và các Cố Vấn và bạn bè cho thấy an ninh của Nam Việt Nam chưa bao giờ 
là mối bận tâm của ông ta. Ông ta tâm sự với Cố Vấn McGeorge Bundy ngày 27.5.1964: 
''Tôi thức cả đêm hôm qua suy nghĩ về điều này...và càng nghĩ càng thấy khó chịu. Có 
vẻ như chúng ta đang đi vào một vụ Cao Ly khác. Một khi đã nhào vào thì tôi không biết 
làm sao ra khỏi được. Tôi thấy nó không đáng cho ta phải chiến đấu, tôi thấy không có 
hy vọng thoát ra và đó là cái vũng lầy sâu nhất''. 
 
 
Trong thời gian ấy (1964), Johnson nhìn thấy Hà Nội có khả năng cắt đôi miền Nam ở 
tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ông ta đã làm cho Hà Nội chới với khi gởi nhiều quân Mỹ tới 
Nam Việt Nam. Hà Nội sẽ cắt miền Nam dễ dàng vì sự hỗn loạn của Quân Lực Nam Việt 
Nam tiếp theo cái chết của ông Diệm.  
Johnson rất sợ bị Đảng Cộng Hòa buộc tội là ''quá mềm yếu'' khi đương đầu với cộng 
sản. Ông ta lo ngại là Đảng Cộng Hòa sẽ cử Đại Sứ Cabot Lodge (Đại Sứ Mỹ tại Sài 
Gòn) ra tranh cử. Nhật báo Los Angeles Times ra ngày 25.3.1997 kết luận rằng mặc dầu 
nhìn thấy sự tham chiến là tuyệt vọng nhưng ông ta vẫn đưa nước Mỹ vào một cuộc 
mạo hiểm không lối thoát, chung cuộc đưa tới cái chết của 58.000 binh sĩ Mỹ, trên một 
triệu thường dân Việt chết và gây chia rẽ trong quần chúng Mỹ hơn cả sự chia rẽ thời 
nội chiến Mỹ.  
 
Tuy quyết định gởi quân Mỹ và tạm thời cứu được Nam Việt Nam nhưng Johnson chọn 
sách lược Không thủ thắng. Ông ta cứ leo thang lần lần, cố ý chờ xem Hà Nội có 
''xuống thang không ?'' Kết quả đã ngược hẳn: Nước Mỹ leo thang đến đâu, Hà Nội đáp 
lễ tới đó. Còn nhớ năm 1905, một chiến lược gia lỗi lạc của Anh Quốc là Đô Đốc 
Johnson Fisher phát biểu về sự leo thang trong chiến tranh: ''Thực chất của chiến tranh 
là sự tàn bạo. Theo chiến tranh mà tiết chế cầm chừng là ngu xuẩn. Phải ra tay trước! 
Phải đánh mạnh và đánh khắp nơi''.  
 
Lyndon Johnson còn bị ám ảnh bởi chiến thuật biển người của Trung Cộng trong chiến 
tranh Cao Ly 1950-1953. Do đó, ông ta hết sức hạn chế các mục tiêu trên lãnh thổ Bắc 
Việt để không ''chọc giận'' Bắc Kinh. Ngay cả các vị trí của cộng sản Hà Nội trên lãnh thổ 
Lào giáp với biên giới Nam Việt Nam cũng được coi là bất khả xâm phạm (máy bay và 
binh sĩ Mỹ không được tấn công vào đó!!) Đã có những Phi Công Mỹ phàn nàn rằng 
chính Johnson đích thân ấn định mục tiêu để oanh tạc ở phía Bắc vĩ tuyến thứ 17.  
 
Trong khi từ từ leo thang, Johnson liên tiếp đưa ra những đề nghị dụ Hà Nội chấm dứt 
xâm lăng để được hưởng viện trợ phát triển kinh tế. Khi các đề nghị này được chuyển 
đến Hà Nội, Johnson đã được lời phúc đáp đầy khinh bỉ và nhục mạ của phía Hà Nội: 
''Theo chiến tranh là để chiến thắng chứ không phải để điều đình''.  
 
Sau hết, bản tánh và ý chí của Lyndon Johnson cũng như của dân tộc Mỹ chứng tỏ 
chính họ là quân bài yếu nhất của thuyết Domino. Trong một đêm của Tết Mậu Thân 
1968, chỉ cần một trung đội cảm tử cộng sản (không quá 40 tên) lọt được vào sân của 
Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn, tất cả đều đã bị giết hoặc bị bắt hết, là đủ làm cho tinh thần và 
ý chí của Johnson và của nước Mỹ sụp đổ. 



 
Tổng Thống xảo quyệt Richard Nixon  
 
Nixon có mẫu số chung với Johnson là sự ám ảnh thất cử nhưng con đường của Nixon 
để vào Bạch Cung dùng nhiều thủ đoạn hơn Johnson.  
 
Khi tranh cử năm 1968, Nixon không tìm đâu xa hơn đề tài Việt Nam. Ông ta hứa với cử 
tri Mỹ là sẽ mau lẹ hồi hương quân Mỹ. Đắc cử xong, ông ta đã tính ngay tới nhiệm kỳ 
thứ hai (1972). Nixon đáng mặt tiêu biểu cho giai cấp chính trị gia Mỹ: Rất nhiều tham 
vọng, xảo quyệt, mọi phương tiện đều tốt, miễn sao đạt được mục đích của tham vọng 
cá nhân, nếu cần thì hy sinh những kẻ khác. Viết về con người và sự nghiệp của Nixon, 
văn chương Mỹ có cả chục tác giả, khen có và chê cũng có. 25 năm sau khi ông ta từ 
chức để tránh cái nhục bị Quốc Hội hỏi tội và kết án (về điểm này, người ta phải kính nể 
ông so với sự vô liêm sỉ của Bill Clinton), vẫn còn có những cuốn sách viết về Nixon. 
Giới hạn chiều dài của sách chỉ cho phép chúng tôi viết vắn tắt về đường lối của ông ta 
để đưa nước Mỹ ra khỏi Vũng Lầy Đen Tối Việt Nam. Mắc bệnh chủ quan, tự tin và 
khinh địch cũng như tự tôn, Nixon mắc phải những lỗi lầm trọng đại mà không nhận 
thấy, lại còn tự coi là vĩ nhân của nước Mỹ. Tin rằng ông đi một nước cờ cao phi 
thường, ông đã đưa tay bắt tay của tên đồ tể Tàu Cộng Mao Trạch Đông. Đồng lõa đắc 
lực của Nixon và cũng gian hùng xảo quyệt không kém gì ông ta là Henry Kissnger, kẻ 
dàn xếp cho Nixon gặp Mao. 
 
 Lập luận của cặp gian hùng Nixon-Kissinger là vì Trung Cộng là quan thầy của Hà Nội 
thì khi bắt tay với họ Mao, Nixon sẽ buộc Hà Nội phải nhượng bộ nhiều khi thương 
thuyết. Nước cờ này và nhiều nước cờ khác làm cho Nixon tự đắc, coi mình là tay chơi 
cờ bịp có hạng. Thực ra, ông ta đang thua đậm mà không nhận ra.  
 
Riêng đối với việc rút khỏi Việt Nam, Nixon phát biểu điều được gọi một cách dao búa là 
Chủ Thuyết Nixon. Từ ngữ mỹ miều ấy ngụy trang một sự thật ô nhục, làm sao tháo 
chạy mà còn giữ được thể diện của một đại cường quốc. Ông ta đã mau lẹ và dễ dàng 
tìm được kẻ làm đá lót đường cho sự tháo chạy của nước Mỹ: Đó là Quân Lực của 
Đồng minh nhỏ bé Nam Việt Nam.  
 
Chỉ ít ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng 1969, Nixon loan báo sẽ đơn 
phương lần lần rút quân Mỹ về nước. Quyết định đơn phương này trái hẳn với tập tục 
quốc tế (phải có thỏa hiệp với đồng minh liên hệ rồi mới được rút). Cách rút và thời biểu 
rút còn tỏ rõ an toàn Quốc Gia của Nam Việt Nam đã bị xếp xó.  
 
Đến cuối năm 1969, từ 550.000 người, quân Mỹ chỉ còn để lại 475.000. Một năm sau, 
con số ấy rút xuống còn 335.000 và đến cuối năm 1971, chỉ còn 157.000. Mấy chục năm 
trước, Thống Chế Lyautey của Pháp than phiền khi Đồng Minh Tây Ban Nha loan báo 
đơn phương rút khỏi Maroc: ''Trời ạ! Một đạo quân sẽ rút khi phải rút, nhưng không thể 
nào báo trước cho địch quân biết rằng ta sẽ rút''.  
 
Trước lỗi lầm tai hại về chiến lược này của nước Mỹ. Hà Nội không cần hành động và 
cứ ngồi yêu chờ ngày quân Mỹ rút về hết. Nhưng trong lời tuyên bố rút khỏi Việt Nam, 
Nixon nói rằng ông muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam ''trong danh dự'', hiểu là bằng 
chiến thắng quân sự. Do đó mới có những cuộc dội bom bí mật xuống các căn cứ của 
cộng sản trên lãnh thổ Cao Mên, cuộc hành quân Việt-Mỹ vào mật khu Mỏ Vẹt năm 
1970 và cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào Hạ Lào.  



Bề ngoài, Nixon đề cao Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tự khen là ''công cuộc Việt hóa 
đã thành công'' nhưng thực chất của hai cuộc hành quân lớn ấy chỉ để Nixon ''mua thời 
gian'' một hai năm nữa cho đến khi rút hết quân Mỹ.  
 
Nixon không chịu thú nhận cái lý do ''mua thời gian'' này và chỉ thú nhận vào năm 1985 
khi ông ta phát hành cuốn ''No More Vietnams'' Tại trang 45 ông ta viết: ''Địch quân 
không thể đánh bại chúng ta. Chúng chỉ có thể làm cho chúng ta bỏ cuộc. Ta đã bỏ 
cuộc''. Hà Nội không cần phải đưa ra một sự nhượng bộ nào về chính trị.  
 
bỏ cuộc''. Hà Nội không cần phải đưa ra một sự nhượng bộ nào về chính trị.  
Sự tháo chạy ấy gây ảnh hưởng rất tai hại cho những binh sĩ Mỹ chưa đến ngày về 
nước. Trong khi chờ ngày về, tinh thần của họ sa sút thảm hại. Đại Tá Thủy Quân Lục 
Chiến Mỹ Robert Heinl (cũng là một chiến lược gia có hạng) được tác giả Thomas D. 
Boettcher trích dẫn tại 2 trang 398-399 của cuốn ''The Valor and The Sorrow'', ''Đạo 
quân Mỹ còn ở lại Việt Nam đã gần tới sự sụp đổ tinh thần. Họ từ chối chiến đấu, hạ sát 
các sĩ quan, hút bạch phiến và gần tới sự nổi loạn''. Boettcher kết luận rằng ''ngay cả cái 
nhân phẩm của người lính Mỹ cũng bị tước đoạt khi báo chí và truyền hình gởi những 
hình ảnh sa sút tinh thần của lính Mỹ về nước''.  
 
Ảnh hưởng của chủ thuyết Nixon đối với Quân Lực Nam Việt Nam còn tai hại hơn gấp 
trăm ngàn lần. Nixon khoe rằng hai cuộc hành quân lớn (Cao Mên 1970 và Hạ Lào 
1971) là một ''thắng lợi lẫy lừng về quân sự'' và tội nghiệp cho Đồng Minh nhỏ bé Nam 
Việt Nam vì cái thứ tự ái nhược tiểu cũng tỏ ra rất hãnh diện vì đã tấn công được vào 
hai căn cứ lớn của cộng sản. Sau hai chiến dịch này, các đơn vị ưu tú của Quân Đội 
Nam Việt Nam mất rất nhiều cấp chỉ huy lớn nhỏ. Thay thế họ bằng những người mới thì 
không khó, nhưng thay thế kinh nghiệm chiến đấu xương máu không dễ chút nào. Trong 
thực tế, sức mạnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã sút giảm nhiều sau hai chiến 
dịch ấy.  
 
Chiến dịch Hạ Lào (Lam Sơn 719) được thực hiện một cách gượng ép. Kissinger thú 
nhận rằng quân Mỹ trước đó dự tính mở cuộc tấn công vào Hạ Lào nhưng phải bỏ ý 
định ấy khi thấy kế hoạch dự trù dùng 60.000 quân mà vẫn thấy khó ăn. Ngoan ngoãn 
tuân theo lệnh của quân thầy Nixon, Nguyễn Văn Thiệu vơ vét các đại đơn vị thiện chiến 
của Nam Việt Nam tổng cộng được 17.000 người để đánh vào Hạ Lào.  
 
Báo chí Mỹ đánh giá chiến dịch Lam Sơn 719 một cách hằn học. Trong hồi ký ''A 
Soldier's Repost'' Tướng Westmoreland (Tư Lệnh quân Mỹ tại Việt Nam) viết: ''Tội 
nghiệp cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ chịu nhiều thiệt hại rất nặng nề và chiến 
đấu rất anh dũng, thế mà báo chí Mỹ chỉ đăng hình ảnh một số binh sĩ Việt Nam Cộng 
Hòa bán lấy chân máy bay trực thăng để nói rằng Quân Đội ấy không dám chiến đấu''. 
 
Nixon muốn rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải làm cho bằng được cái việc mà 
hơn nửa triệu quân Mỹ với khối lượng hỏa lực ghê gớm đã không làm được. Ép Quân 
Đội ấy phải đạt mục tiêu vĩ đại mà không cung cấp các phương tiện dồi dào và hữu hiệu 
thì đó là sự bất lương trắng trợn không thể biện minh. Người Mỹ có nói đến sự trang bị 
cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thêm 11 Tiểu Đoàn Pháo Binh, nhưng khối hỏa lực 
ấy làm sao thay thế được khối hỏa lực hùng hậu của quân Mỹ. Chỉ riêng pháo đài bay B-
52 dùng vào mục tiêu chiến thuật đã có sức mạnh đập tan mau lẹ các cuộc tập trung 
quân của Hà Nội.  
 
Nhưng những bất lợi cho Nam Việt Nam không phải chỉ có thể. Quốc Hội Mỹ long trọng 
hứa rằng khi Nixon hồi hương quân Mỹ thì sẽ cung cấp cho Nam Việt Nam ''đủ phương 



tiện để chiến đấu tự vệ''. Chỉ ít ngày sau khi Nixon nhậm chức, cái Quốc Hội ấy do Đảng 
Dân Chủ nắm đa số đã mau lẹ cắt các viện trợ cho Nam Việt Nam. Dã man hơn nữa là 
Đảng Dân Chủ buộc Nixon phải tiết lộ các kế hoạch rút quân rồi thông báo các kế hoạch 
ấy cho phía Bắc Việt biết.  
 
Điều này cũng vẫn chưa tai hại cho Việt Nam bằng cuộc mặc cả mà thực chất là việc 
bán đứng Đồng Minh nhỏ bé Nam Việt Nam Cộng Hòa để đổi lấy chữ ký của Hà Nội tại 
bàn hội nghị ở Paris Người Việt Quốc Gia sẽ vô cùng đau lòng khi biết lý do khiến Hà 
Nội phải ký thỏa hiệp ngưng bắn tại Paris. Việc đặt mìn ở Cảng Hải Phòng và những đợt 
oanh tạc ghê gớm vẫn chưa lay chuyển được sự ngoan cố của Hà Nội. Nhân chứng 
Stephen Young tiết lộ rằng vì cặp Nixon-Kissinger cam kết sẽ không đòi Hà Nội rút quân 
về phía Bắc vĩ tuyến 17 khi quân Mỹ rút nên Hà Nội chịu ký thỏa hiệp. Thỏa hiệp ấy là 
bản án khai tử miền Nam tự do.  
Trên đại nhật báo Wall Street Journal đề ngày 23.1.1996, Stephen Young viết rằng vì Hà 
Nội không nhúc nhích nên Kissinger yêu cầu Đại Sứ Mỹ Ellsworth Bunker tại Sài Gòn 
đưa ra một đề nghị mới cho Hà Nội. Kissinger đã trắng trợn sửa đổi đề nghị của Bunker 
bằng khoản để cho Bắc Việt giữ lại các đơn vị cộng quân trên lãnh thổ Nam Việt Nam từ 
đầu tháng 5 năm 1971, nhiều tháng trước khi hội nghị Paris mở phiên họp tháng 10 năm 
1972 đi tới sự hình thành bản thỏa hiệp ngưng bắn.  
 
Để đổi lấy sự nhượng bộ nói trên, Hà Nội làm ra vẻ thỏa thuận để chính quyền Thiệu tồn 
tại và để quân Mỹ rút trong tư thế ''bề ngoài coi được''. Ở đây, ta lại thấy Nixon bị Bắc 
Việt lừa dối trắng trợn khi tung gần hết quân đội miền Bắc tấn công vào khắp lãnh thổ 
Nam Việt Nam trên nhiều mặt trận một lúc vào mùa Hè 1972 1972 là năm nước Mỹ bầu 
cử Tổng Thống. Nixon tin rằng thỏa hiệp ngưng bắn ký tại Paris sẽ giúp ông ta hốt phiếu 
cử tri Mỹ dễ dàng.  
 
Đối với một người cao ngạo như Nixon, cuộc tổng tấn công của Bắc Việt vào năm bầu 
cử là một sự sỉ nhục to lớn và làm giảm hy vọng tái đắc cử của ông ta.  
Trong cuốn băng thâu lời của Nixon tại Bạch Cung khi Hà Nội mở cuộc tấn công, ông ta 
nghiến răng chửi rủa Bắc Việt: ''Lũ chó đẻ ấy sẽ lãnh đòn như chưa bao giờ được lãnh 
đòn như thế''. Sự căm hờn của Nixon khi ra lệnh dập tan cuộc tấn công của cộng quân, 
cộng thêm với những lỗi lầm tai hại về chiến lược và chiến thuật của Võ nguyên Giáp, 
(báo chí Tây phương thường ca tụng hắn là ''thiên tài quân sự'') đã đưa quân Bắc Việt 
tới thảm bại. Được hỏa lực của Không Quân và Lục Quân Mỹ yểm trợ, Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa phản công mãnh liệt.  
 
Bị tổn hại rất nặng nề, Bắc Việt phải chấm dứt cuộc tổng tấn công nhưng căn cứ vào sự 
mặc cả bí mật với Kissinger ngày 31.5.1971, Hà Nội ung dung để quân lại trên lãnh thổ 
Nam Việt Nam. Thế giới ca ngợi cuộc phản công dũng cảm của Quân Đội Nam Việt 
Nam, nhưng tiềm năng chiến đấu của Quân Đội ấy lại suy nhược thêm nữa, đến nỗi 
không kịp hồi phục khi Hà Nội mở cuộc tổng tấn công chót đầu năm 1975 
 
Là cộng sự viên đắc lực của Đại Sứ Bunker từ 1967 đến 1973, nhân chứng Stephen 
Young được đọc những Công Văn Mật trao đổi giữa Hoa Thịnh Đốn và Bunker. Ông ta 
cho biết Kissinger rất hãnh diện vì đã làm cho Hà Nội chịu ký thỏa hiệp.  
Nhiều năm sau cái chết của Nam Việt Nam, ông Young đích thân hỏi Nixon xem có biết 
rằng Kissinger đã tự ý sửa bản đề nghị của Bunker không. Nixon trả lời là ''không'' và lập 
tức nói lảng sang đề tài khác.  
 
Stephen Young phân tích rằng Kissinger đã theo lời Cố Vấn của Jean Saintery (đại diện 
của De Gaulle năm 1945 để thương thuyết cho quân Pháp trở lại Đông Dương). Saitery 



đã hợp tác chặt chẽ với Hồ chí Minh để tận diệt các đảng phái của người việt Quốc Gia. 
Từ đó, Saintery chỉ tin cậy vào họ Hồ, đồng thời, nên coi thường các đảng phái Quốc 
Gia. Hắn đã thảm nhiên đưa Đồng Minh Nam Việt Nam vào vòng nô lệ của cộng sản Hà 
Nội, với sự đồng lõa rõ rệt của Nixon. 
 
Vài nét tóm tắt chiến lược tự kiêu và tự diệt của đại cường quốc Mỹ  
Đoạn dưới đây chỉ tóm tắt ghi một số lỗi lầm tiêu biểu nhất cho đường lối chiến tranh 
Việt Nam của nước Mỹ.  
 
NHÌN LẠI CHIẾN LƯỢC PHÒNG THỦ NAM VIỆT NAM  
 
Nước Mỹ cung cấp cho Nam Việt Nam vũ khí tiền bạc, đồ quân trang, cung cấp luôn cả 
những cặp lon, cấp hiệu trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa nữa. Nói cho rõ, đó là ông 
chủ của cuộc phòng thủ Nam Việt Nam.  
Nhìn lên bản đồ Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở lại, người ta sẽ thấy tội nghiệp cho sự tồn 
tại của Nam Việt Nam. Khi rút về nước, người Pháp để lại cho Nam Việt Nam một cử chỉ 
lương thiện và tình cảm. Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Sự Đông Dương khi trao lại 
cho chính quyền Ngô Đình Diệm thì Trung Tâm được đổi tên là Trường Chỉ Huy và 
Tham Mưu các tài liệu huấn luyện đều nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến sắp tới, Bắc 
Việt sẽ không đánh tràn qua vĩ tuyến 17 (như Bắc Cao Ly đánh tràn qua vĩ tuyến 38) mà 
sẽ xâm nhập miền Nam qua ngã dãy Trường Sơn. Với rừng núi trùng trùng, điệp điệp 
như vậy, không có cách nào ngăn chặn được sự xâm nhập. 
 
Quan thấy Mỹ dĩ nhiên gạt bỏ lời cảnh cáo của người Pháp vì cho rằng kẻ bại trận 
không có gì để cố vấn cho người khác. Do đó, quan thấy Mỹ ấn định việc phòng thủ 
Nam Việt Nam theo kinh nghiệm của chiến tranh Cao Ly. Miền Trung được bảo vệ bằng 
3 sư đoàn bố trí theo chiều sâu của lãnh thổ. Một sư đoàn nhẹ (danh xưng là Sư Đoàn 
Khinh Chiến) giữ phía Bắc Quảng Trị và phía Nam vĩ tuyến 17. Sư Đoàn 1 và Sư Đoàn 2 
(gọi là Sư Đoàn Dã Chiến) giữ Huế và Đà Nẵng.  
 
Theo lý thuyết thì cách bố trí ấy đúng sách vở của binh pháp Mỹ, với hai nhược điểm 
sinh tử. Một là để trống toàn thể sườn phía Tây đầy rừng núi. Hai là các lối phòng thủ trì 
hoãn chiến ấy đòi hỏi quân chiến đấu phải có phương tiện chuyên chở thật lưu động. Cả 
3 sư đoàn đều chỉ có ít xe vận tải GMC, Sư Đoàn Khinh Chiến giữ vai trò ''tổng tiền đồn'' 
lại còn nghèo về xe cộ hơn nữa. Không cần phải là một chuyên gia quân sự cũng có thể 
thấy trước số phận của Nam Việt Nam khi Bắc Việt đưa đủ số quân theo rừng núi vào 
Nam, phối hợp với quân địa phương và quân du kích ở miền Nam để hợp lực đánh phá.  
Cường quốc Mỹ tự tin ở máy móc và kỹ thuật đến nỗi mắc phải những sai lầm bi hài. 
Năm 1968, khi đắc cử Nixon và Bộ Tham Mưu ngồi trước máy điện toán và hỏi ''chừng 
nào nước Mỹ thắng cuộc chiến tranh Việt Nam ?'' Từ màn ảnh hiện ra câu trả lời: ''Quý 
vị đã thắng từ năm 1964 rồi''. 
 
Trong khi tin rằng sức mạnh quân sự của nước Mỹ dư sức đè bẹp cuộc xâm lăng của 
Bắc Việt, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ McNamara tuyên bố lập một hệ thống hàng rào 
điện tử dọc theo Quốc Lộ 9, từ bờ biển vào sâu trong rừng núi để chận sự xâm nhập. 
Rồi dọc theo đường mòn mang tên Hồ chí Minh, nước Mỹ thả xuống những dụng cụ tối 
tân nhất để ''nghe'' và ''dò tìm'' các cuộc xâm nhập của cộng quân. Cả hai ý kiến ấy đều 
thất bại.  
 
Điều ngu xuẩn kế tiếp là việc dùng thuốc khai quang. Không thể hiểu được một nguyên 
tắc sơ đẳng của chiến tranh du kích (bám chặt lấy dân như cá với nước, người Mỹ rải 



thuốc khai quang ở những nơi cho rằng cộng quân sẽ đi qua. Mùa màng chết, dân bị tật, 
lính của Mỹ mang bệnh vì thuốc nhưng lính cộng sản không chết.  
 
Cái huyền thoại ''bàn tay lông lá'' truyền trong dân gian Việt Nam để thần thánh hóa cơ 
quan CIA Mỹ đã bị giải trừ trong chiến tranh Việt Nam. Trạm (người Mỹ gọi là station) 
CIA tại Nam Việt Nam có tới 600 người, đó là cả một đạo quân tình báo, với những nhân 
viên mang giày da lộn màu cam, lái xe bốn cửa hiệu Colt. 600 nhân tài này không giúp 
được bao nhiêu cho công cuộc diệt cộng quân, nhưng đã có công lớn trong mưu giết 
ông Diệm.  
 
Vào những tháng chót của cuộc chiến bế tắc, Cơ Quan CIA này còn lãnh thêm hai điều 
nhục nhã khác. Tại Quốc Hội Mỹ, trùm William Colby không có đủ khí phách và sự nhiệt 
thành để thuyết phục bọn dân cử Mỹ về sự cần thiết và tính cách chính đáng của Chiến 
Dịch Phượng Hoàng, để lại ấn tượng rất xấu trong dư luận Mỹ Điều nhục nhã kia là sự 
ngu dại của trùm CIA Sài Gòn là Thomas Polgar (gốc Hung Gia Lợi). Vì tình đồng 
hương, Polgar rất thân thiết với Trưởng phái đoàn Hung Gia Lợi trong Ủy Ban Giám Sát 
Ngưng Bắn, Polgar không khai thác được điều gì quan trọng trong khi tên Trưởng phái 
đoàn Hung khai thác được nhiều điều hữu ích cho Hà Nội nhờ mối liên lạc thân hữu với 
Polgar. Tên Hung này ung dung đi khắp miền Nam chụp hình và thâu lượm tin tức quân 
sự và chính trị của miền Nam rồi chuyển cho Hà Nội. Hắn ru ngủ trùm Polgar đắc lực 
đến nỗi CIA Sài Gòn gần như mù tịt về tình báo trước khi quân Bắc Việt tấn công vào 
Ban Mê Thuột. 
 
Nước Mỹ chiến đấu tại Nam Việt Nam với một lỗ thủng rất lớn trong áo giáp ngay từ lúc 
khởi đầu. Đó là sự để mặc cho hậu phương của đối phương được an toàn trong khi hậu 
phương của nước Mỹ rất rối loạn. Nguyên tắc giữ một hậu phương an toàn là nguyên 
tắc sơ đẳng, nhưng căn bản để chiến tranh du kích tồn tại và phát triển chiến tranh Việt 
Nam I đưa Pháp tới thảm bại khi Trung Cộng được rãnh tay mặc sức tiếp tế cho Hồ chí 
Minh. Tại Hy Lạp, quân du kích bị diệt khi quân chính phủ đóng kín được biên giới. Tại 
Phi Luật Tân, tại Mã Lai, quân du kích hết thở khi chính phủ hợp pháp tách được dân ra 
khỏi quân du kích...85% đồ tiếp liệu quân sự của Bắc Việt được chở tới qua đường biển. 
Mỗi ngày có nhiều tàu ngoại quốc cặp bến Hải Cảng Hải Phòng và một số Cảng khác để 
rỡ hàng. Tổng Tư Lệnh quân Mỹ tại Thái Bình Dương là Đô Đốc Grant Sharp đã đề nghị 
từ sớm là phải dùng máy bay thả mìn xuống Vùng Duyên Hải Bắc Việt. Chính quyền Mỹ 
không nghe theo.  
 
Mãi đến mùa Hè 1972, khi quân Bắc Việt đánh tràn qua vĩ tuyến 17, Nixon mới ra lệnh 
phong tỏa đường biển của Bắc Việt. Kết quả: Chỉ trong một ngày, Hải Quân Mỹ đã hoàn 
tất cuộc phong tỏa. Phí tổn chưa tới một triệu Mỹ kim và không một Quân Nhân nào của 
Mỹ bị thương hoặc chết.  
 
Đô Đốc Sharp gay gắt đặt câu hỏi là tại sao không phong tỏa đường biển của Bắc Việt 
từ năm 1964, 1965, 1966 hay ngay cả vào năm 1969 nữa.  
 
Đô Đốc Sharp cũng đề nghị dùng máy bay đánh phá đường tiếp tế trên bộ từ Hoa Lục 
đưa tới Bắc Việt. Hoa Thịnh Đốn bật đèn xanh cho biện pháp này quá trễ, rồi còn kèm 
theo những quy luật hạn chế quái đảm đến nỗi có dội bom cũng không gây được nhiều 
thiệt hại cho Bắc Việt nên qua tin tức, Hà Nội biết trước máy bay Mỹ sẽ đánh mục tiêu 
nào.  
 
Máy bay Mỹ bị bắn hạ nhiều vì khi bay tới nơi đã được phi đạn phòng không chờ sẵn 
Trong cuốn ''Stratergy for defeat'', Đô Đốc Sharp viết: ''Đã rõ là lỗi của những kẻ gây ra 



thất trận không phải là những người mặc quân phục mà là những tên dân sự ngồi tại 
Hoa Thịnh Đốn, đẻ ra cái chính sách như đáp ứng lần lần, đáp ứng mềm dẻo, dội bom 
rồi lại ngưng, rồi lại dội bom, thương thuyết để thắng, sau đó tự trói một tay của mình lại 
để tự kiềm chế để chung cuộc bỏ chạy''.  
 
Đối với mạng sống của Binh Sĩ Nam Việt Nam và Mỹ, để ngỏ đường tiếp tế chiến lược 
của Bắc Việt và bất xâm phạm vào hậu phương của Bắc Việt là tội đại sát nhân, gây 
chết chóc cho Binh Sĩ Nam Việt Nam và Đồng Minh. Đô Đốc Sharp kết luận: ''...khi 
chúng ta chấp nhận sự bại trận sau khi đã mất trên 55.000 tử sĩ và trên 300.000 binh sĩ 
bị thương và trên 150 tỷ Mỹ kim để đài thọ cuộc chiến ấy, dường như chúng ta minh 
bạch nói cho thế giới biết rằng chung cuộc, nước Mỹ đã mất mọi ý thức về danh dự là ý 
thức đi đôi với sự lãnh đạo. Tôi lo ngại cho hòa bình của thế giới''. 
 
NẾU NAPOLÉON CÒN SỐNG... 
Nếu Napoleon còn sống và được mời đi thăm cảnh sinh sống và chiến đấu của người 
lính Việt Nam Cộng Hòa thì chắc chắn ông ta, với con mắt của một chiến lược gia kiêm 
chiến thuật gia đại tài, sẽ phải kết luận rằng: ''không thể tin là trong khung cảnh và hoàn 
cảnh tồi tệ như vậy mà người lính Việt Nam Cộng Hòa có thể bền tâm chiến đấu dai 
dẳng trong hơn hai chục năm Tài liệu nghiên cứu của cơ quan viện trợ quân sự Mỹ tại 
Việt Nam (MACV) viết rằng: ''...Một trong các điều bất lợi lớn nhất của Quân Lực Nam 
Việt Nam là nạn đào ngũ. Và đó cũng là một vấn đề kỳ lạ. Không ai chối cãi được rằng 
có nhiều người đào ngũ, nhưng ít thấy có chuyện đào ngũ để đi theo địch. Có những 
người đào ngũ vì phải chiến đấu xa nhà. Họ bỏ về nhà để thăm nom gia đình, một bổn 
phận thiêng liêng của mọi người con Việt Nam hiếu thảo. Có những người đào ngũ để 
rồi lại gia nhập Địa Phương Quân hoặc Nghĩa Quân để có thể chiến đấu gần sinh quán 
của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn đào ngũ là vì lý do nhớ nhà, lo lắng cho 
thân nhân và không biết những người thân ấy sống ra sao''. (MACV), Command History, 
1970, II: VII-29 CMH Feb, 1970, trang 54)  
 
Guenter Lewy vắn tắt nên hình ảnh tối tăm của người lính Việt Nam Cộng Hòa: ''...sự 
săn sóc, điều trị các thương binh trong các nhà thương chen chúc thì rất nghèo nàn, xin 
được một vài ngày nghỉ phép rất khó. Lương tháng quá ít của một người lính không bao 
giờ giúp họ đủ sống, nhất là khi có nạn lạm phát. Mỗi người nhập ngũ vào Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa đều kể là ở đó suốt đời ''chỉ có cái chết, sự tàn phế hoặc đào ngũ 
mới đưa họ ra thoát cuộc đời ấy''. (Guenter Lewy,''America in Vietnam'', trang 172-1973)  
 
Một Cố Vấn của Mỹ tại Việt Nam là Dwinght Owen xác nhận: ''Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa không có những thứ mà quân đội nhiều quốc gia khác vẫn có, như lương bổng khá, 
chỗ ở khả quan, khẩu phần hành quân tốt, được nghỉ phép dễ dàng và nhiều lợi ích 
khác nữa. Những sự thiếu thốn ấy làm sa sút tinh thần và làm giảm hiệu năng chiến đấu 
của binh sĩ''. (Robert Asprey, ''War in the Shadows'', trang 1163)  
 
Tính đến tháng 4 năm 1974, miền Nam Việt Nam đã có 95.371 phế binh, 168.472 quả 
phụ tử sĩ và 231.508 cô nhi, con của tử sĩ. Ngay cả đến việc khai báo để lãnh tiền tử 
tuất, trợ cấp, sau khi chồng con chết cũng không được dễ dàng, đến nỗi Guenter Lewy 
phải than: ''...cô nhi, quả phụ tử sĩ đều gặp rất nhiều khó khăn khi đi lãnh trợ cấp, vì gặp 
nạn tham nhũng hoàn hành''. (Guenter Lewy, ''America in Vietnam'', trang 219) 
 
Trên tạp chí Encounter, số phát hành tháng 8 năm 1981, nhà báo kỳ cựu người Mỹ là 
Robert Elegant nêu lên một trong nhiều tội ác của đám báo chí Tây phương: ''Thật là 
thản hại cho báo chí Tây phương khi không tường thuật đầy đủ về cuộc chiến đấu của 
Nam Việt Nam tuy Nam Việt Nam đã phải lãnh phần lớn của cuộc chiến đấu vì đám ký 



giả ấy sợ chết không dám đến với các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa. Họ còn tránh né các 
đơn vị Nam Việt Nam vì óc khinh miệt và kỳ thị...Mặc dầu có nhiều nhược điểm nhưng 
trên hết, Nam Việt Nam bại trận tại Hoa Thịnh Đốn, Nữ Ước, Ba Lê và Luân Đôn. Các 
sự bại trận của báo chí đưa tới sự bại trận trên chiến trường''.  
 
Richard Nixon là Tổng Thống sau chót của nước Mỹ dính líu sâu rộng tới chiến tranh 
Việt Nam (nhưng chỉ là để tháo gỡ hồi hương quân Mỹ chiến đấu tại Việt Nam). Là một 
chính trị gia xảo quyệt, ông ta chỉ cần giữ được chút thể diện cho cường quốc Mỹ khi bỏ 
cuộc, còn số phận của Đồng Minh nhỏ bé Nam Việt Nam ra sao thì ông ta không hề bận 
tâm.  
 
Quân Lực Nam Việt Nam đã được ông ta dùng làm vật tế thần, lót đường cho quân Mỹ 
rút về nước. Ông ta đã có một sự vớt vát khi viết về Quân Lực Nam Việt Nam trong cuốn 
''No More Vietnams'' ông ta là tác giả. ''Báo chí của chúng ta mô tả người lính của Nam 
Việt Nam là hèn nhát, quả thật là có một số đơn vị Nam Việt Nam tan tác dưới hỏa lực 
của năm 1975. Điều này xảy ra cho mọi quân đội, kể cả Quân Đội Mỹ, trong bất cứ cuộc 
chiến nào. Nhưng điều quan trọng là phải nhìn nhận rằng không nên đòi hỏi quá nhiều 
nơi một người lính để chiến đấu dũng cảm khi đạn dược của anh ta chỉ còn nhỏ giọt và 
đạn dược của đối phương không bị hạn chế...  
 
''Nếu những gì báo chí nói về Quân Đội Nam Việt Nam là đúng thì Nam Việt Nam đã 
không tồn tại lâu như vậy. Thành tích ghi nhận được cho thấy binh sĩ Việt Nam Cộng 
Hòa đã chiến đấu anh dũng trong nhiều trận cho đến phút chót ở năm 1975. Những bản 
phân tích quân sự khách quan đều ghi rằng nếu để binh sĩ hai bên giao tranh theo thế 
một chọi một thì người lính miền Nam Việt Nam giỏi hơn người lính miền Bắc. Sau khi 
chúng ta rút đi rồi thì Đồng Minh Nam Việt Nam chịu nhiều thương vong hơn số thương 
vong của chúng ta trong toàn thể cuộc chiến''. 
 
Ngày 25.1.1983 đại nhật báo The Wall Street Journal của Mỹ đăng một bài bình luận của 
Luật Sư Lawrence L O'Brien tựa là ''The Final Conquest of Vietnam: A Look Back''. Bài 
này được viết để kiểm điểm kết quả sau 10 năm ký thỏa hiệp ngưng bắn Paris năm 
1973 để Mỹ rút khỏi Việt Nam. Tác giả chứng minh rằng dư luận thế giới và Quốc Hội 
Mỹ đều đã bị cộng sản Hà Nội dụ và lừa dối dễ dàng như đứa trẻ nít trong thủ đoạn xảo 
quyệt ''vừa đánh vừa đàm''. Điều thứ hai mà ông ta chứng minh là phương tiện mà khối 
cộng sản đã cung cấp cho Hà Nội.  
 
Nước Mỹ điều động 5.000 quân xa để vận chuyển Lộ Quân I và Lộ Quân II qua mấy 
trăm cây số trên đất Pháp để đánh quân Đức. Thành tích chuyển vận ấy về sau được 
giới quân sự Mỹ trầm trồ khen ngợi. Luật Sư O'Brien nhắc lại là thành tích trên đây bị lu 
mờ khi Hà Nội dùng trên 10.000 chiến quân xa để vận chuyển từ 16 đến 20 sư đoàn lính 
chính quy xuyên qua vùng rừng núi để tiến chiếm miền Nam mùa Xuân năm 1975. Luật 
Sư O'Brien kết luận rằng ''Lấy từng đơn vị chọi từng đơn vị, từng cá nhân chọi từng cá 
nhân thì Quân Lực Nam Việt Nam đã liên tiếp tỏ ra hơn hẳn quân đội miền Bắc. Tuy 
nhiên, miền Nam đã không có được giới lãnh đạo quân sự và dân sự lỗi lạc ở cấp cao 
nhất và cũng không có được sự yểm trợ tinh thần bền bỉ cũng như sự yểm trợ vật chất 
của nước Mỹ''.  
 
Khi lượng định về hiệu năng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, báo chí và các tác giả 
Mỹ đều không nhìn người lính ấy trong khung cảnh rất tồi tệ của Nam Việt Nam, không 
có lãnh đạo, không có binh thuyết, khung cảnh xã hội ở chung quanh thì vô cùng bạc 
bẽo và vô ơn, đời sống của vợ con binh sĩ tệ hơn đời sống loài gia súc và khi người lính 
nằm xuống rồi thì vợ con họ còn điêu đứng hơn nữa...Câu nói thông thường mà người 



ta thường được nghe báo chí và các nhà quan sát Mỹ cũng như của Tây phương nói là 
''tại sao người Việt của phía đối phương chiến đấu dũng mãnh như thế mà người Việt 
phía chúng ta lại yếu kém như thế ? 
 
Chỉ cần một hai thí dụ sẽ đủ để chứng minh rằng nhận xét ấy bất lương và vô lý. Trong 
chín tháng đầu của năm 1966, các Cố Vấn Quân Sự Mỹ đáng giá Quân Lực Nam Việt 
Nam là có 32% tổng số đơn vị chiến đấu Việt Nam Cộng Hòa có hiệu năng yếu kém 
hoặc tầm thường. Các Cố Vấn này cho rằng lý do chính yếu đưa tới sự yếu kém của 
32% kể trên là sự chỉ huy tồi, kết quả của chế độ tuyển chọn sĩ quan vì lòng trung thành 
với chính quyền hơn là vì kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu. Hiển nhiên là cách đánh 
giá như thế quá phiến diện. Do đó, sau này, một Chuyên Gia kiêm Giáo Sư của Mỹ là 
Guenter Lewy đưa ra một cách đánh giá khác, tương đối lương thiện hơn để nhận định 
về sức chiến đấu của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Lewy viện dẫn tài liệu nghiên cứu 
của phúc trình OASD (SA) SEA Analysis Repost, tháng 9 năm 1966, trang 19 và tháng 
11 năm 1968, trang 35 để cho hay rằng mỗi khi chiến đấu, tính theo từng cá nhân binh sĩ 
trong mỗi Tiểu Đoàn chiến đấu thì người lính Mỹ được yểm trợ bằng Pháo Binh và 
Không Quân mười lần nhiều hơn sự yểm trợ dành cho người lính Nam Việt Nam, Trong 
cuốn ''America in Vietnam'' của Guenter Lewy, trang 182-183 ông ta viết rằng ít ra cũng 
phải nhìn nhận là khả năng chiến đấu của Quân Đội Mỹ cao hơn là vì có nhiều Pháo 
Binh hơn, được cơ giới hóa để lưu động hơn và được Không Quân yểm trợ mạnh hơn 
và nhiều hơn.  
 
Trong khi đó, Lewy không quên nhắc thế giới bên ngoài biết rằng trong khi cộng quân 
tung hoành ở Nam Việt Nam với tiểu liên AK-47, AK-50, B-40. B-41 từ sớm thì mãi đến 
cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968, ''người lính Nam Việt Nam vẫn còn dùng khẩu súng 
trường cổ lỗ M-1 của Thế Chiến II''. Ở một đoạn khác của cuốn America in Vietnam, 
Lewy lại đưa một dẫn chứng khác: ''người Mỹ nhìn nhận rằng sau khi Mỹ rút đi rồi thì 
hiệu năng chiến đấu của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã tăng nhiều. Hiệu năng ấy gia 
tăng từ cuộc phản công để đẩy lui công quân hồi Tết Mậu Thân năm 1968, trong cuộc 
tổng phản công này,  
 
Quân Lực Nam Việt Nam đã chiến đấu giỏi hơn sự dự đoán của bên ngoài rất nhiều, thế 
rồi từ 1970 đến 1971, Quân Lực Nam Việt Nam đã mở các cuộc hành quân lớn, nhiều 
gấp ba lần số cuộc hành quân tương tự của các năm 1966 và 1967, với kết quả là Quân 
Lực ấy chịu thương vong nhiều hơn trước gấy hai lần''. (Tài liệu OASD (Comptroller) 
SEA Satistical Summary, Table 35, 18.4.1973  
 
. Ngoài cách đánh giá phiến diện đã ghi ở phần trên, nước bạn Mỹ dùng cách đối xử nào 
với Quân Lực của Đồng Minh nhỏ bé Nam Việt Nam ? Câu hỏi này ít được nêu lên, khi 
còn lính Mỹ ở Việt Nam và lại càng ít được người Mỹ hữu trách trả lời. Phải chờ tới năm 
1983 thì người Việt Quốc Gia lưu vong mới được nghe một nhân vật của chính quyền 
Mỹ ở cấp chiến lược thẳng thắn trả lời câu hỏi trên. Câu trả lời ấy được in trong cuốn 
''Vietnam As History: Ten Years After The Paris Peace Accords'', University Press of 
America xuất cản đầu năm 1984 từ trang 86 đến trang 97)  
 
Trong sách vừa kể, người ta được biết rằng vào mùa Xuân năm 1983, tại Smithsonian, 
Hoa Kỳ, trong một cuộc hội thảo để rút kinh nghiệm về chiến tranh Việt Nam, quy tụ trên 
50 nhân vật ưu tú thuộc nhiều ngành của xã hội Mỹ, Phân Tách Gia Allen Goodman 
thuyết trình hẳn một đề tài dặc biệt về mối liên lạc giữa Việt Nam Cộng Hòa và nước Mỹ 
trong chiến tranh Việt Nam. Chủ điểm của Goodman là nước Mỹ ''chưa bao giờ chịu tìm 
hiểu Đồng Minh Nam Việt Nam''. Goodman nêu vài nhận định để chứng minh những 
thiệt thòi phi lý của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  



 
Thí dụ vì Thiệu cai trị theo lối giặc cướp cho nên nước Mỹ nói rằng Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa được điều khiển như đó là một cuộc kinh doanh, rằng nhiều cấp chỉ huy ngần 
ngại không muốn giao tranh với cộng quân...Goodman phàn nàn rằng vì cái thiên kiến 
đối với một số cấp chỉ huy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà người Mỹ ít chịu chú ý 
khi các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng trong nhiều trận đánh. Thí dụ 
về lời tố cáo rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là ''hèn nhát''. Goodman chứng minh 
Quân Lực ấy đã phải trả giá rất đắt trong cuộc chiến, với số tử trận trên 200.000 và số bị 
thương hơn nửa triệu. 
 
 ''Tướng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ Lewis Walt chua chát bình luận rằng ''không phải 
ngồi du hí tại Sài Gòn mà có con số chết chóc lớn như vậy'  Lời tiết lộ nhục nhã nhất cho 
nước Mỹ được Goodman nêu lên tại cuộc hội thảo, liên hệ đến phương cách mà người 
Mỹ đã áp dụng khi hành quân phối hợp với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo lời 
Goodman thì chiến lược của người Mỹ tại Việt Nam dựa trên tiền đề là ''quân Mỹ chiến 
đấu giỏi hơn'', và đạt được chiến thắng lớn hơn, cho nên Quân Đội Mỹ chỉ giao cho 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vai trò phụ, thí dụ giữ an ninh bên sườn cho các đơn vị 
Mỹ chủ lực của cuộc hành quân, hoặc giao cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa các vai 
trò thứ yếu khác. Theo chủ trương ấy, ''nếu thắng trận thì Quân Đội Mỹ được hưởng 
công lao và vinh dự, trái lại, nếu thua trận thì trút hết mọi trách nhiệm lên đầu Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa'' Goodman đưa ra kết luận, tuy vinh dự cho Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa nhưng là thứ vinh dự trong tủi nhục và cay đắng: ''Tuy bị lãnh đạo tồi, nhưng 
người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn luôn chiến đấu và luôn luôn tử trận''.  
 
Những tiếng nói can đảm  
 
Theo dõi dư luận quốc tế đối với Nam Việt Nam sau sự sụp đổ năm 1975 và dư luận ấy 
khăng khăng lên án Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là ''không chịu chiến đấu'', chúng tôi 
kinh hoàng khám phá rằng thì ra để che đậy sự hèn nhát tập thể của chính mình, cái thế 
giới ấy mặc tình vu khống cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
Thế giới chưa hết người lương thiện. Ít ra đó cũng là một niềm an ủi cho Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa. Những tiếng nói này khá nhiều và chúng tôi chỉ chọn lựa một vài tiếng 
nói tiêu biểu cho sự can đảm và lương thiện trí thức ấy.  
 
TƯỚNG LEWIS WALT  
TƯ LỆNH THỦY QUÂN LỤC CHIẾN TẠI VIỆT NAM  
(Sách ''Strange War, Strange Strategy'')  
 
''...Vào một ngày nắng chói chang tại Quảng Ngãi, một Tiểu Đoàn của tôi chạm nặng với 
một trung đoàn chủ lực của việt cộng. Hỏa lực của chúng dữ quá nên  Tiểu Đoàn của tôi 
không thể nhúc nhích được. Lúc ấy, chỉ có một Tiểu Đoàn của Việt Nam Cộng Hòa ở 
gần đó là có thể giúp được. Tôi và Tướng Nguyễn Chánh Thi cùng bay để quan sát và 
thấy rõ sự nguy hiểm của Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Tướng Thi mau lẹ ra 
lệnh cho Tiểu Đoàn Việt Nam Cộng Hòa tới cứu.  
 
Tiểu Đoàn Việt Nam Cộng Hòa phải di chuyển qua nhiều đồng trống để tấn công. Tôi 
thấy rõ họ không ngần ngại cứ xông thẳng vào địch quân để tấn công. Tôi trong thấy 
những người lính nhỏ con ấy ngã gục, những người khác tiếp tục tiến lên và diệt được 
tổ đại liên của đich,  
 
Tôi thấy tới phân nửa Tiểu Đoàn Việt Nam Cộng Hòa gục ngã ở ngoài đồng trống, có 
những người đã chết hẳn, có những người còn cử động. Họ đã lấy mạng sống của họ 



để cứu các người bạn Mỹ. Họ chiến đấu dũng mãnh như trận Thủy Quân Lục Chiến Mỹ 
băng qua sân bay Peleliu năm 1944 hoặc tấn công chiến đỉnh Suribachi năm 1945. Họ 
đã coi thường mạng sống của chính họ, thế mà khi tôi trở về Mỹ, người ta tiếp tục hỏi 
tôi: Tại sao Nam Việt Nam không chịu chiến đấu ?''  
 
Tại cuốn sách nói trên, Tướng Walt viết về cuộc chiến đấu của Nam Việt Nam hồi Tết 
Mậu Thân 1968 ''Chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa không sụp đổ sau cuộc tấn công 
năm 1968. Dân chúng không hoảng hốt và không đầu hàng cộng sản. Trái lại cuộc tấn 
công của cộng sản là một vụ Pearl Harbor của Nam Việt Nam. Cuộc tấn công ấy củng 
cố sự đoàn kết của dân chúng và làm cho họ cảm thấy gắn bó mật thiết với chính phủ và 
quân đội của họ như chưa bao giờ thấy như vậy. Tinh thần của Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa tăng vọt sau những thử thách và chiến thắng hồi Tết 1968. Họ có lý do để 
hãnh diện vì cuộc phòng thủ và những cuộc phản công của họ. Người ta đã mau quên 
rằng Quân Đội Nam Việt Nam đã chiếm lại Huế cùng với Quân Đội Mỹ, rằng riêng trong 
trận này, Quân Lực Nam Việt Nam đã tung vào trận 13 Tiểu Đoàn và họ đã mất gần 400 
Chiến Sĩ trong các cuộc tấn công. Người ta cũng lại mau quên rằng Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa đã đuổi được công quân ra khỏi 34 trong tổng số 36  
Tỉnh Thị Trấn mà chỉ có ít sự trợ giúp hoặc không còn có sự trợ giúp nào của các Đồng 
Minh. Chắc chắn đó là một khúc quanh quan trọng trong cuộc chiến này và thắng lợi cho 
Nam Việt Nam''.  
 
DENIS WARNER  
NHÀ BÁO LÃO THÀNH CỦA ÚC  
 
(Sách ''Not With Guns Alone'')  
 
Năm 1968, tạp chí Look của Mỹ nhờ nhà báo kiêm tác giả Úc Denis Warner lượng định 
xem Quân Lực Nam Việt Nam có khả năng chiến đấu một mình không sau khi nước Mỹ 
quyết định rút khỏi cuộc chiến. Warner bắt đầu cuộc lượng định với Sư Đoàn 1 Bộ Binh 
tại Huế lúc Sư Đoàn này chiến thắng lẫy lừng trong cuộc phản công Tết 1968.  
 
Khi Warner bắt đầu hỏi vị Trung Đoàn Trưởng của Trung Đoàn 1 thì Cố Vấn Trưởng của 
Trung Đoàn là Thiếu Tá Micheal Ferguson không nén được sự giận dữ vì ông ta cho 
rằng những câu hỏi của Warner là ''xấc láo''. Giọng nói run lên vì giận dữ: ''Thưa ông, 
đây là ngày chót của tôi tại Việt Nam, và tôi muốn ông biết điều này: Dịp Tết , khi chúng 
tôi chạm địch thì chúng được trang bị còn tối tân hơn các Sư Đoàn của Mỹ, thế mà 
chúng tôi đã đánh bại chúng.  
 
Sư Đoàn này chiến đấu cao cường hơn bất cứ một Sư Đoàn nào trong nước. Với một 
Sư Đoàn mà mới trước đó 2 năm, tinh thần sa sút vì các vụ chia rẽ do Phật Giáo miền 
Trung gây ra rồi đến nạn đào ngũ thì thành tích này thật phi thường. Từ 31.1.1968 đến 
10.10 cùng năm ấy, Sư Đoàn này đã đánh bại hai sư đoàn của Bắc Việt tại mặt trận 
Huế''. Trước câu hỏi của Warner, vị Trung Đoàn Trưởng cho biết là Sư Đoàn 1 đã giết 
được 12.664 quân Bắc Việt, bắt sống được 2.571 tù binh và chiếm được 5.562 vũ khí. 
Sư Đoàn 1 chết 1.600 người, 6.675 bị thương và mất 238 vũ khí.  
 
Denis Warner viết:  
''Đây là một thành tích mà không có Sư Đoàn nào của Mỹ, của Việt Nam hay của Đại 
Hàn có thể theo kịp. Trong trận Huế, Đại Đội ưu tú Hắc Báo 240 người chiến đấu ròng rã 
trong 72 giờ liền, không nghỉ phút nào. Sau cùng, Đại Đội chỉ còn 19 người mà vẫn 
đánh''.  
 



Warner đặc biệt kính phục sự hy sinh cao cả của một Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh Việt 
Nam Cộng Hòa: ''Sĩ quan này làm việc với Tiểu Đoàn 4 Trung Đoàn 2 Sư Đoàn 1 trong 
trận đánh chiếm lại Cổ Thành Huế. Ngày 5.2.1968, ông ta được lệnh của viên Đại Đội 
Trưởng hướng dẫn Pháo Binh bắn vào một căn nhà trong đó có vợ con ông ta đang ẩn 
núp. Một Cố Vấn người Úc cho biết đã thấy sĩ quan kia gọi Pháo Binh trong khi nước 
mắt chảy trên mặt ông ta. Hai ngày sau, sĩ quan ấy chết trong một cuộc phản công của 
quân Bắc Việt. Ông ta bị thủng một lỗ to ở sau lưng và bị hai vết thương khác. Tôi dám 
nói rằng ông ta sung sướng mà chết''.  
 
T.R MILTON  
TƯỚNG KHÔNG QUÂN MỸ HỒI HƯU  
(Tạp chí Air Force, tháng 3 năm 1983) 
 
''Các mục tiêu của chúng ta tại Việt Nam rất có ý nghĩa và có thể nói là cao quý nữa như 
Tổng Thống Reagan đã nói. Quả thật thuyết dominos chỉ đúng có một phần với sự sụp 
đổ của Nam Việt Nam khi thuyết ấy chủ trương rằng các nước khác trong vùng sẽ lâm 
nguy nếu nước Mỹ không giữ vững tại Nam Việt Nam.  
Tuy nhiên, trong thời gian chúng ta chiến đấu tại Việt Nam, Nam Dương đã quật ngã 
được cộng sản. Thái Lan và Phi Luật Tân không rơi vào quỹ đạo của cộng sản. Nếu 
chúng ta thờ ơ với vùng này từ năm 1964 thì ba nước trên đây và Mã Lai Á có thể đã 
theo con đường khác rồi. Sự sụp đổ của Nam Việt Nam không tránh được sau khi chúng 
ta rút đi và Quốc Hội Mỹ cắt đứt viện trợ.  
 
Hành động có tính cách trả thù của Quốc Hội Mỹ không thể giải thích được. Việc cắt 
viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam là một sản phẩm của vụ Watergate và vị ấy cũng lại 
bị thổi phồng quá đáng trong lịch sử Mỹ. Dù cho có những thâm ý nào đàng sau các 
quyết định của Quốc Hội Mỹ thì các quyết định ấy đã làm cho người ta thấy trước các 
hậu quả tai hại đối với Nam Việt Nam. 
 
năng. Quả thật là sự triệt thoái khỏi vùng Hạ Lào là một sự hỗn độn, qua hình ảnh cố ý 
do các ông kính thâu hình gởi cho khắp nước Mỹ xem. Nhưng ta cần nhớ rằng không có 
các ống kính thâu hình tại mặt trận Đèo Kasserine hoặc trong những ngày đầu của chiến 
tranh Cao Ly''.  
 
''Dù sao thì chúng ta cũng đã bán đứng Đồng Minh của chúng ta. Họ đã được chúng ta 
huấn luyện, đã chiến đấu trên 10 năm với sự tin tưởng vào sự yểm trợ của chúng ta. 
Thế rồi bất ngờ họ phải đương đầu với cuộc xâm lăng của Bắc Việt mà không có nhiên 
liệu đạn dược và các cơ phận thay thế. Chung cuộc, Bắc Việt có nguồn tiếp tế tốt hơn 
chúng ta''.  
 
ALAN DAWSON  
(Sách ''55 days of the fall of South Vietnam'')  
''Quân Bắc Việt tiến theo các đồn điền cao su, hoàn tất việc bao vây Xuân Lộc, cắt đứt 
đường rút của hai Tiểu Đoàn còn lại của Nam Việt Nam. Với 600 người còn lại này, chỉ 
còn hai sự chọn lựa: Đầu hàng hoặc chiến đấu nữa.  
 
Vào thứ hai, 600 người này quyết định tiếp tục chiến đấu. Họ lập một chu vi phòng thủ 
mới và thâu hẹp để bảo vệ Xuân Lộc. Chỉ có 600 người, không hy vọng năng. Quả thật 
là sự triệt thoái khỏi vùng Hạ Lào là một sự hỗn độn, qua hình ảnh cố ý do các ông kính 
thâu hình gởi cho khắp nước Mỹ xem. Nhưng ta cần nhớ rằng không có các ống kính 
thâu hình tại mặt trận Đèo Kasserine hoặc trong những ngày đầu của chiến tranh Cao 
Ly''.  



 
''Dù sao thì chúng ta cũng đã bán đứng Đồng Minh của chúng ta. Họ đã được chúng ta 
huấn luyện, đã chiến đấu trên 10 năm với sự tin tưởng vào sự yểm trợ của chúng ta. 
Thế rồi bất ngờ họ phải đương đầu với cuộc xâm lăng của Bắc Việt mà không có nhiên 
liệu đạn dược và các cơ phận thay thế. Chung cuộc, Bắc Việt có nguồn tiếp tế tốt hơn 
chúng ta''.  
 
ALAN DAWSON  
(Sách ''55 days of the fall of South Vietnam'')  
 
''Quân Bắc Việt tiến theo các đồn điền cao su, hoàn tất việc bao vây Xuân Lộc, cắt đứt 
đường rút của hai Tiểu Đoàn còn lại của Nam Việt Nam. Với 600 người còn lại này, chỉ 
còn hai sự chọn lựa: Đầu hàng hoặc chiến đấu nữa.  
Vào thứ hai, 600 người này quyết định tiếp tục chiến đấu. Họ lập một chu vi phòng thủ 
mới và thâu hẹp để bảo vệ Xuân Lộc. Chỉ có 600 người, không hy vọng chiến thắng mà 
đương đầu với toàn thể một lực lượng hỗn hợp của quân Bắc Việt tổng cộng trên 10.000 
người với chiến xa, pháo binh và bộ binh''.  
Ở một đoạn khác, Alan Dawson viết: ''Tại Cần Thơ, Tướng 3 sao Nguyễn Khoa Nam Tư 
Lệnh Vùng IV và Đồng Bằng Sông Cửu Long sau cùng đành phải nhìn nhận là đã hết rồi 
khi ông ta nghe thông điệp của Dương Văn Minh. Là một trong số ít Tướng lãnh còn ở 
lại, Tướng Nam chiến đấu đến cùng.  
''Ông ta cấm các cấp chỉ huy dưới quyền ông ta không được bỏ nhiệm sở. Ông ta chỉ ra 
khỏi bản doanh để đến tận tiền tuyến ra lệnh cho các cấp chỉ huy ở đâu phải ở yên đó. 
Ông ta đã bắn chết viên Tỉnh Trưởng Sa Đéc vì tên ấy cứ khăng khăng nói rằng hắn sẽ 
đi theo chuyến di tản của người Mỹ. Khi Đại Tá Tỉnh Trưởng Kiên Giang, không tuân 
theo lệnh của Tướng Nam và dùng tàu qua ngã Rạch Giá để đi về phía Nam, Tướng 
Nam cho 3 chiếc trực thăng bay đuổi theo và bắn chìm chiếc tàu ấy''.  
''Tướng Nam không có gì phải hổ thẹn trong những ngày chót ông chiến đấu là người 
Chiến Sĩ Quốc Gia. Ông đã trao mạng sống của ông cho trận đánh chót này. Khoảng 30 
phút sau khi Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng, Tướng Nam đưa khẩu súng Colt 45 
vào mồm và bóp cò. Ông ta chết ngay''.  
 
PETER KAHN  
GIẢI BÁO CHÍ PULITZER  
 
Chủ Bút đại nhật báo Wall Street Journal  
 
Bài ''Truy Điệu Nam Việt Nam'' đăng trên Wall Street Journal đề ngày 2 tháng 5.1975:  
''Quả thật là sau cùng, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không chọi lại được quân Bắc 
Việt. Sự kết thúc đến sau 6 tuần rút lui hỗn loạn và sụp đổ. Nhưng Quân Lực Nam Việt 
Nam không phải là một Quân Đội gồm những kẻ vô dụng hoặc hèn nhát.  
''Quân Đội ấy vững mạnh và chiến đấu dũng cảm tại một số mặt trận mà chúng ta còn 
nhớ, thí dụ trận An Lộc. Quân Đội ấy vững mạnh và chiến đấu dũng cảm ở hàng ngàn 
trận đánh nhỏ hơn và ở hàng ngàn đồn bót hẻo lánh mà địa danh xa lạ với người Mỹ.  
''Đó là Quân Đội mà lẽ ra, những người lính xứng đáng được có những cấp chỉ huy tài 
gỏi hơn. Đó là Quân Đội được giao phó nhiệm vụ phải giữ từng tấc đất của lãnh thổ Việt 
Nam trong nhiều năm qua và Quân Đội ấy đã cố gắng làm trọn nhiệm vụ. Rồi bỗng 
nhiên, Quân Đội ấy được lệnh bỏ các Thành Phố và Thị Trấn, thế là họ từ bỏ cuộc 
chiến.  
 
''Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong hơn hai chục năm. Hàng trăm ngàn 
người đã chết, hơn một nửa triệu người bị thương. Và vào những tuần lễ chót của cuộc 



chiến khi mà người Mỹ nào ở Sài Gòn cũng biết rằng đã thua cuộc chiến rồi thì một số 
chiến sĩ của Quân Đội ấy vẫn còn chiến đấu thí dụ tại Xuân Lộc, do đó có thêm thời gian 
để người Mỹ và những người Việt được họ chọn đi thoát. Quân Đội ấy đã tốt đẹp hơn 
sự đánh giá của người ta''.  
 
ĐẠI TÁ HARRY SUMMERS  
(Chủ Bút của tạp chí Vietnam)  
 
Bài bình luận số tháng 4.1995: 
 
''...Cách đây hai mươi năm, nước Mỹ thua cuộc chiến tại Việt Nam và vào lúc ấy, nước 
Mỹ mất luôn cái danh dự quốc gia của mình...30.4.1975 là một ngày ô nhục cho nước 
Mỹ và đã giao Đồng Minh của mình cho kẻ thù tuy đã hứa bảo vệ Đồng Minh ấy. Tổng 
Thống Ford nại cớ là tay ông ta đã bị Quốc Hội trói chặt và rằng nếu phải dùng hành 
động quân sự để thi hành thỏa hiệp Paris như người tiền nhiệm của ông ta (Tổng Thống 
Richard Nixon) đã hứa làm thì có thể sẽ bị Quốc Hội buộc tội, kể cả sự nhục mạ cái xứ 
sở mà ta đã cam kết phục vụ. Đó không phải là ngày vẻ vang cho nước Mỹ''.  
HENRY F. NOYES  
(Tạp chí Vietnam số tháng 4.1995)  
''Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Đồng Minh Anh Dũng''. Đó là tựa của một bài tôn vinh  
 
Quân Lực Nam Việt Nam trên tạp chí Vietnam số tháng 8 năm 1993. Tác giả là ông 
Henry F. Noyes, phục vụ trong Không Lực Mỹ và đã chiến đấu tại Việt Nam.  
Bài viết của ông Noyes nổi bật vì vượt lên trên hết mọi lời phát biểu của Tây phương từ 
năm 1975 cho tới nay về sự thẳng thắn, can đảm, vô tư và quân tử. Nếu có một cuốn  
 
Anh Hùng Ca viết cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bằng Anh Ngữ thì bài của ông 
Noyes xứng đáng được xếp vào chương danh dự của sách.  
 
Ngay ở lời mở đầu, tác giả đặt một tiền đề vững chắc xây dựng bằng con số (dân tộc Mỹ 
rất ưa các thứ thống kê): ''Trong cuộc chiến đấu để bảo vệ xứ sở của họ, Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa đã mất một phần tư triệu Binh sĩ trên chiến trường''.  
 
Hình ảnh tiêu biểu người lính Việt Nam Cộng Hòa do ông Noyes giới thiệu với thế giới 
thật là giản dị, đó là những người lính nhỏ con, chuyện trò ôn tồn, chỉ cần một chút nước 
mắt đổ vào cơm, nắm tay nhau thân mật đi dạo nếu có được đôi chút giờ rãnh.  
 
Ông Noyes viết: ''Thật tội nghiệp cho các Chiến Binh Mỹ chiến đấu tại Việt Nam đã nhập 
bọn với lũ phản chiến quá khích, bọn trốn quân dịch và bọn chính khách xu thời để mà 
nhục mạ danh dự của một Quân Đội không còn tự vệ được nữa. Nhục mạ một Quân Đội 
đã chết tại chiến trường vì bị nước Mỹ bỏ rơi là một hành động đáng khinh bỉ, không 
xứng đáng với Quân Đội Mỹ''.  
 
Ông Noyes nhắc lại là nước Mỹ loan truyền rằng người lính Việt Nam Cộng Hòa không 
có khả năng, hay phản trắc và hèn nhát. Đó là một huyền thoại mà ông Noyes dùng 
nhiều bằng chứng cụ thể để đánh đổ.  
 
Sự thẳng thắn của ông Noyes bắt đầu nổi bật khi ông nhìn nhận rằng quả thật Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa ''không toàn hảo. Họ có những cấp chỉ huy tồi, có những binh sĩ hèn 
nhát và đã mắc phải lỗi lầm là có những lúc hoảng hốt, nhưng Quân Đội Mỹ tại Đông 
Nam Á cũng phạm vào những lỗi lầm ấy. Sự thật thì nhiều nhược điểm của Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa cũng hệt như nhiều nhược điểm của Quân Đội Mỹ trong cuộc chiến 



giành độc lập với đế quốc Anh. Quân Đội Mỹ lúc ấy chiến đấu trong các điều kiện thuận 
lợi hơn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Thí dụ quân Anh không dai dẳng như quân Bắc 
Việt và Đồng Minh Pháp lúc ấy không bỏ rơi Đồng Minh Mỹ non trẻ''.  
 
Ông Noyes nêu hai điểm căn bản. Một, có phải là người lính Việt Nam Cộng Hòa quá 
yếu kém cho nên họ đáng bị chửi rủa là đã làm cho tự do của Đông Nam Á bị đánh bại 
không? Hai, có phải vì Quân Đội Mỹ quá tài giỏi cho nên họ tự ban cho họ cái quyền 
nhục mạ Nam Việt Nam không ? Câu trả lời của ông Noyes: ''Tôi xin đáp ngay rằng câu 
trả lời đanh thép cho cả hai câu hỏi là một chữ KHÔNG vang rền''. 
 
Sau đó, ông Noyes dùng trận Tết Mậu Thân 1968, trận mùa Hè 1972 và luôn cả những 
trận đánh chót mùa Xuân 1975 để chứng minh sự dũng mãnh của Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Trận Xuân Lộc của Sư Đoàn 18 được ông Noyes lượng định là ''anh dũng 
như các trận anh dũng của Quân Đội Mỹ được ghi vào Quân Sử của Mỹ. Sau cùng 
Quân Đội Nam Việt Nam phải rút vì Không Quân hết bom để yểm trợ cho quân bạn dưới 
đất''.  
 
Ông Noyes đặc biệt nên trường hợp một nhà báo Úc, người này khác hẳn đám báo chí 
Mỹ là ông ta chỉ đi theo các cuộc hành quân của Quân Lực Nam Việt Nam chiến đấu 
dũng cảm. Ông ta xem các đoạn phim đã vào cả một làng do việt cộng kiểm soát. Chúng 
cho ông ta biết rằng chúng sợ người lính Nam Việt Nam hơn là sợ lính Mỹ. Lý do chính 
là lính Mỹ tới đâu ồn ào tới đó, việt cộng dễ thấy khi lính Mỹ tới... ''Nếu Quân Lực Nam 
Việt Nam không chiến đấu giỏi thì việt cộng không sợ hãi họ đến như vậy''.  
 
Ông Noyes nêu hai điều hiển nhiên và hai điều này thường bị phía người Mỹ cố tình 
quên hoặc cố tình ém nhẹm để che đậy sự thất bại của Mỹ tại Việt Nam. Điều một, bẩy 
năm trước khi Quân Đội Mỹ tới Việt Nam và năm năm sau khi Quân Đội Mỹ rút khỏi Việt 
Nam, chiến tranh đã diễn ra ''Trong những năm ấy, tất phải có người chiến đấu và đó là 
người lính Việt Nam Cộng Hòa''. Điều hai, Nam Việt Nam thiệt mất một phần tư triệu 
Binh Sĩ trên chiến trường. Tính theo tỉ lệ dân số thì tương đương với 2 triệu tử sĩ Mỹ 
(gấp đôi tổng số thương vong của Mỹ trong các cuộc chiến tranh cộng lại). ''Nếu không 
chiến đấu thì không thể chết nhiều như vậy''.  
 
Ở đoạn sau, ông Noyes tìm giải đáp cho câu hỏi nhức nhối: Làm thế nào mà Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa lại phải gánh chịu nhiều tiếng xấu đến mức độ ấy ?  
Tác giả nhìn nhận Quân Lực Nam Việt Nam đã có những đơn vị hoảng hốt và chiến đấu 
tồi ''nhưng Quân Lực Mỹ cũng có những trường hợp tương tự. Tôi biết một đơn vị Pháo 
Binh Mỹ đã phải bắn trực xạ để tự vệ vì đơn vị Bộ Binh Mỹ bảo vệ họ đã hoảng hốt mất 
tinh thần khi bị địch xung phong''. 
 
Nam chiến đấu dũng cảm. Ông ta xem các đoạn phim đã vào cả một làng do việt cộng 
kiểm soát. Chúng cho ông ta biết rằng chúng sợ người lính Nam Việt Nam hơn là sợ lính 
Mỹ. Lý do chính là lính Mỹ tới đâu ồn ào tới đó, việt cộng dễ thấy khi lính Mỹ tới... ''Nếu 
Quân Lực Nam Việt Nam không chiến đấu giỏi thì việt cộng không sợ hãi họ đến như 
vậy''.  
 
Ông Noyes nêu hai điều hiển nhiên và hai điều này thường bị phía người Mỹ cố tình 
quên hoặc cố tình ém nhẹm để che đậy sự thất bại của Mỹ tại Việt Nam. Điều một, bẩy 
năm trước khi Quân Đội Mỹ tới Việt Nam và năm năm sau khi Quân Đội Mỹ rút khỏi Việt 
Nam, chiến tranh đã diễn ra ''Trong những năm ấy, tất phải có người chiến đấu và đó là 
người lính Việt Nam Cộng Hòa''. Điều hai, Nam Việt Nam thiệt mất một phần tư triệu 
Binh Sĩ trên chiến trường. Tính theo tỉ lệ dân số thì tương đương với 2 triệu tử sĩ Mỹ 



(gấp đôi tổng số thương vong của Mỹ trong các cuộc chiến tranh cộng lại). ''Nếu không 
chiến đấu thì không thể chết nhiều như vậy''.  
 
Ở đoạn sau, ông Noyes tìm giải đáp cho câu hỏi nhức nhối: Làm thế nào mà Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa lại phải gánh chịu nhiều tiếng xấu đến mức độ ấy ?  
Tác giả nhìn nhận Quân Lực Nam Việt Nam đã có những đơn vị hoảng hốt và chiến đấu 
tồi ''nhưng Quân Lực Mỹ cũng có những trường hợp tương tự. Tôi biết một đơn vị Pháo 
Binh Mỹ đã phải bắn trực xạ để tự vệ vì đơn vị Bộ Binh Mỹ bảo vệ họ đã hoảng hốt mất 
tinh thần khi bị địch xung phong''. 
 
Sự thật do ông Noyes tìm ra thật đáng buồn. Sau vài ngày đầu của chiến dịch dội bom 
Bắc Việt (Không Lực Nam Việt Nam Cộng Hòa chỉ được tham dự trong vài ngày này), 
chính phủ Mỹ cố tình không cho Nam Việt Nam tham dự nữa. Người Mỹ muốn hoàn 
toàn kiểm soát chiến dịch để làm món hàng mặc cả với Hà Nội. Do đó, Mỹ trang bị cho 
Nam Việt Nam các máy bay và dụng cụ không thích hợp để tấn công vào Bắc Việt. Đó là 
quyết định của người Mỹ. Ông Noyes xác nhận là phái viên truyền hình nói trên đã cố ý 
nhục mạ và vu cáo cho Không Lực Nam Việt Nam.  
Ông Noyes dẫn chứng trường hợp báo chí Mỹ kỳ thị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vô 
cùng lộ liễu và bất công trong trận Khe Sanh. Một Tiểu Đoàn Biệt Động Quân Việt Nam 
Cộng Hòa giữ một phần của phòng tuyến căn cứ Khe Sanh sát cánh với các đơn vị Mỹ, 
trong khi nhiều đơn vị khác của Việt Nam Cộng Hòa yểm trợ vòng ngoài. Nếu ký giả 
Petter Braestrup không nói đến Tiểu Đoàn Biệt Động Quân này trong cuốn Big Story thì 
sẽ không ai nói tới nó. Báo chí ấy chỉ chờ mỗi khi có một đơn vị Việt Nam Cộng Hòa nào 
làm một điều gì tồi thì mới xúm vào loan tin.  
 
Trận Hạ Lào (Hành Quân Lam Sơn 719) được ông Noyes kể lại là đầy những vụ kỳ thị 
từ phía Quân Đội Mỹ cũng như từ phía báo chí Mỹ đối với các đơn vị Việt Nam Cộng 
Hòa. Thế giới bên ngoài chỉ được thấy truyền hình Mỹ chiếu cảnh một vài binh sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa bám lấy càng của trực thăng Mỹ để ra khỏi Hạ Lào, do đó tin rằng Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa không chiến đấu, chỉ lo rút lui.  
 
Ông Noyes chứng minh rằng đây là trường hợp điển hình về sức mạnh lừa bịp của phim 
ảnh. Sự thật về hình ảnh rút lui này sau cuộc điều tra của ông Noyes đã khác hẳn. Đơn 
vị Nam Việt Nam bị cộng quân bao vây với quân số đông gấp bội. Quân Mỹ không cung 
cấp được sự yểm trợ hỏa lực cho Nam Việt Nam như đã hứa vì hỏa lực phòng không 
của quân Bắc Việt quá dữ. Có những bản tường trình cho thấy nhiều trực thăng Mỹ cho 
''đá'' đại các thùng đạn pháo binh từ trên cao độ 5.000 bộ ra khỏi máy bay, với hy vọng 
là may ra chúng sẽ rơi vào gần chu vi phòng thủ của Quân Đội Nam Việt Nam. Lý do 
giản dị là trực thăng không dám tiếp tế gần hơn. 
 
Ông Noyes trích dẫn lời một nhân chứng là Đại Tá Robert Milimelli viết trong cuốn 
Armed Forces Journal ngày 19.4.1971: ''Một Tiểu Đoàn Nam Việt Nam với 420 người đã 
bị chừng 3.000 cộng quân bao vây trong 3 ngày. Quân Mỹ không thể tiếp tế cho họ. Họ 
chiến đấu cho đến khi hết đạn thì họ cố mở đường máu phá vòng vây, dùng luôn súng 
đạn cướp được của địch quân để mà đánh.  
 
Họ mang theo mọi thương binh của họ và còn mang được cả một số tử sĩ của họ nữa. 
Các hình chụp từ máy bay trinh sát cho thấy rõ rệt đếm được 637 xác cộng quân ở 
chung quanh vị trí. Tiểu Đoàn Nam Việt Nam chỉ còn 235 người khi giao tiếp được với 
một chu vi phòng thủ khác của Nam Việt Nam. Có 17 binh sĩ hoảng hốt và bám lấy trực 
thăng để chạy, các binh sĩ khác không bỏ chạy''. Ông Noyes đặt câu hỏi: ''Trong sự triệt 
thoái là hành động quân sự khó bậc nhất, tại sao một chuyện đáng tiếc lẻ loi như vậy lại 



được thổi phồng để rồi được dùng để lên án toàn thể một Quân Đội, một Quốc Gia và 
luôn cả một dân tộc ?'' Câu trả lời là sự kỳ thị chủng tộc. Nếu những binh sĩ bám trực 
thăng là người Mỹ hoặc người Anh thì họ sẽ được người ta tỏ lòng xót thương họ đã 
phải qua những phút hiểm nguy như vậy.  
 
Ông Noyes dẫn chứng nhiều vụ xấu xa của Quân Đội Anh khi rút khỏi miền Bắc nước 
Pháp hồi Thế Chiến II để nói thêm rằng đó chỉ là những vụ hoảng hốt lẻ tẻ để không cho 
phép người ta kết luận rằng toàn thể Quân Đội Anh là tồi tệ.  
 
Đến đoạn gay go nhất, ông Noyes càng tỏ ra thẳng thắn và can đảm khi bàn về những 
ngày chót của Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta nhìn nhận quả thật đã có sự rút hỗn loạn của 
Nam Việt Nam tại Cao Nguyên và miền Trung, nhưng sự hỗn loạn ấy có lý do. Và có lý 
do để tin rằng nếu người Mỹ trung thành hơn trong sự yểm trợ Nam Việt Nam thì có thể 
đã có nhiều trận kiểu Xuân Lộc và có thể Quân Đội Nam Việt Nam đã cứu được xứ sở 
của họ. Câu hỏi là ''nếu gặp trường hợp tương tự, Quân Đội Mỹ sẽ hành động ra sao ? 
Ông Noyes trả lời: ''Nếu bị Đồng Minh bỏ rơi như Mỹ bỏ rơi Nam Việt Nam thì Quân Đội 
Mỹ cũng sẽ hành động chẳng khá hơn Quân Đội Nam Việt Nam chút nào''. 
Tới đây, ông Noyes nhắc lại tình hình tiếp tế bi thảm của Nam Việt Nam những ngày 
chót trong khi quân Bắc Việt được tiếp tế quá dồi dào để đặt câu hỏi: ''Đó là lỗi của Nam 
Việt Nam...hay là của người Mỹ ?''  
 
Viết rằng cách đối xử của nước Mỹ là ''tàn phá'' tinh thần chiến đấu của Nam Việt Nam, 
ông Noyes trình bày rằng đến lúc này, nhiều binh sĩ Nam Việt Nam bỏ hàng ngũ ''không 
phải vì hèn nhát mà vì không muốn chết cho một chính nghĩa thua cuộc khi gia đình họ 
rất cần họ''. 
Đoạn chót của bài báo là cả một cáo trạng nhằm vào nước Mỹ và Quân Đội Mỹ với 
nhiều câu hỏi rất gay gắt:  
1.- Quân Đội Mỹ liệu có thể làm tốt hơn nếu gặp tình thế của Nam Việt Nam năm 1975 ? 
Các đơn vị Mỹ có thể chiến đấu tốt không nếu xe cộ bị hư hại nhiều, thông tin liên lạc 
giai đoạn, quân y thì què quặt, thiếu xăng, thiếu đạn, yểm trợ Không Quân rất ít hoặc 
không có, chống lại một địch quân rất tự tin vì được yểm trợ mạnh ? Tôi không tin quân 
Mỹ sẽ làm được tốt.  
2.- Nam Việt Nam liệu có thể thắng năm 1975 nếu nước Mỹ giữ vững lập trường trong 
cuộc mặc cả và tiếp tục viện trợ để đuổi kịp sự viện trợ ồ ạt của khối cộng sản cho Bắc 
Việt.  
 
Khó tìm được câu trả lời, nhưng quả thật Nam Việt Nam có cơ hội để chiến đấu, nhưng 
sự phản bội của Mỹ đã lấy mất đi cơ hội ấy. Quả thật họ đã có thể chiến đấu tốt hơn. dù 
cho có bị bại trận thì họ cũng đã có thể bại một cách anh dũng trong cuộc chiến để đời 
và tiếp tục chiến đấu chống cộng theo khuôn mẫu của A Phú Hãn.  
Dù cho Nam Việt Nam có bại trận hoàn toàn thì người Mỹ cũng có thể nhún vai nói rằng 
họ đã làm hết mình nếu họ đã tận tình yểm trợ. Nhưng nước Mỹ đã không làm hết mình 
và người Mỹ đã làm sai khi nhục mạ Nam Việt Nam và Quân Đội của Nam Việt Nam để 
che đậy sự thiếu tận tình của Mỹ.  
 
Ông Noyes kết luận: ''Bây giờ đã quá trễ để người Mỹ ăn năn vì đã phạm tội ác bỏ mặc 
dân chúng Nam Việt Nam cho cộng sản. Nhưng vẫn còn kịp để nhìn nhận rằng người 
Mỹ đã nhục mạ các hình ảnh kỷ niệm của họ. Vẫn còn kịp để bắt đầu tôn vinh các thành 
tích của họ và tôn vinh họ đã cố gắng bảo vệ tự do của chính họ''.  
Ông Henry Noyes đã rửa mặt cho nước Mỹ bằng bài bình luận thẳng thắn này. Ông 
cũng rửa mặt cho cả cái gọi là thế giới tự do vì thế giới ấy đã khăng khăng vu khống và 
nhục mạ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  



 
Trong cuốn ''Why we were in Vietnam'', tác giả phản chiến có hạng về sau giác ngộ là 
Norman Podhoretz viết: ''...Khi nước Mỹ bỏ rơi Nam Việt Nam năm 1975, sự bỏ rơi ấy 
chẳng cao cả chút nào. Quyết định bỏ rơi ấy phát xuất từ đa số tại Quốc Hội Mỹ. Ít nhất 
thì quần chúng Mỹ cũng có một phần trách nhiệm khi những người dân cứ thay mặt cho 
họ đã lấy quyết định ấy''. 
 
 Một tuần sau khi cộng sản chiếm được Sài Gòn, ký giả khuynh hướng thực dân của Mỹ 
là David Halberstam viết trên tạp chí Newsweek: ''...Tất cả những sự thất bại lịch sử, tất 
cả những sự hèn nhát tồi tệ của biết bao nhà lãnh đạo Tây phương đều chống chất lên 
lưng họ (Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa). Thật là bất lương, thật là bất công nếu trong 
một xã hội thối nát như thế mà người ta lại muốn cái Quân Lực ấy phải tốt hơn và không 
tham nhũng như cái xã hội tham nhũng kia...Sự nhục nhã là của chúng ta chứ không 
phải là của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa''. / .  
 
 
 
 
 


