
 
 
 
 

 
 

CUỘC CHIẾN ĐẤU THẦN THÁNH CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 
 
 

CHƯƠNG II  
 

KHAI SANH MỘT QUÂN ĐỘI GẶP THẬT NHIỀU BẤT HẠNH NGAY TỪ LÚC ĐẦU  
 

Được coi như ra đời trên thực tế từ năm 1950, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam chỉ có hân 
hạnh được chính thức hóa sự hiện hữu của mình mười lăn năm sau đó, bằng một văn 
kiện hành chánh ấn định lập Ngày Quân Lực Việt Nam. Đây mới chỉ là một trong biết 
bao nhiêu điều nghịch thường chống chất lên Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, một Quân 
Đội đã gặp nhiều bất hạnh ngay từ khi mới được thành lập.  
 
Sau năm 1948, một số người Việt Quốc Gia đứng trước một chọn lựa đau đớn: Họ 
đã bắt đầu nhận ra sự lừa bịp của Hồ chí Minh dưới chiêu bài kháng chiến chống 
Pháp để dành độc lập, nhưng mặt khác, những người ấy không thể tìm được ngọn 
lửa hăng say khi mà người Pháp rõ rệt là chỉ muốn tái lập chế độ thuộc địa tại Đông 
Dương.  
 
Câu hỏi lớn nhất với số người Việt Quốc Gia từ năm 1948 trở đi là sau khi hai đảng 
chính trị lớn nhất của người Quốc Gia (Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách 
Mạng Đồng Minh Hội) đã bị tàn sát hầu hết cán bộ cao cấp và cấp trung vì thủ đoạn vô 
cùng xảo quyệt và khát máu của Hồ chí Minh thì những người không chấp nhận đường 
lối của Hồ chí Minh sẽ tìm chất liệu ở đâu, tìm được những người lãnh đạo nào để họ 
theo đuổi con đường xây dựng một nước Việt Nam không cộng sản ?  
 
Thiếu vắng một chính nghĩa rõ rệt, cũng như thiếu hẳn một hình thức lãnh đạo chính trị 
hữu hiệu, những người Việt này ngơ ngác và bắt buộc giữ một thái độ cầm chừng, trong 
khi người Pháp tiếp tục ngoan cố không chịu nói chuyện với phía người Việt Quốc Gia. 
Cuối năm 1949, Hồ chí Minh ra lệnh tổng động viên mọi người Việt từ 18 tuổi đến 45 tuổi 
(đây là những người sống dưới sự kiểm soát của họ Hồ). Cuộc tổng động viên ấy được 
họ Hồ coi là để chuẩn bị giai đoạn tổng tấn công quân Pháp tại Việt Nam. Lúc ấy, Hoa 
lục vừa bị Mao Trạch Đông chiếm trọn, nên nước Mỹ bắt đầu có cái nhìn khác về Đông 
Dương. Tuy vẫn còn bị người Pháp bắt chẹt (Pháp sau Thế Chiến II là chủ lực của Minh 
Ước Bắc Đại Tây Dương, một tổ chức được người Mỹ rất nâng đỡ để chận sự bành 



trướng của Sô Việt tại Âu Châu sau Thế Chiến II), nhưng người Mỹ đã dần dần gia tăng 
áp lực để buộc Pháp nói chuyện với phía người Việt Quốc Gia.  
 
Dưới áp lực ấy, Pháp chịu ký thỏa hiệp tại Điện Elysée ngày 8 tháng 3 năm 1949, thừa nhận sự 
độc lập của nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của cựu Hoàng Bảo Đại, nhưng là hình thức độc lập 
trong khuôn khổ ‘’Liên Hiệp Pháp’’. Dĩ nhiên là hình thức độc lập nhỏ giọt ấy làm cho nhiều 
người Quốc Gia thất vọng. Trong số những người có khả năng trở thành người lãnh đạo của phía 
Quốc Gia, nhiều người chán nản vì thái độ ngoan cố của Pháp nên đã tìm đường lưu vong. Cũng 
có người nhắm mắt theo chân cộng sản. Còn khối đa số người Quốc Gia thì tiếp tục ngơ ngác  
 
Đến khi thấy Hồ chí Minh tổng động viên, nước Pháp (lúc ấy là Nội Các René Pleven) mới lại vội 
vàng ‘’long trọng cam kết’’ một lần nữa là sẽ thi hành thỏa hiệp Elysée 8.3.1949 và hứa đến ngày 
1.1.1951 là chậm nhất, sẽ trao lại quyền hành chánh cho người Việt Nam và trao quyền quân sự 
cho Quân Đội Quốc Gia càng sớm càng hay. Vì sự cam kết ấy cho nên về mặt hành chánh, 
 Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được coi như ra đời từ năm 1950. (11.5.1950) 
 
Từ năm 1950 trở đi, người Việt Quốc Gia đã thấy xuất hiện nhiều trung tâm huấn luyện 
quân sự và nhiều Trường sĩ quan cho Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Trong khi đa số 
trung tâm và Trường Sĩ Quan Trừ Bị (thí dụ Trường Thủ Đức và Trường Nam Định) rõ 
rệt là để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về quân số trên chiến trường Việt Nam thời ấy, dẫu 
rằng người Pháp vẫn còn nắn giữ quyền Tư Lệnh cao nhất về quân sự ở toàn Bán Đảo 
Đông Dương, sự khai sanh Trường Võ Bị Đà Lạt (do Trường Võ Bị Liên Quân của Pháp 
trao lại) mang một ý nghĩa rất đặc biệt.  
 
Sau khi Hồ chí Minh cướp được thời cơ để nắm chính quyền thì có người trong hàng 
ngũ người Việt Quốc Gia đã bi quan đến nỗi kết luận rằng ‘’đảng phái Quốc Gia kể như 
đã hết từ năm 1946 trở đi’’ Tuy nhận xét ấy quá bi quan và quá tiêu cực, nhưng cũng nói 
lên được một điều rõ ràng là sau năm 1948, đảng phái của người Quốc Gia không còn 
thực hiện được điều gì lớn lao nữa để mà động viên nỗ lực chính trị của người Quốc 
Gia.  
 
Từ đây trở đi, ai muốn chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản thì phải tự tìm lấy con 
đường. Thiếu hẳn sự lãnh đạo chính trị cần thiết, một số người thanh niên Việt Nam đã 
xếp bút nghiên để tình nguyện theo học Trường Võ Bị Đà Lạt. Quyết định này rất quan 
trọng, vì xã hội cổ truyền Việt Nam, không chuộng võ nghiệp. Sự lựa chọn của những 
người trẻ Việt Nam kia là một giải đáp cho nhu cầu lý tưởng ấy. Tuy nhiên, có lẽ chính 
các thanh niên ấy sẽ không thể ngờ rằng sau này, Quân Đội Quốc Gia lại trở thành lực 
lượng chính yếu và là lực lượng duy nhất để gìn giữ tự do cho một nước Việt Nam 
không cộng sản trong hơn hai chục năm.  
 
Trò chơi Việt hóa lần thứ nhất!  
 
Cuối năm 1950, như là một trong các hậu quả trực tiếp của việc cộng sản chiếm được Hoa lục, 
lính của Hồ chí Minh tiêu diệt được vị trí Đông Khê của quân Pháp, rồi đè áp lực nặng đến nỗi 
quân Pháp phải rút hỗn loạn ra khỏi Thành Phố Lạng Sơn. Tinh thần người Pháp tại Việt Nam và 
tại Pháp xuống thấp đến nỗi đã có dự tính tản cư đàn bà và trẻ em Pháp ra khỏi Thành Phố Hà Nội 
 
Chính vào thời gian này, người ta bắt đầu nghĩ tới việc lập một Quân Đội Quốc Gia cho Việt 
Nam. Ngay từ lúc đầu, quan niệm chiến lược để hình thành Quân Đội ấy đã mang nhiều tính chất 
bi hài. Thí dụ Thủ Tướng Nguyễn Phan Long đã tiếp xúc với phía nước Mỹ để xin viện trợ. Ông 
ta cam kết rằng ‘’chỉ cần nước Mỹ cấp một ngân khoảng 146 triệu Mỹ kim’’, ông ta sẽ ‘’lập được 
một Quân Đội Quốc Gia và Quân Đội ấy sẽ đánh bại Việt Minh trong vòng 6 tháng’’.  



 
Trước lời tuyên bố rất cải lương ấy, Tướng Tư Lệnh của Pháp lúc ấy ở Nam Việt Nam là 
Carpentier nói với ký giả Shaplen của Mỹ một nhận xét rất ô nhục cho phía Việt Nam, đại ý nói 
rằng ‘’ Việt Nam không có Tướng, không có quân đội, không có cơ cấu để tiếp nhận viện trợ thì 
có cấp ngân khoản cũng chỉ là uổng phí, như người Mỹ đã xài phí với quân của Tưởng Giới 
Thạch trước đó’’.  
 
Còn phía người Pháp thì nghĩ tới việc lập một quân đội cho người Quốc Gia chẳng phải vì mục 
đích cao cả gì. Thấy không thể thắng được cộng sản với số quân trong giới hạn ngân sách quân sự 
của chính phủ Pháp, người Pháp muốn buộc phía người Quốc Gia chia trách nhiệm đỡ đạn cùng 
với họ. Và khi thực hiện việc lập quân đội cho người Việt Quốc Gia, người ta thấy rõ đòn rất bần 
tiện của người Pháp Chính vào thời gian này, người ta bắt đầu nghĩ tới việc lập một Quân Đội 
Quốc Gia cho Việt Nam.  
 
Ngay từ lúc đầu, quan niệm chiến lược để hình thành Quân Đội ấy đã mang nhiều tính chất bi hài. 
Thí dụ Thủ Tướng Nguyễn Phan Long đã tiếp xúc với phía nước Mỹ để xin viện trợ. Ông ta cam 
kết rằng ‘’chỉ cần nước Mỹ cấp một ngân khoảng 146 triệu Mỹ kim’’, ông ta sẽ ‘’lập được một 
Quân Đội Quốc Gia và Quân Đội ấy sẽ đánh bại Việt Minh trong vòng 6 tháng’’. Trước lời tuyên 
bố rất cải lương ấy, Tướng Tư Lệnh của Pháp lúc ấy ở Nam Việt Nam là Carpentier nói với ký giả 
Shaplen của Mỹ một nhận xét rất ô nhục cho phía Việt Nam, đại ý nói rằng ‘’ Việt Nam không có 
Tướng, không có quân đội, không có cơ cấu để tiếp nhận viện trợ thì có cấp ngân khoản cũng chỉ 
là uổng phí, như người Mỹ đã xài phí với quân của Tưởng Giới Thạch trước đó’’. Còn phía người 
Pháp thì nghĩ tới việc lập một quân đội cho người Quốc Gia chẳng phải vì mục đích cao cả gì. 
Thấy không thể thắng được cộng sản với số quân trong giới hạn ngân sách quân sự của chính phủ 
Pháp, người Pháp muốn buộc phía người Quốc Gia chia trách nhiệm đỡ đạn cùng với họ. Và khi 
thực hiện việc lập quân đội cho người Việt Quốc Gia, người ta thấy rõ đòn rất bần tiện của người 
Pháp.  
 
Sau khi cứu được Hà Nội đầu năm 1951 (hiểu là nếu Hồ chí Minh chiếm được Vĩnh Yên trong 
chiến dịch đầu năm 1951 thì cộng quân sẽ kéo về Hà Nội sau đó), Tướng De Lattre de Tassigny 
bắt đầu chỉ trích sự thụ động và thờ ơ của người Việt sống dưới chính quyền Quốc Gia. Trong một 
diễn văn nhân dịp mãn khóa một khóa đào tạo sĩ quan cho Quân Đội Quốc Gia Việt Nam trong 
năm 1951, de Lattre nói: ‘’...Hãy cư xử cho đáng mặt nam nhi. Nếu quý vị là cộng sản thì nên đi 
theo hẳn phía Việt Minh. Phía ấy hiện giờ chẳng cao cả gì. Nhưng nếu quý vị yêu nước thì hãy 
chiến đấu cho xứ sở của quý vị, vì cuộc chiến tranh này là cuộc chiến của quý vị’’. 
 
Lời chỉ trích của Tướng De Lattre có mang lại tác dụng mong muốn không ? Về một khía cạnh, 
ông ta đã cứu được Vùng Đồng Bằng Bắc Việt khỏi tay cộng sản hồi đầu năm 1951, đã phục hồi 
được sự tin tưởng của người Việt sống dưới chính quyền Quốc Gia lúc ấy. Đóng góp của ông ta 
còn mang đến cho ông ta cái tang đau đớn nhất là bốn tháng sau khi ông ta lẫy lừng đánh bại Võ 
nguyên Giáp tại Vĩnh Yên thì người con trai duy nhất của ông là Bernard tử trận trong một trận 
đánh mở đường tại dưới chân Núi Non Nước Tỉnh Ninh Bình. Có điều người Pháp đã ngụy biện, 
khi chê cười người Quốc Gia lúc ấy là thờ ơ khi quyền điều khiển cao cấp nhất của chiến trường 
Việt Nam nằm trong tay người Pháp, khi quyền hành chánh cao nhất của người Việt còn lệ thuộc 
sự chi phối của người Pháp thì làm sao đòi hỏi sự dẫn thân của người dân Việt Nam ? 
 
Tuy vậy, lời chỉ trích ấy đã gây xúc động trong phía người Việt Quốc Gia. Người ta đã 
thấy khá đông thanh niên Việt Nam đáp lại lời kêu gọi nhập ngũ, khá đông thanh niên 
khoa bảng nhập ngũ tại các Trường Sĩ Quan Trừ Bị.  
 
Tính đến cuối năm 1952, Quân Đội Quốc Gia đã được 60 Tiểu Đoàn. Họ đã đóng góp 
phần trả nợ máu của họ một cách đáng kể và cụ thể: Trong năm 1952, trong khi quân 



Pháp (da trắng) tử trận 1.860 người thì Quân Đội Quốc Gia có tới 7.730 người chết trận, 
hoặc trong khi hành quân chung với quân đội Pháp, hoặc hành quân riêng biệt (dữ kiện 
của tác giả Lancaster trong cuốn Genesis of the First Indochinese War).  
 
Con số thương vong cao ấy của binh sĩ Quốc Gia có thể được giải thích rất dễ, khi người ta chứng 
tỏ được thái độ tiểu nhân của người Pháp. Tác giả Robert Asprey viết trong cuốn sách đồ sộ của 
ông ta, War In The Shadows, do nhà Doubleday xuất bản tại New York năm 1975, rằng tuy thúc 
đẩy việc lập một Quân Đội Quốc Gia cho Việt Nam, nhưng người Pháp chặn viện trợ Mỹ cho 
Việt Nam và tước đoạt một số khí giới tốt mà đáng lẽ phải trao cho quân đội trẻ của người Mỹ cho 
Việt Nam và nhiều khi, không ngần ngại phá hoại sự viện trợ ấy, do đó, đã làm giảm rất nhiều 
hiệu năng của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Ba thí dụ trong nhiều thí dụ sẽ đủ để nói lên những 
thiệt thòi ghê gớm cho cái quân đội trứng nước ấy. 
 
Thí dụ thứ nhất là mức độ yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị chiến đấu của Quân Đội Quốc 
Gia Việt Nam. Là Quân Đội phôi thai, lại chịu sự chỉ huy tối cao của Bộ Tư Lệnh Pháp tại 
Đông Dương, các đơn vị trẻ trung của Quân Đội Quốc Gia đã gặp ngay thử thách lớn 
nhất là sự cung cấp hỏa lực cũng như về tiếp vận. Nếu hành quân riêng thì các đơn vị 
Việt Nam thuần thúy sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt yểm trợ hỏa lực cũng như về mặt 
tiếp vận. Binh sĩ bị thương sẽ ít có hy vọng được tản thương mau lẹ về hậu tuyến, sự 
tiếp tế lương thực hoàn toàn bằng đường bộ sẽ chậm, và có khi bị địch chận đánh...Chỉ 
vài chi tiết vừa kể cũng đã nói lên được sự thiệt thòi của các đơn vị Quốc Gia. Chưa kể 
sự thiệt thòi khác, còn trầm trọng hơn nữa, là có những đơn vị Việt Nam gồm tới trên 
90% binh sĩ quân dịch, có khi lại do các sĩ quan trừ bị chỉ huy nữa. Thí dụ thứ hai là 
quan niệm để cho những đơn vị Việt Nam đóng đồn, rồi các đơn vị Pháp hành quân lưu 
động khắp nơi. Theo quan niệm này, mỗi đơn vị Việt Nam nào có nhiệm vụ giữ một đồn 
trong thời gian lâu dài đều trước sau sẽ bị cộng quân thực hiện ưu thế quân số để tiêu 
diệt. Quan niệm trấn đóng Tĩnh ấy hoàn toàn thụ động trước quan niệm Động trong du 
kích chiến đấu của cộng quân. Nói một cách rõ rệt hơn thì đơn vị đóng đồn là đơn vị 
nằm Chờ Chết.  
 
Thí dụ thứ ba là quan niệm thành lập các Tiểu Đoàn Khinh Quân. Trong lịch sử chiến tranh chống 
du kích, đây là quan niệm khôi hài nhất. Người ta không thấy tác giả quan niệm này (chưa được 
rõ đó là người Việt hay người Pháp) tự nhận công lao khi khai sanh ra cái quan niệm kỳ quái ấy. 
Về hình thức, quan niệm ấy bắt chước (một cách vụng về và thiếu sót) quan niệm lưu động của 
phía cộng quân. Tác giả quan niệm vay mượn thật đơn giản, quên hẳn rằng quan niệm lưu động ấy 
chỉ thực hiện được, nếu đặt trong khung cảnh kỷ luật thép thật man rợ của cộng sản, và phải có 
một chủ thuyết rất vững chắc để hướng dẫn, dầu cái chủ thuyết ấy dựa trên căn bản một tà thuyết.  
 
Lý thuyết đề ra là ba miền Việt Nam sẽ cung cấp 60 Tiểu Đoàn Khinh Quân, mỗi Tiểu Đoàn 650 
người, lưu động từ nơi này đến nơi khác để lùng và tiêu diệt các đơn vị cộng quân. Các Tiểu Đoàn 
Khinh Quân này được trang bị rất nhẹ (vũ khí nặng nhất là súng cối 81 ly). Khi hầu hết các Tiểu 
Đoàn Khinh Quân này xuất phát vào giữa 1953 thì chiến trường Đông Dương, nhất là chiến 
trường Việt Nam, đã vô cùng đẫm máu, Với sự tham chiến của cộng quân ở cấp sư đoàn trở lên. 
Với ý thức hệ rất lờ mờ, với sự thiếu vắng hẳn một chủ thuyết quân sự, tình báo rất yếu kém, chưa 
làm quen được với quan niệm sống gần gũi với người dân quê, thiếu hẳn sự yểm trợ hỏa lực cần 
thiết khi lâm trận, nhiều Tiểu Đoàn Khinh Quân chỉ mới ra quân lần đầu đã bị đánh tan. 
 
Quân Đội trẻ trung ấy còn gặp nhiều điều bất hạnh khác nữa. Tham Mưu Trưởng đầu 
tiên của Quân Đội ấy là Nguyễn Văn Hinh, một Đại Tá của Không Quân Pháp, vì nhu 
cầu chính trị, được Pháp thổi gấp lên hàng cấp Tướng. Hinh không nói được tiếng Việt, 
nên khi nào đi thăm một vài đơn vị hoặc một vài Quân Trường, hắn đều nói tiếng Pháp. 
Một Phụ Tá đắc lực của hắn thời ấy là Đại Tá Trần Văn Đôn, cũng chỉ bập bẹ nói được 



chút ít tiếng Việt. Khỏi nói, người ta cũng có thể thấy rằng cái thứ Tham Mưu Trưởng ấy 
rất ngoan ngoãn với quan thầy Pháp, và cũng không ai ngạc nhiên nữa, khi thứ Tham 
Mưu Trưởng ấy nhận lệnh của quan thầy Pháp để mưu tính phản bội ông Ngô Đình 
Diệm sau này.  
 
Điều thiệt thòi lớn nhất lúc ấy là Quân Đội Quốc Gia không có được một chủ thuyết quân 
sự. Chủ thuyết quân sự của Pháp đã chứng tỏ bị phá sản, còn phía người Việt lúc ấy, 
nếu có ai đề ra được một chủ thuyết quân sự mới thì cũng không hy vọng được áp 
dụng, vì lẽ giản dị là sẽ bị người Pháp dẹp bỏ ngay. Một Quân Đội chiến đấu không chủ 
thuyết quân sự thì rất giống một người mù lần mò kiếm đường đi trong đêm tối. Sự bất 
lợi ấy càng tăng lúc đối phương đã thâu thập được kinh nghiệm chiến đấu từ trước đó 
nhiều năm Với những bất hạnh vừa kể, càng gần những tháng chót của chiến tranh 
Đông Dương I, các đơn vị Việt Nam càng phải hành quân độc lập nhiều hơn, và do đó 
số thương vong càng tăng.  
 
Nhưng sự thiếu vắng một chủ thuyết quân sự, tuy đã nguy, vẫn chưa nguy bằng sự thiếu vắng về 
lãnh đạo chính trị cho Quân Đội ấy lúc thỏa hiệp Genève 1954 ra đời, chia hai nước Việt Nam 
phải mặc nhiên tự tạo cho mình một điểm tựa tinh thần để giúp họ giữ vững ngọn lửa chiến đấu 
chống cộng trong hơn hai thập niên, sau khi rút về phía Nam vĩ tuyến 17 Dẫu sao thì cái khối trên 
300.000 người võ trang của Quân Đội ấy, với tất cả những yếu kém ngoài sự mong muốn, với 
những bất hạnh chồng chất từ sớm, với những phản bội ngay từ đồng minh bất lương, đã gởi cho 
thế giới bên ngoài một thông điệp rất có ý nghĩa, khi họ cùng với thân nhân đi về phía Nam vĩ 
tuyến 17 để tạo một nước Việt Nam tự do. Tác giả Mỹ có lập trường thân cộng là John AcAlicter 
phải nhìn nhận trong cuốn sách Vietnam: The Origin of Revolution của ông ta rằng: ''...Việt Minh 
đã không tuyển được nhiều người như họ muốn, và khi thỏa hiệp Genève được thi hành, ít ra cũng 
đã có trên 300.000 người cầm súng trong hàng ngũ Quân Đội chống cộng, chứng tỏ rằng quả thật 
có nhiều người không muốn sống dưới sự cai trị của Việt Minh''. /. 


