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            CHỮ DŨNG VÀ CHỮ TỰ TRỌNG CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA  
 
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, báo chí Tây phương, nhất là báo chí Mỹ, hầu như chỉ dùng 
một điệp khúc để trình bày hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa, người lính ấy không 
chiến đấu hữu hiệu như người lính Mỹ và người lính ấy thua xa lính việt cộng. Cứ lầm lũi 
chiến đấu để giữ tự do và yên vui cho người dân miền Nam Việt Nam, người lính Việt Nam 
Cộng Hòa quả thật không hề nghĩ tới việc phải lên tiếng nói cho thế giới bên ngoài biết sự 
thật về người lính của Nam Việt Nam. Chỉ tiếc rằng những huyền thoại về phía Hà Nội cũng 
như những huyền thoại về Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ được phơi bầy mọi khía cạnh cho 
thế giới bên ngoài thấy sau khi Nam Việt Nam đã thành một nhà tù khổng lồ của 
cộng sản Hà Nội.  
 
Mãi tới năm sau 1975 mới lác đác thấy có một số người Mỹ và người Âu Châu đưa ra 
một hình ảnh tương đối tốt đẹp về người lính Việt Nam Cộng Hòa. Bộ sách chủ đề ''The 
Vietnam Experience''. Cuốn ''Raising The Stakes'' do nhà Boston Publishing Co tại Mỹ 
xuất bản, trang 69-70, dành hai trang vắn tắt để mô tả đời sống vật chất và tinh thần của 
người lính Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Hai trang thì quả là quá ít để nói đến đời sống cực kỳ khắc khổ của người lính ấy, nhưng 
người ta vẫn phải tạm hài lòng với hai trang ấy, vì đó là hai trang viết một cách lương 
thiện và thẳng thắn, hai đức tính ít khi thấy nơi những nhà báo hoặc chuyên viên 
truyền hình Tây phương trong chiến tranh Việt Nam. Hai trang ấy thì một trang chụp 
hình một binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang săn sóc một bạn đồng ngũ bị thương, trước 
một bối cảnh tang tóc của chiến tranh. Trang kia viết:  
 
''Phần lớn những người lính Việt Nam Cộng Hòa xuất thân từ gốc nông thôn. Họ thường 
ở lớp tuổi từ hai mươi đến ba mươi và có nhiều người trước đây đã chiến đấu trong trận 
chiến tranh Pháp tại Đông Dương. Theo lý thuyết thì họ chỉ phải nhập ngũ ba năm, 
nhưng trong thực tế, họ ở trong Quân Đội lâu hơn thế nhiều, hoặc phải phục vụ Quân 
Đội cho tới khi nào không còn khả năng chiến đấu được nữa.  



 
''Thường thường bị chỉ huy bởi những cấp chỉ huy không được huấn luyện đầy đủ và 
những cấp ấy lại chỉ chú trọng tới giai cấp, rồi lại ít được giải thích tại sao họ chiến đấu, 
người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đáp ứng với lòng can đảm và sức chịu đựng làm cho 
các huấn luyện viên Mỹ phải kính phục. Nhỏ con, người lính ấy phải mang những vũ khí 
dài và nặng quá tầm vóc của họ, thế mà họ dai dẳng đi hàng chục cây số trong vùng 
sình lầy hoặc leo núi ở rặng Trường Sơn.  
 
Khi có người hỏi ông ta rằng cảm tưởng lâu dài nhất và ông ta có được trong thời gian 
phục vụ tại Việt Nam là cảm tưởng nào, một Cố Vấn Mỹ trả lời: ''Tôi nghĩ đến cái khả 
năng gần như không giới hạn của người lính Việt Nam Cộng Hòa khi chịu đựng sự khổ 
sở và đau đớn mà không hề than vãn. Tôi chưa hề nghe thấy một người lính Việt 
Nam Cộng Hòa bị thương nào mà kêu than, chưa hề nghe một người lính Việt Nam 
Cộng Hòa nào mỏi mệt mà phàn nàn''. 
 
''Đời sống của một người Binh Nhì chẳng có gì là hấp dẫn. Anh ta thường được chỉ định 
phục vụ ở nơi rất xa gia đình. Ít khi được nghỉ phép và phép lại quá ngắn nên không đủ 
thời giờ để mà về thăm làng xã. Có một số vợ binh sĩ ráng đi theo chồng và sống ở gần 
Trại, nhưng đa số binh sĩ chỉ được thăm gia đình mỗi năm không quá một lần. Thực 
phẩm rất khắc khổ, chỉ có cá khô, nước mắm và canh rau, lương tháng của họ bằng 
mười Mỹ kim. Nếu có vợ và con thì được lãnh thêm vài chục đồng tiền Việt Nam nữa''.  
Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tại Việt Nam là Tướng Lewis Walt có một cái nhìn 
gọn và sắc bén về người lính Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Ông ta viết: ''...Tôi thành thật nhìn nhận và cảm phục người khinh binh Việt Nam Cộng 
Hòa. Họ không có được những vũ khí tối tân và dồi dào như Binh Sĩ Mỹ, nhưng họ lại là 
những người có óc sáng chế và biến báo tài tình. Họ có thể đi qua được những vùng đất 
mà người lính Mỹ cho rằng không thể nào di chân qua được. Khẩu phần ăn thì chỉ bằng 
một góc nhỏ khẩu phần người lính Mỹ, thế mà sau một cuộc di chuyển dài và mệt mỏi, 
người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu như cọp dữ... So sánh người lính Nam 
Việt Nam với lính Mỹ là phi lý và so sánh người lính ấy với của cộng sản là điều vô 
nghĩa.  
 
Không phải chỉ có phục vụ tại Việt Nam có một ít tháng như lính Mỹ, người lính 
Việt Nam Cộng Hòa sẽ chiến đấu trong quân ngũ đến trọn đời, nếu họ không tử 
trận hoặc không bị tàn phế''. Hai nhận xét trên đây chắc chắn chỉ nói lên được một phần rất 
nhỏ về những khổ cực và thiệt thòi của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Phải đặt người lính ấy 
vào khung cảnh rộng lớn của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhìn dưới nhiều khía cạnh khác nhau thì 
may ra, may ra, người ta mới thấy được tạm đầy đủ tầm vóc và khích thước những đức tính của 
người lính ấy trong cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu để bảo vệ tự do cho Nam Việt Nam trong 
gần một phần tư thế kỷ. Càng đi sâu vào những chi tiết về đời sống vật chất và tinh thần của người 
lính Việt Nam Cộng Hòa, người viết sách này càng thấy niềm kính phục đối với người lính ấy cứ 
dâng cao mãi... 
 
Người lính Việt Nam Cộng Hòa không cần những bài học lý thuyết nhồi sọ như lính cộng 
sản. Chiến đấu trong khung cảnh và điều kiện cực kỳ khó khăn, người lính ấy còn phải 
đương đầu với khoảng trống lãnh đạo do sự lãnh đạo tồi của chính quyền Quốc Gia gây 
ra. Sau khi ông Diệm bị hạ sát rồi, miền Nam Việt Nam không có lãnh đạo nữa. Biết bao 
nhiêu xáo trộn chính trị của miền Nam sau cái chết của ông Diệm lại càng căng thẳng 
sức chịu đựng của người lính ấy. Có dư lý do để người lính ấy bỏ cuộc nhưng họ đã 
không bỏ cuộc. Sau này vào những tháng chót của cuộc chiến, người lính ấy đã từ giã 
cuộc chiến khi các cấp chỉ huy của họ bỏ chạy trước khi giao tranh.  



 
Người lính Việt Nam Cộng Hòa không được học nhiều nhưng họ có cái ý thức rất cao về 
tinh thần trách nhiệm. Khi đã mang quân phục của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, họ 
hiểu ngay cái trách nhiệm nặng nề của họ trong sự bảo vệ tự do cho người dân miền 
Nam. Họ đã can đảm làm tròn trách nhiệm ấy cho đến phút chót. Họ đã tạo ra một thứ 
thỏa hiệp bất thành văn với chính quyền Ngô Đình Diệm. Những điều trên đây còn cho 
thấy lòng quảng đại của người lính Việt Nam Cộng Hòa trước sự bạc đãi của triều đình 
nhà Ngô và sự lưu manh của chính quyền đạo tặc do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển. 
 
Người lính Việt Nam Cộng Hòa không cần những bài học lý thuyết nhồi sọ như lính cộng 
sản. Chiến đấu trong khung cảnh và điều kiện cực kỳ khó khăn, người lính ấy còn phải 
đương đầu với khoảng trống lãnh đạo do sự lãnh đạo tồi của chính quyền Quốc Gia gây 
ra. Sau khi ông Diệm bị hạ sát rồi, miền Nam Việt Nam không có lãnh đạo nữa. Biết bao 
nhiêu xáo trộn chính trị của miền Nam sau cái chết của ông Diệm lại càng căng thẳng 
sức chịu đựng của người lính ấy. Có dư lý do để người lính ấy bỏ cuộc nhưng họ đã 
không bỏ cuộc. Sau này vào những tháng chót của cuộc chiến, người lính ấy đã từ giã 
cuộc chiến khi các cấp chỉ huy của họ bỏ chạy trước khi giao tranh.  
Người lính Việt Nam Cộng Hòa không được học nhiều nhưng họ có cái ý thức rất cao về 
tinh thần trách nhiệm. Khi đã mang quân phục của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, họ 
hiểu ngay cái trách nhiệm nặng nề của họ trong sự bảo vệ tự do cho người dân miền 
Nam. Họ đã can đảm làm tròn trách nhiệm ấy cho đến phút chót. Họ đã tạo ra một thứ 
thỏa hiệp bất thành văn với chính quyền Ngô Đình Diệm. Những điều trên đây còn cho 
thấy lòng quảng đại của người lính Việt Nam Cộng Hòa trước sự bạc đãi của triều đình 
nhà Ngô và sự lưu manh của chính quyền đạo tặc do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển. 
 
Âm mưu hạ sát ông Diệm đã cho thế giới bên ngoài thấy chữ Dũng, chữ Tự Trọng và 
thái độ Quân Tử của người lính Việt Nam Cộng Hòa.  
Người ta đã biết chính quyền Kennedy nhắm mắt lao vào ổ phục kích chính trị vĩ đại của 
Hà Nội để đi tới việc giết ông Diệm. Người Mỹ chủ mưu nhưng vẫn cần có một số người 
Việt để làm cái việc giết người bẩn thỉu ấy (người Mỹ gọi là Dirty Job). Họ đã dễ dàng 
thuê được một đám sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mang cấp Tướng thực hiện việc hạ sát 
ông Diệm. Và một số quân nhân mang cấp bậc Tướng lãnh trong Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa đã hăm hở nhận lãnh thứ việc đê tiện ấy. Chính vì thứ việc ấy quá đê tiện nên 
không thể kết luận một cách hàm hồ rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã nổi dậy giết 
ông Diệm. Tài liệu sau năm 1963 và sau năm 1975 đã chứng tỏ rằng việc hạ sát anh em 
ông Diệm chỉ là việc làm thuê mướn của một đám Tướng lãnh của miền Nam Việt Nam.  
 
Chỉ cần đọc trang 207 của tài liệu ''The Pentagon Papers'', The Senator Gravel Edition 
1975, Vol. Two: ''Về cuộc đảo chính quân sự chống lại Ngô Đình Diệm, nước Mỹ 
phải nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình trong đó. Từ đầu tháng 8 năm 1963, 
chúng ta đã lần lượt, khi thì cho phép, khi thì cản lại, khi thì khuyến khích đám 
Tướng lãnh Việt Nam, và đề nghị sẽ hoàn toàn ủng hộ một chính phủ thay thế. Đến 
tháng 10.1963 chúng ta cách viện trợ để làm áp lực trực tiếp vào Diệm, do đó, 
chúng ta bật đèn xanh cho đám Tướng lãnh. Chúng ta lén lút duy trì liên lạc với 
đám Tướng lãnh ấy, tán thành việc lập kế hoạch của họ và đề nghị một chính phủ 
mới. Vậy thì triều đại 9 năm của Ngô Đình Diệm chấm dứt bằng một kết thúc đẫm 
máu, sự đồng lõa của chúng ta trong việc lật đổ ông ta làm tăng trách nhiệm của 
chúng ta và làm tăng sự dính líu của chúng ta vào một nước Việt Nam không có 
lãnh đạo nữa'' 
 
Tại trang 66 sách ''The Ten Thousand Day War'', tác giả Michael McLear trích dẫn lời 
của trùm CIA tại Việt Nam là William Colby về cuộc đảo chính lật đổ ông Diệm: ''...Đây là 



một cuộc đảo chính của Tướng lãnh Việt Nam, đúng thế, nhưng tôi nghĩ rằng những 
điều căn bản của cuộc đảo chính ấy đã được định đoạt tại Bạch Cung của chúng 
ta''.  
Sách kể trên cũng trích dẫn lời của Colby kể lại cái khoảng trống lãnh đạo bi thảm của 
Nam Việt Nam sau khi ông Diệm không lãnh đạo nữa. Colby nói rằng cho đến tận ngày 
ông Diệm bị giết, các Cố Vấn của Kennedy vẫn còn chia làm hai phe. Một phe chủ 
trương không thể thắng nếu còn để ông Diệm. Phe kia muốn thay thế ông Diệm. Cố Vấn 
Quân Sự cao cấp của Kennedy là Tướng Maxwell Taylor không ngã theo phe nào, 
nhưng đã đặt một câu hỏi rất có ý nghĩa: ''Có thể chúng ta sẽ không thắng được với 
Diệm, nhưng nếu không có Diệm thì có ai ?'' Chỉ có sự im lặng nặng nề trả lời câu hỏi 
đó.  
Việc vài kẻ mang cấp bậc Tướng lãnh của Quân Đội Nam Việt Nam giết anh em ông 
Diệm sau khi hai anh em ông ta tự nạp mình cho đám Tướng lãnh là một hành động hèn 
nhát của đám Tướng lãnh ấy, hèn nhát đến nỗi không thể gán cho Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Vì vụ giết người khiếp nhược ấy mà người ta cần nhìn lại mối liên lạc giữa 
ông Diệm và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Diệm và gia đình của ông chưa bao 
giờ dành cho Quân Lực ấy một cách đãi ngộ tốt đẹp. Ông Diệm lại hay đi kinh lý nhiều 
Tỉnh, nhiều Quận, hầu như mỗi tuần. Mỗi chuyến kinh lý như vậy đều có một số đơn vị 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nằm đường để giữ an ninh. Nếu người lính Việt Nam 
Cộng Hòa chỉ biết quyền lợi cá nhân và hận thù thì chỉ cần một tràng tiểu liên của một 
người lính Việt Nam Cộng Hòa giữ an ninh trên lộ trình kinh lý là đủ kết liễu mau lẹ đời 
ông Diệm. 
 
Chuyện đáng buồn ấy đã không xảy ra vì đã có một sự mặc nhiên thỏa thuận chính quyền Diệm 
và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái đa số trong Quân Lực ấy tự biết không có đủ uy 
tín và thành tích quốc tế để thay thế ông Diệm. Cái đa số ấy hiểu rằng mặc dù chính 
quyền Diệm có nhiều khuyết điểm mà thế giới và miền Nam đều đã biết và thấy quá rõ, 
nhưng chính quyền ấy lại là chính quyền duy nhất của người Việt Quốc Gia từ năm 1954 
có uy tín và khả năng tạo cho miền Nam Việt Nam ba điều căn bản để được cộng đồng 
quốc tế kính nể và yểm trợ. Đó là Chính Danh, Chính Nghĩa và Chính Thống. Sau khi 
ông Diệm bị giết rồi thì từ đó cho tới năm 1975, không có một chính quyền nào của Nam 
Việt Nam tái lập được ba điều căn bản nói trên.  
 
Từ năm 1954 cho tới tháng 11 năm 1963, tuy cộng sản quốc tế và tay sai không ngớt 
mở chiến dịch để vu cáo với hy vọng hạ uy tín của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 
nhưng Chính Nghĩa của Quân Lực ấy rất sáng tỏ: Họ chiến đấu để bảo vệ tự do cho 
miền Nam và họ bảo vệ một Chính Nghĩa Quốc Gia có đầy đủ Chính Danh, Chính Nghĩa 
và Chính Thống.  
 
Đám Tướng lãnh giết ông Diệm chỉ vì chúng sợ nếu để ông còn sống thì rồi sẽ có ngày, 
ông trở lại lãnh đạo miền Nam. Đó là thái độ của những kẻ bất tài và hèn nhát nhưng lại 
muốn ngồi địa vị lãnh đạo. Thái độ tiểu nhân và khiếp nhược của đám Tướng lãnh ấy đã 
làm cho chúng không thể hiểu được điều căn bản là khi giết ông Diệm, đám Tướng lãnh 
ấy đã lấy đi mất của Nam Việt Nam cái chính nghĩa cần thiết, vốn là khí giới căn bản để 
chính quyền Diệm đương đầu hữu hiệu với chính quyền Hồ chí Minh. Thật vậy, nếu sự 
ủy nhiệm và trao quyền cho ông Diệm chính đáng bao nhiêu thì sự nắm quyền của đám 
Tướng lãnh ấy không hề được nhân dân Nam Việt Nam trao cho quyền lãnh đạo bằng 
một hình thức chính danh nào đó.  
 
Khi ông Diệm còn sống thì vai trò và nhiệm vụ của người Quân Nhân Việt Nam Cộng 
Hòa không phức tạp, vì lẽ giản dị là mặt trận chính trị hoàn toàn do chính phủ của ông 
Diệm lo đối phó. Giết ông Diệm rồi thì cái đám Tướng lãnh hạ sát ông càng ngày càng 



bày tỏ sự dốt nát về chiến lược và về chính trị, do đó, đã làm suy yếu cuộc chiến tự vệ 
của Nam Việt Nam rất nhiều.  
 
Tạm kết về giai đoạn này, người ta có thể nói: Hà Nội rất lo sợ sức mạnh quân sự và 
thắng lợi chính trị của ông Diệm năm 1962, nên đã mở mặt trận mới để diệt ông Diệm. 
Nước Mỹ và một số người Việt đã vì ngu xuẩn mà nhảy vào cái bẫy chính trị đó của Hà 
Nội. Riêng về hậu quả cái trò lừa bịp tôn giáo do Thích Trí Quang cầm đầu thì Quân Sử 
Gia Dave Palmer nhận xét rất xác đáng tại trang 40 và 41 của cuốn ''Summons of The 
Trumpet'', ''...Việt cộng đã mau lẹ khai thác tình thế hỗn loạn do vụ Phật Giáo gây 
ra...Việt cộng đã lấy lại được thế chủ động vì nỗ lực chống cộng của Sài Gòn đã bị lơ là 
vì sự nổi dậy của Phật Tử... 
 
Trong lúc Quân Đội Nam Việt Nam ngơ ngác vì vụ Phật Giáo thì đồ tiếp tế và chiến cụ từ 
phía Bắc ồ ạt đổ vào miền Nam. Thế mà sự ồ ạt tiếp tế ấy lại ít bị chú ý, vì rằng lúc ấy, 
mọi con mắt đều chỉ đổ dồn vào tấm thảm kịch tôn giáo ở Sài Gòn''. Vì chỉ có chừng một 
chục sĩ quan cấp Tướng, trong đó, có ba kẻ chầu chực nhận lệnh của ''toàn quyền'' Cabot Lodge 
trực tiếp tham dự vào cuộc nổi dậy đầu tháng 11 năm 1963, rồi sau đó giết ông Diệm, mặc dầu 
ông đã tự ý nạp mình cho bọn ấy, người ta phải khẳng định kết luận rằng Quân Đội Nam Việt 
Nam không hận thù ông Diệm và Quân Đội ấy, với đầy đủ các cấp chỉ huy lớn, nhỏ dĩ nhiên trừ 
những kẻ thuộc nhóm nhận lệnh của ngoại bang như vừa nói, có đủ sự khôn ngoan để không tự 
biến thành nạn nhân của trò chơi tham vọng chính trị.  
 
Giữa Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền Ngô Đình Diệm, đã có một thứ thỏa 
hiệp mặc nhiên và bất thành văn. Quân Đội ấy (một đa số thoát thai từ Quân Đội Quốc 
Gia Việt Nam phôi thai năm 1950) chấp nhận sự lãnh đạo của ông Diệm để theo ông ta 
vào phía Nam vĩ tuyến 17 xây dựng một vùng đất tự do và dân chủ.  
 
Khi thi hành thỏa hiệp danh dự và bất thành văn ấy, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của thỏa hiệp ấy. Chứng cớ là họ đã hy sinh tính mạng 
của họ khi được lệnh của cấp chỉ huy để tiến đánh cộng quân trên lãnh thổ Việt Nam 
Cộng Hòa. Vợ con những người lính ấy cũng đóng góp một phần yểm trợ cho nghĩa vụ 
của chồng con họ một cách sòng phẳng không kém, vợ con người lính Việt Nam Cộng 
Hòa là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất của xã hội miền Nam Việt Nam trong cuộc 
chiến tranh tự vệ của miền Nam Việt Nam. 
 
Phía thiếu sòng phẳng là phía ông Diệm và gia đình của ông ta. Ông Diệm đã sòng phẳng thi hành 
thỏa hiệp danh dự ấy, khi ông ta giữ gìn và bảo vệ hữu hiệu danh dự, uy tín và chủ quyền Quốc 
Gia của Nam Việt Nam trước mắt cộng đồng quốc tế. Ông ta bắt đầu thiếu sòng phẳng khi phạm 
vào những lỗi lầm trong chính sách đối nội của ông ta (đại gia đình của ông ta phải chịu phần 
trách nhiệm rất nặng trong các lỗi lầm ấy).  
 
Ông Diệm được đào tạo trước đó cả nửa thế kỷ. Khi ông ta giữ một chức vụ hành chánh quan 
trọng thì thời gian ấy cũng đã quá xa xưa. Ông ta không có được sự mềm dẻo cần thiết để thích 
nghi với những thay đổi sâu xa tại khắp thế giới, dĩ nhiên là cả tại Việt Nam sau năm 1945 nữa. 
Sự bám víu lấy cái thuyết Thiên Mệnh một cách máy móc của ông Diệm đã đưa tới sự coi thường 
phẩm giá của người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tuy rằng có thể ông ta đã hiểu rằng nếu 
không có Quân Đội ấy thì dầu tài giỏi đến đâu, ông ta cũng đã không thể lãnh đạo được miền 
Nam Việt Nam từ năm 1954 Không theo kịp được bánh xe tiến hóa của lịch sử, ông Diệm đã cho 
Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa sự đãi ngộ tồi tệ này đã triệt tiêu phần lớn cái ý nghĩa và mục đích 
cao đẹp của thuyết Nhân Vị mà ông Diệm đã đề ra, cổ võ và vì nó mà hãnh diện.  
 



Người lính Việt Nam Cộng Hòa có biết làm gì để nhắc nhở ông Diệm về sự thiếu sòng 
phẳng ấy không ? Cái gọi là cuộc đảo chính hụt 11.11.1960 chỉ là hành động nổi loạn 
của một nhóm sĩ quan cấp Tá (đa số của nhóm này, tiếc thay lại chỉ có đạo đức rất thấp, 
trình độ chính trị sơ đẳng, nhưng tham vọng cá nhân thì lại quá nhiều) và rõ ràng là cái 
nhóm cấp Tá ấy không bao giờ có thể được coi là phản ảnh nguyện vọng chính đáng 
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Biến cố 1.11.1963, đưa tới vụ hạ sát anh em ông Diệm lại càng không thể phản ảnh ước 
vọng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, vì các lý do mà người viết sách này đã trình 
bày ở đoạn trên.  
 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tìm được phương thức tốt đẹp nhất để nhắc nhở ông 
Diệm. Quân Lực ấy đã bình thảm và lặng lẽ chấp nhận cái chết tại mặt trận. Tinh thần 
sòng phẳng hy sinh và trong khắc kỷ ấy chính là lời phê bình nghiêm khắc nhất và cũng 
cao thượng nhất của Quân Lực ấy đối với sự lãnh đạo tốt của chính quyền Cộng Hòa 
Việt Nam từ năm 1954 cho tới cuối tháng 10 năm 1963. Vì chỉ có vài kẻ mang cấp bậc 
Tướng lãnh trực tiếp là thủ phạm vụ giết ông Diệm một cách tiểu nhân, không xứng đáng với bộ 
quân phục mà đám Tướng lãnh kia mang trên người, vì chỉ có một vài đơn vị trong Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa bao vây Dinh Gia Long những giờ phút chót của triều đại Ngô Đình Diệm, 
người ta sẽ phải đặt câu hỏi là phần lớn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa làm gì lúc ấy và đa số 
Tướng, Tá khác nghĩ gì về hành động của đám Tướng lãnh kia ? 
 
Quân Lực ấy còn phải ngày đêm giao tranh với cộng quân tại khắp nơi trên lãnh thổ 
Nam Việt Nam. Quân Lực ấy cũng không để cho tên Thích Trí Quang và đồng đảng làm 
lạc hướng chú ý: Kẻ thù chung và kẻ thù nguy hiểm nhất của Nam Việt Nam vẫn là cộng 
sản.  
 
Còn khối đa số Tướng, Tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì vừa phải lo điều 
khiển các đơn vị của họ, phần khác, họ tự biết không có khả năng lãnh đạo chính trị, nên 
đã khôn ngoan và sáng suốt đứng ngoài cuộc đảo chính đầu tháng 11 năm 1963. Sự 
khôn ngoan và sáng suốt của đa số Tướng, Tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã 
là một điều quan trọng để giữ cho chính trị nội bộ của Nam Việt Nam được ổn định cho 
tới ngày một đám Tướng lãnh nhận chỉ thị của Đại Sứ Mỹ để hạ ông Diệm.  
 
Nhìn vào sự hỗn loạn của Nam Việt Nam sau khi ông Diệm bị giết, người ta thấy sự xác 
đáng của nhận xét về đám đông Tướng Tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 
nào một nhóm Quân Nhân tự cho là đủ tài giỏi để thay thế ông Diệm thì ngày ấy, miền 
Nam Việt Nam sẽ bắt đầu kỷ nguyên quân phiện để dần dần tiến tới tan rã. Quả thật là 
sau khi nước Mỹ đặt Nguyễn Văn Thiệu vào vai trò lãnh đạo miền Nam Việt Nam, vì hắn 
vừa thủ đoạn vặt, lại vừa dễ bảo, thì Nam Việt Nam có được một sự ổn định trong mong 
manh, báo trước cơn hấp hối kéo dài của Nam Việt Nam dưới nanh vuốt của một chính 
quyền vừa quân phiệt vừa đạo tặc. 
 
Dave Palmer nhận xét về đám Tướng lãnh giết ông Diệm như sau: ''Họ có sức mạnh để 
tiêu diệt, nhưng không có sức mạnh để xây dựng''. Câu nói ấy được chứng nghiệm ngay 
sau phút ông Diệm nằm xuống.  
 
Tình trạng không có lãnh đạo và kể như vô chính phủ của Nam Việt Nam sau cái chết 
của ông Diệm được Hà Nội khai thác rất mau. Ủy ban trung ương cộng đảng Hà Nội 
nhóm mười ngày liền vào cuối tháng 12 năm 1963 tại Hà Nội để đề ra đường lối mời, 
nhằm chiếm được miền Nam Việt Nam. Từ phiên họp kéo dài ấy, Hà Nội tiến tới ba 
bước được thi hành ngay:  



 
Tăng cường võ trang cho các đơn vị việt cộng ở miền Nam, tăng cường cán bộ và sĩ 
quan chính quy của Hà Nội cho cộng quân ở miền Nam và mở chiến dịch khủng bố các 
Cố Vấn Mỹ, cũng như phá hoại các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nam Việt Nam. Đồng 
thời, mở rộng đường mòn Hồ chí Minh ngã Lào và Cao Mên.  
 
Vào gần cuối năm 1964 thì các đơn vị việt cộng đã được võ trang tối tân hơn và mạnh 
hơn các đơn vị chính quy của Nam Việt Nam rất nhiều. Việt cộng trở nên hiếu chiến 
hơn, vì chúng tin rằng các sự rối loạn chính trị nội bộ của Nam Việt Nam đã làm cho 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa suy yếu để rồi tan rã. Nhiều trận đánh đẫm máu diễn ra 
và ở một vài nơi cộng quân thắng lớn, thí dụ chúng kiểm soát được phần lớn Tỉnh Tây 
Ninh và Tỉnh Bình Định.  
 
Cuối năm 1964, việt cộng lập được sư đoàn 9 và cho thử lửa ngay tại Bình Giả một làng 
Công Giáo ở cách Sài Gòn bốn mươi dặm về phía Đông, Tiểu Đoàn 33 Biệt Động Quân 
Việt Nam Cộng Hòa và Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến của Việt Nam Cộng Hòa 
chống lại cuộc tấn công của sư đoàn 9 việt cộng. Việt cộng bán lấy vị trí ấy tới bốn ngày 
rồi mới chịu rút. Trận đánh ấy gây sự chú ý của thế giới bên ngoài về sức mạnh mới của 
việt cộng tại miền Nam Việt Nam Tuy vậy, sự tính toán của Hồ chí Minh và bè lũ tại Hà Nội đã 
sai lầm hoàn toàn khi chúng yên trí rằng chỉ vài trận đánh như trận Bình Giả là Quân Đội Việt 
Nam Cộng Hòa sẽ tan rã. Sự thật diễn ra khác hẳn . 
 
Dave Palmer nồng nhiệt ca ngợi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là ''đã rất trưởng thành về chính 
trị trong năm 1964''. Palmer khen ngợi như thế vì ông ta đã theo dõi các cuộc chuyển quân của 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau ngày ông Diệm bị giết. Thoạt đầu, còn có một số đơn vị chính 
quy Việt Nam Cộng Hòa thi hành mệnh lệnh của cấp chỉ huy cao từ Sài Gòn. Nhưng càng về sau, 
các mệnh lệnh ấy càng trở nên lố bịch và các lệnh lố bịch ấy nguy hại cho công cuộc chống cộng 
rõ ràng đến nỗi nhiều cấp chỉ huy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhìn ra ngay.  
 
Điển hình là một đơn vị trưởng thiết giáp đã đổ thừa cho sự ''trục trặc kỹ thuật'' nên không nhận 
được lệnh vô tuyến phải tiến quân về Sài Gòn. Thay vì tiến về Sài Gòn, đơn vị thiết giáp ấy đã 
tiến xa Sài Gòn. Nhiều đơn vị khác của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng tự động bất tuân 
''thượng lệnh'' một cách thông minh như vậy. Nhờ sự khôn ngoan và sáng suốt ấy, một năm rưỡi 
sau cái chết của ông Diệm, mặc dầu đám Tướng lãnh phường tuồng ở Sài Gòn diễn nhiều màn 
thật tồi tệ, nhưng cái đa số lớn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thảm nhiên không tự để bị 
lôi cuốn vào cuộc tranh xôi thịt của đám Tướng lãnh ấy và nhờ thế mà giữ được Nam Việt Nam 
khỏi bị cộng sản chiếm. 
 
Những người Quân Nhân sáng suốt và tự trọng ấy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
đã kín đáo gởi thế giới bên ngoài cái thông điệp ngắn và gọn của họ: Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa chấp nhận hy sinh, mặc dầu có xáo trộn chính trị tại Sài Gòn, vì Quân 
Lực ấy biết rằng vai trò của họ là chặn cuộc xâm lăng của cộng quân. Quân Lực ấy cũng 
lại biết rõ rằng sự tranh giành ngôi thứ, địa vị và quyền lợi cá nhân bất tiện đã trở thành 
lối sống của một đám Tướng lãnh văn dốt, vũ nhát ngồi tại Sài Gòn.  
 
Từ đây trở về sau, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải chiến đấu trong hoàn cảnh và 
khung cảnh khó hơn thời Ngô Đình Diệm rất nhiều, họ sẽ phải tự tìm lại khí giới tinh thần 
để giúp họ giữ vững ngọn lửa hăng say và quyết liệt chống cộng. Chỉ mới có vài tháng 
sau cái chết của ông Diệm, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã sớm thấy rõ tầm vóc cái 
khoảng trống lãnh đạo vô cùng tai hại đang chờ đợi họ trước mặt. 
 



Chính quyền Quốc Gia càng suy yếu thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa càng thấy trách 
nhiệm của mình nặng nề thêm đến nỗi thế giới bên ngoài chỉ biết coi Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa là lực lượng duy nhất để chống cộng và bảo vệ tự do cho miền Nam. 
Ngoài những đức tính nêu trên đây, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã có sẵn hai thứ 
khí giới tinh thần để giúp họ giữ vững ngọn lửa chống cộng và làm tròn sự mạng tự 
nguyện bảo vệ miền Nam. Đó là sức chịu đựng phi thường và lòng hy sinh bao la trước 
khung cảnh một xã hội bạc bẽo và phi lý.  
 
Cộng sản hiểu rõ hơn ai hết rằng sự sống còn của miền Nam chỉ còn trông vào sức 
chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Một mặt, chúng nhắm yếu huyệt của 
Quân Lực ấy để tấn công, gây tối đa thương vong cho Quân Lực ấy, mặt khác, mở 
chiến dịch hạ uy tín của Quân Lực miền Nam Việt Nam trước mắt thế giới. Chúng đã đạt 
được cả hai mục tiêu này, Người ta đã biết dư luận báo chí quốc tế bất lợi như thế nào 
cho uy tín và danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, đời sống của vợ 
con người lính rất bi đát tuy rằng đời sống của người lính đã tồi tệ rồi. Trong bộ sách 
''The Vietnam Experience'', tập Raising The Stakes trang 56, Đại Tá Serong, chuyên gia 
chống du kích lỗi lạc của Úc viết rằng ''người lính Việt Nam Cộng Hòa ít khi được cấp chỉ 
huy săn sóc và phần thực phẩm cho người lính thì không khá hơn phần ăn của chó''. 
 
Người lính Việt Nam Cộng Hòa không bận tâm đến sự khen chê của thế giới bên ngoài vì họ dồn 
hết nghị lực và ngày giờ vào công cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương để đồng bào của họ được 
sống trong tự do. Để trả lời những kẻ kẻ lãnh đạo đã bạc đãi họ, để trả lời sự vu khống và nhục mạ 
của thế giới bên ngoài, họ đã chọn cái chết tại mặt trận, đổi mạng sống của họ lấy sự tự do và yên 
vui cho người hậu phương. Đó là cách trả lời cao thượng nhất mà chỉ có người lính Việt Nam 
Cộng Hòa mới làm được. / . 


