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                        TRẢ LẠI DANH DỰ CHO QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 
 
Vì những bất hạnh chồng chất của dân tộc Việt Nam, một đám người của Quân Đội Nam Việt 
Nam nắm được quyền lãnh đạo sau cái chết của ông Ngô Đình Diệm. Cái chết của ông Diệm 
mang theo chính nghĩa và chính danh của người Quốc Gia.  
Cường quốc Mỹ hăng hái nhào vào cuộc phục kích chính trị của Hà Nội. Khi chủ mưu giết 
ông Diệm, Tổng Thống Kennedy là đồng lõa đắc lực của Hà Nội vì lúc ấy, mục tiêu số một 
của Hà Nội là loại trừ ông Diệm.  
 
Giết ông Diệm xong, người Mỹ bế tắc trong việc tìm người lãnh đạo thay ông Diệm. Đại Sứ 
có tác phong của một toàn quyền, của một chức sắc truy tà thời Trung Cổ lại phải quay ra 
bám lấy Thiệu, Kỳ. Với hai tên độc tài tập sự gốc giầy dinh này, chút chính nghĩa của miền 
Nam trước mắt cộng đồng quốc tế tiêu tan luôn.  
 
Nhìn vào công cuộc chống cộng tại các nước nhược tiểu thời Chiến Tranh Lạnh, người ta thấy 
một mẫu số chung: Được nước Mỹ cung cấp tiền bạc và súng đạn, quân sự hóa guồng máy 
chính quyền, và người dân càng ngày càng xa chính quyền vì sự hống hách và ngu xuẩn của 
những tên Quân Nhân cầm quyền trước thủ đoạn tuyên truyền khôn khéo và phỉnh gạt của 
cộng sản. Khuôn mẫu quân sự hóa nói trên (kể cả ở Nam Việt Nam) đưa tới hậu quả không 
tránh được là xô người dân về phía cộng sản. Những tên Quân Nhân cai trị đều mau lẹ trở nên 
độc tài và tàn ác, như một danh ngôn chính trị của Tây phương đã nói rất chính xác: ''Quyền 
hành làm cho người ta trở nên độc ác và ngu xuẩn''.  
 
Bọn Quân Nhân cầm quyền ở Nam Việt Nam sau 1963 có cơ hội tái lập sự chính danh cho 
chính nghĩa Quốc Gia nếu chúng chỉ nắm quyền trong một thời kỳ chuyển tiếp rồi sớm trao 
quyền lại cho một chính quyền dân sự qua một cuộc bầu cử lương thiện. Thời gian ngắn cầm 
quyền đã làm mở mắt bọn độc tài quân phiện tập sự tại Việt Nam. Chúng bám chặt lấy quyền 
hành 
 
Trước khi ông Diệm bị giết một cách cực kỳ hèn nhát (hai anh em ông đã chịu ra nạp mình 
nhưng tên trùm kỳ thị Nam-Bắc Dương Văn Minh và đồng đảng nhất định phải giết hai người 
vì chúng sợ nếu còn sống thì có thể ông Diệm sẽ trở lại cầm quyền), ông đã bị chỉ trích là thi 
hành chính sách gia đình trị. Đến khi Nguyễn Văn Thiệu được quan thầy Mỹ đưa vào ghế 
lãnh đạo, chính sách gia đình trị của hắn tồi tệ hơn nhiều vì bà con quyến thuộc của hắn đều 



xuất thân từ nơi ít học và mắc bệnh tham lam của những kẻ không hiểu được sự cao quý của 
các giá trị tinh thần.  
 
Ông Diệm đã thiếu sòng phẳng với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông thấy rõ là người lính 
ấy bảo vệ chiếc ghế Tổng Thống của ông nhưng ông và gia đình chỉ coi người lính ấy như nô 
lệ. Cuộc hành quân Ấp Bắc đầu năm 1963 trong Tỉnh Mỹ Tho đã làm cho thế giới nặng lời 
mạt sát Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Những người lính ấy chết oan uổng vì lối chỉ huy tập 
trung bệnh hoạn của ông Diệm: Đơn Vị Trưởng nào tham dự cuộc hành quân này đều khoe 
rằng ''chỉ theo lệnh của Dinh Độc Lập'' Kết quả là không phối hợp được các mũi dùi thuộc 
nhiều Binh Chủng khác nhau. 
 
Trước khi ông Diệm bị giết một cách cực kỳ hèn nhát (hai anh em ông đã chịu ra nạp mình 
nhưng tên trùm kỳ thị Nam-Bắc Dương Văn Minh và đồng đảng nhất định phải giết hai người 
vì chúng sợ nếu còn sống thì có thể ông Diệm sẽ trở lại cầm quyền), ông đã bị chỉ trích là thi 
hành chính sách gia đình trị. Đến khi Nguyễn Văn Thiệu được quan thầy Mỹ đưa vào ghế 
lãnh đạo, chính sách gia đình trị của hắn tồi tệ hơn nhiều vì bà con quyến thuộc của hắn đều 
xuất thân từ nơi ít học và mắc bệnh tham lam của những kẻ không hiểu được sự cao quý của 
các giá trị tinh thần.  
 
Ông Diệm đã thiếu sòng phẳng với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông thấy rõ là người lính 
ấy bảo vệ chiếc ghế Tổng Thống của ông nhưng ông và gia đình chỉ coi người lính ấy như nô 
lệ. Cuộc hành quân Ấp Bắc đầu năm 1963 trong Tỉnh Mỹ Tho đã làm cho thế giới nặng lời 
mạt sát Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Những người lính ấy chết oan uổng vì lối chỉ huy tập 
trung bệnh hoạn của ông Diệm: Đơn Vị Trưởng nào tham dự cuộc hành quân này đều khoe 
rằng ''chỉ theo lệnh của Dinh Độc Lập'' Kết quả là không phối hợp được các mũi dùi thuộc 
nhiều Binh Chủng khác nhau. 
 
Cũng trong thời gian tham dự cuộc biểu tình chống cộng tại Nam California từ ngày 
18.1.1999, mười tám đoàn thể cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa đã cử phái đoàn 24 người 
tới Thư Viện Richard Nixon tại Thị Trấn Yorba Linda (sinh quán của ông Nixon) để chính 
thức gặp các đại diện của Hội Cựu Chiến Binh Mỹ chiến đấu tại Việt Nam. Là người có công 
xếp đặt để có cuộc gặp gỡ lịch sử nói trên, ông Craig Mandeville (cũng là Quân Nhân đã 
chiến đấu tại Việt Nam) phát biểu:  
 
''Họ (cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa) chiến đấu cho xứ sở của họ. Họ chiến 
đấu sát cánh với Quân Lực Mỹ. Chúng tôi mong mỏi được hiểu cuộc chiến tranh Việt Nam 
qua cái nhìn của họ vì nhiều người trong chúng ta chỉ hiểu chiến tranh Việt Nam qua nhãn 
quan người Mỹ''.  
 
Lời nói của ông Mandeville là một an ủi lớn cho các cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa 
đang lưu vong, nhưng cũng là một nhắc nhở đau lòng cho toàn thể người Việt Quốc Gia, tiếng 
nói Quốc Gia đã bị bức tử trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, và sau năm 1975, tiếng nói 
ấy lại bị nghẹt vì cái mặc cảm bại trận của người Quốc Gia. Trong 23 năm lưu vong, chính 
nghĩa của người Quốc Gia vắng mặt vì cái mặc cảm tủi nhục ấy. Ta phải tự hỏi: Người Quốc 
Gia còn cúi mặt sống trong tủi nhục đến bao giờ ?  
 
Trong bài tôn vinh cuộc chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Henry F. Noyes 
nêu một trong các sự thật mỉa mai của chiến tranh Việt Nam. Ông viết: ''7 năm trước khi quân 
Mỹ tới Việt Nam, và 5 năm sau khi quân Mỹ rút hết về nước, cuộc chiến tiếp diễn, và như thế 
phải có người chết vì chiến đấu. Đó là người lính Việt Nam Cộng Hòa''.  



 
Là một đại cường quốc nhưng ý chí của đại cường quốc ấy lại mong manh đến nỗi chỉ cần có 
vài chục tên cảm tử quân cộng sản đột kích vào sân của Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn đã đủ phá 
sập cái ý chí ấy.  
 
Là một đại cường quốc, nước Mỹ phải có vật tế thần để gỡ thể diện cho một cuộc tháo chạy 
chẳng vẻ vang gì. Cử tri Mỹ bầu diều hâu Richard Nixon để điều khiển cuộc tháo chạy, ngụy 
trang bằng một thủ đoạn bất lương mệnh danh là ''Việt Nam Hóa'' cuộc chiến chống cộng tại 
Việt Nam. Ý chí của người Việt Quốc Gia không yếu kém đến mức độ ấy. Trong những tháng 
chót của cuộc chiến, không có đồng minh nào ở bên nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã 
chống trả sức mạnh kinh tế và quân sự của toàn thế giới cộng sản qua tay của quân đội Bắc 
Việt. 
 
Nhưng đó mới là sự thử thách ý chí Việt trên chiến trường quân sự. Cuộc chiến đấu của người 
Quốc Gia không chấm dứt với sự sụp đổ của Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975. Chiến trường tư 
tưởng đã thay thế chiến trường quân sự. Khí giới căn bản lần này là sách báo ngoại ngữ, và sự 
phổ biến nhằm vào dư luận của đại chúng khắp thế giới.  
Sự thật mỉa mai do ông Henry F. Noyes nêu trên đây cộng với nhiều sự thật cay đắng khác 
chồng chất sau năm 1975 đã quá đủ để viết cả chục cuốn sách nói lên sự thiệt thòi ghê gớm 
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sự ngu xuẩn chiến lược của đại cường quốc Đồng Minh 
Mỹ, sự vô cùng bất lương của báo chí Tây phương và sự hèn nhát ích kỷ ngoài sức tưởng 
tượng của cái gọi là Thế giới Tự Do.  
 
Sách báo ngoại ngữ nói trên không phải chỉ để ''phục hồi danh dự'' cho những người đã chết 
trên mình mang binh phục Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái khí giới tư tưởng ấy còn nhằm 
mục tiêu cao quý hơn nhiều hơn: Làm cho Chính Nghĩa Quốc Gia hiện diện trở lại sau khi đã 
bị sự bất lương và độc ác của thế giới bên ngoài ép phải trở thành Chính Nghĩa vắng mặt. 
 
Một trong vài lý do lớn khiến cho sự ra đời của một (hoặc nhiều) cuốn sách với những dẫn 
chứng cụ thể và những cáo trạng sắc bén để đòi thế giới phải trả lại danh dự và chỗ đứng cao 
quý cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là sự an phận và khiếp nhược của những người đã 
từng lãnh đạo miền Nam về chính trị cũng như về quân sự. Sự an phận cho cái Tôi Thấp Hèn 
của họ đã được đặt lên trên cái Hiên Ngang của dân tộc. Sự an phận và khiếp nhược ấy càng 
khuyến khích thế giới bên ngoài tiếp tục nhục mạ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Khi người lính Việt Nam Cộng Hòa được lệnh tấn công địch quân, họ có thể chết dễ dàng và 
mau lẹ nhưng họ không nhần ngại, dù rằng có một số cấp chỉ huy là những kẻ bất xứng. 
Những người còn sống nhờ sự hy sinh cao cả của những người lính ấy đã mắc nợ những 
người nằm xuống mà không mong và không thể đền đáp: Có làm gì đi nữa cũng không thể 
làm cho người chết sống lại. 
 
Tuy cái thế giới bất lương và hèn nhát ở chung quanh chúng ta đã không ngớt vu cáo và nhục 
mạ cuộc chiến đấu của Nam Việt Nam nhưng sự xấc láo và bần tiện ấy chắc chắn sẽ không 
thể tiếp tục nếu người Quốc Gia gởi đến cái thế giới ấy các khi giới tư tưởng viết bằng xương 
máu của những người đã chết, và bằng ý chí cũng như khí phách của người còn sống. 
 
Lời nhắc nhở của ông Mandeville cho thấy người cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa còn 
biết bao nhiêu điều cần làm và phải làm, dù rằng đã trễ mất 23 năm. Chúng tôi mong ước rằng 
tháng 4 năm 1999 không còn là thời điểm để người Việt Quốc Gia than khóc như những năm 
trước nữa. Không có lý do để cúi mặt thêm nữa.  



 
Phải vùng lên từ Tháng Tư Đen, và dùng thời điểm tháng 4 năm 1999 là thời gian xuất phát 
của Chiến Dịch ''Trả Lại Danh Dự và Chỗ Đứng Cao Quý cho Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa''. Nỗ lực đầu tiên của chiến dịch ấy phải là một Đài Tưởng Niệm Tinh Thần, cụ thể hóa 
bằng một Thiên Anh Hùng Ca viết cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bằng ngoại ngữ thật đồ 
sộ. Cuốn sách ấy là khí giới hàng đầu của người Việt Quốc Gia trong cuộc Tổng Phản Công 
để đưa nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam ra khỏi nạn độc tài, đảng trị, đói khổ và lạc hậu. 
 
Một khí giới tư tưởng khác của người Quốc Gia cũng quan trọng không kém là một cuốn sách 
đồ sộ ghi trọn vẹn sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam từ khi khởi đầu cho đến ngày Nam 
Việt Nam sụp đổ tháng 4 năm 1975. Sách này phải được viết bằng Anh ngữ và Pháp ngữ như 
là chủ lực của chiến dịch khai thác đầu cầu chiến lược 1999 của người Quốc Gia hình thành 
do thắng lợi vẻ vang của dòng thác lũ chống cộng đến từ những cuộc biểu tình chống cộng 
dũng mãnh của người Quốc Gia khắp nơi trên thế giới ù lì và khiếp nhược tỉnh giấc.  
 
Phải mau lẹ khai thác cái đầu cầu tâm lý chiến lược này càng mau càng tốt với tối đa khí giới 
tư tưởng. Là một dân tộc hiếu học, luôn luôn coi trọng các giá trị tinh thần, người Quốc Gia 
nên tổng phản công bằng sách báo và truyền thông. Những khí giới tư tưởng này sẽ không thể 
bị cộng sản vô hiệu hóa như trong chiến tranh Việt Nam. Thế giới 1999 đã thay đổi sâu xa. 
Trong 23 năm qua, sự đầu hàng nhục nhã của đám đông trước sự cám dỗ của nền văn minh 
vật chất và văn hóa trả góp xứ người, và sự xâm nhập thâm độc của cộng sản đã làm suy yếu 
khả năng và tinh thần chống cộng của người Quốc Gia đến mức coi như tuyệt vọng.  
 
Chỉ có người Quốc Gia quyết liệt chống cộng mới hiểu được tại sao chỉ có một lá cờ đỏ của 
cộng sản Việt Nam và một bức hình của tên gian hùng Hồ chí Minh bầy ra đã đủ gây cơn 
chấn động chính trị mạnh bằng cả trăm, cả ngàn vụ động đất và núi lửa hoạt động góp lại. Thế 
giới bàng hoàng, ngẩn ngơ trong sự kính phục trong khi tìm lại được thiện cảm với người Việt 
lưu vong. Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội chắc chắn vò đầu bức tai tự kiểm thảo ngày đêm hối hận 
vì đã mang lại cho người Quốc Gia chất liệu và khung cảnh vô cùng thuận tiện để đưa ngọn 
lửa chống cộng dâng lên cao hơn bao giờ hết từ 1975 cho tới nay.  
 
Điều làm cho Hà Nội sợ hãi nhất là thành sự thật: Thời cơ mới này đã mang lại một phép lạ 
xiết chặt hàng ngũ của người Quốc Gia. Nếu người Quốc Gia biết tránh được những sai lầm 
quá khứ để khai thác đầu cầu chiến lược 1999, dân tộc Việt có nhiều hy vọng thấy Đêm Dài 
Việt Nam được Rút Ngắn Hãy vùng lên từ Tháng Tư Đen thứ 24 vì danh dự của hai chữ Việt 
Nam và vì tương lai của dân tộc Việt. Thời gian không chờ đợi người Quốc Gia nữa vì đây là 
cơ hội chót để tìm sinh lộ cho hơn 70 triệu người Việt nghèo khổ, ngơ ngác và lạc hậu.  
 
Một trong những mũi dùi quan trọng khác của cuộc tổng phản công là việc giáo dục thế hệ 
Việt thứ hai về sự thật trong chiến tranh Việt Nam và mục đích cao cả của người Quốc Gia 
khi cương quyết chiến đấu để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ của cộng sản. Mặc 
dầu có sự sụp đổ năm 1975 vì Nam Việt Nam phải chống đỡ sức tấn công của toàn khối cộng 
sản quốc tế nhưng cuộc chiến đấu thiêng liêng ấy chưa kết thúc. Cộng sản càng đầy đọa dân 
tộc Việt, càng tàn phá quê hương Việt càng làm cho người dân Việt hiểu rõ hơn nữa rằng chỉ 
có người Quốc Gia mới có thể mang lại cho dân tộc Việt Nam đời sống tự do trong nhân 
phẩm để đưa nước Việt hiên ngang đi vào Thế Kỷ 21. Thiên Anh Hùng Ca này sẽ giúp thế hệ 
trẻ Việt hiểu tại sao cha anh của họ phải lưu vong từ năm 1975.  
 
Sự vùng dậy từ Tháng Tư Đen năm 1999 sẽ mang lại cho những Quân Nhân Việt Nam Cộng 
Hòa còn sống niềm kiêu hãnh để mời đồng bào và mời thế giới đi lại con đường đầy khắc khổ 



mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bình thảm đi trong gần ¼ Thế Kỷ, con đường mà kể về 
sự gian khổ và chịu đựng còn vượt xa con đường Vạn Lý Trường Chinh của Mao Trạch 
Đông, và về tính cách thiêng liêng, vị tha và cao quý còn vượt xa các cuộc Thánh Chiến thời 
Trung Cổ.  
 
Cuốn sách đầy tủi hờn này chấm dứt ở đây với sự ngậm ngùi là tuy ngôn ngữ Việt rất phong 
phú nhưng vẫn thiếu ngữ vựng thích đáng để tôn vinh đầy đủ cuộc chiến đấu thần thánh của 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  
                                                                     
                                                                          HẾT  
 
Tháng Tư Đen thứ 24  
 
Đất tạm trú Colifornia, Hoa Kỳ  
 
Phạm Kim Vinh 
 


