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LỜI MỞ ĐẦU

N hững tràng pháo tay nổ ran trong phòng họp trang trọng, từ 
những hàng ghế bên phải sang bên trái, từ hàng đầu tới hàng cuối. 
Ít khi có một bầu không khí hòa hợp, vui vẻ như vậy tại Quốc Hội 

Hoa Kỳ. Khi cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện họp lại, dù để nghe tổng thống 
đọc bài diễn văn hằng năm về ‘tình trạng đất nước’ (như TT Obama đọc 
đầu năm) hay để đón chào một vị quốc khách (như Thủ tướng Do Thái Ne-
tanyahu): ta thấy thái độ của quý vị dân biểu cũng rất ít khi đồng nhất (như 
vào dịp viếng thăm Quốc Hội của Đức Giáo Hoàng Francis ngày 24/9/2015): 
người thì đứng lên vỗ tay, người thì vẫn ngồi cau mày. Nhưng buổi sáng hôm 
ấy, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm vừa tới, mọi người đều hân hoan chào 
đón. Họ lại còn tò mò muốn xem mặt nhà lãnh đạo của một “quốc gia vừa ra 
đời” như báo chí đang ca tụng. 

“Thưa quý vị Nghị sĩ, Dân biểu của Quốc Hội Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ,” 
ông Diệm chậm rãi cất giọng. Trong bài diễn văn, ông nhấn mạnh tới ước 
nguyện của nhân dân Miền Nam Việt Nam. Ước nguyện ấy thật đơn giản, đó 
là họ chỉ muốn được sống trong hòa bình, tự do và sẵn sàng hy sinh xương 
máu để bảo vệ nền độc lập của mình. Rồi ông nói tới quyền lợi hỗ tương của 
cả hai nước dựa trên căn bản Miền Nam là tiền đồn của Thế Giới Tự Do. Quí 
vị nghị sĩ, dân biểu đứng lên vỗ tay thật lâu, và thật nhiều lần. 

Sau Quốc Hội Hoa Kỳ, tới lượt thành phố New York nghênh tiếp ông 
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tân tổng thống. Người người đứng dàn chào chật ních hai bên đường phố, 
bao nhiêu bàn tay tung lên những nắm hoa đủ mầu sắc từ trên các tầng lầu 
cao chót vót của một thành phố không bao giờ ngủ. Hiếm có lãnh đạo ngoại 
quốc nào được tiếp đón linh đình như vậy. 

TT Eisenhower rất kính nể TT Diệm, như ông viết: “Thưa Tổng Thống, 
chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà Ngài và nhân dân Việt Nam 
đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ nhiều 
người đã coi như là vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở 
Miền Nam đã nhường chỗ cho trật tự, và tiến bộ đã thai thế cho tuyệt vọng, tất cả 
với một tốc độ thật nhanh chóng.” Khi mời TT Diệm thăm nước Mỹ vào mùa 
hè 1957, ông đã gửi máy bay riêng Columbine III sang tận Honolulu để chở 
vị quốc khách về Washington, một hành động rất hãn hữu. Khi máy bay hạ 
cánh xuống phi trường National (bây giờ là Reagan) thì ông và Ngoại trưởng 
Dulles đã có mặt để đón chào. Đây là lần thứ hai trong suốt hai nhiệm kỳ 
tổng thống mà ông Eisenhower đã ra tận phi trường để đón lãnh đạo của 
một nước khác (lần đầu là đón Quốc vương Saud, xứ Saudi Arabia). 

Buổi bình minh của nền Cộng Hòa thật là huy hoàng, rực rỡ. 
v 

Với cuốn KĐMTC chúng tôi đã cung cấp cho độc giả một số dữ liệu và 
chứng tích để tìm hiểu hoàn cảnh của Đệ Nhị Cộng Hòa vào lúc hạ màn. Về 
Đệ Nhất Cộng Hòa - đặc biệt là lúc mở màn - thì tuy có nhiều tác giả Mỹ, Việt 
đã đề cập và soi sáng cho lịch sử, nhưng chúng tôi cũng vẫn muốn nghiên 
cứu cho thật sâu, dựa vào những chứng cớ khả tín, những tài liệu nguyên 
thủy, không bị cắt xén để tìm hiểu cho thật rõ những diễn tiến của liên lạc 
Việt - Mỹ trong giai đoạn 20 năm trước Đệ Nhị Cộng Hòa (1945-1965). 

Bởi vậy ngay từ năm 1976, chúng tôi đã bắt đầu đọc một số sách về Việt 
Nam, đặc biệt là cuốn The Pentagon Papers và cố nhớ lại những gì liên hệ 
tới cuộc chiến mà mình đã được chứng kiến ngay tại thủ đô Washington từ 
cuối thập niên 1950. Đang khi làm như vậy thì chúng tôi lại có được một may 
mắn: Cựu Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng (thời TT Nixon) là Tiến sĩ War-
ren Nutter (ông thầy cũ ở Đại học Virginia) đã trao lại cho chúng tôi (như 
một kỷ vật) hầu như toàn bộ một hồ sơ do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ soạn 
thảo, trước khi ông ra đi về thế giới bên kia vào năm 1979 (cũng như chúng 
tôi đã may mắn - hay là chỉ vì cái sứ mệnh - được TT Thiệu trao cho hồ sơ 
về những cam kết của TT Richard Nixon đối với VNCH, và Đại sứ Graham 
Martin trao cho trên 20 công hàm tối mật giữa Ngoại trưởng Henry Kiss-
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inger và ông vào tháng 4, 1975). Tên chính thức của tài liệu GS Nutter đưa 
cho là United States - Vietnam Relations, 1945-1967. Đây là một hồ sơ dài tới 
7,000 trang (gồm 12 tập). Năm 1971 tài liệu này bị tiết lộ. Chính phủ Nixon 
(gồm cả ông thầy Nutter) náo động và đã kiện không cho phổ biến, nhưng 
Tối Cao Pháp Viện phán quyết: chính phủ thua số phiếu 6/3). Chúng tôi còn 
nhớ rõ cảm tưởng của riêng mình vào ngày tuyên bố phán quyết ấy. Báo The 
New York Times (NYT) trích dẫn tài liệu và xuất bản cuốn The Pentagon Pa-
pers (PP). Sau đó chính phủ phải nộp hồ sơ này cho Uy Ban Quốc Phòng Hạ 
Viên. Nghị sĩ Mike Gravel trích dẫn và xuất bản một cuốn cùng tên nhưng 
thêm tựa đề là Gravel Edition (Beacon Press, 1971). Tài liệu TS Nutter trối 
lại cho chúng tôi là hầu như toàn bộ hồ sơ Bộ Quốc Phòng. 

Nghiền ngẫm hồ sơ nguyên thủy này trong nhiều năm chúng tôi mới 
thấy có nhiều điều mình thực sự chưa biết hay chưa thấu đáo. Đặc biệt, 
chúng tôi rất ấn tượng về sự trái ngược giữa những ngày đầu tiên (First 
Days in Vietnam) và những ngày cuối cùng (Last Days in Vietnam). Nhìn vào 
những thăng trầm của lịch sử thời Đệ Nhất Cộng Hòa thì ta thấy có lúc Miền 
Nam đã đi xuống, nhưng rồi lại đi lên, và còn đi nhanh hơn nữa. Nói chung, 
5 Tổng thống Hoa Kỳ (Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, và John-
son) - đứng trên bình diện lý tưởng tự do - đều muốn giúp xây dựng một 
VNCH hùng mạnh để làm tiền đồn của Thế Giới Tự Do, và cũng là để bảo 
vệ an ninh của chính Hoa Kỳ. Nhưng rồi vì nhiều lý do cho nên đã không 
thành công. Trước hết là hoàn cảnh của mỗi nước: Miền Nam thì vì cảnh ng-
hèo lại thêm chiến tranh, nên đã phải lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào Hoa 
Kỳ, cả về quân sự lẫn kinh tế. Tại Hoa Kỳ thì nhân dân ngày một dứt khoát 
về lập trường người quân nhân Mỹ không cần phải chiến đấu để bảo vệ tự do 
cho người Việt Nam. Thêm vào đó là những mâu thuẫn về quan điểm, lập 
trường, chính sách, những tính toán hơn thiệt một cách thiển cận của cấp 
thừa hành, tất cả đều là những yếu tố đã góp phần vào sự thất bại. Đặc biệt 
là Miền Nam không may đã gặp phải hai ông HENRY: Henry Cabot Lodge 
thông đồng phá nát nền Đệ Nhất Cộng Hòa, chúng tôi gọi ông này là Đao 
phủ Henry I, và Henry Alfred Kissinger, Đao phủ Henry II. 

Lúc chúng tôi ra mắt cuốn sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy ở Little Sai-
gon và San Jose, nhiều đồng hương (trong đó có người đàn anh chúng tôi, 
Bác sĩ Tôn Thất Niệm) lên tiếng yêu cầu tác giả viết thêm cuốn sách nói về 
Đệ Nhất Cộng Hòa. Chúng tôi có nói là “Nếu đồng hương cầu xin ơn Trời để 
chúng tôi còn khỏe mạnh, trí nhớ không bị nhạt nhòa thì sẽ cố gắng viết cho 
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xong cuốn “Khi Đồng Minh Nhảy Vào. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn chờ đợi 
cho đến khi nào chính phủ Mỹ chính thức giải mật tài liệu này thì mới xuất 
bản. Cuốn The Pentagon Papers do NYT xuất bản chỉ dài 677 trang (chưa 
tới 10% của hồ sơ), và cuốn Gravel Edition, cũng chỉ 2,899 trang (41%). May 
mắn là gần đây vào ngày 13 tháng 6 năm 2011 thì toàn bộ hồ sơ đã được giải 
mật. 

Như độc giả đã biết: thời gian hai mươi năm trước khi Thủy Quân Lục 
Chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng là một giai đoạn hết sức phức tạp với quá 
nhiều diễn biến, sự kiện, cũng như chính khách can dự vào. Chúng tôi muốn 
đúc kết những gì đã tìm hiểu được để viết nên một câu chuyện lịch sử cho có 
đầu đuôi, mạch lạc, nhưng vẫn gọn về liên lạc Việt - Mỹ từ khi Thế Chiến II 
kết thúc, qua Chiến tranh Đông Dương I, rồi tới Đệ Nhất Cộng Hòa. 

Năm 1956 là năm khi cột trụ của nền Cộng Hòa được xây dựng vì mùa 
Thu năm ấy Quốc Hội Lập Hiến tuyên dương Hiến Pháp của VNCH. Để kỷ 
niệm 60 năm từ lúc Hoa Kỳ can dự trực tiếp vào Việt Nam, chúng tôi xuất 
bản cuốn sách này vào năm 2016, đồng thời cũng để đúc kết một số bài học 
hữu ích cho những thế hệ mai sau. Người Mỹ có câu “hiểu biết là sức mạnh” 
(knowledge is power), dân gian ta cũng nói “biết là sống.”Chúng tôi thấy 
đây chính là một sự thật quan trọng trong các cuộc bang giao quốc tế, nhất 
là khi bang giao với Hoa Kỳ. Về vai trò của Hoa Kỳ thì ta thấy rằng: trong Đệ 
Nhị Thế Chiến, nếu như không có Hoa Kỳ thì cả Âu Châu đã bị Adolf Hit-
ler cai trị trực hay gián tiếp và cả Á Châu cũng đã bị Nhật Hoàng Hirohito 
thống trị trực hay gián tiếp. Rồi từ sau cuộc chiến, chưa có quốc gia nào giầu 
mạnh lên được mà không nhờ đến Hoa Kỳ, một điều chúng tôi sẽ nhắc lại 
trong phần cuối sách khi bàn về những bài học cho tiểu quốc. Tuy nhiên 
khi là đồng minh của Hoa Kỳ thì phải tìm hiểu về văn hóa, chính trị, luật 
pháp, thể chế và nhất là quyền lợi của Hoa Kỳ. Về bình diện này thì VNCH 

Cũng như cuốn sách Khi Đồng Minh Thảo Chạy, chúng tôi chỉ đề 
cập tới những động lực, chính sách và hành động của Hoa Kỳ đối với 
Việt Nam và không viết về chi tiết của những khía cạnh chính trị và 
quân sự nội bộ của VNCH là những khía cạnh đã được nhiều tác giả và 
bình luận gia mổ xẻ sâu rộng. Về những địa hạt này, tác giả cũng không 
đủ khả năng, hiểu biết, và kinh nghiệm để bình luận, một phần là vì đã đi 
du học từ năm 1958. 
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quả đã không lưu ý, phần lớn là vì không có điều kiện về tài chính cũng như 
nhân sự để lưu ý. Cho nên, về bang giao Việt - Mỹ thời Đệ Nhất Cộng Hòa thì 
cũng đã có nhiều sự hiểu lầm lớn lao giữa hai chính phủ, gây nên những tình 
huống thật đáng tiếc. Dù ta không thể so sánh hoàn cảnh của VNCH với các 
nước khác, nhưng nếu nhìn vào những mối bang giao với Hoa Kỳ tương đối 
là thành công của những nước như Ấn Độ, Do Thái, Đài Loan, Đại Hàn, Sin-
gapore, thì ta thấy công tác tìm hiểu về Hoa Kỳ được đặt rất cao. 

v

Qua cuốn sách này, chúng tôi muốn gửi đến đồng hương một vài tâm tư 
của tác giả: 

Thứ nhất, là một kinh tế gia, chúng tôi không khỏi luyến tiếc những cơ 
hội thuận lợi cho Việt Nam nói chung và Miền Nam nói riêng đã mất đi. 
Thí dụ như những cơ duyên lịch sử đề cập trong Chương 1. Ngay từ năm 
1943, TT Roosevelt đã muốn giải thoát Đông Dương khỏi chính sách thuộc 
địa. Nếu như ông không chết đi (12 tháng 4, 1945) thì Pháp không thể nào 
quay trở lại Việt Nam được. Rồi sau Hiệp định Geneva 1954, với sự yểm trợ 
lớn lao của TT Eisenhower, Miền Nam đã có được “5 Năm Vàng Son, 1955-
1960”: vừa xây dựng và phát triển lại có cả hòa bình. Lúc ấy thì Đài Loan còn 
là Formosa, Singapore chưa ra đời, sản xuất chính của Thái Lan chỉ có gạo, 
những mái nhà ở Đại Hàn thì toàn mầu đỏ vì phơi đầy ớt, một trong những 
thực phẩm chính. Đây là lúc kinh tế Miền Nam tới cái mốc mà kinh tế học 
gọi là điểm ‘takeoff ’. Đến năm 1963, sau khi thấy Mỹ đã bỏ Lào (23 tháng 7, 
1962 - cũng ký tại Geneva) TT Diệm nhìn xa và thấy rằng: trước sau rồi áp 
lực của nhân dân cũng bắt chính phủ Mỹ phải rút khỏi Việt Nam, cho nên 
ông đi tìm một giải pháp hòa bình, đó là thương thuyết để từng bước đi tới 
hiệp thương với Miền Bắc theo một lịch trình gồm có cả vai trò của Mỹ. Giả 
như Mỹ nối tay với ông lúc ấy thay vì triệt hạ thì lịch sử đã có thể khác hẳn. 
Thứ hai, sau khi nghiên cứu nhiều năm về cuộc chiến chúng tôi thấy rõ một 
điều: trước sự thất bại, chắc chắn là ta phải tự trách mình trước: “tiên trách 
kỷ, hậu trách nhân - Mea culpa (lỗi tại tôi). Tại sao phải trách mình trước thì 
nhiều tác giả đã đề cập đến. Nó bao gồm nhiều lý do, thí dụ như sự chia rẽ 
nội bộ, tư cách và khả năng cùng với những lầm lỡ của cấp lãnh đạo, thái độ 
chống đối, thờ ơ, buông xuôi từ một số thành phần trong xã hội. Chẳng hạn 
như tác giả BH Trần Đức Minh đã viết lại về những gì đã xảy ra sau đảo chính 
1963: “Dân chúng thành thị bắt đầu thả lỏng... đêm đêm những tiếng nhạc 
dậm giựt, réo rắt, ảo não ở các vũ trường, quán ăn không át đi được tiếng 
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súng của đối phương vang lên ở đồng bằng Cửu Long cũng như ở vùng rừng 
núi đông bắc thủ đô.” Tuy nhiên, nhìn về một khía cạnh khác, đó là nhìn vào 
sự cố gắng của quân, dân Miền Nam thì ta thấy rằng: ít dân tộc nào đã bằng 
lòng chấp nhận để 1/3 thanh niên ở tuổi lao động đi nhập ngũ. Trong một 
cuộc chiến khốc liệt và lâu dài: trực tiếp và gián tiếp, đã có tới 224,000 binh 
sĩ bỏ mình trên chiến trường; 570,000 người bị thương tích: “anh trở về dang 
dở đời em.” 

Về lãnh đạo: những lời chỉ trích về tư cách, khả năng và lầm lỗi của cấp 
chỉ huy cả hai nền Cộng Hòa thì tất nhiên cũng có nhiều điểm đúng. Nhưng 
nhân vô thập toàn, nhất là lãnh đạo một nước kém mở mang về mọi mặt: 
kinh tế, chính trị, quân sự, hành chính, lại ở vào hoàn cảnh chiến tranh. Tuy 
nhiên người ít, người nhiều, họ đều đã có những đóng góp đáng kể. Ngày nay 
ta sinh sống ở nước Mỹ là quốc gia giầu có, dân chủ, tự do nhất thế giới mà 
hằng ngày vẫn thấy những yếu kém, sai lầm của lãnh đạo phơi bày trên báo 
chí, truyền hình, dù là TT Carter, Reagan, Clinton, Bush Cha, Bush Con, hay 
Obama. Vì vậy, ta không nên chỉ nghĩ tiêu cực về những người lãnh đạo của 
mình, như có người bạn Mỹ đã hỏi: “Các anh nói ông Bảo Đại thì chơi bời; 
ông Ngô Đình Diệm thì độc tài, gia đình trị; ông Nguyễn Văn Thiệu thì đa 
nghi tào tháo, lại biến thủ 16 tấn vàng rồi bỏ chạy. Như vậy thì ai là lãnh đạo 
của các anh?”. Cho nên, chúng tôi cho rằng nếu nhìn vào những khía cạnh 
tích cực của lịch sử, ta vẫn có thể tự hào về những hy sinh, và những cố gắng 
của chính mình. Ta phải tự hào thì con cháu chúng ta mới có thể tự hào. 

v 
BỐ CỤC CUỐN SÁCH 

Như đề cập trên đây, Đệ Nhất Cộng Hòa là một giai đoạn hết sức phức 
tạp với quá nhiều sự kiện cũng như chính khách can dự vào. Tài liệu chúng 
tôi nghiên cứu thì thật là dài, lại được sắp xếp rất lộn xộn, không theo đúng 
thứ tự ngày tháng hay theo chủ đề, và cũng không hẳn theo như tựa đề của 
mỗi tập. Chúng tôi đã bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu để có thể viết những 
chủ đề và những diễn biến theo dòng thời gian. 

Cuốn sách chia làm bảy phần. Bắt đầu mỗi chương, chúng tôi tóm tắt 
mấy dòng (có đóng khung) để độc giả dễ bề theo dõi trước khi đi vào những 
chi tiết ở trong chương. 

Phần thứ nhất - Miền Đất Xa Lạ Thành Địa Điểm Chiến Lược: viết về 
bối cảnh khi một miền đất thật xa lạ đối với Hoa Kỳ lại trở thành quan trọng. 
Về chiến lược, Hoa Kỳ chia ra hai Á Châu: Á Châu Hải Đảo (từ Nhật xuống 
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Indonesia) và Á Châu Lục Địa (lớn và mạnh nhất là Trung Quốc). Trước 
ông Mao Trạch Đông thì Thái Bình Dương phẳng lặng, cả hai Á Châu đều 
ổn định, nên Mỹ tuy có để ý, nhưng không quan tâm lắm đến Việt Nam. 
Nhưng khi Á Châu Lục Địa bắt đầu lung lay trước sự thắng thế của quân đội 
ông Mao thì Mỹ chăm chú nhìn vào nước này: Việt Nam trở thành địa điểm 
chiến lược quan trọng nhất ở mặt trận Đông Nam Á. Mỹ thôi thúc Pháp 
trả lại độc lập cho Việt Nam và phải giúp xây dựng được một đạo binh bản 
xứ cho hùng mạnh. Nhưng Pháp không nghe, Mỹ phải đi vòng vèo để giúp 
Quân đội Quốc gia Việt Nam ra đời trong một tình huống thật là khó khăn. 

Phần thứ hai - Tiếng Gọi Sang Phía Tự Do: tóm tắt những diễn tiến 
dẫn tới trận Điện Biên Phủ và cố gắng của TT Eisenhower để thuyết phục 
Pháp không nên điều đình trong chiến bại, nhưng Pháp đã bỏ cuộc, dẫn đến 
Hiệp Định Geneva chia đôi đất nước. Bao nhiêu người dân Miền Châu Thổ 
Sông Hồng bỏ lại nhà cửa, mồ mả tổ tiên, để bồng bế nhau ra đi “sang phía 
tự do”(Passage to Freedom). Nhưng đằng sau cuộc di cư vĩ đại này là cả một 
sự sắp xếp bí mật khác. 

Phần thứ ba - Khi Đồng Minh Nhảy Vào: viết về thời điểm “Thay Tề 
đổi Sở.” Hoa Kỳ đã tính toán như thế nào khi quyết định “Ta phải lao vào” 
(take a plunge). Tiếp theo là diễn tiến việc ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ 
tướng: từ ý định muốn đi tu, ông đã lạc lõng vào một cái ngân hà chính trị rối 
ren như thế nào? Rồi phải trải qua bao nhiêu những bước gian truân để khai 
sinh nền Cộng Hòa đầu tiên của Việt Nam. Sau đó, với sự yểm trợ mạnh mẽ 
của TT Eisenhower, Miền Nam đã thành công đến mức nào trong ‘5 - năm 
vàng son, 1955-1960’ vừa xây dựng, phát triển lại có cả hòa bình? Thế rồi bất 
chợt, tại sao liên lạc Việt - Mỹ lại trở nên căng thẳng vào năm 1960? 

Phần thứ tư - Chọn Nơi Đọ Sức: nếu như TT Eisenhower coi Miền Nam 
như cái thành trì ngăn chận Trung Quốc thì người kế vị ông, TT Kennedy 
tuy không đổi chiến lược nhưng thay đổi chiến thuật. Phần này tìm hiểu tại 
sao ông Kennedy lại chọn “Việt Nam là đúng chỗ rồi” khi ông quyết định trực 
diện với Liên Xô (chứ không phải Trung Quốc)? Rồi ông đã thuyết phục TT 
Diệm như thế nào? 

Phần thứ năm - Đường Về Nghĩa Trang: tập trung vào những diễn biến, 
tính toán tại Washington và Tòa Đại sứ Mỹ ở Sàigòn liên hệ tới đảo chính. 
Đang hết mực ủng hộ TT Diệm, những lý do nào đã làm cho chính phủ Ken-
nedy thay đổi lập trường? Phần này nói đến vai trò quan trọng của ĐS Lodge 
trong những ngày tháng cuối cùng. Ông Lodge đã dùng những mưu lược 
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nham hiểm như thế nào để triệt hạ TT Diệm, và đi theo ông là Hiến Pháp 
đầu tiên của VNCH? Cái lạ là có sự trùng hợp giữa cái tên của hai người đao 
phủ kết thúc hai nền Cộng Hòa: tên ông Đại sứ là HENRY (Henry Cabot 
Lodge), và tên ông Cố vấn kiêm Ngoại trưởng Kissinger cũng là HENRY 
(Henry Alfred Kissinger). 

Phần thứ sáu - “Tôi Sẽ Không Để Mất Việt Nam:” sau đảo chính, Miền 
Nam rơi vào cảnh hỗn loạn dưới trướng của thập nhị sứ quân. Tại Hoa Kỳ, 
TT Kennedy bị ám sát đúng ba tuần sau TT Diệm. Như vậy là cả hai Tổng 
thống Mỹ và Việt đều phải ra đi vào cùng tháng 11, 1963. Phó Tổng thống 
Johnson lên kế vị: ông đã tính toán như thế nào khi quyết định đưa đại quân 
vào Miền Nam để giúp chữa cháy? Sau đó Miền Nam phục hồi sinh lực, để 
rồi tiến lên với 8 năm ổn định về chính trị, tiếp tục xây dựng và phát triển 
dù là giữa một cuộc chiến, và chỉ sụp đổ khi đồng minh tháo chạy sau Hiệp 
định Paris. 

Phần thứ bảy - Cập nhật cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Tuy 
không liên hệ tới thời gian nhảy vào, nhưng vì cơn hồng thủy đang nổi lên ở 
Biển Đông, chúng tôi viết thêm một phần để giúp độc giả theo dõi. Phần này 
nói về hậu quả mà chính nước Mỹ và Á châu đang phải gánh chịu sau 40 năm 
kể từ khi có chiến lược “Mở Cửa Bắc Kinh, Đóng Cửa Sàigòn” do chỉ mình 
hai ông Nixon-Kissinger khởi xướng. Ngày nay Trung Quốc đã thành một 
cường quốc và đang lật ngược thế cờ như thế nào? Trước tình huống này, ta 
mới hiểu được tại sao ‘Mỹ đi rồi Mỹ lại về?’ 

Phần kết thúc: chúng tôi đúc kết một số bài học rút ra từ cuộc chiến 
Việt Nam cho những thế hệ mai sau và cho những tiểu quốc đồng minh của 
Hoa Kỳ. Thay lời kết, tác giả cũng chỉ còn biết bàn về chữ “Mệnh”: mệnh 
nước Việt Nam chúng ta bao giờ mới hết nổi trôi? 

Riêng phần Phụ Lục: tuy có rất nhiều tài liệu lịch sử quý hóa nhưng một 
phần vì cuốn sách đã quá dài và một phần là vì sau 50 - 60 năm, văn bản bị 
phai mờ, bởi vậy chúng tôi chỉ in lại một số rất nhỏ (tuy là khó đọc) để ghi 
những cái mốc cho các nhà nghiên cứu sau này. Dù sao, vì toàn bộ hồ sơ đã 
được giải mật và lưu trữ tại một số địa điểm như National Archive, Thư viện 
các Tổng thống Kennedy, Johnson và Nixon, nên khi cần nghiên cứu sâu 
hơn, độc giả có thể tra cứu thêm. 

Cũng xin lưu ý độc giả là khi trích dẫn văn bản, nhiều khi chúng tôi dùng 
chữ tô đậm, chữ nghiêng, bullets, và đóng khung để trình bày cho rõ hoặc để 
nhấn mạnh những chữ cần lưu ý. 
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v 

Trong những năm qua, ngoài những tác giả Mỹ (đặc biệt là Ellen J. Ham-
mer, A Death In November; Mark Moyar, Triumph Forsaken) nhiều tác giả, 
bình luận gia Việt Nam đã viết sách, báo và trên mạng và giai đoạn lịch sử 
1945-1965, và về TT Ngô Đình Diệm. Chúng tôi chỉ có thể ghi lại một số ít 
tác giả trong phần Thư Mục. Trong những tác giả về giai đoạn lịch sử 1945-
1965 thì đặc biệt có Lê Xuân Khoa, Việt Nam 1945-1995, Tập I; Huỳnh Văn 
Lang, Ký Ức Huỳnh Văn Lang; B.H. Trần Đức Minh với hai pho sách Một Thời 
Nhiễu Nhương, và đặc biệt là Nguyễn Kỳ Phong, Vũng Lầy Của Bạch Ốc là một 
số trong những tác phẩm được biên soạn rất công phu. Riêng về TT Diệm thì 
có khá nhiều tác giả, thí dụ như Cao Thế Dung và Lương Khải Minh, Làm Thế 
Nào Để Giết Một Tổng Thống, Lê Tử Hùng, Những Cái Chết Trong Cách Mạng 
1-11-1963; Nguyễn Văn Minh, Dòng Họ Ngô Đình, Ước Mơ Chưa Đạt; Đỗ Thọ, 
Nhật Ký Đỗ Thọ; và Minh Võ, Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc. 

Chúng tôi và chắc chắn độc giả rất trân trọng những đóng góp quý hóa 
ấy cho lịch sử. Hy vọng rằng, trong một phạm vi nhỏ hẹp, cuốn Khi Đồng 
Minh Nhảy Vào sẽ nối tiếp với các tác giả để làm sáng tỏ hơn nữa cho sự thật 
và cho công lý về cuộc chiến Việt Nam. Trong cuộc chiến ấy, một phần đông 
giới truyền thông và tác giả Hoa Kỳ luôn luôn đặt ra một câu hỏi: “Tại sao 
phải gửi thanh niên Hoa Kỳ sang chiến đấu cho thanh niên Việt Nam?” (Why 
sending American boys to fight for Vietnamese boys?). Luận điệu này đóng 
góp không ít vào việc dẫn đến những cuộc biểu tình vĩ đại đòi hỏi phải rút 
khỏi Miền Nam. Bằng chứng trong cuốn sách này chứng minh hai điều thật 
rõ ràng: thứ nhất, Hoa Kỳ đã chiến đấu ở Việt Nam là để bảo vệ chính quyền 
lợi an ninh của Hoa Kỳ; và thứ hai, bảo vệ tự do của nhân dân miền Nam 
đã không bao giờ là mục tiêu chính yếu của những nhà làm chính sách tại 
Washington (cũng như cuộc chiến tại Afghanistan hay Iraq ngày nay). 

Riêng phần tác giả, tuy đã cố gắng tối đa nhưng cũng không thể nào 
tránh khỏi được những suy luận, ngôn từ có tính cách chủ quan và những 
lầm lẫn, nhất là viết một cuốn sách dài gần 900 trang, về một thời kỳ hết 
sức phức tạp với nhiều biến cố, sự kiện, nhân vật, và chính sách. Bởi vậy, về 
những sai sót thì cũng như hai cuốn sách trước, tác giả luôn luôn tin vào sự 
thông cảm rộng rãi của độc giả. 



LỜI CẢM ƠN

C húng tôi xin chân thành cảm tạ các thân hữu, bạn bè xa gần đã hỗ 
trợ tác giả trong việc biên soạn cuốn sách này. 
- Đặc biệt là Hứa Chấn Minh, người đã theo đuổi công việc ng-

hiên cứu của chúng tôi trong những năm qua và đã xuất bản cả ba cuốn 
sách: Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Tâm Tư Tổng Thống Thiệu và Khi Đồng 
Minh Nhảy Vào. 

Rồi đến anh Lương Văn Trí nối tay để yểm trợ phát hành. Trong số các 
thân hữu, anh chị Lương Trần, anh Chu Xuân Viên, và anh Peter Trần Lương 
đã đọc bản dự thảo ngay từ năm 2007 và góp nhiều ý kiến xây dựng. Anh 
Viên còn giúp chuyển ngữ một số tài liệu. Cùng một thời điểm, anh Tạ Văn 
Tài, người bạn cũ từ khuôn viên đại học Virgina đã giúp tôi chỉnh sửa để cho 
cuốn sách được trung thực và xúc tích hơn. 

Người bạn đã nhuận sắc và hiệu đính giúp cho cuốn sách thêm phần 
khởi sắc là bạn Phạm Đỗ Chí. Ban Chí còn chia sẻ với tác giả tâm tình hăng 
say của thế hệ thanh, thiếu niên trong những năm vàng son 1955-1960 của 
thời Đệ Nhất Cộng Hòa (Chương 13). 

Tiếp đến là anh Nguyễn Trọng đã đọc bản thảo và đi tới kết luận “Đây là 
một cuốn sách trả lời những câu hỏi lớn của lịch sử.” Cho nên anh khuyến 
khích tác giả cố gắng để sớm hoàn thành tác phẩm. 

Một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn anh Đỗ Ngọc Hiển đã hết lòng hỗ trợ 
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tác giả trong những năm soạn thảo, rồi lại mất nhiều công sức để cùng với 
bạn Nguyễn Văn Liêm giúp phát hành cuốn sách. 

Trước khi phát hành, người đã nhiệt tình giới thiệu cả ba cuốn sách 
trong những số Xuân Việt Báo là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Không 
những giới thiệu, bạn Nghĩa còn luôn luôn khích lệ mỗi khi tác giả có ý định 
bỏ cuộc.

Cuốn sách này được sắp xếp kỹ thuật để in ấn do anh Võ Thành Điếm. 
Anh Điểm đã kiên nhẫn để chỉnh sửa bản layout nhiều lần. Bìa sách là do 
anh Michael Huỳnh trình bày. Tác giả trân trọng và cám ơn sự đóng góp của 
hai bạn trẻ này. 

Sau hết, tôi cám ơn nhà tôi, Therese N. H. Hưng đã hỗ trợ tôi trong từng 
giai đoạn: nghiên cứu, chọn lọc và sắp xếp tài liệu, biên soạn, và sau cùng thì 
góp ý, sửa chữa nhiều sai sót để hoàn thành tác phẩm. Tôi cũng xin cám ơn 
và ghi lại tình cảm sâu đậm của tác giả đối với những yểm trợ tinh thần của 
người chị Kim Loan quý mến, cùng với các em (Nguyễn Minh Trí, Kim Quy 
Trần), các con (Christine Hưng, Daniel Hưng, Michael Long Hưng), và các 
con, cháu trong gia đình ông bà Cố Chánh Nguyễn Xuân Phi, các anh chị 
trong đại gia tộc Cố Kỳ (anh Trần Khắc Hỷ, anh Trần Khánh Liễm), những 
người luôn luôn bên cạnh để nâng đỡ tinh thần chúng tôi trong tất cả các 
tình huống, tất cả các giai đoạn thăng trầm của cuộc đời. 
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PHẦN I
TỪ MIỀN ĐẤT XA LẠ THÀNH ĐỊA 

ĐIỂM CHIẾN LƯỢC 
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CHƯƠNG 1
CHỢT ĐẾN RỒI CHỢT ĐI 
Những Cơ Duyên Lịch Sử 

M ùa Thu năm 1958, chúng tôi tham dự một cuộc họp Hội Sinh 
Viên Quốc Tế Đại Học Virginia. Mỗi người phải đứng lên để tự 
giới thiệu. Sau khi nói đến tên và ngành học, chúng tôi nói đến 

quê hương mình: 
- “Tôi là người Việt Nam bên Đông Dương (Indochina).”
- “Ý anh muốn nói là ‘Đông Pháp’ (French Indochina) phải không,” 

một sinh viên Mỹ ngắt lời hỏi. 
- “Tên Đông Pháp là trước đây, bây giờ là Đông Dương, anh ạ.” Chàng 

sinh viên coi bộ không hiểu. 

Năm 1995 - hai mươi năm sau cuộc chiến khốc liệt - Bộ trưởng Quốc 
Phòng Robert McNamara nhận xét: “Khi bàn đến vấn đề Việt Nam, chúng 
tôi đã thiết lập chính sách cho một miền đất xa lạ.” Thật vậy, cho đến đầu 
thập niên 1960 đại đa số nhân dân Mỹ đều không biết tới Việt Nam. Họ 
chỉ nghe đại khái có nước Annam bên Đông Dương, một thuộc địa của 
Pháp ở Á Châu cũng như những thuộc địa khác ở Phi Châu. 

Tuy nhiên, từ ba thế kỷ trước, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã có những 
cơ duyên lịch sử để giao hảo. Thật đáng tiếc rằng những cơ duyên ấy đã 
chợt đến rồi chợt đi. Tới khi hai bên là đồng minh thì sự gặp gỡ lại xảy ra 
trong một tình huống hoàn toàn khác. 
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Cho tới đầu thập niên 1960, nhiều người Mỹ còn gọi nước ta là An Nam, 
một miền đất thật xa lạ đối với họ. Năm 1784, ông Robert Morris, một 
thương gia ở Philadelphia đóng chiếc tầu lớn lấy tên là Empress of China lần 
mò sang tới mãi Viễn Đông. Tầu này đi qua Việt Nam rồi tới Quảng Đông. 
Khi trở về Mỹ được Quốc hội khen ngợi là đã thành công trong việc mở 
đường giao thương với Trung Quốc. Từ đó có nhiều tầu Mỹ khác cũng sang 
Á Đông nhưng chỉ buôn bán với Trung Quốc và Xiêm La (Thái Lan), ít để ý 
tới xứ An Nam. Xa xưa, người Mỹ còn lẫn lộn ‘Tonkin’ và ‘An Nam’ là địa hạt 
thuộc ‘tỉnh Giao Chỉ ở miền nam nước Tầu’.[1] Đối với các nhà lãnh đạo Mỹ 
hồi đó, Việt Nam chỉ là một miền đất trừu tượng (a geographical abstrac-
tion). Nó chỉ là tên của một trong những thuộc địa của các cường quốc Âu 
Châu chứ không có gì quan trong vì Mỹ chẳng có liên lạc chính trị, kinh tế, 
thương mại hay du lịch gì ở nơi đây. Nhưng tuy là xa lạ, Việt Nam và Hoa Kỳ 
cũng đã có những cơ duyên lịch sử rất quý báu để có thể là đồng minh: 

o Thế kỷ 18: Hoàng tử Cảnh gặp Sứ Thần Mỹ tại Pháp, ông 
Thomas Jefferson. 

o Thế kỷ 19: Sứ Thần vua Tự Đức là Bùi Viện lần mò tới tận Wash-
ington cầu viện để chống Pháp. 

o Thế kỷ 20: TT Mỹ Roosevelt đã cố gắng giúp Việt Nam được 
độc lập. 

HOÀNG TỬ CẢNH GẶP ĐẠI SỨ JEFFERSON 
Năm 1785 ông Nguyễn Phúc Ánh (sau này là vua Gia Long) gửi người 

con đầu lòng mới lên năm tuổi tên là Nguyễn Phúc Cảnh hay “Hoàng tử 
Cảnh cùng đi với Giám Mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine, 1741-1799) 
sang Pháp cầu viện. Ông được triều kiến vua Louis 16 vào ngày 5 tháng 5, 
1787 tại điện Versailles. Thấy cậu bé khôi ngô và thông minh, Hoàng hậu 
Marie Antoinette rất yêu quý và các bà cô trong triều đình ai ai cũng chăm 
chú để ý. Người uốn tóc nổi tiếng Leonard thấy vậy nên thiết kế ngay một 
mẫu tóc đặc biệt để “vinh danh Hoàng tử Xứ Nam Kỳ.” Một bức chân dung 
thật đẹp của Hoàng tử được Họa sĩ Maupérin vẽ để trưng bày tại Viện Truyền 
Giáo Paris. Cậu bé rất vui vẻ, chơi đùa với cả con Vua Louis XVI là Louis Jo-
seph, Thái tử Nước Pháp. Nghe tin có Hoàng tử Nam Kỳ đang ở Paris, Sứ 
thần Mỹ là Thomas Jefferson sắp xếp để gặp gỡ. Ông Jefferson là người đã 
viết ra bản ‘Tuyên Ngôn Độc Lập’ của Hoa Kỳ và sau này làm tổng thống nổi 
tiếng. Ngoài chính trị, ông vừa là một triết gia, một nhà ngoại giao, khoa học 
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gia, người sáng chế và một nhà giáo dục. Đặc biệt, ông rất để ý về canh nông 
và muốn nhập cảng những loại gạo tốt vào vùng South Carolina và Georgia. 
Khi đọc cuốn sách ‘Voyages d’un Philosophe’ của Pierre Poivre viết về những 
cuộc du hành Đông Nam Á Châu, ông thấy có nói tới một loại giống lúa khô 
ở vùng Nam Kỳ (Đàng Trong) nên để ý ngay.[2] Ông được Hoàng hậu Marie 
Antoinette giới thiệu làm quen và nhờ cậu khi nào về nước thì cung cấp cho 
mình một ít lúa giống để trồng ở vùng Carolina. Lúc ấy ông Jefferson đang 
cố đi tìm một loại lúa khô để thay thế cho loại trồng trên ao hồ sinh lầy ở 
miền Nam nước Mỹ, dễ sinh ra nhiều tật bệnh. Ngày 13 tháng 1, 1788, ông 
viết cho William Drayton, Chủ tịch Hiệp Hội Canh Nông ở South Carolina: 
“Loại gạo khô ở xứ Nam Kỳ trông thì trắng nhất, ngửi thì thơm nhất và năng 
xuất lại cao nhất.” Sau khi gặp cậu Hoàng tử, ông viết thêm: “Tôi có rất nhiều 
hy vọng sẽ nhận được một ít hạt giống lúa cạn từ Xứ Đàng Trong vì một vị hoàng 
tử trẻ của xứ Cochin-China hiện đang có mặt tại Pháp, đã hứa hẹn một cách chắc 
chắn với tôi rằng ông ta sẽ cung cấp cho tôi loại lúa đó...”[3]. 

Chăng may, khi trở về nước, hoàng tử Cảnh đã chết vì bệnh đậu mùa vào 
năm 1801 khi mới 22 tuổi. Năm 1801 là năm vua Gia Long thống nhất sơn hà 
cũng lại là năm ông Thomas Jefferson lên chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong 
khung cảnh lịch sử ấy, nếu như Hoàng tử Cảnh đã không chết thì chắc là ông 
đã gửi lúa giống sang Mỹ cho Tổng thống Jefferson. Từ đó hai bên Mỹ - Việt 
đã có những quan hệ tốt đẹp ngay từ cuối Thế kỷ 19. Nếu như vậy thì vận 
mệnh nước Việt Nam đã có thể khác hẳn rồi? 

Một năm sau (1802), chiếc thương thuyền Hoa kỳ đầu tiên tên là Fame 
có ghé Vịnh Tourane (Đà Nẵng) và thuyền trưởng Jeremiah Briggs đã từ 
Faifo (Hội An) lần mò ra tới tận Huế với mục đích xin phép nhà vua để được 
buôn bán với Việt Nam. Nhật ký Briggs ghi lại về những quan sát ấn tượng 
của ông ở Huế: nhà vua, thành nội, các cung phi, đàn voi, lính cận vệ. Chắc 
là thấy con mình đã nói nhiều về nước Mỹ nên Vua Gia Long nhờ một cố 
đạo người Pháp đến gặp ông Briggs và hỏi thăm về nước Hoa Kỳ. Rồi nhà vua 
cũng cho phép ông được buôn bán. Nhưng vì có bão lớn, tầu Fame đã nhổ 
neo rời Tourane (Đà Nẵng) quá sớm, và sau đó thì hai nước Mỹ-Việt cũng 
vẫn chỉ là hai thế giới xa lạ.[4] 

VUA TỰ ĐỨC GỬI SỨ THẦN ĐI MỸ CẦU VIỆN  
CHỐNG PHÁP 

“Các ngài có thể nào thuyết phục những người bạn Âu Châu của các ngài 
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ngừng xâm chiếm nước tôi được không?” vị sứ thần hỏi. Người Mỹ thì không 
biết tới nước ta chứ bẩy mươi năm sau chuyến viếng thăm của thuyền trưởng 
Briggs, khi Pháp bắt đầu đem quân vào đánh phá, đầu thập niên 1870 vua 
Tự Đức đã gửi sứ thần Bùi Viện qua ngả Hồng Kông đi cầu cứu Mỹ. Mặc dù 
ngàn trùng xa cách, phương tiện giao thông khó khăn, vị Sứ Thần cũng đã 
lần mò được tới tận Washington để tiếp xúc với chính phủ của Tổng Thống 
Ulysses Sympson Grant. Tổng Thống Grant là một anh hùng trong cuộc nội 
chiến Bắc-Nam. Khi Tổng Thống Lincoln chỉ định ông làm Tư Lệnh miền 
Tây Tennessee và Bắc Mississippi, ông đã thắng nhiều trận lớn. Nhưng ông 
chỉ biết nhiều về quân sự chứ nào có biết tới nước An Nam ta ở đâu. Bởi vậy 
câu trả lời của chính phủ ông dĩ nhiên là “không.” Trên đường trở về nước, 
vị sứ thần dừng lại ở Yokohama, Nhật Bản để gặp Lãnh Sự Mỹ. Hai người 
bàn bạc và đồng ý rằng một ngày nào đó chắc chắn Hoa kỳ sẽ liên can lớn tới 
Á Châu. Khi từ biệt, sứ thần Việt Nam làm một câu thơ nói lên tâm tư của 
mình về hai nước:[5] 

“Là bạn đồng hành, Nhưng tới năm nào chúng ta mới ngồi chung trên một 
con thuyền?” 

Tới năm nào thì lúc đó chẳng ai biết, nhưng không được Mỹ giúp thì 
ngay năm sau, Pháp đã hoàn tất việc thôn tính thuộc địa. “Nước An Nam 
công nhận và chấp nhận nền bảo hộ của nước Pháp,” đó là điều khoản Thứ I 
của Hiệp ước Bảo Hộ ký ngày 6 tháng 6 năm 1884 giữa Chính phủ Đại Nam 
Hoàng Đế và Chính phủ Cộng Hòa Pháp Quốc. Đại diện cho Pháp là ông 
Jules Patenôtre, bởi vậy cũng gọi là Hiệp ước Patenôtre. 

Nhưng rồi trong Thế chiến II, mẫu quốc thua xiểng liểng. Ngày 10 tháng 
5, 1940, Hitler tấn công khu rừng Ardennes, chọc thủng tuyến phòng thủ 
Maginot, và chỉ 42 ngày sau quân đội Đức đã diễn hành trên Đại lộ Elysées. 
Một lá cờ Nazi thật bư treo ngay trên ‘Khải Hoàn Môn’ (Arc de Triomphe). 

Thoát chết ở Ardennes, tướng de Gaulle chạy sang hoạt động bên Anh. 
“Nước Pháp không cô đơn, Nước Pháp không có đơn... Nước Pháp còn có một 
đế quốc rộng lớn ở sau lưng.”[6] Sau Luân Đôn, de Gaulle lập thủ đô Nước 
Pháp Tự Do (France Libre) tại Fort Lamy (nước Chad bên Phi Châu), rồi 
tới Douala (nước Cameroon), Brazzaville (Congo), và Libreville (Gabon). 
(Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây là khi làm việc và đi công tác cho Quỹ Tiền 
Tệ Quốc Tế tại Phi Châu từ giữa thập niên 1960, tác giả cũng đã được thăm 
viếng các nơi này và được hướng dẫn đi xem tận nơi những bản doanh của 
De Gaulle). Đế quốc Pháp mà de Gaulle nói tới bao gồm các thuộc địa từ Phi 
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Châu tới Đông Dương. Riêng về Đông Dương thì lúc ấy Pháp đã bị Nhật lật 
đổ hoàn toàn (ngày 9 tháng 3, 1945). 

Ngày 6 tháng 6, 1944 (ngày D-Day) quân đội Đồng minh đổ bộ vào Nor-
mandie rồi tiền thật nhanh về Paris, giúp cho de Gaulle diễn hành vào thủ 
đô ngày 25 tháng 8, 1944. Đi qua Khải Hoàn Môn, trông ông rất tự hào. 

Vừa khôi phục được giang sơn, de Gaulle đã tính ngay tới chuyện phục 
hồi thuộc địa, yêu cầu Mỹ và Anh chấp nhận quyền cai trị của mình tại Đông 
Dương khi chiến tranh kết thúc. 

TỔNG THỐNG ROOSEVELT MUỐN GIẢI THOÁT  
ĐÔNG DƯƠNG 

“Nước Pháp đã vắt sữa Đông Dương một trăm năm rồi. Người dân Đông 
Dương xứng đáng được đối xử tốt hơn,”TT Roosevelt viết trong một bản ghi 
nhớ gửi Ngoại trưởng Hull khi thấy Pháp muốn lấy lại thuộc địa. Tổng Thống 
Roosevelt là một vĩ nhân của nước Mỹ. Người duy nhất đã làm Tổng Thống 
bốn nhiệm kỳ. Ông đã có những sự nghiệp to lớn, nhất là lãnh đạo quốc gia 
qua cơn khủng hoảng kinh tế trong thập niên ba mươi. Ông là tổng thống 
Mỹ đầu tiên để ý tới Đông Dương với lòng nhân ái, thực tâm muốn chấm dứt 
chế độ thuộc địa.[7] 

Ngay từ khi Thế Chiến II đang tiếp diễn, tại cuộc họp tay ba đầu tiên 
giữa Anh, Mỹ và Nga tại Tehran thủ đô Iran (từ 28 tháng 11 tới 1 tháng 12, 
1943), ông đã nói với Thống chế Stalin về quy chế ủy trị (Trusteeship) cho 
Đông Dương, trao khu vực này cho một Ủy ban Quốc Tế đảm nhận để đi dần 
tới độc lập. Bản ghi nhớ cuộc họp ngày 28 tháng 11 ghi lại:[8] 

“Khi Thống chế Stalin nói sẽ không để cho Pháp trở lại thuộc địa thì 
TT Roosevelt đã trả lời là ông đồng ý một trăm phần trăm vì Đông Dương 
đã bị Pháp đô hộ tới 100 năm rồi nhưng người dân nơi đây bây giờ lại còn 
khốn cùng hơn lúc trước. (Tại cuộc họp Cairo) khi ông Tưởng Giới Thạch 
nói ‘Trung Quốc không có ý đồ gì nhưng cho rằng nhân dân Đông Dương 
chưa sẵn sàng để đi tới độc lập,’ thì TT Roosevelt trả lời: ‘khi Hoa Kỳ chiếm 
đóng Phi Luật Tân thì người dân ở đây cũng chưa sẵn sàng để độc lập, nhưng 
một khi cuộc chiến với Nhật chấp dứt thì độc lập sẽ được trả lại vô điều kiện 
cho Phi Luật Tân. Bởi vậy nên thành lập một quy chế ủy trị với nhiệm vụ 
chuẩn bị cho Đông Dương độc lập trong một thời gian nhất định từ 20 tới 
30 năm’.” 

TT Roosevelt đã cố thuyết phục Thủ tướng Anh là Winston Churchill 
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dựa trên căn bản của “Hiến Chương Đại Tây Dương (Atlantic Charter) mà 
cả hai nước đã ký kết ngay từ năm 1941 (ngày 12 tháng 8). Theo hiến chương 
này, hai quốc gia đồng ý về việc “Tôn trọng quyền tự chủ của các dân tộc,” và vì 
vậy, “ước mong cho chủ quyền lãnh thổ và tự trị sớm được vãn hồi cho những dân 
tộc nào đã bị ép buộc phải mất đi.” Nhưng Hiến chương này chỉ là lý thuyết, 
vì trong thực tế thì thái độ của chính phủ Anh đã khác. Tháng 11, 1942 khi 
Ngoại Trưởng Mỹ Cordell Hull đưa ra một bản dự thảo để hai nước Anh và 
Mỹ cùng tuyên bố về “Hiến Chương Đại Tây Dương và Nền Độc Lập Của 
Các Quốc Gia,” thì chính phủ Anh đã gạt phắt đi. “Ngoại Trưởng Anh đã 
thẳng thắn cho tôi biết rằng ông ta không thích bản dự thảo này,” ông Hull báo 
cáo với Tổng Thống Roosevelt, Chữ độc lập làm cho ông ta khó chịu, vì ông ta 
nghĩ đến hệ thống Đế Quốc Anh, nó cũng đã được dựa trên căn bản là chính sách 
về thuộc địa.”[9] (ảnh trang sau)

Sau khi Thế chiến II kết thúc, hai nước Anh và Mỹ vẫn tiếp tục dính 
líu vào Đông Dương vì còn vấn đề giải giới quân đội Nhật ở nơi đây. Nhưng 
lập trường của hai nước hoàn toàn khác nhau. Mỹ thì chống đối việc Pháp 
muốn tái chiếm Đông Dương, nhưng Anh lại ủng hộ. Tại sao Anh ủng hộ? 
Đó là vì ngoài lý do là đồng minh thân hữu của Pháp, Anh lại còn phải đương 
đầu với các thuộc địa của chính mình ở Á Châu như Burma (Myanmar), 
Hồng Kông, Ấn Độ. Nếu ủng hộ nền độc lập của Đông Dương thì thuộc địa 
của Anh cũng sẽ nổi dậy, và thuộc địa của Hòa Lan là Indonesia sẽ theo 
sau. (Nhưng rồi Anh cũng phải để cho Ấn được độc lập - tháng 8, 1947, và 
Burma - tháng 4, 1948). 

Thủ Tướng Anh Churchill đã biết rất rõ về ý định của Tổng thống Roo-
sevelt muốn giải thoát chế độ thuộc địa nên ông căn dặn Ngoại trưởng An-
thony Eden: “Trước khi chúng ta có thể chính thức đưa Pháp vào Đông Dương, 
chúng ta phải giải quyết vấn đề với Tổng Thống Roosevelt. Ông ta đã nói thẳng 
với tôi về vấn đề ấy hơn là về bất cứ vấn đề nào khác, và tôi nghĩ rằng một trong 
những mục tiêu của ông ta là giai thoát Đông Dương khỏi tay người Pháp”[10] . 
Tổng Thống Roosevelt ở vào thế kẹt. Một mặt thì muốn cho Đông Dương 
sớm được độc lập, mặt khác thì chính phủ Anh lại chống đối. Mà lúc đó thì 
Mỹ lại đang bận tâm về các vấn đề Âu Châu nên rất cần được chính phủ Anh 
cộng tác. Trong một bản ghi nhớ gửi Ngoại trưởng Hull ngày 24 tháng 1, 
1944, TT Roosevelt nhắc lại: 

“Tôi đã gặp ông Halifax (Đại sứ Anh ở Washington) tuần vừa qua 
và nói thẳng với ông ta rằng thật đúng là từ hơn một năm nay, tôi 
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đã có ý kiến rằng không thể trả lại Đông Dương cho Pháp được, và 
phải đặt nó dưới một chế độ Ủy trị quốc tế. Pháp đã chiếm đóng 
nơi này - với 30 triệu dân – tới gần một trăm năm rồi. Và bây giờ 
nhân dân bản xứ còn bết bát hơn là so với lúc ban đầu. 
“Thực vậy, ý kiến của tôi được cả Tưởng Giới Thạch và Stalin ủng 
hộ. Tôi không thấy có lý do gì để nhùng nhằng với Bộ Ngoại giao 
Anh Quốc nữa. Lý do duy nhất để họ chống đối ý kiến của tôi là vì 
họ sợ ảnh hưởng tới những thuộc địa của họ và của Hòa Lan. Chẳng 
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bao giờ họ ủng hộ giải pháp Ủy trị, vì có những trường hợp nó sẽ 
dẫn tới độc lập. Trường hợp Đông Dương là đúng như vậy. 
“Tuy mỗi trường hợp mỗi khác, nhưng riêng đối với trường hợp 
Đông Dương thì đã quá rõ ràng: Nước Pháp đã vắt sữa (milked) nó 
một trăm năm rồi. Người dân Đông Dương xứng đáng được đối xử 
tốt hơn.”[11]

Tại Hội Nghị Yalta ngày 8 tháng 2, 1945 (Yalta là một thành phố phía 
Nam Ukraine) khi ba cường quốc Mỹ-Nga-Anh nhóm họp ở Dinh Livadia 
bàn bạc chiến lược cuối cùng để đánh bại Đức và Nhật và vấn đề sắp xếp sau 
chiến tranh, TT Roosevelt lại nhắc đến quy chế ủy trị cho Đông Dương. Bản 
Ghi nhớ cuộc họp ghi:[12] 

- Tổng thống Roosevelt nói với ông Stalin rằng ông cũng vẫn có ý 
định về quy chế ủy trị, nhưng Chính phủ Anh không chấp thuận 
quy chế này vì họ muốn trả lại Đông Dương cho Pháp, họ lo ngại 
rằng quy chế ủy trị sẽ ảnh hưởng tới Miến Điện (Burma, ngày nay 
là Myanmar). Ông thêm rằng người dân Đông Dương bé nhỏ giống 
như người Java và Miến Điện và không hiếu chiến. Pháp đã không 
làm gì để cho người bản xứ tiến bộ từ khi chiếm đóng thuộc địa. TT 
Roosevelt nói Tướng de Gaulle yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp tàu bè để 
vận chuyển quân đội Pháp trở lại Đông Dương. 
- Thống chế Stalin hỏi lại: “Tướng de Gaulle lấy đâu ra quân mà gửi 
sang Đông Dương?”. 
- Tổng thống trả lời rằng “de Gaulle nói ông ta sẽ tìm đủ số quân 
khi Mỹ tìm đủ số tầu cho ông ta. Tổng thống thêm rằng “cho tới lúc 
này thì Mỹ chưa có thể tìm ra đủ số tầu.” 

Trong cuộc họp báo sau đó vào ngày 23 tháng 2, 1945, Tổng Thống Roo-
sevelt lại có ý kiến thêm về Đông Dương:[13] 

- “Tướng de Gaulle vừa tuyên bố rằng Đông Pháp sắp sửa được giải 
thoát; như vậy là ai giải thoát, thưa Tổng Thống?” nhà báo hỏi. 
- “Đã tới hai năm rồi, tôi rất lo nghĩ về vai trò của Pháp tại) Đông 
Dương,” ông Roosevelt trả lời. “Tôi có nói chuyện với ông Tưởng 
giới Thạch ở Cairo và ông Stalin ở Teheran: hai ông đều đồng ý với 
tôi (về vấn đề độc lập của các nước Đông Dương). Người Pháp đã 
từng ở đó cả trăm năm rồi. Và người Đông Dương cũng không giống 
như người Tầu.” 

Được hỏi thêm về quan điểm là Đông Dương chưa đủ khả năng để tự trị, 
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Tổng thống Roosevelt gạt đi: “Tôi có nói với ông Tưởng rằng cứ để cho Đông 
Dương hưởng chế độ ủy trị, rồi tìm một số người gồm một người Pháp, một vài 
người Đông Dương, một người Tầu, một người Nga, và có thể là một người Phi 
Luật Tân và một người Mỹ - để đào tạo cho họ về kỹ thuật hành chính. Chúng tôi 
phải mất 50 năm để làm như vậy ở Phi Luật Tân. Stalin thích ý kiến đó, Trung 
quốc thích ý kiến đó. Chỉ có Anh quốc là không thích. Vì nó có thể làm đổ vỡ đế 
quốc của họ: nếu Đông Dương đi tới độc lập thì rồi Burma cũng làm như vậy đối 
với nước Anh.”[14] 

Nhận xét như vậy rồi TT Roosevelt đi tới kết luận: “Nhưng thôi, ý kiến 
này chỉ làm cho người Anh giận dữ thêm. Lúc này ta cứ im lặng là hơn.” Ngoài 
ra, vì lúc ấy lại còn nhu cầu thâu lượm tình báo ở Đông Dương cho quân đội 
Đồng Minh tiếp tục đánh Nhật, Mỹ cũng bị áp lực phai nhân nhượng Pháp.
[15] Ngày 3 tháng 4, 1945, Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Stettinius tuyên bố là 
Hoa Kỳ chỉ đề nghị chế độ ủy trị cho những lãnh thổ nào tự nguyện đặt dưới 
quyền ủy trị, ý muốn nói là để tùy Pháp có tự nguyện hay không. 

Tuy nhiên, cùng một lúc (tháng 3, 1945), Tổng Thống Roosevelt lại vẫn 
ra lệnh cho Đại sứ Mỹ ở Trung Hoa và Tướng Albert Wedemeyer “phải theo 
dõi rất cẩn thận các hành động của Anh và Pháp vì hai nước này đang câu kết với 
nhau để phục hồi thuộc địa.”Ngay trước khi ông từ trần, Roosevelt còn có ý 
định thiết lập một cơ quan chỉ huy thống nhất cho các lực lượng đồng minh 
tại Á Châu do tướng Wedemeyer chỉ huy. Ông cho rằng nếu viên chỉ huy lực 
lượng Anh ở đó bị đặt dưới quyền chỉ huy của tư lệnh Mỹ thì Anh sẽ không 
thể tự ý giúp Pháp quay lại Đông Dương mà không có phép của Mỹ.[16] 

Vào lúc này thì ông Roosevelt cũng đã quá mệt mỏi sau khi làm Tổng 
Thống gần bốn nhiệm kỳ (trường hợp duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ). 
Nhiệm kỳ thứ tư lại phải đương đầu với Thế chiến thứ hai. Tại hội nghị Yal-
ta vào tháng 2, 1945, ông bị áp lực của cả Anh, Pháp và nhiều thành phần 
ở ngay trong chính phủ Mỹ nên phải nhượng bộ: nguyên tắc ‘chế độ ủy trị 
quốc tế’ được thay bằng ‘chế độ ủy trị với điều kiện’ (có nghĩa là phải có sự 
đồng ý của Pháp). 

Sau hội nghị Yalta, ông Roosevelt về quê ở Warm Springs, Georgia, để 
nghỉ ngơi và đã qua đời ngày 12 tháng 4, 1945. Nhiều học giả cho rằng nếu 
ông còn sống để đi dự Hội Nghị Postdam thì tình hình Đông Dương đã khác 
hẳn, vì ông sẽ không để cho Pháp chiếm lại thuộc địa, hoặc ít nhất, ông cũng 
giúp sắp xếp những bước đi để đưa Đông Dương tới độc lập.[16] Có lần Đô 
đốc Mỹ Mountbatten, Tư lệnh Quân đội Đồng Minh ở chiến trường Đông 
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Nam Á đã nói thẳng với Tướng Leclerc, Tư lệnh Pháp: “Nếu TT Roosevelt còn 
sống thì không thể nào Pháp đã có thể trở lại Đông Dương được.”[17] 

v

Xem như vậy, ta thấy đã có bao nhiêu cơ duyên cho mối bang giao Việt - 
Mỹ, nhưng nó đã chợt đến rồi chợt đi. Riêng đối với cá nhân tác giả thì luôn 
nghĩ rằng Việt Nam ta đã có được một vận hội thật lớn khi Hoàng tử Cảnh 
gặp Sứ thần Jefferson tại Paris. Sở dĩ suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh này vì 
chúng tôi là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học tại University of Virginia 
(UVA), một đại học do chính TT Jefferson tự thiết kế bản đồ rồi sáng lập 
khi ông về hưu (1809). Ngày ngày ông ngồi tại tư dinh trên đỉnh đồi Mon-
ticello (Charlottesville) lấy ống nhòm nhìn xuống khuôn viên đại học để 
quan sát. Nếu như Hoàng Tử cảnh không chết vì bệnh đậu mùa thì chắc thế 
nào sau khi cha ông thống nhất sơn hà ông cũng đã tìm cách gửi lúa giống 
sang cho TT Jefferson. Rất có thể ông Jefferson đã giúp đưa cậu hoàng tử 
sang học ở đại học do mình thành lập. Chúng tôi không thể không ước rằng 
sinh viên Việt Nam đầu tiên ở UVA đã là Hoàng Tử Cảnh chứ không phải 
Nguyễn Tiến Hưng. Độc giả có thể để cho trí tưởng tượng phiêu du suy nghĩ 
về tình huống này. 



CHƯƠNG 2
ĐÔNG DƯƠNG BỐC CHÁY 

TT Roosevelt chết đi thì cơ hội ngăn chận Tướng de Gaulle nhất 
quyết trở lại với đàn con Đông Dương” cũng qua đi. Tại Việt Nam thì sau 
khi Nhật lật đổ Pháp vào tháng 3, 1945, Đại sứ Nhật đã nhân danh Nhật 
Hoàng “dâng nền độc lập cho Hoàng thượng.” Cựu Hoàng Bảo Đại tuyên 
bố độc lập và thành lập chính phủ Trần trọng Kim. Để tìm sự ủng hộ, ông 
liền viết thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman yêu cầu Pháp phải tôn 
trọng nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc và trả lại độc lập cho Việt 
Nam. Về phía Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
gửi 14 công hàm yêu cầu Mỹ ủng hộ nền độc lập và cứu trợ nạn đói đang 
hoành hành. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, Đông Dương chưa có gì là quan 
trọng nên Mỹ còn đứng vòng ngoài, không áp lực Pháp. Mùa thu 1945 
Pháp đem quân vào Sài Gòn rồi tiến lên Miền Bắc. Chiến tranh Đông 
Dương bùng nổ cuối năm 1946. 

Năm 1947 Chủ tịch Liên Xô Joseph Stalin công khai ủng hộ các cuộc 
nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Czechoslovakia rồi tiến tới khiêu khích 
Đồng Minh ở Berlin. Chiến tranh lạnh bắt đầu. Tổng Thống Harry Tru-
man phản ứng mạnh mẽ, quyết tâm ngăn chặn sự bành trướng của Liên 
Xô, Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch “ngăn chận làn sóng đỏ” và hướng về Việt 
Nam: cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu tỏ rõ ở Á Châu.
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“C hiến dịch có ưu tiên cao nhất sau khi giải thoát chính quốc là 
phải giải thoát Đông Dương,”[1] Tướng de Gaulle đã tuyên bố 
ngay từ tháng 7, 1943 lúc Pháp còn đang bị Đức chiếm đóng. 

Sau khi TT Roosevelt ra đi, Phó Tổng Thống Harry Truman lên kế vị. 
Quá bất ngờ về cái chết của người tiền nhiệm, ông thật ngỡ ngàng về việc 
nước. Ông là người ít kinh nghiệm ngoại giao vì Tổng Thống Roosevelt đã 
không để cho ông tham gia nhiều vào các vấn đề quốc ngoại. Thí dụ như ông 
chưa bao giờ gặp các lãnh tụ như Stalin, Churchill. Bởi vậy ông phải cố gắng 
tìm hiểu tình hình cho kịp thời. Vào lúc này thì ở Thái Bình Dương, chiến 
tranh cũng chưa chấm dứt. Quân đội Mỹ vẫn còn đang tổn thất nặng nề, 
có ngày mất tới cả ngàn sinh mạng. Để có những định hướng mới về chính 
sách của Hoa Kỳ trước quyết định của Pháp muốn phục hồi thuộc địa, TT 
Truman hỏi ý kiến Bộ Ngoại Giao. Bộ này lúc ấy lại đang có bất đồng ý kiến 
giữa hai phe: phe ‘Thiên Âu’ chủ trương phải nhượng bộ Pháp vì Mỹ muốn 
giữ cho Âu Châu được ổn định, nhất là trong lúc đảng Cộng Sản Pháp đang 
lớn mạnh. Phe ‘Thiên Á’ thì lại muốn Hoa Kỳ đặt nặng vấn đề độc lập cho các 
thuộc địa vì phong trào quốc gia đang nổi lên mạnh ở Á Châu. Ngày 20 tháng 
4, 1945, Vụ Châu Âu đề nghị trình lên Tổng Thống lập trường là không phản 
đối việc Pháp phục hồi Đông Dương. Vụ Viễn Đông phản biện là nếu như vậy 
thì ít nhất cũng phải đòi Pháp tôn trọng năm điểm sau đây:[2] 

• Đông Dương được độc lập trong Liên Hiệp Pháp; 
• Pháp không được kỳ thị về chính sách kinh tế và thương mại đối 
với các nước khác; 
• Biến đổi Hải Phòng thành một hải cảng tự do; 
• Tôn trọng biên giới Thái Lan - Đông Dương; và 
• Tôn trọng những sắp xếp an ninh cho khu vực Đông Nam Á.

Nội bộ thì như vậy, đối ngoại thì Tổng thống Truman lại ở vào cái thế 
lưỡng nan. Một mặt thì Pháp là đồng minh, mặt khác ông rất muốn tiếp tục 
chính sách ủy trị của cố Tổng Thống Roosevelt về Đông Dương. Hoa Kỳ lại 
vừa mở Hội Nghị San Francisco để thành lập một Liên Hiệp Quốc (sau cuộc 
họp ở Yalta). Tại Hội Nghị San Francisco ngày 25 tháng 4, 1945, đang khi 
Hoa kỳ còn vận động để các đại biểu chấp thuận Điều XI và XII của Hiến 
Chương đặt vấn đề “Quy chế Ủy trị’ như là một hình thức dẫn tới độc lập, thì 
ngày 15 tháng 5, Tướng de Gaulle đã đánh điện cho Tổng Thống Truman 
làm áp lực để lưu ý ông về “những hậu quả rất quan trọng về chính trị, tinh 
thần và quân sự” nếu Mỹ phản đối việc Pháp muốn quay lại Đông Dương.”[3] 
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Vào lúc này thì ông Truman cũng đang quá bận giải quyết nhiều việc nên 
vấn đề Đông Dương không phải là ưu tiên đối với ông. Ngoài ra, Mỹ cũng vẫn 
còn cần đến sự ủng hộ của Pháp, Anh đối với việc ngăn chặn sự bành trướng 
ảnh hưởng của Liên Xô tại Âu Châu. Bởi vậy, Mỹ nhắm mắt để cho Pháp sắp 
xếp mọi việc bên Đông Dương tuy rằng thỉnh thoảng có khuyến cáo họ phải 
áp dụng những biện pháp tiến bộ để giúp ba nước này tiến tới độc lập, nhưng 
rốt cuộc cũng như nước đổ trên lá khoai mà thôi. 

Sở dĩ Tướng de Gaulle mạnh dạn đặt vấn đề với Mỹ như vậy là vì năm 
1945 tại San Franciso, phe ‘thiên Âu’ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho Pháp 
biết lập trường của mình. Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Edward Stet-
tinius đã rỉ tại đại diện Pháp là “Chưa bao giờ Mỹ đặt nghi vấn dù bằng cách 
ngụ ý về chủ quyền của Pháp ở Đông Dương,” một điểm còn được Bộ trưởng 
Ngoại Giao Dean Acheson nhắc lại mấy tháng sau: “Hoa Kỳ không nghĩ gì tới 
việc chống đối quyền cai trị của Pháp tại nơi này.”[4] 

Hoa Kỳ không phản đối nên Pháp quá yên tâm về kế hoạch trở lại Đông 
Dương. Ngay từ tháng 7, 1943, tướng de Gaulle đã tuyên bố: “Chiến dịch có ưu 
tiên cao nhất sau khi giải phóng chính quốc là phải giải phóng Đông Dương.”[5] 

Sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc ở Âu Châu ngày 8 tháng 5, 1945, việc 
đầu tiên TT Truman phải làm là nhóm họp Hội Nghị Thượng Đình với Chủ 
tịch Stalin và Thủ tướng Churchill (và sau ông là Atlee) tại Postdam vào 
tháng 7, 1945 (Postdam nằm ở ngoại ô thành phố Berlin). Mục đích của 
cuộc họp là bàn định về vấn đề dứt khoát với Nhật và những công việc trong 
thời hậu chiến, trong đó có vấn đề giải giới quân đội Nhật tại Đông Dương. 
Đối với Nhật, ngày 26 tháng 7, 1945, Tổng Thống Truman ra tối hậu thư, gọi 
là Tuyên ngôn Postdam (Postdam Declaration): Nhật phải đầu hàng vô điều 
kiện. Ngũ Giác Đài tính rằng nếu mang quân đội vào đánh chiếm Nhật thì sẽ 
có thể tổn thất tới nửa triệu binh sĩ. Bởi vậy Tổng Thống Truman chọn giải 
pháp khác: ngày 6 tháng 8, 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hi-
roshima. Ba ngày sau, quả thứ hai xuống Nagasaki. Thế là chỉ hơn một tuần 
sau, Nhật phải đầu hàng vô điều kiện (ngày 14 tháng 8, 1945). 

NHẬT HOÀNG “DÂNG NỀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM” CHO 
CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI 

Gần 5 tháng trước khi quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshi-
ma, đứng trên phương diện lý thuyết, Việt Nam đã được hoàn toàn độc lập. 
Ngày 11 tháng 3, 1945 ngay sau khi Nhật lật đổ Pháp tại Đông Dương, viên 
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Đại sứ Nhật là Mark Masayuki Yokohama đến gặp Cựu Hoàng Bảo Đại và đệ 
đạt: “Tâu Hoàng Thượng, đêm hôm qua chúng tôi đã chấm dứt chủ quyền của 
Pháp quốc trên đất nước này. Tôi được trao nhiệm vụ dâng nền độc lập của Việt 
Nam cho Hoàng Thượng.” Ngay ngày hôm sau, vua Bảo Đại mời ông Yoko-
hama tới để trao một bản tuyên ngôn độc lập:[6]

“Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, 
chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, 
hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bỏ, và đất nước thu hồi chủ 
quyền độc lập quốc gia...” 

Ngày 17 tháng 4, 1945 ông Trần Trọng Kim, một học giả nội tiếng được 
chỉ định thành lập chính phủ đầu tiên của Việt Nam gồm mười bộ trưởng là 
những người trí thức có uy tín. Vừa có chính phủ, ông đã nghĩ ngay đến việc 
vận động cho độc lập. 

CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI VIẾT THƯ CHO TT TRUMAN 
Ít người biết được rằng chỉ bốn tháng sau khi thành lập chính phủ Trần 

Trọng Kim, Cựu Hoàng Bảo Đại đã viết một công hàm gửi cho TT Truman 
và một cho Tướng de Gaulle để yêu cầu Pháp đừng trở lại Việt Nam. 

Thư gửi TT Truman ngày 18 tháng 8, 1945 
Khi nghe tin ông de Gaulle sắp đi Washington bàn bạc với Mỹ, ông 

Bảo Đại đã đi bước trước. Ngày 18 tháng 8, 1945, ông viết cho Tổng Thống 
Truman để nhắc nhở cho Mỹ rằng Việt Nam đã được độc lập rồi nên Pháp 
không còn lý do gì mà quay lại thuộc địa cũ. Ngôn từ của công hàm này rất 
ôn hòa, xây dựng, nhưng vững chắc và cương quyết dựa trên nguyên tắc độc 
lập (Văn thư dưới đây là do GS Lê Xuân Khoa trích dẫn):[7] 

Kính thưa Tổng Thống, 
Nhân dịp vị lãnh đạo Chính Phủ Lâm Thời của nước Pháp sắp thảo 
luận với ngài về tương lai của Đông Dương, tôi hân hạnh kính tin để 
ngài rõ là các Quốc gia Đông Dương đã tuyên cáo độc lập và quyết tâm 
bảo vệ nền độc lập của họ. Về phần dân tộc Việt Nam, chúng tôi không 
coi người Pháp là kẻ thù; chúng tôi tôn trọng quyền lợi kinh tế của họ, 
nhưng chúng tôi sẽ vận dụng toàn lực để chống lại việc Pháp tái lập chủ 
quyền trên lãnh thổ Việt Nam bất cứ dưới hình thức nào. Chế độ thuộc 
địa không còn thích hợp với chiều hướng lịch sử hiện tại. Một dân tộc 
như Việt Nam với trên hai ngàn năm lịch sử và một quá khứ huy hoàng 
không thể chấp nhận sống dưới sự đô hộ của một dân tộc khác. Nước 
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Pháp phải tuân theo nguyên tắc bình đẳng mà cường quốc Hoa Kỳ đã 
tuyên cáo và bảo vệ. Nước Pháp phải vui lòng nhìn nhận điều đó để 
tránh khỏi thảm họa chiến tranh trên đất nước chúng tôi.” 

THƯ GỬI TƯỚNG DE GAULLE NGÀY 18 THÁNG 8, 1945 
Cùng ngày, thư gửi Tướng de Gaulle (do Joseph Buttinger trích dẫn) 

có đoạn:[8] 

“Tôi viết thư này cho nhân dân nước Pháp, cho một quốc gia mà tôi đã 
sinh sống lúc còn thơ ấu. Tôi cũng viết thư này cho nhà lãnh đạo cũng là 
người đã giải thoát nước Pháp, và viết với tư cách là một người bạn hơn 
là một vị nguyên thủ quốc gia. “Thưa Ngài, nước Pháp đã chịu đựng 
quá nhiều trong bốn năm đầy gian khổ. Nhưng tới nay các ngài cũng 
vẫn chưa chấp nhận rằng nhân dân Việt Nam với một lịch sử dài hai 
mươi thế kỷ, và với một quá vãng nói chung là vẻ vang, giờ đây không 
muốn và cũng không thể ủng hộ bất cứ một sự thống trị hay cai quản 
nào đến từ ngoại bang.
 “Ngài có thể hiểu rõ hơn nếu ngài nhìn thấy những gì đang xảy ra ở xứ 
này, và nếu ngài có thể cảm nhận rằng sự mong ước được độc lập đang 
âm ỷ từ đáy lòng của mọi người nơi đây mà không cần có một sức mạnh 
nào của con người có thể đè nén được.
“Và cho dù các ngài có trở lại để thiết lập một chính phủ Pháp ở xứ này 
thì chính phủ ấy cũng sẽ không được nhân dân chấp nhận: mỗi làng 
xóm sẽ trở nên một tổ kháng chiến, mỗi người bạn sẽ trở nên một kẻ thù. 
Rồi cuối cùng thì chính những quan chức, chính những nhà thực dân dù 
đã tới đây nhưng rồi cũng sẽ phải yêu cầu được rời khỏi bầu không khí 
hết sức ngột ngạt ở chốn này...” 

PHÁP NHẤT QUYẾT TRỞ LẠI VỚI  
“ĐÀN CON ĐÔNG DƯƠNG” 

Ngày 15 tháng 8, 1945 nhân dịp sang Mỹ gặp Tổng Thống Truman, de 
Gaulle nhắn nhủ “đàn con Đông Dương” qua đài phát thanh tại Washing-
ton:[9] “Địch quân đã đầu hàng. Mai đây Đông Dương sẽ tự do. Trong giờ phút 
quyết định này, mẫu quốc gửi về cho đàn con Đông Dương lời bày tỏ niềm vui, 
tình trìu mến và lòng biết ơn của mình.” Lúc ấy thì ông de Gaulle đã biết ngày 
trở về với ‘đàn con’ cũng sắp tới rồi. 

Như sẽ đề cập trong chương tiếp theo: sau này Thủ Tướng Trần Văn 
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Hữu cũng lại yêu cầu Mỹ làm áp lực với phía Pháp. Nhưng tất cả đều vô ích, 
de Gaulle vẫn tiếp tục kế hoạch Giải thoát Đông Dương và bổ nhiệm hai 
nhân vật đảm trách việc này. Về dân sự, ông bổ nhiệm ông Georges Thierry 
d’Argenlieu làm Cao Ủy, tương đương với chức Toàn Quyền ngày trước. 
D’Argenlieu là một Đề Đốc Hải quân và đã về hưu sau Thế Chiến I. Sau khi 
gác kiếm, ông đã vào nhà dòng Carmelite để đi tu. Khi de Gaulle yêu cầu, 
ông liền cởi áo tu hành để đi theo ‘tiếng gọi của tổ quốc’. Giống như de 
Gaulle, ông luôn luôn mơ nghĩ tới danh dự vĩ đại của nước Pháp. Về quân sự, 
ông bổ nhiệm Tướng Jacques Philippe Leclerc. Ông Leclerc là người đã chỉ 
huy sư đoàn thiết giáp giải thoát Paris năm 1944. 

Theo sự dàn xếp về việc giải giới quân đội Nhật tại hội nghị Postdam 
như đã đề cập trên đây, quân đội Anh đảm trách về phía nam vĩ tuyến 16. 
Ngoài việc thiên vị đồng minh Pháp, chính phủ Anh còn muốn đưa Pháp 
vào Đông Dương cho lẹ để còn rút chân ra khỏi nơi này. Biết bao vấn đề của 
các nước thuộc địa Anh vẫn còn đó: việc mình lo chưa xong, làm sao lo được 
việc người? Như vậy là quá thuận lợi cho Pháp vì có thể núp dưới bóng đồng 
minh Anh để trở lại Việt Nam. Mà thật vậy vì việc đầu tiên chính phủ Anh 
làm là đồng ý trao hết cho Pháp những chiến cụ nhận được của Mỹ. Sau đó, 
Anh lại bằng lòng giúp chuyên chở quân đội Pháp vào Sài Gòn.[10] 

Ngày 2 tháng 9, 1945 phái đoàn Anh tới Sài Gòn. Mười ngày sau, 12 
tháng 9, Trung tướng Anh Douglas Gracey dẫn quân vào theo. Ông này là 
người hết mình ủng hộ Pháp, “Vấn đề chính quyền ở Đông Dương là một vấn 
đề hoàn toàn của người Pháp,” ông tuyên bố tại Ấn Độ ngay trước khi tới Sài 
Gòn, “Việc người Pháp kiểm soát về dân sự và quân sự sẽ diễn ra nội trong vài 
tuần lễ.”[11] Vào tới nơi, Gracey thả ngay gần một ngàn rưỡi lính Pháp đã bị 
Nhật giam giữ từ khi đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3, 1945. Như cọp xổ lồng, 
toán này đi khắp nơi lộng hành, đập phá. Nhân dân vô cùng phẫn uất, đi tới 
chỗ bắt cóc và sát hại người Pháp. Biến cố ở Cư Xá René Herault là một thí 
dụ. Ngày 25 tháng 9, lực lượng Bình Xuyên đột nhập và sát hại, bắt cóc cả 
trăm người Pháp và lai Pháp.[12] 

(Nơi đây, chúng tôi cũng xin mở ngoặc để lưu ý tác giả là biến cố Cité 
René Hérault đã trở thành một tiền lệ làm cho Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn rất 
lo ngại có thể tái diễn - bắt người Mỹ làm con tin - vào lúc đồng minh tháo 
chạy[13]). 

Đến cách mạng tháng 8, 1945 Việt Minh lên nắm chính quyền. Hai ngày 
trước đó, Vua Bảo Đại tuyên bố: “Trẫm để hạnh phúc của dân Việt Nam lên 
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trên ngai vàng của Trẫm. Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một 
nước nô lệ (17 tháng 8, 1945).” Ngày 25 tháng 8, 1945 ông đã chính thức thoái 
vị. Sau đó ông tham gia tân chính phủ với chức Cố Vấn Tối Cao của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

CHIẾN TRANH BÙNG NỔ TẠI MIỀN NAM 
Ngày 5 tháng 10, tướng Leclerc mang quân vào Sài Gòn. Đại sứ Pháp 

René Massigli và Bộ trưởng Ngoại Giao Anh lại ký ngay một thỏa hiệp: 
“Chính quyền duy nhất được phép hoạt động ở phía nam vĩ tuyến 16 là chính 
quyền của Pháp.” Như vậy là đã có danh chính ngôn thuận. Pháp tiếp tục 
tăng thêm quân, các lực lượng vũ trang Việt Nam chống cự mãnh liệt. Thế 
là chiến tranh bùng nổ tại Miền Nam ngày 11 tháng 10, 1945 - mà sau 
này hay gọi là Cuộc Kháng Chiến Nam Bộ. Với lực lượng xe tăng hùng 
hậu, chỉ hai tuần sau, Pháp đã chiếm xong Sài Gòn, và từ đó tiến quân đi các 
tỉnh Miền tây rồi lên vùng Cao Nguyên.[14] 

TIẾN LÊN MIỀN BẮC 
Xong xuôi ở Miền Nam rồi, Pháp lo việc Bắc tiến. Cách thức chiếm lại 

Miền Bắc thì có khác với việc vãn hồi Miền Nam. Ở Miền Nam, Pháp chỉ 
dùng vũ lực, việc lấy lại Miền Bắc được thực hiện qua hai giai đoạn: trước hết 
là đàm phán chính trị (1946) rồi mới tới giải pháp quân sự (từ cuối tháng 12, 
1946). Ngày 6 tháng 3, 1946, để biểu dương lực lượng trước khi đàm phán, 
Tướng Leclerc đưa chiến hạm lừ lừ tiến vào Vịnh Bắc Việt. 

Cùng ngày này, một Hiệp Định sơ bộ được ký kết tại Hà Nội giữa ông Hồ 
Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ông Jean Sain-
teny, đại diện cho nước Pháp. Theo Hiệp định, Việt Nam là một nước tự do, 
nhưng nằm trong Liên Hiệp Pháp. Pháp cũng được quyền đóng 25,000 quân 
tại Việt Nam trong vòng 5 năm (lấy cớ là để giải giới quân đội Trung Quốc).
[15] Ngày 18 tháng 3, Pháp liền mang quân vào đóng ở Hà Nội, và ngày 10 
tháng 4, 1946, việc đóng quân của đồng minh vào giải giới Nhật đã kết thúc. 
Sainteny là con rể cựu Toàn Quyền Albert Sarraut (ta nhớ trường Albert 
Sarraut ở Hà Nội ngày trước). (Chúng tôi cũng xin mở ngoặc tại đây để nhắc 
lại là về sau này, ông Sainteny đã là người môi giới cho Tiến sĩ Henry Kiss-
inger liên lạc với Bắc Việt khi đồng minh tháo chạy). 
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ĐỐI VỚI CÁC PHE PHÁI VIỆT NAM: MỸ GIỮ THÁI ĐỘ 
TRUNG LẬP 

Nói chung thì chính sách của Mỹ về vấn đề Đông Dương vào thời điểm 
này là không rõ rệt. Một mặt thì không phản đối quyết định của Pháp trở 
lại Đông Dương, nhưng mặt khác Mỹ lại đốc thúc Pháp phải thay đổi chính 
sách thuộc địa và giúp cho các quốc gia Đông Dương sớm được độc lập. Tuy 
là ủng hộ độc lập, nhưng tới cuối năm 1946, Bộ Ngoại Giao Mỹ lại gửi thông 
tư cho các Đại sứ quán Mỹ về sự hiện diện cần thiết của Pháp ở Đông Dương, 
không những để loại trừ ảnh hưởng của Xô-viết mà còn bảo vệ Việt Nam và 
Đông Nam Á trước chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc trong tương lai.”[16] 

Bởi vậy, chính sách của Mỹ về Đông Dương phần lớn cũng chỉ là chính sách 
về liên lạc Pháp-Mỹ mà thôi. Về phía các đảng phái Việt Nam thì Mỹ cũng 
chỉ giữ một thái độ lửng lơ: không ủng hộ Việt Minh nhưng lại cũng không 
ủng hộ phe Quốc Gia. 

Như đã đề cập trên đây, khi Việt Minh năm chính quyền, Cựu Hoàng 
Bảo Đại đã thoái vị. Năm 1946, ông ra đi và tạm cư ở Hồng Kông. Nơi đây, lúc 
đầu ông giữ lập trường trung lập giữa hai phe Việt Minh và Quốc Gia. Vào 
ngày 14 tháng 9, 1946, ông Bảo Đại mời đại diện các đảng phái, tổ chức quốc 
gia sang Hồng Kông để bàn bạc. Ngay sau đó, các đại biểu trong nước cùng 
với một số lãnh tụ các đảng phái lưu trú tại Trung Quốc ra tuyên cáo chung 
“yêu cầu Cựu Hoàng Bảo Đại đứng ra cầm quyền để thương thuyết với Pháp 
hầu mang lại hòa bình và độc lập cho Việt Nam.”[17] 

Ngày 6 tháng 12, 1947 ông Bảo Đại ký với ông Bollaert, Cao Ủy Pháp 
một tuyên cáo chung tại Vịnh Hạ Long (còn gọi là Hiệp Định Hạ Long 1)[18]. 

• Nước Pháp sẽ chấp nhận cho Việt Nam độc lập sau những cuộc 
thương thuyết chánh thức giữa hai bên; 

• Việt Nam hứa sẽ ưu tiên dùng những chuyên viên Pháp trong 
việc kiến thiết; và 

• Một Hiệp Ước chính thức sẽ được thương thuyết và ký kết giữa 
đại biểu của hai nước. Từ thời điểm này, một chính phủ Quốc 
gia Việt Nam được dần dần hình thành. 

Tuy nhiên, Mỹ cũng chưa ủng hộ mạnh mẽ nền độc lập vì quyền lợi của 
Hoa Kỳ còn đòi hỏi phải có sự cộng tác chặt chẽ của Pháp ở Âu Châu. Ngoài 
ra, Hoa Kỳ cũng không cho ‘giải pháp Bảo Đại’ là có thực lực. Văn thư do Cựu 
Hoàng Bảo Đại gửi (18/8/1945) đã không được trả lời. 

Về phía chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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cũng kêu gọi Mỹ ủng hộ nền độc lập và ngăn chặn Pháp trở lại Việt Nam.[19] 

Sau khi tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9, 1945, trong thời gian gần một năm 
(từ 29 tháng 9, 1945 tới 11 tháng 9, 1946) ông Hồ đã gửi tất cả 14 công hàm, 
thư tín và thông điệp cho lãnh đạo Hoa kỳ. Những văn kiện này được tóm tắt 
trong phần Phụ Lục cho Chương này. Sau đây là vài thí dụ: 

• Ngày 1 tháng 11, 1945, ông Hồ gửi văn thư cho Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ để yêu cầu chấp thuận cho 50 sinh viên Việt Nam sang 
Mỹ du học. 

• Ngày 18 tháng 2, 1946 ông viết cho ông Truman, nhắc nhở sự 
việc là Việt Nam đã đứng về phía Đồng Minh kể từ năm 1941, và 
trong giai đoạn 1941-1945, đã chiến đấu chống Nhật và đồng 
minh của Nhật là những người Pháp thuộc địa. Ông nói đến 
luật quốc tế và những cam kết của Đồng Minh trong các hội 
nghị Yalta, San Francisco và Postdam để yêu cầu Hoa Kỳ, trên 
cương vị là “một quốc gia bảo vệ và là vô địch của công bình thế 
giới, áp dụng những biện pháp quyết liệt để yểm trợ cho nền độc lập 
Việt Nam.” 

Theo tài liệu bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thì tất cả những thư tín này đều 
không có hồi âm.[20] 

Như vậy là cả hai phe Quốc Gia và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều 
mong muốn Mỹ giao hảo với Việt Nam ngay từ 1945. Thời gian đó, nạn đói 
lại đang hoành hành ở miền Trung và miền Bắc, chết từ 1.5 tới 2 triệu người. 
Ngày 23 tháng 11, 1945 trong một văn thư gửi ông Truman (và Tổng Giám 
đốc Ủy Ban Cứu Trợ Liên Hiệp Quốc), ông Hồ yêu cầu Hoa Kỳ và Liên Hiệp 
Quốc cứu trợ nạn đói lớn lao ở Việt Nam. Nhìn lại lịch sử, ta có thể đặt ra 
câu hỏi: nếu như lúc ấy Mỹ đáp ứng yêu cầu của cả hai phe để ngăn chận 
Pháp và đặc biệt là cứu trợ nạn đói và giao hảo với Việt Nam thì liệu cuộc 
chiến 30 năm có thể tránh được hay không? Nếu Mỹ chấp nhận yêu cầu của 
ông Hồ cho 50 thanh niên Việt Nam do ông chọn sang học ở các Đại học Mỹ 
thì lịch sử đã như thế nào? 

Để tiếp cứu nạn đói, Mỹ có thể dễ dàng mở một Tòa Đại sứ hay ít nhất là 
một Tòa Lãnh sự ở Việt Nam để sử dụng số gạo thặng dư lớn trong chương 
trình ‘Thực Phẩm Phụng Sự Hòa Bình’(‘Food for Peace,’ hay là ‘Public Law 
480’) để cứu vớt gần 17% dân số Việt Nam trong cảnh chết đói. (Về điểm 
này, tác giả xin mở ngoặc để chia sẻ với độc giả về một tình huống còn nằm 
thật sâu trong ký ức: lúc mới lên 9 tuổi, tác giả đã phải chứng kiến cảnh bi 
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đát này ngay trước cổng nhà của cha mẹ ở Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dù gia 
đình thường nấu những nồi “cháo hoa” thật lớn - chỉ có gạo và nước - để vào 
buổi chiều thì múc cho mỗi người đến xin ăn một bát - chính tác giả được 
chỉ định đứng ở cổng để múc cháo với cái gáo bằng gỗ - nhưng mờ sáng hôm 
sau vẫn thấy ba bốn cái xác chết thật thê thảm nằm trước nhà!). 

CUỐI NĂM 1946: ĐÔNG DƯƠNG BỐC CHÁY 
Ngày 13 tháng 9, 1946, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đi họp 

ở Fontainebleau trở về nước. Riêng ông Hồ thì tiếp tục ở lại. Nửa đêm ngày 
14 tháng 9, ông tới nhà ông Marius Moutet, Bộ Trưởng Bộ Pháp Quốc Hải 
Ngoại để ký một tạm ước “modus vivendi” với Pháp. Nội dung gồm:[21] 

g Pháp-Việt theo đuổi một chính sách hợp tác đang khi 
chờ đợi một cuộc thương thuyết dự trù vào đầu 1947; 
gCùng nhau tìm cách chấm dứt sự xung đột hiện tại ở Nam và 

Trung Bộ; 
gViệc liên lạc ngoại giao giữa Việt Nam và các nước ngoài tạm 

thời do một Uy Ban chung phụ trách. 
Biến cố ở Hải Phòng: mặc dù đã ký một tạm ước nhưng chỉ gần hai tháng 

sau, vào ngày 20 tháng 11, tàu Pháp đi tuần dương ngoài hải cảng, chận bắt 
một nhóm người Tầu “buôn lậu,” thực ra là một thuyền chở muối. Bộ đội 
Việt Minh can thiệp, bắt ba nhân viên trên tầu Pháp. Đại tá Debès lấy cớ cho 
nổ súng. Xế trưa, xe tăng Pháp quần trên đường phố, phá các hàng rào thép 
gai Tự vệ. Việt Minh chống cự và pháo kích. Cùng ngày, hai bên Pháp - Việt ở 
Hà Nội đề nghị phải ngưng chiến lập tức. Thế nhưng, ở Sài Gòn, viên chỉ huy 
Pháp là Tướng Étienne Valluy lại không đồng ý. Từ trước, ông này vẫn chờ 
đợi một cơ hội để chiếm Hải Phòng vì cho rằng đây là cửa biển duy nhất để 
Pháp có thể chở quân vào Miền Bắc nếu chiến tranh bùng nổ.[22] 

Tại Paris, lúc ấy Thủ Tướng Georges Bidault lại đang sợ mất chức. Thấy 
ông Cao Ủy D’Argenlieu từ Sài Gòn trở về khuyến cáo phải có biện pháp 
mạnh, Bidault viện cớ lộn xộn, cho lệnh đánh luôn Hải Phòng. Từ Paris, 
D’Argenlieu điện cho Tướng Valuy ở Sài Gòn. Valuy đánh điện cho Tướng 
Morlière ở Hà Nội phải yêu cầu Việt Minh rút hết quân ra khỏi Hải Phòng để 
Pháp kiểm soát thành phố. Ông Morlière có can gián, nhưng không thành 
công. Valuy ra lệnh thẳng cho viên chỉ huy ở Hải Phòng là Đại tá Debès dùng 
mọi phương tiện đánh chiếm thành phố ngay lập tức. 
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Ngày 23 tháng 11, 1946, Debès yêu cầu Việt Minh phải rút trong hai giờ 
đồng hồ, rồi cho thêm 45 phút nữa. Khi hạn chót đã qua, thiết giáp của Pháp 
khai hoả, yểm trợ bằng máy bay và chiến hạm Suffren. Cuộc bắn phá gây 
thương vong tàn khốc: 6,000 người Việt bị thiệt mạng. D’Argenlieu từ Paris 
đánh điện về chúc mừng Debès.[23]

Giao tranh tại Hà Nội: Thừa thắng xông lên, ngày 18 tháng 12, 1945, Pháp 
yêu cầu Việt Minh phải dẹp đi tất cả những trục kẽm gai do Tự vệ đã dựng 
lên tại nhiều địa điểm. Đồng thời, Pháp lại cho xe ủi đất đi quần ngay trên 
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đường phố Hà nội. Ngày hôm sau, tướng Morlière yêu cầu đoàn nhân dân Tự 
Vệ phải buông súng và trao trách nhiệm giữ an ninh cho quân đội Pháp.[24] 

Chính phủ VNDCCH thương thuyết, yêu cầu Pháp rút lệnh này lại, nhưng 
không thành công. Cùng ngày [19 tháng 12), Việt Minh tấn công vào các đồn 
Pháp. Vì có tình báo nên đã biết trước, Pháp phản công mạnh mẽ. 

Thế là Chiến tranh Đông Dương bùng nổ, kể từ ngày 19 tháng 12 năm 
1946. Lúc đó, chiến tranh bên Âu Châu vừa mới kết thúc, Pháp còn đang lo 
tái thiết mà lại theo đuổi chiến tranh, nhân dân phản đối, đòi quân đội Viễn 
Chinh phải rút về. Tháng 1, 1947, Chính phủ Paul Ramadier (Đảng Xã Hội) 
lên cầm quyền thay Chính phủ Léon Blum. Cao Ủy D’Argenlieu bị triệu hồi 
và thay thế bằng ông Emile Bollaert. Tướng de Gaulle liền phát động phong 
trào chống việc rút lui khỏi Đông Dương, lấy lý do là Pháp phải bảo vệ danh 
dự và uy tín của mình. Với áp lực thực dân của de Gaulle, tân chính phủ 
Blum bị đẩy vào một cuộc chiến mới. Khi Tướng Leclerc mới trở về chiếm 
đóng Sài Gòn thì ông rất tự tín, cho rằng có thể tái lập quyền kiểm soát tuyệt 
đối của Pháp chỉ trong vòng mấy tuần lễ. Ngày 12 tháng 10, 1945, ông cho 
lực lượng Pháp từ trung tâm thành phố Sài Gòn tiến tới Gò Vấp, Gia Định, 
rồi Biên Hòa, Mỹ Tho. Và cứ thế cho tới cuối tháng 12, hầu hết các thành phố 
dưới vĩ tuyến 16 đã nằm dưới quyền kiểm soát của Pháp. Cuộc hành quân 
tương đối là thành công dễ dàng. 

Nhưng chẳng bao lâu chính Leclerc đã bắt đầu nghi ngờ có thể kéo dài 
chiến thắng quân sự vì Pháp không đủ số quân và cũng không có khả năng 
để thành công trong một cuộc chiến du kích. Ông đệ trình cấp trên ý kiến 
của mình nhưng không được xem xét. Ngược lại, khi viên toàn quyền mới là 
Georges Thierry d’Argenlieu tới Việt Nam thì mọi chuyện thay đổi hẳn: ông 
cương quyết theo đuổi mục tiêu mà Tướng de Gaulle đã trao phó, đó là phải 
chiếm lại Đông Dương, “không nhượng bộ, không hòa hoãn.”[25] 

CHIẾN TRANH LẠNH ĐỘT PHÁT BÊN TRỜI ÂU 
Thật là một sự trùng hợp. Cũng vào thời điểm này, lại có những xung 

đột trên bình diện quốc tế, và chiến tranh lạnh đang bắt đầu phát khởi. Năm 
1947, Joseph Stalin bắt đầu ủng hộ các cuộc nổi dậy của cộng sản tại hai 
nước Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. “Chẳng ai biết Liên Xô và những tổ chức cộng 
sản quốc tế muốn làm gì... Từ Stettin ở Baltic tới Trieste miền Adriatic, một tấm 
màn sắt đã phủ xuống lục địa rồi,” Thủ Tướng Churchill bình luận. Ông đề 
nghị một sự liên kết chặt chẽ giữa Anh và Mỹ để ngăn chận ảnh hưởng của 
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Liên Xô. Đề nghị như vậy nhưng lúc đó nước Anh đang gặp phải biết bao khó 
khăn về kinh tế, một phần do mùa đông hết sức khắc nghiệt năm ấy tại Âu 
Châu. Anh cho Mỹ hay rằng họ không thể tiếp tục viện trợ quân sự và kinh 
tế cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ được nữa: hạn chót là tháng 3, 1947. 
Như vậy, sau khi Anh rút đi thì hai nước này sẽ theo cộng sản hay sao? Tổng 
Thống Truman vội đáp ứng. Ông tuyên bố Học Thuyết Truman”(Truman 
Doctrine) để yêu cầu Quốc Hội Mỹ giúp hai nước khỏi bị các lực lượng cộng 
sản uy hiếp: “Tôi tin rằng đây phải là chính sách của Hoa Kỳ việc yểm trợ cho các 
dân tộc tự to đang chống lại những cuộc tấn công bởi các nhóm có võ trang hay do 
những áp lực từ bên ngoài.”[26]

Quốc Hội Mỹ liền biểu quyết ngay số tiền $400 triệu viện trợ và gửi cố 
vấn sang yểm trợ cho quân đội hai xứ này. Cả hai đều thành công và trở nên 
đồng minh của Mỹ. Chính cái mô hình viện trợ quân sự và gửi cố vấn tới giúp 
Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sau này đã được áp dụng cho Việt Nam. Thế rồi các 
biến cố dồn dập tiếp theo: 

- Cuối tháng 2, 1948, cộng sản lại thực hiện một cuộc đảo chính tại 
Czechoslovakia. Các nước Đông Âu hoảng sợ; 
- Rồi đến “biến cố Berlin” đầu tháng 4, 1948. Theo sự sắp xếp thời 
hậu chiến thì Berlin tuy nằm trong địa hạt kiểm soát của Nga, nhưng 
được chia làm bốn phần, phần ở phía Đông do Nga kiểm soát, còn 
ba phần kia do Mỹ, Anh và Pháp. Khi thấy Mỹ, Anh đi tới quyết định 
yểm trợ việc thành lập một Cộng Hoà Tây Đức, Thủ tướng Stalin liên 
hạ lệnh đóng lại tất cả các ngả tiếp tế vào khu vực Tây Berlin. Tổng 
Thống Truman phản ứng ngay bằng cách thiết lập một cầu không vận 
để chuyên chở thực phẩm, tiếp tế cho hai triệu rưỡi dân cư ở khu vực 
này. Tháng 6, 1948 cầu này bắt đầu và kéo dài tới mười một tháng. 
Nga không có phản ứng mạnh nào và đã phải chấm dứt việc phong 
tỏa vào ngày 12 tháng 5, 1949; 
- Ngoài cầu không vận, Mỹ còn đi thêm bước nữa tới việc thành lập 
một tổ chức liên phòng gọi là Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
để lo bảo vệ Âu Châu và ngăn chặn ảnh hưởng đang lan tràn của Nga 
Xô. Ngày 4 tháng 4, 1949 Hiệp Ước được ký kết. Quốc Hội Hoa Kỳ phê 
chuẩn ngay sau đó, và ngày 24 tháng 7, NATO bắt đầu có hiệu lực. 

NHIỆT ĐỘ CHỢT NÓNG BÊN TRỜI Á 
Như vậy, chiến tranh lạnh đã thực sự bắt đầu. Hai nước Nga, Mỹ trước 
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là đồng minh trong cuộc chiến, giờ đây đã trở thành đối thủ trong hoà bình. 
Ảnh hưởng của Nga Xô đang lan tràn khắp nơi, nhất là tại những nước kém 
mở mang. Nhiều nước nhìn vào Nga như người tiền phong ‘chống đế quốc, 
chống thuộc địa’. Các quốc gia hậu tiến theo nhau mà làm “Kế Hoạch Ngũ 
Niên” theo mô hình của Nga đang thành công lúc ấy. Bên Á Châu thì bộ đội 
của Mao Trạch Đông tiếp tục lớn mạnh và từ giữa năm 1947 đã thắng nhiều 
trận lớn ở Hunan, Hupeh và Manchuria. Trong bối cảnh ấy, Mỹ bắt đầu nhìn 
thẳng vào Đông Dương. Chỉ hai tháng sau, Bộ Ngoại Giao đã vạch ra một 
đường hướng về chính sách của Hoa Kỳ. Trong một tài liệu đề ngày 27 tháng 
9, 1948, mục tiêu ngắn hạn của Hoa Kỳ tại Đông Dương được xác định là 
“giúp tìm một giải pháp cho bế tắc hiện nay, làm sao cho cả Pháp và nhân dân 
bản xứ đều chấp nhận được, và là một giải pháp hài hòa với những đòi hỏi của 
nền an ninh Hoa Kỳ:” 

BỐN MỤC TIÊU CỦA HOA KỲ 
Bộ Ngoại Giao 
Ngày 27 tháng 9, 1948 
Về lâu về dài, Hoa kỳ đặt ra bốn mục tiêu tóm tắt như sau:[27] 
• Phải loại trừ tối đa ảnh hưởng của Cộng sản tại Đông Dương, 

giúp thiết lập được những chính phủ quốc gia tự trị thân thiện 
với Hoa Kỳ... 

• Cổ võ sự liên kết giữa những dân tộc Đông Dương với các cường 
quốc Tây Phương, đặc biệt với Pháp để rồi đi tới chỗ là tự những 
dân tộc này muốn cộng tác với các cường quốc về văn hóa, kinh 
tế và chính trị. 

• Giúp nâng mức sống của người dân Đông Dương để họ khỏi 
ngả về phía những chính phủ độc tài; và 

• Ngăn chận sự xâm nhập và ảnh hưởng của Trung Quốc vào 
Đông Dương. 

Đây là mầm mống của chính sách “ngăn chận ảnh hưởng của Trung Hoa 
Cộng sản” một chính sách làm nền móng cho việc trực tiếp can thiệp vào 
Việt Nam sau này.

Như vậy, khi chiến tranh bên trời Âu tuy còn lạnh, nhiệt độ chính trị bên 
trời Á đã chợt nóng. Một sớm một chiều, lập trường của Mỹ đột nhiên chuyển 
hướng: Hoa Kỳ nhìn thẳng vào Việt Nam với một con mắt thật chăm chú. 



CHƯƠNG 3
ĐỊA ĐIỂM CHIẾN LƯỢC  

QUAN TRỌNG NHẤT 

Chiến tranh lạnh bộc phát bên trời Âu, rồi lực lượng cộng sản lại 
thắng thế bên trời Á. Khi Mao Trạch Đông chiếm trọn Trung Quốc lục 
địa vào mùa Thu 1949, Washington báo động. Việt Nam bất chợt trở 
thành một địa điểm chiến lược đối với nền an ninh Hoa Kỳ. Vì vậy, phải 
bảo vệ cho bằng được vùng đất này. 

Nhưng làm sao bảo vệ được địa điểm này khi còn bị kẹt về hai chữ 
‘thuộc địa’? Cho nên Hoa Kỳ quyết định “dùng ảnh hưởng của mình để 
đốc thúc nuớc Pháp phải gấp rút tháo gỡ những cản trở” liên quan tới 
hai chữ “thuộc địa”. 

Mùa Xuân 1950, Tổng thống Harry Truman viết văn thư cho “Hoàng 
Đế Bảo Đại hân hoan chào đón “Nước Cộng Hòa Việt Nam” (ông dùng 
chữ “Vietnam Republic”). Miền đất xa lạ ấy ở bên kia Thái Bình Dương 
giờ đây đã nằm trong vòng tuyến của một quy hoạch được thiết kế chặt 
chẽ và đặt trên căn bản là nền an ninh của Hoa Kỳ. 
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B uổi trưa mùa hè hôm ấy, trời nắng chang chang, gió im phăng 
phắc. Bầu không khí nặng nề và ẩm ướt bao trùm ngoài vùng Vịnh. 
Trên boong tầu, một tấm vải bạt lớn được căng lên để che cho 

một cái bàn và mấy chiếc ghế. Đó là khung cảnh ngày 5 tháng 6, 1948 trên 
chiếc chiến hạm Duguay-Trouin đang thả neo ngoài Vịnh Hạ Long. Đại diện 
hai phía Pháp, Việt đã có mặt đầy đủ. Mọi người đứng nghiêm chỉnh để chờ 
đợi. Khi thấy Cựu Hoàng Bảo Đại tới, ai nấy đều vui vẻ, và “các bộ mặt rạng 
rỡ hẳn lên.” Một tiểu đội thủy quân lục chiến bồng súng đứng dàn chào, và 
nghi lễ bắt đầu.[1] Đây là giai thoại về việc ký kết Hiệp Định “Hạ Long 2” do 
ông Bảo Đại viết lại trong hồi ký “Con Rồng Việt Nam”: 

Ngày 5 tháng 6, 1948 
Trước mặt Hoàng đế Bảo Đại, 

Ông Emile Bollaert, Cao ủy Pháp ở Đông Dương nhân danh chính phủ 
Cộng hòa Pháp quốc, một bên, và ông Nguyễn Văn Xuân, thủ tướng Chính 
phủ Trung Ương Lâm Thời Việt Nam... một bên, đã lập bản tuyên bố chung 
như sau: 

1. Nước Pháp long trọng công nhận nền độc lập của Việt Nam, 
Việt Nam được tự do thực hiện nền thống nhất của mình. Về 
phía Việt Nam, nước Việt Nam tuyên bố sự sát nhập vào Liên 
Hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết với nước 
Pháp;

2. Nước Việt Nam cam kết tôn trọng mọi quyền hạn và quyền lực 
của các tư nhân Pháp, cam kết bảo đảm căn bản dân chủ, và 
dành ưu tiên sử dụng các nhà chuyên môn, cố vấn Pháp trong 
mọi nhu cầu tổ chức nội bộ và khuếch trường kinh tế của mình; 

3. Sau khi thành lập chính phủ lâm thời, các đại diện của Việt 
Nam sẽ thỏa thuận với các đại diện của Cộng Hòa Pháp quốc 
về những thỏa thuận hợp lý về các vấn đề ngoại giao, kinh tế, 
tài chính và chuyên môn...” 

Thỏa Ước này được ký kết ngay sau khi chính phủ Nguyễn Văn Xuân đã 
công bố bài quốc ca và quốc kỳ Việt Nam (ngày 2 tháng 6, 1948).[2] 

HOA KỲ HÂN HOAN ỦNG HỘ 
Thấy Pháp “long trọng công nhận nền độc lập Việt Nam”, chính phủ 

Mỹ liền hân hoan ủng hộ. Sáu tháng trước đó, Hiệp định Hạ Long 1 cũng đã 
được ký kết ngày 6 tháng 12, 1946 nhưng lúc ấy, Hoa Kỳ không để ý. Vào năm 
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1948 thì khác: các biến chuyển quốc tế đang ảnh hưởng sâu xa vào những 
tính toán chiến lược của Washington. Bên Âu Châu thì Nga gây ra nhiều khó 
khăn, ở Á Châu thì quân đội Mao Trạch Đông đang tiến lên như vũ bão. Một 
phần vì quân đội của Tưởng Giới Thạch rải quá mỏng nên từ giữa năm 1947 
bộ đội của Mao Trạch Đông đã thắng nhiều trận lớn tại Hunan, Hupeh, và 
Manchuria. 

Trong bối cảnh đó, chỗ đứng của Đông Dương trong chiến lược của Hoa 
Kỳ đã thay đổi. Mỹ muốn củng cố ảnh hưởng của mình ở nơi đây, nhưng thật 
là khó khăn nếu nó còn bị Pháp bảo hộ: Mỹ mà can dự vào một thuộc địa là 
tai tiếng lớn. Bây giờ, bước đầu của nền độc lập đã được công nhận, ít nhất 
là trên mặt lý thuyết, làm cho việc tính toán về chính sách cũng dễ dàng hơn 
như được phản ảnh trong văn bản dưới đây:[3]

Công Điện 2637 
Bộ Ngoại Giao gửi Đại sứ ở Paris 
Ngày 14 tháng 7, 1948 
“Khi Hiệp Định (Hạ Long ) được ký kết cùng với sự thay đổi về tình 
trạng của Nam Kỳ được chấp thuận, Bộ có thể xem xét việc chính 
thức ủng hộ hành động của Chính phủ Pháp như một bước tiến 
dẫn tới việc giải quyết tình trạng khó khăn ở Đông Dương và tới 
việc thực hiện nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Bộ cho rằng 
sự chấp thuận như vậy sẽ thực sự hỗ trợ cho những người Quốc Gia 
để họ chống lại những người Cộng Sản.” 

Thực ra thì vào lúc đó, ngay tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chính sách đối 
với Đông Dương cũng chưa đi tới chỗ thống nhất vì vẫn còn hai lập trường 
khác nhau. Một mặt là sự dè dặt e ngại của Ngoại trưởng Dean Acheson. 
Ông cho rằng Pháp đang cố dàn cảnh cho đẹp ở Hạ Long chứ chưa thật lòng 
muốn cho Việt Nam được độc lập. Bởi vậy Mỹ chưa nên ủng hộ ‘giải pháp 
Bảo Đại’ cho đến khi nào sự sắp xếp đó được Pháp đưa ra những hành động 
cụ thể để giúp cho nó thành công.”[4] Mặt khác lại có lập trường tích cực 
hơn do đại sứ Mỹ tại Paris khởi xướng. Ông này cho rằng Acheson e ngại như 
vậy là quá đáng. Trong một công điện gửi về Washington, ông đại sứ cho 
rằng “Bảo Đại là giải pháp không Cộng sản duy nhất mà ta thấy được, và nếu 
làm theo ý kiến của ông Ngoại trưởng thì chỉ làm cho Pháp thêm nản lòng, 
không muốn đi thêm bước nữa đối với nền độc lập Việt Nam.” Từ Sài Gòn, 
Lãnh sự Mỹ Abbot cũng đồng ý với quan điểm của ông đại sứ. Ông gửi điện 
về Washington khẳng định: “Nếu không chọn giải pháp Bảo Đại thì ta sẽ chọn 
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hoặc là một cuộc chiến rất tốn phí hoặc là phải chấp nhận một chính phủ Cộng 
sản tại một địa điểm chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á.”[5] 

THÚC ĐẨY PHÁP TUYÊN BỐ CHO RÕ VỀ ĐỘC LẬP 
Như vậy thì cả hai Tòa Đại sứ Mỹ ở Paris và Sài Gòn đều đi tới một lập 

trường chung là phải thúc đẩy Pháp đi thêm nhiều bước nữa: Pháp phải làm 
thế nào để tuyên bố về nền độc lập cho rõ ràng hơn là những gì được ghi trong 
Hiệp Định Hạ Long, nền độc lập ấy phải bao gồm cả việc thống nhất đất nước 
và thẩm quyền của Chính Phủ Việt Nam, chứ không chỉ nói lơ mơ là công 
nhận nền độc lập,” và “Việt Nam được tự do thực hiện nền thống nhất của 
mình. Vì nếu chỉ xác định như vậy là nói chiếu lệ” chứ làm sao có thể thực hiện 
được thống nhất khi mà Pháp vẫn còn duy trì quy chế ‘Nam Kỳ tự trị’. 

Ý đồ duy trì như vậy đã rất rõ vì khi Hiệp Định Hạ Long vừa ký kết xong, 
chính Bộ Trưởng Pháp Quốc Hải Ngoại Paul Coste Floret đã tuyên bố thẳng 
thừng trước quốc hội Pháp: “Chính phủ Pháp xác nhận rằng, không thể có sự thay 
đổi gì về quy chế của Nam Kỳ nếu không có quyết định của Quốc hội mẫu quốc.”[6]

Lập trường này đã gây ra nhiều bất mãn tại Việt Nam nên được giải 
quyết ngay. Tại Washington Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marshall gửi công điện 
ngày 29 tháng 7, 1948 cho đại sứ Mỹ ở Paris yêu cầu ông này phải tìm hiểu 
phản ứng của ông Bollaert, Cao ủy Đông Dương (lúc ấy đang ở Paris) về phát 
biểu của ông Coste Floret, vì dường như chính Bollaert cũng đang tránh né 
vấn đề quy chế cho Nam Kỳ. Ông Marshall viết tiếp: “Trong thực tế thì Hiệp 
Ước Hạ Long đã bị hủy bỏ đi rồi chỉ trừ khi quy chế về Nam kỳ được thay đổi 
hoàn toàn.”[7] Trước phản ứng của Việt Nam và Mỹ, ngày 21 tháng 10, 1948 
Pháp cử ông Léon Pignon sang làm Cao ủy thay cho ông Bollaert. Ông Pi-
gnon nói đến thiện chí của Pháp là muốn có chính sách rõ ràng hơn về nền 
độc lập Việt Nam “Thưa Hoàng thượng, tôi xin Ngài hãy coi như tất cả mọi điều 
xảy ra ở Vịnh Hạ Long đều đã được bỏ qua đi rồi,” ông Pignon đến thăm ông 
Bảo Đại và trình bày, “Nay ta cần phải đặt lại căn bản mới để đi thẳng tới sự kiến 
tạo một nước Việt Nam mới.”[8] 

Nghe vậy, ông Bảo Đại rất vui mừng, yêu cầu ông Pignon phải xúc tiến 
ngay một quy chế mới. Tháng 1 năm 1949, cuộc đàm phán bắt đầu. Một hội 
đồng hỗn hợp được thành lập ngày 12 tháng 2 để nghiên cứu từng điểm như 
đã ghi trong bản thể chế ở Vịnh Hạ Long. Phía Pháp do ông Herzog và phía 
Việt Nam do Hoàng thân Bửu Lộc làm trưởng phái đoàn:[9] 

Hiệp Định Elysée (Ngày 8 tháng 3, 1949) 
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“Ngày 8 tháng 3, vào buổi trưa, tất cả chúng tôi đều tập trung đủ mặt ở 
văn phòng Tổng thống Vincent Auriol tại điện Elysée để cùng ký kết,” cựu 
hoàng Bảo Đại thuật lại. “Tổng thống Vincent Auriol đọc một bài diễn văn 
ngắn nhưng rất cảm động để chúc tụng tất cả các nhà trí thức và chính trị 
Việt Nam đã đứng xung quanh tôi, đoàn kết, nhứt trí. Tôi cũng đáp lại từ 
ngắn để tỏ lòng tri ân đối với nước Pháp đã trao trả nền độc lập và thống 
nhất cho Việt Nam...”[10] 

Hiệp Định Elysée gồm ba điểm chính: 
• Pháp tái xác nhận nền độc lập thực sự của Việt Nam; trong 

khuôn khổ Liên Hiệp Pháp;
• Đồng ý thống nhất nước Việt Nam và đặt dưới quyền cai trị của 

Chính phủ Việt Nam theo như những điều kiện sẽ được thương 
thuyết; và 

• Pháp giữ lại quyền hành về quân sự và ngoại giao. 
“Từ nay, thỏa ước này sẽ thay thế tất cả các hiệp ước do tổ tiên tôi đã ký 
kết,” Quốc trưởng Bảo Đại tuyên bố với Tổng Thống Auriol. “Từ đây, 
chính phủ Việt Nam được toàn quyền hành động của một nước độc lập. 
Nó tự đảm trách lấy nền ngoại giao trong khuôn khổ khối Liên hiệp Pháp, 
nhưng được làm tròn sứ mệnh riêng tư của nước mình, có quân đội quốc 
gia và thẩm quyền tư pháp đối với toàn thế dân chúng, mà chỉ riêng có 
người Pháp mới được qui chế tư pháp hỗn hợp. Nó tự đảm trách về tài 
chánh. Không còn có vấn đề Liên bang Đông Dương nữa, chỉ có sự hòa 
đồng trên bình diện tiền tệ với hai nước Cam Bốt và Lào. Chỉ còn một 
hạn chế duy nhất đang tồn tại, đó là ảnh hưởng của Liên hiệp Pháp, 
hay là ảnh hưởng do chiến tranh đang xảy ra trên đất nước... 
“Từ đây trở đi, tôi đã thu hồi được đất Nam kỳ, tôi coi như nhiệm vụ của 
tôi về điều đình đã chấm dứt. Giai đoạn mới này, là nhiệm vụ của tôi để 
tái tạo nước Việt Nam...”[11] 

Gần ba tháng sau, ngày 13 tháng 6, 1949 Quốc Trưởng Bảo Đại về Sài 
Gòn, một nơi mà ông coi như là “cấm địa” đối với ông trong thời gian Pháp 
thuộc. Hôm sau tại điện Norodom (sau là dinh Độc Lập), ông ký với ông 
Pignon những văn kiện để chính thức hóa Hiệp định Elysée.[12] 

ÁNH SÁNG ĐỘC LẬP HÉ RẠNG 
Như vậy là đã có nhiều tiến bộ. Mỹ vội vàng đáp ứng ngay. Từ nay, it nhất 

là thẩm quyền về hành chính đã được trao lại cho Việt Nam, và trên nguyên 
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tắc, Việt Nam đã trở thành một quốc gia thống nhất. Washington đi tới một 
lập trường rõ ràng hơn để ủng hộ “Giải pháp Bảo Đại.” Hướng dẫn cho Lãnh 
sự Mỹ ở Sài Gòn về chính sách mới, công điện sau đây là quan trọng vì là lần 
đầu tiên Hoa Kỳ đặt vấn đề chính thức công nhận chính phủ Quốc gia Việt 
Nam cũng như đồng ý “xem xét mọi khả năng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào 
của chính phủ ấy để viện trợ cả quân sự lẫn kinh tế”:[13] 

Bộ Ngoại Giao 
Công Điện 77 gửi Sài Gòn 
Ngày 10 tháng 5, 1949 
“Việc cho rằng Bộ ước mong giải pháp Bảo Đại được thành công 
là rất xác đáng. Vì không có sự lựa chọn nào khác, Bộ rất mong cả 
Pháp lẫn các cường quốc Tây Phương và các quốc gia không cộng 
sản ở Á Đông phải tìm mọi cách để trợ giúp cho giải pháp này được 
thành công. 
“Vào một thời điểm và hoàn cảnh thuận lợi, Bộ sẽ sẵn sàng công 
nhận Chính phủ Bảo Đại và xem xét mọi khả năng đáp ứng bất 
cứ yêu cầu nào của Chính phủ ấy để viện trợ cả quân sự lẫn kinh 
tế... Thêm nữa, vì Hoa kỳ khó có thể yểm trợ một chính phủ mang 
màu sắc của một bù nhìn, điều cần thiết là Pháp phải đưa ra những 
nhượng bộ cần thiết để giúp cho giải pháp Bảo Đại trở nên hấp dẫn 
đối với những người quốc gia. 
“Đây là một bước tiến hết sức khẩn trương mà chính người 
Pháp phải nhìn thấy, vì rất có thể là chỉ còn một thời gian ngắn 
nữa trước khi sự thành công của Cộng sản ở Trung Quốc sẽ ảnh 
hưởng dây chuyền sang toàn cõi Đông Dương. 
“Ngoài ra, Chính phủ Bảo Đại cũng phải cố gắng hết sức để tổ chức 
và hoạt động, làm sao thu hút được sự ủng hộ tối đa của những 
người quốc gia, chứ đừng đi tới chỗ thất bại như chính phủ Quốc 
Dân Đảng ở Trung Quốc. 
“Với sự nhượng bộ của Pháp, khả năng tốt nhất của Bảo Đại để 
thành công là làm sao thuyết phục nhân dân chấp nhận được rằng... 
Giải pháp Bảo Đại là phương tiện duy nhất để bảo vệ cho Việt Nam 
khỏi những mưu đồ của Trung Quốc... 
“Bộ đồng ý rằng chắc chắn ông Bảo Đại đã được cảnh báo rõ ràng 
về sự nguy hiểm nếu ông ta nghe những lời xúi dục mà đưa những 
người cộng sản vào chính phủ của ông ta...”[14] 
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Để đi tìm sự ủng hộ của các chính phủ Á Châu, đúng một tháng sau, 
ngày 20 tháng 6, 1949, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ gửi công điện số 
145 cho Đại sứ Mỹ ở Rangoon (Myanmar), thông báo quan điểm của Mỹ 
về giải pháp Bảo Đại là bước đầu để giải quyết vấn đề Việt Nam, vì nó sẽ 
dẫn tới việc Pháp phải nhượng bộ nhiều hơn nữa. Trên căn bản này, Bộ 
Ngoại Giao yêu cầu Đại sứ Mỹ vận động (với Chính phủ Miến Điện) để 
ủng hộ. Mặt khác Bộ cũng sẽ vận động với các chính phủ Thái Lan và Phi 
Luật Tân.[15] 
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MAO TRẠCH ĐÔNG TIẾN VÀO BẮC KINH:  
HOA KỲ BÁO ĐỘNG 

Ngày 10 tháng 6, 1949, Bộ trưởng Quốc Phòng Louis Johnson yêu cầu 
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nghiên cứu về tình hình Á Châu để thẩm định 
lại chính sách của Hoa Kỳ. Ông viết: “Tôi đang rất e ngại về những diễn biến 
tại Á Châu. Đà tiến bộ của cộng sản tại nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới 
và đặc biệt là sự thành công của cộng sản tại Trung Quốc sẽ ảnh hưởng trầm 
trọng tới an ninh của Hoa Kỳ trong tương lai. Tôi biết rằng nhiều Bộ dang 
theo dõi rất sát tình hình nguy ngập này... nhưng nếu ta chỉ theo dõi tình 
hình từ ngày này sang ngày kia, từ nước này sang nước khác thì khó có thể 
thiết lập một chương trình rộng rãi để bảo vệ quyền lợi lâu dài của chúng ta. 
Mục tiêu lớn của chính sách Hoa Kỳ theo tôi hiểu là ngăn chận cộng sản để 
làm giảm sự đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ. Bởi vậy hoạt động của chúng 
ta ở Á Châu phải trở thành một phần của một kế hoạch tổng thể được cân 
nhắc cho kỹ lưỡng để theo đuổi mục tiêu ấy...” 

Vào thời điểm ấy thì thì Mao Trạch Đông đang tiến quân nhanh như 
vũ bão, và tới tháng 10, 1949 đã chiếm trọn lục địa Trung Quốc. Tàn quân 
của Tưởng Giới Thạch rút về đảo Formosa (Đài Loan) thành lập nước Cộng 
Hòa Trung Quốc. Nguy đến nơi rồi! Washington báo động. 

Huấn lệnh NSC 48/1 
Ngày 30 tháng 12, 1949 
Ngày 30 tháng 12, 1949, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Securi-

ty Council – NSC) nhóm họp tại Tòa Bạch Ốc dưới quyền chủ tọa của chính 
Tổng Thống Truman. Mục đích của cuộc họp là để duyệt xét một văn bản 
rất dài do NSC soạn về 

Lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ về Á Châu’ trước sự đe dọa của Cộng 
sản. Đó là “Huấn lệnh NSC số 48/1 ngày 30 tháng 12, 1949.” Huấn lệnh này 
là tài liệu rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu về chính sách của Hoa Kỳ vì nó 
phân tích mục tiêu an ninh của Hoa Kỳ ở Á châu kèm theo những hành động 
cần thiết để theo đuổi những mục tiêu ấy và trên căn bản để thực hiện, thiết 
lập một chính sách rõ rệt về Á Châu. Văn bản này được tóm tắt như sau: 

1. Mục tiêu căn bản để bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ gồm ba yếu tố: 
• Phát triển sức mạnh quân sự cho đầy đủ ở một số quốc gia 

không cộng sản chọn lọc để giữ được an ninh nội bộ hầu ngăn 
chận cộng sản khỏi xâm lấn thêm nữa, để rồi;

• Dần dần giảm đi thế lực đang lớn mạnh và ảnh hưởng của Liên 
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Xô, tới chỗ có thể tiêu diệt được nó, làm sao để nó không còn 
khả năng đe dọa an ninh của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ 
tại khu vực này; 

• Đồng thời ngăn chận bất cứ liên minh quyền lực nào (Liên Xô-
Trung Quốc) có thể đưa tới sự đe dọa an ninh Hoa Kỳ phát xuất 
từ khu vực này, hoặc đe dọa hòa bình, độc lập và ổn định của 
những nước khác ở Á Châu.” 

2. Những hành động cần thiết gồm: 
• Yểm trợ những lực lượng không cộng sản ở Á Châu để họ lấy 

thế chủ động; 
• Xử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy quyền lợi riêng của 

Hoa Kỳ; 
• Khởi xướng những hành động như thế nào để cho nhân dân Á 

châu thấy những hành động ấy hấp dẫn và phù hợp với quyền 
lợi của chính mình, và sẽ ủng hộ. 

3. Thiết lập một chính sách của Hoa Kỳ về Á Châu bao gồm: 
• Hoa kỳ phải tỏ rõ sự tán thành đối với những cố gắng của lãnh 

đạo các nước Á Châu để họ thành lập liên minh cho từng vùng 
giữa những quốc gia không cộng sản tại Á Châu; Hoa Kỳ sẽ 
chuẩn bị để khi cần đến và được yêu cầu thì sẽ sẵn sàng yểm trợ 
những liên minh này theo điều kiện về quyền lợi của Hoa Kỳ...
(thí dụ như) không quá vội vàng lộ liễu trong giai đoạn đầu để 
khỏi mang tiếng là dùng các nước Á Châu để phục vụ quyền lợi 
mình; 

• Hành động để phát triển và củng cố an ninh của khu vực này 
chống lại xâm lược của cộng sản từ ngoài vào hay những phá 
hoại từ bên trong; 

• Về chính sách kinh tế, phải cổ võ những yếu tố đóng góp vào ổn 
định chính trị của các quốc gia không cộng sản bằng: 
g Viện trợ kinh tế theo như ‘Chương Trình Điểm 4’ (“Point 4 

Program”); 
g Chính sách ngoại thương tự do với Á Châu và khích lệ nhập 

cảng hàng hóa Á Châu; 
g Thực hiện một chương trình dự trữ những nguyên liệu 

chiến lược của Hoa Kỳ. 
Riêng về Đông Dương, NSC 48/1 xác định: “Hoa kỳ sẽ dùng ảnh hưởng 
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của mình để đốc thúc nuớc Pháp phải gấp rút tháo gỡ những cản trở đối với 
ông Bảo Đại hoặc những người quốc gia khác để họ có thể thu hút được sự 
ủng hộ của đại đa số nhân dân Việt Nam.” Để kết luận, Tổng Thống Truman 
chỉ thị cho tất cả các Bộ, Sở liên hệ phải thi hành huấn lệnh này ngay và dưới 
sự điều hợp của Bộ trưởng Ngoại Giao. 

Huấn lệnh này vừa bắt đầu có hiệu lực vào ngày chót của năm 1949 thì tới 
đầu năm 1950 Mỹ càng lo ngại vì sau khi chiếm được toàn thể lục địa Trung 
Quốc, Mao Trạch Đông lại đôn quân xuống phía Nam đe dọa Biển Đông. 

TỔNG THỐNG TRUMAN CÔNG NHẬN NƯỚC CỘNG HÒA 
VIỆT NAM 

Thấy vậy, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liền thay đổi lập trường.[17] Ngoại 
Trưởng Acheson cấp tốc đề nghị việc công nhận ba chính phủ quốc gia Việt, 
Miên, Lào và TT Truman chấp nhận ngay:[18] 

Bộ Ngoại Giao 
Bản Ghi Nhớ trình Tổng Thống 
Ngày 2 tháng 2, 1950 
“Xét rằng Quốc Hội nước Pháp (Hạ viện) đã phê chuẩn một đạo 
luật với đại đa số phiếu (396/193) để trên thực tế, chấp thuận Việt 
Nam, Lào và Cao Mên là ba quốc gia tự trị trong Liên Hiệp Pháp. 
Những phiếu chống là 181 phiếu của đảng Cộng Sản và 12 phiếu 
thêm vào sau đó... “Xét rằng trước những biến cố mới đây gồm việc 
quân đội chiến thắng của Cộng sản đã tràn xuống biên giới Đông 
Dương, và việc Trung Quốc cũng như Liên Xô đã công nhận ông 
Hồ Chí Minh là lãnh đạo của chính phủ hợp pháp tại Việt Nam, cho 
nên: “Việc Hoa Kỳ công nhận ba chính phủ hợp pháp Việt Nam, 
Lào và Cao Miên là việc nên làm và phù hợp với chính sách ngoại 
giao của Hoa Kỳ vì nhiều lý do... Bởi vậy, với sự chấp thuận của Tổng 
thống, Bộ Ngoại Giao đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam, Lào và 
Cao Miên tiếp theo việc phê chuẩn của chính phủ Pháp.” 
(ký) Dean Acheson 
(Tổng Thống Truman phê: )“Chấp thuận” 
(ký) Harry S. Truman 
Ngày 3 tháng 2, 1950 

Ít người biết được rằng ngay ngày hôm sau sự chấp thuận này Hoa kỳ đã 
chính thức công nhận “Nước Cộng Hòa Việt Nam” (Vietnam Republic”) 
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trên văn bản. Ngày 4 tháng 2, 1950 Ngoại trưởng Acheson chỉ thị Lãnh sự 
Mỹ ở Sài Gòn trao bức thư của Tổng Thống Harry Truman cho Cựu Hoàng 
Bảo Đại. Đứng về phương diện lịch sử, đây là văn kiện đầu tiên của Tổng 
Thống Hoa Kỳ gửi cho lãnh đạo Việt Nam:[19] 

Ngày 4 tháng 2, 1950 
Kính gửi Hoàng Đế Bảo Đại 
Quốc Trưởng Nước Cộng Hòa Việt Nam 
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Thưa Hoàng Đế: “Tôi đã nhận được thư của Hoàng Đế thông báo việc 
ký kết hiệp định ngày 8 tháng 3, 1949 giữa Ngài, đại diện cho nước Việt 
Nam, và Tổng Thống Pháp, đại diện cho nước Pháp. Chính phủ tôi cũng 
đã được thông báo răng ngày 2 tháng 2, 1950 Quốc Hội Pháp đã phê 
chuẩn Hiệp Định ngày 8 tháng 3, 1949. “Vì những hành động trên đây 
đã có hiệu lực thành lập nước Cộng Hoà Việt Nam là một quốc gia trong 
Liên Hiệp Pháp, nhân đây tôi xin chúc mừng Ngài và nhân dân Việt 
Nam vào dịp vui mừng này. 
“Chính phủ Hoa Kỳ vui mừng chào đón nước Cộng Hòa Việt Nam 
gia nhập cộng đồng của các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên 
thế giới và chính thức công nhận Chính phủ Nước Cộng Hoà Việt 
nam. “Tôi mong rằng việc trao đổi đại diện ngoại giao giữa hai 
nước sẽ sớm được thực hiện. Nhân cơ hội này tôi cũng xin gửi tới 
Hoàng Đế lời chào mừng của riêng tôi và những nguyện ước tốt 
đẹp nhất cho sự thịnh vượng và bền vững của quốc gia Việt Nam. 
Trân trọng Harry Truman 

ĐỊA ĐIỂM CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG NHẤT TẠI 
ĐÔNG NAM Á 

Khi tổng thống Hoa Kỳ đã đi tới quyết định về chính sách thì mọi việc 
đều nhanh chóng. Chỉ trên một tháng sau, kế hoạch yểm trợ quân sự cho 
Việt Nam được đề xướng. Thứ trưởng Ngoại Giao Dean Rusk xác định rõ 
thêm nữa: Đông Dương là địa điểm chiến lược quan trọng nhất tại Đông 
Nam Á. Ông thúc giục Ngũ Giác Đài phải “nghiên cứu xem làm thế nào để 
Hoa Kỳ có thể đóng góp tốt nhất vào việc ngăn chận Cộng sản lan tràn thêm 
nữa ở vùng này”: 

Bộ Ngoại Giao 
Ngày 7 tháng 3, 1950 
Kính gửi Trung Tướng James Burns 
Văn Phòng Bộ Trưởng Quốc Phòng 
Thưa Trung Tướng, Sau đây là tóm tắt chính sách của Bộ Ngoại Giao 
về Đông Dương và Đông Nam Á (ĐNÁ). Bộ tiếp tục tin rằng Đông 
Nam Á đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng có thể sẽ bị 
Cộng sản thôn tính do hậu quả xâm lăng của Trung Quốc từ bên 
ngoài cũng như do những hoạt động phá hoại từ bên trong. 
Bộ Ngoại Giao cho rằng Đông Dương hiện đang bị nguy hiểm nặng 
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nề nhất lại là địa điểm quan trọng nhất về chiến lược tại Đông 
Nam Á. 
Bộ tin rằng trong khuôn khổ giới hạn đối với những cam kết hiện tại và 
ưu tiên chiến lược, tài nguyên của Hoa Kỳ phải được sử dụng để tránh 
cho Đông Dương và Đông Nam Á khỏi bị Cộng Sản xâm lược thêm nữa. 
Bởi vậy Bộ tôi đã dành tất cả những tài nguyên về mặt chính trị vào việc 
này. Bộ còn đang khẩn thiết nghiên cứu xem còn những tài nguyên kinh 
tế nào khác có thể xử dụng được thêm. Lúc này đây, chúng tôi tin rằng 
Bộ Quốc Phòng cần phải khẩn thiết đánh giá về khía cạnh quân sự của 
vấn đề, và xem xét về phương diện quân sự, làm thế nào Hoa Kỳ có thể 
đóng góp tốt nhất vào việc ngăn chận Cộng sản xâm lược thêm nữa ở 
vùng này. 
Việc xem xét về khía cạnh quân sự như chúng tôi yêu cầu trên đây cũng 
rất là cần thiết để đi tới việc xác định cuối cùng về một cách thức để thi 
hành chính sách của chính phủ Hoa Kỳ trong khu vực này. 
Trân trọng 
(ký) Dean Rusk 

Bước đầu tiên dùng tài nguyên kinh tế để yểm trợ là gửi phái đoàn viện 
trợ đầu tiên sang Sài Gòn. Ngày 1 tháng 3, TT Truman chỉ định ông Robert 
A. Griffin hướng dẫn một “Phái Đoàn Khảo Sát” để tìm hiểu nhu cầu phát 
triển của Việt Nam. Phái đoàn Griffin đã mở đầu cho những chương trình 
viện trợ Hoa Kỳ dần dần được Cơ Quan Viện Trợ USAID tiếp nối dưới hai 
thời cộng hòa, kéo dài một phần tư thế kỷ cho tới ngày 30 tháng 4, 1975. 
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Bước vào ngày bầu cử hôm 2 tháng 11 năm 

1948, có vẻ như chức tổng thống Hoa Kỳ 

đã nằm trong túi Thomas Dewey. Nhiều 

cuộc thăm dò ý kiến và chuyên gia dự đoán 

chiến thắng cho ứng cử viên gốc Michigan, 

thống đốc New York và luật sư nổi tiếng về 

tội phạm băng đảng. Nhưng, như một bức 

ảnh nổi tiếng đang cho thấy, mọi người - kể 

cả các biên tập viên của Chicago Tribune 

- đã nhầm. Chiến thắng bất ngờ của ứng 

cử viên Đảng Dân chủ hay nói một cách dễ 

hiểu, Harry S Truman, sẽ trở thành một 

trong những xáo trộn lớn nhất trong lịch 

sử tổng thống Hoa Kỳ - và nó sẽ mãi mãi 

được tưởng nhớ, nhờ một tờ báo đáng 

xấu hổ. (ảnh trên T.L.) Ngoại trưởng Dean 

Acheson cấp tốc đề nghị việc công nhận 

ba chính phủ quốc gia Việt, Miên, Lào và 

TT Truman chấp nhận ngay. (phải)



CHƯƠNG 4
BẢY LÝ DO XÁC ĐỊNH QUYỀN 

LỢI CỦA HOA KỲ Ở BIỂN ĐÔNG 

“T ất cả những biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn sự tiếp tục 
bành trướng của Cộng Sản tại Đông Nam Á là việc quan trọng 
đối với nền an ninh của Hoa Kỳ,” Hội Đồng An Ninh Quốc 

Gia kết luận tại buổi họp đầu năm 1950 để phân tích về vị trí của Đông Nam 
Á đối với Hoa Kỳ. Phân tích này trở thành Huấn lệnh NSC 64, một tài liệu 

Chỉ ba tuần sau khi TT Truman viết thư cho Chính phủ Bảo Đại, Hội 
Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã nhóm họp để bàn định những biện 
pháp nhằm bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳ tại vùng Biển Đông. Một mặt thì về 
ngoại giao, Mỹ làm áp lực thêm nữa đối với Pháp để phải tuyên bố cho rõ 
ràng hơn về nền độc lập Việt Nam. Mặt khác về quân sự, Bộ Tổng Tham 
Mưu tính toán có tới bảy lý do xác định quyền lợi của Hoa Kỳ tại nơi này. 

Vừa xác định như vậy thì chiến tranh Triều Tiên bùng nổ: Hoa Kỳ áp 
dụng ngay chính sách ‘ngăn chận Trung Quốc Cộng sản’ khỏi tràn xuống 
Đông Nam Á. Nguồn gốc học thuyết Đôminô phát xuất từ đó.
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được nhiều tác giả viện dẫn để phân tích nguồn gốc của chính sách Hoa Kỳ 
tại Việt Nam vì nó đã dẫn tới học thuyết Đôminô: “nếu để mất một nước ở 
Đông Nam Á thì tất cả các nước còn lại sẽ sụp đổ theo sau giống như những 
con cờ Đôminô xếp hàng.” 

Đây là một trong những tài liệu lịch sử nòng cốt xác định thế nào là 
quyền lợi của Hoa Kỳ tại vùng gồm các quốc gia miền Đông Nam Á Châu. Ta 
thường gọi là vùng Biển Đông. 

CHÍNH SÁCH “NGĂN CHẬN TRUNG HOA CỘNG SẢN 
Bốn tháng sau khi quân đội Mao Trạch Đông tiến vào Bắc Kinh, Huấn 

lệnh NSC # 64 ra đời. Văn bản về huấn lệnh này được tóm tắt và sắp xếp lại 
cho rõ ràng như sau.[1] 

Huấn lệnh NSC # 64 
Ngày 27 tháng 2, 1950 
Đặt Vấn Đề 
Bối cảnh: 
• Vì những biện pháp quân sự của Pháp đã không thành công... 

Trong một nỗ lực để tiến tới ổn định bằng phương pháp chính 
trị, chính phủ Pháp đã thay đổi chính sách và để cho ba quốc gia 
ĐD được trở nên độc lập trong Liên Hiệp Pháp... 

• Các chính phủ Việt Nam, Lào và Cao Miên đã được Hoa Kỳ và 
Anh quốc chính thức công nhận ngày 7 tháng 2, 1950; nhưng 

• Ba quốc gia mới thành lập này chưa đủ ổn định về chính trị 
cũng như sức mạnh về quân sự để ngăn chặn sự xâm nhập của 
quân đội ông Hồ Chí Minh vào lãnh thổ của họ. Còn quân đội 
Pháp (140,000 người) tuy dù đang chiến đấu hữu hiệu nhưng 
cũng khó làm được gì hơn nữa, và chỉ có thể duy trì được tình 
trạng hiện tại mà thôi. 

Nhận xét rằng: 
• Hiểm họa Cộng Sản xâm chiếm Đông Dương (ĐD) chỉ là bước 

đầu tiên của kế hoạch Cộng Sản nhằm thôn tính toàn thể Đông 
Nam Á... 

• Ngày 18 tháng 1, 1950, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố phong 
trào Hồ Chí Minh là chính phủ hợp pháp tại Việt Nam và ngày 
30 tháng 1, 1950, chính phủ Liên Xô, dù có liên lạc ngoại giao với 
Pháp, cũng đã công nhận chính phủ Hồ Chí Minh như vậy...
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• Sự có mặt của quân đội Trung Quốc tại biên giới ĐD giúp cho 
những vận chuyển về khí giới, tiếp liệu, và quân đội từ Trung 
Quốc sang Bắc Việt một cách dễ dàng. Và chúng tôi đã có những 
chứng cớ về việc chuyển vận khí giới này; 

• Trong tình trạng hiện tại, sự kết hợp của quân đội ĐD và Pháp 
cũng khó có thể ngăn chận được lực lượng của ông Hồ nếu ông 
ta được tăng cường bởi quân đội Trung Quốc hoặc đi băng qua 
biên giới hoặc được tiếp viện từ ngoài vào. 

Kết Luận 
• Để đi tới quyết tâm áp dụng tất cả những biện pháp thực tế giúp 
Hoa Kỳ bảo vệ an ninh của mình tại Đông Dương và ngăn chặn sự 
xâm lấn của Cộng Sản tại nơi này; 
• Tất cả biện pháp thực tế phải được áp dụng để ngăn chặn sự tiếp 
tục bành trướng của Cộng Sản tại Đông Nam Á là việc quan trọng 
đối với nền an ninh Hoa Kỳ; 
• Những nước láng giềng như Thái Lan và Miến Điện cũng sẽ rơi 
vào vòng kiểm soát của Cộng sản nếu ĐD bị kiểm soát bởi một 
chính phủ Cộng sản. Và cán cân lực lượng Đông Nam Á sẽ bị đe dọa 
trầm trọng; 
• Bởi vậy Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng phải chuẩn bị một kế 
hoạch ưu tiên gồm những biện pháp thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi 
an ninh của Hoa Kỳ tại Đông Dương. 

Nhưng làm sao có thể thực thi những biện pháp thực tế nhằm bảo vệ 
quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ tại ĐD khi Pháp vẫn còn gián tiếp nắm thực 
quyền qua tổ chức ‘Liên Hiệp Pháp’ mặc dù trên lý thuyết thì đã trao lại độc 
lập cho ba quốc gia theo Hiệp định Élysée. Sau Thế chiến II, vì cần sự cộng 
tác của Pháp để ngăn chận ảnh hưởng của Liên Xô tại Âu Châu, Mỹ không 
muốn đặt vấn đề để khỏi làm phật lòng nước này. Nhưng nay thì nhu cầu đã 
quá khẩn thiết, việc trực tiếp yểm trợ cho các chính phủ quốc gia nơi đây 
phải được xúc tiến ngay. Nhưng nếu xúc tiến mà không dứt khoát với Pháp 
về vấn đề độc lập thì Mỹ sẽ bị mang tiếng là cộng tác với ba chính phủ mang 
màu sắc của thực dân. Bởi vậy, Mỹ quyết định làm áp lực với Pháp. 

MỸ YÊU CẦU PHÁP TUYÊN BỐ RÕ RÀNG HƠN VỀ  
CHÍNH SÁCH 

Trong một công điện rất dài đề ngày 29 tháng 3, 1950 gửi Đại sứ Mỹ ở 
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Paris, Ngoại trưởng Acheson có chỉ thị hết sức rõ ràng. Ông yêu cầu Đại sứ 
làm việc với chính phủ Pháp để đốc thúc: “Pháp phải tuyên bố cho rõ ràng 
về chính sách của mình ở Đông Dương là Pháp đã thực sự trao phần lớn 
quyền tự trị lại cho ba quốc gia ở đó rồi. Vấn đề là sự việc này đã được ghi 
trong Hiệp Định Élysée mà tại sao các nước khác từ Âu tới Á, phần đông vẫn 
cho rằng ông Bảo Đại, và hai vua (Miên, Lào) là ‘bù nhìn của Pháp?’ Văn kiện 
này được tóm tắt như sau:[2] 

Công Điện Số 1363 
Bộ Trưởng Ngoại Giao 
Gửi Đại Sứ Mỹ ở Paris 
Ngày 29 tháng 3, 1950 (6 giờ chiều) 
Ông Đại sứ phải trình bày với Chính phủ Pháp cho thật rõ ràng rằng: 
“Hoa Kỳ rất hưởng ứng việc chính phủ Pháp đã phê chuẩn Hiệp 
Định ngày 8 tháng 3 giữa nước Pháp và ba nước Việt, Miên, Lào. 
Việc Hoa Kỳ muốn giúp củng cố và ổn định các chính phủ quốc gia 
chống cộng tại Đông Dương thì chính phủ Pháp đã biết rõ. Nước 
Pháp cũng biết rằng Hoa Kỳ tin tưởng vào thiện chí của nước Pháp 
muốn áp dụng những biện pháp cần thiết, giúp cho ba xứ này 
lớn mạnh lên... 
“Hai chính phủ Pháp và Mỹ từ lâu đã quan niệm rằng việc các nước 
Á Châu công nhận ba chính phủ Đông Dương là hết sức quan trọng 
để giúp các phong trào quốc gia chống cộng ở đây được thế giới 
nhìn nhận là thực sự quốc gia chứ không phải là tay sai của đế quốc 
Phương Tây như cộng sản tuyên truyền. 
“Trong mấy tuần qua, Hoa Kỳ đã liên lạc với nhiều chính phủ ở 
Á Châu và thúc giục họ công nhận Chính phủ của ba nước mới... 
Điều đáng tiếc là chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng chính phủ 
ở những nước khác ở Á Châu đều cho rằng Chính phủ của ba tân 
quốc gia vẫn là bù nhìn của Pháp. Đặc biệt là họ không tin rằng 
Pháp đang thật tâm muốn trả lại nền độc lập và chủ quyền cho ba 
nước này, như Hoà Lan vừa trả lại cho Indonesia.. 
“Tuy đã nhận thức rõ ràng về những khó khăn có thể gây nên, Hoa 
Kỳ cũng vẫn yêu cầu Chính phủ Pháp nên xem xét thật nghiêm 
chỉnh việc cho phổ biến sớm hết sức, một lời tuyên bố chính thức 
về bản chất của vấn đề như đã nêu lên trên đây. 
“Dù không phải phận sự của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để gợi ý về lời 
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lẽ của lời tuyên bố này, nhưng Bộ tin rằng Chính phủ Pháp cần phải 
làm sáng tỏ việc đã nhượng lại (độc lập) cho các quốc gia Đông 
Dương theo như Hiệp Định (Elysée) mồng 8 tháng 3, năm 1949 và 
các văn kiện phụ đính. 
“Bởi vì, nếu không làm như vậy, các thành quả cũng như thiện chí 
của nước Pháp trong đại cuộc sẽ bị hiểu lầm một cách nghiêm 
trọng không những bởi các quốc gia Á Châu mà còn cả các quốc gia 
Âu châu nữa.” 
(ký) Acheson 

BẢY LÝ DO XÁC ĐỊNH QUYỀN LỢI CỦA HOA KỲ TẠI  
BIỂN ĐÔNG 

Trong khuôn khổ thi hành Huấn lệnh NSC #64 như trên, Bộ Tổng Tham 
Mưu Hoa Kỳ đã nghiên cứu và trình bày quan điểm của mình để xác định 
thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ ở vùng Đông Nam Á, nhất là Đông Dương. 
Ngày 10 tháng 4, 1950 một bản ghi nhớ được gửi cho Bộ trưởng Quốc Phòng 
Johnson. 

Đối với các lãnh đạo quân sự thì có hai Á Châu: Á Châu Hải Đảo và Á Châu 
Lục Địa. Trước đây, bên Tham Mưu Lục Quân và nhiều nhà lãnh đạo quân sự 
khác đều coi những quốc gia Á Châu ở vùng hải đảo như Nhật, Okinawa, Đài 
Loan, và Phi Luật Tân là quan trọng nhất vì Mỹ có những quan hệ chặt chẽ 
với các quốc gia này, còn vai trò của Đông Nam Á chỉ là phụ thuộc.[3] Nhưng 
trước sự bành trướng của cộng sản, bây giờ thì Bộ Tổng Tham Mưu coi cả 
khu vực Đông Nam Á, tự nó đã có tầm quan trọng về chiến lược. Vì sao như 
vậy? Trong Bản ghi nhớ đề ngày 10 tháng 4, 1950 Tổng Tham Mưu xác định 
bảy lý do liên hệ tới quyền lợi của Hoa Kỳ ở Biển Đông xoay quanh bốn điểm 
chính yếu: khu vực này có một số nguyên liệu chiến lược cần thiết cho Mỹ, 
nó lại nằm ngay sát những trục giao thông quan trọng, và là một đoạn của 
cái tuyến ngăn chặn cộng sản, tuyến này đi từ Nhật Bản xuống phía Nam 
rồi kéo vòng qua tới bán đảo Ấn Độ, và nếu mất khu vực này thì Mỹ mất hết 
vùng duyên hải Á Châu. Tóm tắt tài liệu như sau: 

[Văn kiện này và những văn kiện tiếp theo gồm NSC 124; 124/1 và 124/2 
là những tài liệu lịch sử có nhiều ý nghĩa cho những nhà nghiên cứu về vấn 
đề Biển Đông ngày nay.] 

Ngày 10 tháng 4, 1950 
Bộ Tổng Tham Mưu (JCS) gửi 
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Bộ Trưởng Quốc Phòng 
JCS nhận định thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ tại Vùng Biển Đông: 
1. Khu vực Đông Nam Á là nguồn tiếp liệu một số tài nguyên chiến 
lược cần thiết để hoàn thành dự án về dự trữ tiếp liệu của Hoa Kỳ. 
2. Về địa lý, nó nằm ngay đường băng ngang của những trục giao 
thông quan trọng. 
3. Đông Nam Á nằm ngay trên cái tuyến ngăn chặn Cộng sản để 
khỏi tràn sang Nhật, xuống phía Nam, rồi tới quanh vùng Bán Đảo 
Ấn độ; an ninh của cả ba căn cứ không cộng sản ở một phần tư thế 
giới - Nhật, Ấn Độ, và Úc châu - tùy thuộc một phần lớn vào việc 
không để cho công sản chiếm được Đông Nam Á. Nếu mất Đông 
Nam Á, ba nước này sẽ bị cô lập với nhau.[4]. Nếu Đông Dương sụp 
đổ thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của những nước khác còn lại ở lục 
địa Đông Nam Á và tất sẽ dẫn tới nhiều nguy hiểm an ninh cho 
các quốc gia Á Châu hải đảo là Phi Luật Tân, Indonesia, Malay-
sia, như vậy nó chính là bước đầu của sự sụp đổ của các quốc gia 
này.[5]. Sự sụp đổ của Đông Nam Á sẽ làm cho Hoa Kỳ mất hắn đi 
vùng duyên hải Á Châu (littoral of Asia). Còn phần lục địa Đông 
Nam Á thì lại quan trọng cho những hoạt động của chúng ta để kìm 
hãm sự bành trướng của Cộng sản.[6]. Nếu Trung Quốc kiểm soát 
được vùng này thì sẽ giúp cho họ bớt căng thẳng về vấn đề lương 
thực, và sẽ giúp cho Liên Xô có được những nguyên liệu chiến 
lược quan trọng. 
7. Nếu Liên Xô có được một ưu thế nổi trội ở Đông Nam Á thì địa 
vị của Hoa Kỳ tại Nhật Bản sẽ bị đe dọa, Nhật Bản sẽ mất đi thị 
trường Á Châu, và mất luôn nguồn tiếp liệu thực phẩm và những 
nguyên liệu thô từ vùng này. 

Như vậy là phía quân đội Hoa Kỳ đã đi tới kết luận là hoàn toàn đồng 
ý với Huấn Lệnh 64 và đề nghị một số biện pháp, đặc biệt là việc thành lập 
ngay một cơ quan đặc trách về viện trợ quân sự cho Đông Dương. 

NGOÀI QUYỀN LỢI RIÊNG LẠI CÒN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO 
CỦA HOA KỲ 

Trong một bản ghi nhớ tiếp theo văn kiện trên (ngày 2 tháng 5, 1950), 
Bộ Tổng Tham Mưu còn nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo Thế giới tự do của 
Hoa Kỳ đã đặt trách nhiệm lớn lao cho nước này phải huy động được sức mạnh 
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của thế giới tự do để ngăn chận điện Cẩm Linh (Kremlin) làm bá chủ thế giới. 
Tổng Tham Mưu tin rằng Hoa Kỳ và những cường quốc Tây Phương phải có 
những hành động tức khắc và tích cực trong cuộc xung đột hiện nay, vì nếu Hoa 
Kỳ thành công ở Đông Nam Á thì sẽ giúp cho những thành công khác ở vùng Viễn 
Đông.”[5] 

THÁI BÌNH DƯƠNG NỔI SÓNG 
Tóm lại, sau khi quân đội của ông Mao Trạch Đông chiếm trọn lục 

địa Trung Quốc cuối năm 1949, hiểm họa làn sóng đỏ” Á Châu trở nên 
khẩn thiết. Rồi tháng 4, 1950 quân đội ông Mao dưới quyền điều khiển của 
Tướng Lâm Bưu chiếm hải đảo Hải Nam, cái mốc quốc phòng đầu tiên ở 
Biển Đông: Hoa Kỳ liền tập trung ngay vào việc hoạch định chiến lược để 
đối phó, phản ảnh bằng những văn kiện và sự kiện vào 5 tháng đầu 1950 
như trên đây, bao gồm: 

g Tháng 2, 1950: Huấn Lệnh NSC # 64 về chính sách bảo vệ an 
ninh của Hoa Kỳ tại ĐD và ngăn chận Cộng sản; 

g Tháng 3, 1950: Ngoại Trưởng Dean Rusk xác nhận Việt Nam là 
địa điểm chiến lược quan trọng nhất; 

g Tháng 4, 1950: Bộ Tổng Tham Mưu gửi Bản Ghi Nhớ về 7 lý do 
liên quan tới quyền lợi Hoa Kỳ ở ĐNÁ; 

g Tháng 5, 1950: Bộ Tổng Tham Mưu đặt vấn đề lãnh đạo của Hoa 
Kỳ; và

gNgày 25 tháng 6, 1950: Bắc Hàn Tràn xuống Nam Hàn. 
Vừa có những tính toán như trên thì ngày 25 tháng 6, 1950, quân đội 

Bắc Hàn tràn qua vỹ tuyến 38, tấn công Nam Hàn. Chiến tranh Triều Tiên 
bùng nổ. 

Ngày 27 tháng 6, 1950 Tổng Thống Truman phản ứng mạnh mẽ: 
“Cuộc tấn công vào Nam Hàn đã chứng minh rằng giờ đây, Cộng sản đã 

vượt qua giai đoạn khủng bố rồi và chuyển sang giai đoạn tấn công bằng võ lực 
nhằm chinh phục các quốc gia tự do.” Lập tức, ông ra lệnh cho Đệ Thất Hạm 
Đội phải sẵn sàng để bảo vệ Formosa (Đài Loan) và thêm: “Tôi đã chỉ thị 
phải tăng ngay viện trợ quân sự cho Pháp và các nước Đông Dương, đồng thời gửi 
những phái đoàn quân sự sang yểm trợ cho Đông Dương để làm việc chặt chẽ với 
những lực lượng của các nước này”[6] 

Ngày 25 tháng 7, 1950 Tổng Tham Mưu đề nghị: 
“Nếu Trung Hoa Cộng sản công khai yểm trợ cho Việt Minh, Hoa Kỳ phai 
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tăng ngay viện trợ quân sự cho Pháp và thúc dục Pháp chiến đấu cho mạnh mẽ, 
đồng thời Hoa Kỳ có thể xem xét việc yểm trợ bằng không lực và hải lực.”[7] 

Tới lúc này thì cả ba trục nòng cốt của chính sách Hoa kỳ: Hội Đồng 
An Ninh Quốc Gia, Bộ Ngoại Giao, và Bộ Quốc Phòng đều đã tiến tới một 
lập trường thống nhất: Việt Nam trở thành địa điểm chiến lược quan trọng 
nhất tại vùng Đông Nam Á, nó trực tiếp gắn liền với nền an ninh của Hoa Kỳ. 

Tháng 9, 1951 Bắc Kinh công bố “Tuyến 9 Vạch? hình Lưỡi Bò tại 
Biển Đông. 

Mùa Thu 1951 Bắc Kinh tiến thêm bước nữa. Ngày 8 tháng 9, 1951, một 
‘Hiệp Ước Hòa Bình với Nhật’ gọi là ‘Hiệp Ước San Francisco’(vì ký ở Memo-
rial Opera House tại thành phố này) được 48 quốc gia tham dự và ký kết. 
Trong số những quốc gia này không có cả hai chính phủ Trung Quốc (Bắc 
Kinh và Đài Loan) nhưng có chính phủ Quốc Gia Việt Nam. Vì Hiệp ước này 
không đả động gì tới hai nhóm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lại trao đảo 
Pratas cho Liên Hiệp Quốc nên ngay trước và sau khi ký kết (ngày 15 tháng 
8, và 18 tháng 9) Thủ tướng chính phủ Mao Trạch Đông là Chu Ân Lai tuyên 
bố: “Hiệp ước San Francisco là bất hợp pháp” và khẳng định chủ quyền ở các 
đảo này. Bản đồ mới của Trung Quốc gồm thêm một “tuyến 9 vạch” khoanh 
lại một khu vực giống như hình lưỡi con bò. Thế là sự lo nghĩ của Hoa kỳ về 
học thuyết Đôminô đã bắt đầu thành thực tế. Chỉ 5 tháng sau, Hội Đồng An 
Ninh Quốc Gia Mỹ nhóm họp để quyết định một lập trường mới dựa trên ý 
kiến của Bộ Tổng Tham Mưu nhưng rõ ràng hơn. Đây là “Huấn lệnh NSC số 
124” về việc đưa ra những biện pháp để điều hợp và tăng cường cho các quốc 
gia sở tại để ngăn chặn sự xâm lấn thêm nữa của Trung Quốc; và nếu sự xâm 
lấn xảy ra thì làm sao để đương đầu với sự tình huống ấy.” 

Chúng tôi tóm tắt những điểm chính của văn kiện gọi là Phụ đính vào 
Huấn lệnh NSC 124° (ngày 25 tháng 6, 1952) để giúp độc giả hiểu rõ hơn 
quan niệm của Hoa Kỳ về quyền lợi an ninh tại vùng Biển Đông như sau: 
(nhà nghiên cứu nào muốn đọc toàn bộ những văn kiện quan trọng liên hệ 
đến Huấn lệnh NSC số 124, 124/1, 124/2 đề cập trong chương sau, xin xem 
ghi chú về nguồn - liệt kê trong phần ghi chú).[8] 

Phân tích của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia 
Phụ đính vào Huấn lệnh NSC 124 
Ngày 13 tháng 2, 1952 
Mục tiêu: mục tiêu của Hoa Kỳ và những biện pháp đối phó với sự xâm 

lược của Cộng sản tại Đông Nam Á (ĐNÁ). 
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Phân Tích: hậu quả của việc Cộng sản thôn tính Đông Nam Á (ĐNÁ) 
đối với nước Mỹ: 

1. Việc Trung Cộng thôn tính ĐNÁ, hoặc do xâm chiếm, hoặc 
do lật đổ hay thông đồng với chính phủ bản xứ là điều đe dọa 
cho nền an ninh Hoa Kỳ... Vì sự việc này sẽ làm cho các quốc 
gia khác càng tin rằng sự bành trướng của Cộng sản là điều 
không thể ngăn chận được nữa...; 

2. Sự sụp đổ của ĐNÁ về lâu về dài sẽ rất khó cho Hoa Kỳ ngăn 
chận được Nhật Bản khỏi đi theo Liên Xô;

3. Đông Nam Á, đặc biệt là Mã Lai và Indonesia là nguồn tiếp liệu 
chính của thế giới về cao su và thiếc. Việc các quốc gia phương 
Tây được sử dụng cũng như việc ngăn chận khối Liên Sô không 
được sử dụng những nguyên liệu này luôn luôn là vấn đề quan 
trọng, đặc biệt là khi chiến tranh xảy ra; 

4. Việc Cộng sản kiểm soát được số gạo thặng dư ở miền này sẽ 
làm cho Liên Xô có được một khí giới kinh tế mạnh mẽ để áp 
lực đối với các nước khác; 

5. Indonesia là nguồn dầu hỏa thứ hai và càng trở nên quan trọng 
khi các cường quốc Âu Châu không sử dụng được nguồn dầu tại 
Trung Đông...; 

6. Việc Cộng sản cai trị lục địa ĐNÁ sẽ làm cho các lực lượng thù 
địch kiểm soát được những hệ thống hải vận và không vận 
trực tiếp, và phát triển nhất, giữa miền Tây Thái Bình Dương, 
Ấn Độ và cận Đông. Khi có chiến tranh xảy ra, (và khi Liên Xô) 
có tiềm thủy đĩnh và những căn cứ không quân ở lục địa ĐNÁ có 
thể sẽ bắt buộc các đường chuyển vận hàng hải và hàng không 
của Hoa Kỳ và đồng minh phải đi vòng thật xa... 

Nếu nhìn theo khía cạnh trực tiếp (về an ninh), thì Hoa Kỳ nằm ngay 
bên bờ Thái Bình Dương. Từ California hướng thẳng qua biển là vùng 
Quảng Đông, Quảng Châu của Trung Quốc (chưa kể hai đảo Guam, Wake 
còn nằm gần TQ hơn nữa). Gián tiếp (về chiến lược): vai trò lãnh đạo của 
Mỹ trong thế giới Tự Do đòi hỏi Mỹ phải có một chính sách vĩ mô cho toàn 
cầu. Cho nên dù chiến tranh Triều Tiên còn đang tiếp diễn (từ 25/6/1950 tới 
27/7/1953) Hội Đồng An Ninh Quốc Gia vẫn xác nhận trong NSC # 124 là 
Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên: 

“Dư luận của nhân dân Hoa Kỳ, nếu được cảnh giác, có thể sẽ ủng 
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hộ việc sử dụng quản lực Hoa Kỳ tại Đông Dương bất kể quan niệm 
cho rằng như vậy là Mỹ lại dính vào một Triều Tiên thứ hai. Lý do 
là vì về chiến lược, Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên 
rất nhiều. 

Đây là một điểm mà tài liệu trong chương sau còn nhắc lại Tại sao như 
vậy? Vì Triều Tiên không nằm vào một địa điểm chiến lược như được phân 
tích trên đây, nó không nằm sát trục giao thông hàng hải đi từ Ấn Độ Dương 
qua eo biển Mallaca như tọa độ của Đông Dương. Ngoài ra, đối với an ninh 
Hoa Kỳ thì ở phía Bắc Thái Bình Dương đã có sẵn những căn cứ quân sự lớn 
lao ở Nhật Bản, nhưng ở Nam Thái Bình Dương thì chỉ có căn cứ hải quân ở 
Subic Bay (Phi Luật Tân) là quan trọng. Bây giờ Hoa Kỳ cần có thêm căn cứ 
quan trọng khác nữa ở Việt Nam. 



CHƯƠNG 5
ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 

“V ậy chứ các ông đang chiến đấu với ai đấy nếu không phải là người 
Việt Nam?” Tướng Mỹ Erskine mỉa mai hỏi Tướng Pháp Car-
pentier vào hè 1950. Tướng Graves Erskine (1897-1973) là 

Ôi trẻ con làng ta ra mà xem, ra mà xem 

Thằng cu Tây ngốc ngếch mũi thò lò tai to tướng... 

Mỗi khi thấy vài ông Tây về làng bắt rượu lậu, trẻ con đã tụm năm tụm ba chế 
nhạo. Vậy thì làm sao mà nhân dân có thể chấp nhận được cả một đoàn quân 
phương Tây chiến đấu trên đất Việt? Một nước độc lập thì phải có một lực lượng 
quân sự bản xứ. Nhưng khi Quốc Trưởng Bảo Đại yêu cầu Mỹ viện trợ trực tiếp 
để giúp thành lập Quân đội Quốc Gia thì Pháp gạt phắt đi ngay. 

Dù vậy, Hoa kỳ vẫn tiếp tục áp lực Pháp. Đến đầu Hè 1950 thì Quốc hội Pháp 
mới đồng ý. Tuy là đồng ý nhưng chỉ là lý thuyết. Trong thực tế, Mỹ phải đi vòng 
vèo ba bước để giúp chính phủ Bảo Đại thành lập quân đội. Vừa có sự tham gia 
trực tiếp của đoàn quân nhân bản xứ, tình hình đã trở nên sáng sủa ngay năm 
sau, với những chiến thắng như Vĩnh Yên (tháng 1, 1951) và Phát Diệm (tháng 
6, 1951). Chương này giúp độc giả theo dõi những khó khăn trong giai đoạn khai 
sinh của Quân đội Quốc gia Việt Nam. 
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trưởng phái đoàn quân sự Mỹ ở Sài Gòn. Ông đã từng chỉ huy Sư Đoàn 3 
đánh trận Iwo Jima nổi tiếng. Tướng Marcel Carpentier (1895-1977) là Tư 
lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương. Ông đã giữ chức Tham Mưu Trưởng của 
lực lượng viễn chinh Pháp trong giai đoạn nước này bị quân đội Đức chiếm 
đóng. [Về một số nhân vật Mỹ và Pháp trong lịch sử, chúng tôi ghi thêm vài 
điểm về cá nhân để độc giả dễ bề theo dõi]. Khi Erskine yêu cầu Carpentier 
xúc tiến cho thật nhanh việc thành lập một Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, 
Carpentier khua tay phàn nàn: “Tuyệt đối không trông mong gì ở họ đâu; cũng 
không thể tin vào họ được, chẳng bao giờ họ có thể trở thành những quân nhân 
giỏi.”(“They are abosultely unreliable; you can’t trust them, they’d never 
make good soldiers”). Nghe vậy, Erskine buồn cười. Đang thua xiểng liểng 
với Việt Minh mà lại chê bai khả năng của người lính Việt Nam, cho nên Er-
skine mới hỏi Carpentier “ông đang chiến đấu với ai đấy?”[1] 

Sau khi xác định vị trí quan trọng của Đông Dương, Hoa kỳ bắt đầu thi 
hành “những biện pháp thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi an ninh của mình tại 
nơi này” trong khuôn khổ hai Huấn lệnh NSC 64 và 124 (Chương 3). Ta nhớ 
lại là: 

Tại Washington: 
• Ngày 10 tháng 4, 1950 Bộ Tổng Tham Mưu (TTM) Hoa kỳ đã 

đề nghị “thành lập ngay một cơ quan đặc trách về viện trợ quân 
sự cho Đông Dương ngay tại Washington.” Trước đó thì Mỹ chỉ 
viện trợ thẳng và để cho Pháp tự ý sử dụng. Sau đó, 

Tại Sài Gòn: 
• Ngày 2 tháng 5, 1950 Bộ lại đề nghị thứ nhất là vận chuyển viện 

trợ quân sự đến Sài Gòn thật sớm, và thứ hai, thành lập ngay 
một Cơ quan Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại bản xứ để xem xét 
những yêu cầu cấp viện, giúp điều hợp những kế hoạch quân sự 
giữa Pháp và Việt Nam, và giám sát sự phân phối quân cụ, quân 
trang cho hai lực lượng này. 

Chắc chắn rằng Hoa Kỳ cũng đã nhìn thấy sẽ có sự xích mích giữa hai bên 
Việt - Pháp về vấn đề viện trợ nên muốn sắp xếp cho ổn thỏa (315). Nhưng 
khi Pháp thấy Mỹ định vào “xem xét” rồi ‘giúp điều hợp kế hoạch quân sự’ và 
‘giám sát’ việc phân phối viện trợ thì rất bất mãn. 

Như đã đề cập trong Chương trước, vào tháng 6, 1950: trên căn bản là 
“Cộng sản đã vượt qua giai đoạn khủng bố và chuyển sang giai đoạn tấn công 
bằng vũ lực nhằm chinh phục các quốc gia tự do.” Tổng Thống Truman chỉ thị 
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phải “gửi ngay những phái đoàn quân sự sang yểm trợ cho các quốc gia Đông 
Dương.” Ngay tháng sau, một phái đoàn gồm Trung tướng Graves Erskine 
cùng với ông John Melby (Bộ Ngoai Giao) tới Sài Gòn để sửa soạn những 
biện pháp thực hiện công tác này. 

PHÁP NHẮN KHÉO MỸ CHỚ CÓ XÍA VÀO CHUYỆN  
ĐÔNG DƯƠNG 

Phái đoàn Grave Erskine vừa tới Saigòn thì bất chợt, ba quả bom nổ 
tung ngay tại khách sạn dành cho họ. May mắn là vào chính lúc bom nổ, 
hai ông này lại vừa đi ra ngoài. Pháp đổ cho Việt Cộng thấy Mỹ đến đã phá 
hoại, nhưng Erskine cho rằng việc này do Pháp sắp đặt để “nhắn khéo cho 
Mỹ đừng mất quá nhiều thì giờ xía vào công việc của Pháp ở Đông Dương.[2] 

Trong thời gian đó, quân số của Việt Nam mới chỉ là 16,000 người. 
Pháp có kế hoạch là sẽ thành lập thêm 12 tiểu đoàn vào cuối 1950. Nhưng 
đó chỉ là trên giấy tờ, vì họ luôn nói với Mỹ là chúng tôi còn thiếu phương 
tiện. Bây giờ thấy tướng Mỹ vào để xem xét, Pháp bắt đầu khó chịu. Lập 
trường của Pháp là Mỹ cứ viện trợ thẳng để chúng tôi chiến đấu chống 
cộng thay cho các ông là được rồi, đừng nhòm ngó vào nội bộ của chúng 
tôi mà hỏng việc. Còn về vấn đề thành lập Quân đội Quốc gia, đó cũng là 
việc riêng của chúng tôi và Việt Nam. 

Như vậy là thật khó cho Mỹ. Sau khi Trung Quốc thôn tính lục địa Trung 
Quốc (tháng 10, 1949), Bắc Hàn tràn xuống Nam Hàn (tháng 6, 1950), tình 
hình tại Đông Nam Á trở nên nguy ngập. Mỹ muốn viện trợ Việt Nam để giữ 
vùng Đông Nam Á nhưng bây giờ thì đưa viện trợ qua tay ai đây? Đưa thẳng 
cho Pháp thì mang tiếng là cấu kết với thực dân, và chưa chắc gì là Pháp sẽ sử 
dụng cho có hiệu quả. Nhưng nếu trao cho ông Bảo Đại thì Pháp phản đối. 
Cho nên mục đích của Phái đoàn Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Đông Dương 
còn gồm việc điều hợp kế hoạch quân sự và phân phối quân cụ cho hai lực 
lượng này. 

PHÁI ĐOÀN ĐẦU TIÊN VỀ VIỆN TRỢ KINH TẾ MỸ TỚI 
SÀI GÒN 

Ngoài ra, tuy trên lý thuyết Việt Nam là nước độc lập, nhưng vẫn còn 
nằm trong Liên Hiệp Pháp. Ngoài quân sự, ngoại giao, Liên Hiệp này còn 
bao gồm cả kinh tế, tài chính, tiền tệ, viễn thông. Vì vậy mà có Liên Hiệp 
Tiền Tệ (Monetary Union), Liên Hiệp Quan Thuế (Custom Union), Liên 
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Hiệp Viễn Thông (Communications Union). Và Ngân Hàng Đông Dương 
(Banque de l’Indochine) là cơ quan đầu não về tiền tệ, in ra đông ‘Piastre’ 
cho cả ba nước Việt, Miên, Lào. Trong bối cảnh ấy, nếu Mỹ có viện trợ kinh 
tế thẳng cho Chính Phủ Bảo Đại, thì tới lúc thi hành viện trợ cũng phải 
chuyển tiền qua Banque de l’ Indochine vì đây là nơi nắm giữ hết ngoại tệ. 

Vào tháng 3, 1950, Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi một phái đoàn do ông Robert 
Griffin sang Sài Gòn để thẩm định nhu cầu và xem xét nhu cầu kinh tế. ‘Từ 
đó Phái đoàn Griffin’ trở thành tượng trưng cho viện trợ kinh tế Mỹ ở Việt 
Nam. Griffin là người đã có nhiều kinh nghiệm về viện trợ cho Trung Quốc 
thời Chính phủ Tưởng Giới Thạch. Vừa tới nơi ông cũng đã gặp khó khăn 
giữa hai bên Việt-Pháp về cách thức nhận và thi hành viện trợ vì Pháp muốn 
qua mặt chính phủ Việt Nam. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Griffin trở về 
Washington và ngày 16 tháng 3, 1950 nộp bản báo cáo với kết luận là nên 
viện trợ thẳng cho chính phủ Bảo Đại, vì làm như vậy thì ít nhất là “sẽ làm 
tăng hình ảnh độc lập và giúp cho uy tín của chính phủ này cả ở trong nước 
lẫn trên bình diện quốc tế.” Ông đề nghị cung cấp ngay một khoản viện trợ 
cần thiết là $23.5 triệu. Giống như trường hợp Tướng Erskine, ông Griffin 
cũng bị chính phủ Pháp Paris nghi là vào Sài Gòn để nhòm ngó, xía vào nội 
bộ, nên ông đã phải xác định mình chỉ hướng dẫn một “phái đoàn kinh tế và 
nếu Pháp làm khó thì có thể bị ảnh hưởng tới chương trình viện trợ.[3] 

CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI YÊU CẦU MỸ VIỆN TRỢ TRỰC 
TIẾP ĐỂ VIỆT NAM CÓ ĐỘC LẬP QUÂN SỰ 

Tại Sài Gòn, Chính phủ Bảo Đại rất hân hoan thấy phái đoàn Griffin vào 
nên đã vận động với ông Edmund Gullion, Lãnh sự Mỹ về lập trường Mỹ 
trực tiếp viện trợ cho Việt Nam. Hết sức đồng ý, ngày 18 tháng 3, ông Gul-
lion báo cáo về Bộ Ngoại Giao rằng tất cả các quan chức cao cấp Việt Nam 
đều tin tưởng rằng nếu Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho Việt Nam thì sẽ “giúp họ 
có được một cái thế đối với Pháp.” Một tuần sau, ông Phan Huy Quát, Bộ 
Trương Quốc Phòng lại đề nghị với ông Gullion là Hoa Kỳ nên trực tiếp đào 
tạo và vũ trang quân lực Việt Nam. Trên căn bản là Tổng thống Truman đã 
chính thức công nhận nước Cộng Hòa Việt Nam, Quốc trưởng Bảo Đại đã 
đích thân yêu cầu Phó Đô Đốc Russell Berkey, Tư lệnh Đệ Thất Hạm Đội 
Hoa Kỳ khi ông viếng thăm Sài Gòn:[4] 

“Các Ngài hãy viện trợ trực tiếp để chúng tôi có độc lập nhiều hơn nữa về 
quân sự, vì độc lập mới chính là yếu tố quyết định trong lúc này.” 
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Không được, Pháp đâu có chịu. “Tôi sẽ không bao giờ đồng ý để Mỹ cung cấp 
quân cụ thẳng cho người Việt Nam,”Tướng Carpentier ngang nhiên tuyên bố 
với tờ New York Times (ngày 9 tháng 3, 1950). “Và nếu Mỹ làm như vậy, tôi sẽ 
từ chức trong vòng 24 giờ đồng hồ.”  

Tại sao lại phải dứt khoát như thế? Carpentier viện lý do: “Là vì quân 
đội Việt Nam chưa có tướng lãnh, chưa có đại tá, lại không có tổ chức quân sự để 
sử dụng quân cụ cho hữu hiệu nên họ sẽ để phí phạm như trường hợp đã xảy ra 
ở Trung Quốc. Và phí phạm ở Trung Quốc nhiều như vậy là đã quá đủ cho Mỹ 
rồi.”[5] Carpentier đã biết rõ là lúc ấy Mỹ còn đang cân nhắc những lý do tại 
sao Chính phủ Tưởng Giới Thạch đã thất bại vào năm trước (1949) và cho 
rằng việc sử dụng phí phạm viện trợ quân sự cũng là lý do quan trọng. Như 
vậy, Carpentier đã gãi đúng chỗ yếu của Mỹ. 

Tiếp theo, chính Cao ủy Đông Dương là ông Leon Pignon còn phụ họa 
thêm: “Chỉ có quân đội Pháp mới có đủ khả năng kỹ thuật để lo việc tiếp nhận 
cũng như phân phối súng đạn và thiết bị.”[6] 

Ngày 4 tháng 2, 1950, Tổng Thống Truman vừa viết thư cho Quốc 
Trưởng Bảo Đại để chính thức công nhận Chính Phủ Cộng Hòa Việt Nam, 
thì chưa tới hai tuần sau (16 tháng 2) Pháp đã vội vàng gửi đơn xin viện trợ 
quân sự và kinh tế giúp Pháp chiến đấu giữ Đông Dương (thay cho Mỹ). 

BỘ NGOẠI GIAO PHÁP: “NẾU MỸ NHƯỢNG BỘ ÔNG BẢO 
ĐẠI, CHÚNG TÔI SẼ BỎ ĐÔNG DƯƠNG” 

Sau khi Tướng Trung Quốc Lâm Bưu (Lin Piao) chiếm đảo Hải Nam, 
ngày 1 tháng 5, ngân khoản viện trợ quân sự đầu tiên cho Đông Dương là $10 
triệu được Tổng Thống Truman chấp thuận. Rồi ba tuần sau, ngày 27 tháng 5, 
1950 khi quân đội Bắc Hàn tràn xuống Nam Hàn, ông Truman lập tức chỉ thị 
“phải gấp rút cung cấp ngay viện trợ quân sự cho lực lượng Pháp và các Quốc gia 
Liên Kết ở Đông Dương.” Quyết định này một phần cũng do phái đoàn Griffin 
đã đề nghị là Hoa Kỳ nên viện trợ thẳng cho chính phủ Bảo Đại. Thế nhưng 
Pháp vẫn phỗng tay trên: từ $10 triệu, chẳng mấy lúc đã lên mấy chục triệu, 
rồi lên cả tỷ đôla. Mỗi lần chi viện, Mỹ đều nhắc nhở Pháp hai việc: trả lại độc 
lập cho Việt Nam và phát triển một Quân Đội Quốc Gia. Pháp luôn luôn đồng 
ý, nhưng không quyết tâm thi hành. Mỗi lần cần yêu cầu thêm viện trợ thì đã 
có cách khác, đó là “hăm dọa” để cho Mỹ lo ngại. Có hai cách làm việc này: 

Thứ nhất, hăm dọa sẽ rút khỏi Đông Dương: “Nếu Mỹ không viện trợ hoặc 
làm áp lực phải nhượng bộ cho ông Bảo Đại quá nhiều, Pháp sẽ chấp nhận sự mất 
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mát của mình (cut her losses), và bỏ hẳn Đông Dương,” Bí thư Bộ Ngoại Giao 
Pháp Alexandre Parodi nói thẳng với Đại sứ Mỹ ở Paris ngày 22 tháng 2, 1950.
[7] Tại Sài Gòn, phái đoàn kinh tế Mỹ cũng bị dọa như vậy, nên ông Griffin sau 
cùng đã báo cáo cho Bộ Ngoại Giao: Pháp có thể triệt thoái hoàn toàn nếu họ bị 
quá nhiều áp lực.”[8] 

Thứ hai, dọa không tham gia Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nữa. 
Về vai trò của Pháp trong tổ chức NATO thì Ngoại Trưởng Mỹ Acheson luôn 
e ngại nếu làm mất lòng Pháp thì sẽ ảnh hưởng tới quyết tâm của đồng minh 
quan trọng ở Âu Châu. Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng cho rằng nếu không viện 
trợ đầy đủ mà để Pháp thiệt hại quá nhiều ở Đông Dương thì sẽ có thể làm 
yếu đi khả năng quân sự của tổng thể lực lượng NATO. Pháp đã biết quá rõ 
suy nghĩ của Mỹ như vậy cho nên có lần Tướng Carpentier đã phàn nàn với 
một quan chức Mỹ viếng thăm Sài Gòn “Tinh hoa của quân đội nước Pháp 
đang ở bên Đông Dương thay vì ở cạnh dòng sông Rhine (bên Đức).”[9] 

Trong một buổi họp vào tháng 5, 1950, Ngoại Trưởng Pháp Robert 
Schuman còn than với Ngoại Trưởng Acheson: “Pháp khó có thể giữ được 
những cam kết về quân sự với NATO nếu Đông Dương làm tiêu hao sức mạnh 
của mình quá nhiều.” Khi Acheson đặt vấn đề phải cho Chính phủ Bảo Đại 
thêm quyền tự chủ, Schuman đáp ngay: “Nếu Mỹ yểm trợ Pháp về viện trợ 
quân sự và tin vào chúng tôi để sắp xếp chính sách nội bộ thì chắc chắn ta sẽ đi tới 
kết quả tốt đẹp.” Nghe vậy, Acheson đồng ý ngay và hỏi xem liệu viện trợ quân 
sự cho Pháp giữa $20 triệu và $30 triệu cho tài khóa 1950/1951 được không? 
Schuman hết sức vui vẻ. Ngày 23 tháng 10, Tổng thống Truman lại còn chấp 
thuận một ngân khoản cao hơn: $33 triệu. Thế là 21 oanh tạc cơ B-26 được 
gửi ngay sang Việt Nam. Với một thái độ rộng rãi, Mỹ hy vọng Pháp sẽ chấp 
nhận nhượng bộ phần nào cho ông Bảo Đại, đặc biệt là về vấn đề quân đội. 
Sau Hiệp ước Elysée, vào tháng 6, 1950, Hội Nghị Pau được nhóm họp để 
bàn việc Pháp chuyển giao thẩm quyền về viễn thông, ngoại thương, và 
quan thuế cho Chính phủ Việt Nam. Hội nghị kéo dài lê thê, chẳng mấy kết 
quả, vì Pháp chỉ để ý vào những điều khoản bảo vệ quyền lợi kinh tế của 
mình. Trước khi đi họp, ông Bảo Đại cũng đã phàn nàn với Lãnh sự Mỹ ở Sài 
Gòn là ông Gullion và Trưởng Phái đoàn Viện trợ Mỹ Robert Blum: “Độc lập 
như thế này là độc lập kiểu gì đây? Độc lập ở đâu? Các ông có thấy nó hay không? 
Liệu một chính phủ mà không có ngân sách thì có độc lập được không?”[10] 

Khi hội nghị Pau còn đang nhóm họp, Thủ Tướng Trần Văn Hữu được 
triệu tập về Việt Nam vì tình hình quân sự lâm vào tình trạng khó khăn. Nhân 
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dịp này ông kêu gọi Mỹ với “tư cách là một quốc gia lãnh đạo về dân chủ” làm 
áp lực với Pháp giúp Việt Nam độc lập. “Chúng tôi muốn có được quyền để tự 
mình quyết định lấy những vấn đề của chúng tôi,” ông thúc giục. Đề nghị Mỹ 
hãy giúp thay thế Hiệp Ước Elysée bằng quyền tự trị thực sự cho Việt Nam, 
ông Hữu phàn nàn: “Thật không cần thiết cho bao nhiêu thanh niên phải chết 
đi để cho một kĩ sư người Pháp có thể làm giám đốc thương cảng Sài Gòn. 
Nhiều người đang chết mỗi ngày vì Việt Nam không được độc lập. Nếu chúng 
tôi không được độc lập mọi người sẽ không còn lý do gì để chiến đấu nữa.”[11] 

MỸ ĐI VÒNG VÈO BA BƯỚC ĐỂ GIÚP QUÂN ĐỘI  
QUỐC GIA 

Dưới áp lực của Mỹ, ngày 11 tháng 5, 1950 Quốc hội Pháp đã đồng ý cho 
chính phủ Bảo Đại thành lập quân đội bản xứ. Bởi vậy, tại Sài Gòn, Thủ tướng 
Trần Văn Hữu tuyên bố chính thức “thành lập một quân đội quốc gia gồm 
60,000 người để làm nhiệm vụ bình định và gánh vác một phần nhiệm vụ tác 
chiến thay thế cho quân đội Viễn Chinh Pháp.”[12] Như vậy sự phát triển của 
Quân đội Quốc Gia Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn sơ khởi dưới quyền điều 
khiển trực hoặc gián tiếp của Pháp (1946-1950) sang giai đoạn chính thức 
thành hình (1950 1952) để rồi tới giai đoạn phát triển (1953-1954). Dù Quân 
đội Quốc Gia Việt Nam đã được thành lập và Mỹ muốn viện trợ cho cả hai phía 
Pháp và Việt, nhưng trên thực tế, nếu Pháp không thực tâm để giúp lại còn làm 
khó dễ thì làm sao thành lập được một quân đội Việt Nam cho đúng nghĩa? 

Nhìn xa hơn và khi thấy tình hình khẩn trương, Hoa Kỳ chọn giải pháp 
dung hòa: cứ trao viện trợ cho Pháp để cho họ vui vẻ, rồi sẽ đi vòng để giúp 
thành lập một Quân Đội Quốc Gia theo ba bước: ngày 1 tháng 9, 1950, Bộ 
Ngoại Giao gửi Toà Đại Sứ ở Sài Gòn (Số 238) để chỉ thị:[13] 

• Trước hết là đề nghị sát nhập những quân nhân Việt Nam hiện 
phục vụ trong quân đội Liên Hiệp Pháp vào Quân đội Quốc gia 
vừa mới thành lập; sau đó, 

• Bước thứ hai: Chính phủ Việt Nam tạm đặt quân đội đó dưới 
quyền của Cao Ủy Pháp; rồi 

• Sau một thời gian, những quân nhân này sẽ trở về với chính 
phủ Việt Nam. 

Ngoại Trường Acheson chỉ thị cho Tòa đại sứ ở Sài Gòn rằng ông hoàn 
toàn đồng ý về việc thành lập một Quân đội Quốc gia, và cho rằng những hành 
động sau đây sẽ đáp ứng được ngay nhu cầu và ở trong tầm tay của Hoa Kỳ:[14] 
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Trong công điện ngày 1 tháng 9, 1950 với ba điểm trên, Acheson còn 
đồng ý cứu xét số tiền 200 tỷ quan (đồng franc) do Pháp đề nghị nhưng phải 
làm sao để số tiền này thực sự giúp phát triển một Quân Đội bản xứ trong 
thời gian hai năm tới. 

Tiếp theo đó, ngày 28 tháng 11, 1950, Tướng Omar N. Bradley, Tổng 
Tham Mưu Trưởng gửi một tờ trình cho Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nhấn 
mạnh những việc phải làm ngay. Ngoài việc giúp các chính phủ nơi đây được 
dân chúng ủng hộ hơn bằng cách làm sáng tỏ những bước đi để tiến tới độc 
lập và đốc thúc Pháp thay đổi hẳn quan điểm về chính trị cũng như quân sự 
để yểm trợ cho ba quốc gia, tờ trình nhấn mạnh đến việc thiết lập một kế 
hoạch viện trợ quân sự cho Việt Nam trong khuôn khổ kế hoạch quân sự 
của Pháp để gấp rút phát triển một Quân đội Quốc gia cho đúng nghĩa.[15] 

PHÁP: CHÚNG TÔI ĐÂU CÓ CẦN CỐ VẤN MỸ 
Muốn thiết lập kế hoạch viện trợ và thành lập một quân đội bản xứ thì 

phải có ban cố vấn. Mô hình viện trợ quân sự của Mỹ phức tạp, nó đòi hỏi 
nhiều thủ tục chứ không đơn giản như Pháp nghĩ. Việc đầu tiên là phải thẩm 
định nhu cầu như thế nào? Vũ khí loại gì, chuyên chở ra sao, bảo trì như 
thế nào? Ấy là chưa kể vấn đề là ngân khoản còn cần phải thông qua thủ 
tục rườm rà ở Quốc Hội Mỹ! Bởi vậy, sau chuyến quan sát tại Việt Nam vào 
tháng 7, Tướng Erskine đề nghị thành lập ngay một “Cơ Quan Cố Vấn Quân 
Viện” hay MAAG (Military Assistance Advisory Group) tại Sài Gòn. 

Nhưng khi nghe thấy chữ phái đoàn “Cố vấn Mỹ” MAAG là Pháp ớn lên 
rồi, vì chúng tôi đâu cần cố vấn. Để chống đối việc này, phía quân sự Pháp 
viện hai lý do. Đó là: 

g Chúng tôi đã quá quen thuộc với khí giới của Mỹ qua kinh 
nghiệm trong Thế chiến II rồi, khỏi cần các ông chỉ bảo thêm 
nữa, và 

g Nếu cố vấn Mỹ vào thì chỉ gây thêm khó khăn cho Pháp, vì sự có 
mặt của cơ quan MAAG sẽ làm cho người Việt Nam dùng Mỹ để 
chống Pháp, cho rằng Mỹ đã thay Pháp rồi! 

Mặc dù Pháp không thuận, Mỹ vẫn đưa phái đoàn cố vấn quân sự vào, 
viện lẽ là vì ngoài thủ tục hành chính, lại còn có những loại khí giới và thiết 
bị tối tân, vừa mới sản xuất sau thế chiến mà Pháp chưa quen thuộc, nên cần 
phải hướng dẫn. 

“Nước ông quá giầu, sao không xây trụ sở mới đi,” Cao Ủy Pháp trả lời 
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Đại sứ Mỹ Donald Heath khi ông này yêu cầu Pháp cho dời trụ sở cố vấn đi 
một nơi khác thuận lợi hơn. Vào tháng 9, 1950, nhóm đầu tiên của phái bộ 
cố vấn MAAG do Chuẩn Tướng Francis Brink (1893-1952) điều khiển đã tới 
Sài Gòn. Theo thỏa thuận giữa Pháp và Mỹ, Pháp phải cung cấp nơi ăn, chỗ 
ở cho phái bộ này. Lúc đầu, Pháp để phái đoàn tạm trú ở một căn cứ quân sự, 
sau đó dọn ra một cao ốc ở số 284 đường Cây Mai, Chợ Lớn. Đây là một cao 
ốc năm tầng, cũ kỹ và thiếu tiện nghi. Nó lại nằm ngay cạnh một nhà thổ có 
tiếng. Chiều chiều, xe cộ lính Lê Dương Pháp ra vào tấp nập, hết sức ồn ào. 
Phái bộ Mỹ yêu cầu dời địa điểm đi nơi khác.[16] 

Lúc đầu, Mỹ ước tính là đoàn cố vấn chỉ cần 38 người, nhưng chẳng mấy 
lúc, đã lên tới 65 người. Nhóm này được chia ra làm năm toán để xem xét 
năm vấn đề: cung cấp, chuyên chở, kỹ thuật, tiếp vận, và hành quân. Pháp 
cho rằng như vậy là Mỹ muốn nhòm ngó hết mọi khía cạnh của viện trợ rồi 
nên rất bất mãn, nhất là Pháp lại vừa đồng ý để thiết lập trường Võ Bị Liên 
Quân Đà Lạt thay trường Sĩ Quan Hiện Dịch Huế. Mỹ giải thích rằng nếu 
không xem xét tất cả mọi mặt thì làm sao biết được các ông thi hành chương 
trình viên trợ ra sao? Khi đi quan sát, ban Cố Vấn đã thấy nhiều khuyết điểm 
trong việc sử dụng quân cụ. Một thí dụ: những nhân viên bảo trì của Không 
Quân Pháp đã làm việc bê bối: “thiếu chỉ tiêu về an toàn, không coi trọng 
những biện pháp phòng ngừa, lại có thói quen vừa làm vừa uống rượu.” Hệ 
thống bảo trì và tiếp vận của Pháp lại không hữu hiệu cho lắm. Tướng Brink 
phàn nàn rằng chính ông đã phải vội vàng bay sang căn cứ của Tư Lệnh Viễn 
Đông bên Nhật để lấy tiếp liệu cần thiết cho cả hai trận Vĩnh Yên (tháng 1, 
1951) và Phát Diệm (tháng 6, 1951).[17] 

TƯỚNG DE LATTRE TÍCH CỰC 
Trước những khó khăn về liên lạc quân sự Việt - Pháp, cuối năm 1950, 

Tướng de Lattre de Tassigny được cử sang để thay thế Tướng Carpentier. 
Ông kiêm luôn cả hai chức: Tư Lệnh Quân đội và Cao Ủy Đông Dương. Ông 
Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952) là một anh hùng của quân đội Pháp 
trong Thế chiến II và là người đã chỉ huy lực lượng Pháp vượt sông Rhine để 
tấn công nước Đức trước khi qua sông Danube sang nước Áo. Ngày 8 tháng 
5 ông đại diện Pháp tại nghi lễ Đức đầu hàng ở Berlin. 

Vừa tới Sài Gòn, ông tuyên bố: “Tôi rất hãnh diện lại một lần nữa chỉ 
huy quân đội Pháp trên chiến trường.” Khác hẳn với Carpentier, ông này là 
người có lòng. Tuy là bảo vệ quyền lợi Pháp, ông rất tha thiết với việc phát 
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triển quân đội Việt Nam để dần dần thay cho quân đội Pháp. Theo Cựu 
Hoàng Bảo Đại, thực ra, Tướng de Lattre chỉ muốn tìm một lối thoát trong 
danh dự cho nước Pháp, hơn là bám víu giữ lại thuộc địa.[18] 

Về chiến thuật, ông lập một tuyến quân sự nối từ Vịnh Hạ Long tới Vĩnh 
Yên về phía Tây, và theo Sông Đáy bọc xuống Phát Diệm rồi ra biển. Tuyến 
này gọi là “Tuyến de Lattre được quan niệm là để đề phòng một cú sốc trong 
trường hợp Trung Quốc bất chợt tràn xuống. Miền Đồng Bằng sông Hồng Hà, 
và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng phải được bảo vệ để có chỗ phản công.[19] 

Về tâm lý, de Lattre rất để ý việc tác động tinh thần quân đội: ông hủy 
bỏ kế hoạch di tản kiều dân Pháp ra khỏi Hà Nội, một kế hoạch đang được 
cân nhắc lúc đó. Tiếp theo là ông đưa chính bà de Lattre sang Hà Nội và ở 
tại Dinh Toàn Quyền. Việc đầu tiên là ông đi khắp nơi thị sát mặt trận. Đi tới 
đâu, ông cũng có thông điệp nhắn nhủ người Việt “Việt Nam nay đã hoàn 
toàn tự do, sứ mệnh của tôi là giúp bảo vệ sự tự do ấy.” Ngoài việc nâng tinh 
thần, ông còn đề xướng những biện pháp rất hợp thời:[20] 

• Thực sự thành lập một Quân đội Quốc Gia Việt Nam; 
• Sử dụng hữu hiệu viện trợ quân sự Mỹ; 
• Tổ chức lại quân đội Pháp thành những đơn vị gọn ghẽ, hữu hiệu; 
• Bảo vệ cho được Bắc Bộ; và 
• Vãn hồi lại tinh thần chủ động trên chiến trường. 
Con đường hình thành và phát triển của Quân đội Quốc Gia Việt Nam 

hết sức phức tạp. Theo như cựu hoàng Bảo Đại ghi lại thì sau khi ông về nước 
(13 tháng 6, 1949) quân lực Việt Nam chỉ có khoảng 23,000 người, trong đó 
có hai lữ đoàn chính quy. Hai đại đội của đoàn quân này đã nhảy dù xuống 
giáo khu Phát Diệm vào mùa thu, 1949. “Thỏa trớc mùng 8 tháng 3 (Hiệp định 
Elysée) đã đặt căn bản cho một quy chế thực sự cho đạo quân quốc gia,” ông viết. 
Theo Hiệp định thì trong thời chiến tranh, đạo quân này vẫn còn “phụ thuộc 
vào một viên tướng Pháp, sự cấu tạo một ủy ban quân sự hỗn hợp vĩnh viễn, và 
cuối cùng là sự bảo đảm căn cứ và đồn trú cho lực lượng quân đội Liên Hiệp 
Pháp sau khi hòa bình được vãn hồi.” Cuối năm 1949, một hiệp định quân sự 
do ông Bảo Đại ký với ông Pignon quy định nguyên tắc thi hành những vấn đề 
này và đặt mục tiêu tăng quân số Việt Nam lên 50,000 người, trong đó có 8 
tiểu đoàn đặt dưới quyền sử dụng của chính phủ trung ương.[21] 

Nói chung thì trong giai đoạn sơ khởi (1946-1949) đã có những đoàn 
quân như Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ, Bảo Vệ Quân (Miền Trung) và Bảo 
Chính Đoàn (Miền Bắc). Thêm vào đó là các lực lượng giáo phái Cao Đài, Hòa 
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Hảo, và lực lượng Bình Xuyên.[22] Ngoài ra còn một lực lượng tinh nhuệ hoàn 
toàn độc lập với Pháp của Giám Mục Lê Hữu Từ tại biệt khu Phát Diệm - Bùi 
Chu (xem Chương 7). 

Khi Tướng de Lattre tới, ông đã thực tâm hăng say yểm trợ cho lực lượng 
quốc gia. Sự có mặt của ông không những đã làm cho tinh thần quân đội 
Pháp bắt đầu tăng lên mà còn làm cho viễn tượng thành lập một quân đội 
bản xứ trở nên sáng sủa. Vì vậy, thời gian 1950-1952 với Tướng De Lattre, có 
thể gọi là giai đoạn thành hình của Quân đội Quốc Gia Việt Nam. Cùng lúc 
ấy, Hoa Kỳ lại đang cố thuyết phục Pháp trao trả chủ quyền cho chính phủ 
Bảo Đại để phát huy chính nghĩa chống Cộng sản. 

- “Sĩ quan ưu tú, chết ở sa trường ngày 30 tháng 5 năm 1951, trong trận đánh 
ở Ninh Bình, để bảo vệ Liên Hiệp Pháp, đã làm rạng danh những truyền thống 
tốt đẹp của nước mình,” ông Bảo Đại tuyên bố khi cấp bội tinh cho Trung úy 
Bernard De Lattre, người con trai độc nhất của Tướng de Lattre vừa tử trận. 

- “Thưa Hoàng thượng, con trai Bernard của tôi không phải chết cho nước 
Pháp. Thế mà trên mộ bia của nó, người ta lại viết lên như vậy,” ông de Lattre tâm 
sự với ông Bảo Đại, “Nó chết ở Ninh Bình, Bernard đã chết cho Việt Nam.” 

Ông Bảo Đại nhận xét là lúc ấy, “chăng một ai trông thấy cái hiện tượng 
kỳ lạ đã đưa Tướng de Lattre vào nền độc lập của Việt Nam.”[23] Sau cái chết 
của Bernard, ông de Lattre lại càng gắn bó với Việt Nam hơn, cố gắng dung 
hòa mọi dị biệt giữa hai nước. 

(Chúng tôi mở ngoặc nơi đây để nhắc lại trường hợp ông Graham Mar-
tin, đại sứ Mỹ cuối cùng ở Việt Nam cũng đã hăng say tranh đấu cho VNCH 
một phần cũng vì người con trai của ông là cậu Glenn, một phi công trực 
thăng đã chết ở vùng Cao Nguyên - Khi Đồng Minh Tháo Chạy, trang 404). 

Chúng tôi chắc có những độc giả đang đọc quyển sách này vẫn còn nhớ 
bài hịch nổi tiếng của Tướng de Lattre: 

“Dù muốn hay không, chiến tranh này là của Việt Nam và cho Việt 
Nam. Nuớc Pháp chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cho các bạn nếu các 
bạn cùng chiến đấu... Có nhiều người cho rằng Việt Nam không 
thể có độc lập vì chỉ là một phần của Liên hiệp Pháp. Nhưng thật 
không đúng! Trong vũ trụ này và đặc biệt là trên thế giới của chúng 
ta ngày hôm nay, không quốc gia nào có nền độc lập tuyệt đối cả. 
Chỉ có những sự tùy thuộc vào nhau để mưu cầu cho ích lợi chung, 
và những sự lệ thuộc tệ hại mà thôi... “Hỡi các bạn thanh niên Việt 
Nam, tôi cảm thấy gần gũi các bạn cũng như gần gũi với những 
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người thanh niên nơi sinh quán của tôi. Giờ đây đã tới lúc chính 
các bạn phải tự bảo vệ lấy quê hương của mình.” 

Ngoài ra, ông còn đọc một bài diễn thuyết rất dài tại trường Chasseloup 
Laubat ngày 11 tháng 7, 1951 để tha thiết kêu gọi thanh niên Việt Nam nhập 
ngũ.[24] 

Nội trong năm 1951, năm đầu tướng de Lattre ở Việt Nam đã có những 
biến cố quan trọng. Để cụ thể hóa ý nguyện của ông, Tướng de Lattre tổ chức 
một cuộc duyệt binh đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 6 (14 tháng 7, 1951) 
làm nổi lên vai trò của quân đội Việt Nam, với sự chứng kiến của Quốc Trưởng 
Bảo Đại. Ông đề nghị ông Bảo đại mặc bộ quân phục để chứng tỏ là mình thực 
sự chỉ huy quân đội, nhưng ông Bảo Đại từ chối vì ông cho rằng mặc như vậy 
sẽ bị coi chỉ là thượng khách của ông Đại Tướng. Kể lại về chuyện này trong 
hồi ký Con Rồng Việt Nam, ông Bảo Đại nói là Tướng De Lattre hết mực khen 
ngợi sự trưởng thành mau chóng cũng như lòng dũng đảm của quân đội Việt 
Nam. Ông viết thêm: “Trong thế chiến thứ nhất 1914-1918 và thế chiến thứ 
hai 1939-1945, người lính Việt Nam khi sang Pháp chỉ được xung vào các đoàn 
lính thợ. Người Việt Nam bé nhỏ, nhưng là thứ bé nhỏ hạt tiêu, có thể coi như 
con người của huyền thoại, không ai dám khinh nhờn.”[25] 

Khi bắt đầu đặt ra các cấp tiểu đoàn, ông Bảo Đại để ông de Lattre được 
toàn quyền bổ nhiệm tiểu đoàn trưởng trong giới sĩ quan mới ra trường. De 
Lattre chọn hai người tên là Dinh và Đông để trao cho hai tiểu đoàn số 1 và 2 
BVN (Bataillons Vietnamiens). Ông Bảo Đại ái ngại vì thấy hai sĩ quan còn 
quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, nhưng ông de Lattre trấn an: hãy để cho họ tự 
tin. Sau cùng hai viên sĩ quan này đã chiến đấu anh dũng và đều tử thương. 
Tướng de Lattre xúc tiến lập tiểu đoàn thứ tư gồm những người lính thổ để 
giữ an ninh vùng cao nguyên.[26] 

Song song với những tiến bộ ấy, ngày 15 tháng 7, 1951, lệnh động viên 
được ban hành theo dụ số 12, để gọi khóa đầu sĩ quan trừ bị và 60,000 thanh 
niên làm nghĩa vụ quân dịch. Sau khi tốt nghiệp, sĩ quan được bổ nhiệm tới 
các đơn vị Việt Nam để thay thế sĩ quan Pháp, và các binh sĩ thì thành lực 
lượng trừ bị tại gia. Cuối năm 1951, nhân số Quân đội Quốc gia đã lên tới 
chừng 110,000 người. Các binh chủng bắt đầu ra đời như Thiết Giáp, Nhảy 
Dù, Pháo Binh, Vận Tải, Truyền Tin, Quân Y, Hiến Binh.[27] 

Tới tháng 2, 1952, Hội nghị Tối cao Việt-Pháp tại Đà Lạt quyết định tăng 
quân đội lên 170,000 người gồm 120,000 quân chính quy và 50,000 quân 
phụ lực. Sau đó, ngày 1 tháng 6, 1952 Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Quốc 
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Gia được chính thức thành lập. Trung tá Nguyễn Văn Hinh, Đống lý Võ 
phòng cho Quốc Trưởng Bảo Đại được thăng Thiếu tướng và chỉ định làm 
Tổng Tham Mưu Trưởng.[28] 

DE LATTRE ĐI MỸ VẬN ĐỘNG QUÂN VIỆN 
Tình hình bắt đầu sáng sủa sau chiến thắng tại trận Vĩnh Yên (tháng 1, 

1951) và Phát Diệm (tháng 6, 1951), ông de Lattre bàn với ông Bảo Đại về 
việc ông đi Mỹ để vận động quân viện. 

Tháng 9, 1951, trước khi tới Washington ông cũng đã đi Luân Đôn để 
thuyết phục chính phủ Anh với thông điệp: “Bắc Việt là chìa khóa giữ toàn 
thể hệ thống phòng thủ Đông Nam Á.”[29] Sau Luân Đôn, ông tới Vatican yết 
kiên Đức Giáo Hoàng. Tại Mỹ, ông đã rất thành công. Đứng trên chiếc tàu Ile 
de France ông chụp hình với tài tử Humphrey Bogart và Lauren Bacall trước 
tượng Nữ Thần Tự Do. Báo chí Mỹ hưởng ứng nhiệt liệt. “Chúng tôi đang hoạt 
động trên một chiến trường Đỏ để bảo vệ tự do và hòa bình,” ông tuyên bố.[30] 

Tới thăm Bộ Quốc Phòng, ông rất hùng biện: “Nếu quý vị để mất Triều 
Tiên, Á Châu cũng không bị mất, nhưng nếu để mất Đông Nam Á, Á Châu sẽ sụp 
đổ. Hãy nhớ rằng: Bắc Việt là chia khóa của khu vực Đông Nam Á, bởi vậy nếu 
khu vực này sụp đổ, Ấn Độ sẽ bị ‘cháy như que diêm’, sẽ không còn cách nào ngăn 
chận được sự lan tràn của cộng sản cho tới Kênh Suez và Phi Châu. Và nếu thế 
giới Hồi Giáo sôi động, những dân tộc Hồi ở Bắc Phi sẽ sụp đổ theo và chính Âu 
Châu cũng sẽ bị nguy hiểm.”[31] 

“Chúng tôi nhất quyết không để cho Đông Dương rơi vào tay Cộng 
sản,” Tổng Thống Truman và Ngoại trưởng Acheson tuyên bố khi tạm biệt 
de Lattre. Trở lại Việt Nam, ông báo cáo cho Quốc Trưởng Bảo Đại: “Việc tấn 
phong nước Việt Nam trên bình diện quốc tế - và việc tôi đã được cử đi Washing-
ton, Luân Đôn và La Mã - đòi hỏi những điều kiện tiên quyết và nhất định... đó là 
sự thành lập tức khắc một quân đội Việt Nam, và đặt nền móng cho một chương 
trình canh tân quốc gia cho rộng rãi, hầu đạt được sự vững chắc cho chính quyền 
và hạnh phúc của nhân dân.”[32] 

Thế nhưng, số mệnh đã không cho ông De Lattre được thêm cơ hội để 
giúp tiến hành việc phát triển quân đội quốc gia cũng như chương trình 
canh tân nước Việt Nam, vì sứ mệnh của ông đã kết thúc quá nhanh. Phần 
thì vì công việc chiến sự nặng nhọc, phần vì nỗi đau đớn về cái chết của 
người con trai độc nhất, ông đã kiệt quệ và chết vì bệnh ung thư tại Paris 
vào tháng 1, 1952. 
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ĐÔNG DƯƠNG CÒN QUAN TRỌNG HƠN CẢ TRIỀU TIÊN 
Cái chết của de Lattre làm cho mọi người lo âu. “Nhiều người tin rằng 

de Lattre là hy vọng cuối cùng cho giải pháp Đông Dương. Bây giờ, họ đang 
lo rằng những thành quả ông đã gặt hái được sẽ có thể bị tan biến đi,” Tòa 
Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn báo cáo về Washington.[33] Lời cảnh cáo của ông về vai 
trò của Bắc Việt như cái chìa khóa của Đông Nam Á tiếp tục ảnh hưởng tới 
những tính toán của Hoa Kỳ. Vào thời điểm này thì mối đe dọa của Trung 
Quốc đối với Á Đông lại trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Mao Trạch Đông 
đã ngự trị ở Bắc Kinh được trên hai năm rồi, đã chiếm Hải Nam, và còn đang 
dồn quân về phía Nam. Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nhóm họp 
khẩn để bàn định một lập trường mới đề phòng khả năng quân đội Trung 
Quốc tràn xuống Việt Nam. Huấn lệnh NSC số 124 - ngày 13 tháng 2, 1952 
(trích dẫn ở chương trước) còn xác định rõ ràng là: 

• Đứng về phương diện chiến lược, việc bảo vệ Bắc Kỳ là việc 
quan trọng cho việc phòng thủ lục địa Đông Nam Á; 

• Việc ngừng chiến ở Triều Tiên sẽ làm cho Trung Quốc có khả 
năng tăng thêm việc yểm trợ cho chiến trường Đông Dương, và 

• Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên rất nhiều. 

NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ CA NGỢI NGƯỜI QUÂN NHÂN 
VIỆT NAM 

Hiểm họa Trung Quốc tràn xuống càng cao, Mỹ càng đốc thúc Pháp 
phải thành lập một Quân Đội Việt Nam cho hùng mạnh, dù trong nội bộ 
Hoa Kỳ cũng có những ý kiến đánh giá thấp khả năng của quân đội bản xứ. 
Nhân dịp ông Jean Letourneau, Tân Cao Ủy Đông Dương (kiêm Bộ Trưởng 
Bộ Các Quốc Gia Liên Kết) viếng thăm Washington vào tháng 6, 1952, 
Ngọai Trưởng Acheson đề cập mạnh tới việc này. 

Letourneau trình bày cặn kẽ lập trường của Chính Phủ Pháp là đang tận 
lực thực hiện việc thành lập quân đội bản xứ tiếp theo những cố gắng của de 
Lattre, và đã có rất nhiều tiến bộ. Ngày 18 tháng 6, 1952, Ngoại trưởng Acheson 
hân hoan tuyên bố với báo chí rằng quân đội Việt Nam “đã lập nhiều chiến công 
trên chiến trường và đang bảo vệ an ninh ở nhiều nơi trong nước. Họ đang sẵn 
sàng và quyết tâm gánh vác thêm trách nhiệm bảo vệ quê hương của họ.”[34] 

TRỰC TIẾP GIÚP HUẤN LUYỆN QUÂN ĐỘI QUỐC GIA 
Nhưng cường độ chiến tranh đang gia tăng và lời nhắn nhủ của de Lattre 
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rằng Bắc Kỳ là cái chìa khóa của Đông Nam Á vẫn còn văng vẳng tại thủ đô 
Hoa Kỳ. Nhưng làm sao giữ được Bắc Kỳ? 

Huấn lệnh NSC # 124 - 1 (Ngày 25 tháng 6, 1952) 
Ngày này tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Truman đích thân chủ tọa một 

buổi họp quan trọng của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. Sau khi xác định mục 
tiêu Hoa kỳ là “Ngăn chận cho Đông Nam Á khỏi rơi vào quỹ đạo cộng sản, 
riêng về Đông Dương, Huấn lệnh NSC 124 - 1 đi xa hơn NSC 124, khẳng định 
một lần nữa “việc bảo vệ thành công miền Bắc Bắc Việt là khẩn thiết để bảo vệ 
Đông Nam Á.” Để tiến tới mục tiêu này, một số biện pháp được nêu ra, trong 
đó vấn đề xây dựng quân đội bản xứ là quan trọng: “Những nỗ lực mạnh mẽ 
phải được bắt đầu để phát triển những đạo quân bản xứ, gồm cả phát triển những 
hệ thống tiếp vận và quản trị cho họ.”[35] 

Ngoài ra, cũng theo Huấn lệnh này, nếu Pháp không thể tiếp tục đảm 
nhận gánh nặng ở Đông Dương được nữa thì Hoa Kỳ sẽ tham khảo với cả 
Pháp và Anh về những biện pháp cần thiết để bảo vệ khu vực này. Và trong 
trường hợp Trung Quốc đã công khai hoặc bí mật can dự vào Đông Dương 
tới mức độ đe dọa khả năng của Pháp bảo vệ miển đồng bằng Bắc Kỳ, Mỹ sẽ 
có những biện pháp thích ứng: 

• Cùng với Anh và Pháp dùng hài lực phong tỏa Trung Quốc, và 
• Trong trường hợp Anh, Pháp không bằng lòng tham gia biện pháp quân 

sự đối với Trung Quốc, Mỹ có thể xem xét để hành động một mình.” 
Duyệt xét Huấn lệnh NSC 124 -1 (sau NSC 124) sau khi đã có sự tham gia 

của mọi phía, Tổng thống Truman đã chấp thuận cùng với những sửa đổi, gọi 
nó là Huấn lệnh NSC 124 - 2. Ông chỉ thị cho các Bộ, Sở liên hệ phải thi hành 
ngay và dưới sự điều hợp của hai Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng.[36] 

THÀNH LẬP THÊM 40 TIỂU ĐOÀN VIỆT NAM 
Khi có lệnh của Tổng Thống là phải xúc tiến việc phát triển quân đội 

Việt Nam, Mỹ quyết định nhúng tay vào việc huấn luyện. Tháng 4, 1952, Bộ 
Quốc Phòng đề nghị nới rộng phạm vi hoạt động của Ban Cố Vấn MAAG ở 
Sài Gòn để Hoa Kỳ trực tiếp giữ vai trò huấn luyện cho quân đội. Câu hỏi 
thường được nêu lên ở Washington là Hoa Kỳ đã và còn đang đóng góp quá 
nhiều mà tại sao không có tiếng nói gì cả, đặc biệt là về quân sự. 

Tháng 7, 1952, Tướng Thomas Trapnell (1902-2002) sang thay Tướng 
Francis Brink trong chức vụ Trưởng Ban Cố Vấn Hoa Kỳ (MAAG). Trapnell 
nổi tiếng trong vụ dẹp được cuộc nổi dậy của tù binh Bắc Hàn giam tại trại 
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Koje-do, Nam Hàn. Ông liên lạc và quen thân ngay với Tướng Nguyễn Văn 
Hinh (1915-2004), tân Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội QGVN. Sau khi 
quan sát chiến trường, Trapnell báo cáo về Washington và đề nghị giúp tài 
trợ việc thành lập 40 tiểu đoàn quân đội Việt Nam.[37] Tướng Trapnell thôi 
thúc Washington “Đây là một chương trình hết sức quan trọng, nhưng nếu 
được thi hành thì chắc chắn nó sẽ làm cho chiến tranh được kết thúc mau 
lẹ.” Ngoài ra, Pháp cũng phải thay đổi để từ thế thủ sang thể công: 

MAAG/Saigon 
Ngày 20 tháng 12 1952 
Kính gửi Tướng Collins, 
Sau chuyến đi thăm viếng Đông Dương để quan sát về địa thế, quân 
đội và xem xét về tình hình quân sự, tôi thấy việc quan trọng và khẩn 
thiết nhất để sớm kết thúc chiến tranh tại Đông Dương là việc tăng thêm 
quân đội. Trong năm vừa qua, lực lượng quân đội Việt Nam đã được 
tăng lên theo đúng kỳ hạn. Tuy nhiên, phần nhiều những đơn vị nầy đã 
chỉ được thuyên chuyển từ quân đội Pháp sang. Tôi tin tưởng rằng cần 
phải thành lập những tiểu đoàn quân đội Việt Nam mới, ngoài những 
đơn vị đã được chấp thuận để võ trang. Tôi có nói chuyện với Tướng 
Salan, ông ta cũng đồng ý như vậy nhưng cho rằng thêm những tiểu 
đoàn mới là vượt quá khả năng tài trợ của Pháp và chỉ nên thiết lập 
một số cho thực lực để yểm trợ và đào tạo. Để nắm vững vấn đề hơn, 
một chương trình thành lập 40 tiểu đoàn đã được nghiên cứu... Đây là 
một chương trình hết sức quan trọng, nhưng nếu được thi hành thì chắc 
chắn nó sẽ làm cho chiến tranh được kết thúc mau lẹ. Sẽ không có vấn 
đề nhân sự, nhưng khó khăn là vấn đề tài chính để trả lương, mua vật 
liệu và thiết bị. Phía Pháp cho tôi hay rằng chương trình nầy là quá khả 
năng tài chính của Chính phủ Việt Nam cũng như của Pháp. Họ ước 
tính rằng để thành lập 40 tiểu đoàn thì cần 12 tỷ francs để mua vật liệu 
và 40 tỷ để tài trợ những nhu cầu liên hệ... Ngoài vấn đề quân sự, kinh 
tế và xã hội cần được giải quyết, một chương trình tâm lý chiến rộng rãi 
cũng phải được thi hành. Hơn nữa Pháp cũng phải thay đổi về những 
suy nghĩ chiến thuật của họ và thay đổi từ thế thủ và thụ động sang thế 
công và chủ động hơn. 
Trân trọng 
T.J.H. Trapnell 

Ông Trapnell cho rằng Pháp thiếu sự tin tưởng vào khả năng và lập trường 
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chính trị của người lính Việt. Vì vậy, Mỹ phải chủ động hơn nữa trong việc 
huấn luyện quân đội Việt nam. Tướng Hinh được mời sang Đại Hàn để quan 
sát chương trình Mỹ huấn luyện quân đội nước này. 

Sau những thất trận của Pháp vào mùa Thu 1952 tại Nghĩa Lộ và Phủ 
Doãn (tháng 10). Tới trận Nà Sản (tháng 11), tuy tương đối là “thắng, nhưng 
lực lượng Pháp đã tổn thất lớn. Tháng 1, 1953, Tướng Trapnell đề nghị Hoa 
Kỳ giúp gấp rút thành lập từ 40 tới 50 tiểu đoàn khinh quân Việt Nam, và 
được huấn luyện theo phương pháp như Hoa Kỳ đã giúp đào tạo quân đội 
Nam Hàn. Chương trình này phải xong vào cuối năm 1953 thì mới hy vọng 
có chiến thắng. Trapnell cho rằng: nếu được trang bị với khí giới mới và nhẹ, 
quân đội Việt Nam sẽ có đủ khả năng chiến đấu tại các làng mạc và những nơi 
hẻo lánh, vì quân đội Pháp chỉ đi hành quân ban ngày, rồi ban đêm thì rút cho 
kỹ vào đồn bót. Robert McClintock, Lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn đồng ý, ông báo cáo 
về Washington: “Nếu ta biết tận dụng năng lực của người bản xứ để giải thoát 
Việt Nam, tình hình quân sự sẽ khả quan ngay,” và “Một khi những tiểu đoàn 
mới này được huấn luyện, chúng ta sẽ càng ngày càng yên tâm về khả năng 
chiến đấu của họ.”[38] 

MỞ RỘNG SỰ THAM GIA CỦA HOA KỲ VÀO CHIẾN 
TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG 

Ngày 19 tháng 1, 1953, thứ Trưởng Quốc Phòng William Foster gửi một 
“Bản ghi nhớ” cho Tổng Tham Mưu (JCS), đặt vấn đề: “Mở rộng sự tham gia 
của Hoa Kỳ vào chiến trường Đông Dương”:[39] 

“Tiếp theo bản ghi nhớ đề ngày 14 tháng 11 1952, gửi Bộ trưởng Quốc 
Phòng, Tổng Tham Mưu có ý kiến rằng đứng về phương diện quân 
sự, ta nên giúp Pháp để gấp rút thành lập những đơn vị chiến đấu 
người bản xứ và giúp họ phát triển hệ thống tiếp liệu. 
Vì Pháp đã không thực hiện được những cuộc tấn công hữu hiệu đưa 
đến tình trạng bế tắc hiện nay. Một bản ghi nhớ đã được gửi tới Tổng 
Tham Mưu để yêu cầu xem xét khả năng Hoa Kỳ trực tiếp trợ giúp 
việc thành lập những đơn vị quân đội Việt Nam ở tại Đông Dương. 
“Chúng tôi cũng yêu cầu Tổng Tham Mưu xem xét lại vấn đề Hoa 
Kỳ tham gia vào chiến trường Đông Dương, đặc biệt chú trọng đến 
vấn đề huấn luyện lực lượng quân đội bản xứ và bảo trì thiết bị của 
Hoa Kỳ do chính nhân viên Mỹ đảm trách. 
(KT) William C. Foster 
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THANH NIÊN VIỆT NAM ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 
Mỹ đã khuyến cáo Pháp nhiều lần là phải trao trả độc lập cho ba nước 

Đông Dương và phải khẩn thiết phải phát triển lực lượng quân đội bản xứ, 
nhưng rồi cũng như nước đổ lá khoai. Năm 1953 sắp kết thúc rồi mà chương 
trình huấn luyện cấp chỉ huy quân lực Việt Nam như Tướng Henry Navarre 
đã hứa cũng không được xúc tiến mạnh mẽ. “Navarre chỉ nói nhiều, chăng có gì 
là thực chất” Chuẩn Tướng Paul Caraway bình luận sau chuyến tháp tùng Phó 
Tổng Thống Richard Nixon đi quan sát Đông Nam Á. “Pháp thực sự không 
muốn thiết lập một quân đội bản xứ đâu,” ông đi tới kết luận.[40] Nhưng nếu 
không có một quân đội bản xứ, thì theo như lời cảnh cáo của Đô Đốc Felix 
Stump, Tư lệnh Quân Lực Mỹ ở Thái Bình Dương: “Chiến thắng sẽ không thể 
gặt hái được cho tới khi nào có được một lực lượng quân đội Việt Nam cho 
hùng mạnh”.[41] Như đề cập ở trên, vào tháng 7, 1951, Thủ Tướng Trần Văn 
Hữu đã ký sắc lệnh động viên để gọi khóa đầu sĩ quan trừ bị và tuyển chọn 
60,000 thanh niên tham gia những chương trình huấn luyện hai tháng. Vì 
nhiều khó khăn về tổ chức, và ngân sách eo hẹp, công tác tuyển quân gặp khó 
khăn lúc đầu. Thí dụ như đoàn 6,000 người tham gia huấn luyện đợt đầu đã 
phải chấm dứt sau sáu tuần rưỡi thay vì hai tháng.[42] Vả lại, khi quyền hành 
về quân sự trong thực tế còn nằm trong tay người Pháp, ít thanh niên Việt 
Nam muốn hiến thân dưới cờ. Có lần, cựu Thủ Tướng Pháp Edouard Dala-
dier đặt câu hỏi tại Quốc Hội Pháp: “Nếu chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu cho 
tới năm 1956.. .liệu vào lúc đó Việt Nam đã có một quân đội thay thế được 
cho Pháp chưa?” “Tôi không tin như vậy, “ông tự trả lời. Lý do Pháp đưa ra 
là “Việt Nam không có những sĩ quan được đào tạo kỹ lưỡng và nhiều kinh 
nghiệm.” Bàn về điểm này, bà Ellen Hammer, sư gia nổi tiếng Mỹ cho rằng 
lập luận của Pháp không có căn bản vì Việt Nam đã có những trường huấn 
luyện sĩ quan rồi, Vả lại, “hãy nhìn những người Việt Nam đã đánh Pháp tới 
tám năm... Nhiều người dân sự như ông Võ Nguyên Giáp cũng đã trở thành 
tướng.” Hammer kết luận: “Nếu người Việt Nam muốn chiến đấu, họ sẽ có 
thể chống lại bất cứ quân đội nào... nhưng họ đòi hỏi phải có tự do là điều 
kiện tiên quyết để tiến tới một quân lực quốc gia. Bởi vậy, nếu không có được 
động lực này thì ít người muốn gia nhập quân đội.”[43] 

Vào tháng 3, 1953, Mỹ thông báo cho Pháp là đã sẵn sàng tài trợ cho 40 tiểu 
đoàn khinh quân Việt Nam do Trapnell đề nghị, đồng thời Hoa Kỳ cũng đã dứt 
khoát với Pháp về việc đảm nhận trách nhiệm huấn luyện các sĩ quan bản xứ. 

Như vậy, khi ánh sáng độc lập hé rạng và Hoa kỳ trực tiếp đảm nhận 
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việc huấn luyện, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam đã có được điều kiện để 
chuyển mình. 

Để cho công tác tuyển quân được xúc tiến nhanh hơn, Cơ Quan Cố Vấn 
và Phòng Thông Tin Hoa Kỳ tìm cách yểm trợ. 

OAI HÙNG VÀ ĐAU THƯƠNG 
Mở mắt sau một cơn mê trên giường bệnh tại nhà thương, anh Phú 

“nhìn thấy hình Cựu Hoàng Bảo Đại treo trên tường. Anh hết sức cảm động 
và cầu xin Chúa cho Cựu Hoàng được an mạnh.” Đó là câu chuyện ‘Anh Phú 
Tòng Quân’ trong một tài liệu được in tới 200,000 bản do Phòng Thông tin 
Hoa Kỳ phát hành. Người anh hùng trong cốt truyện là anh Phú. Anh được 
biết tới Quân Đội Quốc gia khi có các chiến sĩ tới làng giải thoát khỏi cộng 
sản. Dân làng thấy những người lính ăn mặc đàng hoàng, kỷ luật, giúp đỡ 
người dân, và rất tế nhị. Lại còn giúp xây cất nhà cửa đường sá. Khi một sĩ 
quan thông báo rằng đã thực sự có một Chính Phủ Quốc Gia được thành 
lập dưới sự lãnh đạo của Cựu Hoàng Bảo Đại, dân làng vui mừng, ‘hoan hồ 
Hoàng đế và Đoàn quân Quốc Gia.’ Anh Phú liền xin nhập ngũ đi chiến đấu. 
Thế rồi anh bị thương trong một trận chiến.[44] 

Từ năm 1953, Quân Đội Quốc Gia phát triển mạnh mẽ với sự kiện toàn 
về tổ chức như Bộ Tổng Tham Mưu, bộ tham mưu các quân binh chủng, 
thành lập 54 tiểu đoàn khinh quân và một số Liên Đoàn lưu động. Với một 
sức mạnh mới, họ đã tiếp nhận trách nhiệm quân sự trực tiếp từ tay quân đội 
Pháp ở một số địa điểm như Mỹ Tho, Phát Diệm - Bùi Chu và Nga Sơn. Khi 
vừa có một cơ hội tuy còn giới hạn, từng đoàn học sinh, sinh viên đã hăng hái 
gia nhập ngay các trung tâm đào tạo, (trong đó có những người thuộc thế hệ 
đàn anh của chúng tôi như Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, Trung tướng Phạm 
Quốc Thuần). Các địa điểm chính gồm Trung tâm Huấn Luyện Nam Định, 
Quang Trung (khả năng sinh hoạt tới 9,000 người); Trường Võ Bị Đà Lạt 
(800); Trường Sĩ Quan Thủ Đức (1,700); và Trung Tâm Huấn Luyện Biệt 
Động Quân Nha Trang (75-100).[45] 

Từng lớp rồi lại từng lớp, bao nhiêu thanh niên Việt Nam lần lượt theo 
nhau để đứng lên đáp lời sông núi.” Trải qua một cuộc chiến khốc liệt và lâu 
dài, một số khá đông đã bỏ mình trên chiến trường (224,000 người) và bị 
thương tích (570,000 người). Ngày nay, đối với những người còn sống sót, 
họ vẫn không thể quên được những kỷ niệm vừa oai hùng vừa đau thương 
của lúc tuổi hồng. 
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Thủ tướng Ngô Đình Diệm và Tướng Lawton Collins trò chuyện trong chuyến viếng thăm 

cuối cùng của ông tướng tại dinh Độc Lập, Sài Gòn hôm 13-5-1955. Ảnh: manhhai

Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald 

Quarles tại Washington hồi năm 1957



PHẦN II
TIẾNG GỌI “SANG PHÍA TỰ DO” 
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CHƯƠNG 6
CUỐN THEO CHIỀU GIÓ 

Sau khi Tướng de Lattre qua đời, Pháp gửi Tướng Raoul Salan sang 
thay thế. Tình hình chiến sự dần dần trở nên hết sức khó khăn. Cuối hè 
1953, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nhận xét ba lý do sẽ đưa Pháp 
tới thất bại: không chịu phát triển quân đội quốc gia cho mau lẹ, không 
giải quyết vấn đề độc lập Việt Nam cho kịp thời, và thiếu những kế hoạch 
hữu hiệu. 

Pháp tung ra ‘Kế Hoạch Navarre’ để dành lại thế chủ động với nhiều 
cuộc hành quân lớn tương đối là thành công. Với mục đích ngăn chận lực 
lượng Việt Minh từ vùng Tây Bắc sắp tiến sang Lào vào mùa Thu 1953, 
Navarre quyết định lập một căn cứ không quân và lục quân ở một làng 
hẻo lánh miền Thượng du Bắc Việt: Điện Biên Phủ. Sự lựa chọn này là 
một quyết định sai lầm trầm trọng. 

Mùa Xuân 1954 khi chiến trường Điện Biên Phủ lâm nguy, Pháp cầu 
cứu Mỹ giải vây bằng không lực. TT Eisenhower xem xét một kế hoạch 
quân sự mạnh mẽ lấy mật hiệu là Kên kên” (Vautour) và đã tới sát quyết 
định can thiệp. Quốc Hội chấp thuận với điều kiện là phải có chính phủ 
Anh đồng ý nhưng Thủ tướng Anh Churchill nhất định phản đối vì e ngại 
về hậu quả đối với những thuộc địa riêng của mình. Điện Biên Phủ thất 
thủ ngày 7 tháng 5, 1954. Dư luận cho rằng Pháp đã thất trận ở Paris chứ 
không phải ở Điện Biên Phủ cũng như 21 năm sau, biến cố Tết Mậu Thân 
đã gây đổ vỡ cho VNCH và TT Johnson ở Washington chứ không phải ở 
Sài Gòn. 



[ 108 ]   nguyễn tiến hưng

“T ướng Navarre báo cáo rằng tình hình tại chiến trường này 
đang ở trong tình trạng bất quân bình trầm trọng... Với lực 
lượng đang được tăng cường, Việt Minh sẽ có thể mở cuộc tấn 

công mới vào giữa hay cuối tuần này. Nếu không được tiếp viện - từ đây tới lúc đó 
- thì số phận của Điện Biên Phủ coi như đã xong rồi.” 

Đây là mật điện do Đại sứ Mỹ Douglas Dillon đánh từ Paris về Wash-
ington ngày 5 tháng 4, 1954. Tướng Henri Navarre lúc ấy là Tư lệnh quân 
đội Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương. Vào tháng 3, 1954 lúc Điện Biên Phủ 
lâm nguy, Tổng Thống Pháp Vincent Auriol đã cử Tướng Paul Ely đi Wash-
ington khẩn trương cầu cứu. Nhận được thông điệp này, TT Dwight Eisen-
hower xem xét để can thiệp nhưng sau cùng đã không đáp ứng, Điện Biên 
Phủ thất thủ ngày 7 tháng 5, chấm dứt chiến tranh Đông Dương I.[1] Pháp đã 
không bao giờ tha thứ cho Mỹ trong việc này cho nên luôn chống lại việc Mỹ 
can thiệp ở Việt Nam. 

Thật là một sự trùng hợp lịch sử, như chúng tôi đã đề cập đến trong 
cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy, đúng hai mươi mốt năm sau, ngày 25 
tháng 3 (1975), trong khi quân dân Miền Nam rút từ Huế về Đà Nẵng, Tổng 
Thống Nguyễn Văn Thiệu gửi bức tâm thư khẩn thiết cầu cứu Hoa Kỳ (bức 
thư do chính tác giả soạn thảo bằng tiếng Anh theo như ý ông Thiệu): 

“Trong lúc tôi viết bức thư này cho Ngài thì tình hình quân sự tại Nam Việt 
Nam đang hết sức khẩn trương, và cứ mỗi giờ qua lại càng trầm trọng hơn. Sự 
bất quân bình trong cán cân lực lượng của hai bên đã nghiêng hẳn về phía quân 
đội Bắc Việt... Bởi vậy, nếu không có những biện pháp cực mạnh và mau chóng về 
phía Ngài để tái lập sự quân bình thì chúng tôi sẽ khó mà ngăn chận được sự tiến 
quân của các lực lượng Cộng sản...” 

Nhận được lời cầu cứu, Tổng thống Gerald Ford làm ngơ, Đà Nẵng thất 
thủ và tiếp theo là ‘Tháng Tư Đen’. Trong hai cuộc chiến đã có nhiều điểm 
tương đồng. Nhưng điểm trùng hợp quan trọng nhất vẫn là vai trò chủ yếu 
của Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc, Hoa Kỳ đã tài trợ tới trên hai phần ba ngân 
sách chiến tranh của Pháp cũng như ngân sách quốc phòng của Việt Nam 
Cộng Hòa sau này, đưa tới tình trạng cả Pháp lẫn Việt đều lệ thuộc nặng nề 
vào những quyết định phát xuất từ Washington. 

PHÁP RÚT QUÂN KHỎI HÒA BÌNH 
Tại chiến trường Đông Dương năm ấy, tình hình đã trở nên hết sức khó 

khăn sau khi Tướng de Lattre qua đời (tháng 1, 1952). Chính phủ Pháp gửi 
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tướng bộ binh Raoul Salan (1899-1984) sang thay thế. Trước đó, sau Thế 
chiến II ông đã được bổ nhiệm Tư lệnh Quân Đội Viễn Chinh Pháp tại Bắc 
Việt nên có nhiều kinh nghiệm tại nơi đây. Nhưng trước khi ông tới Việt 
Nam, Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đã cảnh báo: “Nhiều người tin rằng de Lattre 
là hy vọng cuối cùng cho giải pháp Đông Dương. Bây giờ, họ đang lo rằng những 
thành quả ông đã gặt hải được sẽ có thể bị tan biến đi.” Một trong những thành 
quả tan biến đi là cuộc rút lui khỏi mặt trận Hòa Bình. 

Vào tháng 11 năm 1951, de Lattre đã đôn quân chiếm được Hòa Bình, 
một địa điểm chiến lược quan trọng để chận áp lực của Việt Minh từ phía 
Tây Nam nhắm vào “Tuyến de Lattre.” Ngoài ra, nó còn giúp cản trở hệ 
thống tiếp tế của Việt Minh từ Thanh Hóa. Nhưng khi Tướng Salan vừa 
sang thay thế Tướng de Lattre thì áp lực của Việt Minh tăng lên mạnh. Salan 
phải cho lệnh rút khỏi Hòa Bình (ngày 25 tháng 2, 1952). Cuộc rút lui tuy 
là thành công nhưng phải đốt đi 150 tấn đạn dược và quân nhu vì không đủ 
phương tiện chuyên chở gấp rút. Việc rút quân gây nhiều lo nghĩ cho Hoa 
Kỳ. Washington cho rằng như vậy là Pháp đã hết ý chí chiến đấu, Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ nhận xét về Hòa Bình: “đã thật rõ là viễn tượng của bất cứ cuộc 
tấn công nào nhằm đẩy lui lực lượng Việt Minh ra khỏi Bắc Việt như de Lattre đã 
hứa là không còn nữa.”[2] 

Trước tình hình sa sút của Pháp, Việt Minh tiến lên vùng Tây Bắc về 
phía Thượng Lào. Đầu tháng 9, 1952, Bộ Chính Trị Trung ương Đảng Lao 
Động “quyết định mở chiến dịch Tây Bắc nhằm mục đích tiêu diệt sinh 
lực địch, tranh thủ nhân dân, giải phóng một bộ phận đất đai ở vùng Tây 
Bắc.”[3] Pháp cho tăng cường các cứ điểm ở Lai Châu, Mộc Châu và Nà Sản 
(cách Sơn La 20 cây số về phía Nam). Từ ngày 29 tháng 10 tới 17 tháng 11, 
1952, Pháp mở cuộc hành quân Lorraine với 30,000 quân và đại pháo hùng 
hậu đánh vào căn cứ tiếp vận của Việt Minh nhằm giảm nhẹ áp lực của chiến 
dịch Tây Bắc. Pháp chiếm được Phủ Doãn và Phủ Yên Bình, tịch thu được 
một lượng khí giới và đạn dược lớn. Nhưng vào giữa tháng 11, cuộc hành 
quân này bắt đầu bị đẩy lui, quân đội Pháp rút về phía sau Tuyến de Lattre, 
số thương vong lên trên một ngàn người.[4] 

Sau chiến dịch Tây Bắc, Pháp chỉ còn giữ lại hai cứ điểm Lai Châu và 
Nà Sản. Như vậy là biên giới Việt-Lào đã bị bỏ ngỏ một phần lớn. Việt Minh 
gấp rút tăng gia áp lực, đúng như sự tiên đoán của cơ quan tình báo Hoa Kỳ 
(CIA) vào cuối năm 1952: “nhìn xa hơn, khả năng tác chiến của Việt Minh sẽ 
có thể tăng lên mạnh hơn nữa.”[5] Mùa Xuân năm 1953, lực lượng Việt Minh 
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cùng với lực lượng Pathet Lào quyết định mở Chiến dịch Thượng Lào, một 
vùng có địa hình giống như vùng Tây Bắc, rừng núi âm u, hiểm trở, khó bề 
giao thông, việc tiếp tế hầu như chỉ nhờ vào đường hàng không. 

TỪ TRIỀU TIÊN TỚI ĐÔNG DƯƠNG: TỔNG THỐNG 
EISENHOWER LO NGẠI 

Vào lúc đó thì tại Washington, Tổng Thống Dwight Eisenhower vừa lên 
cầm quyền. Ông bắt đầu duyệt xét lại tình hình đen tối ở Á Châu. Trong 
phúc trình về Tình trạng của Đất Nước (State of the Union), ông đã nối kết 
tầm quan trọng của chiến tranh Triều Tiên với sự đe dọa của cộng sản tại 
Đông Dương: 

“Bàn tới chính sách ngoại giao nói chung, tôi phải đặc biệt nói tới 
cuộc chiến tại Triều Tiên. Đối với nhân dân Hoa Kỳ, cuộc chiến này 
là một giai đoạn nhức nhối nhất trong quá trình xâm lăng của Cộng 
sản trên toàn thế giới. 
Rõ ràng là một sự thôn tính có kế hoạch của Cộng sản đang đồng 
thời nhằm vào Đông Dương và Mã Lai Á.”[6] 

Ông muốn đối phó với những đe dọa của Cộng sản tại Đông Dương nhưng 
cũng giống như TT Truman, ông vẫn còn bị kẹt với hai chữ ‘thuộc địa’. Muốn 
cho có danh chính, ngôn thuận, điều cần thiết là Pháp phải giải quyết vấn đề 
độc lập cho Việt Nam. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Pháp René May-
er, Tổng Thống Eisenhower yêu cầu ông phải “tuyên bố cho thật rõ ràng và dứt 
khoát rằng Pháp đang trả quyền tự trị cho Đông Dương, và tự do chính trị thực sự sẽ 
là một điều hiển nhiên sau khi chiến thắng với Cộng sản.”[7] Đồng thời, ông thẳng 
thừng yêu cầu Pháp gửi sang Việt Nam một tướng giỏi và nhiều kinh nghiệm 
giống như de Lattre để làm Tư Lệnh thay cho Tướng Raoul Salan. TT Eisen-
hower đề nghị hai người: Tướng Jean E. Valuy hoặc Tướng Augustin Guillau-
me. Valuy là tướng đã đánh chiếm Hải Phòng hồi cuối năm 1946, Guillaume 
là Tổng Thanh tra quân đội Pháp ở Bắc Phi. 

KẾ HOẠCH NAVARRE 
Đề nghị của TT Eisenhower đến quá chậm vì Thủ tướng Pháp Mayer đã 

tuyên bố chọn tướng Henri Navarre (1898-1983) sang thay tướng de Lat-
tre. Navarre được coi là người nhiều kinh nghiệm về chiến tranh du kích ở 
Morocco và Syria.[8] Khi Mỹ chê là Navarre chưa bao giờ chiến đấu ở Đông 
Dương thì Pháp lại cho như vậy là điểm tốt: chính vì ông ta chưa dính líu 
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gì vào những trận chiến nơi đây nên sẽ khách quan hơn những tướng lãnh 
khác. Navarre sang Việt Nam nhận chức ngày 20 tháng 5, 1953. Để đáp ứng, 
Washington gửi một phái đoàn do Tướng John O’Daniel (1894-1975) cầm 
đầu sang Việt Nam với hai mục đích: thứ nhất, xem xét thật chi tiết các kế 
hoạch quân sự; thứ hai, đánh giá những tiến bộ trong việc phát triển quân 
đội bản xứ cũng như củng cố thêm lực lượng quân đội Viễn chinh Pháp. Chỉ 
thị ngày 10 tháng 6, 1953 của Bộ Tổng Tham Mưu cho ông O’Daniel phải đặt 
nặng vấn đề trao lại lãnh đạo quân sự cho chính phủ Việt Nam và xúc tiến 
ngay việc canh tân phương pháp huấn luyện cho quân đội bản xứ.[9] Cặp 
Navarre - O’Daniel làm việc khẩn thiết, đi tới một chiến thuật mới, gọi là 
‘Kế Hoạch Navarre’. Kế hoạch nghe ra rất hợp lý, vì nó bao gồm những bước 
thực tế và nhiều hứa hẹn. 

Về chiến thuật, mục tiêu là 
• Phải lấy lại ngay tinh thần chủ động để chiến đấu; 
• Tung ra một chiến dịch thật quy mô, một cuộc tấn công mùa 

thu,” bắt đầu vào tháng 9, 1953. 
Về hành động, nó bao gồm bốn biện pháp: 

• Tái tổ chức những đơn vị lẻ tẻ hậu phương thành một lực lượng 
xung kích lưu động; 

• Phối trí nhiều tiểu đoàn thành trung đoàn và sư đoàn; 
• Gấp rút huấn luyện, trang bị Quân đội Quốc Gia Việt Nam; và 
• Mau lẹ chuyển giao trách nhiệm hành quân cho quân đội Việt 

Nam.[10] 
Kế hoạch này bắt đầu vào tháng 7, 1953 với cuộc hành quân ‘Hirondel- 

le’(Con Nhạn) nhảy dù xuống Lạng Sơn. Cuộc hành quân này thành công, 
tiêu hủy được 5,000 tấn tiếp liệu của Việt Minh. Tiếp theo là cuộc hành 
quân ‘Camargue’ đánh vào vùng duyên hải giữa Quảng trị và Huế. Rồi ngày 8 
tháng 8, 1953, Navarre dùng kế nghi binh, triệt thoái an toàn tới 5,000 quân 
đang bị bao vây tại Nà Sản (thiết lập cuối 1952 để đối phó với chiến dịch Tây 
Bắc). Rút khỏi Nà Sản xong, Navarre cho mở đầu cuộc hành quân Mouette 
(Hải Âu) đánh vào phía Tây Bắc Ninh Bình. Cuộc hành quân này tương đối 
cũng thành công.[11] Và cứ như vậy, Pháp tiếp tục tiến quân để phá vỡ kế 
hoạch của Việt Minh lúc ấy đang nhắm vào vùng Châu Thổ Bắc Việt. Lực 
lượng Việt Minh nhằm cô lập hóa Hà Nội, Hải Phòng, đồng thời tấn công 
vào biệt khu Phát Diệm - Bùi Chu. Đây là một cứ điểm quan trọng cả về tâm 
lý lẫn chính trị.[12] 
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Mặc dù có những cuộc hành quân tương đối là thành công, tổng kết về 
năm 1953, tình hình quân sự tại Đông Dương đã trở nên thật khó khăn. Đặc 
biệt là về mặt tâm lý, số thương vong trên chiến trường và những tốn phí 
về tiền bạc đã bất chợt tăng lên, tác động mạnh mẽ vào tinh thần nhân dân 
Pháp. Dư luận chống chiến tranh, đòi rút quân bắt đầu gia tăng nhanh. 

MỸ NHẬN XÉT TẠI SAO PHÁP KHÔNG THÀNH CÔNG 
Ngày 5 tháng 8, 1953, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ kiểm điểm lại 

việc thi hành huấn lệnh NSC 124/2. Để nâng tinh thần Pháp tiếp tục chiến 
đấu thay cho Mỹ, văn kiện này lưu ý chính phủ Mỹ cần phải khích lệ Pháp 
bằng cách nhắc lại cho họ nhớ Hoa Kỳ đã từng có dịp tái xác nhận với nước 
Pháp (ngày 17 tháng 12, 1952) rằng “những cố gắng của họ tại Đông Dương là 
rất quan trọng đối với quyền lợi chung của quốc tế và rất cần thiết cho an ninh 
của thế giới tự do. Đặc biệt là về tài khóa 1954, Chính phủ Mỹ cũng đã yêu cầu 
Quốc Hội chấp thuận mức quân viện là $460 triệu.”[13] 

Với tình hình chiến sự bết bát và trước những chống đối của nhân dân 
Pháp, Mỹ rất lo ngại là Pháp sẽ đi tới bước phải điều đình với Việt Minh. Bởi 
vậy cùng ngày, Bộ Ngoại Giao gửi cho Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ 
một tờ trình để đẩy mạnh việc tiếp tục yểm trợ cho Pháp. Tờ trình một mặt 
công nhận sự thất bại của Pháp, nhưng mặt khác, nêu lên những lý thuyết 
phục việc gia tăng mức yểm trợ cho chiến trường Đông Dương. Về sự thất 
bại, Bộ nhận xét rằng: sở dĩ Pháp chưa thành công được là vì ba lý do: 

• không giải quyết vấn đề độc lập cho kịp thời; 
• không giúp phát triển một quân đội bản xứ cho mạnh mẽ; và 
• không có những kế hoạch hành quân cho hữu hiệu. 

NHƯNG VÌ QUYỀN LỢI, MỸ VẪN PHẢI TIẾP VIỆN  
CHO PHÁP 

Tuy nhiên, Bộ nêu lên những lý do tại sao Mỹ vẫn phải tiếp viện cho Pháp:[14] 
• “Trong suốt bảy năm qua, Chính phủ Pháp bây giờ mới là một 

chính phủ sẵn sàng làm bất cứ những gì cần thiết để chấm dứt 
cuộc chiến tại Đông Dương; 

• Những kế hoạch của họ giúp cho Mỹ có được một cơ hội cuối 
cùng để giải quyết vấn đề Đông Dương và vấn đề chính trị bất 
ổn đang kéo dài tại Pháp; 

• Về quân sự, viên tư lệnh mới, Tướng Navarre đang quyết tâm 
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lấy lại đà tấn công. Những cuộc hành quân đầu tiên dưới sự 
điều khiển của ông ta đã chứng minh điều này. Navarre đã 
điều chỉnh lại kế hoạch do M. Letourneau phác họa vào tháng 
3, 1950 với mục đích đánh tan hậu cần của Việt minh vào mùa 
chiến dịch 1954-1955; 

• Ngoài ra, kế hoạch mới của Pháp còn bao gồm việc tăng nhanh 
quân số cho lực lượng chính quy của Việt Nam: từ 56,000 
năm 1953 lên 76,000 (1954), và 200,000 (1955), tổng cộng là 
332,000 vào tháng 1, 1956.” 

Để thúc đẩy việc chấp thuận những yểm trợ này, Bộ Ngoại Giao đề nghị 
là “Mặc dù những rủi ro và bất trắc, nhưng vì quyền lợi của chính mình, Hoa 
kỳ cần phải tăng viện $400 triệu cho Pháp ngay. Bộ thuyết phục thêm về 
những lý do nêu ra ở trên: 

• “Chính phủ Laniel hầu như chắc chắn là chính phủ cuối cùng 
tiếp tục chiến đấu tại Đông Dương. Nếu thất bại, hầu như chắc 
chắn là một chính phủ khác lên thay sẽ phải cam kết với nhân 
dân Pháp một giải pháp cho cuộc chiến Đông Dương. Bộ cho 
rằng giải pháp ấy sẽ rất nguy hiểm cho nền an ninh của Hoa Kỳ 
và thế giới tự do; 

• Trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Pháp, bất cứ ứng 
cử viên nào khi vận động dân chúng cũng sẽ phải đưa ra những 
hứa hẹn cách này hay cách khác là sẽ giảm xuống những liên lụy 
đối với Đông Dương. Đây là lần đầu tiên trong bảy năm, những 
khuynh hướng chủ bại ngấm ngầm đã biến thành một sức mạnh 
cho các chính trị gia cũng như Quốc hội Pháp đòi phải rút lui, 

• Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bất cứ giải pháp điều đình nào 
cũng sẽ đưa tới việc mất vào tay cộng sản không những Đông 
Dương mà còn cả Đông Nam Á nữa!” 

Về lý do tại sao sự sụp đổ của Đông Dương sẽ đe dọa an ninh của Hoa 
Kỳ, Bộ Ngoại Giao nhắc lại những yếu tố đã được nêu ra trong huấn thị #64 
và #124. Đó là: 

• “Cộng sản sẽ nắm những nguồn nguyên liệu quan trọng, 
• Làm cho các chính phủ Đông Nam Á nghi ngờ về sự lãnh đạo của 

Hoa Kỳ; 
• Việc bảo vệ Nhật, Formosa (bây giờ là Đài Loan), và Phi Luật Tân sẽ 

thêm khó khăn và tốn phí cho Hoa kỳ; và 
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• Nếu Pháp rút lui thì chính Hoa Kỳ lại bị bắt buộc phải xem xét việc 
mang quân vào Việt Nam để thay thế.” 

Với số tiền tăng viện do Bộ Ngoại Giao đề nghị, mức tài trợ cho ngân 
sách Pháp lên trên $1.3 tỷ cho tài khóa 1954, lớn hơn gấp đôi tài khóa 1953 
($568 triệu).[15] Nhưng tài khóa 1954 đâu có được kết thúc! Cuối năm 1953, 
cơ quan tình báo CIA đã cảnh báo về tình hình chiến sự: “Nếu như chiều 
hướng hiện nay tiếp tục tới giữa năm 1954, vị trí chính trị và quân sự của lực 
lượng Liên Hiệp Pháp sẽ suy sụp hết sức nhanh chóng.”[16] 

CON ĐƯỜNG TỚI ĐIỆN BIÊN PHỦ 
Ngay từ khi tới Việt Nam, Tướng Navarre đã nghĩ đến việc tái chiếm 

Điện Biên Phủ, nơi mà Pháp đã rút đi từ ngày 30 tháng 11, 1952. Điện Biên 
Phủ là một làng hẻo lánh gần biên giới Lào còn gọi là Mường Thanh, một 
nơi Pháp cho là chiến lược. Navarre muốn tái chiếm nơi này để ngăn chận 
lực lượng Việt Minh từ miền Tây Bắc sắp sửa tiến sang Lào. Ngày 24 tháng 
7, 1953, Hội Đồng Quốc Phòng Pháp nhóm họp bàn việc bảo vệ vùng 
Thượng Lào dưới sự chủ tọa của Tổng Thống Vincent Auriol (1884-1966). 
Tướng Navarre từ Việt Nam bay về tham khảo. Lúc ấy bang giao Pháp - 
Lào đang rất nồng ấm vì Lào sắp ký với Pháp một hiệp ước quốc phòng 
song phương (mutual defense treaty). Nếu xong xuôi, Pháp hy vọng Việt 
Nam cũng sẽ đồng ý một sự sắp xếp như vậy. Navarre đề nghị bảo vệ vùng 
Thượng Lào bằng cách lập một căn cứ không-lục quân ở miền Thượng du 
Bắc Việt. 

Có 3 địa điểm được xem xét: Nà Sản, Lai Châu và Điện Biên Phủ, Na-
varre chọn Điện Biên Phủ. Ông không chọn Nà Sản vì vị trí của nó không 
thuận lợi và chính ông đã ra lệnh rút khỏi nơi này trước đó. Lai Châu cũng 
không thích hợp vì chỉ cách biên giới Tầu có 30 dặm và địa hình còn hiểm 
trở hơn cả Điện Biên Phủ. Ngoài ra nơi đây lại đã có sẵn một sân bay. Bộ 
Trưởng Không quân Corniglion Molinier nghe vậy đã bác đi ngay vì hai lý 
do: thứ nhất, Điện Biên Phủ là một thung lũng, bị đồi núi bao quanh chế ngự; 
thứ hai, khoảng cách từ Hà Nội tới Điện Biên Phủ (300 cây số) sẽ giới hạn 
nghiêm trọng hiệu năng của việc yểm trợ bằng không lực. Nhưng Navarre 
cho rằng tuy có đồi núi bao quanh, Việt Minh cũng khó có thể chuyển vận đi 
hỏa lực lên cao để uy hiếp.[17] 

Đầu tháng 11, khi ông ra lệnh cho Tướng René Cogny (1904-1968) soạn 
thảo một kế hoạch không vận lấy mật hiệu là ‘Opération Castor’ Cogny đồng 
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ý một cách miễn cưỡng vì chính bộ chỉ huy của ông cũng phản đối.[18] Người 
ta đồn thổi nhiều về sự bất bình giữa cặp Navarre - Cogny đã từ lâu. Tướng 
René Cogny (to lớn, hoạt bát) có nhiều kinh nghiệm trong Thế Chiến II, được 
Navarre chỉ định làm Tư lệnh Quân đội Viễn Chinh tại Bắc Việt. Cogny cũng 
đã làm việc dưới quyền Tướng de Lattre nên quen thuộc vùng này. Tướng 
Navarre (mảnh dẻ, trầm lặng) thì chưa có kinh nghiệm ở chiến trường Việt 
Nam nhưng lại là xếp của Cogny. Cogny coi thường ông này, còn chế nhạo là 
Navarre chỉ ngồi trong phòng gắn máy lạnh ở Sài Gòn để điều khiển. Sau này 
khi Điện Biên Phủ bị tấn công, Navarre lại tung cuộc hành quân Opération 
Alante để tảo thanh vùng duyên hải miền Trung (giữa Nha Trang và Huế) bắt 
đầu từ ngày 20 tháng 1 với cuộc đổ bộ vào Tuy Hòa.[19] Cogny kịch liệt phản 
đối vì cuộc hành quân này đòi hỏi điều động nhiều quân và máy bay đang khi 
Điện Biên Phủ cần tiếp viện. Kết quả là hành quân Atlante đã thất bại thảm 
hại. Cogny coi thường và bất mãn với Navarre. Theo tác giả Bernard Fall, có 
lần Cogny còn dám nói “Nếu ông không phải là đại tướng thì tôi đã cho ông 
một cái bợp tai rồi.” Nói xong ông đứng vào thế nghiêm chào xếp rồi ra về. 

Ngày 17 tháng 11, Navarre họp toàn bộ tư lệnh chiến trường để hỏi ý 
kiến. Mọi người, trong đó có Cogny đều phát biểu sự dè dặt về Opération 
Castor. “Tôi chỉ muốn hỏi mấy ông là liệu ta có thể thực hiện được cuộc hành 
quân này hay không.” Navarre nói lại. Tất cả đều lưỡng lự nhưng lầm bầm trả 
lời là có thể. “Được rồi, cuộc hành quân sẽ bắt đầu trong ba ngày nếu như thời 
tiết cho phép,” Navarre ra lệnh. 

Về phía Hoa kỳ, chính Tướng Mỹ O’Daniel cũng không tin tưởng vào 
việc tái chiếm Điện Biên Phủ. Ông cho rằng Tướng Navarre đã rập theo kinh 
nghiệm nhử địch của Mỹ tại Triều Tiên để thí nghiệm một chiến lược gọi là 
‘những trận tiêu diệt địch’ (Killer Operations). Theo mưu kế này, một đơn 
vị quân đội Mỹ được dàn trải ra ở một địa điểm để làm mồi nhử địch. Khi 
địch tới đúng tầm của đại pháo thì sẽ bị oanh kích ào ạt.[20] Bây giờ vừa nhận 
được khí giới mới của Mỹ, Navarre cho là cơ hội đã tới và có thể bắt chước 
như vậy. Ông tin vào mưu lược của ông vì nó đã giúp ông thành công khi rút 
lui khỏi căn cứ Nà Sản. 

NAVARRE TÍNH LẦM 
Nhưng Navarre đã tính lầm. “Lạy Trời mưa xuống” chẳng phải để lấy 

nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, nhưng là “để tôi khỏi 
phải nhảy vào cái thung lũng bùn lầy này,” viên chỉ huy trưởng nhảy dù đã 
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cầu mong, vì lệnh trên là cuộc hành quân này sẽ bắt đầu “nếu thời tiết cho 
phép,” cho nên nếu như trời mưa thì sẽ hủy bỏ. 

Kế hoạch chiếm Điện Biên Phủ đã dựa vào hai giả định sai lầm: 
• Việt Minh khó có thể vận dụng được quá hai sư đoàn tới Điện 

Biên Phủ (chỉ trong hai tháng, Việt Minh đã đưa được bốn sư 
đoàn cộng thêm một sự đoàn pháo tới miền đồi núi vây quanh 
thung lũng). 

• Việt Minh không có nhiều đại bác, và nếu có thì cũng khó có 
thể kéo lên địa điểm trên cao. Ngoài ra, còn khuyết điểm khác 
là Pháp đã không để ý nhiều tới vấn đề thời tiết. Tới mùa mưa 
(kéo dài 5 tháng), những đám mây dày đặc bao trùm thung 
lũng, gây trở ngại cho các phi vụ thả dù và tiếp tế.[21] Với lượng 
nước mưa đổ xuống lên tới 62 inches (158cm), Điện Biên Phủ 
trở thành một vũng lầy. 

Ngày 20 tháng 11, 1953, 60 chiếc máy bay Đakota, phía trước có sơn mầu 
xanh, vàng, và đỏ, theo nhau cất cánh từ Hà Nội, yểm trợ bằng những khu 
trục B-29, vẽ lên bầu trời một giải dài tới 7 dặm.[22] Gần 3,000 lính dù, đơn vị 
tinh nhuệ nhất của đoàn quân Viễn chinh Pháp nhảy xuống Điện Biên Phủ. 
Tướng Cogny chỉ định Đại tá Christian de Castries (1902-1991) chỉ huy mặt 
trận. Cogny cho là ông này rất giỏi, nổi tiếng về kỵ binh, mà chiến trường 
Điện Biên Phủ lại đặt nặng vai trò của kỵ binh, nên chắc chắn de Castries 
“sẽ chủ động chứ không chỉ tự vệ, thụ động.” Với hỏa lực hùng hậu vừa được 
Mỹ cung cấp, ông cho xây những căn cứ pháo binh làm tuyến bảo vệ doanh 
trại. De Castries là sĩ quan có tài, lại đẹp trai. Ông đặt tên cho ba pháo đài 
là Gabrielle (phía Bắc), Béatrice (phía Đông) và Isabelle (phía Nam). Lúc 
đó ít ai biết rằng đó là tên ba cô bồ của Đại tá de Castries.[23] Gabrielle và 
Béatrice phải đứng canh gác phi trường, điểm huyệt của doanh trại. 

Đầu năm 1954, Navarre tiên đoán là sẽ thắng trận vào lễ Bastille, ngày 
quốc khánh của Pháp (14 tháng 7). Ông đã quá lạc quan. Ngược lại, tướng 
Mỹ O’Daniel lại bi quan. Ngày 3 tháng 2, O’Daniel đích thân bay tới quan 
sát chiến trường và thấy ngay là Navarre đã lầm: “Quân đội Pháp đã không 
chiếm đóng miền đồi núi cao, và như vậy địch chỉ cần vài ba tiểu đoàn pháo 
là có thể uy hiếp, đặt căn cứ này vào tình trạng không thể giữ nỗi.”[24] Hai 
giờ trước khi O’Daniel đáp, Việt Minh dùng đại bác 75 ly nã ngay 103 quả 
vào doanh trại Pháp. 

Đêm ngày 13 tháng 3, ngày đầu trong 56 ngày tấn công, quân đội Việt 
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Minh từ đồi núi tràn xuống, trong khi gần một trăm khẩu 105 ly và 75 ly từ 
trên cao, không cần phải câu vòng, cứ thế mà pháo thẳng xuống doanh trại 
Pháp. Chỉ một ngày đã chiếm ngay được pháo đài Béatrice, và bốn ngày sau, 
Gabrielle.[25] Như vậy là tuyến phòng thủ vòng ngoài của doanh trại không 
còn nữa. Khả năng đem quân tiếp viện cũng chăng có vì lực lượng trừ bị chỉ 
còn một đại đội dù (The First Colonial). Những đơn vị lưu động Groupes 
Mobiles thì phải trấn giữ vùng đồng bằng Sông Hồng (tới đây chúng tôi lại 
nhớ cuộc họp ở Cam Ranh vào tháng 3, 1975: Tổng thống Thiệu được báo 
cáo là không còn lực lượng trừ bị nào để tiếp viện cho Tướng Phú nữa). 

Navarre và Cogny cũng đã tính kế đánh bọc vào hậu cần của Việt Minh để 
giảm áp lực bằng cách điều quân từ bên Lào sang. Kế hoạch này với mật hiệu là 
Operation Condor xem ra là hấp dẫn nhưng không khả thi vì hai lý do: thứ nhất, 
để chuyên chở được 8 đại đội từ Lào sang phải cần sử dụng tới 1/3 số máy bay 
đã dành cho Điện Biên Phủ. Thứ hai, Pháp cho rằng người lính Lào chưa đủ 
kinh nghiệm, nhút nhát, hiền lành, khó có thể đối đầu với Việt Minh.[26] 

CHÍNH PHỦ MỸ VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN VÀ QUỐC HỘI ĐỂ 
CAN THIỆP 

Sau khi Pháp yêu cầu Mỹ gấp rút gửi thêm quân viện, đặc biệt là 25 chiếc 
oanh tạc cơ B-26, đồng thời yểm trợ bằng không lực để giải vây cho Điện 
Biên Phủ, ngày 28 tháng 3 tờ New York Times bình luận là Ngoại trưởng 
Dulles đang tung ra một chương trình vận động quần chúng nhằm giải thích 
về “quyền lợi của Mỹ tại Đông Dương.” Tờ New Yorker thêm “đây là một 
cuộc vận động quần chúng chưa bao giờ thấy: từng nhóm người, từ các vị 
dân biểu tới những tên tuổi trong làng báo, TV được mời mọc và tháp tùng 
tới phòng họp nghe những bài diễn văn, những buổi thuyết trình giảng giải 
tại sao cần phải chiến thắng ở Việt Nam.” Bản đồ để thuyết trình cho thấy 
nếu đề mất Đông Dương, những khoanh tô mầu đỏ phản ảnh khu vực cộng 
sản sẽ lan rộng ra theo hình vòng cung tới Thái Lan, Miến Điện, và Mã Lai Á, 
bọc xuống Indonesia ở phía Nam.[27]

Trong bối cảnh ấy, Tổng Thống Eisenhower họp gấp với các Bộ Ngoại 
Giao, Quốc Phòng, và Quốc Hội để bàn tính. Ngoại Trưởng Dulles ủng hộ, 
và ngay sau đó họp kín với ban lãnh đạo Quốc Hội, trong đó có nghị sỹ Lyn-
don B. Johnson (sau làm Tổng Thống) để vận động một nghị quyết của 
Quốc hội cho phép Tổng Thống ra lệnh oanh tạc. Ủy Ban Quốc hội đồng ý, 
nhưng việc Mỹ can thiệp phải kèm theo ba điều kiện:[28] 
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• Cần có sự tham gia của Liên Hiệp Anh; 
• Pháp phải trả ngay độc lập cho các quốc gia Đông Dương để Mỹ 

khỏi bị mang tiếng là ủng hộ thực dân; và 
• Pháp phải đồng ý tiếp tục chiến đấu sau Điện Biên Phủ. 

Ngày 29 tháng 3, 1954, Ngoại trưởng Dulles tuyên bố là Hoa Kỳ không 
thể thụ động được nữa nhưng cần có sự cộng tác của đồng minh Anh quốc 
thì mới can thiệp được. Tổng Thống Eisenhower đi tới lập trường gọi là một 
“Hành Động Thống Nhất” (A “United Action”) gồm hai đòi hỏi là sự cộng tác 
của đồng minh Anh Quốc và sự đồng ý của Quốc hội.[29] 

Về sự cộng tác của Anh Quốc, lập trường của TT Eisenhower có thể 
được giải thích bởi kinh nghiệm của cá nhân ông: lúc còn là Tư Lệnh Quân 
Đội Đồng Minh đổ bộ vào Normandy, ông đã thành công lớn vì có đồng 
minh, cho nên bây giờ ông lại cần chính phủ Anh nối tay. Nhưng vào thời 
điểm ấy thì chính nước Anh cũng đang bị khó khăn về các vấn đề tại Á Châu. 
Quyền lợi riêng của mình tại các thuộc địa thì lo cũng chưa xong, huống 
hồ quyền lợi của Pháp tại Đông Dương? Bởi vậy, lập trường của Anh là nhất 
định không muốn dính líu gì vào vấn đề quân sự tại Đông Dương. Mặt khác 
chính phủ Anh cũng hy vọng sẽ có thể giúp Pháp điều đình một giải pháp 
hòa bình tại hội nghị Geneva sắp nhóm họp. 

Về việc cần sự đồng thuận của Quốc Hội: tiền nhiệm của ông là Tổng 
Thống Harry Truman đưa quân vào tham chiến ở Triều Tiên dưới lá cờ Liên 
Hiệp Quốc mà không yêu cầu Quốc Hội tuyên chiến, sau này ông Truman 
đã gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra Eisenhower yêu cầu Quốc Hội phải đồng 
ý trước vì nếu để đến khi cần phải bỏ phiếu thì phần thắng cho Tòa bạch Ốc 
là không chắc chắn: lúc ấy TT Eisenhower (đảng Cộng Hòa) tuy có đa số ở 
cả lưỡng viên nhưng là đa số rất mỏng manh: 48-47-1 ở Thượng Viện và 221-
213-1 ở Hạ Viện. 

THÁNG TƯ ĐEN CỦA PHÁP 
Trong khi Washington còn bàn định xem làm sao để có được một hành 

động thống nhất”, Đại sứ Mỹ ở Paris, ông Douglas Dillon đã đánh điện về 
cho Ngoại Trưởng Dulles:[30] [độc giả để ý có nhiều văn kiện lịch sử trong 
ngày 5 tháng 4, 1954] 

Mật Điện 3710 - Ngày 5 Tháng 4 1954 
KHẨN. Lúc 11:00 đêm Chủ Nhật, tôi được mời tới Điện Mati-
gnon gấp để tham dự một cuộc họp nội các thu hẹp. 
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Khi tôi tới nơi, ông Bidault tiếp tôi tại văn phòng Tổng Thống 
và sau mấy phút thì ông Auriol tới. Họ cho tôi hay rằng sự can 
thiệp bằng không lực Hoa Kỳ từ các mẫu hạm ngoài khơi vào 
Điện Biên Phủ là điều hết sức cần thiết trong lúc này để cứu 
vãn tình hình. 
Tướng Navarre báo cáo rằng tình hình tại chiến trường này 
đang ở trong tình trạng bất quận bình trầm trọng và cả hai bên 
đang tăng viện tối đa - Việt Minh thì đang tận dụng những lực 
lượng còn lại để tăng cường và như vậy quân số họ sẽ nhiều hơn 
gấp bội số quân mà Pháp có thể thả dù xuống. Với lực lượng 
tăng cường, Việt Minh sẽ có thể mở cuộc tấn công mới vào giữa 
hay cuối tuần này. Nếu không được tiếp viện - từ đây đến lúc đó 
- thì số phận của Điện Biên Phủ coi như đã xong rồi.” 

(Như đã nhắc lại ở đầu chương này, lời lẽ công điện trên lại hao hao 
giống như bức thư của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cầu cứu Tổng Thống 
Gerald Ford đề ngày 25 tháng 3, 1975 ghi lại trong cuốn sách Khi Đông Minh 
Tháo Chạy). 

Trong công điện, Đại sứ Dillon đem ra hai lý do để thuyết phục Wash-
ington (cũng gần giống như những cố gắng của Đại sứ Graham Martin nhằm 
thuyết phục Quốc Hội Hoa kỳ trước khi Miền Nam sụp đổ): thứ nhất, Tướng 
Ely cứ quả quyết là ông ta đã nhận được lời hứa hẹn của Hoa Kỳ là sẽ yểm 
trợ Pháp giải vây. Khi từ Washington về, Ely báo cáo cho chính phủ Pháp là 
chính Đô đốc Radford (Tham Mưu Trường Liên Quân) đã cam kết rằng nếu 
tình hình Điện Biên Phủ đòi hỏi sự can thiệp của không lực và hải lực thì ông 
ta sẽ xin chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận ngay. Radford còn cho biết những gì 
đang được xem xét như 350 máy bay từ các chiến hạm ngoài Vịnh Bắc Việt 
sẽ có thể tham chiến nội trong hai ngày sau khi có lệnh. Rồi những khu trục 
cỡ lớn từ Okinawa và Phi Luật Tân sẽ bay vào oanh tạc. Thứ hai, bây giờ Pháp 
đã có bằng chứng về việc Trung Quốc thực sự can thiệp vào Điện Biên Phủ 
rồi. Về việc Hoa Kỳ cam kết, Đại sứ Dillon viết thêm: 

“Chính vì sự cam kết của Radford do Ely báo cáo mà giờ đây 
chính phủ Pháp vếu cầu cho không lực Hoa Kỳ từ các mẫu hạm 
bay vào để yểm trợ Điện Biên Phủ. Navarre cho rằng nếu có 
được một sự yểm trợ dù tương đối là nhỏ từ phía Hoa Kỳ thì 
cũng sẽ có thể thay đổi được tình hình, nhưng dĩ nhiên là ông 
ấy hy vọng sự yểm trợ này càng nhiều càng tốt... 
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“Và ông Bidault đã kết luận rằng dù tốt hay xấu, giờ đây số phận 
của Đông Nam Á tùy thuộc vào Điện Biên Phủ. Thêm nữa, thành 
công hay thất bại tại Hội Nghị Geneva cũng đều tùy theo trận 
Điện Biên Phủ kết thúc ra sao. Vì vậy, đây là một yêu cầu khẩn 
thiết của Pháp để Hoa kỳ có một hành động hết sức quan trọng... 
(ký) Dillon 

[Chúng tôi xin mở ngoặc nơi đây để bình luận về việc Radford cam kết 
với Ely. Sau này, Ely cứ nhất quyết là Radford đã thực sự ủng hộ kế hoạch 
can thiệp và còn nói ông có thể thuyết phục được TT Eisenhower. Thế 
nhưng Radford lại chối đi, rằng ông chỉ nói với Ely là máy bay Mỹ có thể tới 
Điện Biên Phủ nội trong hai ngày sau khi Pháp chính thức yêu cầu. Ông quả 
quyết là mình đã không hứa hẹn gì mà lại nói rõ là việc can thiệp còn cần 
được cấp trên chấp thuận. Sự thật ra sao thì vẫn còn là một tranh cãi.[31] 
Tình huống này thì cũng tương tự như trước khi VNCH sụp đổ: thứ nhất, 
chính vì TT Nixon đã hứa hẹn với TT Thiệu là Hoa Kỳ sẽ tái can thiệp khi 
Miền Nam bị tấn công mà TT Thiệu viết thư ngày 25 tháng 3, 1975 để cầu 
cứu. Thứ hai, vì Hoa Kỳ đã cho biết một kế hoạch quân sự bí mật để giải vây 
với điều kiện là quân đội VNCH phải giữ được hai tuần nên ông đã ra lệnh 
cho Trung tướng Trưởng cố thủ Đà Nẵng làm nơi đổ bộ như Normandy - 
Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, Chương 4]. Thứ ba, câu chuyện Tướng Radford 
chối là không có cam kết gi với Tướng Ely làm tôi lại nhớ đến Tiến sĩ Kiss-
inger đã chối phắt đi là không có cam kết pháp lý nào với VNCH cả - Khi 
Đồng Minh Tháo Chạy, Chương 2 và 17. Lịch sử hay diễn lại những tấn tuồng 
nuốt lời hứa và phản bội]. 

Nhận được công điện của Dillon, Dulles trả lời ngay. Ông nói tới vấn đề 
tiên quyết của lập trường Hoa Kỳ là phải có một “hành động thông nhất,” 
tức phải có sự cộng tác của chính phủ Anh thì mới can thiệp được: 

• Ngày 5 tháng 4, 1954: Ngoại trưởng Dulles trả lời Ngoại trưởng 
Bidault: 
“Hoa Kỳ đang làm mọi việc có thể như đã được thông báo trong 
công điện tôi gửi số 5175 để chuẩn bị dư luận cũng như Quốc 
hội Mỹ và căn bản hiến pháp nhằm đi tới một hành động thống 
nhất (với Đồng minh) tại Đông Dương. Hành động của Hoa 
Kỳ không thể có được trừ khi có sự tham gia chặt chẽ của Liên 
Minh Anh Quốc.[32] 
Dulles 
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Để được sự cộng tác ấy, Eisenhower đã cố thuyết phục Churchill khi 
Điện Biên Phủ lâm nguy: 

• Ngày 5 tháng 4, 1954: TT Eisenhower viết cho Thủ tướng 
Churchill: 
“Nếu tôi có thể nhắc lại lịch sử, chúng ta đã không ngăn chận 
Hirohito, Mussolini, Hitler vì đã không cùng hành động chung 
với nhau, và cho kịp thời,” ông than phiền rồi đi tới kết luận, 
“Chính vì thế nên đã dẫn tới một thảm kịch bi đát và một sự 
nguy hiểm tuyệt vọng trong mấy năm sau. Và như vậy, chúng ta 
đã học được điều gì chưa trong kinh nghiệm này?[33] 

Thế nhưng, vào lúc này thì Thủ tướng Churchill và Ngoại Trưởng Eden 
cùng Liên xô đã sắp xếp được một hội nghị hòa bình, dự định sẽ nhóm họp 
tại Geneva vào ngày 26 tháng 4. Giai đoạn đầu để bàn về vấn đề Đức và Triều 
Tiên. Giai đoạn hai về Đông Dương. Bởi vậy dù Tổng thống Eisenhower có 
cố gắng thuyết phục, Thủ tướng Churchill cũng vẫn tìm kế hoãn binh: ông 
trả lời cho Eisenhower và Bidault là ta cứ đợi tới Hội nghị Geneva để xem 
kết quả ra sao đã rồi mới tính đến kế hoạch quân sự. 

• Ngày 5 tháng 4, Bidault tuyệt vọng: 
“Thật là bất hạnh vì thời gian để sắp xếp một hành động thống 
nhất như vậy đã qua đi rồi, và số phận Điện Biên Phủ sẽ đi đến 
chỗ quyết định nội trong mười ngày tới.”[34] 

Ngày 6 tháng 4, 1954, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nhận được kiến nghị 
của Ủy Ban Kế Hoạch, một Ủy ban Đặc nhiệm do Tổng Thống Eisenhower 
chỉ định để nghiên cứu những biện pháp đối phó với tình hình (giống như 
Ủy Ban Đặc Nhiệm WSAG do Tổng Thống Ford chỉ định vào lúc đồng minh 
tháo chạy năm 1975). Sau khi phân tích các sự lựa chọn và hậu quả, Ủy Ban 
đề nghị nếu cần, Mỹ phải can thiệp, rồi sau đó, làm áp lực để bắt Pháp phải 
ủng hộ việc thiết lập một tổ chức liên phòng Đông Nam Á để tiếp tục bảo 
vệ miền này.[35] Theo như kiến nghị của Uy ban Đặc nhiệm, ngày 15 tháng 
4, 1954, Bộ Trưởng Quốc Phòng chỉ thị cho Bộ Tổng Tham Mưu “gấp rút 
chuẩn bị những kế họach quân sự” phòng khi có lệnh can thiệp vào Điện 
Biên Phủ.[36] 

MỸ CHUẨN BỊ: KẾ HOẠCH KÊN KÊN 
Kế hoạch can thiệp được Mỹ gấp rút soạn thảo trong suốt tháng 4, dựa 

trên một thiết kế do Pháp đưa ra lấy ký hiệu là Kế hoạch Kên Kên (Vautour). 
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Theo kế hoạch này, Mỹ dùng B-29 từ Okinawa vào oanh tạc. Có ba giai 
đoạn:[37] 

• Giai đoạn một: bốn sư đoàn lục quân Mỹ cùng với một sư đoàn 
dù được yểm trợ bằng không lực chiếm vùng Yên Bái, Thái 
Nguyên và Tuyên Quang để chận tuyến liên lạc và có thể tiêu 
diệt ba sư đoàn Việt Minh; 

• Giai đoạn hai: một sư đoàn đánh chiếm căn cứ Hòa Bình, đang 
khi một sự đoàn khác đổ bộ tại Thanh Hóa và tiến chiếm Hội 
Xuân; 

• Giai đoạn ba: thiết lập biên phòng ở ranh giới Trung Quốc. 
Tất cả ba giai đoạn có thể hoàn thành nội trong sáu tháng. Sau khi Kế 

hoạch Kên Kên được bàn định, hai hàng không mẫu hạm Boxer và Essex lừ 
lừ tiến về phía Vịnh Bắc Việt, và gần một trăm chiếc pháo đài bay B-29 ở 
Okinawa và Phi Luật Tân được lệnh báo động. Chuẩn tướng Joseph Caldara 
bay vào Sài Gòn thẩm định tình hình. Ngày 4 tháng 4, ông Caldara còn tự lái 
chiếc máy bay thám thính B-17 tới Điện Biên Phủ để quan sát chiến trường. 
Ngày 17 tháng 4, 1954 Phó Tổng thống Nixon tuyên bố trong một cuộc họp 
báo, “Là lãnh đạo của thế giới tự do, Hoa Kỳ không thể rút lui hơn nữa ở Á Châu,” 
và nếu Pháp triệt thoái, Hoa Kỳ có thể “chấp nhận sự nguy hiểm là phải gửi 
thanh niên Mỹ vào thay”[38] 

• Ngày 21 tháng 4, Pháp khẩn thiết: 
Thủ tướng Daniel yêu cầu “Nếu có được một cuộc oanh tạc của Mỹ tại 

Điện Biên Phủ thì làm cho tinh thần quân đội đó lên ngay và sẽ thay đổi hẳn tình 
hình.” Đồng thời, Ngoại Trưởng Bidault thúc dục Mỹ “khẩn trương xem xét 
việc can thiệp bằng quân sự để cứu vãn tình hình,” vì nếu chúng tôi thất bại nơi 
đây, nhân dân Pháp sẽ đi tới kết luận rằng dù có cố gắng thêm nữa cũng sẽ 
không thành công, cho nên phải triệt thoái khỏi chiến trường.[39]

THỦ TƯỚNG CHURCHILL PHẢN ĐỐI 
Mặc dù Bidault khẩn khoản yêu cầu, Churchill vẫn tiếp tục phản đối. Vì 

Tổng Thống Eisenhower đã có lập trường rõ ràng là cần có sự tham gia của 
chính phủ Anh nên Ngoại trưởng Dulles, khi phải miễn cưỡng đi họp Hội 
Nghị Geneva, lại nhân cơ hội này để vận động thêm với Ngoại trưởng Anh 
Anthony Eden, nhưng Eden một mực nói cứ đợi họp Geneva đã rồi sẽ tính 
toán sau. Dulles báo cáo về sự thất bại trong việc này:[40] 

• Ngày 25 Tháng 4: Báo cáo của Ngoại trưởng Dulles 
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 “Tôi gặp ông Eden chiều nay lúc 10 giờ 15 phút khi ông ta từ 
Luân Đôn tới. Ông ta đã lĩnh ý của Thủ tướng Churchill, nội các 
và các tướng lãnh. Eden nói rằng: Anh Quốc cực lực phản đối 
bất cứ sự can thiệp nào tại Điện Biên Phủ vì họ không nghĩ rằng 
nó sẽ có được một ảnh hưởng quyết định, và hành động này sẽ 
không được nhân dân Anh quốc hay công luận thế giới thông 
cảm... 

 “Eden đã gặp (Ngoại trưởng Pháp) Bidault tại phi trường Orly 
đêm nay trên đường ghé qua Paris và đã cho ông ta hay về lập 
trường của nước Anh: 

• Anh quốc sẽ hết sức giúp Pháp quốc về mặt ngoại giao tại Ge-
neva để đi tới một sự hòa giải thỏa đáng tại Đông Dương; 

• Nếu có được một sự hòa giải như vậy thì Anh quốc sẽ cộng tác 
với Hoa Kỳ và những nước khác để bảo đảm sự hòa giải đó; và 

• Nếu Hội nghị Geneva thất bại thì Anh quốc mới sẵn sàng cộng 
tác với những nước khác để xem xét tình hình một cách khẩn 
trương xem phải làm gì... 

“Với tình hình hiện tại của quân đội Pháp mà Eden đã quá rõ, tôi 
nói với ông ta rằng tôi không còn tin Pháp sẽ có đủ ý chí mà đương 
đầu với đối phương của họ tại Hội nghị Geneva đâu. Nhưng Eden 
lại nói rất rõ về việc Anh quốc phản đối việc Hoa Kỳ can thiệp bằng 
không lực tại Điện Biên Phủ cũng như về việc họ không đồng ý trực 
tiếp tham gia vào chiến trường Đông Dương... “Tôi nói với ông 
Eden rằng... thật là một thảm trạng nếu không có những biện pháp 
để ngăn chặn việc mất Đông Dương.” 
Dulles 
• Ngày 26 tháng 4: Dulles cảnh báo là Anh đang xúi Pháp bỏ cuộc: 

Ngay ngày hôm sau (26 tháng 4) ông Dulles lại gửi công điện từ Geneva 
trình bày là “nước Anh đang xúi dục Pháp đi về chiều hướng đầu hàng:[41]

“Sau trưa, tôi có gặp Eden và Bidault khoảng một giờ đồng hồ tại 
biệt thự của Bidault... Tôi lưu ý họ rằng ngưng chiến lúc này tại 
Điện Biên Phủ tức là đầu hàng và còn có thể đưa tới nguy hiểm là 
người bản xứ nổi dậy sát hại người Pháp... 
Theo sự suy nghĩ của tôi, Eden đã nhận được chỉ thị là cần phải 
khuyến khích Pháp chấp nhận hầu như bất cứ giải pháp nào để đi 
tới chỗ chấm dứt chiến tranh. Sở dĩ như vậy là vì Chính phủ Anh sợ 
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rằng nếu giao tranh cứ tiếp tục thì Mỹ sẽ bằng cách này hay cách 
khác nhảy vào can thiệp, đưa tới hậu quả là Trung Quốc sẽ tham 
chiến và dẫn tới một cuộc chiến rộng lớn hơn nữa... Sáng mai tôi 
sẽ gặp ông Eden một mình và sẽ cho ông ta biết thẳng thừng rằng 
tôi hết sức mất tinh thần về việc nước Anh đang xúi dục Pháp đi về 
hướng đầu hàng, một việc đi ngược lại quyền lợi không những tôi 
xin lập lại không những) của chúng ta mà của cả nước Anh nữa.” 

Và cứ như thế ông Ngoại Trưởng liên tục báo cáo từ Geneva về Washing-
ton, hết sức bị quan. Ngày 24 tháng 4, Tướng Radford khi đi họp NATO, vẫn 
còn cố gắng thuyết phục Ngoại trưởng Eden về nhu cầu cần có ngay một tuyên 
bố của chính phủ Anh, dù chỉ là tượng trưng để ủng hộ hành động can thiệp 
của Mỹ.[42] Ba ngày sau, Thủ tướng Pháp Laniel còn chỉ thị Đại sứ ở Luân Đôn, 
ông René Massigli đến gặp Thủ Tướng Churchill để năn nỉ thêm. Churchill 
trả lời “Chính tôi cũng đã trải qua nhiều thất bại, nhưng tôi đã kiên trì. Tôi đã 
không buông xuôi, và đã chịu đựng những thất bại ở Singapore, Hồng Kông, 
Tobruk; bây giờ đến lần nước Pháp phải chịu đựng ở Điện Biên Phủ.” 

• Ngày 28 tháng 4: Tình Báo Mỹ tiên đoán sự sụp đổ của Pháp 
Đang khi Anh-Mỹ còn giằng co như vậy thì Tình Báo đã tiên đoán sự 

sụp đổ của Điện Biên Phủ và ước lượng tổn thất của cả hai bên: “Việt Minh: 
13,000 và Pháp: 5,500.” Phân tích tình hình tại Đông Dương sau thất bại 
này, tài liệu tiên đoán rằng “nếu không có biện pháp nào chận lại, thì vị trí 
của Liên Hiệp Pháp sẽ bị sụp đổ vào lục cá nguyệt thứ hai của năm 1954.”[43] 

TỔNG THỐNG EISENHOWER TỚI SÁT QUYẾT ĐỊNH 
CAN THIỆP 

Tổng Thống Eisenhower họp với Ngoại Trưởng Dulles ở Tòa Bạch Ốc 
để bàn việc cứu vãn tình hình. Buổi họp đi tới quyết định là Hoa Kỳ sẽ yêu 
cầu Quốc Hội đồng ý cho mang quân đội vào Việt Nam để can thiệp nếu 
Pháp đồng ý thỏa mãn 5 điều kiện: 

• Cho các quốc gia liên kết được độc lập thực sự; 
• Hoa Kỳ nhận lãnh trách nhiệm đào tạo quân đội bản xứ; 
• Hoa Kỳ được tham gia vào việc bàn định các kế hoạch quân sự; 
• Lực lượng của Pháp phải ở lại chiến đấu, và không đòi Mỹ phải 

vào thay thế hẳn; và (mở ngoặc) 
• [Việc can thiệp sẽ được thực hiện với sự bảo trợ của Liên Hiệp 

Quốc?] 
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Điều kiện thứ 5 được bỏ trong ngoặc, và có dấu hỏi, có nghĩa là chưa chắc 
là cần thiết. Theo như trên, Hoa Kỳ sau cùng đã không còn đòi hỏi sự đồng ý 
của đồng minh như một điều kiện tiên quyết nữa, và có thể mang quân đội 
vào Việt Nam để cứu vãn tình hình. Tổng Thống Eisenhower chỉ thị Ngoại 
trưởng Dulles dự thảo một nghị quyết để trình Quốc Hội cho phép. 

Nhưng tới đây thì TT Eisenhower lại gặp thêm một khó khăn nữa. Ngoài 
lý do chính yếu là chính phủ Anh không đồng ý cộng tác, tới lúc này thì sự 
chống đối việc can thiệp lại xuất phát ngay từ Bộ Quốc Phòng Mỹ. Mặc dù 
Tham Mưu Trưởng Liên Quân Radford thôi thúc, nhưng Tướng Matthew 
Ridgeway, Tham Mưu Trưởng Lục Quân lại không ủng hộ kế hoạch can 
thiệp. Ridgeway là người có uy tín lớn đối với TT Eisenhower vì tài năng của 
ông cũng như những chiến công lừng lẫy. Ông lại là người được Tổng thống 
Truman lựa chọn để thay thế Tướng Douglas MacArthur tại chiến trường 
Triều Tiên. Đầu năm 1954 Ridgeway đã cho một toán chuyên gia sang Việt 
Nam để nghiên cứu tình hình. Toán này ước tính răng muốn chiến thắng, sẽ 
cần từ một nửa triệu tới một triệu quân, và phải động viên khoảng 100.000 
người một tháng. Ngoài ra, còn phải xây cất cầu cống, phi trường, đường sá, 
hải cảng. Bết bát nhất là điều kiện về địa hình: rừng núi, lũ lụt ở Đông Dương 
lại còn khó khăn hơn cả ở Triều Tiên. [Nơi đây tôi cũng xin nhắc lại là trước 
khi Miền Nam sụp đổ, Tướng Fred Weyand đại diện TT Gerald Ford sang 
Việt Nam thẩm định khả năng để tăng thêm quân viện, Bộ Trưởng Quốc 
Phòng James Schlesinger - ông thầy cũ của chúng tôi tại Đại học Virginia 
- không ủng hộ, còn khuyến Weyand “nên thận trọng, đừng hứa hẹn gì vì 
triều nước đang xuống gần hết rồi, không thể đảo ngược được đâu? (Khi 
Đồng Minh Tháo Chạy, trang 285)]. 

Vì Chính phủ Anh không chịu cộng tác và Tướng Ridgeway không ủng 
hộ, sau cùng Tổng Thống Eisenhower đã bỏ ý định can thiệp bằng quân sự. 
Ngày 7 tháng 5, Điện Biên Phủ thất thủ (đúng một tuần sau ngày 30 tháng 
Tư). Bao nhiêu hy sinh xương máu, tiền bạc và thời gian đều đã bị lôi cuốn 
đi theo chiều gió. 

Sau Điện Biên Phủ, Mỹ thôi thúc Pháp “cứ tiếp tục chiến đấu, hãy coi đây 
chỉ là thất bại trong một trận chiến chứ không phải là đã bại trận, và Pháp chỉ 
mất đi khoảng nửa sư đoàn. Khu vực chiến lược quan trọng là toàn bộ lãnh 
thổ nằm sau Tuyến De Lattre - nối từ Vịnh Hạ Long tới Vĩnh Yên về phía Tây, 
và theo Sông Đáy bọc xuống Phát Diệm rồi ra biển về phía Nam - thì vẫn còn 
nguyên vẹn. Nhưng dù Mỹ can ngăn, Pháp đã đi tới quyết định là bỏ cuộc. 
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Như vậy xét cho cùng thì lý do thất bại không phải là quân sự mà là chính 
trị. Đó là vì nhân dân và lãnh đạo Pháp đã nản lòng, thối chí. Biến cố này xác 
định một lần nữa bài học cho những nhà lãnh đạo, những người chỉ huy các 
cuộc chiến, rằng: “quân sự là chính trị theo một phương tiện khác - “war is poli-
tics by other means.” Trong nhiều tình huống chỉ cần một chiến thắng - hay 
được dư luận coi như là một chiến thắng: đánh một trận vào đúng lúc, đúng 
chỗ, đúng mục tiêu là có thể kết thúc được cuộc chiến. 

Lúc ấy, dư luận cho rằng Pháp đã thất trận ở Paris chứ không phải ở 
Điện Biên Phủ cũng như sau này, biến cố Mậu Thân được coi là Điện Biên 
Phủ của Tổng thống Johnson, và Mỹ đã thất bại ở Washington chứ không 
phải ở Sài Gòn. 



CHƯƠNG 7
GIỮ LẠI PHÁT DIỆM - BÙI CHU 

LÀM CỨ ĐIỂM NGOÀI BẮC? 

Mặc dù Điện Biên Phủ đã mất nhưng Tuyến de Lattre bao bọc các 
thành phố lớn và vùng đồng bằng Sông Hồng vẫn còn nguyên vẹn. Cuối 
tuyến này là một địa điểm chiến lược về phía nam: vùng Phát Diệm - 
Bùi Chu. Đây là một khu vực đặc biệt cả về tôn giáo, nghệ thuật, lịch 
sử lẫn chính trị. Khu này có tổ chức riêng biệt về quân sự, hành chính, 
tài chính và giáo dục, một “Khu An Toàn” dưới sự Lãnh đạo của Giám 
mục Lê Hữu Từ. 

Khi nghe tin Pháp đang xem xét vấn đề việc chia cắt lãnh thổ, Giám 
Mục Từ liền vận động để giữ lại biệt khu này làm một cứ điểm kháng 
chiến. Lời yêu cầu của ngài đã vang dội tới tận Paris. Cho dù tân thủ 
tướng Pháp Mendes France đã nhất định giải quyết vấn đề Đông Dương 
nội trong một tháng, ông cũng đã đồng ý đổi cho Việt Minh một khu vực 
ở Miền Nam (như Đồng Hới hay Quảng Ngãi) để giữ lại giáo khu Phát 
Diệm-Bùi Chu. Nhưng việc sắp xếp không thành, một phần vì chính Tư 
lệnh Pháp ở Đông Dương Paul Ely cũng phản đối. 

Độc giả nào từ vùng này chắc không bao giờ quên được ngày 29 
tháng 6 năm ấy khi Phát Diệm bị bỏ ngỏ. 
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C hiếc ‘máy bay bà già’ nhỏ xíu với tiếng kêu rên rỉ ai oán bất chợt 
hiện trên bầu trời, lượn đi lượn lại thật lâu để tìm cách đáp xuống. 
Chỉ có một bãi đất tạm gọi là đường bay vừa gồ ghề, vừa ngắn gọn 

được đắp lên. Mọi người đứng chung quanh khu vực đã kiên nhẫn chờ đợi từ 
sáng sớm. Bao nhiêu cặp mắt chăm chú đổ dồn vào cửa máy bay khi nó đáp 
xuống, tràn đầy hy vọng. Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi cửa, Giám Mục 
Lê Hữu Từ đã bước ngay lên chiếc xe jeep đi nhanh về thẳng ‘Nhà Chung’. 
Cặp mắt ông đăm chiêu, mặt mày hốc hác, không nói một lời. Ông đã từ 
Hà Nội trở về sau khi tham khảo với quan chức cả Việt lẫn Pháp về tương 
lai của giáo khu Phát Diệm-Bùi Chu. Vào tháng 4, 1954 những biến chuyển 
mau lẹ tại Điện Biên Phủ cho thấy sự thất trận của Pháp ngày một thêm rõ. 
Tin tức dồn dập là sẽ có giải pháp phân chia đất đai, gây hoang mang không 
ít cho nhân dân miền Phát Diệm và khu vực bên cạnh là Bùi Chu, dưới sự 
lãnh đạo của Giám Mục Phạm Ngọc Chi. Điện Biên Phủ thất thủ vào ngày 7 
tháng 5, 1954, Hội nghị Geneva bắt đầu sôi nổi về vấn đề Đông Dương. Lúc 
ấy, quân đội Liên hiệp Pháp rục rịch triệt thoát khỏi Ninh Bình và nhiều khu 
vực khác ở đồng bằng sông Hồng. Giáo dân Phát Diệm trông đợi vào những 
chuyến đi ‘thương thuyết’ của Giám mục Từ. Khi trở về sau những chuyến 
đi trước, không thấy ông có vẻ gì là lo âu, nhưng sau chuyến đi vào đầu tháng 
6 thì khác: ông đã nhận được tin buồn về cố gắng cuối cùng của mình. 

MỘT THẮNG CẢNH LỊCH SỬ 
Giáo khu Phát Diệm nổi tiếng về những công trình kiến thiết rất độc 

đáo, một thắng cảnh thật đẹp tại Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Kim Sơn 
là do Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ (1778-1858) khẩn hoang lập ấp từ 
năm 1829. Năm 1858 dưới triều vua Tự Đức (1848-1883) linh mục Trần Lục 
(1825 1899) còn gọi là “Cụ Sáu” nguyên quán tại Nga Sơn, Thanh Hóa được 
chỉ định cai quản giáo xứ Phát Diệm. Ông điều động nhân dân xây dựng một 
khuôn viên vĩ đại cho giáo xứ, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Trước hết 
phải đi tìm đá đẹp nhiều nơi xa xôi vì chung quanh vùng thì chỉ có đá vôi. 
Đá được lấy từ núi Thiên Dưỡng ở Hoa Lư, Ninh Bình rồi núi Nhồi ở Đông 
Sơn, Thanh Hóa. Có phiến đá nặng trên 20 tấn. Còn gỗ lim thì khai thác từ 
Bến Thủy (Nghệ An), gọi là “gỗ sắt vì cưa xẻ khó gấp trăm lần gỗ thường. Gỗ 
quý thì lấy từ thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) và rừng Đoài (Sơn Tây). 
Không có cần cẩu, máy xẻ đá, tất cả đều được khai thác bằng sức người với 
những dụng cụ thô sơ được vận dụng do óc thông minh. Rồi kéo ra sông, 
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biển bằng sức người, sức trâu, sức bò để chuyên chở về bằng bè, thuyền chứ 
không có tầu. Phải mất 24 năm (1875-1899) công trình này mới hoàn thành. 
Với lối kiến trúc thật đặc sắc, pha trộn giữa Đông và Tây bao gồm Phương 
Đình, Nhà thờ Chính tòa, bốn nhà thờ nhỏ, và ba hang đá nhân tạo. Khuôn 
viên nằm trên một diện tích rộng tới 22 mẫu tây (hectares), có ao hồ tráng 
lệ, cây dài bóng mát. Nó đã trở thành một nơi du lịch nổi tiếng ở trong nước 
cũng như với nước ngoài.[1]

MỘT KHU AN TOÀN?[2] 
Về phương diện chính trị, đây lại là một địa điểm lịch sử quan trọng 

trong cả một thập niên trước khi phân chia lãnh thổ. Một lực lượng vũ trang 
gọi là ‘Thanh Niên Công Giáo Tự Vệ’ (người dân nơi đây gọi là ‘lính cổ vàng’ 
vì quấn khăn mầu vàng) được tổ chức và đặt dưới quyền một ‘Tổng Bộ Tự 
Vệ’ để canh giữ một giáo khu gọi là ‘Khu An Toàn’. Khu này có tổ chức riêng 
biệt về mọi phương diện: quân đội, hành chính, tài chính và giáo dục (về 
giáo dục thì hai trường trung học sau này được di chuyển vào Sài Gòn là 
trường Trần Lục và Nguyễn Bá Tòng đã đào tạo được nhiều học sinh xuất 
sắc). Tổng Bộ có tham mưu, xưởng chế tạo khí giới, trung tâm huấn luyện 
binh sĩ, trung tâm đào tạo cấp chỉ huy. Nhân viên, cán bộ chính phủ không 
được tự tiện ra vào nếu không có giấy phép. Khi chiến tranh với Pháp bùng 
nổ, có tới 60,000 người tản cư từ các nơi kéo về Kim Sơn, trong số đó có 
30,000 người sống ngay trong khu an toàn. Các ông Ngô Đình Nhu và cựu 
đại sứ Trần Văn Chương (thân phụ Bà Ngô Đình Nhu) cũng đã về ấn náu ở 
khu này. Mùa Đông 1945 thành phố Thanh Hóa bị liệt vào danh sách những 
khu phải ‘tiêu thổ kháng chiến’ chính tác giả cũng từ biệt Thanh Hóa để về 
theo học ở nơi đây. 

GIÁM MỤC LÊ HỮU TỪ[3] 

Lãnh đạo tối cao của Phát Diệm là một nhân vật được giáo dân tôn sùng, 
nhiều người nghe biết, đó là Giám mục Lê Hữu Từ. Ông sinh ngày 18 tháng 
10, 1896 tại làng Di Loan, Quảng Trị (và từ trần ngày 5 tháng 4, 1967 tại Sài 
Gòn), cùng xóm với gia đình cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm. Dòng dõi nhà 
Hậu Lê, thuộc ngành Lê Duy Mật. Khi nhà Hậu Lê thất thế, cha của ông đổi 
từ ‘Lê Duy’ thành ra ‘Lê Hữu’. Khi còn thanh niên ông đã hăng hái hoạt động 
chống Pháp và tiếp tục hành động như vậy kể cả sau khi vào tu trì ở nhà dòng 
khổ tu Châu Sơn (huyện Nho Quan, Ninh Bình). Linh mục Nguyễn Gia Đệ, 
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bí thư của Giám mục Từ có thuật lại là “dựa vào lệnh của Hồ Chủ tịch: mỗi 
người dân phải có một khí giới để đánh quân thù, Đức Cha Lê, với tước vị Cố 
Vấn Tối cao của Chính phủ, sai người đi Hải Phòng mua sắm khí giới... Các 
người này ra tận Móng Cái thuê những thuyền đinh để mua súng đạn.” 

Về chức vị Cố Vấn Tối Cao về Tôn Giáo, Cựu Hoàng Bảo Đại viết trong 
hồi ký Con Rồng Việt Nam:[4] 

“Với chức vụ đó ông ta đã lập được trên địa phận của mình, một giáo 
khu, mà ông ta giữ trọn quyền năng tôn giáo lẫn quyền năng cai trị. Nhà tu 
khổ hạnh, sư huynh Maire Anselme Thade ngự trị như thủ lãnh tuyệt đối 
trong đời sống tinh thần lẫn thể xác của mọi giáo dân.” Ngày linh mục Từ 
được tấn phong chức Giám Mục (29-10-1945) “Ông Hồ Chí Minh đã yêu 
cầu tôi thay mặt ông ta đến dự lễ này.” 

Trong cuốn sách Giám Mục Lê Hữu Từ (tác giả Trà Lũ cùng chủ biên 
với nhân chứng là LM Nguyễn Gia Đệ) có ghi lại là Phái đoàn Chính phủ 
VNDCCH dự lễ tấn phong gồm có:[5]

“Cố vấn Chính phủ Nguyễn Vĩnh Thụy (Cựu Hoàng Bảo Đại), Võ 
Nguyên Giáp (Bộ trưởng Nội Vụ), Phạm Văn Đồng (Bộ trưởng Tài Chánh), 
Nguyễn Mạnh Hà (Bộ trưởng Kinh tế), Trần Huy Liệu (Bộ trưởng Tuyên 
Truyền). Riêng Cụ Hồ đã gửi qua Phái đoàn Chính phủ cho Đức tân Giám 
mục một bức thư nguyên văn như sau: ‘Thưa Ngài, Mừng Ngài vì cuộc tấn 
phong này đã chứng tỏ một cách vẻ vang đạo đức của Ngài. Mừng đồng bào Công 
giáo vì từ nay các bạn đã được một vị lãnh đạo rất xứng đáng. Đồng thời tôi mừng 
cho nước ta vì tôi chắc rằng: Ngài sẽ lãnh đạo đồng bào Công giáo noi gương hy 
sinh của Đức Chúa mà hy sinh phấn đấu để giữ gìn quyền tự do và độc lập của 
nước nhà. Kính chúc Ngài được luôn luôn an mạnh. Ấn ký: Hồ Chí Minh’.” 

Giám Mục Từ cai quản luôn cả hai địa phận Phát-Diệm và Bùi Chu cho 
đến khi Đức cha Phạm Ngọc Chi về làm Giám mục Bùi Chu vào năm 1950. 
Nhân dân hai địa phận này họp thành một lực lượng đáng kể.[6] 

KHI PHÁP KÝ HIỆP ĐỊNH ÉLYSÉE VỚI CỰU HOÀNG  
BẢO ĐẠI 

Tháng Sáu 1948, Việt Nam được độc lập trong Liên Hiệp Pháp (Thỏa 
Ước 1948 hay Hiệp định Hạ Long 2 - xem Chương 3), ông Bảo Đại trở nên 
Quốc trưởng. Sau đó, Hiệp định Elysée ký kết tháng 3, 1949 trả lại độc lập 
cho Việt Nam. Tuy là độc lập tương đối, Giám mục Từ nghe tin này cũng rất 
phấn khởi. Mấy tháng sau ông đã móc nối với Quốc trưởng Bảo Đại. Ông 
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Bảo Đại viết về hai Giám mục Lễ Hữu Từ và Phạm Ngọc Chi như sau:[7] 
“Trong thời gian này, tôi nhận được một bức thư của Đức cha Lê Hữu 

Từ, giám mục ở Phát Diệm, mà tôi đã từng dự lễ tấn phong ông ta vào năm 
1945, thay mặt Hồ chí Minh... Ông ta có quân đội, có tài chánh, tư pháp, và 
riêng cờ thánh của Vatican phất phới trên khắp các làng thuộc giáo khu... 
một điểm chiến lược rất quan trọng, vì trấn đóng ở cửa ngõ bắt buộc đưa các 
đoàn vận tải tiếp tế từ Thanh Hóa ra cho Việt Minh. 

“Giám mục Lê Hữu Từ có nhiều mối lo âu, y như đồng nghiệp của ông 
ta là Giám mục Phạm Ngọc Chi cai quản địa phận Bùi Chu. Đây là một nhân 
vật rất tháo vát, cũng có những mối ưu tư cho riêng mình và cho các con 
chiên về đời sống tinh thần của họ. Việt Minh bắt đầu đè nặng lên hai giáo 
xứ này mỗi ngày một chặt chẽ thêm...” 

MƯU LƯỢC CỦA ‘TỔNG BỘ TỰ VỆ’
“Vào khoảng 9 giờ sáng một ngày Chủ Nhật cuối năm 1949, trời 
Phát Diệm có đầy máy bay lượn và thả xuống chừng một đại đội 
quân dù trên một khu ruộng lúa, hai cây số về phía Bắc tòa giám 
mục. Đoàn quân dù tiến xuống và định chiếm đóng khu tòa giám 
mục, nhưng đã bị chặn lại khi tới đồn gác của đoàn tự vệ Công 
giáo... Đồn tự vệ đã bắn một tràng liên thanh chỉ thiên mới chặn 
được đội quân dù và bắt buộc họ phải tự bố trí trên bờ sông bên kia 
đồn. Sau trưa thì hải quân Pháp từ cửa sông Đáy đổ bộ vào, đóng 
đồn cách tòa giám mục chừng hai cây số.” 

Đây là một giai thoại do cụ Nguyễn Đức Hiệp, chủ tịch Hành Chính 
Kháng Chiến huyện Kim Sơn kể lại, và cũng là sự hiểu biết thông thường của 
mọi người giáo dân vùng Phát Diệm - Bùi Chu,[8] Không ai biết rằng đằng 
sau hậu trường thì chuyện này không đơn giản như vậy, và cuộc hành quân 
này là do sự sắp xếp chi tiết giữa hai người, Lê Hữu Từ và Bảo Đại. Ông Bảo 
Đại viết:[9] 

“Thế nhưng cha Lê Hữu Từ lại ghê tởm quân đội Pháp, bởi thế, ông 
ta cầu cứu đến tôi. Lần tiếp xúc đầu tiên, tôi gửi đến cho ông ta một 
sĩ quan nhảy dù xuống Phát Diệm đó là Đại úy Nguyễn Văn Vỹ, trá 
hình làm nông dân. Thỏa hiệp được chấp thuận nhanh chóng. 
“Vài ngày sau, Nguyễn Văn Vỹ cùng với hai đại đội nhảy xuông Phát 
Diệm. Để che mắt Việt Minh, Giám mục Lê Hữu Từ cho dàn quân 
đối địch, ở vệ sông. Khi quân nhảy dù tới, đoàn dân quân tự vệ bắn 
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nhiều phát súng chỉ thiên. Người của Nguyễn Văn Vỹ cũng bắn xối 
xả lên trời, và mở cuộc xung phong. Làm giả bộ đã chống trả mãnh 
liệt để bảo vệ giáo khu trung lập, cha Lê Hữu Từ đành phải chấp 
nhận là đã thua trận, và ký một thỏa hiệp với đại diện của tôi. 
“Quân đội viễn chinh Pháp của Tướng Alexandri kéo đến, do hai 
đại đội dù Việt Nam mở đầu đóng vai trò tiền phong, bắt đầu giải 
quyết vấn đề: Binh sĩ Việt Nam chịu để giáo dân chửi bới là Việt 
gian, nhưng cha Lê Hữu Từ cứ việc tiếp thu súng đạn, vốn vẫn yêu 
cầu, để chờ quân đội Việt Minh trở lại, và tuyên bố vẫn trung thành 
với cách mạng. Đó là mở đầu một loạt xoay sở, nay Sở mai Tề, khi 
đàm khi đánh, nhưng các giáo khu miền Bắc đã dần dà đi sâu mãi 
vào sự chống lại Việt Minh. Thật vậy, theo gương các giáo phận 
Phát Diệm và Bùi Chu, các giáo dân khác mà tổng số lên tới một 
phần năm dân số miền Bắc đều trang bị và phát động phong trào 
Thánh chiến gọi là Liên tôn diệt Cộng.” 

Khi Tòa Thánh Vatican công nhận nền độc lập Việt Nam, hai giám mục 
Lễ Hữu Từ và Phạm Ngọc Chi thông báo ngay cho ông Bảo Đại. Ông Bảo Đại 
kể lại: 

“Rồi sau đó hai Cha ra Hà Nội gặp tôi ngày 23 tháng 3 (1950). Tôi 
hiểu hoàn cảnh của hai vị lúc ấy. Việc nuôi một đạo quân tự vệ rất 
tốn kém đối với các ông. Vì vậy, mặc dù Nguyễn Hữu Trí (Thủ Hiến 
Bắc Việt) không mấy tán thành, do một đạo dụ, tôi cho phép các 
ông được rộng quyền ít nhiều trong việc quản trị giáo khu, và thêm 
một trợ cấp mỗi tháng là 300,000 đồng nữa.” [10]

TUYẾN DE LATTRE BAO BỌC VÙNG PHÁT DIỆM 
Cuối năm 1950 tướng de Lattre de Tassigny sang thay Tướng Carpen-

tier làm Tư lệnh Quân đội kiêm Cao ủy Đông Dương. Ông thay đổi chiến 
thuật như đã đề cập tới trong Chương 5. Việc quan trọng nhất ông thực hiện 
ngay là thiết lập một vòng đai vững chắc gọi là ‘Tuyến de Lattre’ để bảo vệ 
vùng Đồng bằng sông Hồng. Vòng đai này nối từ Vịnh Hạ Long ở phía Đông 
kéo dài tới Vĩnh Yên ở phía Tây, rồi bọc xuống Phát Diệm là địa điểm chót. 
Tuyến này là ưu tiên trong chiến thuật mới. 

Phát Diệm được coi là một địa điểm rất quan trọng của Tuyến de Lattre 
vì là cái chốt đường tiếp vận Hòa Bình - Thanh Hóa của quân đội Việt Minh, 
và ở đó tình hình an ninh rất tốt, ít sợ chiến tranh du kích. Tuyến này vừa 
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được thiết kế xong vào cuối mùa Xuân 1951 thì chỉ vài tháng sau một trận 
đánh lớn đã xảy ra. Tháng 6, 1951 bộ đội Việt Minh tấn công cấp sư đoàn (thị 
xã) Ninh Bình và Phát Diệm. Theo quân sử Hoa kỳ thì “Việt Minh đã muốn 
đánh chiếm những quận lỵ vùng Ninh Bình - Phát Diệm, và đây là lần đầu 
tiến bộ đội đánh lộ thiên trên vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Họ đã thiệt hại 
nặng nề vì Pháp xử dụng đại pháo và máy bay mới nhận được của Mỹ. Có lúc 
Pháp đã thiếu đạn 105 ly nên Tướng Mỹ Francis Brink phải lập tức bay sang 
Tokyo để sắp xếp cho Pháp được trực tiếp xử dụng kho đạn của Tư Lệnh 
Đông Á (Far East Command). Kết cục thì ngày 10 tháng 6, bộ đội Việt Minh 
đã phải rút qua Sông Đáy và Phát Diệm được củng cố thêm nữa.”[11]

Pháp cho chiến thắng ở Phát Diệm (tháng 6, 1951), Vĩnh Yên (tháng 1), 
và Mao Khê (tháng 3) là những trận chiến vẻ vang, nhưng tướng Mỹ Ed-
mond Gullion đã cảnh cáo ‘sẽ rất là lầm lẫn nếu coi đây là chiến thắng hay là 
điểm ngoặt của cuộc chiến, vì Việt Minh lúc đó chưa có đại pháo nhưng vẫn 
còn chủ động và đang rút tỉa được nhiều kinh nghiệm đối với những vũ khí 
mới của Mỹ. Một khi họ có và sử dụng đại pháo thì thật là nguy hiểm như 
sau đó đã xảy ra tại Điện Biên Phủ).’[12] Thật vậy, vì Phát Diệm là địa điểm 
chiến lược quan trọng cả về quân sự lẫn chính trị và tâm lý đối với phe quốc 
gia và Pháp, nên hai năm sau, vào mùa hè 1953, Việt Minh lại có kế hoạch 
tấn công Phát Diệm. Theo mục tiêu chuẩn bị tấn công nhắm vào vùng châu 
thổ sông Hồng để cô lập hóa Hà Nội và Hải Phòng, Việt Minh dự trù hai giai 
đoạn. Trong giai đoạn 1, Đại đoàn 320 sẽ xâm nhập Phủ Lý - Hưng Yên - Hải 
Dương. Trong giai đoạn 2, song song với những cuộc hành quân khác, các 
Đại đoàn 304 và 316 từ phía Nam Tuyển de Lattre sẽ tấn công Phát Diệm 
như diễn tiến sau đây. 

ĐIỆN BIÊN PHỦ CỨU PHÁT DIỆM? 
Tháng 8, 1953 Pháp triệt thoát khỏi Nà Sản để đối phó với chiến dịch 

Tây Bắc của Việt Minh. Pháp liên tục mở các cuộc hành quân để đánh phủ 
đầu nhằm chận trước một cuộc tấn công quy mô Việt Minh đang chuẩn bị 
để phóng vào vùng chậu thổ sông Hồng nhằm cô lập Hà Nội, Hải Phòng. 
Theo kế hoạch này thì cuộc tấn công được chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn 1: 
xâm nhập trục Phủ Lý - Hưng Yên - Hải Dương để ngăn chặn Pháp chuyển 
quân. Giai đoạn 2: mở cuộc tấn công xuống phía nam. Các đại đoàn 304 và 
316 từ phía Nam phòng tuyến De Lattre sẽ tấn công Phát Diệm, mục tiêu 
quan trọng về chính trị và tâm lý đối với phe quốc gia và Pháp. Theo tác giả 



[ 134 ]   nguyễn tiến hưng

Bạch Hạc Trần Đức Minh trong cuốn Một Thời Nhiễu Nhương thì vào tháng 
9, 1953 Bộ Chính trị Đảng Lao Động họp để bàn về chiến dịch Đông Xuân 
1953-1954 đã cân nhắc hai phương hướng: một là tập trung chủ lực đánh 
vào khu vực đồng bằng (gồm Phát Diệm), hai là tập trung vào chiến dịch Tây 
Bắc và Lào. Cuối cùng họ đã chọn phương hướng thứ hai: đánh lên Tây Bắc 
và Lào. Nhưng tính toán rằng: “Nếu ta mở tấn công lên Tây Bắc địch có thể 
tăng viện lên hướng này. Nếu địch đánh sâu vào một hướng nào đó ở cứ địa 
Việt Bắc thì ta sẽ tìm cách dụ địch vào sâu và sử dụng một bộ phận chủ lực 
để tiêu diệt. Tính toán như vậy là đúng vì Tướng Navarre đang có kế hoạch 
tiến sâu vào Việt Bắc để đánh chận Việt Minh khỏi từ đây tiến sang Lào. Ông 
quyết định lập một căn cứ không quân và lục quân ở Mường Thanh một làng 
hẻo lánh gần biên giới Lào: đó là Điện Biên Phủ.[13] 

Ngày 20 tháng 11, 1953, Navarre tung cuộc hành quân Castor (Hải Ly) 
cho nhảy dù xuống Điện Biên Phủ (xem Chương sau). Thế là quân đội Việt 
Minh có ngay một cơ hội vàng để tập trung vào Điện Biên Phủ tiêu diệt lực 
lượng Pháp. Vì vậy đã hủy bỏ hoặc hoãn lại kế hoạch tấn công Phát Diệm. 
Như vậy ta có thể suy luận rằng chính Điện Biên Phủ đã tránh né cho Phát 
Diệm những trận đánh lớn lao. Lực lượng phe quốc gia (trong đó có Tiểu 
Đoàn 18) và Pháp (những đơn vị lưu động - groupes mobiles) đóng tại Phát 
Diệm lúc ấy rất mỏng (vì Navarre đang dồn ưu tiên vào Điện Biên Phủ và 
vùng Tây Nguyên) sẽ khó có thể kháng cự sức tấn công của các Đại đoàn 304 
và 316. [Chúng tôi mở ngoặc ở đây để nhắc lại một sự kiện là sau này, vào 
sáng sớm ngày 30 tháng 3, 1975 trong khi TT Thiệu thẩm định tình hình để 
đi tới hành động “xả láng” ông đặc biệt chú ý tới Sư đoàn 304 đã từ Lào sang 
vùng Tây Nguyên]. 

GIÁM MỤC TỪ VẬN ĐỘNG GIỮ LẠI GIÁO KHU 
Tôi tò mò vào xem ‘nhà máy điện Cố Bỉ’ trong khu Nhà Chung Phát 

Diệm. Một linh mục người Bỉ đã giúp thiết kế cho Phát Diệm một nhà máy 
điện bé nhỏ, nhưng cũng đủ công suất thắp sáng ngôi Thánh đường, khu 
Bờ Hồ và con đường phố chính Thượng Kiệm. Mỗi ngày máy chỉ chạy có 
mấy giờ buổi tối và vào những ngày đại lễ, nhưng lúc nào cũng nạp cho mấy 
bình điện cho thật đầy để có điện cho Giám Mục Từ nghe rađiô. Trong văn 
phòng của Ngài ở lầu hai một tòa nhà cổ kính, Giám mục Từ ngồi sát bên 
cạnh chiếc radio ‘Sky Master’, có cái ăng ten thật cao thu sóng khá rõ. Đức 
cha Từ chăm chú nghe tin tức từ các đài BBC, VOA, đài Hà Nội và Đài Phát 
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thanh Con Nhạn” (“Tiếng nói Quân đội Liên Hiệp Pháp Miền Bắc Đông 
Dương”) vào sáng sớm và về đêm khuya. 

Trước khi Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ, ngày 3 tháng 5, 1954 các đài 
phát thanh loan tin từ Geneva là ông Maurice Dejean, Cao ủy Pháp tại Đông 
Dương đã tuyên bố rõ ràng để trấn an Chính phủ Bảo Đại đang phản đối việc 
phân chia ranh giới:[14] 

“Chính phủ Pháp không có ý định đi tìm một giải pháp để giải 
quyết vấn đề Đông Dương trên căn bản chia cắt lãnh thổ Việt 
Nam... Những cam kết chính thức về vấn đề này đã được Bộ 
trưởng Ngoại Giao Pháp trao cho Bộ trưởng VN vào ngày 25 
tháng 4 và đã được xác định lại ngày 1 tháng 5, 1954.” 

Ngày 25 tháng 4, 1954 , ông Bảo Đại cho công bố một thông cáo phản 
đối bất cứ đàm phán nào dẫn tới việc chia cắt đất đai. Rồi khi Điện Biên Phủ 
hấp hối, ông Bảo Đại cũng đã sớm đặt vấn đề với Pháp. Khi nghe tin phía 
Quốc Gia còn đang tranh đấu quyết liệt chống phân chia lãnh thổ, Đức Cha 
Từ nuôi hy vọng. Mà thật vậy, có thể là lúc ấy Pháp cũng không muốn giải 
pháp phân chia lãnh thổ, vì ngày 6 tháng 5 (ngay trước khi thất trận), chính 
Ngoại trưởng Pháp, ông Georges Bidault còn cam kết bằng văn bản với ông 
Bảo Đại rằng mục đích của Pháp là vãn hồi hòa bình tại Đông Dương chứ 
không phải là “đi tìm một giải pháp chính trị vĩnh viễn (tại Geneva).” Bi-
dault nhấn mạnh: mục đích của Pháp chỉ là thương thuyết một tình trạng 
ngưng chiến kèm theo với những cam kết riêng đối với các quốc gia Đông 
Dương, để rồi đi tới tổng tuyển cử trong tương lai:[15] 

“Và lúc này đây tôi có thẩm quyền để xác định với Hoàng Đế 
rằng sẽ không có điều gì đi ngược lại với những ý định của 
chính phủ Pháp bằng việc sửa soạn để thành lập hai quốc gia 
với tư cách pháp nhân quốc tế, đi ngược lại sự thống nhất của 
lãnh thổ Việt Nam.” 

Cam kết này cũng được ông Bidault thông báo cho đại diện Mỹ ở Ge-
neva là Bedell Smith và Ngoại trưởng Anh Anthony Eden. Và vấn đề chống 
phân chia lãnh thổ được cả Mỹ lẫn Anh ủng hộ (xem Chương sau). 

[Viết tới đây tôi thấy rõ là lịch sử thường hay tái diễn. Độc giả còn nhớ 
là về sau này, Chính phủ Nixon cũng đã nhiều lần khẳng định với chính phủ 
Thiệu là sẽ không đi tìm một giai pháp nào có phương hại đến sự sống còn 
của VNCH như đã được chứng minh trong cuốn KĐMTC. Tiến sĩ Henry 
Kissinger luôn nhắc nhở là mục đích của Hoa kỳ chỉ là thương thuyết một 
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tình trạng ngưng chiến để đem lại hòa bình trong danh dự, và hòa bình ấy 
được bảo đảm bằng những cam kết chặt chẽ với VNCH. Ngưng chiến xong, 
sẽ đi tới tổng tuyển cử tự do và dân chủ trong tương lai. Nhưng tất cả những 
hứa hẹn đó chỉ là hỏa mù để che dấu một kế hoạch tháo chạy.] 

Sau khi Điện Biên Phủ thất thủ (ngày 7 tháng 5), ngày 27 tháng 5, 1954, đại 
diện Chính phủ Bảo Đại tại Hội nghị Geneva, ông Vũ Quốc Định tuyên bố:[16] 

“Về phần Quốc gia Việt Nam, phái đoàn chúng tôi trân trọng 
cảnh cáo hội nghị rằng nếu việc chia cắt lãnh thổ bị áp đặt vào 
chúng tôi thì kết quả không phải là hòa bình mà chỉ là một sự 
tạm ngừng trước khi có những cuộc xung đột mới... Bởi vậy 
việc chia cắt lãnh thổ sớm hay muộn – mà chắc là sớm - sẽ làm 
cho chiến tranh tái diễn.” 

Nghe tin này thì ai cũng biết rằng giải pháp phân chia đã bắt đầu thành 
hình. Lập trường của giám mục Từ là chống đối việc chia đất, nhưng khi thấy 
chiều hướng đã rõ về việc này, ngài chuyển sang tranh đấu để phía Quốc Gia 
vẫn còn giữ được một chỗ đứng ở Miền Bắc. Giới lãnh đạo ‘Tổng Bộ Tự Vệ’ 
lúc ấy đều biết rằng Giám Mục Tử đang bí mật yêu cầu ông Bảo Đại qua Thủ 
Hiến Bắc Việt và cả phía tướng lãnh Pháp để giữ lại khu vực Phát Diệm, Bùi 
Chu. Ông cho rằng nếu thành phố Berlin nằm trong khu vực của Liên Xô 
mà vẫn có một nửa do Đồng Minh quản trị gần mười năm rồi thì việc phân 
chia ranh giới miền đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể được sắp xếp như vậy. Vì 
trên thực tế khu Phát Diệm-Bùi Chu đã thực sự là một cứ điểm (enclave) 
từ 1945, tức là đã kéo dài được gần một thập niên rồi. Ngoài ra nơi đây vẫn 
còn quân đội Đức Cha Từ, gọi là “lính cổ vàng,” (thắt khăn màu vàng) đã có 
nhiều kinh nghiệm chiến đấu rất hữu hiệu nhiều năm. 

TÂN THỦ TƯỚNG MENDES FRANCE ĐỒNG Ý GIỮ LẠI 
PHÁT DIỆM-BÙI CHU LÀM CỨ ĐIỂM 

Tại Paris, chính phủ Laniel từ chức ngày 12 tháng 6, 1954, Tổng thống 
René Coty trao cho ông Pierre Mendes France thành lập chính phủ mới. 
Trong khi đó, lời cầu cứu của Giám mục Từ cũng đã vang dội tới tận Paris. Ít 
người biết được một sự kiện lịch sử là thoạt đầu chính Thủ Tướng Mendes 
France, người đã nhất định giải quyết vấn đề Đông Dương chỉ trong nội một 
tháng, ấy thế mà ông còn có ý định thương thuyết tại Hội nghị Geneva để 
giữ lại biệt khu Phát Diệm-Bùi Chu và đổi cho Việt Minh một khu vực khác 
ở Miền Nam. 
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Mendes France lên nắm quyền vào ngày 17 tháng 6, 1954 (bắt đầu làm 
việc ngày 18) thì chỉ một tuần sau, ngày 24 tháng 6, 1954 một cuộc họp 
của tân chính phủ được triệu tập. Tại cuộc họp này, lập trường mới của tân 
Thủ tướng để điều đình với phía Việt Minh được quyết định là gồm ba điểm 
chính như tài liệu Hoa Kỳ đã ghi lại như sau:[17]

1. Hai bên tập trung quân đội lại và được phân chia ra bởi một đường 
ranh giới vào khoảng vĩ tuyến 18 (lúc ấy chưa bàn tới Vĩ tuyến 17); 

2. Thành lập những khu biệt lập (enclaves) và trung lập trong 
cả hai miền, một khu ở Miền Bắc là khu vực của các giám 
mục Công giáo tại Phát Diệm và Bùi Chu, và một khu vực 
ở Miền Nam cho Việt Minh, tại một địa điểm sẽ được xác 
định sau; và 

3. Giữ lại hải cảng Hải Phòng để giúp việc tập trung quân đội. 

Để yểm trợ lập trưởng của Pháp và để gây ảnh hưởng tâm lý đối với Việt 
Minh, quyết định của tân nội các là Pháp sẽ tuyên bố gửi thêm hai sư đoàn 
sang Đông Dương. 

Pháp muốn giữ lại một chỗ đứng ở Miền Bắc gồm một số cứ điểm, “để ít 
nhất là cũng khỏi bị lộ diện là chia cắt lãnh thổ,” và để đổi lại, một khu biệt 
lập nào đó (enclave) ở Miền Nam (có thể là Quy Nhơn hay Quảng Ngãi) 
cũng sẽ được nhường cho Việt Minh. Đặc biệt là vì Pháp cũng đã cam kết với 
chính phủ Quốc gia rằng “Chính phủ Pháp không có ý định đi tìm một giải 
pháp để giải quyết vấn đề Đông Dương trên căn bản chia cắt lãnh thổ Việt 
nam.” Lập trường giữ lại các cứ điểm được gọi là giải pháp ‘da beo’ vì nó bao 
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gồm các địa điểm tập trung quân lốm đốm giống như da con beo (leopard 
spots). Giải pháp này được Mỹ ủng hộ trong một đề nghị gọi là ‘Giải pháp 7 
điểm’ (xem chuơng sau). 

Thế nhưng, ngày 16 tháng 6, 1954, Trưởng phái đoàn Mỹ, ông Walter 
Bedell Smith đánh điện từ Geneva về Washington báo cáo rằng ông Chauv-
el, trưởng phái đoàn Pháp tại Geneva đã thông báo cho Mỹ là phía Việt Minh 
đòi phải nhượng bộ hoàn toàn Miền Bắc Việt Nam chứ không đồng ý giữ lại 
cứ điểm (như mô hình Berlin):[18] 

Ngày 16 tháng 6, 1954 
Từ: Geneva
 Kính gửi: Ngoại trưởng 
Công điện 187 
“Sáng nay, ông Chauvel cho tôi hay rằng trong những cuộc 
thương thuyết mật giữa Việt Minh và Pháp, Việt Minh đòi phải 
nhượng bộ hoàn toàn Miền Bắc Việt Nam, gồm cả miền đồng 
bằng (nghĩa là gồm cả khu Phát Diệm và Bùi Chu - lời tác giả) và 
Hà Nội, Hải Phòng. Tuy Pháp chưa đồng ý nhưng đã cho Việt 
Minh hay rằng nếu như vậy thì Pháp cũng phải được tự do hoàn 
toàn ở Miền Nam, được định nghĩa là phía nam vĩ tuyến 18, từ 
biên giới Lào sang phía Tây nam, khoảng Ba Đồn ...” 

PHÁP NHỜ NGA ỦNG HỘ ĐIỀU ĐÌNH GIỮ CỨ ĐIỂM 
Sau đó, Pháp nhờ cậy Nga (Trưởng phái đoàn Nga ở Geneva là ông Zhu-

kov-Kingsbury) can thiệp với chính phủ Việt Minh để chấp nhận. Như ghi 
lại trong chương sau: cuối tháng 6, 1954 phái đoàn Mỹ tại Geneva báo cáo 
về Washington là “cả Nga và Trung Quốc đều lo ngại về sự can thiệp quân 
sự của Mỹ tại Đông dương. Bởi vậy, chính Nga cũng muốn giúp tìm cách dàn 
xếp một thỏa hiệp để Pháp giữ lại một khu vực ở miền Bắc.” Nhưng Pháp đã 
không thành công trong việc này. Tuy Pháp chưa đồng ý chia đất, nhưng nói 
đến ‘vỹ tuyến’ là nói tới phân chia rồi. Mặt khác, lập trường chia cắt lãnh thổ 
thì phía chính phủ Miền Nam đã quyết liệt chống đối. Bởi vậy bây giờ Pháp 
muốn nhờ Mỹ thuyết phục chính phủ Sài Gòn. Ông Smith báo cáo tiếp: 

“Chauvel cũng cho hay rằng vì phía chính phủ Miền Nam chưa 
biết gì rõ về những đề nghị này nên dù có thể chấp nhận được đối 
với Pháp thì cũng khó có thể thuyết phục họ (Sài Gòn) đồng ý, mà 
việc này lại là cần thiết trong mấy ngày tới. Ông ta cho rằng về việc 
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này Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, ông Donald Heath có thể giúp (để thuyết 
phục chính phủ Miền Nam). 
“Tôi cũng yêu cầu ông ta phải luôn thông tin cho chúng ta theo dõi 
tất cả những đàm phán vì chúng ta không muốn bị đặt trước một 
sự đã rồi, một hiệp định hay một sự sắp xếp mà chúng ta không thể 
chấp nhận, và vì vậy phải tách rời ra, không dính líu vào hòa đàm, 
và Chauvel hoàn toàn đồng ý.” 
Smith 

Ngày hôm sau, Ngoại Trưởng Dulles trả lời ngay cho ông Smith: qua 
một điện tín trên căn bản là:[19] 

Washington 
Ngày 17 tháng 5, 1954 
Điện tín TEDUL 212 
• “Việc chia cắt đất đai sẽ dẫn tới tình trạng là Cộng sản sẽ chiếm 

trọn Việt Nam; 
• Chưa thấy Việt Minh trả lời gì về việc di tản quân đội Pháp và 

số người Công Giáo từ Miền Bắc (đa số là ở khu vực Phát Diệm 
– Bùi Chu – lời tác giả). Bởi vậy 

• Hoa kỳ sẽ không (nhắc lại là không) tham dự vào bất cứ toan 
tính nào nhằm thuyết phục chính phủ không Cộng sản ở Miền 
Nam để họ phải chấp nhận sự chia cắt này.” 

Trong chương sau, ta sẽ thấy trong ‘Kế hoạch 7 điểm’ một đề nghị mật 
giữa hai chính phủ Anh-Mỹ là đòi hỏi Pháp phải gói ghém vào bất cứ hiệp 
định nào sẽ được ký kết một điều khoản để “Giữ lại tối thiểu là một nửa 
nước Việt Nam ở phía Nam, và nếu có thể, giữ lại một cứ điểm ở miền 
Đồng bằng Bắc Việt...” 

SỢ GIỐNG BERLIN, CAO ỦY PHÁP PAUL ELY KHÔNG 
ĐỒNG Ý 

Nhưng lập trường giữ lại những cứ điểm ở Miền Bắc lốm đốm như ‘da 
beo’ lại không được sự đồng ý của Tướng Paul Ely, Cao ủy Pháp tại Đông 
Dương. Ely là người đã hết sức bất bình với Mỹ về trận Điện Biên Phủ vì ông 
nói rằng Mỹ đã thất hứa: ông quả quyết rằng chính Tướng Matthew Ridg-
way, Tham Mưu Trưởng Lục quân Hoa Kỳ đã hứa hẹn với ông là sẽ yểm trợ 
mà rồi cuối cùng đã bội ước (xem Chương 6). Cùng ngày 17 tháng 6, ông 
Smith gửi điện tín ghi số ‘193’ từ Geneva về Washington báo cáo:[20] 
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Geneva Ngày 17 tháng 6, 1954 
Điện tín DULTE 193 
“Ông Chauvel cho tôi xem một bản ghi chép do chính Tướng Ely, 
với tư cách về chính trị (Cao ủy Đông Dương) đã viết tay thúc dục 
chính phủ Pháp không nên chọn giải pháp giữ lại bất cứ khu vực cứ 
điểm nào ở miền đồng bằng Bắc Việt (ngụ ý Phát Diệm-Bùi Chu, 
lời tác giả), và nên chọn sự phân chia dứt khoát lãnh thổ.” 

Nghe vậy, ông Smith rất bất bình và đã có lời nặng nhẹ với ông Chauvel. 
Ông Smith viết thêm: 

“Tôi đã không thể (tôi xin nhắc lại là không thể cưỡng được việc 
tỏ rõ thái độ khinh thường đối với giải pháp ‘bán đứng’ khu vực 
cuối cùng còn lại ở Miền Bắc như kiểu này và cho ông Chauvel hay 
là Hoa kỳ không thể (tôi xin nhắc lại không thể trong bất cứ hoàn 
cảnh nào công khai dính líu tới một giải pháp như vậy.” 
Smith 

Về giải pháp phân chia thì phía Chính phủ Quốc Gia tiếp tục chống đối. 
Vì vậy, Pháp có trình bày cho Mỹ rằng đây là giải pháp tốt nhất: thà giữ lại 
được một miền Nam rõ ràng và trọn vẹn còn hơn là giữ những khu vực ở rải 
rác tại Miền Bắc. Ngay hôm sau, ông Smith báo cáo từ Geneva là Pháp đã 
đưa ra bốn lý do để trình bày với Mỹ, và nhờ Mỹ thuyết phục chính phủ Sài 
Gòn là:[21] 

Geneva 
Ngày 18 tháng 5, 1954 
Điện tín DULTE 195 
1. “Giải pháp da beo” (tức là giữ lại những khu như Phát Diệm-

Bùi Chu, lời tác giả) là không thực tế và rất khó thi hành về sau 
này, bởi vậy, nên chọn một tuyến phân chia quân sự rõ ràng và 
đàng sau tuyến đó cũng không nhường một cứ điểm nào cho 
Việt Minh, để rồi sẽ làm bất cứ cái gì có thể để giúp củng cố 
Chính phủ Miền Nam (tới đây, chúng tôi xin mở ngoặc để nhắc 
độc giả về chuyện ông Henry Kissinger đã chọn giải pháp da 
beo” tại Hòa đàm Paris để quân đội Bắc Việt đồn trú rải rác trên 
khắp lãnh thổ Miền Nam); 

2. Vì Quốc Hội Pháp không thể chấp nhận những điều kiện do 
Mỹ đưa ra để can thiệp quân sự (5 điều kiện như đề cập trong 
Chương 6), chính phủ Pháp không còn sự lựa chọn nào hơn là 
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chấp nhận một giải pháp tốt nhất có thể, để còn cứu vãn được 
một thế mạnh ở dưới vùng ranh giới phân chia; 

3. Ranh giới này sẽ ở khoảng vĩ tuyến 19 chạy từ Đồng Hới tới 
Thaknek (Lào); và 

4. Lực lượng quân đội Liên Hiệp Pháp sẽ được di tản từ Bắc vào để 
trấn đóng từ tuyến này. 

Về điểm thứ nhất, giải pháp ‘da beo’ là không thực tế và rất khó thi hành 
thì cũng có lý, vì như trường hợp Đồng minh giữ lại cứ điểm ở Tây Berlin, sau 
này đã đưa tới khủng hoảng khi Nga ngăn chặn đường nhập thành, bắt buộc 
phải tiếp tế bằng một ‘cầu không vận’, sau đó Nga lại xây bức tường Berlin 
(xem Chương 2). 

Theo báo cáo của ông Smith, Chauvel nói rằng vì “Pháp sắp sửa đặt vấn 
đề chia cắt lãnh thổ với chính phủ Sài Gòn, Pháp yêu cầu chính phủ Mỹ nên 
xem xét để tìm cách kín đáo thuyết phục Sài Gòn rằng đây là kết quả tốt 
nhất mà Pháp có thể thâu lượm được trong hoàn cảnh hiện nay.” 

[Nơi đây tôi cũng xin mở ngoặc để nhắc tới một văn thơ của Tổng Thống 
Nixon gửi Tổng Thống Thiệu, trong đó ông cũng viết giống như vậy về Hiệp 
Định Paris: “Đây là kết quả tốt nhất mà chúng tôi có thể thu lượm được trong 
hoàn cảnh hiện nay (thư đề ngày 16 tháng 10, 1972).] 

THỦ TƯỚNG NGÔ ĐÌNH DIỆM XÚC ĐỘNG KHI MẤT 
PHÁT DIỆM 

Dù Pháp yêu cầu Mỹ thuyết phục Sài Gòn, Mỹ vẫn không áp lực và tiếp 
tục ủng hộ lập trường chống phân chia lãnh thổ. Chauvel năn nỉ: nếu Mỹ có 
nhất định tách rời ra khỏi lập trường của Pháp thì cũng đừng làm cho chính 
phủ Sài Gòn nghĩ rằng chính Mỹ khuyến khích họ phản đối hiệp định sắp 
được ký kết. Nhưng với sự ủng hộ của Mỹ, Chính phủ Sài Gòn tiếp tục chống 
đối kịch liệt việc phân chia lãnh thổ và không giữ lại những cứ điểm ở Miền 
Bắc. Lập truờng này lại càng rõ ràng khi Chính phủ Ngô Đình Diệm chấp 
chính vào ngày 7 tháng 7, 1954. 

Ông Smith báo cáo thêm: 
“Có nhiều chứng cớ cho thấy rằng chỉ vào khoảng đầu tháng 7, 
chính phủ Bảo Đại mới biết việc Pháp dứt khoát chia đất; và theo 
nguồn tin của CIA, ông Diệm hết sức bất mãn về việc đã bỏ hẳn 
miền Bắc thay vì tranh đấu để giữ lại một chỗ đứng ở đó. Ông ta tin 
chắc rằng, phân chia lãnh thổ là tự vẫn, vì đã chấm dứt việc kháng 
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chiến chống Việt Minh vẫn có thể nuôi dưỡng được từ một cứ điểm 
ở Miền Bắc. Ngoài ra ông còn chắc chắn rằng Pháp chỉ muốn giữ 
một chỗ đứng ở miền Nam, để rồi vận dụng các lực lượng quân sự 
độc lập ở đây, như lực lượng vũ trang của các giáo phái là những đối 
tượng Pháp còn đang yểm trợ về vũ trang, để đi tới mục đích riêng 
của mình.” 

(Độc giả nhớ lại là cũng chỉ vào khoảng tháng 7, 1972, VNCH mới 
được biết dứt khoát về việc toàn bộ quân đội Mỹ sẽ đơn phương rút hết 
khỏi Miền Nam). 

Trong một tài liệu mật, Chuẩn tướng Edward Landsdale viết về ông 
Ngô Đình Diệm về nước sau khi Quốc Trưởng Bảo Đại bổ nhiệm ông làm 
Thủ tướng. Ngày 29 tháng 6 khi ông mới trở về Sài Gòn thì có tin Phát Diệm 
bị bỏ ngỏ: 

“Tôi còn nhớ nỗi đau đớn của ông Diệm vào ngày Phát Diệm rơi vào tay 
Cộng sản... nhiều người cứ nghĩ ông ta là một con người quan liêu sống 
cách biệt mọi người (‘aloof mandarin’) và không bao giờ bày tỏ cảm 
nghĩ của mình cho người khác biết, nhất là những khi ông lâm vào cảnh 
ngặt nghèo. Thế nhưng đã có ba lần ông ta không cầm nổi xúc động 
(‘cried on my shoulder’), và trường hợp mất Phát Diệm là một.”[22] 

[Hai trường hợp khác là khi Tướng Trịnh Minh Thế bị tử trận và khi 
phải miễn cưỡng chấp nhận việc truất phế Quốc trưởng Bảo Đại]. 

Nhà thờ Chính tòa (Nhà Thờ Đá) Phát Diệm. Hình: Đức Thắng Photo



CHƯƠNG 8
ĐẰNG SAU CUỘC DI CƯ  

BẮC - NAM 

Con đường tới Điện Biên Phủ trên vùng Thượng Du Bắc Việt lại nối 
dài sang tới tận Geneva bên Thụy Sĩ. Sau khi Pháp thất trận, Mỹ khuyên 
Pháp chớ có điều đình trong chiến bại. Pháp không nghe, nhất định đưa 
vấn đề Đông Dương ra thương thuyết tại Hội nghị Geneva. Trên căn bản 
hoàn toàn độc lập, chính phủ Bảo Đại liền thực thi quyền tự quyết để 
cùng với Hoa Kỳ chống đối việc chia cắt lãnh thổ, và khi không thể được 
thì đã cùng với Mỹ và Anh tranh đấu thành công một kế hoạch 7 điểm 
gồm cả việc cho phép tự do vận chuyển những người muốn di cư từ khu 
vực này sang khu vực kia. 

Từng đoàn rồi lại từng đoàn, phần lớn là những người nông dân từ 
miền đồng bằng sông Hồng đã theo nhau gồng gánh ra đi. Nhưng đoàn 
người di cư lúc ấy chỉ biết rằng Mỹ giúp TT Diệm vận chuyển họ vào 
Miền Nam để đi tìm tự do. Ít ai biết được rằng lý do sâu xa hơn nữa của 
cuộc di cư vĩ đại là một sự sắp xếp khác ở hậu trường. 

“Chúng tôi muốn sống” hàng hàng lớp lớp người ra đi đã tâm nguyện 
như vậy khi bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi “Sang Phía Tự Do.” 
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“Đi về Miền Nam, 
miền hương thơm bông lúa tràn ngập đầy đồng; 

Đi về Miền Nam, 
miền xinh tươi đất rộng cùng chung nguồn sống” 

V à cứ như thế, dưới tiếng hát trong tâm tưởng, từng đoàn người 
gồng gánh ra đi. Họ đi về hướng Nam giống như cha ông của 
mình từ bao nhiêu thế kỷ trước. Bây giờ lại còn một động lực mới 

và mãnh liệt khác, đó là đi tìm tự do: ‘chúng tôi muốn sống!’, như tên gọi 
một cuốn phim nổi tiếng của đồng bào di cư sau này. Cuối tháng 6, dù hiệp 
định đình chiến chưa ký kết nhưng quân đội Pháp và Quốc gia đã rút lui khỏi 
nhiều địa điểm ở đồng bằng Bắc Việt nên nhiều người bắt đầu di tản về các 
đô thị, đặc biệt là Hải Phòng. Trong số này giáo dân vùng Phát Diệm - Bùi 
Chu là lớp người ra đi đầu tiên. Tuy nhiên phong trào di cư chỉ thực sự bắt 
đầu khi Hoa Kỳ phát động một kế hoạch gọi là ‘Sang phía Tự do’ (Passage to 
Freedom) vào tháng 8, 1954. 

Hầu hết đoàn người di cư lúc ấy, trong đó có tác giả, chỉ biết là Mỹ giúp 
họ đi tìm tự do chứ không ai biết lý do sâu xa hơn nữa của cuộc di tản này. 
Thực ra thì đằng sau lý do nhân đạo, lý do chính yếu nữa là sự sắp xếp khác 
ở hậu trường. 

Sau Điện Biên Phủ, Mỹ khuyên Pháp không nên điều đình khi đang thua 
trận, nhưng Pháp không nghe vì nhân dân Pháp lúc ấy đã quá chán ghét 
chiến tranh. Bởi vậy, Mỹ cùng với Anh đem ra ‘Đề Nghị 7 Điểm’ để đàm phán, 
trong đó có hai điều khoản quan trọng: 

• tổng tuyển cử để đi tới thống nhất, và 
• người dân cả hai bên được tự do di chuyển từ vùng này sang 

vùng kia. 
Đồng thời, Mỹ vẫn hỗ trợ lập trường của Chính phủ Quốc gia chống 

chia đất. Kết quả sau cùng là một hiệp định chia đôi lãnh thổ. Cả Hoa kỳ lẫn 
phía Quốc gia đều không ký vào Hiệp định Geneva, tuy rằng hiệp định này 
đại cương cũng phù hợp với ‘đề nghị 7 điểm’ của Mỹ-Anh, vì có bao gồm cả 
hai điều khoản trên. Thế nhưng ranh giới phân chia lại không thuận lợi cho 
Miền Nam về phương diện dân số. Nếu có tổng tuyển cử vào hai năm sau thì 
nguyên về số người bỏ phiếu, Miền Bắc cũng đã đông hơn Miền Nam rồi. 
Vậy chỉ còn có cách tăng dân số cho Miền Nam bằng một phong trào di cư, 
nhất là tăng thành phần nhân sĩ trí thức từ Miền Bắc.
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MỸ KHUYÊN PHÁP KHÔNG NÊN ĐIỀU ĐÌNH 
Sau Điện Biên Phủ, Mỹ nhất mực khuyên Pháp không nên điều đình 

ngưng chiến khi đang thua trận, nhưng Pháp thì lại nghĩ khác. Ngay từ tháng 
7, 1953, khi có hội nghị tại Panmunjom để bàn về việc ngưng chiến ở Triều 
Tiên, Ngoại trưởng Pháp Georges Bidault (1899-1983) đã nói với Ngoại 
trưởng Mỹ Dulles rằng nhân dân Pháp sẽ không thể hiểu tại sao một giải 
pháp ngừng chiến được coi như là thích hợp cho Triều Tiên mà lại không 
thích hợp cho Đông Dương? Dulles trả lời:[1] 

“Điều đình khi không có sự lựa chọn nào khác thì thường đi tới 
thất bại. Trong trường hợp Triều Tiên thì chúng tôi có sự lựa 
chọn, phía Cộng sản hiểu rõ lời cảnh cáo của Hoa Kỳ là chúng 
tôi sẽ dùng một phương tiện không mấy tốt đẹp mà chúng 
tôi có sẵn trong tay (khí giới nguyên tử) để giải quyết nếu họ 
không đồng ý và theo đuổi một sự lựa chọn khác.” 

Nhận xét rằng thắng trận là cần thiết cho bất cứ hòa đàm nào, Dulles 
khuyên Pháp hãy cố tiếp tục Kế Hoạch Navarre để chiến đấu, dù không phải 
là để chiến thắng thì ít nhất cũng làm cho Pháp ở vào thế mạnh hơn nếu phải 
thương thuyết về hòa bình. Vì Pháp đang thua trận, Hoa Kỳ không muốn 
đi tới một hòa đàm, nhưng trước áp lực rất mạnh của Pháp - Pháp dọa sẽ 
không tham gia ‘Cộng Đồng Liên Phòng Âu Châu’ (EDC) - sau cùng tại cuộc 
họp các Bộ trưởng Ngoại giao ở Berlin vào tháng 2, 1954, ông Dulles đã phải 
miễn cưỡng chấp nhận ghi vấn đề Đông Dương vào nghị trình của Hội nghị 
Geneva cho gọi là có. 

CHÍNH PHỦ BẢO ĐẠI CÙNG VỚI HOA KỲ PHẢN ĐỐI CHIA 
CẮT LÃNH THỔ 

Tuy đã ghi vào nghị trình, nhưng trong thực tế, ông Dulles lại có những 
hành động bất cộng tác. Ngày 2 tháng 5, 1954 ông gửi điện văn cho Thứ 
Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Bedell Smith, người cầm đầu phái đoàn Mỹ 
tại Geneva, nói tới những chỉ thị rõ ràng đã được Tổng Thống chấp thuận để 
hướng dẫn phái đoàn Mỹ khi Hội nghị bước vào giai đoạn bàn định về vấn đề 
Đông Dương:[2] 

“Ông không được thương thuyết gì với phái đoàn của Trung 
Quốc hay của bất cứ nước nào mà không được Hoa Kỳ công 
nhận về ngoại giao... theo bất cứ thể thức nào nếu nó dẫn đến 
sự nhận định sai lầm về chỗ đứng của chính phủ đó... 
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Nhắc lại cho ông Smith về mục đích giới hạn của việc Mỹ tham gia Hội 
nghị Geneva là khác với mục đích của Pháp và Anh, ông Ngoại trưởng thêm: 

“Việc Hoa Kỳ tham dự vào hội nghị Geneva trong giai đoạn bàn về 
vấn đề Đông Dương chỉ là để giúp cho Hội nghị đi tới những quyết 
định có thể giúp cho các dân tộc nơi đây được sống trong hòa bình, 
độc lập về lãnh thổ và chính trị, và có được những chính phủ ổn 
định và tự do... Điều này có nghĩa rằng những dân tộc này không bị 
sát nhập vào khối Cộng sản độc tài đế quốc... 

Rồi ông Dulles đi tới kết luận về vai trò của Mỹ tại Hội nghị: 
“Nếu ông nhận xét rằng việc tham gia vào hội nghị trong giai 
đoạn này có thể dẫn tới việc Hoa Kỳ phải liên lụy vào kết quả của 
một giải pháp trái với chính sách của Hoa Kỳ thì ông phải báo 
cáo ngay về chính phủ và đề nghị Hoa Kỳ nên rút ra khỏi hội nghị 
hoặc là giới hạn vai trò của Hoa Kỳ chỉ là một quan sát viên. 
“Và nếu tình hình tại hội nghị diễn biến quá nhanh và đòi hỏi những 
hành động mà ông không có đủ thời giờ để xin ý kiến Washington 
thì ông có thể tự mình quyết định lấy. 
Dulles 

Chẳng cần giữ kín về những điểm này, ông Ngoại trưởng còn thêm: “Ông 
được phép thông báo cho những phái đoàn khác tại Geneva về những chỉ thị này.” 
Như vậy là mọi phía đều biết rõ ràng về lập trường cứng rắn của Hoa kỳ, nó 
có tác dụng là ủng hộ lập trường của phía chính phủ Việt Nam Quốc Gia. 
Nơi đây chúng tôi nhắc lại một giai thoại vào thời điểm này: Ngoại trưởng 
Foster Dulles đã từ chối không bắt tay ông Chu Ân Lai, Trưởng Phái đoàn 
Trung Quốc đi dự Hội Nghị Geneva. Việc này làm cho ông Chu rất xúc phạm 
như TT Nixon đã viết lại sau này. Cho nên trong chuyến viếng thăm Trung 
Quốc đầu năm 1972, vừa xuống khỏi máy bay khi đáp xuống phi trường Bắc 
Kinh, ông Nixon đã đi thẳng tới ông Chu và đưa tay ra trước để bắt tay.[3] 

VIỆT NAM THỰC THI QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC TẠI 
GENEVA 

Về phía chính phủ Bảo Đại thì sau bao nhiêu cố gắng để thôi thúc Pháp 
trả lại độc lập cho Việt Nam, sau cùng vào gần lúc hấp hối của Điện Biên Phủ 
(ngày 28 tháng 4, 1954), chính phủ Pháp mới tuyên bố trong một thông cáo 
chung Việt-Pháp là kể từ nay, Pháp trả lại ‘độc lập hoàn toàn’ cho Việt Nam. 
Đây là kết quả của những cuộc thương thuyết khó khăn giữa hai bên bắt đầu 
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từ tháng 7, 1953. Lúc ấy Pháp bị áp lực của Mỹ phải định nghĩa rõ ràng thế 
nào là bản chất của mối quan hệ Việt-Pháp. 

Ngày 4 tháng 6, 1954, Quốc hội Pháp phê chuẩn ‘Hiệp ước Độc lập’ 
(Treaty of Independence): Việt Nam được chính thức công nhận là “một 
nước hoàn toàn độc lập và là một quốc gia tự trị với đầy đủ quyền hạn theo luật 
quốc tế.”[4] Như vậy, ‘Hiệp Ước Patenôtre ký ngày 8 tháng 8, 1884 giữa Đại 
Nam Hoàng Đế và Chính phủ cộng Hòa Pháp Quốc’ bây giờ được hủy bỏ. 

Trên căn bản hoàn toàn mới này, chính phủ Bảo Đại liền thực thi ngay 
quyền tự quyết dân tộc tại Geneva. Ngay từ khi Hội nghị bắt đầu, vì nghi 
ngờ rằng Pháp sắp đi tới việc chia đôi đất nước (giống như giải pháp ở Đại 
Hàn và Đức quốc) Việt nam đã yêu cầu Pháp phải cam kết bằng văn bản rằng 
sẽ không thương thuyết về việc việc phân chia lãnh lãnh thổ (như đề cập 
trong chương trước) và Pháp đã đồng ý (như đề cập tới trong chương trước) 
nhưng ngày 12 tháng 6 thì chính phủ Laniel sụp đổ và tân chính phủ Pierre 
Mendès-France đã thay đổi lập trường. Ngày 17 tháng 6, Quốc Hội Pháp đề 
cử ông làm thủ tướng với số phiếu 419 trên 466 (90%), phản ảnh tinh thần 
chống chiến tranh vào lúc ấy. Ông này tuyên bố ngay:[5] 

“Tôi đã nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng và thận trọng. Tôi đã thăm 
dò các nhà chuyên môn quân sự và ngoại giao nổi tiếng. Quan 
điểm của tôi được xác nhận là một sự điều đình ôn hòa có thể 
thực hiện được. 
“Vậy thì việc ngưng bắn phải thực hiện tức khắc. Chính phủ do 
tôi thành lập quyết định - và họ cũng xác định với đối phương 
của chúng ta - rằng việc này phải hoàn thành nội trong một 
thời hạn là bốn tuần lễ. Chúng ta đang họp hôm nay là ngày 17 
tháng 6. Tôi sẽ đến trước quý vị vào ngày 20 tháng 7, và sẽ báo 
cáo cùng quý vị kết quả đạt được.” 

Tại Washington, bầu không khí hết sức bi quan vì cho rằng thế nào rồi 
Chính phủ Mendes France (bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 6, 1954) cũng 
sẽ đi tới một hiệp định đình chiến. Ngoại trưởng Dulles liền lưu ý ông Bedel 
Smith không nên dính dáng gì vào việc soạn thảo hiệp định này như Pháp đã 
yêu cầu, vì có thể đưa tới sự ngộ nhận là Mỹ đồng ý. “Suy nghĩ của chúng ta 
lúc này,” Dulles đánh điện cho Smith ngày 24 tháng 6, “là vai trò của Hoa kỳ ở 
Geneva sẽ sớm được giới hạn chỉ là vai trò một quan sát viên.”[6] Cùng ngày Thủ 
tướng Anh Churchill và Ngoại trưởng Eden tới Washington họp. Bốn ngày 
sau, hai bên Anh-Mỹ tuyên bố để cảnh cáo phía Việt Minh: “Nếu tại Geneva, 
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Pháp phải đối diện với một đòi hỏi không cho phép tiến tới một hiệp định có thể chấp 
nhận được về Đông Dương thì tình hình quốc tế sẽ trở nên hết sức trầm trọng.”[7] 

Tại Geneva, ngày 12 tháng 5, 1954 đến lần đại biểu của chính phủ Quốc 
Gia Việt Nam phát biểu. Trưởng đoàn là giáo sư Vũ Quốc Định hùng biện 
chống đối việc chia cắt đất nước, nói lên những thành quả của chính phủ 
Quốc gia từ Hiệp Định Élysée (8 tháng 3, 1949): đã thống nhất đất nước, 
được độc lập (trong Liên Hiệp Pháp), tạo được một đạo quân quốc gia, 
được 35 nước công nhận, và đặt nền móng cho một hệ thống hành chính 
hữu hiệu. Và bây giờ (sau khi Quốc hội Pháp phê chuẩn Hiệp Ước Độc Lập 
ngày 4 tháng 6, 1953) đã thành một quốc gia hoàn toàn độc lập và thống 
nhất. Lập trường chống chia cắt đất đai được Trường phái đoàn Mỹ, Tướng 
Bedell Smith nhiệt liệt ủng hộ, nhưng Pháp và Anh hoàn toàn im lặng. 

KẾ HOẠCH 7 ĐIỂM 
Sau đó, Anh-Mỹ đã đồng ý về một kế hoạch 7 điểm để yêu cầu Pháp phải 

gói ghém cho bằng được vào bất cứ hiệp định nào được ký kết. Đây là một 
đề nghị mật giữa hai chính phủ Anh-Mỹ, bao gồm (chữ đậm và gạch dưới là 
do tác giả):[8] 

1. Duy trì sự toàn vẹn và độc lập của Lào, Cao Miên, và Việt Minh phải 
rút khỏi hai nước này; 

2. Giữ lại tối thiểu là một nửa nước Việt Nam ở phía Nam, và nếu 
có thể thì nên giữ lại một cứ điểm ở miền Đồng bằng Bắc Việt. 
Ranh giới chia đôi không thể chỉ nằm ở dưới một tuyến đi từ 
Đồng Hới sang phía Tây; 

3. Không có những điều khoản làm phương hại tới khả năng của Lào, 
Miên, và Miền Nam để duy trì những chính thể ổn định, không 
Cộng sản, đặc biệt là không phương hại tới quyền của những nước 
này được duy trì số quân đầy đủ để giữ an ninh nội địa, nhập cảng 
khí giới, hay sử dụng cố vấn ngoại quốc; 

4. Không có những quy định nào có thể dẫn tới việc mất đi phần đất 
còn lại cho Cộng sản; 

5. Không có những điều khoản nào ngăn cấm việc cuối cùng là sẽ đi tới 
thống nhất bằng phương pháp hòa bình; 

6. Phải có điều khoản cho phép việc chuyển vận dễ dàng và nhân 
đạo số người muốn di cư từ khu vực này sang khu vực khác tại 
Việt Nam; và 
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7. Phải có điều khoản quy định “một guồng máy quốc tế hữu hiệu để 
kiểm soát việc thi hành hiệp định.” 

Ngày 6 tháng 7, Đại sứ Mỹ ở Paris, ông Dillon đánh điện về Washington nói 
Pháp đồng ý về 7 điểm này nhưng muốn hiểu rõ hơn về điểm 4 và 5, gián tiếp nói 
về tổng tuyển cử để đi tới thống nhất. Ngay hôm sau, Dulles trả lời rằng ý Hoa kỳ 
muốn nói là cần phải cho Miền Nam một lối xả hơi (breathing spell):[9] 

“Vì tổng tuyển cử rất có thể sẽ dẫn tới việc thống nhất Việt Nam 
dưới quyền ông Hồ Chí Minh, như vậy lại càng phải hoãn lại càng 
lâu càng tốt sau khi đình chiến, và chỉ có cuộc tuyển cử trong điều 
kiện tự do, không bị hăm dọa, để cho những phần tử dân chủ (tại 
Miền Nam) có một cơ hội tốt nhất.” 

Thấy Pháp không rõ ràng về vấn đề này, Dulles dọa là nếu có những điều 
khoản trái ngược với 7 điểm do Anh-Mỹ đòi hỏi, Hoa kỳ sẽ có thể công khai 
không nhìn nhận hiệp định. Mendes France đồng ý ngay, và ngày 14 tháng 
7, ký với Dulles một văn bản xác định vai trò của Mỹ tại bàn hội nghị chỉ là 
một quốc gia thân hữu,” chỉ là phụ đối với vai trò chính là ba Quốc gia Liên 
kết và Pháp, và Pháp công nhận 7 điểm này.[10] 

THÊM ĐẤT ĐAI CHO MIỀN NAM: RANH GIỚI TỪ VĨ 
TUYẾN 13 ĐẨY LÊN 17 

Cuối tháng 6, phái đoàn Mỹ tại Geneva báo cáo về Washington là cả Nga 
và Trung Quốc đều lo ngại về sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Đông dương. 
Bởi vậy, Nga thì tìm cách dàn xếp một thỏa hiệp để Pháp giữ lại một khu vực 
ở miền Bắc, Trung Quốc thì đồng ý sẽ làm áp lực với Việt Minh để chấp nhận 
giải pháp hai giai đoạn: giai đoạn đầu là quân sự tức là ngưng chiến, rồi mới 
tới giai đoạn hai là chính trị: tổng tuyển cử. “Theo Chauvel, ông Chu Ân Lai 
đã có lập trường mới hẳn, đó là công nhận có hai chính phủ ở Việt Nam. Và 
đây là lần đầu tiên ông Chu công nhận Chính phủ Miền Nam là một chính 
phủ hợp pháp.” Tân thủ tướng Pháp, ông Mendes France còn yêu cầu “ông 
Chu áp lực với Hà Nội để sớm đi tới một hiệp định, ông Chu đồng ý giúp.”[11] 

Đối với địa điểm để chia cắt, lúc đầu Pháp đòi chia ở vĩ tuyến 18, sau 
đó đòi đưa lên vĩ tuyến 19, tức là từ đồng Hới tới Thakhek về phía tây. Ngày 
3 tháng 7, Chauvel cho hay phía Việt Minh đòi chia ở vĩ tuyến 13, tức là từ 
khoảng Tuy Hòa. Phía Nga cho hay sở dĩ như vậy là vì trong thực tế, ba tỉnh 
phía nam Faifô (Đà Nẵng) đã ở dưới quyền kiểm soát của Việt Minh, đó là 
Quảng Ngãi, Qui nhơn và Sông Cầu.[12] 
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Về phía Pháp, một mặt thì nhờ Nga Xô và Trung Quốc làm áp lực với 
Việt Minh, mặt khác Mendes France giữ vững lập trường về ranh giới, và 
chỉ thị cho phái đoàn Pháp ở Geneva phải tránh né, đừng tỏ ra rõ là đang 
quá hăm hở đi tới một giải pháp mà phải nhân nhượng về ranh giới. Chỉ thị 
rất rõ ràng là: “Hãy đừng có vì hạn chót do chính Mendes France đưa ra là ngày 
20 tháng 7, mà chấp nhận vĩ tuyến 13 làm ranh giới, vì hạn chót này có thể uyển 
chuyển.”[13] 

Sau cùng, theo như hồ sơ nội bộ Hoa kỳ, “những nhượng bộ từ phía 
Cộng sản đã đưa tới một giải pháp về căn bản, là đã gói ghém tất cả 7 yêu 
sách của Mỹ-Anh.[14] 

Ông Mendes France rất tự hào rằng chính ông đã tranh đấu để kết quả 
về ranh giới chia đôi là vĩ tuyến 17, chứ không phải là vĩ tuyến 13 như Chính 
phủ VNDCCH đòi hỏi. Nhưng dựa vào Hồi ký của Nikita Khrouchtchev, ông 
Bảo Đại cho rằng thực ra “Họ (Việt Minh) đã sẵn sàng chấp nhận vĩ tuyến 18 
hay cao hơn nữa. Họ không ngờ là Pháp lại chịu đầu hàng dễ dàng như vậy.”[15] 

Bình luận về lúc kết thúc Hội nghị Geneva, ông Bảo Đại viết thêm: “Ván 
bài đã được kết thúc dứt khoát, vào phiên họp cuối cùng, ngày 20 tháng 7. 
Người ta phải vặn lại đồng hồ vào nửa đêm của phòng hội nghị, để không 
thể quá thời hạn của ông Mendes France đã ấn định. Ông này như vậy là đã 
thắng cuộc. Thể thức đình chiến đã được ký kết bởi đại diện của hai viên 
Tổng tư lệnh. Tướng Henri Delteil ký thay cho Tướng Paul Ely, và ông Tạ 
Quang Bửu ký thay tướng Võ Nguyên Giáp (đã trở thành Tổng tư lệnh Quân 
Đội Nhân Dân Việt Nam). 

Ngày 21 tháng 7 hội nghị bế mạc bằng một Thông Cáo Chung, chỉ do hai 
viên Tổng thư ký của hội nghị ký.[16] 

Hiệp định Geneva được ký kết với những điều khoản chính: 
• Chia đôi nước việt Nam ra thành Miền Bắc và Miền Nam ở vĩ tuyến 17; 
• Một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức hai năm sau, vào ngày 20 

tháng 7, 1956 để thống nhất đất nước; và 
• Một Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát đình chiến được thành lập; và 
• Một thời hạn là 300 ngày được quy định cho thời gian để hoàn 

tất cuộc chuyển quân; trong thời gian ấy, người dân của cả hai 
bên được tự do di chuyển từ khu vực kiểm soát của bên này sang 
vùng kiểm soát của bên kia.[17] 

[Về điểm này, nên xem “Di Tản và Định cư Tỵ nạn 1954” trong cuốn 
sách Việt Nam, 1945 - 1995 của Giáo sư Lê Xuân Khoa - Chương 6] 
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Cả hai phía Hoa Kỳ lẫn Chính phủ Miền Nam đều không ký vào hiệp 
định. Hoa Kỳ chỉ có một văn bản để tuyên bố rằng “sẽ không dùng vũ lực để 
can thiệp vào hiệp định, nhưng sẽ coi là trầm trọng nếu có những tấn công 
mới, và coi đó là đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.[18] Về phía chính phủ 
Miền Nam, Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ khẳng định ngày 21 tháng 7:[19] 

“Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính 
thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp Định 
cũng như những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu 
xa của dân Việt, Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận 
rằng chính phủ tự dành cho mình quyền tự do hành động để bảo 
vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực 
hiện thống nhất, độc lập và tự do xứ sở.” 

Ông Bảo Đại viết lại là sau ngày ký hiệp định, Sài Gòn treo cờ rũ, tân 
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm long trọng “lên tiếng chống lại sự bất công, 
đã giao cho Cộng sản tất cả Miền Bắc đất nước, lại thêm bốn tỉnh ở Miền 
Trung...”[20] 

‘SANG PHÍA TỰ DO’ 
Sau Geneva, Ngày 3 tháng 8, Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ nhận xét về 

tình hình Đông Dương thật đen tối. Văn kiện NIE (CIA) số ‘63-5-54’ đánh 
giá về tình hình khẳng định là Việt Minh sẽ thắng trong cuộc tổng tuyển cử 
do Hiệp định Geneva ấn định:[21] 

“Việc ký kết những Hiệp định tại Geneva đã đưa tới việc quốc tế 
công nhận quyền lực về quân sự và chính trị của Cộng sản tại Đông 
dương, và đã trao cho quyền lực ấy một căn cứ địa dư rõ rệt để hoạt 
động... 
“Chúng tôi tin rằng Cộng sản sẽ củng cố quyền lực tại miền Bắc 
Việt Nam một cách dễ dàng... Dù sao đi nữa, từ bàn đạp ở lãnh thổ 
này, Việt Minh sẽ tăng cường những hoạt động của Cộng sản trên 
toàn lãnh thổ Đông Dương... 
“Và cũng có thể rằng vào một thời điểm nào đó trong hai năm tới, 
chính phủ Miền Nam có thể bị lật đổ và tước đoạt bởi những thành 
phần muốn điều đình với Miền Bắc để đi tới thống nhất dù rằng 
dưới sự thống trị của Cộng sản. 
Nếu cuộc tổng tuyển cử (như được ấn định tại Geneva) được tổ 
chức vào tháng 7, 1956, và nếu Việt Minh không làm việc gì phương 
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hại tới triển vọng chính trị của họ, thì hầu như chắc chắn là Việt 
Minh sẽ thắng cử...” 

ĐẰNG SAU CUỘC DI CƯ: TT EISENHOWER NHÌN TRƯỚC 
VỀ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ 1956 

Và đó là vấn đề. Nhìn trước về cuộc tổng tuyển cử được ấn định trong 
hai năm tới, chính Tổng thống Eisenhower cho rằng Hà Nội sẽ có thể chiếm 
được 80% số phiếu.[22] Đó là vì dân số Miền Bắc đã đông hơn ở Miền Nam, rồi 
lại phải cộng thêm số phiếu của những người theo cộng sản ở Miền Nam.[23] 
Vào thời điểm ấy, dân số miền Bắc vĩ tuyến là 13,6 triệu, và dân số miền Nam 
là gần 12 triệu, cách nhau 1.6 triệu người hay trên 6% tổng số toàn dân. Bởi 
vậy Hoa Kỳ khuyến cáo chính phủ Sài Gòn phải tìm mọi cách để di chuyển 
thêm số dân từ Bắc vào để ít nhất cũng cân bằng dân số, hoặc nhiều hơn thì 
càng tốt. Một chiến dịch lấy tên ‘Sang Phía Tự Do’ (Passage to Freedom) 
được phát động theo diễn tiến như sau:[24] 

Chỉ trên hai tuần sau Hiệp Định Geneva, ngày 8 tháng 8 1954, Tòa Đại 
sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi bộ Ngoại Giao Việt Nam một Thông Cáo: 

“Ngày 6 tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ có nhận được một yêu cầu của 
chính phủ Việt Nam xin Hoa Kỳ giúp vận chuyển 100,000 người di 
cư từ miền Bắc là miền sắp được giao cho Việt Minh, để vào miền 
Nam là miền đặt dưới sự chống cộng của chính phủ miền Nam. 
Ngày 8 tháng 8 Hoa Kỳ đã trả lời như sau: 
“Chính phủ Hoa Kỳ ước mong giúp cho chính phủ Việt Nam tất 
cả những sự yểm trợ hợp lý để di tản ra khỏi địa hạt được ấn định 
bởi hiệp định đình chiến tất cả những người công dân không muốn 
sống với những bất ổn đen tối dưới chính thể Cộng sản. 
“Hoa Kỳ cũng nhận xét rằng nếu chỉ giúp vận chuyển những người 
này thì không đủ để giải quyết vấn đề cho họ hay cho chính phủ 
Việt Nam. Bởi vậy Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ thêm những phương 
tiện cần thiết để giúp cho đoàn người di cư thoát khỏi sự thống 
trị của Việt Minh, và để họ có thể bắt đầu lại cuộc sống dưới một 
chính phủ đo chính họ lựa chọn. Và như vậy, họ sẽ một cơ hội tốt 
nhất để đóng góp vào sức mạnh của chính phủ đó bằng những cố 
gắng của mình. 
“Tòa Đại sứ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cộng tác với chính phủ Việt Nam để 
bảo đảm cho những hỗ trợ ấy được sử dụng hữu hiệu đáp ứng nhu 
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cầu của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Hoa Kỳ cũng mong đợi 
sự cộng tác tối đa của chính phủ Việt Nam để thi hành công tác này 
cho có kết quả mỹ mãn.” 

• Ngày 20 tháng 8, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia xác định (trong Huấn 
thị 5429/2):[25] 

“Hoa kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp việc di chuyển từ Bắc Việt và định 
cư những người không muốn sống dưới chế độ Cộng sản.” 

• Hai ngày sau, một Thông cáo của tòa Bạch Ốc đề ngày 22 tháng 8, 
1954 được phổ biến rộng rãi, đài VOA đọc đi đọc lại nhiều lần:[26] 

“Hiệp định ngưng bắn chấm dứt chiến tranh Việt Nam đã cho phép 
những người ở cả hai bên ranh giới phân chia tại vĩ tuyến 17 được tự 
do di chuyển tới nơi do họ chọn lựa. Tất cả miền Bắc Việt Nam gồm 
đồng bằng sông Hồng Hà còn gọi là Bắc Việt sẽ được tạm thời giao 
cho chính phủ Việt Minh do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo. 
“Bao nhiêu ngàn người di cư từ Bắc Việt vì sợ phải sống dưới ách 
Cộng Sản đang di chuyển vào miền Nam tự do. Chính phủ Pháp 
đã vui lòng chuyên chở những người di tản này, và cả Thủy quân và 
Không quân Pháp đang hoạt động để thi hành công tác này. 
“Không quân Pháp hiện nay đang chuyên chở 3,400 người một 
ngày từ các phi trường Hà Nội, Hải Phòng tới Saigon. Và cũng như 
vậy Hải quân Pháp đang chuyên chở đoàn người di tản cùng với lực 
lượng viễn chinh Pháp vào Saigon. 
“Tuy nhiên, vì số người di cư ngày càng tăng nhanh nên cả chính 
phủ Pháp lẫn Việt Nam đều yêu cầu Hoa Kỳ yểm trợ thêm cho việc 
chuyên chở những người công dân Việt Nam nào muốn từ bỏ nhà 
cửa của họ để được sống tự do. 
“Hoa Kỳ đã nhanh chóng chấp nhận lời yêu cầu này. Chính phủ 
Pháp và Việt Nam có hoàn toàn trách nhiệm để chăm lo cho những 
người công dân muốn từ bỏ miền đồng bằng sông Hồng. Chính 
phủ Hoa Kỳ không những đang dùng những tàu bè để chuyên chở 
những người di cư và đồng thời còn giúp xây cất lều trại và những 
phương tiện để lo cho người di tản khi họ tới nơi.” Ở Sài Gòn, 
Tướng 0’Daniel thành lập một ‘Nhóm Hỗ Trợ Di Tản’, đặt trụ sở 
tại 461 Đường Galliani (Trần Hưng Đạo) để cùng hoạt động với 
những đoàn tàu của Hai Quân Mỹ do ‘Ủy Ban Đặc Nhiệm 90’ đặt 
dưới quyền điều khiển của Phó Đề đốc Lorenzo S. Sabin.[27] 
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NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐẦY KỶ NIỆM 
Trên những con tàu quen thuộc với đoàn người di cư Bắc Việt và hình 

ảnh còn được lưu lại đầy đủ, nổi tiếng là tàu Bayfield và Skagit. Trên boong 
tàu Bayfield, bốn người lính hải quân Mỹ với binh phục chỉnh tề mang một 
biểu ngữ thật to với ba hàng chữ lớn, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: “THIS IS 
YOUR PASSAGE TO FREEDOM - SANG PHÍA TỰ DO” để chào đón đoàn 
người di cư lên con tàu USS Bayfield ngày 3 tháng 9, 1954 (khác hẳn với 
cảnh hải quân Mỹ khám người, tước súng khi binh sĩ VNCH lên tầu vào ngày 
cuối cùng). 

Những hình ảnh được ghi làm kỷ niệm gồm nhiều cảnh cảm động: người 
lính hải quân Mỹ giúp những người phụ nữ Việt Nam lên tàu; các cha tuyên 
úy yên ủi những người mẹ bồng con thơ, bác sĩ tiêm, chủng, săn sóc thuốc 
men, phân phát thực phẩm, nước uống. Bao nhiêu cử chỉ đấy tình người. 

Khi đoàn di cư tới nơi lại phải có nơi ăn, chỗ ở. Ngày 27 tháng 8, tàu Ep-
ping Forest đã tới Vũng Tàu giúp chính phủ Việt Nam xây cất trại cho 15,000 
người. Sau đó tới các trại ở Đà Nẵng và nhiều địa điểm khác.[28] 

“XIN CỨU CHÚNG TÔI CHO KHỎI SỰ DỮ” 
Tàu USS Montague nhổ neo từ Phi Luật Tân trực chỉ vào Vịnh Hạ Long 

về phía nam Hải Phòng vào tháng 8, 1954 khi chương trình Sang Phía Tự 
Do” bắt đầu. Sứ mệnh của con tàu này là giúp thuyền chuyển số người di cư 
được những tàu Pháp chở ra ngoài Vịnh. Trên tàu, có bác sĩ Dooley vừa săn 
sóc sức khỏe vừa giúp thông dịch vì ông nói được tiếng Pháp. Tom Dooley 
(1927-1961) đã trở thành một huyền thoại đối với đoàn người di cư lúc ấy, vì 
ngoài lòng bác ái, tận tâm thi hành công tác y tế trên các tàu và nhất là trong 
các trại tại Hải phòng, ông còn vận động với nhân dân Hoa kỳ, đặc biệt là 
người Công Giáo để hỗ trợ cho công việc này.[29] 

Với kinh nghiệm ban đầu, ông viết một bài thật dài tựa để “Xin cứu chúng 
tôi cho khỏi sự dữ” (trích từ kinh “Lạy Cha”) trên báo Reader s Digest, một 
nguyệt san rất phổ thông tại Mỹ. Bài này nói về “nỗi thống khổ về số phận 
của những người muốn di cư vào Nam, họ bị Việt Minh chèn ép, ngăn cản. 
Phần đông là người nông dân, Công giáo từ miền châu thổ Bắc Việt muốn 
đi tìm tự do.” Ông thuật lại những cảnh đau thương của người Thiên Chúa 
Giáo: “Họ bị hành hạ, có những trường hợp cũng đau đớn như Chúa Giê Su 
bị treo trên thập giá.” Nhiều người cho là ông đã thêu dệt thêm nhiều cảnh 
thống khổ để làm tăng tính cách thuyết phục.[30] 



khi đồng minh nhảy vào   [ 155 ]

Bài báo được rất nhiều người đọc và gây tiếng vang lớn. Theo tài liệu nội 
bộ Hoa Kỳ thì lúc ấy chính ông Dooley cũng không biết rằng cơ quan CIA 
đang cố giữ ông lại ở Việt Nam trong suốt thời gian di tản để giúp thực hiện 
một mục tiêu khác, đó là di chuyển thêm số dân vào Miền Nam vì Hiệp định 
Geneva ấn định sẽ có một cuộc tổng tuyển cử ở Việt Nam vào năm 1956 để 
đi tới thống nhất lãnh thổ. 

LÝ DO ĐÀNG SAU CUỘC DI CƯ VĨ ĐẠI[31] 
Lúc đầu, Thủ tướng Ngô đình Diệm chỉ nghĩ tới con số di cư là 100,000 

người để yêu cầu Mỹ giúp chuyên chở như thông cáo của tòa đại sứ Mỹ gửi Bộ 
Ngoại giao Việt Nam ngày 8 tháng 8, 1954 trích dẫn trên đây. Về phía Pháp 
thì chỉ ước tính có 30,000 người. Sau cùng, Thủ tướng Diệm quyết định vận 
động sự ủng hộ của nhân dân Hoa Kỳ để yểm trợ phong trào di cư tối đa. 

Tại Washington, Chính phủ Eisenhower tính toán là cuộc tổng tuyển 
cử để thống nhất đất nước do Hiệp định Geneve ấn định vào hai năm sau sẽ 
hết sức bất lợi cho Thế giới Tự do, đó là vì dân số hai miền Bắc - Nam không 
đồng đều. Cho nên phải làm sao cho cán cân được thăng bằng: cổ động và 
vận chuyển thêm cho thật nhiều người từ Miền Bắc vào Miền Nam. Công 
việc này được trao cho Đại tá Edward Lansdale (1908-1987). Ông là người 
đã từng hoạt động trong cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS (sau này thành CIA). 
Một kế hoạch ‘Sang Phía Tự do’ được soạn thảo với hai mục tiêu chính: 

• thứ nhất, phải tác động cho thật nhiều người di cư vào Nam; và 
• thứ hai, giúp vận động công luận quốc tế yểm trợ tối đa cho 

công tác này. 
Về số người di cư, ông Landsdale đặt ra mục tiêu là phải thúc đẩy và 

chuyên chở được khoảng hai triệu người. Nếu di chuyển như vậy thì dân 
số miền Nam sẽ cao hơn dân số miền Bắc. Dân số Miền Bắc lúc ấy là 13.6 
triệu, nếu di chuyển vào Nam 2 triệu thì Miền Bắc chỉ còn có 11.6 triệu đang 
khi dân số Miền Nam từ 12 triệu sẽ tăng lên là 14 triệu. 

Để thực hiện việc này, một chiến dịch ‘tâm lý chiến’ được tung ra để 
tuyên truyền. Một thí dụ: “sau khi có truyền đơn để cảnh cáo các chủ tiệm 
buôn phải chuẩn bị đầy đủ hàng tồn kho vì cộng sản sắp kiểm kê, tịch thu, số 
người ghi tên xin vào Nam tăng lên gấp ba.” Để thúc đẩy người Công Giáo, 
câu ‘cả Chúa và Đức Mẹ cũng đi vào Nam’ được truyền miệng. Bác sĩ Dooley 
kể lại: “Vào tháng 5, 1955 khi thời hạn di cư gần kết thúc, quân đội Pháp 
cũng như nhân viên Mỹ rút hết khỏi Hải Phòng. Nhà thờ chính tòa của giáo 
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phận bắt đầu trống rỗng, chỉ còn một linh mục ở lại. Trên bàn thờ có tượng 
Đức Mẹ Fatima hết sức quý giá vì do chính Đức Giáo Hoàng ở Vatican tặng 
giáo phận. Chúng tôi yêu cầu cho phép chở tượng này vào Sài Gòn, nhưng 
linh mục ở đó không đồng ý. Bởi vậy, chúng tôi trèo lên bàn thờ, ăn cắp pho 
tượng rồi gói vào một cái chăn đem ra khỏi nhà thờ và đưa lên xe jeep phóng 
thật nhanh tới phi trường để chứng tỏ cả tượng Đức Mẹ Fatima cũng đã 
được chuyển sang phía tự do.” Thực ra, những tuyên truyền như vậy cũng 
không ảnh hưởng nhiều như ông Dooley phóng đại. 

Cuối cùng số người di cư lên trên một triệu người nếu kể cả người dân và 
quân nhân, công chức. Như vậy là chỉ bằng một nửa mục tiêu của ông Lans-
dale. Việc chuyên chở đoàn người di cư kéo dài từ ngày 18 tháng 8, 1954 cho 
tới ngày 20 tháng 5, 1955, hai ngày sau hạn chót của thời hạn được phép di 
tản. Trong thời gian này, ngoài 190,000 quân nhân Liên Hiệp Pháp cùng với 
một số thiết bị và khí giới lớn, còn gần 900,000 người dân được chuyên chở 
vào Miền Nam. Vì đoàn người di cư là một triệu, nên khi cuộc di cư chấm 
dứt thì số nhân dân hai miền Nam-Bắc vẫn không cân bằng: nhưng bây giờ 
thì số nhân dân Miền Nam nhiều hơn Miền Bắc là 400,000 người. 

Chính phủ Mỹ viện trợ $56 triệu cho năm 1954, và $37 triệu, 1955. Như 
vậy, tính đổ đầu, mỗi người di cư đã nhận được gần $100, cao hơn lợi tức đầu 
người lúc đó ước tính khoảng $90 nuột năm. 

Các làng di cư mọc lên khắp nơi, từ Phú Nhuận tới Gia Kiện, lên Bảo 
Lộc, ra Phan Thiết. Một mô hình định cư được coi là rất thành công, tượng 
trưng cho viện trợ Hoa Kỳ là dự án Cái Sắn gân Rạch Giá. Nơi đây, 100,000 
người cùng với 20,000 người dân địa phương được chuyên chở tới để khai 
khẩn 270,000 mẫu đất trước đây bỏ hoang. Số người định cư tại Cái Sắn sống 
rải rác theo các Kênh. ‘Kênh F’ phần đông là nhân dân tỉnh Thái Bình cư 
ngụ, nổi tiếng về nghề làm pháo; ‘Kênh G’(nhân dân Phát Diệm) làm chiếu; 
‘Kênh E’ (nhân dân Bắc Ninh) sản xuất thuốc lào. Cái Sắn trở nên một biểu 
tượng thành công của chính phủ Ngô Đình Diệm. 

Khoảng 400,000 người được định cư ở Đồng bằng Cửu Long, 53,000 ở 
miền Trung, và 64,000 trên Cao nguyên. Hoa Kỳ viện trợ tài chính để trợ 
cấp cho người di cư sinh sống thời gian đầu, rồi tài trợ ngân sách khấn hoang 
lập ấp, cùng với viện trợ kỹ thuật và từng trăm chiếc máy ủi đất. 

Sau này khi nói về thành công của Tổng thống Diệm, TT Kennedy viết 
cho ông: 

“Thành tích mà Ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, 
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nơi cư trú và sự an ninh cho gần một triệu người lánh nạn cộng 
sản từ Miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng 
được tán dương nhất, và được điều hành tốt nhất trong thời đại 
hiện kim” (thư ngày 26 tháng 10, 1961). 

Trong thực tế, việc một triệu người hay trên 7% nhân dân Miền Bắc 
nhất định từ bỏ tất cả nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên để ra đi là một sự 
lựa chọn lớn lao. Cùng với đại đa số nhân dân Miền Nam lúc ấy, họ đã chọn 
để đứng hẳn “sang phía Thế Giới Tự Do,” một sự lựa chọn đầy hứa hẹn nhưng 
cũng đầy bất trắc. 

[Nơi đây chúng tôi mở ngoặc để nhắc lại một câu TT Thiệu đã tâm sự 
với nhà báo McComb của tờ Washington Post vào cuối tháng 1, 1975 sau khi 
mất tỉnh đầu tiên là Phước Long mà Washington không có phản ứng gì, lại 
tiếp tục cắt quân viện: “Chúng tôi đã lựa chọn để đứng sang phía tự do. Làm 
sao Thế Giới Tự do có thể bỏ rơi chúng tôi?”- sách ‘Tâm Tư Tổng Thống Thiệu’, 
trang 462]. 

Hội nghị Geneva 1954 quyết định số phận Việt Nam. Hình: internet
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• Hải quân Mỹ trên tàu USS 

Menard chào đón đoàn người 

“Sang Phía Tự Do”. Hình trên: 

Ronald Francium

• Quang cảnh người dân lê tàu 

từ Bắc di cư và Nam. Hình 

bên: Ronald Francium



PHẦN III 
KHI ĐỒNG MINH NHẢY VÀO 
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H awaii là một hải đảo thần tiên. Trời xanh, nước trong, cát trắng. 
Đây là thiên đàng của du khách, của các cặp tình nhân, và những 
tuần trăng mật. Xa xa, có những chiếc du thuyền bồng bềnh. 

Gần bờ, từng lớp thanh niên lượn mình lướt sóng. Một nơi như vậy mà tại 

CHƯƠNG 9 
“TA PHẢI LÀO VÀO” 

Tướng de Lattre đã từng cảnh cáo: “Bắc Việt là chìa khóa của Đông 
Nam Á,” nhưng bây giờ Bắc Việt đã mất rồi thì Hoa kỳ tính sao đây? 
Thẩm định việc này, Mỹ đi tới kết luận: ‘thắng lợi của Cộng sản tại Hội 
Nghị Geneva đã đưa tới những hậu quả trầm trọng đe dọa nền an ninh Hoa 
Kỳ tại Đông Nam Á và làm tăng sức mạnh của Cộng sản.’ 

Cho nên Mỹ phải một minh nhảy vào Việt Nam để thay thế Pháp. Sau 
thất bại Điện Biên Phủ, Ngoại trưởng Dulles cố nhìn vào một khía cạnh 
tích cực. Ông nhận xét: “Bây giờ chúng ta lại có được một căn cứ sạch sẽ ở 
đó (Việt Nam), không còn bị hoen ố vì mầu sắc thực dân nữa. Điện Biên Phủ 
là một sự may mắn trá hình.” Rồi đi tới quyết tâm: “Ta phải lao vào”(‘Take 
the Plunge’). Ông còn chọn cả ngày tháng để nhảy vào. 
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sao tình báo Hoa Kỳ lại nói là có cộng sản nằm vùng! Quốc Hội Mỹ phải 
quan tâm ngay. Thám tử Big Jim vừa to con vừa nhiều tài được gửi tới để 
điều tra. Ông là một người anh hùng. Như anh chàng kỵ mã đi bắt dân da đỏ 
trong phim cao bồi, Big Jim một minh quyết tâm lùng bắt cho được những 
người cộng sản gốc Á châu đang ẩn khuất nơi đây. Phải thanh trừng cho thật 
nhanh chứ nếi chậm là nguy: cộng sản sẽ sang nằm vùng ngay tại lục địa Mỹ. 

Đó là cốt chuyện của cuốn phim “Big Jim McLain” do Hollywood dựng 
lên, và tài tử chính là John Wayne ( sau này có tới thăm quân đội Mỹ đóng 
ở Chu Lai vào năm 1966). Cuốn phim được chiếu vào thời điểm phong trào 
chống cộng ở nước Mỹ lên tới tột đỉnh vào đầu thập niên năm mươi.[1]

Lúc ấy ở Âu Châu Nga xô đang tung hoành, ở Á Châu thi Cộng sản đang 
thắng thế. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm trọn lục địa Trung Quốc, Bắc 
Hàn liền tấn công Nam Hàn. rồi quân đội của Mao nhảy vào tiếp sức. Lực 
lượng Liên Hiệp Quốc chới với, dẫn tới việc Tướng Mỹ McArthur quyết 
định phản công mạnh. Ông còn muốn đánh thắng luôn Trung Quốc, nhưng 
không được phép và còn bị thay thế. Mãi tới năm 1953 chiến tranh Triều 
Tiên mới được kết thúc, nhưng chỉ bằng một hiệp định đình chiến, không 
phân thắng bại. 

Khi nào không có chiến thắng thì nhân dân Hoa Kỳ rất bất mãn. Làm 
sao mà một nước đại cường đã thắng trận vẻ vang trong Thế chiến II, bây 
giờ lại bị lép vế như vậy đối với Trung Quốc, một nước lạc hậu ở bên Á Châu. 

‘CỘNG SẢN NẰM NGAY TRONG NHÀ CHÚNG TA’
Thượng Nghị sĩ Joseph McCarthy đã có câu trả lời. Chẳng phải vì Cộng 

sản mạnh mẽ gì đâu, ông biện luận, nhưng chính vì có những kẻ phản quốc 
ở ngay trong chính phủ Mỹ đã giúp cộng sản thẳng thế. “Từ những cuộc bán 
đứng ở Yalta cho tới sự thất bại của Mỹ ở Triều Tiên, là do có những kẻ làm ô 
nhiễm chính sách ngoại giao và an ninh của Hoa Kỳ. ” McCarthy đã khởi xướng 
một phong trào chống cộng hết sức rộng rãi. “Kẻ thù đang nằm ngay trong 
nhà chúng ta,” ông cứ nhất quyết. Ông đã đưa ra ngay một danh sách những 
người Cộng sản hoặc thân cộng gồm tới 57 nhân viên trong Bộ Ngoại Giao và 
Bộ Quốc Phòng. Sau đó, danh sách này còn được tăng lên tới 200. Nổi tiếng 
nhất là vụ khởi tố một nhân viên Bộ Ngoại Giao tên là Alger Hiss. Vụ này rất 
sôi nổi và Hiss đã bị kết án.[2] Trong bầu không khí ấy, người anh hùng Thế 
chiến II, Tướng Dwight Eisenhower đã đại thắng trong cuộc bầu cử Tổng 
Thống năm 1952. Dù lập trường tranh cử của ông là hoà bình, nhưng ông 



khi đồng minh nhảy vào   [ 163 ]

rất cứng rắn đối với Cộng sản. Tuy tiền nhiệm của ông là hai Tổng Thống 
Roosevelt và Truman cũng đã lo ngại về sự lớn mạnh của Cộng sản, nhưng 
lập trường của TT Eisenhower là ngăn chặn sự bành trướng ấy một cách rõ 
ràng và vững chãi. 

CON CỜ ĐÔMINÔ 
Tướng de Lattre đã nói: “Bắc Việt là chìa khóa của Đông Nam Á,” mà bây 

giờ mất đi rồi thì Mỹ tính sao đây? 
Trong Chương 3, khi phân tích Huấn Lệnh NSC #64, chúng tôi có bàn 

tới nguồn gốc Thuyết Đôminô, nhưng người dùng chữ này chính là TT 
Eisenhower: “Nếu để một nước mất đi thì tất cả những nước khác sẽ nằm xuống 
như một hàng con cờ đôminô,” Tổng Thống Eisenhower tuyên bố năm 1954 
khi ông nói về sự cần thiết phải bảo vệ Miền Nam. Câu tuyên bố nổi tiếng 
này từ đó trở thành ‘Thuyết Đôminô’.

Sau thất bại Điện Biên Phủ, Ngoại trưởng Dulles cố nhìn vào một khía 
cạnh tích cực. Ông nói với ông Emmet John Hughes: 

“Bây giờ chúng ta lại có được một căn cứ sạch sẽ ở đó (Việt 
Nam), không còn bị hoen ố vì mầu sắc thực dân nữa: Điện Biên 
Phủ là một sự may mắn trá hình.” 

(Now we have a clean base there (Vietnam), without the taint of colo-
nialism. Dien Bien Phu is a blessing in disguise).[3] 

Hiệp Định Geneva vừa ký xong tháng 7, 1954 thì các hoạt động của Hoa 
Kỳ tại Miền Nam đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ ngay trong tháng 8. 

Cùng một ngày Tòa Đại sứ thông báo cho chính phủ Việt Nam về việc 
Hoa Kỳ yểm trợ chuyển vận những người di cư từ Bắc vào Nam, cơ quan Cố 
Vấn Quân sự Mỹ ở Sài Gòn hoàn thành một báo cáo gửi về Bộ Ngoại Giao đế 
tường trình cho chính phủ kết quả của một cuộc nghiên cứu về vai trò của 
Hoa Kỳ đối với tương lai của miền Nam Việt Nam. Mục đích của báo cáo là: 
“hoạch định toàn bộ những hoạt động, gồm cả chính trị, tâm lý, quân sự, và 
kinh tế để Hoa Kỳ có thể áp dụng nhằm bảo đảm cho Miền Nam được tồn tại 
là một quốc gia tự do, đồng thời giúp củng cố đất nước này thành một hàng 
rào vừng chắc để ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản.” 

Phái bộ Cố Vấn Quân Sự Mỹ 
Công điện 3024 
Ngày 8 tháng 8, 1954 
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Trong báo cáo này, những biện pháp rõ ràng về từng lãnh vực được tóm 
tắt như sau:[4] 

Về chính trị và tâm lý: 
• Hoa Kỳ sẽ tự giải thích theo ý mình Hiệp Định ngưng chiến để 

được được hoàn toàn tự do liên lạc với quốc gia Việt Nam... 
• Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò chi phối trong việc 

cộng tác với Pháp và Việt Nam để phát triển một nước Việt 
Nam vững mạnh... 

• Thuyết phục chính phủ Việt Nam tuyên bố ngay là đã được 
hoàn toàn độc lập; 

• Thuyết phục chính phủ Pháp phải tuyên bố rõ ngày tháng sẽ 
triệt thoái quân đội Pháp khỏi Việt Nam để Việt Nam được 
hoàn toàn tự do. 

Về quân sự: 
• Thiết lập một hệ thống tuyển quân thực tế và hiện đại. Chuyên 

gia Mỹ về tuyển quân sẽ yểm trợ công tác này; 
• Thành lập cơ quan tình báo quốc gia và những chương trình 

tình báo khác cho mọi lĩnh vực; 
• Nghiên cứu và tái tổ chức bộ quốc phòng và quân đội Việt Nam; 
• Thiết lập cho mỗi binh chủng những trung tâm huấn luyện có 

năng suất cao và hữu hiệu, gồm cả huấn luyện về chỉ huy và 
chiến trường... Phát triển một quân đội Việt Nam độc lập gồm 
cấp sư đoàn. 

Về kinh tế: 
• Giúp xây lại đường xe lửa; 
• Phát triển hệ thống xa lộ; 
• Giúp chương trình cải cách điền địa; và 
• Phát triển gia cư, trường học, cải thiện hệ thống vệ sinh và môi 

sinh. 
Với những biện pháp đó, báo cáo đi tới kết luận: “Chúng tôi tin rằng kế 

hoạch trên đây là những biện pháp cuối cùng để cứu lấy phần Việt Nam còn lại... 
Chúng tôi nghĩ rằng đây thực là một cuộc chiến nên tất cả những biện pháp của 
thời chiến phải được áp dụng trong mọi lĩnh vực cho tới khi tình trạng khẩn cấp 
được chấm dứt.” 
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THẤT BẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐE DỌA TRẦM TRỌNG AN 
NINH HOA KỲ 

Gần hai tuần sau báo cáo từ Sài Gòn, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia lại có 
một huấn thị để Duyệt lại chính sách của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Phân tích 
những hậu quả của việc Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, huấn thị nhận xét 
rằng thắng lợi của Cộng sản tại Hội Nghị Geneva đã đưa tới những hậu quả trầm 
trọng đe dọa nền an ninh của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á và làm tăng sức mạnh của 
Cộng sản tại đó.[5] Theo sự nhận xét của tài liệu rất dài này, những lý do đưa 
tới tình trạng như trên đây được tóm tắt như sau: 

Huấn thị NSC 5429/2 
Ngày 20 tháng 8, 1954 
Những lợi ích cho Cộng sản: 

• Sau Geneva, lực lượng Cộng sản đã chiếm được một chỗ đứng 
quan trọng tại Việt Nam để từ đó làm áp lực vào những khu vực 
khác; 

• Do việc áp dụng một thái độ có vẻ hòa nhã tại Geneva, lại được 
tiếng là đã ngưng chiến ở Đông Dương, Cộng sản sẽ ở trong 
một địa vị thuận lợi hơn để khai thác luận điệu cho rằng Hoa Kỳ 
là kẻ quá khích, là kẻ hiếu chiến, đã phản đối việc chung sống 
trong hòa bình của các quốc gia; và 

• Vì vậy Cộng sản đã có được một căn bản để làm nổi bật chiêu 
bài quảng bá về hòa bình, và đưa ra một “chương trình về hòa 
bình” để vừa trấn an vừa giao hảo với các quốc gia ở Á Châu. 

Những bất lợi cho Hoa Kỳ: 
• Là một hậu thuẫn của Pháp và Bảo Đại, Hoa Kỳ đã mất đi uy tín 

của mình tại Á Châu, một sự việc làm cho các chính phủ nơi đây 
nghi ngờ thêm nữa về sự lãnh đạo cũng như khả năng của Hoa 
Kỳ trong công cuộc ngăn chận sự bành trướng của Cộng sản tại 
Á Châu; 

• Rồi đây, uy tín của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ còn lệ thuộc thêm vào 
những việc gì sẽ xảy ra cho Đông Nam Á trong tương lai; 

• Vì uy tín của Cộng sản về quân sự cũng như chính trị đã tăng 
nên chỉ cần khai thác những yếu kém về chính trị, kinh tế, và 
sự bất ổn định của các quốc gia tự do ở Á Châu là có thể tăng 
thêm ảnh hưởng mà không cần phải dùng tới những biện pháp 
quân sự; 
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• Ngoài ra, nếu để Đông Nam Á sụp đổ thì sẽ khó mà giữ được nước 
Nhật tiếp tục đóng vai trò then chốt tại các quốc gia hải đảo. 

Bởi vậy, huấn lệnh cho rằng Hoa Kỳ phải có ngay những biện pháp thích 
ứng và tổng thể để đối phó: 

Riêng đối với Đông Dương: 
Sau đây là tám biện pháp cần được thực hiện: 
• Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ những gì có thể, miễn là không lộ liễu là đi trái 

với lập trường của mình về Hiệp Định Geneva để: 
g đánh bại những phá hoại và ảnh hưởng của Cộng sản; 
g bảo tồn và yểm trợ các chính phủ Miên, Lào và bảo tồn cho được 

một chính phủ thân hữu và không Cộng sản tại miền Nam Việt 
Nam; và 

g ngăn chặn việc Cộng sản sẽ thắng cử trong những cuộc tổng 
tuyển cử trên toàn cõi Việt Nam (ấn định vào năm 1956). 

• Thúc giục Pháp sớm thừa nhận và đối xử với Miên, Lào và Việt Nam 
Tự do cho đúng nghĩa là những quốc gia có chủ quyền thực sự; 

• Tăng cường sự có mặt của Hoa Kỳ, và khi có lợi cho Hoa Kỳ thì phải 
liên lạc ngoại giao trực tiếp với các chính phủ Việt Nam Tự Do và 
Miên, Lào; vì vậy, Hoa Kỳ chỉ cộng tác với Pháp trong một giới hạn 
cần thiết nào đó để giúp cho các quốc gia này phát triển được: 
g một lực lượng quân sự cần thiết cho an ninh quốc nội; và 
g một nền kinh tế mạnh đủ để duy trì và củng cố những chính 

phủ tự do; 
• Tiếp tục trợ giúp việc di chuyển từ Bắc Việt và định cư những người 

không muốn sống dưới chế độ Cộng sản; đồng thời, 
• Khai thác mọi phương tiện để làm cho sự kiểm soát của Việt Minh 

ngoài Bắc thêm phần khó khăn; 
• Dùng mọi biện pháp để ngăn chận Bắc Việt khỏi bị sát nhập vĩnh 

viên vào khu vực Liên Xô, và sau cùng, 
• Dùng những hoạt động ngấm ngầm nhưng qui mô và hữu hiệu để 

yểm trợ cho những công tác nói trên. 

VIỆN TRỢ THẲNG CHO MIỀN NAM DÙ PHÁP PHẢN ĐỐI 
Như vậy là đã đến lúc Hoa Kỳ phải ra tay làm mọi biện pháp cần thiết 

để củng cố một Miền Nam tự do dính liền với quyền lợi của Hoa Kỳ. Việc 
quan trọng cần làm ngay là phải tăng cường sự có mặt của Hoa Kỳ, và liên lạc 
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ngoại giao trực tiếp với chính phủ Sài Gòn mà không còn phải đi qua trung 
gian chính phủ Pháp nữa. 

Sự việc này được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo cho Bộ trưởng Quốc 
Phòng ngay. Ngày 26 tháng 8, 1954, Thứ trưởng Bedell Smith viết cho Bộ 
Trưởng Bộ Quốc Phòng Charles E. Wilson: 

“Như Ngài biết, Tổng Thống đã chấp thuận một văn bản gửi Thủ Tướng 
Pháp thông báo rằng từ nay Hoa Kỳ sẽ cung cấp viện trợ cần thiết cho 
ba quốc gia Đông Dương một cách trực tiếp thay vì qua ngả trung gian 
của Pháp.”[6] 

Được tin Hoa Kỳ sắp viện trợ thẳng cho Chính phủ Sài Gòn, Pháp rất 
khó chịu, nhưng vì còn cần viện trợ nên cũng phải điều đình để khỏi làm 
phật lòng Mỹ. Vào thời điểm ấy, quân đội Pháp rút từ Bắc vào vẫn tiếp tục 
đóng tại Miền Nam, viện cớ là Pháp còn phải bảo đảm cho việc thi hành 
Hiệp Định Đình Chiến và tổ chức tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ vào 
hè 1956. 

Tại cuộc họp quan trọng hậu Geneva giữa Pháp và Mỹ tại Washington 
từ ngày 27 tới 29 tháng 9, 1954, Pháp cố thuyết phục chính quyền Eisen-
hower cứ tiếp tục tài trợ cho Quân đội Viễn chinh Pháp, và nhất định phản 
đối việc Mỹ viện trợ thẳng cho chính phủ Việt Nam. 

Pháp đưa bốn lý do ra để thuyết phục Mỹ:[7] 

• Nếu Mỹ viện trợ thẳng cho Miền Nam là vi phạm Hiệp Định 
Geneva, 

• Làm như vậy là khiêu khích Trung Quốc; 
• Viện trợ là đưa cơ hội tham nhũng cho người Việt Nam; và 
• Những hy sinh của Pháp giúp cho chính phủ Miền Nam cũng 

như những ràng buộc của Miền Nam là một thành viên trong 
Liên Hiệp Pháp đòi hỏi việc phải để cho Pháp quản trị viện trợ. 

Trước sự chống đối của Pháp, Mỹ tìm kế hoãn binh, tránh né: chỉ trả lời 
cho Pháp một cách lơ mơ là chính phủ Hoa Kỳ còn phải đợi tới cuối năm 
1954 mới biết được ngân sách viện trợ ra sao rồi mới quyết định được. Tại 
cuộc họp, Mỹ còn cho Pháp cái cảm tưởng là sẽ có thể chấp nhận những lý 
do mà Pháp đưa ra. Làm như vậy là để cho Pháp vui lòng và đồng ý ủng hộ và 
trao trả hoàn toàn thẩm quyền về dân sự cho chính phủ Miền Nam. 

Kết thúc cuộc họp, Pháp đồng ý: 
• Ủng hộ chính phủ Ngô Đình Diệm; và 
• Sẽ hoàn thành việc chuyển giao các thẩm quyền về kinh tế, tài 
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chánh, và các chức năng dân sự khác cho Việt Nam vào tháng 
12, 1954. 

Như vậy là Pháp có bề yên tâm rằng mình sẽ tiếp tục nhận được viện 
trợ Mỹ. Ngờ đâu, chỉ một tháng sau cuộc họp Washington, ngày 29 tháng 
10, Ngoại trưởng Dulles bất chợt nói thẳng với Thủ Tướng Pháp Mendès-
France rằng: 

“Chỉ mình chính phủ Hoa Kỳ quản lý viện trợ cho Miền Nam.”[8] 

BƯỚC NGOẶT CỦA BANG GIAO VIỆT - MỸ 
Ngoại trưởng Dulles nói như vậy vì trước đó, ngày 1 tháng 10, 1954, 

Tổng Thống Eisenhower đã gửi cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm một bức thư 
thông báo lập trường hoàn toàn mới của Hoa Kỳ. Thư này là một bước ngoặt, 
đánh dấu gần 20 năm Hoa Kỳ trực tiếp hỗ trợ cho Miền Nam. Nó phản ảnh 
nét chính của việc thiết kế một tiền đồn. Bức thư đã được thảo từ tháng 8, 
ngay sau sau khi kết thúc Hiệp định Geneva, nhưng Chính phu cũng như 
Quốc hội Hoa Kỳ còn phải đắn đo kỹ lưỡng. Tới cuộc họp của Hội đồng An 
Ninh Quốc Gia ngày 22 tháng 11). Tổng Thống Eisenhower mới đi tới quyết 
định. Bức thư được gửi ngay cho đại sứ Donald Heath để chuyển đạt (nhưng 
văn thư chính thức vẫn đề ngày 1 tháng 10):[9]

White House 
Ngày 1 tháng 10, 1954 
Kính gửi Thủ tướng Ngô Đình Diệm 
Kính thưa Thủ Tướng. 
“Tôi đã theo dõi hết sức chăm chú những tiến triển tại Việt Nam, đặc biệt 
là từ sau khi kết thúc hội nghị Geneva. Những ẩn ý của hiệp định này 
đối với Việt Nam đã làm cho chúng ta lo ngại về tương lai của một nước 
bị tạm thời phân chia bằng một ranh giới giả tạo để tập trung quân, một 
nước đã bị yếu đi do một cuộc chiến kéo dài làm kiệt sức, một nước phải 
đương đầu với những thù địch từ bên ngoài cũng như những phá hoại 
của những kẻ cộng tác từ bên trong. 
“Chúng tôi đang đáp ứng những yêu cầu mới đây của Ngài về việc yểm 
trợ công tác lớn lao là chuyên chở hàng trăm ngàn công dân Việt Nam 
được thoát khỏi những khu vực mà trên thực tế đang rơi vào sự thống trị 
và một ý thức hệ mà họ ghê tởm. Tôi rất hài lòng là Hoa Kỳ đang giúp đỡ 
một cố gắng thật nhân đạo như thế này. 
“Và chúng tôi đã khảo sát những phương thức để viện trợ của Hoa Kỳ 
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cho Việt Nam được hữu hiệu hơn và có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho 
thịnh vượng và ổn định của Việt Nam. 
“Bởi vậy, tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Mỹ ở Việt Nam để xem xét với Ngài, 
với tư cách Ngài là Lãnh đạo của Chính phủ, làm sao để một chương 
trình của Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho Chính phủ của Ngài có thể 
yểm trợ được nước Việt Nam trong giờ phút thử thách này, với 
điều kiện là Chính phủ của Ngài sẵn sàng đảm bảo về những tiêu 
chuẩn của việc xử dụng viện trợ khi được cung ứng. 
“Mục đích của chương trình này là để hỗ trợ cho Chính phủ Việt 
Nam trong công cuộc phát triển và duy trì một quốc gia hùng 
mạnh, vững bền, đủ khả năng chống lại những phá hoại và tấn 
công bằng vũ lực. 
“Chính phủ Hoa Kỳ mong đợi cho chương trình này được Chính phủ 
Việt Nam đáp ứng lại bằng việc áp dụng những biện pháp cải thiện cần 
thiết. Hoa Kỳ hy vọng rằng viện trợ này sẽ được kết hợp với những cố 
gắng tiếp tục của Ngài để đóng góp đắc lực vào việc xây dựng một nước 
Việt Nam độc lập và một chính phủ mạnh mẽ 
“Tôi hy vọng rằng, một chính phủ như vậy sẽ đáp ứng được nguyện 
vọng của nhân dân, một chính phủ thật thông suốt về những mục tiêu 
của mình và hữu hiệu trong những hành động để được sự thán phục tại 
quốc nội cũng như quốc ngoại, giúp ngăn chặn được bất cứ những ai 
muốn áp đặt một ý thức hệ ngoại bang vào nhân dân tự do của Ngài.” 
Trân trọng 
Dwight D. Eisenhower 

Đây là văn kiện lịch sử được liệt vào hàng quan trọng nhất vì về sau này 
các chính phủ TT Kennedy và TT Johnson đều trích dẫn văn thư này làm 
nền tảng cho chính sách viện trợ cho Miền Nam: nó đã được bắt đầu ngay từ 
thời TT Eisenhower.[10] 

GỬI TƯỚNG COLLINS SANG THI HÀNH  
CHÍNH SÁCH MỚI 

Để thúc đẩy việc thi hành các chương trình viện trợ và những biện pháp 
mới, Đô đốc Felix Stump (1894-1972), Tư lệnh Thái Bình Dương đề nghị 
với Tổng Thống gửi một nhân vật với đầy đủ kinh nghiệm và uy tín sang Việt 
Nam để điều hợp toàn bộ các hoạt động của Hoa Kỳ. Nhân vật ấy phải có đủ 
uy thế để có thể kềm lại “một lịch sử lâu dài của việc nhân sự Hoa Kỳ tại Đông 
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Dương đã bị Pháp lừa bịp” và việc người Pháp cứ làm cho mọi hoạt động bị 
chậm chạp phải “được khuất phục một cách mạnh mẽ.” Ngày 8 tháng 11, 
Tướng Lawton Collins (1896-1987) cựu Tham Mưu Trưởng Lục quân Hoa 
Kỳ trong thời gian chiến tranh Triều Tiên được cử sang làm Cao Ủy tại Sài 
Gòn với hàng Đại Sứ, đầy đủ thẩm quyền do chính Tổng Thống Eisenhower 
trao cho. Sứ mệnh của ông là điều hợp và hướng dẫn một chương trình yểm 
trợ đầy đủ cho chính phủ Diệm để thực hiện ba mục tiêu:[11] 

• Củng cố an ninh đối nội cũng như ổn định về chính trị và kinh tế; 
• Thiết lập quyền kiểm soát của chính phủ trên toàn lãnh thố; và 
• Chống lại mọi việc xâm nhập của Việt Minh vào vùng dưới vĩ 

tuyến phân chia. 
Để củng cố an ninh nội bộ, ngày 13 tháng 12, 1954, sau những thương 

thuyết khó khăn, Cao Ủy Collins họp với Tướng Ely để thúc bách Pháp 
chuyển giao quyền độc lập về quân sự cho Việt Nam, có nghĩa là tất cả các 
đơn vị quân đội đều do sĩ quan Việt Nam chỉ huy. Hai người ký một Bản Ghi 
Nhớ, theo đó, Pháp sẽ chuyển hoàn toàn độc lập về quân sự cho Quân đội 
Quốc Gia Việt Nam. Về việc này, mặc dù đã cho ông Ely được đầy đủ thẩm 
quyền để thương thuyết với ông Collins, Thủ tướng Pháp Pháp Mendes 
France cũng không mấy vui lòng về Bản Ghi Nhớ này, nhất là về việc phải 
dần dần rút các huấn luyện viên người Pháp về nuớc. Ông cho rằng, như vậy 
không những mất thể diện mà còn đi tới chỗ chấm dứt mọi ảnh hưởng quân 
sự của Pháp tại nước này. Cả Mendes France và Ely đều khẳng định với Mỹ 
rằng nếu huấn luyện viên người Pháp rút hết đi thì Mỹ phải chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về chính sách của thế giới tự do tại Đông Dương.[12] 

“TA PHẢI LAO VÀO” 
Nhưng vì đã quyết tâm nên Mỹ không ngần ngại lĩnh nhận trách nhiệm 

ấy, lại thấy triển vọng ở Việt Nam là khả quan. Kết thúc năm 1954, ngày 24 
tháng 12, Ngoại trưởng Dulles gửi một thông điệp cho cả Tướng Collins ở 
Sài Gòn và Đại sứ Dillon ở Paris bình luận về tình hình và vạch ra đường 
hướng cho những hành động tương lai. Thông điệp này được coi như một 
bảng tổng kết cuối năm.[13]

Tóm tắt về tình hình nội bộ, ông Dulles khẳng định rằng “Tuy Việt Nam 
Tự Do phải đương đầu với nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn, nhưng không 
có lý do nào ta phải chấp nhận sự thất bại.” Tại sao lạc quan? Ông đưa ra 
năm lý do: 
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• Trong thời gian là năm tháng kể từ Hiệp định Geneva, tình 
hình tại Miền Nam đã không tới chỗ tan rã; 

• Dân chúng căn bản là chống Cộng; 
• Miền Nam có những tài nguyên lớn lao; 
• Vấn đề Tướng Hinh đã được giải quyết ổn thỏa; 
• Công cuộc định cư tiến hành khá tốt đẹp ; và trên vài phương 

diện, tình hình còn tiến triển tốt đẹp hơn là tiên đoán. 
Ngoài ra, Dulles còn nói tới ba yếu tố khác cũng rất thuận lợi: 

• Hoa Kỳ đã bắt đầu viện trợ trực tiếp cho chính phủ Việt Nam; 
• Pháp quyết định giảm bớt Quân đội Viễn chinh tại Việt Nam; và 
• Sự thành công trong việc thiết kế một Hiệp ước Liên phòng 

Đông Nam Á (SEATO), tất cả đều là những yếu tố tích cực có 
ảnh hưởng đến tiến trình tốt đẹp. 

Mặt khác, ông Ngoại trưởng cho rằng chúng ta cũng không nên quên sự 
việc là chính Cộng sản cũng đang phải đối diện với nhiều vấn đề nội bộ hết 
sức khó khăn, và đang bối rối trước viễn tượng thành công tối hậu của Thế 
giới Tự do.” Bởi vậy, theo ông, nếu Hoa Kỳ rút lại sự yểm trợ cho Miền Nam 
thì Cộng sản sẽ chiếm đoạt nước này mau lẹ hơn và đem lại hậu quả tai hại 
cho toàn cõi Đông Nam Á. Ông kết luận rằng: 

“Đầu tư vào Việt Nam là đúng lý, dù chỉ là để mua thêm thời gian 
giúp xây dựng sức mạnh ở những nơi khác trong vùng, trừ phi nước 
Việt Nam Tự do rõ ràng không còn hy vọng gì và tan rã mau chóng, 
chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục viện trợ và ủng 
hộ ông Diệm, vì không có nhà lãnh đạo nào khác xứng hợp hơn.” 

Theo những nhận xét đó, Dulles không đồng ý với các Tướng Collins và 
Ely là Hoa Kỳ nên đặt ra một thời hạn chót để thay thế ông Diệm bằng người 
khác: “Điều quan trọng không phải là thay Diệm mà là củng cố sức mạnh 
của Miền Nam về cả quân sự lẫn kinh tế.” 

Về quân sự, ông đề nghị Hoa Kỳ sớm chấp thuận đề xuất của Collins-
Ely về việc huấn luyện quân đội: “Chỉ khi nào chúng ta bắt tay vào việc tái tổ 
chức và phục hồi sức mạnh cho Quân đội Quốc gia chúng ta mới có hy vọng cải 
tiến tình trạng an ninh và giảm bớt ảnh hưởng của Cộng sản đối với Việt Nam.” 
Điểm cấp bách thứ hai được đặt ra là biện pháp kinh tế, xã hội: phải xúc tiến 
vấn đề cải cách điền địa để tác động vào sự ủng hộ của nhân dân, vì nông dân 
là thành phần đại đa số: “Cải cách ruộng đất có giá trị tuyên truyền lớn lao mà 
Cộng sản đã biết cách khai thác. Về phần chúng ta, cũng phải làm được gì để yểm 
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trợ những chương trình biến cái yếu tố căn bản và nhạy cảm này làm lợi ích cho 
phe ta.” 

CHỌN NGÀY ĐỂ NHẢY VÀO: 1 THÁNG 1, 1955 
Phân tích như vậy rồi ngày 29 tháng 12, trong một buổi họp cao cấp tại 

Bộ Ngoại Giao, ông Ngoại trưởng đã đi tới kết luận là Mỹ phải can thiệp trực 
tiếp. Ông còn chọn ngày để bắt đầu:[14] 

“Chúng ta phải tiến hành như đã dự định, và ta phải lao vào 
(take the plunge), bắt đầu từ ngày 1 tháng 1,1955.” 

Như vậy là đồng minh Hoa Kỳ đã thực sự sát cánh kề vai với Miền Nam 
Tự Do. Ngoài vấn đề chính trị, kinh tế, vấn đề quân sự là quan trọng nhất 
trong thời điểm mới. 

Vào đúng ngày ấy (1 tháng 1, 1955), Pháp thỏa thuận là Mỹ sẽ chính thức 
đảm trách công tác huấn luyện quân đội Việt Nam. Đã từ lâu, Hoa Kỳ cứ thúc 
dục Pháp về việc đào tạo và phát triển một quân đội bản xứ. Nhưng như đã đề 
cập ở chương trước, Pháp luôn luôn hứa sẽ làm, nhưng rồi tìm cớ này có khác 
để trì hoãn. Nhưng bây giờ thì khác, Hoa Kỳ đã có danh chính ngôn thuận để 
xúc tiến việc này. Tướng Collins có sứ mệnh phải áp lực Pháp về việc này. 

Bởi vậy, ngay sau khi có quyết định “ta phải lao vào,” ngày 19 và 20 tháng 
1, 1955 hai bên trao đổi thư tín để bàn định về một thỏa thuận. Mỹ đề nghị 
đảm nhận việc huấn luyện và tài trợ cho quân đội Việt Nam ($214.5 triệu) 
trù liệu là sẽ được thu gọn lại là 100,000 người vào cuối năm 1955. Hai bên đi 
tới chỗ bế tắc, nhưng sau cùng thì Pháp cũng nhượng bộ vào ngày 11 tháng 2. 

Ngày hôm sau, 12 tháng 2, Tướng O’Daniel được chính thức trao cho 
trách nhiệm huấn luyện quân đội Việt Nam và một ‘Phái Đoàn Huấn Luyện 
và Đào Tạo’ có tên là ‘TRIM’ (Training Relations and Instruction Mission) 
được thiết lập và hoạt động ngay. Cho dù vẫn còn những bất đồng ý kiến 
giữa Pháp và Mỹ, các sĩ quan TRIM đã mạnh dạn và mau mắn xúc tiến công 
việc huấn luyện và giúp tổ chức lại quân đội rập theo mô hình quân đội Hoa 
Kỳ. Việc này phải được tiến hành mau lẹ, vì nhu cầu khẩn thiết là khi đoàn cố 
vấn và 150,000 quân đội Viễn chinh Pháp rút đi, quân lực Việt Nam sẽ phải 
hoàn toàn đảm nhận nhu cầu quốc phòng. 

TỪ BÊN NGOÀI: XÂY DỰNG PHÒNG TUYẾN SEATO ĐỂ 
BẢO VỆ 

Bước đầu của việc xây dựng một tiền đồn tại Đông Nam Á như vậy là 



khi đồng minh nhảy vào   [ 173 ]

đã được sắp xếp. Bây giờ Hoa kỳ tập trung vào hai lĩnh vực: thiết lập một 
phòng tuyến để bảo vệ tiền đồn từ bên ngoài, và phát triển một quân đội 
quốc gia hùng mạnh để bảo vệ từ bên trong. Về phòng tuyến bên ngoài thì 
sau khi Mao Trạch Đông chiếm Trung Quốc lục địa, từ năm 1950 Hoa Kỳ 
đã bàn tới việc này. Ngày 2 tháng 5, Bộ Tổng Tham Mưu đệ trình Bộ Trưởng 
Quốc phòng một bản nhận xét về tình hình và khuyến cáo Hoa Kỳ, trong 
cương vị là lãnh đạo của Thế giới Tự do phải chủ động sắp xếp với các quốc 
gia Đông Nam Á về mặt quân sự để đi tới một thỏa hiệp bảo vệ hỗ tương. 
Sau hội nghị Geneva, Mỹ thực sự xúc tiến thỏa ước này vì cho rằng sở dĩ 
TT Eisenhower không thể tiếp viện cho Pháp lúc Điện Biên Phủ lâm nguy 
là vì thiếu sự đồng ý của đồng minh Anh Quốc. Cho nên việc phải sắp xếp 
với đồng minh ngay từ đầu những cuộc xung đột là điều quan trọng. Sau 
Geneva, quan niệm chung trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ cho rằng việc đã 
phải nhường một nửa nước Việt Nam cho Việt Minh là một sự rút lui khác 
nữa của Hoa Kỳ trước sự bành trướng nhanh chóng của Cộng sản. Nhưng 
làm sao để chận được sự bành trướng này lại? Hoa kỳ cho rằng trong thực 
tế muốn làm gì mạnh thì cũng cần phải có đồng minh, vì khi suy tính lại về 
kinh nghiệm Điện Biên Phủ và Geneva, Ngoại Trưởng Dulles đã công khai 
tuyên bố rằng ông đã rút ra được hai bài học. Thứ nhất, cần có sự ủng hộ của 
nhân dân: nhân dân Pháp đã không ủng hộ quân đội viễn chinh nên Pháp đã 
bại trận. Thứ hai, quan trọng nhất là:[15] 

“Mỹ sẽ không thể có được sự hợp tác của các đồng minh một khi 
cuộc chiến đã bắt đầu xảy ra rồi (như trường hợp Điện Biên Phủ). 

HIỆP ƯỚC LIÊN PHÒNG ĐÔNG NAM Á - SEATO 
Bởi vậy ông quyết định phải sắp xếp được sự hợp tác ấy trước khi có cuộc 

chiến. Đó là lý do dẫn tới việc thiết kế một hệ thống phòng thủ chung cho 
các quốc gia ở vùng Biển Đông trong khuôn khổ một “Hiệp Ước Liên Phòng 
Đông Nam Á” hay SEATO (South East Asia Treaty Organization).[16] Nếu 
ở Âu Châu có NATO để chống ảnh hưởng của Nga Xô thì ở Á Châu phải có 
SEATO để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. NATO đã được ký kết 
ngày 4 tháng 4, 1949 với nhiều điều khoản quan trọng, nhất là điều 4: “Tất cả 
các thành viên đồng ý rằng một cuộc tấn công có võ trang nhằm vào bất cứ nước 
nào trong các thành viên ở Âu Châu hay Bắc Mỹ đều được coi như là tấn công 
nhằm vào tất cả mọi thành viên.” Rập theo khuôn này, một điều khoản tương 
tự như vậy cũng có thể được ký để bảo vệ Đông Nam Á là chắc ăn nhất. Vào 
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mùa Thu năm 1954, một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Manila, Phi Luật 
Tân để thành lập Liên Minh này. Đại diện phái đoàn Hoa Kỳ, Ngoại trưởng 
Dulles đọc một diễn văn hùng hồn vào ngày 6 tháng 9:[17] 

“Chúng ta tới nơi đây là để thành lập một khuôn khổ bảo vệ an ninh 
hỗ tương cho vùng Đông Nam Á. Khi làm như vậy, chúng ta chỉ 
hành động theo như thẩm quyền và nguyên tắc của Hiến Chương 
Liên Hiệp Quốc... để thực thi quyền căn bản là tự bảo vệ lẫn nhau... 
“Bản thân Hoa Kỳ không có một quyền lợi về lãnh thổ nào ở Đông 
Nam Á, nhưng chúng tôi cảm nhận một số mệnh chung với những 
dân tộc đang sinh sống và hoạt động ở vùng này. 
“Chúng ta nối kết với nhau bởi một hiểm họa chung, một hiểm họa 
do cộng sản quốc tế cùng với những tham vọng không thể thỏa 
mãn của họ. Chúng ta biết chắc rằng khi cộng sản thắng thế ở bất 
cứ nơi nào, thí dụ như Đông Dương, thì họ không cho đó là thắng 
lợi cuối cùng mà chỉ coi là một đầu cầu để đi tìm những thắng lợi 
khác trong tương lai. 
“Chính sự kiện này đòi hỏi mỗi thành viên trong chúng ta phải 
quan tâm tới những gì xảy ra ở nơi khác. 
“Hiểm họa này có thể biểu lộ ra bằng nhiều cách mà tấn công bằng 
vũ lực là một hình thức. 
“Cho nên chúng ta có thể giảm thiểu hiểm họa này bằng cách tuyên 
bố cho rõ ràng rằng việc tấn công vào bất cứ nơi nào trong khu vực 
của Hiến Chương sẽ được đối phó bằng những phản ứng liên minh 
hết sức chặt chẽ, mạnh mẽ và thích ứng đến mức kẻ gây hấn thấy 
được rằng họ sẽ mất mát nhiều hơn là hy vọng thắng lợi...” 

Kết quả của Hội Nghị Manila là ngày 8 tháng 9, 1954, SEATO được ký 
kết giữa tám nước: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Pakistan, Thái Lan và 
Phi Luật Tân. Tuy văn kiện này lỏng lẻo hơn NATO, nhưng nó là một cơ 
sở pháp lý để Mỹ có thể can dự vào việc bảo vệ Đông Nam Á. Toàn bộ văn 
bản được gọi là “Hiệp Ước và Nghị Định Thư về Liên Phòng Đông Nam Á 
(Southeast Asia Collective Defense Treaty and Protocol). Điều 4 quy định: 
“Mỗi thành viên công nhận rằng khi một cuộc tấn công có võ trang đánh vào bất 
cứ thành viên nào, hay nhằm vào một quốc gia hoặc một lãnh thổ nào trong khu 
vực của Hiệp Ước do các thành viên đồng nhất chỉ định, thì đều được coi là đe dọa 
hòa bình và an ninh của chính mình.” 
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HIỆP ƯỚC SEATO LÀ ĐỂ ĐỐI LẠI VỚI HIỆP ĐỊNH  
GENEVA 

Hiệp ước được Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn ngay sau đó, với 82 
phiếu thuận trên 1 phiếu chống, và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 2, 1955. Việt 
Nam (cũng như Miên, Lào) tuy không phải là thành viên, nhưng được gộp 
vào trong chiến tuyến bảo vệ hỗ tương của SEATO qua một Nghị Định Thư 
(Protocol) ngày 8 tháng 9, 1954:[18] 

“Tất cả các thành viên của SEATO đồng nhất chỉ định những lãnh 
thổ sau đây được bao gồm trong Điều khoản #V của Hiệp Ước: 
Campuchia, Lào và lãnh thổ tự do dưới thẩm quyền của Chính phủ 
Quốc gia Việt Nam.” 

Dù rằng nghĩa vụ liên đới của các quốc gia trong SEATO lỏng lẻo hơn 
NATO và mức cam kết quân sự của Hoa Kỳ cũng không được mạnh mẽ như 
vậy, nhưng SEATO đã gây một ảnh hưởng lớn, đó là thiết kế được một cái 
khung làm nền tảng cho việc bảo vệ Đông Nam Á. Thực vậy, từ đó, các Chính 
phủ Mỹ từ Eisenhower tới Kennedy, Jonhson thường hay nại đến SEATO để 
làm cơ sở cho các biện pháp nhảy vào cuộc chiến tại Việt Nam. Báo cáo cho 
Chính phủ Hoa Kỳ về Hội nghị Manila, Đô đốc A.C. Davis, trưởng phái đoàn 
quân sự Hoa Kỳ đã đúc kết:[19] 

“Hội nghị Manila được triệu tập sau khi Công sản đã nắm được 
những thành quả về quân sự tại Đông Dương cũng như đã thắng 
thể về mặt chính trị tại Geneva. Trong bối cảnh đó, sự cố gắng để 
thiết lập một hệ thống an ninh chung cho miền Đông Nam Á và Tây 
Nam Thái Bình Dương phần lớn là nhằm để Thế giới Tự do có thể 
phục hồi sau khi đã bị một cú đấm mạnh về tâm lý. Hầu hết những 
phát biểu của các quốc gia tham dự tại hội nghị đều nhấn mạnh về 
mục tiêu tâm lý ấy. 
“Thực vậy, Hiệp Định SEATO được phát xuất từ Manila là để đối 
ứng với Hiệp Định Geneva.” 

NHỮNG BIỆN PHÁP QUYẾT LIỆT 
Sau SEATO, Hoa Kỳ duyệt xét lại tình hình và cân nhắc những biện pháp 

thích ứng để đối phó với sự bành trướng của Cộng sản trong khung cảnh 
mới của SEATO. Ngày 22 tháng 12, Tổng Thống Eisenhower chấp thuận 
Huấn lệnh NSC 542975 do Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đệ trình về Chính 
sách Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á.[20] Huấn lệnh này đi tới kết luận về: 
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Biện pháp thi hành 
“Nếu Cộng sản công khai xâm lăng vào khu vực của hiệp ước 
SEATO, Hoa Kỳ có thể nhân danh hiến chương Liên Hiệp Quốc 
hoặc hiệp ước SEATO hay cả hai, và trên căn bản có sự yêu cầu yểm 
trợ của quốc gia liên hệ thì Hoa Kỳ có thể dùng biện pháp quân sự 
cần thiết hay bất cứ biện pháp nào để yểm trợ bất cứ quốc gia nào 
hay lãnh thổ nào trong khối SEATO nếu họ muốn sẵn sàng chống 
lại Cộng sản bằng phương tiện quân sự. Dĩ nhiên là trước khi dùng 
những biện pháp quân sự, chính phủ Hoa Kỳ phải đệ trình và yêu 
cầu quốc hội chấp thuận, trừ trường hợp khẩn trương mà Tổng 
Thống cho rằng cần phải có những hành động gấp rút để bảo vệ 
quyền lợi căn bản của Hoa Kỳ.” 

Sở dĩ dứt khoát như vậy là vì đã được xác định rõ ràng như sau: 
Huấn lệnh 5429/5 
Ngày 22 tháng 12, 1954 
Nhận xét chung 
Thứ nhất, khó khăn chính của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á là phải đương 
đầu với sự đe dọa trầm trọng đối với an ninh Hoa Kỳ, kết quả của 
việc Cộng sản bành trướng tại Á Châu gồm Trung Quốc, Bắc Triều 
Tiên và gần đây tại miền Bắc Việt Nam; 
Thứ hai, trong 5 năm nắm chính quyền, chính phủ Cộng sản tại 
Trung Quốc đã củng cố chặt chẽ sự kiểm soát tại lục địa và phát 
triển những liên lạc mật thiết với Liên Xô; và 
Thứ ba, việc Hoa Kỳ đương đầu với tình hình tại Đông Nam Á lại 
thêm phức tạp vì thế yếu của những quốc gia không Cộng sản về 
quân sự và trong những mức độ khác nhau, về chính trị, kinh tế và 
tâm lý, và như vậy, dễ bị Cộng sản thôn tính... 
Ngoài ra còn những lý do khác nữa như (i) quan niệm khác nhau 
về vấn đề quyền lợi quốc gia làm chia rẽ những quốc gia này; (ii) 
tinh thần quốc gia quá khích, chống thuộc địa Âu Châu; và (iii) sự 
khác biệt giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu về một chính sách 
chung đối với Đông Nam Á. 

Bởi vậy sau khi phân tích kỹ lưỡng là Hoa Kỳ phải đương đầu với sự đe 
dọa trầm trọng đối với an ninh của mình tại Á Châu cho nên phải thiết lập 
một phòng tuyến từ bên ngoài để bảo vệ Thế giới Tự do tại nơi đây, đặc biệt 
là yểm trợ những quốc gia không Cộng sản về mặt quân sự. Tại Việt Nam, 
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Tướng O’Daniel được chính thức trao cho trách nhiệm khởi sự chương 
trình đào tạo “TRIM (Training Relations and Instruction Mission) như đề 
cập trên đây. Từ cuối 1954, ngoài trung tâm của các Cố vấn Quân sự nằm 
trên đường Gallieni (Trần Hưng Đạo), các cơ sở của những cơ quan USOM 
(Viện trợ Kinh Tế) USIS (Sở Thông Tin Hoa Kỳ) được xây dựng rải rác khắp 
nơi từ Sài Gòn tới các đô thị lớn. Phòng Thông Tin Hoa Kỳ là một địa điểm 
được các anh em học sinh, sinh viên lui tới thường xuyên, lúc nào cũng đông 
đúc, vui vẻ. Nơi đây, không những có máy lạnh mát rợi, địa điểm rất hiếm 
hoi thời đó, lại còn đầy đủ sách báo để người đọc làm quen với nền văn hóa 
và lịch sử của Hoa Kỳ. Đặc biệt có báo “Thế Giới Tự Do” với nhiều hình ảnh 
hấp dẫn về những phong cảnh ở Mỹ cũng như tại các quốc gia tự do ở Á châu. 
Những hình ảnh này thường được lồng vào những bài bình luận hấp dẫn về 
vai trò của miền Nam Việt Nam. 

Khi xem hình ảnh về Sài Gòn, ít khi ta thấy nói tới cái tên cũ của nó là 
“Hòn Ngọc của Á Châu. Bây giờ nó đã trở thành thủ đô của một nước mới và 
kèm theo một tên mới, đó là: 

“Tiền Đồn Của Thế Giới tự Do.” 

TT Eisenhower bàn bạc với Ngoại trưởng Dulles.  Hình:  William J. Smith/AP Photo
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Thượng nghị sĩ Joe McCarthy, Đảng CH, bang Wis., làm chứng trong phiên điều trần ở Wash-

ington, D.C., vào ngày 9 tháng 6 năm 1954. McCarthy đứng trước một bản đồ có biểu đồ bị 

cáo buộc là có hoạt động cộng sản ở Hoa Kỳ.

Đại diện các nước SEATO dự hội nghị ở Phi Luật Tân. Hình: Flickr



CHƯƠNG 10
NHÀ TU HÀNH LẠC LÕNG VÀO 

MỘT NGÂN HÀ CHÍNH TRỊ 

Tháng 6, 1954 Hội nghị Geneva bắt đầu bàn cãi sôi nổi về vấn đề 
Đông Dương. Quốc trưởng Bảo Đại cho vời ông Ngô Đình Diệm tới 
Cannes và chỉ định ông làm Thủ Tướng. Thoạt đầu, ông Diệm không 
chấp nhận: “Thưa Hoàng thượng, không thể được ạ, tôi xin trình Ngài là 
sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã quyết định. Tôi định đi tu.” Nhưng khi ông 
Bảo Đại nại đến sự tồn vong của đất nước và không cho ông được phép 
từ quan, ông liền lĩnh nhận sứ mạng, một sứ mạng đã dẫn ông vào cuộc 
hành trình đầy chông gai, hiểm trở. 

Khi tân thủ tướng về tới Sài Gòn thì hoàn cảnh thật khó khăn. Trên 
thực tế, tất cả các quyền hành về quân sự, chính trị, xã hội, kinh tế còn 
do người Pháp kiểm soát hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Biết rõ tinh thần 
chống Pháp của ông Diệm, nên khi ông vừa chấp chính Pháp đã thuyết 
phục Đại sứ Mỹ đồng ý để tung kế hoạch dẹp Diệm. Rồi tới Tổng Tham 
Mưu Trưởng công khai nổi loạn, đưa tới một tình trạng thật nhiễu 
nhương tại Miền Nam vào lúc ban đầu. 

Trong bối cảnh bế tắc chính trị tiếp tục cuối năm 1954, Pháp và Anh 
đề nghị giải Pháp yêu cầu ông Bảo Đại chỉ định Hoàng Hậu Nam Phương 
về Sài Gòn làm Phó Vương, quyền hạn trên cả Thủ tướng. 

Nhưng “Nhà Tu Hành” đã chứng tỏ lòng yêu nước và khả năng khác 
thường trong một bối cảnh chính trị cực kỳ khó khăn. 
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T iếng hát của ca đoàn vang vang trong Thánh Đường buổi sáng 
hôm ấy. Nhà thờ Chính Tòa” (còn gọi là Nhà Thờ Đức Bà?) đã 
chật ních những giáo dân. Không khí thật trang ngiêm và linh 

đình. Đã từ mấy tuần rồi, ca đoàn phải tập dượt cho thật kỹ một số nhạc 
khúc chọn lọc để hát vào một dịp lễ đặc biệt. Lần đầu tiên, một Hồng Y Mỹ 
nổi tiếng, ông Francis Spellman, tới thăm viếng Việt Nam. Ông là thượng 
khách của tân Thủ tướng Chính phủ. Phần đông ca đoàn là những thanh 
niên vừa được tầu Mỹ chuyên chở từ ngoài Bắc di cư vào Nam, trong đó có 
tác giả. Từ nơi chiến tranh loạn lạc, bão lụt triền miên, nay được hưởng bầu 
không khí tự do thanh bình của Miền Nam trù phú, chúng tôi hết sức lên 
tinh thần. Thành phố Sài Gòn văn minh, tráng lệ, đúng là “Viên Ngọc Trân 
Châu của Á đông.” Hằng ngày chúng tôi nghe đài phát thanh nói đến Nhà 
chí sĩ Ngô Đình Diệm từ Mỹ trở về. Bây giờ lại có Hồng Y Giáo phận New 
York thật lớn tới thăm. Ai nấy đều tràn đầy niềm hứng khởi. 

Suy nghĩ của tuổi trẻ chúng tôi đơn sơ là như vậy. Có ngờ đâu vào mùa 
Thu năm ấy, những sắp xếp trên bàn cờ chính trị tại Miền Nam đã rối ren, 
nguy hiểm đến mức nào. Trong gương mặt của Thủ tướng Diệm, thấy ông 
lầm lầm, lỳ lỳ, ít cười nhưng bình tĩnh, khó ai biết được những khó khăn mà 
ông và trên thực tế, cả Miền Nam, đang gặp phải.[1] 

Ý ĐỊNH TỪ QUAN KHÔNG THÀNH 
Trong quá vãng, ông Bảo Đại đã mời ông Diệm làm thủ tướng tới ba 

lần. Lần thứ tư ông mới chấp nhận. Lần thứ nhất là vào năm 1949: sau khi 
ông Diệm đã đóng góp vào việc đưa ông Bảo Đại từ Hồng Kông về làm Quốc 
trưởng, ông được mời làm thủ tướng. Hai lần sau là vào năm 1951 khi ông 
Diệm còn đang ở Mỹ. Cả ba lần ông Diệm đều từ chối cho rằng ông không 
thể làm được việc gì khi người Pháp còn dính líu vào chính trị Việt Nam. Tới 
năm 1954, sau khi Quốc Hội Pháp đã thông qua Hiệp Ước Độc Lập (Treaty 
of Independence) ngày 4 tháng 6, ông Diệm mới chấp nhận. Khi chỉ định 
ông Diệm, ông Bảo Đại chỉ tham khảo ý kiến Ngoại trưởng Dulles. Trong hồi 
ký Con Rồng Việt Nam, chính ông Bảo Đại ghi lại về bối cảnh và lý do chỉ định 
ông Diệm như sau.[2] 

“Chúng tôi không còn tin gì vào người Pháp nữa. Tại Genève, riêng 
còn người Mỹ là đồng minh của chúng tôi... Tại Sài Gòn, Thủ tướng 
chính phủ (ông Bửu Lộc) gặp phải sự chống đối quyết liệt của các 
nhà quốc gia trong phong trào Mặt Trận Đoàn Kết Cứu Quốc do 
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Ngô Đình Nhu lãnh đạo. Mặt trận này không công nhận trước tất 
cả các quyết định có thể do Genève đặt ra. Tôi cho vời đến Cannes 
các lãnh tụ của tất cả các phong trào chính trị và tôn giáo ở Việt 
Nam để hỏi ý kiến. Tôi cho họ biết cái gì đã xảy ra, rằng tất cả đều đã 
được xếp đặt trước, đến chỗ sẽ chia đôi đất nước. “Tôi vạch ra cho 
họ sự cần thiết đặt một đường hướng tới, và gợi ý họ là cho thay thế 
Hoàng thân Bửu Lộc bằng Ngô Đình Diệm, để cầm đầu chính phủ. 
Tất cả hoan nghênh ý kiến của tôi.”

 Tại sao lại vời tới ông Diệm? Ông Bảo Đại trả lời: 
“Trước đây đã dùng Diệm, tôi biết ông ta vốn khó tính. Tôi cũng 
biết ông ta rất cuồng tín, và tin vào đấng Cứu Thế. Nhưng trong 
tình thế này, không còn có thể chọn ai hơn. Thật vậy, từ nhiều năm 
qua, người Mỹ đã biết ông, và rất hâm mộ tính cương quyết của 
ông. Trước mặt họ, ông là nhân vật đủ khả năng đối phó được với 
tinh thế, vì vậy Washington sẵn sàng hỗ trợ ông ta. Nhờ thành tích 
cũ, và nhờ sự có mặt của em ông, đang đứng đầu Mặt trận Đoàn kết 
Cứu quốc, ông lại được nhiều nhà quốc gia cuồng nhiệt ủng hộ, các 
vị này từng làm đổ chính phủ Tâm và chính phủ Bửu Lộc.” 

Bởi vậy, ông viết tiếp: 
“Sau khi thảo luận với ông Foster Dulles, để cho ông ta biết ý định 
ấy, tôi cho vời Ngô Đình Diệm và bảo ông ta: 
- “Cứ mỗi khi mà tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại phải gọi đến 
ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối. Nay tình thế rất bi đát, đất nước 
có thể bị chia cắt làm đôi. Ông cần phải lãnh đạo chính phủ.” 
- “Thưa Hoàng thượng, không thể được ạ,” ông ta đáp. “Tôi xin 
trình Ngài là sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã quyết định. Tôi 
định đi tu...” 
- Tôi kính trọng ý định của ông. Nhưng hiện nay, tôi kêu gọi đến 
lòng ái quốc của ông. Ông không có quyền từ chối trách nhiệm 
của mình. Sự tồn vong của Việt Nam buộc ông như vậy. 

Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông ta đáp: 
- “Thưa Hoàng thượng, trong trường hợp đó, tôi xin nhận sứ 
mạng mà Ngài trao phó.” 

Như vậy, giây phút ấy - ngày 16 tháng 6 năm 1954 - là giây phút quyết 
định số mệnh của ông Ngô Đình Diệm. Ông muốn từ quan để đi tu. Nhưng 
khi QT Bảo Đại nại đến sự tồn vong của đất nước và không cho ông được 
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phép từ quan, ông phải lĩnh nhận sứ mạng, một sứ mạng đã đưa đến cho ông 
bao nhiêu nguy hiểm ngay từ đầu để rồi tiếp tục cuộc hành trình chông gai 
đi tới cuối đường, nơi tử thần đã đứng sẵn để chờ đợi ông. 

NHỮNG BƯỚC GIAN TRUÂN BAN ĐẦU 
Khi chỉ định ông Diệm, QT Bảo Đại chỉ hỏi ý kiến Ngoại trưởng Dulles 

chứ không phải là Mỹ đề nghị hay áp lực ông làm như vậy. Nhưng làm thế 
nào ông Dulles biết đến ông Diệm? Câu chuyện bắt đầu từ năm 1950. Năm 
ấy là năm người Công Giáo mừng ‘Năm Thánh’(25 năm một lần), Giám mục 
Ngô Đình Thục đi Vatican mừng lễ cùng với ông Diệm qua ngả Nhật và Mỹ. 
Tại Mỹ, Giám mục Thục giới thiệu em mình với Hồng y Spellman (cố vấn 
tinh thần của gia đình ông Kennedy). Ông Diệm lưu lại Mỹ qua tháng 9 và 
tháng 10, sau đó mới đi Vatican. Nơi đây ông được yết kiến đức Giáo Hoàng 
Pius XII. Sau đó ông qua Bỉ, Thụy sĩ, và Pháp gặp một số Việt kiều. Đầu năm 
1951, ông trở lại Mỹ và sống tại Chủng viện Maryknoll ở Lakewood, New 
Jersey. Qua Hồng y Spellman ông gặp được một số chính khách Công giáo, 
đặc biệt là hai dân biểu John Kennedy và Mike Mansfield cùng với nghệ sĩ 
Joseph McCarthy. Người quan trọng nhất là ông Mansfield vì ý kiến của ông 
này được Washington tôn trọng trong cương vị ông đã là giáo sư khoa học 
chính trị và lịch sử Á Đông tại đại học Montana State University trước khi 
được bầu làm dân biếu. Hè 1954 ông Mansfield đi nghiên cứu tại Việt Nam, 
khi về đã báo cáo về tình hình đen tối ở Miền Nam lúc ấy (Diệm mới chấp 
chính) và đi tới kết luận là không có sự lựa chọn lãnh đạo nào khác ngoài 
ông Diệm, “Trong trường hợp chính phủ Diệm sụp đổ, Mỹ nên xem xét chấm dứt 
tất cả viện trợ cho Pháp và quân đội Liên Hiệp Pháp.” 

Sau báo cáo Mansfield, TT Eisenhower mới viết bức thư ngày 23 tháng 
10, 1954 cho Thủ tướng Diệm để thông báo từ nay Mỹ sẽ viện trợ thẳng cho 
Việt Nam mà không qua Pháp nữa (xem Chương 8). Nhưng rồi Mỹ lại thay 
đổi lập trường. Tới sau khi ông Diệm giải quyết xong vấn đề Bình Xuyên 
(cuối tháng 4, 1955) thì Hoa Kỳ mới thực sự ủng hộ ông (xem Chương sau). 
Như vậy không phải là Mỹ đã nhất mực ủng hộ ông Diệm. Thực ra thì sự ủng 
hộ ấy rất mong manh. Như sẽ đề cập dưới đây và trong Chương sau: 

• Cuối tháng 6, 1954 ông trở về Sài gòn; 
• Cuối tháng 8, 1954 (khi ông Diệm mới chập chính chỉ có hai 

tháng) Đại sứ Mỹ Donald Heath đã đề nghị: “Ta phải để ý theo 
dõi tìm một lãnh đạo khác”; 
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• Tháng 9, 1954: Tổng Tham Mưu Trưởng Nguyễn Văn Hinh 
công khai chống Thủ Tướng;

• Đầu tháng 12, 1954: Đặc ủy của TT Eisenhower (Tướng Col-
lins) đã đề nghị “Mỹ chỉ nên ủng hộ ông Diệm thêm vài ba tuần 
nữa thôi.” 

• Đầu tháng 4, 1955 Tướng Collins còn đề nghị rõ ràng về 5 bước 
để loại bỏ ông Diệm. 

• Cuối tháng 4, 1955 Washington đã có chỉ thị tối mật: thay thế 
thủ tướng Diệm (xem Chương sau). 

Như vậy là chỉ nội trong 10 tháng chấp chính, Mỹ đã muốn thay thế ông 
Thủ tướng. 

LẠC VÀO NƠI CÔ QUẠNH 
Khi ông tân thủ tướng về tới Sài Gòn thì trên thực tế, tất cả các quyền 

hành về quân sự, chính trị, xã hội, kinh tế còn do người Pháp kiểm soát hoặc 
trực tiếp hay gián tiếp. Lúc ông Diệm đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất 
(ngày 26 tháng 6, 1954) thì chỉ có mấy trăm người và một số công chức 
chính phủ ra đón. Dân chúng Đô thành ít ai biết tới ông. Thật khác với ngày 
về huy hoàng của Quốc trưởng Bảo Đại 5 năm trước đó, ngày 13 tháng 6 
năm 1949. Ông Bảo Đại được đón rước linh đình trọng thể với sự có mặt của 
các quan chức Việt, Pháp, tướng lãnh các binh chủng, các toán binh sĩ danh 
dự đứng dàn chào với 21 phát súng đại bác. Buổi chiều có dạ tiệc khoản đãi 
linh đình tại Dinh Norodom (Dinh độc lập). Ngày ông Diệm trở về thì lại 
khác. Rời phi trường, xe chở ông đi qua con đường dài tên là ‘Rue Charles 
de Gaulle’ Vào tới văn phòng, ông thấy Dinh Norodom vẫn còn nằm dưới 
quyền của người Pháp. Dinh này chỉ được Toàn quyền Paul Ély trao lại vào 
ngày 7 tháng 9, 1954[3]. Nhân viên bảo vệ trong Dinh lại là chính người dưới 
quyền điều khiển của cảnh sát do lực lượng Bình Xuyên nắm giữ. Ngân sách 
thì eo hẹp vì tiền bạc còn do Pháp quản lý. Ông Diệm cũng không có quân 
đội vì quân lực Việt Nam vẫn còn nằm trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp và 
viên Tham Mưu Trưởng thì do Pháp chỉ định. Ngoài ra, quân đội lại không 
thống nhất vì Pháp còn tài trợ cho một số lực lượng giáo phái. 

Từ Dinh Norodom đi ra bên phải là phố Catinat sang trọng, đầu phố là 
khách sạn Pháp nổi tiếng Continental, cuối phố là Majestic. Quẹo phải một 
quãng thì tới Banque de L’Indochine (Ngân Hàng Đông Dương), một ngân 
hàng Pháp in tiền cho cả ba quốc gia liên kết, rồi tới Service Douanier (Sở 
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Đoan) do Pháp thu thuế nhập cảng, tức phần lớn nhất của ngân sách nội 
địa. Trên các đường phố từ Richaud (Phan Đình Phùng) tới Audouille (Cao 
Thắng), Galliéni (Trần Hưng Đạo), các tiệm buôn bán bày hàng phần nhiều 
là những sản phẩm của Pháp: thuốc lá Bastos, cà phê Martin, xe đạp Peugeot, 
xe máy Mobilette, nước hoa Nuit d’Orient, Muốn đi xa thì tới ga ‘Chemin de 
Fer’ gần Chợ Bến Thành, đi gần thì có taxi Renault nhỏ xíu. Nam kỳ là một 
trong những thuộc địa mà Pháp đầu tư nhiều nhất. Nhà máy bia ‘Larue’ (‘la-
de’), một cơ sở sản xuất lớn nhất Đông Dương, có tới gần 3.000 nhân công. 
Rồi những đồn điền ‘plantations’ cao su của hãng Michelin, cà phê, trà. Như 
vậy làm sao mà Pháp có thể dứt lòng ra đi. 

Pháp muốn bám víu vào Miền Nam nhưng lại gặp phải ngay một ông 
thủ tướng cứng đầu và có tinh thần siêu quốc gia. Chắc chắn là phải tìm cách 
loại trừ ông này để thay vào một người lãnh đạo khác, ít nhất người ấy cũng 
phải có thiện cảm với Paris. Vả lại Quốc trưởng Bảo Đại, người thân Pháp thì 
vẫn còn ở Cannes, quân đội Việt Nam thì còn nằm trong Liên Hiệp Pháp, và 
viên Tổng Tham Mưu Trưởng, Tướng Nguyễn Văn Hinh, con trai của cựu 
Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm, lại là một sĩ quan cũ trong Không quân Pháp. 
Cảnh sát thì do Bình Xuyên nắm giữ: ngay cả lực lượng an ninh Sûreté” cho 
văn phòng phủ Thủ Tướng cũng do Cảnh sát gửi đến. Như vậy là ông Diệm 
đang ở trong hang cọp rồi mà lại còn muốn chống Pháp, 

ÔNG DIỆM VỪA CHẤP CHÍNH, PHÁP ĐÃ THUYẾT PHỤC 
MỸ DẸP ÔNG ĐI 

Muốn dẹp ông Diệm thì cũng không khó, chỉ còn một trở ngại là chính 
sách của Mỹ đối với ông này. Tuy nhiên, vào lúc ấy thì sự ủng hộ của Mỹ đối 
với ông Diệm cũng chưa mạnh mẽ. Mỹ chưa biết gì nhiều tới khả năng của 
ông Diệm vì ông này vừa mới chân ướt chân ráo trở về Sài Gòn. Trên thực tế, 
số người thực sự ủng hộ ông Diệm ở Mỹ cũng chỉ có mấy nghị sĩ, và một vài 
Hồng y Công giáo. Bởi vậy, việc Pháp có thể làm ngay là tìm cách hạ uy tín 
ông Ngô Đình Diệm. Dễ nhất là ‘lobby’ với Đại sứ Mỹ ngay tại Paris. 

Chỉ trên một tháng sau khi ông Diệm về nước, Đại sứ Mỹ ở Paris là 
Douglas Dillon đã đánh điện về Washington để báo cáo về cuộc họp với Bộ 
trưởng Các Quốc Gia Liên Kết, ông Guy La Chambre. La Chambre đã quá 
biết tâm lý của Mỹ là luôn luôn muốn cho người lãnh đạo bản xứ phải được 
nhân dân ủng hộ, có khả năng thu hút nhân tâm qua những biện pháp kinh 
tế, và đủ khả năng để xây dựng độc lập, dân chủ, Điểm sau cùng có nghĩa là 
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đối với Mỹ, người lãnh đạo mới này phải có khả năng truất phế ông Bảo Đại 
để chấm dứt tàn tích của thời thực dân. Hiểu như vậy nên chính Bộ trưởng 
Pháp La Chambre đã lập tức nêu ra ba đặc điểm sau đây để phê phán ông 
Diệm như Đại sứ Dillon báo cáo:[4] 

Paris, Ngày 4 tháng 8, 1954 
Kính gửi: Ngoại Trưởng 
“Cuối tuần qua tôi có nói chuyện với ông La Chambre một cách 
hết sức thẳng thắn. Ông ta cho rằng tương lai của chính phủ Việt 
Nam sẽ tùy thuộc vào ba yếu tố sau đây: 
1. Chính phủ ấy phải thực sự đại diện nhân dân; 
2. Phải tổ chức cải cách điền địa cho sớm; và 
3. Phải sửa soạn truất phế ông Bảo Đại để thành lập một nước 

Cộng Hòa trong mấy tháng tới. 
“Ông La Chambre nghĩ rằng chính phủ Diệm không (“tôi xin nhắc 
lại là không”) đủ khả năng để thi hành bất cứ điểm nào trong ba 
điểm này. Tuy nhiên, La Chambre cho rằng vì ông Diêm là con 
người có đức độ cao nên chắc chắn vẫn có thể là một thành viên 
của một chính phủ mới trong tương lai nếu như ông ta có thể dàn 
xếp mọi chuyện ổn thỏa với các giáo phái và được họ ủng hộ. La 
Chambre nói sẽ không (“tôi nhắc lại là không”) phản đối việc ông 
Diệm tiếp tục giữ chức Thủ Tướng, với điều kiện là ông Diệm phải 
có hành động về điểm 2 và 3 như trên (cải cách điền địa và truất 
phế Bảo Đại - lời tác giả).” 

Như vậy là đặt ra ba điều kiện rất khó cho ông Diệm, lại còn bắt ông phải 
thực hiện ngay tức khắc. Thứ nhất, ‘phải được sự ủng hộ của nhân dân’: đây 
là một công việc về lâu về dài. Đa số nhân dân chưa biết đến ông Diệm, làm 
sao có thể chứng minh được rằng dân chúng sẽ ủng hộ khi vừa chấp chính 
được trên một tháng? Thứ hai, cải cách điền địa là một công việc khó khăn 
nhất (ngoài chiến tranh) khi ruộng đất còn tập trung phần lớn vào một số tỷ 
phú như ở Miền Nam? Cũng như các nhà đại tư bản ở các quốc gia, đại điền 
chủ ở Việt Nam có rất nhiều quyền lực. Vào thời gian này, chỉ có khoảng một 
ngàn người làm chủ tới 40% đất đai, mà đất đai là của cải quý nhất.[5] Thứ ba, 
truất phế một cựu Hoàng Đế, một quốc trưởng đã cất nhấc mình lên chức 
Thủ Tướng lại không phải là một chuyện dễ, nhất là trong môi trường nặng 
về tinh thần Khổng giáo. Có thể đây là một mưu kế của Pháp vào thời điểm 
ấy để đưa ông Diệm vào một cái bẫy: nếu ông Diệm nhúc nhích có thái độ 
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hoặc hành động nào ra vẻ chống đối thì ông Bảo Đại có thể ký sắc lệnh cách 
chức liền. Thực vậy, về việc truất phế Quốc trưởng Bảo Đại thì nhiều tác giả 
đã đề cập tới là không phải do chính ông Diệm. Trái lại, như ông Landsdale 
đã tiết lộ: khi phải làm việc này thì ông hết sức đau đớn. 

Về ba điểm này thì trong công điện, Đại sứ Dillon có báo cáo ý kiến của 
ông La Chambre cho rằng: (i) về điểm thứ nhất: ông La Chambre lưu ý Hoa 
Kỳ là theo thông tin nhận được thì ông Diệm sẽ không thể có khả năng đại diện 
nhân dân vì ông ấy không có được sự cộng tác và ủng hộ của các phe phái 
Miền Nam; (ii) về điểm thứ hai và thứ ba: “vì quá trình của ông Diệm là quan 
lại, nên ông ta sẽ phản đối cả việc cải cách điền địa cả việc truất phế Bao Đại.” Bởi 
vậy, La Chambre đề nghị ‘gãi đúng chỗ ngứa’ rằng: 

“Để Miền Nam có được một cơ may thắng thế trong kỳ tổng tuyển cử 
toàn quốc (1956) thì cần phải có ngay một chính phủ mới.” 

ĐẠI SỨ MỸ NGHIÊNG VỀ GIẢI PHÁP TÌM  
THỦ TƯỚNG MỚI 

[Bối cảnh: tháng 7, 1952, Hoa Kỳ nâng cấp Tòa Công Sứ (Legation) ở Sài 
Gòn lên Tòa Đại Sứ. Ông Donald Heath thành Đại Sứ]. 

Tiếp theo đề nghị của La Chambre, câu hỏi đặt ra là những ai sẽ là thành 
phần của chính phủ mới? Bộ trưởng La Chambre đề nghị ông Nguyễn Văn 
Tâm (cha của Tướng Nguyễn Văn Hinh) làm Thủ Tướng và hy vọng ông 
Diệm sẽ ở lại để giữ chức Bộ Trưởng Nội Vụ đặc trách về cảnh sát, hoặc Bộ 
Trưởng Quốc Phòng. Ông ta hy vọng ông Bửu Lộc cũng sẽ tham gia tân 
chính phủ. La Chambre cho rằng chính ông Bửu Lộc là người có thể giúp 
đắc lực việc truất phế ông Bảo Đại khi thời điểm thuận tiện tới. Còn ông 
Diệm thì vì rất hữu hiệu trong việc di cư nên cứ để ông ấy tiếp tục công tác 
đốc thúc người Bắc di cư vào Nam. Riêng đối với ông Bảo Đại, La Chambre 
cho rằng không nên có hành động nào để truất phế ông ta trong lúc này, và 
nên chờ đợi tới khi nào có được một chính phủ mở rộng, được mọi phía ủng 
hộ thì mới truất phế.[6] 

Đó là báo cáo của Đại sứ Mỹ từ Paris. Tại Sài Gòn thì lại có những vận 
động chính trị. Ngày 26 tháng 8, Đại sứ Mỹ Donald Heath được mời dùng 
tiệc tại nhà một người triệu phú Pháp tên là Jacques Raphael-Leygues. Tới 
nơi ông ta mới biết rằng thực ra đây chỉ là một cuộc hội họp chính trị. Tham 
dự thì có Tướng Hinh, lãnh đạo của các lực lượng giáo phái và một số quan 
chức Pháp. Trong bữa tiệc, mọi người tố cáo ông Diệm là người bất tài lại 
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không chịu điều đình với các giáo phái. Một người đã hỏi thẳng ông Đại sứ 
Heath: “Nếu chúng tôi xúc tiến để thay thế chính phủ Diệm thì ông có đồng ý 
không?”[7] Lúc ấy, ông Heath lại đang bất bình với ông Diệm vì ông Diệm đã 
không chịu nghe ông ta cố vấn về hai điểm: (i) nên giảm ảnh hưởng vai trò 
của ông Nhu; và (ii) bổ nhiệm một vài người đối lập vào nội các để được sự 
ủng hộ của nhân dân. Bởi vậy, ngay ngày hôm sau ông Heath đánh điện về 
Washington: “Chúng ta phải để ý theo dõi tìm một lãnh đạo khác.”[8] 

TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG CÔNG KHAI  
CHỐNG THỦ TƯỚNG 

Tháng 8 thì như vậy, tới tháng 9 thì hầu như ngày nào cũng có tin đồn về 
đảo chính. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA báo cáo liên tục là có dư luận tại 
Việt Nam là Pháp đang đứng đàng sau một âm mưu lật đổ ông Diệm. Tướng 
Hinh công khai chống lại Thủ Tướng Diệm, và còn khoe “Tôi chỉ cần nhấc cái 
máy điện thoại lên là có thể dẹp được Diệm rồi.”[9]. 

Thấy vậy, ngày 11 tháng 9, 1954 ông Diệm đi tới một quyết định táo bạo: 
ông ra một nghị định cử ông Hinh đi nghỉ để nghiên cứu trong sáu tuần và 
phải xuất ngoại nội trong hai mươi tư giờ. Thực ra thì ông Diệm đã sắp xếp 
với Đại sứ Mỹ để ông này mời ông Hinh sang Mỹ nghiên cứu như được tiết lộ 
trong công điện dưới đây: “Ông Diệm đã yêu cầu tôi xem xét để mời ông Hinh 
sang Mỹ cho vắng mặt khỏi chính trường trong khi ông Diệm có thời giờ để 
củng cố quyền bính đối với quân đội. Mặc dù đã có lệnh, Tướng Hinh tỏ thái 
độ bất chấp, ông Hinh mặc áo sơ-mi đi chiếc xe môtô thật bự ngang nhiên 
chạy vòng quanh đường phố Sài Gòn.”[10] Một tuần sau, ông cho phổ biến lời 
tuyên bố về việc ông bất tuân lệnh ông Diệm và một điện tín ông đã gửi thẳng 
cho Quốc trưởng Bảo Đại yêu cầu can thiệp. Cùng ngày, ông Diệm tuyên bố 
là ông Hinh đã nổi loạn. Ông Hinh cho xe thiết giáp bảo vệ tư dinh của mình, 
đồng thời phái một lực lượng tới bao vây Dinh Độc Lập.[11] Trong thời gian 
sáu tuần tiếp theo, sự tranh chấp Diệm-Hinh đi tới chỗ căng thẳng, bế tắc. 

TƯỚNG MỸ O’DANIEL THIÊN VỀ TƯỚNG HINH 
Trước tình hình căng thẳng, Tướng O’Daniel, Trưởng Ban Cố Vấn Mỹ 

MAAG (là chỗ quen biết với Tướng Hinh vì đã cùng làm việc với nhau được 
ít lâu), muốn dàn hòa để giữ ông Hinh lại trong chức vụ Tổng Tham Mưu 
Trưởng. Việc làm qua mặt này làm cho Đại sứ Heath bực mình. Ông báo cáo 
về Washington:[12] 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 9, 1954 
“Trong hoàn cảnh tranh chấp giữa ông Diệm và tướng Hinh, tướng 
O’Daniel lại có lập trường rằng mặc dù có những khuyết điểm, 
tướng Hinh là người có khả năng nhất để điều khiển quân đội... Tôi 
đồng ý rằng hay nhất là làm sao cho hai người này bỏ qua những dị 
biệt và làm hòa với nhau, nhưng vấn đề không phải đơn giản như 
vậy. Trước khi xem xét khả năng này, tôi cần phải gặp ông Diệm 
xem sao... Thế nhưng trái với sự khuyến cáo của tôi, ông O’Daniel 
đã tới tư gia của ông Hinh để bàn bạc lâu tới hai giờ đồng hồ. Ông 
ta đã hỏi xem ông Hinh hiện có thái độ như thế nào đối với ông 
Diệm, và dĩ nhiên là đã nhận được câu trả lời tất nhiên của ông 
Hinh rằng ông ta là người quân nhân trung thành, yêu nước, không 
có tham vọng chính trị và lúc nào cũng sẵn sàng để cộng tác với 
Thủ Tướng. Ông O’Daniel đã quên rằng khi hai ông Diệm và Hinh 
có vấn đề, ông Diệm đã yêu cầu tôi xem xét để mời ông Hinh sang 
Mỹ cho vắng mặt khỏi chính trường trong khi ông Diệm có thời 
giờ để củng cố quyền bính đối với quân đội. Thế nhưng O’Daniel 
đã chống cả việc thay thế ông Hinh và cách thức thay thế ông này.” 
Ông ta kết luận rằng nếu phải lựa chọn giữa hai người, ông ta sẽ 
chọn Hinh thay vì Diệm...” 
Donald Heath 

Trong khung cảnh bất ổn khi Tư Lệnh quân đội đã ra mặt chống đối, dư 
luận cho rằng chính phủ Diệm bắt buộc phải sụp đổ. Vào ngày 20 tháng 9, 
có tới 15 ông Bộ Trường trong nội các ông Diệm đồng loạt từ chức,[13] quân 
đội của ông Hinh cũng đã sẵn sàng chờ lệnh để tấn công, hoặc gây áp lực để 
ông Diệm phải từ chức. 

TƯỚNG CAO ĐÀI TRỊNH MINH THẾ THIÊN VỀ THỦ 
TƯỚNG DIỆM 

May mắn cho ông Diệm là vào ngày 24 tháng 9, chỉ còn bốn mươi tám 
giờ trước khi đảo chính bắt đầu, bốn người lãnh đạo của giáo phái Hòa Hảo 
và bốn của Cao Đài, đặc biệt là Tướng Trịnh Minh Thế đã thay đổi lập trường 
chống đối để đứng về phía ông Diệm. Người ta cho rằng việc này, ngoài mưu 
lược, xoay xở của ông Diệm và ông Nhu, còn nhờ sự sắp xếp nào đó, kể cả 
việc Mỹ dùng một số tiền để mua chuộc đối phương.[14] Cho dù ông Diệm 
được Ngoại trưởng Dulles cùng với một số quan chức Mỹ và Việt Nam ủng 
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hộ, ông cũng chưa đủ sức để áp đảo Tướng Hinh, người được cả ông Bảo Đại 
lẫn Pháp và Tướng Mỹ O’Daniel ung hộ. 

Ngoài ra, ngay tại Washington, việc chính phủ Mỹ ủng hộ cho chính 
phủ Miền Nam cũng chưa dứt khoát. Vì tình hình Miền Nam còn bất ổn 
và địa vị của ông Diệm chưa vững chắc, Hoa Kỳ vẫn còn cân nhắc. Ngày 
22 tháng 9, 1954, trong một bản ghi nhớ, chính Tổng Tham Mưu Trưởng 
Arthur Radford đã lưu ý Ngoại Trưởng Dulles rằng “Sự yểm trợ quân sự 
cho Đông Dương, kể cả việc huấn luyện và trang bị cho quân lực nơi đây nên 
được thực hiện với một ưu tiên thấp và không để cho nó ảnh hưởng tới sự phát 
triển hữu hiệu cho các lực lượng đồng minh ở những nơi khác.” Ngoài ra, Tổng 
Tham Mưu Trưởng còn cho rằng “vì hoàn cảnh chính trị tại Miền Nam còn 
chưa ổn định, nên chưa phải la luc Hoa Kỳ bày tỏ rõ lập trường về việc yểm trợ 
và đào tạo quân đội Việt nam.[15] 

“THAY TỀ ĐỔI SỞ” 
Tới cuối tháng 9 thì có những biến chuyển lớn về quyền lực. Khi tới giờ 

phút quyết liệt, một cuộc họp giữa Pháp và Mỹ về vấn đề Việt Nam được 
diễn ra trong bầu không khí căng thắng kéo dài ba ngày tại Washington từ 
27 tới 29 tháng 9, 1954 (như đã đề cập trong chương 9).[16] Kết quả của cuộc 
họp này đã chứng tỏ rằng kể từ đó, cán cân quyền lực ở Việt Nam thực sự 
thay đổi: nó đã rơi vào tay người Mỹ chứ không còn trong tay người Pháp 
nữa. Trong hồi ký Con Rồng Việt Nam ông Bảo Đại phàn nàn: “Thật vô ích khi 
nói rằng tôi tự đặt ra ngoài tất cả những chuyện thay Tề đổi Sở này. Giải pháp 
của Pháp đã chấm dứt, và Washington đã trở thành nhà bảo trợ chính thức của 
ông Diệm.”[17] 

Ông Bảo Đại nhận xét như vậy là cũng không sai, vì cho dù đã bám rễ sâu 
vào lãnh vực kinh tế và tài chánh ở Miền Nam, giờ đây Pháp cũng không còn 
đủ khả năng và phương tiện để ảnh hưởng đủ mạnh về chính trị tại nơi này.[18] 
Kiệt quệ sau Thế chiến II, Pháp đã phải nhờ Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tại 
Đông Dương. Dù sau Hiệp định Geneva, ngân sách của quân đội Viễn Chinh 
Pháp cũng vẫn còn phải tiếp tục dựa vào tiền của Mỹ. 

Một trong những kết quả của cuộc họp tháng 9 là Pháp nhượng bộ và 
chấp nhận sự ủng hộ của Mỹ về ông Diệm (nhưng đây chỉ là tạm thời như 
sẽ đề cập dưới đây và trong Chương sau): “Đối với Việt Nam, các đại diện của 
Pháp và Hoa kỳ đồng ý rằng chính phủ của họ phải ủng hộ ông Ngô Đình Diệm 
trong việc thành lập và duy trì một chính phủ quốc gia, chống Cộng và có thế 
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mạnh. Để đạt mục đích này, Pháp và Hoa kỳ sẽ khuyến khích tất cả những phần 
tử chống Cộng tại Việt Nam cộng tác hoàn toàn với chính phủ Ngô Đình Diệm 
ngõ hầu chống lại Việt Minh một cách mãnh liệt và xây dựng một nước Việt Nam 
tự do phú cường.”[19] Biên bản của cuộc họp còn ghi rõ là trong hoàn cảnh 
hiện tại, hai bên đồng ý là phải xem xét để giải quyết năm vấn đề chính yếu: 
ông Bảo Đại, ông Hinh, các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, và lực lượng Bình 
Xuyên. Những biện pháp để giải quyết gồm:[20] 

Thứ nhất, (i) đối với ông Bảo Đại thì cần phải cho ông ta biết rằng việc 
ông không có những hành động để củng cố chính phủ Diệm sẽ ảnh hưởng 
lớn tới sự yểm trợ cho Việt Nam của cả hai chính phủ Pháp-Mỹ; và (ii) đối 
với ông Diệm thì phải khuyến khích ông ta dùng những biện pháp thích ứng 
và trong thẩm quyền của chính phủ để yểm trợ cho những hành động của 
chúng ta đối với ông Bảo Đại” (hàm ý là truất phế - lời tác giả). 

Thứ hai, đối với Tướng Hinh, việc Tổng Tham Mưu Trưởng phải tuân 
lệnh của chính quyền dân sự là rất quan trọng. Tuy nhiên vì rất khó mà thay 
thế ông ta trong lúc này, vậy nên tìm cách hòa giải và cho ông ta hay rằng cả 
Pháp lẫn Mỹ đều ủng hộ ông Diệm. 

Thứ ba, đối với các giáo phái, các biện pháp của cả hai nước phải được 
điều hợp chặt chẽ. Phải cho các giáo phái biết rõ lập trường của cả hai nước 
là ủng hộ ông Diệm. Mặt khác, cũng nên khuyến cáo ông Diệm tìm cách sát 
nhập các lực lượng quân đội của giáo phái vào với Quân lực Quốc Gia.” 

Hai tuần sau, tại Washington, ngày 15 tháng 10, nghị sĩ Mike Mansfield 
(1903-2001), một nhân vật có anh hưởng lớn trong Ủy Ban Ngoại Giao 
Thượng Viện đã chuyển đạt cho chính phủ Eisenhower một bản báo cáo 
ngay sau chuyến viếng thăm của ông tại Sài Gòn, nhấn mạnh đến việc ủng 
hộ ông Diệm và tin rằng chỉ có ông Diệm mới lãnh đạo được một chính phủ 
không Cộng sản ở Miền Nam. Cùng ngày, Hoa kỳ dùng viện trợ làm áp lực. 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gửi một công điện chỉ thị cho Đại sứ Heath và Tướng 
O’Daniel là phải “nói không úp mở (với Pháp và Tướng Hinh) rằng Hoa Kỳ sẽ 
không dự trữ hoặc triển hạn nhưng viện trợ lâu dài cho quân đội Việt Nam khi 
còn một chút nghi ngờ gì về sự trung thành của vị Tổng Tham Mưu Trưởng và 
các sĩ quan cao cấp.” Thông điệp còn thêm rằng: “nếu thấy cần thì ông Đại sứ 
còn có thể gặp riêng Thủ Tướng Diệm để thông báo cho ông ta hay rằng Hoa Kỳ 
sẵn sàng bắt đầu ngay để giúp thành lập một lực lượng cảnh sát độc lập hẳn với 
quân đội. ”[21] 
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MỸ TẠM THỜI ỦNG HỘ ÔNG DIỆM 
Ngày 21 tháng 10, Quyền Ngoại Trường Hoa Kỳ gửi ngay cho hai Đại 

sứ Mỹ ở Paris và Sài Gòn một công điện để hối thúc thêm nữa về việc ủng 
hộ ông Diệm. Ngoài việc tiết lộ là chính Tổng Thống Eisenhower sắp gửi 
một bức thư quan trọng cho Thủ tướng Diệm trong vài ngày nữa, công điện 
còn nhắc lại là đã có sự thỏa thuận ba tuần trước đó giữa Pháp và Mỹ (ngày 
29 tháng 9) là ‘sẽ khuyến khích tất cả những phần tử chống Cộng tại Việt Nam 
phải cộng tác hoàn toàn với chính phủ Ngô Đình Diệm,’ Với mục đích là để giải 
quyết cho dứt điểm vấn đề thiết lập quyền bính của chính phủ dân sự đối với 
quân đội, một điều kiện cần thiết của thể chế dân chủ, công điện này phân 
tích vấn đề một cách chi tiết trước khi đi tới sáu kết luận, gồm cả việc loại 
bỏ ông Bảo Đại. Sau đây là tóm tắt (chúng tôi ghi thêm tiểu đề để độc giả dễ 
theo dõi):[22] 

Ngày 21 tháng 10, 1954 
Quyền Ngoại Trưởng Hoa Kỳ 
Gửi Đại sứ Mỹ ở Paris và Sài Gòn 

Thứ Nhất, phải có một chính phủ đoàn kết chung quanh Thủ 
tướng Diệm 
“Mặc dù dường như đã tránh được mối đe dọa đảo chính của Tướng 
Hinh, ông Hinh và đồng bọn là các ông Xuân và Bảy Viễn vẫn tiếp 
tục có quyền lực hầu như phủ quyết đối với ông Diệm và chính phủ 
của ông. Khủng hoảng kéo dài như thế này sẽ dẫn tới sự xuống cấp 
không tránh khỏi của thế đứng và triển vọng của chính phủ Miền 
Nam, dẫu không còn bị đe dọa bởi sự lật đổ bằng vũ lực. Chúng tôi 
cảm thấy chưa có nỗ lực đầy đủ nào để thi hành sự thỏa thuận Mỹ-
Pháp được trích dẫn trên đây. Trong khi Tướng Paul Ély dường như 
thành tâm cố gắng thực thi thỏa ước này thì nhiều phần tử người 
Pháp vẫn chưa bao giờ chấp nhận giải pháp Diệm, và sự kiện này 
thật ra đã làm suy yếu những nỗ lực của Ély và khuyến khích sự 
ngoan cố của bè lũ Hinh... Ý kiến của chúng tôi vẫn là: những nhân 
vật quân sự hiện đang chống đối ông Diệm chính là những người 
dễ bị ảnh hưởng và áp lực của Pháp hơn là bất cứ phần tử nào có thế 
lực tương tự ở Việt Nam. Hiện nay, một chính phủ đoàn kết quốc 
gia rộng rãi chung quanh ông Diệm vẫn chưa đạt được. Và chừng 
nào chưa giải quyết được sự tranh chấp giữa dân sự, quân sự, và 
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các giáo phái như hiện nay thì bất luận ông Thủ tướng nào khác lên 
thay thế ông Diệm cũng phải đương đầu với vấn đề khó khăn tương 
tự mà chưa chắc đã làm được những việc bằng ông Diệm; 
Thứ Hai, nên có những hành động tích cực ủng hộ ông Diệm 
“Sự giằng co về quyền lực và tranh dành địa vị trong nội các hiện 
nay đang tạo ra bế tắc làm tê liệt mọi việc. Pháp và Hoa kỳ cần 
phải có những biện pháp tích cực nếu muốn phá vỡ sự bế tắc này. 
Chúng tôi vẫn xác quyết rằng nếu muốn cứu vãn tình thế ở Việt 
Nam thì chúng ta không thể thiếu những đức tính không thể 
thiếu được, đó là sự lương thiện, tính liêm khiết và tinh thần quốc 
gia mà ông Diệm đã biểu hiện trong thời điểm này một cách rõ 
ràng hơn ai hết!” 
Thứ Ba, không thể tái lập hình thức quyền bính như năm 1946 
“Việc Tổng thống Pháp Mendes-France sử dụng từ ngữ “một cơ 
cấu chính quyền khác” hàm ý Pháp ước muốn tái lập một hệ thống 
chính trị tương tự như nước Cộng Hòa Nam Kỳ năm 1946 (chế độ 
‘Nam Kỳ Tự Trị’ năm 1946) được thành lập trên cơ sở quyền bính 
dựa vào cảnh sát và quân đội do những người như các ông Tâm và 
Hinh điều khiển. Ngoài những nhân vật thân Pháp ấy, hệ thống 
còn có thể bao gồm những quyền kiểm soát trực tiếp kiểu thuộc 
địa của Pháp. Trong mắt người Pháp thì một công thức như vậy sẽ 
có lợi là có thể dễ dàng triệt hạ Bảo Đại và những phần tử không 
phải Nam kỳ như ông Diệm. Theo quan điểm của chúng tôi thì 
một tình thế như vậy sẽ tạo nên những điều kiện ở Nam Việt Nam 
tương tự như hoàn cảnh đã dẫn đến việc dâng cho Việt Minh phân 
nửa nước Việt Nam, mặc dù nó có thể tái lập trật tự nội bộ trong 
một thời gian ngắn.” 
Thứ Tư, thay thế ông Bảo Đại khi có một Quốc Hội 
“Dù chúng tôi cũng đồng ý với ông Mendes France là tiếp tục duy 
trì ông Bảo Đại trong vai trò hiện nay là giữ được sự liên tục và mạch 
lạc về pháp lý, nhưng chúng tôi tin rằng khi có được một cơ chế lập 
pháp [Quốc Hội] để thay thế cho quyền hạn bổ nhiệm của ông Bảo 
Đại, thì đó sẽ là thời cơ để loại bỏ ông ra khỏi chính trường.” 
Thứ Năm, Hoa Kỳ thành lập Cơ Quan Cố Vấn Quân Sự MAAG 
“Ngày 20 tháng 10, Hoa Kỳ đã chấp thuận khởi sự sớm nhất một 
chương trình huấn luyện quân sự do Cơ Quan Cố Vấn Quân Sự 
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MAAG tại Sài Gòn đảm nhiệm với nhân sự và các tài nguyên khác 
hiện có tại chỗ. Các huấn thị cần thiết cho MAAG và Tòa Đại sứ 
đang được soạn thảo. Chúng tôi hy vọng bước tiến này, cùng với 
việc trao bức thư của Tổng thống Eisenhower cho Thủ tướng 
Diệm, sẽ củng cố thế lực cho ông Diệm trong những quan hệ với 
người Pháp và cả với những phe nhóm người Việt khác nữa... 
Thứ Sáu: Tóm lược 
“Để tóm lược, trừ phi ông Diệm nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của 
Hoa Kỳ và Pháp, cơ may thành công của ông ta rất ít. Nhưng nếu có 
được sự ủng hộ ấy, cơ may của ông chắc sẽ khá hơn rất nhiều.” 
(Herbert) Hoover 
Quyền Ngoại trưởng 

TƯỚNG HINH RA ĐI 
Tiếp theo sau lập trường dứt khoát này, ngày 24 tháng 10, Tổng Thống 

Eisenhower gửi một văn thư cho Thủ Tướng Diệm nói về chính sách hoàn 
toàn mới là từ nay Hoa Kỳ sẽ viện trợ trực tiếp cho Chính phủ Miền Nam 
chứ không còn qua tay Pháp nữa. Như đã đề cập tới trong Chương 8, bức văn 
thư đề ngày 1 tháng 10, 1954 xác định: “Tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt 
Nam để xem xét với Ngài, với tư cách Ngài là Lãnh đạo của Chính phủ, làm sao 
để một chương trình của Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho Chính phủ của Ngài có thể 
yểm trợ được nước Việt Nam trong giờ phút thử thách này, với điều kiện là Chính 
phủ của Ngài sẵn sàng đảm bảo về những tiêu chuẩn của việc sử dụng viện trợ khi 
được cung ứng.” Bức thư này được phổ biến rộng rãi tại Sài Gòn và Paris ngay 
ngày hôm sau. Nó đã có hiệu quả tức khắc là chứng minh được rằng, trên 
đầu Tướng Collins, Đại sứ Heath ở Sài Gòn hay Dillon ở Paris, chính Tổng 
Thống Hoa Kỳ đã ủng hộ ông Diệm. 

Pháp hết sức bất mãn về việc này nên có phản ứng mạnh. Chỉ hai ngày 
sau (26 tháng 10), Đại sứ Pháp tại Washington, ông Bonnet đã tới Bộ Ngoại 
Giao Mỹ để phản đối. Theo bản ghi nhớ về cuộc đàm luận, ông Bonnet cho 
rằng ông Diệm rất cứng đầu vì mặc dù ông Hinh đã nhượng bộ và bằng lòng 
nhận lệnh từ ông Diệm, nhưng ông Diệm vẫn cứ nhất định dẹp ông Hinh. 
Việc này có thể làm cho một số sĩ quan trẻ của phe ông Hinh bực tức tới độ 
có thể gây xáo trộn về chính trị. Ngoài ra, Bonnet còn phản đối cả bức thư 
của Tổng Thống Eisenhower lẫn việc công bố văn bản, vì ‘bức thư này đã gây 
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ra nhiều tin giật gân ở Sài Gòn và nó đã hủy bỏ tất cả những gì chúng ta đã đồng 
ý với nhau ở Washington trước đây... như vậy là đã cho ông Diệm được hoàn toàn 
rảnh tay mà không đòi hỏi ông ta một điều kiện tiên quyết nào là phải thành lập 
được một chính phu ổn định và vững mạnh, như chúng ta đã đồng ý với nhau.’[23]

Nhưng Bonnet nói gì thì nói, Ngoại Trưởng Dulles vẫn làm ngơ. Ông 
còn đặt vấn đề ngược lại với ông Đại sứ và nói rằng: chúng tôi cũng đã biết 
tất cả như vậy rồi, nhưng chính vì Pháp đã không chịu yểm trợ cho ông Diệm 
nên một chính phủ ổn định chưa được thành lập, tướng lãnh nổi loạn. Bởi 
vậy, Dulles kết luận rằng để thành công, ông Diệm cần nhận được sự ủng hộ 
từ mọi phía, kể cả Pháp nữa, và sự ủng hộ phải rõ ràng và liên tục, chứ không 
phải chỉ nói miệng mà thôi. 

Tình hình căng thẳng giữa ông Diệm và ông Hinh được giải quyết ngày 
12 tháng 11, 1954. Chỉ bốn ngày sau khi Tướng Collins tới Sài Gòn với tư 
cách là Đặc Ủy của tổng Thống Eisenhower, ông đã sắp xếp với Tướng Ély 
để làm áp lực với ông Bảo Đại về Tướng Hinh. Ngày 13 tháng 11, ông Bảo Đại 
chỉ thị cho ông Hinh sang Pháp để tham khảo rồi giữ ông này ở lại đó với lý 
do “Đây là một sự rút lui chiến lược.”[24] 

Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây về một câu còn nhớ rõ đã nghe trên Đài 
Phát Thanh Quân Đội ngày ông Hinh ra đi. Người xướng ngôn viên (ông 
Văn Thiệt) với một giọng rất đanh thép và hấp dẫn, dằn từng tiếng: “Mai 
đây, Trung tướng sẽ trở về, liệu ông Diệm có còn ngồi đó hay không?”[25] 

VẪN BẾ TẮC VỀ VIỆC THAY THẾ THỦ TƯỚNG 
Giải quyết được việc chủ chốt quân đội nổi loạn bằng việc ra đi của 

Tướng Hinh cũng chưa đủ ổn định. Việc thay thế ông Diệm vẫn còn là vấn 
đề nhức nhối giữa Sài Gòn, Paris và Washington. Ngay tại cuộc họp quan 
trọng Pháp-Mỹ tại Washington hồi cuối tháng 9, 1954 khi Pháp phải chịu 
áp lực Mỹ để bằng lòng ủng hộ ông Diệm và khuyến dụ tất cả các phe phái 
chống Cộng hợp tác với ông, nhưng đó cũng chỉ là sự đồng ý với nhau về 
những công việc phải làm ngay lúc ấy. Về một thời điểm lâu hơn, theo Bản 
Ghi Nhớ “vấn đề liên hệ tới chức Thủ Tướng vẫn còn đòi hỏi phải xem xét 
lại khi nào ta thấy cần phải củng cố chính phủ Miền Nam.”[26]. 

Tướng Hinh ra đi ngày 13 tháng 11, 1954 thì ngày 6 tháng 12, 1954, 
Tướng Collins, Đặc ủy của Tổng Thống Eisenhower (vừa tới Sài Gòn chỉ 
hơn một tháng) đã được Tướng Paul Ély thuyết phục chống ông Diện. Ông 
lại gửi công điện ‘Sài Gòn 2103’ về Washington nói về sự “nản lòng của tôi 
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đối với tình hình đen tối tại đây.[27] Ông cho rằng khả năng của ông Diệm yếu 
kém và đề nghị Mỹ chỉ nên ủng hộ ông ta thêm vài ba tuần nữa thôi. Sau đó 
nếu tình hình không tiến bộ, Mỹ nên có những biện pháp khác. 

Thế nhưng, khi điện văn của Tướng Collins vừa tới Washington thì 
Ngoại trưởng Dulles đã đi bước trước: biết rằng Nghị sĩ Mike Mansfield 
cũng là người hết lòng ủng hộ ông Diệm, Dulles liền tóm tắt văn bản cho 
ông Mansfield đọc. Ông này đọc kỹ và phân tích từng điểm, nhất mực bênh 
ông Diệm: “Cho dù viễn tượng giúp ông Diệm để củng cố và bảo vệ Miền Nam 
là lu mờ, và dù bất cứ một cuộc tổng tuyển cử nào vào năm 1956 cũng sẽ có thể 
đưa phần thắng lợi về cho phía cộng sản, Hoa Kỳ vẫn phải cố gắng về mọi mặt và 
dùng tài nguyên của mình để giữ Miền Nam dù rất tốn phí. Bất cứ con đường nào 
khác cũng sẽ đi tới chỗ mất cả Lào, Miên và Đông Nam Á. Bởi vậy, Hoa kỳ phải 
làm bất cứ gì có thể để yểm trợ cho ông Diệm vì không có người nào khác có thể 
thay thế ông ta.” 

Về việc Tướng Collins đưa ra một thời hạn từ hai tới ba tuần để cho 
ông Diệm phải chứng minh được những kết quả tốt đẹp, hoặc không thì sẽ 
bị thay thế, Mansfield cho rằng ba tuần là quá ngắn ngủi, và như vậy sẽ rất 
nguy hiểm vì ta phải chơi với một “quả bom chính trị.”[28] Tại Paris, Đại sứ 
Mỹ Dillon cũng làm áp lực với Quốc trưởng Bảo Đại để ông ta không ra lệnh 
giải nhiệm Thủ Tướng Diệm, một việc có thể làm tương đối dễ dàng vào lúc 
ấy (xem Chương 9). Vì ông Bảo Đại thấy rõ vai trò của Mỹ đang ngày một lớn 
mạnh ở Việt Nam nên đành nghe theo đề nghị của ông Dillon. Trong hồi ký 
ông Bảo Đại viết: “Về cuối đệ tứ tam cá nguyệt (1954), không tháng nào mà giới 
hữu trách Pháp và Mỹ không gặp nhau, Ngày 24 tháng 10, Tổng Thống Eisen-
hower gửi một bức thư cho Ngô Đình Diệm, để hứa hẹn với ông ta sự bảo đảm vô 
điều kiện của Mỹ. Mỗi ngày: Miền Nam Việt Nam đi sâu vào giải pháp Mỹ.[29] 
Ông Bảo Đại nhận xét như vậy là không sai, vì ông đã có đầy đủ những thông 
tin về lập trường của Mỹ từ ngay sau Hiệp định Geneva. Cũng trong cuộc 
họp tại Bộ Ngoại Giao, nghị sĩ Mansfiled nói thẳng ra là ông Bảo Đại nên 
ngừng việc ngồi ở Riviera để điều khiển công việc mà nên trao tất cả quyền 
hành cho ông Diệm điều hành chính phủ, và đừng can thiệp vào nữa. Man-
sfield đề nghị chính Đại sứ Mỹ ở Paris là ông Dillon cũng phải thuyết phục 
Bảo Đại về việc này, và khuyên ông Bảo Đại không nên trở về Việt Nam. 

Còn đối với những nhân vật khác đang được đề bạt để thay ông Diệm, 
biên bản buổi họp ghi lại: “Nghị sĩ Mansfield cho rằng tuy Bác sĩ Quát là 
người có khả năng, nhưng ông chỉ hy vọng ông Diệm sẽ bổ nhiệm ông Quát 
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làm Bộ Trưởng Quốc Phòng, chứ không phải là người có đủ khả năng thay 
thế ông Diệm.” Riêng đối với ông Nguyễn Văn Tâm thì ông Mansfield dứt 
khoát. Biên bản ghi tiếp: “Tuy chính phủ Anh và Pháp cứ tiếp tục thúc đẩy 
sự lựa chọn ông Tâm (làm Thủ tướng), Nghị sĩ Mansfield nhất quyết phản 
đối việc này cũng như phản đối bất cứ áp lực nào bắt ông Diệm phải đưa ông 
Tâm vào nội các, vì như vậy là cho cộng sản một cái cớ để tố cáo chính phủ 
Diệm là bù nhìn của thực dân.”[30] 

ĐẠI SỨ MỸ VÀ CAO ỦY MỸ LẠI BẤT ĐỒNG Ý KIẾN  
VỚI NHAU 

Nhưng mặc dù Nghị sĩ Mansfield ủng hộ Thủ tướng Diệm, Cao ủy 
Collins vẫn một mực không chịu. Ngày 13 tháng 12, ông Collins lại đánh 
điện về Washington đề nghị hai giải pháp: yêu cầu ông Bảo Đại chỉ định 
ông Quát thay ông Diệm, hoặc là chính ông Bảo Đại phải trở về nước. “Tôi 
rất cảm kích về ảnh hưởng của ông Bảo Đại đối với các nhà lãnh đạo ở đây,” 
Collins nhấn mạnh, “Tất cả đều xưng hô với ông là “Hoàng Đế” và cho rằng 
chính ông mới là nguồn gốc của quyền hành.” Ông Diệm cũng chỉ là người 
được ông Bảo Đại chỉ định nên có thể giải nhiệm bất cứ lúc nào. Trong 
công điện ấy, Collins để nghị Mỹ chỉ nên tiếp tục ủng hộ ông Diệm trong 
một thời gian ngắn nữa thôi và nên triệu hồi ông Bảo Đại về nước, nếu Hoa 
kỳ có thể chấp nhận điều này. 

Ngoài ra, theo Collins, trong lúc đen tối như thế này thì Mỹ không nên 
cam kết một chương trình viện trợ rõ rệt nào cho Miền Nam, để rồi nếu tình 
hình cứ tiếp tục bết bát thêm nữa thì Mỹ nên thẩm định lại những kế hoạch 
của mình, và có thể xem xét việc ngưng hẳn yểm trợ cho Quân đội Việt Nam 
và tăng cường yểm trợ cho Quân đội Viễn chinh Pháp, đồng thời di tản quân 
cụ viện trợ còn lại (ra khỏi Việt Nam).[31] 

Tại Sài Gòn, lúc đó hai tướng Ély và Collins cũng đã đi tới chỗ thân thiết 
với nhau hơn nên Ely đã có thể xúi Collins đề nghị dứt khoát như vậy. 

Nhưng cùng một lúc, Đại sứ Heath lại bất đồng ý với Cao ủy Collins và 
Tướng Ély. Ngày 17 tháng 12, ông gửi một báo cáo về Washington trình bày 
ý kiến trái ngược, đề nghị không nên ngừng ủng hộ ông Diệm và quân đội 
Việt Nam, tuy có thể tăng viện cho Pháp. Nhận xét rằng chính Pháp đã làm 
cho thế giới tự do mất mặt, ông viết: “Pháp đã thua một trận thê thảm Điện 
Biên Phủ và chiến thắng quân sự ấy của Cộng sản đã được khuếch đại lên 
thành một sự thất bại nhục nhã về Ngoại giao của Thế giới Tự do tại Ge-
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neva... Không thể quy tất cả những khó khăn hiện nay vào đầu ông Diệm vì 
ông ta chỉ mới nhậm chức vào ngày 7 tháng 7. Ông là người quốc gia thực 
thụ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Trước đây và bây giờ, ông vẫn 
là một người chống Pháp, chống Cộng, và cá nhân ông rất lương thiện. Ông 
thiếu khả năng về chính trị, bướng bỉnh, và đa nghi. Nhưng trong bốn tháng 
tại chức, ông đã phải đương đầu với sự chống đối lớn lao, gồm một vị lãnh 
đạo Quân đội nổi loạn đã vô tình trở thành công cụ của Cộng sản, sự chống 
đối năng động của người Pháp và nhiều yếu tố làm nản lòng khác.”[32] 

Về ý đồ của Pháp, ông Heath báo cáo: “có nhiều bằng chứng cho thấy 
rằng người Pháp không muốn ông Diệm thành công. La Chambre (tháng 
9) và Mendès-France (tháng 11) đã rất miễn cưỡng chấp nhận việc Mỹ yêu 
cầu phải ủng hộ ông Diệm với lý do là không có nhân vật nào đủ tư cách hơn 
ông.” Để kết luận, ông Heath đề nghị với Bộ Ngoại Giao thông báo cho cả 
ông Tổng trưởng lẫn Tướng Collins hai điểm: (i) Tuy chúng ta thừa nhận 
những nguy cơ của chính sách nói trên, nhưng xét rằng vì không có đường 
lối nào hữu ích hơn nên chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ ông Diệm bởi vì không 
có ai thay thế được ông mà phục vụ tốt hơn cho những mục tiêu của Hoa kỳ; 
và (ii) Việc này bao gồm cả giải pháp Bảo Đại, vì giải pháp này đã bị chống 
đối trên căn bản là ông này thiếu sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam và ông 
đã chứng tỏ là người không có khả năng cai trị trong quá khứ.[33] 

PHÁP ĐỀ NGHỊ ĐƯA HOÀNG HẬU NAM PHƯƠNG VỀ 
LÀM PHÓ VƯƠNG TRÊN CẢ THỦ TƯỚNG[34]

Trong tình hình rối ren giữa Pháp - Mỹ như vậy cộng thêm những bất 
đồng ngay trong nội bộ Hoa Kỳ tại Sài Gòn giữa viên Đại sứ và Đặc ủy của 
Tổng Thống về việc ủng hộ ông Diệm, ngày 19 tháng 12, 1954, đại diện ba 
chính phủ Mỹ, Pháp và Anh lại họp tại Điện Matignon ở Paris để bàn định. 
Thủ Tướng Mendes France cho biết: trước đây ông đã đồng ý với Ngoại 
Trưởng Dulles để ủng hộ ông Diệm, nhưng bây giờ ông không còn tin rằng 
ông Diệm có thể thành công cho dù được yểm trợ tối đa, bởi vậy phải tìm 
người thay thế. Ngoại Trưởng Dulles không đồng ý, biện luận rằng ‘hoàn 
cảnh ở miền Nam rất khó khăn: thứ nhất là vì phải thành lập một chính phủ 
bản xứ, nhưng lại có ít người nhiều kinh nghiệm; thứ hai là phải hoàn thành 
việc này trong một thời điểm rất căng thẳng tiếp theo những thất bại về 
quân sự, việc đất nước chia đôi, và một cuộc di cư vĩ đại từ Miền Bắc.’ 

Nghe vậy, Mendes France cũng chưa chịu thuyết phục. Ông tiếp tục 
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đề nghị Hoa Kỳ nên tiếp xúc với ông Bảo Đại vì ông ta vẫn nắm thực quyền 
theo luật pháp và đã tỏ ra rất cộng tác trong việc ổn định Miền Nam, thí 
dụ như đã giúp giải quyết vấn đề Tướng Hinh. Ông thêm rằng, dù sao đi 
nữa, có lẽ ông Bảo Đại cũng sắp đến lúc chỉ định người thay ông Diệm rồi. 
Phản đối đề nghị này, Dulles phàn nàn ‘về việc đề cử những nhân vật thay 
ông Diệm thì cứ thay đổi từng tháng một, bây giờ lại nói rằng chỉ có ông 
Bảo Đại mới cứu vãn được tình hình! Nếu quả thật như vậy thì chúng ta đã 
đi đến chỗ tuyệt vọng.’ 

Khi đi tới chỗ bế tắc, và để dung hòa giữa hai lập trường Pháp và Mỹ về 
ông Bảo Đại, Thủ tướng Mendes France sau cùng đưa ra một giải pháp mà 
ông nói là đã được Pháp xem xét từ trước: 

“Ta nên yêu cầu ông Bảo Đại chỉ định một đại diện ở ngay Việt 
Nam để thực thi quyền hành của ông ta. Đại diện này sẽ ở địa 
vị một “Phó Vương” (Viceroy) và có toàn quyền hành động.” 

Đề nghị như vậy nghe ra có lý và theo đó, ông Bảo Đại không cần về Sài 
Gòn, và cũng không cần giải nhiệm ông Diệm, duy trì được sự liên tục của 
quyền hành và có thể đưa tới ổn định. Vị Phó Vương sẽ là người đứng ở trên 
hết để dung hòa giống như Nữ Hoàng Anh. Mendes nói tiếp: “Giải pháp này 
rất hữu ích cho dù Diệm sẽ thành công tới đâu đi nữa, vì người Phó Vương sẽ đóng 
vai trò trọng tài tối cao để phân giải những tranh tụng.” Bản báo cáo về cuộc 
họp 19 tháng 12 ghi rõ: ‘Ông Mendès cho hay Pháp đã sẵn sàng đề nghị việc này 
với ông Bảo Đại và yêu cầu ông chỉ định một Phó Vương ngay tức khắc.’ 

Nước Anh là nước có truyền thống và hoàng tộc từ bao nhiêu thế kỷ. Bởi 
vậy khi nghe thấy Thủ tướng Pháp nói tới vua chúa là Thủ tướng Eden nồng 
nhiệt hưởng ứng ngay. 

Ta nhớ lại là Thủ tướng Anh, ông Eden luôn luôn bất đồng ý với Pháp 
về giải pháp ở Việt Nam, nhưng lần này thì khác. Ông cho rằng nếu Bảo Đại 
không có mặt ở Việt Nam thì có thể chỉ định một đại diện được giao phó 
toàn quyền để chấp chính: “Sẽ là một sự lầm lỡ nếu ông Bảo Đại trở về Việt 
Nam, nhưng vì người Việt vẫn còn tôn trọng truyền thống về quân chủ, nên bằng 
cách này hay cách khác, phải có ngay một Ủy Ban Hoàng Gia (Royal Commis-
sion) theo một hình thức nào đó, vì đây là một giải pháp tốt nhất để ra khỏi bế tắc 
hiện nay.” 

Trình bày về vấn đề này xong, ông Eden đề nghị ngay Hoàng Hậu Nam 
Phương làm Phó Vương và hỏi cử tọa thêm chi tiết về phẩm cách và sự hữu 
ích của Bà. Không biết Pháp và Anh có sắp xếp với nhau trước cuộc họp hay 
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không, nhưng khi ông Eden vừa nói như vậy và ông Dulles chưa kịp phát 
biểu ý kiến thì ông Mendès France lại đáp lời ngay và khẳng định:

“Hoàng Hậu Nam Phương là một người gương mẫu và sẽ chứng 
tỏ là rất hữu ích cho Việt Nam.”

 Về kinh nghiệm ngoại giao, bà Nam Phương cũng đã cùng với ông Bảo 
Đại tham dự nghi lễ ngoại giao đón tiếp các vị quốc khách như Thống chế 
Tưởng Giới Thạch (Đài Loan), quốc Vương Souphana Phu Vong (Lào) và 
Quốc vương Sihanouk (Cao Miên). Theo tài liệu của sử gia Pháp Jean Re-
naud, sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi Pháp trở lại Miền Nam gây hấn, bà đã gửi 
một thông điệp cho bạn bè ở Á Châu yêu cầu họ lên tiếng tố cáo hành động 
xâm lăng của thực dân Pháp:[35] 

“Tôi tha thiết yêu cầu những ai đã từng đau khổ vì chiến tranh hãy 
bày tỏ thái độ và hành động để giúp chúng tôi chấm dứt chiến tra-
nh đang ngày đêm tàn phá đất nước tôi. Thay mặt cho hàng chục 
triệu phụ nữ Việt Nam, tôi thỉnh cầu tất cả bạn bè của tôi và bạn bè 
của nước Việt Nam hãy bênh vực cho tự do. Xin các chính phủ của 
khối tự do sớm can thiệp để kiến tạo một nền hòa bình công minh 
và chân chính và xin quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của tất 
cả đồng bào của chúng tôi.” 

Nước Mỹ là nước dân chủ ngay từ ngày lập quốc, không hề có vua chúa 
cai trị, nên đối với Ngoại trưởng Dulles, việc lập Phó Vương nghe không ổn. 
Bởi vậy sau khi cả hai thủ tướng Anh, Pháp đề nghị Bà Nam Phương, ông 
Dulles không đồng ý, cho rằng ‘làm như vậy chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp 
hơn nữa. Vì nếu ta cân nhắc giải pháp Phó Vương tức là lại có thêm một vấn đề 
thứ hai đang khi chưa giải quyết xong vấn đề thứ nhất. Ngoài ra, một Phó Virợng 
như vậy cũng sẽ khó có đủ khả năng để quyết định được về một người thay thế ông 
Diệm và thiết lập được một guồng máy để thực hiện những mục đích của chúng 
ta.’ Bởi vậy, ông cho rằng ‘việc chính là phải làm sao thiết lập được guồng máy 
đó. Và trong lúc này ta phải chú tâm vào vấn đề hiện tại chứ không nên đặt thêm 
vấn đề mới.’[36] 

Tới đây, Dulles hỏi phía Pháp xem có còn tiếp tục đề nghị người nào 
khác để thay ông Diệm nữa hay không? Tướng Ély đề nghị ba người: các ông 
(Nguyễn Văn) Tâm, (Nguyễn Hữu) Trí và (Phan huy) Quát. Ông Mendès 
Francc vẫn chưa nản lòng trước lập luận của Dulles, vì vậy ông đề nghị là 
nên để cho hai Tướng Collins về phía Mỹ và Ély về phía Pháp nghiên cứu 
thêm về câu hỏi là ai sẽ có thể lãnh đạo chính phủ Sài Gòn, kế cả ông Bảo Đại. 
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Ông Mendès France yêu cầu hai bên Mỹ-Pháp phải đặt ra một hạn chót để 
làm xong việc này chứ không thể chần chừ thêm được nữa.[37] 

Thấy Pháp nhất định đòi thay thế ông Diệm, Ông Dulles có vẻ ‘dỗi’ và 
nói chối ra: “Nếu Hoa Kỳ phải quyết định rằng không tìm được ai thay thế ông 
Diệm thì chúng tôi sẽ phải cân nhắc xem còn nên đầu tư vào Đông Dương thêm 
bao nhiêu nữa. Vì chúng tôi cũng phải xem xét lại chính sách của chúng tôi.” 
Để nhắn khéo phía Pháp là phải mềm dẻo hơn, Dulles nói đến sự ủng hộ 
đối với ông Diệm tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đặc biệt là hai Ủy Ban Ngoại Giao 
[Thượng Viện và Hạ Viện] do hai ông Mansfield và Richards làm chủ tịch. 
Ông Mendès thừa biết về quyền lực của hai nhân vật này trong vấn đề biểu 
quyết viện trợ cho Quân đội Viễn chinh Pháp.[38] 

Nói đến sự khác biệt về mục tiêu giữa hai nước, Dulles ghi nhận rằng 
Pháp đã đầu tư bằng nhân lực và tài sản ở Việt Nam đang khi Mỹ lại chỉ chú 
trọng đến ảnh hưởng của số phận Việt Nam đối với phần còn lại tại Đông 
Nam Á. Ông kết luận là dù chỉ còn một khả năng mỏng manh về sự thành 
công ở Việt Nam thì cũng đang phải đầu tư cho thật nhiều. 

Sau cùng, vào cuối năm 1954, ông Dulles đã dứt khoát tiếp tục ủng hộ 
Thủ tướng Diệm và bác đi giải pháp đưa Bà Nam Phương về Sài Gòn làm Phó 
Vương. Điểm thứ 5 trong công điện ngày 24 tháng 12, 1954 gửi cho Tướng 
Collins ở Sài Gòn và Đại sứ Dillon ở Paris, ông viết: 

“Tôi cũng không tin việc Pháp đề nghị đặt một vị Phó Vương có lợi 
ích gì, và Thủ tướng Mendès-France cũng không nài ép gì thêm 
sau khi phân tích đề nghị này. Tôi thấy tạo ra một cơ chế như 
vậy chẳng có ích lợi gì trong khi chưa thấy có người nào thay thế 
(được ông Diệm) và chỉ tổ gây thêm rắc rối mà thôi.”[39] 

Giả như Hoàng hậu Nam Phương về làm Phó Vương thì chắc Thủ Tướng 
Diệm đã có một cơ hội để cân nhắc việc từ quan. 



CHƯƠNG 11
ĐANG THẬT VUI TRONG 

KHOẢNH KHẮC LẠI THẬT MAY

Tại sao Pháp cứ nhất quyết dẹp ông Diệm? Mỹ thẩm định chính sách 
hậu Geneva đã kết luận rằng “Pháp muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Mỹ 
rồi điều đình với Chính phủ Miền Bắc để chỉ cần giữ lại quyền lợi kinh tế 
của mình, không quan tâm tới việc bảo vệ Miền Nam sau tổng tuyến cử 
(quy định vào năm 1956).”

Tình hình chính trị khó khăn tại Miền Nam từ năm 1954 kéo dài 
sang năm 1955. Nếu như tháng Tư năm 1975 đã thật đen tối thì tháng Tư 
năm 1955 cũng hết sức gay go (cách nhau đúng 20 năm). Ông Diệm đã 
phải trực diện với bao nhiêu khó khăn. Viết về thời điểm này, tác giả nổi 
tiếng Buttinger là người có mặt tại chỗ đã viết lại: “Kể cả trong những 
tuần lễ trước cuộc đào chánh và ám sát ông năm 1963, Thủ tướng Diệm 
cũng đã không bị gian lao, cay đắng bằng trong tháng 4, 1955.”

Chính Đại sứ Mỹ Collins đã đề nghị năm bước để thay thế ông Thủ 
tướng (chỉ mới chấp chính được mười tháng). Sau đó, Washington gửi 
chỉ thị tối mật đồng ý cho đảo chính.

Nhưng với sự may mắn lớn lao, trong khoảnh khắc ông Diệm đã lật 
ngược lại được thế cờ. Sự may mắn lớn lao đã đến với ông vào cuối tháng 
Tư, 1955.*

* Ghi chú: Chương này dựa vào Tập 10 của hồ sơ United Sates - Vietnam Relations, 1945-1967 

(và một số tác phẩm) như ghi trong phần ‘GHI CHÚ’ ở cuối sách. Chúng tôi không ghi về nguồn sau 

từng câu hay từng đoạn (vì không cần thiết) mà chỉ ghi chung cho cả chương.
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N gay trước khi kim đồng hồ chỉ nửa đêm ngày 28 tháng 4, 1955 
(Sài Gòn là trưa) Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Dulles 
nhận được báo cáo là giao tranh đã bắt đầu giữa Quân đội Quốc 

Gia và Bình Xuyên. Hai ông giật mình, quyết định hủy bỏ ‘kế hoạch Collins’ 
nhằm thay thế Thủ tướng Diệm, vội vàng ra lệnh cho Tòa Đại sứ ở Sài Gòn 
và Paris ngừng ngay việc sửa soạn thay đổi chinh phủ ‘và phải đốt hết các mật 
điện nói về việc này:’ Trước đó chỉ mấy giờ. Washington đã gửi chỉ thị cho xúc 
tiến việc sắp xếp một chính phủ mới thay chính phủ Diệm.

Năm 1975, nếu những diễn biến trong tháng Ba đã dẫn tới một tháng Tư 
Đen thì đúng 20 năm trước đó, những biến cố trong tháng Ba 1955 cũng đã 
dẫn tới một tình huống hết sức đen tối vào tháng Tư. Cái khác là năm 1955 
thì đối với chính phủ Diệm tháng Tư đã bắt đầu thật khó khăn nhưng lại kết 
thúc thật sáng sủa. Nếu không thì có thể là hoàn cảnh lịch sử Miền nam đã 
khác hẳn đi rồi: Tướng Paul Ely, Tư lệnh quân đội Pháp đã mạnh tay với ông 
Diệm, yểm trợ đảo chính thành công và Bình Xuyên đã thắng.

TT DIỆM VÀ MỸ NGHI PHÁP TÍNH KẾ THƯƠNG LƯỢNG 
VỚI VIỆT MINH: TÀI LIỆU MẬT GHI SỐ 1691/5

Vấn đề khó khăn nhất lúc ấy là việc Pháp tìm mọi cách để giữ lại được 
quyền lợi kinh tế và văn hóa của mình tại miền thuộc địa cũ. Pháp không 
muốn rút khỏi Việt Nam vì đối với họ, Geneva chỉ là một hiệp định ngưng 
chiến ký với Việt Minh để kéo quân về trấn đóng ở bên kia vĩ tuyến phân 
chia, chứ không phải là một thỏa thuận để rút quân khỏi Việt Nam. Pháp 
viện hai lý do để bám víu vào Miền Nam: thứ nhất, Pháp có trách nhiệm phải 
bảo đảm việc thực thi Hiệp Định trong thời gian hậu Geneva; thứ hai, Pháp 
còn phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để tiến tới thống nhất đất nước 
vào năm 1956. Tại miền Nam, Pháp lại còn nhiều điều kiện thuận lợi khác: 
trước đây Nam Kỳ là một Departement’ (phân khu) của ‘Territoire Français 
d’Outre-Mer’ (Lãnh thổ Pháp Quốc Hải Ngoại). Như đã đề cập trong chương 
trước, khi Thủ tướng về chấp chính, tất cả hạ tầng cơ sở về hành chính, kinh 
tế, thương mại, và vật chất của Pháp từ Bắc tới Nam vẫn còn nguyên vẹn, 
cho nên tình báo Mỹ cho rằng sớm muộn rồi Pháp cũng sẽ tiếp tục điều đình 
với chính phủ Miền Bắc vì hiệp định Geneva chỉ là để ngưng chiến và tạm 
thời phân chia lãnh thổ. Ông Diệm lại là người có tinh thần siêu quốc gia, 
nên viễn tượng xung đột Pháp - Việt là trông thấy. Trong bối cảnh ấy, chính 
sách của Hoa Kỳ phải như thế nào?
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Trong một tài liệu mật nghiên cứu công phu và ghi số 1691/5, ngày 15 
tháng 4, 1955 của Bộ Quốc Phòng Mỹ thẩm định về viễn trạng thực hiện chính 
sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam, có hai yếu tố làm căn bản cho tất cả những tính 
toán của Pháp được nêu ra, đó là:

• Vai trò lịch sử lâu dài của Pháp tại Việt Nam; và
• Số tiền đầu tư của Pháp về kinh tế, tài chính tại nơi đây đã 

quá lớn.
Tài liệu nhận xét rằng: vì Pháp muốn giữ cho được ảnh hưởng tối đa của 

mình tại Đông Dương nên vấn đề quyền lợi của Pháp là yếu tố quyết định 
cho tất cả những diễn tiến chính trị tại nơi này. Hơn nữa, Pháp rất đố kỵ việc 
Mỹ can thiệp vào Việt Nam, và không tin rằng các chương trình của Mỹ sẽ 
thành công. Bởi vậy, bản nghiên cứu xác định:

“Pháp đang cố gắng để đi tới một thông cảm với Việt Minh, có thể 
bao gồm luôn cả một giải pháp chính trị cho toàn thể nước Việt 
Nam, phòng hờ Mỹ thất bại, để rồi vẫn có thể giữ được phần nào 
ảnh hưởng của mình.”

Pháp toan tính hành động ra sao? Cũng theo tài liệu này, việc thực thi 
chính sách của Hoa Kỳ tại Miền Nam đang bị Pháp làm vô hiệu hóa bằng 
bốn biện pháp sau đây:

1. Tìm cách loại trừ chính phủ Diệm hoặc bằng một cuộc đảo chính, 
hoặc bằng cách thuyết phục ông Bảo Đại truất chức ông Diệm;

2. Bất hợp tác với Mỹ trong việc huấn luyện quân đội Việt Nam.
3. Đơn phương lập lại mối quan hệ hữu nghị với Việt Minh; và
4. Sắp xếp cuộc tổng tuyển cử toàn quốc do Hiệp Định Geneva ấn 

định vào tháng 7, 1956).
Để giữ chỗ đứng ở ngoài Bắc, Pháp cũng đã gửi phái đoàn Jean Sainteny 

tới Hà nội để giao hảo. Theo nhà sử học Spector, “Mỹ nghi là Sainteny đang 
sắp xếp với chính phủ Việt Minh để giữ được quyền lợi của mình tại Miền 
Bắc, như các công ty xuất nhập cảng, các ngân hàng Pháp, nhiều mỏ than, 
mỏ quặng, và các cơ sở ở Hải Phòng. Pháp sẽ thương lượng để giữ những 
quyền lợi ấy nếu cần phải hy sinh cả Miền Nam.”

THÁNG BA 1955 DẦU SÔI LỬA BỎNG
Về phía Thủ tướng Diệm thì ngoài những vấn đề khó khăn đối với Pháp, 

còn có vấn đề lớn lao nữa là việc định cư gần một triệu dân cư từ ngoài Bắc 
vào Nam. Khi một số dân được đưa lên khai khẩn các khu dinh điển trên cao 
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nguyên, ông Diệm còn bị chỉ trích là mang người Kinh lên chiếm đất của 
người Thượng. Nhiều người dị nghị là chính quyền Ngô Đình Diệm kỳ thị 
Bắc Nam và thiên vị người Công Giáo. Cả tình hình chính trị lẫn tôn giáo tại 
Miền Nam thật rối ren.

Vào tháng Ba, Giáo Chủ Cao Đài là ông Phạm Công Tắc thành lập “Mặt 
Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia” (gồm Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên 
và Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam) để chống ông Diệm. Ông Bảo Đại ủng 
hộ Mặt Trận và thông báo cho Mỹ là ông Diệm không còn hữu hiệu nữa. “Tôi 
cảm thấy một sự thử lửa giữa ông Diệm với các khối võ trang của các giáo phái 
khó lòng tránh khỏi,” ông Bảo Đại viết lại trong hồi ký. Ngày 21 tháng 3, 1950 
Mặt Trận tống đạt một tối hậu thư, đòi ông Diệm trong vòng năm ngày phải 
thành lập chính phủ mới, gồm đại diện của các lực lượng dân chủ đối lập 
nếu không họ sẽ biểu tình.

Ông Diệm đã làm gì để đến mức căng thẳng này? Yên tâm hơn về thế 
đứng của mình sau khi giải quyết được khó khăn đối với Tướng Hinh, Tư 
Lệnh quân đội vào cuối năm 1954, ông tập trung giải quyết vấn đề cảnh sát - 
công an, lúc ấy còn đặt dưới quyền Tổng Giám đốc Lại Văn Sáng, một tướng 
lãnh Bình Xuyên. Ngoài Bình Xuyên, còn thêm các lực lượng vũ trang Cao 
Đài và Hòa Hảo. Bình Xuyên còn cả một hệ thống kinh tài qua những cơ sở 
như sòng bạc Đại Thế Giới, khu Bình Khang Chợ Lớn và buôn bán thuốc 
phiện. Cả ba tổ chức ra đời trước năm 1945. Pháp yểm trợ tài chánh và cho 
họ hưởng quyền tự trị tại những vùng họ kiểm soát. Trước tình trạng phân 
tán, ông Diệm ra tuyên bố xác định lập trường “phải thống nhất quân đội sau 
khi chiến tranh chấm dứt, không còn lý do tồn tại của các lực lượng võ trang riêng 
biệt và phải thống nhất hành chánh, không thể nào duy trì tình trạng địa phương 
tự trị.”

Đầu năm 1955, chính phủ cho phát động phong trào bài trừ “tứ đổ 
tường, đóng cửa Đại Thế Giới và các sòng bạc khác tại Chợ Lớn. Bình Xuyên 
mất những nguồn thu quan trọng. Lúc ấy các giáo phái khác cũng đang e 
ngại về tài chính vì đã có tin Mỹ chuyển thẳng viện trợ cho chính phủ Miền 
Nam, nên Pháp cũng sắp sửa cắt những khoản tiền tài trợ cho giáo phái. 
Trong hoàn cảnh này dĩ nhiên là các phe phái bất an. Riêng đối với Tướng 
Trình Minh Thế, ông Diệm bay trực thăng đến tận nơi để thăm hỏi và thuyết 
phục. Vì vậy ông đã lôi kéo được nhóm Cao Đài Liên Minh của ông Trình 
Minh Thể trở về hợp tác với chính phủ ngày 13 tháng 2, 1955. Ông Thế được 
phong Thiếu tướng Quân đội quốc gia Việt Nam. Các giáo phải hết sức bất 
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mãn với những hành động của ông Diệm, dẫn tới việc thành lập Mặt Trận 
Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia.

Thành lập xong, đại diện Mặt Trận liên lạc ngay với phía Mỹ để yêu cầu 
ủng hộ việc đòi hỏi ông Diệm thành lập chính phủ mới. Thế nhưng lúc ấy, 
Ngoại trưởng Dulles đã có ấn tượng về Thủ tướng Diệm: “Ông ta là người có 
tầm cỡ hơn là tôi tưởng,” Dulles viết cho Eisenhower. Tại Sài Gòn, Đại sứ Col-
lins tuy là chống biểu tình nhưng khuyên ông Diệm phải thương thuyết để 
dung hòa với Mặt Trận, như vậy có thể “đổi thù thành bạn.” Thoạt đầu ông 
Diệm đồng ý, nhưng khi các giáo phái nói là không thể điều đình về những 
yêu sách của họ, ông Diệm cho ông Collins biết là sẽ dùng vũ lực để giải 
quyết. Collins không đồng ý, cho rằng quân đội sẽ không ủng hộ. Ông tiếp 
tục khuyên ông Diệm phải tìm giải pháp ôn hòa.

MỘT QUYẾT ĐỊNH TÁO BẠO
Tới cuối tháng 3, 1955 không khí Sài Gòn trở nên ngột ngạt sau khi ông 

Diệm ban hành sắc lệnh tách Cảnh sát Biệt khu Thủ đô ra khỏi hệ thống 
chỉ huy của Tổng giám đốc Cảnh sát Công an toàn quốc Lại Văn Sang để 
đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của Đô trưởng. Không thông báo cho 
Đại sứ Mỹ, ông Diệm bắt đầu xúc tiến kế hoạch truất chức ông Sang và tấn 
chiếm Trung Tâm Cảnh sát, dự định cả hai việc sẽ được thi hành vào ngày 29 
tháng 3. Thế nhưng chỉ mấy giờ trước khi kế hoạch bắt đầu, Pháp biết được 
nên gấp rút can ngăn ông Diệm, hứa sẽ tìm cách đưa quân đội Bình Xuyên 
ra khỏi lực luợng cảnh sát. Đại sứ Collins cũng đến gặp ông Diệm để phản 
đối việc dùng vũ lực. “Nếu Ngài giải quyết vấn đề bằng cách này,” Collins 
cảnh cáo, “Ngài sẽ làm một sự sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Ngài.” 
Và sự sai lầm đó sẽ mang tới hậu quả trầm trọng vì “chúng tôi sẽ bị áp lực 
mạnh mẽ phải ủng hộ việc thay đổi chính phủ Ngài.”

Cùng ngày, các Tổng bộ trưởng do Cao Đài, Hòa Hảo cử ra tham gia 
chính phủ Ngô Đình Diệm lại đồng loạt từ chức đồng thời đài phát thanh 
Bình Xuyên loan báo một Ủy ban phong tỏa kinh tế đô thành Sài Gòn - Chợ 
Lớn vừa được thành lập. Buồn nhất cho ông Diệm là cả Ngoại trưởng Trần 
Văn Đỗ cũng tan hàng cùng với Bộ Trưởng Hồ Thông Minh, người mà ông 
Diệm đã bổ nhiệm dù Pháp chống đối. Biết được rằng ông Diệm sắp cho 
lệnh tấn công nên đang khi Pháp và Đại sứ Mỹ còn tiếp tục khuyên can ông 
Diệm, phía Bình Xuyên đã đi bước trước. Đêm 29 rạng 30 tháng 3, 80 lính 
Bình Xuyên nổ súng đánh vào nha Cảnh sát Sài Gòn-Chợ Lớn (là nơi ủng 
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hộ ông Diệm) và trụ sở Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội quốc gia tại đường 
Galliéni (Trần Hưng Đạo), đồng thời pháo kích vào Dinh Độc Lập lúc đó do 
Tiểu đoàn 5 Nhảy Dù trấn giữ. Quân đội quốc gia phản ứng, đẩy lùi các cuộc 
tiến công của Bình Xuyên, đánh chiếm Trung tâm Cảnh sát Quốc gia. Lực 
lượng Bình Xuyên rút vào Chợ Lớn. Ông Diệm muốn tiếp tục chận đánh lực 
lượng Bình Xuyên, nhưng Pháp ngăn chận ông ngừng lại.

Vào lúc 3:15 sáng, Tướng Ely áp đặt lệnh ngừng chiến. Để biểu dương 
lực lượng, ông cho xe thiết giáp quần trên đường phố Sài Gòn. Lúc ấy phần 
lớn lực lượng quân đội Viễn Chinh Pháp vẫn còn đóng tại Miền Nam. Ely 
nói quyết định của ông là để bảo vệ tính mạng và tài sản của ngoại kiều ở 
Sài Gòn, nhưng một số người nghĩ rằng mục đích chính của ông là để cản 
trở việc ông Diệm tiêu diệt Bình Xuyên. Ely cho quân tới đóng tại một số 
địa điểm, chận không cho quân đội quốc gia đi qua, người ta cho rằng ông 
hành động như vậy là để bảo vệ cho một số đơn vị Bình Xuyên còn trấn đóng 
ở những nơi này.

Sáng ngày 30 tháng 3, Đại sứ Collins tới gặp Thủ Tướng Diệm. “Bây giờ 
Bình Xuyên đã dùng vũ lực, tôi không thấy có giải pháp nào ngoài việc rút Cảnh 
sát Quốc gia và Công an ra khỏi sự kiểm soát của Tổng Giám đốc Sang,” ông 
Diệm nói với Collins. Collins đồng ý là Sang sẽ phải đi vì nếu chấp nhận nổi 
loạn thì chính phủ sẽ sụp đổ nhưng khuyên ông Diệm phải tìm mọi cách 
để ngưng cuộc giao tranh, vì nếu tiếp tục dùng vũ lực thì có thể chính quân 
đội cũng sẽ không còn ủng hộ ông nữa. Sau cùng, ông Collins thuyết phục 
ông Diệm hãy cứ ngưng chiến ba ngày rồi sau đó mới giải nhiệm Sang. Thế 
nhưng, thay vì ba ngày, cuộc ngưng chiến đã được Pháp làm áp lực lại kéo 
dài hơn. Người ta cho rằng như vậy là để cho các phe chống đối mua thêm 
thời gian.

Vì đã có giao tranh đem đến đổ máu và chết chóc, Pháp nhân cơ hội này 
sắp xếp một kế hoạch toàn bộ để dẹp ông Diệm. Một mặt thì thuyết phục 
Đại sứ Collins (cũng là cựu chiến hữu với ông trong Thế chiến II) để ông 
này yêu cầu Washington gạt bỏ ông Diệm, mặt khác thì đề nghị ông Bảo Đại 
ở Cannes phải có hành động quyết liệt như cất chức ông Diệm, đồng thời 
ngấm ngầm giúp lực lượng Bình Xuyên.

Ngày 6 tháng 4, 1955 Mặt Trận và Bình Xuyên gửi điện văn xin Quốc 
trưởng Bảo Đại chỉ thị ông Ngô Đình Diệm không được dùng vũ lực tiêu diệt 
các giáo phái. Nhưng cùng một lúc, Phong Trào Cách Mạng quốc gia của 
phe ông Diệm lại yêu cầu ông Bảo Đại chấm dứt nạn thập nhị sứ quân.
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ĐẠI SỨ MỸ COLLINS ĐỀ NGHỊ NĂM BƯỚC ĐỂ LOẠI BỎ 
THỦ TƯỚNG DIỆM

Ba ngày sau điện văn này, Pháp đã thành công trong việc thuyết phục 
Đại sứ Mỹ Collins chống Thủ tướng Diệm. Ngày 9 tháng 4, 1955 ông Collins 
gửi Ngoại Trương Dulles một điện văn dài, đề nghị toàn bộ cách giải quyết 
cuộc khủng hoảng tại Sài Gòn. Đề nghị có tính cách lịch sử này, gồm hai 
phần: sắp xếp việc ông Diệm từ chức, và thẩm định hậu quả của việc từ chức. 
Vì nó quá dài nên chúng tôi chỉ trích dẫn một đoạn cua Phần Thứ Nhất (Part 
1) trong phần Phụ Lục. Sau đây là tóm tắt:

Điện văn số 4448
Ngày 9 tháng 4, 1955
Phần thứ nhất, việc sắp xếp cho ông Diệm từ chức gồm 5 bước đi:
1. Giải quyết vấn đề rút Cảnh sát và Công an ra khỏi tay Bình 

Xuyên, hoặc bằng một nghị định do ông Diệm ký rồi ông Bảo 
Đại, Pháp, Mỹ ủng hộ; hoặc cho ông Bảy Viễn một cơ hội để 
chính ông ta tự nguyện đề nghị như vậy.

2. Thuyết phục ông Diệm từ chức, và nếu ông này không chịu 
thì yêu cầu ông Bảo Đại truất chức.

3. Tìm người thay thế ông Diệm làm Thủ tướng, rồi ông Bảo 
Đại gọi người này sang Paris để tham khảo, khi trở về Sài Gòn, 
người này sẽ tham khảo với mọi phía để thành lập tân chính 
phủ.

4. Đi tới một thỏa thuận về giải pháp đối với các giáo phái; và 
sau cùng,

5. Vận động để các giáo phái chấp nhận giải pháp trên.
Thứ hai, là thẩm định thái độ của các phe liên can về việc dẹp 
ông Diệm:
• Đối với Pháp thì không có vấn đề gì.
• Với ông Diệm: tất nhiên ông ta sẽ chống cự mạnh mẽ nhưng rồi 

cũng phải rút khỏi chính trường.
• Đối với quân đội: vì chính phủ mới không bị rạn nứt nên cũng 

sẽ thu phục được.
• Về phản ứng của Việt Minh: chắc họ sẽ tuyên truyền về sự thất 

bại của Thế giới Tự do, nhưng không có gì nguy hiểm.
Còn nếu Bộ Ngoại giao có lo ngại về dư luận Hoa Kỳ cho rằng đã hết sức 

ủng hộ ông Diệm mà bây giờ lại loại bỏ ông đi, thì Collins cho rằng khỏi phải 
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quan tâm vì vẫn có thể tâng bốc ông Diệm lên để vừa giữ thể diện cho ông 
ta, vừa làm êm dịu dư luận Mỹ. Collins đề nghị Bộ giải thích khôn khéo cho 
báo chí như sau:

“Dĩ nhiên là ông Diệm đã đóng góp rất lớn lao cho xứ sở ông vào 
thời điểm mà những tài năng và đức tính đặc biệt của ông là cần 
thiết, thế nhưng có thể là chính vì những biện pháp cải tổ và xây 
dựng của ông, tuy là cần thiết nhưng đã làm nảy sinh ra cuộc khủng 
hoảng hiện tại, đem theo những hậu quả khó có thể hàn gắn. Việc 
lựa chọn một nhân vật khác để lãnh đạo một chính phủ mới dĩ 
nhiên là quyết định của nhân dân Việt Nam và phải theo thể chế 
của Việt Nam.”

WASHINGTON CHỜ XEM QUÂN ĐỘI CÓ ỦNG HỘ  
ÔNG DIỆM HAY KHÔNG?

Khuyến cáo của Đại sứ rõ ràng, mạch lạc là như vậy, nhưng tại Wash-
ington phản ứng về vụ Bình xuyên nổ súng thì lại khác. Vào lúc nửa đêm ở 
Sài Gòn tức là trưa ở Washington, Ngoại trưởng Dulles nhận được tin này 
khi ông đang ăn trưa với một số dân biểu lưỡng đảng tại Tòa Bạch Ốc: “Đây 
là cơ hội chúng tu đã chờ đợi để tìm hiểu xem ông Diệm có đủ can đảm và 
quyết tâm hành động không, và cũng để biết được Quân đội Việt Nam có 
trung thành với ông ta hay không,” ông Dulles nói với các dân biểu, “Nếu 
chúng tôi được hai điều này thì ta hết lo (we are over the up); còn nếu như 
ông thất bại về một trong hai điểm thì bắt buộc ông ta phải từ chức. Dù 
sao chúng ta cũng sẽ có câu trả lời.”

Bởi vậy nên khi nghe tin Pháp ngăn chặn không để ông Diện tiếp tục 
truy kích lực lượng Bình Xuyên. Tổng Thống Eisenhower và Ngoại trưởng 
Dulles hết sức bất mãn, nhất là khi Landscale và các cố vấn quân sự tại Sài 
Gòn lại báo cáo là ông Diệm có đủ số quân trung thành để thành công. “Ta 
phải thúc đẩy Pháp một cách mạnh mẽ hết sức để họ cho ông Diệm áp đặt quyền 
hành đối với Bình Xuyên,” Eisenhower chỉ thị, “Nếu như ông ta thất bại thì 
thật là bết bát, nhưng ta cần phải tìm hiểu ngay bây giờ hơn là để muộn về 
sau, xem Quân đội Quốc gia mà ta tốn phí quá nhiều để phát triển liệu có 
trung thành với ông ta hay không.”

Rồi cùng ngày (19 tháng 4), ông Dulles trả lời về công điện của Collins:
“Sáng nay tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại với cấp cao nhất 
(Tổng Thống). Dĩ nhiên là chúng tôi luôn ủng hộ lập trường của 
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Đại sứ, nhưng trước khi ông đi tới kết luận, hãy nên cân nhắc tất 
cả yếu tố quan trọng đối với chúng ta... Chúng ta đã biết rõ về 
những đức tính mà ông Diệm có cũng như những khả năng mà 
ông thiếu, nhưng cả hai chính phủ đã đồng ý giúp ông một cách 
ngầm định (in default) vì chẳng có ai hơn. Những người mà Đại 
sứ đề nghị đều là những người mà mấy tháng trước đây ta đã cho 
là không chấp nhận được...
Chúng tôi thông cảm việc Pháp không muốn ông Diệm dùng 
quân lực để đối phó, nhưng nếu như vậy thì việc ta phải tốn phí 
giúp thành lập một quân đội quốc gia để làm gì? Hai bên đã đồng 
ý rằng nhiệm vụ chính yếu của quân đội này là để giữ an ninh đổi 
nội chứ không phải để đương đầu với tấn công của ngoại bang 
(vì đã có SEATO... Bởi vậy chúng tôi không thấy rằng việc thay 
thế ông Diệm bằng người khác sẽ có thể thay đổi được tình hình... 
Ngoài ra, dẹp ông Diệm đi trong hoàn cảnh hiện nay sẽ bị người 
Việt Nam cũng như người Á Châu cho rằng đây là một thí dụ rõ 
ràng Mỹ chỉ ủng hộ chính nghĩa quốc gia bằng miệng thôi, rồi khi 
nào bị “quyền lợi” của thực dân làm áp lực, thì rồi cũng loại bỏ 
một người lãnh đạo quốc gia chân chính.
Còn một lý do khác nữa là Quốc Hội sẽ chống đối rất mạnh viện 
trợ cho Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng nếu ông 
Diệm bị thay thế trong hoàn cảnh này... Tôi nghĩ rằng, cũng như 
hầu hết người Á Đông, ông Diệm rất nghi ngờ về những sự việc 
đang xảy ra chung quanh ông ta. Bởi vậy, nếu làm cho ông cảm 
thấy chắc chắn cả Pháp lẫn Mỹ đều hết lòng ủng hộ, rất có thể là 
ông ta sẽ mở rộng chính phủ.”
Dulles

CHÍNH KHÁCH SÀI GÒN HOANG MANG, KHÔNG  
ỦNG HỘ THỦ TƯỚNG

Ngày 12 tháng 4, Mặt Trận thành lập “Ủy Ban Chỉ Đạo Dân Quân Cách 
Mạng” làm lễ thượng cờ chống đối chính phủ đang khi Bình Xuyên lại ra 
mặt khiêu khích Quân đội Quốc gia. Trong hoàn cảnh này và trước sự chống 
đối không ngừng của Đại sứ Collins, Tổng Thống Eisenhower gọi ông về 
Washington để tham khảo. Trước khi đi, Collins còn gửi khuyến cáo cho TT 
Eisenhower vào ngày 19 tháng 4 là vẫn phải thay thế ông Diệm. Lần này ông 
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dựa vào ý kiến của Cao ủy Ely rằng Mỹ có thể xem xét để chỉ thay đổi người 
thủ tướng mà không phải là thay đổi chính sách. Còn nếu như cứ giữ ông 
Diệm ở lại thì ông Ely dọa sẽ rút lui, không thể tiếp tục đại diện cho nước 
Pháp ở Miền Nam được nữa. Ely còn cảnh cáo rằng một cuộc khủng hoảng 
mới sẽ xảy ra chỉ trong ba tuân lễ và Mỹ sẽ mất một cơ hội cuối cùng để cứu 
vãn Miền Nam.

Vào đêm cùng ngày, ông Collins báo cáo cho Washington về cuộc tham 
khảo ý kiến các ông Dương Văn Minh, Phan Huy Quát, Trần Văn Đỗ, và Trần 
Văn Vận:

• Ông Dương Văn Minh cho rằng, nếu không có ông Diệm thì khủng 
hoảng có thể được giải quyết dễ hơn là có ông ta. Cần có một Quốc 
Hội Lập Hiến trong vòng ba tới bốn tháng, và đang khi chờ đợi thì 
nên có một chính phủ liên hiệp, nhưng khó mà thành lập được một 
chính phủ như vậy nếu ông Diệm còn tại chức.

• Ông Phan Huy Quát: tình hình khó khăn là do sự sai lầm của ông 
Diệm, gây nên khoảng cách xa vời giữa ông và các bè phái; tốt nhất là 
lập ngay một Quốc hội lâm thời, nhưng các phe phái đều e ngại một 
Quốc hội như vậy nếu ông Diệm còn làm Thủ tướng.

• Ông Trần Văn Đỗ: cũng cho rằng phải có một cơ chế để thể hiện 
ý kiến của nhân dân, nên cần một Nghị Hội hay một Quốc Hội để 
thành lập một chính phủ lâm thời.

• Ông Trần Văn Vận: xác định vì Thủ tướng Diệm không có được sự 
ủng hộ trong nước nên tuy rằng ông (Vận) bằng lòng chấp nhận mọi 
nguy hiểm để tìm ra một giải pháp tốt, nhưng không muốn chịu sự 
rủi ro là tham gia một chính phủ lâm thời do ông Diệm tổ chức. 

Vì đã có chỉ thị của Ngoại Trưởng Dulles (ngày 9 tháng 4) như trên đây 
nếu Đại sứ Collins nghe theo và kết luận với các chính khách này rằng nếu 
như ông Diệm bị dẹp đi trong hoàn cảnh này và lãnh đạo các phe Việt Nam 
không tìm ra được một giải pháp thì dư luận sẽ cho là các giáo phái đã thắng 
cuộc, và như vậy rất khó mà có được sự ủng hộ tại Hoa Kỳ để tiếp tục viện trợ 
cho Việt Nam. Bởi vậy ông thôi thúc mọi người cố gắng tìm cho được một 
giải pháp thỏa đáng.

Tuy nhiên sau khi tham khảo các nhân vật trên, ông Collins vẫn đến gặp 
ông Diệm một lần nữa trước khi lên đường. Collins báo cáo ngay về Wash-
ington là ông đã nói thẳng với ông Diệm rằng chính phủ của ông ta sẽ không 
thể tồn tại nổi được ba tháng nữa, và nếu cứ tiếp tục như thế này thì loạn lạc 
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là điều trông thấy. Và vì vậy, “Tôi thêm rằng bắt buộc tôi phải báo cáo cho chính 
phủ tôi rằng hành động của ông Diệm sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến.” Theo Col-
lins, ông Diệm đã trả lời rằng mỗi khi ông nhân nhượng và thỏa hiệp thì vấn 
đề lại trở nên khó khăn hơn.

Vì sợ ông Diệm lợi dụng lúc ông Collins không có mặt ở Sài Gòn để tấn 
công Bình Xuyên và đặt Mỹ vào một việc đã rồi nên ông Collins còn căn dặn 
ông Diệm là “hãy làm bất cứ điều gì có thể để tránh xảy ra một cuộc xung đột 
trong khi tôi đi vắng.” Ông Diệm nói lảng đi, phàn nàn rằng nếu như ông đã 
cất chức Tổng Giám Đốc Cảnh sát Sang ngay từ đầu thì bây giờ tình hình tại 
Sài Gòn đã có thể kiểm soát được rồi.

Chào tạm biệt, ông Collins cho ông Diệm hay là “chính Quốc trưởng 
Bảo Đại sẽ giải nhiệm ông nếu tình hình này cứ kéo dài”. Kết thúc bản báo 
cáo gửi Washington, Collins đề nghị:

“Tôi không thấy, nhắc lại là không thấy, một giải pháp nào khác 
ngoài việc thay thế ông Diệm cho sớm.”

NHỮNG GIỜ PHÚT CAM GO
Đại sứ Collins về tới Washington ngày thứ Năm, 21 tháng 4. Ngày 23 

tháng 4, Thủ tướng Diệm kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử một 
quốc hội trong vòng 6 tháng. Đây là một bước rất khôn của ông Diệm vì lúc 
ấy đang có áp lực phải bầu ngay một Hội Nghị hoặc Quốc Hội lâm thời gồm 
đại diện các đảng phái để thành lập một chính phủ. Bằng cách kêu gọi trưng 
cầu dân ý giúp cho ông Diệm tỏ ra theo đúng tinh thần dân chủ, nó lại làm 
nhẹ được áp lực phải lập ngay một Hội Nghị lâm thời.

Thể rồi ngay sau đó, ngày 26 tháng 4, ông ra sắc lệnh cách chức Tổng 
giám đốc Cảnh sát-Công an toàn quốc Lại Văn Sang, chỉ định Đại tá Nguyễn 
Ngọc Lễ lên thay. Ông Sang cưỡng lại, viện cớ là chỉ có ông Bảo Đại mới có 
thẩm quyền này.

Tại Washington, ngày 22 tháng 4, Đại sứ Collins dùng bữa ăn trưa với 
Tổng thống Eisenhower, và sau đó ông còn gặp Ngoại trưởng Dulles cùng 
với các đại diện Bộ Quốc Phòng và Trung Ương Tinh Báo để lobby chống 
ông Diệm. Ông nhắc lại quan điểm của ông một cách mãnh liệt và cứng rắn 
hơn trước là Mỹ phải thay thế ông Diệm và có kế hoạch hành động ngay tức 
khắc. Collins đề nghị ông Phan Huy Quát lên thay. Vào thời điểm đó những 
phúc trình từ Sài Gòn đều nói rằng ông Diệm đang xuống dốc.

Trước áp lực mạnh mẽ của Collins, vừa là đặc ủy của Tổng Thống, vừa 
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là đại sứ, lại là chứng nhân có mặt tại chỗ để nhận xét, nên sau cùng ông ta 
đã thắng thế. Như ông Kenneth Young, Vụ Trưởng Vụ Đông Nam Á tại bộ 
Ngoại Giao đã thuật lại: “Chúng tôi đã cố gắng một lần nữa để giữ ông Diệm 
ở lại trong cương vị lãnh đạo một chính phủ mới, một chính phủ liên hiệp giữa 
các phe phái,” nhưởng “Vì Tướng Collins và ông Paul Sturm (Bộ Ngoại Giao) 
vẫn khăng khăng giữ vững quan điểm nên hầu hết chúng tôi đã miễn cưỡng chấp 
nhận nhu cầu phải thay đổi. Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều nhấn mạnh rằng 
chúng tôi vẫn đứng về phía ông Diệm, ít nhất là trong thời kỳ chấp chánh sơ khởi 
của chính phủ mới.”

Sau mấy ngày vận động từ Tổng thống, Ngoại trưởng, các bộ sở quốc 
phòng, ngoại giao, tình báo, sau cùng ngày 27 tháng 4, ông Dulles đồng ý 
xem xét một người khác thay thế ông Diệm. Trong một buổi họp khoáng đại 
giữa Ngoại trưởng Dulles, Tổng Giám đốc FBI Edgar Hoover và Tổng Giám 
đốc CIA Allen Dulles, vào chiều tối thứ Ba, mật điện do Bộ Ngoại giao soạn 
thảo ra lệnh thay thế Thủ Tướng Diệm đã được chấp thuận. Ông Dulles chỉ 
thị phải giữ thật kín việc này và không cho phía Pháp biết để đợi hiểu rõ hơn 
về những đòi hỏi của họ và để xem họ có nhất quyết ủng hộ một chính phủ 
mới hay không. Ông Young viết lại rằng: “Chẳng một ai trong chúng tôi thật sự 
tin tưởng vào bức điện đó, nhưng chúng tôi phải đối diện với những đề nghị mạnh 
mẽ của Collins và ưu thế của ông là ông ta đã đến tòa Bạch Ốc ngay hôm sau ngày 
ông từ Sài Gòn về tới Washington.”

MẬT ĐIỆN LỊCH SỬ NGÀY 27 THÁNG 4, 1955: THAY THẾ 
THỦ TƯỚNG DIỆM

Bức điện ngày 27 tháng 4, 1955 cho phép sắp xếp thay thế Thủ Tướng 
Diệm trích dẫn ở phần Phụ Lục cho Chương này là một văn kiện lịch sử hết 
sức quan trọng. Nó giống như một điện ngày 24 tháng 8, 1963 vào lúc sắp 
xếp việc đào chánh:

Bộ Ngoại Giao 
Ngày 27 tháng 4, 1955

Tướng Collins và Ely phải thông báo cho ông Diệm biết rằng vì 
lý do ông không thành lập được một chính phủ liên hiệp có cơ sở 
rộng rãi và ông bị người Việt chống đối, chính phủ Hoa Kỳ và 
Pháp không còn đủ tư thế để ngăn ngừa việc ông phải từ chức. 
Những đức tính yêu nước của ông vẫn có giá trị tiềm năng lớn đối 
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với Việt Nam, và ta hy vọng rằng ông sẽ hợp tác với bất kỳ chinh 
phủ mới nào được chỉ định...
“Chúng tôi tạm đề nghị một tân chính phủ như sau:
1) Nội các: quyền hành pháp đầy đủ trao cho [Trần Văn] Đỗ 
hoặc [Phan Huy] Quát làm thủ tướng và phó thủ tướng...
2) Một Hội Đồng Tư vấn khoảng từ 25 đến 35 đại diện các phe 
nhóm, gồm cả các giáo phái... và 
3) Một Quốc Hội Lâm Thời: một cơ chế gần như một Quốc Hội 
Lập Pháp, gồm những người đã trù liệu được bầu ra hay chỉ 
định theo lịch trình...”
Dulles

Chỉ thị này với chữ ký của Ngoại trưởng Dulles là do Kenneth Young 
soạn thảo. Bộ Ngoại giao gửi mật điện đi vào lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 4 
(giờ Washington).

Thế nhưng khi chỉ thị vừa được gửi đi là tin tức này đã lọt ra ngoài nên 
ông Diệm biết được. Có hai dư luận giải thích việc này: một nguồn nói rằng 
có người trong chính phủ Hoa Kỳ cấp báo cho Đại sứ Việt Nam ở Washing-
ton (ông Trần Văn Chương, thân phụ Bà Ngô Đình Nhu) biết để ông này 
điện về Sài Gòn. Nguồn khác có vẻ xác thực hơn, cho rằng chính ông Lands-
dale đã biết được tin này và cho ông Diệm biết để hành động kịp thời.

Theo Hồi ký của Landsdale thì lại khác: chính Thủ tướng Diệm đã gọi 
ông vào dinh khoảng trưa ngày 28 tháng 4 (tức là lúc 11 giờ đêm ngày 27 
tháng tư, giờ Washington) và cho hay là ông ta (Diệm) vừa nhận được tin 
từ thủ đô Hoa Kỳ là đã có quyết định dẹp Diệm nhưng không cho Landsdale 
biết là tin tức từ nguồn nào tới. Landsdale viết lại là ông đã nói với ông Diệm 
rằng chính mình cũng ở trong bóng tối, nhưng sẽ kiểm tra lại với Washing-
ton bằng rađiô.

NHỮNG GIỜ PHÚT QUYẾT LIỆT CUỐI THÁNG 4, 1955
Theo tác giả Mark Moyar trong cuốn Triumph Foresaken (xuất bản năm 

2006) thì: “Trong mấy giờ đồng hồ hết sức cam go sau khi gửi mật điện này, 
Washington nhận được rất nhiều điện văn dồn dập do Landsdale gửi. Khác 
với trường hợp những người CIA khác, ông này có khả năng độc lập với trạm 
CIA địa phương, nên có thể gửi thẳng mà không bị cấp trên sửa chữa hay 
hủy bỏ. Thời điểm và bản chất những mật điện này cho hay rằng có người 
ủng hộ ông Diệm tại Washington đã cho Landsadale biết quyết định dẹp 
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Diệm, tuy nhiên không có bằng chứng nào về điểm này. Trong điện văn đầu, 
Landsdale khẳng định rằng nếu bỏ Diệm, uy tín Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương ở 
Việt Nam tới mức không chính phủ mới nào có thể tồn tại được nữa. Rồi 
ngay trước khi kim đồng hồ chỉ nửa đêm giờ Washington (Sài Gòn là trưa) 
Landscale báo cáo là ‘giao tranh đã bắt đầu giữa Quân đội Quốc Gia và Bình 
Xuyên.’ Eisenhower và Dulles nghe vậy giật mình, quyết định đình chỉ kế 
hoạch Collins, vội vàng ra lệnh cho Sài Gòn và Paris ngừng ngay việc sửa 
soạn thay đổi chính phủ “và phải đốt hết các mật điện nói về việc này.”

Cuộc giao tranh bắt đầu khoảng trưa ngày 28 tháng 4. Bên nào nổ súng 
trước thì cho tới nay cũng chưa dứt khoát. Có dư luận cho rằng Bình Xuyên 
quyết định tấn công vì ông Diệm truất chức ông Sang. Dư luận khác cho rằng 
chính ông Diệm khai chiên để tiêu diệt Bình Xuyên và để chận trước kế hoạch 
thay đổi chính phủ. Theo tác giả Trần Đức Minh, “Ngày 28 tháng 4, vào lúc 12 
giờ 15, Công an xung phong Bình Xuyên đóng ở trường Trung học Pétrus Ký 
đã vô cớ bắn vào một toán quân nhân quốc gia đang đi qua vọng gác của họ 
làm cho một người ngã gục. Bất chợt thấy cảnh này, Trung tá Đỗ Cao Trí, Chỉ 
huy trưởng Liên đoàn Nhảy Dù, đã phản ứng ngay lập tức không cần đợi lệnh 
trên. Một Tiểu đoàn Nhảy Dù đã được đưa tới tiến công vào trường Pétrus 
Ký, và chiến sự tiếp diễn sang đến hôm sau thì quân Nhảy Dù thắng thế ở Chợ 
Lớn. Các bót Cảnh Sát của Bình Xuyên ở Sài Gòn cũng bị cô lập.” Để giúp Bình 
Xuyên khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn, ngày 29 tháng 4, Tướng Ely yêu cầu ông 
Diệm ngưng chiến. Từ Cannes, Quốc trưởng Bảo Đại đánh hai điện văn về 
để triệu tập Thủ tướng Diệm và tướng Lê Văn Tỵ (Tổng Tham Mưu Trưởng) 
sang Pháp tham khảo ý kiến. Đồng thời, ông chỉ định tướng Nguyễn Văn Vỹ 
làm Tư Lệnh Tối Cao với sứ mệnh phải chấm dứt mọi giao tranh. Về lệnh của 
ông Bảo Đại, sau này ông Cao Xuân Vỹ (người rất gần gũi gia đình Họ Ngô) có 
tiết lộ là ông Diệm “đã sẵn sàng lên đường, dù biết sang đó sẽ mất chức thủ 
tướng. Nhưng chính nhóm liên khu Tư chúng tôi đã thuyết phục ông, gần như 
làm áp lực với ông, để ông bỏ ý định sang Cannes” (xem Chương sau).

Tại Paris, Thủ Tướng Faure lập tức can thiệp để giúp ông Bảo Đại. Trong 
một cuộc họp báo, ông tuyên bố chính phủ Diệm không còn thích hợp nữa, 
và ủng hộ việc ông Bảo Đại chỉ định Tướng Vỹ.

QT BẢO ĐẠI BẤT MÃN KHI MỸ YÊU CẦU ỦNG HỘ  
ÔNG DIỆM

Thấy vậy, ngay ngày hôm sau (30 tháng 4), Đại sứ Mỹ Dillon cho đại 



khi đồng minh nhảy vào   [ 215 ]

diện là ông Gibson đến Nice gặp ông Bảo Đại (và ông Nguyễn Đệ, trợ lý) 
để cố thuyết phục ủng hộ ông Diệm. Dillon báo cáo về Washington là thay 
vì ủng hộ, Bảo Đại lại hết sức bất mãn và phàn nàn rằng chính vì Mỹ cứ làm 
áp lực, không để ông ta kịp thời cách chức ông Diệm mà đưa đến hoàn cảnh 
này. Vì báo cáo này có nhiều chi tiết về phản ứng của ông Bảo Đại nên chúng 
tôi trích dịch một phần công điện của Dillon như sau:

“Chúng tôi đã yêu cầu ông Bảo Đại phải ủng hộ chính phủ hợp 
pháp hiện nay (chính phủ Diệm), nhưng ông ta đã phản ứng mạnh. 
Ngược lại, ông ta còn yêu cầu Mỹ phải thuyết phục ông Diệm sang 
Pháp ngay để họp khẩn với ông ta và đại diện các đảng phái hòng 
chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay. “Ông Bảo Đại nói với chúng 
tôi rằng dù đúng hay không đúng, ông Diệm cứ một mực nói là 
ông ta được Mỹ ủng hộ. Ông nói: chính vì Mỹ không chịu phản đối 
những việc ông Diệm vừa làm mà lại còn ủng hộ ông ta một cách 
mù quáng, nên Mỹ phải chịu trách nhiệm là đã dẫn đến cuộc nội 
chiến hiện nay, làm cho hàng trăm người dân vô tội thiệt mạng và 
tiêu hao sức mạnh quân sự cần thiết để chống Cộng.
“Dĩ nhiên là ông Gibson đã phủ nhận những điều này, và nói là 
chính Mỹ đã khuyến dụ ông Diệm phải tự kiềm chế. Thế nhưng 
Bảo Đại cứ nhất thiết cho rằng chính vì Mỹ đã yêu cầu (không cất 
chức ông Diệm) mà ông ta phải trì hoãn, không có những hành 
động cần thiết như ông ta muốn, và những hành động này rất có 
thể là đã ngăn ngừa được cuộc đổ máu. “Ông Bảo Đại nói rằng 
trong hai ngày liền, Hoa Kỳ đã áp lực ông để ông không hành động 
quyết liệt, viện cớ là Washington còn đang bàn định với Collins về 
một giải pháp, và ngày 26 và 27, ông ta đã làm theo ý muốn của 
Hoa Kỳ dù thấy rất cần phải hành động. Đến ngày 28, ông ta bắt 
buộc phải hành động, dù Hoa Kỳ còn liên tục gửi tới Cannes một 
yêu cầu thứ ba, sau khi súng đã nổ. “Ông Bảo Đại kết luận là nếu 
Mỹ không muốn để cho cuộc nội chiến kéo dài tới khi Việt Minh 
toàn thắng thì phải áp lực ông Diệm sang Pháp ngay... Ông Bảo 
Đại nói rằng ông Diệm là một kẻ lâm bệnh tâm thần (psycho-
path), ông ta muốn trở thành một người tử vì đạo, dù hậu quả 
của việc ông làm là hàng ngàn người phải chết. Ông Diệm biết 
là chính mạng sống mình cũng đang bị nguy hiểm, nhưng ông ta 
hoan nghênh việc tử vì đạo, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra cho ông 



[ 216 ]   nguyễn tiến hưng

ta, vì trước sự chống đối mãnh liệt như hiện nay, rồi một kẻ nào 
đó cũng sẽ ám sát ông ta trong một thời gian gần đây thôi nếu ông 
ta cứ tiếp tục dùng vũ lực.
Chúng tôi hỏi ông Bảo Đại xem ông sẽ làm gì nếu như ông Diệm 
bất tuân lệnh. Bảo Đại nói sẽ dùng pháp luật để tuyên bố Diệm 
là kẻ nổi loạn và sẽ kết hợp nhân dân để chống lại cho tới khi ông 
ta phải rút lui. Tới đây, Bảo Đại quá xúc động đến mức không nói 
nên lời...”
Dillon

Tại Sài Gòn, về phản ứng đối với lệnh của ông Bảo Đại và những diễn biến 
sau đó, tác giả Trần Đức Minh trong cuốn Một Thời Nhiễu Nhương tóm tắt: 
ngày 29 tháng Tư, Thủ tướng Diệm vội vã triệu tập một ‘Hội nghị các chính 
đảng và nhân sĩ quốc gia’ tại Dinh Độc Lập để cho biết ý kiến xem ông có nên 
đi Pháp theo lệnh của Quốc trưởng hay không. Do sự dàn dựng của phe ông 
Diệm, có 18 tổ chức chính trị và 29 nhân sĩ tham dự. Mục đích là như vậy, 
nhưng đang lúc họp, bất ngờ ông Nhị Lang (Mặt trận Quốc gia Kháng Chiến 
Việt Nam) lại đề nghị truất phế ông Bảo Đại. Liền sau đó, ông Hồ Hán Sơn 
(Việt Nam Phục Quốc Hội) lên tiếng tán thành. Không khí trở nên sôi nổi. 
Bức chân dung của Cựu Hoàng Bảo Đại bị vất xuống đất. Hội nghị bầu “Hội 
đồng nhân dân cách mạng quốc gia,” đưa ra “Bản nghị quyết ba điểm:

• Truất phế ông Bảo Đại;
• Giải tán chính phủ Ngô Đình Diệm, và
• Ủy nhiệm chí sĩ Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ cách mạng lâm 

thời, tổ chức tổng tuyển cử, tiến tới chế độ Cộng Hòa.” 
Như vậy là ông Diệm đã ở vào thế mạnh, ông cho rằng “Đây là trận phải 

đánh cho tới cùng.” Vào trưa ngày hôm sau, Quân đội Quốc gia tiến tới Kênh 
Đôi (kênh Arroyo Chinois, cầu Ông Lãnh) thì chạm mặt ngay với lính Pháp 
chân cầu, dường như để bảo vệ cho lính Bình Xuyên bên kia. Pháp đã ngấm 
ngầm giúp Bình Xuyên bằng cách bí mật tiếp tế súng đạn, cũng như cản 
trở việc tiếp viện về nhiên liệu, đạn dược từ ngoài vào nội thành. Lúc ấy hệ 
thống tiếp vận hậu cần còn do Pháp kiểm soát.

Biết được việc Pháp gây khó dễ, Tổng Thống Eisenhower rất bất mãn 
chỉ thị phải yêu cầu quân lính Pháp rời ngay khỏi cầu. Khi Pháp vừa rút, 
Quân đội Quốc gia băng nhanh qua để rượt theo. Tàn quân Bình Xuyên rút 
vào khu Rừng Sát. Trong trận này Tướng Trịnh Minh Thế bị tử thương trên 
cầu Tân Thuận.
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NHỮNG CAY ĐẮNG CỦA THỦ TƯỚNG DIỆM
Ngày 29 tháng 4, một Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng họp tại Dinh Độc 

Lập ủng hộ Thủ tướng Diệm và đặt vấn đế truất phế QT Bảo Đại. Vài hôm 
sau, Đại sứ Collins từ Washington trở về Sài Gòn đã gặp ông Diệm ngay và 
cho ông hay là Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ cho rằng nếu truất phế Bảo Đại bằng 
một cách đảo chánh như vậy thì rất nguy hiểm.

Khi ông Diệm phải trực diện với việc truất phế ông Bảo Đại, người đã cất 
nhắc mình lên Thủ tướng, ông không khỏi trăn trở, nhất là theo tinh thần 
‘tôi trung’. Ít người biết được rằng lương tâm ông đã dằn vặt thật nhiều. Đại 
tá tình báo Landsdale, người rất gần gũi ông Diệm đã kể lại: “Ông Diệm đã 
tỏ ra vô cùng đau đớn (“cried over my shoulder”) trong ba trường hợp: 
khi mất Phát Diệm, khi Tướng Trịnh Minh Thế tử trận và khi ông phải 
chấp nhận việc thay thế ông Bảo Đại.”

Về thời điểm này, tác giả Joseph Buttinger trong cuốn Vietnam, A Drag-
on Embattled nhận xét:

“Trong sự tranh đấu để thu hồi và bảo vệ được quyền bính, ông 
Diệm đã trải qua nhiều giai đoạn bất trắc và khổ cực. Tuy nhiên, 
cho dù cả trong những tuần lễ trước cuộc đảo chánh và ám sát 
ông năm 1963, ông Diệm cũng đã không bị gian lao, cay đắng 
bằng trong tháng 4, 1955.”
“Ông Diệm không còn cả chính phủ nữa, dù chỉ là một chính phủ 
tiêu biểu vì tất cả các bộ trường đại diện giáo phái đã từ chức. Ông 
khổ tâm nhất là người mà ông kính trọng là Ngoại Trưởng Vũ Văn 
Mẫu cũng từ chức cùng với Bộ trưởng Quốc Phòng Hồ Thông 
Minh, một người ông đã bổ nhiệm mặc dù Pháp chống đối... nhân 
vật khác nữa là Nguyễn Văn Thoại, có uy tín và là người duy nhất đã 
trở về với ông từ Paris cũng từ chức. Ông này lại tuyên bố từ chức 
một cách ngoạn mục khi ông lãnh đạo phái đoàn Việt Nam dự Hội 
nghị Bandung (gây tin giật gân cho báo chí). Nhiều viên chức cao 
cấp trước đây được Pháp cất nhắc bây giờ cũng vội vàng rời bỏ công 
vụ lúc con tầu đang chìm đắm. Họ hy vọng sẽ được hậu thưởng bởi 
một chính phủ mới, sớm muộn cũng thay thế ông Diệm...”

MAY MẮN CHO THỦ TƯỚNG DIỆM TRONG NGÀY 30 
THÁNG TƯ 1955

Trước khi rời Sài Gòn về Washington (ngày 20 tháng 4), theo tác giả 
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Mark Moyar trong sách đã viện dẫn, Đại sứ Collins có nói với Cao ủy Pháp 
Ely rằng: Hoa Kỳ đã quyết định ông Diệm phải từ chức. Theo sự thỏa thuận 
này, ngày 30 tháng 4, Ely tới gặp Quyền Đại sứ Randolph Kidder để yêu cầu 
Hoa Kỳ cộng tác với Pháp trong việc dẹp ông Diệm. Lúc ấy, Kidder không 
biết chính sách của Washington diễn biến ra sao vì trước khi rời Sài Gòn, 
Collins chỉ nói với Kidder là thượng cấp còn đang bàn định về những kế 
hoạch mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam, và lúc này Collins còn đang bàn bạc, 
vận động tại Washington. Thế nhưng, vì đã tận mắt thấy ông Diệm đang 
thành công, Kidder trả lời thẳng thừng cho Ely là “Không, Hoa Kỳ sẽ không 
giúp việc dẹp ông Diệm.”  Về sau, Kidder kể lại “Lúc ấy tôi thực không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài việc phải tự quyết định lấy về chính sách của Hoa Kỳ, vì nếu 
trả lời là ‘tôi không biết’ thì thật là buồn cười.” Ely vô cùng giận dữ và phản đối, 
cho rằng Hoa Kỳ đã bội ước, vì chính ông đã nhận được sự đồng ý của Tướng 
Collins về việc thay thế ông Diệm. Thái độ phẫn nộ của Ely cũng giống như 
lúc ông đã hết sức bất mãn về sự hứa hẹn của tướng Radford là sẽ can thiệp 
vào Điện Biên Phủ, rồi không làm như vậy (xem Chương 6). Dù Ely phản 
kháng, Kidder vẫn giữ nguyên lập trường là Hoa Kỳ ủng hộ ông Diệm chứ 
không bắt tay với Pháp để dẹp ông ta đi. .

Rất may cho Thủ Tướng Diệm: cũng theo Moyar, nếu trong buổi họp 
ngày 30 tháng 4, Kidder đã nói thật với Ely rằng: Tòa Đại sứ thực sự chưa 
nhận được những hướng dẫn về chính sách của Hoa Kỳ đối với ông Diệm vào 
lúc ấy (ngoài lệnh hủy công điện ngày 27 tháng 4) thì có thể ông Ely đã có 
những biện pháp mạnh mẽ đối với ông Diệm hơn là đã nhân nhượng. Ngoài 
ra, giả như Đại sứ Collins không về Washington và có mặt tại buổi họp với 
Ely hôm ấy thì rất có thể là Collins đã đồng ý với Ely rôi.

Sự việc này cho ta thấy hành động của vị đại diện Mỹ có mặt tại chỗ là 
hết sức quan trọng. Nhận xét này còn phản ảnh rõ ràng hơn nữa qua hành 
động của Đại sứ Cabot Lodge trong cuộc đảo chính năm 1963. Ta cũng nên 
nhớ rằng hai mươi năm sau, vào lúc Miền Nam sụp đổ, vai trò của Đại sứ 
Graham Martin cũng đã là yếu tố quyết định giúp di tản được một số người 
Việt Nam trong đợt đầu, dẫn tới những cuộc di tản về sau (Khi Đồng Minh 
Thảo Chạy, trang 353-359).

Tại Washington, ngày 30 tháng 4, 1955 Kenneth Young, Vụ trưởng Vụ 
Đông Nam báo cáo:

“Tướng Ely và người Pháp hoàn toàn đổ lỗi cho ông Diệm đã gây 
ra tình trạng này, như họ đã làm trong biến cố một tháng trước đó 
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(29-30 tháng 3). Kể từ khi ấy, tình hình đã biến chuyển rất nhanh. 
Quân đội quốc gia dường như đang thắng thế, các phe phái đều 
đứng về phía ông Diệm cho dù ông Bảo Đại sẵn sàng cách chức ông 
Diệm, và người Pháp thật sự cũng không còn ủng hộ ông Bảo Đại 
nữa... Nhưng cũng vì xảy ra cuộc khủng hoảng này mà Hoa Kỳ bắt 
buộc phải có một thái độ mạnh mẽ và dứt khoát đứng về phía ông 
Diệm. Thượng nghị sĩ Mansfield đưa ra một tuyên ngôn dài ủng hộ 
Thủ tướng Diệm ngày 29 tháng 4. Nếu ông Diệm bị bắt buộc phải 
từ chức, ông Mansfield sẽ yêu cầu chúng ta ngưng tất cả viện trợ 
cho Việt Nam ngoại trừ viện trợ nhân đạo. Các nghị sĩ Knowland 
và Humphrey cũng ủng hộ ông Diệm... Tướng O’Daniel, ba vị Tùy 
viên quân sự của chúng ta và Lansdale thông báo cho chúng ta vào 
ngày 30 tháng 4 răng bất cứ sự thay đổi lãnh đạo hay chỉ huy nào 
trong lúc này sẽ đem lại sự hỗn loạn.” 

Sau cùng thì sự may mắn đã tới với ông Diệm: cuối tháng 4, trước sự 
thành công của ông, Quốc Hội cũng như dư luận và báo chí Mỹ, hết thảy đều 
đồng thanh hoan hô ủng hộ, cho dù Đại sứ Collins vẫn còn tiếp tục chống đối. 
Dù Collins cho rằng ‘sự thành công của ông Diệm chỉ là tạm bợ,’ Tổng thống 
Eisenhower đã dứt khoát ủng hộ. Ngày 30 tháng 4, 1955 Thủ tướng Diệm 
nhận được một công điện từ Bộ Ngoại Giao đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục 
ủng hộ ông. Năm năm sau, trong một bức thư gửi TT Diệm vào năm 1960, TT 
Eisenhower còn nhắc tới sự cương quyết và thành công của Thủ tướng Diệm:

“Chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà Ngài và 
nhân dân Việt Nam đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một 
tình huống nguy hiểm đến độ nhiều người đã coi như là vô vọng. 
Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở Miền Nam đã 
nhường chỗ cho trật tự, và tiến bộ đã thay thế cho tuyệt vọng, tất 
cả với một tốc độ thật nhanh chóng.”[xem Chương 14]. 

Cùng ngày 30 tháng 4, một “Đại hội các lực lượng quốc gia” chừng 200 
đại biểu học tại phòng khánh tiết tòa Đô Chính Sài Gòn đồng thanh ủng hộ 
việc truất phế ông Bảo Đại, sau đó “Ủy ban Cách mạng” cùng với các tướng 
Trịnh Minh Thế (chết rồi mà!), Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Giác Ngộ 
đến Dinh Độc Lập thông báo cho Thủ tướng Diệm.”

Tuy vẫn còn có những khó khăn tiếp theo nhưng sau cùng, Bình Xuyên 
đã thất bại hoàn toàn và tàn quân rút về Rừng Sát phía đông nam Sài Gòn. 
Đang khi đó, tướng Lê Văn Tỵ tới gặp Thủ tướng Diệm, cùng đi với hai sĩ 



[ 220 ]   nguyễn tiến hưng

quan là đại tá Trần Văn Đôn và Dương Văn Minh. Hai ông là những sĩ quan 
được kính nể trong quân đội, và ông Minh lại là Tư lệnh Sàigon-Chợ Lớn. 
Thủ tướng Diệm rất hài lòng, liền phong hai ông lên chức Tướng và ông Tỵ 
lên Trung tướng.

Chấm dứt sự đe dọa của cảnh sát, quét sạch được lực lượng Bình Xuyên, 
có hậu thuẫn của quân đội cũng như “Đại Hội Các Lực Lượng Quốc Gia,” và 
thoát khỏi kế hoạch dẹp tiệm của Ely-Collins, đồng thời lại nhận được công 
điện Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, tất cả đã biến ngày 30 tháng 4, 1955 thành một 
ngày may mắn nhất của sự nghiệp Thủ tướng Diệm.

Nhìn theo một khía cạnh khác, đó cũng là thời điểm hình thành một 
Miền Nam tự do, vì nếu như nỗ lực của Pháp về việc cách chức ông Diệm 
thành công, rồi sau đó Pháp đưa một người ‘phe ta’ như ông Bảy Viễn lên 
nắm chức thủ tướng chính phủ để hòa đàm với các phe phái, tiến tới việc 
thành lập một chính phủ theo mô hình ‘chính phủ Nam kỳ’ năm 1946, thì 
chắc số phận Miền Nam đã khác rồi. Vào thời điểm ấy, nhiều quan chức Mỹ 
cũng đã nói tới giải pháp là nếu cuộc khủng hoảng chính trị cứ kéo dài và 
tình hình Miền Nam trở nên quá bất ổn hoặc vẫn còn đượm màu sắc thực 
dân thì Hoa Kỳ phải xem xét đến việc rút chân ra khỏi Miền Nam để dồn lực 
vào những nơi khác như Thái Lan và Indonesia.

SOUTH VIET NAM: The 
Beleaguered Man

Monday, Apr 04. 1955
Hình ghi:
ÔNG DIỆM MIỀN NAM 

VIỆT NAM Thời cơ đã muộn, 
tình thế lại bấp bênh

v

Tạm dịch vài cầu của bài do 
báo TIME viết: 

MIỀN NAM VIỆT NAM: 
Con Người Bị Bảo Vây 

Thứ Hai, ngày 04, tháng 4, 
1955. 

“Một người đàn ông bị bao 
vây ngồi trong Dinh Độc Lập, 
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người nhỏ, mập mạp, rám nắng. Chung quanh ông là một vài vật sở hữu trân 
quý... và những cuốn sách với nhan đề ‘Công Bình Xã Hội và Tư Tưởng của 
Gandhi’. Trước mặt ông, trên một cái bàn đã hư mòn, có để một tối hậu thư 
* đe dọa thẳng thừng sẽ hạ bệ chính phủ Miền Nam Việt Nam...” 

* Tối hậu thư này có thể là văn bản của Mặt trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia tống đạt 

ngày 21/3/1955. Năm ngày sau tờ báo này xuất bản, Đại sứ Mỹ Collins để nghị 5 bước loại bỏ ông. 

Theo tác giả Joseph Buttinger thì “Cho dù cả trong những tuần lễ trước cuộc đảo chính 
và ám sát ông vào (đầu tháng 11) 1963, ông Diệm cũng đã không bị gian lao, cay 
đắng bằng trong tháng 4, 1955”. 

Đại sứ Mỹ ở Paris Douglas Dillon. Hình: 

https://nara.getarchive.net/media/c-doug-

las-dillon-ae7930?zoom=true

Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, Tướng Lawton J. Collins. 

Hình: Thư viện Quốc Hội Mỹ

Eisenhower bàn bạc với 

Ngoại Trưởng Dulles. (Hình: 

National Park Services/D. 

Eisenhower Library)



[ 222 ]   nguyễn tiến hưng

Xe tăng quân đảo chính trước Dinh Độc Lập hôm 11-11-1960. Hình: internet

Tổng thống Ngô Đình Diệm duyệt binh. Hình: manhhai flickr



CHƯƠNG 12
BÌNH MINH CỦA NỀN CỘNG HÒA 

Sang tháng 5, 1955, một cuộc họp nảy lửa giữa Mỹ, Pháp, và Anh 
được tổ chức tại Paris để bàn về vấn đề hai ông Ngô Đình Diệm và Bảo 
Đại. Tranh luận giữa các thành viên thật là gay go, kéo dài tới 5 ngày. 
Pháp đưa ra những luận cứ mạnh mẽ để dẹp ông Diệm nhưng Ngoại 
trưởng Dulles một mực phản biện. 

Kết thúc, Pháp đã nhượng bộ: đồng ý ủng hộ ông Diệm nhưng với 6 
điều kiện. Mỹ cũng vẫn không chấp nhận, cho nên Pháp bắt đầu rút toàn 
bộ lực lượng quân sự, hành chính ra khỏi Miền Nam. 

Ngày song thất (7 tháng 7, 1955) là ngày kỷ niệm một năm chấp 
chính, Thủ tướng Diệm tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để 
nhân dân chọn lựa giữa ông và ông Bảo Đại. Theo như chứng nhân, đây 
là việc ông phải làm một cách rất miễn cưỡng. Tháng 10, 1955, quân đội 
Quốc gia dẹp xong Bình Xuyên ở Rừng Sát. Dư luận và Quốc Hội Hoa Kỳ 
hân hoan ủng hộ Thủ tướng Diệm. Với một thế mạnh ở cả trong và ngoài 
nước, ngày 26 tháng 10, ông tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa và 
trở thành Tổng Thống đầu tiên.* 

* Ghi chú: chương này dựa vào Tập 10 của hồ sơ United States - Vietnam Relations, 1945-1967 

(và một số tác phẩm với những số trang như được ghi trong phần ‘GHI CHÚ’ ở cuối sách. Chúng tôi 

không ghi về nguồn sau từng câu hay từng đoạn (vì không cần thiết) mà chỉ ghi chung cho cả chương. 
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B ầu không khí trong phòng họp hết sức căng thẳng. Các thành viên 
đến họp đều đã biết rõ lý do của buổi thảo luận hôm ấy. “Sẽ chẳng 
có ích lợi gì nếu ta cứ tiếp tục đi vào chi tiết về những lời hai bên cáo buộc 

lẫn nhau,” Ngoại trưởng Dulles cất tiếng sau khi nghe ông Henri Laforet, Bộ 
Trưởng Pháp (coi về Các Quốc Gia Liên Kết) chỉ trích việc Mỹ luôn luôn 
thay đổi lập trường đối với ông Diệm, nay thế này, mai thế khác. “Vấn đề là 
trước tình thế hiện nay ta phải làm gì?” Dulles nói tiếp, “và tình hình hiện nay 
là đang có một phong trào cách mạng diễn ra ở Việt Nam.” 

Cách mạng gì đâu, Laforet cãi lại, chính cái gọi là “Hội Đồng Nhân Dân 
Cách Mạng Quốc Gia lại đang bị Việt Minh chi phối vì Phó Chủ tịch Hồ Hán Sơn 
là một sĩ quan cũ của Việt Minh...” Laforet còn thêm rằng Ủy Ban này lại còn 
đòi truất phế Bảo Đại và đang mở chiến dịch chống Pháp mạnh mẽ ở Sài 
Gòn. Đó là đối thoại trong một cuộc họp tay ba Pháp-Mỹ-Anh sau khi Hội 
Đồng Nhân Dân Cách Mạng họp tại Dinh Độc Lập ngày 29 tháng 4, 1955. 

Ngày 2 tháng 5, 1955, Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ thẩm định tình hình 
về cuộc khủng hoảng tại Sài Gòn. Văn kiện thẩm định được trích dịch trong 
phần Phụ Lục. Theo báo cáo này thì ‘sự thành công của Thủ tướng Diệm đã 
tạo ra một hoàn cảnh mới có tiềm năng cách mạng ở Việt Nam, và ông Diệm 
có vẻ như đã nắm được quyền chủ động. Nếu Pháp và Bảo Đại không chịu 
thích ứng thì khả năng bạo động chống lại Pháp và truất phế Bảo Đại sẽ gia 
tăng mạnh mẽ.’ Tình báo cũng xác nhận rằng không có bằng chứng nào cho 
thấy có người nào trong Hội đồng thực sự là Cộng sản cả. 

QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI CHỈ THỊ THỦ TƯỚNG DIỆM ĐI 
CANNES 

 Tại Cannes, Quốc trưởng Bảo Đại triệu tập một cuộc họp với đại diện 
các lực lượng vào ngày 5 tháng 5, 1955. Ông gửi công điện chỉ thị ông Diệm 
sang họp trước ngày 3 tháng 5. Cùng lúc ấy, theo như ông Bảo Đại kể lại, ông 
nhận được một bức điện của Tướng Nguyễn Văn Vỹ “xin tôi cho phép ông ta 
hoàn tất điều mà Tướng Hinh đã không thể đạt vào tháng 10 trước đây. Nói rõ 
hơn, ông ta xin phép tôi lật đổ ông Diệm.” Nhưng ông Diệm “trả lời bức điện 
của tôi ngày 28 (tháng 4) bằng cách không đến được, lý do là hội đồng Bộ trưởng 
đã ngăn cản ông ta đến Cannes, vì không một ai trong hoàn cảnh này có thể thay 
thế ông ta được.” Ngày 30 tháng 4, ông Bảo Đại hối thúc “Những lý do mà ông 
nêu lên trong bức điện tín như vậy, không đủ hiệu năng, ông chỉ cần thi hành các 
lệnh của tôi. Tôi nhắc lại lần nữa và lần cuối cùng, lệnh mà tôi gửi cho ông là phải 
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sang Cannes ngay tức khắc.” Ngày 3 tháng 5, lại thêm một công điện nữa. Ông 
Diệm không trả lời. 

Khi ông Bảo Đại ra lệnh cho ông Diệm sang Pháp để tường trình thì ông 
đã sửa soạn ra đi nhưng mọi người ủng hộ ông đã nhất quyết can ngăn. Về 
việc này thì trong một cuộc phỏng vấn với tác giả Minh Võ, ông Cao Xuân Vỹ 
(Phó Thủ Lĩnh Thanh Niên Cộng Hòa, rất gần gũi ông Nhu) có bình luận: 

“Khi cựu hoàng triệu ông sang Pháp, ông Diệm đã sẵn sàng lên 
đường, dù biết sang đó sẽ mất chức thủ tướng. Nhưng chính nhóm 
liên khu Tư chúng tôi đã thuyết phục ông, gần như làm áp lực với 
ông, để ông bỏ ý định sang Cannes . Chúng tôi xúm vào yêu cầu ông 
ở lại lấy  cớ tình hình không cho phép vắng mặt. Chúng tôi phải nói 
với thủ tướng rằng nếu Cụ bỏ chúng tôi lại mà đi một mình thì sinh 
mệnh chúng tôi ai sẽ lo? Chúng tôi đã bỏ tất cả (để từ Bắc) vào đây 
là vì cụ, vì tin cụ sẽ bảo vệ phần đất tự do còn lại này, bảo vệ chúng 
tôi. Nay cụ nỡ lòng nào bỏ chúng tôi, bỏ đất nước này cho Thực 
dân, Cộng Sản? Rồi nhiều đoàn thể họp nhau lại đặt ông Diệm 
trước sự việc đã rồi là tự ý hạ bệ ông Bảo Đại. Cuộc trưng cầu dân 
ý của chính phủ Ngô Đình Diệm tổ chức sau đó chỉ là để hợp pháp 
hóa hành động của chúng tôi.” 

Theo như Tướng Trần Văn Đôn (người trong cuộc) viết lại trong cuốn 
“Việt Nam Nhân Chứng” (trang 124) thì ông “Bảo Đại dự định khi Ngô 
Đình Diệm ra khỏi nước thì cách chức liền, đưa Lê Văn Viễn, tư Lệnh 
Bình Xuyên lên làm Thủ tướng.” 

Như đã đề cập trong chương trước, theo một báo cáo của Đại tá Edward 
Landsdale (sau này lên Tướng), người cố vấn và rất gần gũi Thủ tướng Diệm 
thì có ba lần chính ông đã chứng kiến cảnh đau đớn dằn vặt của ông Diệm 
(“he cried over my shoulder”). Một trong ba lần đó là khi ông Diệm phải 
miễn cưỡng chấp nhận việc truất phế Quốc trưởng Bảo Đại. 

THÁNG 5, 1955: CUỘC HỌP NẢY LỬA TẠI PARIS 
Tình hình căng thẳng ở Sài Gòn và sự bất đồng ý giữa Pháp và Mỹ về vai 

trò của ông Diệm và Bảo Đại dẫn đến cuộc họp Pháp, Mỹ và Anh tại Paris 
từ ngày 7 tới 12, tháng 5, 1955. Mỗi ngày họp xong, Ngoại trưởng Dulles 
lại đánh điện về Washington để thông báo kết quả. Báo cáo này được trích 
dịch phần Phụ Lục, và sau đây là tóm tắt: 

Biết rằng Hoa Kỳ chú trọng tới vấn đề khẩn thiết sắp tới là cuộc tổng 
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tuyển cử Bắc-Nam để thống nhất đất nước (do Hiệp định Geneva ấn định 
vào tháng 7, 1956), Bộ trưởng Laforet nối kết hai vấn đề ông Diệm và tuyển 
cử vào với nhau để thuyết phục Mỹ. Ông bình luận rằng mặc dù Miền Nam 
không có lãnh thổ rộng và dân số nhiều như Miền Bắc nhưng vẫn có thể 
thắng được với điều kiện là có một chính phủ ổn định và mở rộng, được 
nhân dân ủng hộ. Nhưng chắc chắn chính phủ ấy không phải là chính phủ 
Diệm. Laforet phàn nàn: “Hai bên Mỹ-Pháp chúng ta đã đồng ý với nhau là tiếp 
tục ủng hộ ông Diệm một thời gian cho tới tháng giêng vừa qua (1955), lúc đó nếu 
ông Diệm vẫn cứ thất bại thì ta phải kín đáo tìm người thay thế. Nhưng điều này 
đã không xảy ra,” và Mỹ đã không tìm người thay thế ông Diệm nên ông ta 
vẫn tồn tại, rồi vừa đây lại công khai xung đột với các giáo phái. Laforet nhắc 
lại là khi cuộc xung đột vừa bắt đầu thì Pháp đã cảnh cáo ngay với Mỹ là việc 
này sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến, bởi vậy Pháp đã đề nghị nên để cho hai 
Tướng Ely và Collins tìm ra một giải pháp thích hợp. Ông phàn nàn là lúc 
đầu Mỹ đồng ý như vậy, nhưng rồi lại đổi ý! 

 Nghe Laforet trình bày xong, Dulles đề nghị miễn bàn tới chi tiết về 
việc hai bên đã đổ lỗi cho nhau và phải nhìn vào thực tế là đang có một 
phong trào cách mạng dấy lên ở Việt Nam, và Hoa Kỳ tin rằng ông Diệm 
là người có cơ may hơn ai hết để kiểm soát được phong trào này, và “Dẫu 
trong quá khứ Hoa Kỳ đã có quan điểm như thế nào về ông Diệm đi nữa, bây giờ 
chúng tôi bắt buộc phải hết lòng ủng hộ ông ta chứ không để cho ông trở thành 
một Karensky thứ hai. [Alexander Karensky là một chính trị gia người Nga 
nổi tiếng thuộc đảng xã hội dung hòa Trudoviks trước Cách Mạng 1917. Sau 
Cách Mạng Tháng 2, ông lên chức Thủ tướng (21/7/1917) nhưng rồi bị phe 
Bolsheviks lật đổ sau Cách Mạng Tháng 10 đế ông Vladimir Lenin lên thay 
thế (7/11/1917)]. 

Sở dĩ ông Dulles nói như vậy, một phần cũng vì ông đã nhận được tin tức 
tình báo từ Sài Gòn đánh đi (như đã viện dẫn) rằng: 

• Việc đánh đuổi Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn-Chợ Lớn đã làm 
cho uy tín của ông Diệm gia tăng trên toàn cõi Việt Nam; và 

• Dù ông Diệm biết rằng tiếp tục chính sách chống Pháp là 
cần thiết để lôi cuốn sự ủng hộ của dân chúng, nhưng thực 
ra thì chính ông ta lại dùng ảnh hưởng của mình để tiết chế 
lập trường chống Pháp và chống Bảo Đại của Hội Đồng Cách 
Mạng Quốc Gia. 

Về ông Bảo Đại, Dulles bình luận rằng ông này đã mất hết khả năng cai 
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trị, ngoại trừ là một Quốc Trưởng trên danh nghĩa, và cho dù cái chức danh 
nghĩa này thì cũng khó mà giữ lại cho ông ta. Tuy nhiên cũng nên giữ Bảo 
Đại lại cho tới khi nào bầu được một quốc hội thì mới có thể truất phế một 
cách hợp pháp). Dulles cho rằng nếu Bảo Đại muốn giữ lại chức vị thì “phải 
ủng hộ Diệm và không được cách chức ông ta.” 

Nói tới bằng chứng là Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng bị Cộng sản xâm 
nhập, ngoài ông Hồ Hán Sơn, Loforet còn thêm “Nhị Lang lại là một cựu 
Thủ tướng của Việt Minh, và ai cũng biết rằng Đoàn Trung Côn là cán bộ Cộng 
sản.”Ngoại trưởng Dulles cãi lại: “Nếu ông cho rằng một người trước đây đã 
cộng tác với Cộng sản thì bây giờ vẫn là Cộng sản thì chưa đủ lý do ...và nếu lý 
luận theo kiểu đó thì chính Bảo Đại cũng có thể là Cộng sản.” 

Tiếp tục về ông Diệm, Dulles cho rằng việc ủng hộ ông không có nghĩa 
là Hoa kỳ không nhận thấy những yếu điểm của ông ta, hơn nữa Hoa Kỳ đã 
không can dự gì vào chính việc chọn lựa ông Diệm làm Thủ tướng (hồi tháng 
6, 1954). Và bây giờ cũng vẫn có thể thay thế được ông ta trong những kỳ bầu 
cử tới, nhưng vấn đề vẫn là “ai là người hơn Diệm?” Nếu có người khác thì 
Hoa kỳ sẵn sàng cân nhắc nhưng xin quý vị đừng đề nghị lại bất cứ người nào 
đã được đưa ra trong quá khứ. 

Nghe vậy, Thủ tướng Edgar Faure (thay thế Thủ tướng Mendes France 
từ chức vào đầu tháng 2, 1955) lên tiếng và nói thẳng là trong quá khứ, Hoa 
Kỳ và Pháp cứ giấu diếm nhau về thực trạng này, nhưng bây giờ đã đến lúc 
phải nói thật với nhau: “Ông Diệm không phải là giải pháp tốt và Pháp-Mỹ đã 
cố chứng minh ngược lại nhưng đều thất bại. Lợi dụng lúc Collins đi vắng, ông 
ta đã cho nổ súng và đã thắng thế nhưng cũng chẳng đóng góp gì được cho một 
giải pháp lâu dài. Quan điểm chống Pháp của ông ta là cực đoan, Diệm không 
những bất tài mà còn là một người điên.” Trong công điện gửi về Washington 
thuật lại cuộc họp này, ông Dulles còn mở ngoặc chữ ‘fou” (người điên). 
Ông thêm rằng Ngoại trưởng Faure cho rằng ông Diệm không thể thành 
công và cũng không thể làm cho tình hình khả quan hơn được, và rằng ta rất 
có thể đi tới được một giải pháp nếu không có Diệm, còn với ông Diệm thì 
không thể có giải pháp nào khả thi. 

 Tới đây, ông Faure có vẻ dỗi: ông xác định là có sự bất đồng ý căn 
bản giữa hai nước, và đã hỏi thẳng Dulles: “Ngài nghi thế nào nếu Pháp rút 
hết và triệt thoái Quân đội viên Chinh ra khỏi Đông Dương sớm nhất như có 
thể?” Faure thêm rằng dĩ nhiên nếu chúng tôi rút đi như vậy là nguy hiểm 
cho kiều dân cũng như quyền lợi của Pháp. Ngoài ra, Pháp vẫn còn có 
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trách nhiệm phải bảo đảm cho việc thi hành Hiệp định Geneva, và lo cho 
số phận của những người di cư nữa. Vậy nếu Pháp rút đi, “Liệu Mỹ có bằng 
lòng bảo vệ quyền lợi Pháp và người di cư hay không,” ông Faure hỏi rồi bình 
luận: “Điều ấy sẽ có lợi là chấm dứt được việc chỉ trích người Pháp chúng tôi cứ 
áp dụng thực dân chủ nghĩa, và đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu của ông 
Diệm là Pháp phải ra đi.” 

CHÚNG TÔI ĐÁNH GIÁ ÔNG DIỆM CAO HƠN PHÁP 
Một cách thẳng thắn, ông Dulles trả lời ngay rằng ông xác nhận là có sự 

mâu thuẫn căn bản giữa hai phía Pháp và Mỹ, nhưng sự mâu thuẫn đó chỉ 
là: “Mỹ đánh giá ông Diệm cao hơn Pháp.” Rồi để dồn ông Faure vào thế 
thủ, Dulles còn thêm: “còn một sự khác biệt thứ hai nữa, đó là Hoa kỳ được 
thông báo là cuộc gây hấn vũ trang này là do Bình Xuyên sắp đặt, trong khi 
Pháp lại nói ngược lại.” Đi thêm bước nữa, ông Dulles giải thích rằng tuy 
Mỹ không nghi ngờ gì về việc Pháp đã bằng lòng ủng hộ Diệm nhưng vẫn có 
nhiều nghi vấn, đó là: 

• Tại sao Đài Phát thanh Pháp-Á luôn luôn chồng ông Diệm? 
• Tại sao Pháp đã chận cầu để bao chắn cho lực lượng Bình Xuyên lúc 

họ đang rút đi? 
• Tại sao Pháp còn ngăn cản việc tiếp xăng nhớt, đạn dược cho quân 

đội ông Diệm? 
Tuy không nói thẳng ra, nhưng ông Faure đã thừa biết rằng lúc ấy tình 

báo Mỹ đã có đầy đủ bằng chứng về những sự việc này. Để tóm lại, Dulles 
khẳng định, Hoa kỳ không đồng ý với quan điểm của Pháp về ông Diệm. Nếu 
ông là một kẻ bất tài thì ông đã sụp đổ, nhưng ông vẫn đứng vững. Ông đã 
chứng tỏ có khả năng đến mức giờ đây Hoa kỳ không thể biết bằng cách 
nào có thể loại bỏ được ông. Và như để nhắn nhủ Pháp đừng làm ẩu, Dulles 
thêm: “Chúng tôi giả thiết rằng Pháp không muốn dùng vũ lực để dẹp ông ta.” 

Ông Faure cứ tiếp tục: “Diệm là một lựa chọn sai lầm, một giải pháp bất 
khả thi, không có cơ may thành công và cải tiến được tình hình. Không có Diệm 
thì có thể có giải pháp nào đó, nhưng có ông ta thì chẳng có giải pháp nào” . 

Để xoa dịu, Dulles bình luận rằng Việt Nam không đáng để Hoa kỳ cãi 
nhau với Pháp, nên nếu như rút lui và cắt bỏ viện trợ cho Việt Nam mà giải 
quyết được vấn đề thì Hoa kỳ sẵn lòng. Nhưng nói là nói cho xong vậy thôi, 
vì Dulles lại mang viện trợ ra để cảnh cáo Pháp là nếu như những mâu thuẫn 
giữa Pháp và Hoa kỳ không được giải quyết thì khó mà Quốc Hội Hoa kỳ sẽ 
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tiếp tục chương trình viện trợ hiện nay với những số tiền lớn lao từ 4 đến 5 
trăm triệu Mỹ kim. Dulles đi tới kết luận rằng Hoa kỳ cũng có sự lựa chọn 
là ủng hộ Diệm hoặc rút lui khỏi Việt Nam. Đó là vấn đề nghiêm trọng mà 
ông cần phải suy nghĩ trong đêm nay. Những gợi ý của Pháp là nghiêm túc và 
phải được cân nhắc cẩn thận. Ông nhắc lại là quyền lợi của Hoa Kỳ 

Việt Nam chỉ đơn giản là ngăn chặn Cộng sản xâm lấn khu vực này. Hoa 
kỳ sẽ cứu xét bất kỳ đề nghị nào của Pháp nhưng phải cảnh cáo rằng bất 
luận giải pháp nào để thay thế ông Diệm thì không thể trông mong được 
viện trợ tài chánh của Hoa kỳ. 

Thấy căng thẳng quá, Ngoại trưởng Anh MacMillan xen vào và đề nghị 
không lấy quyết định nào hôm nay, ta nên hoãn cuộc họp để nghỉ ngơi đã rồi 
bàn tiếp. 

TỐI HẬU THƯ: MỸ PHẢI CHỌN GIỮA ÔNG DIỆM  
VÀ PHÁP 

Vì việc Pháp hăm dọa sẽ rút quân khỏi Việt Nam là quan trọng, nên 
trong lúc nghỉ giải lao, ông Dulles gọi về Washington tham khảo ý kiến. 
Ông cho rằng ông Faure đã đưa ra một tối hậu thư, và như vậy, bây giờ Mỹ 
phải lựa chọn giữa việc tiếp tục ủng hộ ông Diệm và việc Pháp rút quân sớm. 
Lúc ấy quần đội Việt Nam còn non yếu, vậy nếu Pháp rút hết và Bắc Việt tấn 
công thì làm sao đây? Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ trả lời là cứ yên tâm, chính 
phủ Diệm có khả năng lớn nhất để có thể thiết lập được ổn định nội bộ, một 
điều cần thiết cho an ninh Việt Nam. Bởi vậy, việc Pháp rút lui tuy sẽ làm 
cho Miền Nam bớt ổn định, nhưng rồi các biện pháp của Mỹ trong khuôn 
khổ SEATO sẽ giúp cho Miền Nam được an toàn cũng không kém gì sự có 
mặt tiếp tục của quân đội Pháp. Ủy Ban Kế Hoạch của Hội Đồng An Ninh 
Quốc Gia còn cho rằng “việc Pháp rút lui lại giúp cho Hoa Kỳ hết bị dính vào 
dấu vết thực dân (taint of colonialism ) và chấm dứt khả năng nguy hiểm là Pháp 
sẽ làm một sự đổi chác với Việt Minh.” 

PHÁP NHƯỢNG BỘ VỚI SÁU ĐIỀU KIỆN NHƯNG MỸ 
KHÔNG CHẤP NHẬN 

Sau cùng Pháp đã nhượng bộ, không còn đòi hỏi phải thay thế ông Diệm 
nữa. Ngày 11 tháng 5 (trước ngày chấm dứt cuộc họp), Dulles viết rằng Pháp 
nói họ có thể chấp nhận giải pháp do Mỹ đề nghị nếu như sáu điều kiện sau 
đây được đáp ứng: 
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1. Chính phủ Diệm phải mở rộng và phải xúc tiến việc  tổng tuyển 
cử thống nhất; 

2. Giải quyết vấn đề giáo phái cho êm đẹp; 
3. Ngừng tuyên truyền chống Pháp; 
4. Tiếp tục vai trò hiện tại của ông Bảo Đại, 
5. Cả hai bên Pháp-Mỹ triệu hồi những viên chức nào làm tổn 

thương tới tình hữu nghị giữa hai nước; và 
6. Hoa Kỳ bảo đảm an toàn cho những liên hệ kinh tế, văn hóa và 

tài chánh của Pháp ở Việt Nam. 
Thế nhưng, Dulles bất đồng ý với những điều kiện này: 

“Đối với chúng tôi, những điều kiện trên đây cho thấy sự đánh giá của 
Pháp về tình hình Việt Nam khác biệt hẳn với đánh giá của Mỹ...Hiện 
đang có một tinh thần cách mạng ở Việt Nam. Tinh thần ấy có thể được 
hướng dẫn và kiềm chế chứ không thể đè bẹp. Chúng tôi tin rằng ông 
Diệm tiêu biểu cho hy vọng của chúng ta là được thấy một tiến trình ôn 
hòa, có thể chấp nhận được, và chống Cộng.
“Chúng tôi tin rằng ông Diệm có thể thành công chính là vì ông có một 
tinh thần độc lập rất mạnh và một đức độ cao... vì vậy, chúng tôi tin 
rằng cơ may tốt nhất và duy nhất là ủng hộ ông ta vô điều kiện, và chúng 
tôi có thể đánh cuộc rằng ông ta sẽ thành công. Nếu ông thành công thì 
sẽ có một chính phủ chống Cộng ở Việt Nam, và chính phủ này sẽ đối xử 
khoan nhượng với những giới kinh doanh của Pháp và những quyền lợi 
khác của người ngoại quốc...” 

Có lẽ vì thấy quá rõ là Pháp chỉ để ý tới quyền lợi của mình, Dulles cứng 
rắn từ chối việc bảo đảm: 

“ Chính phủ Hoa Kỳ tuyệt nhiên không thể bảo đảm với Pháp rằng ông 
Diệm sẽ làm những điều như liệt kê trên. Chúng tôi không có quyền đó 
đối với ông ta, và nếu ông Diệm mà thần phục một thứ uy quyền như 
vậy thì theo ý chúng tôi ông ta cũng không có những đức tinh cần thiết 
để tồn tại...” 

Để kết luận, Dulles khẳng định dứt khoát rằng nếu Pháp muốn bảo vệ 
quyền lợi của mình thì phải thành thật giúp Việt Nam, không thể trông nhờ 
vào Mỹ ép buộc ông Diệm: 

“Chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng sự cứu vãn được nước Việt 
Nam còn tùy vào sự có mặt của một chính phủ không bị kiểm soát bởi 
những thế lực ngoại bang, một chính phủ chứng minh được thực sự là 
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quốc gia. Một chính phủ như vậy không thể bị cưỡng ép. Nó chỉ có thể 
chấp nhận ảnh hưởng phần nào bởi những tai thật lòng ủng hộ sự sống 
còn của mình. Bởi vậy nếu có Mỹ và Pháp đều thật lòng như vậy thì 
dù không chắc chắn nhưng rất có thể là kết quả của những gì chúng ta 
mong muốn đều có thể gặt hái được. Tuy nhiên, không thể quy định hay 
bảo đảm trước những kết quả ấy.” 

DULLES BÊNH ÔNG DIỆM: “DÂN CHỦ DO MỘT NGƯỜI 
CAI TRỊ CŨNG ĐƯỢC RỒI” 

Về tới Washington, Dulles tuyên bố rằng chỉ mấy tuần trước đây chính 
phủ Diệm coi như đã tiêu rồi, nhưng bây giờ thì đã vãn hồi lại với sức mạnh 
Tài liệu khác cho biết là trong những buổi họp tại Paris, Dulles còn bênh 
Diệm tới độ làm cho Faure sửng sốt khi ông nói “Trong khu vực đó, không 
thấy có chính phủ liên hiệp nhiều thành phần mà chỉ thấy có những chính phủ 
do một cá nhân điều khiển.” Ngày 19 tháng 5, Dulles nói lại với Hội Đồng An 
Ninh Quốc Gia điều mà ông đã nói với Faure: “Ở bên Á Châu, cần thiết là phải 
làm việc với chỉ một lãnh đạo của chính phủ hơn là với một chính phủ liên hiệp, ví 
dụ như sự thành công của ông Syngman Rhee ở Triều Tiên và ông Hồ Chí Minh 
ở Việt Nam.”

Những người ủng hộ ông Diệm như ông Fishel, Đại sứ Reinhardt đều 
cho rằng ổn định là quan trọng hơn cải tổ. Fishel viết một bài báo nói cần 
phải thông cảm cho hình thức “dân chủ do một người cai trị (democratic 
one-man rule). Reinhardt biện luận rằng “Ông Diệm lúc ấy cần phải chỉnh 
đốn việc lãnh đạo chứ không phải thiết lập một định chế dân chủ kiểu Jefferson.” 
Ông cho là Dulles có một cái nhìn triết học về vấn đề khó khăn này nên đã 
thông cảm và làm cho công việc một Đại sứ dễ dàng hơn, vì “có được một 
chính phủ thực sự dân chủ là mục tiêu đích thực của chúng ta về lâu về dài, nhưng 
ta không thể nghĩ một cách không thực tế rằng nó có thể có được trong mấy tuần 
hay mấy ngày.” Ca Tướng O’Daniel và Đề đốc Felix Stump, Tư lệnh Quân 
Lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương cũng đều cho rằng có được một sức mạnh 
quân sự cho mạnh mới là yếu tố căn bản để được nhân dân ủng hộ. Điều này 
đổi ngược lại lập trường 1954 của Bộ Quốc Phòng là có được tiến bộ về mặt 
chính trị phải là điều kiện tiên quyết cho việc tăng quân viện. 

QUÂN ĐỘI PHÁP RÚT KHỎI VIỆT NAM 
Sau cuộc họp quan trọng tại Paris, nhịp độ rút quân của Pháp tăng 
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nhanh. Ngày 20, tháng 5, 1955 là cái mốc lịch sử vi hôm đó quân đội Pháp 
rút khỏi khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn. Tới tháng 7, số quân đội Pháp đã từ 
175,000 xuống chỉ còn 30,000. Ông Diệm yêu cầu là cả quân đội lẫn huấn 
luyện viên người Pháp trong chương trình huấn luyện TRIM đều rời Việt 
Nam vào mùa Xuân, 1956.  

Thế là ngày 28 tháng 4, 1956, người lính Pháp cuối cùng đã rời Việt Nam. 
Sự chiếm đóng của quân lực Pháp từ Hiệp ước Patenotre do Triều đình 

Huế ký với Pháp năm 1884 tới đây đã hoàn toàn chấm dứt. Tại Miền Nam, 
ông Diệm đã thật vất vả và chịu nhiều nguy hiểm để gặt hái được thành quả 
lớn lao này. Về phía Mỹ, chỉ có một người rút đi là Đại sứ Collins, người đã 
muốn lật đổ Thủ tướng Diệm. Ngày 14 tháng 5, 1955, ông rời Việt Nam sang 
nhận trách nhiệm mới tại NATO. Đại sứ G. Frederick Reinhardt sang thay 
Collins. Tân đại sự liền tuyên bố ngày 27 tháng 5: 

“Tôi tới đây với chỉ thị là thi hành chính sách của Hoa Kỳ ủng hộ 
chính phủ hợp pháp của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm.” 

Sau cùng, vào tháng 8, 1955, Pháp đồng ý đóng cửa Bộ Các Quốc Gia 
Liên Kết. Để chấm dứt việc Pháp tham gia trực hay gián tiếp vào chính phủ 
Việt Nam, ông Diệm còn yêu cầu giải quyết vấn đề quốc tịch của những 
người Việt đã nhập tịch Pháp sau Hiệp định Elysée (tháng 3, 1949). Pháp 
đồng ý hủy bỏ. Còn đối với tất cả những người khác thì phải chọn một trong 
hai quốc tịch trong vòng sáu tháng. Một sắc lệnh ấn định rằng ai chọn quốc 
tịch Pháp sẽ không thể tiếp tục giữ những chức vụ trong chính phủ. Trong 
số những người chọn quốc tịch Việt ngay khi đó, có cả một vài tưởng lãnh. 

“HÃY HỦY BỎ HOẶC HOÃN LẠI VÔ HẠN ĐỊNH CUỘC 
TỔNG TUYỂN CỬ” 

Giải quyết xong vấn đề thực dân, đến vấn đề thống nhất. Năm 1955 
cũng là năm phải sửa soạn cuộc tổng tuyển cử toàn quốc theo Hiệp định 
Geneva ấn định vào ngày 20 tháng 7, 1956. Ngày 22 tháng 4, Phụ Tá Thứ 
Trưởng Quốc Phòng Mỹ gửi Bộ Ngoại Giao về tài liệu nghiên cứu dài về việc 
thực thi chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam có những nhận xét như: 

“Không thể dựa vào Pháp để thi hành tốt những chương trình của 
Mỹ dành cho Việt nam, ngoài ra ảnh hưởng của Bảo Đại với tư 
cách là Quốc Trưởng luôn luôn đe dọa sự thành công của những 
chương trình ấy. Như vậy, dù không cần phải tấn công ra mặt, 
Việt Minh cũng vẫn có thể phá hoại những mục tiêu của Mỹ ở Việt 



khi đồng minh nhảy vào   [ 233 ]

nam... Và nếu có một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc vào thời điểm 
này thì khả năng thắng cử của Miền Nam là đáng nghi ngờ.” Bởi 
vậy, tài liệu kết luận: 
“Ta phải cố gắng làm mọi điều để có thể hủy bỏ hoặc hoãn lại vô hạn 
định cuộc tổng tuyển cử quy định vào tháng 7, 1956 theo Hiệp định 
Geneva.” 

Theo Hiệp định này, thảo luận để tổ chức tổng tuyển cử sẽ bắt đầu sau 
ngày 20 tháng 7, 1955. Ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng 
tuyên bố Hà Nội sẵn sàng bàn định với các nhà cầm quyền tại Miền Nam để 
chuẩn bị tổng tuyển cử. Ngày 19 tháng 7, ông viết cho Thủ tướng Ngô Đình 
Diệm nhắc nhở vấn đề này. Ngay từ đầu năm 1955, ông cũng đã nói với đại 
diện Pháp: “Chúng tôi ký Hiệp định Geneva với các ông. Các ông có bổn phận 
phải làm thế nào cho Hiệp định đó được tôn trọng.” Ngày 23 tháng 2, Ngoại 
trưởng Pháp trả lời: “Ngài hỏi lập trường chúng tôi ra sao đối với vấn đề tháng 7, 
1956 như Hiệp định Geneva ấn định? Lập trường của chúng tôi đã rõ ràng: Pháp 
là nước bảo đảm Hiệp định này, nhưng một mình chúng tôi không có phương tiện 
để làm cho nó được tôn trọng.” 

 Ngày 13 tháng 6, 1955, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đặt vấn đề 
tổng tuyển cử và ghi lại: 

Huấn thị NSC 5429/5 
Chính sách của Hoa Kỳ về Tổng tuyển Cử Toàn Quốc Tại Việt Nam. 
“Tại phiên họp thứ 151 của Hội Đồng An Ninh, có Bộ Trưởng Tài 
Chánh, và Tổng Giám đốc Ngân Khố tham dự vào ngày 9 tháng 6, 
1955 (trên căn bản Công tác số 1415), sau khi đã xem xét báo cáo 
5519 và lập trường của Bộ Tổng Tham Mưu ngày 2 tháng 6: 
• Tất cả đều đồng ý với kiến nghị của Hội Đồng An Ninh về Chính 

sách của chính phủ Hoa Kỳ rằng việc Tổng tuyển Cư Toàn Quốc 
tại Việt Nam trong lúc này là không cần thiết; và 

• Trong trường hợp cộng sản tái diễn chiến tranh, chính sách 
của Hoa Kỳ sẽ được quy định theo đoạn 5-d của Huấn lệnh NSC 
# 5429/5. 

Kết luận: 
“Tổng Thống đã chấp thuận những điểm này và chuyển đến quý vị để 

thi hành.” 
Thoạt đầu, Hoa Kỳ cố vấn ông Diệm cứ “đề nghị với Bắc Việt về việc tổ 

chức tổng tuyển cử nhưng đòi hỏi phải có tự do ngôn luận cho các ứng cử 



[ 234 ]   nguyễn tiến hưng

viên và một ủy ban kiểm soát tuyến cử độc lập, điều kiện mà thế nào Hà Nội 
cũng bác đi, giống như trường hợp Đại Hàn và Đức quốc.” Nhưng ông Diệm 
không nghe. Ngày 16 tháng 7, ông tuyên bố trên đài phát thanh: “Chúng tôi 
đã không ký Hiệp định Geneva, nên không bị ràng buộc bởi Hiệp định này, 
một văn kiện được ký kết phản lại ý muốn của nhân dân Việt Nam.” Lập 
trường của Miền Nam dựa trên những lý do là: “Ngay tại hội nghị, phái đoàn 
Quốc Gia Việt Nam đã mãnh liệt phản đối việc phân chia đất nước cũng như 
cách thức quy định ngày tông tuyển cử, và chính phủ Quốc Gia Việt Nam 
dành cho mình quyền tự do hành động. Phái đoàn Hoa kỳ cũng không ký, 
chỉ ủng hộ việc thống nhất qua tổng tuyển cử tự do, và tuyên bố ủng hộ lập 
trường Miền Nam.” 

Tại Washington, Nghị sĩ John F. Kennedy ủng hộ quyết định của Thủ 
tướng Diệm vì lý do là không có đầu phiếu tự do tại Miền Bắc và tuyên bố: 
“Cả Hoa Kỳ lân Việt Nam Tự Do sẽ không bao giờ tham gia vào một cuộc tổng 
tuyển cử mà rõ ràng là đã được sắp xếp và phá hoại (stacked and subverted) 
trước đó rồi.” Ngày tổng tuyển cử quy định vào 20 tháng 7 đi qua không có 
biến cố nào quan trọng. 

NGÀY SONG THẤT? 1955 
Ngày song thất (7 tháng 7) là ngày kỷ niệm một năm chấp chính, ông 

Diệm tuyên bố là sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 
10, 1955. Tháng 10, 1955, quân đội Quốc gia dẹp xong Bình Xuyên ở Rừng 
Sát và ông Bảy Viễn sang Pháp. Tháng 10 cũng là tháng để dứt khoát với 
Quốc trưởng Bảo Đại. Thực ra Mỹ muốn là bầu cử Quốc Hội trước đã để có 
danh chính ngôn thuận rồi mới loại bỏ ông Bảo Đại. Trong Huân thị NSC # 
5429/2 (ngày 20 tháng 8, 1954), Hội Đồng An Ninh Quốc Gia cũng đã đặt 
vấn đề truất phế Bảo Đại một cách hợp pháp” (legally dethrone Bao Dai). 
Trong cuộc họp tháng 5 tại Paris như đề cập trên đây, ông Dulles nhắc lại là 
ông Bảo Đại đã hoàn toàn mất hết khả năng làm bất cứ chuyện gì và chỉ có 
thể đứng đầu một chính phủ trên danh nghĩa mà thôi, nhưng dù chức vụ đó 
cũng khó mà giữ được cho đến khi bầu ra được một Quốc hội. Như để báo 
trước cho Pháp biết việc Mỹ đã quyết định truất phế ông Bảo Đại nên trong 
cuộc họp tháng 5, 1955, ông Dulles còn nói: “Liên hệ của ông Bảo Đại đối với 
Việt Nam phải do Người Việt Nam quyết định... Dù chúng tôi muốn thấy sự liên 
tục pháp lý được duy trì, nhưng việc duy trì được hay không là tùy việc ông Bảo 
Đại phải tránh để không có những hành động như trong mấy tuần qua, những 
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hành động này chỉ làm cho nhân dân chống lại ông ta và còn để lộ ra cái quyền 
lực yếu ớt của ông ta. Không thể mong đợi chính phủ Hoa Kỳ - cũng là một chính 
phủ cách mạng - bảo đảm được là Hoa kỳ sẽ không giao hảo với một Chính phủ 
Việt Nam tách biệt ra khỏi ông Bảo Đại.” 

QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI KÝ SẮC LỆNH CÁCH CHỨC 
THỦ TƯỚNG DIỆM 

Về phần QT Bảo Đại thì ông cũng đã biết trước số phận của mình khi cả 
các tướng Ty, Minh, Đôn đều thông báo cho ông là họ chỉ có thể tuân lệnh 
của một chính thể được nhân dân lựa chọn. Mấy ngày trước khi có “trưng 
cầu dân ý” - nhân dân bỏ phiếu chọn giữa hai ông Bảo Đại và Ngô Đình Diệm 
- ông Bảo Đại ký nghị định cất chức ông Diệm (18 tháng 10), và hôm sau, ông 
lên án “phương pháp cảnh sát độc tài của ông Diệm, cảnh  cáo cho nhân dân 
là ông Diệm sẽ đưa họ tới cảnh đổ nát, đói khổ và loạn lạc. Tuy nhiên những 
thông điệp của ông Bảo Đại không được phổ biến tại Việt Nam. Các nhân 
vật như các ông Hữu, Xuân, Hinh và nhiều người Pháp thúc đẩy Bảo Đại 
phản ứng bằng cách lập ra một chính phủ lưu vong nhưng ông đã từ chối. 
Ngày 22 tháng 10, Bảo Đại nói ông ‘có thể nói trước số phiếu chống mà ông 
Diệm đã quyết định dành cho ông’. 

Trước ngày trưng cầu dân ý, bộ máy tuyên truyền của chính phủ làm 
việc đêm ngày đề cao thành quả của Nhà Chí sĩ ngô Đình Diệm.” Kết quả, 
ông Diệm được 98,2% tổng số phiếu (5,721,735) và Bảo Đại, 1.1% (63,017), 
một kết quả bị rất nhiều người cả trong và ngoài nước chỉ trích là có sự 
gian lận về số phiếu. Thực ra thì không cần phải có kết quả cao như vậy. 
Giả như không có vận động mạnh và cũng không sắp xếp hay gian lận gì 
cả thì chắc chắn là ông Diệm cũng đã thắng phiếu với đa số vì lúc đó ông 
đang rất thành công. 

BÌNH MINH CỦA NỀN CỘNG HÒA 
Sang Thu 1955 Thủ tướng Diệm ở vào cái thế mạnh. Đối nội, ông đã nối 

kết lại được một quốc gia đang bị phân tán nặng nế, khuất phục được sự 
chống đối của viên Tổng Tham mưu Quân đội, chấm dứt được sự đe dọa của 
Cảnh sát, Quân đội Quốc Gia đã tuân lệnh ông quét sạch lực lượng Bình 
Xuyên rồi được Đại Hội các đoàn thể chính đảng bầu ra nhất mực ủng hộ. 
Thêm nữa, ông có hậu thuẫn mạnh mẽ của gần một triệu người di cư. Đối 
ngoại thì ông Diệm đã cương quyết chống trả và khuất phục được mưu đồ 



[ 236 ]   nguyễn tiến hưng

của Pháp và kế hoạch dẹp tiệm của cặp Ély-Collins, bây giờ lại được Wash-
ington nhất mực ủng hộ. Nhiều nhà quan sát quốc tế bình luận: “ông Diệm 
đã làm được những việc như phép lạ.” 

Với cái thế ấy, ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập 
một chế độ ‘Cộng Hòa’, và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức 
của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa’, 
nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. 

Ngày 7 tháng 2, 1956, Phân Tích của Tình Báo Hoa Kỳ xác định: 
• Chính phủ Miền Nam đã mạnh hơn rất nhiều so sánh với một 

năm hay chỉ sáu tháng trước đây, 
• Sẽ có khó khăn trong năm 1956 vì ngày 26 tháng 1 vừa qua, 

Trung Cộng đã yêu cầu tái nhóm họp Hội Nghị Geneva về Đông 
Dương; 

• Sẽ không có tổng tuyển cử vào tháng 6, 1956 như Hiệp Định 
Geneva ấn định; 

• Hiện có dấu hiệu chống đối Tổng Thống Diệm và cộng sản đang 
nhằm phá hoại những chương trình tiến bộ thí dụ như cuộc bầu 
cử Quốc Hội Việt Nam ấn định vào ngày 4 tháng 3 sắp tới.” 

QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN: THÁNG 3, 1956 
Ngày 4 tháng 3, 1956, cột trụ của chính thể cộng hòa được xây dựng. Nhân 

dân Miền Nam đi bầu một Quốc Hội Lập Hiến. Với một dân số là 12 triệu 
người, gần 80% số người được đi bầu đã thực sự tham gia để chọn 123 Dân 
Biểu trong số 405 ứng cử viên. Dù tới gần một phần ba số ứng cử viên được 
chính phủ để cử đã không trúng cử, đa số những người được bầu là thân chính. 

 Tuy không phải là một cuộc bầu cử lý tưởng vì chắc chắn đã có những 
vận động, sắp xếp không chính đáng, hoặc gian lận như các phe đối lập tố 
cáo, nó cũng là bước đi đầu tiên của  một hành trình lâu dài để xây nên cộng 
hòa. “Republic” là bởi vì hai chữ Res Publica quan niệm của nhà triết học 
Plato từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên, có nghĩa là ‘sự việc hay cơ chế của 
nhân dân’, ta dịch là ‘Cộng Hòa’. Nòng cốt của cơ chế này là một thể chế đại 
diện cho nhân dân để làm ra luật pháp. Mục đích của Quốc hội năm 1956 là 
soạn thảo một hiến pháp. Với sự cố vấn của ông J.A.C, Grant, một chuyên 
gia hiến pháp người Mỹ, một Hiến Pháp thành hình, đặt nặng nguyên tắc 
phân quyền giữa hành pháp, lập pháp, và tư pháp giống như Hiến pháp Hoa 
Kỳ, ít nhất là về mặt lý thuyết. 



khi đồng minh nhảy vào   [ 237 ]

TỪ QUỐC HỘI LẬP HIẾN ĐẾN QUỐC HỘI LẬP PHÁP: 
THÁNG 10, 1956 

Ngày 26 tháng 10, 1956 Quốc hội Lập Hiến trở thành Quốc hội Lập 
Pháp sau khi hiến pháp được ban hành (và năm 1959, Quốc Hội được bầu 
lại lần thứ hai). 

 Bầu xong Quốc Hội Lập Hiến, vào hè 1956, Bộ Trưởng Quốc Phòng 
Hoa Kỳ gửi một Bản Ghi Nhớ cho Tổng Tham Mưu Liên Quân thông báo là: 

“Theo như ý định của Tổng Thống Eisenhower, các cơ quan có 
thẩm quyền về quân sự phải cổ võ giới quân sự Việt Nam để làm 
một kế hoạch song song và phù hợp với kế hoạch dựa trên căn bản 
chính sách của Hoa Kỳ để đối phó với những tấn công của Cộng 
sản. Và một cách kín đáo, phải thông báo cho họ biết rằng Hoa Kỳ 
sẽ yểm trợ nước Việt Nam Tự Do để đương đầu với bất cứ sự tấn 
công nào từ bên ngoài vào.” 

Riêng đối với Ngoại trưởng Dulles thì sau chuyến viếng thăm TT Diêm 
vào ngày 14 tháng 5, 1956, ông lại càng thêm tin tưởng. Điều trần tại một Ủy 
Ban Thượng Viện Hoa Kỳ sau ngày trưng cầu dân ý, ông Dulles khẳng định: 

“Ông Diệm đã làm được một việc quả tốt đẹp, dĩ nhiên là với sự yểm 
trợ của chúng ta, là quét sạch được các lực lượng phe phái...và 
quyền bính của ông bây giờ được đại chúng chấp nhận. Ông đã 
được Hoa Kỳ yếm trợ để đào tạo và võ trang một quân đội quốc 
gia, và quân đội ấy đã chiến đấu một cách trung thành và hữu 
hiệu, mang được quyền bình của trung ương tới mọi nơi trong 
nước tới mức độ thật ngạc nhiên... 
“Nhân dân Miền Nam đã có được một cuộc trưng cầu dân ý khoáng 
đại. Ngày tôi rời Việt Nam, họ đã bắt đầu có những cuộc họp để 
sửa soạn cho cuộc bầu một quốc hội đầu tiên, như vậy nền móng 
đã được đặt xuống để xây dựng một chính phủ đại diện cho quốc 
dân. “Ông Bảo Đại đã bị loại bỏ đi rồi và nhân dân Việt Nam hiện 
có khả năng xây dựng một chính thể chống cộng mạnh mẽ và hữu 
hiệu tại một nơi mà đã có lúc coi như sắp bị tan rã vì hai lý do: hậu 
quả của việc Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ, và những điều khoản 
bất lợi của một hiệp định đình chiến (Hiệp định Geneva).” 

“MỘT QUỐC GIA TỰ DO VỪA RA ĐỜI” 
 Tháng 5, 1957, Tổng Thống Eisenhower mời tân Tổng Thống nước 
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Cộng Hòa Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ ba tuần. Ông gửi máy bay riêng Col-
umbine III sang tận Honolulu để chở Tổng Thống Diệm tới Washington, 
một hành động rất hãn hữu. Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Nation-
al (bây giờ là phi trường Reagan) thì chính Tông Thông Eisenhower đã có 
mặt để đón chào. Đây là lần thứ hai trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống mà 
ông Eisenhower đã ra tận phi trường để đón quốc khách. Lần đầu là đón 
quốc vương Saud xứ Saudi Arabia. 

Sau khi bàn thảo với Tổng Thống Eisenhower và Ngoại Trưởng Dulles 
tại Bạch Cung, Tổng Thống VNCH được cả Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ 
mời tới diễn thuyết. Nghị sĩ, dân biểu cả lưỡng đang đều có mặt đầy đủ. Cho 
tới lúc ấy thì chưa có lãnh đạo Á Đông nào có cái vinh dự này. Những tràng 
pháo tay nổ ran khi ông Diệm nói tới “ước nguyện của nhân dân Việt Nam 
chỉ là được sống trong hòa bình, tự do và họ sẵn sàng hy sinh xương máu để 
bảo vệ tự do và độc lập của mình, chỉ yêu cầu nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ 
hỗ trợ cho họ về phương tiện và vật chất.” Rồi ông nhấn mạnh đến quyền lợi 
hỗ tượng của cả hai nước dựa trên căn bản Miền Nam là tiền đồn của Thế 
giới Tự do. Ông nói thẳng bằng tiếng Anh chứ không qua thông dịch viên. 
Theo một người bạn chúng tôi lúc ấy làm đài VOA (bác Trịnh Văn Chẩn) 
được cử đi làm phóng sự, ông Diệm nói với âm hưởng hơi nặng, có cầu các 
dân biểu, nghệ sĩ không hiểu rõ, nhưng cứ đứng lên vỗ tay vang vang thật 
lâu, và đứng lên nhiều lần. 

 Tại New York, Thị trưởng Robert F. Wagner tổ chức một cuộc diễn 
hành để chào mừng vị Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam. Ít quốc khách 
nào được đón tiếp như vậy. Dù ít người ở thành phố này biết đến ông Diệm, 
nhưng dân chúng đã đổ xô ra đường phố để hoan hô. Từ các cao ốc, những 
cánh hoa đủ mầu sắc được rắc xuống chiếc xe limousine mở mui chở ông 
Diệm đi qua. Báo chí đồng loạt ca tụng, nói đến “Một Quốc gia Tự do vừa ra 
đời.”Tờ New York Times gọi Tổng Thống Diệm là “một người giải phóng Á 
Châu:” Tuần báo Life: “Con người cứng rắn và như phép lạ của Việt Nam” (A 
tough miracle man of Vietnam). 

 Phản ứng tại Quốc Hội Mỹ hết sức thuận lợi. Các nghị sĩ, dân biểu thay 
nhau khen ngợi. Nghị sĩ Jacob Javits (tiểu bang New York) tuyên bố “Ông là 
một trong những anh hùng của thế giới tự do.” Nghị sĩ Mike Mansfield (Montana), 
người đã ủng hộ ông Diệm trong những giờ phút nguy hiểm, giờ đây hết sức vui 
mừng, ca ngợi TT Diệm con người có quyết tâm, can đảm, trong sạch và chính 
trực, “một người đã chứng tỏ khả năng rất cao trước những khó khăn thật là to lớn.” 
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Cuối hè 1957, những hình ảnh tiếp đón Tổng Thống Diệm linh đình tại 
thành phố New York và thủ đô Washington được chiếu thật lớn trên màn 
ảnh tại các rạp xi nê ở Sài Gòn cũng như các đô thị, sau phần tin tức nhộn 
nhịp về thể thao. Bầu không khí lúc ấy thật là phấn khởi. Sinh viên, học sinh 
chúng tôi hết sức cảm động, vui vẻ xuống đường, chăng biểu ngữ đi biểu 
tình để “chào mừng Tổng thống đầu tiên, ủng hộ Quốc Hội Lập Hiến.” . Mỗi 
buổi sáng, tiếng kèn trống của ban quân nhạc rộn rã trên đài phát thanh cử 
hành lễ chào cờ, tiếp theo là bài: “Bao nhiêu năm từng lê gót nơi quê người... 

 Buổi bình minh của nền Cộng Hòa thực là huy hoàng rực rỡ. 

Một đoàn binh sĩ Pháp đi duyệt binh lần cuối cùng tại Sài Gòn ngày 10-4-1956. Hình Wide 

World Photo
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TT Mỹ Dwight D. Eisenhower và Ngoại trưởng John Foster Dulles đón tiếp TT VNCH Ngô 

Đình Diệm tại Phi trường Washington. Hình: U.S. Air Force

Ngoại trưởng Mỹ Foster 

Dulles và Tổng thống Việt 

Nam Cộng Hòa Ngô Đình 

Diệm. Hình: internet



CHƯƠNG 13
5 - NĂM VÀNG SON 1955 - 1960 

VỪA PHÁT TRIỂN VỪA HÒA BÌNH
“Một Quốc Gia Vừa Ra Đời” vào năm 1955 thì quốc gia ấy đã phải 

đối diện với bao nhiêu khó khăn khôn lường. Trong mười năm chiến 
tranh loạn lạc cho tới 1954, trên một phần ba đất trồng trọt đã bị bỏ ho-
ang, nhường chỗ cho những bụi rậm và cỏ dại lan tràn. Một phần lớn hệ 
thống kênh rạch cũng bị khô cạn hay sình lầy. Hệ thống bơm nước, thoát 
nước hết hữu hiệu. Bởi vậy sản xuất thóc gạo của Miền Nam đã bị giảm 
đi đáng kể.

Ngoài ra, các phương tiện giao thông như đường bộ, đường sắt, cầu 
cống và các cơ sở công kỹ nghệ như đường trắng, rượu bia, bông sợi cũng 
bị hư hại vì thiếu bảo trì. Từ 1955 thì chính phủ Pháp lại rút đi hầu hết 
các kỹ sư, chuyên viên trong mọi lãnh vực: kinh tế, tài chính, y tế, giáo 
dục, để lại một lỗ hổng kỹ thuật thật lớn cho mọi ngành hoạt động...

Thêm vào công việc tái thiết nền kinh tế, một nhu cầu khẩn thiết 
khác là phải làm sao tìm được nơi ăn chỗ ở, dịch vụ y tế, giáo dục, công 
việc làm ăn cho gần một triệu đồng bào di cư từ Miền Bắc, bất chợt làm 
tăng dân số Miền Nam lên trên 10%.

Ngay từ buổi bình minh của nền Cộng Hòa, công việc tái thiết đã 
được bắt đầu. May mắn là thời gian từ mùa Thu 1955 tới mùa Thu 1960, 
VNCH đã có được năm năm vàng son - vừa hòa bình vừa phát triển - lại 
được đồng minh Hoa kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ thuật cho nên đã 
thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp. Chương này cung cấp cho độc giả 
một cái nhìn tổng quát để lưu giữ những hình ảnh quý giá của thời gian 
ấy, của thời kỳ mà nhiều quan sát viên đã gọi là “Cuộc Cách Mạng Bị Bỏ 
Mất” (The Lost Revolution).*
* Chương này dựa vào một số tài liệu về kinh tế - xã hội của Bộ Canh Nông, Bộ Kế Hoạch 

VNCH và dữ liệu của cơ quan Viện Trợ Hoa Kỳ USAID cùng với hồ sơ United States - Vietnam 

Relations 1945-1967 và một vài sách khác như được ghi trong phần GHI CHÚ ở cuối sách.
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Nước sông dâng lên cá lội ngũ ngờ
Nước sông xanh lơ bóng in cây dừa
Về về đây Miền Đồng Nai có Cửu Long
Nguồn chảy dâng trời Nam mạch sống
(Hội Trùng Dương - Phạm Đình Chương)

T ừ trên cao nguyên Tây Tạng con sông Cửu Long cuồn cuộn chảy 
như thác lũ xuống phía nam qua tỉnh Vân Nam, tới Lào, Thái 
Lan, Kampuchia, rồi Việt Nam trước khi ra Biển Đông. May cho 

Miền Nam là có hồ lớn Tonle Sap ở Campuchia hút đi một phần lớn lượng 
nước từ thượng nguồn cho nên từ đây dòng sông lại uốn khúc hiền hòa chảy 
vào Miền Nam. Tới gần biên giới thì con sông chia ra làm 8 nhánh. Nhưng 
con số 9 được coi là may mắn cho nên phải tìm ra cho được một nhánh nữa, 
tuy là rất nhỏ (dài khoảng 10 dặm) để cộng lại thành ra 9 nhánh, gọi là Cửu 
Long Giang. Dòng sông Chín Con Rồng uốn mình tưới nước cho vùng đồng 
bằng Nam Bộ mầu mỡ, phì nhiêu trở thành vựa lúa của cả nước. Người nông 
dân nơi đây chỉ cần trồng mỗi năm một vụ là cũng đủ ăn, lại còn dư thừa để 
tiếp tế ra Miền Bắc và xuất cảng.

Nhưng trong mười năm chiến tranh loạn lạc, trên một phần ba đất trồng 
trọt đã bị bỏ hoang, nhường chỗ cho những bụi rậm và cỏ dại lan tràn. Một 
phần lớn hệ thống kênh rạch cũng bị khô cạn hay sình lầy. Hệ thống bơm 
nước, thoát nước cũng bị hư hại. Bởi vậy, sản xuất thóc gạo của Miền Nam 
trong mười năm trước 1975 đã bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra, các phương tiện 
giao thông như đường bộ, đường sắt, cầu cống và các cơ sở công kỹ nghệ như 
đường trắng, rượu bia, sợi bông cũng đều bị hư hại.

Cho nên vào năm 1955, khi “Một Quốc Gia Vừa Ra Đời” như báo chí Mỹ 
tuyên dương thì quốc gia ấy đã phải đối diện với bao nhiêu khó khăn khôn 
lường. Ngân sách của Pháp để lại thì thật eo hẹp, kỹ sư, chuyên viên trong 
mọi lĩnh vực đều hết sức hiếm hoi vì Pháp đã rút đi hầu hết, để lại một lỗ 
hổng lớn cho cả nền kinh tế lẫn hành chánh, giáo dục, y tế. Ngay trong Dinh 
Độc Lập, Thủ tướng Diệm cũng chỉ có mấy nhân viên hành chính và một 
vài chuyên gia (như kinh tế gia Huỳnh Văn Lang đã thuật lại). Nhưng với sự 
quyết tâm của nhân dân và chính phủ, công việc tái thiết đã được bắt đầu 
ngay từ buổi bình minh của nền Cộng Hòa.

May mắn là trong 5 năm đầu, từ mùa Thu 1955 tới mùa Thu 1960, Miền 
Nam có được năm năm vàng son, vừa có hòa bình lại được đồng minh Hoa 
Kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ thuật cho nên đã thu lượm được nhiều kết 
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quả có thể nói là vượt bực. Hồi tưởng lại thời gian ấy, nhiều độc giả chắc còn 
nhớ lại cái cảnh thanh bình khi các em học sinh mặc áo chemise trắng, quần 
xanh, các nữ sinh với những chiếc áo dài trắng tha thướt ngày ngày cắp sách 
đến trường. Cha mẹ, anh em thì lo công việc làm ăn. Giầu có thì chưa thấy 
nhưng hầu hết đã đủ ăn đủ mặc, xã hội trật tự, kỷ cương. Tuy dù có nhiều bất 
mãn khó tránh về chính trị, tôn giáo và xã hội, nhưng tương đối thì ta phải 
công nhận rằng đây là thời gian hào quang nhất của nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

ĐỊNH CƯ GẦN MỘT TRIỆU NGƯỜI DI CƯ TỪ MIỀN BẮC
Công việc đầu tiên và khẩn cấp nhất là phải định cư tới gần một triệu 

người, tương đương bằng 7% dân số Miền Bắc di cư vào Nam. Đoàn người 
này hoàn toàn tay trắng: hầu hết là không nhà cửa, tiền bạc, đất đai, họ hàng 
tại Miền Nam, cũng không có ngành nghề chuyên môn ngoài nghề canh 
nông. Theo một thống kê (do tác giả Lê Xuân Khoa ghi lại - sđd., trang 261-
2), ngành nghề được phỏng định là: 70% làm nghề nông, 15% ngư nghiệp, 
10% tiểu công nghệ và 5% tiểu thương. Làm sao tìm được nơi ăn, chỗ ở, tạo 
dựng lại được công ăn việc làm, đào giếng nước, xây nhà thương, bệnh xá, 
trường học cho con em để đáp ứng nhu cầu của gần một triệu người. Ngoài 
việc hành chính, lại còn tìm đâu ra bác sĩ, y tá, thầy dạy cho con em. Bây giờ 
nhìn lại thời gian ấy, nhiều độc giả không thể quên được những cố gắng lớn 
lao của chính phủ Diệm và những sự yểm trợ liên tục của Hoa Kỳ và Pháp. 
Ta phải ghi nhận sự đóng góp nhân đạo của Pháp trong thời gian sau Geneva 
là rất nhiều.

Tàu và máy bay do chính phủ Pháp huy động để chuyên chở đoàn người 
từ đồng bằng sông Hồng vào Nam đã bắt đầu hoạt động trước cả tàu và máy 
bay Mỹ.

Chương trình định cư được nối kết với chương trình khẩn hoang lập ấp 
trong tổng thể chính sách tái canh nông nghiệp và cải cách điền địa (xem 
phần sau). Như đã đề cập trong Chương 8, chương trình định cư đã thành 
công mỹ mãn. Các làng di cư mọc lên khắp nơi, từ Phú Nhuận tới Gia Kiệm, 
lên Bảo Lộc, ra Phan thiết. Một mô hình định cư được coi là rất thành công, 
tượng trưng cho viện trợ Hoa Kỳ là dự án Cái Sắn (Kiên Giang) gần Rạch 
Giá. Nơi đây, 100,000 người cùng với 20.000 người dân địa phương được 
chuyên chở tới để khai khẩn 270,000 mẫu đất trước đây bỏ hoang. Số người 
định cư tại Cái Sắn sống rải rác theo các kênh. Chính quyền địa phương 
cùng với người dân tỵ nạn với những phương tiện máy móc và dụng cụ đã 
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đào được tới 17 con kênh dẫn nước từ sông Tân Hiệp vào nơi cư trú và đồng 
ruộng, vừa giúp công việc trồng trọt, lại trở thành những tuyến giao thông, 
chuyên chở hàng hóa tiện lợi. Có lần tác giả được may mắn đi thăm Cái Sắn 
vào năm 1957 đã rất cảm kích về đời sống nhộn nhịp, vui vẻ và tương đối là 
phì nhiêu. Tại ‘Kênh F’ thì phần đông là nhân dân tỉnh Thái Bình cư ngụ, nổi 
tiếng về nghề làm pháo; ‘Kênh G’ (nhân dân Phát Diệm) làm chiếu; ‘Kênh 
E’ (nhân dân Bắc Ninh) sản xuất thuốc lào. Cái Sắn trở nên một biểu tượng 
thành công của chính phủ Ngô Đình Diệm.

Tổng kết năm đầu thì khoảng 400,000 người được định cư đồng bằng 
Cửu long; 53,000 ở miền Trung, và 64,000 trên Cao nguyên. Sau này khi nói 
về thành công của Tổng thống Diệm, TT Kennedy viết cho ông:

“Thành tích mà Ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, 
nơi cư trú và sự an ninh cho gần một triệu người lánh nạn cộng 
sản từ Miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng 
được tán dương nhất, và được điều hành tốt đẹp nhất trong 
thời hiện đại” (thư ngày 26 tháng 10, 1961).

Về công cuộc ‘Di tản và định cư Tị nạn 1954’ độc giả nên tra cứu thêm 
cuốn sách Việt Nam, 1945-1979 do Giáo sư Lê Xuân Khoa biên soạn rất công 
phu với đầy đủ dữ liệu về công tác này (nhất là Chương 6).

TÁI THIẾT VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
Rất tiếc là vì thiếu chuyên viên và vì tập trung vào công việc khó khăn 

lúc ban đầu, tài liệu nghiên cứu về kinh tế, tài chính của Miền Nam trong 
thời Đệ Nhất Cộng Hòa thì hầu như không có. Ngày nay nhiều độc giả, 
nhất là những độc giả cao niên vẫn còn nhớ lại những đóng góp của chính 
mình và những kỷ niệm quý giá của thời gian 1955-1960, đích thực là năm 
năm vàng son của VNCH. Để lưu lại cho những thế hệ trẻ (hoàn toàn 
không biết gì về thời gian này) chúng tôi đã cố gắng để dựa vào một số 
tài liệu của Hoa Kỳ và ghi lại trong chương này một số khía cạnh nói lên 
thành quả của nhân dân và chính phủ Miền Nam vào thời điểm có một 
không hai này. Ưu tiên của công việc tái thiết và phát triển phải là nông 
nghiệp vì đại đa số nhân dân làm nghề nông. Đồng bằng Cửu Long là vựa 
lúa của cả nước, nhưng sản xuất đã giảm đi đáng kể trong mười năm ly 
loạn. Thời tiền chiến sản xuất lên tới 4.2 triệu tấn (1939). Tới 1954 chỉ còn 
2.5 triệu tấn. Cũng năm 1939 xuất cảng gạo là gần 2 triệu tấn, năm 1954 
còn 520,000 tấn. Vào thời điểm này lại thêm gần một triệu người di cư từ 
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Miền Bắc. Đa số là “bốn không”: không nhà cửa, đất đai, tiền bạc, ngành 
nghề chuyên môn ngoài nghề nông.

Nỗ lực phát triển nông nghiệp nhắm vào hai mặt: tái canh ruộng đất bỏ 
hoang và cải cách điền địa.

Tái canh ruộng đất bỏ hoang 
Tại vùng đồng bằng, trong tổng số là 7 triệu hecta đất trồng trọt có tới 

2.5 triệu hecta (trên một phần ba) bị bỏ hoang. Lúa gạo là mạch máu của 
người dân cho nên công việc đầu tiên là phải đưa diện tích này vào canh tác. 
Đây là một cố gắng vượt mức vì không những nó đòi hỏi phải tốn phí nhiều 
tiền bạc, công sức, để sửa chữa lại hệ thống thủy lợi, vét nạo kênh rạch, lại 
còn làm sao xây dựng được quyền sở hữu đất đai và phương tiện sản xuất 
cho người nông dân.

Trên vùng Tây Nguyên, (cao từ 2.000 đến trên 3000 mét), nơi sinh sống 
của 500,000 đến 700,000 người dân tộc hay “đồng bào Thượng cũng có một 
diện tích lớn đất đai màu mỡ ước tính tới 5 triệu hecta. Một phần đất này đã 
bị bỏ hoang, phần còn lại thì không được khai thác đúng mức, ngoại trừ một 
số đồn điền cao su, cà phê, trà thuộc về người Pháp và một vài người Việt 
Nam giàu có. Nhiều công sức và nỗ lực đã được dành cho đồng bào thiểu số 
để khai khẩn. Lúc đầu mục tiêu là 300,000 hecta, rồi từng bước tăng lên dần. 
Tới 1960 thì có 78 làng mới đã được thành lập. TT Diệm đã có dịp đi thăm 
Ban Mê Thuột (và bị ám sát hụt).

Đa canh hóa nông nghiệp 
Để tăng năng xuất đất đai và tạo nên công ăn việc làm, một chương trình 

chuyển hướng nông nghiệp từ độc canh (căn bản là gạo thóc và cao su) tới đa 
canh. Trước hết là phát triển các loại rau, hoa quả trên vùng Tây Nguyên, đặc 
biệt là Đà Lạt. Ngoài việc cung cấp rau và hoa quả cho Sài Gòn - Chợ Lớn và 
các thị trường khác ở địa phương, chỉ trong vài năm đã có thể xuất cảng 1.25 
triệu tấn các loại rau tươi đến Singapore. Các thứ nông sản xuất cảng khác 
bao gồm cà rốt, đậu, cà chua, bí, rau diếp, tỏi và hành tây. Đặc biệt là đã nhập 
cảng một số loại cây trồng mới: cây cọ để chế ra dầu nấu ăn thượng hạng, phát 
triển mạnh ở các khu vực ven biển phía Nam và ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Năm 1958 hạt giống cocoa (ca cao) từ Phi Luật Tân được mua về để cung cấp 
cho cho nông dân vùng đồng bằng và cao nguyên và năm 1961 đã thu hoạch 
được vụ mùa đầu tiên, người tiêu thụ ở thành phố hết sức hưởng ứng trái bơ.
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Về cây công nghiệp, ngoài việc tăng thêm diện tích trồng trọt và phân 
chất cho bốn loại sản phẩm cố hữu là cao su, mía, cà phê và trà, năm 1956 
Miền nam nhập thêm ba loại cây mới để lấy sợi (tốt hơn cả bông gòn): cây 
dâm bụt Ấn độ (kenaf ), cây gai (ramie) và cây chuối abaca. Những loại này 
phát triển mạnh trên vùng cao nguyên có đất đỏ, đặc biệt là Ban Mê Thuột.

CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA
Người khôn của khó. Lo lắng chính của người dân là làm sao có được 

một mảnh đất để sinh sống. Nếu như mảnh đất ấy lại nằm gần nước thì là 
vàng. Đất Nước tôi: đất và nước. Chỉ có Việt Nam ta là dùng hai chữ đất và 
nước để chỉ quê hương, tổ quốc mình vì tấc đất là tấc vàng.

Đại đa số nhân dân (tới 75%) chỉ sinh sống loanh quanh những vùng đất 
ven sông. Lúc đầu con cháu dân Văn Lang, Âu lạc đã kéo nhau tới vùng đồng 
bằng sông Hồng. Tới thời Nam tiến, dần dần rồi cũng tụ vào vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. Sử gia Trần Trọng Kim ghi lại: “Từ ngày lập quốc, tổ tiên ta 
đã để ý tới việc phân chia ruộng đất, làm sao cho đa số người dân được chia 
sẻ “đất và nước”. Tới năm 207 trước Tây nguyên vua Triệu Đà đã phân chia 
đất đai: mỗi mảnh đất được chia làm 9 lô: lô ở giữa thuộc công điền, còn 
lại thì phân chia cho 8 gia đình, họp lại là một ‘tỉnh’ (tsing). Dần dần, vua 
chia cho mỗi thanh niên 100 mẫu (‘meou’) tương đương 3,600 mét vuông 
để canh tác. Khi tới 60 tuổi thì phải trả lại để chia cho người khác.” Vua 
Trần Thuận Tôn (năm 1388) ra chiếu ấn định không người dân nào được 
sở hữu quá 10 mẫu. Dưới triều Nguyễn, các vua Gia Long, Minh Mạng đều 
làm luật cải cách điền địa. Nổi tiếng là Sứ Thần đặc trách Phát triển Nông 
Thôn tên là Nguyễn Công Trứ, ông có công lớn biến đổi vùng đất hoang vu 
miền duyên hải gồm Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương thành đất canh tác 
và phân chia cho nông dân. Các biện pháp cải cách ruộng đất bắt đầu vào 
năm 1955 với lệnh giới hạn địa tô (tiền thuê đất) và những biện pháp giúp 
cho tá điền (người nông dân thuê đất) có được sự yên tâm về quyền sử dụng 
đất. Trước hết điền chủ đã được yêu cầu phải khai báo diện tích đất bỏ ho-
ang, đất trống, và nếu họ không chịu canh tác thì chính phủ mua lại để dùng 
vào chương trình định cư đoàn người di cư từ Miền Bắc. Tới nửa triệu người 
đã được định cư trên những khu đất vào loại này.

Cải cách điền địa là công việc khó khăn nhất của các chính phủ Á Châu, 
nhưng ở Miền Nam là khó khăn nhất. Làm sao mà lấy ruộng của người này 
chuyển cho người khác, nhất là khi đất canh tác lại tập trung vào một số rất 
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ít đại điền chủ? Họ là những người nắm thực quyền tại địa phương và gián 
tiếp, tại đô thị. Ở đồng bằng sông Cửu Long, sự tập trung quyền sở hữu đất 
vào một số điền chủ là cao nhất ở vùng Đông Nam Á: chỉ có 2.5% điền chủ sở 
hữu tới một nửa diện tích canh tác, trung bình mỗi điền chủ có hơn 50 mẫu 
đất. Ngược lại, trên 70% chủ điền nhỏ chỉ sở hữu 12.5% diện tích canh tác, 
trung bình không quá 5 mẫu mỗi gia đình. Có hai lý do cắt nghĩa tình huống 
này: Pháp đã bán rẻ hoặc cho không những lô đất lớn cho một số người Pháp 
và một số ít người Việt được ưu đãi. Lý do thứ hai là vì cảnh nghèo, tiểu điền 
chủ thường phải đi cầm cố hay bán ruộng để trả nợ. Gánh nặng nợ nần đặc 
biệt là tại nông thôn là một vấn đề kinh tế xã hội rất căng thẳng. Không có 
ngân hàng hay các tổ chức tín dụng, người dân khi cần tiền để ma chay, cưới 
xin hay chữa bệnh chỉ còn cách đi vay nặng lãi (lên tới 5% - 10% một ngày) 
hoặc đi cầm hay bán ruộng đất. Như vậy tình trạng đi làm thuê mướn hay ‘tá 
điền’ là không thể tránh được.

Trước tình huống ấy, TT Diệm đã phải đối mặt với một khủng hoảng xã 
hội rất có thể xảy ra nếu như phát động mạnh chương trình cải cách điền 
địa. TT Diệm đặt vấn đề này là ưu tiên số một của chính sách kinh tế và bắt 
đầu ngay từ 1955 với Dụ số 2 ngày 8 tháng 1, 1955 dẫn đến Dụ số 7 Năm 1956: 
ngày 5 tháng 2, 1956. Bước đầu nhắm vào bốn vấn đề của người nông dân:

1. Đặt giới hạn cho tiền thuê đất: từ 15% tới 25% giá trị thu hoạch 
hằng năm. 

2. Giúp cho nông dân có được bảo đảm trong việc thuê đất: phải 
có khế ước thuế chứ không chỉ nói miệng. 

3. Đặt giới hạn cho tiền thuê đất khi thu hoạch ít ỏi vì bị mất mùa, và
4. Cho tá điền quyền ưu tiên được mua đất khi điền chủ muốn bán.

Trước năm 1954 không có quy định của chính phủ về việc cho tá điền 
thuê đất. Người nông dân phải trả tiền thuế rất cao, có khi tương đương tới 
50% của thu hoạch mỗi năm. Tá điển phải tự lo nhà ở, công cụ trồng trọt, 
hạt giống. Khi không đủ tiền để mua hạt giống thì phải vay tiền nặng lãi từ 
chủ điền hoặc phú hộ trong làng. Đến mùa gặt hái có khi chỉ còn lại khoảng 
một phần ba tổng số thu hoạch.

Tiếp theo hai Dụ trên là Dụ số 57 (22 tháng 10, 1956) nhắm vào nhiều 
lĩnh vực: cải tổ quy chế tá điền, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, thành lập dinh 
điền cho người dân di cư khai thác, khuyến khích chủ điển tự ý phân chia đất 
để bán cho tá điền, rồi chính phủ giúp nông dân tín dụng để mua. Ngoài ra, Dụ 
này còn giới hạn quyền sở hữu đất là 100 hecta, cộng thêm 15 hecta để dùng 
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vào những chi phí thờ kính tổ tiên. Số ruộng trên giới hạn này được chính phủ 
mua để bán lại theo ưu tiên cho bốn đối tượng: tá điền hay người làm thuê đã 
trồng cây ít nhất là hai năm, cựu chiến binh, người di cư và người thất nghiệp. 
Để hỗ trợ cho nông dân được yên tâm khi đi làm thuê, Dụ này quy định điển 
chủ phải ký hợp đồng với tá điền về điều kiện thuê đất: tiền thuê đất, thời hạn 
thuê, triển hạn khế ước, giảm tô trong trường hợp mất mùa.

Chăn nuôi và ngư nghiệp
Trâu và bò: trong những năm chiến tranh, số trâu bò đã bị giảm sút tới 

50% vì thiếu hoạt động gây giống và mổ thịt làm thức ăn. Để tăng thêm, Bộ 
Canh Nông đã nhập cảng 21, 000 trâu từ Thái Lan, đồng thời tăng cường 
gây giống, nuôi dưỡng súc vật. Việc tăng số lượng được kèm theo với những 
chương trình bày về gia súc để ngăn ngừa sự thiệt hại cho người chăn nuôi do 
dịch, bệnh. Thêm vào đó là những dự án nhập cảng và sản xuất thuốc chung 
để ngừa bệnh. Tới năm 1960 /1961 số trâu được kiểm kê tăng lên 800,000 so 
sánh với 220,000 vào năm 1954. Miền Nam có hai loại bò: bò nhỏ và vàng 
xuất xứ từ bên Tầu (giống như Jersey cow ở Mỹ) và loại bò lớn, chân dài từ 
Ấn Độ. Để thêm phẩm chất, một số các loại bò khác nhau được nhập cảng để 
lại giống cho bò cổ truyền.

Vịt: là một trong những nguồn lợi chính của người nông dân. Vùng đồng 
bằng với nhiều kênh rạch là môi trường rất thuận lợi để nuôi những đàn vịt 
lớn. Khi được hỗ trợ để khai thác, số lượng sản xuất đã tăng lên thật nhanh: 
chỉ trong vài năm, trứng vịt muối và lông vịt xuất cảng trở thành nguồn lợi 
tức đáng kể.

Heo: cũng vậy, nhập cảng các loại heo đực từ Mỹ để tăng sản xuất cả về 
lượng lẫn phẩm. Tới năm 1960, xuất cảng heo sống và thịt heo đứng hàng 
thứ ba trong số sản phẩm xuất cảng. Nguyên thị trường Hồng Kông nhập 
cảng tới 80,000 con heo một năm.

Ngư nghiệp: đặt trọng tâm vào việc gia tăng khai thác ngư sản: cá biển, 
cá đồng, tôm cua và sò, ốc. Đặc biệt là giúp cho khoảng 190,000 ngư dân sinh 
sống dọc bờ biển Miền Trung có thêm phương tiện và được đào tạo để bắt 
đầu khai thác ngư sản viễn duyên. Viện trợ Hoa Kỳ USAID giúp tín dụng để 
ngư dân cơ giới hóa 3,500 tầu đánh cá và mua lưới làm bằng bông gòn hay 
sợi kenaf. Chỉ trong 5 năm, số thu hoạch hải sản tăng lên 300% và tới 1961, 
xuất cảng một nửa triệu tấn hải sản. Thêm vào đó là 50,000 tới 60,000 tấn 
cá dùng làm nước mắm.
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NHỮNG BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP
Công trình thủy nông: nhằm yểm trợ việc điều hành cho có hiệu quả 

các diện tích trồng trọt đã được trang bị thủy nông, trùng tu lại các diện 
tích bị hư hại vì cuộc chiến hay bão lụt, và tân trang một số thủy nông mới 
nhằm bốn mặt: dẫn thủy nhập điền và thoát thủy, xả phèn, và ngăn chặn 
nước mặn.

Tín dụng Nông nghiệp và Hợp tác xã: kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp gồm tín dụng nông thôn hay ‘nông tín’ đi đôi với việc thành lập các 
Hiệp Hội Nông Dân và Hợp Tác Xã. Thêm vào đó là kế hoạch “khuyến nông,” 
một chương trình tương đối mới mẻ để huấn luyện cán bộ nông nghiệp, lập 
thí điểm nông nghiệp và những trang trại mẫu để truyền bá, giúp nông dân 
nhìn và nghe về kỹ thuật. Ngoài những công tác này, theo như sự sưu tầm 
của chúng tôi thì lúc ấy, Bộ Canh Nông cũng đã nghĩ tới việc sử dụng những 
loa lớn tại các địa phương để loan truyền kiến thức chăn nuôi, canh tác tới 
người nông dân, đặc biệt là việc thất thoát sau mùa màng (post harvest loss) 
nhiều khi lên rất cao (có thể tới 20% lượng lúa sản xuất) qua một chương 
trình “Rađiô Nông thôn”(Radio Rural) do đài phát thanh Sài Gòn chuyển tải.

Các hoạt động yểm trợ nhằm tăng cường hiệu năng một hệ thống Quốc 
Gia Nông Tín Cuộc (NACO) đã được thành lập do lệnh của chính Tổng thống 
Diệm vào tháng Tư năm 1957. NACO được USAID tài trợ phần lớn vào giai 
đoạn đầu. Mục đích là để cho vay những khoản nhỏ giúp những nông dân 
không có đất đai để thế chấp vay mượn ngân hàng. Hợp tác xã nông nghiệp đã 
có từ thời Pháp thuộc nhưng căn bản là để giúp Pháp xuất cảng một số nông 
sản, không có lợi ích nhiều cho nông dân. Từng bước, thủ tục được đơn giản 
hóa và hợp tác xã được yểm trợ nên đã lớn mạnh trong nhiều ngành nghề: chế 
biến thóc gạo, than, lâm sản. Tháng 6, 1960: hợp tác xã lên tới 266 đơn vị với 
gần 97,000 hội viên. Trong số các hợp tác xã, có 40 sản xuất gạo, 80 (các loại 
nông phẩm), 3 (lâm nghiệp), 2 (chăn nuôi gia súc), 76 (thủy sản), 57 (thủ 
công mỹ nghệ), và 6 (hợp tác xã tiêu thụ). Một số Hiệp Hội Nông Dân được 
thành lập để yểm trợ hợp tác xã và được chính phủ Đài Loan tài trợ.

Kết quả về nông nghiệp trong 5 năm là khả quan: sản xuất của miền 
Nam Việt Nam cây lương thực tăng 32 phần trăm và đã vượt qua tất cả mức 
sản xuất thời tiền chiến. Năm 1959 xuất gạo lên 5.3 triệu tấn, cao nhất trong 
lịch sử kinh tế Miền Nam cho tới thời điểm đó. Về xuất cảng: với tổng xuất là 
340,000 tấn, năm 1960 đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử kinh tế Việt 
Nam Cộng Hòa.
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PHÁT TRIỂN CÔNG KỸ NGHỆ
Dưới thời Pháp thuộc, kỹ nghệ và tài nguyên hầu như không được phát 

triển vì người Pháp chia ra hai vùng rõ rệt: Miền Bắc tập trung vào kỹ nghệ 
và khai thác hầm mỏ, Miền Nam vào nông nghiệp và một số sản phẩm tiêu 
thụ như nhà máy bia, diêm quẹt, thuốc lá, độc quyền thuốc phiện. Bởi vậy từ 
1955, Miền Nam bị cắt đứt tiếp liệu về than và khoáng sản. Chuyên viên kỹ 
thuật, kỹ sư lại thật ít ỏi vì Pháp đã rút đi hầu hết. Từng bước, chính phủ bắt 
đầu khai thác tài nguyên với ba dự án chính: mỏ than Nông Sơn, thủy điện 
Đa Nhim, và phốt phát tại Hoàng Sa - Trường Sa. Lúc ấy thì chưa biết là có 
dự trữ dầu lửa lớn ở những quần đảo này.

Vì đa số cơ sở kỹ nghệ ở Miền Nam thuộc quyền sở hữu của người Pháp, 
cho nên khi Pháp chuẩn bị rút khỏi Miền Nam, chính phủ Diệm đã tiên liệu 
trước và đưa ra quy định vào hè 1955 để người Hoa (phần đông là ở Chợ 
Lớn) làm ăn và sinh sống ở Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam. Mục 
đích là để cho họ (vì có nhiều vốn liếng) sẽ có thể mua lại những cơ sở kỹ 
nghệ của người Pháp.

Trong hai năm đầu, vì ưu tiên phải dành cho nông nghiệp nên, phát 
triển các ngành công kỹ nghệ rất chậm. Nhưng tới 1957 thì phát triển kỹ 
nghệ chế biến cần ít vốn liếng như đường, đồ gốm, thủy tinh, đồ gia dụng và 
chất xơ bao tải bắt đầu được đẩy mạnh. Một Kế hoạch năm năm phát triển 
được công bố với những mục tiêu rõ ràng:

• 2 nhà máy giấy;
• 1 nhà máy kéo sợi và dệt;
• 4 nhà máy đường;
• 2 nhà máy xi măng;
• 1 Nhà máy bao gạo;
• 4 nhà máy lốp xe đạp,
• 1 nhà máy soda
• 1 nhà máy để sản xuất nhà tiền chế,
• 1 nhà máy lọc dầu 1;
• 1 nhà máy phân bón; và
• Phát triển một số cây dược liệu,
Đến giữa năm 1962, một số nhà máy đã bắt đầu đi vào giai đoạn hoạt 

động như dược phẩm, nhà máy đồ hộp, bột giấy, nhà máy giấy, và tới 5 nhà 
máy chế biến cao su; 1 bông gin. Các hình thức hỗ trợ được cung cấp bởi 
chính phủ thúc đẩy phát triển công nghiệp. Một bước quan trọng là thành 
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lập vào cuối năm 1957 của Trung Tâm Phát Triển Kỹ Nghệ. Mục tiêu là cung 
cấp tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng và hiện đại hóa các ngành công 
kỹ nghệ hiện có và thành lập các ngành công nghiệp mới. Đặc biệt là đã phát 
triển thành công kỹ nghệ biến chế các sản phẩm gỗ, đường, giấy, lốp xe đạp, 
nước khoáng, than, kính, và xi măng. Nhà Máy Gỗ và Cưa Biên Hòa (Biên 
Hòa Lumber and Sawmills Company) nổi tiếng về sản xuất loại thanh gỗ 
đẹp (finished timber) và gỗ ván. Những nhà máy có tầm cỡ xử dụng nguyên 
liệu nhập cảng, đẩy mạnh ngành sản xuất vải vóc với những nhà máy lớn 
như Nhà Máy Cán Sợi Việt Nam (Vietnam Cotton Mill) xây dựng năm 1955, 
Công Ty Vải Việt Nam VINATEXCO (1959) và Công Ty Vải Việt-Mỹ VIMY-
TEX (1959). Ngoài ra còn những hãng sản xuất dụng cụ máy móc (machine 
shops), giấy và bột giấy, đồ gốm, diêm quẹt, thuốc lá, đường mía, thuộc da 
và xà bông. 

Thủ công nghệ: Trung tâm Phát Triển Thủ Công Nghệ được thành lập 
vào năm 1958 để yểm trợ bành trướng nghề thủ công qua việc hỗ trợ kỹ 
thuật và tín dụng dài hạn. Tới 1960, số thợ chuyên môn có tay nghề trong 
các ngành thủ công đã khá đông, sản xuất mạnh các mặt hàng như đồng, 
thiếc, đồ gỗ, gạch hoa, đồ gốm, khảm xà cừ, sơn mài, bông, sợi, tơ lụa, đồ 
đan, thêu và các sản phẩm da.

Một kích thích kinh tế nổi bật là chính sách cởi mở, ưu đãi đối với các 
nhà đầu tư ngoại quốc: bảo đảm về chiến tranh, cam kết không tịch thu hay 
quốc hữu hóa tài sản của người ngoại quốc, ưu đãi về thuế má và cho phép 
chuyển tiền lời ra ngoại quốc.

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN
Ngoài việc khai thác phosphate tại Hoàng Sa và Trường Sa, tài nguyên 

thiên nhiên chưa được khai thác gồm ba dự án chính:
• Mỏ than Nông Sơn.
• Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và phát triển điện lực.
• Khai thác tài nguyên ở Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, 

Cam Ranh.
Nông sơn: lãnh vực khai thác than duy nhất của miền Nam Việt Nam là 

mỏ than Nông Sơn nằm khoảng 30 dặm về phía tây nam Đà Nẵng, với một 
lượng dự trữ ước tính khoảng 3.5 triệu tấn. Ngay từ năm 1878 triều đình 
Huế đã cho phép người Trung Quốc khai thác. Hoạt động bị gián đoạn trước 
Thế chiến II. Năm 1957 Chính phủ VNCH đã bắt đầu tái khai thác. Tới 1961 
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mức sản xuất lên 80,000 tấn đủ để đáp ứng tiếp liệu cho xe lửa và một số 
nhà máy nhiệt điện. Than ở Nông Sơn phải được rửa sạch trước khi đem ra 
bán trên thị trường. Than được vận chuyển trên sông Thu Bồn đến Kỳ Lâm 
(phía nam Đà Nẵng) rồi vận chuyển bằng đường sắt xuyên Việt. Cơ quan 
Viện trợ Hoa Kỳ giúp tài trợ 2 triệu đôla để tăng mức khai thác lên 150,000 
tấn mỗi năm.

Thủy điện Đa Nhim và phát triển điện lực: năm 1958 miền Nam Việt 
Nam có công suất lắp đặt điện rất khiêm nhượng, công suất tất cả chỉ có 
100,000 kilowatts do 5 nhà máy sản xuất, trong số đó, 4 nhà máy là của tư 
nhân Pháp và 1 là của Việt Nam. Với mức sản xuất hằng năm là 239 triệu 
kilowatt giờ, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thành thị nhất là Sài Gòn-
Chợ Lớn, nông thôn thì hoàn toàn không có điện. Chỉ có 20% năng lượng 
tiêu thụ là được sử dụng vào ngành công kỹ nghệ. Chi phí về điện lại rất cao 
nên đã hạn chế sản xuất.

Một chương trình phát triển năng lượng được bắt đầu từ 1955. Tính đến 
cuối năm 1960 Viện trợ Hoa Kỳ đã cung cấp được thêm 80 máy phát điện 
diesel với công suất là 3,714 kilowatts. USAID cho vay từ Quỹ Cho Vay Để 
Phát Triển (DLF) là 12 triệu đôla để xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thủ Đức 
với công suất là 33,000 kilowatts cùng với hệ thống phân phối và chuyển tải 
điện giúp cung cấp thêm cho thủ đô. Quan trọng nhất là dự án Thủy điện Đa 
Nhim sản xuất điện từ vùng Cao nguyên do chính phủ Nhật Bản tài trợ và 
xây dựng. Dự án này đòi hỏi phải xây một đập dài tới 1,585 mét để cung cấp 
nước cho một hồ chứa với diện tích là 3,7 dặm vuông. Lượng nước đổ từ trên 
cao (2,500 feets) đủ sức quay 4 động cơ phát điện. Khi kết thúc giai đoạn 
đầu thì nguồn này có thể cung cấp tới 80,000 kilowatts. Sau giai đoạn hai, 
tổng công suất sẽ lên 160,000 kilowatts. Sản lượng điện hàng năm lên 800 
triệu kilowatt giờ. Cùng với lượng điện đã có sẵn, Đa Nhim sẽ đủ để đáp ứng 
cho nhu cầu điện năng của cả Miền Nam. Phí tốn tới khoảng 50 triệu đôla, 
một số tiền rất lớn vào lúc ấy.

Khoáng sản: khoáng sản tuy khiêm nhường nhưng trước 1954 cũng đã có 
vàng, chì và đồng được khai thác tại Bồng Miêu và việc tìm kiếm quặng đồng 
đã được thực hiện ở Đức Bó, phía nam Đà Nẵng. Trong thế chiến II, Nhật Bản 
cũng đã khai thác được: (1) một lượng quặng sắt chất lượng tốt ở vùng Quảng 
Trị - Quảng Ngãi; và (2) molib đen ở Song Pha (Krong Pha). Ngoài ra còn 
lượng cát trắng với phẩm chất trên 99% silica dọc bờ biển miền Trung, nhất là 
Cam Ranh. Một dự án tư nhân tài trợ tại Vịnh Cam Ranh để khai thác cát thủy 
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tinh loại thật tốt để xuất cảng sang Nhật. Ngoài ra còn lượng dự trữ lớn đá vôi 
ở 3 dặm về phía tây nam Huế cung cấp cho nhà máy xi măng Long Thọ. Dự trữ 
đá vôi khác đã được khảo sát trong khu vực Hà Tiên gần biên giới Campuchia 
dành cho việc xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên. Chỉ sau ba năm, tuy sản 
xuất công, kỹ nghệ còn rất hạn chế, nhưng đã có mức tiến bộ đáng kể để bổ 
sung cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ thị trường trong nước. Đặc biệt là 
các nhà máy biến chế nông sản, lâm sản như ván ốp tường, đường, giấy, lốp xe 
đạp, nước khoáng, vải (từ sợi bông nhập khẩu), máy may, các nhà máy giấy và 
bột giấy, đồ gốm, thủy tinh, than đá và xi măng.

HẠ TẦNG CƠ SỞ
Tái thiết mạng lưới giao thông đã bị hư hại trong thời chiến và xây dựng 

thêm nữa là đòi hỏi tiền quyết cho việc phát triển kinh tế và xã hội. Cho 
nên Hoa Kỳ đã hỗ trợ tối đa cả về tài trợ cả về kỹ thuật. Tới năm 1960, hệ 
thống bộ, đường sắt, đường thủy và các tuyến hàng không đã được cải thiện 
canh tân và mở rộng đáng kể. Hệ thống vận chuyển hiện đại bao gồm đường 
sắt, một mạng lưới các đường quốc lộ, liên tỉnh lộ, hương lộ, đường thủy và 
đường hàng không.

Đường bộ: tới đầu thập niên 1960, trong khoảng 9,000 dặm đường, có 
hơn 2,000 dặm là bê tông nhựa; 3,000 dặm đường có cán đá, và khoảng 4,000 
dặm là đường hương lộ. Hệ thống đường bộ kết nối các tỉnh đã được phục 
hồi cũng như các tuyến kết nối khu vực sản xuất với thị trường bắt đầu được 
xây dựng. Từ Quốc lộ số 1 (Mandarin Route) có tuyến đường nối với khu 
vực miền núi: một chạy từ Bình Định tới Pleiku rồi sang Campuchia: một từ 
Ninh Hòa đến Ban Mê Thuột; và tuyến thứ ba từ Phan Rang lên Đà Lạt. Một 
tuyến đường từ Ban Mê Thuột nối với đường Sài Gòn- An Lộc; và một đường 
từ Đà Lạt nối với Quốc Lộ 1 gần Xuân Lộc. Hai con đường chính dẫn từ Sài 
Gòn sang Campuchia: tuyến Sài Gòn - An Lộc; và tuyến và Sài Gòn - Phnom 
Penh. Về phương tiện chuyên chở thì tới cuối năm 1959 đã có 36,000 xe ô tô 
chở khách, gần 17,000 xe vận tải và xe buýt; và gần 38, 000 xe máy.

Đường sắt: năm 1955 giao thông đường sắt cũng được sửa chữa và canh 
tân. Tới 1959 toàn hệ thống bao gồm 870 dặm, gồm một tuyến đường chính 
chạy từ Sài Gòn đến Đông Hà, nối kết toàn bộ các tỉnh dọc miền duyên hải 
(nhiều khúc bị cắt đứt trong 12 năm chiến tranh). Một chi nhánh đường 
sắt (có móc để leo đồi) đi từ Phan Rang lên Đà Lạt, và một chặn nối với mỏ 
than Nông Sơn. Một khúc ngắn về phía đông bắc, đi từ Sài Gòn tới Lộc Ninh. 
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Tổng số hành khách lên gần 3 triệu và số hàng hóa vận chuyển lên 444,000 
tấn. Hoa Kỳ giúp mua được 23 đầu máy diesel, 64 toa xe hành khách và hàng 
hóa cùng với thiết bị, phụ tùng, và dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa, sắt.

Đường thủy và hải cảng: sau những năm nạo vét, sửa chữa, hệ thống 
vận chuyển đường thủy gồm 3,000 dặm sông ngòi, kênh rạch lan tỏa khắp 
nơi, bổ túc cho đường bộ, đường sắt làm cho việc giao thông, vận chuyển 
hàng hóa rất thuận tiện và với phí tôn thấp. Ước tính có khoảng 10.000 các 
loại tàu bè - sà lan, ghe và thuyền tam bản - luôn luôn đi lại trên khắp các 
tuyến đường thủy. Sau những cố gắng nạo vét, sửa chữa khác có thể mang 
tàu cỡ trung bình. Đoàn tàu buôn bao gồm 9 tầu loại nhỏ và trung (123 tới 
607 tấn) và một tàu lớn (3,070 tấn).

Hàng không: hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - Air Vietnam - được 
thành lập lúc đầu để bay trong nước. Ngoài phi trường Tân Sơn Nhất, các phi 
trường được sửa chữa lại và xây dựng thêm gồm Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, 
Qui Nhơn, Biên Hòa, Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Pleiku, Hải Ninh, Cần Thơ, 
Phú Quốc. Ngoài ra còn những phi đạo nhỏ do các đồn điền Pháp xây dựng. 
Từ nội địa Air Vietnam bắt đầu bay tới Phnom Penh, Siem Reap, Bangkok, 
Vientianne và Savannakhet. Đường quốc tế phần lớn được đảm nhiệm bởi 
các hãng Air France, Pan American, World Airways, British Airways, Royal 
Dutch, Cathay Pacific và Thai Airways.

NGÂN HÀNG VÀ TIỀN TỆ
Thiết lập được một ngân hàng trung ương và một hệ thống ngân hàng 

thương mại để thay thế cho Banque de L’Indochine và các ngân hàng thương 
mại Pháp ở Sài gòn là một thành quả lớn của thời đệ Nhất Cộng Hòa. Ngay 
từ tháng 1 năm 1955, Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam được thành lập để thay 
thế Ngân hàng Đông Dương và Ngân Hàng Phát Hành Đông Dương trước 
đây thuộc các quốc gia trong Liên hiệp Pháp. Tới năm 1960, Ngân Hàng 
Quốc gia đã trưởng thành trong mọi nghiệp vụ của một ngân hàng trung 
ương tân tiến gồm phát hành tiền tệ, thực thi chính sách tiền tệ, và phát 
hành công khố phiếu cho chính phủ. Hệ thống ngân hàng thương mại đã có 
tới tất cả là 12 ngân hàng thương mại tư nhân và một ngân hàng tiết kiệm. 
Các ngân hàng tập trung ở Sài Gòn-Chợ Lớn và căn bản là chỉ tài trợ các dịch 
vụ thương mại. Ngoài ra còn có các định chế tài chính chuyên ngành như 
Việt Nam thương Tín, Viện Hối Đoái, Quốc Gia Nông Tín Cuộc, Trung Tâm 
Phát triển Kỹ Nghệ (sau này thành SOFIDI).
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GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Xét đến cùng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát 

triển kinh tế lâu dài. Trong thời kỳ 1955-1960, cơ quan Viện Trợ Hoa Kỳ US-
AID đã giúp chính phủ phương tiện và kỹ thuật để phát triển giáo dục và đào 
tạo. Miền Nam đã phát triển giáo dục rất nhanh. 

Tiểu học: 1960, đã có tới 4,266 trường tiểu học công với 20,660 phòng 
học cho 1,021,060 học trò. Số giáo viên cũng lên tới 18,000. Thêm vào hệ 
thống trường công, còn 325 trường tiểu học tư thục tới 105,752 học trò.

Trung học: các trường trung học công lập tăng từ 29 lên 101 trường. Thí 
dụ như trường Gia Long: số học sinh đã tăng từ 1,200 học sinh và 22 phòng 
học lên tới 5,000 học sinh và 82 phòng học.

Đai học: trước năm 1954, miền Nam không có đại học. Muốn học cử 
nhân phải ra Hà Nội. Năm 1955 chính thức thành lập đại học Sài Gòn, tới 
1962 số sinh viên lên tới 12,000. Cùng năm này chính phủ bắt đầu xây dựng 
một khuôn viên đại học tân tiến và tráng lệ để chuyển đại học Sài Gòn về 
Thủ Đức, gồm cả trường sở, cư xá ăn ở cho sinh viên, nhà cửa cho giáo sư. 
Toàn bộ các phân khoa trừ Trường Thuốc và Nha Khoa) sẽ được chuyên về 
Thủ Đức.

Ngoài Đại học Sài Gòn, còn Đại học Huế. Năm 1962 có 200 sinh viên 
theo học. Một đại học tư được xây dựng ở Đà Lạt vào năm 1957. Số sinh viên 
lên 433 vào năm 1962. Trường Quốc Gia Nông Lâm Súc dạy Canh Nông ở 
Bảo Lộc.

Học Viện Quốc Gia Hành Chánh: tại Miền Nam thì thời Pháp thuộc, 
đa số công chức cao cấp đều là người Pháp. Ngày 7 tháng 4 năm 1952 Quốc 
trưởng Bảo Đại ký sắc luật thành lập Trường Quốc Gia Hành Chánh tại Đà 
Lạt (trực thuộc Phủ Thủ tướng). Năm 1955, việc Chính phủ Pháp rút khỏi 
Miền Nam đã để lại một lỗ hổng thật lớn về hành chính. Nếu như về mặt 
quân sự TT Diệm đã đặt ưu tiên phát triển trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt thì 
về mặt dân sự, ông chú tâm vào việc phát triển và đào tạo nhân viên quản 
lý hành chính. ‘Trường Quốc Gia Hành Chánh’ được đổi là ‘Học Viện Quốc 
Gia Hành Chánh’ và chuyển về Sài Gòn đặt ở đường Alexandre de Rhodes, 
ngay trước Dinh Độc Lập. Vì địa điểm này quá nhỏ nên Học Viện được dời 
về số 10 đường Trần Quốc Toản (Quận 3), vào năm 1958. Cơ sở vật chất gồm 
có giảng đường tới 500 chỗ, ký túc xá, thư viện, nhà sinh hoạt cho sinh viên, 
sân quần vợt, sân bóng chuyền. Trụ sở mới còn có nguồn nước giếng và máy 
phát điện riêng. Kho sách của trường được coi là một trong những thư viện 
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lớn nhất của Việt Nam Cộng hòa (Wikipedia). Cơ quan viện trợ USAID yểm 
trợ việc soạn giáo trình qua Michigan State University (MSU). Học viện 
này đã đóng góp lớn lao vào việc thiết lập một hệ thống hành chánh khá hữu 
hiệu cho Miền Nam, có thể nói là có lúc đã vượt trội hơn cả hệ thống của Đại 
Hàn thời TT Lý Thừa Vãn.

Trường kỹ thuật: các trường đào tạo về kỹ thuật và huấn nghiệp đã được 
đặc biệt lưu ý vì cũng như hành chánh, hầu hết đoàn chuyên viên kỹ thuật 
người Pháp trong mọi lĩnh vực cũng đã rút đi. Công tác được thúc đẩy mạnh 
cho nên vào năm 1960, nguyên số trường kỹ thuật cũng đã lên tới 20 trường 
với 5,000 học sinh, sinh viên, đặc biệt là Trung Tâm Kỹ Thuật Quốc Gia Phú 
Thọ, Trường Kỹ Thuật Huế, trường Nghệ Thuật Gia Định và Huế. Ngoài ra 
còn các lớp dạy nghề chuyên môn. 

Du học: tới năm 1960 số sinh viên du học ở ngoại quốc lên 2,500, phần 
đông là học ở Pháp (2,059) và Mỹ (102).

KẾT LUẬN
Xem như vậy, thành quả của “Năm Năm Vàng Son 1955 1960” là thời 

gian quý hóa nhất của lịch sử Đệ Nhất Cộng Hòa. Những thành quả ấy đã 
được chính TT Diệm tóm tắt như sau:
- Văn thư TT Diệm gửi cho TT Kennedy ngày 15 tháng 5, 1961:

“Kính thưa Tổng Thống,
“Kể từ khi chấp chính hồi tháng 7-1954, chúng tôi đã cố đảm đương việc 
tạo dựng một hạ tầng cơ sở kinh tế cho toàn thể lãnh thổ, kể cả tại những 
vùng thưa người nhất. Thứ đến là, phát triển hệ thống giao thông với 
hai mục đích là tạo tiện nghi lưu thông cũng như phương tiện để vận 
chuyển cho quân đội, tăng gia và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, 
giúp cho mỗi gia đình một diện tích đất thuộc sở hữu riêng của mình. 
Hằng ngày, chúng tôi cũng cố gắng tạo thêm ra công ăn việc làm bằng 
đường lối kỹ nghệ hóa. Nói tóm lại, chính phủ đã mở ra những chân trời 
mới cho đại đa số nông dân ở nông thôn. Đây là yếu tố quyết định của 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản. 
Chỉ cần nhìn vào những sản phẩm xuất cảng, vào chương trình tiết giảm 
nhập cảng trong hai năm qua cũng như đếm qua những ống khói nhà 
máy vừa ló dạng (tại VNCH) là cũng có thể nhận thấy những tiến bộ đã 
hoàn tất. Mặt khác, dù thiếu thốn tài nguyên, chính phủ vẫn gia tăng đầu 
tư cho cơ sở xã hội để đáp ứng những nhu cầu đa dạng của dân chúng... 
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Những bệnh viện tại các tỉnh lỵ, những phòng phát thuốc tại các làng 
xã, những trường tiểu học trong phường ấp, những trường trung học 
trong mỗi thành phố dù lớn hay nhỏ... Những nồng ấp mà chúng tôi đã 
thiết lập năm ngoái là một bằng chứng khác nữa về những cố gắng của 
Chính phủ. Đó là những cộng đồng nông nghiệp đặt giữa hai trung tâm 
thành thị để mang lại cho dân chúng nông thôn lợi ích của những tiện 
nghi trong đời sống hiện đại... Các quan sát viên ngoại quốc thăm viếng 
vùng nông thôn đều đã nhìn thấy sự tiến bộ về mức sống của một số đông 
nông dân: máy may, xe đạp, radio transistor cho mỗi gia đình thuộc 
hoàn cảnh ít nhiều sung túc, nhà hát, rạp chiếu bóng tại những vùng 
chậm tiến nhất. xuồng máy trên vô số sông rạch, xe bus, xe ba bánh trên 
mọi ngả đường có thể qua lại được... 
Trên quan điểm chính trị, từng công cuộc cải tổ mà chúng tôi đã trù liệu 
như hệ thống tuyến cư tại cấp xã, Hội đồng hàng tỉnh, Hội đồng Kinh 
tế Cao cấp, Hội đồng Dân tộc và Xã hội - tất cả những biện pháp này 
đều được nhắm đến việc khuyến khích người dân tham dự vào công việc 
chung của quốc gia, giữa tình cảnh khó khăn của một nước vừa kém 
phát triển lại vừa bị cộng sản đe dọa...
Chiều hướng những nỗ lực của chúng tôi là như thế -- một chế độ cởi mở 
để tiến bộ chứ không phải một hệ thống khép kín. Chúng tôi tin tưởng 
rằng, với sự ủng hộ và yểm trợ rộng rãi của Quí quốc... chúng tôi sẽ cố 
tìm mọi cách nhằm tái lập luật pháp và trật tự tại các tỉnh, các xã và đẩy 
nhanh bước tiến trong mọi lĩnh vực khác, ngõ hầu xây dựng một xã hội 
của những con người tự do, hạnh phúc và thịnh vượng. Như vậy, Việt 
Nam sẽ tạo thành một trung tâm hấp dẫn cho các nước ở Đông Nam Á, 
cho những người chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản, cũng như những 
người đang hoài nghi về tương lai của thế giới tự do...” 

- Văn thư TT Kennedy gửi TT Diệm ngày 26 tháng 10, 1961:
“Kính thưa Tổng Thống,
...
“Năm 1955 chúng tôi đã quan sát những nguy cơ và khó khăn trong 
việc hình thành nền Cộng Hòa của nước Ngài... Thành tích mà Ngài 
đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, nơi cư trú và sự an ninh cho 
gần một triệu người lánh nạn cộng sản từ Miền Bắc đã nổi bật như một 
trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt 
nhất trong thời hiện đại... trong những ngày tháng nguy nan này chúng 
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tôi mong chờ một ngày 26 tháng 10 trong tương lai khi mà Việt Nam tái 
lập được hòa bình và tự do. Chúng tôi tin rằng ngày ấy sẽ đến và cầu 
nguyện cho nó sớm đến...

KẾ HOẠCH STALEY - THÚC
Sau hai văn thư của Tổng thống Diệm, ngày 11 tháng 8, Tổng thống Ken-

nedy lại cử một đoàn chuyên viên kinh tế do Tiến sĩ Eugene Staley, giáo sư 
trường Đại học Stanford, dẫn đầu sang Sài Gòn nghiên cứu nhu cầu. Phái 
đoàn Staley làm việc với nhóm chuyên viên do giáo sư Vũ Quốc Thúc (ông 
thầy cũ của tác giả) điều khiển đã hoàn thành một kế hoạch hành động, đề 
nghị Miền Nam duy trì một quân đội 270,000 nếu mức độ chiến tranh gia 
tăng. Ngoài ra còn đề nghị nhiều biện pháp kinh tế, tài chính để giúp Việt 
Nam phát triển ngay trong thời chiến chứ không phải đợi tới hòa bình. “Kế 
hoạch Staley-Thúc” là một cố gắng đáng kể, một tài liệu nên lưu trữ, cho 
nên chúng tôi trích lại một phần để ghi lại trong Phụ Lục (xem phần Phụ 
Lục D).

Trước TT Kennedy tiền nhiệm của ông cũng đã ca ngợi thành quả của 
năm năm vàng son. Trong một văn thư TT Eisenhower viết cho TT Diệm 
(để cập tới trong Chương sau), có câu: “Trong năm năm ngắn ngủi kể từ khi 
thành lập nước Cộng hòa, nhân dân Miền Nam đã phát triển đất nước của mình 
trong hầu hết các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi một thí dụ. Tôi được thông 
báo rằng năm ngoái hơn 1,200,000 trẻ em Việt Nam đã có thể đi học trường tiểu 
học, như vậy là nhiều hơn gấp ba lần so với năm năm trước đó. Điều này chắc 
chắn là một yếu tố hết sức thuận lợi cho tương lai của Việt Nam. Đồng thời khả 
năng của Việt Nam để tự bảo vệ chống lại cộng sản đã lớn mạnh một cách không 
thể đo lường được kể từ khi họ tranh đấu hữu hiệu để trở thành một nước Cộng 
Hòa độc lập” (thư ngày 26 tháng 10, 1960).

Hòa bình là một điều kiện tiên quyết cho xây dựng và phát triển. Nhân 
dân Miền Nam đã có được năm năm vàng son để làm ăn, sinh sống trong 
hoàn cảnh tương đối là thanh bình. Tuy còn nghèo nhưng mỗi ngày lại thêm 
một bước tiến. Bao nhiêu độc giả cao niên còn nhớ lại những kỷ niệm êm 
đềm về thời gian ấy. Thí dụ bạn có thể đi bất cứ nơi nào một cách tự do từ Cà 
Mau ra tới tận Đông Hà. Mờ sáng lên xe buýt ra Vũng Tàu tắm biển hay buổi 
chiều đến ga xe lửa gần chợ Bến Thành mua vé đi Đà Lạt. Chỉ trong chốc lát, 
con tầu bắt đầu phun khói, còi tầu rít lên trước khi khởi hành. Khi mặt trời 
hé rạng thì tầu chạy ngang bờ biển cát trắng Phan Rang, rẽ trái rồi ỳ ạch leo 
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tuyến đường sắt có móc để trèo dốc lên Đà Lạt. Cái thú vui khi rời ga Đà Lạt 
(đẹp nhất Đông Nam Á) để mau tới “Café Tùng” hay “Phở Bằng” thưởng 
thức một ly cà phê sữa nóng thì khó có thể diễn tả được.

v

Tuy các kết quả phát triển kinh tế xã hội đó thật là nhỏ nhoi theo tiêu 
chuẩn ngày nay, nhưng đáng kể so với các nước láng giềng thưở đó như ngay 
cả Nam Hàn dưới thời TT Lý Thừa Vãn. Miền Nam Việt Nam thực sự đã đạt 
được những viên gạch đầu tiên trong các năm 1955-1960 cho mô hình phát 
triển sau này của chính Nam Hàn dưới thời TT Phác Chính Hy. Chúng tôi có 
nói chuyện với một số bạn bè lứa tuổi trẻ hơn để hỏi về cảm nghĩ của họ vào 
lúc ấy. Bạn Phạm Đỗ Chí, một chuyên gia kinh tế khi đọc những dòng này 
đã phát biểu rằng đây chính là “một cuộc cách mạng đã bị mất đi” (“the lost 
revolution”) của Nam Việt Nam. Về tâm tình thanh thiếu niên miền Nam 
dạo đó, ông Chí nói đến một thế hệ trẻ với lòng yêu nước và lý tưởng, đang 
bừng bừng sức sống trong xã hội bên bình trong sạch dưới thời TT Diệm:

“Đó là những ngày lưu dấu kỷ niệm đậm đà nhất của tuổi thiếu niên 
mới lớn ở miền Nam. Chúng tôi lớn lên trong khung cảnh của một 
xã hội nghèo thiếu tổ chức, nhưng may mắn còn được hấp thụ một 
nền giáo dục mang tiếng “từ chương” (lý thuyết) nhưng vẫn có 
một giá trị tối thiểu nào đó được chứng tỏ sau này lúc đàn chim non 
VN tốt nghiệp trung học cấp 3 bây giờ), bay ra khắp các chân trời 
thế giới đã ghi lại được nhiều thành tích học tập ở các trường đại 
học Âu, Mỹ. Chúng tôi đã may mắn lớn lên trong một nền giáo dục 
cổ truyền VN, tôn trọng các giá trị gia đình cao đẹp từ ngàn xưa; 
những tin yêu vào tình đời, tình người. Đáng nói nhất là đám thiếu 
niên 15-16 hồi ấy đã manh nha một lòng yêu nước mãnh liệt, muốn 
góp tay xây dựng một đất nước phú cường bằng sự chăm chỉ học 
hành trau dồi kiến thức, mơ tưởng đến một nền kinh tế hùng mạnh, 
một xã hội ấm no công bằng. Nhưng sau này trưởng thành, chúng 
tôi mới nhận ra là mình chưa từng có được một đất nước yên bình 
như Singapore hay Hàn Quốc để có thể xây dựng. Thực tế phức tạp 
và khó khăn của miền Nam VN những năm đó đã đòi hỏi tuổi trẻ 
chúng tôi nhiều hơn thế! Tuy nhiên, những ý nghĩ vụn này cũng tạo 
dịp cho chúng tôi sống lại những tự hào của một thời thiếu niên. 
Với tâm huyết hừng hực của lứa tuổi 20, chúng tôi tiếp tục bừng lên 
sức sống với giấc mơ xưa: BIẾT ĐÂU CÓ MỘT NGÀY?”
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v

Tuy là vắn vỏi nhưng thời gian 1955-1960 cũng tương đương bằng một 
phần tư đời sống của VNCH. Với sự thông minh, cần cù của người dân Việt 
thì chỉ cần có hòa bình là tiến bộ trông thấy. Người dân lam lũ vất vả nhưng 
luôn vui với cuộc sống. Người nông phu không quản ngại thức khuya, dậy 
sớm để cầy sâu cuốc bẫm, chờ đợi cho tới ngày lúa vàng. Sau cải cách điền 
địa, nông dân không còn phải làm tá điền nữa nên được thu thập tất cả lợi 
tức, hoa mầu, cho nên tinh thần thêm khởi sắc.

Tâm tư ấy luôn được phản ảnh trong thơ văn, âm nhạc Miền Nam. Trời 
mùa hè oi ả, nóng nực, nhưng đêm đêm tiếng hát của ca sĩ Thái Thanh vọng 
ra từ những chiếc radio transistor nho nhỏ vẽ lên hình ảnh đồng quê thanh 
bình, đem lại luồng gió mát làm cho lòng người lăng dịu:

Mùa màng năm nay, gạo tròn ta xay 
Đêm đêm thức giấc lúc gà chưa gáy 
Vì đời an lành, nên lúa đa tình
 Hứa cho đôi mình kiếp sống thanh bình

Và khi thanh bình, con người lại đối xử với nhau cho hài hòa thì mọi việc 
- dù là tát cạn Biển Đông - cũng đều có thể ước mơ:

Hỡi em tát nước bên ngòi, 
Nàng ơi, Biển Đông ta tát cạn, 
Nàng nàng ơi, cho đời thuận nhau 
Nàng nàng ơi, cho đời thuận nhau!
(Vợ chồng quê- Phạm Duy)

Tổng thống Ngô Đình 

Diêm đi kinh lý Cao 

nguyên Trung phần hôm 

12-6-1955. Hình: Flickr
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CANH CHẲNG NGỌT
Sau năm năm tương đối là hòa bình và ổn định, tình hình quân sự và 

chính trị bắt đầu chuyển hướng vào năm 1960. Về quân sự thì lực lượng 
cộng sản đã bắt đầu tấn công vùng đồng bằng với những trận đánh vào 
dịp Tết tại Bến Tre và Tây Ninh ở tây bắc  Sài Gòn. Về chính trị thì chính 
phủ Diệm càng ngày càng bị chỉ trích là độc tài, phe đảng và tham nhũng.

Cuối mùa Xuân 1960 một nhóm nhân sĩ họp nhau kiến nghị Tổng 
thống Diệm phải cải tổ toàn bộ chính phủ và chính sách, nhưng ông 
Diệm cho rằng nó cũng chỉ nằm trong một kế hoạch đòi dân chủ hóa, tự 
do hóa, một phong trào đang thịnh hành ở nhiều nước vào lúc ấy. Ngoài 
ra hai ông còn nghi ngờ có Mỹ đứng đàng sau giật giây vì khuyến nghị này 
lại giống như những lời cố vấn của Đại sứ Mỹ Elbridge Durbrow.

Tới mùa Thu 1960 thì có đảo chính: đạn bắn vào ngay phòng ngủ của 
TT Diệm. Đại sứ Mỹ Elbridge Durbrow cố vấn ông nên điều đình với phe 
đảo chính. Sau khi đảo chính thất bại, ông Durbrow lại khuyên phải kho-
an hồng với những sĩ quan liên lụy. Thế là từ bấy giờ giữa Dinh Độc Lập 
và Tòa Đại sứ Mỹ thì cơm chẳng còn lành và canh cũng chẳng còn ngọt.

Tại Washington, nội bộ Hoa Kỳ bất đồng ý với nhau giữa hai Bộ 
Ngoại giao và Bộ Quốc Phòng về TT Diệm. Riêng TT Eisenhower thì vẫn 
tiếp tục ủng hộ ông Diệm. Ngày Lễ Độc Lập 1960, ông viết thư nhắc đến 
những thành tích vẻ vang của lãnh đạo và nhân dân Miền Nam. *

* Ghi chú: chương này dựa vào 4 Tập của hồ sơ United States - Vietnam Relations 1945-1967 (và 

một số tác phẩm) với những số trang như được ghi trong Phần GHI CHÚ ở cuối sách. Chúng tôi không 

ghi chú về nguồn sau từng câu hay từng đoạn (vì không cần thiết) mà chỉ ghi chung cho cả chương.
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C ách đây gần nửa thế kỷ, máy lạnh là một loại hàng xa xỉ phẩm, nhất 
là tại các nước đang phát triển. Việt Nam ta lúc ấy là xứ nghèo lại 
đang trong hoàn cảnh chiến tranh. Ấy thế mà ở  Sài Gòn đã có một 

cao ốc “chọc trời” 10 tầng, gắn máy lạnh mát rượi. Trên nóc khách sạn có 
quán ăn sang trọng và bar rượu hấp dẫn, nơi quan khách quốc tế thường lui 
tới, nhất là vào lúc hoàng hôn. Nhâm nhi chai bia 33 hay ly rượu mạnh khi 
tiếng đàn accordeon dập dìu điệu tango, thực khách thưởng thức cảnh  Sài 
Gòn bao quát từ trên cao nhìn ra bờ sông trông thật ngoạn mục. Bởi vậy du 
khách ngoại quốc tới  Sài Gòn thì thường nghỉ ngơi tại nơi này. Nhưng không 
phải chi trong thập niên 1960 mà mãi mãi khách sạn này còn nổi tiếng vì 
cái tên của nó dính vào một văn kiện lịch sử gọi là “Tuyên ngôn Caravelle” 
(Caravelle Manifesto).

TUYÊN NGÔN CARAVELLE THÁNG 4, 1960
Ngày nay khi thấy bao nhiêu thảm cảnh tại Miền Trung Đông hiện lên 

TV hầu như hằng ngày: nào bom đạn, chết chóc, phá hoại, chém đầu, di tản 
thì ta lại càng quý trọng khoảng thời gian hòa bình và phát triển trong năm 
năm đầu tiên của Cộng Hòa Việt Nam. Nhưng vào thời điểm ấy thì khác: 
trong khung cảnh thanh bình, phong trào đòi tự do hóa, dân chủ hóa lại nổi 
lên như sóng cồn. Về phương diện chính trị, chính phủ bị chỉ trích là độc tài, 
tham nhũng, bè đảng. Cá nhân TT Diệm thì mang tiếng là khép kín, gia đình 
trị, thiên tư người Công Giáo. Bởi vậy tới năm 1960 tình hình ổn định đã bắt 
đầu chuyển hướng: mùa Xuân, bản “Tuyên Ngôn Caravelle” được công bố, 
tới mùa Thu lại có đảo chính, và cuối năm thì Mặt Trận Giải Phóng ra đời. 
Trong khung cảnh ấy, liên lạc Việt - Mỹ đang tốt đẹp bỗng đi tới bước ngoặt.

Tuyên ngôn Caravelle ngày 26 tháng 4, 1960 là kết quả những buổi họp 
của một nhóm thân hào, nhân sĩ, trí thức tại Khách sạn Caravelle (xem 
danh sách trong phần Phụ Lục cho chương này) để soạn thảo một kiến nghị 
gửi TT Diệm. Văn kiện này yêu cầu ông thay đổi toàn bộ chính sách để tự do 
hóa, dân chủ hóa, chấp nhận đối lập, cải tổ hành chính, chấm dứt nạn độc 
đảng, bài trừ tham nhũng, đầu cơ tích trữ, bãi bỏ cưỡng bách lao động (Khu 
Trù Mật). “Thưa Tổng thống, đây có thể là lần đầu tiên Ngài đã nghe những lời 
chỉ trích khắc nghiệt và không mấy vừa ý, nhưng đây là sự thật, một sự thật cay 
đắng và nghiêm khắc,” bản Tuyên Ngôn kết luận. Bản này được in bằng tiếng 
Anh và phân phát ngay cho các báo chí ngoại quốc. Nhóm này gồm 18 người, 
trong đó 11 người đã từng giữ chức bộ trưởng trong các chính phủ trước, kể 
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cả chính phủ Diệm. Vì vậy nó được dư luận quốc tế chú ý rất nhiều, cho rằng 
đây là phản ánh sự bất mãn trầm trọng của nhân dân. Đây có lẽ là một cơ hội 
tốt để TT Diệm thay đổi đường lối chính trị, nhưng thật không may là nó 
lại được công bố vào ngay lúc hai ông Diệm-Nhu đang lo ngại về những xáo 
trộn chính trị lớn lao tại Á Châu và những khu vực khác thí dụ như phong 
trào sinh viên biểu tình đòi dân chủ hóa ở Đại Hàn, Tổng thống Lý Thừa Vãn 
(Sygman Rhee) sắp phải từ chức, quân đội nổi loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, biểu tình 
lớn ở Nhật Bản, Tổng thống Eisenhower phải hủy bỏ chuyến viếng thăm 
Tokyo. Rồi tình hình quân sự ở bên Lào suy sụp: lực lượng của phe trung lập 
do Hoàng Tử Souvanna Phouma hợp lực với lực lượng Cộng sản Pathet Lào 
do Hoàng tử Souvanuvong lãnh đạo đang thắng thế. Biến chuyển bên Lào 
thì như vậy, tại Miền Nam thì tình hình an ninh từ năm 1960 bất chợt trở 
nên rất khó khăn. Theo như tin tình báo Hoa Kỳ thì việc mất Miền Nam vào 
tay cộng sản là có thể xảy ra nội trong năm 1960. Ngày 7 tháng 3, 1960, Đại 
sứ Mỹ ở  Sài Gòn, ông Durbrow đã phúc trình về Washington:

“Có nhiều dấu hiệu gia tăng cho thấy lực lượng cộng sản đang mở 
một chiến dịch để đánh phá Chính phủ của ông Diệm. Theo những 
nguồn tin của CAS (mật hiệu của CIA), lực lượng cán bộ võ trang 
của cộng sản ở Miền Nam đã gia tăng tới 3,000 trong vùng tây-nam, 
gấp đôi số lượng trong tháng 9... Một báo cáo mới đây của CAS cho 
thấy cộng sản có ý định mở rộng chiến tranh du kích trên toàn 
cõi Nam VN trong năm 1960, và họ tin chắc sẽ có thể thực hiện 
một cuộc đảo chánh trong năm nay...”

Trong bối cảnh ấy, hai ông Diệm-Nhu chỉ tập trung vào vấn đề quân sự 
và cho rằng Tuyên ngôn Caravelle cũng chỉ nằm trong một kế hoạch chính 
trị để đòi dân chủ hóa, tự do hóa do một số người theo Tây học, có chính 
kiến về những lý tưởng dân chủ của Phương Tây. Ông Cố vấn Nhu bình luận: 
“Nguyên việc chọn cái khách sạn máy lạnh lộng lẫy làm nơi để tung ra bản tuyên 
ngôn cũng đủ để thấy nhóm người này sống xa hoa, không sát thực tế, không gần 
nhân dân.”

RẠN NỨT GIỮA TT DIỆM VÀ ĐẠI SỨ MỸ DURBROW
Hai ông Diệm-Nhu nghi ngờ là có cố vấn Mỹ đứng đằng sau Tuyên ngôn 

Caravelle vì hai lý do: thứ nhất, thấy những kiến nghị về tự do hóa, tổ chức 
lại quân đội, cải tổ hành chánh đều là những điểm mà phía Hoa Kỳ đã cố 
vấn ông; thứ hai, không thấy có bất cứ một sự bàn bạc hay bất đồng ý kiến 
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nào giữa những người đến họp ở Caravelle. Trái lại tất cả 18 người đều đồng 
thuận và ký vào văn bản. Nó lại được in ngay bằng tiếng Anh rất lưu loát và 
phân phát cho các báo chí ngoại quốc. Rồi Đại sứ Mỹ Elbridge Durbrow lại 
dùng ngay bản tuyên ngôn này để chứng minh cho Tổng thống Diệm là tình 
hình đã đến chỗ khẩn trương nên phải cải tổ. Tuy ông Diệm nghi nhưng lúc 
ấy cũng không có chứng cớ gì rõ rệt về việc Mỹ đã nhúng tay vào việc này. 
Theo tác giả Moyar trong cuốn “Triumph Foresaken” thì phải đợi tới nhiều 
năm sau, trong một cuộc phỏng vấn về lịch sử truyền khẩu (oral history), 
Đại sứ Durbrow mới tiết lộ là thực ra thì một số người Mỹ đã giúp để viết bản 
Tuyên ngôn Caravelle. Lúc ấy, ông Durbrow muốn dùng văn kiện này để áp 
lực Tổng thống Diệm phải thay đổi nhân sự (đặc biệt là ông Nhu) và chính 
sách như đề cập dưới đây.

Sau vụ Caravelle, ông Durbrow lại nhận được tình báo nói ông Diệm đã 
nối tay với chính phủ Thái Lan để gửi một toán quân nhân là 100 người sang 
đánh phá bên Cao Miên vì Quốc vương Norodom Sihanouk đã để cho Cộng 
sản dùng lãnh thổ để xâm nhập Miền Nam, lại còn đòi thêm một phần đất 
nằm trong biên giới Việt. Việc này là trái với ý của ông Durbrow vị ông đang 
muốn cho Việt-Miên giao hảo tốt đẹp hơn. Ông đã tới gặp ông Diệm và chỉ 
trích gay gắt. Ông Diệm trả lời: “Tôi đang lo ngại về tình hình ở đây hơn là về 
tình hình ở Washington vì tôi thấy đang có sự thoái trào trong mối liên lạc Việt-
Mỹ do những báo cáo sai lầm (mà ngài nhận được).” Có thể TT Diệm không 
lo ngại về tình hình ở Washington vì ông vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ 
của TT Eisenhower.

Trong buổi họp chắc là Durbrow đã có những lời khiếm nhã nên ông 
Diệm hết sức buồn phiền. Sau khi ông Durbrow ra về, ông Diệm “nổi sùng 
xanh mặt” (white with anger), theo như Bộ trưởng Phủ tổng thống Nguyễn 
Đình Thuần kể lại. Sau đó ông Durbrow đề nghị Washington từ chối không 
cung cấp thêm quân viện theo như yêu cầu của ông Diệm.

[Tới đây, tôi nhớ đến câu chuyện về chuyến viếng thăm của Phái Đoàn 
Quốc Hội Hoa Kỳ vào đầu tháng Ba, năm 1975. Đặc biệt là hai nữ dân biểu 
Bella Abzug và Millicent Fenwick đã có thái độ hết sức khiếm nhã đối với 
Tổng thống Thiệu, và sau đó đề nghị cúp quân viện cho VNCH (KĐMTC, 
trang 239-262).]

NỘI BỘ MỸ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN VỀ TT DIỆM
Tuyên ngôn Caravelle và những lời chỉ trích của ĐS Durbrow đã vọng 
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về Washington. Vào ngày 9 tháng 5, 1960 trong buổi họp thứ 444 của Hội 
đồng An ninh Quốc gia, ông Robert Amory, giám đốc CIA lại dùng Tuyên 
ngôn Caravelle để chứng minh việc ông Diệm thất sủng với nhân dân. Ông 
Livingston Merchant, Bộ Ngoại Giao phát biểu: “Tôi hy vọng những gì đã 
xảy ra cho TT Lý Thừa Vãn ở Đại Hàn sẽ làm cho ông Diệm phải ngừng lại.” 
Mấy tuần trước, Thủ tướng Lý Thừa Văn đã phải từ chức vì những cuộc biểu 
tình của sinh viên.

[Tôi lại xin mở ngoặc ở đây để nhắc lại câu chuyện ông Thiệu nói với 
tôi về biểu tình: “Hễ khi nào anh thấy Mỹ yêu cầu tôi làm một chuyện gì mà tôi 
không nghe thì chỉ vài tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình” (Tâm tư TT Thiệu, 
trang 1)]. 

Về phe bênh ông Diệm thì có ông William Colby, trạm trưởng CIA tại  
Sài Gòn từ tháng 6, 1960. Ông cho rằng Đại sứ Durbrow chỉ đi lượm tin tức 
về phản ứng của nhân dân từ những người Việt nam trí thức, nói được tiếng 
Anh, tiếng Pháp, những người chính trị phòng trà. Colby cho rằng những 
đề nghị của Durbrow là trái ngược với bản năng của chính phủ và xã hội 
Việt Nam nên sẽ hoàn toàn thất bại. Về việc Durbrow khuyên ông Diệm 
loại bỏ ông Nhu, Chuẩn tướng Edward Landsadle cũng có ý kiến: “như vậy 
là muốn cắt đi cánh tay mặt của ông tổng thống. Ai là người được đề nghị 
thay thế? Và đây là phần quan trọng thứ hai của bất cứ bước đi nào, nhưng 
không thấy ông đại sứ nói tới trong đề nghị.”

Mặc dù những công kích và sắp tới lúc hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa 
ra tranh cử, TT Eisenhower vẫn cứ nhất mực ủng hộ Tổng thống Diệm. Ông 
nhận xét: “Ông Ngô Đình Diệm tỏ ra bình tĩnh, yên lặng và có một nhân 
cách hơn ông Lý Thừa Vãn.” Nói xong, ông còn cấm không được dùng viện 
trợ để hăm dọa ông Diệm. Trong mấy tháng sau đó, ông Durbrow yên lặng, 
không còn đòi hỏi phải trừng phạt ông Diệm nữa. Về phần ông Diệm cũng 
đã có nhiều biện pháp cải tổ, cởi mở hơn, bài trừ tham nhũng, và giảm bớt 
căng thẳng đối với Cao Miên. Ngày 30 tháng 8, 1960, chính ông Durbrow 
còn khen ông Diệm về những hành động này và gọi ông là “người quốc gia 
quyết tâm chống cộng duy nhất có thể tìm thấy.” Nhưng rồi đâu lại vào đấy. 
Vừa khen như vậy xong, chỉ trên hai tuần sau, vào ngày 16 tháng 9, ông 
Durbrow lại đề nghị về Washington là nếu ông Diệm không chịu có những 
hành động cải tổ mạnh mẽ thì Hoa kỳ có thể cần phải “xem xét những biện 
pháp khác và lãnh đạo khác.”
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PHE CHỐNG ÔNG DIỆM TẠI BỘ NGOẠI GIAO  
THẮNG THẾ

Tuy TT Eisenhower ủng hộ, nhưng tiếp theo đề nghị của ông Durbrow, 
vào ngày 7 tháng 10 Bộ Ngoại Giao vẫn cho phép ông đem những đề nghị cải 
tổ trình bày thẳng thắn với TT Diệm. Với thái độ chân thành và xây dựng, 
ông Durbrow đến gặp ông Diệm một tuần sau đó (15 tháng 10) để khuyến 
cáo ông và sau đó, trao lại cho ông một giác thư. Đây là văn kiện đầu tiên 
ghi những đề nghị của Hoa kỳ đối với Tổng thống Diệm trên giấy trắng mực 
đen. Trong báo cáo đề ngày 15 tháng 10, 1960 gửi Bộ Ngoại Giao về cuộc họp 
mặt với TT Diệm kéo dài một giờ mười lăm phút, Durbrow nói ông đã đọc 
cho ông Diệm nghe bản đề nghị của chính phủ Hoa Kỳ rồi nói:

“Tôi lại khẩn khoản yêu cầu Ngài lượng thứ cho phép tôi đưa ra 
một vấn đề hết sức nhạy cảm và tế nhị... Tôi nói đến sự chỉ trích 
ngày càng gia tăng nhắm vào bào đệ của ngài và bác sĩ (Trần 
Kim) Tuyến và tôi gợi ý rằng họ nên được trao cho nhiệm vụ 
khác ở ngoại quốc.”

Ông Durbrow báo cáo tiếp: “Nghe tôi nói, ông Diệm không ngắt lời tôi 
nhưng phong cách của ông ta xem ra có vẻ hơi buồn, và tôi nhận thấy ông 
hơi bị tổn thương.” Trước khi tạm biệt, ông Durbrow trao cho ông Diệm 
một văn kiện, sau đây là một vài đoạn:

Giác thư trao tay cho tổng thống Diệm: 
“Thưa Tổng thống, trong cuộc đấu tranh chống Việt Cộng để tồn 
tại, Ngài đã có những biện pháp khôn ngoan liên quan tới những 
lực lượng an ninh của Chính phủ. 
“Tuy nhiên, mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi về tình hình 
hiện nay được căn cứ không những trên sự đe dọa an ninh do Việt 
Cộng gây ra mà còn trên điều mà đối với chúng tôi dường như là 
sự suy thoái trong sự ủng hộ chính trị của nhân dân đối với Chính 
quyền của Ngài... 
“Chúng tôi đề nghị Ngài cứu xét những thay đổi trong Nội các xem 
như một phần cần thiết của những biện pháp mạnh mẽ phải có để 
gia tăng sự chú tâm và ủng hộ của dân chúng... Phải có hành động 
cứng rắn để triệt bỏ cái cảm tưởng rằng có sự ưu đãi và phe đảng 
trong việc thăng cấp và bổ nhiệm nhân sự trong quân đội... Chúng 
tôi đề nghị bổ nhiệm một hay hai thành viên phe đối lập không 
Cộng sản vào Nội các... 
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“Trong việc hợp lý hóa và đơn giản hóa những phương thức điều 
hành công việc trong Chính phủ, chúng tôi đề nghị tìm những 
phương thức mới để khuyến khích những thành viên Nội các đảm 
đương thêm trách nhiệm thay vì cứ luôn luôn đệ trình những vấn 
đề tương đối nhỏ nhặt lên Tổng thống... 
“Chúng tôi muốn đề nghị Ngài hoán cải bản chất của Đảng Cần 
Lao từ tính cách bí mật của nó hiện thời sang tính cách một chính 
đảng bình thường hoạt động này là để hủy bỏ cái bầu không khí 
bí mật và sợ hãi và làm giảm thiểu hành động công khai, hoặc giả 
thậm chí giải tán nó đi... Mục đích của nghi ngờ trong dân chúng về 
sự có biệt đãi và tham nhũng mà chính tình trạng bí mật của Đảng 
Cần Lao đã tạo ra...

TT EISENHOWER GỬI THƯ CHÚC MỪNG  
NGÀY QUỐC KHÁNH

Nhưng đang khi TT Diệm buồn phiền về lập trường của Đại Sứ Mỹ thì 
chỉ hai tuần sau buổi họp, ông lại nhận được một bức thư hết sức tích cực của 
chính TT Eisenhower nhân dịp lễ Quốc Khánh 1960. Đây là lá thư cuối cùng 
trước khi TT Eisenhower chấm dứt hai nhiệm kỳ. Trong thời gian ròng rã 8 
năm (1952-1960) ông đã rất quan tâm, dành nhiều công sức cho Việt Nam 
trên căn bản học thuyết Đôminô như đã đề cập trong những chương trước, 
đặc biệt là đã giúp TT Diệm khai sinh ra nền Cộng Hòa. Mặc dù những khó 
khăn giữa ông Diệm và Bộ Ngoại Giao, bức thư vẫn đề cao những thành 
công của TT Diệm, đặc biệt nhắc đến phẩm chất về sự cương quyết và táo 
bạo trong việc lấy quyết định dẹp Bình Xuyên. Độc giả có thể tưởng tượng 
khi TT Diệm đọc thư này ông đã suy nghĩ gì trước những lời chỉ trích và cố 
vấn của Đại sứ Durbrow?

Như một hành động để ủng hộ TT Diệm, ngày 25 tháng 10, 1960 chính 
Tòa Bạch Ốc đã công bố bức thư của TT Eisenhower gửi TT Diệm nhân ngày 
Lễ Quốc Khánh 26 tháng 10 (thư để ngày 22 tháng 10, 1960):

White House, 
Ngày 22 tháng 10, 1960
Thưa Tổng Thống,
Đồng hương tôi và cá nhân tôi rất tự hào gửi tới Ngài và nhân 
dân Việt Nam lời nguyện chúc tốt đẹp của chúng tôi nhân dịp kỷ 
niệm thứ năm việc thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa.  
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“Chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà Ngài và 
nhân dân Việt Nam đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một 
tình huống nguy hiểm đến độ mà nhiều người đã coi như là vô 
vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở Miền 
Nam đã nhường chỗ cho trật tự, và tiến bộ đã thay thế cho tuyệt 
vọng, tất cả với một tốc độ quá nhanh chóng.” 
“Trong những năm vừa qua, chúng tôi vui mừng quan sát thật 
rõ ràng sự việc là Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã phải đối 
mặt với Cộng cản, là mối nguy hiểm lớn lao nhất đối với nền độc 
lập của nước Ngài, Ngài và đồng hương của Ngài đã sử dụng sức 
mạnh một cách hữu hiệu để chấp nhận thử thách về cả hai mặt, 
vừa xây dựng đất nước, vừa phải chống lại với chủ nghĩa đế quốc 
Cộng sản. 
“Trong năm năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập nước Cộng hòa, 
nhân dân Việt Nam đã phát triển đất nước của họ trong hầu hết 
các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi một thí dụ. Tôi được thông 
báo rằng năm ngoái hơn 1,200,000 trẻ em Việt Nam đã có thể đi 
học trường tiểu học, như vậy là nhiều hơn gấp ba lần so với năm 
năm trước đó. Điều này chắc chắn là một yếu tố hết sức thuận lợi 
cho tương lai của Việt Nam. Đồng thời khả năng của Việt Nam 
để tự bảo vệ chống lại Cộng sản đã lớn mạnh không thể đo lường 
được kế từ khi họ tranh đấu hữu hiệu để trở thành một nước Cộng 
hòa độc lập. 
“Chính sự thành công cũng như sự giàu có tiềm năng và vị trí 
chiến lược của Việt Nam đã thúc đẩy những người Cộng sản ở Hà 
Nội, vì cay đắng đã thất bại không thể khống chế được toàn quốc 
Việt Nam nên đã gia tăng bạo lực nhằm tiêu diệt sự tự do của 
nước Ngài. 
“Mối đe dọa nghiêm trọng này, thêm vào sự căng thẳng và mệt 
mỏi của cuộc đấu tranh lâu dài để đạt được và củng cố nền độc 
lập, chắc chắn đã là một gánh nặng gây ra những giây phút căng 
thẳng và lo lắng cho hầu hết các trái tim con người. Tuy nhiên, 
từ sự quan sát lâu dài tôi đã cảm nhận được người Việt Nam trân 
quý sự độc lập và sức mạnh của mình đến mức nào, và tôi cũng 
hiểu Ngài đã hành động táo bạo ra sao để đưa dân tộc Ngài tới 
độc lập. Tôi cũng biết rằng sự quyết tâm của Ngài là một yếu 
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tố quan trọng trong việc bảo vệ được nền độc lập trong khi vẫn 
liên tục phát triển nền kinh tế quốc gia. Tôi tin tưởng rằng chính 
những đặc tính về sự quyết tâm và sự táo bạo ấy sẽ giúp Ngài đáp 
ứng được những đe dọa mới cũng như thỏa mãn được nhu cầu và 
ước mong của nhân dân Ngài để tiến bộ hơn nữa về mọi mặt. 
“Mặc dù trách nhiệm chính để bảo vệ độc lập trong quá khứ 
cũng như tương lai là luôn luôn thuộc về nhân dân Việt Nam và 
chính phủ của họ, tôi muốn đảm bảo với Ngài rằng bao lâu sức 
mạnh của chúng tôi còn hữu ích, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt 
Nam trong cuộc đấu tranh khó khăn nhưng đầy hy vọng trong 
tương lai.
Trân trọng
Dwight D. Eisenhower 

Như vậy, rất có thể là vì thấy chính Tổng thống Eisenhower là quyền lực 
cao nhất tiếp tục ủng hộ và ghi nhận những thành công của mình cho nên 
TT Diệm vẫn yên tâm và coi nhẹ những chỉ trích của đại sứ và Bộ Ngoại giao 
Mỹ? [Chúng tôi xin mở ngoặc để nhận xét thêm về tình trạng trống đánh 
xuôi kèn thổi ngược trong quá trình hình thành chính sách của Hoa Kỳ như 
ta thấy trong nhiều trường hợp khác, đặc biệt là trong Chương 17].

CƠM CHẲNG LÀNH: TT DIỆM NGHI ĐS DURBROW DÍNH 
LÍU VÀO CUỘC ĐẢO CHÍNH THÁNG 11, 1960

Đại sứ vừa cố vấn về cải tổ xong thì chỉ chưa tới một tháng sau đã có biến 
cố lớn. Ngày 11 tháng 11, 1960, Trung tá Vương Văn Đông chủ mưu một cuộc 
đảo chính, và Đại tá Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy Dù lãnh đạo. 
Chỉ một tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu (3 giờ sáng), 3 tiểu đoàn Dù đã chiếm 
được Bộ tư Lệnh biệt khu Thủ đô, Bộ Tổng Tham Mưu, Nha Tổng Giám đốc 
Cảnh sát Công an, nhà Bưu điện, và Đài Phát Thanh Quốc Gia. Nhưng tới 
sáng, vẫn chưa chiếm được Dinh độc Lập và Thành Cộng hòa. Theo tác giả 
Moyar, ông Diệm suýt chết vì một khẩu đại liên đặt ở phía Tòa Án (Palais de 
Justice) nhả đạn ngay vào cửa sổ phòng ngủ của ông, chỉ trên mặt giường 
vài phân. May thay là ông Diệm vừa đứng dậy đến tủ lạnh lấy ly soda uống, 
không thì đã nát thân.

Lúc 2 giờ 10 sau trưa, Bộ trưởng Thuần gọi Đại sứ Durbrow để thông 
báo cho ông biết là quân tiếp viện cho lực lượng tại Dinh Độc Lập đang từ 
Mỹ Tho và Biên Hòa tiến về Sài Gòn:
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- “Như vậy có phải là dùng lực lượng này để giải vây cho dinh tổng thống 
hay không?” ông Durbrow hỏi.
- “Tôi nghĩ vậy,” ông Thuần đáp. 
- “Tôi hy vọng Ủy ban cách Mạng và Tổng thống Diệm có thể họp lại để 
đồng ý cộng tác với nhau, vì một cuộc nội chiến chỉ có lợi cho Cộng sản.” 
Durbrow trả lời, “và nếu bên này hay bên kia phải làm một vài nhượng 
bộ để đi tới một thỏa thuận thì tôi tin rằng đó là điều nên mong muốn để 
bảo đảm được sự đoàn kết chống Cộng sản.” 

Khi quân đội nổi loạn bắn tổng thống mà đại sứ lại khuyên nhượng bộ 
làm ông Diệm hết sức bất bình. Theo tác giả Moyar thì “sáng sớm ngày hôm 
sau, khi cuộc điều đình giữa hai bên còn đang tiến hành, quân đội đảo chính 
lại pháo vào Dinh Độc Lập, đồng thời lãnh đạo cuộc đảo chánh kêu gọi nhân 
dân đô thành tới trước Dinh để phản đối chính phủ Diệm. Nghe theo tiếng 
gọi, mấy trăm người kéo tới, hô hào đả đảo. Lực lượng bảo vệ Dinh nổ súng 
làm thiệt mạng 13 người dân và một số khác bị thương.”

Nghe thấy có đổ máu, đồng thời nhiều đoàn quân đang kéo về, ông 
Durbrow lại gọi điện thoại cho ông Diệm yêu cầu ngưng bắn ngay tức khắc: 
“Toàn thể nhân dân sẽ nổi dậy chống cả hai bên và như vậy Cộng sản sẽ chiếm 
ngay đô thành. Nếu cuộc tắm máu không ngừng ngay, tất cả Việt Nam sẽ rơi vào 
tay Cộng sản trong một thời gian ngắn.” Durbrow tỏ ý vô cùng bất mãn là ông 
Diệm đang giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Rồi chỉ mấy giờ sau khi đảo chính 
thất bại, Durbrow lại vào Dinh Độc Lập khuyên ông Diệm nên đối xử khoan 
hồng với những người lãnh đạo cuộc đảo chính.

Thế là từ bấy giờ cơm chẳng còn lành và canh chẳng còn ngọt. Ông Diệm 
nghi ngờ là chính ông Durbrow cũng đã dính líu tới vụ này. Sự căng thẳng 
Diệm-Mỹ ngày một leo thang cho tới đỉnh vào mùa Thu 1963.

CHUẨN TƯỚNG LANDSDALE BÊNH TT DIỆM
Cùng ngày nổ súng, tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Chuẩn tướng Lands-

dale lại một mực bênh ông Diệm và phân tích rõ ràng về vụ đảo chính. Ông 
cho rằng ông Diệm đã học được một bài học, nhưng không phải bài học là 
phải cải tổ, nhưng là bài học để phải cẩn thận hơn nữa, kiểm soát chặt chẽ 
hơn nữa đối với quân đội. Landsdale liên tục gửi hai bản phân tích ngày 11 
và 15 tháng 11, 1960:

Ngày 11 tháng 11, 1960 
Phiếu trình gửi Thứ trưởng Douglas 



khi đồng minh nhảy vào   [ 271 ]

Người gửi: Chuẩn tướng Lansdale, OSO/OSD 
Đề mục: Việt Nam
“Tiếp theo tin Tổng thống Diệm đã dẹp tan được cuộc nổi loạn ở 
Sài Gòn và đang mau lẹ tái thiết lập quyền bính của ông, tôi thiết 
tưởng ta nên suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra sau đó. Sau đây là một 
vài cảm nghĩ cá nhân sơ khởi có thể hữu ích trong việc cứu xét tình 
hình.
Cuộc nổi loạn chắc chắn đã dạy cho ông Diệm một bài học. Rất có 
thể ông cho rằng bài học này đã dạy cho ông không thể tin cậy một 
số thành phần rộng lớn trong quân đội và có thể là ông còn nghi 
ngờ luôn cả sự hữu ích về việc cài đặt các cố vấn của Phái bộ MAAG 
trong các đơn vị quân đội Việt Nam. Nghĩ cho cùng thì các sĩ quan 
và binh sĩ trong cuộc nổi loạn đã khá thân cận với giới quân sự Mỹ. 
Bởi vậy, có thể ông ta sẽ có khuynh hướng năm quyền chỉ huy quân 
lực chặt chẽ hơn và làm một cuộc chinh lý do đích thân ông chỉ 
đạo. Nếu quả như vậy thì sẽ khiến cho vai trò của Tướng McGarr 
(người quý mến ông Diệm) với chính phủ Diệm trở nên vô cùng 
quan trọng cho Hoa kỳ.” 

Landsdale đề nghị từ nay nên để Tướng McGarr được toàn quyền thảo 
luận với Tổng thống Diệm càng thân thiết và càng liên tục càng tốt miễn sao 
đạt được những mục tiêu của Hoa kỳ, mà không cần ông Đại sứ phải đòi hỏi 
cứ mỗi năm phút McGarr phải thỉnh ý ông. Ngoài ra cũng nên triệu hồi ông 
Durbrow về nước:

“Đương nhiên, bài học mà chúng ta muốn ông [Diệm] học được 
là ông cần phải thay đổi một vài lề lối của ông ta, bởi vì có một số 
người đã cảm thấy điều đó mạnh mẽ đủ để cầm súng chống lại ông. 
Bình thường ra, đó là việc của ông Đại sứ khi cần phải đạo đạt lên 
vị Quốc Trưởng quan điểm của Hoa kỳ về những vấn đề nội bộ tế 
nhị như vậy. Tuy nhiên, tôi không tin rằng Đại sứ Durbrow còn giữ 
được chút uy tín cá nhân nào. Ông Diệm chắc là cảm thấy Durbrow 
đã về hùa với đám loạn quân về phương diện tình cảm. Có lẽ ông 
còn cảm thấy rằng những ý kiến của Durbrow trong những tháng 
vừa qua đã góp phần khơi lên cuộc nổi loạn. Cho nên tiện nhất là 
đưa Durbrow ra khỏi Sài Gòn. Có một cách làm hay nhất là triệu 
hồi gọi ông ta về nước để tham khảo.”
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LANDSDALE SO SÁNH HAI ÂM MƯU ĐẢO CHÍNH  
1954 VÀ 1960

Chỉ bốn ngày sau, Landsdale lại gửi một văn bản nữa để so sánh biến cố 
1954 khi Tướng Nguyễn Văn Hinh công khai nổi loạn và biến cố 1960:

Ngày 15 tháng 11, 1960 
Phiếu trình gửi Thứ trưởng Douglas 
Người gửi: Chuẩn tướng Lansdale, OSO/OSD
Đề mục: Việt Nam
“Trong việc xác định chính sách của Hoa kỳ đối với Việt Nam trong 
tương lai gần kề, những nhận định cá nhân của tôi sau đây có thể 
hữu ích:
Để đối phó với những người lãnh đạo cuộc đảo chánh 1960 và tiếp 
nhận khuyến cáo của Hoa Kỳ về việc trừng phạt, Tổng thống Ngô 
Đình Diệm sẽ nghĩ tới sự phản loạn của Tướng Hinh năm 1954. Khi 
ấy, ông Diệm đã được thuyết phục để cho ông Hinh và những sĩ 
quan nòng cốt của ông ra đi mà không bị trừng phạt. Một vài tuần 
lễ sau đó, nhóm người này đã xúi giục các giáo phái nổi loạn chống 
ông Diệm và kết quả là sự đổ máu ghê gớm trong tháng 3 và tháng 
4, 1955... 
Những biến cố 1954 và 1960 có nhiều điểm giống nhau khiến cho 
ông nhớ ngay đến bài học 1954. Cả hai biến cố đều xảy ra vào tháng 
11. Người lãnh đạo quân sự của mỗi biến cố đều nói rằng trường 
hợp Nasser ở Ai Cập đã cho họ cảm hứng và họ đều có liên hệ khá 
mật thiết với cựu hoàng Bảo Đại. Cả hai đều có những chuơng trình 
không xác thực về mục tiêu chính trị, được tuyên bố như là những 
lý tưởng chung chung nghe giả tạo như tờ giấy bạc 3 đôla (ý nói tiền 
giả vì Mỹ không in tờ 3 đôla - lời tác giả) đối với những người mà họ 
muốn lôi kéo theo chính nghĩa của họ, nhưng lại trùng hợp với một 
bản phân tích của Pháp về những ước muốn của Đại sứ Hoa Kỳ và 
ban tham mưu chính trị của ông. Cả hai (phe muốn đảo chính năm 
1954 và 1960) đều tin chắc rằng những đơn vị Quân đội sẽ không 
hành động chống lại họ; cả hai đều ve vãn những giáo phái và các 
chính đảng giống nhau, cả hai đều có chung những thân hữu và 
người quen biết ở Pháp và Cao Miên. 
Những hành động của ông Đại sứ chắc chắn đã làm cho Tổng thống 
Diệm càng nghi ngờ sâu đậm hơn nữa về ý đồ của ông ta. Ông Diệm 
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không thể không suy nghĩ về những mục tiêu của Hoa kỳ khi do 
một phát ngôn viên như Durbrow nói ra. 
Trong giờ phút nghiêm trọng nhất của cuộc đảo chánh, ông Đại sứ 
Hoa Kỳ đã thúc giục ông Diệm chấp nhận những yêu sách của quân 
phản loạn để tránh đổ máu. Trước đó, ông cũng đã thúc đẩy những 
người khác khuyên ông Diệm thỏa hiệp với quân phản loạn. Quan 
điểm có thiện ý nhất mà ông Diệm có thể có là Đại sứ của chúng 
ta là người đã nhận được thông tin sai lầm, nhưng rồi ông cũng có 
thể tin rằng ông Đại sứ đã quá cả tin những người không đáng tin, ở 
Việt Nam đó là những kẻ thù của ông Diệm. 
Thật ra thì Đại sứ Durbrow cũng không hoàn toàn đáng trách 
về những lỗi lầm của ông. Chính là nhân viên Văn phòng Đông 
Nam Á (bộ Ngoại giao) qua điện văn số 775 của Bộ Ngoại giao, 
đã khuyến cáo ông Đại sứ can thiệp vào công việc nội bộ của 
Việt Nam không đúng lúc và làm cho đối tác mất tinh thần...” 

Landsdale tiếp tục thúc đẩy sự tiến cử Tướng McGarr lên đại sứ, khen 
ngợi sự khôn ngoan của viên tư lệnh Phái bộ Viện trợ Quân sự (MAAG):

“Cả quân phản loạn lẫn quân trung thành với chính phủ đều tìm 
đến ông Mc Garr để xin ý kiến. Dường như ông đã đối xử với họ một 
cách hoàn toàn lương thiện và vô tư, điều này sẽ làm tiềm năng ảnh 
hưởng của ông với giới quân sự Việt Nam tăng lên trong tương lai... 
Những nhận định trên đây tôi đưa ra trên cơ sở là những người 
làm chính sách nhất thiết phải am hiểu sâu sắc hơn về những 
nhân sự và biến cố ở Việt Nam, nếu chúng ta muốn giữ vững nền 
tự do cho Đông Nam Á. Việt Nam là con bài chủ yếu của chúng ta 
trong vùng này và ta cần phải ứng đối với nó một cách đúng đắn.”

“BIẾN ÔNG DIỆM THÀNH VUA LÊ LỢI TÂN THỜI  
KIỂU MỸ?

Đầu năm 1961, khi Hoa Kỳ có tổng thống mới là John F. Kennedy, ông 
Landsdale lại được gửi sang Việt Nam để thẩm định tình hình. Khi về Wash-
ington, ông viết một báo cáo dài tiếp tục bênh ông Diệm nhưng tiên đoán sẽ 
có đảo chánh. Chỉ trích những người chống đối ông Diệm, Landscale viết:

“Nhiều người muốn tôi làm một phép lạ, đó là biến ông Diệm 
thành ra một Vua Lê Lợi tân thời và theo kiểu Mỹ. Nhưng việc 
này đòi hỏi nhiều hành động hơn là chỉ dùng mánh lới hoặc 
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một câu trả lời đơn sơ. Nó đòi hỏi nhiều công sức và những 
công tác để theo dõi.”

Để nối lại tình cảm bị sứt mẻ Mỹ-Việt, Landsdale đề nghị nên thay đổi 
bản chất của liên hệ này từ căng thẳng tới thân mật hơn, trên nguyên tắc tôn 
trọng lẫn nhau. Do vậy, việc cần thiết là phải thay đổi nhân sự, đặc biệt là 
triệu hồi Đại sứ Durbrow và Giám đốc cơ quan viện trợ USOM là ông Gard-
ner về Mỹ. Về việc cựu đại sứ Durbrow cứ thôi thúc ông Diệm loại bỏ ông 
Nhu, Landsdale biện hộ:

“Thực tế là ông Diệm tin vào ông Nhu trong một số công việc mà 
ông ta không thể tin được ai khác... Nhu là cánh tay mặt của ông 
Diệm, bởi vậy, thay vì cứ đòi ông Diệm phải dẹp ông này đi, cách 
tốt hơn là ta nên tập trung để ảnh hưởng vào cánh tay mặt của ông 
ta một cách hữu hiệu.” 

Lời đề nghị của Landsdale về thay đổi nhân sự đã được Tổng Thống John F. 
Kennedy nghe theo. Tuy nhiên kể từ cuối năm 1960, tình hình hữu nghị gắn bó 
Việt-Mỹ đã bắt đầu có chiều hướng phai nhạt thật nhanh mặc dù được cải thiện 
vào năm đầu của tân tổng thống Hoa Kỳ như được đề cập trong Chương sau.

Đại sứ Mỹ Elbridge Durbrow. (trên). 

Hình Trumanlibrary.org

Tồng thống Ngô Đình Diệm nhận 

ủy nhiệm thư từ Đại sứ Mỹ Elbridge 

Durbrow (trái). Hình: Sách của 

Ronald Bruce Frankum, Jr.
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CHƯƠNG 15
THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN VỚI 

KENNEDY

Mối giây liên lạc Việt-Mỹ đang căng thẳng cuối năm 1960 bỗng đổi 
chiều vào đầu năm 1961 khi Hoa Kỳ có Tổng thống mới. Nghị sĩ John F. 
Kennedy lên kế vị TT Dwight Eisenhower. Ở tuổi 42, ông là tổng thống 
Mỹ trẻ nhất. Ngày đăng quang ông hùng biện tuyên bố một lập trường 
hết sức cứng rắn ‘để bảo đảm sự sống còn và sự thành công của tự do.’

Vừa tuyên bố như vậy thì ông phải đối diện ngay với thực tế và chịu 
hai cái thất bại liên tục, một ở Lào và một ở Cuba. Ông tâm sự: “Tôi không 
thể chấp nhận cái thất bại thứ ba,” rồi tập trung vào Việt Nam, quyết định 
đẩy mạnh nỗ lực chiến thắng Cộng sản. Hai đơn vị chiến đấu cộng thêm 
một đơn vị công binh được gửi tới đóng trên cao nguyên và một Đoàn 
Biệt kích (Special Force) tới Nha Trang giúp huấn luyện quân đội. Đây 
chỉ là bước đầu của sự thay đổi sứ mệnh người quân nhân Mỹ: từ cố vấn 
và yểm trợ chuyển sang chuẩn bị khả năng chiến đấu và tham chiến.

TT Diệm nhận được bức thư đầu tiên của TT Kennedy đề nghị Hoa 
Kỳ tiếp tay với ông để ‘tăng cường nỗ lực chiến thắng và đẩy mạnh sự tiến 
bộ kinh tế và xã hội của Việt Nam’. TT Diệm hân hoan đáp ứng lời đề nghị 
này, nhưng đặt trên căn bản là “vì quyền lợi chung của cả hai nước” (chứ 
không phải chỉ vì quyển lợi của VNCH). Tình nghĩa hai bên thật nồng 
nàn, thắm thiết vào thuở ban đầu của nhiệm kỳ Kennedy. Nhưng TT 
Diệm ra đi quá sớm, rồi tới TT Kennedy 3 tuần sau. Rất tiếc là một lần 
nữa, VN đã mất đi cơ hội phồn thịnh dưới thời TT Kennedy. Số mệnh 
Miền Nam VN thật long đong.*
* Ghi chú: chương này dựa vào 3 Tập của hồ sơ United States - Vietnam Relations 1945-

1967 (và một số tác phẩm) với những số trang như được ghi trong Phần GHI CHÚ ở cuối 

sách. Chúng tôi không ghi chú về nguồn sau từng câu hay từng đoạn mà chỉ ghi chung 

cho cả chương.
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“H ỡi những người công dân Hoa Kỳ, hãy đừng hỏi xem tổ quốc 
làm được gì cho các bạn, hãy hỏi các bạn làm được gì cho tổ 
quốc,” vừa giơ tay tuyên thệ xong, tân tổng thống John F. 

Kennedy dõng dạc kêu gọi, mọi người vỗ tay hoan hô rần rần. Buổi sáng hôm 
ấy, ngày 20 tháng 1, 1961 chúng tôi thức dậy rất sớm, mặc quần áo chỉnh tề 
rồi đi tới Cabell Hall - Trung tâm Hoạt động của sinh viên trong khuôn viên 
đại học Virginia. Phải đi cho sớm thì mới dành được chỗ tốt, nếu chậm thì 
hết xem, vì nhiều sinh viên sẽ ngồi chắn ngay trước mặt cái tivi đen trắng 
bé xíu. Tôi thật náo nức vì sắp được xem lễ tấn phong Tổng thống Mỹ lần 
đầu tiên, và cuộc bầu cử tháng 11 năm 1960 đã hết sức sôi động, có thể là sôi 
động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho tới thời điểm đó. Ông Kennedy vừa trẻ, 
đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, lại có tài hùng biện. Ông đã mang tới cho 
nước Mỹ một luồng gió mới: bó đuốc Olympic đã chuyển từ tay thế hệ cao 
niên sang thế hệ trẻ trung. Trong kỳ bầu cử tổng thống năm ấy ông đã vượt 
được ba cái trở ngại lớn lao, đó là: (i) còn quá trẻ (lúc ra tranh cử chỉ mới 41 
tuổi); (2) theo đạo Công Giáo (gia đình Kennedy sùng đạo Công Giáo nổi 
tiếng) mà đa số người Mỹ lại theo đạo Tin Lành; và (3) ông chưa có kinh 
nghiệm về hành chính. Riêng về tôn giáo: lúc ông tranh cử thì nhiều người 
(nhất là ở miền Nam) đều cho rằng nếu lên chức tổng thống, ông Kennedy 
sẽ trung thành với Thánh Kinh và Đức Giáo Hoàng ở Vatican nhiều hơn là 
với Hiến Pháp và với nước Mỹ.

Nghe ông kêu gọi “Hỡi những người thanh niên” thì tôi thấy rất hùng 
biện, cân đối, nhưng thực ra thì cũng chỉ là nói tới “bổn phận” của người 
công dân. Người Mỹ thì chỉ nghe nhiều về cái “quyền” của con người, của 
công dân, chứ người Việt Nam ta thì từ bé đã hầu như chỉ nghe thấy hai chữ 
“bổn phận”: bổn phận làm con, bổn phận học trò, bổn phận người vợ, người 
chồng, người cha, người mẹ, bổn phận công dân. Có tiếng hò hét thật to khi 
Tổng thống Kennedy cao giọng dằn từng chữ: “Từ lúc này và nơi này, chúng 
tôi nhắn nhủ bạn hữu cũng như thù địch, rằng bó đuốc đã được chuyển sang tay 
một thế hệ người Mỹ mới - họ sinh ra trong thế kỷ này, kiềm chế vì chiến tranh, kỷ 
luật bởi một hòa bình khó khăn và cay đắng, tự hào về những di sản cổ xưa của 
chúng tôi.”

Thế là trúng tủ rồi: quyền hành đã được chuyển sang cho thế hệ trẻ. Bao 
nhiêu sinh viên bắt đầu có những ước mơ. Sinh ra ở Mỹ thì dù còn trẻ cũng 
có hy vọng làm tổng thống, chứ ở các nước khác thì vào thời điểm ấy khó có 
ai lên được vai trò lãnh đạo khi mới 42 tuổi.
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Trời Washington sáng ngày 21 tháng 1, 1961 có tuyết rơi lất phất. Chúng 
tôi còn nhớ mãi hình ảnh Tổng thống Dwight Eisenhower mặc chiếc áo 
măng tô đen, khăn quàng trắng, ngồi trên bục giữa những quan chức của 
chính quyền cũ. Xem ra phần đông là đã ‘có tuổi’. Eisenhower cũng vỗ tay, 
nhưng không thấy hăng hái lắm, mà cũng chẳng thấy ông cười. Kennedy tiếp 
tục: “Hãy để tất cả các dân tộc biết, dù họ muốn cho chúng tôi những điều lành 
hay điều dữ, rằng chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào, xốc vác bất cứ gánh nặng nào, 
đáp ứng bất luận thử thách gay go nào, yểm trợ bất cứ bạn bè nào, đối địch với bất 
cứ thù địch nào để bảo đảm sự sống còn và sự thành công của tự do.” Nhìn mặt 
các sinh viên chung quanh tôi, thì thấy khí phách bừng bừng, như vừa nghe 
kèn trumpet thúc quân ra trận. Nhìn vào mặt đám sinh viên ngồi chung 
quanh thì thấy cậu nào cậu ấy đầy khởi sắc.

(Chúng tôi xin mở ngoặc nơi đây để chia sẻ với độc giả: cuộc bầu cử TT 
Obama năm 2008 đã nhắc lại cho chúng tôi cuộc bầu cử 48 năm về trước. 
Cũng hai nghệ sĩ thượng viện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống sau 8 
năm quyền bính vào tay Đảng Cộng Hòa, cả hai đều bị chỉ trích là quá trẻ: 
ông Kennedy 42 tuổi, ông Obama 47 tuổi; cả hai phải vượt trở ngại lớn nhất 
là kỳ thị: ông Kennedy bị kỳ thị về tôn giáo còn ông Obama thì vì da mầu; cả 
hai đều dùng chiêu bài “phải thay đổi” chính sách (“Change”). Cuối cùng 
thì hai ông đều thắng cử. Chắc chắn là độc giả sẽ nghe thấy chữ “Change” 
thật nhiều trong kỳ tuyển cử 2016)

TT KENNEDY BỎ LÀO, TẬP TRUNG VÀO VIỆT NAM
“Nếu tình hình khẩn trương như vậy tại sao Ngài không hành động gì cả?” 

TT Kennedy hỏi ý kiến TT Eisenhower về chính sách đối với Lào. Ken-
nedy vừa tuyên bố cho cả thế giới nghe vào cuối tháng 1 rằng Hoa Kỳ sẽ 
xốc vác bất cứ gánh nặng nào để bảo đảm sự thành công của tự do, thì chỉ 
tới tháng 3, 1960 tình hình ở Lào đã đi đến chỗ khủng hoảng. Lực lượng 
Pathet Lào đánh chiếm cánh đồng Chum (Plain of Jars) ở miền trung Lào. 
Chính phủ thân Mỹ, Tướng Phoumi Nosavan lâm nguy nên cầu cứu Mỹ. 
Nosavan là người được Hoa Kỳ yểm trợ mạnh, nhất là từ tháng 5, 1959 (khi 
Đơn vị 559 Group 559 của Việt Minh sang Lào trong công tác tiếp vận vào 
Nam Việt Nam). Ngay ngày trước khi Kennedy tấn phong, Tổng Thống 
Eisenhower lúc làm bàn giao, đã căn dặn tân tổng thống phải nghĩ đến khả 
năng can thiệp trực tiếp bằng quân sự vào Lào. Kennedy hỏi lại là tại sao 
Ngài không hành động gì cả? TT Eisenhower trả lời: “Tôi cũng đã định can 
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thiệp đấy, nhưng không nghĩ rằng có thể mang quân vào khi một chính quyền 
mới (Kennedy) sắp bắt đầu.”

Tuy TT Eisenhower khuyên như vậy nhưng sau khi suy xét kỹ và bàn 
bạc với các cố vấn, TT Kennedy thấy Lào là nơi rất khó cho việc điều động 
quân đội: địa thế hiểm trở, lại bị bao quanh trong đất liền, không có lối ra 
biển. Như vậy rất khó cho việc tiếp vận. Ngoài ra, quân đội của Phoumi lại 
quá yếu. Bởi vậy, Kennedy quyết định chọn giải pháp nhân nhượng: điều 
đình để đi tới việc thành lập một chính phủ liên hiệp giữa các phe đối nghịch 
ở Lào: đây là một cách che đậy cho sự rút lui của Mỹ, ngược hắn lại với lập 
trường trong những tháng cuối cùng của chính quyền Eisenhower tại nước 
này. Việc này làm cho các lãnh đạo ở Á Châu nhất là TT Diệm hết sức lo âu. 
TT Diệm cho rằng rồi đây Mỹ cũng sẽ áp đặt một chính phủ liên hiệp vào 
Miền Nam. Một điểm chúng tôi sẽ nhắc lại trong Chương sau. [Nơi đây độc 
giả nhớ lại Hiệp định Paris năm 1973 đã sắp xếp một chính phủ liên hiệp ba 
thành phần cho VNCH].

Biến chuyển bên Lào thì như vậy, tại Miền Nam thì tình hình an ninh 
từ năm 1960 đã bắt đầu trở nên rất khó khăn như Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, ông 
Durbrow đã phúc trình về Washington vào tháng 3, 1960 như đề cập trong 
chương 14.

Đầu năm 1961 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi Chuẩn tướng Lansdale, 
lúc ấy là phụ Tá Quốc Phòng, sang Việt nam để thẩm định tình hình và xem 
xét những biện pháp cần thiết để kiến nghị với tân Tổng thống Kennedy. 
Ngày 17 tháng 1,1961 Landsdale nộp một báo cáo thật dài và chi tiết về tình 
hình tại Miền Nam. Ông nhấn mạnh: “Việt Cộng hy vọng sẽ chiếm lại miền 
đất phía dưới vĩ tuyến 17 nội trong năm nay, nếu có thể được, và đang tiến hành 
nhanh hơn là tôi nhận thức được qua các báo cáo từ Sài Gòn gửi về Washington.” 
Ông xác quyết lần nữa rằng “nếu để mất Miền Nam, phần còn lại ở Đông Nam 
Á sẽ là những mồi ngon cho Cộng sản, vì lực lượng phe ta ở đó đã tan rã. Một chiến 
thắng của Cộng sản sẽ là cú đấm mạnh vào uy tín và ảnh hưởng của Hoa Kỳ.”

Kennedy đọc rất kỹ tất cả những phân tích của Landsdale. Ông đã có 
nhiều thiện cảm với Landsdale sau khi đọc cuốn ‘The Ugly American’ của 
William Lederer và Eugene Burdick, và cuốn The ‘Quiet American’ của Gra-
ham Green. Landscale lại có nhiều kinh nghiệm về chống phong trào nổi dậy 
tại Phi Luật Tân, giúp tổng thống Romon Magsaysay dẹp đám phản loạn Huk-
balahap. Kennedy dự định đưa Landsdale sang Sài Gòn làm đại sứ, nhưng Bộ 
Ngoại giao không ủng hộ đề nghị này (vì Landsdale là người bên CIA).
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TT KENNEDY: “TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN CÁI 
THẤT BẠI THỨ BA”

“Chỉ trong một ngày, uy tín của Hoa Kỳ đã bị rớt xuống còn thấp hơn là trong 
tám năm dè dặt và thiếu quyết tâm của Eisenhower,” tờ báo Cordiere della Ser-
ra ở Milan (Ý) phản ảnh dư luận quốc tế sau vụ thất bại ở Cuba, lúc tiếng 
hịch của Tổng thống Kennedy còn đang vang dội oang oang. Vụ này như là 
một cú đấm vào mặt ông tân tổng thống. Làm sao đến tình huống này? Ngày 
17 tháng 4, 1961, chưa tới ba tháng sau khi Kennedy nhậm chức, một lực 
lượng 1,400 người thuộc cộng đồng người Cuba sinh sống ở Florida (từ sau 
khi Castro nắm quyền năm 1960) được CIA bảo trợ đã đổ bộ vào Vịnh Con 
Heo? (Bay of Pigs) để giúp nhân dân Cuba lật đổ ông Fidel Castro. Kế hoạch 
này đã được chuẩn bị từ thời Tổng thống Eisenhower, nhưng Kennedy đã 
cho lệnh xúc tiến do đề nghị của Allen Dulles, Giám đốc CIA và Tướng Ly-
man Lemnitzer, Tổng Tham Mưu Trưởng. Chẳng may, chỉ sau ba ngày, ngày 
20 tháng 4, cuộc đổ bộ hoàn toàn thất bại. Đoàn quân đổ bộ bị tiêu diệt, số 
còn lại bị mang ra xét xử ngoài công trường thể thao ở Havana. Tivi Cuba 
chiếu lên cho cả thế giới xem. Đây là một dịp hiếm có để Castro nhục mạ 
Hoa Kỳ, một thảm họa lớn lao về mặt tuyên truyền đối với Kennedy. Ông 
vừa dứt khoát là sẽ yểm trợ bất cứ bạn bè nào, đối địch với bất cứ thù địch 
nào để bảo đảm sự sống còn và sự thành công của tự do, mà bây giờ lại phải 
thua một đối thủ nhỏ bé. Như vậy, từ Lào tới Cuba, chỉ trong bốn tháng, hào 
quang của vị tân tổng thống đã mờ đi và uy tín của ông đã xuống thấp.

“Con số về thất bại mà tôi có thể bào chữa được phải có giới hạn. Tôi đã bị vụ 
Vịnh Con Heo (Bay of Pigs), tôi đã rút khỏi Lào, và tôi không thể chấp nhất cái 
thất bại thứ ba,” Kennedy trả lời giáo sư Galbraith, Đại sứ Mỹ ở Ấn độ và cũng 
là một người bạn thân của gia đình khi ông này khuyên Kennedy nên rút 
ra khỏi Việt Nam ngay (Galbraith là người hết mực chống đối Tổng thống 
Diệm - xem những chương sau).

THÁNG 4, 1961: CHUẨN BỊ “NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ 
CHIẾN THẮNG”

Ngược lại lời khuyến cáo của giáo sư Galbraith, TT Kennedy lại ra tay 
ngay, vì nếu không muốn chấp nhận thêm một thất bại thứ ba, ông phải có 
những biện pháp mau lẹ đối với tình hình ở Việt Nam như Lansdale đã phân 
tích. Ngay từ năm 1956, ông Kennedy (lúc ấy là Nghị sĩ) đã khẳng định:

“Việt Nam là nền tảng của Thế Giới Tự Do ở Đông Nam Á, là 
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đỉnh vòm của vòng cung (keystone to the arch), là ngón tay 
trên con đế (finger in the dyke).”

Bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông phàn nàn với Walter Rostow: “Bây 
giờ, tôi không thể nào chấp nhận cái thất bại 1954 nữa đâu.” Vì sao? Ông cho 
rằng “Vào năm 1954 khi Điện Biên Phủ lâm nguy, TT Eisenhower sau cùng 
đã quyết định không can thiệp bằng quân sự, nhưng lúc ấy, ông Eisenhower 
có thể đổ lỗi cho Pháp bất lực và lấy cớ là Mỹ không ủng hộ chính sách thuộc 
địa, còn bây giờ thì khác: Pháp đã rút về cả năm năm rồi và Miền Nam đã 
thành một nước Cộng Hòa, hoàn toàn độc lập. Nếu Mỹ rút lui thì các nước 
khác sẽ cho rằng vì chính sách của Mỹ cũng là thuộc địa nên đã thất bại 
giống như Pháp. Và như vậy thì uy tín của Mỹ sẽ ra sao?” Cho nên, ông Ken-
nedy quyết định ra tay hành động. Trước hết, ông xem xét và chấp thuận 
một Chương trình Chống Nổi Dậy (Counter-Insurgency Program - CIP), 
một kể hoạch đã được nghiên cứu dưới thời TT Eiswenhower. Chương 
trình này trị liệu một kế hoạch giúp tăng quân số Việt Nam thêm 20.000 
nữa, tăng từ 150,000 lên 170,000 và tài trợ một lực lượng Dân vệ để chống du 
kích. Nhưng chương trình ấy lại đặt một điều kiện “ăn miếng trả miếng” hay 
“bánh ít đi, bánh quy lại”(quid pro quo): điều kiện để thi hành chương trình 
này là Tổng Thống Diệm phải cải tổ về quân sự và hành chánh. Về quân sự, 
ông phải có chính sách tản quyền, để cho lãnh đạo quân sự (gồm 42 người: 
38 tỉnh trưởng, 3 tư lệnh quân khu, và Tham Mưu Trưởng) được chia sẻ 
quyền hành và hoạt động theo một kế hoạch hành động sẽ được cùng thiết 
lập. Về hành chánh, ông phải nới rộng chính phủ và mang một số người đối 
lập vào tham gia nội các. Đây là những điều kiện thật khó khăn đối với TT 
Diệm. Nhưng bây giờ thì đối với tân tổng thống nó lại không còn quá quan 
trọng nữa. Ông Kennedy quyết định ủng hộ ông Diệm và gạt bỏ việc đặt 
điều kiện ‘quid pro quo’ đòi ông Diệm phải thi hành thì mới có viện trợ. Đi xa 
hơn bước nữa, ngày 20 tháng 4, 1961, TT Kennedy chỉ thị cho ông Roswell 
L. Gilpatric, Thứ trưởng Quốc Phòng phải thành lập ngay một Ủy Ban Đặc 
Nhiệm Liên Bộ, để nghiên cứu gấp một “Chuơng trình của Tổng Thống dành 
cho Việt Nam.” Chương trình nghiên cứu gồm hai mục tiêu:

• Thẩm định tình hình hiện tại và khả năng Cộng sản đánh chiếm 
Miền Nam; và

• Đề nghị một loạt biện pháp quân sự, chính trị, kinh tế, công khai hay 
ngấm ngầm, để ngăn chặn việc Miền Nam bị mất vào tay Cộng sản. 

Chỉ một tuần sau, ngày 27 tháng 4, 1961 Gilpatrick hoàn thành và đệ 
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trình bản dự thảo của Ủy Ban Đặc Nhiệm. Ngày 6 tháng 5, Landsdale thay 
mặt Gilpatric đệ trình báo cáo cuối cùng, đề nghị những biện pháp để chiến 
thắng,” (“to win this battle”). Đây là một văn kiện lịch sử vì nó bao gồm 
những biện pháp đã thực sự được thi hành sau đó. Sau đây là một đoạn (gạch 
dưới là do tác giả):

Ngày 6 tháng 5, 1961 
Một Chương Trình Hành Động Để 
Ngăn Chấn Cộng sản Thôn tính Miền Nam 
1. Huấn luyện thêm 20,000 quân để thêm vào quân số 150,000 

(tất cả là 170,000) cho VNCH; 
2. Tăng cường và mở rộng phạm vi hoạt động của ban cố vấn 

MAGG để yểm trợ thêm cả lực lượng Nhân Dân Tự Vệ; 
3. Dùng viện trợ quân sự MAP (Military Assistance Program) 

để tài trợ toàn bộ lực lượng Địa Phương Quân ( hay Bảo 
Chính Đoàn - Civil Guard) là 68,000 người (tới lúc đó, chỉ 
tài trợ 32,000); 

4. Gửi một Đoàn Biệt kích (Special Force) tới Nha Trang để 
giúp huấn luyện Biệt động quân bản xứ; 

5. Nghiên cứu khả năng tăng quân số từ 170,000 lên 200,000;
6. Gửi sang Việt Nam hai đơn vị chiến đấu cộng thêm một 

đơn vị công binh, đóng ở trên Cao nguyên giúp thiết lập hại 
trung tâm đào tạo; 

7. Ngoài ra còn các biện pháp về chính trị, kinh tế, và tâm lý 
chiến. Về chính trị: quan trọng nhất là có những biện pháp 
giúp làm tăng thêm sự tin tưởng của Tổng thống Diệm và 
chính phủ của ông vào Hoa kỳ, như:
g Gửi một văn thư cho TT Diệm nói về ủng hộ của TT Ken-

nedy đối với sự lãnh đạo của ông Diệm trong công cuộc 
chống cộng; 

g Gửi Phó Tổng thống Lyndon Johnson mang thư Tổng 
thống Kennedy gửi cho Tổng thống Diệm sang Việt Nam 
để xác định việc ủng hộ của Hoa Kỳ.

[Nơi đây, tôi cũng xin nhắc lại là trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa, Tổng 
thống Richard Nixon cũng gửi những thông điệp nói về sự ủng hộ 
của ông đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Sau 
Hiệp định Paris, ông Nixon cũng gửi Phó Tổng thống Spiro Agnew 
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sang Việt Nam để tái xác định sự ủng hộ của Hoa Kỳ (Khi Đồng 
Minh Thảo Chạy, trang 113-115) ].

THÁNG 5, 1961: TỪ YỂM TRỢ TỚI TRỰC TIẾP CAN DỰ 
VÀO CHIẾN TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 5, Tổng thống Kennedy đã chấp thuận tất cả những đề 
nghị trên đây của Ủy Ban đặc Nhiệm: Bước đầu, gửi sang 400 quân sĩ lực 
lượng đặc biệt làm Cố vấn” và 100 người nữa sẽ tới sau. Đồng thời có lệnh 
mở đầu chiến dịch bí mật chống Miền Bắc. Và như vậy, Hoa Kỳ đã đổi sứ 
mệnh từ yểm trợ chiến đấu sang khả năng trực tiếp chiến đấu tại Miền Nam.

Tòa Bạch Ốc thông báo cho Bộ Ngoại giao về Huấn lệnh NSAM #52:
Huấn lệnh NSAM 52 
White House 
Ngày 11 tháng 5, 1961
Gửi ông Ngoại Trưởng

“Hôm nay Tổng Thống đã duyệt lại bản báo cáo của Ủy ban Đặc 
nhiệm về Chương trình Hành động để Ngăn chận Cộng sản Thôn 
tỉnh Miền Nam” và đã chấp thuận:
• Mục tiêu và quan niệm hành động của Hoa Kỳ là ngăn chận 

Cộng sản thôn tỉnh Miền Nam;
• Xây dựng một chính phủ vững mạnh, một xã hội càng ngày 

càng dân chủ;
• Khởi sự cho nhanh một loạt những biện pháp hỗ trợ liên 

quan với nhau về quân sự, chính trị, kinh tế tâm lý; cùng với
• Những biện pháp kín đáo khác để thực hiện mục tiêu này...
• Những biện pháp quân sự được Tổng Thống chấp thuận tại 

cuộc họp NSC ngày 29 tháng 4, 1961 nay được tái xác định...
• Đặc biệt, Tổng Thống chỉ thị xem xét ngay việc tăng quân 

số Việt Nam lên từ 170,000 tới 200,000...
• Hoa Kỳ sẽ tìm cách làm cho Tổng Thống Diệm và chính phủ 

ông tăng sự tin tưởng vào Hoa kỳ bằng một loạt những biện 
pháp và những thông điệp chung quanh chuyến viếng thăm 
Việt Nam của Phó Tổng Thống Johnson...

• Đại sứ Noiting được phép xem xét về một căn bản liên lạc 
mới đối với Việt Nam; và Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một chương 
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trình kinh tế tại Việt Nam để có những hiệu quả tức thời 
cũng như sự vững mạnh về lâu dài...”

McGeorge Bundy

TT DIỆM LO NGẠI RỒI MỸ CŨNG SẼ BỎ MIỀN NAM 
GIỐNG NHƯ LÀO

Nhưng Hoa Kỳ đã nhượng bộ hoàn toàn ở Lào, vậy liệu những hành động 
quyết liệt của TT Kennedy có bền vững hay không? Lúc ấy thì tình trạng Lào 
đã tác động mạnh mẽ vào tâm lý của các lãnh đạo ở Đông Nam Á. Chính phủ 
Diệm rất nghi ngờ về ý chí của Hoa Kỳ. Chính tình báo Mỹ NIE đã thẩm định 
rằng: “đã có những cảm nghĩ hết sức sâu đậm ở Đông Nam Á về những biến 
chuyển mới đây về khủng hoảng ở Lào. Các chính phủ nơi đây có khuynh 
hướng cho rằng cuộc khủng hoảng Lào là một thử thách tượng trưng giữa 
sức mạnh của Tây phương và Khối Cộng sản. Liệu Hoa kỳ có tiếp tục bảo 
vệ vùng này hay không? Thử thách rõ ràng nhất là khả năng bền vững của 
chính sách Hoa Kỳ tại Việt Nam.”

Ngày 21 tháng 4, trong một báo cáo, Landsdale nhận xét về Việt Nam:
“Về tâm lý - Việt Nam luôn nghĩ mình mới là đối tượng chính 
- và họ tự hỏi ‘khi tới lần chúng tôi, liệu sẽ có bị đối xử giống 
như Lào không’. Chính sách của Mỹ đã biến Lào thành nước trung 
lập với một chính phủ liên hiệp, làm cho TT Diệm hết sức lo âu 
vì nghĩ rằng sau Lào thì Mỹ sẽ tính đến việc trung lập hóa Việt 
Nam và áp đặt một chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Bởi vậy, 
Landsdale cho rằng việc chính là phải làm sao cho chính phủ Miền 
Nam tin tưởng rằng việc rút lui ở Lào không có nghĩa là sẽ rút 
khỏi Việt Nam.”

TT KENNEDY: “CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TIẾP TAY  
VỚI NGÀI”

Để làm tăng thêm sự tin tưởng vào Hoa Kỳ, Phó tổng Thống Lyndon 
Johnson được gửi sang thăm viếng TT Diệm. Tới Sài Gòn ngày 12 tháng 5 
ông mang theo sứ mệnh của tổng thống Kennedy là phải ‘tuyên bố sự ủng 
hộ mãnh liệt của Hoa Kỳ và lòng tin tưởng vào Tổng Thống Diệm’.

Ông Johnson trao cho ông Diệm bức thư của tân Tổng Thống Hoa Kỳ. 
Bức thư thuở ban đầu thật nồng ấm, thắm thiết (được in trong phần Phụ 
lục). Trong thư, TT Kennedy đã tỏ ra hết sức ủng hộ Miền Nam trong công 
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cuộc chiến đấu chống Cộng. Đặt trọng tâm vào công tác mới là Kế hoạch 
Chống Nổi dậy, ông thông báo việc chấp thuận tài trợ thêm 20,000 quân cho 
Việt Nam theo đề nghị của Tổng Thống Diệm, tăng thêm nhân số của Phái 
bộ Cố vấn và Viện trợ Quân sự, nới rộng nhiệm vụ của cơ quan này để bao 
gồm cả việc yểm trợ Dân Vệ Đoàn, yểm trợ cho toàn thể lực lượng Bảo an 
gồm 68,000 người, yểm trợ vật Lực lượng Giang thuyền Việt Nam để ngăn 
ngừa sự xâm nhập và tiếp liệu lén lút của Việt Cộng, đồng thời sẵn sàng cứu 
xét nhu cầu tăng cường thêm quân số cho quân lực cao hơn là số 170,000 
người như đã dự trù. Để chống nổi dậy, cần có một lực lượng chống du kích, 
nên Hoa Kỳ cũng sẽ cung ứng huấn luyện viên Lực lượng Đặc biệt. Ngoài ra, 
còn sử dụng chuyên viên quân sự để trợ giúp và cộng tác với quân lực Việt 
Nam trong các hoạt động y tế, an sinh, và công chánh thôn xã. Thêm vào 
những biện pháp quân sự, Hoa Kỳ sẽ yểm trợ cả những biện pháp chính trị, 
kinh tế và xã hội. Sau đây là vài đoạn:

White House
Ngày 8 tháng 5, 1961 
Kính gửi Ngài Ngô Đình Diệm 
Tổng Thống nước Việt Nam Cộng Hòa

Kính thưa Tổng Thống,
“Tôi đã yêu cầu Phó Tổng Thống Johnson thay mặt tôi sang Việt 
Nam để đích thân thăm viếng Ngài, để chuyển đến Ngài những lời 
chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi, để chứng kiến cuộc đấu tranh 
anh dũng của nhân dân Ngài chống Cộng sản xâm lăng... 
“Kể từ khi tôi nhậm chức các cộng sự viên của tôi và tôi đã quan 
tâm và chăm chú theo dõi diễn biến tình hình ở Việt Nam... Giờ 
đây tôi có thể nói với Ngài rằng, về phần chúng tôi, chúng tôi 
sẵn sàng tiếp tay với Ngài tăng cường nỗ lực để chiến thắng cuộc 
chiến đấu chống Cộng sản và đẩy mạnh sự thăng tiến xã hội và 
kinh tế của Việt Nam...
“Nếu nỗ lực khoáng đại chung này được Ngài chấp thuận, chúng 
tôi đã chuẩn bị hợp tác với chính phủ Ngài để khởi xướng một 
loạt hành động chung sức và hỗ tương yểm trợ trong nhiều lĩnh 
vực như quân sự, chính trị, và kinh tế... “Thưa Tổng Thống, trên 
đây là những đường nét lớn phác họa sự suy nghĩ của chúng tôi 
về cách làm thế nào để giúp Ngài và dân tộc Việt Nam kiên cường 
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tự lực trong cuộc đấu tranh cương quyết để đánh bại Cộng sản và 
mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. 
“Tôi tin tưởng Ngài sẽ thành công. Tôi rất chú tâm mong đợi phúc 
trình của Phó Tổng thống Johnson về những cuộc hội đàm với 
Ngài, và tôi sẽ đặc biệt vui mừng nếu được Ngài đích thân hồi âm...
Trân trọng, John F. Kennedy

Tại Sài Gòn, Phó TT Johnson hết lòng ca ngợi ông Diệm: “Ông là Win-
ston Churchill của Đông Nam Á.”Trong báo cáo cho Kennedy, ông nói thẳng 
là các nhà lãnh đạo ở Á Châu rất nghi ngờ ý chí của Hoa Kỳ. Trở về Washing-
ton, ông Johnson đề nghị Hoa kỳ phải có lập trường rõ ràng, và đi tới một 
quyết định:

“Ở Việt Nam, ông Diệm là một nhân vật phức tạp đang bị bù đầu về 
nhiều vấn đề. Ông ta có những đức tính đáng khâm phục, nhưng xa 
cách dân chúng, và thân cận ông ta là những người kém tài đức hơn 
ông ta. Có thể cứu được xứ này nếu chúng ta hành động nhanh 
chóng và khôn ngoan. Chúng ta phải quyết định hoặc ủng hộ ông 
Diệm hoặc để cho Nam Việt Nam sụp đổ.” 
“Cuộc chiến đấu chống Cộng sản phải được tiến hành mạnh mẽ và 
kiên quyết ở Đông Nam Á để đạt được kết quả ở đó, nếu không thì 
Hoa Kỳ phải bỏ Thái Bình Dương và rút tuyến quốc phòng về tận 
bờ California. 
“Không phải là ta đã thua một cuộc chiến tại Đông Nam Á, và sự 
thất bại nơi đây sẽ có thể tránh được. Yếu tố then chốt đối với người 
Châu Á trong việc bảo vệ tự do là sự tin tưởng vào Hoa Kỳ... 
“Việt Nam và Thái Lan, những nơi quan trọng nhất đang gặp nhiều 
rắc rối lại là cốt yếu đối với Hoa Kỳ. Những khu vực này đòi hỏi sự 
chú ý của những người tài giỏi nhất của chúng ta, dưới sự chỉ đạo 
chặt chẽ của Washington, trong các vấn đề kinh tế, chính trị và 
quân sự... 
“Càng sớm càng tốt Hoa Kỳ phải lấy một quyết định là liệu chúng 
ta có tìm cách đối phó với sự bành trướng của Cộng Sản hiện nay 
ở Đông Nam Á hay bỏ cuộc. Khi lấy quyết định này phải nhận thức 
đầy đủ về những phí tổn rất nặng nề và liên tục về tiền bạc, nỗ lực 
và uy tín của Hoa Kỳ. 
“Đồng thời ta cũng phải hiểu rằng vào một lúc nào đó, khi những 
cố gắng khác đã bị thất bại, chúng ta phải đương đầu với một quyết 
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định thêm nữa, đó là hoặc chúng ta đưa một lực lượng lớn lao của 
Hoa Kỳ vào khu vực đó hoặc cắt giảm tổn thất của mình và rút lui. 
Chúng ta phải chủ động trong quyết định này... Tôi đề nghị chúng 
ta tiến hành một chương trình rõ ràng và mạnh mẽ.”

TT DIỆM: “VIỆT NAM ĐÁP ỨNG TRÊN CĂN BẢN QUYỀN 
LỢI CHUNG CỦA CẢ HAI NƯỚC

Ngày 15 tháng 5, 1961 Tổng Thống Diệm phúc đáp lá thư của Tổng 
Thống Kennedy: Chính phủ Miền Nam chấp nhận những đề nghị của Hoa 
Kỳ và đặt vấn đề trên một bình diện quyền lợi hỗ tương của cả hai nước (văn 
bản nguyên thủy được in lại ở phần Phụ Lục). Độc giả lưu ý là nhân dịp này 
Tổng Thống Diệm đã bắt đầu phàn nàn với vị tân Tổng Thống về việc quan 
chức Mỹ ở Sài Gòn cứ tự tiện hành động mà không tham khảo với chính phủ 
VNCH, phản ảnh tâm lý ông về chủ quyền quốc gia. Ông cũng nói đến sự 
quan ngại của ông tới chính sách của Mỹ về Lào:

Phủ Tổng Thống
 Ngày 15 tháng 5, 1961 
Kính gửi Ngài John F Kennedy 
Tổng Thống Nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 
Thưa Tổng Thống,
...
“Bức thư đầy ân cần và cảm thông của Ngài đề ngày 8 tháng 5, 
1961, do Phó Tổng Thống trao đến tay tôi, chứa đựng nhiều đề 
nghị khôn ngoan và nhìn xa thấy rộng... Cho nên, tôi đã hoan hỉ 
và không do dự khẳng định với Phó Tổng Thống Johnson rằng 
Chính phủ Việt Nam chấp nhận những đề nghị trong quí văn thư, 
là cộng tác với chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng một loạt hành động 
chung, hỗ tương, yểm trợ, để dành thắng lợi trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam và để đẩy mạnh sự phát 
triển của nước chúng tôi... 
“Trong các cuộc đàm thoại thẳng thắn và có kết quả của chúng 
tôi, Phó Tổng Thống Johnson đã có nhã ý yêu cầu tôi gợi ý cho biết 
những nhu cầu nào mà chúng tôi cho là khẩn cấp nhất... Tôi đã 
vô cùng hài lòng về cử chỉ lịch sự và ân cần này của vị Phó Tổng 
Thống lỗi lạc của Ngài, đặc biệt là vì chúng tôi đã thường không 
được hỏi ý kiến về nhu cầu của chúng tôi.
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“Những biến chuyển gần đây tại Lào đã làm nổi bật mối quan 
ngại trầm trọng của chúng tôi về nền an ninh của (VNCH) với 
những đường biên giới kéo dài và dễ bị tấn công...
“Giờ đây, chúng tôi biết rằng, là một tiểu quốc, chúng tôi không 
thể thỏa mãn được đơn phương tất cả mọi nhu cầu phòng thủ 
từ nguồn tài nguyền riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hy 
sinh xương máu và nhân lực để cứu vãn xứ sở chúng tôi, và tôi 
biết rằng chúng tôi có thể trông cậy vào sự yểm trợ vật chất từ 
Quí đại quốc, một yểm trợ vô cùng thiết yếu để đạt được thắng 
lợi cuối cùng... 
“Chúng tôi tin tưởng rằng vì quyền lợi chung của cả hai nước 
chúng ta, những hy sinh mà dân tộc Việt Nam sẵn sàng cống hiến 
sẽ được Hoa Kỳ hoàn toàn yểm trợ trong nỗ lực chung nhằm cứu 
vãn Việt Nam và, do đó, (cả vùng) Đông Nam Á thoát khỏi cuộc 
xâm lăng khuynh đảo của Cộng sản.
Kính thư, (kt) Ngô Đình Diệm.

MỘT HIỆP ƯỚC QUỐC PHÒNG SONG PHƯƠNG”?
Khi đã duyệt lại kỹ lưỡng bản báo cáo của Ủy Ban Đặc Nhiệm và quyết 

định áp dụng một “Chương trình Hành động để Ngăn chận Cộng sản Thôn 
tính Miền Nam” theo như tinh thần của Huấn lệnh NSAM 52, ngày 11 tháng 
5 (như để cập trên đây), Tổng thống Kennedy đã cho phép Đại sứ Hoa Kỳ 
ở Sài Gòn thăm dò một bước đi khá quyết liệt, đó là được mở những cuộc 
thương thuyết với chính phủ VNCH về một “hiệp ước quốc phòng song 
phương với VNCH. Tuy nhiên lúc ấy việc này chỉ là thả một quả bong bóng 
vì viên đại sứ cũng được chỉ thị là “không được cam kết bất cứ điều gì mà 
không trình Tổng thống trước.”

Thế nhưng, trong cuộc họp giữa Tổng thống Diệm và Phó Tổng Thống 
Johnson, theo chỉ thị của Tổng Thống Kennedy, Johnson còn đề nghị hai 
phương án: “mang quân đội Mỹ vào Việt Nam hoặc là Hoa Kỳ ký với Miền 
Nam một hiệp ước Quốc phòng song phương. Vì không muốn Hoa kỳ phải 
dính líu vào nhiều quá, lại còn có thể mất danh dự quốc gia, Tổng Thống 
Diệm đã không muốn cả hai. Ông cho rằng VNCH vẫn đủ khả năng đương 
đầu với Cộng Sản nên chỉ cần Hoa Kỳ giúp tăng quân số và yểm trợ vật chất, 
huấn luyện là được rồi.

Về một hiệp ước Mỹ-Việt thì về sau Tổng thống Diệm đã đổi ý khi áp 
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lực của Cộng sản gia tăng mạnh vào tháng 9 (sau vụ Phước Thành). Chiều 
ngày 29 tháng 9, 1961 nhân chuyển viếng thăm Sài Gòn của Đô đốc Harry 
Felt, Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, một buổi họp tại 
Dinh Độc Lập được triệu tập với sự tham dự của Đại sứ Nolting. Ngày hôm 
sau, Nolting báo cáo về Washington rằng ông Diệm đồng ý về một Hiệp ước 
song phương với Hoa Kỳ:

“Trong một cuộc bàn thảo rất lâu...ông Diệm đặt ngay một vấn đề. 
Ông yêu cầu có một hiệp ước phòng thủ song phương với Hoa 
kỳ. Yêu cầu quan trọng và hoàn toàn bất ngờ này chỉ được thêm vào 
sau cuộc bàn luận về nhiều vấn đề khác. Khi tôi hỏi kỹ lại thì thấy 
đây là một yêu cầu thật nghiêm túc.” 

Nhưng lúc ấy, hầu hết phía quân sự Hoa kỳ thì chỉ muốn đưa quân vào 
Việt Nam chứ không để ý tới một hiệp ước quốc phòng song phương. Theo 
tài liệu nội bộ thì vào tháng 9, 1961, sau khi Cộng Sản tấn công Phước Bình 
cách Sài gòn chỉ có 55 dậm, chính Tổng Thống Diệm đã đề nghị với đại sứ 
Nolting một Hiệp ước Quốc phòng Việt-Mỹ. Nolting hết sức bỡ ngỡ vì theo 
như ông ông biết (qua Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần) thì TT Diệm đã bác 
đi. Như vậy, có thể là ông Thuần đã không phản ảnh trung thực lập trường 
của TT Diệm nên đã làm cho ĐS Nolting hiểu lầm (xem Chương sau). Nếu 
có một hiệp ước như vậy thì có thể là lịch sử đã khác hẳn.

[Tôi xin mở ngoặc ở đây là chắc chính phủ Iraq đã học được kinh nghiệm 
của Miền Nam nên tháng 11, 2008 đã yêu cầu Mỹ ký một Hiệp ước song 
phương, nhưng không thành].

VẤN ĐỀ MANG QUÂN ĐỘI MỸ VÀO MIỀN NAM
Về việc mang Quân đội Tác Chiến Mỹ vào Việt Nam, ngày 18 tháng 5, 

Chuẩn tướng Landscale đã tóm tắt lập trường của Hoa Kỳ và báo cáo cho 
Thứ trưởng Quốc Phòng Gilpatrick:

“Ngày 10 tháng 5, Tổng Tham Mưu đề nghị rằng trước sự đe dọa 
của tình hình bên Lào, ta nên khuyến khích Tổng Thống Diệm yêu 
cầu Hoa kỳ phải làm tròn trách nhiệm của mình trong khuôn khổ 
Hiệp ước SEATO bằng cách mang ngay một đoàn quân thích hợp 
vào Việt Nam. Về chi tiết về số quân và thành phần của đội quân thì 
CINCPAC và CHMAAG sẽ cho ý kiến;
Ngày 12 tháng 5, trong cuộc họp giữa Tổng Thống Diệm và Phó 
Tổng Thống Johnson, vấn đề này cũng được bàn đến. Đại sứ Nolt-
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ing thông báo rằng: Tổng Thống Diệm cho hay ông chỉ muốn quân 
đội tác chiến Mỹ (hoặc quân đội của SEATO) vào khi nào thực 
sự có cuộc tấn công của Cộng sản, vì việc mang quân vào sẽ mẫu 
thuẫn và có hậu quả là gửi tín hiệu là Hiệp định Geneva đã chấm 
dứt. Tướng Williams, cựu chỉ huy MAAG, cũng đồng ý đây là lập 
trường của ông Diệm từ trước. Ngoài ra, Tướng McGarr, người có 
mặt tại buổi họp cũng báo cáo rằng tuy ông Diệm không muốn đưa 
quân đội vào để chiến đấu với Cộng sản tại Miền Nam, TT Diệm 
bằng lòng chấp nhận mang quân đội tác chiến vào để huấn 
luyện quân đội Việt Nam bất cứ lúc nào ... 
Về số quân và thành phần dự tính mang vào: theo dự tính tạm thời 
của Tư Lệnh Thái Bình Dương CINCPAC, cần một sư đoàn Bộ binh 
đóng trên Cao nguyên, tăng cường bởi không quân, công chánh, 
pháo binh, v.v. Đệ thất Hạm đội sẽ thay thế hải quân Việt Nam 
để sẵn sàng đối phó nếu có tấn công lớn từ ngoài khơi, Lực lượng 
không quân sẽ được đóng gần Sài Gòn... 
Về địa điểm cho bộ binh: mặc dù ý kiến chung là đóng ở Cao nguyên, 
nhưng Tướng William cho rằng nên đóng ở Tourane (Đà Nẵng), 
Nha Trang, Phan Thiết và đường biển, đường bộ, và xe lửa sẽ giúp 
việc dễ dàng điều động mang thêm thêm quân vào khi cần thiết.
Kiến nghị: 
Vì việc điều động số quân vào thì cần có yêu cầu của chính phủ Việt 
Nam. Vì chưa có được sự yêu cầu này, đề nghị Bộ trưởng nêu vấn 
đề này với Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần khi ông tới Washington 
tuần sau để đi tới định nghĩa rõ ràng về việc mang quân tác chiến 
vào Việt Nam.

Nhưng khi chưa bàn định lại vấn đề này với ông Thuần thì cùng ngày (18 
tháng 5), Tổng Tham Mưu Hoa kỳ đã nhắc lại đề nghị nộp cho thượng cấp 
vào ngày 10 tháng 5, theo đó thì

1. Hoa kỳ nên mang ngay vào Việt Nam một lực lượng tác chiến;
2. Hối thúc TT Diệm yêu cầu Hoa Kỳ đem một số quân đội vào 

để thực thi bổn phận của Hoa Kỳ là phải giúp Miền Nam tự 
vệ chiếu theo Hiệp ước SEATO, vì tình hình bên Lào đang 
sôi động. 

Tướng McGarr từ Sài Gòn đề nghị mang số quân là 16,000 người, và nếu 
ông Diệm không đồng ý thì rút xuống 10,000 người để giúp thiết lập các 
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trung tâm đào tạo quân đội Việt Nam. Trước đó, Ủy Ban Đặc Nhiệm đề nghị 
gửi 3,200 quân.

Tài liệu nội bộ Hoa kỳ bình luận là “bản báo cáo của Landscale đã làm 
cho rõ việc là chính ông cùng với Tướng McGarr và Tổng Tham Mưu Hoa 
kỳ muốn mang một đơn vị tác chiến vào Việt nam, nhưng lấy cớ là vào 
huấn luyện quân đội để ông Diệm chấp nhận.” Landsdale viết: “Bất cứ địa 
điểm nào đề nghị để mang quân vào đều là chỗ tốt để có thể mở các ‘trại 
huấn luyện’ (như vùng Cao nguyên, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết).” 
Ngoài ra “lấy cớ là mục đích của quân đội Mỹ chỉ là để huấn luyện còn giúp 
để làm an lòng những người trong chính phủ Kennedy chống việc Hoa kỳ 
tham chiến.”

Nơi đây, cũng nên nhắc lại là trong Bản ghi nhớ do Kilpatric (Ủy Ban 
Đặc Nhiệm) gửi cho Tổng Tham Mưu cũng đã đề nghị nên gợi ý cho ông 
Diệm yêu cầu gửi quân đội vào: “để thuyết phục ông Diệm thì hay nhất là 
lấy cớ đem quân vào để huấn luyện, rồi đem một đơn vị chiến đấu quân vào 
đóng ở Việt Nam với công tác là giúp thiết lập hai doanh trại huấn luyện.” 
Bộ Ngoại giao soạn lại chương trình này, nói rõ là việc trấn đóng quân đội 
Mỹ không phải là để chiến đấu mà chỉ là để huấn luyện, đồng thời thêm vào 
đó một biện pháp khác nữa là khả năng ký với Miền Nam một hiệp ước an 
ninh song phương Mỹ-Việt (về việc này, xem Chương sau).

Như vậy, ta thấy trong thực tế, TT Diệm đã không muốn Mỹ đem 
quân vào đóng ở Miền Nam khi chưa có chiến tranh lớn chứ không hẳn 
là ông chống đối việc Mỹ đem quân vào như nhiều người đã kết luận. 
Ngược lại, như để cập trên đây, ông muốn quân đội tác chiến Mỹ (hoặc 
quân đội của SEATO) vào khi nào thực sự có cuộc tấn công của Cộng 
sản. Thêm nữa là ông luôn đồng ý cho Mỹ mang quân đội vào để giúp huấn 
luyện quân đội Việt Nam.

Về lý do tại sao TT Diệm e ngại về việc này là vì ông không để cho người 
dân nghĩ rằng Mỹ đã thay thế Pháp để chiếm đóng thuộc địa. Ông muốn giữ 
chính nghĩa và uy tín của quốc gia. Ngoài ra, như đề cập trong chương sau 
(Chương 16), TT Diệm còn lo ngại rằng nếu như Hoa kỳ không có một sự 
cam kết chính thức nào đối với Việt Nam, thí dụ như qua một hiệp ước song 
phương mà chỉ tuyên bố bằng miệng thì khi tình hình trở nên khó khăn, Hoa 
kỳ sẽ có thể rút quân đi bất cứ lúc nào và bỏ rơi Việt Nam (đúng như đã xảy 
ra sau này).
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TT DIỆM: “NHÂN DÂN VIỆT NAM SẴN SÀNG XỐC VÁC 
GÁNH NẶNG”

Vài tuần sau chuyến viếng thăm của Phó Tổng Thống Johnson, tổng 
thống Diệm cử Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần đi Washington để bàn định 
về nhu cầu quân sự của Việt Nam theo lời mời của tổng Thống Kennedy. 
Ông Thuần mang theo một nghiên cứu nhu cầu quân sự kèm theo một bức 
thư của Tổng Thống Diệm. Trong thư này, Tổng thống Diệm hoàn toàn 
không nói gì tới việc Mỹ mang quân vào Việt Nam mà chỉ đề nghị yểm trợ 
về vật chất và huấn luyện quân đội Việt Nam. Sau khi trình bày các thành 
quả của VNCH về mọi mặt: quân sự, kinh tế, xã hội, giáo dục, cũng như phát 
triển dân chủ ở nông thôn.

Một cách gián tiếp ông nói về ảnh hưởng tại hại cho Việt Nam do việc 
Mỹ đã để mất Lào. Ông nhấn mạnh tới những đe dọa nghiêm trọng hiện nay 
do áp lực của Cộng sản từ biên giới Việt-Lào và yêu cầu Hoa kỳ gấp rút giúp 
trang bị cho Việt Nam thêm hai sư đoàn để lo về biên phòng, vì: “Nếu không 
được như vậy, chúng tôi sẽ không còn cách nào hơn là phải rút lui lực lượng 
của chúng tôi từ vùng phi quân sự về phía Nam và rồi dần dần phải hy sinh 
các vùng lớn khác của xứ sở chúng tôi cho cộng sản.”

(Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để nhắc tới cũng một sự việc như vậy vào 
sau Hiệp định Paris: vì TT Nixon đã cam kết sẽ viện trợ đầy đủ cho VNCH 
và trang bị trên căn bản “một đổi một” nên TT Thiệu có chỉ thị chúng tôi 
phải tiếp tay với Bộ Tổng Tham Mưu để yêu cầu Hoa kỳ thay thế thiết bị đã 
hư hại và đổi lấy thiết bị mới để trang bị cho hai sư đoàn làm lực lượng tổng 
trừ bị, nhưng Hoa Kỳ đã từ chối, rồi sau đó, còn cắt hầu hết quần viện. Đây là 
một yếu tố quan trọng trong quyết định của ông Thiệu về việc rút quân khỏi 
Pleiku trong kế hoạch “tái phối trí.).

Lá thư ngày 9 tháng 6, 1961 được trích dịch trong phần Phụ Lục. Sau đây 
là một vài đoạn:

Việt Nam Cộng Hòa 
Phủ Tổng Thống, 
Ngày 9-6-1961 
Kính gửi Ngài John F Kennedy 
Tổng Thống Nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 

Kính thưa Tổng Thống 
“Tiếp theo lá thư tôi gửi Ngài đề ngày 15 tháng 5, 1961, và để đáp 
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lại gợi ý của Ngài qua Phó Tổng Thống Jonhson, tôi hân hạnh 
gửi tới Ngài một nghiên cứu về những nhu cầu của chúng tôi để 
đối phó với một tình huống mới... 

“Nhân dân Việt Nam đang chứng tỏ với thế giới là họ sẵn sàng 
chiến đấu và chết đi cho nền tự do của mình, bất chấp những cám 
dỗ của chủ thuyết Trung lập và những hứa hẹn giả dối của nó, 
mà Cộng sản đang nhồi vào tai họ hàng ngày... 
“Nếu như chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm 
cái gánh thật nặng về nhân lực cần thiết để cứu vãn xứ sở thì 
chúng tôi cũng biết được rằng chúng tôi không có phương tiện để 
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trả lương, trang bị, huấn luyện và duy trì các lực lượng mà tôi vừa 
mô tả. Muốn thực hiện được nỗ lực đó chúng tôi cần được bảo đảm 
rằng sự yểm trợ vật chất của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ được cung cấp... 
“Chính là đi theo đường lối này mà, kể từ khi chấp chính hồi tháng 
7-1954, tôi đã cố đảm đương việc tạo dựng một hạ tầng cơ sở kinh 
tế trên toàn lãnh thổ, kể cả tại những vùng thưa người nhất... mở 
ra những chân trời mới cho đông đảo quần chúng nông thôn: yếu 
tố quyết định của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản...
“Trên quan điểm chính trị, những công cuộc cải tổ mà tôi đã trù 
liệu trước: hệ thống tuyển cử tại cấp xã, những hội đồng hàng 
tỉnh, Hội đồng Kinh tế cao cấp, Hội đồng dân tộc và Xã hội - tất cả 
những biện pháp này đều được nhắc đến việc khuyến khích người 
dân tham dự vào công việc chung của quốc gia... 
“Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ và yểm trợ rộng rãi của Quí 
quốc... Việt Nam sẽ tạo thành một cực hấp dẫn cho các nước ở 
Đông Naw 4, cho những người chiến đấu chống chủ nghĩa Cộng 
sản, cũng như những người đang hoài nghi về tương lai của thế 
giới tự do...
(kt) Ngô Đình Diệm 

“THUỞ BAN ĐẦU” LƯU LUYẾN ẤY VỚI TT KENNEDY BỊ 
BỎ LỠ

Tổng thống Kennedy đã quyết định hành động mạnh mẽ để phòng thủ 
vùng Biển Đông bằng cách không để mất Miền Nam. Vì muốn thắt chặt mối 
tình Mỹ-Việt nên ông còn gạt đi những chỉ trích nặng nề về ông Diệm (xem 
chương sau). Ông đã chấp thuận hầu như toàn bộ đề nghị của Ủy Ban Đặc 
Nhiệm theo báo cáo Landsdale (ngày 6 tháng 5, 1960). Sau hai văn thư của 
Tổng thống Diệm, ngày 11 tháng 8, Tổng thống Kennedy lại cử một đoàn 
chuyên viên kinh tế do ông Eugene Staley, giáo sư trường Đại học Stanford, 
dẫn đầu sang Sài Gòn nghiên cứu nhu cầu. Phái đoàn Staley làm việc với 
nhóm chuyên viên do giáo sư Vũ Quốc Thúc điều khiển đã hoàn thành một 
kế hoạch hành động, đề nghị Miền Nam duy trì một quân đội 270,000 nếu 
mức độ chiến tranh gia tăng. Ngoài ra còn đề nghị nhiều biện pháp kinh tế, 
tài chính rất rộng rãi và đầy đủ để giúp Việt Nam phát triển ngay trong thời 
chiến chứ không phải đợi tới hòa bình. Chúng tôi trích lại một phần của “Kế 
hoạch Staley Thúc” ở Phụ Lục.
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Tổng thống Diệm đã đáp lại tấm thịnh tình ấy, nhưng ông đã tỏ ra rất tư 
cách đối với đồng minh: là một nước nghèo nên chúng tôi chỉ cần Hoa Kỳ 
ủng hộ phương tiện vật chất mà thôi, vì nhân dân chúng tôi sẵn sàng hy sinh 
xương máu để bảo vệ tự do của mình. Ông đứng trên bình diện là Miền Nam 
không phải chỉ tranh đấu cho chính mình mà còn trở thành một cực hấp dẫn 
cho các nước ở Đông Nam Á, cho những người chiến đấu chống chủ nghĩa Cộng 
sản, cũng như những người đang còn hoài nghi về tương lai của thế giới tự do.” 
Như vậy là đáp ứng đúng mục tiêu của tân tổng thống Hoa Kỳ, đó là phải 
chứng tỏ sức mạnh của thế giới tự do như ông đã khẳng định trong ngày tấn 
phong: “Hãy để tất cả các dân tộc biết, dù họ muốn cho chúng tôi những 
điều lành hay điều dữ, rằng chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào, xốc vác bất cứ 
gánh nặng nào, đáp ứng bất luận thử thách gay go nào, yểm trợ bất cứ bạn 
bè nào, đối địch với bất cứ thù địch nào để bảo đảm sự sống còn và sự thành 
công của tự do.”

Lúc ấy, Tổng thống Kennedy đã chọn Việt Nam làm nơi để thể hiện nỗ 
lực của Mỹ để bảo đảm sự sống còn và sự thành công của tự do. Như vậy, ta 
thấy vào thuở ban đầu “lưu luyến” của chính quyền Kennedy với Miền Nam, 
mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp cho VNCH và cho TT Diệm. Đây chính là cơ 
hội đã bị bỏ lỡ mất trong hai năm sau, dẫn đến cuộc đảo chính 1-11 1963 đưa 
đến cái chết thảm khốc của hai anh em ông Diệm-Nhu và cáo chung của nền 
Đệ Nhất Cộng Hòa. Chương trình phát triển kinh tế với “Kế Hoạch Staley 
- Thúc” đề cập trong chương 13 nếu được kết hợp toàn diện và hiệu quả với 
chính sách hỗ trợ chính trị và quân sự đã có thể đưa VNCH vào con đường 
phát triển theo như hướng của Đại Hàn sau này dưới thời TT Park Chung 
Hy, như chúng tôi đã đặt giả thuyết.



CHƯƠNG 16
“VIỆT NAM LÀ ĐÚNG CHỖ RỒI”

John F. Kennedy

Mùa hè 1961 TT Kennedy lại bị một cú sốc mạnh khi Lãnh đạo Liên 
Xô Khrushchev thách thức ông tại cuộc họp thượng đỉnh Vienna: “Tôi 
muốn hòa bình, nhưng nếu ông muốn chiến tranh thì đó là vấn đề của ông.” 
Đi thêm bước nữa, ông Khrushchev cho xây bức tường Berlin, rồi còn 
yêu cầu Đồng Minh giới hạn các chuyến bay vào thành. Tới đây thì TT 
Kennedy cuơng quyết. Ông công khai bác bỏ đề nghị và cũng không trả 
lời yêu cầu của ông Khrushchev, Khrushchev đội chiến lược, từ trực tiếp 
đối mặt với Mỹ sang gián tiếp, từ chiến tranh quy ước tới chiến tranh du 
kích, chiến tranh “nổi dậy.”

Đánh kiểu du kích thì còn chiến trường nào nóng bỏng hơn Việt 
Nam. Cuối năm 1960, Mặt trận Giải Phòng Miền Nam đã ra đời để đẩy 
mạnh chiến tranh du kích và phong trào nổi dậy. Để đáp ứng, Kenne-
dy quyết định chọn Việt Nam làm nơi đọ sức với Liên Xô (thay vì với 
Trung Quốc). Ông chấp thuận những biện pháp mạnh mẽ, gồm cả việc 
sử dụng một lực lượng quân sự có quy mô tại Việt Nam, và cung cấp cho 
chính phủ Miền Nam đầy đủ các phương tiện để chiến đấu. Đây là một 
bước đi thật dài của Hoa Kỳ. TT Diệm dè dặt, chỉ yêu cầu Hoa Kỳ yểm 
trợ phương tiện vật chất, hoặc là hai bên đi tới một hiệp ước quốc phòng 
song phương, và chỉ nên có kế hoạch phòng hờ để mang quân đội Mỹ vào 
khi nào cần thiết.
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“Ô ng ta đối xử với tôi như một cậu bé con, (like a little boy),” Tổng 
thống Kennedy đi quanh phòng, lẩm bẩm, “Ừ, như là một cậu 
bé con!” Ông đã bừng tỉnh: “Tôi biết tại sao ông ta lại coi tôi như 

vậy. Ông ta nghĩ rằng vụ Vịnh Con Heo chứng tỏ là tôi thiếu kinh nghiệm. Có thể 
ông ta còn nghĩ là tôi ngu nữa. Và có thể quan trọng nhất, ông ta nghĩ tôi không 
có gan (may be most important, he thinks that I have no guts).” Đây là câu 
chuyện do nhà báo nổi tiếng James Reston, trạm trưởng của tờ New York 
Times tại Washington và là bạn ông Kennedy đã kể lại về tâm tư của ông sau 
cuộc họp đầu tiên với lãnh đạo Liên Xô là Nikita Khrushchev.[1]

Sau thất bại ở Lào, biến cố ‘Vịnh Con Heo’ ở Cuba, ông Kennedy lại phải 
trực diện với khủng hoảng mới tại Berlin. Vào năm 1948 Stalin đã chận các 
ngả vào thành và Mỹ phải làm cầu không vận để tiếp tế (Chương 2). Rồi năm 
1957, sau khi Liên Xô thành công phóng vệ tinh Sputnik, Khrushchev lại yêu 
cầu Eisenhower chấm dứt việc quân sự hóa thành Berlin. Lúc ấy, Eisenhower 
dùng việc Khrushchev muốn đi Mỹ họp Liên Hiệp Quốc (để tuyên truyền) là 
điều kiện để đòi ông ta bỏ yêu cầu này. Bây giờ, thấy Kennedy yếu thế sau vụ 
Lào và Cuba, Kushhchev lại dằn mặt, dẫn tới khủng hoảng mới: “Berlin giống 
như cái xương vướng trong cổ họng, một nhọt ung thư cần phải mổ ngay.”

Một cuộc họp thượng đỉnh Kennedy - Khrushchev được đề nghị vào 
tháng 6. Lúc ấy Kennedy rất ngại đi họp vì còn đang ở thế yếu, nhưng nếu 
hoãn thì bị coi là còn yếu hơn. Cuộc họp hai ngày diễn ra ngày 3 tháng 6, 
1961 tại Vienna. Thực ra lúc đầu, Kennedy chỉ muốn bàn hai việc: thỏa ước 
ngưng thí nghiệm nguyên tử và trung lập hóa Lào, nhưng Krushhchev đã gài 
ông vào cái thế phải nói tới Berlin. Hai bên tranh luận hết sức căng thắng. 
Sau cuộc họp, James Reston hỏi ông Kennedy xem họp hành ra sao? Ken-
nedy trả lời “Thực là chuyện khó khăn nhất trong đời tôi.”

Dựa trên câu chuyện hàn huyên với Kennedy, sau khi ông chết, Reston 
kể lại là “Khrushchev đã nghiên cứu về vụ Vịnh Con Heo và thấy rằng 
Kennedy đã vội vàng cho phép tấn công vào Cuba nhưng lại không 
mạnh bạo đủ để hoàn thành công việc, nên cho là mình đang đương 
đầu với một lãnh đạo Mỹ rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, dễ bị hù 
và hăm dọa.”

NGA KHIÊU KHÍCH: TỪ HÀNG RÀO KẼM GAI TỚI XÂY 
TƯỜNG BERLIN

“Tới cuối tháng 12, Hoa Kỳ phải ký một hiệp ước đồng ý rút hết quân ra khỏi 
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Berlin,” Krushchev bất chợt tấn công Kennedy trong một buổi họp tại Vi-
enna, giọng điệu như đưa ra một tối hậu thư. Chỉ vắn gọn như vậy, không 
cần bàn luận xem tại sao phải rút quân. “Tôi muốn hòa bình, nhưng nếu ông 
muốn chiến tranh thì đó là vấn đề của ông,” Khrushchev táo tợn kết luận.

Kennedy hết sức bàng hoàng sau cuộc họp, “Thế là tôi có một vấn đề thật 
khó khăn,” Kennedy nói thêm với Reston, “Nếu ông ta nghĩ rằng tôi không 
có kinh nghiệm hoặc không có gan thì ta sẽ chẳng làm được gì đối với ông ta 
cho tới khi làm cho những ý nghĩ này tiêu tan đi. Bởi vậy, chúng ta phải hành 
động.” [Nơi đây, chúng tôi cũng xin mở ngoặc để nói về cuộc bầu cử 2008: 
ông Biden trong liên danh là Phó Tổng thống đã cảnh cáo ngay lúc tranh cử: 
“Chúng ta sẽ gặp một cuộc khủng hoảng thế giới... Những người thách đố 
Hoa kỳ sẽ tìm hiểu xem ông này (ứng cử viên Obama) có thép trong xương 
sống hay không khi ông ta bị thử thách. Năm 2014, ông Obama bị thử thách 
ở Ukraine].

Sau Vienna, cả hai bên đều hành động. Ngay sau khi từ Vienna trở về, 
Khrushchev tuyên bố Liên Xô sẽ tăng mạnh những chi tiêu về quân sự. Ken-
nedy đáp ứng ngay, bằng ba biện pháp:

• Yêu cầu Quốc Hội tăng mạnh ngân sách quốc phòng;
• Gọi nhập ngũ quân trừ bị, tăng lên gấp ba lần nhân số động 

viên, và
• Chuẩn bị nâng cấp các loại máy bay và chiến hạm.

Trước hết, Cố vấn An Ninh Tổng Thống McGeorge Bundy thông báo 
cho Bộ trưởng Quốc Phòng lệnh Tổng thống yêu cầu kiểm điểm lại toàn bộ 
những phương tiện đã sẵn có về chiến lược chống du kích và những phương 
tiện bán quân sự.[2]

Huấn lệnh NSAM 56
Ngày 28 tháng 6, 1961
Tổng Thống đã chấp thuận như sau:
“Thật quan trọng là ta phải tiên đoán ngay từ lúc này về những nhu 
cầu cần thiết cho loại chiến tranh không theo quy ước (chiến tranh 
du kích) và những hoạt động bán quân sự. Bước đầu là phải kiểm 
điểm lại toàn bộ phương tiện đã sẵn có của Quân lực Hoa Kỳ, đồng 
thời phải xem xét những khu vực nào trên thế giới là nơi mà việc 
thi hành chính sách của Hoa Kỳ còn đòi hỏi cả tới những lực lượng 
bán quân sự của bản xứ, để xác định về mục tiêu của chúng ta về 
loại chiến tranh này. Sau khi đã kiểm điểm được những gì đã sẵn có 
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cũng như những nhu cầu đòi hỏi, việc còn lại chỉ là hoàn thành một 
kế hoạch để đáp ứng những gì còn thiếu sót đó. “Tổng Thống chỉ 
thị Bộ Trưởng Quốc Phòng điều hợp với Ngoại trưởng và giám đốc 
CIA để ước tính nhu cầu về công tác này và đề nghị những phương 
tiện để đáp ứng nhu cầu.”

Về phía Liên Xô, ngày 1 tháng 9, Khrushchev bắt đầu cho thử lại khí giới 
nguyên tử. Tất cả là 30 lần thí nghiệm trong 30 ngày. Kennedy lại đáp ứng: 
cho tái trắc nghiệm các loại bom nguyên tử dưới lòng đất.

Trước tình hình gay go giữa hai cường quốc và nghe những tuyên bố 
căng thẳng về Berlin, dân chúng từ bên Đông Đức (do Cộng sản kiểm soát) 
ào ào đi sang Tây Đức. Chỉ trong tháng 7 đã có tới 30,444 người tới, phần 
đông lại là thành phần học thức, chuyên môn. Ngày 13 tháng 8, xe cảnh 
sát, xe tải, xe tăng của chính phủ Đông Đức rầm rộ tiến tới tuyến chia ranh 
giới giữa hai bên trong thành phố Berlin. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, một 
hàng rào kẽm gai đã được dựng lên. Kennedy phản đối, nhưng Khrushchev 
lờ đi, lại cho tiếp tục xây hẳn một bức tường che kín phía Đông gọi là ‘bức 
tường Berlin’.

Rồi thừa thắng xông lên, ngày 8 tháng 9, ông yêu cầu phía Đồng Minh 
giới hạn các chuyến bay vào thành phố Berlin. Nhưng lần này thì ông Ken-
nedy cuơng quyết. Sau khi tham khảo với các cố vấn và với Đồng Minh Anh, 
Pháp, ông công khai và dứt khoát bác bỏ đề nghị này, không bàn bạc gì thêm 
về yêu cầu của Khrushchev là Hoa Kỳ phải ký một hiệp ước đồng ý rút hết 
quân ra khỏi Berlin.

Ông Khrushchev mất mặt nhưng tìm cách làm giảm nhẹ sự quan trọng 
của Berlin: “Berlin đầu có phải là vấn đề lớn đối với tôi,” ông nói, “hai triệu 
người đâu có nghĩa gì đối với một tỷ người Cộng sản.”[3] Sau đó, mối bang giao 
Nga - Mỹ ngày một trở nên căng thẳng hơn, dẫn tới một khủng hoảng thật 
lớn vào năm sau. [Chúng tôi mở ngoặc để nhắc qua tới khủng hoảng Cuba 
vào mùa thu 1962: sau khi Hoa Kỳ chụp được hình những trạm hỏa tiễn của 
Nga đặt tại Cuba, TT Kennedy ra lệnh cho các chiến hạm trực chỉ Havana để 
phong tỏa Cuba, rồi đặt Tư Lệnh Phòng Không Chiến Lược vào thế nghênh 
chiến. Hình ảnh chiến hạm Mỹ lừ lừ hướng vào Havana làm cho cả thế giới 
kinh hoàng vì viễn tượng chiến tranh nguyên tử đã hiện ra. May mắn thay, 
ngày 28 tháng 10, hai bên Nga - Mỹ đã đi tới một giải pháp dung hòa: Nga 
xuống thang, chấp nhận rút các tầu về và tháo gỡ hỏa tiễn khỏi Cuba, Mỹ 
hứa không tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tháo gỡ hỏa tiễn khỏi xứ này.]
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CHỌN NƠI ĐỌ SỨC: “VIỆT NAM LÀ ĐÚNG CHỖ RỒI”
Ngày 4 tháng 1, 1961, ngay trước khi Kennedy đăng quang, chính 

Khrushchev đã tuyên bố thẳng thừng là “Liên Xô sẽ ủng hộ các phong trào giải 
phóng tại các nước đang phát triển.”[4] Bây giờ, khi nghiên cứu về chiến thuật 
mới của Liên Xô, các cố vấn Kennedy đi tới một kết luận là “từ nay Liên Xô 
sẽ không trực diện với Mỹ nữa và sẽ tập trung vào chiến thuật mới: đó là sẽ 
đọ sức với Mỹ một cách gián tiếp qua chiến tranh du kích. Chiêu bài mới 
của Khrushchev dựa trên nhận xét là ‘chiến tranh du kích đã thành công 
trông thấy ở Việt Nam nên đang có chiều hướng lan tràn ra các nơi khác.’5 
Theo mô hình này, Liên Xô chỉ cần nắm lấy những cơ hội phát xuất từ các 
phong trào nổi dậy khắp nơi là có thể gây tổn hại cho thế giới tự do mà không 
cần trực diện, bớt tốn phí, bớt nguy hiểm. Khrushchev hết muốn trực tiếp 
đương đầu với Kennedy sau vụ Berlin.

Như vậy Kennedy phải chứng minh ngược lại chiến tranh du kích không 
phải là làn sóng của tương lai, cho nên ông đã tập trung vào Việt Nam ngay 
từ sau vụ Berlin (tức là trước cả vụ Cuba). Kennedy nói với Reston trong 
một cuộc phỏng vấn:

“Giờ đây chúng ta có một vấn đề, đó là cố làm sao để quyền lực 
của Hoa Kỳ phải được kính nể, và Việt Nam là đúng chỗ rồi”
(“Now we have a problem in trying to make our power credible, 
and Vietnam looks like the place”).

Thế là sân đấu võ đã được chọn. [Đọc chương 23, độc giả sẽ thấy sau 
Kennedy, TT Johnson đã chấp thuận huấn lệnh ghi số NSAM 288 trong đó 
còn nhắc lại : “Cuộc chiến ở Nam Việt Nam đã được coi là một trường 
hợp trắc nghiệm khả năng của Hoa kỳ yểm trợ một quốc gia đương đầu 
với loại “chiến tranh giải phóng” của Cộng sản.”]

ÔNG ĐÁNH KIỂU NÀO TÔI ĐÁNH KIỂU ẤY
“Ta không thể không thấy tính cách xảo quyệt của cuộc đấu tranh mới mẻ và 

sâu đậm này: “Kennedy bình luận về lập trường của mình đối với Khrush-
chev. Có thể nói rằng đây là lập trường đối mặt với thách thức mới: ông đánh 
kiểu nào tôi đánh kiểu ấy. Trong một buổi nói chuyện với Hội Các Biên Tập 
Viên Báo Chí, ông xác định: “Khi đang phải trực diện với một cuộc đấu tránh 
ở mọi nơi trên thế giới, nó đi xa hơn là sự đụng độ giữa các đạo binh hay giữa khí 
giới nguyên tử. Dĩ nhiên là những đoàn quân, rất nhiều đoàn quân, những khi 
giới nguyên tử thì vẫn còn đó, nhưng nó chỉ là một màn che, đàng sau bức màn 
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này là những cuộc nổi dậy, xâm nhập, và những chiến thuật mới đang được phát 
triển, nhằm vào những khu vực còn yếu, từng nơi một, làm sao để ta khó mà can 
thiệp bằng quân sự.”[5]

Chiến thuật du kích mới ấy đang được phát triển mạnh mẽ nhất là ở Việt 
Nam. Ngày 10 tháng 10, 1961, William Bundy (em ông McGeorge Bundy), 
xử lý Phụ Tá Quốc Phòng gửi Bộ trưởng Quốc Phòng kiến nghị “Chúng ta 
phải có biện pháp cấp tốc tại Việt Nam vì Cộng sản sắp thành lập một chính 
phủ lâm thời giống mô hình Xieng Khuang (ở Lào) ngay ở Kontum là nơi Mỹ 
đang định mang quân lực SEATO vào đóng.” Ông lý luận rằng: “Người dân 
luôn luôn đi với bên thắng cuộc, vậy nếu ta để như thế này thì người Việt 
Nam sẽ ngả về phía Cộng sản, cũng như trường hợp đầu năm 1954 dẫn đến 
việc Pháp thất trận, hay trường hợp đầu năm 1955 làm cho ông Diệm suýt 
sụp đổ. Bởi vậy ông Bundy tính toán khả năng thắng-bại rất rõ ràng:[6]

“Một cuộc tấn công cho mạnh sẽ có cơ may tốt – là 70% theo tính 
toán của tôi - để chận đứng được những biến chuyển này và giúp 
cho ông Diệm tảo thanh.”
Về 30% còn lại (thất bại), là vì: “Có thể rồi ta cũng kết thúc như 
Pháp vì người da trắng không thể thắng loại chiến tranh (du kích) 
này.” Nhưng rồi ông kết luận: 
“Trên căn bản 70%-30%, tôi vẫn ủng hộ việc Mỹ phải nhảy vào 
ngay, vì nếu để chậm thêm một tháng là may rủi sẽ xuống 60-40, 
rồi 50-50, và sẽ tiếp tục như vậy.” 

Ngày hôm sau, trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Ken-
nedy đã chấp thuận bản phân tích này vì nếu để chậm thì phần trăm may rủi 
sẽ thay đổi:[7]

1. Gửi Phi Đoàn Jungle Jim vào giúp huấn luyện quân đội Việt Nam;
2. Gửi một phái đoàn do Tướng Maxwell Taylor hướng dẫn cùng 

với Rostow, Landsdale và các đại điện JCS, ISA sang Sài Gòn để 
xem xét tính khả thi, về cả mặt chính trị lẫn quân sự, về ba sự 
lựa chọn:

g Một kế hoạch để can thiệp bằng quân sự. 
g Kế hoạch đóng một số quân tác chiến ở Đà Nẵng với một 

mục tiêu giới hạn là thiết lập sự “có mặt” của Hoa Kỳ tại 
Việt Nam; hay là 

g Thay vì đóng quân, sẽ gia tăng mạnh hoạt động huấn 
luyện cho quân đội Việt Nam cũng như cung cấp thêm 
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quân cụ, đặc biệt là trực thăng, máy bay nhỏ, và các 
phương tiện chuyên chở.

TT DIỆM: CHỈ NÊN CÓ SẴN MỘT KẾ HOẠCH PHÒNG HỜ 
ĐỂ XỬ DỤNG QUÂN ĐỘI HOA KỲ NẾU TRỞ NÊN  

CẦN THIẾT
Để thực thi điểm hai, ngày 13 tháng 10, 1961 Tổng thống Kennedy cử 

Đại tướng Maxwell D. Taylor cùng với ông Walt Rostow, Phụ tá Cố vấn an 
ninh và một số quan chức của bộ Ngoại giao và Quốc phòng sang Sài Gòn 
để thẩm định tình hình. Đây là một chuyến công tác lịch sử vì nó đã dẫn đến 
việc can thiệp quân sự trực tiếp vào Việt Nam.[8] Taylor là một tướng nổi 
danh, đã từng làm Tư lệnh Sư đoàn 82 Nhảy dù xuống Normandy năm 1945 
và chỉ huy trường Võ bị West Point.

Phái đoàn Taylor đến Sài Gòn ngày 18 tháng 10, 1961 giữa lúc đang có 
một trận lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, trận lụt lớn nhất từ 1937. Sau 
những buổi họp sơ khởi, Đại sứ Nolting gửi công điện số 516 (ngày 20 tháng 
10) về Washington báo cáo rằng chính Tướng Taylor đã đặt vấn đề đưa quân 
đội tác chiến vào Việt Nam, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm tỏ ý lo ngại 
về vấn đề mang quân tác chiến Hoa kỳ vào Việt Nam và ngỏ ý “ông chỉ muốn 
có được một thỏa ước song phương với Hoa Kỳ và được giúp bằng không yểm chiến 
lược, trực thăng tuần tiễu ngoài hải phận, và tiếp vận.” Để giảm thiểu khía cạnh 
quân sự, ông Diệm còn đề nghị không nên dùng phi công quân sự mà chỉ 
dùng phi công dân sự để lái những trực thăng này.

Theo ông Nolting, Tổng thống Diệm nói tới hai khía cạnh khó khăn của 
vấn đề mang quân vào:[9]

• Thứ nhất, nhân dân miền Nam lo ngại vì vẫn chưa thấy có 
một sự cam kết chính thức của Hoa kỳ đối với Việt Nam, và 
như vậy thì khi tình hình trở nên khó khăn, Hoa kỳ sẽ bỏ rơi 
Việt Nam. Nếu mang quân đội vào mà không có một sự cam 
kết chính thức của Hoa kỳ (qua một Hiệp ước song phương 
- lời tác giả) thì Hoa kỳ sẽ có thể rút quân đi bất cứ lúc nào. 
Bởi vậy sự cam kết chính thức là quan trọng nhất đứng về 
mặt tâm lý; và

• Thứ hai, chỉ nên có sẵn một kế hoạch phòng hờ để xử dụng 
quân đội Hoa kỳ nếu trở nên cần thiết..
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BỘ TRƯỞNG QP THUẦN YÊU CẦU MỘT LỰC LƯỢNG HOA 
KỲ VÀO ĐÓNG Ở VĨ TUYẾN 17

Về điểm cuối cùng, Đại sứ Nolting báo cáo thêm rằng khi ông ta hỏi lại 
ông Diệm cho rõ hơn xem ông Diệm muốn nói tới loại quân đội nào (quân 
đội tác chiến hay cố vấn đào tạo) thì thấy ông Diệm lảng đi, không nhắc lại 
việc sử dụng quân đội Hoa kỳ nữa. Ông Nolting nhận xét rằng “điều này thì 
lại khác với điều mà ông Bộ trưởng Nguyễn Đình] Thuần đã nói với tôi.” 
Theo ông Nolting thì ông Thuần (Bộ trưởng Quốc Phòng) có yêu cầu Mỹ 
mang một số quân vào Miền Nam và “như vậy là có thể không phải ý kiến 
Tổng thống Diệm.” Ông Nolting đã báo cáo:[10]

“Bộ trưởng Thuần có đặt vấn đề với tôi về việc yêu cầu một lực 
lượng Hoa kỳ tượng trưng vào đóng ở vĩ tuyến 17 thay cho quân 
đội Việt Nam để họ đi chiến đấu tại các nơi khác. Tôi hỏi đây có 
phải là để thay thế cho yêu cầu của Tổng thống Diệm về việc ký kết 
một hiệp ước an ninh song phương hay không, lúc đầu thì ông ta 
trả lời đây là bước thứ nhất của hiệp định ấy, nhưng sau đó khi bàn 
đến những thủ tục rắc rối để ký một hiệp định, thí dụ như những 
khó khăn đối với SEATO, với Ủy ban kiểm soát Đình Chiến, rồi thủ 
tục phê chuẩn tại quốc Hội Mỹ, thì ông Thuần lại đổi ý và nói là nếu 
Mỹ trấn đóng một số quân ở Việt Nam thì đã đủ và còn tốt hơn cả 
một Hiệp ước Quốc phòng nữa. Như vậy, chắc là ông ta chưa suy 
nghĩ chín chắn hoặc chưa bàn bạc với Tổng thống Diệm.”

Nhìn lại lịch sử, có thể là ông Thuần đã để lỡ cơ hội ký một hiệp ước 
phòng thủ song phương Mỹ-Việt và đã làm trái ý Tổng thống Diệm.

LÁCH HIỆP ĐỊNH GENEVA: MANG QUÂN ĐỘI MỸ VÀO 
CỨU TRỢ LŨ LỤT

Trong Chương trước, độc giả thấy có lúc Mỹ đã nại đến công tác huấn 
luyện để mang một số quân vào Miền Nam. Trong Chương này ta thấy nói 
tới công tác cứu trợ lũ lụt.

Đang khi phái đoàn Taylor còn ở Sài Gòn, ngày 23 tháng 10, Tướng Mc-
Garr, Chỉ huy trưởng cơ quan viện trợ quân sự MAAG gửi một công điện về 
Ngũ Giác Đài:[11]

“Trận lụt rất nặng ở Đồng bằng Cửu Long... (nặng nhất kể từ 1937) 
cho thấy ta có thể dùng việc cứu trợ lũ lụt để biện hộ cho việc 
mang quân vào làm công việc nhân đạo, để rồi có thể giữ quân 



khi đồng minh nhảy vào   [ 305 ]

đội này lại nếu muốn. Tướng Taylor và ông đại sứ đang cân nhắc 
tính khả thi và cân nhắc xem có nên làm hay không.” 

Ngày 26 tháng 10, Bộ Quốc Phòng Mỹ hỏi ý kiến luật sư xem gửi quân 
vào cứu lũ lụt như vậy có vi phạm Hiệp định Geneva không? Trong một bản 
phân tích dài, ý kiến luật sư là có vi phạm, nhưng có thể dùng hình thức bảo 
vệ chung (collective defense) theo như Hiệp Ước SEATO (trích dẫn trong 
Phụ Lục cho chương này).[12]

Từ Sài Gòn, Tướng Taylor liền đánh điện tối mật “EYES ONLY” về 
cho Tổng thống Kennedy và Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng 
và Tham Mưu Trưởng:[13] “Quan niệm của tôi là ta nên gửi một lực 
lượng đặc nhiệm vào giúp cứu trợ lũ lụt và đồng thời để thiết lập 
sự có mặt của Hoa Kỳ tại đây giúp đảm bảo với Tổng thống Diệm 
là Hoa kỳ sẵn sàng nối tay với ông trong cuộc đấu tranh với Việt 
Cộng hay Việt Minh. Nêu ta nối kết việc điều quân vào Việt nam 
với nhu cầu cứu trợ lũ lụt (ở Đồng Bằng Cửu Long) thì có nhiều 
cái lợi, vì việc đó có tính cách là một công tác nhân đạo, tránh được 
sự chỉ trích là ta đã tự nhận lấy trách nhiệm an ninh của nước này. 
Rồi khi xong việc, ta có thể rút đoàn quân này về nếu muốn, hoặc 
đưa sang công tác khác nếu muốn giữ lại lâu hơn. 
Từ Baguio, Phi Luật Tân, trên đường từ Sài Gòn về Washington, 
Tướng Taylor lại gửi hai điện tín tối mật về cho Tổng thống Ken-
nedy. Ông đề nghị rất nhiều biện pháp, đặc biệt là nhắc lại nhu cầu 
phải đưa ngay vào Việt Nam một lực lượng đặc nhiệm (không quá 
8,000 người) để:[14]

• Thiết lập sự có mặt của Hoa Kỳ tại Miền Nam;
• Cứu trợ lũ lụt;
• Thực hiện những cuộc hành quân tác chiến để tự bảo vệ và 

lo cho an ninh tại những vùng Mỹ hoạt động;
• Cung cấp một lực lượng trừ bị cho quân đội Việt Nam để 

phòng hờ trường hợp khẩn cấp; và
• Lực lượng đặc nhiệm này sẽ trở thành đoàn quân tiền 

phong cho những đoàn quân Mỹ tiếp theo khi nào cần thi 
hành kế hoạch quân sự của Tư Lệnh Thái Bình Dương hay 
SEATO.

Rồi cũng từ Baguio, Taylor còn gửi cho Tổng thống Kennedy một mật 
điện thứ hai, để giải thích lý do tại sao nên gửi quân vào.[15]
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Về tới Washington, ngày 3 tháng 11, 1961, Taylor-Rostow trình báo cáo 
(như trích dịch ở phần dưới), trong đó có phần nhận xét về Tổng thống 
Diệm như sau:[16]

“Mặc dù những nhược điểm, ông Diệm có khả năng đặc biệt, 
cứng đầu, gan dạ... và mặc dù có thất vọng, quân đội Việt Nam 
cũng như công chức đều kính trọng ông tới mức dù có phàn nàn 
(và có thể còn tính lật đổ ông nữa) thì cũng chỉ là việc làm nửa 
vời; họ sẵn sàng làm việc với ông nếu ông để họ có cơ hội. Bởi 
vậy Hoa kỳ nên làm việc với ông ta và những người dưới quyền 
ông hơn là tìm cách loại bỏ ông, vì Việt Nam rất hiếm những 
người quản lý giỏi, và một cuộc đảo chính sẽ dẫn tới hỗn loạn.”

CHÀO MỪNG NỀN CỘNG HÒA LÊN SÁU TUỔI
Ngày 26 tháng 10, Tổng thống Diệm nhận được lá thư của Tổng thống 

Kennedy chúc mừng nền Cộng Hòa lên sáu tuổi. Văn thư đề ngày 24 tháng 
10.[17] Tổng thống Kennedy viết với những lời lẽ thắm thiết. Về quá khứ, ông 
nhắc tới lịch sử oai hùng của Việt Nam đã hai lần đánh bại những đạo quân 
Mông cổ (dưới sự lãnh đạo của Nguyên soái Trần Hưng Đạo đánh Thành 
Cát Tư Hãn năm 1257 và 1285, rồi trong trận chiến quyết định ở Bạch Đằng 
Giang năm 1288). Về hiện tại, ông nói tới những thành công của Miền Nam: 
“Nước Mỹ và thật vậy, tất cả những người tự do phải chịu ơn cái gương ma quý 
quốc đã làm.” Còn về tương lai thì hòa bình và tự do tất sẽ phải đến. Sau đây 
là một vài đoạn:

White House 
Ngày 24 tháng 10, 1961

Kính gửi Ngài Ngô Đình Diệm 
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa

Kính thưa Tổng Thống,
“Nhân dịp kỷ niệm lần thứ sáu ngày thành lập nước Việt Nam Cộng 
Hòa, Hoa kỳ lấy làm vinh dự bầy tỏ lòng ngưỡng mộ sự can trường của 
dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã thấy và ghi tạc nỗi thống khổ - và niềm 
vinh quang - của một quốc gia đã không chịu khuất phục sự khủng bố 
của Cộng sản. Một dân tộc đã từng hai lần đánh bại quân Mông Cổ 
khiến chúng tôi không mong đợi gì hơn. Nước Mỹ và thật vậy, tất cả 
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những người tự do phải chịu ơn cái gương mà quý quốc đã làm... 
“Thưa Tổng thống, năm 1955 chúng tôi đã quan sát những 
nguy cơ và khó khăn trong việc hình thành Nền Cộng Hòa của 
nước Ngài.... 
“Thành tích mà Ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, nơi 
cư trú và sự an ninh cho gần một triệu người lánh nạn cộng sản từ 
Miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán 
dương nhất và được điều hành tốt nhất trong thời hiện đại... 
“Trong ngày 26 tháng 10 này, chúng tôi ở bên Mỹ vẫn có thể vui mừng... 
“Thưa Tổng thống, trong những ngày tháng nguy nan này chúng tôi 
mong chờ một ngày 26 tháng 10 trong tương lai khi mà Việt Nam tái lập 
được hòa bình và tự do. Chúng tôi tin rằng ngày ấy sẽ đến và cầu nguyện 
cho nó sớm đến...
Trân trọng 
JF Kennedy

TÁI XÁC ĐỊNH QUYỀN LỢI CỦA HOA KỲ VÀ NHỮNG 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Trong thư, Tổng thống Kennedy có viết rằng ông đang quan tâm chờ 
đợi bản phúc trình của Đại tướng Maxwell D. Taylor để xem xét những biện 
pháp cần thiết trợ lực cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống Cộng.

Ngày 11 tháng 11, 1961, Bộ trưởng Ngoại Giao Dean Rusk cùng với Bộ 
trưởng Quốc phòng McNamara đồng trình lên Tổng thống Kennedy một 
báo cáo rất dài và rõ ràng của phái đoàn Maxwell Taylor về quyền lợi của 
Hoa Kỳ tại Việt Nam và những biện pháp quyết liệt để bảo vệ, được tóm tắt 
như sau (tác giả dùng chữ đậm và bullets):[18]

Báo cáo của phái đoàn Taylor: 
Thứ nhất, về quyền lợi của Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam:
“Tình hình suy sụp ở Nam Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến 

tính chất và tầm quan trọng của quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ ở xứ này. 
Nếu miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng Sản thì:

• Sẽ đưa tới việc giao 20 triệu dân của Thế giới Tự do cho khối 
Cộng Sản;

• Mất Nam Việt Nam sẽ làm cho bất kỳ cuộc thảo luận tiếp theo nào 
về tầm quan trọng đối với Thế giới Tự do trở thành vô nghĩa vì chúng 
ta sẽ
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• Phải đương đầu với một sự việc gần như chắc chắn là phần còn 
lại ở Đông NaỊm Á và Indonesia sẽ phải thỏa hiệp hoàn toàn với 
Cộng Sản, nếu không muốn nói là chính thức sát nhập vào khối 
Cộng Sản...

• Để Việt Nam mất vào tay Cộng Sản không những sẽ phá vỡ Tổ chức 
Liên phòng Đông Nam Á (SEATO) mà còn làm lung lay sự tín nhiệm 
đối với những sự cam kết của Hoa Kỳ ở các nơi khác. Hơn nữa,

• Mất Nam Việt Nam sẽ gây ra những cuộc tranh cãi gay go trong nội 
bộ Hoa Kỳ và sẽ bị những phần tử cực đoan nắm lấy để chia rẽ đất 
nước và phá rối Chính quyên... 

Thứ hai, về những khó khăn trong việc yểm trợ Miền Nam
“Xem ra thì khó mà nghĩ được rằng một dân tộc gồm 20 triệu người 
lại phải thua một lực lượng du kích chỉ khoảng 15 tới 20 ngàn quân. 
Nhưng Miền Nam Việt Nam chưa được tổ chức chặt chẽ và có được 
một guồng máy chính phủ hữu hiệu... nhân dân lại thờ ơ vì phần 
đông chưa được trực tiếp hoạt động, lại còn bị đe dọa khủng bố bởi 
nhóm du kích khắp nông thôn... 

Thứ ba, mục tiêu của Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam:
“Hoa Kỳ nên cam kết theo đuổi một mục tiêu rõ ràng là ngăn chận 

không để Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Những phương tiện cơ bản để 
hoàn thành mục tiêu này phải nhắm đặt Chính phủ Nam Việt Nam vào một 
tư thế có thể thắng cuộc chiến tranh của chính họ chống lại quân du kích... 
Song chúng ta cũng phải thừa nhận rằng có lẽ Chính phủ Nam Việt Nam 
không thể thắng được cuộc chiến tranh này chừng nào mà dòng người và 
tiếp liệu từ Miền Bắc vẫn tiếp tục đổ vào đây mà không bị ngăn chặn, và 
quân du kích vẫn được hưởng một nơi đất thánh an toàn ở lãnh thổ láng 
giềng. Bởi vậy, chúng ta nên chuẩn bị đưa các lực tương tác chiến Hoa Kỳ 
vào nếu việc này trở nên cần thiết để đạt được sự thành công. Tùy theo 
tình hình, có thể lực lượng Hoa Kỳ cần phải đánh vào chính cội nguồn của 
sự xâm lược ở Miền Bắc Việt Nam.

Thứ tư, sử dụng quân đội Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam:
“Lực lượng Hoa Kỳ đưa vào Nam Việt Nam gồm hai loại khác nhau: (A) 

Những đơn vị cỡ vừa phải cần có để yểm trợ cho nỗ lực quân sự của Nam 
Việt Nam, như truyền tin, trực thăng và những phương tiện không vận khác, 
máy bay thám thính, tuần tiễu của Hải quân, các đơn vị tình báo...và (B) 
những đơn vị có tổ chức lớn hơn với nhiệm vụ quân sự trực tiếp trong hiện 
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tại hoặc trong tương lai. Loại (A) nên được đưa vào càng nhanh càng tốt. 
Những đơn vị loại (B) đặt ra một vấn đề nghiêm trọng hơn vì việc này sẽ làm 
tăng thêm khả năng gây ra sự leo thang của khối Cộng Sản...

Đề Nghị
“Thứ nhất, Hoa kỳ lấy quyết định cam kết đạt cho được mục tiêu ngăn 

chận không cho Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản... Việc mang một lực 
lượng quân sự của Hoa Kỳ và của khối Liên phòng Đông Nam Á vào Việt 
Nam có thể là cần thiết để đạt mục tiêu này;

“Thứ hai, Bộ Quốc phòng chuẩn bị những kế hoạch sử dụng lực lượng 
Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam nhằm một trong ba mục tiêu sau:

• Sử dụng một số đáng kể lực lượng Hoa Kỳ để chứng tỏ Hoa Kỳ 
quyết tâm bảo vệ và nâng cao tinh thần của Nam Việt Nam;

• Sử dụng một lực lượng lớn của Hoa Kỳ để giúp vào việc dập tắt 
cuộc nổi dậy của Việt Cộng. Lực lượng này không tiến hành 
những hoạt động chống du kích lặt vặt nhưng sẽ tham dự 
những hoạt động thích hợp ở Bắc Việt Nam;

• Sử dụng lực lượng Hoa Kỳ để đối phó với tình hình nếu xẩy ra 
một cuộc can thiệp có tổ chức của Cộng Sản; 

“Thứ ba, tiến hành ngay lập tức những hoạt động sau đây để yểm trợ 
Chính phủ Nam Việt Nam (chữ đậm là do tác giả):

• Cung cấp phương tiện chuyển vận bằng máy bay cho quân lực 
Việt Nam;

• Cung cấp thêm thiết bị và một số nhân viên để giúp những 
chuyến bay tình báo, không ảnh...

• Cung cấp cho Chính phủ Nam Việt Nam loại tàu nhỏ kể cả 
những cố vấn và nhân viên điều hành mặc quân phục cần thiết 
cho việc thực hiện những hoạt động hữu hiệu và nhanh chóng 
trong công tác canh chừng và kiểm soát bờ biển và những 
đường thủy nội địa...

• Cung cấp cho nhân viên và trang bị cần thiết cho lực lượng địa 
phương quân và nhân dân tự vệ để thay cho quân đội đi chiến 
đấu;

• Cung cấp cho nhân viên và trang bị cần thiết để cải tiến hệ 
thống tình báo chính trị - quân sự bắt đầu ở cấp tỉnh trở lên cấp 
trung ương và quân đội tới cấp Đặc ủy trung ương tình báo...

• Cung cấp những viên chức hành chánh và cố vấn với tư cách cá 
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nhân để đặt vào bộ máy chính quyền Nam Việt Nam theo loại 
và số lượng mà hai Chính phủ thỏa thuận...” 

Như vậy là cả Bộ Ngoại Giao lẫn Quốc Phòng đã đề nghị lên TT Ken-
nedy là Hoa Kỳ phải làm bất cứ cái gì có thể tại Việt Nam để bảo vệ xứ này và 
đồng thời, bảo vệ quyền lợi của Hoa kỳ. Chữ “cung cấp” được nhắc đi nhắc 
lại tới 6 lần cho 6 loại yểm trợ trong cùng một văn bản. Như vậy là đúng ý 
muốn của tổng thông rồi vì ông đã chọn nơi này làm sân đấu võ với Liên Xô.

Ngày 14 tháng 11, Ngoại trưởng Rusk gửi Đại sứ Nolting một công điện 
để thông báo quyết định của tổng thống chấp thuận yểm trợ tối đa theo như 
kiến nghị của Taylor (công điện này được in lại trong phần Phụ Lục). Đại 
cương, ông Rusk đã nhắc lại hầu hết những điểm trên, nhưng nói rõ hơn về 
điều kiện đi kèm với những biện pháp yểm trợ. Những điều kiện này nằm 
trong một khuôn khổ cộng tác giữa hai bên Mỹ-Việt, gọi là quy chế “đối tác 
hạn chế” (Limited Partnership) sẽ được đề cập tới trong chương sau:[19]

“Chỉ thị Đại sứ yêu cầu gặp Tổng Thống Diệm ngay để thông báo 
cho ông hay rằng Tổng Thống Kennedy, sau khi bàn thảo với Tướng 
Taylor và duyệt xét báo cáo của ông ta, đã quyết định rằng Chính 
phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng để nối kết với Chính phủ Việt Nam 
trong một nỗ lực chung mạnh mẽ hơn trước rất nhiều để chận 
đứng tình hình đang suy thoái, và cuối cùng là chấm dứt được 
mối đe dọa nền độc lập của Miền Nam...”

ĐỀ NGHỊ TT DIỆM CHÍNH THỨC YÊU CẦU MỸ YỂM TRỢ 
Trong cùng một công điện, Ngoại trưởng Rusk chỉ thị Đại sứ Nolting là: 

“Nếu như TT Diệm nồng nhiệt huởng ứng những đề nghị trên đại sứ phải 
nói rằng Hoa Kỳ cung cấp những viện trợ này là thể theo yêu cầu của ông và 
là những yêu cầu bằng văn bản... Tổng thống Kennedy dự định sẽ trả lời thư 
Tổng thống Diệm ngay, và sẽ hưởng ứng mạnh mẽ và chấp thuận những đề 
nghị từ phía Việt Nam. Cả hai bức thư cùng với bài ‘báo cáo Jorden’ sẽ được 
công bố rộng rãi” (báo cáo Jorden là một ‘Bạch thư’ (White Paper) tố giác 
Cộng sản vi phạm Hiệp định Đình chiến).

Ngay trước mắt, vì nhu cầu khẩn thiết, TT Diệm viết một lá thư cho ông 
Kennedy theo như phía Hoa kỳ đề nghị để dùng làm căn bản pháp lý cho 
những biện pháp tăng viện cho Miền Nam. Trong thư ngày 7 tháng 12, 1961 
gửi TT Kennedy, TT Diệm chỉ nói chung chung về nhu cầu của VNCH để 
chiến đấu, và bỏ qua, không nói gì tới vấn đề liên quan tới những điều kiện” 
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Mỹ đặt ra cho viện trợ theo hình thức một đối tác hạn chế” giữa Mỹ-Việt. 
Ông Diệm viết:[20]

“Chúng tôi xin bảo đảm với Ngài rằng chúng tôi sẽ dành mọi khả 
năng về tiền tài, trí tuệ, và nhân lực vào nhiệm vụ lớn lao này... 
Nhưng Việt Nam không phải là một cường quốc và lực lượng Cộng 
sản quốc tế chống lại chúng tôi lúc này lớn hơn khả năng đối phó 
của chúng tôi. Chúng tôi phải có sự trợ giúp thêm nữa của Hoa 
kỳ nếu muốn thắng cuộc chiến tranh đang chống lại chúng tôi...” 

Đúng theo như các bước đi đã được hoạch định, nhận được thư ông 
Diệm là ông Kennedy phúc đáp ngay. Lá thư với lời lẽ rất khôn ngoan, đặt sự 
yểm trợ của Mỹ trên căn bản Bắc Việt vi phạm Hiệp định Geneva: Hoa Kỳ 
không ký vào Hiệp định nhưng đã tuyên bố vào lúc ký kết là sẽ xem xét bất 
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cứ sự gây hấn nào vi phạm Hiệp Định với mối quan tâm đặc biệt, coi như là 
đe dọa trầm trọng nền hòa bình và an ninh thế giới. Hoa Kỳ yểm trợ là theo 
lời tuyên bố ấy và theo như yêu cầu của TT Diệm để tự vệ (chứ không phải 
để tấn công)[21]

Tòa Bạch Ốc 
Ngày 14 tháng 12, 1961 

Kính gửi Ngài Ngô Đình Diệm 
Tổng Thống và Bộ trưởng Quốc phòng 
Nước Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn, Việt Nam

Kính thưa Tổng Thống:
“Tôi đã nhận được bức thư mới đây của Ngài trong đó Ngài đã 
mô tả rất rõ ràng về tình trạng nguy ngập do Miền Bắc Việt Nam 
gây ra trong nỗ lực lấn chiếm quý quốc. Nhân dân Hoa Kỳ và tôi 
đã biết rất rõ hoàn cảnh tứ bề thọ địch của nước Ngài. Chúng tôi 
cảm thấy rất bất ổn bởi cuộc tấn công này... 
“Bức thư của Ngài làm rõ nét điều mà thông tin của chính chúng 
tôi đã lưu ý một cách rất rõ - rằng chiến dịch bạo lực và khủng bố 
hiện đang tiến hành chống lại nhân dân và Chính phủ của Ngài 
đã được yểm trợ và chỉ đạo từ bên ngoài bởi chính quyền Hà Nội. 
Như vậy, họ đã vi phạm những điều khoản của Hiệp định Geneva 
nhằm bảo đảm nền hòa bình ở Việt Nam mà chính họ đã cam 
kết tôn trọng năm 1954. “Vào thời điểm đó, mặc dầu không phải 
thành viên của Hiệp định, Hoa kỳ đã tuyên bố rằng “Hoa kỳ sẽ 
xem xét bất cứ sự tái diễn gây hấn nào vi phạm Hiệp định với mối 
quan tâm đặc biệt và coi như là đe dọa trầm trọng nền hòa bình 
và an ninh thế giới. Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm đó. 
“Theo đúng lời tuyên bố ấy và để đáp ứng lời yêu cầu của Ngài, 
chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ nhân dân 
và bảo tồn nền độc lập của mình. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tăng 
gia viện trợ cho nỗ lực tự vệ của Ngài cũng như giúp giảm thiểu 
sự tàn phá do lũ lụt gây ra mà Ngài đã mô tả. Tôi đã ra lệnh cho 
khởi sự ngay những chương trình yểm trợ đó. 
“Cũng như Việt Nam Cộng Hòa, Hoa kỳ tận tâm với chính nghĩa 
hòa bình và mục đích chủ yếu của chúng tôi là giúp đỡ nhân dân 
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Ngài duy trì nền độc lập của mình. Nếu như chính quyền Cộng 
sản Bắc Việt chấm dứt chiến dịch phá hoại Việt Nam Cộng Hòa 
thì những biện pháp chúng tôi đang xúc tiến để viện trợ nỗ lực 
tự vệ của Ngài sẽ không còn cần thiết nữa. Chúng tôi sẽ tìm cách 
thuyết phục Cộng sản từ bỏ những toan tính võ lực và khuynh 
đảo của họ. Dẫu sao, chúng tôi cũng tin chắc rằng nhân dân Việt 
Nam sẽ bảo tồn được nền độc lập của mình và đạt được hòa bình 
và thịnh vượng mà họ đã có công theo đuổi từ bấy lâu nay.”
Trân trọng
John F. Kennedy 

Một khi đã quyết định chiến lược ‘chống nổi dậy, chống du kích’ Hoa Kỳ 
đã sẵn sàng để can thiệp trực tiếp vào Việt nam. Cuối tháng chạp, 1961, hải 
hạm USS Core bí mật chở trực thăng vào thương cảng Sài Gòn. Mặc dù báo 
chí Mỹ đã phát hiện ra chuyện này và công kích kịch liệt, nhưng ông Ken-
nedy ít để ý và còn đi xa hơn nữa: ông bỏ qua cả những quy định về thủ tục 
hành chính, quyết định dùng cả tiền viện trợ kinh tế do cơ quan Viện Trợ 
Hoa kỳ (USAID) quản lý để tài trợ cho các lực lượng an ninh chống nổi dậy. 
Trong một bức thư gửi cho ông Fowler Hamilton, Giám đốc Cơ quan Viện 
trợ Quốc tế Hoa kỳ, Kennedy viết: “Như ông đã biết, tôi mong muốn các 
cơ quan trong Chính Phủ Hoa kỳ hết sức chú ý và đẩy mạnh những chương 
trình có mục đích chống sự gây hấn gián tiếp của Cộng sản mà tôi xem là 
một mối đe dọa trầm trọng trong thập niên 1960. Tôi đã chỉ thị cho ông 
Tổng trưởng Quốc phòng phải nâng cao lên đến mức độ mới những hoạt 
động trong lãnh vực chống nổi dậy.”[22]

Tiếp theo chỉ thị của Tổng thống, Cơ quan Viện trợ Hoa kỳ đã đưa một 
phần ngân sách viện trợ kinh tế cho Việt Nam vào ngân sách tài trợ cho các 
lực lượng an ninh và cảnh sát. Đây là một sự kiện rất hiếm hoi trong lịch sử 
viện trợ kinh tế Hoa kỳ. Như vậy dưới thời Kennedy, Hoa kỳ đã chọn Việt 
Nam là nơi đọ sức giữa Thế giới Tự do và Thế giới Cộng sản, nhưng không 
phải là trực diện với nhau bằng chiến tranh quy ước mà là chiến tranh du 
kích, chiến tranh chống nỗi dậy. TT Kennedy đặt vấn đề đối với Liên Xô 
nặng hơn là vấn đề đối với Trung Quốc. Hoa kỳ đã dành mọi yểm trợ vì ‘Việt 
Nam là đúng chỗ rồi.’
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Kennedy họp báo về tình hình Việt Nam. Hình: USIA

TT Kennedy chạm mặt với Tổng bí thư Khrushchev tại Vienna. Hình: USIA



CHƯƠNG 17
“CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ 
THÀNH MỘT NƯỚC BỊ BẢO HỘ”

Ngô Đình Diệm

TT Kennedy bổ nhiệm Đại sứ Nolting sang Việt Nam thay Đại sứ 
Durbrow vào đầu Hè 1961 là để “nối cùng làn sóng với TT Diệm” vì ông đã 
quyết định bỏ đi việc đặt điều kiện đổi chác để nhận viện trợ (theo như 
một kế hoạch vào cuối năm 1960 với mục đích áp lực chính phủ Diệm). 
Tới mùa hè, ông Kennedy chọn Việt Nam làm nơi đọ sức với Liên Xô, 
rồi chấp thuận một loạt biện pháp mạnh chống chiến tranh du kích và 
phong trào nổi dậy.

Để thi hành chính sách này, ông chỉ định một phái đoàn do Tướng 
Taylor cầm đầu tới Sài Gòn để thẩm định tình hình. Khi gặp TT Diệm, 
Tướng Taylor hết sức tích cực, không nói gì tới điều kiện nữa. Thế nhưng 
khi trở về Washington và đề nghị với tổng thống một chương trình yểm 
trợ cho Miền Nam thì ông lại kèm theo một số điều kiện để đổi lấy viện 
trợ. Như vậy là trở lại lập trường cuối năm 1960! Một trong những điều 
kiện này đã khắt khe đến nỗi làm cho TT Diệm phải bàng hoàng. Ông 
Diệm cho rằng nếu chấp nhận điều kiện này thì chính phủ Miền Nam sẽ 
bị ‘coi như là một bù nhìn của Hoa Kỳ’. Cho nên ông đã cưỡng lại, làm cho 
giới chức ở Washington bất mãn.
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N gay từ năm 1956, ông Kennedy (lúc ấy là Nghị sĩ) đã ủng hộ TT 
Diệm và khẳng định: “Việt Nam là nền tảng của Thế Giới Tự Do 
ở Đông Nam Á, là đỉnh vòm của vòng cung, là ngón tay trên con đế 

(keystone to the arch, finger in the dyke?” Đầu năm 1961 khi ông vừa nhậm 
chức thì một người bạn thân thiết với gia đình ông là giáo sư kinh tế học 
nổi tiếng John Kenneth Galbraith (Đại sứ Mỹ ở Ấn Độ) đã khuyên ông là 
phải ngừng ủng hộ TT Diệm và xem xét để rút khỏi Việt Nam, nhưng ông đã 
không nghe. Ông hành động ngược lại: thay thế Đại sứ Durbrow. Khi Dur-
brow còn ở Sài Gòn, một “Chương trình Chống Nổi Dậy (Counter-Insur-
gency Program - CIP) đã được trù liệu để yểm trợ chính phủ Diệm, nhưng 
chương trình này đặt ra một điều kiện ‘quid pro quo’ (cái này đổi lấy cái kia) 
để nhận viện trợ: đó là Tổng Thống Diệm phải cải tổ về quân sự và chính trị. 
Đây là những điều kiện thật khó khăn đối với TT Diệm. Nhưng bây giờ thì 
đối với tân tổng thống vấn đề này lại không còn quan trọng nữa. Ông Ken-
nedy quyết định ủng hộ Tổng thống Diệm và gạt bỏ việc đặt điều kiện (đòi 
ông Diệm phải thi hành thì mới có viện trợ).

Nhưng đây là diễn tiến tốt đẹp quá vắn vỏi, chỉ kéo dài từ đầu năm 
1961 tới cuối Hè. Vào Thu thì lại có trục trặc lớn về vấn đề đặt điều kiện 
cho viện trợ.

LANDSDALE: LIỆU LIÊN XÔ HAY TRUNG QUỐC CÓ ĐỐI 
XỬ VỚI ÔNG HỒ NHƯ TA ĐỐI XỬ VỚI ÔNG DIỆM  

HAY KHÔNG?
Chính cá nhân ông Kennedy cũng đã có thiện cảm với ông Diệm từ lâu. 

Vào năm 1956, trong một buổi hội thảo, ông Kennedy ca ngợi: “Sự thành 
công đáng ngạc nhiên của Tổng Thống Diệm trong việc quyết tâm giải tỏa được 
cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế lớn lao đã từng làm tê liệt Miền Nam. Bây 
giờ, trong cương vị tổng thống, khi duyệt lại các tài liệu mật về tình hình 
Việt Nam trong đó có vấn đề ông Diệm, ông Kennedy thấy có nhiều báo cáo 
đối nghịch nhau từ Bộ Ngoại Giao và Quốc Phòng về vai trò không hữu hiệu 
của TT Diệm. Kennedy chú ý đặc biệt tới báo cáo của ông Landsdale ở Bộ 
Quốc Phòng. Ông Landsdale bình luận:[1]

Về TT Diệm: “Đại sứ Durbrow phê bình ông Diệm rất nặng nề. Đặt 
nặng sự cần thiết phải gây niềm tin tưởng trong dân chúng, Dur-
brow coi như tất cả mọi vấn đề hiện nay là do những lầm lỗi về 
chính sách khép kín, không cải tổ và tập trung quyền hành của ông 



khi đồng minh nhảy vào   [ 317 ]

Diệm. Durbrow có thái độ chống ông Diệm công khai và còn cho 
rằng ông Diệm đã làm mất lòng dân quá nhiều.” 
Về tình hình chính trị, Lansdale bênh vực ông Diệm và cho rằng ‘ông 
Diệm là người Việt Nam duy nhất có đủ khả năng và quyết tâm làm 
một Tổng Thống hữu hiệu.’ Landsdale bình luận là nếu cuộc đảo 
chính tháng 11 vừa qua thành công, một số người rất ích kỷ và tầm 
thường đã cãi cọ nhau để tranh dành quyền hành đang khi Cộng 
sản cứ từ từ tiến hành chiếm đoạt Miền Nam. Chắc chắn rằng 
Cộng sản sẽ tỉnh táo hơn để khai thác một cuộc đảo chính khác. 
Và lúc này, hầu hết phe đối lập đều tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ hưởng 
ứng một cuộc đảo chính thành công.”
Về Đại sứ Durbrow, Landsdale viết: “Dù đúng hay sai, chính phủ 
được Mỹ công nhận ở Việt Nam không coi ông ta là bạn, và tin rằng 
ông có thiện cảm mạnh với những người lãnh đạo cuộc đảo chính 
vừa qua.” 

Thêm về ông Diệm, Landsdale kết luận rằng hầu hết những người nói 
chuyện với ông ta đều ít có thiện cảm và thông cảm với ông vì họ không nhìn 
thấy rằng ông Diệm cũng chỉ là con người nên ông tất nhiên không muốn 
thấy người ta mưu mô giết mình vì căm thù. Xúc động, Landsdale viết thêm 
(tô chữ đậm là do tác giả):

“Cuộc đảo chính lúc 3 giờ sáng bắt đầu bằng những tiếng súng đại 
liên bắn thẳng vào phòng ngủ của ông Diệm rõ ràng là muốn tiêu 
diệt ông ta ngay trên giường ngủ. Bảy năm trời bị Cộng sản công 
kích vì biết rằng ông là trở ngại chính yếu nên phải tiêu diệt cho 
bằng được trước khi Hà Nội có thể chiến thắng. 
“Những tấn công tâm lý hằng ngày, ngay trên xứ sở của ông ta, 
bằng ngôn ngữ của ông ta, và tất cả nhân dân ông ta đều nghe 
thấy! Muốn chấm dứt những điều này, ông Diệm chỉ còn có cách là 
buông xuôi, khỏi phải làm những việc mà ông ta và chính chúng ta 
đều tin tưởng vào.” 
Landsdale cho rằng Hoa Kỳ là người bạn mạnh mẽ nhất của ông 
Diệm thì lại luôn luôn chỉ trích ông nặng nề và áp lực với ông ta : 
“Liệu Liên xô hay Trung Quốc có đối xử với ông Hồ Chí Minh một 
cách khắt khe và xúi bẩy ông Hồ làm bậy như vậy hay không?”[2]

(Báo cáo Landsdale, 17 tháng 1, 1961)



[ 318 ]   nguyễn tiến hưng

MÙA HÈ 1961: NHỮNG BIỆN PHÁP ỦNG HỘ TT DIỆM  
VÔ ĐIỀU KIỆN

Báo cáo Landsdale đã có tác động với TT Kennedy. Đầu hè, ông bố 
nhiệm ông Frederick Nolting làm đại sứ với sứ mệnh là phải “nối vào cùng 
một làn sóng với ông Diệm? (get on Diem’s wavelength). Frederick Nolt-
ing là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp có tiếng, học thức, tiến sĩ triết học, 
mềm dẻo, nói tiếng Pháp, thật là lý tưởng để nối lại một giây liên lạc tốt đẹp 
giữa hai nước đã bị sứt mẻ vào cuối nhiệm kỳ của Đại sứ Durbrow. Nolting 
tới đầu tháng 5. Thoạt đầu, tuy rất thích ông Diệm, nhưng đọc qua những 
báo cáo của người tiền nhiệm (ông Durbrow), ông cũng lo ngại về sự hữu 
hiệu của ông Diệm. Nhưng chỉ ba tháng sau, khi thấy chính phủ Việt Nam có 
những hành động mới, Nolting lạc quan hơn, và ông bắt đầu áp dụng chính 
sách mới để cùng hành động, “cùng chung một làn sóng” với ông Diệm: 
dùng thuyết phục thay vì áp lực. Cùng thời gian này, khi Phó TT Johnson 
được gửi sang Sài Gòn để ủng hộ VNCH, ông hết lòng ca ngợi ông Diệm, cho 
rằng: “Ông Diệm là Winston Churchill của Đông Nam Á.”

Trong báo cáo cho Kennedy, Johnson đề nghị Hoa kỳ phải có một lập 
trường rõ ràng, và đi tới một quyết định: “Ở Việt Nam, ông Diệm là một nhân 
vật phức tạp đang bị bù đầu về nhiều vấn đề. Ông ta có những đức tinh đáng 
khâm phục, nhưng xa cách dân chúng, và thân cận ông ta là những người kém tài 
đức hơn ông ta. Có thể cứu được xứ này nếu chúng ta hành động nhanh chóng và 
khôn ngoan. Chúng ta phải quyết định hoặc ủng hộ ông Diệm hoặc để cho Nam 
Việt Nam sụp đổ.”

Như đã đề cập trong hai chương trước, sau khi TT Kennedy đề nghị tiếp 
tay với TT Diệm để chiến thắng và khẳng định Việt Nam là nơi để thư hùng 
với Liên Xô về chiến tranh du kích và phong trào nổi dậy, tới tháng 10, 1961, 
ông gửi phái đoàn Taylor-Rostow sang Sài Gòn để thẩm định tình hình và 
đề nghị những biện pháp hành động. Khi về Washington hai ông đã đề nghị 
những biện pháp quân sự cực mạnh gồm cả việc đưa quân đội Mỹ vào Miền 
Nam và “cung cấp” mọi phương tiện cho chính phủ Diệm. Hai Bộ trưởng 
Ngoại giao Dean Rusk và Quốc phòng Robert McNamara trình tổng thống 
‘Phúc trình Taylor’ và được ông chấp thuận ngay.

SANG THU, 1961: TT DIỆM CAY ĐẮNG VÌ LẠI ĐẶT ĐIỀU 
KIỆN ĐỂ ĐỔI LẤY VIỆN TRỢ

Như vậy, từ đầu năm 1961 chính sách của Hoa Kỳ đối với chính phủ 
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Diệm hết sức cởi mở, thông thoáng. Nhưng vào mùa Thu 1961 thì lại có khó 
khăn. Đó là tuy Phúc trình Taylor đề nghị nhiều biện pháp mạnh và TT Ken-
nedy đã chấp thuận để yểm trợ chính phủ VNCH (như đề cập trong chương 
14), nhưng những yểm trợ này lại nằm trong khuôn khổ một công thức mới 
gọi là “Đối tác hữu hạn”( limited partnership”) đề xướng việc Mỹ cùng làm 
việc chung với chính phủ Miền Nam trong mục tiêu chống Cộng. Vì muốn 
có tiến bộ cho thật nhanh để ‘kế hoạch chống nổi dậy’ của TT Kennedy sớm 
thành công, giới lãnh đạo ở Washington đã trở nên nôn nóng về mặt chính 
trị. Để được “cung cấp hầu như mọi thứ”, chỉ thị từ Ngoại trưởng Dean Rusk 
gửi cho Đại sứ Nolting có đoạn:

Chỉ thị ngày 14 tháng 11, 1961 
Ngoại trưởng Dean Rusk gửi Đại sứ Nolting
“Chính phủ Miền Nam phải có những biện pháp hành chánh, pháp 
luật để đặt quốc gia vào tình trạng chiến tranh, và huy động toàn 
lực vào nhiệm vụ này - gồm việc tản quyền và mở rộng chính phủ 
để thu hút được tất cả các thành phần chống cộng... Chính phủ 
Hoa Kỳ khẳng định cần được chính phủ Việt Nam xác định là đồng 
ý và sẵn sàng có những biện pháp như được đề nghị để bảo đảm sự 
thành công của nỗ lực chung... Đại sứ Nolting được quyền thương 
lượng với TT Diệm về chi tiết những biện pháp cần phải thi hành. 
Điều quan trọng là TT Diệm phải đưa ra những sự thay đổi được 
công nhận là có thực chất và có ý nghĩa...”[3] 

Ngoại trưởng Rusk còn nhấn mạnh:
“Đại sứ phải nói điểm này cho thật rõ ràng và nói rằng những đóng 
góp của Hoa Kỳ cho nỗ lực chung được đề nghị sẽ tùy thuộc rất 
nhiều vào câu trả lời của ông Diệm vào điểm này. Sở dĩ Hoa kỳ phải 
nhất thiết yêu cầu ông Diệm thay đổi chính sách, mở rộng chính 
phủ cũng chỉ là vì muốn cho những cố gắng chung của cả hai nước 
sớm có kết quả.”

Lúc đó, uy tín của ông Diệm đang xuống nhanh và ông đang bị mọi phía 
đả kích. Ngoại trưởng Rusk yêu cầu ông Nolting thuyết phục ông Diệm:

“Dù đúng hay sai, chính phủ của ông ta đang bị chỉ trích rất nhiều 
ở ngoại quốc cũng như ở Hoa Kỳ, và nếu chúng ta yểm trợ ông 
một cách mạnh mẽ thì chúng ta phải có thể đem ra bằng chứng về 
những sự cải tổ thực sự về hành chính, chính trị và xã hội, và một 
nỗ lực thực sự để nới rộng nền tảng chính phủ, điều này có thể làm 
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cho nhân dân Hoa Kỳ tin tưởng tối đa và làm cho công luận quốc 
tế hiểu rằng nỗ lực của chúng ta không nhằm yểm trợ một chính 
phủ không được ủng hộ và không hữu hiệu, nhưng là để yểm trợ 
những nỗ lực chung của tất cả những người dân không Cộng Sản 
của chính phủ Việt Nam chống sự xâm chiếm của Cộng Sản.”[4] 

Đây là những đề nghị hết sức xây dựng từ một lập trường nghiêm túc. 
Đáng lẽ ông Diệm nên đồng ý trên nguyên tắc tôi thực sự có những thay 
đổi về chính sách. Nhưng điều làm cho ông ưu phiền (như đề cập dưới đây) 
chính là vì Hoa kỳ đã đặt ra cái giá mà ông cho là quá lớn để đổi lấy những 
cung cấp này. Ngoại trưởng Rusk đã chỉ thị Đại sứ Nolting phải thuyết phục 
Tổng thống Diệm: “Chúng ta phải nhấn mạnh rằng bản thân Chính phủ ông 
ta phải áp dụng những biện pháp cần thiết cho mục đích vừa nêu trên để 
đổi lấy mức viện trợ quy mô của Hoa Kỳ trong lãnh vực quân sự, kinh tế, và 
chính trị.”

MỸ YÊU CẦU ĐƯỢC CHIA SẺ VIỆC HOẠCH ĐỊNH  
CHÍNH SÁCH

Nghe tới đặt điều kiện đổi chác thì TT Diệm đã khựng lại rồi, nhưng 
Hoa kỳ còn đi một bước xa hơn nữa, đó là muốn can dự trực tiếp vào việc 
hoạch định chính sách của Việt Nam, một điều mà ông Diệm không thể nào 
chấp nhận được. Công thức ‘Đối tác hữu hạn’ nghe ra thì rất hay và hợp lý: 
Mỹ-Việt phải cùng chung sức với nhau thì mới có hiệu quả. Nhưng trong 
thực tế nó đã không hẳn như vậy. Phía chính phủ Diệm thấy sức ép của đồng 
minh ngày một nặng nề vì công thức đối tác này lại không phải hạn chế mà là 
vô giới hạn. Nó còn khắt khe hơn cả công thức ‘quid pro quo’ vào năm trước 
đó khi Đại sứ Durbrow còn ở Sài Gòn. Theo chỉ thị ngày 14 tháng 11 của 
Ngoại trưởng Rusk gửi Đại sứ Nolting thông báo quyết định của tổng thống 
Kennedy là chấp nhận hầu hết những kiến nghị yểm trợ chính phủ Diệm 
mạnh mẽ của phái đoàn Taylor, nhưng khi nói về trách nhiệm về phía Việt 
Nam thì đặt ra một điều kiện:[5]

“Ông phải nói điểm này cho thật rõ... Ông phải thông báo cho 
ông Diệm rằng theo dự định của chúng ta, quan niệm về những 
hành động chung (ý nói về ‘Đối tác hữu hạn’ - lời tác giả) có trù 
liệu một sự liên hệ chặt chẽ hơn nữa về tương quan (giữa hai 
chính phủ), nó chặt chẽ hơn là sự liên hệ hiện nay theo đó Hoa 
Kỳ chỉ đóng vai trò cố vấn.
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“Chúng tôi mong muốn được chia sẻ với chính phủ Việt Nam 
trong quá trình làm chính sách về các lãnh vực chính trị, kinh 
tế và quân sự khi những quyết định này ảnh hưởng tới tình hình 
an ninh...” (chữ đậm và gạch dưới là do tác giả).

“VIỆT NAM KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NƯỚC BỊ 
BẢO HỘ”

Nghe ông Đại sứ nói thẳng ra về “chia sẻ trong việc làm chính sách” có 
nghĩa là can dự trực tiếp vào nội bộ Việt Nam, Tổng thống Diệm hết sức 
bàng hoàng! Trong điện tin đánh về Washington báo cáo về cuộc gặp gỡ TT 
Diệm để nói về điểm này, ĐS Nolting viết:[6]

“Ông Diệm nói ông ta cho rằng tôi đã hiểu rõ là những đề nghị của 
Hoa Kỳ như vậy là có dính líu tới vấn đề trách nhiệm của chính phủ 
Việt Nam. Ông Diệm nói: “Việt Nam không muốn trở thành một 
nước bị bảo hộ (Vietnam, he said, dit not want to be a protec-
torate”) 
“Tôi đáp lại rằng điều này thì dễ hiểu, và chúng tôi cũng không 
muốn làm cho Việt Nam trở thành một nước bị bảo hộ. Ông Diệm 
lưu ý tôi rằng chính phủ Việt Nam liên tục có những sự cải tổ, 
nhưng không thể có những hành động mạnh mẽ mà không được 
cân nhắc cho kỹ càng, ngoài ra phải luôn nhớ rằng hiện đang có 
một cuộc chiến cần phải đương đầu. Vấn đề chính là phải vãn hồi 
trật tự chứ không phải tạo nên tình trạng hỗn loạn. 
“Tôi trả lời là tôi cũng nhận thức được đây là một vấn đề tế nhị, 
theo ý tôi trong cương vị là một người bạn của nước ông và của 
chính ông, tôi nghĩ rằng rủi ro to lớn hơn đối với ông là cứ giữ vững 
lập trường của mình, hoặc là hành động quá thận trọng... 
“Nhưng nói chung, tôi đã không thất vọng về phản ứng của ông 
Diệm. Thực ra ông ta ghi nhận đề nghị của chúng ta một cách tốt 
hơn là tôi mong đợi. Ông ta hứa sẽ gọi cho tôi ngay sau khi ông có 
thì giờ suy nghĩ lại về đề nghị của chúng ta, bởi vậy, cho đến khi 
chúng ta nhận được phản ứng của ông thì không nên suy đoán gì 
hết về kết quả...” 

Để biết rõ sự suy nghĩ của Tổng thống Diệm, Đại sứ Nolting gặp Bộ 
trưởng Nguyễn Đình Thuần (Bộ trưởng Phủ Tổng thống) để tham khảo. 
Ông Thuần tiết lộ là “đề nghị của Hoa Kỳ đã làm cho Ông Diệm hết sức ưu 
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phiền, “hay là Hoa Kỳ đang sửa soạn để bỏ rơi Việt Nam... như là đã bỏ rơi 
Lào,” ông Diệm tự hỏi. Ông xúc động đến nỗi lấy làm xấu hổ nếu phải cho 
Nội các biết đến những đề nghị này. Ông Nolting viết tiếp:[7]

Ông Thuần nói rằng dù Tổng thống Diệm chưa thảo luận gì hết với 
ông ta về đề nghị của Hoa Kỳ, nhưng đã cho thấy rõ cái cảm tưởng là 
ông Diệm ‘rất là buồn phiền và rất là thất vọng’. Ông Thuần cho 
biết ông Diệm nói bây giờ ông ta rất là lưỡng lự phải đem những 
đề nghị này ra bàn với các Bộ trưởng trong nội các, vì ông ta sợ 
rằng chính họ cũng sẽ thất vọng và chán nản.
“Tổng thống Diệm đã có ý định thảo luận những đề nghị của Hoa 
Kỳ với cả nội các và một số dân biểu là những người đã được tham 
khảo về vấn đề Hoa Kỳ mang quân (vào Việt Nam) khi phái đoàn 
Taylor tới Sài Gòn, nhưng bây giờ ông Diệm nghĩ rằng sự khác 
biệt giữa vấn đề ông ta thảo luận trước đây (với phái đoàn 
Taylor) và những đề nghị của chúng ta bây giờ thì thật là quá 
rõ ràng.
“Bộ trưởng Thuần cho tôi cảm tưởng rằng ông Diệm đang trăn 
trở về những đề nghị của Hoa Kỳ... Ông Thuần nói rằng thái độ 
của Tổng thống Diệm là Hoa Kỳ đòi hỏi chính phủ Việt Nam làm 
những nhượng bộ quá lớn lao về địa hạt thẩm quyền quốc gia để đổi 
lấy thêm một số yếm trợ không đáng kể; và ông Diệm còn nghĩ rằng 
đây là sự thất vọng lớn lao sau những thảo luận với Tướng Taylor, 
đặc biệt là việc gửi một lực lượng đặc nhiệm vào cứu trợ lũ lụt (để 
đảm bảo với TT Diệm sự ủng hộ của Mỹ)... Ông Diệm tự hỏi hay là 
Hoa Kỳ đang sửa soạn để bỏ rơi Việt Nam...như là đã bỏ rơi Lào.
“Trong một cuộc thảo luận dài, ông Thuần đã trình bày tất cả 
những khó khăn mà Chính phủ Việt Nam sẽ gặp phải nếu thi hành 
những biện pháp Hoa Kỳ yêu cầu, gồm cả sự nguy hiểm là sẽ bị 
coi như là một bù nhìn của Hoa Kỳ.”

NHỮNG GÌ TƯỚNG TAYLOR ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI TT DIỆM 
LẠI KHÁC VỚI THÔNG ĐIỆP TỪ WASHINGTON

Để độc giả hiểu tại sao TT Diệm thất vọng về sự quá khác biệt giữa việc 
Hoa Kỳ đặt thêm một điều kiện về việc ‘chia sẻ quyền hành’ và những gì 
phái đoàn Taylor đã đồng ý và bảo đảm với ông (vô điều kiện) trong cuộc 
họp tại Dinh Độc Lập (Dinh Gia Long) chỉ mới gần một tháng trước đó (18-
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19 tháng 10, 1961). Trong những cuộc họp với TT Diệm, Tướng Taylor đã 
không đả động gì tới việc đặt điều kiện cho viện trợ.

Chúng tôi xin trích dẫn lại vài công điện do Tướng Taylor đánh về cho 
TT Kennedy ngay sau buổi họp khi ông còn ở Sài Gòn và trên đường về 
Washington (xem Chương 14):

* Từ Sài Gòn: “Quan niệm của tôi là ta nên gửi một lực lượng đặc 
nhiệm vào giúp cứu trợ lũ lụt và đồng thời để thiết lập sự có mặt 
của Hoa Kỳ tại đây giúp đảm bảo với Tổng thống Diệm là Hoa kỳ 
sẵn sàng nối tay với ông trong cuộc đấu tranh với Việt Cộng hay 
Việt Minh...”
* Từ Baguio (Phi Luật Tân) trên đường về Washington: ông Taylor 
còn nhắc lại nhu cầu phải đưa ngay vào Việt Nam một lực lượng 
đặc nhiệm (khoảng 8,000 người) để: “Thiết lập sự có mặt của Hoa 
Kỳ tại Miền Nam... Thực hiện những cuộc hành quân tác chiến để 
giữ an ninh tại những vùng Mỹ hoạt động... Lực lượng đặc nhiệm 
này sẽ trở thành đoàn quân tiền phong cho những đoàn quân Mỹ 
tiếp theo khi nào cần thi hành kế hoạch quân sự của Tư Lệnh Thái 
Bình Dương hay SEATO.” Rồi cũng từ Baguio, ông lại còn gửi thêm 
một mật điện thứ ba để giải thích lý do tại sao nên gửi quân vào. 

[Nơi đây tôi cũng mở ngoặc để nhắc đến điều TT Thiệu thường hay 
phàn nàn về “chính sách Mỹ ở Việt Nam thì nay thế này mai thế khác” - sách 
“Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, Chương 13]
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TÌNH TRẠNG “ÔNG NÓI GÀ BÀ NÓI VỊT”: CHỈ THỊ TỪ 
BỘ NGOẠI GIAO LẠI KHÁC HẲN CHỈ THỊ TỪ  

TOÀ BẠCH ỐC
Về việc TT Kennedy chấp thuận các biện pháp trong ‘Phúc trình Taylor’ 

thì lại còn một chuyện khó hiểu khác nữa, đó là tình trạng trống đánh xuôi 
kèn thổi ngược về chính sách Hoa Kỳ.

Chúng tôi cố gắng đào sâu hơn về lập trường của Tổng thống Kennedy 
vào lúc này thì thấy có chứng cớ là Ngoại trưởng Rusk đã gửi điện tín cho 
đại sứ Nolting với những chỉ thị không giống như lập trường của Tổng 
thống Kennedy.

Sở dĩ có thể xác định được tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” 
giữa Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc về việc TT Kennedy chấp thuận chương 
trình Taylor là vì chúng tôi đã nghiên cứu thật kỹ và tìm thấy một văn kiện 
nói về Huấn lệnh số 111 từ Tòa Bạch Ốc gửi Ngoại trưởng Dulles chính thức 
thông báo lệnh của tổng thống. Huấn lệnh này đề ngày 22 tháng 11, 1961, 
tức là hơn một tuần sau khi Ngoại trưởng Rusk đã gửi chỉ thị cho Đại sứ ở Sài 
Gòn thông báo lệnh tổng thống (ngày 14 tháng 11, 1961).

Chuyện này dù đối với các tác giả Hoa kỳ, có thể không phải là chuyện 
đáng chú ý và chúng tôi cũng chưa thấy tác giả nào nói tới, nhưng đối với 
lịch sử Miền Nam, nó có nhiều ý nghĩa. Và nó cũng là một bài học quý giá 
cho các đồng minh của Hoa Kỳ về tình trạng ông nói gà bà nói vịt đôi khi xảy 
ra trong quá trình làm chính sách của Hoa Kỳ. Cũng như những trường hợp 
khác được đề cập tới trong cuốn sách này thí dụ việc Đại sứ Lodge đã hành 
động không hoàn toàn theo như ý của Tổng thống Kennedy (xem chương 
sau), và dưới thời đệ Nhị Cộng Hòa, Tiến sĩ Kissinger cũng đã không luôn 
luôn báo cáo trung thực và làm theo ý Tổng thống Richard Nixon. Bởi vậy 
chúng tôi in lại văn bản nguyên thủy trong Phụ lục để độc giả dễ so sánh.

Trước hết là “Huấn lệnh 111 do Cố vấn an ninh Tổng thống là McGeorge 
Bundy chính thức gửi cho Đại sứ Nolting theo lệnh tổng thống như sau:[8]

Theo Huấn lệnh NSAM # 111 
Ngày 22 tháng 11, 1061

The White House 
Gửi Ngoại trưởng (Dean Rusk) 
Về vấn đề: Giai đoạn thứ nhất của Chương trình Việt Nam
“Tổng thống đã cho phép Ngoại trưởng chỉ thị cho Đại sứ của chúng 
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ta tại Việt Nam để Thông báo cho Tổng thống Diệm như sau:
1. Chính phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng để nối kết với Chính phủ Việt 

Nam trong một nỗ lực chung mạnh mẽ hơn trước rất nhiều để 
chận đứng tình hình đang suy thoái thêm nữa tại Miền Nam; 

2. Nỗ lực chung này đòi hỏi những hành động của cả hai chính 
phủ như sau:
a. Về phía Mỹ, Hoa Kỳ sẽ có ngay những biện pháp sau đây 

để yểm trợ chính phủ Việt Nam: [Từ (1) Tới (10)]: Cung 
cấp các phương tiện, (giống như điện tín của Ngoại trưởng 
Rusk trong chương trước); 

b. Về phần chính phủ Việt nam sẽ cần có những hành động 
sau đây:
1) Những biện pháp luật pháp và hành chánh đặt quốc 

gia vào tình trạng chiến tranh để huy động toàn lực 
(điều này gồm việc tản quyền và mở rộng chính phủ để 
tận dụng được hết tiềm năng của tất cả những thành 
phần chống cộng)... 

2) Năng động hóa những cơ quan có trách nhiệm về 
chiến tranh với đầy đủ quyền hành để thi hành bổn 
phận một cách hữu hiệu;

3) Tu bổ lại lực lượng quân sự và cơ cấu chỉ huy để tạo 
dựng một tổ chức quân sự hữu hiệu để chiến đấu và bảo 
đảm được khả năng tấn công lưu động của Lục quân.

McGeorge Bundy
 Lệnh của Tổng thống chỉ có như vậy: chấm hết. Với lời văn ngắn gọn, 

đơn giản, kính trọng đối tác, văn kiện hoàn toàn không có những lời lẽ, điều 
kiện khắt khe. Nhưng chỉ thị từ Bộ Ngoại giao thì lại khác hẳn. Trong chỉ thị 
của Ngoại trưởng Rusk gửi Đại sứ Nolting ngày 14 tháng 11, 1961 như viện 
dẫn trên đây, tức là chỉ có 8 ngày trước chỉ thị từ Tòa Bạch Ốc, thì ngoài việc 
nói tới vấn đề chính phủ Diệm bị chỉ trích nặng nề ở mọi nơi, đã đặt điều 
kiện cho viện trợ, và quan trọng hơn là đòi hỏi chia sẻ quyền hành với chính 
phủ Miền Nam. Để độc giả thấy rõ sự khác biệt, chúng tôi xin nhắc lại là 
trong công điện gửi cho đại sứ Nolting ngày 14 tháng 11, ông Rusk đã thêm 
hắn đoạn 3, 4, và 5 với những chỉ thị: “điều quan trọng là ông Diệm phải đưa 
ra những sự thay đổi được công nhận là có thực chất và có ý nghĩa... Ông 
phải thông báo cho ông Diệm rằng theo dự định của chúng ta, quan 
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niệm về những hành động chung có trù liệu một sự liên hệ chặt chẽ hơn 
nữa về tương quan (giữa hai chính phủ), nó sẽ chặt chẽ hơn là sự liên hệ 
hiện nay chứ không phải (Mỹ) chỉ đóng vai trò cố vấn. Chúng tôi mong 
muốn được chia sẻ với chính phủ Việt Nam trong quá trình làm chính 
sách về các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự khi những quyết định 
này ảnh hưởng tới tình hình an ninh.” (Nghe như giọng điệu kẻ cả, thực 
dân – lời tác giả).

TT KENNEDY MUỐN TRÁNH SỰ HIỂU LẦM VỀ ĐÒI HỎI 
‘CHIA SẺ QUYỀN HÀNH’

Về sự việc này, có thể là sau khi nhận được báo cáo của đại sứ Nolting 
nói về phản ứng thất vọng của Tổng thống Diệm, Tổng thống Kennedy đã 
biết được tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược nên đã chỉ thị phải thay 
đổi ngay. Điều này mới cắt nghĩa được sự việc là chỉ ba tuần sau khi ông Rusk 
gửi điện tín cho ông Nolting, Bộ Ngoại Giao lại gửi thông điệp sang Sài Gòn 
thay đổi lập trường. Sau đó, ông Nolting nhận được chỉ thị mới. Công điện 
này do ông Alexis Johnson và ông Walter Rostow gửi để “làm sáng tỏ” về 
việc chia sẻ quyền hành:[9]

Ngày 7 tháng 12, 1961 
Tòa Bạch Ốc gửi Đại sứ Nolting 

“Điều mà chúng tôi muốn nói chỉ là như thế này: trong những hoạt 
động trực tiếp liên hệ tới vấn đề an ninh, sự kết hợp với nhau (như 
một Đối tác) sẽ rất là chặt chẽ đến độ không bên nào quyết định 
hay có những hành động nào ảnh hưởng tới bên kia mà không có sự 
tham khảo trước và đầy đủ.” 

Dĩ nhiên là đã quá muộn vì Tổng thống Diệm đã được thông báo rõ ràng 
về công điện của Ngoại trưởng Rusk ngay khi nó tới Saigòn ngày 14 tháng 11: 
“Chỉ thị đại sứ yêu cầu gặp Tổng thống Diệm ngay để thông báo... và phải nói cho 
thật rõ ràng...” Lúc ấy Đại sứ Nolting đã trình bày thật rõ ràng về lập trường 
chia sẻ quyền hành cho một lãnh đạo có tinh thần siêu quốc gia, bây giờ làm 
sao mà nói lại để ông Diệm tin được! Một tuần sau, vào ngày 14 tháng 12, TT 
Kennedy viết một lá thư cho TT Diệm nhiệt liệt ủng hộ yêu cầu yểm trợ nỗ 
lực của VNCH (như đã đề cập trong Chương trước).

Đang khi đó thì sự hiện diện của người Mỹ ở Miền Nam đã bắt đầu tăng 
nhanh, ngày một rõ ràng hơn (từ dưới một ngàn, số cố vấn đang tăng nhanh, 
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lên 11,000 vào năm 1962, và 16,732 vào mùa Thu 1963).[10] TT Diệm lại càng 
thêm trăn trở: Mỹ yêu cầu để cho cố vấn chia sẻ quyền hành làm chính sách, 
sau đó thì số cố vấn lại tăng vọt lên. Các cố vấn bây giờ không còn chỉ ngồi ở 
trung ương mà đã đi xuống cấp tỉnh theo như đòi hỏi của kế hoạch ‘Đối tác 
hữu hạn’. Như tác giả Trần Đức Minh tóm lại, “Những người (cố vấn) này 
nói chung đã có thái độ kẻ cả ‘xê ra cho bà đun bếp’ đối với chính quyền địa 
phương. Một số còn đi xa đến mức đòi giao đồ viện trợ trực tiếp cho họ để 
họ phân phối cho các xã ấp mà không qua chính phủ trung ương nữa. Tác giả 
Ellen Hammer bình luận: “Như vậy, ý họ muốn nói là người Mỹ có thể thực 
hiện chương trình phát triển nông thôn một cách hữu hiệu hơn là chính 
phủ Việt Nam. Đối với ông Diệm, sự việc này có nghĩa là người ngoại quốc 
trực tiếp cai trị, một hình thức thực dân mới là ông không thể chấp nhận 
được.”[11] 

Đúng như Bộ trưởng Thuần đã cho Đại sứ Nolting biết: ông Diệm hết 
sức đau lòng và thất vọng khi ông nói: “Chúng tôi thực không muốn trở thành 
một nước bị bảo hộ.” Đến lúc này thì ông thấy rõ là Mỹ muốn trực tiếp can 
thiệp vào chủ quyền của quốc gia. Ông đã cưỡng lại và phải trả cái giá thật 
đắt. Tưởng là ‘đối tác hữu hạn’ hay là ‘Công ty hữu hạn’ nay lại thành ra 
‘Công ty nàng tan’.

GIÁO SƯ GALBRAITH, NGƯỜI ĐÃ XÚI TT KENNEDY 
THAY ĐỔI LẬP TRƯỜNG?

Nghiên cứu về giai đoạn này, chúng tôi thấy có một chuyện hơi lạ. Đó là 
về phần Tổng thống Kennedy, có thể nói là ông kính trọng Tổng thống Diệm 
từ lâu. Đầu năm 1961, khi vừa nắm chính quyền, ông lại đã quyết định hủy bỏ 
vấn đề đặt điều kiện với chính phủ Diệm và gửi ông Nolting sang làm đại sứ 
để cùng làm việc ‘theo cùng một làn sóng với ông Diệm,’ Bởi vậy, rất khó hiểu 
tại sao chỉ mấy tháng sau ông lại có thể lật ngược lại lập trường và đòi hỏi 
“một sự liên hệ chặt chẽ hơn nữa đối với tương quan (giữa hai chính phủ), 
nó phải đi xa hơn là sự liên lạc như hiện nay, nghĩa là Hoa kỳ không phải chỉ 
đóng vai trò cố vấn mà thôi,” và vì vậy, “Chúng tôi mong muốn được chia 
sẻ với chính phủ Việt Nam trong quá trình làm chính sách về các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế và quân sự...” Chuyện này là xúc phạm không những tới 
cá nhân TT Diệm là người có tinh thần siêu quốc gia, nhưng lại còn tới cả 
nguyên tắc chủ quyền của một nước. “Như vậy là cho Cộng sản cái độc quyền 
về tinh thần quốc gia hay sao?”, ông Diệm phàn nàn.
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Theo như nghiên cứu của chúng tôi thì chưa thấy tác giả nào cả Mỹ 
lẫn Việt soi sáng cho rõ về vấn đề này, nhưng như tài liệu bộ Quốc phòng 
thì chúng tôi thấy rất có thể là Tổng thống Kennedy sau cùng đã bị ảnh 
hưởng bởi khuyến cáo của Giáo sư Galbraith. Tiến sĩ John Kenneth Gal-
braith (1908-2006) là một nhà kinh tế học nổi danh (đặc biệt là viết cuốn 
sách The Affluent Society), là bạn thân của gia đình Kennedy và đã được bổ 
nhiệm làm đại sứ tại Ấn độ. Như đã đề cập trên đây, khi Kennedy mới nhậm 
chức Galbraith đã thuyết phục tân tổng thống không ủng hộ ông Diệm và có 
thể tìm đường rút khỏi Việt Nam nhưng Kennedy không nghe. Bây giờ vào 
mùa Thu, trong một báo cáo đề ngày 20 tháng 11, 1961 về “thẩm định tình 
hình gửi Tổng thống Kennedy, Galbraith viết lại thuyết phục: “Tôi không có 
một chút hy vọng nào về những cải tổ hành chánh và chính trị mà ta đang 
áp đặt đối với ông Diệm sẽ đưa lại kết quả thực sự.” Ông nói tôi không thể 
hiểu được tại sao một đạo binh tới 250,000 người mà không đánh lại được 
một lực lượng du kích chỉ có khoảng từ 15,000 cho tới 18,000 người? [Tiếc 
rằng ông Galbraith không còn sống tới ngày nay để nhìn vào chiến tranh du 
kích của Alqueda và ISIS bên Trung Đông để có thể hiểu tại sao – lời tác giả]. 
Bởi vậy, ông viết tiếp: “không có giải pháp nào mà không đòi hỏi phải thay 
đối chính phủ... Nói rằng không có người nào thay được ông Diệm thì là 
vô nghĩa.”[12]

Một cách rất lý sự, ông Galbraith cố thuyết phục ông Kennedy bằng 
một nhận xét là chẳng ai cho rằng ông Truman đã thay được Tổng thống 
Roosevelt, cũng không ai nghĩ rằng sẽ có người thay được Thủ tướng Nerhu 
ở Ấn Độ hay TT Lý Thừa Vãn (Sygman Rhee) ở Đại Hàn. Ngay ngày hôm 
sau, ông Galbraith lại tấn công thêm nữa. Ông viết cho ông Kennedy:[13] 
“Bởi vậy điểm chính là (ông Diệm) không hữu hiệu nữa - ấy là chưa nói 
đến vấn đề chính phủ Diệm không được nhân dân ủng hộ - Đây là một yếu 
tố chiến lược... Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng không có tương lai cho 
những người quan lại. Cộng Sản cũng không thích họ.” Galbraith cho rằng 
thật là ngây thơ nếu nghĩ rằng ông Diệm sẽ có những cải tổ. “Tuy nhiên vì 
đã bắt đầu chơi ván bài tuyệt vọng này, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác 
ngoài việc tiếp tục cho xong trong một thời gian tối thiểu.” Ông đề nghị rằng vì 
không có một hy vọng nào để thành công nên Hoa Kỳ phải làm hai việc để 
bảo vệ quyền lợi của mình:

• “Một là phải làm cho rõ ràng rằng sự cam kết của chúng ta đòi 
hỏi kết quả chứ không phải chỉ những lời hứa hẹn suông... và
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• Hai là phải áp lực rất mạnh về việc cải tổ quân đội, vì những 
thay đổi cần thiết ở lĩnh vực này là rõ ràng nhất và khẩn trương 
nhất.” 

Sau này chính Galbraith còn có nhiều chỉ trích lại nghiêm khắc hơn nữa 
vào trước lúc đảo chính 1963. Chúng tôi in lại một vài trích dẫn của ông ở 
phần Phụ lục để độc giả theo dõi thêm.

TT John F. Kennedy họp với Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần. Hinh: White 

House Photo

GS John Kenneth Galbraith, 

người không ưa ông Diệm 

ngay từ đầu. Hình: Dutch 

National Archives
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L.B. Jphnson, TT Ngô Đình 

Diệm và Đại sứ Nolting. Hinh: 

White House Photo

Phó TT L.B. Jphnson và Tổng 

thống J.F. Kennedy. Hinh: 

White House Photo



PHẦN V
ĐƯỜNG VỀ NGHĨA TRANG
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CHƯƠNG 18
KHI CHUÔNG BÁO ĐỘNG RUNG 

LÊN Ở WASHINGTON

Qua năm 1961, tới đầu 1962, tình hình quân sự trở nên sáng sủa, 
nhưng về tình hình chính trị thì lại bắt đầu đen tối. Khi hai ông Diệm 
– Nhu còn đang e ngại về tình huống chủ quyền chính trị quốc gia bị vi 
phạm, số cố vấn Mỹ ở địa phương lại tăng vọt lên. Tổng kết năm 1962, 
tình báo Hoa kỳ ca ngợi những thành quả mới của Miền Nam về mặt 
quân sự và về an ninh ở thôn quê, nhưng đặt ra một câu hỏi: “liệu những 
thắng lợi về quân sự ấy có được phản ảnh bằng những tiến bộ về ổn định trong 
địa hạt chính trị hay không?” Nói tới chính trị là nói tới ông Nhu.

Tháng 4, 1963: thêm 4,500 cố vấn và binh sĩ nữa vào Miền Nam. 
Trạm trưởng CIA là ông Colby sau này nhận xét: “Ngay từ đầu 1962 
cơ quan CIA đã có những mối liên lạc và ảnh hưởng trên toàn lãnh thổ 
Miền Nam, từ cổng trước và cổng sau Dinh Độc Lập tới những xóm 
làng ở thôn quê...” Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post 
vào tháng 5 ông Nhu tuyên bố Mỹ có thể rút đi một nửa số cố vấn. Báo 
chí thổi phồng lên, TT Kennedy phật lòng, tuyên bố sẵn sàng rút đi. Vào 
chính lúc Washington đang nhắm vào ông Nhu thì một cơn bão tố nữa 
lại ập tới: khủng hoảng Phật Giáo, bắt đầu vào Lễ Phật Đản ngày 8 tháng 
5. Xáo trộn leo thang. Viên chức Bộ Ngoại giao buộc tội chính phủ Diệm 
đã phá nát chùa chiền.”
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“C huông báo động đã rung lên ở văn phòng các nhà hoạch định 
chính sách của Hoa kỳ khi có tin Chính phủ Diệm sẽ yêu cầu 
triệu hồi một số lớn cố vấn Mỹ ở cấp tỉnh Miền Nam trở về 

nước,” tác giả Allen Hammer bình luận. Có lần Tổng thống Diệm phàn nàn 
với đại sứ Pháp Lalouette: “Tôi không bao giờ yêu cầu những người quân nhân 
này tới đây. Họ cũng chẳng có cả hộ chiếu nữa.” Lalouette cố vấn ông rằng nên 
yêu cầu Hoa kỳ một cách nhẹ nhàng để họ rút đi. Về sau, Đại sứ Lalouette 
cho rằng “lý do chính đưa tới quyết định của Mỹ loại bỏ ông Diêm là vì 
vào tháng Tư năm ấy, ông đã toan tính yêu cầu Mỹ rút đi số cố vấn ở cấp 
tỉnh.”[1]

Hoa kỳ đã chọn Việt nam làm nơi đọ sức với Liên Xô mà bây giờ ông 
Diệm lại muốn yêu cầu cố vấn Mỹ ở cấp địa phương nên ra đi? Nhưng đối 
với Chính phủ Miền Nam thì làm sao cho nhân dân ở thôn quê hiểu được sự 
khác biệt giữa sự có mặt của người Pháp và người Mỹ? Rồi đến việc Mỹ muốn 
“chia sẻ quyền hành.” Như đã đề cập ở chương trước, TT Diệm đã xấu hổ 
đến nỗi không dám mang vấn đề này ra bàn ở Nội các, vậy làm sao ông có thể 
cho nhân dân biết? Cho nên sự căng thẳng Việt-Mỹ ngày một gia tăng. Bây 
giờ đã có chút ít thắng lợi về quân sự, Mỹ chuyển sang vấn đề chính trị, bắt 
đầu nói nhiều hơn về tình trạng bất ổn có thể xảy ra vì nhân dân than trách 
chế độ gia đình trị của TT Diệm.[2]

1962: NĂM KHỞI SẮC
Sang năm 1962, chương trình quân viện và đào tạo cho quân lực VNCH 

lên tới cao độ, theo đúng như hứa hẹn của Tổng thống Kennedy. Nhờ những 
phương tiện và khả năng cơ động mới, năm 1962 là năm ‘khởi sắc’ của Miền 
Nam. Quân đội VNCH liên tiếp thành công đem lại hăng say và tự tin cho 
cả dân, quân, chính. Hoa kỳ hết sức hoan nghênh.[3] Ngoài ra, chương trình 
‘Ấp Chiến Lược’ cũng được phát triển, được chính Đại tướng Lyman Lem-
nitzer, Tổng Tham Mưu trưởng Liên Quân Hoa Kỳ ca ngợi là có “những lợi 
ích chắc chắn, và rất có thể là chìa khóa then chốt đưa tới sự thành công của 
chương trình bình định.”[4] Tuy nhiên, ông Roger Hillsman giám đốc Cơ 
quan tình báo và Nghiên cứu tại Bộ Ngoại giao lại không đồng ý. Ngày 18 
tháng 6, 1962, cơ quan này nộp một báo cáo nói tới những khuyết điểm của 
Ấp Chiến Lược, đặc biệt là việc Chính phủ Diệm không chịu đền thiệt hại 
cho dân, thiếu hướng dẫn, thiếu điều hợp và yểm trợ vật chất từ trung ương, 
lại còn đặt ưu tiên của chương trình này cao hơn là ‘Kế hoạch Đồng bằng’ 
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(Delta Plan) do Mỹ yếm trợ[5]. Ngoài ra còn báo cáo nhiều vấn đề tiêu cực 
khác của chính phủ Diệm về việc sử dụng lực lượng Địa phương quân, Dân 
vệ, không thành công trong việc lấy lòng dân, cũng như không giúp đỡ dân 
thiểu số trên vùng Cao nguyên. Báo cáo kết luận là dù sao cũng đã có những 
tiến bộ trong việc nâng cao khả năng chiến đấu, tuy nhiên còn rất nhiều việc 
phải làm, không những về mặt quân sự mà đặc biệt là về mặt chính trị, hành 
chính. (Ông Hillsman cùng với ông Harriman là những người đóng vai chủ 
chốt trong việc lật đổ Tổng thống Diệm sau này). Còn báo chí Mỹ nói chung 
lại chỉ nhằm vào một số nhược điểm, như việc dời cư của một số xã ấp làm 
cho dân chúng bất mãn, sự tiếp ứng không kịp thời mỗi khi bị tấn công, và sự 
quá nồng nhiệt hăng say của một số chính quyền địa phương, đốc thúc dân 
chúng quá mạnh mẽ, gây ra bất bình.

Song song với chương trình bình định nông thôn, số cố vấn Mỹ vào Việt 
Nam đã tăng vọt, và về tới cấp tỉnh.

Ngày 17 tháng 4, trong một báo cáo của cơ quan tình báo CIA ghi số “NIE 
(National Intelligence Estimate) 53-63” về ‘Triển Vọng Tại Miền Nam’[6] 

trong khuôn khổ của chiến lược ‘chống nổi dậy’ đã khen những thành quả 
của chính phủ và quân đội Miền Nam về mặt quân sự, đặc biệt là về tình hình 
an ninh ở thôn quê, nhưng lại đặt câu hỏi là: “liệu những thắng lợi về quân 
sự ấy có được phản ảnh bằng những tiến bộ về ổn định trong địa hạt chính 
trị hay không?” Nói đến chính trị là nói đến những chỉ trích đang nhắm vào 
gia đình ông Diệm, đặc biệt là ông Ngô Đình Nhu, và một phần nào, bà Nhu. 
Như vậy, có nghĩa là trước đó thì đặt vấn đề với ông Diệm là quân đội chiến 
đấu, chính trị là nói đến những chỉ trích đang nhắm vào gia đình ông Diệm, 
đặc biệt là ông Nhu và một phần nào, bà Ngô Đình Nhu.

Ngày 10 tháng 5, 1963, trong một cuộc phỏng vấn với Warren Unna, 
phóng viên của tờ Washington Post, ông Nhu lại công khai tuyên bố là theo 
ông thì một nửa sổ nhân viên quân sự đóng ở Việt Nam có thể được rút về 
nước. Ông lý luận rất đúng rằng:

g “Sự có mặt của họ ở đây làm cho chiến tranh này giống như 
là một chiến tranh của Mỹ; 

g Nhiều tai nạn đã xảy ra cho người Mỹ vì quá hăng say (ở 
thôn quê) nên đã làm mồi cho địch quân. Ngoài ra, 

g Nếu rút bớt họ đi thì chúng ta lại còn có thể chứng minh 
cho thế giới biết là chính sách của TT Kennedy đã thành 
công như thế nào ở Việt Nam. Dư luận Hoa kỳ rất thiếu kiên 
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nhẫn, nhưng đây là một cuộc chiến về chính sự kiên nhẫn... 
một cuộc chiến lâu dài và khó khăn.”

Nhà báo Unna còn mô tả ông Nhu là người chống Mỹ một cách hung 
hăng (rapidly anti-American”)[7]

Tin này làm cho TT Kennedy phật lòng, “Chúng ta sẽ rút quân đội, sẽ rút 
bất kỳ một số quân như thế nào theo đề nghị của chính phủ Nam Việt Nam,” ông 
đã trả lời như muốn dỗi khi một nhà báo hỏi về lời tuyên bố này, “Vào ngày 
sau khi nhận được đề nghị, chúng ta sẽ có một số quân lên đường về nước. Đó là 
điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, chúng ta hy vọng tình hình ở Nam việt nam 
sẽ cho phép rút một số quân bất kể trường hợp đó như thế nào trước cuối năm 
nay.”[8]

Nhưng dù ông tổng thống có nói như vậy, theo tác giả Hammer, thì ông 
cũng đã chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất có thể có được vào lúc ấy, nhưng 
dĩ nhiên, “người Mỹ không ở Việt Nam để phục vụ ông Diệm, họ ở đó để phục vụ 
quyền lợi của Hoa Kỳ và để chứng minh cho sự khả tín của Hoa Kỳ trong việc đối 
phó với Cộng sản Liên Xô và Trung Cộng ở những khu vực khác trên thế giới. Nếu 
nhà Ngô không cho họ tự do hành động như họ muốn, họ vẫn có thể kiếm được 
những người Việt Nam khác dễ dàng chiều theo ý muốn của họ hơn”.[9]

Và thực vậy, trên bình diện quốc tế, lúc ấy thì Việt Nam đã trở thành 
sân đấu võ của các đại cường. Ông Robert Kennedy, bào đệ của Tổng thống 
Kennedy cũng đã từng hỏi, ‘đâu là nơi để ta vẽ một tuyến phòng thủ?’ Như 
đã đề cập trong chương trước, sau cuộc họp với ông Khrushchev ở Vienna, 
ông Kennedy đã xác định: “Việt Nam là đúng chỗ rồi.” Việt Nam là một địa 
điểm chiến lược để đối đầu với một cuộc chiến mới, cuộc chiến chống nổi 
dậy: “Ta không thể không thấy tính cách xảo quyệt của cuộc đấu tranh mới mẻ và 
sâu đậm này, Kennedy bình luận.

HAI TOA XE LỬA CHẠY NGƯỢC CHIỀU
Võ sĩ đã lên đài và trận đấu đang thắng, bây giờ ông Nhu lại muốn mời võ 

sĩ đi xuống thì làm sao chấp nhận được ? Bởi vậy, bây giờ mũi dùi bắt đầu chĩa 
hắn vào ông này, và sau đó là bà vợ. Bài phỏng vấn của ông trên tờ Washington 
Post và phản ứng của ông Kennedy sau đó làm tăng thêm mức độ trầm trọng 
của những báo cáo về ông Nhu trước đó, đặc biệt là của Nghị sĩ Mike Mans-
field. Cuối năm 1962, sau một chuyến viếng thăm Việt Nam, ông Mansfield, 
người đã hết lòng ủng hộ Tổng thống Diệm từ năm 1954 (xem chương 14) 
đã phải bình luận: “Ông Ngô Đình Diệm vẫn là một nhà lãnh đạo tận tụy, 
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thành khẩn, cần mẫn, không bị hủ hóa, và yêu nước. Nhưng... vai trò đôn 
đốc mà ông ta nắm giữ trước kia dường như đang chuyển sang cho những 
người khác trong gia đình, đặc biệt là ông Ngô Đình Nhu. Ông này là một 
người giàu nghị lực và rộng trí thức, say mê cái bả quyền lực chính trị, lại rất 
hăm hở và dư khả năng tổ chức và thao túng quyền lực đó. Nhưng ông Diệm 
chứ không phải ông Nhu là người được nhân dân ủy thác quyền hành ở Việt 
nam. Trong một tình huống như vậy, có nhiều nguy cơ đưa tới sự lạm dụng 
quyền hành vô giới hạn.”[10] Nhưng làm sao ông Diệm lại có thể làm việc mà 
không có sự yểm trợ của ông Nhu? Như Chuẩn tướng Landsdale đã từng cố 
thuyết phục Washington: “Thực tại là ông Diệm tin vào ông Nhu trong một 
số công việc mà ông ta không thể tin được ai khác... Nhu là cánh tay mặt của 
Diệm, bởi vậy, thay vì cứ đòi ông Diệm phải dẹp ông Nhu đi, cách tốt hơn là 
nên tập trung để ảnh hưởng vào cánh tay mặt của ông ta một cách hữu hiệu 
hơn” (xem Chương trước). Ông Diệm lấy nhân đức ra trị nước, nhưng mưu 
lược chính trị thì cần có ông Nhu ở bên cạnh. Ngoài ra còn tình nghĩa huynh 
đệ của một gia đình tuy Công giáo, nhưng cuộc sống thực là Nho giáo. Cho 
tới lúc sắp chết, ông Diệm còn nói với ông Nhu: “Không đi mô cả. Tôi ở mô chú 
ở đó. Chú ở mô, tôi cũng ở đó. Sống chết có nhau.”[11] Về sau này, ngay trước lúc 
đảo chính, TT Diệm còn dặn dò Đại sứ Lodge là khi ông về tới Washington 
thì nên nói chuyện với cựu Đại sứ Nolting và ông William Colby, nguyên 
trạm trưởng CIA ở VN để hiểu tại sao ông cần ông Nhu (xem chương sau).

Lập trường của hai bên Mỹ-Việt tới đây giống như hai chuyến tàu suốt, 
nhưng là hai chuyến tàu đã khởi hành từ hai ga ngược chiều, một khởi hành 
từ phía Đông và một từ phía Tây. Chắc chắn sẽ tới lúc hai toa ấy phải đụng 
thẳng vào nhau.

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
Thật không may mắn cho nhà Ngô, lời tuyên bố của ông Nhu lại hiện 

lên mặt báo vào lúc đang có đại họa, đó là ‘cuộc khủng hoảng Phật Giáo’ bắt 
đầu vào lễ Phật Đản thứ 2507 (ngày 8 tháng 5). Khi ông Diệm nắm chính 
quyền, vì không muốn bị dư luận chỉ trích là thiên vị tôn giáo, ông đã chỉ thị 
Bộ Nội Vụ ra Quy định số 10 về việc treo cờ trong các dịp lễ lạc. Đây cũng 
là do sự khó chịu của ông khi thấy các chính quyền địa phương hay treo cờ 
Vatican mỗi khi ông đi kinh lý. Đầu tháng 5, có đại lễ rầm rộ ở Huể mừng lễ 
ngân khánh của Giám mục Ngô Đình Thục, bào đệ Tổng thống Diệm. Nhiều 
người muốn lấy điểm với ông Giám mục nên đã tổ chức ngày lễ quá rầm rộ, 



[ 338 ]   nguyễn tiến hưng

cả quốc kỳ cả cờ Vatican treo khắp nơi. Nhưng vào dịp mừng Lễ Phật Đản, 
kéo dài từ ngày 8 tới 15 tháng 4 Âm lịch, lệnh trung ương lại bắt phải theo chỉ 
thị đã ban hành, đó là cấm treo giáo kỳ ở nơi công cộng. Có thể đây là hoàn 
toàn trái ý muốn của Tổng thống Diệm.[12]

Ngày 8 tháng 5, tín đồ Phật Giáo quy tụ lại đài Phát Thanh Huế để nghe 
truyền thanh lại buổi lễ Phật Đản, nhưng chính quyền địa phương lại cấm 
buổi phát thanh này vì lý do là cuốn băng thu thanh ngày Phật Đản tại chùa 
Từ Đàm có ghi lời Thượng Tọa Thích Trí Quang đả kích chính quyền Diệm 
kỳ thị tôn giáo, và việc cấm treo cờ là điển hình. Thế là có sự xô xát giữa 
chính quyền và Phật tử, kết quả là 7 người chết, một thường dân và 5 binh sĩ 
bị thương. Hai ngày sau, Phật tử ở Huế biểu tình, đòi thu hồi lệnh cấm treo 
giáo kỳ, chấm dứt kỳ thị tôn giáo, bắt bớ, hăm dọa Phật tử, bồi thường cho 
nạn nhân và trừng phạt những người có trách nhiệm. Một sớm một chiều, 
tình hình trở nên hết sức căng thẳng, và biến cố ở Huế như con đế đã vỡ, 
trở thành một dịp may hiếm có cho những người chống đối nhà Ngô, và dĩ 
nhiên là một số nhà báo Mỹ ở Sài Gòn. Bây giờ cơ hội đã tới để có thể đổ thật 
nhiều dầu vào ngôi nhà đã bắt đầu cháy. Đàn áp tôn giáo là một điều tối kỵ 
trong một nền dân chủ.[13] (Cho tới nay, sự thật về biến cố Phật Giáo vẫn 
còn là một vấn đề tranh luận).

Tại Washington, hai ông Harriman và Hillsman chỉ thị Đại sứ Nolt-
ing phải đến gặp Tổng thống Diệm tức khắc để yêu cầu ông phải có những 
hành động hòa hoãn ngay với Phật Giáo: tuyên bố công khai để giải tỏa bất 
bình, chỉ định một ủy ban điều tra cặn kẽ vấn đề này. Rồi ngày 4 tháng 6, 
Phó Đại sứ Truehart lại gặp Bộ trưởng Thuần để cảnh cáo thêm. Hai ông 
Diệm-Nhu đã thực sự nghe những lời cố vấn này và ngay sau đó (ngày 5 
tháng 6) đã đi tới một thỏa thuận trên nguyên tắc để thỏa mãn một số yêu 
cầu của Phật giáo.

Nhưng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, chỉ ba ngày sau, bà Nhu lại có 
những lời lẽ xúc phạm tới Đức Phật, tố cáo phong trào biểu tình là do Cộng 
sản xách động, thách đố chính quyền phải cứng rắn.

KHỦNG HOẢNG LÊN CAO ĐỘ
Thế rồi ngày 12 tháng 6, cả thế giới bàng hoàng thấy hình Thượng tọa 

Thích Quảng Đức tự thiêu ở ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng 
ngày hôm trước đó (11 tháng 6) do phóng viên Malcolm Browne đã chụp 
được, Browne là người đã được thông báo trước về sự sắp xếp này. Thôi thế 
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là đúng rối, một chính phủ được Hoa kỳ hết mình yểm trợ bây giờ quay ra 
đàn áp tôn giáo. Cá nhân chúng tôi không quên được cả một trang phổ biến 
trên hai tờ báo Washington Post và New York Time do một số mục sư Hoa kỳ 
đăng tải với hình ông Browne chụp, dưới có đề “Nhà Sư này, Thượng Tọa 
Quảng Đức đã tự thiêu. Ông ta đã chết đi để phản đối việc đàn áp Phật Giáo 
- và tín đồ Phật Giáo là 70% nhân dân Việt Nam.” Xử lý thường vụ đại sứ Hoa 
kỳ Truehart một lần nữa, cảnh cáo ông Diệm là phải đáp ứng tất cả các yêu 
cầu của Phật Giáo ngay, nếu không thì Chính phủ Hoa kỳ có thể sẽ công khai 
tố giác hành động đàn áp Phật giáo của ông.[14]

Cùng ngày ấy, ông Truehart gặp Phó Tổng thống Thơ. Theo chỉ thị của 
Harriman và Hillsman, ông rỉ tai ông Thơ là nếu vấn đề chính trị làm cho 
ông Diệm không thể tiếp tục cai trị được nữa thì Hoa kỳ sẽ ủng hộ ông lên 
kế vị. Ngày 16 tháng 6, vấn đề được giải quyết phần nào khi Phó Tổng Thống 
Nguyễn Ngọc Thơ và Thượng Tọa Thích Tâm Châu ký một bản thông cáo 
chung gồm 5 điểm: về vấn đề treo cờ Phật giáo; tách Hiệp hội có tánh cách 
tôn giáo ra khỏi Dụ số 10; xét các hồ sơ khiếu nại của Phật giáo; tự do truyền 
đạo và hành đạo; và nghiêm trị các cán bộ có trách nhiệm về vụ xảy ra ở Huế 
ngày 8 tháng 5, 1963, và trợ giúp các nạn nhân.

MỸ ĐÁNH GIÁ LẠI CHẾ ĐỘ DIỆM
Ngày này sang ngày khác, báo chí liên tục đả kích chế độ Diệm độc tài, 

gia đình trị, đàn áp tôn giáo. Ngày 4 tháng 7, một cuộc họp cao cấp được 
triệu tập để thẩm định tình hình về chế độ ông Diệm. Ngoài Tổng thống 
Kennedy và ông Hillsman những người tham dự cuộc họp này còn có Thứ 
trưởng Ngoại giao George Ball: Thứ trưởng Ngoại giao Averell Harriman; 
Mc.George Bundy, Phụ tá Tổng Thống Đặc trách An ninh Quốc gia, và Mi-
chael V. Forrestal, chuyên viên về các vấn đề Đông Nam Á trong Bộ tham 
mưu của Bạch cung. Biên bản cuộc họp được in lại trong phần Phụ Lục. 
Đại cương, Tổng thống Kennedy nghe báo cáo là đã có một bản thông cáo 
chung giữa Chính phủ Việt Nam và phía Phật giáo ngày 16 tháng 6 và theo 
đó, chính phủ sẽ thỏa mãn năm đòi hỏi của Phật giáo. Tiếp theo bản báo cáo 
là một cuộc thảo luận với những nhận xét và kết luận như sau:[15]

Ngày 4 tháng 7, 1963
Biên bản cuộc họp cấp tối cao
• Khả năng loại bỏ vợ chồng ông Nhu ra khỏi chính quyền là 

không thể làm được.
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• Ông Diệm có thể đã nghĩ đúng khi ông cho rằng phía Phật giáo 
có thể đẩy mạnh các đòi hỏi thật xa để làm cho việc sụp đổ của 
chính phủ ông không thể tránh được.

• Mỹ đã áp lực cực kỳ mạnh đối với ông Diệm để ông thông báo ý 
định gặp các nhà lãnh đạo Phật giáo, cho phép lập ngành tuyên 
úy Phật giáo trong quân đội, vân vân... Nhưng nếu ông ta không 
chịu tuyên bố và lại xảy ra những cuộc biểu tình nữa thì Mỹ sẽ 
buộc lòng phải công khai tuyên bố là không dính líu gì tới chính 
sách về Phật giáo của chính phủ (Diệm).

• Ông Hillsman cho rằng bất kể là ông Diệm sẽ làm gì đi nữa 
thì cũng sẽ có các âm mưu đảo chính trong vòng bốn tháng 
sắp tới; và

• Khả năng Miền Nam bị xáo trộn sau một cuộc đảo chính thì 
không đến nỗi phải e ngại như một năm trước đây, lý do là qua 
suốt khoảng thời gian khủng hoảng Phật giáo, cuộc chiến đấu 
với Cộng sản đã vẫn tiến hành tốt đẹp, và quân đội ở chiến 
trường vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

• Đại sứ Nolting thì nghĩ khác, ông cho rằng kết quả của một âm 
mưu đảo chính thành công mà ông Diệm bị giết sẽ là nội chiến. 

Như vậy là Mỹ đã có đầy đủ yếu tố cho thấy khả năng đảo chính là cao và 
nếu có đảo chính thì cuộc chiến chống Cộng cũng vẫn không bị ảnh hưởng, 
trái lại chính phủ tiếp theo nếu được Mỹ ủng hộ lại có thể còn hữu hiệu hơn.

TÌNH BÁO MỸ THẨM ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN CỐ 
PHẬT GIÁO

Sau cuộc họp, ngày 10 tháng 7, Tòa Bạch Ốc nhận được một bản phúc 
trình chi tiết “Thẩm định Tình báo Quốc gia” (NIE) do CIA đệ nộp về tình 
hình miền Nam Việt Nam sau vụ xáo trộn tại Sài Gòn. Bản này là một trong 
những tài liệu chính yếu vì nói tới khả năng Chính phủ Diệm sẽ yêu cầu giảm 
bớt sự hiện diện của Mỹ, đặt vấn đề ông Nhu, và nói tới ảnh hưởng của việc 
thay thế ông Diệm là sẽ giúp cho cuộc chiến thêm hiệu quả. Cuộc khủng 
hoảng Phật giáo đã thực sự thay đổi cục diện Miền Nam, ấy là vào lúc đó thì 
chưa có cuộc tấn công vào Chùa Xá Lợi:[16]

Báo cáo NIE 53-2-63 
Ngày 10 tháng 7, 1963 
Thẩm định tình hình Miền Nam về biến cố Phật Giáo
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Bản nghiên cứu đưa ra những kết luận tóm tắt như sau:
• “Cuộc khủng hoảng Phật giáo ở miền Nam Việt Nam làm 

nổi bật và gia tăng sự bất mãn lan rộng từ lâu với chế độ 
Diệm và cơ chế chính quyền của ông ta. Nếu ông Diệm thất 
bại và điều này có vẻ sẽ xảy ra - trong việc thực thi mau lẹ 
những điều cam kết của ông với Phật giáo, thì những xáo 
trộn sẽ có thể tái diễn và cơ hội của một cuộc đảo chính hay 
cuộc mưu sát nhắm vào chính ông sẽ có thể thuận lợi hơn 
bao giờ hết;

• Sự khó chịu ngấm ngầm của chế độ Diệm về mức can thiệp 
của người Mỹ ở Miền Nam Việt Nam giờ đây đã trở nên gay 
gắt vì vụ Phật giáo và đường lối cứng rắn của Hoa Kỳ đã áp 
dụng sau đó. Thái độ này hầu như chắc chắn sẽ tồn tại và có 
lẽ sẽ (làm cho Chính phủ Diệm) tăng thêm áp lực đòi giảm 
bớt sự hiện diện của Mỹ ở đây;

• Về sự việc này thì ông Nhu sẽ đóng vai chính, ông ta có 
nhiều tham vọng chính trị và hầu như chắc chắn là ông ta 
coi mình sẽ là người kế vị ông Diệm. Vì nhiều lý do nên đã 
từ lâu Nhu có quan niệm thù địch và nghi ngờ Mỹ. Ông ta 
là người đã thúc đẩy phải có lập trường cứng rắn khi điều 
đình với phía Phật giáo và đã không mấy hưởng ứng những 
nhượng bộ của chính phủ;

• Cuộc khủng hoảng Phật giáo dĩ nhiên là có lợi cho Cộng 
sản, nhưng cho đến nay, chưa thấy có chứng cớ nào là Cộng 
sản đã khai thác nó một cách hiệu quả;

• Một người kế tiếp ông Diệm có thể là lúc đầu cũng chẳng hữu 
hiệu gì hơn ông ta trong việc chống Cộng và có thể còn kém 
hơn nữa, nhưng còn một số lớn nhân lực có kinh nghiệm, đã 
được đào tạo mà chưa được sử dụng. Những phần tử này nếu 
nhận được sự viện trợ tiếp tục của Mỹ cũng có thể lãnh đạo 
cả chính phủ lẫn cuộc chiến một cách hiệu quả.”

CHÍNH TƯỚNG LÃNH ĐÃ CỐ VẤN CHÍNH PHỦ  
DẸP BIỂU TÌNH?

Chiều ngày 18 tháng 8, mười tướng lãnh trong số các tướng thâm niên 
nhất họp nhau về việc giải quyết khủng hoảng. Đa số đã đi tới kết luận là 
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không thể để lộn xộn mãi như thế này được. Nếu TT Diệm để cho những 
cuộc biểu tình kéo dài quá lâu thì sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến, chính phủ 
cần dẹp ngay phong trào biểu tình bằng cách đưa các nhà sư ra khỏi chùa 
và đưa họ về quê quán của mình. Sau đó họ vào dinh Gia Long gặp TT Diệm 
yêu cầu cho phép quân đội di tản chùa chiền (forced evacution) và ra lệnh 
thiết quân luật. “Tình trạng vô trật tự này không thể chấp nhận được,” 
tướng Đôn nói. “Tinh trạng vô trật tự làm cho người dân mất tin tưởng vào 
khả năng kiểm soát của chính phủ. Cần phải bắt nhốt những phần tử xách 
động... Chùa chiền không thể là nơi ẩn náu đặc biệt của những kẻ phá hoại.” 
Tướng lãnh còn nhắc nhở ông Diệm là hành động mạnh mẽ của ông năm 
1955 đối với các giáo phái đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng tương tự. TT 
Diệm đồng ý cho phép giải tán các chùa và ra lệnh thiết quân luật, nhưng 
ông nhấn mạnh là không được làm hại bất cứ nhà sư nào.[17]

BIẾN CỐ CHÙA XÁ LỢI[18]

Về phần ĐS Nolting, ông đã xin đi nghỉ hè cùng với gia đình một tháng 
rưỡi bắt đầu từ ngày 9 tháng 5. Khi biến cố Huê xảy ra ông đã hoãn chuyến 
đi và chỉ hai tuần sau ông mới rời Sài Gòn, yên tâm là tình hình có bề êm dịu 
hơn. Nhưng chỉ vài ngày sau khi ĐS Nolting rời Sài Gòn, cuộc khủng hoảng 
lại nổ mạnh hơn. Đêm ngày 21 tháng 8, chỉ khoảnh khắc sau khi kim đồng 
hồ ở chợ Bến Thành chỉ 12 giờ, một đám đông tới hai mươi ngàn người biểu 
tình chung quanh chùa Xá Lợi. Nhiều người tham gia biểu tình kêu gọi lật 
đổ chính phủ. Phó ĐS Truehart cho rằng những tố cáo chính phủ đàn áp 
tôn giáo “đã như tấm bình phong che đậy cho nhiều nhóm người chống đối 
chính phủ Diệm và lợi dụng cơ hội này vì nhiều mục đích khác.” Ông thêm 
rằng “cho dù TT Diệm đã bắt đầu có những hành động hòa hoãn như phía 
Hoa Kỳ mong muốn nhưng cũng đã không có ảnh hưởng gì đối với nhóm 
người chống đối này.” Những hành động của chính phủ bao gồm việc tái xác 
nhận tự do tôn giáo được Hiến pháp hoàn toàn bảo đảm, đồng thời lên án 
những hành động phân biệt tôn giáo, thay thế cấp lãnh đạo Huế và ra bản 
thông cáo chung gồm 5 điểm ký kết giữa đại diện chính phủ và Phật Giáo.

Đối với giới báo chí Mỹ, đây quả là một tin tức giật gân. “Từng trăm nhà 
sư bị bắt nhốt và nhiều người bị quân đội và cảnh sát đánh đập,” Halberstam 
cấp tốc gửi báo cáo về cho tờ New York Time. Như vậy là anh xác nhận về 
vai trò của quân đội trong vụ tấn công vào chùa. Nhưng chỉ ngày hôm sau, 
Halberstam lại thay đổi hẳn, tránh né vai trò quân đội và đổ cho ông Nhu: 
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tờ NYT đăng thật to về tin mới của Halberstam. Sau này tướng Đôn đã xác 
nhận là chính ông và các tướng khác đã thuyết phục TT Diệm cho phép di 
tản các đám đông trong chùa chứ không phải ông Nhu. Nhưng vào lúc ấy, 
theo như báo cáo của CIA ngày 23 tháng 8, ông Đôn đã hỏi phía Hoa Kỳ là tại 
sao lại đổ cho quân đội?

Đây là dịp hiếm có cho những viên chức tại Bộ Ngoại Giao muốn dẹp 
ông Nhu. Ba viên chức Harriman, Hillsman và Forrestal đồng nhận xét 
về biến cố 21 tháng 8 cũng giống như báo chí rằng “chính phủ Diệm phá 
nát chùa chiền”(smashed the pagodas). Rồi đi tới kết luận: “Chính phủ Mỹ 
không thể nào chấp nhận một tình huống là quyền lực nằm trong tay ông Nhu.” 
Ngày hôm sau, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA loan tin là chính ông Nhu chứ 
không phải quân đội đã có trách nhiệm.

Ông Ngô Đình Nhu, bà Trần Lệ Xuân, 

vợ ông, cùng các con. Hình: Flickr
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Trưởng trạm CIA, ông William Colby. 

Hình: Amazon.com

Tổng thống Ngô Đình Diệm tiếp phái 

đoàn Phật giáo tại Dinh Gia Long. 

Hình: Michael Maclear, Vietnam A 

Complete Photographic History



CHƯƠNG 19
ĐAO PHỦ HENRY ĐỘI MŨ ĐEN

“Nhiều người trong đó có tôi luôn cho rằng nếu như có một tay hung ác 
đội mũ đen (black hatted villain) trong thảm kịch Sài Gòn năm 1963 và cái 
chết của hai anh em ông Diệm, Nhu thì đó chính là Lodge,” tác giả James W. 
Douglas kết luận trong một cuốn sách nghiên cứu công phu xuất bản 
năm 2008. Đại sứ Cabot Lodge đã không trực tiếp ra lệnh đảo chính TT 
Diệm, nhưng ông đã có trách nhiệm lớn lao đưa tới lệnh ấy và khi thi 
hành mệnh lệnh thì lại dùng nhiều thủ đoạn - kể cả bóp méo những chỉ 
thị từ Washington - nhằm triệt hạ cho bằng được hai anh em ông Diệm-
Nhu. Tên ông Lodge là Henry Cabot Lodge nên chúng tôi gọi ông này là 
Đao phủ Henry 1.

Chương này giúp độc giả hiểu rõ con người ông Cabot Lodge và trả 
lời những câu hỏi như: tại sao TT Kennedy lại bổ nhiệm ông ta làm đại 
sứ ở Việt Nam? Tại sao ông lại quyết tâm loại bỏ ông Nhu, rồi đánh lừa 
cả TT Diệm? Bối cảnh của bức mật điện lịch sử ngày 24 tháng 8, 1963 
về việc Washington ủng hộ đảo chính được soạn thảo và chuyển tới Sài 
Gòn trong tình huống như thế nào? TT Kennedy đã bất mãn với chỉ thị 
ấy ra sao? Và đao phủ Henry I đã đi những bước nào để triệt hạ chính 
phủ Diệm?
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T hật cũng lạ: nếu như thời Đệ Nhị Cộng Hòa, có tay đao phủ tên 
là Henry Kissinger, người đã đẩy Miền Nam xuống vực thẳm, thì 
thời Đệ Nhất Cộng Hòa, lại đã có một tay đao phủ khác cũng tên 

là Henry. Thông thường khi nói tới viên đại sứ Mỹ cuối cùng trong thời Đệ 
Nhất Cộng hòa thì ta hay nói tới ông Cabot Lodge. Tên đầy đủ của ông là 
Henry Cabot Lodge. Vậy chúng tôi gọi ông này là đao phủ Henry I và Henry 
Alfred Kissinger là đao phủ II. Trong cuốn sách nghiên cứu công phu với 
tựa đề “JFK, And The Unspeakable” đã trích dẫn trong chương trước, tác 
giả James W. Douglas viết: “Nhiều người trong đó có tôi luôn cho rằng nếu như 
có một tay hung ác đội mũ đen trong thảm kịch Sài Gòn năm 1963 và cái chết của 
anh em ông Diệm Nhu thì đó chính là Lodge.”[1] Ông Lodge đã không trực tiếp 
ra lệnh đảo chánh nhưng có trách nhiệm lớn lao về đảo chánh và về cái chết 
bi thảm của TT Diệm và Cố vấn Nhu. Trong thực tế, vào giai đoạn cuối cùng 
thì chính ông là người đã đóng vai trò đao phủ.

Cuối tháng 6, 1963, đang khi tình hình ở Sài Gòn có vẻ lắng dịu xuống 
thì ngày 27 tháng 6 có tin từ Washington là vào tháng 8 thì Hoa Kỳ sẽ thay 
thế Đại sứ Nolting, người đã nhất mực ủng hộ TT Diệm. Sau ba năm phục 
vụ, ĐS Nolting yêu cầu được thuyên chuyển về Mỹ vì lý do gia đình. Đang 
khi chờ đợi quyết định của TT Kennedy, gia đình ông Nolting đi nghỉ ở Hy 
Lạp. Để theo dõi tình hình tại Sài Gòn ông thường xuyên gọi điện thoại cho 
lãnh sự Mỹ ở Athens (thủ đô Hy Lạp) để hỏi xem Phó Đại sứ Truehart ở Sài 
Gòn có gửi điện tín gì cho ông không? Tuyệt nhiên là không. Đến khi ông 
mua một tờ báo nhỏ ở đảo Mykonos và thấy hình một nhà sư tự thiêu do 
Malcomb Browne chụp ngày 11 tháng 6, ông giật mình, lại gọi ông Truehart 
một lần nữa, nhưng cũng vẫn không có thông điệp gì cả. Cho đến khi về tới 
New York ngày 1 tháng 7 ông mới nhận được lá thư của Bộ trưởng Phủ tổng 
thống Nguyễn Đình Thuần viết cho ông rằng ‘Tổng thống Diệm yêu cầu ngài 
về Sài Gòn gấp.’ Trong khi ông Nolting đi nghỉ, ông Thuần cũng đã yêu cầu 
tòa Đại sứ Mỹ thông tin cho ĐS Nolting là TT Diệm muốn ông trở về để 
làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng. Truehart có hứa sẽ chuyển lời 
nhưng đã thất hứa cả hai lần. Giả như ông Nolting nhận được yêu cầu của 
TT Diệm thì chắc chắn ông đã trở về Sài Gòn để làm cho bầu không khí căng 
thăng Việt-Mỹ dịu đi được phần nào.[2]

Về tới Sài Gòn, ông Nolting thấy ông Diệm thực sự đã thi hành một số 
biện pháp theo như yêu cầu của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Ngày 18 tháng 6, ông 
Diệm cho phát sóng một thông điệp kêu gọi toàn thể chính phủ phải thực 
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thi ‘Bản Tuyên Cáo Chung’ giữa Chính phủ và lãnh đạo Phật Giáo vào ngày 
16 tháng 6. Ông cho phép các nhà sư trở về những ngôi chùa bị cô lập hóa, 
rồi trừng phạt viên đại tá là người đã tổ chức cuộc biểu tình chống Phật 
Giáo. Trong những ngày cuối cùng khi Nolting còn làm đại sứ ở Sài Gòn, 
ông vẫn cố thuyết phục Washington là cuộc khủng hoảng Phật Giáo đang 
dần dần lắng dịu và Washington nên tuyên bố ủng hộ ông Diệm. Nhưng 
đồng thời, tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bè phái Harriman và Hillsman không 
quan tâm đến những nhượng bộ và hành động của ông Diệm, một mực cãi 
lại là phải áp lực ông Diệm cho thật nhiều vì chính phủ của ông không cố 
gắng đủ để hòa giải với Phật giáo. Hillsman đánh điện (cho Nolting) nói 
sẽ có đảo chính trong mấy tháng nếu không phải là mấy tuần nữa. Bởi vậy 
nếu Washington tuyên bố ủng hộ ông Diệm thì “sẽ phải chịu cái rủi ro là ủng 
hộ bên thua cuộc và có thể còn kéo dài cuộc khủng hoảng lâu hơn nữa với những 
hậu quả rất bất lợi cho cuộc chiến chống cộng.”[3] Tuy nhiên, Hillsman cũng đã 
thừa biết là Washington sẽ không phải chịu cái rủi ro ấy vì ông Lodge cũng 
sắp sửa thay thế ông Nolting rồi.[4]

CABOT LODGE LÀ AI?
Ông Henry Cabot Lodge sinh ra tại Nahant, Massachusetts. Cha ông là 

George Cabot Lodge, một nhà thơ. Năm 1924, ông tốt nghiệp hạng ưu tại 
Đại học Harvard, nơi ông là một thành viên của hai hội Hasty Pudding và Fox 
Club. Năm 1933 ông được bầu vào Hạ viện tiểu bang Massachusetts và năm 
1936, được bầu làm nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ. Lodge 
phục vụ năm đầu tiên của nhiệm kỳ Thượng viện mới của mình, nhưng sau 
đó đã từ chức ghế Thượng viện của ông vào ngày 3 tháng 2 năm 1944 để trở 
lại quân đội. Đây là trường hợp đầu tiên một nghị sĩ làm như vậy kể từ cuộc 
nội chiến. Ông phục vụ ở Ý và Pháp với cấp bậc trung tá. Nổi tiếng là con 
người bảo thủ, cứng rắn, võ biền. Vào mùa thu năm 1944 Lodge một mình 
bắt được một đội tuần tra của Đức gồm bốn người. (8) Vào tháng Ba 1945, 
ông được tặng bằng khen Legion of Honor và Croix de Guerre của Pháp và 
Legion of Merit và Bronze Star Medal của Mỹ. Sau chiến tranh, Lodge trở 
lại Massachusetts và tiếp tục sự nghiệp chính trị của ông. Ông Lodge cũng 
là người đã tranh cử với ông Kennedy hai lân và đều thất bại. Lần đầu là năm 
1952 khi ông muốn tái cử chức Nghị sĩ tiểu bang Massachusetts, và lần thứ 
hai là trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 khi ông đứng chung liên danh 
Nixon-Lodge (và chính chúng tôi đã đi vận động cho liên danh này). Nixon 
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và Lodge đã thất cử để địch thủ cũ là nghị sĩ John Kennedy thắng cử. Nixon 
chọn Lodge cùng ứng cử vì đã hy vọng sai lầm rằng cựu thống đốc Lodge của 
tiểu bang Massachusset sẽ nhận được nhiều phiếu bầu làm cho Kennedy 
thất cử ở tiểu bang này. Ngoài ra ông còn cho rằng vì Lodge đã làm đại sứ tại 
Liên Hiệp Quốc nên có nhiều kinh nghiệm ngoại giao hơn hẳn Kennedy là 
người tương đối thiếu kinh nghiệm.[5]

THÀNH KIẾN SẴN VỀ TT DIỆM
Thoạt đầu TT Kennedy có ý định chỉ định ông Edmund Gullion (cựu 

lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn đầu thập niên 1950) để làm đại sứ thay ông Nolting. 
Gullion là người có thiện cảm với những người có tinh thần quốc gia cũng 
giống như Kennedy, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk không đồng 
ý và đề nghị ông Lodge.[6] Vì ông Lodge có thể được Đảng Cộng Hòa đề cử 
để ra tranh cử với TT Kennedy vào năm 1964 nên ông Kennedy rất nể vì. 
Trong cuốn sách “Triumph Forsaken” tác giả Moyar viện dẫn nhà sử học 
Arthur Schlesinger để cho rằng năm 1963, TT Kennedy biết rằng ông Cabot 
Lodge sẽ là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ra tranh cử nên chỉ định ông làm 
đại sứ ở Sài Gòn để ông phải đứng vào thế thủ, không thể cáo buộc những 
thất bại ở Việt Nam cho đảng Dân chủ. Nhưng tại sao ông Lodge lại đồng 
ý? Điều này cũng dễ hiểu: nếu ông Lodge thành công thì sẽ nổi tiếng, lấy 
điểm với cử tri. Nếu thất bại, ông sẽ từ chức trước lúc tranh cử và nói “tôi đã 
chứng kiến sự thất bại của chính sách Kennedy.” Như độc giả sẽ thấy trong 
hai chương sau, vào đầu tháng 9, 1963, khi TT Kennedy còn bối rối và chưa 
dứt khoát về đảo chính vì thấy báo cáo của ĐS Lodge (vừa tới Sài Gòn được 
mấy ngày) lại trái ngược với báo cáo của Tướng Harkins (Tư lệnh quân sự ở 
Việt Nam). Bởi vậy, ông đã chỉ định Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara và 
Tướng Taylor (hai người bênh vực ông Diệm) sang Sài Gòn để thẩm định 
cho rõ hơn về tình hình. Ông Lodge phản kháng, cho là chuyến đi không cần 
thiết.” TT Kennedy có vẻ nương ông Lodge nên viết thư giải thích cho ông 
ta là “chuyến đi hoàn toàn có tính cách quân sự.” Trong hai tháng 9 và 10, vì 
chỉ thị từ Tòa Bạch Ốc nhiều khi không rõ ràng nên ông Lodge đã bóp nặn 
để giải thích cho tướng lãnh theo ý mình.

Trước khi nhậm chức ông Lodge đã có thành kiến sẵn về TT Diệm. Ông 
đã đi tới kết luận là ông Ngô Đình Diệm vừa bất tài vừa độc tài, và chính phủ 
ông tham nhũng, Miền Nam Việt Nam đang hướng tới một thảm họa nếu 
ông Diệm không cải cách chính trị hoặc không bị thay thế. (13) Sở dĩ có 
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thành kiến một phần là vì ông đã bị ảnh hưởng sâu đậm bởi những chỉ trích 
liên tục về hai ông Diệm-Nhu của nhóm ký giả trẻ tuổi như Halberstam, 
Sheehan, Brown, Sully. Phần khác là vì ông đã tham khảo ý kiến của ông 
John Luce, chủ báo Time-Life (là người chống đối Kennedy) xem ông phải 
đối xử với ông Diệm như thế nào. Luce đã khuyên Lodge chớ có điều đình 
gì với ông Diệm, hãy “chơi trò con gà” (game of chicken) với ông ta: trừ phi 
ông Diệm chicken out (bỏ cuộc) thì phải đè bẹp ông ta.[7] Ông Lodge đã 
nghe lời và hành động như vậy. TT Diệm không biết nhiều về ông Lodge 
nhưng khi nghe tin ông là người cứng rắn sắp thay thế ông Nolting làm đại 
sứ, ông Diệm tâm sự với Bộ trưởng Thuần, “Họ có thể gửi mười ông Lodge 
sang, nhưng tôi không thể để cho chính tôi hay đất nước này bị nhục mạ, 
dù họ có chĩa đại bác vào Dinh Độc Lập.”[8] Đại sứ Lodge đã ra tay dẹp Nhà 
Ngô như thế nào? Nghiên cứu kỹ tài liệu lịch sử chúng tôi thấy ông đã có 
những hành động như sau:

• Vừa tới Sài Gòn, ông đã phớt lờ và không muốn điều đình gì với 
TT Diệm, một hành động bật đèn xanh cho tướng lãnh.

• Rồi ông trực tiếp khích lệ tướng lãnh đạo chính.
• Tiếp theo là việc loại bỏ Trạm Trưởng CIA là Richarson (người 

quen thân với ông Nhu) và không cho Tư lệnh Harkins (người 
ủng hộ ông Diệm) biết đầy đủ thông tin về đảo chính, như vậy 
Lodge dễ bề hành động.

• Ông cũng không cho TT Kennedy biết hết những gì đang xảy ra 
ở Sài Gòn, và

• Hết mực thuyết phục Washington chấp thuận đảo chính.
• Khi lệnh từ Washington chưa rõ ràng, ông đã giải thích theo ý 

mình, rồi sau cùng, đã
• Đánh lừa cả TT Diệm vào ngay ngày đảo chính; đồng thời
• Không thông báo cáo kịp thời cho TT Kennedy về thông điệp 

và nhượng bộ của TT Diệm vào sáng ngày đảo chính. 
Sau cùng, ông Lodge đã hứa với TT Diệm là nếu ông yêu cầu thì sẽ giúp 

phương tiện để bay ra ngoại quốc, nhưng tới khi ông Diệm gọi điện thoại 
lần thứ hai để nhờ cậy việc này (vào sáng sớm ngày 2 tháng 11, 1963) thì 
ông Lodge đã từ chối! Vì hoàn toàn thất vọng cho nên TT Diệm mới gọi cho 
tướng lãnh Bộ TTM - một điều cho đến nay ít người biết). Chúng tôi sẽ trở 
lại điểm này trong Chương 22.

Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Lodge lại quá hăng say và quyết tâm đẹp 
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cho được ông Diệm, và dẹp một cách vội vàng như vậy? Câu trả lời của 
chúng tôi như sau: ngoài tình huống là ông Lodge đã bị báo chí đầu độc, 
còn một lý do có lẽ quan trọng nhất, đó là vào lúc ấy thì năm 1963 lại sắp kết 
thúc, sang năn 1964 là năm bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Lodge định ra tranh 
cử nên phải vội vàng lập được thành tích về ngoại giao để còn lấy điểm với 
cử tri. Hình ảnh chính phủ Diệm sau biến cố Phật Giáo đã trở nên quá đen 
tối (như chúng tôi theo dõi từng giờ tại Washington vào lúc ấy). Nếu như 
Lodge thành công trong việc đảo chính và một chính phủ mới hữu hiệu và 
đạt được những thành quả chống cộng tốt đẹp thì thật may mắn cho ông 
ta trong kỳ tuyển cử 1964. Tuy nhiên mưu lược của con người cũng không 
thoát qua được sự sàng lọc của lưới Trời, Đọc chương này và ba chương sau 
độc giả sẽ thấy rõ những bước đi của Đao phủ Henry I.

BỨC MẬT ĐIỆN LỊCH SỬ 24 THÁNG 8, 1963 CHO PHÉP 
ĐẢO CHÍNH

Tại Sài Gòn, ông Lodge vừa tới nơi là đã họp ngay với báo chí và thăm 
các nhà sư trước cả lễ nghi trình diện với Tổng thống Diệm. Hôm sau, 
Tướng Trần Văn Đôn gửi cho ông Lodge một bức thư qua Conein, nói rằng 
quân đội không nhúng tay vào biến cố Phật giáo vừa qua. Ông Lodge lập 
tức báo cáo về Washington mà không cần kiểm tra lại về sự chính xác của 
thông tin này. Washington phản ứng ngay vì những người chống ông Diệm 
ở Bộ Ngoại Giao (trong nhóm gọi là “The New Frontier”- Biên cương Mới, 
chữ mà TT Kennedy hay dùng) đang cố đổ hết tội cho ông Nhu. Ngày 24 
tháng 8 nhằm ngày thứ Bảy cuối tuần, quan chức cao cấp ở Washington đi 
nghỉ. Tổng thống Kennedy thì về Hyannis Port (Massachussets). Tại Wash-
ington các ông Harriman (thứ trưởng Ngoại giao), Hillsman (Phụ tá Ngoại 
trưởng), và Forrestal (Phụ tá ở tòa Bạch Cung) soạn thảo một mật điện tín 
ra chỉ thị đầu tiên về việc đảo chính. Thật xui cho ông Diệm, sau khi soạn 
xong văn bản, Phụ tá Forrestal chỉ gọi cho Tổng thống Kennedy để đọc 
cho ông nghe qua điện thoại. Đang nghỉ ngơi chiều thứ bảy mà lại phải 
nghe văn thư này nọ, ông Kennedy bảo thôi cứ để tới sáng thứ hai triệu tập 
một cuộc họp rồi hãy tính. Harriman cùng với Hillsman thúc dục là cần gửi 
gấp. Kennedy đồng ý với điều kiện là phải hỏi các xếp của hai ông. Hill-
mans gọi báo cho Ngoại trưởng Rusk. Không biết ông nói như thế nào mà 
ông Rusk hiểu lầm rằng Tổng thống đã đồng ý nên ông Rusk cũng OK. Còn 
McNamara và xếp CIA McCone thì chưa được thông báo, nhưng điện văn 
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được gửi đi ngay.[9] Vì đây là một tài liệu nòng cốt cho những âm mưu tiếp 
theo để đi tới cuộc đảo chính 1 tháng 11, chúng tôi in lại hầu như toàn bộ 
văn kiện của Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi Đại sứ Lodge trong phần Phụ Lục cho 
chương này. Sau đây là vài đoạn:[10]

Ngày 24 tháng 8, 1963 
BNG 243 TC: CAS 265 –TAB E 
Bộ Ngoại Giao gửi Đại sứ Lodge
...
“Chính phủ Hoa kỳ không thể khoan thứ một tình huống mà 
quyền bính nằm trong tay ông Nhu. Ta phải cho ông Diệm 
cơ hội dứt bỏ ông Nhu cùng với vây cánh và thay thế họ bằng 
những nhân vật chính trị và quân sự giỏi nhất hiện có. 
“Nếu, mặc dầu tất cả những cố gắng của đại sứ mà ông Diệm 
vẫn ngoan cố và từ khước thì ta phải đối diện với khả năng là 
không thể bảo tồn chính bản thân ông Diệm nữa. 
“Đồng thời chúng ta phải thông báo cho những người lãnh đạo 
quân sự nòng cốt biết rằng Hoa kỳ không thể tiếp tục yểm trợ 
chính phủ VNCH về quân sự và kinh tế nữa, nếu không ngay lập 
tức áp dụng những biện pháp nói trên, trong đó chúng tôi nhìn 
nhận phải đưa ông bà Nhu ra khỏi chính trường. 
“Chúng tôi muốn cho ông Diệm có một cơ hội hợp lý để loại trừ 
ông Nhu nhưng nếu ông ấy vẫn ngoan cố thì chúng tôi sẵn sàng 
chấp nhận hậu quả hiển nhiên là chúng tôi không thể ủng hộ 
ông Diệm được nữa. 
“Ông cũng có thể cho những người chỉ huy quân sự nào thích 
đáng biết rằng chúng ta sẽ yểm trợ họ trực tiếp trong giai đoạn 
lâm thời khi guồng máy chính quyền trung ương bị tê liệt... 
Cùng lúc với sự việc nói trên, ông Đại sứ và cộng tác viên nên 
khẩn cấp cứu xét mọi nhân vật lãnh đạo có khả năng thay thế 
và dự thảo kế hoạch làm cách nào để thi hành việc thay thế ông 
Diệm nếu điều này trở nên cần thiết...
Chấp thuận bởi: Averell Harriman

ÔNG LODGE ĐI XA HƠN LỆNH VÀ ĐI THẲNG VỚI  
TƯỚNG LÃNH

Dù trong công điện này còn nói tới việc cho ông Diệm một cơ hội: “Ta 
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phải cho ông Diệm cơ hội dứt bỏ ông Nhu cùng với vây cánh... Chúng tôi muốn 
cho ông Diệm một cơ hội hợp lý để loại trừ ông Nhu nhưng nếu ông ấy vẫn ngoan 
cố thì...” nhưng ông Lodge không muốn cho ông Diệm một cơ hội nào nữa. 
Ở Sài Gòn, điện văn của Bộ Ngoại giao đã mở màn cho một loạt những biến 
cố. Điện văn tới Sài Gòn vào đêm chủ nhật, ngày 25 tháng 8. Dù chưa trình 
diện Tổng thống Diệm, Đại sứ Lodge đã tức thời triệu tập Tướng Harkins và 
ông John H. Richardson, giám đốc tình báo CIA ở Miền Nam để thông báo. 
Sau cuộc họp chiến lược, ông Lodge đi thêm một bước nữa: cấp thời đánh 
điện về Bộ Ngoại giao, đề nghị một thay đổi chiến thuật: đó là không cần 
phải thuyết phục ông Diệm nữa mà cứ đi thẳng với các tướng lãnh (chữ 
tô đậm và gạch dưới là do tác giả):[11]

Ngày 25 tháng 8, 1963 
Đại sứ Lodge gửi: 
Ngoại trưởng Dean Rusk 
Phụ tá Ngoại trưởng Roger Hillsman
“Chúng tôi tin tưởng rằng những cơ hội về chuyện ông Diệm sẽ 
thỏa mãn các yêu cầu của chúng ta rõ ràng là không còn nữa. 
Đồng thời nếu tôi đưa các yêu cầu ấy ra cho ông Nhu thì chúng 
ta sẽ giúp cho ông ta một cơ hội để ông ấy đoán trước hay cản 
trở hành động của các tướng lãnh. 
“Vì thế đề nghị chúng ta đi thẳng với các tướng lãnh để cho họ 
biết các đòi hỏi của chúng ta mà không cho ông Diệm biết. Tôi 
sẽ nói với họ là chúng ta sẵn sàng chấp nhận để ông Diệm ở lại 
mà không có ông bà Nhu, nhưng tùy họ quyết định xem có nên 
để ông ta ở lại hay không; 
“Sẽ nhấn mạnh các tướng lãnh áp dụng những biện pháp để trả 
tự do cho các nhà sư và thi hành bản thỏa ước ký kết ngày 16 
tháng 6; 
“Vậy tôi yêu cầu nên thay đổi ngay các chỉ thị cho thích hợp.”

Nhận được điện văn của ông Lodge, các ông Hillsman và Ball không 
tham khảo gì với cấp trên mà lại trả lời thẳng thừng ngay là “Đồng ý với đề 
nghị” của ông Lodge. Với sự đồng ý này, Lodge lại triệu tập một cuộc họp 
chiến lược nữa vào sáng thứ hai. Ông chỉ thị là phải giữ thật kín để bàn tay 
Mỹ dính líu vào việc này không được lộ ra. Lodge yêu cầu Harkins ngừng 
liên lạc với tướng lãnh và chỉ một mình Trung tá Conein (CIA) được tiếp 
tục tiếp xúc.[12]
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TT KENNEDY BỰC TỨC VỀ MẬT ĐIỆN 24 THÁNG 8
Tại Hoa Thịnh Đốn, vào sáng ngày thứ hai, Tổng Thống Kennedy từ 

Hyannis Port (nơi nghỉ ngơi) trở về Washington được thông báo về lập 
trường không nhất quán của các giới chức Mỹ, đã triệu tập Hội đồng An 
ninh Quốc gia. Bây giờ ông mới được ông Michael Forestal báo cáo là 
Quyền bộ trưởng Ngoại Giao James Ball, Averell Harriman, và Roger Hill-
sman đã chấp thuận đề nghị của ĐS Lodge. Ông Kennedy rất bực tức về 
thủ tục làm chính sách cuối tuần vừa qua, các viên chức thứ cấp đã thay 
đổi, bóp méo những quyết định quan trọng bằng cách dễ dàng như thế 
này. “Lối làm việc nhơ nhuốc này cần phải ngừng ngay” (This shit has got to 
stop), ông nói. Nghe vậy ông Forrestal tự nhận lỗi của mình về sơ xuất này 
và xin từ chức. “Ông không xứng đáng được từ chức. Ông còn mắc nợ với 
tôi nên cứ việc ở lại,” Kennedy trả lời.[13]

Tại buổi họp, theo Hillsman, những người chủ yếu nghi ngờ về cuộc đảo 
chính là Bộ trưởng McNamara, Giám đốc CIA McCone, và Tướng Taylor. 
Ba người này, đặc biệt là Taylor đã hết sức bất mãn vì đã bị những kẻ thảo 
điện văn ngày 24 tháng 8 qua mặt. TT Kennedy phê phán: “Công điện ấy đã 
được soạn thảo rất vụng về, lẽ ra không nên gửi đi vào ngày thứ Bảy, vì chắc tôi 
đã không đồng ý gửi lệnh này trước khi có một buổi hop để các ông McNamara và 
Taylor trình bày quan điểm của mình. “Như vậy là Bộ Ngoại Giao đã trái lệnh 
Tổng thống khi chấp thuận đề nghị của ông Lodge. Bộ (có thể là Hillsman) 
còn chỉ thị đài VOA đưa tin là “quân đội không dính líu gì vào vụ tấn công chùa 
chiền, đây là do cảnh sát dưới quyền ông Nhu. Hoa kỳ sẽ có thể cắt viện trợ cho Việt 
Nam nếu ông Diệm không giải nhiệm những viên chức cảnh sát có trách nhiệm.” 
Tổng thống Kennedy cho rằng chính báo chí, đặc biệt là David Halberstam 
của tờ New York Times đã kích động việc soạn thảo văn bản 24 tháng 8.[14]

Trong buổi họp, trái hẳn với lập trường chống TT Diệm của hai ông 
Harriman và Hillsman, cựu Đại sứ Nolting lại một mực bênh ông Diệm vì 
“chỉ mình ông ta mới có thể giữ được cho quốc gia này khỏi bị phân tán.” Harri-
man cãi lại: “Ta đang thắng trận vì các tướng lãnh đã ủng hộ ông Diệm, nhưng 
bây giờ họ đang xa lánh ông ta rồi.” Ông Ball thêm vào: “Ta không thể nào 
chiến thắng Cộng sản cùng với ông Diệm. Hình ảnh của Hoa Kỳ đã bị tổn 
thương quá nhiều trên bình diện quốc tế.” Ông kết luận là dù sao, bây giờ 
đã quá trễ để rút lại sự ủng hộ đối với những người đang âm mưu lật đổ ông 
Diệm, “Ta đã đi quá xa cái điểm có thể quay lại rồi.”[15] 

Đến phiên họp tiếp theo vào ngày hôm sau (thứ Ba), cựu Đại sứ Nolting 
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phát biểu là ông không tin có thể tách rời ông Diệm với người em của ông, 
nhưng đồng thời ông cũng nghi ngờ về khả năng lãnh đạo quốc gia của các 
Tướng lãnh. Kết quả của hai buổi họp là vào ngày 27 tháng 8, Washington 
gửi chỉ thị cho Tòa đại sứ ở Sài Gòn yêu cầu cho biết thêm chi tiết về (i) âm 
mưu đảo chính và (ii) hậu quả của việc định hoãn đạo chính. Vì ý kiến của 
Đại sứ Lodge và Tướng Harkins khác hắn nhau nên chỉ thị này đã làm cho 
sự rạn nứt giữa hai người trở nên rất căng thẳng, làm cho các quan chức ở 
Washington lại càng thêm chia rẽ về quan điểm chính sách. Tướng Harkins 
gởi một điện văn riêng nói ông không thấy lợi thế rõ rệt cho những người 
âm mưu đảo chính và không có lý do để “ủng hộ ồn ào” âm mưu này, và một 
cách tế nhị, đã cho rằng Đại sứ Lodge đã lấn lướt quan điểm của ông.

NGAY TỪ ĐẦU, CHÍNH TT KENNEDY ĐÃ ỦNG HỘ  
ĐẢO CHÍNH?

Nơi đây chúng tôi mở ngoặc để bình luận vắn gọn về một tài liệu mới do 
ông John Prados đưa ra nói về mật điện 24 tháng 8. Ngày 1 tháng 11, 2013, 
ông Prados dùng tài liệu Briefing Book Số 444 của National Security Archive 
Electronic[16] (Đại học George Washington) dựa trên những cuốn băng thu 
các cuộc họp cao cấp tại Washington vào thời điểm này và một số tài liệu 
phụ để chứng minh rằng “nguồn gốc sự ủng hộ cuộc đảo chính 50 năm trước 
đây là chính TT Kennedy chứ không phải âm mưu của những viên chức cao 
cấp (“cabal” of top officials)” trong chính phủ ông... câu chuyện về mưu đồ 
của những viên chức này cùng với Đại sứ Cabot Lodge, đã có trách nhiệm 
với cuộc đảo chính thì chỉ là huyền thoại.”[17] 

Luận cứ này chỉ đúng có một phần: đó là TT Kennedy có đồng ý về bức 
mật điện 24 tháng 8 cho phép đảo chính, nhưng đã thật rõ ràng là nhóm 
chống ông Diệm (tại Bộ Ngoại Giao) và Michael Forrestal (nhân viên Hội 
Đồng An Ninh Quốc Gia) đã cấu kết với nhau để thảo bức điện ấy rồi gọi 
cho ông Kennedy lúc ông đang đi nghỉ ngày thứ Bảy cuối tuần. TT Kennedy 
đồng ý với điều kiện là phải hỏi các xếp của hai ông. Phe này đã không làm 
như vậy như đề cập trên đây. Khi trở về Washington, TT Kennedy biết được 
sự việc đã hết sức bực tức. Chúng tôi cho rằng ông Prados cũng chưa ng-
hiên cứu kỹ càng những tài liệu như trình bày trong cuốn sách này và chỉ 
đưa ra những trích dẫn từ những cuốn băng ghi những buổi họp đông người, 
với những lời trao đổi, bàn cãi, nói qua nói lại giữa người này người kia vào 
cuối tháng 8, 1963. Độ chính xác của những trích dẫn này không thể nào so 
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sánh được với những văn bản, báo cáo, chỉ thị trong kho tài liệu nguyên thủy 
được in trên giấy trắng, mực đen với ngày, tháng rõ rệt (được trích lại trong 
chương này và ba chương sau). Cốt lõi của Briefing Book Số 444 là nói về lệnh 
cho đảo chính ngày 24 tháng 8, 1963, nhưng chính TT Kennedy đã phàn 
nàn: “Công điện ấy đã được soạn thảo rất vụng về, lẽ ra không nên gửi đi vào 
ngày thứ Bảy, vì chắc tôi đã không đồng ý gửi lệnh này trước khi có một buổi 
họp để các ông McNamara và Taylor trình bày quan điểm của mình. Và ông 
đã chỉ thị: “Lối làm việc nhơ nhuốc này cần phải ngừng ngay” (This shit 
has got to stop).

Ngoài ra, sau lệnh ngày 24 tháng 8 thì vào ngày 29 tháng 8 chính Tướng 
Minh đã thông báo cho phía Mỹ biệt là bỏ cuộc đảo chính. Vậy ai là những 
người cứ tiếp tục thúc đẩy tướng lãnh đảo chính (“kéo nắm bún đi”- xem cuối 
chương) và bảo đảm sẽ ủng hộ họ sau đảo chính nếu không phải là Lodge và 
những viên chức cao cấp (“cabal” of top officials)” trong chính phủ Ken-
nedy? Như sẽ đề cập dưới đây: chính bào đệ của TT Kennedy là Robert Ken-
nedy (Bộ trưởng Tư Pháp) cũng đã phân tích rõ về việc này và kết luận rằng 
“Chính ông Averell Harriman (nhóm thảo lệnh) đã có trách nhiệm.”

Tóm tắt lại, sự thực vẫn là: thoạt đầu TT Kennedy chỉ muốn làm áp lực để 
TT Diệm tách rời khỏi ông Nhu vì qua báo cáo (của nhóm người chống ông 
Diệm ở Bộ Ngoại Giao), ông Kennedy cho rằng ông Nhu là chướng ngại vật 
lớn nhất cho sự thành công của cuộc chiến chống Cộng sản, cho nên ông Ken-
nedy mới đồng ý để đảo chính nếu như ông Diệm không chịu dẹp ông Nhu. 
Chính nhóm Harriman, Hillsman, Forrestall và Ball vận dụng mọi mánh khóe 
để đưa tới quyết định ấy. Dù lệnh này còn nói đến phải cho ông Diệm một cơ 
hội, nhưng ông Lodge đã đề nghị ngược lại. Rồi đi thẳng với tướng lãnh.

Sau đó ông Nhu đã nhượng bộ và sửa soạn ra đi: tại sao ông Lodge không 
báo cáo rõ hơn về việc này cho ông Kennedy? Đến đúng ngày đảo chính, TT 
Diệm gửi thông điệp nhượng bộ cho TT Kennedy qua ông Lodge nhưng ông 
này chỉ gửi thông điệp qua ưu tiên thấp, cho nên nó chỉ tới Tòa Bạch Ốc sau 
khi tiếng súng đã nổ ở Sài Gòn (xem Chương 22). Vì vậy, trách nhiệm nặng 
nề nhất về cái chết của hai anh em ông Diệm vẫn thuộc về ông Lodge và 
nhóm chống ông Diệm ở Bộ Ngoại Giao như phân tích tiếp theo.

ĐAO PHỦ HENRY I ĐỀ NGHỊ THẲNG THỪNG: PHẢI  
ĐẢO CHÍNH

Trở lại những diễn biến sau mật điện 24 tháng 8, về phía tướng lãnh thì 
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vào ngày 29 tháng 8, chính Tướng Minh thay vì Tướng Đôn đã gặp Trung 
tá Conein để yêu cầu cung cấp bằng chứng rõ rệt là Mỹ sẽ không tiết lộ âm 
mưu đảo chính với ông Nhu. Bằng chứng ấy, theo ông Minh là Hoa Kỳ ngưng 
viện trợ kinh tế cho TT Diệm.

TT Kennedy vẫn chưa dứt khoát vì ông còn yêu cầu cả hai phe Lodge và 
Harkins cho biết ý kiến một lần nữa. Nhưng cũng ngày 29 tháng 8 (30 tháng 
8 - giờ Washington), ông Lodge lại gửi thêm một thông điệp, hết sức thuyết 
phục, đề nghị thẳng thừng là phải lật đổ chính phủ Diệm. Ông nêu lên hai 
lý do: thứ nhất, uy tín của Hoa Kỳ, và thứ hai, nhu cầu chiến thắng, hai yếu 
tố quan trọng nhất của chính sách Hoa kỳ đối với Việt Nam. Trích dẫn phần 
đầu của điện văn này như sau:[18]

Về phần Tướng Harkins, ông vẫn tiếp tục thuyết phục phải cho ông 
Diệm một cơ hội cuối cùng để loại bỏ ông Nhu. Bởi vậy trong cùng một công 
điện, ông Lodge viết: “Tướng Harkins nghĩ rằng tôi nên yêu cầu ông Diệm 
loại trừ vợ chồng Ngô Đình Nhu trước khi thúc đẩy các tướng lãnh hành 
động. Nhưng tôi tin rằng một biện pháp như vậy không có cơ hội đạt được 
thành quả mong muốn và sẽ có một hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà các 
tướng lãnh Việt Nam coi như một dấu hiệu về sự thiếu quyết tâm và trì hoãn 
của Mỹ.”

Ngày 29 tháng 8, 1963 
Đại sứ Lodge gửi Ngoại trưởng Rusk
“Chúng ta đã bước vào một cuộc hành trình mà không thể nào 

trở lại một cách đàng hoàng được nữa: việc lật đổ chính phủ Diệm.
“Tại sao không có cách nào quay trở lại được nữa? Đó là một 

phần vì uy tín của Hoa Kỳ nói chung đã cam kết công khai vào mục 
tiêu này, và ...

“Theo tôi: với chính phủ Diệm, ta sẽ không có khả năng thắng 
được cuộc chiến này...

“Cơ hội về một cuộc đảo chánh của các tướng lãnh tùy thuộc vào họ 
tới một mức độ nào, nhưng cũng tùy thuộc phần lớn vào chúng ta... 
chúng ta nên xúc tiến các nỗ lực toàn diện để các tướng lãnh hành 
động cho mau lẹ...”
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ĐS LODGE YÊU CẦU WASHINGTON CHỈ THỊ TƯỚNG 
HARKINS PHẢI LÀM CHO TƯỚNG LÃNH YÊN TÂM
Để khích lệ tướng lĩnh, ông Lodge còn yêu cầu Washington chỉ thị để 

chính “Tướng Harkins (người chống đảo chính) phải đích thân lập lại với 
các tướng lãnh những điều mà các nhân viên CAS (CIA) đã nói với họ trước 
đây để chứng tỏ tính cách đích thực của các thông điệp ấy. Tướng Harkins 
phải có lệnh để làm việc này.” Lodge lý luận là vì các tướng lãnh đã “bị ám 
ảnh bởi cái tư tưởng là chúng ta sẽ bỏ rơi họ, mặc dầu theo chi thị chúng tôi 
đã nói với họ là cuộc chơi thực sự đã mở màn.”

Yêu cầu của Lodge được chấp thuận ngay:[19] Tại sao như vậy? Rất có thể 
là Lodge đã thuyết phục được TT Kennedy trên căn bản là uy tín của Hoa Kỳ 
(đòi phải lật đổ chính phủ Diệm).

Ngày 29 tháng 8, 1963 
BNG 272 (TC: Sài Gòn 375 – TAB B) 
Bộ Ngoại Giao gửi Đại sứ Lodge và Tướng Harkins
“Phiên họp cao cấp nhất trưa hôm nay đã duyệt xét công điện số 
375 của ông và tái xác định đường lối căn bản. Có những quyết 
định rõ ràng như sau:[20]

• “Để đáp ứng đề nghị của ông, nay cho phép (thực ra là chỉ 
thị - lời tác giả) Tướng Harkins nhắc lại với các Tướng lãnh 
những điều mà ông (Lodge) nói tới trong những công điện 
do các viên chức CAS (CIA) chuyển đi trước đây. Harkins 
phải nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa kỳ ủng hộ hành động 
triệt hạ bọn Nhu ra khỏi chính quyền, nhưng trước khi đi 
đến những thỏa hiệp với các Tướng lãnh, Tướng Harkins 
phải biết những ai dính líu vào việc này, họ có những lực 
lượng nào và kế hoạch tổng quát của họ để đảo chính ra 
sao? Chính phủ Hoa Kỳ sẽ ủng hộ một cuộc đảo chính có cơ 
may tốt để thành công nhưng không dự tính việc quản lực 
Hoa kỳ tham gia trực tiếp. Harkins phải tuyên bố rằng ông 
sẵn sàng thiết lập liên lạc với những người thiết kế cuộc 
đảo chính và duyệt xét các kế hoạch, nhưng sẽ không tham 
gia trực tiếp vào công việc thiết kế đảo chính..

• “Nay ông được quyền tuyên bố ngừng viện trợ cho Việt 
Nam qua chính phủ Diêm vào một thời điểm và trong hoàn 
cảnh nào tùy ông lựa chọn...”
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LO NGẠI ÔNG NHU KÊU GỌI BẮC VIỆT
Vì Tướng Harkins một mực cho rằng nên gặp và thuyết phục ông Diệm 

một lần nữa để loại bỏ ông Nhu đang khi ông Lodge chống đối nên cùng 
ngày 29 tháng 8, 1963, Bộ Ngoại giao lại gửi thêm chỉ thị. Sau đây là một vài 
trích dịch.[22] Trong điện tín này Bộ ngả theo hướng của ông Lodge và e ngại 
là nếu gặp ông Diệm như ông Harkins đề nghị thì ông Diệm coi như mình đã 
bị dồn vào xó tường nên có thể tính tới chuyện quái đản là kêu gọi Bắc Việt 
trợ giúp để trục xuất người Mỹ:”

Ngày 29 tháng 8, 1963 
BNG 279 (TC: Sài Gòn 375 – TAB B) 
Bộ Ngoại Giao gửi đại sứ Lodge
“Điểm duy nhất mà ông và Tướng Harkins có quan điểm khác 
nhau là vấn đề có nên thử nói với ông Diệm hãy triệt bỏ ông bà 
Nhu hay không... Nhưng trừ phi ta đưa ra trong câu chuyện một 
lời răn đe thực sự ví dụ như dọa cắt viện trợ thì tôi thấy nói gì ông 
Diệm cũng không hoàn toàn cho là nghiêm trọng... Nhưng nếu ta 
dùng sự răn đe trong khi nói về chuyện ấy thì cũng có nguy cơ rất 
cao là ông Diệm sẽ coi đó là chỉ dấu sắp có hành động chống lại 
ông ta và ông bà Nhu đến nơi, và tối thiểu rất có thể ông ta sẽ có biện 
pháp mạnh đối với các Tướng lãnh hay thậm chí có hành động quái 
đản thí dụ như kêu gọi Bắc Việt trợ giúp trục xuất người Mỹ đi... 
“Tôi sẽ vui mừng đón nhận... quan điểm của ông về việc ông có 
tính đến chuyện hội đàm thêm với ông Diệm để tiếp tục đàm 
luận với ông ta nữa hay không...” 

Không, ông Lodge không muốn hội đàm thêm với ông Diệm nữa. Ông gửi 
cho Ngoại trưởng Rusk ngay hôm sau (30 tháng 8) một điện tín dài.[20] Lodge 
lý luận: “Nếu tôi đến thăm ông Diệm để yêu cầu loại vợ chồng ông Nhu, chắc chắn là 
ông Diệm sẽ không đồng ý và điều này sẽ làm cho các tướng lãnh hoài nghi về ý đồ của 
chúng ta và tình trạng bất động sẽ kéo dài thêm nữa.” Ngoài ra, “một cuộc đến thăm 
như vậy sẽ khiến cho vợ chồng ông Nhu coi như một tối hậu thư,” và có thể sẽ hành 
động “phá tan bất cứ kế hoạch nào để chống đối ông ta.” Bởi vậy, Lodge kết luận:

“Cơ hội tốt đẹp nhất để thực hiện điều này là để các tướng lãnh 
nắm lấy toàn bộ chính phủ, nắm lấy chìa khóa, kho đạn và nòng 
súng (‘taking over the government lock, stock, and barrel’) rồi mới 
quyết định xem có nên để ông Diệm cầm quyền trở lại hay không.” 
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“HOÀNG HÔN CỦA CÁC THẦN LINH TRONG  
CUNG ĐÌNH”

Nghe vậy, phe muốn lật đổ TT Diệm tại Washington đồng ý ngay. Cùng 
ngày 30 tháng 8, một bản ghi nhớ được Roger Hillsman gửi đi: “Trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, vợ chồng Nhu cũng không được phép ở lại trong vùng Đông 
Nam Á gần gũi Việt Nam, vì họ sẽ có những âm mưu lấy lại quyền hành. Còn 
nếu các tướng lãnh quyết định đưa ông Diệm đi đầy, thì cũng phải đưa ông 
ta ra khỏi vùng Đông Nam Á.” Dựa vào tài liệu “Bạch thư của hãng tivi NBC 
– Cái chết của ông Diệm,” tác giả Ellen Hammer thêm rằng: trong cùng một 
bản ghi nhớ ấy, Hillsman đã tiên đoán biến cố mà ông ta gọi là “Gotterdam-
merung in the palace.” Chữ ‘Gotterdammerung’ khởi đầu từ chữ ‘Ragnarok’ 
về chuyện thần thoại của người Scandinavia (Bắc Âu), có nghĩa là “Twilight 
of the Gods” hay “Hoàng hôn của các Thần linh” trong cung đình, ám chỉ 
ngày tàn lụi của chế độ. Hillsman viết:

[Những lời răn đe tàn nhẫn này làm chúng tôi nhớ lại lời hăm dọa của 
tổng thống Nixon đối với Tổng thống Thiệu: “Ông đừng làm cho hoàn cảnh 
1963 tái diễn lại” (thư ngày 6 tháng 10, 1972). Khi ông Kissinger thuyết phục 
được ông Nixon về việc ông Thiệu quá chấp, ông Nixon còn nói “cắt đầu 
ông Thiệu” nếu cần thiết (tháng 1, 1973)]. 

Nhưng mặc dù những khích lệ mạnh mẽ của cả hai ông Hillsman và 
Lodge, cung đình cũng chưa bị tàn phá ngay vì các tướng lãnh chưa chắc 
chắn lắm về sự ủng hộ của Mỹ. Trong điện tín ngày 30 tháng 8 trích dẫn trên 
đây, ông Lodge tỏ ý lo ngại về tình trạng bất động của các tướng lãnh. Lý do 
theo ông là vì “Tướng lãnh muốn có được bảo đảm của Mỹ, họ muốn yên 
tâm rằng chắc chắn chính phủ Mỹ sẽ phản ứng mau lẹ (để yểm trợ họ sau 
đảo chính - lời tác giả).”

“Ta phải khích lệ nhóm đảo chính chiến đấu cho tới cùng và phá 
hủy cung đình (Dinh Gia Long - lời tác giả) nếu cần thiết để đi tới toàn 
thắng. Một sự đầu hàng vô điều kiện là điều kiện đối với gia đình họ 
Ngô, vì nếu không, họ sẽ mưu mẹo làm hỏng việc cho cả phía đảo 
chính lẫn Hoa kỳ. Nếu bắt sống được cả gia đình, vợ chồng Nhu phải 
được đưa sang Pháp hay bất cứ nước nào bằng lòng chấp nhận họ. 
Còn ông Diệm thì để tùy các tướng lãnh quyết định.”[21]
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TƯ LỆNH MỸ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐẠI SỨ MỸ
Thực như vậy, ngày hôm sau, tướng Harkins báo cáo về Washington là 

tướng lãnh đã hủy bỏ cuộc đảo chính:[22]

Ngày 31-8-1963 
Tướng Paul Donald Harkins gửi 
tướng Maxwell D. Taylor
Chủ tịch Tham Mưu Liên Quân
“Tôi gặp ông Khiêm, ông cho biết Big Minh đã ngưng kế hoạch 
(đảo chính) trong lúc này, và đang tiến hành phương pháp khác. 
Các tướng khác cũng ngưng kế hoạch, ông ta và tướng Khánh đều 
theo tướng Minh... 
“Các tướng lãnh chưa sẵn sàng vì chưa có đủ lực lượng dưới quyền 
kiểm soát của mình so với lực lượng đặt dưới quyền của Tổng 
Thống hiện đang có mặt ở Sài-gòn...
“Cho nên chúng tôi thấy chúng ta có một tổ chức của nhóm 
người thật hoang mang trong đó mọi người nghi ngờ mọi người 
khác và không một ai muốn có một hành động tích cực nào 
ngay trong lúc này. Ta không thể nào thúc giục người Phương 
Đông được đâu.”

ÔNG NHU ĐÃ SẴN SÀNG NHƯỢNG BỘ
Tướng Harkins thực sự đã muốn cho Washington ngừng thông đồng 

với nhóm đảo chính, và rất quan trọng, ông còn báo cáo về việc ông Nhu đã 
sẵn sàng nhượng bộ rồi. Ông viết tiếp:

“Trong một cuộc gặp gỡ hôm qua, ông Nhu nói là ông ta hiện 
nay sẵn sàng làm những gì mà Hoa Kỳ muốn làm nếu có sự ủng 
hộ của Tổng Thống Kennedy. Tôi nói với ông ta ‘đây là điều mới 
mẻ đối với tôi’.”

Tuy người thủ lãnh giới quân sự Mỹ ở Sài Gòn có lập trường như vậy 
nhưng mật điện ngày 24 tháng 8 đã chứng tỏ sự quyết tâm của giới chức 
làm chính sách tại Washington và thông điệp ấy đã ghi lại sâu đậm vào trí 
óc những người âm mưu, như chính bào đệ của Tổng thống Kennedy là ông 
Robert Kennedy đã nhận xét về sau này:
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 BÀO ĐỆ CỦA TT KENNEDY NHẬN XÉT VỀ MẬT ĐIỆN  
24 THÁNG 8, 1963

“Hậu quả của mật điện (ngày 24 tháng 8) là chúng ta đã đi vào một con 
đường mà không bao giờ hối lại được... Harkins chống đối việc ấy, và Lodge 
thì không nói chuyện với Harkins. Bởi vậy cho nên Lodge đã đi theo một 
phương hướng, và Bộ Ngoại Giao thì đi vào giữa, thế rồi bất chợt, họ cho 
ngưng đảo chính. “Năm, sáu tuần lễ sau đó, tất cả chúng ta đều không rõ 
liệu có đảo chính hay không, ai là người sẽ thành công trong cuộc đảo chính, 
ai sẽ thay thế chính phủ. 

“Thực ra chẳng ai có những câu trả lời cho những câu hỏi này...Tổng 
thống Kennedy thì đang cố gắng dẹp Henry Cabot Lodge đi... Chính sách 
mà ông ta (Lodge) theo đuổi là dựa trên chính sách đã thành hình lúc khởi 
thủy, rồi hủy đi... Chính ông Averell Harriman đã có trách nhiệm.” 

Averell Harriman đã có trách nhiệm trực tiếp vì ông dẫn đầu phe cực 
đoan chống ông Diệm tại Bộ Ngoại Giao. Lý do dẫn đến bất bình đối với TT 
Diệm bắt đầu từ mùa Xuân, 1962 khi ông Harriman (Trợ Lý Ngoại Trưởng) 
sắp xếp việc trung lập hóa Lào, dọn đường cho Mỹ rút lui khỏi nước này 
bằng một Hiệp định ký kết tại Geneva (12/6/1962). Trong 14 nước tham dự 
Hội nghị có cả phái đoàn VNCH. Vì TT Diệm hết sức lo âu về việc Mỹ bỏ 
Lào (xem trang 285) nên phái đoàn VNCH đã không đồng ý với Mỹ, làm cho 
Harriman phẫn nộ (giống như ông Kissinger đã phẫn nộ với TT Thiệu khi 
ông chống đối Hiệp định Paris). Tình huống này thì ông Huỳnh Văn Lang 
(người thân cận với TT Diệm) đã có lần xác nhận với chúng tôi rằng chính 
sự phẫn nộ ấy đã làm cho Harriman coi như chuyện thù hằn cá nhân, dẫn 
đến việc ông này chống đối chính ông Diệm. Dưới quyền Harriman là ông 
Hillsman, người đã hăng hái nhất về hành động để thúc đẩy đảo chính như 
đã đề cập trên đây. Thêm một thí dụ nữa: Khi thấy ông Lodge than phiền 
(công điện ngày 30 tháng 8) rằng ngày lại ngày chẳng có điều gì xảy ra vì 
tướng lãnh không chịu (hoặc chưa dám hành động) và mình đã bị “đặt vào 
cái tư thế là phải đẩy một nắm bún (spaghetti), Hillsman liền hối thúc (điện 
ngày 31 tháng 8): “Nếu đẩy nắm bún thì nó cong queo lại, vậy ta phải cố kéo nó 
đi.” (When the spaghetti was pushed, it curled; now we must try pulling).” 
24 Từ đó ông Lodge kéo thật mạnh như sẽ đề cập trong Chương sau.
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Đại sứ Mỹ tại VNCH Henry Cabot Lodge, kẻ được mệnh danh là đao thủ Henry I đã giết anh 

em Tổng thống Ngô Đình Diệm, gặp TT Diệm. Hình: Corbis

Averell Harriman, bộ Ngoại giao Mỹ, trong 

phe chống TT Diệm. Hình: internet

Roger Hilsman, bộ Ngoại giao Mỹ, trong phe 

chống TT Diệm. Hình: internet



CHƯƠNG 20
ĐI TÌM GIẢI PHÁP HÒA BÌNH

HAY TRẬT ĐƯỜNG RẦY?

Ấp Chiến Lược là một thành công của chính phủ Ngô Đình Diệm 
nhưng lại là một đề mục nóng bỏng cho báo chí và phe chống ông Diệm 
ở Mỹ chỉ trích gắt gao. Lý do là kế hoạch này đã làm mất lòng dân. Tới 
trận Ấp Bắc (đầu năm 1963) thì quân đội VNCH bị chỉ trích là đã thất bại 
và làm tiêu hao sức mạnh quân sự chống cộng sản. Năm 1963 lại là năm 
mà giới truyền thông leo thang trong việc tấn công hai ông Diệm-Nhu 
độc tài, thiên vị đảng phái và đàn áp tôn giáo. Hậu quả của việc thọc gậy 
bánh xe là đổ dầu thêm vào lửa: vừa làm cho TT Diệm phẫn nộ, vừa đầu 
độc dư luận và lãnh đạo Mỹ.

Tình hình Việt-Mỹ vào cuối hè 1963 đã trở nên căng thẳng tới mức 
có tin đồn là Nhà Ngô định ám sát tân ĐS Lodge. Trong tình huống sôi 
động ấy lại có tin ông Nhu định điều đình với Bắc Việt. ĐS Lodge (vừa tới 
Sài Gòn được một tuần) thông báo ngay về Washington rằng chính ông 
cũng có nghe như vậy. Về sự việc này thì ngày nay ta đã có thêm tài liệu 
để soi sáng cho rõ hơn về ý định của hai ông Diệm và Nhu là chỉ muốn đi 
tìm một giải pháp hòa bình vì biết trước sau rồi Mỹ cũng bỏ Miền Nam. 
Nhưng vào lúc ấy thì sau điện tín của ông Lodge, ông Hillsman (Giám 
đốc Tình báo và Nghiên cứu Bộ Ngoại Giao) đã bình luận về mục tiêu tối 
thiểu và tối đa của ông Nhu rồi đi tới kết luận: “ông Nhu đã quyết định dấn 
thân vào một cuộc mạo hiểm, cho nên ta không thể nào tiếp tục con đường hòa 
giải với ông ta được nữa.”
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N hiều chiếc trực thăng đã được chuẩn bị để đáp xuống nóc tòa đại 
sứ Mỹ ở Sài gòn. Ông đại sứ và nhân viên Mỹ sẽ được bốc đi ngay 
khi có lệnh. Lối tẩu thoát đã được nghiên cứu kỹ càng. Ngoài khơi 

một lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tập hợp để giúp việc di tản. Đây là 
cảnh tượng sáng ngày 30 tháng 4, 1975? Không phải, đây là sự sắp xếp phòng 
hờ để cứu nhân viên Tòa Đại sứ Mỹ vào mùa hè 1963 nếu bị lực lượng của 
ông Diệm tấn công. Nghe như chuyện giả tưởng. Ấy thế mà đã thực sự có kế 
hoạch này. Bầu không khí Sài gòn hết sức ngột ngạt ngay từ lúc ông tân Đại 
sứ Lodge vừa tới Sài Gòn. Ngày ông trình ủy nhiệm thơ, Tướng Paul Har-
kins, chỉ huy trưởng Cơ quan MAAG, cùng với John Mecklin, nhân viên Tòa 
đại sứ cùng một số người khác tháp tùng ông vào Dinh Độc Lập. “Này Paul, 
có lẽ anh không nên đi cùng với tôi,” ông Lodge nói với Tướng Harkins, “Nếu bọn 
họ có dở trò gì thì ít nhất vẫn có một trong hai chúng ta còn ở ngoài.”[1]

Có tin đồn rằng nhà Ngô định tổ chức ám sát ông Đại sứ. Ông Lodge 
cho rằng thật là khôi hài nếu hai ông Diệm và Nhu dam nghĩ tới chuyện này, 
nhưng ông vân đánh điện về báo cáo Ngoại tưởng Rusk và Harriman là nhân 
viên tòa đại sứ cho rằng nó có thể xảy ra. “Dường như ông Nhu có vẻ hài lòng 
về việc tấn công vào chùa chiền và người ta nói rằng ông ta khó chịu với tôi 
vì đã khuyên ông ta nên ra khỏi nước ít lâu. Cũng có báo cáo là ông ta hút 
thuốc phiện.” Bộ Ngoại Giao liền gửi mật điện để ông Lodge yên tâm rằng 
“vì tình hình khẩn trương hiện nay, chi tiết đề phòng về an ninh cho Tòa Đại 
sứ đã được sắp xếp xong cả rồi.”

Vào trước ngày đảo chính mồng 1 tháng 11, 1963 Hoa kỳ lại tập hợp sẵn 
một lực lượng đổ bộ và một số chiến hạm ở ngoài khơi để điều vào “những 
vị trí kín đáo mà không ai để ý” với mục đích chuẩn bị sẵn sàng yểm trợ việc 
di tản người Mỹ (cũng giống như hồi cuối tháng 8, 1963 khi cuộc đảo chính 
khởi thủy đang được một số tướng lãnh chuẩn bị).

BÁO CHÍ MỸ ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬA
Sự việc là Đại sứ đã phải lo tới bị ám sát và chính phủ Hoa kỳ phải sửa 

soạn di tản, bốc người Mỹ đi từ nóc Tòa đại sứ đã phản ảnh tình trạng hết 
sức căng thẳng giữa hai chính phủ vào tháng 10. Như đã đề cập trong chương 
trước, một số nhà báo trẻ tuổi người Mỹ (ở lứa tuổi trên dưới 25) như David 
Halberstam, Neil Sheehan, Malcolm Browne, Francois Sully đã đóng vai 
trò chủ chốt trong việc thọc gậy bánh xe, đổ dầu vào lửa làm cho cả hai bên 
Việt-Mỹ đi tới chỗ không thể hàn gắn. Một mặt họ đã đả kích quá đáng TT 
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Diệm, ông Nhu và sau đó là bà Nhu, đưa ra những tin tức thất thiệt về cuộc 
chiến, tới chỗ có thể gọi là ‘nói dối’, làm cho ông Diệm càng thêm phẫn nộ 
và cưỡng lại những yêu sách của Mỹ, mặt khác lại đầu độc dư luận Hoa kỳ, 
đặc biệt là viên tân đại sứ Lodge.[2]

Ai cũng biết là ở một nước dân chủ như nước Mỹ, giới truyền thông có 
một quyền lực khá mạnh mẽ. Và báo chí thì luôn săn tin giật gân, moi móc 
những chuyện bí mật của chính phủ, như trường hợp Bob Woodward viết 
về TT Richard Nixon, dẫn tới cuộc điều tra và rồi mất chức. Rồi mới đây, 
ông cũng viết cuốn In Denial về TT George Bush đã nói dối về vụ Iraq. Hoa 
kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới mà chính phủ không được phép có một 
Bộ hay một Sở Thông tin cho quốc nội. Hầu hết tại các quốc gia khác, chính 
phủ đều có Bộ Thông Tin là cơ quan để truyền bá và bênh vực lập trường 
của chính phủ. Hoa kỳ có thể là nước duy nhất không có bộ này, chỉ có cơ 
một quan thông tin USIS dành cho quốc ngoại (United States Informa-
tion Agency), mở các Phòng Thông tin Hoa kỳ như ở Sài Gòn, Phnompenh, 
Bangkok đế dân chúng đến đọc sách báo, tuyên truyền cho Hoa kỳ. Bởi vậy 
khi bị báo chí luôn luôn công kích, chính phủ ở vai yếu thế. Thỉnh thoảng 
Tổng thống hay Bộ trưởng hoặc các phát ngôn viên họp báo trả lời các câu 
hỏi này nọ trong một vài giờ, họp xong là chấm dứt. Hôm sau, khi báo chí 
tiếp tục bình luận thì lại im bặt.

Tại Miền Nam chính phủ hầu như không có hoặc rất ít những nỗ lực 
ngoại giao với báo chí quốc tế. Về phía Tòa Đại sứ Mỹ thì chính cả Đại sứ 
Nolting và Tướng Harkins cũng luôn xa cách với giới truyền thông. Một 
phần cũng là vì chính Tổng thống Kennedy đã muốn giữ kín những hoạt 
động yểm trợ Miền Nam, không cho báo chí biết. Thí dụ như sau khi ông 
quyết định tăng cường cho quân lực VNCH bằng cách cung cấp thêm nhiều 
cố vấn và chiến cụ trong kế hoạch đối tác hạn chế - limited partnership, báo 
chí bắt đầu để ý dò xét. Vào một buổi chiều gần lễ Giáng sinh năm 1961, khi 
một số nhà báo và viên chức Mỹ đang ngồi hóng gió, uống bia ở quán Cafe 
Terrasse trước khách sạn Majestic, một chiếc tầu phun khói đen đặc lừ lừ 
tiến vào, rồi đậu ngay ở hải cảng Sài Gòn. Khi đám khói đen dần dần tan đi, 
mấy chiếc trực thăng đậu trên boong lại lộ hắn ra, ai cũng trông thấy. 

- “Ấy, tầu gì đấy, có phải là mẫu hạm chở máy bay không.” nhà báo hỏi một 
nhân viên tòa Đại sứ.

- Miễn bình luận,” người này trả lời. Thế là hố to rồi! Đó là chiếc tàu Core 
chở quân cụ, máy bay, phi công và nhân viên kỹ thuật vào Việt Nam. Các 
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máy chữ hối hả đánh bài tường thuật về Hoa kỳ. Và từ đó là có chuyện lớn: 
báo chí bắt đầu cho là Chính phủ Hoa Kỳ đã hoạt động bí mật, giấu giếm dân 
chúng. Trước đó, họ lại không được đi theo những cuộc hành quân của quân 
đội, nên càng nghi hơn. Ngày 15 tháng 11, có nhà báo hỏi Tổng thống Ken-
nedy liệu lính Mỹ có đi hành quân với quân đội Việt Nam không, ông đã chối 
phắt đi, nhưng thực ra phi công Mỹ đã lái các máy bay A-26 Invaders, AD-6 
Skyraiders, T-28 Trojans, nhưng các máy bay này đều sơn dấu hiệu quân lực 
Miền Nam.[3]

Khách sạn Majestic nằm ở cuối đường Catinat (nay là Đồng Khởi). Dọc 
đường này có nhiều cà phê, quán ăn, bar rượu, nơi người ngoại quốc, đặc 
biệt là các phóng viên, nhân viên Mỹ thường lui tới để giải trí. Bà Ngô Đình 
Nhu đang bị chỉ trích nhiều, lại thành công trong việc đưa ra đạo Luật Trong 
sạch hóa xã hội” (Social Purification Law). Thế là phố Catinat trở nên buồn 
hiu. Chiều tối, các hộp đêm vắng bóng vũ nữ, du khách ghé các quán cà phê 
chỉ còn chơi trò ‘tíc tắc tô’. Buôn bán hẩm hiu, thất nghiệp gia tăng, các 
phóng viên lại hết chỗ giải trí, nhiều người ta thán.

Rồi vào tháng 2, 1962, sau vụ Dinh Độc Lập bị oanh tạc, báo chí Mỹ lại 
làm rùm beng, cho rằng nhân dân oán ghét chế độ đến nỗi phải đảo chính. 
Ông Diệm lại càng phẫn nộ thêm. Ông cho lệnh tìm cách trục xuất hai nhà 
báo tên là Homer Bigart của tờ The New York Times và François Sully của tờ 
Newsweek.

TT DIỆM: TẠI SAO BÁO CHÍ PHẢI NHỤC MẠ  
CHÚNG TÔI?

Về những khiêu khích của các nhà báo, tác giải Mark Moyar viết lại 
những giai thoại sau trong cuốn “Triumph Forsaken”:

“Những người đàn bà này mà Việt Cộng trông thấy thì lại còn hăng thêm 
nữa,” François Sully nhạo báng đoàn nữ quân nhân do bà Nhu thành lập. 
Trong một bài ông này viết về Việt Nam vào tháng 8, trên tờ Newsweek, có 
kèm theo một tấm hình chụp đoàn này với hàng chữ ở dưới: “Đoàn nữ quân 
nhân ở Sài Gòn: địch quân còn hăng thêm và thú vị hơn nữa” (Female Militia 
in Saigon: The enemy has more drive and enthusiasm) (chúng tôi cũng còn 
nhớ là vào thời gian này, có người bạn Mỹ đọc bài báo này còn khen: “Hoa 
kỳ cũng chưa có các nữ quân nhân được tổ chức thành đội ngũ mà Việt Nam 
các anh đã có rồi.” Chúng tôi kể chuyện là từ cả ngàn năm trước Việt Nam 
đã có các đội nữ quân nhân do nữ tướng chỉ huy ra chiến trường).
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Tại Hồng Kông, ông Sully viết về ông Nhu là “một chính trị gia quay 
quắt, vận động từ bên trong, và với một sự khát vọng quyền hành không thể 
thỏa mãn,” và bà Nhu là “một con người đáng ghét nhất Việt Nam.” Thấy 
vậy, Tổng thống Diệm phàn nàn với một nhà báo Mỹ: “Các ông đến từ một 
quốc gia giàu có và hùng mạnh. Các ông có thể cho rằng Việt nam chẳng 
giống Mỹ chút nào. Đó là quyền của các ông. Nhưng tại sao phải làm cho 
chúng tôi nhục nhã và mất danh dự? (“Why try to humiliate and defame 
us?) đang khi chúng tôi phải đương đầu với một cuộc chiến khốc liệt để duy 
trì sự sống còn, và để bảo vệ một biên giới quan trọng của Thế giới Tự do?” 
Sau khi hết hạn thông hành, chính phủ Sài Gòn không gia hạn thêm và cặp 
Sully-Bigart phải về Mỹ. Dĩ nhiên là hai người này hết còn ở Việt Nam nhưng 
lòng chán ghét chế độ Diệm thì không hết, lại còn tăng thêm.

Nhưng tránh hùm thì lại gặp phải hạm. Cặp Sully-Bigart đi thì có cặp 
Sheehan-Halberstam tới, và còn tệ hại hơn gấp mấy. Neil Sheehan, 25 tuổi, 
phóng viên của hãng United Press International (UPI) và David Halberstam, 
28 tuổi, phóng viên của New York Times. Ngoài ra còn Malcolm Browne 
của Associated Press (AP). Những người này đã thâu lượm tin tức từ những 
nguồn không chính thức thuộc loại “Radio Catinat,” và đặc biệt là từ ba 
người: Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân An và Trung tá John Paul Vann. Về 
Halberstam, Moyar bình luận gắt gao: “Trước khi rời Sài Gòn 15 tháng sau, 
Halberstam đã làm tổn hại cho quyền lợi của Hoa kỳ hơn bất cứ nhà báo nào 
khác trong lịch sử Hoa Kỳ.” Ông kết tội những nhà báo trẻ tuổi này là đã loan 
tin thất thiệt, thiếu lương thiện và đánh lừa thượng cấp để cố hạ uy tín của 
TT Diệm. Ông Paul Vann là Cố vấn của Sư đoàn 3 đóng ở Mỹ Tho. Đường sá 
từ Sài Gòn tới Mỹ Tho không bao xa lại rất tốt, nên các nhà báo hay lui tới 
gặp gỡ ông này. Theo Moyar, Trung Tá John Paul Vann rất thích cho tin cho 
các phóng viên để được nổi tiếng. Vì quá khứ của ông này không lấy gì là tốt 
đẹp, kể cả việc đang bị điều tra về tội hiếp dâm, nên chỉ còn có cách là ngoại 
giao với các nhà báo để tăng uy thế, nhất là được các hãng AP, UPI, New York 
Times loan truyền tin tức thì không còn gì bằng.

TỪ ẤP CHIẾN LƯỢC ĐẾN ẤP BẮC
Vào những năm 1962-1963, ngoài vấn đề chính trị, hai đầu đề được báo 

chí ngoại quốc nói tới nhiều nhất là Ấp Chiến Lược và Ấp Bắc. Theo tác giả 
Moyar viết về Ấp Chiến Lược, đang khi chương trình này thành công và các 
chuyên gia về du kích như Ted Serong (người Úc) và Sir Robert Thompson 
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(người Anh) nhận định đây là thành tựu to lớn, khiến chính phủ đang trên 
đà chiến thắng, thì báo chí Mỹ lại chỉ nhắm vào việc chỉ trích các khuyết 
điểm của chương trình này, không đả động gì tới những thành công. Tới 
tháng 9, 1962 chương trình này đã hoàn thành 3,225 ấp, quy tụ được 4,3 
triệu người, hay một phần ba dân số. Về sự thành công của Áp Chiến Lược, 
Đại tướng Lyman Lemnitzer, Tham Mưu trưởng Liên Quân Hoa kỳ tuyên 
bố chương trình có “những lợi ích chắc chắn, và rất có thể là chìa khóa then 
chốt đưa tới sự thành công của chương trình bình định.” (Tổng thống Thiệu 
cũng đã có lần nói với chúng tôi rằng ông “rất tiếc là sau cuộc đảo chính TT 
Diệm, tướng lãnh đã hủy bỏ Ấp Chiến Lược, một chương trình đang thành 
công.”). Tuy nhiên, Cơ quan tình báo và Nghiên cứu tại Bộ Ngoại giao lại 
không đồng ý. Ngày 18 tháng 6, 1962, ông Roger Hillsman, giám đốc sở này 
nộp một báo cáo nói tới những khuyết điểm của Ấp Chiến Lược, đặc biệt là 
việc Chính phủ Diệm không chịu đền thiệt hại cho dân, thiếu hướng dẫn, 
thiếu điều hợp và yểm trợ vật chất từ trung ương.. Còn cuộc hành quân của 
quân đội VNCH trong trận Áp Bắc vào tháng 1, 1963, tuy Sư đoàn 7 bị thiệt 
hại nặng (80 chết 109 bị thương) và lực lượng Mỹ yểm trợ bị 3 người chết, 
6 bị thương, 5 máy bay trực thăng bị hư hại, nhưng sự thất bại là do nhiều lý 
do địa hình khó khăn, tình báo sai lầm, và đặc biệt còn do lỗi lầm của cố vấn 
John Vann (đã chọn lầm chỗ đổ quân), nhưng báo chí Mỹ và nhóm chống 
ông Diệm ở Bộ Ngoại Giao vẫn coi đây là thất bại lớn của chính quyền Diệm 
trên đà suy sụp, đang khi thực sự đã có nhiều tiến bộ như nhà báo Wilfred 
Burchett, người không mấy thiện cảm với chính phủ Miền Nam cũng đã 
phải bình luận là “đã có một số thắng lợi và chủ động về chiến lược và chiến 
thuật... Năm 1962 là năm của Diệm” [Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để nhắc 
cho độc giả về một tình huống tương tự thời Đệ Nhị Cộng Hòa, đó là cuộc 
hành quân Lam Sơn 719 đánh sang Lào. Báo chí và ông Kissinger một mực 
quy trách quân đội VNCH về sự thất bại. TT Thiệu bình luận với phóng viên 
báo Der Spiegel: “Để tôi kể ông nghe một câu chuyện nhỏ. Lúc đó trên tờ Time 
hay Newsweek có đăng tấm hình một người lính Nam Việt Nam đang đeo trên 
một chiếc trực thăng cấp cứu. Bên dưới để là “Rabbit” (Thỏ đế). Tôi chỉ cười và 
khinh bỉ điều đó. Ông không thể ngăn cản chỉ một người lính làm điều đó, và chỉ 
một điều như vậy là báo chí (Mỹ) tố cáo quân đội Nam Việt-Nam là những kẻ 
hèn nhát. Trong lúc đó họ hoàn toàn giấu kín sự thật về sự thiếu tinh thần chiến 
đấu của các phi công trực thăng Mỹ trong cuộc hành quân.”] Tác giả Moyar đã 
thuật lại đầy đủ chi tiết trận đánh, địa hình địa vật, và quân số hai bên, cũng 
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như diễn tiến trận đánh, để đi đến nhận xét rất rõ ràng về những dối trá của 
Paul Vann khi ông cung cấp thông tin cho Neil Seehan, là người sau này đã 
viết cả một cuốn sách A Bright Shining Lie (Lời Nói Dối Sáng Ngời) ca tụng 
ông Vann. Ông Moyar bình luận là “Sau những đả kích này thì đến vụ khủng 
hoảng Phật giáo, một cơ hội vàng cho các nhà báo triệt để khai thác. Và họ 
đã đầu độc dư luận, ảnh hưởng sâu xa vào lãnh đạo Hoa kỳ, đặc biệt là người 
đại diện Mỹ tại chỗ là tân đại sứ Lodge. Ngay cả trước khi tới Sài Gòn, ông 
Lodge cũng đã đầy ác cảm với nhà Ngô. Bởi vậy dù chưa có đủ thời giờ để 
quan sát và tìm hiểu tại chỗ, ông đã có sẵn một định kiến chắc chắn như 
đanh đóng cột, đó là phải thay đổi chính phủ Diệm. Vừa tới Sài Gòn chiều 
ngày 22 tháng 8, ông Lodge đã mời ngay Sheehan và Halberstam dùng cơm 
tối thật lâu để nghe trình bày về sự chống đối chế độ Diệm-Nhu. Ngày hôm 
sau, ông đã tới gặp hai nhà sư đang trú ấn tại trụ sở Cơ Quan Viện trợ Mỹ 
USOM. Như vậy là ông đã trình diện với hai nhà sư trước Tổng thống Diệm.”

TRẬT ĐƯỜNG RẦY?[4]

Theo như tác giả Ellen Hammer kể lại thì vào cuối tháng 8, ông Trương 
Công Cừu vừa được chỉ định làm Xử lý thường vụ, Bộ trưởng Ngoại giao, có 
tổ chức một tiệc chiêu đãi phái đoàn ngoại giao. Hôm đó lại có cả đại diện 
của một nước Cộng sản, ông Mieczyslaw Maneli, Trưởng đoàn Ba Lan trong 
Ủy Hội Quốc tế Kiểm soát đình chiến và Sứ thần Tòa Thánh Vatican, Đức 
Ông Asta. Ông này tiến đến chỗ ông Nhu đang đứng, giới thiệu Maneli với 
ông Nhu. Một số quan khách khác đang lảng vảng xa xa cũng từ từ đến gần 
ông Nhu. Rất tự nhiên, không có chuyện gì khác thường. Trong số này có cả 
các đại sứ Lalouette, d’Orlandi (Ý), và Gorburdhun (Ấn độ, chủ tịch Ủy Hội 
Quốc tế Kiểm soát đình chiến). Sau khi bắt tay ông Maneli, ông Nhu nói: 
“Nhân dân Việt Nam vốn dĩ e ngại và nghi ngờ không những người Trung 
Quốc, mà còn cả những người chiếm đóng, những người thực dân, tất cả.” 
Đại sứ Lodge cũng đang quanh quẩn đầu đấy, chắc đã nghe thấy câu này, 
còn nếu không thì cũng đã được báo cáo ngay sau đó. “Bây giờ chúng tôi chỉ 
muốn có hòa bình,” ông Nhu nói tiếp, “Và tôi tin tưởng rằng Ủy Hội Quốc 
tế có thể và còn phải đóng vai trò quan trọng trong việc vãn hồi Hòa Bình 
cho Việt Nam.”

Ngày 29 tháng 8, vào lúc Hoa kỳ đang bận rộn âm mưu về một cuộc đảo 
chính, Tướng De Gaulle lại bất thần kêu gọi thống nhất hai miền Nam, Bắc 
trong hòa bình, không có kẻ thắng người bại, và trung lập hóa Việt Nam. 
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Bà Hammer kể lại là khi nghe như vậy, Đại sứ Pháp Lalouette hết sức phấn 
khởi vì chính ông ta cũng đã vận động theo chiều hướng này từ nhiều tháng 
qua Ông Lalouette cho rằng đây là cơ hội có một không hai để Pháp có thể 
vãn hồi phần nào ảnh hưởng của mình ở Miền Nam bằng cách làm môi giới 
sắp xếp để tiến tới trung lập, loại trừ được sự kiểm soát của người Mỹ. “Nếu 
Mỹ lật đổ ông Diệm, cơ hội cuối cùng về hòa bình ở Việt Nam sẽ bị phá 
hủy,” Lalouette nói với Maneli, “vì bất cứ ai lên thay ông ta cũng sẽ phải 
lệ thuộc vào Mỹ. Chỉ mình ông Diệm là người độc lập đủ để may ra có 
thể vãn hồi được hòa bình.” Cùng thời gian này, TT Diệm gửi một phái 
đoàn Quốc Hội Việt Nam đầu tiên sang Pháp (trong đó có ông Nguyễn Hữu 
Chỉnh là anh ruột của tác giả).

Từ hồi tháng 7, tình báo Hoa Kỳ đã lưu ý Washington là ông Nhu có thể 
yêu cầu giảm cố vấn Mỹ. Suy nghĩ lại về giai đoạn này, Đại sứ Pháp Lalouette, 
người đã chứng kiến và tham gia vào nhiều biến cố tại Việt Nam đã cho rằng 
“quyết định của ông Nhu vào hồi tháng 4 yêu cầu rút cố vấn cấp tỉnh đã 
là lý do chính để người Mỹ quyết định lật đổ ông Diệm. ”

HAI ÔNG DIỆM - NHU MUỐN THƯƠNG THUYẾT VỚI  
HÀ NỘI?[5]

Như đã đề cập trong chương trước, cùng ngày 29 tháng 8 trong một điện 
tín gửi cho Lodge (số 272), Tòa Bạch Ốc nói về việc có nên thử nói với ông 
Diệm hãy triệt bỏ ông bà Nhu hay không, đã kết luận rằng “sẽ không thành 
công nếu chỉ thuyết phục suông, trừ phi “đưa ra một lời răn đe dọa cắt viện 
trợ.” Thế nhưng nếu răn đe như vậy thì “có nguy cơ rất cao là ông Diệm sẽ 
coi đó là chỉ dấu sắp có hành động chống lại ông và ông bà Nhu đến nơi rồi, 
và tối thiểu rất có thể ông ta sẽ có biện pháp mạnh đối với các Tướng lãnh 
hay thậm chí có hành động quái đản thí dụ như kêu gọi Bắc Việt trợ giúp việc 
trục xuất người Mỹ đi.”

Quá là nhanh, chiều ngày 31 tháng 8, ông Lodge báo cáo Washington 
ngay về việc này rằng chính ông ta cũng đã “có nghe tin ông Nhu đã bí mật 
giao thiệp với Hà Nội và Việt cộng qua Đại sứ Pháp và Balan, cả hai chính 
phủ các nước này đều tán thành một giải pháp trung lập giữa Bắc và Nam 
Việt Nam.”[5] Như vậy là đã trật đường rầy!

Đầu năm Quý Mão (1963) có tin đồn về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 
tặng Tổng thống Ngô Đình Diệm một cành hoa đào thật đẹp vào dịp tết, và 
cành đào được trưng bày ngay ở phòng khánh tiết Dinh Gia Long. Bây giờ 
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chính Đại sứ Mỹ lại báo cáo có nghe tin ông Nhu bí mật giao thiệp với Hà 
Nội. Về câu chuyện cành đào, tác giả Minh Võ đã viết rõ trong ‘Ngô Đình 
Diệm và Chính Nghĩa dân tộc’.

Trong một chuyến đi Hà Nội, Maneli có gặp và hỏi ý kiến Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng xem nên hành động như thế nào khi gặp ông Nhu. “Cứ 
việc nghe cho kỹ. Có một điều chắc chắn là người Mỹ phải ra đi. Trên cơ sở 
đó, chúng tôi sẽ thương thuyết mọi việc. Mọi việc. chúng tôi thực sự mong 
muốn chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình và thống nhất trên một cơ sở 
hoàn toàn thực tế.”

Sau buổi tiếp tân của ông Cừu, ngày 2 tháng 9 ông Nhu cho mời ông 
Maneli vào nói chuyện ở Dinh Gia Long. Bà Hammer viết lại là “Ông Nhu 
nói: ‘ông ta không chống lại các cuộc thương thuyết và hợp tác với miền Bắc. 
Người Việt Nam không bao giờ quên ai là người Việt Nam ai là người nước 
ngoài ngay cả trong những trận đánh ác liệt nhất. Nếu chúng ta có thể bắt 
đầu một cuộc đối thoại trực tiếp thì có thể đạt tới một sự thỏa thuận’.”[6] 

Làm sao mà ông đại sứ Lodge lại không biết cuộc viếng thăm này. Ông đã 
thấy (và nghe) ông Maneki nói chuyện với ông Nhu trong buổi tiếp tân, bây 
giờ hai bên lại gặp gỡ nhau. Một người thông minh như ông Nhu thì cũng 
dư biết là ông Lodge đã theo dõi mình. Bởi vậy có thể là ông Nhu đã muốn 
đi bước trước (‘preemtive move’) bằng cách tự mình cho ông Lodge hay về 
cuộc gặp gỡ với Maneli, và còn cho ông hay là cũng đã có những tiếp xúc 
giữa hai bên còn trước đó nữa.

Về sự tiếp xúc này thì nhiều tác giả đã bàn tới. Theo sự nghiên cứu 
của chúng tôi thì có hai nhân chứng khả tín là ông Mieczyslaw Maneli 
(Trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy Hội Kiểm Soát Đình Chiến), người trực 
tiếp làm môi giới giữa Bắc-Nam và ông Cao Xuân Vỹ là người đã cùng đi 
với ông Ngô Đình Nhu gặp ông Phạm Hùng. Bởi vậy, ta nên xem hai ông đã 
thuật lại như thế nào?

ÔNG CAO XUÂN VỸ 
Tác giả Minh Võ đã viết lại về cuộc phỏng vấn với ông Vỹ như sau:[7]

- Hỏi: “Khi ông cùng ông Nhu đi gặp Phạm Hùng ở Bình Tuy, ông Nhu 
có cho ông biết hai người họ bàn chuyện gì không?”

- Đáp: “Lúc ấy thì không. Chỉ biết chúng tôi cùng đến Quận Tánh Linh ở 
đây có một vùng do Cộng quân kiểm soát. Ban đầu cứ tưởng đi săn cọp như 
mọi khi. Nhưng đến nơi ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, còn ông đi về phía 
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trước độ vài trăm mét. Có Phạm Hùng chờ ở đó. Sau này về nhà tôi cũng 
không tiện hỏi ông Nhu. Nhưng qua những gì ông tự ý nói ra vào một lúc 
nào đó thì, nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ, gồm nhiều điều 
cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Có một điều mà phía họ rất quan ngại, 
nếu không bảo là sợ, rất sợ chương trình Ấp Chiến Lược. Họ yêu cầu cho 
biết ai là người chủ trương và mục đích để làm gì? Ông Nhu trả lời: đó chỉ là 
một chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người 
dân, ngăn ngừa sự xâm nhập, phá phách của du kích các ông... Các ông bảo 
cán bộ đừng tìm cách đánh phá làng xã, thì chúng tôi sẽ bỏ luật 10/59. Cán 
bộ các ông có thể về sống với dân lành tại các ấp...”

ÔNG MIECZYSLAW MANELI
Ngày 15 tháng 2, 1975 (hai năm sau khi Hòa Đàm Paris ký kết) ông đã 

viết một bài tên tờ Washington Post với tựa đề: ‘Vietnam: 63 and Now’ và nói 
rằng giải pháp hòa bình do ông làm môi giới năm 1963 nếu thành công thì 
đã thuận lợi cho Miền Nam và Thế giới Tự Do hơn Hiệp định Paris đầu năm 
1973 rất nhiều. Ông kể lại:

“Mùa Xuân năm 1963, Đại sứ Pháp Lalouette nói với tôi là Tổng 
thống Diệm và bào đệ của ông có nhờ tôi tìm hiểu với Chính Phủ 
Hà Nội xem có khả năng nào để giải quyết cuộc chiến bằng phương 
tiện hòa bình hay không. Trong mấy tháng sau đó tôi đã thảo luận 
nhiều với giới lãnh đạo cao cấp nhất kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Câu hỏi căn bản tôi đặt ra cho họ là: 
trong trường hợp Mỹ rút khỏi Miền Nam, những bảo đảm thực sự 
nào Miền Bắc có thể đem ra để chứng tỏ rằng một Việt Nam thống 
nhất sẽ không phải là một nước của thế giới Cộng sản? Lãnh đạo 
Miền Bắc thảo luận nhiều lần và dần dần đi tới một kế hoạch mà tôi 
đã dựa vào đó để thảo luận với một nhóm các đại sứ Tây phương. 
Theo như kế hoạch này, hai Miền Bắc-Nam sẽ từ từ đi từng bước 
bắt đầu từ liên lạc bưu chính, kinh tế, văn hóa. Sản phẩm kỹ 
nghệ Miền Bắc sẽ được dùng để mua thóc gạo Miền Nam. 
“Miền Bắc sẽ không đòi hỏi phải thống nhất nhanh chóng, một 
chính phủ liên hiệp sẽ được thành lập tại Miền Nam. Tôi hỏi liệu 
ông Diệm có thể là lãnh đạo của chính phủ này hay không? Tới 
mùa hè 1963 thì câu trả lời sau cùng là có. Sau đó, tôi lại hỏi thêm: 
nhưng làm sao phía Thế giới Tự do có thể tin rằng Hà Nội sẽ giữ 



khi đồng minh nhảy vào   [ 373 ]

lời hứa? Câu trả lời là nếu Mỹ đồng ý rút, Miền Bắc sẽ sẵn sàng đưa 
ra những bảo đảm có thực chất, gồm cả việc Mỹ tham dự vào việc 
giám sát giải pháp hòa bình... ngoài ra Miền bắc cũng sẽ có quan hệ 
ngoại giao và thương mại với Thế giới Tự do, và sau cùng nhưng rất 
quan trọng, là quyền lực về kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ, nó vẫn 
còn nguyên không bị bớt đi vì cuộc chiến (cũng sẽ là một bảo đảm 
nữa).”

Về thời điểm 1963 khi có khả năng là hai bên Bắc-Nam xem xét vấn đề 
liên lạc kinh tế trong khung cảnh hiệp thương thì chúng tôi cho rằng về phía 
Miền Bắc, rất có thể là ngoài sự thành công của Ấp Chiến Lược, động cơ 
chính đã là yếu tố kinh tế: đó là khủng hoảng thực phẩm năm 1963 tại miền 
Bắc. Tình hình thiếu hụt thực phẩm năm ấy đã trở nên khủng hoảng sau 
những cơn hạn hán rất nặng và bão tố kéo dài từ mùa Xuân 1961 tới mùa 
Đông 1962. Theo tác giả Hammer thi “ĐS Lalouette cũng cho ĐS Lodge biết 
là lúc này vì tình thế kinh tế khó khăn ở Miền Bắc, Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng đang muốn hiệp thương với Miền Nam, đổi than đá ngoài Bắc lấy gạo 
miền Nam.”

Như chính tác giả đã có dịp phân tích trong cuốn Economic Development 
in Socialist Vietnam, 1955-1975 (New York: Praeger Publisher, 1977): trong 
những năm không bị thiên tai như lụt lội, bão tố, hay hạn hán, Miền Bắc 
cũng vẫn phải dựa vào thóc gạo của Miền Nam thì mới đủ ăn. Thí dụ cụ thể 
nhất là nạn đói 1945. Vào năm ấy, Nhật-Pháp thu mua gạo ở Miền Nam và 
không cho vận chuyển ra Bắc: số người chết đói tới 1.5 triệu - 2 triệu, như 
vậy là tương đương với 17% dân số Miền Bắc (chúng tôi còn nhớ lúc tuổi 
thơ ấu đã phải chứng kiến cảnh đói khổ hết sức đau thương ở vùng Nga Sơn, 
Thanh Hóa). Sau khi chia đôi lãnh thổ năm 1954, Miền Bắc bị cắt đứt số gạo 
vận chuyển hằng năm từ đồng bằng Cửu Long. Cho nên ngay từ năm 1956, 
Hà Nội đã gửi phái đoàn Văn Tiến Dũng vào Sài Gòn đề nghị thảo luận về 
hiệp thương. Từng ngàn học sinh, sinh viên chúng tôi đã xuống đường biểu 
tình chống hiệp thương.”

Về hiệp thương thì ông Cao Xuân Vỹ đã kể lại cho ông Minh Võ như sau:
“Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng Thống Diệm 
đã nói, phải có 6 giai đoạn: 
- Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do. 
- Rồi cho dân qua lại tự do. 
- Thứ 3 là cho dân hai bên tự do chọn định cư sang bên kia nếu muốn. 
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- Thứ 4 mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế. Ví dụ miền Nam đổi gạo 
lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn. 
- Qua được các giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương. 
- Và sau cùng là tổng tuyển cử. 
“Có lần ông Nhu tính với chúng tôi: Ông dự đoán rằng, nếu cho 
dân tự do chọn nơi định cư, thì căn cứ theo tình trạng về tự do dân 
chủ tồi tệ và kinh tế kiệt quệ của miền Bắc lúc ấy, sẽ có khoảng 3 
triệu người dân sẽ dần dần vào định cư ở miền Nam. Vì vậy “mình” 
phải chuẩn bị đất cho dân. Ông cũng tính rằng hiện dân số miền 
Bắc có tới 23 triệu, trong khi dân số miền Nam chỉ có 17 triệu. 
Nếu có được 3 triệu dân Bắc vào định cư ở miền Nam thì dân số 
hai bên sẽ cân bằng. Bầu cử tự do, với sự giám sát của Quốc Tế thì 
chắc mình sẽ thắng. (Minh Võ, ngày 14 tháng 6, 2012, in trên mạng 
<www.Vietthuc.org >).

[Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để nhắc lại một sự việc đã được đề cập tới 
trong hai cuốn sách The Palace File và Khi Đồng minh Tháo Chạy, đó là dựa vào 
sự phân tích vấn đề thiếu hụt thực phẩm triền miên tại Miền Bắc và sự tùy 
thuộc vào thóc gạo ở Miền Nam, khi được tin hậu trường là có khả năng Cố 
vấn Kissinger đang điều đình để rút khỏi Miền Nam, chúng tôi đã sang Đức để 
tìm hiểu mô hình hiệp thương giữa Đông Đức và Tây Đức - là hai miền Cộng 
sản và Tự do. Rồi tháng 9, 1971 trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu, chúng tôi đã đề nghị với ông đem lập trường này ra Hòa 
đàm Paris để thương thuyết, tìm giải pháp hòa bình vì chắc chắn là Mỹ sắp 
bỏ Miền Nam rồi. TT Thiệu đồng ý và đã tuyên bố trong bài diễn văn vào dịp 
ông ra ứng cử tổng thống lần thứ hai vào ngày 1 tháng 10, 1972, hai ngày trước 
bầu cử, rồi đưa ra hòa đàm Paris. Để yểm trợ cho nỗ lực này, chúng tôi cũng 
viết một bài dài trên cả một trang của tờ báo Washington Post vào mục ‘OUT-
LOOK’ của ngày Chủ Nhật để gây sự chú ý (24 tháng 9, 1972) với tựa đề “The 
Vietnams As Partners In Trade” (Hai Miền Nam Là Bạn Đồng Phường Buôn 
Bán). Bài này vẫn còn lưu lại trong Archive của Washington Post, độc giả có thể 
tìm đọc. Thế nhưng vào lúc ấy thì con đường tháo chạy khỏi Miền Nam đã do 
Đao phủ Henry II (Kissinger) sắp xếp xong xuôi cả rồi].

LẬP TRƯỜNG HAI ÔNG DIỆM-NHU VỀ GIẢI PHÁP  
HÒA BÌNH

Như vậy, về những bước liên lạc hiệp thương, lập trường trung lập để đi 
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tới thống nhất thì đại cương, điều ông Maneli viết cũng giống như những gì 
ông Vỹ kể lại. Theo như tác giả Hammer thì ngày 2 tháng 9, ông Nhu có tiếp 
ĐS Lodge và nói tới việc ông dự định về hưu ở Đà Lạt. Nhân dịp này, ông 
Nhu cũng nói với ông Lodge là “ông Maneli có đề cập tới lời tuyên bố của 
ông de Gaulle và lời kêu gọi ngưng chiến của ông Hồ Chí Minh, và hỏi xem 
ông ta (Maneli) có thể nói điều gì với ông Phạm Văn Đồng về việc này hay 
không, thì ông Nhu đã trả lời với ông Maneli là “Không nói gì hết”. Ông Nhu 
còn thêm rằng rằng “dù ông de Gaulle có quyền có ý kiến, nhưng những ai 
không tham dự vào cuộc chiến này thì không có quyền can thiệp vào cuộc 
chiến. Sự chung thủy của chúng tôi đối với người Mỹ ngăn cấm chúng tôi 
không xem xét cả hai lời tuyên bổ này (của ông de Gaulle và ông Hồ). Người 
Mỹ là người duy nhất trên trái đất dám giúp miền Nam Việt Nam. Bởi vậy 
tôi không bình luận gì thêm.”

Bà Ellen cũng viết lại: “về lời tuyên bố của de Gaulle ngày 29 tháng 8, 
1963 thì chính ông Điệm cũng đã trả lời (Đại sứ Lalouette) là ông ta không 
thể dự tính một tình trạng trung lập cho Miền Nam mà lại đòi hỏi phải 
đoạn tuyệt với đồng minh Hoa Kỳ.”[8]

Bởi vậy tuy việc ông Nhu gặp ông Phạm Hùng vẫn còn là một đề tài tra-
nh luận, ngày nay ta có thể thấy rõ ba điểm: thứ nhất là việc này có thật; thứ 
hai, ý định của TT Diệm và ông Nhu về việc đàm phán với Hà Nội là để đi 
tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến (vì biết trước sau rồi Mỹ cũng bỏ 
Miền Nam) chứ không phải là để cắt đứt giây liên lạc với Mỹ; và thứ ba, việc 
tái lập hòa bình nếu xảy ra thì sẽ là một hành trình dài 6 bước chứ không 
phải ngay lập tức. Về đề tài này, tác giả Minh Võ cũng đã đề cập chi tiết trong 
cuốn sách Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc.”

NGOẠI TRƯỞNG RUSK: “CHÚNG TA SẼ KHÔNG CHỦ 
MƯU MỘT CUỘC ĐẢO CHÍNH”

Trở lại thời điểm cuối Hè, 1963, sau khi có báo cáo là các tướng lãnh đã 
hủy bỏ cuộc đảo chính, ngày 31 tháng 8 một cuộc họp khẩn được tổ chức 
tại Bộ Ngoại Giao để duyệt xét lại chính sách Việt Nam với chủ đề ‘từ đây ta 
sẽ đi tới đâu?’ Đây là cuộc họp quan trọng vì có cả Phó Tổng Thống Lyndon 
Johnson tham dự và bàn định về những hành động từ tháng 9, chúng tôi in 
lại toàn bộ biên bản trong phần Phụ Lục. Kết luận của Ngoại trưởng Rusk 
về cuộc họp là sẽ không chủ mưu đảo chính, được Bộ trưởng McNamara và 
Phó TT Johnson ủng hộ.[9]
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Lập trường gây ra tranh luận là trong buổi họp là do ông Paul M. Kat-
tenburg đưa ra. Ông này đứng đầu ‘Nhóm Công Tác Liên Bộ về Việt Nam.’ 
Kattenburg đề nghị Mỹ nên rút chân ra, vì tình hình không còn có thể cứu 
vãn được nữa dù là có hay không có Tổng Thống Diệm. Ông cho rằng nếu 
Hoa kỳ tiếp tục “sống với” chế độ của ông Diệm thì có thể bị tống ra khỏi việt 
nam trong vòng sáu tháng. Phe bênh hai ông Nhu-Diệm gồm có Bộ trưởng 
McNamara, Phó tổng thống Johnson và cựu đại sứ Nolting. Ngoại trưởng 
Rusk cho rằng thật là “không thực tế” khi đòi ông Nhu “phải ra đi.” Ông 
McNamara cũng đề nghị nên mở lại cuộc tiếp xúc với Tổng Thống Diệm.

Ngược lại, Phụ tá Ngoại trưởng Hillsman nhắc hội đồng về tình thế bết 
bát tại Việt Nam, và nếu cứ chấp nhận “một chính phủ có sự ngự trị mạnh 
mẽ của ông Nhu” thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và chính sách của Mỹ ở 
khắp nơi. Hillsman đưa ra bốn lý do để đả kích ông Nhu, đặc biệt là lý do thứ 
ba: ông Nhu đã khởi xướng một nỗ lực nhằm rút các cố vấn Mỹ tại cấp tỉnh đi và 
tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với người Pháp. Để làm bằng chứng, ông đưa 
ra nội dung của một bức điện văn mà Hoa kỳ đã kiểm thính được. Tới đây, 
ông Bundy đòi xem bức điện này. Ông Nolting thì nhất mực binh ông Diệm 
và ông Nhu, quả quyết rằng ông Nhu sẽ không bao giờ điều đình theo như 
những điều kiện của ông Hổ. Nhưng ông Hillsman lại đưa ra những yếu tố 
tiêu cực khác gồm:

g Tâm trạng của dân chúng, đặc biệt là các hạ sĩ quan đều nhất loạt chỉ 
trích chính phủ Diệm; 

g Ảnh hưởng xấu của việc Mỹ chấp nhận ông Nhu đối với các chương 
trình khác của Mỹ tại Đông Nam Á; và

g Vấn đề dư luận báo chí (chống chính phủ). 
Phân tích của Kattenburg và Hillsman bị các ông Rusk và McNamara 

bác đi. Sau cùng Ngoại trưởng Rusk yêu cầu rằng chính sách Mỹ phải dựa 
trên hai điểm:

• “chúng ta sẽ không rút ra khỏi Việt Nam trước khi chiến thắng, 
và rằng

• “chúng ta sẽ không chủ mưu một cuộc đảo chính.
Ông McNamara ung hộ quan điểm này, và Phó Tổng thống Johnson 

đồng ý hoàn toàn. Ông yêu cầu là “chúng ta phải chấm dứt cái “trò con 
lừa và kẻ trộm” và trở lại nói chuyện thẳng với chính phủ Diệm để đi tới 
chiến thắng.
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ÔNG HILLSMAN BÌNH LUẬN VỀ HAI MỤC TIÊU CỦA 
ÔNG NHU

Dù Ngoại trưởng đã xác định là “chúng ta sẽ không chủ mưu một cuộc 
đảo chính” và Phó Tổng thống đã yêu cầu phải nói chuyện thẳng với chính phủ 
Diệm để đi tới chiến thắng, “ ông Hilsman không lùi bước. Ngày 16 tháng 9, ông 
lại viết một bản Ghi Nhớ, bình luận về mục tiêu tối thiểu và tối đa của ông Nhu:

g tối thiểu là sẽ “giảm mạnh số người Mỹ đang giữ những chức 
vụ chính yếu tại các tỉnh và trong chương trình ấp Chiến 
Lược,” và 

g tối đa là ông ta sẽ “điều đình với Bắc Việt để ngưng chiến, rồi 
chấm dứt sự có mặt của Mỹ, đi tới một Miền Nam trung lập 
hoặc theo kiểu Titô nhưng vẫn là một phần đất riêng biệt.” 

Hillsman kết luận rằng ông Nhu đã quyết định dấn thân vào một cuộc 
mạo hiểm, và bởi vậy, không thể nào tiếp tục con đường hòa giải với ông ta 
(reconciliation track) bằng cách dùng ngoại giao và thuyết phục được nữa, 
mà phải theo con đường dùng áp lực (pressure track).[9]

Tiếp theo đó là chuyến viếng thăm Sài Gòn từ ngày 23 tháng 9 tới 2 
tháng 10 của phái đoàn Taylor-McNamara. Khi trở về Washington hai ông 
báo cáo tình hình quân sự là tốt, bênh ông Diệm và cho rằng Hoa Kỳ không 
nên đôn đốc một cuộc đảo chính, và chỉ nên dùng áp lực viện trợ để đưa 
ông Nhu ra khỏi chính phủ. Trong báo cáo, hai ông lại thêm một nhận xét 
là “Sự ve vãn của ông Nhu với ý định điều đình (với Hà Nội) - cho dù là 
nghiêm chỉnh hay không đi nữa - cũng đã cho thấy có sự bất tương phùng 
căn bản đối với những mục tiêu của Hoa Kỳ” (“Nhu’s flirtation with the 
idea of negotiations - whether or not serious at present - suggested a basic 
incompatibility with U.S. objectives.”)[10]

TT KENNEDY ÁP LỰC TT DIỆM THAY THẾ NHÂN SỰ
- Walter Cronkite: “Thưa Tổng thống, hiện nay cuộc chiến nóng bỏng duy 

nhất là chiến tranh ở Việt Nam, và thật rõ ràng là ta đang có khó khăn ở nơi đây.”
- Tổng thống Kennedy: “Tôi không nghĩ cuộc chiến có thể thắng được trừ 

phi Chính phủ cố gắng hơn nữa để dân chúng ủng hộ nỗ lực ấy... theo ý tôi, trong 
hai tháng qua, Chính phủ đã không còn gần gũi với nhân dân nữa... cuộc đàn áp 
Phật giáo thật là không khôn ngoan chút nào cả.” 

- Cronkite: “Như vậy liệu Chính phủ này có đủ thời giờ để lấy lại sự ủng hộ 
của nhân dân hay không?”
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 - Kennedy: “Tôi nghĩ là có. Với những thay đổi về chính sách và có lẽ về cả 
nhân sự nữa, tôi nghĩ Chính phủ ấy vẫn còn có thể làm được việc đó. Nhưng nếu 
Chính phủ không thực hiện những sự thay đổi thì tôi nghĩ triển vọng lấy lại sự 
ủng hộ của dân chúng không được khả quan lắm.” 

Đó là cuộc phỏng vấn trong buổi khai mạc chương trình “Tin tức Buổi 
chiều” (CBS Evening News) do Walter Cronkite thực hiện chiều ngày 2 tháng 
9. Về áp lực kinh tế, Tổng thống Kennedy lần đầu tiên đã công khai làm áp 
lực thẳng: ông Diệm phải áp dụng những bước tiến để lấy lại sự ủng hộ của 
nhân dân sau các vụ đàn áp Phật giáo, nếu không thì cuộc chiến không thể 
thắng được. Thành công có thể đạt tới với những thay đổi trong chính sách 
và có thể cả nhân sự nữa. Ông Kennedy không nói rõ nhân sự là ai, nhưng 
chắc chắn là ám chỉ việc phải thay thế ông Nhu. Tin này hết sức giật gân. Ở 
Sài Gòn, nhiều chính trị gia và tướng lãnh cho rằng như vậy là Washington 
đã hết ủng hộ chính phủ Diệm. Theo tác giả Hammer, nhiều năm sau đó khi 
chính Tướng Đôn được hỏi là ông đã hiểu thế nào về lời của Kennedy thì ông 
trả lời “Kennedy ủng hộ bất cứ sự thay đổi nào, bất cứ thay đổi nào.” Cũng theo 
bà Hammer thì đài tivi CBS đã không trung thực khi chiếu lại cuộc phỏng 
vấn TT Kennedy. Vì cuộc phỏng vấn hơi dài đối với chương trình CBS vào 
buổi chiều chỉ kéo dài một nửa giờ nên đài này đã tự tiện cắt bớt đi một phần 
mà không hỏi ý kiến Tòa Bạch Ốc. Phần này nói về sự kính nể và thông cảm 
của TT Kennedy đối với TT Diệm. Sau đó chính phụ tá báo chí của tổng 
thống là Pierre Salinger đã gọi chuyện này là sự xuyên tạc đi một phần, một 
việc làm lu mờ quan niệm tổng quát của TT Kennedy (‘a partial distor-
tion, a disservice’) đối với TT Diệm. Ngày hôm sau trong một buổi họp của 
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Tổng thống Kennedy chỉ thị phải cho ông 
Lodge biết để ông ấy cho mọi người hiểu rằng ‘cuộc phỏng vấn trên tivi 
không có nghĩa là tổng thống Kennedy muốn tấn công Tổng thống Diệm’, 
và phải gửi bản sao toàn bộ cuộc phỏng vấn cho ông Lodge.[12] Thế nhưng 
không có chứng cớ gì là ông Lodge đã tuân theo chỉ thị này. Ngược lại, sau 
cuộc phỏng vấn ông Lodge lại vào gặp ông Diệm để cảnh cáo đủ chuyện, rồi 
nhắc tới lời ông Kennedy về “nhu cầu phải thay đổi nhân sự và chính sách.”[13] 

Một tuần sau, khi thấy ảnh hưởng quá tai hại của cuộc phỏng vấn, TT 
Kennedy đã cố làm nhẹ bớt sự nghiêm trọng của lời cảnh cáo bằng cách nói 
vớt vát lại trong một buổi phỏng vân khác trên đài NBC qua chương trình 
Huntley-Brinkley News” (9 tháng 9) rằng ông không tin việc cắt viện trợ là 
cần thiết đối với mục tiêu của Hoa kỳ ở Việt Nam trong lúc này. Nhưng đã 
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quá muộn, vì nhiều người cho rằng ông đã bật đèn xanh. Lời cảnh cáo của 
ông đã vang dội vào sâu trong tai nhóm âm mưu đảo chính mà không còn 
cách nào moi ra được nữa, nhất là trên căn bản những gì đã diễn biến sau đó.

HAI ÔNG DIỆM-NHU ĐÃ THỰC SỰ NHƯỢNG BỘ NHƯNG 
WASHINGTON TIẾP TỤC TẤN CÔNG

Ít người để ý rằng thực ra thì hai ông Diệm-Nhu đã nhượng bộ đòi hỏi 
của Mỹ là ông Nhu phải ra khỏi chính quyền. Cùng ngày 2 tháng 9 có cuộc 
họp giữa ông Lodge và ông ông Nhu. Cùng đi với ông Lodge có đại sứ Ý 
Orlandi. Trong cuộc họp này ông Nhu nói thẳng với ông Lodge rằng ông 
có ý định sẽ về hưu ở Đà Lạt. Ông còn nói tới một cách để về hưu mà vẫn 
giữ được thể diện: đó là để cho Chính phủ tuyên bố rằng những tiến bộ thu 
lượm được trong việc chiến thắng Cộng sản nay đã cho phép ông Nhu về 
nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bà Nhu sẽ đi thăm viếng các nước Yugoslavia, Ý, và 
có thể cả Hoa kỳ. Và sứ thần Tòa thánh Vatican cũng sẽ giúp sắp xếp cho 
Giám mục Thục rời Việt Nam. Ông Nhu nói chính phủ sẽ thực hiện một số 
biện pháp để hòa giải với Phật giáo và sau cùng, chính Tổng thống Diệm sẽ 
chỉ định một Thủ tướng để chứng tỏ việc tản quyền.[14] Như vậy có thể là 
ông Lodge đã không báo cáo về Washington cho rõ ràng về việc ông Nhu dự 
định về nghỉ ở Đà Lạt? (Về sự việc này thì như đã đề cập trong chương trước, 
chính Tư lệnh Mỹ ở Việt Nam là Tướng Harkins cũng đã báo cáo về Bộ Quốc 
Phòng là “Trong một cuộc gặp gỡ hôm qua, ông Như nói với tôi là ông ta hiện nay 
sẵn sàng làm những gì mà Hoa Kỳ muốn làm nếu có sự ủng hộ của Tổng Thống 
Kennedy. Tôi nói với ông ta đây là điều mới mẻ đối với tôi.”).

Mấy ngày sau đó, trong khi Đại sứ Ý và Sứ thần Vatican trao đổi với ông 
Nhu về việc thực thi những biện pháp như trên thì lại có tin là Nghị sĩ Frank 
Church sắp đem ra một nghị quyết đình chỉ viện trợ Mỹ. Ông Nhu hết sức 
trăn trở, nói là sẽ từ chức nhưng sẽ không rời Việt Nam. Theo như dự định, 
đúng ngày 7 tháng 9, Giám mục Thục lên đường đi Vatican, và hai ngày sau, 
bà Nhu cũng ra khỏi nước.[15] Như vậy là phía hai ông Diệm và Nhu đã bày 
tỏ thiện chí. Nhưng mặc dù hai ông đã nhượng bộ, những sự việc không may 
lại liên tục xảy ra như sau:

• Một cuộc phỏng vấn khác ở Washington làm chấn động dư 
luận: ông David Bell, Giám đốc Cơ quan Viện trợ Hoa kỳ (AID) 
tỏ ý lo ngại là Quốc hội sẽ cắt viện trợ nếu Chính phủ Diệm 
không thay đổi chính sách đàn áp hiện nay:
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• Ngày 11 tháng 9, ông Lodge gửi điện tín số 478 về Washington 
đề nghị nên duyệt xét lại toàn bộ chương trình viện trợ để xem 
những loại viện trợ nào có thể dùng để áp lực ông Diệm;

• Hôm sau, Nghị sĩ Frank Church đưa ra quyết nghị lên án Chính 
phủ Việt Nam đàn áp Phật giáo và đề nghị chấm dứt viện trợ trừ 
phi những hành động đàn áp được chấm dứt ngay.

• Ngày 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao gửi điện tín số 411 thông báo 
cho Đại sứ Lodge biết việc chấp thuận hoãn giải ngân số tiền 
$18.5 triệu cho chương trình nhập cảng cho tới khi có những 
quyết định căn bản mới về chính sách đối với Việt Nam;

• Như đã viện dẫn trên đây, ngày 16 tháng 9 ông Hillsman viết 
bản ghi nhớ, kết luận là “ông Nhu đã quyết định dấn thân vào 
một cuộc mạo hiểm, và bởi vậy, không thể nào tiếp tục con 
đường hòa giải với ông ta nữa;”

• Ngày 17 tháng 9, Hội đồng An Ninh Quốc gia xem xét hai sự 
lựa chọn về chính sách: áp lực mạnh hoặc chấp nhận vớt vát 
những gì còn có thể được đối với chính phủ Diệm. Hội đồng đi 
tới quyết định làm áp lực mạnh mẽ, đòi hỏi ông Diệm phải gạt 
ông Nhu ra khỏi chính quyền.

ĐÒN BẪY CHO 13 YÊU SÁCH
Sau phát súng lệnh, ‘Chính quyền Kennedy đã đi vào một chiến dịch áp 

lực mà bất kể ý định ra sao, cũng đã có tác động là khích lệ các tướng lãnh 
trong quân đội cố gắng (đảo chính) một lần nữa’, theo như bình luận của 
Tài liệu Bộ Quốc Phòng. Mời độc giả theo dõi những bàn bạc giữa Tòa Bạch 
Ốc và Đại sứ Lodge trong hai văn kiện quan trọng sau đây để hiểu rõ về mức 
độ của áp lực đối với ông Diệm vào lúc này.

Theo điện tín của Tòa Bạch Ốc gửi ngày 17 tháng 9, Đại sứ Lodge 
được trao cho quyền hành rộng rãi để “sử dụng viện trợ như đòn bẫy để 
làm áp lực, tuy nhiên phải luôn nhớ rằng chính sách của Hoa kỳ không 
phải là cúp hết viện trợ vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến. Đặc biệt Bạch 
Cung còn cho phép ông Lodge tùy ý, có thể giới hạn hay thay đổi cách 
thức chuyển giao số viện trợ từ trước tới nay được chuyển qua ông Nhu 
hay cho các cộng sự viên của ông ta. Tuy vậy, Bạch Cung cũng khuyến 
cáo ông Lodge nên chọn con đường làm áp lực để ông Diệm thay đổi 
(thay vì đảo chính), và ông Lodge nên tiếp xúc lại với Tổng Thống Diệm 
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để đối thoại. Nhưng ông Lodge đã khước từ. Sau đây là tóm tắt (chữ ng-
hiêng và đậm là do tác giả):[16]

Ngày 17 tháng 9, 1963 
Tòa Bạch Ốc gửi Đại sứ Lodge
“Phiên họp cấp tối cao hôm nay đã chấp thuận những nét lớn của 
một chương trình gồm những đề nghị hành động... 
“Chúng tôi thấy không có cơ hội nào tốt để hành động nhằm 
triệt bỏ chính phủ hiện nay trong tương lai gần nhất; bởi vậy, 
như các điện văn gần đây nhất của ông đề nghị, chúng ta phải 
tạm thời làm áp lực tùy nghi để có được bất cứ sự cải thiện nào 
về tình hình... 
“Chúng tôi đồng ý với ông là sự tăng cường tốt nhất cho vị thế 
thương lượng của ông trong giai đoạn lâm thời này là đưa ra chứng 
cớ rõ ràng rằng: mọi viện trợ của Hoa kỳ chỉ được cấp khi ông nói 
cấp mà thôi. Ông được quyền trì hoãn bất cứ sự giao hàng tiếp liệu 
hay chuyển giao ngân quỹ do bất cứ cơ quan nào (của chính phủ 
Hoa kỳ) cho đến khi ông hài lòng rằng nó phù hợp với quyền lợi 
của Hoa kỳ... 
“Sau đây là những hành động hữu ích mà chính phủ Việt Nam có 
thể làm theo thứ tự quan trọng: (tác giả dùng số 1 tới 13 thay vì A 
tới M như trong tài liệu) 
1. Làm cho bầu không khí dễ thở, mọi người phải trở lại làm việc 

và chú tâm vào việc chiến thắng Việt cộng. 
2. Phật giáo và sinh viên: phải được thả ra và không làm hại họ. 
3. Báo chí: phải cho phép được phát biểu rộng rãi. 
4. Cảnh sát mật vụ và dã chiến: hạn chế vai trò của họ để chỉ nhắm 

vào việc hành quân chống Việt Cộng. 
5. Nội các: phải cải tổ để đưa người mới vào là những người không 

tỳ vết; lọai bỏ những đối tượng làm dân chúng bất mãn. 
6. Bầu cử: phải tổ chức bầu cử, bầu cử phải tự do và kết quả được 

tôn trọng rộng rãi.
7. Quốc hội: phải được triệu tập sau khi bầu cử. 
8. Đảng Cần Lao: không được ẩn tích hay trá hình. Phải là một tổ 

chức rộng rãi... Có lẽ tốt nhất là thực hiện việc này bằng cách 
giải thể đảng và làm lại từ đầu. 

9. Nghị định số 10: hủy bỏ hay tu chính cho hợp lý. 
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10. Các chùa chiền: cho quân đội sửa sang lại. 
11. hành lập một Bộ Tôn Giáo Vụ. 
12. Khai phóng... để cho ai muốn xuất ngoại có thể đi; và 
13. Chấp nhận một Phái bộ Điều tra Phật giáo của Liên đoàn Phật 

giáo Thế giới... “Ông có thể muốn thêm hay bớt trong bảng liệt 
kê trên đây tùy ý...

ĐS LODGE: “SỰ TRỪNG PHẠT NÀO THÌ CŨNG PHẢI 
KÈM THEO ĐẢO CHÍNH”

Chỉ thị ngày 17 tháng 9 kết luận:
“Cách hay nhất là làm giảm bớt được ảnh hưởng của ông bà Nhu 
một cách trông thấy... Chúng tôi nghĩ điều này sẽ đòi hỏi ông bà 
Nhu phải rời khỏi Sài Gòn và tốt hơn là rời khỏi Việt Nam ít nhất là 
đi nghỉ dài hạn...” 

Như vậy là vẫn còn cơ hội cho TT Diệm đưa ông bà Nhu đi nghỉ dài hạn, 
một điều mà hai ông đã định nhượng bộ như đề cập dưới đây. Nhưng ĐS 
Lodge không quan tâm, đối với ông thì chỉ có đảo chính là con đường duy 
nhất để giải quy vấn đề. Bởi vậy, nhận được chỉ thị, ông đã gửi ngay công 
điện để thuyết phục TT Kennedy dựa trên những vấn đề mà Kennedy quan 
tâm nhất: ‘người dân càng ngày càng theo Việt Cộng, chính phủ vẫn bắt bớ, 
nhà tù đầy nhóc, tham nhũng và viện trợ Mỹ, và quân đội không để ý tới cuộc 
chiến nữa’. Sai đây là một vài đoạn:[17]

Ngày 19-9-1963 
Đại sứ Lodge gửi Bộ Ngoại giao “dành riêng cho Tổng Thống” 
“Đồng ý rằng không có cơ hội tốt đẹp rõ rệt để hành động lật đổ 
chính phủ hiện hữu trong một tương lai gần nhất, và vì vậy, chúng 
ta nên thực hiện bất cứ điều gì có thể làm được đang khi chờ đợi 
biến cố ấy có thể xảy ra sau này... 
“Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng hai ông Diệm Nhu có phần băn 
khoăn về sự im lặng của tôi. Theo một nguồn tin thân cận thì Diệm-
Nhu đang nghe ngóng, mất quân bình và rất đỗi mong muốn hiểu 
rõ lập trường của Mỹ như thế nào... 
“...Tối hôm qua Tướng Big Minh đã rất kín đáo cho tôi biết là Việt 
Cộng đang thu hoạch được nhiều sức mạnh, hiện có nhiều người 
dân bên phía họ hơn là chính phủ Việt Nam, rằng các vụ bắt bớ còn 
tiếp tục và các nhà tù đầy nhóc; rằng càng ngày sinh viên càng đi 
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sang phía Việt Cộng, rằng có khuyết điểm lớn và tham nhũng trong 
việc quản trị của Việt Nam về viện trợ Mỹ, và rằng: “Tâm trí của 
quân đội không để vào cuộc chiến nữa”. Tất cả những điều này do 
tướng lãnh số một của Việt Nam nói ra, nay lại được ông Bộ trưởng 
Quốc phòng Thuần lập lại...

“Tôi cũng tin rằng bất cứ một trừng phạt nào chúng ta có thể 
tìm ra được thì cũng sẽ phải liên hệ trực tiếp với một cuộc đảo chính 
đang hứa hẹn. “Như vậy tôi tin rằng chúng tôi nên tiếp tục tiếp xúc 
với Big Minh và tiếp tục khuyến khích nếu có vẻ là ông ta đang hành 
động... 

“Dĩ nhiên tôi sẽ chỉ thị cho tòa Đại sứ là các chương trình viện 
trợ nào có thể đình chỉ một cách hiệu quả thì phải đình chỉ, và sẽ 
không giải tỏa nếu không có sự chấp thuận của tôi...

Địa điểm và sơ đồ trận 

Ấp Bắc. Hình: http://

www.emersonkent.

com/map_archive/

battle_of_ap_bac_

map_1963.htm
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Ấp Chiến Lược Hòa Lạc, ấp được kể là 

thành công nhất. Hình: “flickr.com”

Nữ quân nhân tình nguyện của quân 

đội Việt Nam Cộng Hòa. Hình: inter-

net



CHƯƠNG 21
NGÀY ĐỊNH MỆNH

Sau khi các tướng lãnh đã bỏ kế hoạch đảo chính lần đầu (ngày 19 
tháng 9, 1963), ĐS Lodge vẫn cho rằng “bất cứ một sự trừng phạt nào có 
thể tìm ra được thì cũng sẽ phải liên hệ trực tiếp tới một cuộc đảo chính đang 
hứa hẹn.” Sự hứa hẹn ấy đã bắt đầu trở thành sự thực khi Tướng Dương 
Văn Minh yêu cầu Mỹ không mưu toan để cản trở đảo chính và ĐS Lodge 
đã trả lời là chính phủ Mỹ không những không cản trở mà còn tiếp tục 
ủng hộ tướng lãnh sau khi đảo chính. Đây là một trong ít nhất là 7 sự việc 
đã xảy ra liên tục vào chính ngày 5 tháng 10, 1963 kể cả việc Washing-
ton đình hoãn viện trợ nhập cảng hàng hóa và cắt bớt viện trợ thực phẩm 
(mạch sống của người dân). Thêm vào đó là áp lực chính phủ Diệm phải 
đặt những cuộc di chuyển của Lực Lượng Đặc Biệt do Đại tá Tung chỉ 
huy (lực lượng phòng vệ tổng thống) dưới quyền của Bộ Tổng Tham Mưu 
Quân Đội. Như vậy là lực lượng này bị bó tay để hết ngăn chận đảo chính.

Cho nên ngày 5 tháng 10, 1965 phải là ngày định mệnh của TT Diệm.
TT Diệm đã gặp nhiều sự may mắn vào tháng 10 trong những năm 

trước. Thế nhưng tháng 10 năm 1963 thì những vận may ấy đã không 
còn nữa.
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NGÀY 5 THÁNG 10, 1963
Nghiên cứu chi tiết về trang sử này, chúng tôi thấy thật rõ là ngày 5 

tháng 10, 1963 chính là ngày định mệnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm. 
Nhiều biến cố đã dồn dập xảy ra:

1. Bốn biện pháp dùng viện trợ để áp lực:
Trước hết, vào ngày 5 tháng 10, Tổng thống Kennedy chấp thuận những 

biện pháp áp lực kinh tế đối với Chính phủ Diệm theo như đề nghị trong 
báo cáo của McNamara-Taylor. Trong một công điện gửi Lodge có đoạn 
mở đầu: “Đây là những biện pháp để bày tỏ cho chính phủ Diệm sự bất bình của 
chúng ta đối với những hành động chính trị của họ... Đồng thời cũng phải để làm 
sao cho những biện pháp này không ảnh hưởng mạnh vào lãnh vực quân sự và 
chương trình chống nổi dậy... (nhưng cũng phải uyển chuyển để cho phép ta hồi 
phục lại sự yểm trở cho ông Diệm khi thấy thích ứng.” Những biện pháp liệt kê 
(rất tàn nhẫn) trong chỉ thị này như sau:[1]

• Đình hoãn viện trợ nhập cảng hàng hóa.
• Đình hoãn một số viện trợ thực phẩm chọn lọc trong chương 

trình PL 480 (Public Law 480 là chương trình viện trợ “Thực phẩm 
phụng sự Hòa bình”).

• Đình chỉ khoản tiền cho vay đối với các chương trình cung cấp 
nước Sài Gòn - Chợ lớn, và cung cấp điện của Điện Lực Sài Gòn.

• Thông báo cho chính phủ rằng yểm trợ tài chính cho Lực lượng đặc 
biệt của Đại tá Tung chỉ được tiếp tục nếu các cuộc di chuyển 
(hành quân) của lực lượng này được đặt dưới quyền kiểm soát 
của Bộ Tổng Tham Mưu.

Chương trình ‘Nhập Cảng Hàng Hóa’ hay CIP (Commercial Import 
Program) là mạch máu lúc đó vì không những nó tài trợ 40% nhập cảng cần 
thiết cho nền kinh tế, ngoài ra số tiền đồng Việt Nam thu được từ việc bán 
những hàng hóa ấy (gọi là Quỹ đối giá - Counterpart Fund) lại còn được 
dùng để tài trợ ngân sách quốc phòng. (Chúng tôi cũng xin mở ngoặc ở đây 
để ghi lại lời Tổng thống Thiệu nói với chúng tôi rằng lúc ấy phía Mỹ cho 
biết rất rõ là sẽ giảm bớt hoặc không còn viện trợ cho quân đội nữa nếu như 
không thay đổi chính phủ”). Lực lượng Đặc biệt của Đại tá Tung là ‘Thành 
Cộng Hòa’ bảo vệ Tổng thống. Nếu như các cuộc ‘hành quân’ của lực lượng 
này bị đặt dưới quyền kiểm soát của Tổng Tham Mưu thì ông Tung khó mà 
di chuyển, xoay xở cứu TT Diệm.

Như vậy, tài liệu Bộ Quốc Phòng nhận định: “chính phủ Mỹ đã quyết 
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tâm làm áp lực mạnh mẽ đối với một đồng minh để bắt phải làm theo chính 
sách của Hoa kỳ.”[2] Nhưng dù sao, với những biện pháp này, chỉ thị cho 
Lodge là phải theo dõi và chuẩn bị chứ không phải là tích cực đôn đốc cuộc 
đảo chính.” Như vậy là Washington không biết mình muốn gì nữa!

2. Lại thêm một vụ tự thiêu
Cũng ngày 5 tháng 10, lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ, một nhà sư nữa 

tự thiếu tại bùng binh Chợ Bến Thành lúc 12 giờ 25 trưa. Đó là Đại Đức Thích 
Quảng Hương. Đây là vụ tự thiêu thứ sáu kể từ Hòa thượng Thích Quảng 
Đức. Washington cực lực phản đối về việc chính phủ Sài Gòn cấm cản báo 
chí chụp ảnh về vụ này. [Chúng tôi còn nhớ vào thời điểm ấy, báo chí và tivi 
Mỹ phổ biến rất rộng rãi những vụ tự thiêu, dân chúng hết sức xúc động. 
Câu chuyện ở Washington lúc ấy chỉ xoay quanh vụ này].

3. Thay đổi Giám đốc CIA ở Sài gòn
Ngày 5 tháng 10 còn có sự việc quan trọng khác, đó là việc ông Richard-

son rời Sài Gòn. Ông này là Giám đốc CIA tại Việt Nam và hay lui tới gặp ông 
Nhu, nên bị các tướng lãnh nghi ngờ đang đi tới một mưu kế Nhu-Richard-
son. Họ còn hỏi liệu ông Nhu có lĩnh lương của CIA không? Để cho tướng 
lãnh yên tâm, ông Lodge vận động hậu trường để thuyên chuyển Richard-
son ra khỏi Việt Nam.

4. Cô lập hóa Tướng Harkins
Cùng ngày, ông Lodge lại cô lập hóa Tướng Harkins (người không chấp 

nhận đảo chính) không để ông liên lạc với nhóm tướng lãnh đảo chính mà 
chỉ trao cho mình Conein làm việc này. Như vậy là ông Lodge được một 
mình tự do đạo diễn, vận dụng áp lực quân, kinh viện theo ý mình.[3]

5. Tướng Minh yêu cầu Mỹ bảo đảm không cản trở đảo chính
Thứ nữa, cũng ngày 5 tháng 10 có cuộc họp lịch sử quan trọng giữa 

chính Tướng Minh và ông Conein. Từ trước tới lúc ấy Tướng Đôn thường 
hợp với Conein. Lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 10, Conein tới hành dinh của 
Tướng Minh để bàn bạc.

Ông Minh cho biết ông có tới ba kế hoạch để đảo chính:
• Ám sát hai ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và duy trì Tổng 

Thống Diệm tại chức. Ông Minh cho hay đây là kế hoạch có thể 
thực hiện dễ nhất.

• Kế hoạch thứ hai là bao vây Sài Gòn bằng nhiều đơn vị quân đội 
khác nhau, đặc biệt là đơn vị Bến Cát; và

• Kế hoạch thứ ba là đương đầu trực tiếp giữa các đơn vị quân 
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đội tham dự cuộc đảo chính và các đơn vị quân đội trung thành 
với ông Diệm tại Sài Gòn. Trên thực tế theo lời Tướng Minh: 
có thể chia Thủ đô Sài Gòn thành nhiều khu vực và tạo thành 
từng khu vực một nếu như ông Diệm và ông Nhu có được sự 
trung thành của số quân là 5,500 người ở ngay trong khu vực 
Sài Gòn... 

Trong cuộc họp này, Tướng Minh cho biết là ông không có một tham 
vọng chính trị cá nhân nào, nhưng các tư lệnh trong quân đội cảm thấy sẽ 
thất trận đối với cộng sản trừ phi sớm thay đổi chính phủ. Bởi vậy ông Minh 
muốn biết rõ lập trường của chính phủ Hoa kỳ ra sao về việc này. Đại sứ 
Lodge báo cáo cùng một ngày về Washington cho biết chi tiết về cuộc họp 
với những điểm chính như sau:[4]

Ngày 5-10-1963
Đại sứ Lodge gửi Bộ Ngoại Giao
• Trung tá Conein đã tiếp xúc với Tướng Dương-Văn-Minh tại Bộ 

chỉ huy của ông ở đường Lê-văn-Duyệt trong một tiếng đồng 
hồ và mười phút sáng ngày 5-10-63;

• Tướng Minh nói rằng ông cần biết lập trường của chính phủ 
Mỹ đối với một cuộc thay đổi chính phủ trong một tương 
lai rất gần;

• Tướng Minh đã nói rõ là ông không mong đợi bất cứ một sự ủng 
hộ đặc biệt của Mỹ cho nỗ lực của chính ông và các Tướng lãnh 
bạn ông nhằm thay đổi chính phủ, song Tướng Minh cho hay 
ông cần các sự bảo đảm của Mỹ là chính phủ Mỹ sẽ không mưu 
toan cản trở kế hoạch này:

• Tướng Minh cũng cho hay là bản thân ông không có các tham 
vọng chính trị cũng như các tướng lãnh khác... mục tiêu duy 
nhất của ông chỉ là thắng được cuộc chiến;

• Ông nhấn mạnh thêm rằng để thực hiện điều này (thì sau đảo 
chính), sự tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ ở mức độ 
hiện tại - ông nói một triệu rưỡi Mỹ kim một ngày- là điều cần 
thiết:  

• Tướng Minh có phác họa ba kế hoạch như trên đây có thể thực 
hiện được để đi đến việc thay đổi chính phủ....

• Tướng Minh băn khoăn về Tướng Khiêm vì ông Khiêm có thể đi 
hàng đôi trong âm mưu đảo chính tháng 8...
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6. ĐS Lodge: OK, chúng tôi không cản trở, lại còn tiếp tục viện trợ 
Dựa trên đòi hỏi của ông Minh, cùng ngày 5 tháng 10, ông Lodge lại gửi 

thêm một điện tín nữa cho Ngoại trưởng Rusk. Lần này ông yêu cầu thẳng 
thừng là cho phép ông thông báo rõ ràng cho Tướng Minh về lập trường của 
Hoa kỳ.[6] (Xem trích dẫn trong phần Phụ Lục.)

Ngày 5 tháng 10, 1963 
Đại sứ Lodge gửi Ngoại trưởng Rusk 
Tham chiếu: Cuộc gặp gỡ Big Minh-Conein 
(CAS - Sài Gòn 1435). 
“Trong khi cả Tướng Harkins cũng như tôi đều không tin tưởng 
nhiều ở Big Minh, chúng tôi cần được chỉ thị về sự vận động của 
ông ta. Lời khuyến nghị của tôi, mà Tướng Harkins cũng đồng ý 
(điều này là không đúng - lời tác giả) là khi được tiếp xúc lần tới, 
ông Conein cần phải làm những việc sau đây:
• Bảo đảm với Tướng Minh là Hoa Kỳ không tìm cách cản trở các 

kế hoạch của ông ấy;
• Đề nghị để duyệt xét lại kế hoạch của ông ta, ngoại trừ kế hoạch 

ám sát;
• Bảo đảm với ông Minh là viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam sẽ 

vẫn được tiếp tục với một chính phủ bằng lòng hứa hẹn là sẽ 
vận động sự ủng hộ của nhân dân để chiến thắng cuộc chiến 
tranh chống Cộng...

• Ông Conein cần ép Tướng Minh cho biết một cách chi tiết ý 
định của ông ta trong việc cải tổ lại thành phần chính phủ 
tương lai.

“Tôi đề nghị các điểm trên được đem ra thảo luận với Bộ Trưởng 
McNamara và Tướng Taylor, là những người đã từng tiếp xúc với 
ông Minh trong cuộc viếng thăm gần đây.”

7. Lệnh không rõ ràng từ Tòa Bạch Ốc
Nhận được yêu cầu của Đại sứ Lodge, Hội Đồng An ninh Quốc gia 

nhóm họp tại Tòa Bạch Ốc. Kết quả được thông báo ngay cho ông Lodge. 
Thế nhưng, thông báo được chuyển đi hai lần trong hai ngày 5 và 6 tháng 
10 lại không hoàn toàn ăn khớp với nhau, nên có thể giải thích khác nhau. 
Ngày 5 tháng 10 thì có lệnh rõ ràng là không nên ngấm ngầm khuyến khích 
tích cực một cuộc đảo chính. Thông điệp ngày hôm sau (ngày 6 tháng 10) 
thì lại khác:[6]
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Ngày 5 tháng 10, 1963 
Tòa Bạch Ốc gửi Đại sứ Lodge, 
(chuyển qua hệ thống CIA)
...
“Hôm nay Tổng Thống chấp thuận đề nghị là không nên có một 
sáng kiến nào trong lúc này để ngầm khuyến khích tích cực một 
cuộc đảo chính. Tuy nhiên, cần có ngay một nỗ lực ngấm ngầm, cho 
thật kín đáo và chặt chẽ để... tìm ra và thiết lập liên lạc với nhóm 
lãnh đạo mới có thể xuất hiện, nếu có và khi nào sự việc ấy xảy ra. 
“Điều cốt yếu là nỗ lực này cần phải hoàn toàn kín đáo và có thể 
hoàn toàn phủ nhận (về sau này nếu cần)... Chúng tôi nhắc lại là 
nỗ lực này không, nhắc lại là không, nhằm khuyến khích tích 
cực đảo chính nhưng chỉ là để theo dõi và sẵn sàng mà thôi. 
“Để có thể chối bỏ dễ dàng, đề nghị là chính Đại sứ chứ không phải 
bất cứ người nào khác tại Tòa Đại sứ, sẽ đưa các chỉ thị này bằng 
miệng cho Trạm Trưởng CIA...”

Ngay ngày hôm sau, lại một chỉ thị khác. Sau đây là vài đoạn của công 
điện gửi Đại sứ Lodge ngày 6 tháng 10, 1963:[8]

Ngày 6 tháng 10, 1963 
Tòa Bạch Ốc gửi Đại sứ Lodge, 
[Thứ nhất, về đảo chính:] 
“Trong khi chúng ta không muốn khuyến khích đảo chính, chúng 
ta cũng không muốn để cho có cảm tưởng là Hoa Kỳ sẽ phá hỏng 
một sự thay đổi chính phủ hay từ chối không viện trợ quân sự hay 
kinh tế cho một chế độ mới... 
[Thứ hai, có sự dè dặt đối với Tướng Minh:] 
“Đặc biệt riêng về Tướng Minh, Đại sứ cần nghiêm chính cứu xét 
với liên lạc viên của ta (Conein), để ông này nói với Tướng Minh 
rằng theo như sự hiểu biết hiện thời (của Conein) thì không thể 
nào trình bày kế hoạch của Tướng Minh với các viên chức hữu 
trách Hoa kỳ một cách đúng mức được. Vì vậy, ...dù chỉ là để xem 
xét yêu cầu của ông Minh, thì ông ta cũng còn cần phải cho chúng 
ta biết những chi tiết rõ ràng là các kế hoạch này có nhiều triển 
vọng thành công... 
[Thứ ba, Tòa Bạch Ốc ái ngại về vai trò của Conein và đề nghị đưa 
người mới sang thay:] 
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“Đại sứ cũng cần cứu xét với Trưởng cơ quan CIA ở Việt Nam là, 
với mục đích bảo mật và để dễ dàng chối cãi sau này, trong vụ này 
cũng như trong các vụ tiếp xúc tương tự với những người khác, liệu 
có nên dàn xếp để cho các cuộc tiếp xúc có thể thực hiện qua trung 
gian những cá nhân khác, đặc biệt là những người đưa từ bên ngoài 
vào Việt Nam hay không? 

MƯU LƯỢC ÔNG ĐẠI SỨ
Như vậy là Tổng thống Kennedy còn đang dè dặt về Tướng Minh và về 

cuộc đảo chính. Ông còn muốn biết rõ hơn nữa về kế hoạch của ông Minh, 
và muốn có những thông tin khác ngoài những báo cáo qua Conein, kể cả 
việc Washington có thể gửi những người khác vào làm việc thay thế Conein. 
Nhưng ngày 10 tháng 10, ông Lodge đã không ngần ngại chỉ thị ngay cho 
Conein thông báo chính thức cho Tướng Minh. Nhưng lại chỉ thông báo 
một chiều. Như tác giả Moyar bình luận: “Ông Lodge chỉ chú ý vào điểm 
thứ nhất của công điện, tức là việc không muốn để cho có cảm tưởng là Hoa 
Kỳ sẽ phá hỏng một sự thay đổi chính phủ. Ông Lodge đã lờ hắn đi điểm thứ 
hai là sự dè dặt của Tòa Bạch Ốc về ông Minh và đòi hỏi ông Minh phải cho 
thấy rõ rằng các kế hoạch của ông Minh có nhiều triển vọng thành công.”[9] 
TT Kennedy còn muốn đưa người khác vào Sài Gòn để thẩm định tình hình, 
nhưng ông Lodge không đồng ý, vì cho là ‘không cần thiết: cặp Conein Đôn 
làm việc là tốt rồi.’

Sau những dấu hiệu bật đèn xanh quá rõ ràng, bây giờ lại có bảo đảm 
chắc chắn của Hoa kỳ là sẽ không cản trở đảo chính và không cúp viện trợ, 
các tướng lãnh yên tâm. Để bào chữa cho việc của mình, ngày 25 tháng 10, 
ông Lodge đánh điện về Washington để trấn an. Ông giải đáp cả hai ưu tư 
được nêu ra trong công điện ngày 5 tháng 10 của Tòa Bạch Ốc: 

Thứ nhất, ông muốn nâng độ khả tín của hai ông Conein và Đôn, cho là 
hai người này cộng tác với nhau là đủ rồi, khỏi phải liên lạc qua ngả khác hay 
đưa thêm người vào Sài Gòn để làm việc này. Đại sứ Lodge viết:[9]

Sài Gòn - số 1964 
Ngày 25 tháng 10, 1963 (V12/590) 
Lodge gửi Bundy:
1. “Tôi nhận thức được mối quan tâm ông biểu lộ trong tham 

chiếu A về sự quan hệ giữa Tướng Đôn và Conein, và về việc 
hiện nay không có tin tình báo chắc chắn nào về chi tiết âm 
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mưu của các tướng lãnh. Tôi hy vọng rằng tham chiếu B sẽ giúp 
giải tỏa một vài nghi ngờ về kế hoạch của các tướng và tôi mong 
rằng những kế hoạch chi tiết (mà ông Đôn đã hứa) cung cấp hai 
ngày trước khi đảo chính sẽ giải tỏa nốt những nghi ngờ còn lại. 

2. CAS (tình báo CIA) đã rất chu đáo trong việc thi hành những 
huấn thị của tôi. Tôi đã đích thân chấp thuận mỗi cuộc họp giữa 
Tướng Đôn và Conein. Lần nào Conein cũng thi hành lệnh của 
tôi một cách dứt khoát. Mặc dù tôi chia sẻ sự e ngại của ông về 
việc Conein tiếp tục dính dấp vào vụ này, hiện nay không có ai 
thích hợp để thay thế anh ta làm đầu mối liên lạc chính. Như 
ông đã biết, Conein là bạn của Tướng Đôn đã mười tám năm 
nay, và Tướng Đôn đã biểu lộ ông rất e ngại phải giao tiếp với 
bất cứ ai khác. Tôi không tin rằng đưa một người Mỹ khác vào 
để liên lạc chặt chẽ với các Tướng sẽ có lợi ích gì... 

3. Còn về việc Tướng Harkins đã nói chuyện gì với Tướng Đôn 
mà để ông ta lặp lại là “có liên quan tới một chỉ thị của Tổng 
thống (Kennedy nên yêu cầu gặp tôi... nhưng để cẩn thận và đề 
phòng, tôi đã từ chối và không gặp ông Đôn. 

Thứ hai, ông Lodge giải thích về lý do Tòa Bạch Ốc còn chưa rõ về kế 
hoạch của các Tướng: đó là vì các tướng còn e ngại bị người Mỹ tiết lộ. Ông 
Lodge đề nghị Washington khỏi phải ưu tư về thiện chí của ông Đôn, hay lo 
ngại về việc mắc mưu ông Nhu. Ông viết tiếp:

“Tôi nghĩ chắc rằng sở dĩ các ông tướng e ngại không muốn cho 
Hoa kỳ biết chi tiết về các kế hoạch của họ trong lúc này là vì họ 
lo về an ninh của họ và không tin tưởng rằng trong cái cộng đồng 
đông đảo người Mỹ ở Sài Gòn hiện nay những kế hoạch của họ lại 
không bị sớm tiết lộ. 
4. Bằng chứng tốt nhất mà tòa Đại sứ đã có được nhưng tôi chưa 

trình bày với ông cho đầy đủ, đó là Tướng Đôn và các Tướng 
lãnh khác cùng phe với ông ta là những người thật lòng muốn 
làm một sự thay đổi trong chính phủ. Tôi không tin đây là một 
mưu đồ của Ngô Đình Nhu, tuy rằng chúng tôi sẽ hết sức tiếp 
tục thẩm định việc thiết kế kế hoạch của họ. Trong trường hợp 
cuộc đảo chính bị hủy bỏ hoặc trong trường hợp ông Nhu đã 
chủ mưu một sự khiêu khích, tôi tin rằng việc chúng ta dính líu 
qua Conein vẫn còn nằm trong phạm vi là ta có thể phủ nhận 
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một cách hợp lý. CAS đã chuẩn bị hoàn hảo việc tôi sẽ phủ nhận 
Conein bất cứ lúc nào vì quyền lợi quốc gia.”

Trong công điện ngày 5 tháng 10 trên đây, ông Lodge cũng đã viết về 
sự thật lòng của Tướng Minh: “Tướng Minh cũng cho hay là bản thân ông 
không có tham vọng chính trị cá nhân nào cả, nhưng cấp chỉ huy trong quân 
đội cảm thấy sẽ bại trận đối với cộng sản trừ phi sớm thay đổi chính phủ.”

[Nơi đây tôi xin mở ngoặc: hành động thiếu ngay thắng của viên đại sứ 
mưu lược Henry Cabot Lodge (HENRY 1) khi đồng minh nhảy vào làm tôi 
nhớ đến trường hợp Cố vấn Tổng thống Henry Kissinger (HENRY II) khi 
đồng minh tháo chạy. Ông Kissinger đã không thành thật với TT Richard 
Nixon khi báo cáo về Hiệp định Paris, và sau cùng đã che dấu cả Quốc Hội 
và nhân dân Hoa Kỳ - xem KĐMTC, Chương 11]

Trong công điện cùng ngày 25 tháng 10, 1963 (Sài Gòn số 1964) gửi Cố 
vấn Bundy ở Tòa Bạch Ốc, Đại sứ Lodge đã rất khôn khéo chỉ nhắc tới chỉ thị 
số 74288 của Tòa Bạch Ốc là “không cản trở đảo chính” mà không nói gì đến 
chỉ thị số 63560 “không khuyến khích đảo chính.” Như vậy là tiện việc để 
ông Lodge đưa ra những lý do thuyết phục thượng cấp cho đảo chính:

Câu thứ 5 ghi:
“Tôi hoan nghênh ông tái xác nhận những chỉ thị trong công điện 
CAS Washington 74228. Điều quan trọng là chúng ta đừng cản trở 
một cuộc đảo chính và cũng không bị rơi vào một vị thế mà chúng 
ta chẳng biết điều gì đang xảy ra.”

Rồi ông mang ra hai lý do tại sao không nên cản trở cuộc đảo chính:
Câu thứ 6 ghi: 

“Thứ nhất, tối thiểu ta cũng có thể đánh cuộc trên căn bản 50/50 
(even bet) rằng chính phủ tiếp theo sẽ không làm hỏng việc và vấp 
váp như chính phủ hiện nay, 
“Thứ hai, về lâu về dài, sẽ vô cùng thiếu khôn ngoan nếu chúng ta 
dội nước lạnh lên một mưu toan đảo chính, đặc biệt khi nó mới ở 
trong thời điểm bắt đầu. Chúng ta nên nhớ rằng đây là một cách 
duy nhất mà nhân dân Việt Nam có thể có được một sự thay đổi 
chính phủ;

Ta nên lưu ý là vào lúc này thì chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 1 tháng 
11 mà ông Lodge vẫn nói là “mưu toan đảo chính mới ở trong thời điểm bắt 
đầu.” Ông Lodge bình luận thêm về lý do tại sao không nên ngăn cản các 
tướng lãnh:
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“Mỗi khi chúng ta cản trở âm mưu đảo chính, như chúng ta đã làm 
trong quá khứ, thì chúng ta phải hứng chịu những sự oán giận kéo 
dài rất lâu...
“Trong khi xét đoán những vụ đảo chính được đề xuất, chúng ta 
phải cứu xét tác động của chúng đối với nỗ lực chiến tranh. Chắc 
chắn là một chuỗi nối tiếp những vụ tranh giành quyền hành sẽ 
gây trở ngại cho nỗ lực chiến tranh. Nhưng cũng phải nói rằng nỗ 
lực chiến tranh đã bị trở ngại rồi bởi sự thiếu khả năng của chính 
quyền hiện tại và những xáo trộn nó đã gây ra... 

“Bản sao kinh gửi Tướng Harkins.”
Trong công điện trên, (câu thứ 7) ông Lodge đã tính tới việc hậu đảo 

chính và đề nghị một chính phủ mới có thể gồm cả Thượng tọa Thích Trí 
Quang, hay ông Trần Quốc Bửu.

Nhưng cùng ngày 25 tháng 10, ông Bundy lại gửi thêm cho ông Lodge một 
thông điệp nữa Từ Tòa Bạch Ốc để tiếp tục bày tỏ thêm sự e ngại về đảo chính:

“Đang khi chia sẻ với ông Đại sứ về quan niệm là chúng ta không 
nên ngăn cản đảo chính, chúng tôi vẫn muốn có sự lựa chọn: chúng 
tôi muốn biết về sự phán đoán của ông và được thông báo về bất cứ 
kế hoạch đảo chính nào thiếu khả năng thành công.”[10]

TƯỚNG HARKINS CỰC LỰC PHẢN ĐỐI ĐS LODGE
Nhận được bản sao công điện ngày 25 tháng 10 của Đại sứ Lodge cũng 

như được biết thêm tin tức về âm mưu đảo chính, Tướng Harkins hết sức bất 
mãn. Đã gần tới ngày đảo chính rồi mà ông Lodge vẫn nói như mưu toan này 
còn đang trong giai đoạn bào thai như đã nhận định. Có thể đây là cách để 
đánh lạc hướng ông Harkins vì ông Lodge có chỉ thị phải thông báo cho ông 
tướng này. Trái với lập trường của Lodge, Harkins cực lực chống đảo chính. 
Ông viết cho Tướng Taylor: “Tôi nói với Tướng Đôn rằng tôi không muốn bàn 
tới đảo chính vì đó không phải là việc của tôi. Tôi có nghe nhiều tin đồn về đạo 
chính.” Từ Washington, Tướng Taylor trả lời Harkins ngay: “Quan niệm của 
ông là đúng và ta vẫn cứ xa lánh việc nhúng tay vào đảo chính.”[11]

Ngày 30 tháng 10, Harkins lại gửi thêm về cho Tướng Taylor 3 điện tín 
liên tục, nói lên sự phẫn uất của ông với Đại sứ Lodge vì đã không cho ông 
hay biết tất cả mọi sự việc liên hệ, kể cả việc ông Conein gặp ông Đôn thường 
xuyên, và việc ông Lodge đã giải thích mệnh lệnh từ Washington khác với 
mình (Harkins):
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“Ông Đôn đã cho (Đại sứ Lodge) hay rằng dù nhóm đảo chính 
không cho biết chi tiết, nhưng ông Đại sứ sẽ nhận được toàn bộ kế 
hoạch đảo chính để nghiên cứu hai ngày trước khi khởi sự. Thế mà 
ông Lodge chưa cho tôi biết ông đã nhận được kế hoạch nào hay 
chưa. Tôi nói chuyện với ông Đôn ngày hôm qua khi tôi từ Bangkok 
trở về, và không thấy ông này cho biết thông tin gì cả... 
“Tôi phải nói rằng, nguyên tắc hành động của Cabot (Lodge) khác 
hẳn với Đại sứ Nolting. Fritz (Nolting) luôn luôn thông báo để có 
sự đồng ý của tôi hoặc nhân viên văn phòng tôi về những thông 
điệp liên hệ tới quân sự. Ông Richardson (CIA) cũng làm như vậy 
nếu liên hệ tới MACV. Nhưng bây giờ thì không như vậy, thí dụ như 
về mật điện số 1896 và 1925. Chắc ông (Taylor) cũng còn nhớ là tôi 
đã không nhận được những thông điệp của chính ông gửi lúc ông 
còn đang ở Sài Gòn.

Về sự lắt léo của Lodge, Harkins còn khiếu nại là mình đã hành động 
theo hướng dẫn trong công điện số 63560 (ngày 5 tháng 10) là “không 
khuyến khích đảo chính”, và công điện tiếp theo ngày hôm sau (6 tháng 10) 
số 74288 chỉ là để hướng dẫn thêm về đường lối chính sách căn bản của công 
điện ngày hôm trước là Hoa kỳ “KHÔNG chủ động trong việc khuyến khích 
cuộc đảo chính. Harkins trình bày là ông Lodge đã hành động ngược lại. 
Ông phàn nàn: “Ông Đại sứ cho rằng chỉ thị 74288 đã thay thế chỉ thị 63560, 
và một cuộc thay đổi chính phủ là điều ta mong muốn, và đảo chính là cách 
duy nhất để thay đổi chính phủ.”

Về Tướng Đôn, ông Harkins viết: “Ông Đôn hoặc là nói dối hoặc là đi 
hàng đôi. Điều ông ta nói với tôi thì khác hẳn điều ông ta nói với Conein. 
Ông ta nói với Conein là sẽ có đảo chính trước ngày 2 tháng 11, nhưng lại nói 
với tôi là không có kế hoạch đảo chính nào cả. Tôi ngồi với cả hai ông Đôn 
và Minh trong hai giờ đồng hồ dự cuộc duyệt binh ngày Thứ Bảy vừa qua. 
Không thấy ông nào nói với tôi về đảo chính.”[12] 

TƯỚNG HARKINS BÊNH VỰC TT DIỆM
Tướng Harkins viết tiếp:

“Tôi không phản đối việc phải có sự thay đổi, nhưng là thay đổi 
về phương pháp cai trị chứ không phải thay đổi toàn bộ nhân sự... 
Trong những liên hệ của tôi ở đây, tôi không thấy ai có uy lực và đặc 
tính như ông Diệm, ít nhất là trong việc chống Cộng. Chắc chắn là 
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không có ông Tướng nào đủ khả năng để thay thế ông ta. 
“Bản thân tôi không phải là người phe Diệm. Chắc chắn rằng 
tôi cũng đã nhìn thấy những khuyết điểm của ông ta, nhưng tôi 
đang ở đây để giúp 14 triệu dân Miền Nam cùng với lãnh đạo 
của họ... 
“Ta hãy cố chiến thắng về mặt quân sự rồi sau đó để tùy họ 
muốn thay đổi gì thì tùy ý. Dù sao, đúng hay sai, ta đã ủng hộ 
ông Diệm trong 8 năm trường khó khăn. Đối với tôi thật là phi 
lý nếu bây giờ ta lại lật ông, đấm đá ông và loại bỏ ông.” 

Trong công điện tiếp theo, ông Harkins nói về tình hình quân sự: “Nói 
chung, ta đang thắng thế trong cuộc chiến đấu với Cộng sản. Sẽ có những 
lúc lên, lúc xuống, nhưng chiều hướng tổng quát là đang đi lên.” Rồi tiếp tục 
phàn nàn rằng ông Đại sứ không để ý tới những ý kiến đóng góp của mình về 
những hoạt động và kế hoạch quân sự tiến bộ của chính phủ Diệm.[13] Như 
vậy, một khi ông Lodge đã quyết tâm loại trừ TT Diệm thì ông sẽ đi tới cùng, 
bất kể sự thành công về quân sự và bất kể sự chống đối của Tướng Harkins. 
Tới đây thì trong thực tế, số phận của TT Diệm coi như đã được quyết định 
rồi. TT Diệm đã gặp nhiều may mắn vào tháng 10 trong những năm trước:

* Tháng 10, 1954: độc giả nhớ lại là vào khi khủng hoảng chính trị đang 
nóng bỏng ở Sài Gòn và Pháp đang âm mưu loại bỏ Thủ tướng Diệm, TT 
Eisenhower đã viết bức thư đầu tiên, thông báo quyết định của Hoa Kỳ viện 
trợ thẳng cho Việt Nam thay vì qua chính phủ Pháp: “Tôi đã chỉ thị cho Đại sứ 
Mỹ ở Việt Nam để xem xét với Ngài, với tư cách Ngài là Lãnh đạo của Chính phủ, 
làm sao để một chương trình của Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho Chính phủ của Ngài 
có thể yểm trợ được nước Việt Nam trong giờ phút thử thách này...”

* Tháng 10, 1955: Việt Nam Cộng Hòa khai sinh và ông Diệm trở 
nên tổng thống đầu tiên.
 * Tháng 10, 1956: cột trụ của chính thể mới là Hiến Pháp của nền 
Cộng Hòa bắt đầu có hiệu lực. 
* Tháng 10, 1960: TT Eisenhower viết thư cho TT Diệm ca ngợi 
thành quả của TT Diệm và nhân dân Miền Nam: “Chúng tôi đã 
chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà Ngài và nhân dân Việt Nam đã 
biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ 
nhiều người đã coi như là vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình 
trạng hỗn loạn ở Miền Nam đã nhường chỗ cho trật tự, và tiến bộ đã 
thay thế cho tuyệt vọng, tất cả với một tốc độ thật nhanh chóng.”
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* Tháng 10, 1961, nhân dịp kỷ niệm sáu năm thành lập VNCH, TT 
Kennedy viết cho TT Diệm: “Thành tích mà Ngài đã đạt được để đem 
lại niềm hy vọng mới, nơi cư trí và sự an ninh cho gần một triệu người 
lánh nạn cộng sản từ Miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực 
đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt nhất trong thời hiện 
đại.” 

Thế nhưng tháng 10 năm 1963 thì những sự khuyến khích và cơ may ấy 
đã không còn nữa: TT Diệm sửa soạn hành trình để đi về thế giới bên kia khi 
tháng 11 bắt đầu.

Tướng Paul D. Harkins (người ủng hộ TT Diệm) bị ĐS 

Lodge cô lập hóa. Hình: Naval History and Heritage 

Command

Ông John Richardson, Trưởng 

trạm CIA ở Sài Gòn.(thân ông 

Nhu) bị ĐS Lodge vận động để 

thay thế. Hình: Esquire
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Thủ bút tuyên bố trước quân đội của Tổng thống Diệm vào ngày đảo chính 1-11-1963. Hình: 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/vietnam/2020-11-01/new-light-dark-corner-evi-

dence-diem-coup-november-1963

Tướng Trần Văn Đôn, một trong 

những kẻ âm mưu đảo chính lật đổ TT 

Diệm (trái). Hình: https://nsarchive.

gwu.edu/sites/default/files/thumb-

nails/image/tran_van_don.jpg

Nhân viên CIA Lucien Conein, kẻ phụ 

trách liên lạc với các tướng lĩnh âm 

mưu đảo chính. Hình: William J. Rust



CHƯƠNG 22
ĐƯỜNG VỀ NGHĨA TRANG

Một ngày trước đảo chính, TT Kennedy còn e dè, lưỡng lự và cho 
rằng vẫn có thể hoãn cuộc đảo chính. ĐS Lodge không đồng ý, cố thuyết 
phục là “không thể hoãn được nữa vì đây là chuyện nội bộ của Việt 
Nam,” vả lại Mỹ cũng “không có quyền hoãn lại vì như vậy là phản bội 
các tướng lãnh.” Quan trọng nhất, ông còn mang ra lý do hết sức thuyết 
phục đối với ông Kennedy: “nếu cản trở mà lại để cho ông Diệm biết 
thì sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của các tướng lãnh... và như vậy là 
hy sinh một số lãnh đạo dân sự, quân sự quan trọng cần thiết để tiếp 
tục chiến đấu cho đến thành công.” Thành công cho lẹ trong việc chống 
cộng theo chiến lược chống nổi dậy, chống du kích để đối địch với Liên 
Xô là ưu tiên số một của Kennedy.

Sáng ngày 1 tháng 11, chỉ còn bốn giờ nữa là cuộc đảo chính bắt đầu, 
ĐS Lodge lại đánh lừa TT Diệm. Ngay lúc ấy, TT Diệm còn gửi một thông 
điệp khẩn cho TT Kennedy: Xin Ngài nói với TT Kennedy là tôi chấp nhận 
tất cả những đề nghị của Tổng thống một cách hết sức nghiêm chỉnh, và muốn 
thực sự thi hành những điều này, chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Không may cho TT Diệm, điện tín này được gửi đi theo ưu tiên thấp 
nhất nên chỉ tới Tòa Bạch Ốc sau khi tiếng súng đã nổ ở Sài Gòn. Và đây 
là một trong nhiều cái xui xẻo cuối cùng của người đã khai sinh ra nền 
Cộng Hòa Việt Nam. Lodge thật tàn nhẫn; đảo chính đã có thể hoàn sau 
điện văn nhường nhịn này của TT Diệm.

Thiết vận xa M-113 là loại quân trang mà Tổng thống Diệm đã nhận 
được trong một chương trình quân viện dồi dào Hoa Kỳ dành cho Miền 
Nam. Giờ đây một trong những chiếc thiết vận xa ấy đã trở thành cái 
quan tài bọc sắt để đưa hai anh em ông Diệm trên đường về nghĩa trang, 
qua ngả Bộ Tổng Tham Mưu. Từ giây phút này, tương lai Miền Nam là 
mịt mù.
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- “Câu chuyện đi tới đâu rồi,” Đô đốc Felt hỏi.
- “Chẳng có ông tướng nào đi gan dạ để khởi sự, “ ĐS Lodge trả lời, ông đã 

lừa cả Tướng Felt.[1]

Ngày hôm trước đảo chính lại là ngày có Đô đốc Harry Felt viếng thăm 
Sài Gòn (31 tháng 10). Trong cương vị là Tư lệnh Quân lực Hoa Kỳ ở Thái 
Bình Dương, ông thường hay lui tới Việt Nam để thẩm định tình hình quân 
sự. Lần này ông Felt cũng đã biết sơ qua về việc đang có âm mưu đảo chính 
nhưng không biết rõ nên đã hỏi ông Lodge. Ông Lodge phải nói dối ông Felt 
vì bây giờ đã sát ngày đảo chính. Nếu Đô đốc Felt biết được thì có thể lộ 
chuyện. Rất có thể là ông này sẽ cho Tướng Harkins biết. Ông Harkins là 
người đang hết sức chống đối ông Lodge về âm mưu đảo chính. Tới giờ chót, 
Harkins cũng không biết rõ, vì khi ông cùng với ông Đôn tiễn đưa Đô đốc 
Felt ra phi trường vào lúc 11 giờ 30 ngày hôm đó (mồng 1 tháng 11) thì ông 
(Harkins) lại còn mời ông Đốn về nhà mình để ăn trưa. Dĩ nhiên là ông Đôn 
đã từ chối vì ông phải vội vã trở về Bộ Tổng Tham Mưu trước giờ khởi sự đảo 
chính. Về tới nơi, ông đã thấy Conein ngồi chờ sẵn với một máy truyền tin 
nối với tòa Đại sứ và một cặp tiền. Conein đã làm theo yêu cầu của ông Đôn 
là “hãy mang tới bất cứ số tiền nào có thể mang được. Conein mang tới 3 
triệu đồng, tương đương với 42,000 đôla vào lúc ấy.[2]

[Về số tiền 3 triệu đồng này: trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng, Tướng 
Trần Văn Đôn đã viết lại rất chi tiết ở cuối sách (sau trang 562) với đầy đủ 
biên lai nhận tiền do các người nhận, trong một “Phiếu Đệ Trình” với “Trích 
yếu: về số bạc 3 triệu bạc của ông Cotein cho mượn để thù lao các đơn vị trong 
ngay cách mạng.”]

Nếu như Harkins biết được tin tức qua Lodge thì ông chỉ cần thông 
báo cho ông Diệm tức khắc thì diễn biến lịch sử chắc chắn đã khác hẳn 
rồi. Trước đó đã có một tiền lệ: đến ngày 25 tháng 4, 1955, vào lúc căng 
thẳng nhất trong vụ Bình Xuyên, Chuẩn Tướng Landsdale đã thông báo 
kịp thời cho Thu Tướng Diệm biết mật lệnh từ Washington cho đảo chính 
ông Diệm, nên chỉ trong khoảnh khắc, ông đã lật ngược lại được thế cờ 
(Xem Chương 11).

ĐS LODGE ĐÁNH LỪA TT DIỆM VÀO GIỜ CUỐI CÙNG
Chuyến đi Sài Gòn  của Đô đốc Felt lần này chỉ có 24 giờ nên ông không 

dự định thăm viếng Tổng thống Diệm, nhưng Tướng Đôn (vì muốn giữ TT 
Diệm ở lại Dinh Độc Lập - xem trang 529) đã đề nghị tổng thống nên tiếp xã 
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giao ông Đô đốc trước khi ông này rời Sài Gòn. Trong cuộc họp với hai ông 
Felt và Lodge tại Dinh Gia Long sáng ngày 1 tháng 11, sau câu chuyện bình 
thường về tình hình quân sự đang tiến bộ tốt đẹp, TT Diệm bỗng nhiên đặt 
câu hỏi:[3] 

- “Tôi biết đang có âm mưu đảo chính, nhưng không biết rõ ai sẽ làm việc này.”
- Tôi không nghĩ rằng Tổng thống phải lo ngại gì cả,” Đại sứ Lodge trå lời.
Lúc ấy là 10 giờ sáng ngày 1 tháng 11, 1963, chỉ còn không tới bốn giờ 

nữa là cuộc đảo chính bắt đầu. Thế mà ông Lodge vẫn bình thản nói như 
vậy. Máu ông này thật lạnh (cold blood). Ông đã đánh lừa ông Diệm vào giờ 
phút cuối cùng. Họp xong, theo yêu cầu của ông Diệm, ông Lodge ở lại gặp 
riêng ông thêm 15 phút nữa. Như có điềm báo trước, lần này TT Diệm lại 
rất cởi mở và yêu cầu ông Lodge mang một thông điệp về Washington cho 
Tổng thống Kennedy (vì biết ông Lodge sắp đi Washington). TT Diệm nói:

“Xin Ngài nói với Tổng thống Kennedy tôi là một đồng minh tốt và ngay 
thẳng, thà rằng tôi thẳng thắn và giải quyết những vấn đề ngay bây giờ 
còn hơn là chỉ bàn bạc về những việc ấy sau khi chúng ta đã mất tất cả. 
Xin Ngài nói là tôi chấp nhận những đề nghị của Tổng thống Kennedy 
một cách hết sức nghiêm chỉnh, và muốn thực sự thi hành những điều 
này, chỉ còn là vấn đề thời gian.” 

Thật không may cho TT Diệm, thông điệp này đã đến quá muộn! Trong 
báo cáo về Washington, chính ông Lodge cũng nhận rằng đây là dấu hiệu 
Hoa Kỳ có thể đi tới hòa hoãn với ông Diệm. Báo cáo như vậy nhưng theo 
tác giả Moyar, ông Lodge lại gửi điện tín theo ưu tiên thấp nhất có thể nên 
điện này chỉ tới tay cấp trên mấy giờ sau khi họ đã nhận được điện tín khẩn 
về cuộc đảo chính bắt đầu ở Sài Gòn.[4] Nếu như TT Kennedy nhận được 
điện tín này sớm hơn thì rất có thể là ông đã cho lệnh hủy bỏ đảo chính ngay.

TT DIỆM GỌI ĐS LODGE HAI LẦN CHỨ  
KHÔNG PHẢI MỘT

Quyết tâm của người đao phủ Henry I còn thể hiện ra trong những giờ 
phút chót của TT Diệm. Nhiều tác giả đã viết về cuộc điện đàm cuối cùng 
giữa hai ông Diệm-Lodge vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11 khi đảo 
chính vừa bắt đầu. Thực ra đây không phải là lần cuối cùng TT Diệm gọi 
ông Lodge. Tài liệu mới đây cho biết lại còn một cuộc điện đàm thứ hai nữa 
nhưng ông Lodge không bao giờ nói tới.

Về cuộc điện đàm thứ nhất, theo như báo cáo của ông Lodge, ông Diệm 
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nói: “Một số đơn vị đã nổi loạn, tôi muốn biết thái độ của Hoa kỳ?” Ông Lodge 
trả lời quanh co: “Tôi không biết rõ để nói với Ngài. Tôi có nghe tiếng súng, 
nhưng không biết hết các sự việc. Va lại bây giờ là 4 giờ 30 sáng ở Washington, 
làm sao Hoa kỳ có thể có quan điểm nào được!” 

Kết thúc cuộc điện đàm, ông Lodge nói là ông có nghe tin rằng những 
người đang hành động hiện nay bằng lòng để hai anh em an toàn rời khỏi 
Việt Nam nếu Tổng thống từ chức, và “Nếu tôi có thể làm được gì để giúp cho 
an toàn của Ngài thì Ngài cứ gọi tôi,” nhưng ông Diệm trả lời: “Tôi đang cố 
vãn hồi trật tự.” Theo Đỗ Thọ, ông Diệm tức giận đã đặt ống nói xuống thật 
mạnh. Sau này, như Frederick Flott, người đứng bên cạnh ông Lodge lúc ấy 
thuật lại: ông Lodge có đề nghị với ông Diệm là sẽ cho ông Flott lái chiếc xe 
limousine cắm cờ Mỹ đến Dinh Gia Long đưa ông Diệm ra phi trường, rồi 
dùng máy bay riêng của đại sứ để chở ông ra khỏi nước. “Không, không Ngài 
đang quá lo, phóng đại tình trạng nguy hiểm,” ông Diệm trả lời.[5]

Về cuộc điện đàm thứ hai: cuộc điện đàm lúc 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 
11, 1963 đã không phải là trao đổi cuối cùng giữa hai người vì còn một cú 
điện thoại khác nữa (cho tới nay, ít người biết). Đó là lúc ở tại nhà thờ Cha 
Tam (sáng ngày 2 tháng 11), ông Diệm đã gọi ông Lodge lần cuối cùng để yêu 
cầu giúp phương tiện ra đi, vì ông Lodge đã hứa rằng “Nếu tôi có thể làm được 
gì để giúp cho an toàn của Ngài thì Ngài cứ gọi tôi.” Tác giả Moyar khẳng định 
là ông Lodge đã không bao giờ thông báo cho Washington về cuộc điện 
đàm này, nhưng có hai nhân chứng đã xác định: một là ông Mike Dunn, phụ 
tá trưởng của đại sứ, là người đứng bên ông Lodge khi ông nói điện thoại với 
ông Diệm. Theo ông Dunn, ông Lodge chỉ nói với ông Diệm là Tòa Đại sứ Mỹ 
có thể cho ông trú ẩn và bất cứ điều gì khác, nhưng không thể giúp phương 
tiện chuyên chở. Và như vậy là trái hẳn với đề nghị của ông Lodge chiều hôm 
trước là có thể cho máy bay chở ông Diệm sang Phi Luật Tân. Ngay lúc ấy 
ông Dunn nói với ông Lodge rằng ông (Dunn) xin tự nguyện đến chở hai 
ông Diệm, Nhu đi để bảo vệ cho hai ông, nhưng ông Lodge đã ngăn lại. Về 
sau này, ông Dunn đã phàn nàn “Tôi thật ngạc nhiên là ta đã không làm gì thêm 
để giúp đỡ cho hai anh em họ Ngô.”[6] Nhân chứng khác nữa là nhà báo Joseph 
Fried của tờ New York Daily News. Trong một báo cáo vào ngày 5 tháng 11, 
1963, ông Fried đã xác nhận về cuộc điện đàm thứ hai này.

TT KENNEDY BỐI RỐI, LƯỠNG LỰ
Trở lại thời điểm đầu tháng 10, 1963, vào lúc sau cuộc phỏng vấn 
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Cronkite – Kennedy (xem Chương 20) TT Kennedy rất bối rối khi đọc 
những báo cáo trái ngược nhau về tình hình Miền Nam của hai viên chức 
Mỹ cao cấp nhất ở Sài Gòn là ĐS Lodge - lãnh đạo dân sự - và Tướng Harkins 
- lãnh đạo quân sự. Ông nghe lời đề nghị của Bộ trưởng McNamara gửi một 
phái đoàn điều tra sang Việt Nam để thẩm định tình hình ngay tại chỗ. Phái 
đoàn gồm Thiếu Tướng Victor H. Krulak, chuyên viên cao cấp nhất của Ngũ 
Giác Đài về chiến tranh phản du kích và Joseph A. Hendenhall, chuyên viên 
Bộ Ngoại Giao, cũng là nguyên cố vấn chính trị Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. 
Hai người trở về sau chuyến đi vội vàng chỉ có bốn ngày để báo cáo về kết 
quả hội thảo với các viên chức Mỹ ở Sài Gòn. Trở về Washington, hai ông 
nộp báo cáo cho Tổng thống với những nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau. 
Krulag thì báo cáo theo lập trường Tướng Harkins (Chỉ huy Cơ quan Viện 
trợ Quân sự MAAG) rằng hiện đang có nhiều tiến bộ về mặt quân sự: cuộc 
chiến đang thắng, và tuy có ít nhiều bất mãn với ông Diệm trong giới quân 
đội, cũng chẳng ai liều lĩnh đủ để lật đổ ông ta. Krulag đề nghị nên tiếp tục 
làm việc với ông Diệm cho tới khi toàn thắng. Ngược lại, Mendenhall trình 
bày theo lập trường Đại sứ Lodge và cảnh cáo rằng sự sụp đổ của chính phủ 
Miền Nam rất có thể xảy ra và thể có cả một cuộc nội chiến về tôn giáo. Bởi 
vậy Mendenhall kết luận là nếu không thay thế ông Diệm ngay thì không 
thể chiến thắng Cộng sản. “Vậy có phải hai ông đã đến nghiên cứu tại cùng 
một nước hay không?”, TT Kennedy bực mình hỏi lại.

Nghe hai bên báo cáo, ông Kennedy lại càng thêm hoang mang nên 
quyết định gởi chính Bộ trưởng McNamara và Tướng Taylor sang tìm hiểu 
sự thực. Đại sứ Lodge đang sắp xếp đảo chính mà cả Bộ trưởng Quốc phòng 
lẫn Tổng Tham Mưu Trưởng lại sang Việt Nam để xem xét thì không ổn 
đổi với ông, nhất là lúc ấy Tướng Harkins ở Sài Gòn lại đang không đồng 
ý về đảo chính. Bởi vậy ông Lodge không muốn cho hai ông này sang Sài 
Gòn và phản biện là chuyến đi này không cần thiết”. TT Kennedy hiểu 
ngay sự dè dặt nên viết thư trấn an ông Lodge, nói rằng mục đích của phái 
đoàn “không phải để đem lại sự yên ủi cho ông Diệm,” mà trái lại, ông 
McNamara còn phải “nói thẳng với ông Diệm về những sự việc có thể làm 
mất lòng ông ta...”

Trong những sự việc có thể làm mất lòng mà McNamara và Taylor phải 
nói với ông Diệm bao gồm việc thúc giục ông Diệm loại bỏ ông Nhu ra khỏi 
chính quyền, Tuy nhiên khi hai ông này gặp ông Diệm vào ngày 2 tháng 10 
thì lại không đặt vấn đề ông Nhu, chắc là vì quá cả nể (vì cả hai đều đã có 
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thiện cảm với ông Diệm sau những cuộc gặp gỡ trước đây). Tại Sài Gòn, hai 
ông nhận định rõ và rất e ngại về sự rạn nứt lớn giữa Đại sứ Lodge và Tướng 
Harkins. Về tới Washington, phái đoàn nộp một phúc trình cho Tổng thống 
vào ngày 2 tháng 10, 1963. Phúc trình này là một dung hòa ý kiến của cả hai 
viên chức đại diện Hoa kỳ tại Việt Nam:[7]

• Một mặt, về quân sự: lạc quan vì đã có những tiến bộ lớn”, và 
dù có cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, việc điều hành cuộc 
chiến cũng vẫn không bị ảnh hưởng. Hai ông còn lạc quan đến 
độ đề nghị Tổng Thống Kennedy xem xét để có thể loan báo 
rằng khoảng một ngàn người Mỹ sẽ có thể rút khỏi Việt Nam 
vào cuối năm 1963, và triệt thoái phần lớn vào cuối năm 1965:

• Mặt khác, về chính trị, McNamara-Taylor báo cáo về sự bất 
bình với chế độ Diệm-Nhu, một vấn đề khích động” có thể 
bùng nổ trong bất cứ lúc nào. Tuy nhiên không tin là một cuộc 
đảo chính sẽ sớm xảy ra vì cho rằng các Tướng lãnh “ít có lòng 
dạ” để làm việc này. Kết luận là Hoa kỳ nên tiếp tục “cộng tác 
với chế độ ông Diệm, nhưng không ủng hộ chế độ ấy.”

Kết luận như vậy thì thật khó cho ông Kennedy. Trong thực tế, làm 
sao có thể thi hành được cả hai đề nghị: vừa cộng tác với chế độ ông Diệm, 
nhưng lại không ủng hộ ông ấy. Bởi vậy ông Kennedy quyết định dung 
hòa: dùng áp lực kinh tế, kể cả việc cắt viện trợ để buộc ông Diệm phải 
thay đổi. Theo các nhà phân tích tài liệu Bộ Quốc Phòng, “có thể là hai 
ông McNamara và Taylor đã không nhìn thấy là dùng áp lực viện trợ 
như vậy thì chính là dấu hiệu khởi hành bật đèn xanh mà trước đó 
các Tướng lãnh vẫn cứ yêu cầu cần phải có.” Và như vậy, “Chính quyền 
Kennedy, đã đi vào một chiến dịch áp lực mà bất kể ý định của họ ra sao, 
cũng đã khích lệ các Tướng lãnh trong quân đội phải cố gắng thêm một 
lần nữa” để đảo chính (vì đã hủy cuộc đảo chính lần đầu vào tháng 8). Lời 
cảnh cáo của Tổng thống Kennedy về sự cần thiết thay đổi về nhân sự đã 
trở nên nặng ký.

Ngày 2 tháng 10, ông cho triệu tập một buổi họp khẩn với các cố vấn cao 
cấp. Trong cuộc họp, ông Colby (CIA) cho rằng về tương quan lực lượng 
giữa phe đảo chính và phê bình ông Diệm coi như ngang nhau (như vậy là sự 
thành công của đảo chính cũng chưa chắc chắn); các ông Harriman và Rusk 
thì cực lực phản đối ông Diệm và cho rằng cần phải loại bỏ.

Theo tác giả Moyar (trang 263), bào đệ của Tổng thống Kennedy là 



khi đồng minh nhảy vào   [ 405 ]

Robert Kennedy cho rằng thực ra việc chúng ta đang làm là trao số phận của 
Việt Nam và cả Đông Nam Á vào tay một người mà ta không biết cho rõ lắm,” và 
nếu đảo chính không thành thì ông Diệm sẽ đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam.

Đêm hôm ấy TT Kennedy chỉ thị ông Bundy gửi ông Lodge một thông 
điệp nói lên những nghi vấn về ông Đôn, về viễn tượng thành công của âm 
mưu đảo chính, đồng thời bất đồng ý với Lodge về ý kiến là nếu muốn ngưng 
đảo chính thì chỉ còn cách thông báo cho ông Diệm, và như vậy là phản bội 
các tướng lãnh. Ông Lodge đã không nghĩ tới sự kiện rằng đảo chính thì 
cũng là phản bội, và phản bội người đã gắn lon cho các đại tá lên tướng:

TÒA BẠCH ỐC CHO RẰNG VẪN CÒN CÓ THỂ HOÃN 
CUỘC ĐẢO CHÍNH

Tòa Bạch Ốc 
Ngày 30 tháng 10, 1963 
McGeorge Bundy gửi Đại sứ Lodge:
“ Chúng tôi tin rằng thái độ của chúng ta đối với những Tướng 
lãnh âm mưu đảo chính vẫn còn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới 
quyết định của họ. Chúng tôi tin rằng những điều ta nói với họ 
sẽ có thể làm cho họ hoãn đảo chính, và việc ông cho rằng nếu 
muốn hủy cuộc đảo chính thì chỉ còn có cách là cho ông Diệm 
biết và như vậy là phản bội đám người đảo chính” thì không 
đúng, vì nó không phải, tôi nhắc lại là không phải, con đường 
duy nhất để ta có thể ngừng cuộc đảo chính...”

Theo như vậy, Cố vấn McGeorge Bundy thay mặt Tổng thống đã bác bỏ 
lập trường thiếu chính xác của ông Lodge là không thể ngăn chận đảo chính 
được nữa. Thế nhưng, ông Lodge không thông báo gì cho Conein về ý kiến 
của Tổng thống để ông này cho các tướng lãnh biết. Nếu như các tướng lãnh 
được thông báo về sự lưỡng lự của TT Kennedy thì chưa chắc họ đã dám đi 
thêm bước nữa vì vào lúc ấy thì chính các tướng cũng chưa tin nhau.

Bây giờ thì ông Lodge đã quyết tâm đi tới bước cuối cùng. Ngày hôm 
trước, 2 tháng 10, ông đã báo cáo về Bộ Ngoại giao là đảo chính sắp xảy ra 
đến nơi rồi,” và “không có hành động tích cực nào của Hoa Kỳ có thể ngăn 
cản được nữa trừ phi thông báo cho hai ông Diệm và Nhu với những hậu 
quả kèm theo.” Lodge thêm rằng: “vì Tướng Đôn đã thông báo lại cho ông là 
các tướng lãnh chỉ cho chúng ta biết bốn giờ đồng hồ trước đảo chính - chứ 
không phải hai ngày như đã hứa trước đây - nên từ lúc biết tin cho tới lúc đảo 
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chính khởi sự, sẽ không còn có đủ thời giờ cho tôi hỏi ý kiến Washington 
nữa.”[9] Như vậy là hết phải báo cáo, cứ để cho kế hoạch xúc tiến.

Thực ra cho đến lúc chót, vẫn còn có thể ngăn cản được cuộc đảo chính. 
Chiều ngày 31 tháng 10 khi nhóm tướng lãnh đảo chính họp nhau ở Chợ 
Lớn, vẫn chưa có sự tin tưởng nhau và đồng ý hoàn toàn. Việc các tướng lãnh 
nghi ngờ nhau thì đã do chính ông Lodge báo cáo trước đó trong công điện 
ngày 5 tháng 10, 1963 (Chương 21).

Tới sau khi đảo chính đã bắt đầu, các tướng lãnh cũng vẫn chưa yên tâm. 
Theo như ông Nguyễn Văn Ngân, Phụ tá Chính trị của Tổng thống Thiệu, thì 
chính ông Thiệu đã kể lại rằng “nếu ông Diệm và ông Nhu không ra trình 
diện vào sáng ngày 2 tháng 11, chỉ cần nán lại tới trưa cùng ngày thì các 
tướng lãnh sẽ lên máy bay chạy hết vì lo sợ và nghi ngờ lẫn nhau.”

Tại Washington cũng vẫn còn nhiều người ủng hộ ông Diệm. Dân biểu 
Clement J. Zablocki (Dân chủ, Wisconsin) là người vừa hướng dẫn một 
phái đoàn 8 đại biểu Mỹ tới Việt Nam để xem xét tình hình và bàn định với 
mọi tầng lớp kể cả Đại sứ Lodge, khi về Washington đã thông báo, tóm tắt 
như sau:

“Tất cả phái đoàn đều kết luận rằng mặc dù những khuyết điểm, 
ông Diệm vẫn là người mà chưa thấy ai có thể thay thế được và 
việc những đại diện của Hoa Kỳ nối tay với những người muốn 
lật đổ ông như hồi tháng 8 vừa qua là gây ra tai hại. Ngoài ra, 
phái đoàn cho rằng báo chí Mỹ ở Sài Gòn ‘ngạo mạn, dễ bị xúc 
động, thiếu khách quan và không được thông tin đầy đủ’.”[10] 

(Tôi xin mở ngoặc ở đây là khi chúng tôi gặp ông Zablocki hè 1962 - 
xem hình cuối chương 19 - ông hết mực khen ngợi TT Diệm).

ĐS Lodge: “Ta không có quyền hoãn cuộc đảo chính lại nữa”
Nhận được công điện sáng sớm ngày 30 tháng 10 nói tới việc Tòa Bạch 

Ốc cho rằng vẫn còn có thể hoãn lại cuộc đảo chính, nhưng theo..., ông 
Lodge đã chờ đến chiều tối mới trả lời. Lại một lần nữa, ông biện luận là 
không thể hoãn được cuộc đảo chính, viện lẽ đây là việc thuộc ‘nội bộ’ của 
Việt Nam, Mỹ không nên dính vào. Công điện ngày 30 tháng 10 do ông 
Lodge gửi Cố vấn Bundy được tóm tắt như sau (tác giả thêm tiểu mục và 
bullets để dễ theo dõi):[11]

Ngày 30 tháng 10, 1963 
ĐS Lodge gửi Cố vấn Bundy 
Tòa Bạch Ốc
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• Lý do vì sao không thể can ngăn đảo chính
“Tôi không nghĩ rằng chúng ta có quyền hoãn lại hay can 
ngăn cuộc đảo chính. Tướng Đôn đã nói rõ nhiều lần rằng 
đây là chuyện nội bộ của Việt Nam. Về lý thuyết ta có thể 
cho ông Diệm biết những thông tin mà phía đảo chính đã 
bí mật cung cấp, và như vậy chắc chắn sẽ ngừng được đảo 
chính nhưng sẽ làm cho chúng ta trở nên kẻ phản bội. Bởi 
vậy, thực tế mà nói, ta có rất ít ảnh hưởng vào một hành 
động căn bản là việc nội bộ của người Việt Nam...”

Sau cùng, ông còn nhắc lại một lý do nữa (giống như điện tín ngày 
29/8/1963: “Không thể chiến thắng với chính phủ Diệm”) để thuyết phục 
Tổng thống Kennedy: nếu cản trở đảo chính thì sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến 
chống Cộng như Tướng Minh đã từng nêu lên, một điều mà Kennedy luôn 
cho là ưu tiên số một:

“Hơn nữa, việc này (cho ông Diệm biết) thì sẽ làm nguy hiểm 
đến tính mạng của các tướng lãnh, của những người dân sự ủng 
hộ họ, cũng như những sĩ quan trực thuộc, và như vậy là hy sinh 
một số lãnh đạo dân sự, quân sự quan trọng cần thiết để tiếp 
tục chiến đấu cho đến thành công. Sau khi cố gắng của ta là 
không ngăn cản đảo chính, bây giờ lại thay đổi lập trường, như 
vậy là từ nay sẽ mất hết khả năng cải tổ chính phủ cho tốt hơn...
• Về việc Tòa Bạch Ốc muốn chuẩn bị cho những sự việc có thể 

xảy ra sau đảo chính, đặc biệt về trường hợp bên này hay bên 
kia yêu cầu Mỹ yểm trợ, ông Lodge viết:
“Tôi tiên đoán rằng khi đảo chính bắt đầu, thì trừ khi nó 
được kết thúc cho thật nhanh chóng (‘with lightning swift-
ness’) chính phủ Việt Nam sẽ yêu cầu tôi hoặc tướng Har-
kins dùng ảnh hưởng của chúng tôi để kêu gọi ngừng đảo 
chính. Tôi tin rằng trách nhiệm của chúng tôi không thể 
nào lớn hơn trách nhiệm của ông Tổng thống (Diệm) là Tư 
lệnh tối cao của quân đội, vì vậy, nếu chính ông ta không 
thể kêu gọi ngưng đảo chính thì chắc chắn chúng tôi cũng 
không làm được, mà lại còn đặt mạng sống của người Mỹ 
vào tình trạng nguy hiểm nếu muốn can thiệp vào vấn đề 
nội bộ của Việt Nam.

Thật là mia mai và trớ trêu khi ông Lodge lý luận rằng “nếu chính ông 
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Diệm là tổng thống mà cũng không kêu gọi ngưng đảo chính được thì làm 
sao ông ta chỉ là đại sứ) lại có thể làm được.” Lodge đang sắp xếp đảo chính, 
một hành động can thiệp vào nội bộ sâu rộng nhất mà lại nói đến việc “đặt 
mạng sống người Mỹ vào tình trạng nguy hiểm nếu muốn can thiệp vào nội 
bộ Việt Nam.” 

Tới đây, ông Lodge còn nói dài dòng về việc chính phủ Sài Gòn có thể 
yêu cầu ông giúp phương tiện để di tản một số quan chức ra ngoại quốc hoặc 
xin tị nạn ở Tòa Đại sứ Mỹ, và cho rằng như vậy là rất phiền toái, liên lụy, 
không thể để cho máy bay và phi công Mỹ bị kẹt vào làn đạn của hai bên, v.v.

Như vậy ta hiểu được là tại sao ông Lodge đã làm mọi việc để cho các 
tướng thành công để đảo chính cho thật mau lẹ (chỉ có hai ngày), như việc 
cô lập hóa Tướng Harkins, hoãn chuyến đi Washington để ở lại Sài Gòn 
theo dõi, đánh lừa TT Diệm, không báo cáo lời nhắn và sự nhượng bộ của 
TT Diệm về cho TT Kennedy, không giúp TT Diệm ra đi khi ông gọi điện 
cho ông Lodge lần thứ hai vào sáng ngày 2 tháng 11 để yêu cầu. Có thể ông 
Lodge cho rằng để cho TT Diệm chết đi là xong chuyện, khỏi phải bị liên 
lụy. Vì nếu sau đảo chính mà ông Diệm còn sống thì ông Lodge sẽ ăn nói ra 
sao (nhất là chính ông Lodge đã đánh lừa ông Diệm đúng ngày đảo chính)? 
Nếu ông Diệm công khai kêu gọi Hoa Kỳ cho tị nạn thì Hoa Kỳ sẽ cư xử như 
thế nào? TT Eisenhower và nhất là TT Kennedy đã từng viết bao nhiêu văn 
thư ca ngợi nhà Ngô trong suốt chín năm trời.

Trở lại công điện của Lodge gửi ngày 30 tháng 10, 1963:
• Về việc các Tướng lãnh cần tiền, ông Lodge viết:
“Theo lời yêu cầu của các Tướng lãnh, họ có thể cần tới ngân khoản 
vào phút chót để mua chuộc nhóm chống đối. Để các ngân khoản 
này có thể trao một cách kín đáo, tôi tin chúng ta có thể cung cấp 
ngân khoản ấy, miễn là chúng ta phải có thể tin được rằng cuộc đảo 
chính được tổ chức khá đầy đủ và có cơ hội thành công...
• Về quyết tâm của nhóm đảo chính, ông Lodge khẳng định:
“Tôi không biết rằng còn phải cần thêm chứng cớ nào hơn sự 
việc là những người này đã sẵn sàng liều mạng, và không muốn 
được gì cho chính họ... Bộ mặt ông Đôn đã biểu lộ sự thành thật 
và quyết tâm khi tôi nói chuyện với ông ta vào buổi sáng... 

Để kết luận, Lodge còn thêm rằng “Thời gian chưa cho phép tôi xem xét 
kỹ lưỡng vấn đề này với Tướng Harkins” và xác nhận: “Tướng Harkins có 
đọc điện văn này và không đồng ý.” 
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PHẢI HOÃN ĐẢO CHÍNH NẾU KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG 
KHÔNG CAO

Trong một điện tín nữa cùng ngày 30 tháng 10 do Tòa Bạch Ốc gửi cho 
ông Lodge, Bundy đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng thành công của nhóm 
người đảo chính, họ phải chứng tỏ được rằng sẽ thành công mau chóng, còn 
như nếu không có khả năng này thì phải thuyết phục họ ngừng ngay, vì nếu 
đảo chính thì phải thành công:[12]

“Chúng tôi không chấp nhận như một căn bản của chính sách 
Hoa kỳ là chúng ta không có quyền lực để trì hoãn hay can ngăn 
một cuộc đảo chính. Trong đoạn 12 chính ông đã nói rằng nếu 
ông nhận thức thấy cuộc đảo chính sẽ thất bại thì ông sẽ làm 
mọi điều có thể để chặn đứng nó lại. Chúng tôi tin rằng trên 
căn bản ấy ông nên hành động để thuyết phục những người 
lãnh đạo đảo chính hãy đình chỉ hay trì hoãn bất cứ cuộc điều 
quân nào mà theo sự xét đoán tốt nhất của ông không rõ rệt có 
triển vọng thành công cao... 
“Bởi vậy, nếu ông xác định rõ ràng là không có hy vọng thành 
công cao độ, ông phải thông tin sự nghi ngờ này cho các Tướng 
lãnh một cách tính toán làm sao để thuyết phục được họ ngưng 
lại ngay, ít nhất là cho đến khi nào thuận lợi hơn... 
“Chúng tôi muốn nhận được những trao đổi, đánh giá vào giờ 
chót về việc này.

LODGE KHÔNG HOÃN ĐẢO CHÍNH LẠI HOÃN LUÔN 
CHUYẾN ĐI WASHINGTON

Lúc ấy lại có sự kiện rắc rối là ông Lodge đã có ý định về Washington 
ngày 30 tháng 10 để bàn bạc. Trong cùng một văn bản này, Tòa Bạch Ốc đã 
gửi chỉ thị rất rõ ràng như sau:

• “Trong thời gian ông ở Sài Gòn ông sẽ là Trưởng Toán Quốc gia 
trong mọi tình huống và chỉ thị duy nhất của chúng tôi là ông 
phải thông báo đầy đủ cho Harkins trong mọi giai đoạn và 
sử dụng khuyến cáo của Harkins lẫn Smith trong những chỉ 
thị cho các đầu mối liên lạc, và đánh giá cuộc đảo chính...

• “Khi ông đi khỏi Sài Gòn và trước khi xẩy ra đảo chính, True-
hart (Phó Đại sứ) sẽ là Trưởng Toán Quốc gia... chúng tôi 
muốn tất cả chỉ thị cho Conein phải được thông qua ý kiến 
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của Harkins và Smith để cho cả ba người đều biết rõ những 
gì đã cho Conein biết. Bất cứ sự bất đồng ý kiến nào giữa ba 
người về chỉ thị này phải được báo cáo cho Hoa Thịnh Đốn 
và đợi chúng tôi giải quyết, nếu thì giờ cho phép.

•  “Nếu ông đã rời Sài Gòn mà xẩy ra đảo chính... sự chỉ đạo 
của Toán Quốc gia phải được trao cho một quan chức thâm 
niên nhất có kinh nghiệm quyết định quân sự, và theo quan 
điểm chúng tôi, quan chức đó là Harkins... 

Ấy chết, đao phủ sắp hành động mà lại trao trách nhiệm cho người 
chồng đao phủ, đâu có được. Bởi vậy, ông Lodge đã thay đổi chương trình và 
hoãn chuyến đi. Như vậy thì lần này TT Diệm không may mắn như hồi tháng 
4, 1954. Lúc ấy, Cao ủy Mỹ là Collins (người chồng ông Diệm) về Washing-
ton tham khảo với TT Eisenhower, Phó Đại sứ Kidder thay mặt ông ở Sài 
gòn. Tới lúc Tướng Pháp là Paul Ely muốn giúp phe đảo chính và hỏi ý kiến 
ông Kidder thì ông này đã nói “Mỹ không ủng hộ đảo chính” nên đã cứu 
được ông Diệm (xem Chương 11).

Bây giờ thì ông Lodge đã học được kinh nghiệm ấy nên ông đã không 
muốn cho Tướng Harkins điều khiển thay thế ông khi ông đi vắng. Cũng 
trong điện tín ngày 30 tháng 10, 1963, ông Lodge đã phản kháng việc Tướng 
Harkins thay thế ông lúc ông không có mặt: “Thật không hợp lý nếu để một 
viên chức quân sự đảm nhiệm một việc quá chính trị như là việc thay đổi 
một chinh phủ (đảo chính).” Bởi vậy, muốn cho đảo chính thành công thì 
chắc ăn nhất là cứ ở lại Sài Gòn, cho nên ông Lodge quyết định hoãn chuyến 
đi Washington.

NẾU ĐẢO CHÍNH, PHẢI THÀNH CÔNG
Đoạn # 6 của chỉ thị trên nói tới Hoa Kỳ sẽ bác bỏ những lời kêu gọi can 

thiệp trực tiếp của bất cứ bên nào...
• Trong trường hợp bất phân thắng bại, Hoa Kỳ có thể tùy 

nghi đồng ý làm bất kỳ hành động nào được cả hai bên thỏa 
thuận, ví dụ di tản những nhân vật nòng cốt... Tuy nhiên, 
trong những hành động đó Hoa kỳ sẽ ráng sức tránh ra vẻ 
áp lực với bên nào...

• Trong trường hợp đảo chính thất bại hay sắp thất bại đến 
nơi... có thể tùy nghi cho phép tị nạn những người mà ta có 
nghĩa vụ... Tuy nhiên... họ nên tìm sự che chở của những tòa 
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Đại sứ khác nữa ngoài chúng ta. Điểm này cần được nhấn 
mạnh nếu thấy cần.

Sau cùng trước sự thôi thúc liên tục và mãnh liệt của viên đại sứ, Tòa 
Bạch Ốc đã cho chỉ thị:

“Nhưng một khi cuộc đảo chính dưới sự lãnh đạo có trách 
nhiệm đã khởi sự, và trong phạm vi những giới hạn đó, thì chủ 
ý của Hoa kỳ là nó phải thành công.” 

Tác giả Moyar bình luận rằng nếu như vị đại sứ Mỹ ở Sài Gòn không 
phải là ông Lodge, một người sẽ có thể được đảng Cộng Hòa chọn ra ứng cử 
tổng thống (vào năm sau, 1964) thì rất có thể Kennedy đã đi xa hơn và chỉ 
thị phai ngưng ngay việc âm mưu đảo chính, nhưng Kennedy đã cho phép 
Lodge lấy quyết định cuối cùng về việc ủng hộ đảo chính nếu chắc chắn là 
sẽ thành công.

NHỮNG CÁI XUI XẺO CUỐI CÙNG CỦA TT DIỆM
Trong cuốn Khi Đồng Minh Thảo Chạy chúng tôi có viết: “Ôn lại những 

bất hạnh của nền Đệ Nhị Cộng Hòa, tôi thấy câu ‘Họa vô đơn chí, phúc bất 
trùng lai’ là đúng. Tai họa thường hay theo nhau mà đến. Nghiên cứu về 
trang sử này, chúng tôi cũng nhận thấy là vào lúc kết thúc nền Đệ Nhất Cộng 
Hòa, những cái xui xẻo cũng đã xảy ra liên tục cho Tổng thống Diệm (như 
đã đề cập trong vài ba ngày cuối cùng (tiếp theo những gì đã xảy ra vào ngày 
định mệnh, mùng 5 tháng 10). Tóm tắt những điều xui xẻo như sau:

• Như đã viện dẫn, trong điện tín ngày 30 tháng 10, Tòa Bạch 
Ốc có chỉ thị cho ông Lodge là: “phải thông báo đầy đủ cho 
Harkins trong mọi giai đoạn, và sử dụng những khuyến cáo 
của cả Harkins lẫn Smith,” và “tất cả chỉ thị cho Conein cũng 
phải được thông qua ý kiến của Harkins và Smith.” Nhưng 
vào những giờ phút chót, ông Lodge đã trái lệnh Tổng thống, 
không chịu bàn bạc, thông báo gì với ông Harkins (vì Harkins 
hết sức bênh ông Diệm);

• Thứ đến là việc Đại sứ Lodge hoãn ngày về Mỹ. Ông đã định ra 
đi vào ngày 31 tháng 10. Chỉ thị từ Washington là khi ông Lodge 
đi vắng thì Tướng Harkins sẽ thay thế ông để điều khiển ở Sài 
Gòn. Nếu ông Harkins điều khiển thì khó có thể đảo chính. Sau 
cùng, Washington lại quyết định cho phép ông Lodge hoãn 
chuyến đi vài ngày;
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• Ngày đảo chính - mồng 1 tháng 11 - là ngày Lễ Các Thánh 
(Toussaints), ngày lễ nghỉ của người Công giáo, nên ông Diệm 
có thể đi kinh lý hoặc thăm viếng chỗ này chỗ kia. Ngày hôm 
trước đảo chính Tướng Đôn đề nghị là TT Diệm nên tiếp xã 
giao Đô đốc Felt (vừa tới Sài Gòn), nhưng thực ra là với dụng 
ý để giữ ông Diệm ở lại Dinh Gia Long cho chắc ăn. Chính 
Tướng Đôn đã viết lại: “Sáng ngày 31 tháng 10, tôi vào dinh 
gặp Tổng thống Diệm để hỏi về vấn đề Đô đốc Felt đến Sài Gòn, 
và dò hỏi xem có phải vì ông không có mặt ở Sài Gòn vào ngày mai 
nên không tiếp ông Felt được hay không? Ông Diệm ngạc nhiên vì 
không biết tin ông Felt tới Saigon.”[13] TT Diệm đã quyết định ở 
lại Sài gòn để tiếp Đô đốc Felt.

• Thế rồi, trong cuộc họp với ông Felt và ông Lodge, khi TT 
Diệm hỏi về đảo chính, ông Lodge lại trả lời một cách quanh 
co: “Tôi không nghĩ rằng Tổng thống phải lo ngại gì cả.” Như vậy 
là để đánh lừa ông Diệm;

• Một chuyện nữa hết sức quan trọng, đó là cuối cùng, như đã 
đề cập trên đây, Tổng thống Diệm đã muốn làm một nghĩa cử 
ôn hòa với cả Đại sứ, cả Tổng thống Hoa Kỳ. Vì biết ông Lodge 
sắp lên đường về Washington, ông dặn ông Lodge là khi về tới 
Washington thì nên gặp hai ông Colby (trưởng trạm CIA ở Sài 
Gòn trước đây) và Nolting (cựu Đại sứ) để bàn bạc về vấn đề 
giải quyết chuyện ông Nhu cho ổn thỏa. Rồi ông gửi một thông 
điệp cho TT Kennedy nói ông “chấp nhận tất cả những đề nghị 
cáo Tổng thống Kennedy một cách hết sức ng hiệm chính, và muốn 
thực sự thi hành những điều này: chỉ còn vấn đề thời gian tính.” 
Chắc ông Lodge cũng còn một chút lương tâm và cho rằng như 
vậy là đã có thể đi tới chỗ hòa hoãn với ông Diệm được rồi, nên 
ông có báo cáo về Washington thông điệp này. Thế nhưng, vô 
tình hay hữu ý, theo tác giả Moyar thì ông Lodge lại gửi điện tín 
này theo thủ tục ưu tiên thấp nhất nên khi thông điệp này tới 
Washington thì tiếng súng đã bắt đầu nổ ở Sài Gòn rồi. Theo 
một tác giả khác, James W. Doug las trong cuốn JFK and The 
Unspeakable thì Lodge đã cố tình trì hoãn để khi Kennedy nhận 
được điện tín này thì đã quá trễ.[14]

• Ngày 1 tháng 11 cũng là ngày sinh nhật của Đại tá Hồ Tấn Quyền, 
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Tư lệnh Hải quân là người trung thành với TT Diệm và đã cứu 
ông trong dịp đảo chính tháng 2 năm 1962. Sau khi chơi quần 
vợt với một số đồng đội, họ mời ông dùng cơm trưa để mừng 
sinh nhật thứ 36 của ông. Thoạt đầu, ông đã từ chối. Buổi sáng 
hôm ấy, ông cũng đã chột dạ vì thấy có những cuộc chuyển quân 
hơi lạ nên muốn theo dõi để báo cáo cho ông Diệm. Nhưng rồi 
viên sĩ quan phụ tá cố nài ép nên ông nể lòng. Lúc đang trên 
đường đi tới một quán nhậu ở ngoại ô Sài Gòn, ông đã bị sát hại. 
Như vậy là ông Quyền đã đi trước và dọn đường chết cho hai 
ông Diệm-Nhu theo sau.

• Theo tác giả Moyar thì khi cuộc đảo chính sắp bắt đầu, một viên 
sĩ quan chỉ huy lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt để nghị với Tổng 
thống Diệm cho ông dùng xe thiết giáp tấn công tổng hành 
dinh của nhóm đảo chính để bắt trọn ổ số Tướng lãnh đang 
họp hành. Thành công là chắc chắn, viên sĩ quan cố thuyết 
phục ông Diệm, vì chỉ có một số lính đang tập sự đứng gác ở 
Tổng Tham Mưu, và đúng như vậy. Nếu những tướng chủ mưu 
bị bắt thì quân đội đảo chính tất sẽ bị rối loạn. Nhưng TT Diệm 
không cho phép, ông nói: “Quân đội phải tiết kiệm súng đạn để 
chống Cộng, và tránh đô máu,” rồi thêm: “Chỉ caần bảo vệ Dinh 
Gia Long, nhà Bưu điện và Tổng Nha Ngân khố.”[15]

• Trong cuốn ‘Những Bí Mật Cuộc Cách Mạng 1-11-63’, tác giả 
Lê Tử Hùng có kể lại là vào lúc 4 giờ sáng ngày 2 tháng 11, khi 
sửa soạn rời nhà ông Mã Tuyên để tới nhà thờ Cha Tam, ông 
Nhu bước lại gần Tổng thống Diệm:

 - “Tinh thế khó khăn lắm rồi, anh cùng với Đỗ Thọ kiếm phương 
tiện đi Long An với Huỳnh Văn Cao... Tôi đi Phước Tuy lên Đà Lạt 
với Nguyễn Khánh, có như vậy mới chống trả được.”(Theo cách 
này, đảo chính sẽ vỡ - lời tác giả).

 TT Diệm đáp:
 - “Không đi mô cả. Tôi ở mô chú ở đó. Chú ở mô, tôi cũng ở đó. Sống 

chết có nhau.”[16]

• Tới nhà thờ Cha Tam, hai ông gọi cho tướng lãnh. Vừa tới nơi, 
TT Diệm xin lỗi cha Gioan (cha John người Pháp), linh mục 
quản xứ, là đã đến nhà thờ quá đường đột làm phiền cha.

 - “Tổng thống đừng nghĩ điều đó, nhà thơ là nước Chúa, ai đến 
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cũng được, đâu phải riêng cho tổng thống, vậy Ngài và Ông Cố 
vấn yêntâm ở lại đây: ra đi lắm phần nguy hiểm,”cha Gioan 
khuyên nhủ. 

 - “Thưa Cha, Tổng thống nói vậy, nhưng chúng con không đi đâu 
nữa. Dù sao cũng liên lạc với các tướng lãnh để bàn về việc ra đi 
của Tổng thống cho đúng lễ nghi quốc gia.”ông Nhu suy nghĩ rồi 
đáp lại.[17]

• Như đề cập trên đây, sau khi tiếng súng đảo chính đã vang dội, 
Tổng thống Diệm gọi giây nói cho Đại sứ Lodge vào lúc 4 giờ 
30 chiều (ngày 1 tháng 11) để hỏi về thái độ của Hoa Kỳ. Ông 
Lodge trả lời lơ mơ là ông không biết gì để nói nhưng có đề nghị 
với ông Diệm là sẽ cho xe cắm cờ Mỹ đến Dinh Gia Long đưa 
ông Diệm ra phi trường, rồi dùng máy bay riêng của đại sứ để 
chở ông ra khỏi nước, nhưng TT Diệm từ chối. Nhưng trái với 
điều mà nhiều tác giả đã viết, cuộc điện đàm này không phải là 
trao đổi cuối cùng giữa hai người. Vẫn còn một cú điện thoại 
khác nữa. Đó là lúc ở tại nhà thờ Cha Tam, ông Diệm đã gọi ông 
Lodge lần cuối cùng để yêu cầu giúp đỡ phương tiện để ra đi, vì 
ông Lodge đã hứa rằng “Nếu tôi có thể làm được gì để giúp cho an 
toàn của Ngài thì Ngài cứ gọi tôi.” Nhưng bây giờ ông Lodge lại 
trả lời là Tòa Đại sứ Mỹ chỉ có thể cho ông trú ẩn và bất cứ điều 
gì khác, nhưng không thể giúp phương tiện chuyên chở ông ra 
khỏi nước. Như vậy là trái hẳn với đề nghị của ông Lodge chiều 
hôm trước. Ông Mike Dunn, Phụ tá trưởng của đại sứ - là người 
đứng bên ông Lodge khi ông này nói điện thoại với ông Diệm 
- đã xin tự nguyện đến chở hai ông Diệm, Nhu đi để bảo vệ cho 
hai ông, nhưng ông Lodge đã không đồng ý! “Tôi thật ngạc 
nhiên là ta đã không làm gì để giúp cho hai anh em họ Ngô,” 
ông Dunn phàn nàn.[18] Một nhân chứng nữa cũng khẳng định 
về việc này là nhà báo Joseph Fried của tờ New York Daily News 
trong một báo cáo vào ngày 5 tháng 11, 1963.

• Sau khi ông Lodge từ chối giúp đỡ, Tổng thống Diệm hoàn toàn 
thất vọng, khoảng 7 giờ sáng ngày mồng 2 ông quyết định gọi 
điện thoại cho Bộ Chỉ huy Đảo Chánh thông báo là ông đã ra 
lệnh cho lính phòng vệ Phủ tổng thống ngưng bắn và ông đầu 
hàng vô điều kiện. Đây là một việc không may mắn nhất cho TT 
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Diệm vì cho tới ngày đảo chính, nhóm tướng lãnh vẫn còn nghi 
ngờ nhau, chưa có sự tin tưởng và đồng ý hoàn toàn. Chính 
TT Thiệu đã kể lại (với Phụ Tá Nguyễn Văn Ngân) là “nếu ông 
Diệm và ông Nhu không ra trình diện (gọi điện thoại) vào 
sáng ngày 2 tháng 11, chỉ cần nán lại tới trưa cùng ngày thì 
các tướng lãnh sẽ lên máy bay chạy hết vì lo sợ và nghi ngờ lẫn 
nhau” là đã mắc mưu ông Nhu. 

Trước đó, trong giai đoạn chuẩn bị đảo chính, Tướng Paul Harkins, Tư 
lệnh Mỹ ở Việt Nam cũng báo cáo về cho tướng Maxwell Taylor, Chủ tịch 
Tham Mưu Liên Quân về nhóm tướng lãnh: “Tôi thấy chúng ta có một tổ 
chức của nhóm người thật hoang mang trong đó mọi người nghi ngờ mọi 
người khác.”

• Các tướng lãnh yêu cầu Conein sắp xếp máy bay, nhưng CIA trả lời 
là cần 24 giờ thì mới thu xếp được, nhưng thật ra là đã có sẵn một 
chiếc máy bay ở Sài Gòn để chở Đại sứ Lodge về Washington và ông 
này đã hoãn chuyến đi. Dù sao, khi nghe thấy nói đến 24 giờ, Tướng 
Minh gắt lên “Chúng tôi không giữ họ lâu thêm được nữa.”[19]

• TT Thiệu (lúc ấy là Đại tá) còn kể lại với chúng tôi rằng:
g Khi được lệnh đánh Dinh Gia Long, ông đã có ý định tìm TT 

Diệm và mời ông lên xe jeep mở mui để về Bộ TTM rồi đưa ông 
đi ra ngoại quốc, nhưng khi chiếm Dinh xong thì thấy ông Diệm 
đã đi rồi. Ông Thiệu thêm: “Nếu như TT Diệm đi xe jeep mui 
trần như vậy thì không ai dám sát hại ông!” 

g Đến khi ông Thiệu được tin TT Diệm gọi điện thoại về Bộ Tổng 
Tham Mưu, ông còn để nghị với Tướng Minh để cho ông đi đón 
TT Diệm từ nhà thờ Cha Tam, nhưng ông Minh gạt đi và nói 
“Mày khỏi phải lo, tao đã có người rồi.”

v

ĐƯỜNG VỀ NGHĨA TRANG
Ngày 2 tháng 11 là ngày Lễ các Linh hồn, tiếng Pháp gọi là “Fête Des 

Morts” ngày lễ của các người chết. Hôm ấy, tín đồ Công Giáo tưởng niệm 
tới linh hồn của những người đã quá cố. Như định mệnh an bài từ trước, 
vào lúc thật sớm, khi bầu trời đô thành Sài Gòn còn chập chờn trong bóng 
tối, hai anh em ông Diệm đã tới nhà thờ Cha Tam để cầu nguyện. Buổi lễ 
đầu tiên sắp sửa bắt đầu nên đèn nến thắp sáng trưng. Hai anh em quỳ 
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xuống, lâm râm đọc ‘kinh Lạy Cha’ như những giáo dân khác: “Xin Cha 
tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi.” Người tùy viên 
trung tín của TT Diệm là Đỗ Thọ có kể lại rằng trước đó ông cũng đã trối 
trăng là dặn Tướng Nguyễn Khánh: “Hãy lập chiến khu chống lại cho tới khi 
thành công. Hãy tha thứ những kẻ phản bội, thương dân, và đùm bọc cậu Cẩn.” 
Tiếp đến, hai ông đọc ‘kinh ăn năn tội’, một lời cầu khấn người Công Giáo 
thường đọc khi gặp sự nguy hiểm đến tính mạng hay vào lúc ‘dọn mình 
chết’. Thánh lễ do linh mục Gioan chủ tế tiếp theo, hai ông cầu nguyện 
và rước lễ, giống như đã lĩnh đầy đủ các phép bí tích để sửa soạn cho cuộc 
hành trình về thế giới bên kia.[20]

Thiết vận xa M-113 là loại quân trang mà Tổng thống Diệm đã nhận 
được trong một chương trình quân viện dồi dào mà Hoa Kỳ dành cho Miền 
Nam bắt đầu từ 1961 sau khi Tổng thống Diệm viết cho TT Kennedy: “Chúng 
tôi sẵn sàng hy sinh xương máu và nhân lực để cứu vãn xứ sở chúng tôi, và tôi biết 
rằng chúng tôi có thể trông cậy vào sự viện trợ vật chất từ quý Đại quốc”(ngày 15 
tháng 5, 1961). Giờ đây một trong những chiếc thiết vận xa ấy đã trở thành 
cái quan tài bọc sắt để đưa hai ông lên đường về nghĩa trang, qua ngả Bộ 
Tổng Tham Mưu.

Bộ Tổng Tham mưu lại là một địa điểm tượng trưng cho những cố gắng 
trong năm của Tổng thống Diệm để xây đắp một nền Cộng hòa. Tới giờ 
chót, ông Diệm cũng đã không cho phép Lực Lượng Đặc Biệt tấn công vào 
nơi này, vì “Đây là tiêu biểu cho quyền lực của quân đội.”[21]

Đại Tướng Dương Văn Minh, người đã lãnh đạo cuộc đảo chính ngày 1 
tháng 11, 1963, sau cùng cũng lại là người viết bức thư ngày 28 tháng 4, 1975 
để yêu cầu Hoa kỳ triệt thoái khỏi Việt Nam (bức thư này là do chính Đại sứ 
Martin trối lại cho tác giả - KĐMTC, trang 36). Vô tình, hữu ý, hay chỉ là cái 
nghiệp chướng mà ông phải gánh chịu, nhưng khi ông Minh giơ hai ngón tay 
lên (ra lệnh cho Đại úy Nhung sát hại hai anh em ông Diệm), nền Đệ nhất 
Cộng Hòa đã chấm dứt. Đến khi ông đặt hai ngón tay xuống ký lá thư gửi Đại 
sứ Martin, Hoa kỳ rút khỏi Miền Nam, chấm dứt Đệ Nhị Cộng Hòa. Như vậy 
là một Tướng quân, hai nền Cộng hòa.

v

Tại Washington, Tổng thống Kennedy đang họp, được thông báo rằng 
hai anh em Tổng thống Diệm đã chết, ông xanh mặt và đứng nhổm dậy, 
bước ra khỏi phòng. Ông sửng sốt và mất tinh thần,” (shock and dismay), 
theo lời Tướng Taylor. Ông McCone, Giám đốc CIA cũng có mặt trong buổi 
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họp, kể lại là ngay trước đó, ông Kennedy đã ra lệnh là bết bát nhất thì cũng 
phải để ông Diệm ra khỏi nước.[23] Ông có ngờ đâu đến nông nỗi này, nhưng 
một khi đã cho lệnh đảo chính thì việc ám sát cũng không còn xa lắm. Như 
vậy là ông đã có trách nhiệm về việc sát hại người Tổng thống đầu tiên của 
Miền Nam Việt Nam, một người ông đã hết lòng ca ngợi trong những năm 
trước. Ông rất hối hận. Ngày 4 tháng 11, 1963 (ba ngày sau vụ ám sát), TT 
Kennedy đọc để ghi xuống một bản ghi nhớ bày tỏ sự hối tiếc của mình. Với 
một giọng buồn rầu, ông nói: 

“Tôi cảm thấy rằng chúng ta phải chịu phần lớn trách nhiệm, 
một phần là vì bắt đầu với bức điện tín tháng tám, trong đó 
chúng ta đề nghị đảo chính. Theo tôi, bức điện đó đã được soạn 
thảo thật bết bát, đáng lẽ không bao giờ được gửi đi vào ngày 
Thứ Bảy... Tôi đã bị sốc bởi cái chết của ông Ngô Đình Diệm. Tôi 
gặp ông ta cùng với Chánh án Douglas nhiều năm trước đây. 
Ông là một nhân vật phi thường. Dù ông ngày càng trở nên khó 
khăn (để làm việc với) trong những tháng cuối năm, tuy nhiên 
trong khoảng thời gian 10 năm ông đã quy tụ được quốc gia của 
ông đứng lại với nhau.”
(I feel that we must bear a good deal of responsibility, in part be-
ginning with our cable of early August, in which we suggested the 
coup. In my judgment that wire was badly drafted, it should never 
have been sent on a Saturday. I was shocked by the death of Diem 
Ngo. I met Diem with Justice Douglas many years ago. He was an 
extraordinary character. While he became increasingly difficult 
in the last months, nevertheless over a 10-year period he held his 
country together).

Bào đệ của TT Kennedy là Robert Kennedy cũng nhận xét về bức điện 
tín ngày 24 tháng 8, 1963: “Hậu quả của mật điện (ngày 24 tháng 8) là chúng 
ta đã đi vào một con đường mà không bao giờ quay trở lại được nữa... Tướng 
Harkins chống đối việc ấy, và ĐS Lodge thì không nói chuyện với Tướng 
Harkins. Bởi vậy cho nên ông Lodge đã đi theo một phương hướng, và Bộ 
Ngoại Giao thì đi vào giữa...”

NHƯ VẬY TA CÓ THỂ KẾT LUẬN ĐƯỢC RẰNG:
• Chính TT Kennedy đã có trách nhiệm trực tiếp về cuộc đảo 

chính TT Diệm bắt đầu từ mật lệnh ngày 24 tháng 8, 1963 và sau 
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cùng, chỉ thị từ Tòa bạch Ốc là “một khi đảo chính khởi sự thì 
nó phải thành công” (mật điện ngày 30 tháng 10 trích dẫn trên 
đây). Thế nhưng, lệnh 24 tháng 8 là do phe chống ông Diệm 
ở Bộ Ngoại Giao (ba ông Harriman, Hillsman và Forrestal) đã 
“soạn thảo thật bết bát, đáng lẽ không bao giờ được gửi đi vào 
ngày Thứ Bảy,” như lời của TT Kennedy, vì chưa được duyệt xét 
bởi cấp lãnh đạo cao cấp nhất. Việc cho đảo chính là kết quả của 
mưu lược ông Lodge và phe chống ông Diệm thuyết phục ông 
Kennedy với thông điệp: “không thể chiến thắng Cộng sản 
nếu còn ông Diệm.”

• Hoàn cảnh đưa tới hai việc trên thì rất phức tạp, nó gồm nhiều 
yếu tố như đề cập trong những chương trước, tóm tắt như sau:

g TT Diệm bị chỉ trích là độc tài, gia đình trị, bè phái, không 
hữu hiệu trong việc chống cộng. Giới chức Washington 
nóng lòng muốn có kết quả cho nhanh về kế hoạch Kennedy 
chống du kích, chống nổi dậy nên đã muốn trực tiếp chia sẻ 
quyền hành trong việc làm chính sách, một việc TT Diệm 
không thể đồng ý vì nó phạm đến chủ quyền của quốc gia. 
Việc này làm cho ông thật trăn trở. 

g Về chính trị, năm 1963 lại là năm giáp tuyển (giáp tuyển 
cử - chữ của tác giả) - năm trước khi ông Kennedy ra tranh 
cử nhiệm kỳ II. Ông muốn có những tiến bộ rõ ràng ở Miền 
Nam. Hoa Kỳ áp lực TT Diệm tối đa phải thay đổi chính sách 
và nhân sự, đặc biệt là loại trừ ông Nhu. Ông Diệm chần chừ. 
Ông không thể và không muốn đưa ông Nhu ra khỏi chính 
quyền và rất cần một người vừa tin cậy, vừa mưu lược. 

g Vào chính lúc hai bên căng thẳng thì số cố vấn Mỹ lại tăng 
vọt lên và về tới địa phương. Như vậy là sự có mặt của người 
Mỹ đã trải ra trên toàn lãnh thổ Miền Nam, làm lu mờ hình 
ảnh chính nghĩa và uy tín của chính phủ đối với nhân dân: 
TT Diệm phản úng. 

g Vì không muốn bị coi là một nước bị bảo hộ, hai ông Diệm 
- Nhu muốn rút bớt số cố vấn. Việc này làm cho Chính phủ 
Kennedy bực tức. Người thân cận với TT Kennedy là Giáo 
sư Kenneth Galbraith (Đại sứ Mỹ ở Ấn Độ) là người đã ảnh 
hưởng rất nhiều tới TT Kennedy vào giai đoạn này về việc 
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phải thay thế chính phủ Diệm. 
g Đang khi Mỹ áp lực TT Diệm thay thế ông Nhu thì lại có tin 

ông Nhu điều đình với Bắc Việt về giải pháp hòa bình và nói 
chuyện với Pháp về trung lập hóa Miền Nam. Đây là một 
điều Washington tối kỵ. 

g Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy thì đại họa chợt tới: 
khủng hoảng Phật Giáo. Báo chí đổ thật nhiều dầu vào lửa. 
Phe chống ông Diệm ở Bộ Ngoại Giao kết luận: “Hai ông 
Diệm - Nhu phá nát chùa chiền và đàn áp tôn giáo.” Tướng 
lãnh được bật đèn xanh nên đã chuẩn bị đảo chính vào tháng 
8, 1963 nhưng rồi hoãn lại.

g Sau cùng thì chính Đại sứ Cabot Lodge là người đao phủ. 
Ông đã thành công trong hai việc: thuyết phục Washington 
cho đảo chính và thúc đẩy tướng lãnh đảo chính.

Thêm vào diễn tiến trên là sự mâu thuẫn căn bản giữa hai anh em TT 
Diệm và giới chức ở Washington về chính những quan niệm nòng cốt về dân 
tộc và dân chủ, về ưu tiên an ninh và quân sự, về kế hoạch phát triển nông 
thôn và nông nghiệp, như tác gia Edward Miller bình luận trong cuốn Mis-
alliance mới xuất bản (Harvard University Press, 2013). Phần nào những 
điểm này phản ảnh hai nền văn hóa khác nhau, hai luồng tư tưởng khác 
nhau: đồng và tây thật khó gặp nhau.

Vấn đề phức tạp là như vậy chứ không phải chỉ đơn giản là “vì TT Diệm 
đã không cho Mỹ đem quân vào Việt Nam nên đã bị triệt hạ” theo như quan 
niệm thông thường của dư luận. TT Diệm đã không chống đối việc Mỹ đưa 
quân vào Việt Nam, ông chi e ngại vì một số lý do và chỉ muốn quân đội Mỹ 
vào trong hai trường hợp: thứ nhất, khi Miền Nam thực sự bị cộng sản tấn 
công, và thứ hai, vào bất cứ lúc nào để huấn luyện quân đội Việt Nam (xem 
trang 366-368 và 384-385).

v

Bên cạnh trách nhiệm của lãnh đạo một cường quốc đối với lãnh đạo 
một tiểu quốc đồng minh, lại còn một vấn đề tâm linh khác nữa: ông Ken-
nedy là Tổng thống Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ, và ông Diệm là Tổng 
thống Công giáo đầu tiên của VNCH. Kết thúc cuộc đời của hai người đều 
vào tháng 11 năm 1963. Trong vòng đúng ba tuần lễ, cả hai ông đều đã phải 
đến trình diện trước mặt Thiên Chúa để lĩnh nhận sự phán xét cuối cùng 
của Ngài. Chỉ có sự phán xét ấy mới thật là công bình và là công lý tuyệt đối.



[ 420 ]   nguyễn tiến hưng

Buổi sáng hôm ấy, ngày 2/11/1963, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang 
khắp nơi, báo hiệu đã tới giờ đại lễ, các tín đồ Công giáo cầu xin Thiên Chúa 
xá tội để những người đã quá cố được sớm về cõi trường sinh. Lúc ấy, trong 
số những vong linh được cầu nguyện, đã có thêm hai linh hồn nữa. Họ vừa 
mới thoát khỏi trần gian này mấy phút trước đó, sau những phát súng, 
những nhát dao đâm oan khiên. Rồi nằm quằn quại trên vũng máu ở chân 
cột cờ Bộ Tổng Tham Mưu.

Kinh cầu ở các thánh đường vang lên: “Requiescat in pace” xin Thiên 
Chúa cho tất cả được an nghỉ.

Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng chọn ngày 1 tháng 11 là ngày Quốc 
Khánh. Hằng năm, khi tới ngày này, với tư cách tổng thống, ông Nguyễn Văn 
Thiệu, người đã tham gia đảo chính, mở tiệc khoản đãi ngoại giao đoàn và 
quan khách theo thủ tục ngoại giao. Nhưng cùng ngày đó, trong ngôi nhà 
nguyện bé nhỏ tại Dinh Độc Lập, hai vợ chồng ông dự thánh lễ để tưởng 
niệm và cầu nguyện cho Tổng thống Diệm. Vị linh mục làm lễ (Cha Giác) 
hỏi về ý chỉ trong buổi lễ, và ông Thiệu đáp: “Xin cho linh hồn Người sớm 
được về nơi Diễm Phúc, và xin người cầu cho chúng tôi trong giờ nguy khốn này.” 
Ông Thiệu an ủi ông Diệm nơi thế giới bên kia – nhưng ông cũng đang cầu 
nguyện vừa cho ông Ngô Đình Diệm vừa cho chính mình.

Ông đã kể lại với chúng tôi ít nhất hai lần rằng khi trông thấy xác TT 
Diệm và ông Nhu trong chiếc xe bọc sắt ở Bộ TTM, ông đã hết sức bàng 
hoàng! Ông mở mũ cúi đầu chào thật lâu. Rồi từ giây phút ấy, hình ảnh bi 
thảm này luôn bám chặt trong ký ức ông. Tuy không nói ra, nhưng nghe ông 
nói nhiều về sự hối tiếc và về công ơn của TT Diệm đối với VNCH, chúng tôi 
nghĩ ông cũng đã nhận thức rằng hậu quả của đảo chính và cái chết bi đát 
của TT Diệm đã ảnh hưởng sâu xa tới vận mệnh của Miền Nam Việt Nam.



PHẦN VI 
“TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT  

VIỆT NAM”
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CHƯƠNG 23 
“TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT  

VIỆT NAM”         
“Thà rằng tôi thẳng thắn và giải quyết những vấn đề ngay bây giờ còn 

hơn là chỉ bàn bạc về những việc ấy sau khi chúng ta đã mất tất cả,” TT Diệm 
gửi thông điệp cho TT Kennedy vào sáng ngày đảo chính. Miền Nam 
đã mất đi những gì sau đảo chính thì độc giả đều biết rõ. Bất ổn ở hậu 
phương đã đưa tới suy sụp ngoài tiền tuyến. 

Tại Washington, Phó Tổng thống Johnson lên kế vị TT Kennedy sau 
khi ông bị sát hại ở Dallas. Ngay từ lúc còn làm Phó Tổng thống, ông John-
son đã khẳng định với TT Kennedy: “Nếu chúng ta buông xuôi tại vùng Đông 
Nam Á thì phải rút tuyến phòng thủ của Hoa Kỳ về tân San Francisco. Bây giờ 
thấy Miền Nam lâm cảnh hiểm nghèo, ông quyết định can thiệp và tuyên 
bố: “Tôi sẽ không để mất Việt Nam, tôi sẽ không là người Tổng thống đầu tiên để 
cho Đông Nam Á sụp đổ giống như đã để cho Trung Quốc sụp đổ.” Quốc Hội 
Mỹ lại trao cho ông nhiều quyền hành khi xác định rằng: “An ninh vùng 
Biển Đông là tối quan trọng đối với quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ.” 

Tuy vậy, TT Johnson vẫn tự chế để giới hạn cuộc chiến vì ưu tiên 
của ông là tập trung vào việc giúp cho những người nghèo khó trong xã 
hội Mỹ -War On Poverty. Nhưng vào dịp Tết năm 1965, biển cố Pleiku 
(doanh trại cố vấn Mỹ bị tấn công gây nên tử thương và tổn thất nặng 
nề) đã làm thay đổi lập trường của ông. Đây là một biến cố khai hỏa: TT 
Johnson tuyên bố: “Chúng ta không thể bị bại trận bởi võ lực. Chúng ta sẽ 
chiến đấu ở Việt Nam. Mặc dù vậy, ông vẫn tiếp tục đeo đuổi mục tiêu đi 
tìm hòa bình qua nhiều trung gian, và còn muốn giúp cho Việt Nam xây 
dựng thay vì tàn phá. Vì không thành công trong hòa bình nên ông lại leo 
thang chiến tranh cho đến khi giã từ vũ khí. 

v

Sau biến cố Mậu Thân, ông quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ hai, 
rồi tập trung giúp Phó TT Hubert Humphrey tranh cử với ông R. Nixon. 

TT Thiệu đánh ván bài liều giúp ông Nixon thắng cử. Cuốn sách 
“Khi Đồng Minh Tháo Chạy’bắt đầu từ thời điểm này. 

Lyndon B.Johnson
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N ăm 963 khi vua Ngô Xương Văn (tự là Nam Tấn Vương) bị sát hại, 
Việt Nam rơi vào cảnh hỗn loạn dưới trướng thập nhị sứ quân.[1] 

Trong cuốn Việt Nam Sư Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim viết: 
“Thế lực nhà Ngô bấy giờ mỗi ngày một kém, giặc giã nổi lên khắp mọi nơi. 
Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh dẹp. Khi đi đánh giặc ở hai thôn 
Thái-Bình, không may bị tên bắn chết.” Sau khi vua Ngô Xương Văn chết đi 
thì “Lúc bấy giờ trong nước có cả thảy 12 sứ quân, gây ra cảnh nội loạn kéo 
dài đến hơn 20 năm... Trong số này có Tướng của thời nhà Ngô tên là Đỗ 
Cảnh Thạc cũng giữ một chỗ, xưng là Sứ quân.”[2] 

Đúng 1,000 năm sau, năm 1963 một nhà Ngô nữa bị sát hại và cảnh thập 
nhị sứ quân lại tái diễn. 

Tướng de Gaulle đã từng nói “Après moi le deluge” (Sau ta là hồng thủy). 
Tuy không nói ra nhưng chắc Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đã nghĩ “Sau 
ta là bão tố. Cơn lốc chính trị, quân sự, xã hội tại Miền Nam sau ngày đảo 
chính đã tàn phá Miền Nam đến mức nào thì nhiều độc giả (cao niên) còn 
nhớ. “Tránh được chế độ gia đình trị thì lại gặp phải chế độ bè phái trị,” 
tác giả Bạch Hạc Trần Đức Minh có ghi trong cuốn Một Thời Nhiễu Nhương: 
“Đảng phái mọc lên như nấm. Chỉ hơn một tháng sau đảo chính đã có tới 
65 đảng ở Nam Việt Nam đả kích chính phủ và đả kích nhau vô tội vạ.” Ta 
nên nhớ rằng lúc ấy dân chúng Miền Nam chưa tới 16 triệu mà số đảng đã 
lớn như vậy, trong khi cả nước Mỹ chỉ có hai đảng. Nói tới xã hội buông xuôi 
vào thời điểm này, tác giả Minh kể lại là “có tới 50 tờ báo ở riêng thủ đô đã 
mất quá nhiều công sức để khai thác các tin giật gân. Dân chúng thành thị 
thì bắt đầu thả lỏng... đêm đêm những tiếng nhạc dậm giựt, réo rắt, ảo não ở 
các vũ trường, quán ăn không át đi được tiếng súng của đối phương vang lên 
ở đồng bằng Cửu Long cũng như ở vùng rừng núi đông bắc thủ đô, hay ánh 
sáng hỏa châu ngay kế cận Sài Gòn.” 

Trên mặt chính trị, các thế lực xuất phát từ tôn giáo lại chống chọi nhau.[3] 
Theo Giáo sư Lê Xuân Khoa ghi lại, chỉ trong vòng 20 tháng, Miền Nam đã 
trải qua hơn 10 biến cố chính trị, trong đó có 5 thể chế không có hiến pháp 
(từ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng tới Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia), 6 
chính phủ, 3 lần tướng lãnh loại trừ nhau, 2 cuộc đảo chính bất thành cùng 
với các cuộc biểu tình Phật giáo, Công giáo, sinh viên tại nhiều nơi, tạo nên 
một tình thế hỗn loạn hầu như vô chính phủ.[4] 
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TỪ BẤT ỔN Ở HẬU PHƯƠNG TỚI SUY SỤP  
NGOÀI TIỀN TUYẾN 

Tình trạng rối ren ở Sài Gòn đã ảnh hưởng sâu xa tới tình hình quân sự. 
Theo tác giả Minh, “Nội trong tháng 11, 1963, đã có tới 475 vụ tấn công lớn, 
nhỏ nhằm vào Ấp chiến lược cũng như các đơn vị quân đội Miền Nam.”[5] 

Tình hình an ninh, nhất là ở vùng đồng bằng Cửu Long, giảm xuống nhanh 
chóng kể từ sau đảo chính. Trong một điện tín gửi về Washington, Đại sứ 
Lodge đã kèm theo luôn một báo cáo của đại diện USOM ở tỉnh Long An 
(ngày 7 tháng 12, 1963):[6] 

• Thành quả duy nhất ở tỉnh Long An trong tháng 11 là của Việt Cộng: 
phá hủy những ấp chiến lược hằng ngày, tăng mạnh ảnh hưởng vào 
dân cư cũng như những tấn công... 

• “Tháng 9, 1963, số ấp chiến lược được hoàn tất và đáp ứng được 6 
chỉ tiêu đã lên 219. Ngày 30 tháng 11, chỉ còn 45. Tất cả là 27 ấp bị 
tấn công vào tháng 11 so với 77 ấp vào tháng 6. Vậy có phải là tiến bộ 
không? Không, vì an ninh ở nhiều ấp đã bị sa sút, Việt cộng thấy chỉ 
còn 27 ấp là đáng tấn công... 

• “Lý do của tình trạng đáng buồn này là thiếu sự yểm trợ và bảo vệ từ 
chính phủ trung ương... 

Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo! Chỉ một tháng trước đó, vài 
ngày sau đảo chính, ông Lodge đã báo cáo về Washington: “Chúng ta không 
nên bỏ qua mà không để ý tới ý nghĩa của cuộc đảo chánh, đó là nó sẽ có 
thể giúp rút ngắn chiến tranh này lại để cho người Mỹ được sớm trở về 
nước mình.” Đại sứ Galbraith, người đã không ngừng thuyết phục TT Ken-
nedy dẹp TT Diệm còn viết thư cho ông Averell Harriman (đứng đầu phe 
chống ông Diệm tại Bộ Ngoại Giao) sau ngày ông Diệm bị ám sát: “Averell 
thân mến, cuộc đảo chánh tại Miền Nam Việt Nam là một cái lông nữa kết 
thêm vào cái mũ của anh đấy. Hãy cho tôi một danh sách những người đã 
từng nói với chúng ta rằng chẳng có ai thay được Diệm.”[7] 

Nhưng bây giờ thì Lodge phàn nàn: “Tôi thật bối rối vì thấy thiếu quyết 
tâm chiến đấu: các thành viên của tập đoàn tướng lãnh cho tôi những 
câu trả lời thật tuyệt vời và rõ ràng, và nói cái gì cũng hay hết, nhưng 
những việc gì đang xảy ra thì chẳng có là bao nhiêu.”[8] Trước đảo chánh, 
ngày 30 tháng 10, ông Lodge đánh điện về Washington bình luận rằng các 
tướng lãnh “không muốn gì cho họ cả.” Sau đảo chánh, theo tác giả Trần 
Đức Minh thì từ “ngay những ngày đầu tiên của chế độ mới, Hội Đồng Quân 
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Nhân Cách Mạng đã xử dụng quyền hành bừa bãi. Hầu như mọi người có 
vai vế trong cuộc đảo chánh đều lên chức và thăng cấp.” Một quan chức Mỹ 
phải phàn nàn: “Các tướng lãnh đã đánh nhau nhiều hơn là đánh Việt Cộng; 
và chỉ trong mấy tuần sau đảo chính, 9 trong 22 tư lệnh cao cấp đã bị thay 
thế.”[9] 

Trước tình hình suy thoái về cả hai lãnh vực chính trị và quân sự, tài liệu 
Bộ quốc phòng Mỹ nhận định “những sự xáo trộn chính trị gần như liên 
tục ở Sài gòn đã khiến cho nỗ lực quân sự ngày càng tan rã ở nông thôn. 
Lãnh đạo quốc gia thay đổi liên tục kéo theo tình trạng bất ổn trong 
chính quyền dân sự và làm cho những họat động quân sự của chính phủ 
VNCH gần như tê liệt...” 

Theo tài liệu Bộ Quốc Phòng thì “sau đảo chính, Washington đã nhận 
thức ngày càng rõ hơn rằng người đồng minh mà mình đã chọn để đẩy mạnh 
sự cam kết của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á giờ đây đang ở trong tình trạng gần 
như tan rã. Bởi vậy, Washington đã bắt đầu một cuộc tái thẩm định trường 
kỳ về vai trò tương lai của Hoa Kỳ trong cuộc chiến, quyết tâm đi tìm những 
áp lực mới đối với Cộng sản cả trong và bên ngoài miền Nam Việt Nam. 

TT JOHNSON: “TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT VIỆT NAM” 
Sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát ở Dallas, ông Johnson lên kế vị. 

Ngay từ lúc còn làm Phó cho Tổng thông ông đã cố vấn cho TT Kennedy 
rằng “Nếu chúng ta buông xuôi tại vùng Đông Nam Á thì phải bỏ Thái 
Bình Dương và rút tuyến quốc phòng của Hoa Kỳ về tận bờ California,” 
rồi khẳng định: “Càng sớm càng tốt Hoa Kỳ phải lấy một quyết định là liệu 
chúng ta có tính cách đối phó với sự bành trướng của Cộng Sản hiện nay ở 
Đông Nam Á hay bỏ cuộc... Chúng ta phải chủ động trong quyết định này... 
Tôi đề nghị chúng ta tiến hành một chương trình thật rõ ràng và mạnh mẽ.” 

Lập trường của ông dựa vào hai lý do: thứ nhất, nếu Mỹ thu hẹp phòng 
tuyến như vậy là đã hành động theo quan niệm cho rằng “chỉ cần phòng thủ 
cái lô cốt Hoa Kỳ (Fortress America” - Học Thuyết Monroe) là đủ rồi, và ta 
sẽ nói cho cả thế giới nghe rằng ta không còn tôn trọng những hiệp ước, và 
cũng không đứng bên cạnh những người bạn của chúng ta nữa. Đây không 
phải là quan niệm của tôi.” Thứ hai, hòa bình không có thể duy trì và quyền 
lợi của Mỹ cũng không thể bảo vệ được bằng cách nhân nhượng cho Cộng 
sản giống như Hiệp ước Munich năm 1938 đã nhân nhượng cho Hitler nên 
đã dẫn tới Thế Chiến II.[10] 
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Việc đầu tiên Tổng thống Johnson làm là tham khảo đại sứ Cabot Lodge 
về Việt Nam. Ông Lodge trước đó mấy ngày đã từ Sài Gòn về Washington 
để trình bày cho Tổng thống Kennedy.[11] Ông báo cáo về tình hình đen tối 
tại Sài Gòn. Sau đảo chính, bây giờ lại khó khăn, rối ren hơn nhiều, và lãnh 
đạo ở Sài Gòn lại đang có khuynh hướng đi về hướng chính sách trung lập.” 
Lodge kết luận là cần phải có ngay những quyết định hết sức khó khăn “và 
Ngài phải lấy những quyết định ấy.” 

Tổng thống Johnson tuyên bố không lưỡng lự: 
“Tôi sẽ không để mất Việt Nam, tôi sẽ không là người Tổng thống đầu 

tiên để cho Đông Nam Á sụp đổ giống như Trung Quốc đã sụp đổ.” 
(I am not going to lose Viet Nam, I am not going to be the first Presi-

dent who saw Southeast Asia go the way China went).[12] 
Để làm như vậy, ông đã chấp thuận ngay những biện pháp cấp thời để 

đáp ứng tình hình sa sút tại Miền Nam. Những biện pháp này được ghi nhận 
trong huấn thị NSAM 273 ngày 26 tháng 11, 1963.[13] Huấn thị này xác định 
tiếp tục những chính sách mà TT Kennedy theo đuổi và phê chuẩn những 
biện pháp được đề nghị tại hội nghị Honolulu ngay trước khi ông Kennedy 
bị ám sát. Đặc biệt là những biện pháp đặt trọng tâm vào việc tăng cường 
nhắm vào vùng đồng bằng Cửu Long, một vùng quan trọng nhất như sẽ 
được đề cập dưới đây trong kế hoạch ‘Hợp Tác’. 

• “Kế hoạch Hợp Tác” 
Kế hoạch này là một chương trình hành động gồm cả lãnh vực quân sự, 

lẫn chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và thông tin dựa trên quan điểm là 
“phải đổi ngược chiều không những tình trạng trên chiến trường, nhưng 
phải đổi ngược lại cả lòng tin tưởng của nhân dân;[14] phải tìm cách không 
những kiểm soát được nhiều hơn những thôn xóm nhưng còn tăng được cả 
năng xuất kinh tế của những thôn xóm ấy...” Đây là chính sách ‘lấy cảm tình 
và sự ủng hộ của nhân dân’ (Winning the hearts and minds of the people), 
một chính sách mà trước đây Hoa Kỳ đã cố thuyết phục TT Diệm khi thấy 
ông để ý nhiều hơn về khía cạnh quân sự.[15] Nó dựa trên một quan niệm gọi 
là “vết dầu loang” (oil blot) gồm ba giai đoạn hành động để đáp ứng ba mục 
tiêu ‘quét, giữ, và phát triển’ (clear, hold and build): 

g Giai đoạn một là tảo thanh các vùng phụ cận Sài Gòn với mục 
tiêu loại trừ các đơn vị chủ lực Cộng sản; 

g Giai đoạn hai là ổn định tình hình nơi đây với mục tiêu là giữ lại 
được những nơi đã tảo thanh; và 
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g Giai đoạn ba là xây dựng và phát triển những khu vực này như 
xây trường học, trạm y tế, giếng nước, để đi tới mục tiêu thu hút 
nhân tâm. 

Kế hoạch cho vùng phụ cận Sài Gòn là bước đầu của ‘vết dầu loang’: từ 
giữa sẽ loang dần ra sáu tỉnh, cho nên còn gọi là hành động từ giữa bánh đô-
nốt ra bên ngoài (‘inside of the doughnut out’). Kết quả của kế hoạch này 
được phía Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá là thành công tương đối tốt vào giữa 
lúc tình hình quá bất ổn (dù phía dân sự không hoàn toàn đồng ý). (Kinh 
nghiệm về chiến thuật quét, giữ, và phát triển này được TT George Bush áp 
dụng hầu như toàn bộ khi ông gửi thêm quân số Mỹ sang Iraq vào tháng 1 
năm 2008, với kế hoạch gọi là “Surge” - tăng vụt quân số). 

TÁI XÁC ĐỊNH QUYỀN LỢI CỦA HOA KỲ TẠI VÙNG  
BIỂN ĐÔNG 

Đầu tháng 3, 1964 TT Johnson gửi Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNa-
mara sang Sài Gòn để bày tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ. Sau khi thẩm định tình 
hình, ông McNamara đứng trên bục cạnh Đại tướng Nguyễn Khánh giơ hai 
tay lhô thật lớn: “Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn 
năm.” Rồi ông tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ viện trợ kinh tế nào 
cần thiết, bất cứ huấn luyện quân sự nào, kỹ thuật nào, bất cứ quân cụ nào đòi hỏi, 
cung cấp bất cứ số lượng nào, và trong bất cứ thời gian bao nhiêu lâu còn cần thiết.” 
Mọi người vỗ tay như pháo rang (xem Tâm Tư TT Thiệu, Chương 13). 

Ngày 16 tháng 3, 1964, sau khi trở về Washington, ông McNamara báo 
cáo với Tổng thống Johnson và đề nghị một chương trình hành động nhằm 
hoạch định một sự bành trướng lớn lao của nỗ lực Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tài 
liệu Bộ Quốc Phòng nhận định: “Chương trình này bao gồm việc Hoa Kỳ 
đảm nhiệm phần lớn nhất của công tác, và sự nhúng tay ngày càng sâu vào 
công việc nội bộ của Nam Việt Nam, và bởi những lý do đó, chương trình 
này mang tính cách một sự cam kết mở rộng của uy tín Hoa Kỳ đối với sự 
thành công của nỗ lực chúng ta trong khu vực này.” 

Sau khi đề nghị một chương trình hành động toàn diện, McNamara viết 
“Tôi đề nghị Tổng thống chỉ thị cho tất cả những cơ quan liên hệ của Chính phủ 
Hoa Kỳ để thi hành chương trình hành động này.” TT Johnson chấp thuận 
toàn bộ, ghi thành huấn lệnh NSAM số 288 (ngày 17 tháng 3, 1964). 

• Huấn lệnh lịch sử NSAM 288 
Vào thời điểm này chính sách của TT Johnson đã trở nên quyết liệt một 
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cách rõ ràng hơn. Phân tích của Bộ QP nhấn mạnh rằng: Huấn lệnh ghi số 
NSAM 288 (ngày 17 tháng 3, 1964) đã đi rất xa hơn nhiều so sánh với Huấn 
lệnh 273, khi ông Johnson vừa mới nhậm chức: Trong khi huấn lệnh 273 chỉ 
quy định mục tiêu có tính cách giới hạn là hỗ trợ chính phủ VNCH chiến 
thắng cuộc đấu tranh chống lại âm mưu do Cộng sản chỉ đạo từ bên ngoài, 
thì Huấn lệnh 288 có hàm ý là nâng cấp những mục tiêu an ninh của Hoa Kỳ 
nhằm phòng vệ toàn bộ vùng Biển Đông và miền Tây Thái Bình Dương. [15] 

Việc bảo vệ Miền Nam là để ngăn chận ảnh hưởng đến vùng Biển Đông 
đúng theo như thuyết Đôminô. Huấn lệnh NSAM 288 xác định: “Chúng 
ta mưu cầu một nước Nam Việt Nam độc lập không Cộng sản... vì trừ khi 
chúng ta đạt được mục tiêu này tại miền Nam Việt Nam, hầu hết Đông Nam 
Á sẽ có thể rơi vào vòng thống trị của Cộng sản:[16] 

g Trước hết là tất cả nước Việt Nam, Lào và Cam bốt; 
g Rồi Miến điện sẽ phải ngả theo Cộng sản làm cho anh hưởng 

của Hoa Kỳ bị mất đi; 
g Những nước khác tuy bây giờ chưa phải là Cộng sản nhưng rất 

có thể trở thành Cộng sản như Nam Dương, Mã Lai Á; 
g Thái Lan có thể đứng vững được một thời gian mà không cần 

yểm trợ, nhưng sẽ chịu áp lực nặng nề; 
g Ngay đến Phi luật tân cũng sẽ lung lay; và 
g Sự đe dọa đối với Ấn Độ về phía Tây, Úc và Tân Tây Lan về phía 

Nam sẽ tăng gia lớn lao, dẫn tới 
g Đe dọa Đài loan, Đại hàn và Nhật bản về phía Đông Bắc. 
“Tất cả những hậu quả ấy rất có thể đã xảy ra nếu từ 1954 và đặc biệt 
từ 1961 Hoa Kỳ đã không dấn thân mạnh mẽ vào Nam Việt Nam.” 

[Chúng tôi mở ngoặc để nhắc độc giả là khi TT Eisenhower muốn can 
thiệp vào Điện Biên Phủ, ông đã cố thuyết phục Thủ tướng Anh là Winston 
Churchill: “Nếu tôi có thể nhắc lại lịch sử, vì chúng ta đã không ngăn chận Hiro-
hito, Mussolini, Hitler... cho nên đã dẫn tới một thảm kịch bi đát và một sự nguy 
hiểm tuyệt vọng trong mấy năm sau”. Cũng như sau này, TT Johnson cũng 
nhận xét: (1) “Hèn nhát đã đưa chúng ta vào nhiều cuộc chiến hơn là trả đũa,” 
và “nếu như Hoa Kỳ đã mạnh dạn hơn ngay từ đầu thì đã tránh được Thế Chiến I 
và II); và (2) “Ước mong của chúng ta để giới hạn cuộc chiến đã bị coi là mở đầu 
cho việc đầu hàng.”[17]]. 

“Tuy nhiên, sự kiện này làm nổi bật một điều: nếu để Miền Nam 
Việt Nam trở thành Cộng sản thì sẽ có hậu quả lớn đối với không 
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những Á châu mà cả thế giới, trong đó cuộc chiến ở Nam Việt Nam 
đã được coi là một trường hợp trắc nghiệm khả năng của Hoa Kỳ 
yểm trợ một quốc gia đương đầu với loại “chiến tranh giải phóng” 
của Cộng sản.” [Độc giả nhớ lại là TT Kennedy đã chọn Việt Nam 
như một trắc nghiệm để làm “nơi đọ sức với Liên Xô về chiến tranh 
du kích, chiến tranh giải phóng” – xem Chương 16]. 

Huấn lệnh NSAM 288 đưa ra 12 biện pháp mạnh về quân sự gồm cả việc 
chuẩn bị để tức khắc trong 72 giờ sau khi có lệnh là có thể bắt đầu toàn diện 
những hành động để bảo vệ vùng biên giới của Miền Nam với Lào và Miên; 
và nội trong 30 ngày được thông báo, có thể bắt đầu ngay một kế hoạch “Áp 
lực quân sự công khai và từng bước đối với Bắc Việt.” 

Về nỗ lực của Hoa Kỳ để yểm trợ vật chất cho Miền Nam, chương trình 
hành động trị liệu: “Sẽ làm cho sáng tỏ là ta đang chuẩn bị để cung ứng cho 
Miền Nam Việt Nam viện trợ và hỗ trợ bất cứ là bao lâu cần thiết để chận 
đứng những hoạt động nổi dậy.”[18] 

TƯ LỆNH MỚI, ĐẠI SỨ MỚI 
Quyết sách mùa Xuân, 1964 thì như vậy, tới hè thì Hoa Kỳ thay đổi nhân 

sự với đầy đủ uy tín sang Việt Nam để thi hành chính sách mới: 
Tháng 6, Tướng William Westmoreland sang thay Tướng Paul Har-

kins. Tướng Westmoreland có nhiều kinh nghiệm trong Thế chiến II. 
Lúc mới 42 tuổi (vào năm 1956) ông lên trung tướng trẻ nhất của bộ binh 
Hoa Kỳ và đã từng giữ chức Giám thị (superintendent) của trường Huấn 
Luyện West Point. 

Tháng 7, 1964, chính Tổng Tham Mưu Trưởng, Tướng Maxwell Taylor 
sang thay Đại sứ Lodge (ông này về Mỹ vận động tranh cử cùng với ông Nix-
on). Tài liệu BQP bình luận: “Việc bổ nhiệm một Tổng Tham Mưu Trường 
sang làm Đại sứ Miền Nam cùng với một Phó Đại sứ là U. Alexis Johnson, 
một cựu Thứ Trưởng Ngoại giao lại đã từng làm Đại sứ ở Thái Lan phản ánh 
việc Hoa Kỳ coi cam kết của mình ở Vùng Biển Đông càng ngày càng quan 
trọng. Ngoài ra TT Johnson lại còn trao cho ông tân đại sứ quyền hạn hết 
sức đặc biệt: 

“Đại sứ Taylor quý mến, 
“Vào lúc ông sang điều khiển những cố gắng của Hoa Kỳ tại Miền Nam 
Việt Nam, tôi muốn chính thức bày tỏ không những sự tin tưởng mà cả 
sự mong muốn của tôi là ông có đầy đủ và được thi hành trách nhiệm 
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bao quát về những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ tại Miền Nam... Đặc 
biệt, tôi muốn ông hiểu rằng trách nhiệm ấy bao gồm cả nỗ lực quân sự, 
và trao cho ông mức độ chỉ huy và điều khiển như ông thấy thích hợp...” 

LÀN SÓNG NGẦM NỔI LÊN Ở BIỂN ĐÔNG 
Vừa mới sắp xếp những viên chức uy tín vào hàng nhất sang Sài Gòn để 

thi hành một kế hoạch quân sự mạnh mẽ thiết lập với mục đích giữ an ninh 
vùng Biển Đông thì một làn sóng ngầm ở nơi đây đã nổi lên. 

Ngày 31 tháng 7, 1964 tầu khu trục USS Maddox trong kế hoạch De Soto 
đã vượt quá vĩ tuyến 17 chạy về hướng bắc. Lúc ấy con tầu này đang hoạt 
động trong khuôn khổ một kế hoạch tuần tiễu tại Vịnh Bắc Việt với mật 
hiệu là “De Soto” (bắt đầu từ năm 1962) để thu thập dữ liệu về rađa và giải 
mã hệ thống thông tin của Miền Bắc. Tầu này tiến gần sát 6 tầu siêu tốc của 
Hải quân VNCH đang phóng về phía nam sau khi bắn phá những căn cứ trên 
một nhóm hòn đảo trong khuôn khổ của đặc vụ OPLAN 34-A. Ra đa Bắc 
Việt đã theo dõi tầu Maddox. Theo tác giả Mark Moyar trong cuốn Triumph 
Forsaken, thoạt đầu, Bắc Việt chưa muốn tấn công, nhưng sau cùng thì cho 
ba chiếc tầu phóng ngư lôi P-4 ra khơi. Qua thông tin thu được từ hệ thống 
truyền tin Bắc Việt, khu trục hạm Maddox cũng đã biết trước sắp có tấn công 
nên đã tăng tốc độ lên 25 knots, nhưng tầu phóng lôi chạy tới 52 knots. Khi 
chỉ còn cách tầu Maddox 10 hải lý, ba tầu này phóng ngư lôi và bắn súng máy. 
Maddox bắn trả và gọi máy bay F-8E Crusaders từ chiến hạm Ticonderoga 
tới oanh tạc. Kết quả là một tầu P-4 bị chìm và hai bị hư hại.[19] 

Tại Washington, TT Johnson chưa muốn trả đũa vì nghi rằng có thể chỉ 
là hành động của hải quân Bắc Việt ở địa phương thấy tầu vào là bắn chứ 
không phải lệnh từ Hà Nội. Bởi vậy ông chỉ cho phép tầu Maddox tiếp tục 
tuần tiễu, nhưng tăng cường bằng tầu Turner Joy được yểm trợ bằng không 
lực. Đồng thời ông gửi công hàm cảnh cáo Bắc Việt và gọi điện nóng cho Thủ 
tướng Liên Xô Nikita Kruschev.[20] 

Ngày 3 tháng 8, hai tầu Maddox và Turner Joy đã ở trong vùng Vịnh Bắc 
Việt, giữa Thanh Hóa và Vinh. Lúc đó rađa của Bắc Việt lại đang canh chừng 
những hoạt động của Hải quân VNCH trong khuôn khổ hành quân Oplan 
34A đánh phá các trạm rađa ở Vinh sơn và Mũi Rọn, khoảng 100 dặm về phía 
Nam khu vực tuần tiễu của hai chiến hạm Mỹ.[21] 

Ngày 4 tháng 8, khoảng 7 giờ tối tầu Maddox báo cáo dường như sắp có 
một cuộc tấn công, chuyên viên xô-na báo cáo có ngư lôi, đồng thời một vài 



[ 432 ]   nguyễn tiến hưng

thủy thủ trên tầu Turner Joy báo cáo có nhìn thấy dấu vết ngư lôi bên trái 
tầu. Hạm trưởng cả hai tầu báo cáo bị tấn công, sau đó bắt đầu bắn hàng 
trăm viên đạn vào những mục tiêu vô hình trong đêm tối. “Điểm lại hoạt 
động cho thấy những tiếp xúc và bắn phá có vẻ như đáng nghi ngờ,” hạm 
trưởng John J. Herrick báo cáo ngay sau biến cố này. Ông cũng đề nghị xem 
xét lại trước khi có hành động mới. Sau này, có nhiều nghi vấn là tàu Bắc 
Việt tấn công lần thứ hai đã có thực sự xảy ra hay không? Cũng theo Moyar, 
“những thông tin mới nhất cho thấy là những tín hiệu tình báo lúc ấy đã 
không chính xác và cuộc tấn công lần thứ hai đã thực sự không có.”[22] 

Dù sao ngay sau đó, khi có tin bị tấn công hai lần trong ba ngày, Tổng 
thống Johnson đã phản ứng mạnh. Kế hoạch trả đũa ăn miếng trả miếng gọi 
là “Pierce Arrow” (Mũi tên Xuyên) được bắt đầu từ 1 giờ trưa ngày 4 tháng 8 
do các phi vụ từ hai hàng không mẫu hạm Ticonderoga và Constellation oanh 
tạc các căn cứ tàu tuần duyên của Bắc Việt tại Hòn Gai, Lộc Chao, Phúc Lợi, 
Quảng khế và kho nhiên liệu ở Vinh.[23] 

ĐẾN LƯỢT QUỐC HỘI MỸ XÁC ĐỊNH: 
“An ninh vùng Biển Đông là tối quan trọng đối với quyền lợi quốc gia.” 
TT Johnson viết lại trong hồi ký: “Ngay từ khi lên chức tổng thống, tôi 

đã quyết tâm để làm sao tôi có được sự ủng hộ đầy đủ nhất của Quốc hội 
nhằm hỗ trợ bất cứ hành động mạnh mẽ nào của tôi. Khi xem xét khả năng 
phải nới rộng nỗ lực của chúng ta ở Việt Nam, những đề nghị để tôi có được 
một nghị quyết của Quốc hội đã trở nên một phần của công việc thường 
xuyên, nhưng tôi đã không yêu cầu (quyết định này) vì vẫn còn hy vọng là 
có thể giới hạn vai trò của chúng ta ở Việt Nam.” Nhưng bây giờ thì đã tới 
lúc TT Johnson hành động. Vào lúc 6 giờ 7 phút chiều ngày 4 tháng 8, ông 
ra lệnh bắt đầu cuộc oanh tạc Bắc Việt. Ngay sau đó - lúc 6 giờ 45 phút - ông 
đã họp ngay với 18 lãnh đạo Quốc hội của cả hai đảng để nói về ý định trả 
đũa của ông và yêu cầu ủng hộ. Ba ngày sau, Quốc hội đã đồng nhất chấp 
thuận một nghị quyết quan trọng nới rất rộng quyền hành của tổng thống. 
Toàn thể hạ viện bỏ phiếu thuận, số phiếu tại Thượng viện là 88 thuận trên 
2 chống. Hai nghị sĩ chống đều là Dân chủ, Wayne Morse (Oregon) và Er-
nest Gruening (Arkansas). Nghị quyết này đánh dấu một bước ngoặt lịch 
sử quan trọng trong cuộc chiến. Tài liệu Bộ QP bình luận: “Quốc hội đã đột 
nhiên viết cho tổng thống một tấm ngân phiếu đã ký sẵn” (a blank check), 
và nhân dân Hoa Kỳ cũng đều đồng ý, không có bàn luận, chống đối gì. Hãng 
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thăm dò ý kiến Louis Harris tính ra là 85% nhân dân ủng hộ việc oanh tạc 
trả đũa. Sau đây là tóm tắt Nghị quyết Vịnh Bắc Việt”: 

Thượng viện và Hạ viện của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ quy tụ tại 
Quốc hội cùng nhau biểu quyết 
• Rằng Quốc hội chấp thuận và ủng hộ sự quyết tâm của Tổng 

thống, với tư cách Tổng Tư Lệnh, áp dụng mọi biện pháp 
cần thiết để đẩy lui mọi cuộc tấn công bằng vũ khí chống 
những lực lượng của Hoa Kỳ và để phòng ngừa sự gây hấn 
tiếp diễn; 

• Hoa Kỳ coi sự duy trì nền hòa bình thế giới và an ninh ở 
Đông Nam Á là tối quan trọng đối với quyền lợi quốc gia 
của mình. Để phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ, Hiến chương 
Liên Hiệp Quốc và theo đúng những trách nhiệm của mình 
trong Hiệp ước Liên phòng Đông Nam Á (SEATO), Hoa Kỳ 
sẵn sàng, theo quyết định của Tổng thống, áp dụng mọi 
biện pháp cần thiết, gồm cả việc sử dụng vũ lực, để trợ giúp 
bất cứ quốc gia thành viên hay cam kết nào của Hiệp ước 
Liên phòng Đông Nam Á có yêu cầu xin trợ giúp để bảo vệ 
nền tự do của mình. 

Như vậy, biến cố Vùng Vịnh đã cho chính phủ có được một Quyết Nghị 
ủng hộ rộng rãi của Quốc hội dẫn đến một cuộc phối trí lực lượng quân 
sự Hoa Kỳ mau chóng và đáng kể tại tiền phương ở Đông Nam Á. Thực ra, 
theo tác giả Leslie H. Gelb, trưởng toán đúc kết tài liệu Bộ Quốc Phòng thì 
khi chấp thuận Nghị quyết này, Quốc Hội đã không biết về sự kiện là lúc ấy 
đang có những hoạt động về đặc vụ Oplan 34-A ở trong khu vực ngay gần 
tầu Maddox nên có khả năng là Bắc Việt cho rằng tầu này là một phần của 
đặc vụ này.[25] 

Sau vụ oanh tạc, cả Trung Quốc lẫn Liên Xô cũng không có phản ứng 
gì đáng kể. Biến cố Vịnh Bắc Việt ngày 4-5 tháng 8 khơi mào cho cuộc oanh 
kích trả đũa lần đầu tiên của Hoa Kỳ tại Bắc Việt. Bộ Quốc Phòng Mỹ phân 
tích rằng cuộc oanh kích này đã phản ánh một bước ngoặt, đó là Hoa Kỳ đã 
bước qua một cái ngưỡng cửa quan trọng trong việc leo thang chiến tranh vì 
nó đặt ra tiền lệ cho việc oanh tạc Miền Bắc mà hầu như không gặp một sự 
chỉ trích nào trong nước. 

v 
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TT JOHNSON ĐẠI THẮNG BẦU CỬ 1964 
Vì TT Johnson đã tỏ ra cứng rắn trong biến cố vùng Vịnh, lại được cả 

lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ ủng hộ tối đa, quân đội Mỹ cũng chưa tham 
chiến trực tiếp nên mọi chuyện tốt đẹp giúp ông đại thắng trong cuộc bầu 
cử ngày 20 tháng 11, 1964. Ông nhận được tới 61% số phiếu, thắng 16 triệu 
phiếu và được sự ủng hộ của tất cả trừ 6 tiểu bang. Đây là một trong những 
thắng cử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thêm vào đó, đảng Dân Chủ lại 
chiếm đại đa số trong cả hai viện quốc hội. Vậy là bây giờ TT Johnson đã có 
đầy đủ quyền hành. 

Cuối năm, 1964, dù sau khi đã thắng cử, TT Johnson cũng vẫn còn 
chưa muốn leo thang chiến tranh mặc dù có một biến cố thứ hai nhắm vào 
người Mỹ. Đó là biến cố Khách sạn Brink? nơi cư ngụ của các sĩ quan độc 
thân Mỹ. Thực ra theo phân tích sau này thì một trong mục tiêu đánh bom 
khách sạn là để sát hại tài tử nổi tiếng Bob Hope trong chuyến đi giúp vui 
cho quân đội vào dịp Giáng sinh. May mắn cho ông này và đoàn của ông 
vì họ bị chậm trễ ở phi trường nên chưa tới khách sạn. Nghe báo cáo, TT 
Johnson vẫn tiếp tục giữ một thái độ tự chế, vì như ông đã nói, ông vẫn còn 
hy vọng có thể giới hạn cuộc chiến.[26] Nhưng rồi biến cố Pleiku đã thay 
đổi hẳn lập trường của ông. 

PLEIKU KHAI HỎA 
Nếu như vào mùa xuân năm 1975, cuộc rút quân khỏi Pleiku đã mở đầu 

cho những diễn tiến dẫn tới sụp đổ, thì mười năm trước đó, vào mùa xuân 
1965, cũng chính Pleiku đã khai hỏa một cuộc chiến với sự tham dự trực 
tiếp của quân lực Hoa Kỳ. Vào lúc 2:00 giờ sáng ngày 7 tháng 2, 1965, khi 
chấm dứt năm ngày ăn mừng Tết, doanh trại cố vấn Mỹ ở Pleiku và một căn 
cứ trực thăng ở trại Holloway cách đó khoảng bốn dặm bị tấn công. Trong số 
137 quân nhân Mỹ ở căn cứ này thì 9 người bị tử thương và 76 người bị trọng 
thương. Những tổn thất về thiết bị cũng rất nặng nề: 16 trực thăng và 6 máy 
bay các loại khác bị hư hại. Đó là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay 
chống lại các cơ sở của Mỹ tại miền Nam Việt Nam.[27] Nó đã khởi động một 
quyết định mau lẹ của Tổng thống Johnson để trả đũa. Ông nhóm họp Hội 
Đồng An Ninh Quốc Gia: 

“Tôi đã gác khẩu súng ở phía trên lò sưởi và cất đạn dưới hầm 
nhà từ lâu rồi,” Tổng thống Johnson kết luận, “nhưng địch quân 
đang giết hại người của ta, và tôi không thể mong đợi người của 
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ta tiếp tục thi hành nhiệm vụ nếu không cho phép họ có những 
biện pháp để tự bảo vệ lấy mình.” Ông thêm rằng “hèn nhát đã 
đưa chúng ta vào nhiều cuộc chiến hơn là trả đũa” và “nếu như 
Hoa Kỳ đã mạnh dạn hơn ngay từ đầu thì đã tránh được Thế 
Chiến I và II.[28] 

Rồi từ đó, cuộc chiến leo thang thật nhanh. Ngày 17 tháng 4, 1965, ông 
tuyên bố: 

“Chúng tôi sẽ ở lại Miền Nam bao nhiêu lâu còn cần thiết.” 
(Cũng giống như Tổng thống George Bush thường tuyên bố về chính 

sách đối với Iraq “We will stay the course.”) 

VẪN ĐI TÌM HÒA BÌNH 
Tuy nhiên, ông vẫn nói tới ý định thực sự của mình là đi tìm hòa bình: 

“Tôi yêu cầu quý vị ủng hộ đường lối hành động căn bản của ta, đó là chống lại 
cuộc xâm lăng, nhưng tiết chế việc dùng vũ lực, và luôn luôn đi tìm hòa 
bình.”[29] 

Mà thật vậy, một mặt thì TT Johnson leo thang chiến tranh nhưng 
cùng một lúc ông cũng leo cả thang hòa bình. Lý do là vì ông thực sự muốn 
tập trung vào một cuộc chiến khác ngay tại nước Mỹ, đó là “Cuộc chiến 
với sự nghèo khó”(“War On Poverty”) như ông đã hứa với nhân dân Mỹ 
lúc ra tranh cử. Ít người biết tới tham vọng của ông muốn giúp Việt Nam 
phát triển kinh tế và xã hội. Tại Đại học John Hopkins (Baltimore) ngày 7 
tháng 4, 1965 ông tuyên bố đã sẵn sàng để viện trợ một tỷ đôla (số tiền rất 
lớn vào thời điểm ấy) để phát triển vùng Đông Nam Á gồm cả Nam và Bắc 
Việt. Ông thêm: 

“Tôi còn có ý định khai triển và thực hiện mau lẹ một chương 
trình cung cấp những nông phẩm thặng dư của chúng tôi để 
trợ giúp những người nghèo khó ở Á châu được cơm no áo ấm. 
Chúng tôi không thể để ai đói rách trong khi những kho chứa 
của chúng tôi tràn đầy lúa mì, bắp, gạo, và bông gòn.” 

Sử gia Walter LeFeber cũng ghi lại tâm sự TT Johnson:[30] 

“Tôi muốn để lại dấu vết của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi muốn người Việt 
Nam nói “Đây là những công trình người Mỹ đã để lại cho chúng tôi – trường 
học, bệnh viện, đập nước... Chúng ta có thể biến đổi Đồng bằng Cửu Long 
thành một Thung lũng Tennessee.” 

[Chúng tôi cũng xin mở ngoặc ở đây để chia xẻ với độc giả là khi theo 
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dõi bài diễn văn của TT Johnson trên tivi vào ngày 7 tháng 4, 1965 thấy ông 
nói đến hòa bình và phát triển kinh tế, chúng tôi tràn đầy hy vọng, mơ ước 
đến ngày phát triển trong hòa bình. Lúc ấy là giữa một thập niên được Liên 
Hiệp Quốc tuyên dương là Thập Niên của Phát Triển” (Decade of Develop-
ment). Các quốc gia ở Á Châu – trừ Trung Quốc- đang có những bước tiến 
thật nhanh.] 

Thực tâm của TT Johnson đi tim hòa bình được phản ánh bằng những 
cố gắng vừa công khai vừa kín đáo để thương thuyết với chính phủ VNDCCH 
như chúng tôi để cập trong cuốn ‘Tâm tư Tổng thống Thiệu’ được tóm tắt 
trong bảng ở cuối chương. 

Như vậy là không phải chỉ đến thời TT Nixon mới có đàm phán về hòa 
bình. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn lao: dưới thời TT Johnson, mục tiêu đi 
tìm hòa bình được nối kết giữa những cố gắng của cả chính phủ Hoa Kỳ, cả 
đồng minh của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đến thời Nixon thì mục tiêu này 
chỉ do mình ông Henry Kissinger đeo đuổi trong vòng bí mật để rồi cuối 
cùng thì che dấu sự thất bại toàn diện bằng một hiệp định. Cái tài giỏi của 
ông là đã bịp được cả thế giới để đổi bại thành thắng. 

v

Trong thập niên 1960, vì không thành công trên đường đi tìm hòa bình, 
TT Johnson đi tiếp tục cuộc chiến ngày một rộng lớn, vì như ông đã nói: “Tôi 
sẽ không là tổng thống đầu tiên để cho Đông Nam Á sụp đổ như Trung Hoa Quốc 
gia đã sụp đổ.” Ngày 28 tháng 7, 1965 ông lên tivi nói với quốc dân về con 
đường khó khăn và thật dài vẫn còn đó và có thể cần cả đến những tháng, 
những năm hay cả những thập niên để chiến thắng Cộng sản và giữ được 
một Miền Nam độc lập:[31] 

“Tôi đã hỏi Tư lệnh chiến trường, Tướng Westmoreland xem ông cần 
thêm gì nữa để chận đứng cuộc xâm lăng đang tăng mạnh. Ông ta đã trả lời 
và ta sẽ đáp ứng nhu cầu của ông ta. Chúng ta không thể bị bại trận bởi võ 
lực. Chúng ta sẽ chiến đấu ở Việt Nam.” 

Khi tuyên bố như vậy, dù không tiết lộ ra nhưng TT Johnson cũng đã 
biết trước là có thể cần tới 600,000 quân và từng tỷ đôla để chiến thắng.[32] 
Quyết định của ông là số quân đội cần thiết sẽ được điều động vào Miền 
Nam bất cứ khi nào Tướng Westmoreland yêu cầu. Sau này trong cuốn hồi 
ký “The Vantage Point”, TT Johnson viết về quyết định quan trọng của ông 
vào tháng 7, 1965:[33] 

“Khi ấy chúng ta đã thực sự nhảy vào cuộc chiến ở Việt Nam rồi.” 
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Tuy nhiên, như đã đề cập trên đây, ông vẫn tiếp tục đeo đuổi mục tiêu 
đi tìm hòa bình qua nhiều trung gian. Trong thời gian gần 2 năm (từ tháng 
4, 1965 tới tháng 2, 1967, tất cả có tới 20 đề nghị đàm phán (xem Bảng). Vì 
không thành công trong hòa bình nên ông lại leo thang chiến tranh cho đến 
khi giã từ vũ khí. 

Sau biến cố Mậu Thân, ông quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ hai, 
rồi tập trung giúp Phó TT Humphrey tranh cử với ông Nixon. TT Thiệu 
đánh ván bài liều giúp ông Nixon thắng cử. 

Cuốn sách “Khi Đồng Minh Thảo Chạy” bắt đầu từ thời điểm này. 
Tóm tắt những đề nghị đàm phán (1965-1967) thời Tổng thống Lyn-

don B. Johnson.(4)

1965
Tháng 4, 1965 
Tháng 4, 1965

Ngày 12-17 tháng 5, 1965

Tháng 6, 1965 
Tháng 7, 1965 

Ngày 28 tháng 7, 1965

Ngày 30 tháng 7, 1965

Ngày 1, tháng 8, 1965

Ngày 9 tháng 12, 1965

Qua trung gian chinh phủ Ấn Độ; 
Qua trung gian Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc 
(LHQ) U Thant;
Ngưng oanh tạc và thông báo cho Hà Nội mục 
đích là để Hà Nội đáp ứng;
Qua trung gian Thủ tướng Anh Wilson;
Phái đoàn Harold Davies, Đại diện Common-
wealth Anh tiếp theo đề nghị của Thủ tướng 
Wilson; 
TT Johnson gửi thư cho Tổng thư ký LHQ U 
Thant yêu cầu các thành viên và chính Liên 
Hiệp Quốc hỗ trợ đàm phán hòa bình;
Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, ông Goldberg gửi thư 
cho Hội đồng Bảo an LHQ đặt trách nhiệm và 
yêu cầu Hội đồng hỗ trợ lập trường đàm phán 
vô điều kiện của Hoa Kỳ; 
Đề nghị của hai chính phủ Ấn Độ và Yugoslavia 
đề nghị tái họp Hội nghị Geneva;
Chính phủ Anh đề nghị để 12 quốc gia (đã tham 
dự Hội nghị Geneva 1954 cùng với thành viên 
Ủy Hội Quốc tế Kiểm soát đình chiến) thuyết 
phục Hà Nội ngưng bắn và điều đình, TT John-
son tuyên bố hưởng ứng đàm phán vô điều kiện;
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Ngày 19, tháng 12, 1965

1966
Tháng 12, 1965 tới tháng 1, 1966

Tháng 6, 1966 

Tháng 8, 1966 

Ngày 31, tháng 8, 1966
 
Ngày 19 tháng 12, 1966

Ngày 30, tháng 12, 1966

1967
Ngày 8-13 tháng 2, 1967 - Tết

Ngày 8-13 tháng 2, 1967

Ngày 8 tháng 2, 1967

Ngày 15 tháng 2, 1967

Đức Giáo Hoàng Paul Vì đề nghị tạm ngừng 
chiến vào dịp Giáng sinh để hai bên tim cách 
ngồi vào bàn hội nghị. Tòa Bạch Ốc tuyên bố 
hưởng ứng. 

Hoa Kỳ ngưng oanh tạc Bắc Việt ngày 24 
tháng 12 và gửi 6 Phái đoàn của Tổng thống 
đi 34 thủ đô để liên lạc với 115 chính phủ giúp 
thương thuyết, thời gian ngừng băn kéo dài 
36 ngày và 15 giờ;
Phái đoàn ông Chester Ronning do chính 
phủ Canada gửi đi Hà Nội;
Hội nghị Á Châu: Ngoại trưởng Thái Lan, 
Mã lai Á, Phi Luật Tân đề nghị họp 17 nước Á 
châu mời các bên tham chiến tới hòa đàm;
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) U Thant 
đề nghị giải pháp ba bước tiến tới hòa bình;
Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, ông Goldberg gửi 
thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) 
U Thant đề nghị theo tinh thần của Giáo 
Hoàng Paul VI;
Ngoại trưởng Anh, ông Brown đề nghị họp 
ba chiều: Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH và 
chính phủ VNCH;

Hoa Kỳ ngung oanh tạc 5 ngày và 18 giờ, 
thông báo một số đề nghị về hòa bình;
Tổng thống Johnson viết thư cho Chủ tịch 
Hồ Chí Minh;
Tổng thống Johnson viết thư cho Đức Giáo 
Hoàng Paul VI nhờ yểm trợ nỗ lực hòa bình 
nhân dịp ngưng bom vào dịp Tết;
Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời thư TT 
Johnson. 
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Ngày 22-11-1963 Phó TT Johnson tuyên thệ trước Chánh án Sarah T. Hughes trên máy bay 

trước khi cất cánh bay từ Dallas về Washington. Hình: Time Magazine

TT Johnson họp bàn với các cố vấn 

về cuộc chiến Việt Nam. Bên phải ông 

là Ngoại trưởng Rusk, bên trái là Bộ 

trưởng Quốc Phòng McNamara. Hình: 

Libraryof Congress 



[ 440 ]   nguyễn tiến hưng

Những binh sĩ tác chiến đầu tiên đổ 

bộ vào Đà Nẵng (3/1965). Hình: Larry 

Borrows/ LIFE Magazine

Tháng 4, 1965: Ngay sau khi cho đổ bộ 

Đà Nẵng, Tĩ Johnson diễn thuyết tại Đại 

học Johns Hopkins kêu gọi đàm phán 

hòa bình, đề nghị viện trợ kinh tế để tái 

thiết cả Bắc và Nam Việt Nam. 



PHẦN VII 
CẬP NHẬT CUỐN “KHI ĐỒNG 

MINH THÁO CHẠY” 
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CHƯƠNG 24 
TRUNG QUỐC THOÁT VÒNG VÂY 
LIÊN XÔ NHỜ NIXON - KISSINGER 

Năm 1969 TT Nixon lên kế vị TT Johnson. Là người chống cộng nổi 
tiếng, ông đã từng tuyên bố “Cuộc chiến ở Việt Nam là một sự đương đầu 
chẳng phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng hay là giữa Hoa Kỳ và 
Việt Cộng mà chính là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.” “Bây giờ trong cương 
vị tổng thống, ông cho là có thể hòa hoãn được với Bắc Kinh để đối thù 
thành bạn. Cố vấn Kissinger giải thích: “Việc mở cửa Trung Quốc có 
thể sẽ giúp chúng tôi chấm dứt được nỗi đau đớn của chiến tranh Việt 
Nam.” Vấn đề là làm sao có thể hòa hoãn được? Chủ tịch Mao đã từng 
nói “chủ nghĩa đế quốc Mỹ là kẻ thù hung ác nhất của nhân dân toàn thể 
giới”: hận thù đối với nước Mỹ thật là sâu đậm. 

Nhưng rồi hoàn cảnh thay đổi: từ những xung đột với Ấn Độ đến 
những tranh chấp về lãnh thổ với Liên Xô, Trung Quốc đã lâm vào một 
tình huống khó khăn. Tới năm 1969 sự tranh chấp đã dẫn tới những trận 
giao tranh lớn. Moscow thay trục, chuyển thật nhiều quân từ Đông Âu 
tới vùng biên giới. Sau đó lại có tin Liên Xô sẽ oanh tạc căn cứ thử nghiệm 
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Vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 15 tháng 7, 1971 trên đài truyền hình NBC ở 
Burbank (California), Tổng thống Nixon loan báo một tin quan trọng. Ông 
tuyên bố sẽ đi thăm viếng Trung Quốc vào đầu năm tới, đồng thời tiết lộ 
về chuyển đi Bắc Kinh bí mật của Cố vấn Henry Kissinger để sắp xếp cuộc 
viếng thăm này. Lên tivi xong, Tổng thống và đoàn tùy tùng kéo nhau tới 
nhà hàng lịch sự Perino để ăn mừng. Mọi người hân hoan nâng ly chúc tụng. 
TT Nixon viết lại trong Hồi Ký: “Tôi chỉ nói có ba phút rưỡi, nhưng những lời 
tôi nói đã mang đến sự ngạc nhiên lớn lao nhất về ngoại giao trong thế kỷ này.”[1] 
Thật vậy, ngạc nhiên nhất là đối với các đồng minh của Hoa Kỳ đã không 
được tham khảo trước. Tại Sài Gòn, Tổng thống Thiệu hết sức bàng hoàng. 
Đúng hai tháng sau, ông mời chúng tôi từ Washington D.C. về gặp ông tại 
Dinh Độc Lập. Ngồi đối diện nhau lần đầu tiên, ông liền hỏi ngay: 

- “Ông là giáo sư ở Mỹ, theo ông thì người Mỹ đang làm trò gì đây?” (vì 
chưa quen biết nên TT Thiệu gọi chúng tôi bằng “ông.” Sau này thì gọi 
bằng “anh”). 

- “Thưa Tổng thống, tôi nghĩ họ đang bỏ rơi mình rồi,” chúng tôi trả lời. 
TT Thiệu trừng trừng nhìn chúng tôi, có vẻ như giật mình về câu đáp 

thẳng thừng này. Câu chuyện tiếp theo xoay quanh đề nghị của chúng tôi 
về việc điều đình hiệp thương với Miền Bắc như một bước đầu để tiến tới 
thống nhất trong hòa bình. 

Về diễn tiến “Mở Cửa Bắc Kinh, Đóng Cửa Sài gòn” thì chúng tôi đã đề 
cập tới trong cuốn sách Tâm tư Tổng Thống Thiệu. Chúng tôi có viết: “Ngay 

nguyên tử của Trung Quốc. Như vậy, “Liên Xô đã trở nên mối đe dọa lớn 
lao nhất đối với TQ,” ông Kissinger bình luận, “và TQ đang muốn có 
được một bảo đảm chiến lược, một sự nới lỏng vòng vây của Liên Xô.” 

Rút cuộc, khi lâm nguy Trung Quốc đã đến với Hoa Kỳ vì hai ông 
Nixon-Kissinger đã nối vòng tay lớn để tiếp cứu. Mọi việc làm trong 
vòng bí mật, không tham khảo với chính phủ, Quốc Hội để tính toán 
cho kỹ lưỡng những bước đi trong tiến trình xoay ngược thế cờ. Mở 
được cửa Bắc Kinh rồi thì đóng cửa Sài Gòn lại ngay, vì Việt Nam không 
còn phải là địa điểm chiến lược nữa: Trung Quốc đã trở thành người 
bạn đồng hành. 

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã phải trả một cái giá cho những hành động vội 
vàng, thiếu khôn ngoan của hai ông Nixon và Kissinger. Bốn mươi năm 
sau, ta mới thấy cái giá ấy nó đã đắt đỏ như thế nào. 
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từ 1969, năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Nixon đã nhắn nhủ Bắc 
Kinh qua mối lái.” Chính TT Nixon cũng viết trong Báo cáo Năm 1972 gửi 
Quốc Hội Hoa Kỳ: “Vào tháng Giêng, 1969 khi vừa nhận chức tổng thống tôi 
đã tin chắc rằng chính sách đối với Trung Quốc sẽ phải là một phần cốt yếu của 
chính sách ngoại giao mới của Hoa kỳ.” Như vậy có nghĩa là chính TT Nixon đã 
có sáng kiến muốn hòa hoãn với Trung Quốc. Tại sao như vậy? Là vì: “Trung 
quốc và Hoa kỳ chia sẻ nhiều quyền lợi song hành và có thể cùng nhau hành động 
để làm cho đời sống của nhân dân hai nước thêm phong phú.”[2]

Nhưng về phía Trung Quốc, sự hận thù của Bắc Kinh đối với Washing-
ton thì đã sâu đậm từ trên hai thập kỷ. Trung Quốc gọi Hoa Kỳ là “con cọp 
giấy”, là “chúa trùm đế quốc.” Ông Mao Trạch Đông còn tuyên bố “Chủ 
nghĩa đế quốc Mĩ là kẻ thù hung ác nhất của nhân loại.” Câu hỏi đặt ra là tại 
sao Chủ tịch Mao lại đáp ứng sáng kiến của TT Nixon, con người diều hâu 
chống cộng có tiếng? 

Và một câu hỏi nữa: tại sao hai bên lại tính chuyện giao hảo vào năm 1969?
Ngày nay, nhờ có thêm được những tài liệu giải mật của “National Se-

curity Archive” nên chúng tôi mới hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện. Đó là: 
vào lúc Trung Quốc gặp phải một hoàn cảnh cực kỳ hiểm nghèo - bắt đầu từ 
mùa Xuân 1969 với những xung đột về biên giới với Liên Xô - ông Mao đã 
đến với Mỹ. Thời điểm này nhằm ngay lúc TT Nixon vừa đăng quang. Tân 
tổng thống đã muốn có được một thành tích vẻ vang về ngoại giao cho sớm. 
Ý muốn của ông lại trùng hợp với chiến lược của Cố vấn Kissinger là thiết 
lập một ‘trật tự an ninh mới’ cho thế giới dựa vào ba cái trục ‘Tripolarity’: 
Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc. Cho nên hai ông đã nắm ngay lấy cơ hội để 
đánh ván bài ‘China Card’ giúp cho Trung Quốc thoát được đại họa bị Liên 
Xô tấn công bằng nguyên tử, rồi khai thác sự tranh chấp Trung - Xô, nối tay 
với Trung Quốc để cân bằng sự đe dọa của Liên Xô. Ván bài này mở thật rộng 
cánh cửa cho Bắc Kinh, đem tới cho Trung Quốc cơ may là tiếp thu được 
những khối lượng tư bản lớn lao, và hầu như toàn bộ kỹ thuật của Mỹ, Âu 
Châu và Nhật Bản. Ngày nay thì Trung Quốc đã trở thành một cường quốc 
và hết còn nối tay với Mỹ. Cái nghịch lý là Trung Quốc lại đang lật ngược thế 
cờ để đánh ván bài ‘Russian Card’: khai thác sự căng thẳng giữa Nga - Mỹ, 
nối tay với Nga Xô để cân bằng sức mạnh của Mỹ tại Á Châu. 

Tài liệu National Security Archive về những diễn tiến hậu trường vào 
năm 1969 có tới 28 văn kiện, gồm các báo cáo của CIA, Bộ Ngoại Giao Mỹ, 
các tòa đại sứ hay lãnh sự Mỹ gửi về Washington từ Hồng Kông, Đài Loan, 
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Teheran (Iran), Moscow, Pháp, Liên Hiệp Quốc về tác động của sự căng 
thẳng Trung - Xô đối với việc hai bên xích lại gần nhau. Chúng tôi tóm tắt 
những gì đã nghiên cứu thêm từ hồi ký ông Kissinger cùng với những điểm 
chính của tài liệu này như sau: 

BỐI CẢNH: TRANH CHẤP MUÔN ĐỜI GIỮA TRUNG - XÔ 
VỀ LÃNH THỔ[3] 

Tranh chấp về lãnh thổ ở biên giới Trung-Xô dài tới 4.380 cây số (2,738 
miles) thì đã âm ỷ từ lâu. Vào khoảng năm 1900 Nga Hoàng và Nhà Thanh 
phải ký một thỏa thuận gọi là “Hiệp ước Bắc Kinh” để giải quyết vấn đề. 
Nhưng Trung Quốc rất ấm ức, cho răng hiệp ước này thiếu công bình, và 
Nga Hoàng đã thừa lúc nhà Thanh quá yếu chiếm đoạt một phần lãnh thổ 
của Trung Quốc ở Miền Siberia. Tuyến phân chia lãnh thổ gồm ba con sông: 
Sông Argun, Sông Amur và Sông Ussuri. Tại sông Ussuri, vạch chia ranh 
giới lại được vẽ về phía tay phải, gần Trung Quốc, có nghĩa là Nga Hoàng đã 
sát nhập các hòn đảo trên con sông này vào lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, từ 
năm 1950 hai nước đã cố gắng bỏ qua sự tranh chấp để xích lại gần nhau vì ý 
thức hệ. Vả lại vừa mới tiến vào Bắc Kinh cho nên ông Mao còn rất cần viện 
trợ của Liên Xô. Nhưng chẳng bao lâu hai bên lại có những bất bình: 

Năm 1959 Liên Xô rút hết cố vấn kỹ thuật, rồi cắt luôn viện trợ cho TQ. 
Từ đó, những xô xát nhỏ thường xuyên xảy ra ở biên giới Tháng 5, 1962: 
khoảng 60.000 người dân thiểu số ở Tân Cương đã trốn qua biên giới để lẫn 
vào lãnh thổ Liên Xô. Bắc Kinh cho rằng chính Moscow đã xúi giục đoàn 
người này để gây khó khăn, làm mất mặt cho Trung Quốc. Hai năm sau, ông 
Mao tâm sự với một phái đoàn của phe Xã Hội Nhật rằng “Nga Hoàng Tsar 
đã xâm chiếm một phần lớn đất đai của Trung Quốc tại miền Siberia, rồi 
lấn sang phía Đông cho tới tận miền Kamchatka: Trung Quốc chúng tôi còn 
chưa tính toán sổ sách với Nga đâu.” Chuyện này lọt ra ngoài, lãnh đạo Xô 
Viết Nikita Khrushchev nghe vậy hết sức tức giận. 

Tới năm 1966 thì sự tranh chấp trở nên căng thẳng. Moscow bắt đầu 
xoay trục: di chuyển quân đội từ Đông Âu về biên giới Trung - Xô. Số sư đoàn 
Nga đóng ở biên giới Trung Quốc tăng từ 12 sư đoàn dần dần lên trên 40 sư 
đoàn. Rồi Nga lại ký với Mongolia (sát với TQ) một Hiệp ước Hữu Nghị, cho 
phép Nga đóng quân và lập các căn cứ quân sự ở nước này. 
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MÙA XUÂN 1969: GIAO TRANH DỮ DỘI TẠI BIÊN GIỚI[4] 

• Biến cố sông Ussuri 
 Đầu năm 1969 thì có trận chiến lớn. Tại con sông Ussuri, có một 

hòn đảo hoang vu mà Trung Quốc gọi là Chenpao (hay Zhenbao - 
珍宝岛, Trân Bảo đảo) và Nga gọi là Damansky. Trung Quốc cho 
rằng vì đảo này nằm gần bờ đất Trung Quốc hơn nên thuộc về lãnh 
thổ Trung Quốc. Nga thì cho rằng theo biên giới lịch sử, toàn thể 
lòng sông Ussuri thuộc về Nga. 

 Ngày 2 tháng 3, 1969 (ngay sau khi Nixon nhậm chức): theo thông 
tấn Nga thì 300 người lính Trung Quốc trên đảo Ussuri đã bắn vào 
đội tuần tiễu của Nga, sát hại 25 người và gây thương tích cho 14 
người. Theo tin của Trung Quốc thì Nga đã đột nhập đảo Chenpao 
tới 16 lần kể từ năm 1967, trong đó tám lần xẩy ra vào năm 1969. 
Lãnh đạo Bắc Kinh thấy cần phải có ngay một hành động cứng rắn 
để chận trước sự khiêu khích của Liên Xô. 

 Ngày 15 tháng 3, 1969 lại có đụng độ quân sự nữa tại sông Ussuri. Lần 
này thì giao tranh thật dữ dội, kéo dài tới 9 giờ. Xe tăng, thiết giáp, đại 
pháo, rốc két đều được xử dụng và hai bên đều tổn thất nặng. Sự tổn 
thất thực sự của cả hai bên cho tới ngày nay thì cũng chưa được tiết 
lộ, nhưng được ước lượng là số tử thương về phía Trung Quốc tới 800 
người, về phía Liên Xô: 59 tử thương và 94 bị thương. 

• Biến cố sông Amur 
 Sau Ussuri là tới giao tranh lẻ tẻ tại sông Amur vào những ngày 

12-28 tháng 5, 1969. Sau đó tới những xung đột tại biên giới ở Tân 
Cương vào ngày 20 tháng 5 và 10 tháng 6. 

• Biến cố hồ Zhalanashkol 
 Ngày 13 tháng 8, 1969 một đại đội gồm 30 người đi tuần tiễu ở biên 

giới trong khu vực thuộc về Trung Quốc. Bất thần quân đội Liên Xô 
tiến qua biên giới tấn công và sát hại toàn bộ đại đội, rồi trấn chiếm 
luôn cả khu vực. Moscow cho rằng cuộc tấn công này đã được châm 
ngòi do những vi phạm lãnh thổ thường xuyên của quân đội Trung 
Quốc. Liên Xô còn nói có thể là chính ông Mao đã sắp xếp sự khiêu 
khích này giống như biến cố ở đảo Chenpao (Zhenbao) năm tháng 
trước đó. Bằng cớ là làm sao quân đội Trung Quốc đi tuần tiễu mà 
lại mang theo những máy thu hình, thu âm, và cả một máy chụp 
hình loại chuyên nghiệp nữa. 
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NHỮNG DIỄN TIẾN Ở HẬU TRƯỜNG[5] 
Cuối tháng 7 - đầu tháng 8, 1969, trong chuyến đi của TT Nixon viếng 

thăm Á Châu (có ghé Sài Gòn thăm TT Thiệu) thì trên đường về Washing-
ton ông đã gặp Thủ thường Pakistan là Yahya Khan ở Romania. TT Nixon 
yêu cầu ông này gửi một thông điệp hữu nghị tới Bắc Kinh. Ông Khan cho 
Kissinger biết ông Chu rất lo ngại về ý đồ của Liên Xô và đã sẵn sàng nhượng 
bộ về việc tranh chấp lãnh thổ, nhưng lo ngại Liên Xô có thể tấn công trước 
để đánh phủ đầu (preemptive attack). Nếu việc này xảy ra thì “Trung Quốc 
sẽ phản ứng và cuộc chiến sẽ là “vô biên (know no boundaries?)”. Ông Kiss-
inger tháp tùng TT Nixon nhưng khi về Washington thì chỉ thông báo sơ 
qua cho Ngoại trưởng Roger. 

Ngày 16 tháng 8, 1969: ông Allen S. Whiting, một học giả chuyển về 
Trung Quốc nổi tiếng, trước đây đã làm việc ở vụ Tình Báo và Nghiên Cứu 
tại Bộ Ngoại Giao và tại Tòa Lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông viết cho ông Kissinger 
một văn thư để khẩn báo là “sự chuyển quân lớn lao của Liên Xô tới vùng 
biên giới báo hiệu là Moscow sắp tấn công Trung Quốc... Liên Xô có thể 
dùng cả khí giới nguyên tử.” Whiting nhấn mạnh hai điểm: thứ nhất, nên 
cho Bắc Kinh biết là Mỹ không có cấu kết gì với Liên Xô cả; và thứ hai, khủng 
hoảng Trung - Xô đưa tới cho Mỹ một cơ hội để giao hảo với Trung Quốc. 
Nghe vậy, Kissinger vui vẻ, bảo Whiting viết một báo cáo để ông đưa cho TT 
Nixon. Whiting thức suốt đêm viết báo cáo này. 

• Ngày 27 tháng 8, 1969, Giám đốc CIA Richard Helms công khai cho 
báo chí biết Trung Quốc đang tham khảo các nước anh em ở Âu châu 
về khả năng Liên Xô có thể tấn công phủ đầu các căn cứ nguyên tử 
của mình. 

• Ngày 4 tháng 9, 1969, Tòa Đại sứ Mỹ ở Iran gửi mật điện về Bộ Ngoại 
Giao báo cáo về cuộc gặp gỡ với Trung tướng Liên Xô Sergei Kra-
khmalov, Tham vụ quân sự tại Teheran. Ông này cho biết Liên Xô 
muốn Mỹ cùng nối tay để tấn công Trung Quốc và nói: “Moscow sẽ 
không ngần ngại dùng khí giới nguyên tử nếu Trung Quốc tấn công với 
tầm cỡ lớn.” 

• Cùng ngày 4 tháng 9, Tòa Đại sứ Mỹ ở Moscow cũng gửi điện tín 
báo cáo rằng nhiều lý do cho thấy Liên Xô sẽ không tấn công trước, 
nhưng vì Liên Xô cho rằng “bè lũ Mao” là “sự đe dọa cho toàn cầu” 
cho nên nếu tranh chấp biên giới cứ leo thang thì sẽ có khả năng là 
Liên Xô sẽ trừng phạt và dạy cho Bắc Kinh “một bài học làm gương.” 
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• Ngày 5 tháng 9, 1969, Phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc báo cáo 
thêm: ông Michael Newlin, nhà ngoại giao Mỹ trong phái đoàn 
có được một nhà ngoại giao Liên Xô cho biết thái độ cứng rắn với 
Trung Quốc: “Trung Quốc sẽ lầm nếu cho rằng Liên Xô sẽ ‘nhượng 
bộ’ hay là Kremlin sẽ không dùng những gì còn nặng hơn cả khí giới 
nguyên tử chiến thuật (tactical nuclear weapons). 

• Ngày 16 tháng 9, 1969, theo Kissinger thì một nhà báo Nga tên là 
Victor Louis có bình luận trên tờ London Evening News về khả năng 
không quân Nga có thể oanh tạc căn cứ thử nghiệm nguyên tử của 
TQ ở Tân Cương. Kissinger kết luận “Liên Xô đã trở nên mối đe dọa 
lớn lao nhất đối với TQ, và TQ đang muốn có được một bảo đảm 
chiến lược, một sự nới lỏng vòng vây của Liên Xô.” Theo tài liệu mới 
giải mật thì không phải chỉ có nhà báo viết trên báo mà chính KGB 
đã cho Mỹ biết: 

• Ngày 18 tháng 9, 1969: một nhân viên tình báo Liên Xô (KGB) đội 
lốt nhà ngoại giao tên là Boris Davydo đã tiếp xúc với ông William 
Steariman (nhân viên trong vụ Tình báo và Nghiên cứu của Bộ 
Ngoại Giao) để hỏi thẳng thừng xem “phản ứng của Mỹ sẽ như thế 
nào nếu như Moscow giúp (cho cả Nga và Mỹ) giải quyết được một 
vấn đề trong mục tiêu chống việc lan tràn khí giới nguyên tử (nu-
clear proliferation) bằng cách tấn công các căn cứ khí giới nguyên 
tử của chính Trung Quốc.” Cho tới nay, hồ sơ Stearman’s Memcon 
cũng chưa được tiết lộ. 

• Ngày 23 tháng 9, 1969 Bộ trưởng Ngoại Giao Pháp Shumann cũng 
cho TT Nixon biết về việc Liên Xô đã thông báo cho đảng Cộng Sản 
Úc là điện Kremlin sẽ đi xa tới mức nào để Bắc Kinh biết rằng Liên 
Xô thực sự sẽ hành động (meant business) chứ không phải là chì nói 
miệng. 

• Tới mùa Thu 1969 lãnh đạo Bắc Kinh, đặc biệt là ông Mao và Tướng 
Lâm Bửu hết sức trăn trở, căng thẳng và nghi ngờ về ý đồ của Liên 
Xô đang dùng việc đề nghị đàm phán về biên giới làm bình phong để 
đánh lén Trung Quốc. Lo ngại đến độ ông Mao đã phải trốn khỏi Bắc 
Kinh ( fled Beijing”) và ngày 18 tháng 10, đã đặt lực lượng nguyên tử 
phôi thai của mình vào tình trạng báo động. Đây là lần đầu tiên và 
duy nhất đã có lệnh này” (theo như viện Nghiên cứu chiến lược của 
CNA).[6] 
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Theo diễn biến trên đây, ta thấy việc Liên Xô tính dùng nguyên tử tấn 
công Trung Quốc năm 1969 là có thực. Liên Xô đã thăm dò Mỹ xem có đồng 
ý và nối tay với họ hay không? Mỹ đã chối ra và còn cho thấy là đứng về phe 
Trung Quốc. Như vậy là TT Nixon đã thay đổi 180 độ về quan niệm và chính 
sách. Khi còn làm Phó Tổng thống thời Eisenhower ông đã khẳng định rất 
rõ ràng: “Cuộc chiến ở Việt Nam là một sự đương đầu - chẳng phải là giữa Việt 
Nam Cộng Hòa và Việt Cộng hay giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng- mà chính là giữa 
Hoa Kỳ và Trung Cộng” Ông Nixon là người hăng say nhất trong việc thi 
hành thuyết Đôminô ngăn chận “làn sóng Đỏ” khỏi tràn xuống Đông Nam 
Á. Bây giờ thì khác: lên chức tổng thống ông muốn có ngay được một thành 
tích vẻ vang về ngoại giao. Ít có tổng thống Mỹ nào nổi tiếng về thành tích 
đối nội: tăng thuế cũng kẹt mà giảm thuế cũng bị chỉ trích. Cho nên các tổng 
thống thường quan tâm hơn vào chính sách đối ngoại. TT Nixon viết cho 
Quốc Hội Hoa Kỳ: “Chuyến công du sắp tới của tôi tại Bắc Kinh là một bước đi 
cần thiết, một bước thật dài để xây dựng một cơ cấu bền vững cho hòa bình 
thế giới.”[7] 

Quan niệm của TT Nixon lại đi sát với lập trường của Cố Vấn Henry 
Kissinger. Kissinger viết lại trong hồi ký: “Việc mở cửa Trung Quốc có thể 
sẽ giúp chúng tôi chấm dứt được nỗi đau đớn của chiến tranh Việt Nam... 
Nếu chấm dứt được sự ly gián với một dân tộc vĩ đại như Trung Quốc thì 
đứng về phương diện nhân loại cũng như trên bình diện viễn tượng hòa 
bình của thế giới, chắc chắn sẽ mang tới một làn không khí mới, nó sẽ nhắc 
lại cho ta cái ý niệm là Hoa Kỳ có khả năng làm được những gì trong cương vị 
là lãnh đạo của thế giới.”[8] Kissinger cho rằng Việt Nam là một nước nhỏ 
bé, ở “xa xôi nước Mỹ với khoảng cách xa nhất mà trái đất này cho phép” thế 
mà vấn đề Việt Nam đã được thổi phồng lên như một vấn đề đại sự, vấn đề 
của thế giới. Giải quyết được chiến tranh Việt Nam thì sẽ cho phép Hoa kỳ 
xây dựng được một cơ cấu mới cho an ninh thế giới dựa vào ba cái trục hình 
tam giác giữa Mỹ, Nga và Trung - “Tripolarity” hay “Triangular Relation-
ship.” Vì vậy khi Trung Quốc lâm nguy thì hai ông cho rằng cơ hội đã đến để 
thực hiện ước mong của mình. 

NIXON - KISSINGER GỬI NHỮNG TÍN HIỆU TRẤN AN VÀ 
ỦNG HỘ BẮC KINH 

• Ngày 29 tháng 9, 1969 ông Kissinger nộp một bàn ghi nhớ cho TT 
Nixon về việc nhân viên KGB là Davydo đã thăm dò Mỹ như trên 
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đây. Ông e ngại những cuộc thăm dò như thế này nếu cứ tiếp diễn sẽ 
có thể làm cho Trung Quốc hiểu lầm rằng Mỹ và Liên Xô đang cấu 
kết với nhau. Vì vậy Kissinger đề nghị tổng thống chấp thuận một 
văn bản yêu cầu Bộ Ngoại Giao soạn thảo một hướng dẫn để gửi cho 
các tòa đại sứ Mỹ phải “gạt bỏ đi (deploring) những báo cáo về kế 
hoạch của Liên Xô nhằm đánh phủ đầu Trung Quốc.” TT Nixon 
chấp thuận. Như vậy là Kissinger đã gửi tín hiệu rõ ràng cho cả Bắc 
Kinh lẫn Moscow là Mỹ không những không cấu kết với Liên Xô mà 
còn đứng về phía Trung Quốc. 

• Để làm cho sự việc rõ ràng hơn nữa, ngày 6 tháng 10, 1969, TT Nix-
on và Cố vấn Kissinger nghe theo đề nghị của ông Marshall Green, 
Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao, quyết định rút khu trục hạm của Mỹ ra 
khỏi eo biển Đài Loan (gửi thêm tín hiệu cho Bắc Kinh). 

• Tiếp theo là những tín hiệu công khai khác nữa: 
 * Tháng 12, 1969: Mỹ cho phép những công ty con của các hãng Mỹ ở 

ngoại quốc được tham gia những nghiệp vụ giữa Trung Quốc và đệ 
tam quốc gia. 

 * Tháng 3, 1970: cho phép một số công dân Mỹ được phép đi Trung 
Quốc. 

 * Tháng 4, 1970: các công ty Mỹ được xuất cảng những món hàng phi 
chiến lược sang Trung Quốc. 

 * Tháng 3, 1971: bỏ lệnh cấm tất cả những người mang thông hành 
Mỹ du lịch tại Trung Quốc. 

 * Tháng 4, 1971: chính TT Nixon tuyên bố bỏ hẳn lệnh cấm vận kéo 
dài suốt hai mươi năm. 

Bỏ cấm vận là tín hiệu rõ ràng nhất về việc Mỹ ủng hộ Trung Quốc, cho 
nên Bắc Kinh bấy giờ mới dứt khoát theo Mỹ, dẫn đến chuyến thăm Bắc 
Kinh của TT Nixon vào tháng 2, 1972, khai mạc “một tuần lễ làm thay đổi 
cục diện thế giới? như ông viết lại. Thấy vậy Liên Xô khỏi cần dò xét thêm 
về phản ứng của Mỹ, cho nên đã đề nghị đàm phán về lãnh thổ và Bắc Kinh 
chấp thuận. 

* Tháng 5, 1971: mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn. 
Như chúng tôi đã viết trong cuốn Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, Kissinger 

kể lại: “Ngày 31 tháng 5, 1971, chúng tôi nhận được một thông điệp kỳ thú 
nhưng bí ẩn của ông Hilaly, Đại sứ Pakistan” nói tới “Một bức điện văn dài 
đang được mang tay đến qua kênh Pakistan.” Và ngày 2 tháng 6, thông điệp 
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của ông Chu đã tới, xác định là chính phủ Trung Quốc chấp nhận đề nghị 
tiếp một sứ giả của Hoa Kỳ: “Thật khó mà diễn tả ra được hết cái cảm giác nhẹ 
nhõm hẳn đi của tôi lúc ấy.” Chúng tôi gọi ngày này là ngày lịch sử (31 tháng 5, 
1971) vì ngày mà ông Kissinger cảm thấy nhẹ nhõm cũng chính là ngày ông 
bí mật và thẳng tay bỏ rơi VNCH. Diễn tiến từ lúc này về việc “bắt được tay 
ông Mao, buông ngay tay ông Thiệu” như thế nào thì chúng tôi đã đề cập tới 
trong cuốn sách trên. 

Nhìn lại lịch sử, ta thấy rõ ràng là rút cuộc, khi Trung Quốc phải đối 
diện với khả năng bị Liên Xô tấn công nguyên tử thì hai ông Nixon và Kiss-
inger đã nối vòng tay lớn để tiếp cứu. Nếu như Trung Quốc đã thực sự cùng 
với Hoa Kỳ để xây dựng một trật tự an ninh mới cho hòa bình thế giới như 
ông Kissinger quan niệm, hay đã trở thành người bạn đồng hành với Hoa Kỳ 
để “cùng nhau hành động cho đời sống của nhân dân hai nước thêm phong phú” 
như TT Nixon viết cho Quốc Hội Mỹ vào năm 1972 thì đã quá tốt.[9] Và 
chiến lược dùng con cờ Trung Quốc (playing the China card) để cân bằng 
với Nga Xô đã thành công mỹ mãn. 

MƯU LƯỢC THÂM SÂU CỦA TRUNG QUỐC 
Bây giờ chính Trung Quốc đang lật ngược ván bài: Bắc Kinh dùng con 

cờ Nga Xô (“playing the Russian card”) để cân bằng sức mạnh của Mỹ tại Á 
Châu. Việc Bắc Kinh xích lại gần Moscow là một chủ đề đang được truyền 
thông thế giới rất quan tâm. Vì vậy nhiều người rất lo ngại về sự nguy hiểm 
của một cái trục quyền lực Trung-Xô đang thành hình (xem Chương 26). 

Cho nên, bốn mươi năm sau ta mới thấy cái giá ‘mở cửa Bắc Kinh’ một 
cách vội vàng nó đắt đỏ như thế nào. Hai ông Nixon-Kissinger đã đơn 
thương độc mã, làm mọi việc trong vòng bí mật, không tham khảo với chính 
phủ, Quốc Hội để tính toán cho kỹ lưỡng và cẩn thận từng bước, làm sao cho 
có đi có lại trong tiến trình đảo chiều chính sách, và làm sao để tránh được 
cái cảnh gậy ông đập lưng ông. Trong những cuộc họp kín tại Bắc Kinh thì 
kể cả chính ông William Rogers, Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng không 
được tham dự. 

Với sức mạnh quân sự và kinh tế lớn lao, ngày nay Trung Quốc đang nổi 
lên như con rồng ở Á Châu Thái Bình Dương. Cái nguy là chính Hoa Kỳ cũng 
đang bị đe dọa. Một bước lùi, hai bước tiến: Chủ tịch Mao Trạch Đông đã 
nhún nhường, lùi lại một bước để ngày nay Chủ tịch Tập Cận Bình tiến lên 
hai bước. Mưu lược của Trung Quốc thật là thâm sâu. 
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Quân đội Trung Quốc đối đầu với Liên 

Xô tại Damansky (Zhenbao), vài tuần 

trước cuộc đụng độ ngày 2 tháng 3 

năm 1969. Hình: AFP

Một đơn vị biên phòng trên đảo Dam-

ansky năm 1969. Hình: TASS
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Tổng thống Mỹ R. Nixon và Chủ tịch 

Mao Trạch Đông. Hình: Foreign Policy

Chủ tịch TQ Mao Trạch Đông và 

Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. 

Hình: China File



CHƯƠNG 25 
MỞ TUNG 2 LỐI VÀO BIỂN ĐÔNG 

MẬT ĐIỆN VỀ TRẬN HOÀNG SA 

Tại sao ngày nay Trung Quốc có ưu thế ở Biển Đông dễ dàng như 
vậy? Một trong những lý do là vì cửa vào vùng này đã được rộng mở từ 
bốn mươi năm trước rồi. Năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa 
không phải chỉ là để tìm dầu lửa, mục đích xa hơn còn là để thử xem Hoa 
Kỳ có phản ứng gì không sau khi đã rút khỏi Miền Nam, nơi đã từng là 
tiền đồn ‘ngăn chận Trung Cộng.’ Hoa Kỳ không phản đối gì, lại còn nói 
rõ (để cho Trung Quốc biết?) là “lực lượng quân sự Mỹ không có dính 
líu gì vào vụ này đâu.” Chuyện lạ là Bộ Ngoại Giao dưới sự lãnh đạo của 
Bộ trưởng Henry Kissinger còn khuyên can TT Thiệu “Đừng đụng độ 
với Trung Quốc về mấy hòn đảo” một điều mà 40 năm sau, chính tác 
giả cũng mới biết. 

Trước Hoàng sa, một cái chốt ở phía Bắc - eo biển Đài Loan - cũng 
đã được khai thông. Như vậy là Bắc Kinh có thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ 
cần mua thời gian để chuẩn bị chờ cho tới khi nào thật mạnh mới ra tay. 
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N gười dân chài làm ăn thường thường là cần cù, lương thiện. Nhưng 
khi người lính đội lốt dân chài lẩn vào ngư dân đi đánh cá thì thật 
là nguy hiểm, dù đánh cá ở Scarborough, Kinsaku hay Hoàng Sa. 

Vào tháng 2, 1959 ngư thuyền Trung Quốc (TQ) đưa người vào đánh cá trên 
Hoàng Sa. Không biết là dân chài thật hay dân chài giả, Tổng thống Diệm 
cho lệnh bắt giữ rồi trục xuất ra ngay. Bộ Ngoại Giao Mỹ dưới sự lãnh đạo 
của Ngoại trưởng Foster Dulles không e ngại TQ trả đũa, cũng không ngăn 
chận TT Diệm.[1] Tới 1974. ngư thuyền Trung Quốc lại quay về Hoàng Sa, 
nhưng lần này thì có chiến hạm đi theo. TT Thiệu ra lệnh “mời” những tầu 
này ra. Khi chiến hạm cứ tiến vào, Hải quân VNCH khai hỏa. Trận chiến kéo 
dài một ngày. Thấy Biển Đông khói lửa, Bộ Ngoại Giao dưới sự lãnh đạo của 
Ngoại trưởng Henry Kissinger liền can ngăn TT Thiệu hãy ngừng lại, đừng 
đụng độ với Trung Quốc thêm nữa! 

Câu chuyện đáng buồn này thì tới bây giờ chính tác giả cũng mới có 
được văn bản chính thức để biết rõ chi tiết. Như vậy thì hóa ra: ý nghĩa 
của trận Hoàng Sa thật sâu xa: về thực tế, là để bảo tồn lãnh thổ, nhưng về 
mặt nguyên tắc, nó phản ảnh một cố gắng - hoàn toàn ngoài sức mạnh của 
VNCH - để ngăn chận Trung Quốc khỏi tràn xuống Biển Đông. Chiến được 
Hoàng Sa xong, không thấy Mỹ phản ứng gì là Trung Quốc nhẹ nhõm, yên 
tâm chuẩn bị. Ngày nay thì Trung Quốc đã thật mạnh nên có thể cho cả 
ngư thuyền, cả chiến hạm ra vô vùng Lưỡi Bò một cách tự do. Rồi đem cả 
dàn khoan khổng lồ tới Hoàng Sa để khai thác dầu lửa, điều công binh tới 
Trường Sa để xây đường bay, chẳng cần để ý tới hải phận hay ‘Công ước Luật 
Biển UNLOS’ hay ‘vùng đặc quyền kinh tế’, hay ‘nguyên tắc hành xử COC’. 

v 

KHAI THÔNG HAI LỐI VÀO BIỂN ĐÔNG 
Qua ngả Hoàng Sa 
Quân đội Mỹ vừa rút đi xong, Trung Quốc (TQ) đã muốn tìm hiểu 

xem thực sự Mỹ có can thiệp trở lại hay không, Washington có thay đổi lập 
trường ngăn chận Trung Cộng hay không? Đó là một lý do trong những lý 
do dẫn đến biến cố Hoàng Sa ngay đầu năm 1974. Đây là cảm tưởng chúng 
tôi có được sau khi hàn huyên với TT Thiệu về biến cố này. Thừa lúc Miền 
Nam mất hẳn sự yểm trợ của quân lực Mỹ, lại sắp hết cả viện trợ, TQ lấn 
chiếm Hoàng Sa. Nhưng dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã, Hải quân VNCH 
vẫn chống trả. Ngày 18 tháng 1, ông Thiệu bay ra tận Đà Nẵng, lấy giấy ra viết 
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tay thẳng cho Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên 
Hải). Trên đầu trang ông viết: Chỉ thị cho Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên 
hải”: “Thứ nhất là tìm đủ mọi cách ôn hòa mời các chiến hạm Trung Cộng ra 
khỏi lãnh thổ VNCH. Thứ hai, nếu họ không thi hành thì được nổ súng cảnh cáo 
trước mũi các chiến hạm này và nếu họ ngoan cổ thì toàn quyền xử dụng vũ khí để 
bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ VNCH” Viết lệnh xong, ông Thiệu cất giọng: Anh 
Thoại, đến đây và đọc trước mặt tôi đây, có gì không rõ ràng thì cho tôi biết ngay 
từ bây giờ. ”[2] 

Dù bị mất Hoàng Sa nhưng Hải quân VNCH đã gây tổn thất lớn cho đối 
phương như nhiều nguồn đã đề cập. Theo ông Thoại thì Hộ tống hạm Kro-
nstat 274 của Trung Quốc bị bắn chìm. Vì tầu này là soái hạm nên hầu hết 
bộ tham mưu đều tử trận gồm cả Đô đốc Phương Quang Kinh, Tư lệnh Phó 
của Hạm đội Nam Hải, 4 đại tá, 6 trung tá, 2 thiếu tá, 7 sĩ quan cấp úy và một 
số đoàn viên. Ngoài ra, Trục lôi hạm số 389 và số 396 bị hư hại nặng.  Về phía 
VNCH: Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ 10) bị bắn chìm, chỉ huy trưởng Ngụy 
Văn Thà cùng với 24 chiến sĩ tử thương và 26 mất tích. Khu trục hạm Trần 
Khánh Dư (HQ 4) bị hư hại với hai tử thương; Tuần dương hạm Trần Bình 
Trọng (HQ 5) bị hư hại với hai tử thương; Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt 
(HQ 16) chịu một tử thương và 14 chiến sĩ trôi dạt trên xuồng cao su về Quy 
Nhơn. Ngoài ra còn hai nhân viên người nhái tử thương trên đảo và 28 quân 
nhân bị bắt làm tù binh. Có tin là ông Mao Trạch Đông đã cho tới hơn 40 
chiến hạm đến vùng biển Việt Nam để làm lá chắn cho Hoàng Sa sau ngày 
đánh chiếm.[3] 

Sau hải chiến, TT Thiệu ra lệnh cho Không Quân oanh kích phản công 
Khi chúng tôi hỏi TT Thiệu về trận này và nhắc lại là đầu năm 1974 ông 

có chỉ thị phải báo cáo cho thật trung thực và tình hình viện trợ Mỹ, chúng 
tôi đã trình bày là về tiếp liệu, quân nhu và quân cụ thì chúng tôi không biết 
rõ, nhưng về ngân sách dành cho Việt Nam thì sắp hết rồi vì Quốc hội Mỹ đã 
bắt đầu cắt xén rất mạnh tay. Rồi hỏi ông là tại sao ông biết đã đến lúc cạn 
kiệt rồi mà vẫn còn chống cự cả Trung Quốc. Ông không trả lời thẳng nhưng 
suy nghĩ giây lát rồi lẩm bẩm - chúng tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại 
khái ông nói: “Tôi còn định đi thêm bước nữa,” rồi lắc đầu. Thấy ông có vẻ ưu 
phiền, chúng tôi nói sang chuyện khác. 

Sau này mới nghe là sau trận hải chiến ở Hoàng Sa, TT Thiệu đã ra lệnh 
cho Không Quân VNCH oanh kích để phản công nhưng rồi lệnh được rút 
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lại. Tại sao như vậy? Ngày nay thì ta đã có câu trả lời bằng văn bản.  Trước hết 
về lệnh cho Không Quân ra khơi để phản công thì chúng tôi có phối kiểm 
với Đại tá Nguyễn Quốc Hưng, (Phụ Tá Tham Mưu Phó Hành Quân, Bộ Tư 
lệnh Không quân, phụ trách toàn bộ 19 phi đoàn khu trục của VNCH) thì 
ông đã xác nhận là đúng và kể lại nhiều chi tiết, tóm tắt như sau: vào 8 giờ tối 
ngày 19 tháng 1, 1974, Tư lệnh Không Quân nhận được mật lệnh của Tổng 
thống phải dùng phản lực cơ chiến đấu siêu thanh F5-E để oanh kích phản 
công địch trên đảo Hoàng Sa. Ngày hôm sau đoàn phi công đã cất cánh hai 
lần để ra khơi, một lần vào buổi trưa và một lần buổi chiều, mỗi lần gồm hai 
phi tuần. Nhưng vừa bay được khoảng trên một trăm dặm thì nhận được đặc 
lệnh phải quay trở về đáp và hủy bỏ ngay các phi vụ không kích này. Lý do là 
Đệ Thất Hạm Đội yêu cầu ngừng kế hoạch oanh tạc và nhấn mạnh rằng sẽ 
không có “top cover” (yểm trợ trong trường hợp bị phi cơ của Trung Quốc 
từ Hải Nam lên không chiến) và cũng không có “rescue” (cứu vớt nếu bị bắn 
rơi). Trong số những quân nhân tham gia phi vụ không kích này, số nhân 
chứng còn sống hiện nay thì ngoài ông Quốc Hưng (hiện ở Salem, Oregon) 
còn có các Thiếu tá Phạm Đình Anh (California), Đàm Tường Vũ (Arizona), 
Vũ Viết Quý (California), và Hồ Văn Giàu (Las Vegas). 

Mật điện ngày 19 tháng 1, 1974: can ngăn TT Thiệu 
Về việc Đệ Thất Hạm Đội Mỹ ở ngay gần Hoàng Sa nhưng không yểm trợ 

khi VNCH yêu cầu thì Bí thư Hoàng Đức Nhã đã nói đến rất rõ ràng, nhưng 
còn một chuyện lạ lùng khác: đó là vào ngày 17 tháng 1, 1974 (ngày 18 tháng 
1 - giờ Sài Gòn) Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Kissinger lãnh đạo 
đã gọi điện thoại cho Đại sứ Martin ở Sài Gòn và nhấn mạnh ý muốn của 
Bộ là “tình hình phải được hạ nhiệt” (cooling the situation). Tài liệu này 
được giải mật (ngày 30 tháng 6, 2005). Dĩ nhiên là ông Martin phải thi hành 
ngay và đã cố vấn ông Thiệu. Ngày hôm ấy chính là ngày TT Thiệu bay ra Đà 
Nẵng để ra lệnh chống cự Hải quân Trung Quốc. Cùng ngày, Đề đốc Lâm 
Ngươn Tánh, Tư lệnh phó Hải quân VNCH bay ra Bộ tư lệnh Hải quân Vùng 
1 Duyên hải tại Đà Nẵng để chỉ huy lực lượng tham chiến tại Hoàng Sa. Ngày 
19 tháng 1 là ngày có trận hải chiến, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại gửi mật điện 
can ngăn TT Thiệu đừng đi thêm bước nữa. 

Bức điện đó như sau[4] (bullets, tô chữ đậm và gạch dưới là do tác giả): 
Ngày 19 tháng 1, 1974 
Người gửi: Ngoại Trưởng - Washington DC 
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Nơi nhận: Tòa Đại sứ Sàigòn
 Mật điện Bộ Ngoại Giao 012641 
1. Xung đột quân sự tại Hoàng Sa đã đưa đến thương vong cho 
VNCH với hai chiến hạm bị tên lửa STYX của Trung Quốc bắn 
chìm. Chính phủ VNCH có yêu cầu Mỹ giúp tìm kiếm và cứu 
vớt các nạn nhân. Tình hình thêm phức tạp và báo cáo là trên 
đảo Pattle (do VNCH đóng quân) lại có một nhân viên dân 
sự Mỹ làm việc cho Văn phòng Tùy viên ở Đà Nẵng. Chúng tôi 
không hiểu tại sao người này lại có mặt ở đó. 
2. Bộ Ngoại Giao đã yêu cầu Bộ Quốc Phòng ra lệnh cho Hải 
quân Hoa Kỳ tránh khỏi khu vực này. 
Hai ngày trước đây (17 tháng 1) chúng tôi có bàn luận với Đại 
sứ Martin qua điện thoại và bày tỏ ý muốn của chúng tôi là tình 
hình phải được hạ nhiệt... 
3. Thông cáo của Bộ Ngoại Giao gửi cho báo chí về vụ này sẽ nói 
theo những điểm như sau: 
- Chính phủ Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong việc tranh 
chấp Hoàng Sa nhưng hết sức mong muốn là sự tranh chấp 
được giải quyết trong hòa bình. 
- Lực lượng quân sự Mỹ không dính líu gì vào xung đột này. 
4. Chúng tôi đang yêu cầu Tòa Đại sứ ở Sài Gòn cố vấn chính 
phủ VNCH chỉ nên có những hành động tối thiểu để tự vệ và 
để cứu vớt nạn nhân (và người nhân viên Mỹ ở trên đảo) nhưng 
làm tất cả những gì có thể để tránh đụng độ trực tiếp thêm nữa 
với lực lượng Trung Quốc. Việc mà VNCH hay chúng ta không 
cần chút nào trong lúc này là đụng độ giữa Trung Quốc và 
Chính phủ Việt Nam về mấy hòn đảo, dẫn tới vai trò bất chấp 
của Trung Quốc trong cuộc chiến Việt Nam.

KHÁN - MẬT 
Về phản ứng của Mỹ và mật điện ngày 19 tháng 1, 1974, ta có thể nhận 

xét như sau: 
g Vừa biết tin rục rịch là TT Thiệu đang sửa soạn ra lệnh chống trả 

chiến hạm Trung Quốc là Bộ Ngoại Giao đã can ngăn ngay. 
g Chính phủ VNCH yêu cầu Mỹ giúp tìm kiếm và cứu vớt các nạn 

nhân (ngoài số tử thường còn 68 binh sĩ VNCH bị mất tích và bắt 
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làm tù binh) nhưng bị từ chối. 
g Đã không yểm trợ chiến đấu, đã ra lệnh cho Hải quân  Hoa Kỳ tránh 

né khỏi khu vực giao tranh, lại còn tuyên bố cho rõ ràng là “Chính 
phủ Mỹ không đứng về phe nào trong việc tranh chấp Hoàng Sa” và 
xác định (cho Bắc Kinh biết) là “Lực lượng quân sự Mỹ không dính 
líu gì vào vụ xung đột này.” 

g Không đứng về phe nào thì tại sao lại khuyên can chính phủ VNCH 
“hãy hạ nhiệt”, chỉ hành động tối thiểu để tự vệ và để cứu vớt nạn 
nhân thôi, nhưng làm bất cứ những gì để tránh đụng độ thêm nữa 
với lực lượng Trung Quốc về mấy hòn đảo? Ông Kissinger đã quên 
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rằng chính ông đã từng soạn thảo lá thư để TT Nixon gửi TT Thiệu 
ngay trước khi ký kết Hiệp Định Paris nói đến lập trường là “Nền 
tự do và độc lập của VNCH vẫn còn là mục tiêu tối cao của chính 
sách đối ngoại của Hoa Kỳ” (thư ngày 17 tháng 1, 1973). 

Như vậy là một cửa vào Biển Đông đã bắt đầu được mở rộng từ 40 năm 
trước. Từ 1960 tới 1973, Trung quốc chỉ cho tầu đi tuần tiễu vùng biển giữa 
quần đảo Hải Nam và Hoàng Sa trung bình khoảng 5 lần một năm. Ngoài 
Hoàng Sa, lại còn cửa thứ hai là eo biển Đài Loan ở phía trên. 

Qua eo biển Đài Loan 
Sau khi ông Mao Trạch Đông chiếm được Trung Hoa Lục Địa vào tháng 

10, 1949, Hoa Kỳ nhất quyết bảo vệ độc lập của Đài Loan hay nước Cộng Hòa 
Trung Quốc (The Republic of China), cũng như nhất quyết ngăn chận Bắc 
kinh khỏi lấn chiếm Đông Nam Á (lý do việc nhảy vào Miền Nam). Bởi vậy 
mỗi lần Bắc Kinh đe dọa eo biển Đài Loan như vào năm 1954 1955 và 1958 
thì Mỹ phản ứng rất mạnh (như đề cập trong Chương 28). Nhưng từ 1971 thì 
khác. Hè 1971, Kissinger bÍ mật đi Bắc Kinh và trong dịp này đã cho Trung 
Quốc biết là Mỹ không còn ủng hộ một Đài Loan độc lập nữa, có nghĩa là 
Đài Loan sẽ chỉ là một khu vực của Trung Quốc, và như vậy Mỹ sẽ hết bảo vệ 
khu này và sẽ rút hạm đội và phi đội ra khỏi nơi đây. Mời độc giả theo dõi đối 
thoại giữa hai ông Chu Ân Lai và Henry Kissinger:[5] 

Ngày 29 tháng 7, 1971: 
- Thủ tướng Chu Ân Lai: “Thái độ của chính phủ Ngài như thế nào 
về cái gọi là “Vận động cho Đài Loan Độc lập”? 
- Cố vấn Kissinger: “Đài Loan? Không, không đâu, chúng tôi không 
ủng hộ phong trào ấy.” 
- Chu Ân Lai: “Ông thì nói là không nhưng còn những thành phần 
khác của Chính phủ Hoa Kỳ như CIA, Ngũ Giác Đài thì vẫn ủng 
hộ”? 
- Kissinger: “Nhiều người trên thế giới hay phóng đại khả năng của 
CIA. Thí dụ như có hai nước ở Á Châu có cách mạng trong 10 năm 
qua, đó là Indonesia và Campuchia: ở cả hai thì chúng tôi đều có 
CIA... nhưng thôi, tôi nghĩ cứ để cho CIA bị tiếng xấu như vậy thì 
cũng có lợi chút ít cho chúng tôi” (phía ông Chu phá ra cười). 
- Chu Ân Lai: “Có phải điều Ngài vừa nói với tôi là: cả Chính phủ 
lẫn Tổng Thống Hoa Kỳ không ủng hộ bây giờ và sẽ không ủng hộ 
lập trường gọi là “Đài Loan Độc lập.” 
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- Kissinger: “...Trong một năm rưỡi nữa, chúng tôi không thể nào 
chính thức công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là chính 
phủ duy nhất của Trung Quốc được (là vì nhân dân, Quốc Hội, và 
phần lớn Chính Phủ Mỹ còn ủng hộ Đài Loan - lời tác giả), nhưng 
chúng tôi sẽ ngăn chặn những yêu sách mới. Thí dụ như Phong trào 
Độc Lập Đài Loan là điều chống lại tiến trình mà Thủ Tướng và tôi 
đã thảo luận thì chính TT Nixon sẽ xác định lại với Chủ tịch Mao.” 

Tháng 8, 1971: sau cuộc họp của Kissinger tại Bắc Kinh, Mỹ tuyên bố 
hủy bỏ việc chống Trung Quốc gia nhập Liên Hiệp Quốc. Tháng 10, Liên 
hiệp Quốc bỏ phiếu 76 thuận, 35 chống (và 17 không bỏ phiếu) việc đẩy Đài 
Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc và chấp nhận chính quyền Bắc Kinh là chính 
phủ đại diện Trung Quốc tại tổ chức này. 

Tháng 10, 1971: Mỹ rút khu trục hạm của Đệ Thất Ham Đội ra khỏi eo 
biển Đài Loan.[6] 

Tháng 2, 1972: TT Nixon thăm viếng Bắc Kinh. Sau cuộc họp Nixon 
- Mao tại Bắc Kinh, một thông cáo chung gọi là “Thông Cáo Thượng Hải 
(Shanghai Communique) được tuyên bố, gián tiếp quy định “Việc Mỹ rút 
toàn bộ khỏi Đài Loan là mục tiêu cuối cùng,” và sẽ “từng bước giảm cả 
quân đội, cả những căn cứ Mỹ tại Đài Loan khi sự căng thẳng trong vùng 
bớt đi.” Những quy định khác bao gồm việc “Cả hai nước đều phải tránh việc 
áp đặt sự bá chủ của mình trong vùng Á Châu - Thái Bình Dương.” Như vậy 
là Bắc Kinh hết lo ngại về Mỹ. Nhưng còn Liên Xô thì sao? Bắc Kinh cũng 
không còn phải e ngại vì sẽ có hậu thuẫn của Mỹ: Thông cáo tiếp “Mỗi 
nước sẽ chống lại việc bất cứ nước nào hay nhóm nước nào muốn bá chủ 
nơi này.” 

Tháng 11, 1973: sau khi toàn bộ quân đội Mỹ đã rút khỏi Việt Nam và Đệ 
Thất Hạm Đội cũng đã ra thật xa, trong chuyến Kissinger đi Bắc Kinh, Thủ 
tướng Chu An Lai cự nự về việc có một tuần dương hạm của Mỹ tên là The 
Oklahoma City lại đi qua eo biển Đài Loan, cách lục địa chỉ có 25 cây số. Mời 
độc giả nghe ông Kissinger đã xin lỗi ông Chu như thế nào: 

- Ngoại trưởng Kissinger: “Tôi có một số trả lời cho những câu hỏi 
ngài đặt ra hôm qua. Thứ nhất về chiến hạm Oklahoma City...” 
- Thủ tướng Chu: “Bây giờ nó đã đi vào tới Hồng Kông rồi.” 
- Ngoại trưởng Kissinger: “Đúng vậy. Tôi muốn nói rằng ít nhất 
cũng có một lần Ngài đã sai lầm khi nói với chúng tôi những 
chuyện này, nhưng Ngài đã nói đúng, và không có câu trả lời nào 
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khác ngoài việc đây là thật ngu đần. Trước khi sang đây, chúng tôi 
đã cấm chỉ máy bay (của Mỹ) không được bay tới bất cứ chỗ nào 
gần Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã quên không bao gồm cả chiến 
hạm Mỹ nữa. Bởi vậy tôi chỉ có thể xin lỗi ngài. Thật là “bad taste”. 
Nó là việc hợp pháp (vì tầu bè chưa bị cấm) nhung ngu đần (“...
but you were right and there is no answer except stupidity. Before 
coming here we had prohibited airplanes coming anywhere close 
to China, but we forgot to specify ships. So I can only apologize. It 
was bad taste. It was legal but stupid”). 
- Thủ tướng Chu: “Chính quyền Đài Loan đang quảng cáo việc 
này.” 
- Ngoại trưởng Kissinger (nói với ông Winston Lord): “Ta có thể 
tìm hiểu xem tại sao họ biết chuyện này không?” 
- Thủ tướng Chu: “Chúng tôi biết được là qua chính quyền Đài 
Loan, chỉ sau khi họ nói về sự việc này thì chúng tôi mới biết.”
- Ngoại trưởng Kissinger: “Tôi chỉ có thể nói rằng đây thật là ngu 
đần. Khả năng về sự ngu đần này là vô hạn. Tôi không thể nghĩ ra sự 
ngu đần mới nào nữa mà người ta còn đang nghĩ tới...” 

Độc giả lưu ý là trong chỉ có vài câu mà ông Kissinger đã dùng chữ 
“ngu đần” (stupid) tới bốn lần để nói về việc tầu Mỹ Oklahoma đi vào eo 
biển Đài Loan. 

TRẤN AN TRUNG QUỐC SAU KHI MIỀN NAM SỤP ĐỔ 
Ngày 1 tháng 12, 1975: Chỉ 7 tháng sau khi Miền Nam sụp đổ, ông Kiss-

inger đã sắp xếp để người kế vị TT Nixon là TT Ford đi Bắc Kinh năm ngày 
và gặp Chủ tịch Mao. Trước chuyến đi, ông Kissinger đã cố vấn TT Ford: 

“Tôi tin rằng sau đây là những điểm căn bản mà Ngài muốn nói với 
ông Mao): 

- Ngài sẽ cố gắng hết sức để tăng cường giây liên lạc với Trung Quốc. 
Ngài tin rằng phát triển mối bang giao này là quyền lợi căn bản của chúng 
ta và Ngài sẽ theo đuổi việc này một cách mạnh mẽ trong những năm tới.” 

(xem ảnh trang sau)
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Ngày 7 tháng 12, 1975: Vừa từ Bắc Kinh về, TT Ford tuyên bố Học thuyết 
Thái Bình Dương’ (Pacific Doctrine) kêu gọi bình thường hóa toàn diện 
quan hệ với TQ và cộng tác kinh tế trong toàn thể Á Châu.[8]

Dĩ nhiên Mỹ đã thỏa mãn điều kiện để bình thường hóa toàn diện với 
TQ, đó là rút khỏi eo biển Đài Loan. Cuối tháng 5, 1975: chỉ một tháng sau 
khi Miền nam sụp đổ, Hoa Kỳ đã rút đội phi cơ chiến đấu cuối cùng ra khỏi 
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Đài Loan. Có nghĩa là từ đó những hạm đội Đông Hải của TQ có thể theo 
con đường nhanh nhất tràn xuống phía Nam. Như vậy là hai cửa vào Biển 
Đông đều đã mở rộng. Tương lai của vùng này trở nên đen tối. Trung Quốc 
chỉ cần mua thời gian để chuẩn bị chờ cho tới đúng lúc mới ra tay: bắt đầu 
từ 2014 - 2015. 

Sau khi Miền Nam sụp đổ, Ngoại Trưởng Kissinger sắp xếp để TT Ford đi Bắc Kinh thăm Chủ 

tịch Mao (bắt đầu từ 2/12/1975). Hình: history.com



CHƯƠNG 26 
BƯỚC NGOẶT CỦA CHÍNH SÁCH 

TRUNG QUỐC 

N hìn lại lịch sử bang giao với Trung Quốc trong bốn thập niên qua 
mà các nhà làm chính sách Mỹ phải giật mình. Hóa ra “Bắc Kinh có 
chiến lược bí mật 100 năm để thay thế Hoa Kỳ trong vai trò cường 

quốc số một trên thế giới vào năm 2019, kỷ niệm 100 năm thành lập nước 
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.” Đó là luận chứng của Michael Pillsbury, 
một chuyên gia nổi tiếng về Trung Quốc(TQ) trong cuốn sách Cuộc Chạy 
Đua 100 năm (The Hundred Year Marathon) mới xuất bản năm 2015. Tác giả 
đã chứng minh rất thuyết phục là để đi tới mục tiêu này thì từ khi hai ông 
Nixon-Kissinger mở cửa Bắc Kinh “TQ đã ru ngủ Hoa Kỳ, từ các tổng thống, 
các Bộ Trưởng, các nhà phân tích, các nhà làm chính sách để họ tin rằng ‘TQ 
là một quyền lực ôn hòa, không có hại, xứng đáng được Mỹ ủng hộ’.” 

Ngày 12 tháng 6, 2011 trên đài CNN, nhà bình luận Fareed Zakaria hỏi 
ông Kissinger xem 40 năm trước đây liệu ông có một ý niệm nào là Trung 
Quốc sẽ có thể trở thành một cường quốc đủ sức cạnh tranh với Hoa Kỳ về 
cả kinh tế lẫn kỹ thuật hay không, Kissinger đã trả lời: “Thật không thể tưởng 
tượng ra được. Không ai đã nhận thức hay mong đợi điều này.” Trả lời như vậy 
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là nói dối, vì chính ông Kissinger không những đã ‘tưởng tượng ra được’ mà 
còn mong đợi điều này. Đó là vì 40 năm trước ông đã đưa Trung Quốc lên 
ngang hàng với hai cường quốc Hoa Kỳ và Liên Xô, để cả ba chụm lại thì 
vững như kiềng ba chân, cấu trúc thành một cái trục quyền lực - “Tripolar-
ity” cân bằng. 

Cùng trong buổi phỏng vấn với ông Zakaria, ông Kissinger đã nói lên 
một câu làm cho nhiều người bàng hoàng. 

- Zakaria: “Trung quốc đã cố gắng tìm sự yểm trợ của Hoa Kỳ để canh 
tân hóa nền kinh tế lạc hậu... ngày nay một chương mới của chính sách 
ngoại giao Trung Quốc đã bắt đầu mở ra. Sau khủng hoảng kinh tế 2008, 
nhiều người ở Trung Quốc cho rằng đã có sự thay đổi căn bản về quyền lực, 
cho nên hoạt động ngoại giao của Trung Quốc cũng như kết quả thu lượm 
được phải phản ánh sự thay đổi ấy.” 

- Kissinger: “Hoa Kỳ chỉ có ưu thế trong 50 năm vừa qua còn Trung 
Quốc đã nắm ưu thế 1,800 năm trong 2,000 năm.” (We have been domi-
nant in the last 50 years the Chinese have been dominant in 1,800 of the 
last 2,000 years). 

Câu trả lời vắn gọn đã biện hộ là TQ đâu có cần Mỹ. Nhưng trong 40 
năm qua thì TQ đã nhờ quá nhiều vào Mỹ để mới có ngày hôm nay. Năm 
2011, trong một buổi thảo luận về chính sách ngoại giao tại Trung Tâm ng-
hiên cứu Woodrow Wilson ông Kissinger còn nói rõ hơn: “Trung Quốc đã 
xoay xở sống lai rai qua 3,800 năm... mà không có sự yểm trợ nào của 
Mỹ,” và ngày nay “Trung Quốc đang trở về chỗ đứng mà họ tin rằng luôn 
luôn là vị thế của họ, đó là trung tâm của Á Châu.” 

Thông minh như ông mà không nhớ rằng dù cả mấy nghìn năm không 
cần yểm trợ của Mỹ nhưng TQ đã sống trong cảnh nghèo nàn, các nhà quan 
sát gọi là một “thảm kịch Á Đông” (an Asian Drama). Đầu thập niên 1980, 
số người chịu cảnh nghèo cùng cực (extreme poverty) - có nghĩa là sống 
dưới $1.25 một ngày (gồm đủ mọi thứ chi tiêu: nhà cửa, ăn uống, thuốc men, 
giáo dục, giải trí) - vẫn còn tới gần 85% dân số. 

Về thái độ của người Mỹ, Kissinger còn chỉ trích: “Chúng ta (luôn cho 
rằng mình) biết câu trả lời cho mọi vấn đề, và sứ mệnh của chúng ta là phải 
xây dựng lại thế giới theo đúng như hình ảnh của Hoa Kỳ.” Chắc ông muốn 
nói phải xây dựng lại thế giới theo quan niệm của ông. Đúng như vậy vì vào 
tháng 8, 2014, trên tuần báo The Economist, Kissinger lại viết về Một Trật tự 
Thế giới mới theo quan niệm của ông, cũng chẳng có gì mới. 
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BƯỚC NGOẶT CỦA CHÍNH SÁCH TRUNG QUỐC 
Nhờ ông Kissinger tiếp sứcTQ đã có được bốn thập niên phát triển thật 

nhanh trong hòa bình và ổn định. Nhìn lại lịch sử thì ta thấy không những 
TQ đã ru ngủ nước Mỹ mà còn cả Á Châu qua chính sách hợp tác, hài hòa: 
“ge zhi zheng yi, gong tong kai fa”- gạt bỏ tranh chấp, hợp tác khai phá. Lãnh 
đạo các nước cứ yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ. Nhưng từ khoảng 
8 năm nay, lập trường đã thay đổi tới 180 độ: hiểm họa TQ nổi lên như sóng 
cồn. Các quốc gia trong vùng và cả Á Châu bây giờ rung động. Tại sao TQ 
thay đổi hắn lập trường? Như đã đề cập trong Chương 25, sau khi mở được 
hai cửa vào Biển Đông, Bắc Kinh chỉ cần chờ đợi cơ hội thuận tiện. Ngày nay 
thì cơ hội ấy đã đến vì TQ thấy mìnhcó đủ cả ba yếu tố làm nền tảng cho 
thắng lợi: thiên thời, địa lợi, và nhân hòa. 

Thiên thời 
Năm 2008 là năm có bước ngoặt của Trung Quốc vì nhiều biến cổ đã 

xẩy ra. Đây là một mốc thời gian rất quan trọng vì từ năm này cho tới ngày 
nay, thiên thời đã đến với bốn sự kiện tóm tắt như sau: 

• Thứ nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế tại Mỹ và hầu như trên toàn 
cầu. TQ cũng bị ảnh hưởng phần nào, nhưng người dân phải hứng 
chịu chứ chính phủ thì lại thu được nhiều ngoại tệ hơn để mua sắm 
vũ khí tối tân, trang bị cho hải lực và không lực. 

• Thứ hai, Mỹ và các nước Đông Âu bị sình lầy thêm nữa ở Trung Đông. 
Cuộc chiến chống khủng bố đã buộc Hoa Kỳ phải tiêu hao quá nhiều 
sức mạnh quân sự, tiền bạc và thời gian. Mặt trận Iraq, Afghanistan 
lan tới Syria, ISIS. Rồi vấn đề Do Thái - Palestine, Do Thái - Iran. Từ 
hai năm nay, khủng hoảng Ukraine lại là một cái nhức nhối khác. 
Tình huống này làm cho lỗ hổng về quyền lực tại Á Châu (từ sau khi 
rút khỏi Việt Nam) lại càng sâu hơn. 

• Thứ ba, năm 2008, người ra tranh cử tổng thống Mỹ trên lập trường 
hòa hoãn, chống chiến tranh đã thắng cử, đó là TT Obama. 

• Thứ tư, vì khó khăn kinh tế và tài chính, tổng thống Obama lại quyết 
định cắt xén cả ngân sách quốc phòng. 

Địa lợi 
Ở khu vực ‘Chín vạch Biển Đông’ thì TQ lại có lợi thế. Từ bao nhiêu thế 

kỷ, TQ vẫn cho rằng, ngoài khía cạnh chính trị và văn hóa, vị trí của mình 
rất thuận lợi cả về địa lý nữa là vì ở vào chỗ chính giữa, nơi trung tâm của Á 
Châu, có thể giương đông kích tây. Việc chọn một số hải đảo, bãi đá ở Biển 
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Đông làm nơi tranh chấp, phô trương lực lượng thì rất có lợi, là vì: thứ nhất, 
tại nơi đây, cán cân lực lượng không còn bị quá lệch như khi Hoa Kỳ còn 
tham chiến ở Việt Nam. Sự hiện diện của hải lực và không lực TQ bây giờ 
đã mạnh mẽ: tàu ngầm, hàng không mẫu hạm, máy bay stealth ở ngay Thái 
Bình Dương đang khi hải lực Mỹ lại trải dàn ra ở khắp các đại dương. 

Nhân hòa 
Lập trường ‘diều hâu’ được giới trung lưu TQ và thế hệ trẻ ủng hộ. Thế 

hệ trẻ không chứng kiến sự nghèo đói và cảnh hỗn loạn của Trung Quốc 
trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa (Cultural Revolution). Trái lại từ 40 năm 
qua họ chỉ thấy TQ ngày một phát triển, ngày một giầu có, hùng mạnh. Tầng 
lớp trung lưu thì càng ngày càng đông, họ muốn hãnh diện với thế giới (vì 
đã bị làm nhục trong quá khứ) nên đang ủng hộ một chính sách ngoại giao 
và quân sự cứng rắn. Mới một thập niên trước đây họ chỉ muốn tập trung 
vào phát triển kinh tế, buôn bán để sớm trở nên giàu có. Phe diều hâu tin 
rằng Trung Quốc phải lấy lại uy quyền, địa vị của một đại quốc đã có từ ngàn 
xưa. Như ông Kissinger đã khẳng định “Trung Quốc đang trở về chỗ đứng 
mà họ tin rằng luôn luôn là vị thế của họ, đó là trung tâm của Á Châu.” Ông 
Kissinger ca ngợi lãnh đạo TQ đương nhiệm: “Tôi mới chỉ gặp Chủ tịch Tập 
Cận Bình một vài lần, nhưng tôi đã rất ấn tượng bởi quyết tâm và sự can đảm 
của ông ấy. Ban lãnh đạo mới đã bắt đầu tiến hành một loạt cải cách. Những 
cuộc cải cách này có thể không diễn ra một cách êm ả, nhưng tôi tin rằng 
ông ấy có ý chí và khả năng để vượt qua những vấn đề đó” (Washington Post, 
9 tháng 10, 2012). 

TRUNG QUỐC LẬT NGƯỢC THẾ CỜ 
Để biện hộ cho việc giao hảo với Bắc Kinh, TT Nixon viết cho Quốc Hội 

Hoa Kỳ “Việc Trung Quốc có được một vai trò thích ứng trong việc định hướng 
những sắp xếp quốc tế có ảnh hưởng tới những vấn đề của họ là đi đôi với quyền lợi 
của Hoa Kỳ và của thế giới.” Đó là vì: “Trung quốc và Hoa kỳ chia sẻ nhiều quyền 
lợi song hành và có thể cùng nhau hành động để làm cho đời sống của nhân dân 
hai nước thêm phong phú.”[1] 

Khi chiếc máy bay Air Force One vừa đáp xuống phi trường Bắc Kinh 
(ngày 22 tháng 2, 1972), lễ nghi đón ông thật là trang nghiêm, long trọng. 
Ông viết lại về lúc Thủ tướng Chu Ân Lai gặp ông: “Khi bàn tay chúng tôi bắt 
vào nhau, một kỷ nguyên đã chấm dứt và một kỷ nguyên khác đã mở ra.” (When 
our hands met, one era ended and another began). Từ lúc ấy, TQ đã thành 
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một đồng minh ngụ ý ( tacit Ally”) của Hoa Kỳ. (Nơi đây chúng tôi thêm 
một chi tiết: TT Nixon nhớ một sự việc không mấy tốt đẹp thời TT Eisen-
hower: khi Ngoại trưởng Foster Dulles đi họp Hội Nghị Geneva, ông Chu 
Ân Lai đưa tay ra để bắt nhưng ông Dulles lờ đi, quay mặt đi chỗ khác. Bởi 
vậy, lần này gặp ông Chu, chính ông Nixon đi tới phía ông Chu và giơ tay ra 
để bắt trước). 

Nhưng ngày nay với những gì đang xảy ra cho Á Châu và cho cả Mỹ thì 
thay vì trở thành bạn đồng hành để xây dựng hòa bình thế giới, Trung Quốc 
đã lật ngược thế cờ để đối đầu với Mỹ. Việc Trung quốc thay đổi chính sách 
và chiến lược đối ngoại thì càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn: 

Về chính sách: đối với Mỹ và các nước quanh vùng, cách đây gần bốn 
thập niên, ông Đặng Tiểu Bình đề nghị giải pháp dung hòa, không quan tâm 
nhiều tới tranh chấp mà chỉ nhắm vào công tác để phát triển: “zhu quan zai 
wo, ge zhi zheng yi, gong tong kai fa” (chủ quyền ở ta, gạt bỏ tranh chấp, hợp 
tác khai thác). Nhưng ngày nay các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã theo đuổi 
chính sách ngược lại. Thay vì hài hòa là tranh chấp, thay vì cùng phường là 
đối phương như ta đều đã biết 

Về chiến lược và chiến thuật: TQ áp dụng một chiến lược nhằm phát 
triển tối đa sức mạnh quân sự, tài trợ bằng một ngân sách quốc phòng tăng 
trưởng với tốc độ đôi khi còn nhanh hơn cả tăng trưởng kinh tế. Theo nhiều 
nhà phân tích, chiến thuật mới của TQ bao gồm những khía cạnh sau: 

• Đối với Mỹ, TQ lật ngược thế cờ: nếu như 40 năm trước đây, 
chiến lược của TT Nixon và Cố vấn Kissinger là: Hoa kỳ “đánh 
ván bài Trung Quốc” (playing the China card) để cân bằng với 
Nga Xô, thì bây giờ TQ “đánh ván bài Nga Xô” (playing the Rus-
sian card) để cân bằng với Hoa Kỳ. Trung - Nga đang trở thành 
một cái trục chống Mỹ càng ngày càng mạnh mẽ thể hiện qua 
những hành động về mọi mặt: 
g Về quân sự, ngày 12/4/2015 Moscow tuyên bố TQ là khách 

hàng đầu tiên mua những dàn phòng không tối tân S-400 
vừa mới sản xuất. Tất cả là 6 dàn, trị giá $3 tỷ, được hoàn tất 
vào năm 2017. Loại này có thể bắn rơi tất cả những máy bay 
và chận lại những tên lửa trong vòm trời rộng tới 250 dậm. 
Trên hai tuần sau, ngày 30/4/2015 Bắc Kinh và Moscow 
lại tuyên bố: “lần đầu tiên hai nước sẽ thao diễn hải quân 
chung với nhau trên biển Địa Trung Hải. Tháng 8/2015, có 
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tin TQ thử nghiệm hỏa tiễn siêu-siêu thanh Hypersdonic 
WU-14, và mua máy bay sát thương tối tân F-35 của Nga. 

g  Về kinh tế - tài chính: 
 - Tháng 4/2014 cũng lần đầu tiên, Nga loan tin sẽ bán dầu khí 

cho TQ theo một hợp đồng 30 năm trị giá $400 tỷ. 
 - Tháng 11/2014, hai bên thỏa thuận về kế hoạch xây dựng 

thêm một đường ống dẫn dầu lửa và dầu khí của Nga tới 
người tiêu thụ ở TQ. 

 - Tháng 3/2015, lại một hợp đồng để sản xuất máy bay hàng 
không dân sự loại lớn bay xa, sẽ hoàn thành vào năm 2025. 
Dự án trị giá $13 tỷ, phần lớn là tiền của TQ. Đối lại, 

 - Nga sẽ trở thành một trong những cổ đông quan trọng nhất 
của Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Á Châu (Asian In-
frastruture Investment Bank) do TQ thành lập (để dần dần 
giảm bớt vai trò của Ngân Hàng Thế Giới WB). 

 - Ngoài ra còn việc cộng tác chặt chẽ về thương mại song 
phương để thanh toán bằng đồng nhân-dân-tệ và đồng rúp, 
không qua đồng đô la, dần dần hạ bệ đồng đôla trong vai trò 
là đồng tiền dự trữ của các ngân hàng trung ương thế giới 
(như đề cập trong Chương 25). 

g Về kỹ thuật: qua ‘chiến tranh cyber’ Trung - Nga tấn công 
mạng lưới của Mỹ, lấy được số lượng dữ liệu khổng lồ về 
nhân sự, an ninh, quốc phòng, thương mại như truyền thông 
đã loan tin liên tục trong vài năm qua. TQ còn cho biết sẽ là 
đối tác chính của Nga trong chương trình kỹ thuật để thiết 
lập một trạm khoa học trên mặt trăng vào năm 2024. 

g Về chính trị - ngoại giao: Chủ tịch Tập Cận Bình và TT Putin 
đã gặp nhau 5 lần vào năm 2014. Người ta cho rằng trong 
năm 2015 cũng sẽ ít nhất là 5 lần. 

• Đối với các quốc gia trong vùng Biển Đông thì: 
Thứ nhất, áp dụng chiến lược hăm dọa, khiêu khích, cho rằng vì đây 

không phải là tấn công thật sự nên không gây ra chiến tranh, nhưng đặt đối 
phương vào thế thủ, phải đàm phán. Đàm phán có nghĩa là phải nhượng bộ, 
có đi có lại. 

Thứ hai, mỗi lần tranh chấp thì chỉ nhắm vào một hòn đảo hay một 
bãi đá của từng nước (Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia, Borneo, Indone-
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sia): cứ tỉa dần dần. Người ta gọi chiến lược này là “salami slicing - cắt từng 
miếng xúc xích. 

Thứ ba, đặt các bên tranh chấp vào một tình huống là “sự đã rồi” (fait 
accompli). Thí dụ như ngay trước cuộc họp ASEAN ở Malaysia vào tháng 
8, 2015, Bộ trưởng Ngoại Giao TQ Wang Yi bất chợt tuyên bố (5/8/2015) là 
“TQ đã ngừng, không đòi hỏi thêm đất đai ở Biển Đông nữa.” Ông yêu cầu 
các bên tranh chấp giải quyết vấn đề trong hòa bình. Như vậy: TQ được tiếng 
là có thiện chí. Nhưng sự thật thì khác: cho đến thời điểm đó, TQ đã chiếm 
được 7 đảo nhỏ ở Trường Sa, bây giờ thì ngừng, nhưng đặt tất cả các quốc 
gia tranh chấp và Hoa Kỳ vào cái thế “việc đã rồi” (fait accompli) không thể 
đòi TQ rút khỏi 7 hòn đảo này. TQ chờ ít lâu cho dư luận lắng xuống rồi lại 
bắt đầu đòi thêm? 

Thứ tư, đánh du kích trên biển: địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến. Nếu địch 
tiến, ta rời khỏi bãi cạn, rút về chiến khu là biển cả. Nếu địch lùi, ta lại quay 
về bãi cạn. Cứ giằng co mãi rồi đối phương sẽ đuối sức, mệt nhoài. 

Thứ năm, trước dư luận quốc tế, luôn đổ lỗi cho các nước khác quấy 
nhiễu hoạt động bình thường của TQ, thách đố chủ quyền của mình. 

Thứ sáu, khi có áp lực phải đàm phán thì chống đối giải pháp đa phương, 
và áp đặt giải pháp đàm phán tay đôi: Scarborough thắng với Phi Luật Tân; 
Hoàng Sa và Trường Sa trực tiếp với Việt Nam; và Kinsaku thẳng với Nhật. 

Á CHÂU XÍCH LẠI GẦN MỸ 
Thế nhưng hành động của TQ đặc biệt là từ 2012 đã đem lại một phản 

ứng có thể ngược hẳn với những tính toán của Bắc Kinh. Từ chuyển hướng 
rời xa Mỹ, bây giờ các quốc gia này xoay chiều, bắt đầu xích lại gần với Mỹ. 
Một vị tướng của Hoa Ky ở Á Châu Tướng không quân Mỹ Herbert Carl-
isle cũng nhận xét: “Thái độ hung hăng của Trung quốc mang lại nguy cơ là họ 
đã tính toán sai lầm. Đó là điều chúng tôi cân nhắc mỗi ngày.” Ông Carlisle là 
người chỉ huy cao nhất của lực lượng không quân Hoa Kỳ tại khu vực Thái 
Bình Dương. Ông bình luận thêm: “các chính sách của Trung Quốc đang khiến 
Washington tăng cường các mối liên hệ trong khu vực... một số hành xử hung 
hăng của họ trong thực tế đã đẩy bạn bè chúng tôi lại gần chúng tôi hơn, họ là 
những người mong muốn chúng tôi hiện diện ở đó”. 

Ngày 27 tháng 5, 2015 để bắt đầu chuyến viếng thăm Á Châu trong 10 ngày 
xúc tiến giai đoạn thứ hai của chiến lược xoay trục, tân Bộ trưởng QP Hoa Kỳ 
Ashton Carter tuyên bố rõ ràng tại Căn cứ Pearl Harbor ở Hawaii: “Việc TQ 
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không tuân theo những chuẩn mực quốc tế đã thúc đẩy các quốc gia trong 
vùng hướng về sự chọn lựa Hoa Kỳ.” Và thêm rằng: “Những hành động của TQ 
còn đưa các quốc gia trong vùng xích lại gần nhau hơn theo những cách thức mới. 
Và những quốc gia này ngày càng yêu cầu Mỹ dính líu nhiều hơn nữa vào Á 
Châu Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu đó.” 

NHẬT BẢN VƯƠN LÊN 
Trong thập niên đầu của Thế kỷ 21 Nhật vẫn còn cố gắng hòa hoãn với 

TQ, cho rằng mình ở vị trí của một người khổng lồ nhỏ phải lựa chọn giữa 
hai người khổng lồ lớn hơn (Hoa Kỳ và Trung Quốc), cho nên giới lãnh đạo 
“Chính Phủ Xanh” (Blue Government), đặc biệt là phe ông Ozawa Ichiro 
(Chủ tịch rồi Tổng Bí Thư Đảng Dân Chủ Nhật) đã nhiệt tình về việc chuyển 
lòng trung thành từ Mỹ sang Trung Quốc. Nhưng họ đã thất vọng. Người 
TQ vẫn còn uất ức với Nhật và chưa quên được mối hận thù ngày trước khi 
bị Nhật chiếm đóng. Biến cố ở đảo Kinsaku (ngày 7 tháng 9, 2010) đã dẫn 
đến những tranh chấp về hải phận, không phận, với hậu quả là thúc đẩy 
Nhật Bản trở lại quỹ đạo của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nhật đánh giá rằng rõ ràng 
là Trung Quốc đã trở thành “mối đe dọa chính” đối với an ninh của Nhật 
Bản, và rằng Nhật Bản cần phải: 

• Tăng ngay sức mạnh quân sự; 
• Tăng cường sự liên minh với Mỹ bằng cách bỏ qua những tranh 

cãi trước đây; và 
• Tăng cường việc bảo vệ an ninh của mình bằng cách xây dựng 

một khuôn khổ liên minh và hỗ trợ các quốc gia vùng Đông và 
Nam Á Châu. 

Cả ba nỗ lực này đã được đẩy mạnh đặc biệt là từ ngày ông Shinzo Abe - 
chính phủ đỏ (The Red Government) lên làm Thủ tướng vào tháng 12, 2012. 
Về quân sự, Bộ Quốc Phòng Nhật Bản, một bộ có tiếng là “chống TQ ngày 
nay đã có được một vị thế lớn. Lực lượng vũ trang Nhật Bản đang được nhân 
dân ngày càng ủng hộ, đặc biệt là vì đã có những hoạt động anh hùng cứu 
nguy một trong ba lò nguyên tử bị nóng sau thiên tai “sóng thần” (tháng 3, 
2011) ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Fukushima (liều mạng để tưới nước 
vào lò, rồi phân phối tức khắc thực phẩm cho nạn nhân). Kinh nghiệm này 
đã gây nên một sự thay đổi thái độ trong dư luận Nhật, đi tới việc ủng hộ kế 
hoạch tái vũ trang, tăng ngân sách quốc phòng, ngay cả trong khi có khó 
khăn tài chính nghiêm trọng. Thủ tướng Shinzo Abe lại tự giải thích điều 
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9 Hiến pháp của Nhật (điều khoản cấm hiếu chiến) để cho phép quân đội 
hành động đi xa hơn là việc chỉ bảo vệ lãnh thổ Nhật. 

Tháng 4, 2015 Mỹ và Nhật thỏa thuận về những Hướng Dẫn Mới về 
công tác quốc phòng giữa hai nước để - nếu QH Nhật chấp thuận - sẽ cho 
phép điều động quân đội Nhật đi chiến đấu ở ngoại quốc trong nhiều hoàn 
cảnh. Hè 2015, QH Nhật đã bắt đầu tranh luận về những đạo luật để sửa đổi 
luật an ninh quốc gia, cho phép quân lực Nhật hành động theo mục tiêu “tự 
vệ chung” (collective self-defense) trong trường hợp Hoa Kỳ, là đồng minh 
gần gũi nhất của nước Nhật bị tấn công. 

[Tuy nhiên ta cũng phải để ý rằng: về vai trò của Trung Quốc và của 
Nhật Bản thì lịch sử chỉ mới cho ta thấy hai trường hợp: hoặc là Nhật Bản 
mạnh, Trung Quốc yếu (khi TQ bị Nhật chiếm đóng) hoặc là Nhật Bản yếu, 
Trung Quốc mạnh” (thế kỷ 16-18) nhưng chưa bao giờ cả hai bên đều mạnh. 
Đây lại là một tình huống mà chưa chắc các quốc gia Á Châu mong muốn!] 

Về quan niệm của TQ đối với các nước láng giềng, trong cuốn sách ‘The 
Rise of China vs The Logic of Strategy’ học giả Luttwak đã nhắc lại sự kiện lịch 
sử quen thuộc, đó là: 

“Trung quốc luôn cho mình mang một phong cách riêng của một 
nền văn minh vĩ đại, nhưng bị bao vây bởi những băng nhóm thiểu 
số man rợ (‘minor gangs of barbarians’). Ngày nay Trung Quốc 
muốn khôi phục lại địa vị của họ khi ở đỉnh cao của quyền lực. Dù 
không hoàn toàn thống trị tất cả các quốc gia khác, Trung Quốc 
vẫn muốn những quốc gia này phải phục tùng hoặc phụ thuộc 
vào Trung Quốc, tất cả mọi người phải tôn vinh, thể hiện sự trung 
thành, và đặc biệt là khuất phục quyền tối cao của Trung Quốc. 
Danh từ mà Trung Quốc đặt cho khái niệm này - bắt đầu từ dưới 
triều Tây Hán (206-9 BC) - là Tianxia hay “Thiên tử, quyền lực tỏa 
ra từ ngôi vị Hoàng đế. Cho nên các nước luôn phải triều cống. 
Sự kiện này đã ảnh hưởng sâu xa đến một tâm lý về cách hành xử 
đối với những nhóm man rợ” (Barbarian handling mentality), nó 
đã ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của giới lãnh đạo Trung Quốc trong 
nhiều thế kỷ sau đó. Tuy nhiên các triều Hán cũng ít khi vượt trội 
về quân sự so với các bộ lạc du mục man rợ cưỡi ngựa bao quanh 
vùng đất của người Trung Quốc và nhiều lần đã xâm lược và thống 
trị TQ qua nhiều thế kỷ. Chính vì điểm yếu tương đối này là lý do 
Trung Quốc phải xây dựng Vạn Lý Trường Thành để ngăn chận.” 
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Đối với các nước vùng Lưỡi Bò thì ngày nay Trung Quốc đã dư sức 
để đàn áp. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là nếu như TQ tiếp tục 
uy hiếp thì tối thiểu, các nước mà TQ gọi là những băng nhóm man 
rợ cũng không để yên cho Trung Quốc tiếp tục phát triển và thành 
công trong ổn định, hòa bình như trong 10 năm nay. 
Riêng đối với Việt Nam, có thể là các thế hệ lãnh đạo trẻ của Trung 
Quốc đã quên hoặc không biết đến sự kính phục mà chính thế hệ 
lãnh đạo cách mạng đàn anh đã dành cho con người Việt Nam. Mời 
độc giả đọc một ghi chú – một ghi chú cho lịch sử tiếp theo. 

v 

GHI CHÚ CHO LỊCH SỬ 
Người vẽ Đường Lưỡi Bò Tâm Sự Điều Gì Với Ông Kissinger về Việt Nam 

“Hai người nữ anh hùng ấy đã đánh bại tổ tiên của chúng tôi - những người bóc 
lột”(These two heroines who defeated our ancestors who were exploiters), 
Thủ tướng TQ Chu Ân Lai nói với Cố vấn Tổng thống Mỹ Henry Kissinger. 
Đây là tài liệu của Tòa Bạch Ốc đã được giải mật ghi biên bản cuộc họp kín tại 
Bắc Kinh ngày 9 tháng 7, 1971. Lúc ấy ông Kissinger đi gặp ông Chu để sắp xếp 
chuyến viếng thăm của Tổng thống Nixon vào tháng 2, 1972. Cái nghịch lý là 
dù công nhận tổ tiên ông là như vậy nhưng chính ông Chu lại là người cho vẽ 
lên một hải tuyến của Trung Quốc gồm 9 cái vạch (giống như một hình Lưỡi 
Bò) với tham vọng bóc lột cả tương lai miếng ăn của nhân dân Việt Nam. 

Về diễn tiến của hải tuyến 9 vạch thì nhìn lại lịch sử cận đại ta thấy: Vào 
năm 1947 sau khi Nhật đầu hàng và nhường lại nhóm quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa và Pratas, Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Tưởng Giới Thạch 
xác định chủ quyền tại những đảo này dựa trên Tuyên bố của đồng minh tại 
Cairo và Postdam. Nhưng cũng nên nhớ rằng, trước đó sau khi Nhật lật đổ 
Pháp vào tháng 3, 1945, chính Đại sứ Nhật đã nhân danh Nhật Hoàng trao 
trả độc lập (có nghĩa là trao trả chủ quyền toàn thể lãnh thổ gồm cả hải đảo) 
cho Cựu Hoàng Bảo Đại: “Tân Hoàng Thượng, đêm qua, chúng tôi đã chấm dứt 
chủ quyền của Pháp ở đất nước này. Tôi được trao nhiệm vụ dâng nền độc lập 
của Việt Nam cho Hoàng Thượng.” Ngày hôm sau. vua Bảo Đại mời ông Yoko-
hama tới để trao cho ông một bản sao của tuyên ngôn độc lập. 

Tháng 2, 1948: một bản đồ hành chính của Trung Hoa Dân Quốc (chính 
phủ Tưởng Giới Thạch) có kèm theo một Phụ lục về “Bản đồ vị trí các đảo 
Nam Hải” gồm 11 vạch được công bố. 
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Năm 1949: sau khi Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa lục địa, Thủ 
tướng Chu Ân Lai bỏ đi hai vạch ở Vịnh Bắc Kỳ và vẽ lại bản đồ chính thức 
gồm 9 vạch bao bọc hầu hết vùng Biển Đông. 

Tháng 9, 1951: một Hiệp Ước Hòa Bình với Nhật gọi là “Hiệp Ước San 
Francisco (vì ký ở Memorial Opera House tại thành phố này) được 48 quốc 
gia tham dự và ký kết ngày 8 tháng 9. Trong số những quốc gia này không 
có cả hai chính phủ Trung quốc (Bắc Kinh và Đài Loan) nhưng có chính 
phủ Quốc Gia Việt Nam. Vì Hiệp ước này không đả động gì tới hai nhóm 
đảo Hoàng Sa - Trường Sa, lại trao đảo Pratas cho Liên Hiệp Quốc nên ngay 
trước và sau khi ký kết (ngày 15 tháng 8, và 18 tháng 9) Thủ tướng Chu Ân 
Lai tuyên bố Hiệp ước San Francisco là bất hợp pháp và khẳng định chủ 
quyền ở các đảo này. 

Tháng 5, 1956: khi Phi Luật Tân xác định chủ quyền trên một hòn đảo 
trong nhóm Trường Sa đặt tên là Kalayan, lập tức Chính phủ Việt Nam Cộng 
Hòa (VNCH) Ngô Đình Diệm công bố một thông cáo (ngày 1 tháng 6, 1956) 
khẳng định chủ quyền Việt Nam trên tất cả các đảo ở Trường Sa. 

Tháng 8, 1958: Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố với quốc tế quyết định 
về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung quốc và các đảo Trường Sa và 
Hoàng Sa. 

Ít người để ý tới sự kiện là ngay sau đó, chính phủ VNCH Ngô Đình 
Diệm đã phản đối tuyên bố của ông Chu bằng hành động (1959): ông cho 
trục xuất hết ngư dân Trung quốc ra khoi nhóm đảo Crescent. Từ 1960 tới 
1973, Trung quốc chi cho tàu đi tuần tiễu vùng biển giữa đảo Hải Nam và 
Hoàng Sa trung bình khoảng 5 lần một năm. 

Tới năm 1974: như mọi người đã biết, thừa lúc VNCH cạn kiệt cả về quân 
sự lẫn kinh tế và đồng minh đã ngoảnh mặt đi sau Hiệp định Paris (tháng 1, 
1973), Hải quân Trung quốc lại gây hấn tiến đến Hoàng Sa. VNCH dù cô 
thân cô thế cũng khai hỏa để chống cự. Trở lại câu chuyện tâm sự giữa hai 
ông Chu Ân Lai và Henry Kissinger ngày 9 tháng 7, 1971: 

Thủ tướng Chu: Việt Nam là một nước anh hùng. 
Dr. Kissinger: Họ là một dân tộc anh hùng, một dân tộc vĩ đại. 
Thủ tướng Chu: 

Họ là một dân tộc vĩ đại, anh hùng và đáng khâm phục. Hai ng-
hìn năm trước đây Trung quốc đã xâm lược họ, và Trung quốc đã 
bị đánh bại. Lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng. 
Và khi tôi sang Việt Nam với tư cách là đại diện của Tân chính 
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phủ Trung Quốc đi thăm viếng Hà Nội, tôi đã đích thân đến tận 
mộ hai nữ tướng ấy và đặt vòng hoa trên những ngôi mộ để tỏ 
lòng kính trọng đối với hai vị nữ anh hùng, họ là những người 
đã đánh bại tổ tiên chúng tôi là những người bóc lột.” 

Về Hai Bà Trưng, sử gia Trần Trọng Kim ghi lại: “Năm Giáp Ngọ (năm 
34 cổng nguyên) là năm Kiên Võ thứ 10, vua Quang Vũ sai Tô Định sang làm 
Thái Thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược, chính trị tàn ác, người 
giao chỉ đã có lòng oán giận lắm. Năm Canh Tí (năm 40) người ấy lại giết Thi 
Sách người ở huyện Châu Diên (phủ Vĩnh tường, trước thuộc về Sơn Tây, 
nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên). Vợ Thi Sách là Trưng Trắc, con gái quan lạc tướng 
ở huyện Mê Linh (làng Hạ Lôi, Huyện Yên lãng, tỉnh Phúc yên) cùng với em 
gái là Trưng Nhị nổi lên đem quân về đánh Tô Định. Bọn Tô Định phải chạy 
trốn về quận Nam Hải. Lúc bấy giờ những quận Cửu Chân, Nhật Nam và 
Hợp Phố cũng nổi lên theo về với hai bà. Chẳng bao lâu quân hai bà hạ được 
65 thành trì. Hai bà bèn xưng vương, đóng đô ở Mê Linh, là chỗ quê nhà.” 
Rồi ông bình luận: “Hai bà họ Trung làm vua được ba năm, nhưng lấy cái tài 
trí người đàn bà mà dấy được nghĩa lớn như thế, khiến cho vua tôi nhà Hán 
phải lo sợ, ấy cũng là đủ để cái tiếng thơm về muôn đời.” Thủ tướng Chu Ân 
Lai, một con người học thức uyên thâm đã biết quá rõ về lịch sử nhà Hán 
cũng như những triều đại khác nên rất khâm phục khí phách của người Việt. 

Ngày nay thì giới lãnh đạo Bắc Kinh luôn dùng lịch sử để chứng minh 
chủ quyền của mình về Hoàng Sa. Thí dụ như tại diễn đàn an ninh Đối thoại 
Shangri-La ở Singapore tháng 6/2014, Phó tham mưu trưởng quân đội 
Trung Quốc Vương Quán Trung (Wang Guanzhong) tuyên bố: “Bản đồ gồm 
tuyến 9-vạch là phản ảnh hai nghìn năm lịch sử Trung Quốc.” Tháng 6/2015 
Bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Wang Yi lại khẳng định: “Một ngàn năm 
trước đây Trung Quốc là một quốc gia lưu thông rất lớn trên mặt biển. Vì vậy, 
TQ là nước đầu tiên đã tìm ra, đã sử dụng và đã quản lý nhóm đảo Trường Sa 
(Nansha). Việc TQ áp đặt chủ quyền của mình trên những hòn đảo này đã không 
thay đổi nó không lan rộng ra, nhưng cũng sẽ không thu hẹp lại. Nếu không như 
vậy thì làm sao chúng tôi có thể đối mặt được với cha ông và tổ tiên của chúng tôi.” 

Có thể là giới lãnh đạo Bắc Kinh ngày nay thuộc thế hệ trẻ cho nên đã 
không biết hoặc cũng chẳng cần để ý đến điều mà chính người Thủ tướng lỗi 
lạc nhất của Trung quốc đã nhìn nhận rằng “Hai nghìn năm trước đây Trung 
quốc đã xâm lược Việt Nam” và như vậy tổ tiên của chúng tôi đã là những người 
bóc lột.” 



“Hoa Kỳ đã dính líu thật lâu và thật sâu đậm với Á 
Châu-Thái Bình Dương. Dù bất bình với nhau hay hài 
hòa với nhau, dù thặng dư ngân sách hay phải đi vay nợ. 
Chúng tôi đã ở nơi đây, chúng tôi đang ở nơi đây ngay 
bây giờ, và chúng tôi sẽ ở lại nơi đây trong tương lai.” 

Đ ây là phát biểu của Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta tại 
Hội Nghị An Ninh Quốc Phòng ở Singapore ngày 22/6/2012. Lý 
do mà Mỹ đã và sẽ còn dính líu thật sâu đậm với Á Châu là để bảo 

vệ chính quyền lợi của Mỹ. Vậy những quyền lợi này là gì, nó đã thay đổi từ 
xưa tới nay ra sao, và bảo vệ như thế nào. Trong chương này chúng tôi tóm 
tắt những nhận xét rải rác trong cuốn sách để bàn về chủ đề này. Trước hết 
là duyệt lại những biến cố lịch sử chính yếu liên hệ. Từ đó sẽ nhận xét về 
quyền lợi ngày nay và hành động của Hoa Kỳ. Nói tới bảo vệ là nói tới vai trò 
quan trọng của Ngũ Giác Đài về việc làm chính sách, thí dụ như chính sách 
‘chuyển trục về Á Châu’. 

CHƯƠNG 27 
MỸ ĐI RỒI MỸ LẠI VỀ 
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Nhiều người cho rằng tuy dù Mỹ có xoay trục nhưng cán cân lực lượng 
ở Thái Bình Dương cũng đã lệch hẳn đi rồi. Nhận xét này là đúng nhưng chỉ 
đúng có một phần. Bên cạnh cán cân lực lượng lại còn một cán cân khác, cán 
cân về kinh nghiệm. Từ chiến tranh Triều Tiên trên 60 năm trước đây, quân 
đội cũng như lãnh đạo quân sự Trung Quốc chưa bao giờ tham gia những 
trận chiến thật lớn. Điều này là ngược lại với Hoa Kỳ. Từ chiến tranh Triều 
Tiên cho tới nay, người quân nhân và tổng tham mưu Hoa Kỳ ít khi được 
nghỉ ngơi, nhàn rỗi. 

Ngoài yếu tố kinh nghiệm chiến trường, Trung Quốc còn nhiều khó 
khăn lớn lao đối nội cũng như đối ngoại. Cho nên, một điều khá chắc chắn 
là Bắc Kinh sẽ tính toán cho thật kĩ trước khi dấn thân vào một cuộc phiêu 
lưu với Mỹ ở Á Châu - Thái Bình Dương mà hậu quả thì không ai có thể tưởng 
tượng ra được. 

v 

“Tora, Tora, Tora” phi công Mitsuo Fuchida gửi mật hiệu về trung ương 
báo cáo đã thành công ở Trân Châu Cảng, lực lượng Mỹ bị oanh kích hoàn 
toàn bất ngờ. Nhật ăn mừng chiến thắng. Đó là 8 giờ sáng ngày 7 tháng 12, 
1941. Cũng 8 giờ sáng gần bốn năm sau, quả bom nguyên tử đầu tiên rơi 
xuống Hiroshima (6 tháng 8, 1945). 

Nhật đã tính lầm về phản ứng của Mỹ: đang kẹt cứng ở bên Âu Châu, Mỹ 
không thể nào đánh cả hai mặt trận một lúc. Như vậy, có thể gây một “cú 
đấm” cho Mỹ mà không sợ phản ứng quá mạnh. Có ngờ đâu, ngay ngày hôm 
sau, Mỹ tuyên chiên với Nhật. Một điểm tính lầm nữa: Nhật cho rằng tấn 
công Trân Châu Cảng bất ngờ vào sáng Chủ Nhật thì chắc ăn vì tình trạng 
“sẵn sàng ứng chiến của hải quân Mỹ là thấp. Tính toán như vậy thì chỉ đúng 
một phần. Điều mà họ không nghĩ tới là vào sáng Chủ Nhật thì sĩ quan và 
binh lính Mỹ lại lên bờ ăn nghỉ (“week-end”), nên đã không bị thiệt mạng. 
Họ còn sống để chuẩn bị chiến đấu cho mạnh hơn: bốn tháng sau, không 
quân Mỹ oanh tạc Nhật (bắt đầu tháng 4, 1942), rồi tới trận hải chiến Mid-
way (tháng 4-5, 1942). Khi chiến tranh với Đức đi vào giai đoạn kết thúc, 
Mỹ đã thay đổi ưu tiên chiến lược, tái phối trí lực lượng về Á Châu. Tháng 2, 
TQLC Mỹ dựng cờ trên núi Suribachi ở Iwo Jima. Tháng 3, 1945 Mỹ oanh 
tạc Tokyo, và tới tháng 8 là bom nguyên tử. 

Năm năm sau đó, đến lần Trung Quốc tính lầm. Ông Mao điều động 
một số quân tới 1.34 triệu người tham chiến khi quân đội Bắc Hàn tràn qua 
vỹ tuyến 38 tấn công Nam Hàn. TT Truman cho ngay Tướng MacArthur 
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làm Tư lệnh Quân đội Liên Hiệp Quốc chiến đấu trực diện. Ông còn muốn 
đánh thẳng vào Bắc Kinh nhưng TT Truman đã kềm ông lại. Cuộc chiến 
Triều Tiên gây tổn thất lớn cho TQ: tới 300,000 thương vong. Số người bị 
thương vong liên lụy lên tới 410,000. Chiến tranh Triều Tiên vừa chấm dứt, 
ông Mao Trạch Đông đã nghĩ ngay tới uy hiếp Đài Loan nhưng Mỹ phản ứng 
như dưới đây. 

v 

NHÌN LẠI LỊCH SỬ: MỖI KHI QUYỀN LỢI HOA KỲ BỊ  
ĐE DỌA 

Mỗi khi tiếng chuông rung lên báo động có bão tố đến từ Thái Bình 
Dương đe dọa quyền lợi nước Mỹ là Washington hành động quyết liệt. 
Trường hợp Trân Châu Cảng là cơn bão áp thẳng xuống lãnh thổ Mỹ. Trường 
hợp Triều Tiên thì cơn bão còn từ xa nhưng đã chuyển sang cuồng phong. 
Trong chiến tranh Việt Nam: những lý do chính yếu nào đã làm cho Hoa Kỳ 
quyết định “Ta phải nhảy vào?” Thực tế nhất là phân tích những lập trường 
đã được xác định bằng văn bản từ khi quân đội ông Mao Trạch Đông tiến vào 
Bắc Kinh (cuối 1949-đầu 1950), đến khi Bắc Hàn bắt đầu tràn xuống Nam 
Hàn (1950), tới việc Trung Quốc vẽ “đường 9 vạch” - lưỡi bò (1951) đến 
chiến tranh Triều Tiên leo thang (1952). Trong thời gian này đã có những 
thẩm định rõ ràng thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Mời độc 
giả trở lại Chương 3 để tham khảo những văn bản nòng cốt sau đây: 

• Huấn lệnh NSC số 48/1 ngày 30 tháng 12, 1949. 
• Huấn lệnh NSC 64 (ngày 27 tháng 2, 1950). 
• Phân tích của Bộ Tổng Tham Mưu (10 tháng 4, 1950): đưa ra 

bẩy điểm cắt nghĩa thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ tại Vùng 
Biển Đông. 

[Những tiết lộ này được nói tới trong cuốn sách vừa phát hành “Hãy 
nghe: Những ghi âm bí mật của TT Kennedy tại tòa Bạch Ôc’(Listening 
in:The secret White House Recordings of John F. Kennedy) do Ted Wid-
mer và Caroline Kennedy đồng tác giá]. 

1995-1996: khủng hoảng thứ ba ở eo biển Đài Loan 
Hai mươi năm sau cuộc chiến Việt Nam, TQ lại thử thách ý chí của Hoa 

Kỳ. Từ ngày 21 tháng 7 năm 1995 tới 23 tháng 3 năm 1996, kéo dài 8 tháng 
và 2 ngày. Khủng hoảng này khởi đầu bằng việc Bắc Kinh cho tiến hành một 
loạt những vụ thử nghiệm tên lửa tại vùng biển xung quanh Đài Loan bao 
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gồm eo biển Đài Loan từ ngày 21 tháng 7 năm 1995 đến ngày 23 tháng 3 năm 
1996. Vào thời điểm này Bắc Kinh muốn cảnh cáo TT Đài Loan là Lý Tăng/
Đăng Huy khi ông thay đổi chính sách “Một Trung Quốc” và muốn tiến tới 
một nước Cộng Hòa Đài Loan. Tất cả có ba lần thử nghiệm chính: 

* Đợt phóng tên lửa lần thứ nhất xảy ra từ ngày 21 tới 27 tháng 7, 1995; 
* Lần thứ hai từ 15 tới 25 tháng 8, 1995; và 
* Lần thứ ba từ 8 tới 15 tháng 3, 1996.
Tới lần thứ ba thì Hoa Kỳ phản ứng bằng những hành động mạnh mẽ 

nhất để biểu diễn sức mạnh quân sự của Mỹ tại Á Châu kể từ khi chiến 
tranh Việt Nam chấm dứt. Tổng thống Clinton cho tăng cường sự có mặt 
của hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương. Cùng ngày 8 tháng 3, Washington 
tuyên bố đã có lệnh cho nhóm Hàng Không Mẫu Hạm thứ Năm? (Carrier 
Group Five) dẫn đầu bằng tàu USS Independence tiến vào vùng biển quốc 
tế gần Đài Loan. Ngay ngày hôm sau (9 tháng 3), Trung Quốc lại công bố tập 
trận bắn đạn thật gần Penghu  (quần đảo Bành Hồ - MW) từ ngày 12 tới 20 
tháng 3. TT Clinton lập tức cho nhóm ‘Hàng Không Mẫu Hạm Bẩy’ (Carrier 
Group Seven) dẫn đầu bằng tầu USS Nimitz tiến thật nhanh từ Vịnh Ba Tư 
tới Đài Loan.Tình hình lại càng căng thẳng khi Bắc Kinh công bố sẽ có một 
cuộc thao diễn đổ bộ giả dự định vào ngày 18 tới 25 tháng 3. Nhưng trước sự 
sửa soạn để sẵn sàng chiến đấu của Hải Quân Mỹ, Trung Quốc quyết định 
ngừng các cuộc tập trận. Khủng hoảng chấm dứt vào ngày 23 tháng 3, 1996. 

QUYỀN LỢI CỦA HOA KỲ Ở BIỂN ĐÔNG NGÀY NAY 
Như đã phân tích trên đây (và trong Chương 28), cái nhìn về quyền lợi 

thì có tính cách chủ quan vì còn tùy theo nhận thức của các nhà lãnh đạo 
Hoa Kỳ vào từng thời điểm. Hành động của các TT Truman, Eisenhower, 
Kennedy, Johnson khác hành động của các TT Nixon, Obama. Lập trường 
của Ngoại trưởng Dulles khác với Ngoại Trưởng Kissinger. Cũng như vậy, 
tại Bắc Kinh, lập trường của Chủ tịch Đặng Tiểu Bình khác với Chủ tịch Tập 
Cận Bình. 

Tuy nhiên, nói chung và nhìn lại lịch sử cuộc chiến Việt Nam thì ta có 
thể thấy bốn khía cạnh của quyền lợi Hoa Kỳ: an ninh quốc phòng, bảo vệ 
tuyến giao thông quan trọng nhất, tài nguyên vùng Biển Đông và vai trò 
lãnh đạo cùng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ. 

Thứ nhất, an ninh quốc phòng 
Biên giới lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Miền Tây là Thái Bình Dương. Bờ biển 
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California nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương hướng thẳng tới vùng Quảng 
Đông, Quảng Châu của Trung Quốc, và Honolulu, đảo Guam, đảo Wake 
nằm ngay ở giữa, cho nên quyền lợi an ninh quốc phòng bị đe dọa trực tiếp 
nếu TQ có bất cứ hành động nào đe dọa (hay Washington coi là đe dọa) 
lãnh thổ lục địa hay hải đảo, hay tài sản của Hoa Kỳ. Thêm vào đó là đe dọa 
những nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ (biên giới Bắc và Nam Hàn) hay 
căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Á Châu như Okinawa (Nhật Bản), Subic Bay 
và Clark Air Base (Phi Luật Tân), Utapao (Thái Lan), và mới đây là Darwin 
(Úc). Ngày nay nguy hiểm nhất là trường hợp chiến hạm TQ bắn vào chiến 
hạm hay hàng không mẫu hạm Mỹ. Ta nhớ lại biến cố tấn công doanh trại 
Mỹ ở Pleiku đã khai hỏa cuộc chiến năm 1965: TT Johnson lập tức thay đổi 
lập trường tự kìm hãm, dẫn đến việc TQLC Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. 

Còn nếu như TQ xung đột quân sự với những quốc gia có Hiệp định 
Quốc phòng Song phương với Hoa Kỳ (có thể gồm cả Đài Loan vì ‘Taiwan 
Act 1979’) thì đó là đe dọa an ninh Hoa Kỳ một cách gián tiếp. Cả trực tiếp, 
cả gián tiếp đều đòi hỏi Mỹ phải hành động. 

Thứ hai, bảo vệ trục giao thông quan trọng nhất 
Những tuyến lưu thông ở trên biển hay trên không ở vùng Biển Đông 

được liệt vào quyền lợi hàng đầu của Hoa Kỳ. Ngay từ năm 1950, khi “Đánh 
giá chiến lược của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á” Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ đã hoàn 
toàn đồng ý với huấn lệnh NSC 64 và xác định tầm quan trọng chiến lược 
của Đông Nam Á. Từ trước, Bộ Tham Mưu Lục Quân và nhiều nhà lãnh đạo 
quân sự chỉ coi ba quốc gia hải đảo là Nhật, Indonesia, và Phi Luật Tân là 
quan trọng, còn vai trò của Đông Nam Á chỉ là phụ thuộc. Nhưng tới đây 
thì xác định là cả khu vực lục địa Đông Nam Á tự nó đã có tầm quan trọng 
về chiến lược. Vì sao như vậy? Một trong sáu lý do chính là “Về vị trí, nó nằm 
ngay giữa những trục giao thông quan trọng nhất.” Cho nên. “Việc Cộng sản 
chiếm lục địa ĐNA sẽ làm cho các lực lượng thù địch kiểm soát được những hệ 
thống hải vận và không vận giữa miền Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ và Cận 
Đông. Khi có chiến tranh xảy ra... những căn cứ không quân của cộng sản ở ĐNÁ 
có thể sẽ bắt buộc các đường chuyển vận hàng hải và hàng không của Hoa Kỳ và 
đồng minh phải đi vòng thật xa.” 

Về điểm này thì ngày nay có lẽ là những tuyến giao thông hải vận và 
không vận còn quan trọng hơn trước, vì thứ nhất, khối lượng buôn bán quốc 
tế đã lớn hơn trước rất nhiều, và tới hai phần ba ($5 tỷ mỗi năm) của thương 
mại hải vận quốc tế hằng năm là đi qua tuyến giao thông của vùng này, và 
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thứ hai, sự có mặt của hải lực mạnh mẽ của TQ ngày càng gia tăng, có lần 
xuýt nữa tầu TQ đụng tầu Mỹ. Lập trường của Mỹ ngày một rõ hơn: 

* Trong nghị quyết của hai Thượng Nghị sĩ Jim Webb (Dân Chủ) và 
James Inhofe (Cộng Hòa) đệ trình Quốc Hội (13/6/2011) đã tố cáo 
Trung Cộng sử dụng vũ lực trong những vụ tranh chấp tại biển đảo 
và yêu cầu quân đội Hoa Kỳ “khẳng định và bảo vệ quyền tự do hàng 
hải” ở Biển Đông. 

* Năm 2010, Ngoại trưởng Hilary Clinton xác định việc duy trì tự do 
hàng hải trong vùng biển này là “quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ.” 

* Ngày 17/7/2015 tân Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương là Đô Đốc 
Scott Swift (dù chỉ vì nhậm chức vào tháng 5/2015) đã khẳng định: 
“Tuy tôi không đứng về phe nào, nhưng sẽ đẩy mạnh các hoạt động 
để đảm bảo tự do hàng hải trong vùng tranh chấp và các nơi khác.” 

* Tiếp ngay theo sau, ngày 6/8/2015 Ngoại Trưởng John Kerry (người 
thường bị coi là thuộc phe bồ câu) cũng đã tuyên bố tại phiên họp 
ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia): “Hãy để tôi nói cho rõ ràng: Hoa 
Kỳ sẽ không chấp nhận các hạn chế về tự do hàng hải và hàng không, 
hoặc những sử dụng nào khác về vùng biển một cách hợp pháp.” 

Cho nên, theo chiến lược tái phối trí lực lượng, Washington đã điều đình 
để tái sử dụng những căn cứ hải quân Okinawa, Subic Bay, Clark Airfield, và 
tới năm 2020 thì 60% hải lực của Mỹ sẽ được điều động về Thái Bình Dương. 

Thứ ba, tài nguyên chiến lược ở vùng Biển Đông 
Những tài liệu nêu trên xác định rõ ràng: 
* “Khu vực Đông Nam Á là nguồn tiếp liệu một số tài nguyên chiến 

lược cần thiết để cho dự trữ tiếp liệu của Hoa Kỳ. Nếu Trung Cộng 
kiểm soát được vùng này thì sẽ giúp cho họ bớt căng thẳng về vấn đề 
lương thực, và sẽ giúp cho Liên Xô có được những nguyên liệu chiến 
lược quan trọng.” 

* “Việc Cộng sản kiểm soát được số gạo thặng dư ở miền này sẽ làm 
cho Liên Xô có được một khí giới kinh tế mạnh mẽ trong những liên 
hệ của họ đối với các nước khác. 

* “Đông Nam Á, đặc biệt là Mã Lai và Indonesia là nguồn tiếp liệu 
chính của thế giới về cao su và thiếc. Việc các quốc gia phương Tây 
được sử dụng cũng như việc ngăn chận khối Liên Xô không được 
sử dụng những nguyên liệu này luôn luôn là vấn đề quan trọng, đặc 
biệt là khi chiến tranh xảy ra.” 
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* “Indonesia là nguồn dầu hỏa thứ hai và càng trở nên quan trọng 
trong trường hợp các cường quốc Âu Châu không sử dụng được 
nguồn dầu hỏa tại Trung Đông.” 

Ngày nay, Hoa Kỳ không còn quan tâm nhiều tới nguồn tiếp liệu tài 
nguyên hay khoáng sản ở Đông Nam Á như trước đây vì hai yếu tố: thứ nhất, 
chiến tranh lạnh đã tàn lụi, và thứ hai, nhờ thương mại toàn cầu hóa cùng 
với những tiến bộ khoa học về khai thác tài nguyên. Tuy nhiên về dầu hỏa 
thì trong một tương lai trông thấy, nó vẫn còn quan trọng đối với Mỹ và các 
đồng minh, nhất là vì tình hình nóng bỏng ở Trung Đông ngày nay. Trong 
một tương lai gần, Mỹ sẽ tiến tới chỗ tự túc về dầu lửa, nhưng dù vậy Mỹ cũng 
không muốn để cho TQ nắm trọn tiềm năng dầu lửa ở vùng Biển Đông vì nếu 
như chiếm được phần lớn nhóm Trường Sa thêm vào Hoàng Sa thì TQ sẽ giải 
quyết được vấn đề đói về năng lượng.” [Nơi đây chúng tôi cũng mở ngoặc để 
ghi lại (điều đã viết trong cuốn “Tâm Tư Tổng Thống Thiệu,” Chương 6) là 
vào tháng 8 năm 1974, sau khi dàn khoan HỒNG-9 đào được dầu, triển vọng 
dầu lửa của VNCH trở nên rất khả quan. Bản thân chúng tôi đã có dịp bay 
trực thăng cùng với TT Thiệu ra ngoài khơi để nghe chuyên gia các công ty 
khai thác ở thềm lục địa trình bày, và được biết là (i) chắc chắn có những túi 
dầu lửa ở quần đảo Trường Sa; (ii) có túi rất lớn nhưng lại móc vào với túi dầu 
của Indonesia. Thấy viễn tượng dầu lửa trở nên sáng sủa, TT Thiệu hết sức 
phấn khởi và đã chỉ thị mang thùng dầu đầu tiên về để phúng điếu ở Nghĩa 
trang Quân Đội vào ngày Chiến Sĩ Trận Vong (3 tháng 11, 1974). Sự kiện túi 
dầu của Việt Nam nối vào với túi của Indonesia nếu đúng thì có nghĩa là In-
donesia, một thành viên của tập đoàn dầu lửa OPEC (có nguồn nhiên liệu 
luôn được nói tới trong các văn bản về quyền lợi của Thế giới Tự do) đã khai 
thác được số lượng khá quan trọng của Việt Nam từ bao nhiêu năm nay]. 

Thứ tư, khía cạnh chính trị: vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ 
Là cường quốc mạnh nhất thế giới lại nằm ngay bên bờ Thái Bình 

Dương, Washington luôn quan tâm tới vai trò lãnh đạo thế giới tự do của 
Hoa Kỳ. Trong chiến tranh Việt Nam, điểm này có thể là điểm quan trọng 
nhất: “Vai trò lãnh đạo Thế giới Tự do của Hoa Kỳ đã đặt trách nhiệm lớn lao 
cho chúng ta phải huy động được sức mạnh của thế giới tự do để ngăn chận cộng 
sản bá chủ thế giới.” Văn bản về chính sách (như những Huấn Lệnh được liệt 
kê ở phần đầu chương này thường nhắc tới điểm này. Từ nhận thức ấy, đi tới 
kết luận: “Việc cộng sản thôn tính ĐNÁ, hoặc do xâm chiếm sẽ làm cho các quốc 
gia khác càng tin rằng sự bành trướng của cộng sản là điều không thể ngăn chận 
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được nữa.” Như vậy có nghĩa là Mỹ phái tránh cái ảnh hưởng của ‘đôminô về 
tâm lý’ (psychological domino): phải làm sao để giữ được sự tin cậy của các 
nước trong vùng. Điểm này thì vẫn còn đúng và có khi còn có ý nghĩa hơn 
thời điểm trước đây. 

Tại sao như vậy? Đó là vì sau khi Mỹ tháo chạy khỏi Miền Nam Việt Nam 
để vội vã mở cửa Bắc Kinh, lãnh đạo các nước trong vùng đã thật sự e ngại 
nên phải xa lánh Mỹ. Bây giờ Mỹ đã học được bài học quan trọng ấy và chiến 
lược mới sẽ phải được xây dựng trên một nền tảng vững chãi và bền bỉ hơn. 
Trong bối cảnh mới về quyền lực, Trung Quốc sẽ luôn luôn là sự đe dọa cho 
quyền lợi của Hoa Kỳ, cho nên dù một ngày nào, có thể TQ sẽ thay đổi chính 
sách để phát triển hài hòa với Hoa Kỳ và với Á Châu, nhưng chắc chắn rằng 
sẽ không thể có chuyện Mỹ bất chợt đảo ngược chính sách để ôm lấy Bắc 
Kinh cho thật chắc như đã xảy ra dưới thời Nixon-Kissinger. 

MỸ ĐI RỒI MỸ LẠI VỀ 
Không phải là Mỹ sẽ trở về Việt Nam theo như mô hình những thập niên 

trước, nhưng trở lại với Biển Đông, với Á Châu-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, 
tại khu vực Đông Nam Á thì các nhà chiến lược Hoa Kỳ luôn luôn đánh giá 
Việt Nam là địa điểm chiến lược quan trọng nhất như đã được xác định 
trong những văn bản nòng cốt. Vì vậy, dĩ nhiên là Hoa Kĩ muốn giao hảo với 
Việt Nam để đối đầu với Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam cũng rất cần có 
Mỹ làm đồng minh để cân bằng sự đe doạ của Trung Quốc ngày một gần kề. 
Câu hỏi đặt ra là quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển nhanh chậm ra sao? 
Câu trả lời còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ngoại giao, chính trị của cả hai 
nước. Cho tới ngày nay, hai bên đã thỏa thuận để trở thành ‘đối tác toàn 
diện’ (conmprehensive partnership) và đang phát triển tới mức độ ‘đối 
tác chiến lược’. Nhưng, như GS Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét trong một 
bài phỏng vấn với nhà báo Đinh Quang Anh Thái về ‘Nhìn lại 20 năm bình 
thường hot quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt’ (Xuân Người Việt 2015), “quan hệ 
đồng minh thì còn xa vời, nhất là thứ đồng minh bền vững và tin cậy lẫn nhau, vì 
dị biệt quá lớn giữa chế độ chính trị giữa hai nước.” 

Có điều chắc chắn là mối bang giao trong bối cảnh tuy là mới, nhưng 
cũng vẫn phải dựa trên quyền lợi hỗ tương thực tế của cả hai nước, đó là để 
củng cố một “mặt trận Đông Nam Á” nhằm ngăn chặn sự bành trướng quá 
nhanh và tham vọng quá lớn của Trung Quốc. Như vậy ta thấy nền móng 
của học thuyết Đôminô vẫn còn vững chắc. 
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Ngày 3 tháng 11, 1965 (lúc quân đội Mỹ đang đổ xô vào Miền Nam với 
tốc độ rất nhanh) Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara đã viết một bản ghi 
nhớ quan trọng về chiến lược gửi TT Johnson: 

“Trung Quốc - giống như Đức Quốc vào năm 1917, giống như 
Đức Quốc về phía Tây và Nhật Bản về phía Đông vào cuối 
thập niên 1930, và giống như Liên Xô vào năm 1947 - đang trở 
thành một quyền lực lớn mạnh đe dọa vai trò quan trong và 
sự hữu hiệu của Hoa Kỳ. Và xa hơn nhưng quan trọng hơn. đó 
là Trung Quốc đang sắp xếp, tổ chức để tất cả Á Châu chống 
lại chúng ta.” 

Cho nên, ông McNamara đề nghị: “Để bao vây (encircle) Trung Quốc, 
Mỹ phải thiết lập 3 mặt trận (“three fronts”), coi như một phần của chiến 
lược lâu dài nhằm ngăn chận Trung Quốc: 

1. Mặt trận Nhật Bản - Đại Hàn; 
2. Mặt trận Ấn Độ; và 
3. Mặt trận Đông Nam Á. 
Sau khi ký Hiệp định Paris, ông Kissinger tuyên bố năm 1973 là “Năm 

Của Âu Châu,” Mỹ ngoảnh mặt đi khỏi Á Châu, đưa tới một lỗ hổng. Có lỗ 
hổng thì Trung Quốc lấp đầy lỗ hổng. Sự có mặt của Mỹ tại nơi đây dần dần 
phai mờ đang khi hình ảnh Trung Quốc càng ngày càng hiện rõ. Ngày nay 
thì Mỹ đã nhận ra tình huống nguy hiểm này, như tác giả Michael Pillsbury 
khẳng định trong cuốn sách “Cuộc Chạy Đua 100 Năm” đề cập ở đầu Chương 
26: TQ muốn thay Mỹ là cường quốc mạnh nhất thế giới vào năm 2019. Để 
tới mục tiêu ấy, TQ đã phát triển hải lực cho thật mạnh. Trong cuốn sách 
“Vạn Lý Trường Thành Trên Mặt Biển: Hải Quân Trung Quốc Bước Vào Thế 
Kỷ 21”(2010) tác giả Bernard Cole (chuyên gia về Á Đông, giáo sư tại Đại 
học Quốc Phòng Mỹ) được các nhà làm chính sách Mỹ tham khảo nhiều, đã 
phân tích về sự bành trướng mau lẹ của Hải quân Trung Quốc (The People 
Liberations Army Navy - PLAN) một binh chủng của quân lực TQ mà Mỹ 
và các nước Phương Tây lo ngại nhất. Trong thập niên qua, PLAN đã đổi 
chiến lược từ ‘bảo vệ vùng duyên hải’ tới ‘kiểm soát toàn vùng biển’ với một 
lực lượng Hải Quân hùng hậu. Nhận xét trên đây mới giải thích được những 
hành động của TQ trong mấy năm vừa qua. 

Theo tác giả Cole, chiến lược của TQ là “lục địa hóa mặt biển”(ter-
ritorialization of the sea), làm sao để kiểm soát được một vùng biển bao 
trùm 200 hải dặm tính từ vùng duyên hải. “Các nhà lãnh đạo quân sự tin 
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rằng sứ mệnh quan trọng nhất của Hải Quân TQ - bảo vệ đất nước - tức là 
bảo vệ vùng biển này.” Bảo vệ cả ‘đất’ cả ‘nước’. Như vậy, ta thấy TQ có hai 
mục tiêu rõ ràng: mục tiêu phòng thủ (defensive strategy) và mục tiêu tấn 
công (offensive strategy). 

Về mục tiêu phòng thủ: một nhà chiến lược TQ đã phát biểu trong một 
tài liệu vào năm 1996 được trích dẫn bởi tác giả Cole như sau: 

“Trong 109 năm qua, các lực lượng đế quốc đã liên tục xâm chiếm 
Trung Quốc từ ngoài biển... tới 470 lần, trong đó 84 lần thật nghiêm trọng. 
Mặt biển đã trở nên cửa ngõ để những kẻ xâm lược mang quân vào, rồi mang 
của cải của ta ra đi... Biển cả không phải chỉ là cơ sở để nhân loại sinh sống 
mà còn là nơi đấu tranh chính trị quốc tế. Càng kiểm soát được mặt biển kỹ 
càng bao nhiêu thì càng có nhiều quyền hành về lãnh hải bấy nhiêu.” 

Cho nên nhà chiến lược đề nghị với lãnh đạo là nên rút ra ba bài học từ 
những kinh nghiệm này: 

• Thứ nhất, một lực lượng ở biển cho mạnh là để bảo vệ chính phần 
đất đai ở bên trong, 

• Thứ hai, một quốc gia không hiểu về tầm quan trọng của biển cả là 
quốc gia không có tương lai; và 

• Thứ ba, nếu như một cường quốc trên biển mà không bảo vệ được 
quyền về lãnh hải của mình thì sẽ chẳng là cường quốc trên biển 
được bao nhiêu lâu.” 

Về mục tiêu tấn công, cũng theo tác giả Cole thì TQ muốn có khả năng 
phóng được sức mạnh của mình ra tới một khoảng cách 1,500 hải dặm tính 
từ vùng duyên hải, bao gồm cả Biển Yellow Sea (tên vùng biển giữa TQ và 
Đại Hàn), Đông Hải (Hoa Đông) và Nam Hải (Biển Đông). Kế hoạch phát 
triển Hải quân của Bắc Kinh trong thập niên vừa qua là để chuẩn bị cho mục 
tiêu hoàn thành sứ mệnh này, bổ sung bằng khả năng có thể phóng lực đi xa 
hơn Thái Bình Dương tuy với mức độ giới hạn, phản ảnh qua việc TQ đưa 
chiến hạm sang vùng Gulf of Eden (biển Arabian) vào lúc có bước ngoặt về 
chính sách vào năm 2008 (xem Chương 26). Tháng 4 năm 2015, Hải Quân 
Trung Quốc thao diễn quân sự chung với Hải Quân Nga Xô ở Địa Trung Hải 
- “Joint Sea 2015” - tiếp theo là thao diễn lần thứ hai - “Joint Sea 2015 II” - ở 
ngay Biển Nhật và sát bờ biển Vladivostok. Thao diễn chung lần này có quy 
mô lớn nhất (trong tất cả tới 5 lần). 
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XOAY TRỤC 
Vì vậy, ngay từ năm 2011 Mỹ đã bắt đầu thay đổi chiến lược để xoay 

trục về Á Châu” và củng cố lại cả ba mặt trận trên đây, đặc biệt là mặt trận 
Đông Nam Á. Dù dưới thời TT Obama, người bị chỉ trích là đã để cho uy tín 
của Hoa Kỳ xuống dốc, cũng đã bắt đầu có những hành động cương quyết 
hơn. Năm 2011 Mỹ đã ký một thỏa ước với Úc để đưa TQLC tới đóng ở căn 
cứ Darwin. Ngày 17 tháng 11, 2011 trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội 
Úc - một bài được tòa Bạch Ốc nhấn mạnh là tối quan trọng - TT Obama 
tuyên bố: 

“Hoa Kỳ là một cường quốc ở Thái Bình Dương. Chúng tôi có mặt ở đây 
và sẽ ở lại nơi này. Quyền lợi lâu dài của chúng tôi ở vùng này đòi hỏi sự chú 
ý lâu dài của chúng tôi đến vùng này.” Ông thêm rằng “tôi đã chỉ thị cho cơ 
quan đặc trách an ninh quốc gia đặt sự có mặt và sứ mệnh của Hoa Kỳ ở vùng 
này là ưu tiên cao nhất.” 

Để tránh bị chỉ trích về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng, ông còn 
nhấn mạnh: “Việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng sẽ không - tôi nhắc lại 
là sẽ không ảnh hưởng gì tới những chi tiêu cho mục tiêu Á Châu - Thái 
Bình Dương.” 

Như đề cập ở đầu chương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã 
tái khẳng định chiến lược xoay trục. Bình luận về điểm này, Thông tin Quân 
lực Mỹ đã cho biết chiến lược này đã được chấp thuận từ năm 2011 (chứ 
không phải 2012 khi ông Tập Cận Bình lên vai lãnh đạo): “Sự chuyển dịch 
trọng tâm đã được tiên đoán từ lâu. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều người 
trong chính phủ đã thúc đẩy tái tập trung chiến lược Hoa Kỳ vào miền Thái 
Bình Dương. Chiến lược này bị tạm ngưng vì biến cố 9/11 khi Hoa Kỳ phải 
tập trung vào chiến tranh chống du kích. Nhưng ngày nay chiến tranh Iraq 
đã gần kết thúc và quân đội Mỹ đang rút khỏi Afghanistan cho nên năm 2011 
TT Obama đã chấp thuận chiến lược chuyển về Á Châu.” (American Forces 
Press Service, 1/6/2012). 

Trong những năm qua Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm đặc biệt tới những căn 
cứ quân sự đã được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam: 

Căn cứ không quân U-Tapao tại Thái Lan: lý do chính thức Bộ QP đưa 
ra là “tiến hành thiết lập một trung tâm cứu trợ thiên tai (như Tsunami) 
nhưng thêm rằng chiến hạm Mỹ cũng sẽ ghé các hải cảng Thái Lan để thực 
hiện những phi vụ cùng với không quân Thái nhằm theo dõi những hải 
tuyến thương mại và theo dõi các hoạt động quân sự trên đại dương.. 
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Căn cứ Cam Ranh: năm 2014 Bộ trưởng QP Panetta đã tới thăm viếng 
Cam Ranh và tuyên bố “Hải cảng này có thể đóng vài trò chủ chốt trong 
kế hoạch của Hoa Kỳ chuyển hướng về Thái Bình Dương,” vì “có nhiều 
khả năng (quân sự) lớn lao tại nơi đây.” Bản thân chúng tôi cũng đã từng 
nghe các nhà quân sự cả Việt lẫn Mỹ cho rằng “Ban Mê Thuột cộng với 
Cam Ranh là một cái đẹp về quân sự - ‘A military beauty’.” Đặt những 
cơ sở giám sát và những dàn phòng không tối tân trên đỉnh cao Ban Mê 
Thuột nối kết với những chiến hạm, máy bay khu trục ở Cam Ranh là có 
thể khống chế được Biển Đông. Theo đường thẳng chim bay thì hai địa 
điểm này rất gần nhau. 

Căn cứ Subic Bay và Clark Air Base: trước đây vì e ngại TQ, Phi Luật Tân 
đã yêu cầu Mỹ rời khỏi hai căn cứ quân sự. Những căn cứ Subic Bay và Clark 
Air Base là những căn cứ quan trọng nhất trong chiến tranh Việt Nam. Ngày 
nay chính phủ Phi đã để cho Mỹ tái sử dụng những căn cứ này. Bộ QP cho 
biết là ngay từ năm 2014 đã đưa loại phi cơ thám thính P-8A Posidon và 
chiến hạm chống tàu ngầm (tiềm thủy đĩnh) mới sản xuất tới đây. Máy bay 
trinh thám không người lái cũng đã được đưa tới Nhật. 

Căn cứ không quân Okinawa: bây giờ Nhật đã đồng ý để Mỹ tiếp tục đóng 
quân ở căn cứ rất lớn ở Okinawa. Thêm vào đó, kể từ ngày 1 tháng 6, 2014, 
Không Quân Hoa Kỳ đã bắt đầu gửi nhiều loại máy bay tối tân tới căn cứ 
Misawa của Nhật. 

VAI TRÒ CỦA NGŨ GIÁC ĐÀI 
Mỗi khi TQ đe dọa quyền lợi Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương thì Bộ Quốc 

Phòng luôn phản ứng mau lẹ nhất và mạnh mẽ nhất. Khi Ngũ Giác Đài phản 
ứng thì các lãnh đạo thường nghe theo. Đó là một nhận xét quan trọng về 
lịch sử chiến tranh Việt Nam. Vào lúc khởi thủy (1950), ý kiến của Bộ Tổng 
Tham Mưu Hoa kỳ ngày 10 tháng 4, 1950 phân tích thế nào là quyền lợi của 
Mỹ ở Đông Nam Á đã dẫn tới lập trường cứng rắn của Huấn lệnh NSC 124 
(ngày 13 tháng 2, 1952) xác định hậu quả của việc Trung cộng lấn chiếm 
vùng này đối với nền an ninh Hoa Kỳ. Tới giai đoạn cuộc chiến Việt Nam leo 
thang vào những năm 1965-1969: vai trò và ý kiến của Bộ trưởng QP Mc-
Namara và Tướng Westmoreland, tư lệnh chiến trường quan trọng như thế 
nào thì ta đều đã biết. 

Ngày nay, dù TT Obama bị mang tiếng là quá nhân nhượng và đã theo 
đuổi chính sách ôn hòa với TQ nhưng khi Bộ QP có ý kiến thì ông cũng nghe 
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theo. Thí dụ như vào tháng 6, 2014 Bộ QP phổ biến Báo Cáo Hằng Năm cho 
QH Hoa Kỳ về việc ngân sách QP của TQ: đầu năm dự trù là $132 tỷ, bây giờ 
đã lên tới $142 tỷ. “TQ đang thay đổi từ lý thuyết quân sự tới những hoạt 
động về huấn luyện, khí giới, trinh thám để có thể thực hiện những cuộc 
tấn công hữu hiệu hơn vào lực lượng Hoa Kỳ và những quốc gia thù địch 
khác. Kết luận này là một tiếng chuông báo động vì đã phân tích rõ ràng 
khả năng quân sự hiện nay của TQ. Báo cáo liệt kê nhiều chi tiết, đặc biệt là 
về hải quân và không quân. Nó bao gồm từ hàng không mẫu hạm Liaoning 
(Liêu Ninh) dùng để huấn luyện tới loại do TQ chế tạo, sẽ đi vào hoạt động 
trong thập kỷ tới, rồi Máy bay chiến đấu Stealth loại mới, máy bay Shenyang 
(Thẩm Dương) J-15 Flying Shark, Tiềm Thủy Đĩnh Nguyên tử, tới hệ thống 
phòng không S-400 SAM (do Nga chuyển giao), tàu khu trục tân tiến 052D 
- Luyang (Lữ Dương), tới kỹ thuật tên lửa DF-21D “killer missile.” 

Chỉ hai tháng sau Báo Cáo này, TT Obama đã tuyên bố lập trường đối 
với Trung Quốc một cách rõ ràng nhất. Ông bình luận với tuần báo The 
Economist vào ngày 1 tháng 8, 2014: 

“Một điều tôi có thể nói về Trung Quốc là ta phải khá cương quyết 
đối với họ, bởi vì họ sẽ xô đấy bao lâu còn có thể xô đẩy, cho tới 
khi nào họ gặp sự kháng cự.” (One thing I will say about China, 
though, is you also have to be pretty firm with them, because they 
will push as hard as they can until they meet resistance.) 

Rồi ông thêm: “Họ không theo tình cảm, và họ cũng không quan tâm đến 
những khái niệm trừu tượng. Như vậy, nếu ta chỉ đơn giản kêu gọi họ phải 
tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế thì không đủ.” (They’re not sentimen-
tal, and they are not interested in abstractions. And so simple appeals to 
international norms are insufficient). [Tiêu chuẩn quốc tế thí dụ như Quy 
Tắc Ứng Xử - COC hay Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển - UNCLOS.]. 

Cho nên, “Ta phải có những cơ chế để vừa cứng rắn với họ khi chúng ta nghĩ 
rằng họ đang vi phạm các chuẩn mực quốc tế, và vừa làm cho họ thấy những lợi 
ích tiềm năng (của sự tuân theo chuẩn mực quốc tế) về lâu về dài.” (There have 
to be mechanisms both to be tough with them when we think that they’re 
breaching international norms, but also to show them the potential ben-
efits over the long term). 

Về vai trò của Ngũ Giác Đài thì chính người tổng thống nổi danh của 
Hoa Kỳ là Franklin D. Roosevelt cũng phải để ý. Trong cuốn America In 
Vietnam - A Documentary History tác giả W. Appleman Williams kể lại là TT 
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Roosevelt đã có lần phàn nàn về “quyền lực của quân đội trong việc hoạch 
định chính sách Hoa kỳ” (trang 39-40). Ngày nay, về chính sách đối với TQ, 
ta thấy Bộ trưởng QP như Chuck Hagel và Ash Carter tuyên bố nhiều hơn và 
cứng rắn hơn Ngoại Trưởng Hilary Clinton hay John Kerry. 

CÁN CÂN LỰC LƯỢNG ĐÃ THAY ĐỔI? 
Nhiều người đặt vấn đề là Hoa Kỳ xoay trục về Á Châu. nhưng cán cân 

lực lượng quân sự nay đã thay đổi vì hải quân và không quân TQ đã rất mạnh 
so với hai thập niên trước. Đây là một đề tài cho các nhà chiến lược nghiên 
cứu. Qua những nhận xét có tính cách suy luận chúng tôi chỉ nêu lên vài 
khía cạnh như sau: 

Một điều chắc chắn là ngày nay quân lực Mỹ không còn độc quyền về 
hải lực ở Thái Bình Dương. Báo cáo 2014 của Bộ QP Mỹ gửi QH Hoa Kỳ (viện 
dẫn trên đây - thiếu ảnh) đã phân tích rõ rằng khả năng quân sự hiện nay 
của TQ như thế nào. Với sức mạnh ấy Bộ trưởng QP Trung Quốc, Tướng 
Chang Wanquan đã coi thường cả Nhật và nói thẳng thừng với Bộ trưởng 
QP Mỹ Chuck Hagel khi ông này viếng thăm Bắc Kinh (tháng 4, 2014): “TQ 
sẽ không thỏa hiệp, không nhượng bộ, không thương thuyết” về tranh chấp đối 

Lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Á Châu - Thái B ình Dương hiện nay.
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với Nhật Bản. “Quân đội TQ có thể tập hợp ngay tức khắc khi nào có lệnh, có thể 
chiến đấu trong bất cứ mặt trận nào, và sẽ thắng.” Tuy nhiên, dù Bắc Kinh tự 
tin đến mức nào, về kinh nghiệm hải chiến và không chiến thì quân đội TQ 
cũng không thể nào so sánh được với quân đội Nhật Bản (chứ đừng nói là so 
sánh với Mỹ). Mọi người đều đã biết về sức mạnh của Nhật qua “Nhật - Nga 
chiến ký” ngay từ đầu thế kỷ 20, rồi Nhật hải chiến với Mỹ trong Thế Chiến 
thứ Hai. 

Về cán cân lực lượng ở Thái Bình Dương thì khoảng cách giữa Mỹ - Trung 
đã gần lại, tuy nhiên cũng không quá gần như nhiều người tưởng vì Bộ QP Hoa 
Kỳ chỉ mới tiết lộ một phần nào về vũ khí tối tân. Thí dụ như phải đến tháng 
8, 2015 mới có tin tức rõ ràng hơn về loại khu trục “F-35 Lightning II và loại 
hàng không mẫu hạm mới “Gerald R. Ford-class (hay Ford-class), còn gọi là 
‘CVN-21 class’ đang được sản xuất để thay thế loại hiện nay thuộc ‘Ninitz-
class’. Theo Bộ QP Mỹ thì tới năm 2020 Hải quân Mỹ sẽ hoàn tất việc tái phối 
trí lực lượng giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương: lực lượng này hiện được 
dàn ra khoảng 50/50 giữa hai đại dương, nhưng sẽ chuyển sang 60/40 - bao 
gồm 6 hàng không mẫu hạm, phần lớn những tuần dương hạm, khu trục hạm, 
tầu tác chiến vùng duyên hải và tầu ngầm (AFPS 1 tháng 6, 2014). 

CÁN CÂN VỀ KINH NGHIỆM CHIẾN ĐẤU GIỮA HOA KỲ 
VÀ TRUNG QUỐC 

Ngoài cán cân về sức mạnh vũ trang lại còn cán cân về kinh nghiệm. Dù 
khoảng cách và thiết bị của hai bên đã gần lại, nhưng khoảng cách về kinh 
nghiệm chiến đấu thì còn quá xa. Có vũ khí là một chuyện, sử dụng nó như 
thế nào lại là chuyện khác. Sử dụng thì đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm 
thực tế chứ không phải chỉ huấn luyện, đào tạo, chuẩn bị kế hoạch, đánh 
trận giả “war games” trong phòng nghiên cứu hay thao diễn quân sự trên 
mặt biển. Đối với Mỹ thì có thể nói là: ngoài kinh nghiệm chiến đấu trên 
không, trên bộ và dưới biển trong Thế chiến I và II (và đã toàn thắng), kể từ 
sau 1945 tức là trong 10 năm qua, người binh sĩ và tướng lãnh Mỹ vẫn tiếp 
tục chuẩn bị cũng như thực sự chiến đấu: từ chiến tranh Triều Tiên, chiến 
tranh Việt Nam, đến chiến tranh Iraq, Afghanistan. Đây là không kể những 
phi vụ oanh tạc như ở Kossovo, Pakistan, Syria, hay chống ISIL. Như vậy, 
họ đã thực tập và thu thập được một số lượng rất lớn về kinh nghiệm, cả về 
chiến tranh quy ước lẫn du kích. Thêm vào đó là kinh nghiệm về vũ khí. Thí 
dụ như sau khi B-52 bị bắn rơi ở chiến trường Việt Nam, Bộ QP đã cho ng-
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hiên cứu và cải tiến. Ngày nay không dễ gì mà hạ được loại này. Lại còn loại 
Stealth, F-35 Lightning II như để cập trên đây. 

Ngược lại với Mỹ, trên 60 năm qua, kinh nghiệm chiến đấu của quân đội 
Trung Quốc là rất giới hạn: 

Lục quân: sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), quân đội TQ chưa 
hề có kinh nghiệm với những trận chiến lớn. Kinh nghiệm chỉ gồm việc 
pháo kích vào eo biển Đài Loan (1954/1955 và 1958), xung đột tranh chấp 
lai rai ở biên giới với Ấn độ (1962), với Liên Xô (1969), và xung đột biên giới 
với Việt Nam vào đầu 1979 (3 tuần và 6 ngày). 

Không quân: kinh nghiệm chỉ gồm mấy trận không chiến với không 
quân Đài Loan cách đây 57 năm. Ngày 22 tháng 9, 1958, 100 phi cơ MIG của 
TQ đụng độ với 32 phi cơ F-86s của Đài Loan. Tên lửa Sidewinders (do Mỹ 
cung cấp) giúp phi công Đài Loan có ưu thế đối với máy bay MiG của TQ. 

Hải quân, kinh nghiệm của Hải quân hải chiến là rất khiêm nhượng vì 
chưa tham gia trận chiến lớn nào, chỉ đụng độ với Hải quân VNCH đầu 1974, 
và tấn công lực lượng hải quân Việt Nam năm 1988 tại đảo Gạc Ma (Trường 
Sa). Năm 1974, tuy chiếm được Hoàng Sa nhưng cũng chịu tổn thất lớn: 
nhiều sĩ quan tham mưu của trận chiến đã tử trận khi Hộ tống hạm Krons-
tad 274 bị Hải quân VNCH bắn chìm, ba chiến hạm khác bị hư hại nặng. 

Công tác hậu cần, tiếp vận và điều hợp: là những khía cạnh rất khó 
khăn trong các trận lớn, đặc biệt là hải chiến. Giao tranh trên biển rất phức 
tạp trong nhiều tình huống. Ngoài yếu tố thời tiết thay đổi bất chợt), công 
tác hậu cần và tiếp vận đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Bản thân chúng tôi 
khi có dịp tới thăm viếng căn cứ của Đệ Thất Hạm Đội ở Honolulu đã được 
cắt nghĩa sơ qua (trong phòng tình hình) về những đòi hỏi đối với một hàng 
không mẫu hạm. Nghe viên sĩ quan chỉ vào các bản đồ rồi thuyết trình, 
chúng tôi thấy nó quá sự tưởng tượng của mình: từ công tác phòng không 
(chống oanh tạc hoặc tên lửa phóng đến từ xa) tới công tác điều hợp các 
binh chủng với nhau trong một trận hải chiến, rồi công tác thông tin, trinh 
thám. Nguyên về công tác ‘xoắn dây cáp’ - “roping” cũng đã đòi hỏi biết bao 
nhiêu kinh nghiệm (TQ đang tập luyện về công việc khó khăn này). Ngoài 
ra, còn nhu cầu bảo trì phản lực cơ và các loại khí giới trên tàu. Về dịch vụ, 
nguyên việc cung cấp thức ăn, vệ sinh, sức khỏe, y tế cho mấy nghìn binh sĩ 
trên một hàng không mẫu hạm lênh đênh trên biển cả là đã rất phức tạp. 
Đây là chưa nói đến những dịch vụ của các loại tàu ngầm nguyên tử, lòng 
vòng thật sâu và thật lâu ở dưới mặt biển. 
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Tinh thần binh sĩ: đây có lẽ là một trong những khía cạnh khó khăn 
nhất đối với người lính TQ. Chính sách một con/mỗi gia đình đã đưa tới tình 
trạng là cha mẹ luôn cố gắng để có con trai, và khi có được một cậu ấm tử 
thì biến cậu ấy thành hoàng tử. ‘Bốn ông bà’ (hai bên nội, ngoại) và bốn cha 
mẹ thường chú ý, chiều chuộng cậu bé tới mức như quấy rầy cậu ấy’ (fuss 
over). Lại còn các cô, các dì nữa. Sự việc này ảnh hưởng không ít tới tinh 
thần người thanh niên. Tình huống ‘một con’ lại còn làm cho cha mẹ thật 
miễn cưỡng khi phải để cho con nhập ngũ, huống chi là tham chiến. Còn 
đối với Hoa Kỳ thì trong những thập niên qua, người lính Mỹ ít khi nào được 
nghỉ ngơi. Có thể nói là ‘tình trạng sẵn sàng ứng chiến’ (status of readyness) 
luôn là một yếu tố quan trọng ưu tiên trong những kế hoạch quân sự của 
Ngũ Giác Đài. 

NHỮNG KHÓ KHĂN LỚN LAO HIỆN NAY CỦA  
TRUNG QUỐC 

Ngoài việc không được trang bị với nhiều kinh nghiệm chiến đấu, TQ 
lại còn có nhiều vấn đề khó khăn khác. Các nhà quan sát quốc tế thường 
hay quan tâm đến sức mạnh kinh tế và quân sự của TQ, ít người đào sâu tới 
những khó khăn đối nội, đối ngoại mà TQ phải trực diện. Đây cũng là một đề 
tài nên được phân tích. Chúng tôi chỉ tóm tắt vài khía cạnh: 

* Đối nội 
Căng thẳng về vấn đề dân tộc thiểu số: sự căng thẳng còn bị nặng nề 

thêm bởi những khó khăn về vấn đề đối với các dân tộc thiểu số, đặc biệt là 
vấn đề Tây Tạng và Tân Cương trong những năm gần đây. 

Môi trường băng hoại: là một vấn đề hiện ảnh hưởng tới người dân 
nhiều nhất. TQ đã phải trả cái giá quá cao để sản xuất đủ hết mọi thứ với 
giá thật rẻ, khống chế thị trường tiểê thụ trên toàn cầu. Người ta gọi TQ là 
‘nhà máy sản xuất của thế giới’. Lượng khói phun ra từ những nhà máy này 
làm đen tối cả bầu trời Bắc Kinh, Thượng Hải giữa ban ngày như ta thường 
thấy trên tivi. Còn vấn đề các chất thải kỹ nghệ hết sức độc hại, làm ô nhiễm 
cả đất, sông, biển. Hè 2015, viện Berkeley-Full hoàn thành một nghiên 
cứu cho biết: trung bình có tới 4,400 người Trung Quốc chết mỗi ngày vì ô 
nhiễm không khí! 

Cái nghèo của người dân: về kinh tế ta thấy tổng sản xuất của TQ (GDP) 
ngày nay đã đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau có Mỹ. Nhưng đời sống của 
người dân còn quá thấp so sánh với Nhật, Mỹ và Singapore. Vì đông dân số 
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(1 tỷ 350 triệu người), lợi tức bình quân đổ đầu người mới chỉ tới $7,594 một 
năm (2014), bằng 21% của Nhật ($36,194), 14% của Mỹ ($54,630). 13.5% 
của Singapore ($56,287). Số người nghèo tính theo chi tiêu quốc tế là có 
mức sống dưới $2 một ngày còn tương đương trên 20% dân số (2010). Chi 
tiêu dưới $2 một ngày là gồm tất cả mọi nhu cầu: ăn, ở, y tế, vệ sinh, giáo dục, 
giải trí, thờ cúng tổ tiên. 

Ngoài ra, khoảng cách giàu - nghèo càng ngày càng cách xa: khoảng cách 
giữa nông thôn và thành thị, giữa miền duyên hải và miền tây bắc lục địa. 
Kinh tế học đo khoảng cách giầu nghèo theo chỉ số Gini. Chỉ số này càng cao 
thì khoảng cách càng lớn. Chỉ số của TQ đã tăng từ 0.33 vào năm 1993 lên 
0.42 năm 2006. Bây giờ thì sắp tới 0.50: cho nên TQ thuộc vào số 25% quốc 
gia có sự chênh lệch giàu nghèo sâu đậm nhất thế giới. Sự kiện này càng ngày 
càng gây căng thẳng chính trị và xã hội. Đây là chưa nói tới hiện tượng về 
cái nghèo tâm lý? (psychological poverty): về tâm lý, người nghèo là những 
người cảm thấy mình không được hưởng những gì mà những người khác 
trong xã hội đang được hưởng quá nhiều. Ngày xưa, ngồi trong nhà lá, người 
nghèo chỉ so sánh mình với hàng xóm. Ngày nay vì điện lực hóa nông thôn, 
lại có tivi, điện thoại lưu động (rất rẻ ở TQ), người nghèo so sánh mình với 
những người khác ở thành thị, càng thấy mình nghèo hơn nữa. 

Sự lớn mạnh về quyền lực của các đại tập đoàn quốc doanh: có lẽ vấn 
đề kinh tế, xã hội, và chính trị khó khăn nhất của Trung Quốc ngày nay là 
sự lớn mạnh của những đại tập đoàn kinh tế, tài chính quốc doanh (doanh 
nghiệp nhà nước). Các tập đoàn này đang thao túng về mọi lĩnh vực, như 
tờ New York Times (ngày 9 tháng 11, 2012) bình luận theo nhiều kinh tế gia 
Trung Quốc thì những đại tập đoàn quốc doanh, đặc biệt là trong lãnh vực 
ngân hàng, dầu khí và viễn thông đã lớn quá mạnh đến độ có thể làm tiêu tan 
tăng trưởng kinh tế, đe dọa cả ổn định chính trị. “Chẳng ai có điều gì tốt để nói 
về những tập đoàn này, “chính ông Wang Yong, chủ tịch Ủy ban Giám Sát và 
Quản lý Tài sản các Công ty Quốc Doanh cũng đã phải công nhận tại Quốc 
hội Trung Quốc vào ngày 24 tháng 8, 2012. 

Kinh tế thoái trào: người dân hy vọng tân Chủ tịch Tập Cận Bình (người 
thay thế ông Hồ Cẩm Đào) sẽ mạnh dạn cải cách khu vực quốc doanh. Thế 
nhưng họ đã thất vọng vì chương trình cải cách của ông lại làm cho tự do 
kinh tế bị giảm bớt. Các công ty tư nhân bị co cụm đang khi các xí nghiệp 
quốc doanh phình ra và tiếp tục được hưởng những ưu đãi về đất đai, ngân 
sách, và nhất là tín dụng. Nhiều công ty ngoại quốc như McDonald, KFC, 
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Starbucks, GSK, Cartier, Mercedes Benz đã phải phàn nàn vì bị kỳ thị, làm 
khó dễ. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố: “Doanh nghiệp nhà nước là xương 
sống của nền kinh tế” và khi cải cách nó thì chính phủ phải “tránh né sự mù 
quáng của thị trường” (“avoid the blindness of the market”). Quốc doanh là 
một lĩnh vực to lớn nhất, bằng 1/3 tổng sản lượng quốc gia. Đó là theo thống 
kê chính thức, theo con số thực thì có thể nó còn mạnh hơn trước. Trong số 
500 công ty lớn nhất thế giới do “Fortune Global 500” liệt kê, có tới 47 đại 
công ty Trung Quốc với số tài sản lên tới $690 tỷ. Quá lớn nhưng lại quá bết 
bát nhất (vì chỉ số ICOR thấp nhất: chỉ số này là cái thước để đo lường hiệu 
năng của kinh tế). Khi năng xuất kinh tế xuống mạnh thì tất nhiên kinh tế 
phải thoái trào. 

Trong vòng gần ba thập niên, cả thế giới ngưỡng mộ mức tăng trưởng 
cao nhất của TQ, trung bình là 10% một năm. Nhưng rồi đột nhiên đổi 
chiều vào năm 2012: tụt xuống chỉ còn 7.8%, rồi từ đó cứ tiếp tục đi xuống. 
Tới 2015: có thể chỉ còn 5% - 6%. Cho dù ở mức 7% như mục tiêu của chính 
phủ đặt ra, thì cũng là mức thấp nhất trong 30 năm. 

Tư bản chạy trốn: kinh tế thoái trào thì gây nên tình trạng bất ổn. Nó 
dẫn tới tình huống bấp bênh- “Uncertainty” - không có cái gì là chắc chắn 
cho ngày mai, cho nên tư bản chạy trốn. Đây là tình huống mà kinh tế học 
gọi là “capital flight” - ‘tư bản bay đi.’ Thêm vào bất ổn kinh tế là sự lo lắng 
của các đại gia, đối tượng của chiến dịch chống tham nhũng. Khi bị đe dọa 
là sẽ mất của thì họ dấu tiền ra ngoại quốc. Theo ông Andrew Collier, tổng 
giám đốc hãng nghiên cứu Orient Capital Research thì “Khi các đại gia là 
những người nắm tới 50% tổng số tiết kiệm quốc gia (national saving) bất chợt 
đi tới kết luận là tiền bạc của họ gặp nguy hiểm sẽ bị tịch thu thì dòng tiền chảy 
ra ngoại quốc sẽ trở thành lũ lụt rất nhanh.” Con số tư bản bay đi là con số các 
nhà làm chính sách ở TQ đang e ngại nhất và theo dõi hằng ngày để tính kế 
làm sao chận nó lại. 

Chứng khoán chao đảo: hiện tượng tư bản bay đi ảnh hưởng trực tiếp 
vào thị trường chứng khoán. Vì muốn dấu tiền ra ngoại quốc thì các nhà 
đầu tư phải bán chứng khoán, rút tiền khỏi nhà băng. Càng mất niềm tin 
và càng lo lắng thì càng bán nhanh, bán mạnh: cung cầu mất thăng bằng, 
thị trường chứng khoán chao đảo. Chứng khoán không phải chỉ tụt dốc từ 
giữa tháng 8, 2015 mà đã âm ỷ từ khi kinh tế thoái trào. Thời điểm từ thứ 
sáu, ngày 21/8 là thời điểm châm ngòi sau khi đồng nhân dân tệ bị phá giá. 
Chỉ trong 5 ngày, chứng khoán TQ rớt trên 20%. [Trong bối cảnh toàn cầu 
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hóa, nền kinh tế các nước nối vào nhau - vì “thế giới ngày nay là một mặt 
phẳng” (the world is fat) - cho nên khi Thượng Hải chao đảo thì ít nhiều, 
New York, Luân Đôn cũng bị ảnh hưởng]. Ngân Hàng Nhân Dân TQ (ngân 
hàng trung ương) phải can thiệp để vực chứng khoán lên. Nhưng càng can 
thiệp thì lại càng mất đi nhiều ngoại tệ: đã nát càng thêm nát. Theo những 
nguồn đáng tin như Goldman Sachs và Business Insider thì từ năm 2013 
(tức là một năm sau khi ông Tập Cận Bình lãnh đạo) cho tới nay, dự trữ đã 
giảm tới $750 tỷ. Nguyên trong ba tuần đầu tháng 8 đã mất đi $100 tỷ. Theo 
một khảo sát của Ngân hàng Barclays (một ngân hàng đã có kinh nghiệm 
tới 325 năm và hoạt động mạnh ở TQ) thì: 47% đại gia cho biết họ dự định 
sẽ rời khỏi TQ nội trong 5 năm. Như vậy, cứ theo đà này thì số dự trữ khổng 
lồ ($4,000 tỷ) chẳng bao lâu nữa cũng chỉ còn là con số của lịch sử. Cho nên 
tình hình kinh tế TQ sẽ tiếp tục bất ổn: lúc thì phục hồi, lúc lại thoái trào. 
Phát triển ổn định và với tốc độ cao như trong ba thập niên qua sẽ không 
bao giờ tái diễn.Đây là những khó khăn đối nội. Đối ngoại thì còn nhiều khó 
khăn cũng nặng nề không kém. 

Tình trạng tham nhũng trong quân đội: đây là một đề tài nóng bỏng, 
đang được truyền thông quốc tế để cập thường xuyên trên mạng. 

* Đối ngoại 
Ngoài tranh chấp ở Biển Đông, TQ còn có những tranh chấp lãnh thổ 

quan trọng hơn nữa. Với một dân số gần 1 tỷ 380 triệu (2015), áp lực về đất 
đai của Trung Quốc càng ngày càng nặng nề. Cho nên tranh chấp lãnh thổ 
với láng giềng luôn xảy ra. Trong Chương trước chúng tôi đã nói tới những 
xung đột với Nga, Ấn độ, và Nhật Bản. Ngày nay: 

Tranh chấp với Nga Xô: mặc dù Trung Quốc và Nga Xô đang liên kết 
với nhau để chống Mỹ, nhưng đây là một tình huống vẫn có thể tái diễn. 
Trong chương trước chúng tôi đã nói tới xuýt nữa TQ bị Liên Xô tấn công 
nguyên tử khi có những giao tranh về biên giới vào năm 1969. Trong tương 
lai, không dễ mà có hòa bình ở một biên giới Nga-Trung, tất cả dài 4,000 
dặm. Thực vậy, mới đây dưới tựa đề ‘Tại sao Trung Quốc sẽ đòi lại Siberia’ 
tờ New York Times đã bình luận về đại họa có thể xảy ra tại biên giới Nga - 
Trung (NYT, 4 tháng 7, 2014). Riêng biên giới này dài tới 2,738 dăm. Siberia 
(phần nằm ở vùng Á Châu của Nga Xô, phía đông dãy núi Ural) là một vùng 
rộng mênh mông, rộng tới 3/4 lãnh thổ Nga Xô. Nơi đây đã có nhiều tranh 
chấp và viễn tượng xung đột luôn luôn âm ỷ. Đó là vì: thứ nhất, Trung Quốc 
luôn cho rằng Siberia là một vùng đất không có người ở cho nên phải dành 
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cho những người không có đất để ở,” và thứ hai là Siberia nhiều tài nguyên 
nhưng ít người và Trung Quốc thì ngược lại, nhiều người, ít tài nguyên”. 
Tình huống thứ nhất giống như đầu thế kỷ 20 khi người dân Do Thái không 
có đất để ở, phải phân tán trên thế giới, sau đó đã di cư về miền đất Palestine 
lập quốc (chiến tranh giữa hai bên còn vẫn tiếp tục cho tới ngày nay). Sibe-
ria rộng như vậy mà chỉ có khoảng 38 triệu dân sinh sống. Tất cả dân số Nga 
cũng chỉ có 144 triệu so với Trung Quốc là 1 tỷ 350 triệu, gấp 10 lần. Về tình 
huống thứ hai, Siberia là nguồn cung cấp nguyên liệu thô, nhất là dầu, khí, 
và gỗ để Trung Quốc trở thành “Nhà máy sản xuất của thế giới.” Nơi đây 
Trung Quốc đã đầu tư và xây dựng từng loạt nhà máy, làm cho Siberia trông 
giống như là một phần của Trung Quốc. Cho nên rất có thể là một ngày nào 
đó, TQ sẽ đòi lại một phần vùng Siberia. Trong trường hợp ấy, viễn tượng 
chiến tranh là khó tránh được. 

Tranh chấp biên giới với Ấn Độ: sau khi ông Mao chiếm Hoa Lục, Ấn 
Độ là một trong những nước đầu tiên hủy bỏ việc công nhận chính phủ Đài 
Loan để gần gũi và ủng hộ chính phủ Bắc Kinh (1950). Nhưng tới năm 1962 
đã có những tranh chấp Trung - Ấn dọc biên giới Himalaya như đề cập trên 
đây. Rồi 1967 tới 1987. Sau đó Trung - Ấn đã có động tác hòa hoãn, nhưng 
vấn đề lãnh thổ vẫn âm ỷ.Ngày nay, Ấn Độ thấy TQ lớn mạnh, lại đang tranh 
chấp căng thẳng ở vùng Biển Đông nên lo ngại TQ sẽ có những tranh chấp 
mới dọc biên giới Trung - Ấn (dài tới 3,225 cây số). Đầu năm 2015, Trung - 
Ấn đã bắt đầu tranh chấp ở khu vực biên giới Arunachal Pradesh (có tỉnh 
Tawang là trung tâm Phật Giáo Tây Tạng) và TQ gọi miền này là “Nam Tây 
Tạng.” Khi Bộ Trưởng Ngoại Giao Nhật bình luận rằng khu này thực ra là 
thuộc lãnh thổ Ấn, TQ đã phản đối kịch liệt. Tới Hè 2015, liên lạc Trung - Ấn 
trở nên rất căng thẳng vì những tranh chấp về nguồn lực thủy điện trên con 
sông vĩ đại Yarlung Tsangpo - Brahmaputra (dài 2,800 cây số) phát nguồn 
từ Tây Tạng. Có thể đây cũng là một lý do đưa Ấn Độ xích lại gần Hoa kỳ hơn 
nữa, phản ánh qua những cuộc thăm viếng và đàm phán của TT Mỹ và Thủ 
Tướng Ấn Độ mới đây, cùng với những cam kết của Bộ QP Hoa Kỳ về việc 
chuyển giao kỹ thuật cao cấp về sản xuất quốc phòng cho Ấn Độ. 

Tranh chấp với Nhật Bản: hiện nay chỉ mới có biến cố đảo Kinsaku và 
vấn đề không phận, nhưng tương lai chắc chắn sẽ leo thang. Như đã trích 
dẫn, Bộ trưởng QP Trung Quốc, Tướng Chang Wanquan đã nói thẳng với 
Bộ trưởng QP Mỹ Chuck Hagel về “ba không”: “TQ sẽ không thỏa hiệp, không 
nhượng bộ, không thương thuyết” về tranh chấp đối với Nhật Bản. Về phía 
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Nhật Bản thì Thủ tướng Abe cũng đang leo thang: đặt vấn đề an ninh không 
riêng cho vận chuyển hàng hải mà bao gồm cả những phi vụ trên không 
trung. Như ta đều biết, một khi Nhật Bản thực sự tái võ trang thì sẽ là đối 
thủ đáng ngại cho TQ. 

Sau cùng, TQ lại còn mối thù hận muôn đời đối với Nhật Bản về việc 
xâm chiếm lãnh thổ. Có câu chuyện là chỉ có 100 lính Nhật đã áp đảo, đưa 
50,000 lính TQ đi xử tử. Một tình huống thật lạ lùng, vì bết bát nhất thì một 
số quân lính TQ đã có thể bỏ chạy, 100 lính Nhật cũng chỉ có thể bắn chết 
được một số nhỏ lính TQ. 

v 

Tóm lại, xét về cán cân lực lượng, kinh nghiệm, và có thể là cả tinh thần 
binh sĩ, chắc chắn là TQ không muốn hoặc chưa muốn trực diện với Mỹ tại 
Thái Bình Dương. Chiến lược TQ ngày nay là hăm dọa theo phương pháp 
du kích: ‘địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến’ và chiến thuật ‘cắt từng miếng xúc 
xích -salami slicing’, nhắm vào từng đối tượng, từng hòn đảo hay bãi cạn 
một lúc (như đã được đề cập). Sau một thời gian thì tuyên bố sẽ ngừng lại, 
không khai khẩn thêm. Nhưng như vậy là đã đặt các nước khác vào tình 
huống “sự đã rồi” (fait accompli), không thể nào đòi TQ rút ra khỏi những 
nơi đã chiếm. Theo như Báo Cáo mới đây của viện Carnergie Endowment For 
International Peace: thì ít nhất là trong tương lai có thể nhìn thấy được, “TQ 
chưa muốn theo mô hình của Liên Xô để trở thành một đối thủ toàn cầu của 
Hoa Kỳ nhưng chỉ muốn thành cường quốc ở Á Châu và tập trung vào việc 
tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng. Mặc dù vậy, đó cũng là sự thách 
đố lớn đối với Hoa Kỳ vì Washington đã long trọng tuyên bố là sẽ tăng mạnh 
sự hiện diện quân sự tại Á Châu mặc dù phải cắt ngân sách.” Về lâu về dài thì 
như đề cập trên đây, TQ muốn thay thế Mỹ để trở thành nước siêu cường 
vào năm 2049), cho nên “bây giờ Trung Quốc đang sắp xếp, tổ chức để tất 
cả Á Châu chống lại nước Mỹ.” như Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara đã 
kết luận. 

CÁI NGUY CỦA SỰ TÍNH LẦM 
Các nhà lãnh đạo thế hệ thứ năm của TQ ngày nay vì ít có kinh nghiệm 

về những tính toán của các cường quốc trong thời chiến tranh lạnh, cho nên 
dễ có thể tính lầm, đó là một nhận xét của một số quan sát viên quốc tế. 
Trở lại trận Trân Châu Cảng: về chiến lược, có thể là Nhật đã tính lầm về 
phản ứng của Hoa Kỳ và Anh Quốc vì thấy rằng sau khi Nazi chiếm đóng 
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Czechoslovakia (tháng 3, 1939) Mỹ không phản ứng gì cả, lại tuyên bố là 
mình đứng trung lập, không dây dưa gì (ngày 5 tháng 9, 1939). Mười hai ngày 
sau, Nazi thôn tính thêm Ba Lan. Năm 1940 thì đến lượt Đan Mạch, Nor-
way. Ngày 14 tháng 6, 1940 Nazi tiến vào Paris. Đến tháng 9 lại chớp nhoáng 
bắn phá cả Anh Quốc. Năm 1941 Nazi tràn qua Hy Lạp và Yugoslavia (tháng 
6, 1941). Bên Âu Châu thì đồng minh Anh Quốc cũng bết bát. Sau khi Nazi 
bắt đầu gây hấn, vi phạm Hiệp Ước Versailles (tháng 3, 1935), rồi chiếm 
vùng Rhineland, thủ tướng Anh Chamberlain lại điều đình Hiệp Ước Mu-
nich để hòa hoãn, tuyên bố câu nổi tiếng “hòa bình trong thời đại của chúng 
ta” - “peace in our time” (tháng 9, 1938). Từ đó tên ông Chamberlain dính 
liền với quan niệm ‘nhân nhượng, giải hòa’ với đối thủ. Về điểm này thì các 
nhà lãnh đạo Mỹ thường hay hối tiếc là chính vì Chamberlain có lập trường 
nhân nhượng, và vì Mỹ không hợp lực với đồng minh ngay từ đầu nên đã để 
xảy ra Thế Chiến Thứ Hai. Rõ ràng nhất là có lần TT Eisenhower đã viết cho 
Thủ tướng Churchill: “Nếu tôi có thể nhắc lại lịch sử, chúng ta đã không ngăn 
chặn Hirohito, Mussolini, Hitler vì đã không cùng hành động chung với nhau, và 
cho kịp thời, chính vì thế nên đã dẫn tới một thảm kịch bi đát và một sự nguy hiểm 
tuyệt vọng trong mấy năm sau. Và như vậy, chúng ta đã học được điều gì chưa 
trong kinh nghiệm này?” (thư ngày 5 tháng 4, 1954). 

Năm 1962, Liên Xô đã tính lầm về việc mang tên lửa vào Cuba. Tổng Bí 
Thư Krushchev cho rằng TT Kennedy sẽ không phản ứng mạnh vì còn quá 
trẻ (42 tuổi), chưa có kinh nghiệm, lại nhút nhát: không dám can thiệp vào 
Lào, rồi lại cho phép CIA vận dụng một nhóm người đổ bộ ở Vịnh Con Heo 
(Bay of Big) ở Cuba để lật đổ Fidel Castro mà lại không tiếp tục khi chiến 
dịch bị phá vỡ. Vì vậy Kennedy quyết tâm phản ứng (dẫn đến sự thỏa thuận 
để hạ nhiệt: Mỹ tháo gỡ khí giới khỏi Turkey và Nga khỏi Cuba). Khủng 
hoảng tên lửa ở Cuba suýt nữa leo thang thành Thế chiến III. Năm 1995 - 
1996, có thể là Trung Quốc đã tính lầm khi quyết định đe dọa Đài Loan vì 
đã lấy lại được Hồng Kông, lại trên căn bản “một nước Trung Quốc” theo 
như “Thông Cáo Thượng Hải (Shanghai Communiqué) do hai ông Chu Ân 
Lai và Henry Kissinger soạn thảo (1972), cho nên khi thấy tổng thống Lý 
Tăng Huy có lập trường Đài Loan độc lập, TQ đã thử nghiệm tên lửa bắn vào 
hướng Đài Loan. Hành động này dẫn đến việc Hoa Kỳ phản ứng như đã đề 
cập ở phần đầu chương. 

Với chiến lược mới, Bắc Kinh cho rằng nếu chỉ làm những gì mình có 
thể kiểm soát được, rồi mới từ từ leo thang thì không nguy hiểm. Ví dụ như 
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chỉ hành động gây hấn, tranh chấp ở một vài hải đảo thì không đưa tới mức 
xung đột quân sự. Tại sao? Vì TQ có thể quyết định mục tiêu nào trước, mục 
tiêu nào sau: bắt đầu từ bãi cạn Scarborough, tới quần đảo Senkaku, tới dàn 
khoan Hải Dương 981, rồi mới tới xây bãi đá Đá Chữ Thập thành đảo làm 
căn cứ quân sự chiến lược. TQ cũng có thể quyết định về mức độ xung đột, 
thí dụ như chỉ cho tầu tuần dương (chứ không phải chiến hạm) dùng vòi 
rồng nước phun vào tầu Việt Nam ở Hoàng Sa rồi dần dần mới cho máy bay 
khu trục bay sát và hăm dọa máy bay Nhật, tới Mỹ trên bầu trời. Nhưng như 
vậy là mạo hiểm. Theo một Báo Cáo mới đây của viện Carnergie Endowment 
For International Peace: “Cái nguy hiểm lớn lao nhất ở khung cảnh Á Đông 
ngày nay là một sự leo thang bất ngờ về một sự tranh chấp có giới hạn nào 
đó, thí dụ như việc TQ tranh chấp với Nhật Bản về hai đảo.” (NYT, 1 tháng 
5, 2013). Nguy hiểm hơn nữa là những đe dọa của TQ đối với Mỹ trên không 
phận quốc tế. Nội trong nửa năm đầu 2014, máy bay chiến đấu Trung Quốc 
đã bay sát, gây nên nguy hiểm cho máy bay trinh thám Mỹ tới 4 lần. Theo 
Washington thì máy bay Mỹ bay trên không phận quốc tế, theo Bắc Kinh là 
trên không phận thuộc Trung Quốc. Tình trạng đc dọa, bay sát bên nhau 
vẫn xảy ra trong năm 2015 và còn tiếp tục. Nếu như chỉ một máy bay Mỹ 
bị nổ hay bắn rơi thì chắc chắn là Mỹ sẽ trả đũa. Sau đó không ai tính được 
sự xung đột sẽ leo thang tới mức nào. Nhìn vào lịch sử nhiều khi chỉ vì một 
biến cố hay sự kiện nhỏ có thể gây nên thảm cảnh. Người ta cho rằng Thế 
chiến I vào đầu Thế Kỷ 20 cũng đã xảy ra chỉ vì một sự kiện nhỏ: từ việc ám 
sát một cặp vợ chồng hoàng tộc Áo - Hung tên là Archduke Franz Ferdinand 
(ngày 28 tháng 6, 1914) trên đường phố ở Sarajevo đã châm ngòi thành một 
đại chiến (Wikipedia). 

Trong tình huống ấy, dư luận thế giới lo ngại rằng Trung Quốc có thể 
tính lầm về quyết tâm của Mỹ, và cả Mỹ cũng có thể tính làm về dụng ý thực 
sự của những hành động TQ. Như vậy hai bên có thể đi tới xung đột vũ 
trang, rồi leo thang chiến tranh. Mà leo thang chiến tranh lần này thì Mỹ có 
thể kéo theo cả Nhật, cả Úc. 

TÌNH TRẠNG SẴN SÀNG ỨNG CHIẾN 
Một điều ta có thể chắc chắn: đó là Mỹ đã sẵn sàng để can thiệp quân 

sự khi một trong bốn quyền lợi chính yếu bị vi phạm. Ngay từ lúc vừa để ý 
tới Biển Đông (tháng 4, 1950) Bộ Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ đã xác định: “Vai 
trò lãnh đạo Thế giới Tự do của Hoa Kỳ đã đặt trách nhiệm lớn lao cho nước này 
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phải huy động được sức mạnh của thế giới tự do để ngăn chặn cộng sản bá chủ 
thế giới.” Các văn bản về chính sách Hoa Kỳ đối với chiến tranh Việt Nam 
thường nhắc tới điểm này. Từ nhận thức ấy, đi tới kết luận là: “Việc Trung 
Cộng thôn tỉnh Đông Nam Á, hoặc do xâm chiếm, hoặc do lật đổ hay thông đồng 
với chính phủ bản xứ là điều đe dọa cho nền an ninh của Hoa Kỳ.” Và đó là luận 
cứ của cuộc hành trình ‘đồng minh nhảy vào’ Miền Nam Việt Nam. 

Cả cuộc chiến này là để ngăn chận TQ khỏi tràn xuống toàn vùng Đông 
Nam Á. Nhưng Đông Nam Á chỉ là một trong ba mặt trận của cái tuyến vòng 
cung bao vây TQ (như để cập trên đây). Bởi vậy, đang khi chiến đấu ở Việt 
Nam, Mỹ vẫn tiếp tục củng cố các căn cứ quân sự ở hai khu vực kia.Vì đã 
có mặt tại Hoa Kỳ từ 1958 khi mặt trận thứ hai và thứ ba bắt đầu được tăng 
cường, chúng tôi hết sức ấn tượng khi xem tivi, đọc báo chí, nghe rađiô bình 
luận về những biến cố liên hệ tới việc TQ pháo kích eo biển Đài Loan (1958) 
rồi tấn công biên giới Ấn Độ (1962) và chứng kiến những phản ứng mạnh 
mẽ của TT Eisenhower và TT Kennedy. Cả hai lần, TQ đều xuống thang như 
đề cập trên đây. 

Nếu theo dõi tình hình thế giới trong những năm gần đây thì ta thấy 
rằng: Mỹ đã không đợi cho đến khi ông Tập Cận Bình lên lãnh đạo năm 2012 
mới chuẩn bị đối phó với TQ mà đã bắt đầu từ năm 2008 khi TQ có bước 
ngoặt về chính sách (Chương 26). Một đặc tính của Mỹ là luôn luôn thay đổi, 
nâng cấp những gì đã có sẵn. Thí dụ như nếu bạn không đi qua một khu phố 
và trở lại trong vài năm là đã thấy có nhiều thay đổi. Chính cá nhân chúng 
tôi dù đã lui tới khu thương mại Tysons Corner (vùng ngoại ô Washington) 
cả trăm lần nhưng trong vài năm nay đã không ghé qua, bây giờ trở lại thì 
phải lái xe đi vòng vèo nên bị lạc vì nó đã phát triển quá nhanh. Về kỹ thuật: 
dù ta đánh (hay “gõ”) máy computer với Window 3 là đã thỏa mãn, nhưng 
sau mấy năm lại có Window 7, rồi 8, tới 10. Còn về điện thoại: iPhone - 3 là 
quá tốt, nhưng rồi iPhone 5, 6, 6-S, iPhone-10. Về quốc phòng thì cũng vậy, 
chắc chắn rằng trong các phòng tình hình hay kế hoạch quân sự, dù ở Ngũ 
Giác Đài hay trên những đỉnh đồi cao hay dưới các hầm kín (như Nevada) 
thì các chuyên gia về chiến lược, khoa học, tâm lý, thậm chí cả những nhà 
chuyên môn về phong thủy đã luôn làn việc để cập nhật hóa ‘tình trạng sẵn 
sàng ứng chiến’ (status of readiness) ở cả trên biển, trên không, và lục địa 
(sea, air, land - SEAL). 

Mỗi thời điểm cập nhật về Á Châu Thái Bình Dương thì toàn bộ những 
dữ liệu mới (inputs) về quân sự của TQ: từ lý thuyết quân sự tới những hoạt 
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động tân trang khí giới, nguyên tử, trinh thám, tiếp vận, tốc độ huấn luyện 
phi công, hạm trưởng đều được đưa vào ‘mô hình tiên đoán’(forecasting 
model) để thẩm định, tính toán. Thí dụ như rất có thể là mô hình tiên đoán 
đã cảnh giác rằng TQ sẽ nới rộng Ferry Cross Reef (bãi Đá Chữ Thập), South 
Johnson Reef, tới Subi Reef để xây căn cứ quân sự nên Mỹ đã trang bị hỏa 
tiễn bay xa Tomahawk-10 trên tầu USS Michgan. Trong một bài đăng trên 
tạp chí War is Boring ngày 21/5/2015, tác giả Kyle Mizokami nhận xét: “chỉ 
cần 10 hỏa tiễn này là có thể phá hủy được toàn bộ máy bay, rađa, tháp kiểm 
soát, kho xăng dầu, vũ khí trên Đá Chữ Thập trong vòng vài giờ” và nguyên 
“chiến hạm USS Michigan đã mang theo 154 Tomahawk - D.” Về ngoại giao, 
cũng có thể là vì Mỹ đã có dấu hiệu TQ sẽ phát triển bang giao mạnh hơn 
nữa với Cuba để có thể sử dụng nơi đây làm một bàn đạp cho ‘chiến tranh 
mạng cyber warfare’ chống Mỹ, cho nên Washington đã bình thường hóa 
ngoại giao với nước này sau 54 năm. Năm 1962: khi Liên Xô mang tên lửa tới 
Cuba thì máy bay trinh thám Mỹ đã chụp được ngay bằng chứng. Ngược lại, 
ngày nay thì ‘cyber warfare’ là một địa hạt rất khó nhận diện và kiểm soát 
cho nên Mỹ đã đi bước trước để có khả năng theo dõi. 

Về chiến lược, nếu như TQ đang liên kết với Nga Xô thì từ 55 năm trước 
đây Mỹ đã xích lại gần với Ấn Độ. Như đề cập trên đây, từ khi Ấn được độc lập 
năm 1947, hai bên Ấn - Trung rất là mật thiết. Nhưng khi biến cố Tây Tạng 
xảy ra năm 1959 thì mối bang giao giữa hai nước trở nên căng thẳng. Nắm 
lấy cơ hội ấy, TT Eisenhower đã tới New Delhi ngay để cổ võ tình hữu nghị 
Ấn - Mỹ (ông coi Ấn như một “buffer zone”). Từ đó, tất cả là 6 tổng thống 
Mỹ đã tới thăm viếng nước này: các ông Nixon (1969), Carter (1978), Clin-
ton (2000), George Bush (2006). Riêng TT Obama thì đã tới New Delhi 2 
lần (2010 và 2014). 

Nhiều người cho rằng TQ có được yếu tố chiến lược về “địa lợi” ở Đông 
Nam Á vì đây là “sân chơi nhà” hải lực của TQ được yểm trợ từ những căn 
cứ ở lục địa và trên đảo Hải Nam. Nhưng ‘cái lợi’ vẫn có thể thành ‘cái hại’: 
những căn cứ này lại chính là những mục tiêu cố định, dễ cho Mỹ ‘nhắm đích’ 
và ‘cập nhật’ liên tục. Hai chữ ‘targeting’ và ‘updating’ là những chữ chúng 
tôi thường nghe các nhà quân sự nói tới. Với Hạm Đội-7 cùng với Hạm Đội-
3 (hùng hậu nhất thế giới, đang được điều động tới Thái Bình Dương) yểm 
trợ bằng những căn cứ ở Subic Bay, Clark Air Base (Phi Luật Tân), Utapao 
(Thái Lan), Darwin (Úc), mặt trận Đông Nam Á đã được chế ngự. Cho nên 
ta chẳng lạ gì khi thấy Tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương Scott Swift tuyên 
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bố tại Pearl Harbor: “Tôi rất hài lòng về những nguồn lực đã có sẵn cho tôi 
với tư cách là người chỉ huy Hạm Đội Thái Bình Dương. Chúng tôi đã sẵn 
sàng và chuẩn bị để đối phó với bất cứ tình huống nào mà tổng thống cho 
là cần thiết” (17/7/2015). Không những sẵn sàng cả Biển Đông mà cả ở phía 
bắc Thái Bình Dương vì nơi đây đã có mặt trận Nhật Bản-Đại Hàn. Nếu TQ 
lấn sang miền Tây lục địa Á Châu thì có ‘mặt trận Ấn Độ’. Sau cùng, nếu như 
chiến tranh leo thang toàn diện và Trung Quốc có Nga Xô nối tay thì Mỹ 
cũng có thêm trục NATO tiếp ứng. 

v

Mặt khác, vì những giới hạn của TQ về kinh nghiệm hải chiến, không 
chiến cùng với những khó khăn đối nội, đối ngoại, chưa kể những căng thẳng 
nội bộ của Đảng Cộng Sản hiện đang gia tăng, có thể Bắc Kinh cũng sẽ quyết 
định trở về với lập trường ‘phát triển hài hòa’ của ông Đặng Tiểu Bình. Thời 
điểm để TQ đổi chiều chính sách có thể là sau khi Hoa Kỳ có tổng thống mới 
vào năm 2017. Đây là điều mong đợi của cả thế giới. Vì chiến tranh là tàn 
phá, là hủy diệt và không ai có thể tưởng tượng ra người thắng kẻ bại sẽ như 
thế nào. Cho nên, hy vọng rằng “Đệ Nhất Thế Chiến của thế kỷ 21” - thế kỷ 
của Á Châu - nếu có xảy ra thì sẽ không xảy ra trên mặt Biển Của Hòa Bình. 

Dù sao, như Bộ trưởng QP Leon Panetta tuyên bố về quyết tâm của Mỹ 
dính líu với Á Châu (trích dẫn ở đầu chương), mới đây tân Bộ trưởng QP 
Ashton Carter đã tái khẳng định: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là cường quốc chính 
yếu về an ninh tại Á Châu Thái Bình Dương trong nhiều thập niên tới” 
(27/5/2015). Vì nếu không như vậy, thì chẳng những các quốc gia nơi đây, 
mà chính an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ cũng sẽ bị đe dọa. Đó là vì biên 
giới miền Tây của nước Mỹ nằm bên bờ Thái Bình Dương (và tiểu bang Ha-
waii nằm ngay ở giữa). Như cố TT Johnson đã khẳng định: 

“Nếu chúng ta buông xuôi (ở vùng Đông Nam Á) thì phải bỏ Thái Bình 
Dương và rút tuyến quốc phòng của Hoa Kỳ về tận bờ California.” 
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Có thể nói là ‘tình trạng sẵn sàng ứng 

chiến’ (status of readyness) luôn là 

một yếu tố quan trọng ưu tiên trong 

những kế hoạch quân sự của Ngũ Giác 

Đài. Hình: AFP

So sánh giữa lớp hàng không mẫu hạm 

mới Gerald R Ford và lớp hàng không 

mẫu hạm cũ Nimitz. Hình: internet



PHẦN KẾT THÚC
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CHƯƠNG 28 
BÀI HỌC CHO TIỂU QUỐC 

N gay từ thời Đông Chu Liệt Quốc cả sáu thế kỷ trước Tây Lịch, 
Trịnh Tư Gia đã viết cho Triệu Tuyên Tử: 
“Nay đại quốc phán bảo: ‘Các ngươi đã không xứng ý ta!’ Nhưng 

tiểu quốc đã hiến dâng mọi sự cho đại quốc! Chẳng còn gì hơn mà 
tiểu quốc có thể làm. Người xưa có nói, khi phục vụ một đại quốc, 
tiểu quốc có thể được coi như một con người hoặc như một con 
nai. Nếu đại quốc lấy nhân đức đối xử thì tiểu quốc được nhờ. Mà 
nếu trái lại, thì tiểu quốc đành phải chấp nhận số phận con nai kia 
bị săn đuổi. Còn sự nguy hiểm nào nữa mà tiểu quốc chưa chấp 
nhận? Và số phận chờ đợi, nào đâu có do tiểu quốc lựa chọn.” 

Khi là đồng minh của đại quốc trong một cuộc chiến, chỗ đứng của một 
tiểu quốc thường là như vậy, liệu mà làm, lách mà đi. Đây là điều chúng tôi 
đã viết ở trang cuối cùng của cuốn sách Tâm Tự Tổng Thống Thiệu. Nhưng 
cái khó là làm như thế nào, lách ra làm sao? Đây là một chủ đề cho các nhà 
chính trị học nghiên cứu để viết lên một pho sách cho thật dầy. Chúng tôi 
chỉ xin đóng góp một vài gợi ý vắn gọn sau khi nghiên cứu về bang giao Việt 



[ 510 ]   nguyễn tiến hưng

- Mỹ trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa cũng như nhìn vào những gì đang xảy ra 
tại Iraq và Afghanistan ngày nay. 

Trong cuốn Khi Đồng Minh Thảo Chạy, chúng tôi có bình luận về một 
số bài học, trong đó vấn đề quyền lợi là quan trọng nhất. Kết thúc cuốn này, 
chúng tôi nhắc lại và bàn sâu thêm về vấn đề này và một vài điểm liên hệ, 
dựa vào những kinh nghiệm của thời gian Khi Đồng Minh Nhảy Vào cùng với 
những nhận xét, quan sát sau 58 năm sinh sống tại Hoa Kỳ. 

1. CHUNG QUANH VẤN ĐỀ ‘QUYỀN LỢI’
Thứ nhất, bài học chính yếu là phải tự trông cậy vào chính mình, không 

thể mãi mãi trông chờ vào người ngoài. Tuy nhiên điều này nói thì dễ nhưng 
làm thì thật khó. Chính vì là một tiểu quốc - không có hoặc thiếu sức mạnh 
- nên phải trông nhờ vào đồng minh đại quốc. Nơi đây chúng tôi muốn nhắc 
lại một điều đã đề cập trước đây, đó là về vai trò của Hoa Kỳ: trong Đệ Nhị 
Thế Chiến, nếu như không có Hoa Kỳ thì cả Âu Châu và Á Châu đã bị khối 
“Trục” (Đức, Ý, Nhật) cai trị hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Rồi từ sau cuộc 
chiển, chưa có quốc gia nào giầu mạnh lên được mà không nhờ đến Hoa Kỳ. 
Nếu không có ‘Kế hoạch Marshall’ thì Âu Châu không thể phục hồi nhanh 
chóng. Nếu không có viện trợ tiền bạc và kỹ thuật của Mỹ thì kinh tế Nhật 
Bản không có ngày nay. Nguyên về kỳ xe hơi: chính Mỹ đã đào tạo những tay 
nghề đầu tiên của Nhật để lắp ráp, sửa chữa xe jeep, xe vận tải, xe thiết giáp 
trong chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Năm 1972, chúng tôi 
mua chiếc xe Corolla nhỏ xíu ($3,000): bạn bè Mỹ hỏi anh mua đồ chơi hả? 
Các nước Á Châu khác – nhất là Trung Quốc - đã nhờ rất nhiều vào đầu tư, kỹ 
thuật, và thị trường rộng lớn của Mỹ mới có thể canh tân và phát triển nền 
kinh tế quá nhanh như trong bốn thập niên qua. Ngày nay thì tại Á Châu, 
như Bộ trưởng Quốc Phòng Anh Philip Hammond phát biểu tại diễn đàn 
Shangri-La (Singapore): “Chỉ còn có Hoa Kỳ mới đổi lại được với thách đố của 
quyền lực đang lớn mạnh của Trung Quốc” (1 tháng 6, 2014). 

Nhưng khi là đồng minh của Hoa Kỳ thì phải tìm hiểu về văn hóa, chính 
trị, luật pháp và thể chế của Hoa Kỳ. Thí dụ như về bang giao Việt - Mỹ thời 
Đệ Nhất Cộng Hòa thì rất có thể là đã có nhiều sự hiểu lầm lớn lao giữa hai 
chính phủ, gây nên những tình huống thật đáng tiếc như đề cập trong cuốn 
sách này. Người Mỹ có câu “hiểu biết là sức mạnh,” nhân dân ta cũng nói “biết 
là sống.” Đây chính là một sự thật quan trọng trong các cuộc bang giao quốc 
tế, nhất là khi bang giao với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một quốc gia hết sức phức 



khi đồng minh nhảy vào   [ 511 ]

tạp: “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”- bao nhiêu dân tộc họp lại, bao nhiêu cái hay 
nhưng cũng có nhiều cái không hay. 

Trở lại vấn đề quyền lợi: việc đầu tiên là phải nhớ rằng quyền lợi là yếu 
tố chính trong mọi cuộc bang giao giữa tiểu quốc với nhau hay giữa tiểu 
quốc và đại quốc. Thứ nữa, khi sự liên hệ giữa hai nước có tính cách lệ thuộc 
(nhất là lệ thuộc cả kinh tế lẫn quân sự như trường hợp VNCH bắt buộc 
phải lệ thuộc vào Mỹ vì hoàn cảnh khó khăn của lịch sử) thì nó không bền 
vững. Thủ tướng Anh quốc Lord Palmerston đã nói thật rõ “Nước Anh chẳng 
có bạn vĩnh viễn mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn” (Great Britain had no perma-
nent friends, only permanent interests). Lý do quan trọng nhất là Hoa Kỳ 
nhảy vào một cuộc chiến như được phân tích trong cuốn sách này là quyền 
lợi của Hoa Kỳ. Những mục tiêu khác như bảo vệ nhân dân, tranh thủ nền 
độc lập, hay xây dựng dân chủ (cho VNCH hay Iraq, hay Afghanistan) thì 
cũng chỉ là thứ yếu. Như đã đề cập trong cuốn sách này, ngay từ lúc nhảy vào 
cuộc chiến Việt Nam, Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ đã xác định bảy quyền lợi 
của Mỹ. Phó Tổng thống Richard Nixon lại tuyên bố cho thật rõ: “Cuộc chiến 
ở Việt Nam là một sự đương đầu - chẳng phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt 
Cộng hay là giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng mà chính là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.” 
Mùa Xuân 1965: trước khi cho TQLC đổ bộ vào Đà Nẵng, trong một cuộc 
họp mật tại Washington, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara và thứ 
trưởng McNaughton đã nói thẳng ra là mục tiêu của Mỹ “không phải là để 
giúp một nước bạn nhưng là để ngăn chặn Trung Quốc.” Sau đó cuộc chiến leo 
thang rất nhanh vì lập trường của TT Johnson là “tôi sẽ không thể để mất Việt 
Nam,” vì nếu mất thì Hoa Kỳ phải rút phòng tuyến về tới bờ biển California, 

Cho nên cần phải tìm hiểu để xác định cho rõ những gì là quyền lợi hỗ 
tương và những gì là quyền lợi đối nghịch giữa hai nước. Điều quan trọng là 
tìm những phương cách để khai thác những quyền lợi hỗ tương và chế ngự 
những điều đối nghịch. 

Thứ hai, quan niệm về hai chữ “quyền lợi” thì có ba khía cạnh: 
• Quyền lợi về kinh tế thì dễ trông thấy, ít có tranh luận, ít thay 

đổi. Còn về quyền lợi chính trị và quân sự thì cần phân biệt: các 
quyền lợi chiến lược có tính cách sống còn thì không đổi hay 
ít thay đổi, nhưng quyền lợi chiến thuật thì có tính cách giai 
đoạn. Nó chỉ tồn tại vào thời gian nào đó mà thôi. Hoa Kỳ can 
thiệp vào chiến trường Việt Nam trong thời điểm lúc cường độ 
chiến tranh lạnh còn đang lên cao. Tới lúc bắt đầu “détente”, 
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giảm căng thẳng được với Liên Xô thì quyền lợi đó cũng bắt đầu 
giảm. Về chiến tranh vùng Vịnh: một phần cũng là để giúp bảo 
vệ Do Thái, tiền đồn của Thế giới Tự Do ở Trung Đông. Nhưng 
ngày nay, Mỹ đã tạm thời can dự thẳng vào chiến trường này, 
nên sự quan trọng chiến thuật của vai trò Do Thái (ít nhất là 
dưới thời TT Obama) cũng giảm đi. Vì vậy, lần đầu tiên (đầu 
năm 2015) ta thấy đã bắt đầu có sự rạn nứt công khai giữa Do 
Thái và Hoa Kỳ. Chỉ riêng về chuyến viếng thăm Quốc Hội Mỹ 
vừa qua của Thủ tướng Natanayu thì đã có sự lục đục giữa Tòa 
Bạch Ốc và Đảng Cộng Hòa. Thêm vào đó, chính quyền Obama 
đang bất đồng ý với Do Thái về chính sách đối với Iran. 

 Về chiến tranh Việt Nam: khi TT Nixon bắt tay với Chủ tịch 
Mao thì quyền lợi chính trị đối với Việt Nam cũng phai nhòa. 
Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam và có thể nói là khỏi cả Đông Nam 
Á. Ký Hiệp Định Paris xong là bắt đầu “Năm của Âu Châu” 
như ông Kissinger tuyên bố. Tuy nhiên, về chiến thuật thì Mỹ 
ngoảnh mặt khỏi Á Châu, nhưng về quyền lợi kinh tế thì vẫn 
nhìn rất kỹ. Sau khi Miền nam sụp đổ, TF Ford tuyên bố Học 
thuyết Ford, kêu gọi hợp tác kinh tế với toàn thế Á Châu, dẫn 
đến Hiệp Hội các Quốc Gia Thái Bình Dương (Association of 
Pacific Countries - APEC), rồi đến Thương Mại Xuyên Thái 
Bình Dương (Trans Pacific Trade - TPT). Ngày nay thương mại 
Mỹ - Á thật là rộng lớn. 

• Quan niệm về quyền lợi thì có tính cách chủ quan, tùy theo 
quan niệm của mỗi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Về Việt Nam thì nói 
chung: qua các thời đại từ TT Truman, tới Eisenhower, Ken-
nedy và Johnson, dù có thay đổi về sự nhấn mạnh, nhưng quan 
niệm về quyền lợi thì khá giống nhau. Hoa Kỳ chia ra làm hai Á 
Châu: Á Châu Hải Đảo (từ Nhật xuống Indonesia) và Á Châu 
Lục Địa. Trước khi ông Mao Trạch Đông tiến vào Bắc Kinh, 
(dưới thời TT Truman) thì quyền lợi ở Biển Đông là gián tiếp, 
không cần phải bảo vệ vì không bị đe dọa. Còn quyền lợi ở Hải 
Đảo thì sau khi Nhật đầu hàng là Mỹ an toàn rồi. Tới khi ông 
Mao đôn quân tràn sang Triều Tiên, quan niệm về quyền lợi trở 
nên trực tiếp hơn. TT Eisen hower đi thêm một bước nữa để 
xác định cho rõ ràng hơn về học thuyết Đôminô” (nếu để mất 
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một nước thì những nước kia sẽ sụp đổ theo như một hàng con 
cờ đôminô), dẫn đến việc ‘nhảy vào Việt Nam’. 

 Dưới thời TT Kennedy thì có sự thay đổi: quyền lợi của Mỹ 
đòi phải chống lại phong trào nổi dậy và chiến tranh du kích 
do Liên Xô dùng để bành trướng. Kennedy chọn Việt Nam 
làm ‘nơi đọ sức với Liên Xô’ về chiến lược mới này. Tới thời TT 
Johnson thì trở lại lập trường đôminô nhưng nhấn mạnh về 
quyền lợi an ninh quốc phòng: mất Việt Nam là mất Đông Nam 
Á, và nếu mất Đông Nam Á thì Hoa Kỳ phải rút tuyến phòng thủ 
về tận San Francisco. Tới thời TT Nixon thì quan niệm quyền 
lợi thay đổi hẳn. Đây là điểm chúng tôi đã đề cập tới trong hai 
cuốn sách KĐMTC và Tâm Tư TT Thiệu. Vì cuốn sách này viết 
về Khi Đồng Minh Nhảy Vào nên chúng tôi chỉ nhắc sơ qua tới 
sự khác biệt ấy. TT Nixon và Cố vấn Kissinger cho rằng sóng 
đã yên, biển đã lặng, quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ không còn 
bị Trung Quốc đe dọa nữa nên đã đổi ngược chính sách. Trong 
một buổi họp kín, ông Kissinger nói với ông Chu Ân Lai: “Cho 
tôi bình luận về sự khác biệt (về chính sách Mỹ) giữa 1954 và 
1971: năm 1954, Ngoại trưởng Dulles tin rằng Hoa Kỳ có sứ 
mệnh phải chiến đấu với cộng sản trên khắp thế giới, Hoa Kỳ 
phải là một sức mạnh chính yếu để dấn mình vào bất cứ tranh 
chấp nào với Cộng sản, bất cứ chỗ nào, và vào bất cứ lúc nào. 
Nhưng Tổng thống Nixon (và tôi) hành động theo quan niệm 
khác. Chúng tôi không đối phó với Cộng sản trên bình diện 
trừu tượng, mà chỉ đối phó tùy từng nước Cộng sản theo như 
những hành động rõ ràng của họ đối với chúng tôi, chứ không 
phải theo một cuộc viễn chinh trừu tượng.” TT Nixon còn nói 
“Vị tiền nhiệm của tôi gửi 500,000 quân sang Việt Nam. Tôi đã 
rút đi 500,000 quân. Tôi sẽ chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ - đó 
chỉ là vấn đề thời gian.” Như vậy ta thấy quan niệm về quyền lợi 
đã thay đổi 100%. Liên hệ với điều này, 

• Các chính khách của Mỹ (cũng như những cường quốc khác) 
thường tính toán quyền lợi theo đoản kỳ và phần nào, sự tính 
toán ấy cũng dính vào quyền lợi của riêng mình. Ở Mỹ thì đoản 
kỳ là một thời gian trên dưới bồn năm, vì cứ bốn năm là có bầu 
cử tổng thống. Đây là một điểm quan trọng rút ra từ cuộc chiến 
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Việt Nam. Trong cuốn sách “Triumph Forsaken” tác giả Moyar 
viện dẫn nhà sử học Arthur Schlesinger cho rằng: năm 1963, 
TT Kennedy biết rằng ông Cabot Lodge sẽ ra tranh cử với mình 
vào năm sau nên muốn bịt mồm ông này về chiến tranh Việt 
Nam, liền cử ông sang làm đại sứ ở Sài Gòn. Ông này là người 
đôn đốc đảo chính TT Diệm. Năm 1972, ông Kissinger thành 
công trong kế hoạch mở cửa Bắc Kinh, sau đó thì đóng cửa 
Sài Gòn. Ông quan niệm rằng Hoa Kỳ có thể bắt tay với Trung 
Quốc để xây dựng hòa bình và phát triển quyền lợi của cả hai 
nước. Nhưng bước đi này cũng được thúc đẩy bởi quyền lợi của 
chính ông Kissinger như chúng tôi đã đề cập trong hai cuốn 
sách trước. Còn quyền lợi của TT Nixon: cuối năm ấy ông đại 
thắng bầu cử nhiệm kỳ hai vì đã làm rõ viễn tượng về hòa bình. 
Bốn mươi năm sau ta mới thấy là hai ông đã sai lầm khi nhìn 
vào cục diện Á Châu ngày nay. 

2. VỀ VIỆC THỰC THI QUYỀN HÀNH ĐỂ BẢO VỆ  
QUYỀN LỢI 

• Trước hết, một hệ thống dân chủ cao như Hoa Kỳ, quyền hành 
tất nhiên là phân tán. Ngoài nguyên tắc phân quyền làm ba 
ngành, ngay trong mỗi ngành cũng có nhiều phe phái. Quốc 
Hội thì có hai đảng, nhưng Đảng Dân Chủ thì có phe cấp tiến, 
phe ôn hòa. Đảng Cộng Hòa thì có phe bảo thủ, phe diều hâu và 
siêu diều hâu, như Tea Party. Còn chính phủ thì quá nhiều phe: 
Quốc Phòng, Ngũ Giác Đài, Ngoại Giao, CIA, Tòa Bạch Ốc, Cơ 
quan Viện trợ USAID. Trong mỗi trục ấy lại có nhiều phe phái, 
nhiều lập trường. Cho nên, 

• Các nhà lãnh đạo tiểu quốc thường hay nhận được những tín 
hiệu không giống nhau từ các trục quyền hành khác nhau. 
Có khi nó còn trái ngược nhau. Nhớ lại lúc Miền Nam đi vào 
giai đoạn hạ màn chẳng hạn, giới Quốc Phòng thì thông báo 
cho TT Thiệu là không thể gửi thêm quân viện nữa, trong 
khi toà Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao thì trấn an TT Thiệu là đừng 
quá lo, còn chúng tôi đây. Bởi vậy, về chính sách, khi ta nói 
“Mỹ thế này Mỹ thế khác” là thiếu phần chính xác. Phải đặt 
câu hỏi “Mỹ” thuộc phía nào? “Mỹ” là những ai? Về sau này, 
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ông Thiệu phàn nàn: “tín hiệu và hành động của Hoa Kỳ 
không đi đôi với nhau, rất khó cho ta hành động.” TT Thiệu 
thì ưu phiền nhưng đối với TT Diệm thời Đệ Nhất Cộng Hòa 
thì đây lại là một yếu tố hết sức quan trọng. Có thể chính vì 
những tín hiệu lẫn lộn ấy mà ông đã ngộ nhận. Thí dụ như 
năm 1960: đang khi đại sứ Mỹ Durbrow chỉ trích ông về độc 
tài, khép kín, gia đình trị thì TT Eisenhower lại viết thư hết 
mực khen ngợi ông. Lúc đảo chính, Tư lệnh quân sự là Tướng 
Harkins cho rằng cuộc chiến đang thắng, nhất thiết ủng hộ 
TT Diệm trong khi Đại sứ Lodge cho rằng đang bại, tính kế 
dẹp ông đi. Liên hệ với điểm này. 

3. VỀ NHỮNG TÍNH TOÁN CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỰ ỦNG HỘ 
CỦA HOA KỲ 

Cá nhân lãnh đạo tiểu quốc không nên tự mãn khi nhận được những 
sự ủng hộ của Tổng Thống, Bộ trưởng Quốc Phòng hay Ngoại Giao, vì 
sự ủng hộ ấy thường có tính cách giai đoạn. Khi lãnh đạo của đồng minh 
được mời tới thăm viếng Quốc Hội Mỹ chẳng hạn, và đọc diễn văn như 
TT Diệm (1957), TT Afghanistan Karzai (2002), hay Thủ Tướng Iraq Al-
lawi Maliki (2004) thì đây chỉ là tượng trưng một sự ủng hộ tương đối. 
Về lâu về dài, nó không có nhiều trọng lượng về thực chất. Năm 1957, khi 
TT Diệm trở về Sài Gòn sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ được tiếp đón 
linh đình, uy tín của ông lên thật cao. Các rạp xi nê chiếu đi chiếu lại cái 
cảnh Quốc Hội đứng lên vỗ tay thật lâu để ủng hộ ông. Như vậy, đa số 
nhân dân, trong đó có tác giả, đều nghĩ rằng: Mỹ ủng hộ như thế này thì 
chắc chắn lắm rồi. Mà đúng như vậy, nhưng nó chỉ đúng vào thời điểm 
của TT Eisenhower. Rất có thể là TT Diệm đã quá tin tưởng vào sự ủng 
hộ ấy, nhất là ông lại nhận được nhiều lời ca tụng: ‘người của phép lạ’, 
‘ông là Winston Churchill của Á đông’. Rồi TT Eisenhower và Kennedy 
viết thư hết mực ca ngợi ông. 

Thêm vào đó, bài học Miền Nam cho thấy rằng những lời hứa hẹn, cam 
kết của các quan chức Hoa Kỳ bên hành pháp - nhất là khi cam kết trong 
vòng bí mật - thì nó có giá trị rất giới hạn. Nếu là những cam kết, hứa hẹn 
trên bình diện quốc gia, có tính cách lâu dài thì cần có sự đồng ý của Quốc 
Hội, vì như đã đề cập: Quốc Hội Hoa Kỳ nắm cái túi tiền, nếu không đồng ý 
chi tiêu thì bên hành pháp không làm gì được. 
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4. SỰ QUAN TRỌNG CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG 
Sau cùng là vai trò của giới truyền thông. Hoa Kỳ là nước có nền dân 

chủ cao nhất, hiến pháp cho giới truyền thông được hoàn toàn tự do phê 
bình, chỉ trích, nhiều khi còn bêu xấu chính phủ mà chính phủ không có 
phương tiện để phản biện. Một lý do là vì Mỹ là nước duy nhất mà chính phủ 
không có Bộ Thông Tin hay báo chí, TV, rađiô để phản biện. Đài VOA chỉ là 
để thông tin ra ngoại quốc. Cho nên chính phủ thường là nạn nhân của giới 
truyền thông, nhất là báo chí. Báo chí là quyền hành ‘The Power That Be’ 
như tên một cuốn sách nói về vấn đề này. Chính phủ Mỹ có ba ngành: lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Truyền thông được coi giống như ngành thứ 
tư - ‘The Fourth Branch of Government.’ Nó là guồng máy xoay vần tư tưởng 
quần chúng thật bén nhậy. Trung bình, người Mỹ xem TV tới 8 giờ mỗi ngày. 
Nơi đây, chúng tôi nhớ tới lời tâm sự của TT Johnson: khi thấy ông Wal-
ter Cronkite (nổi tiếng của đài truyền hình CBS) bình luận tiêu cực về Việt 
Nam sau một nửa giờ tin tức đặc biệt về cuộc chiến, ông Johnson nói “Nếu 
tôi mất Kronkite là tôi mất giới trung lưu Hoa Kỳ rồi” (If I’ve lost Cronkite, I’ve 
lost middle America - CBS Evening News, 27/2/1968). 

Bởi vậy, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Mỹ qua giới truyền thông và 
thành phần trí thức tại các đại học và những viện nghiên cứu) là điều quan 
trọng để duy trì sự ủng hộ. Về vấn đề này thì VNCH thật thiếu sót, phần vì 
thiếu nhận thức, phần thì không có phương tiện về nhân lực, tài chính để 
đáp ứng. 

v 

Tóm lại, như đề cập trên đây, khi giao hảo với Mỹ thì phải tìm hiểu cho 
rõ về văn hóa, luật pháp, chính trị, và thể chế của nước Mỹ. Đặc biệt là những 
yếu tố thực tế, trực tiếp ảnh hưởng chính sách. Sau đây là một số trong 
những yếu tố ấy: 

1. Tác động của hệ thống lưỡng đảng: liệu tổng thống có nắm được cả 
hai viện - Thượng và Hạ Viện hay không, hay chỉ có một Viện? 

2. Cứ bốn năm là có bầu cử tổng thống: những yếu tố nào có thể làm 
thay đổi quan niệm về quyền lợi của Đảng mới lên cầm quyền hay 
của cùng một Đảng nhưng trong nhiệm kỳ II? 

3. Thủ tục rườm rà tại Quốc Hội Mỹ (nhất là thủ tục ngân sách), diễn 
biến về lãnh đạo các Ủy Ban (nhất là Ủy Ban Quốc Phòng và Ủy ban 
Ngoại Giao) tại Quốc hội; thêm vào đó là các phe phái trong Quốc 
Hội (có thể là thuộc về cùng một Đảng).



khi đồng minh nhảy vào   [ 517 ]

4. Liên hệ và ảnh hưởng của một vài quan chức lãnh đạo chủ chốt, có 
nhiều tư thế bên phía hành pháp. Rồi khi có thay đổi giữa kỳ (hay sau 
một nhiệm kỳ) về những nhân vật này. Thí dụ như trong chính phủ 
Kennedy thì Bộ trưởng QP McNamara có ưu thế hơn Bộ trưởng NG 
Dean Rusk. Đến chính phủ Johnson thì ngược lại. Thời Nixon thì 
Cố vấn (sau kiêm Ngoại trưởng) Kissinger nắm độc quyền về ngoại 
giao. Ngày nay Ngoại trưởng Hilary Clinton có thể đã có nhiều ảnh 
hưởng trong nhiệm kỳ I của TT Obama so sánh với Ngoại trưởng 
John Kerry trong nhiệm kỳ II; và sau cùng là 

5. Ảnh hưởng của giới truyền thông, những trục nào trong giới này 
đang có nhiều ảnh hưởng đối với chính quyền vào thời điểm ấy 
(thí dụ như chính quyền Obama thì không ưa gì hệ thống truyền 
thông Fox). 

Theo sự nhận xét của chúng tôi thì những nước tương đối là thành công 
trong liên lạc bang giao với Mỹ, như Do Thái (tuy đang tạm thời có rạn nứt 
với chính quyền Obama), Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản, Ấn Độ, tất cả đều đã 
luôn luôn theo dõi những diễn biến liên hệ tới những yếu tố trên để đắn đo, 
tính toán khi làm chính sách. 

v 

Thật rõ ràng là có sự khác biệt lớn lao giữa hai nền văn hóa, giữa những 
hệ thống tư tưởng, những tính toán hơn thiệt hay cung cách hành động. Nơi 
đây chúng tôi nhắc lại về một nhận xét đã đề cập trong cuốn “Tâm Tư Tổng 
Thống Thiệu (trang 516-517): đó là về sự khác biệt căn bản giữa Đông và 
Tây về những quan niệm như chung thủy, chữ tín, hay danh dự là những giá 
trị cao nhất trong khung cảnh văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói 
riêng. Thêm vào đó là một sự kiện nữa: người Mỹ đúng là một doanh nhân 
trong nền kinh tế thị trường. Nếu khi nào thương mại đến mức thua lỗ quá 
đáng thì phải bỏ ngay để giảm thiểu thua lỗ - ‘cut loss and run’ và chính ‘con 
người’ cũng khác nhau. Ngay cả đồ ăn thức uống cũng vậy, ví dụ như người 
Phương Tây cho mắm tôm hay sầu riêng là khó ăn, nhưng còn con cá mòi 
(anchovie - cá cơm - MW) hay phó mát thì sao? Bởi vậy thường có những 
trăn trở, lấn cấn trong các mối liên hệ, dù là giữa cá nhân với nhau, hay trên 
bình diện quốc gia. Đông là Đông, Tây là Tây như Kipling đã nói. Và đây là 
một điều quan trọng cần được những thế hệ tương lai đào cho thật sâu. Cấn 
thiết cho hòa bình thế giới là tìm ra những nguyên tắc hướng dẫn cho sự 
bang giao giữa các dân tộc. Làm sao để các lành đạo của hai đồng minh từ 
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hai môi trường lịch sử, văn hóa khác nhau với những quyền lợi ngược nhau 
lại có thể cộng tác cho hữu hiệu, cho hài hòa để đến khi kết thúc thì kết thúc 
trong hân hoan hơn là cay đắng, tự hào hơn là tủi nhục. 

Chúng tôi còn đáng tin không? Mỹ là nước duy nhất mà chính phủ không có Bộ Thông Tin hay 

báo chí, TV, rađiô để phản biện. 



THAY LỜI CUỐI 
MỆNH NƯỚC NỔI TRÔI 

Một buổi chiều mùa Xuân năm 1974, trong chuyến đi công tác sang To-
kyo, chúng tôi dự bữa tiệc do Bộ Ngoại Giao Nhật khoản đãi. Lúc ấy chưa 
ưa thích món ăn sushi nên cũng chẳng có gì là hứng thú, cứ vui vẻ nâng ly 
rượu sake chúc tụng cho sự cộng tác chặt chẽ về kinh tế, thương mại giữa 
hai nước. Trong bữa ăn, một chuyên gia người Nhật ngồi cạnh chúng tôi 
nhỏ nhẹ nói: “Thềm lục địa nước ông rất phong phú.” Chúng tôi đáp: “Vâng, 
chúng tôi đang cho khai thác dầu lửa.” Ông ta chữa lại: “Không, tôi muốn 
nói tới tiềm năng hải sản của các ông.” Rồi ông bình luận về sự may mắn của 
Việt Nam với tiềm năng hải sản của một bờ biển dài tới 2,500 cây số. Tiếp 
theo, chúng tôi hỏi thêm xem ông còn thấy những may mắn nào khác nữa 
không? “Ồ, nước các anh có đại học đầu tiên ở Á Châu (Quốc Tử Giám), có 
sân gôn đầu tiên (sân gôn Đà Lạt). Việt Nam lại là nước Á Châu duy nhất 
dùng vần chữ La tinh ABC, giúp các ông tiếp thu văn hóa và kỹ thuật Tây 
phương rất là mau lẹ.” 

Bình luận này làm chúng tôi suy nghĩ mãi vì ngoài những may mắn ấy, 
cái chính là con người Việt Nam thì lại cần cù, thông minh, tương đối là ‘tâm 
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thiện chí cương’, căn cơ tiết kiệm. Như vậy mà sao đất nước cứ vất vả, lận 
đận mãi? Kể ra thì Việt Nam cũng đã có những cơ duyên may mắn, nhưng 
nó chỉ chợt đến rồi chợt đi. Ngay từ Thế kỷ 18: Hoàng tử Cảnh đã gặp Tổng 
thống Thomas Jefferson (lúc ấy là Sứ Thần Mỹ tại Pháp). Rất có thể là nếu 
như cậu Hoàng Tử không chết vì bệnh đậu mùa thì đã là cái gạch nối giữa 
cha cậu (vua Gia Long) với tổng thống lừng danh Jefferson. Nếu như vậy 
thì số phận của đất nước ta đã khác hẳn, và có thể ngày nay Việt Nam đã 
thành một cường quốc ở Đông Nam Á. Tới Thế kỷ 19: Sứ Thần vua Tự Đức 
là Bùi Viện cũng qua ngả Hồng Kông lần mò tới tận Washington liên lạc với 
chính phủ Tổng thống Ulysses Sympson Grant để cầu cứu Mỹ ngăn chận 
Pháp khỏi chiếm thuộc địa. 

Nhìn vào lịch sử VNCH thì thấy buổi bình minh thật là huy hoàng, rực 
rỡ nhưng lúc hoàng hôn (của cả Đệ Nhất lẫn Đệ Nhị Cộng Hòa) lại thật thê 
lương, ảm đạm. 

Nơi đây chúng tôi nhắc lại một ghi chú vào lúc cuối cùng. Hai tháng 
trước ngày 30 tháng 4, một phái đoàn Quốc Hội sang Sài Gòn để thẩm định 
xem có nên cấp thêm quân viện nữa khu không, dù chỉ là $300 triệu. Chiều 
ngày 1 tháng 3, Dinh Độc Lập mở tiệc khoản đãi trước khi phái đoàn lên 
đường về Mỹ TT Thiệu đứng lên đọc bài diễn văn lúc cuối tiệc. Ông nói 
tới tình huống là trong hai mươi năm qua, có tới năm Tổng Thống Hoa Kỳ 
thuộc cả lưỡng đang đã kêu gọi nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Cộng 
sản, và cam kết sẽ yểm trợ cho tới khi nào họ còn muốn bảo vệ tự do của 
mình. Những cam kết ấy đã được quý vị dân biểu liên tục ủng hộ. “Vấn đề 
giản dị chỉ như thế này,” ông Thiệu kết luận, “Liệu những lời cam kết của Hoa 
Kỳ có còn giá trị nào không? Đó là thông điệp tôi muốn quí vị chuyển tới Đại Hội 
thứ 94 của Quốc Hội Hoa Kỳ.” Bầu không khí thật căng thẳng. Bỗng một cơn 
gió mạnh thổi thốc vào phòng tiệc qua những cửa kính mở ngỏ. Các ngọn 
nến trên những chúc đài cao bằng bạc phụt tắt gần hết, khiến nến rớt vung 
vãi xuống bàn tiệc. Gió tiếp tục thổi, làm cho những màn cửa mầu trắng dài 
của Phòng Khánh Tiết tung bay lất phất, trông như những lá cờ đầu hàng. 
Tôi ngoảnh mặt sang Philip Habib (Phụ tá Bộ trưởng Ngoại Giao) nói thì 
thầm “Một điềm gở đấy,” Habib gật đầu như đồng ý. 

TT Thiệu nói tới “năm vị Tổng thống Mỹ” nhưng thực ra thì nếu tính 
luôn TT Truman thì có tới sáu tổng thống đã dính líu vào Việt Nam: Tru-
man, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon và Ford. Nếu thêm cả TT Roo-
sevelt (người đã cố gắng giúp Việt Nam độc lập) thì tất cả là bảy tổng thống. 
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Chưa có cuộc chiến nào như vậy. Về cuộc chiến Iraq và Afghanistan thì cho 
tới ngày nay, kể cả TT Obama thì cũng chỉ có tới bốn. Trong suốt cuộc chiến 
cũng đã có những lúc tương đối là thuận lợi: 

• 1945: Tại Hội Nghị Yalta (ngày 8 tháng 2) TT Roosevelt đã nỗ lực 
giúp Việt Nam tiến tới độc lập. Ngay sau đó, Nhật lật đổ Pháp (ngày 
11 tháng 3): Nhật Hoàng phái Đại sứ Yokahama đến triều đình Huế 
gặp Cựu Hoàng Bao Đại: “Tâu Hoàng Thượng, đêm qua chúng tôi đã 
chấm dứt chủ quyền của người Pháp ở đất nước này, tôi được trao nhiệm 
vụ dâng nền độc lập của Việt Nam cho Hoàng Thượng. 

• 1950: TT Truman viết công hàm cho Cựu Hoàng Bảo Đại để “Chính 
thức công nhận Nước Cộng Hòa Việt Nam” (ông nói là “Vietnam Re-
public). Ông Bảo Đại liền viết thư khẩn khoản yêu cầu Mỹ ngăn 
chận Pháp để khỏi tái chiếm thuộc địa. 

• 1955: TT Diệm khai sinh Đệ Nhất Cộng Hòa. Buổi bình minh thật là 
huy hoàng rực rỡ. 

• 1960: với sự yểm trợ mạnh mẽ của TT Eisenhower, Miền Nam kết 
thúc được “5 năm vàng son”, vừa xây dựng, phát triển, vừa có hòa 
bình. Lúc ấy thì Đài Loan còn là Formosa, Singapore chưa ra đời, 
sản xuất chính của Thái Lan chỉ có gạo, những mái nhà ở Đại Hàn 
toàn mầu đỏ vì người dân phơi đầy ớt để làm kim-chi. 

• 1965: trước tình trạng xáo trộn kéo dài sau đảo chính, TT Johnson 
cho đại quân vào để yểm trợ: “Tôi sẽ không để mất Việt Nam,” ông 
tuyên bố, vì “Mỹ không thể rút phòng tuyến về tận San Francisco.” Mặt 
khác ông bắt đầu đi tìm hòa bình, và đề nghị cả tỷ đôla giúp cả Bắc và 
Nam Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội. Về phía Miền Nam thì các 
tướng lãnh cũng đã đi tới chỗ hài hòa, chuẩn bị bầu cử tổng thống 
dân sự. Nắng Sài Gòn ai đi cũng thấy chợt mát. 

• 1970: tình hình ổn định đủ để chính phủ Miền Nam nghĩ tới tái thiết 
nền kinh tế hậu chiến như chúng tôi đã viết trong cuốn KĐMTC. 
Nhưng rồi 

• 1975 đã vội đến: đầu Xuân mất Phước Long, cuối Xuân là ngày 30 
tháng 4. 

Xem như vậy, cái ‘chu kỳ 5 - năm’ kể cũng lạ: 1945-1950; 1950-1955; 
1955-1960; 1960-1965; 1965-1970; 1970-1975. Giữa những mốc thời gian ấy 
là bao nhiêu khó khăn, trục trặc khôn lường. Một trong những cái trục trặc 
nhất là hai nền Cộng Hòa gặp phải hai tay đao phủ. Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, 
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ông Henry Cabot Lodge đã triệt hạ TT Diệm, và đi theo ông là Hiến Pháp 
đầu tiên của VNCH. Chúng tôi gọi ông Lodge là “Đạo phủ HENRY I.” Thời 
Đệ Nhị Cộng Hòa,ông Henry Kissinger đạo diễn việc tháo chạy. Chúng tôi 
gọi ông này là “Đao phủ HENRY II.” Cả 2 Henry đều là những nhà ngoại 
giao nổi tiếng. 

Ôn lại những bất hạnh, chúng tôi thấy câu ‘phúc bất trùng lại, hoạ vô 
đơn chí’ là đúng, nhưng tại sao tai họa nó lại đến với Miền Nam một cách quá 
dồn dập vào lúc chót, chúng tôi tự vấn trong phần kết thúc cuốn KĐMTC. 
Nơi đây chỉ xin nhắc để độc giả nhớ một chi tiết: chúng tôi đang dự một buổi 
họp đầy căng thẳng tại Dinh Độc Lập sau cuộc rút lui Pleiku thì Đại Tá Cầm 
(Chánh Văn phòng Tổng Thống) bước vào đưa một tin bất hạnh. Ông Paul 
Léandri, trưởng phòng thông tấn xã Agence France Presse ở Sài Gòn bị cảnh 
sát bắn chết! Khi Léandri loan tin ‘có số lính người Thượng (Montagnards) 
đã nổi loạn ở Hậu Bổn chống lại quân đội VNCH’ thì Nha Cảnh Sát mời ông 
đến để thẩm vấn. Sau vài tiếng đồng hồ, Léandri đột nhiên bước ra khỏi 
phòng, nhảy lên xe và lái vút đi. Khi cảnh sát huýt còi để ngừng lại, ông cứ 
tiếp tục phóng nhanh. Cảnh sát rút súng bắn vào bánh xe. Chẳng may một 
viên đạn lạc trúng ngay Leandri. Ông gục chết tại chỗ! Phóng viên ngoại 
quốc phẫn nộ, phản kháng kịch liệt. Trong một tình huống nóng bỏng sau 
Pleiku và hình ảnh Miền Nam đã nhạt nhòa vì những cáo buộc là hèn nhát, 
độc tài, tham nhũng, bây giờ hình ảnh Léandri máu me được phóng đi khắp 
thế giới! Tổng Thống Thiệu nghe tin này đã tái mặt. Ông liền chấm dứt buổi 
họp, bỏ phòng ra đi. 

Còn về lúc kết thúc Đệ Nhất Cộng Hòa thì thật nhiều bất hạnh: mùa Hè 
1963, khi bang giao Việt - Mỹ bắt đầu bốc lửa thì biến cố Phật Giáo ập đến. 
Báo chí Mỹ đổ thêm ngay mấy thùng xăng vào cho lửa cháy thật to. Sau đó, 
bao nhiêu cái xui xẻo đã đến với TT Diệm vào ngày 5 tháng 10, 1963. Rồi tới 
bất hạnh cuối cùng: ngày 30 tháng 10 ngày trước đảo chính), ông Lodge đã 
sửa soạn lên đường về Washington, nhưng rồi ông bất chợt thay đổi chương 
trình. Nếu như ông Lodge không hoãn chuyến đi thì Tướng Harkins đã thay 
thế ông như Washington đã chỉ định. Ông Harkins là người ủng hộ TT Diệm 
và đang chống đối ông Lodge. Nếu như Tướng Harkins làm “quyền đại sứ” 
thì không thể nào đảo chính được: ông chỉ cần gọi điện thoại cho TT Diệm 
một nửa phút là xong rồi. 

Khi kết thúc cuốn KĐMTC, chúng tôi có viết: suy gẫm như vậy, nhiều 
người trong chúng ta, trong đó có tác giả, vẫn còn tiếp tục đặt câu hỏi “âu 
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có phải là mệnh nuớc đã tới lúc suy tàn?” Cũng như một con người, mỗi 
một quốc gia đều có một vận mệnh. Bây giờ đến lúc kết thúc cuốn sách này 
và nghĩ thêm về những cay đắng mà tổ tiên ta đã phải gánh chịu trong cả 
nghìn năm bị Trung Quốc đô hộ thì chúng tôi cũng chỉ còn có cách nghĩ 
tới chữ “Mệnh.” 

Nhưng tại sao cái mệnh nước ta nó lại long đong đến thế? 
Hay là tại địa thế xấu? Nằm sát canh một quốc gia không bao giờ thoát 

được nạn nhân mãn nên cứ lấn ra. Rồi Việt Nam lại có cái bờ biển dài tới 
3,200 cây số chưa kể hải đảo, trải rộng ra cho bao nhiêu làn sóng của văn 
hóa Đông, Tây từ thật xa nó rót vào, vừa tốt vừa xấu, nhiều lúc như Tsunami. 
Thí dụ như chỉ nguyên về thức ăn thì ta đã thấy nó phong phú như thế nào. 
Chúng tôi thăm viếng cũng khá nhiều quốc gia trên thế giới nhưng chưa 
thấy nước nào có đủ mọi thứ thức ăn như Việt Nam: Tầu, Pháp, Nhật, Ấn, 
Thái, Miên. Cơm Việt Nam lại có tiếng là ngon miệng và tinh khiết. Nói về 
địa thế, ta lại phải nghĩ tới Vịnh Cam Ranh. Đó là của Trời cho, nhưng cường 
quốc nào cũng dòm ngó: Nhật, Pháp, Mỹ, Nga đều đã có lúc tới thiết lập căn 
cứ quân sự tại nơi đây. 

Hay là tại Trời phạt con cháu vì ông bà đã đánh phá, chiếm đất của 
người Chàm? Nhưng người Mỹ cũng đánh phá dân Da Đỏ chiếm đất lập 
quốc, rồi lan rộng ra, chiếm luôn cả Texas, California của Mexicô mà sao 
không bị phạt? 

Bởi vậy, hay là tại chính chúng ta, những con người Việt Nam? Cái đặc 
tính chia rẽ, ganh tỵ của ta thì nhiều tác giả đã bàn rộng. Có lần TT Thiệu 
tâm sự với chúng tôi về một tình huống ông luôn gặp phải, đó là: hai chính trị 
gia yêu cầu ông hai điều đối nghịch nhau, hai nhà lãnh đạo tôn giáo khuyên 
ông làm hai việc không đi đôi với nhau. Rồi ông nói: “Ta cứ hô hào toàn dân 
toàn quân đoàn kết một lòng, nhưng hô là hô như vậy chứ khó mà đoàn kết được.” 

Một trong những lý do mà ta chia rẽ có thể là vì thiếu sự liên lạc, khó gần 
gũi nhau. Cũng như tại nhiều nước khác, ngày trước nhân dân ta sống rất 
biệt lập, ngăn sông cách núi. Từ sau lũy tre xanh mà được cô lái đò chở qua 
sông sang thăm bạn bè là vui vẻ lắm rồi. Cô gái sang sông đi lấy chồng thì 
coi như đi biền biệt. Ngày nay thì cách nhau một đại dương cũng là gần gũi, 
máy bay phản lực chở du khách đi xuyên lục địa chỉ trong mấy giờ. Về thông 
tin thì ngày trước, bà con ở thôn quê cũng chỉ trông nhờ vào chú “mõ làng.” 
Bây giờ, một cậu bé cầm cái iPhone nho nhỏ là có thể nói chuyện với bạn ở 
xa ngàn vạn dặm. Lại có cả một thế giới thông tin về dữ liệu ngay trong tay. 
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Khi con người gần gũi nhau hơn, liên lạc với nhau thường xuyên hơn, 
hiểu biết sâu rộng hơn tất sẽ có thể chấp nhận những khác biệt, dị biệt, 
xung khắc một cách dễ dàng hơn. Như vậy cũng rất có thể cải tiến được 
cái số mệnh để cho nó may mắn hơn. Một anh bạn kể cho chúng tôi mẩu 
chuyện vui về sự chia rẽ của người Do Thái. Có anh chàng bị đắm tầu, nhưng 
may mắn được sóng cuốn vào một hoang đảo. Anh này là người tháo vát, 
xoay xở tìm cách sinh sống được khá lâu, cho đến khi có một con tầu đi qua 
cứu vớt. Viên thuyền trưởng thấy anh không những còn khỏe mạnh, lại còn 
xây được hai cái nhà thờ nho nhỏ. Ông hỏi: “Có một mình anh mà sao lại 
mất công làm những hai cái nhà thờ?” Anh chàng trả lời: “Ấy, tôi xây hai cái 
nhà thờ để một cái tôi đi cầu nguyện và một cái tôi không đi.” Bạn tôi nói 
thêm: ngày trước người dân Do Thái rất ít liên lạc với nhau, chia rẽ về mọi 
mặt. Nhưng sau khi lập quốc, họ đã tìm mọi cách để gần lại nhau qua hai 
kênh chính: giáo dục và thông tin. Bây giờ thì đoàn kết hơn nhiều, vì vậy, 
dù chỉ có 8 triệu dân mà vẫn tồn tại được trong cả cái thế giới của người Ả 
Rập. Cho nên riêng phần tác giả thì cũng chỉ có một mong ước, đó là những 
thế hệ con cháu được sống trong thời đại kỹ thuật, có nhiều phương tiện và 
hoàn cảnh thuận lợi để liên lạc nên sẽ có thể gần gũi nhau hơn, thông cảm 
nhau hơn để rồi từng bước có thể giúp cho vận mệnh đất nước trở nên tươi 
sáng hơn, tốt đẹp hơn. Chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là niềm hy vọng của 
nhiều độc giả. 



PHẦN PHỤ LỤC
Một số văn bản nguyên thủy liên hệ tới những tài liệu 

được trích dẫn trong cuốn sách này



[ 526 ]   nguyễn tiến hưng



PHỤ LỤC A 
VĂN THƯ CỦA TT TRUMAN  
GỬI CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI 

VÀ 
NHỮNG VĂN THƯ GIỮA TT EISENHOWER, 

KENNEDY VÀ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM
1. Thư TT Harry Truman gửi Cựu Hoàng Bảo Đại ngày 4/2/1950. 
2. Thư TT Dwight D. Eisenhower gửi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ngày 

1/10/1954. 
3. Thư TT Eisenhower gửi Tổng Thống (TT) Ngô Đình Diệm ngày 

22/10/1960. 
4. Thư TT John F. Kennedy gửi TT Ngô Đình Diệm ngày 8/5/1961. 
5. Thư TT Diệm gửi TT Kennedy ngày 15/5/1961. 
6. Thư TT Diệm gửi TT Kennedy ngày 9/6/1961. 
7. Thư TT Kennedy gửi TT Diệm ngày 24/10/1961. 
8. Thư TT Kennedy gửi TT Diệm ngày 14/12/1961.
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PHỤ LỤC B 
CHƯƠNG 1 - CHƯƠNG 5 

1. Cố gắng của TT Franklin D. Rossevelt tại Hội nghị Tehran 
(28/11/1943) và Yalta (8/2/1945) giúp Đông Dương được độc lập 

2. Bộ Quốc Phòng Mỹ tóm tắt 14 thư tín và công hành của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gửi TT Harry Truman và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (từ ngày 
29/9/1945 tới 11/9/1946); và trích dẫn 2 văn bản. 

3. Điện tín ngày 10/5/1949 của Bộ Ngoại Giao gửi Lãnh | sự Mỹ ở Sài 
Gòn về việc ủng hộ Giải pháp Bảo Đại. 

4. Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Dean Rusk gửi Bộ Quốc Phòng nói 
về Đông Dương là địa điểm chiến lược quan trọng nhất, ”ngày 7/3/1950. 

5. Bản Ghi nhớ của Bộ Tổng Tham Mưu gửi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ 
ngày 10/4/1950 về những lý do xác định quyền lợi Hoa Kỳ tại Đông 
Nam Á. 
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PHỤ LỤC C
CHƯƠNG 8 - CHƯƠNG 11 

1. Bản Ghi Nhớ về quyết định của Ngoại Trưởng Dulles là “Ta phải 
nhảy vào” ngày 1 tháng 1, 1955. 

2. Điện tín do ĐS Douglas Dillon đánh từ Paris về Bộ NG báo cáo 
về cuộc họp với Bộ Trưởng Pháp coi về Các QG Liên Kết Guy La 
Chambre ngày 4/8/1954 (ông này phê phán Thủ Tướng Diệm không 
hữu hiệu). 

3. Quyền Ngoại Trưởng Mỹ gửi ĐS Heath ở Sài Gòn ngày 21/10/1954 
ủng hộ Thủ Tướng Diệm. 

4. Tóm tắt vài trang của mật điện # 4448 ngày 9/4/1955 (văn bản gồm 
2 phần, dài 29 trang) do Đặc sứ Lawrence J. Collins đề nghị 5 bước 
loại bỏ Thủ Tướng Diệm. 

5. Mật điện lịch sử do Ngoại Trưởng Dulles gửi ngày 27/4/1955 về việc 
thay thế Thủ Tướng Diệm. 

6. ĐS Dillon gửi NT Dulles về cuộc họp tay ba (Pháp/Mỹ Anh) tại Điện 
Matignon ngày 19/12/1954 và về việc Pháp (và Anh) để nghị chọn 
Phó Vương (Hoàng Hậu Nam Phương) thay mặt và với quyền bính 
của ông Bảo Đại ở Việt Nam.
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PHỤ LỤC D 
CHƯƠNG 12 - CHƯƠNG 14 

1. Trích dẫn 1/3 báo cáo về cuộc họp nảy lửa tại Paris giữa Pháp - Mỹ - 
Anh từ ngày 7 tới 12 tháng 5, 1955 (dẫn đến việc tiếp tục ủng hộ TT 
Diệm và việc Pháp rút lui khỏi Miền Nam) 

2. Lời Mở Đầu bản Ghi Nhớ gửi TT Diệm và TT Kennedy đề nghị một 
Chương Trình Cộng Tác Việt-Mỹ đặt nền móng cho phát triển kinh 
tế, xã hội và quân sự (còn gọi là “Kế hoạch Staley - Thúc”). 

3. Danh sách 18 thân hào, nhân sĩ ký bản “Tuyên Ngôn Caravelle” 
tháng 4, 1960. 

4. Báo cáo của ĐS Elbridge Durbrow về cuộc họp với TT Diệm và trao 
cho ông khuyến cáo của Hoa Kỳ ngày 17/10/1960. 

5. Phiếu trình ngày 11/11/1960 của Chuẩn Tướng Edward Lansdale 
phân tích cuộc đảo chính 1960; và 6. Ngày 15/11/1960 so sánh âm 
mưu đạo chính 1954 và 1960.
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PHỤ LỤC E
CHƯƠNG 15 - CHƯƠNG 16 

1. Huấn lệnh NSC 52 (11/5/1961) chấp nhận “Một Chương trình Hành 
Động để ngăn chận Cộng sản thôn tính Miền Nam.” 

2. Vấn đề “Mang Quân đội Tác chiến vào Việt Nam”: Bản Ghi Nhớ 
(ngày 18/5/1961) của Chuẩn Tướng Landsdale (có ghi “TT Diệm 
chỉ muốn quân đội tác chiến Mỹ (hay SEATO) vào trong trường hợp 
Miền Nam bị tấn công rõ ràng”). 

3. Huấn lệnh NSC # 56 (18/6/1961): TT Kennedy chỉ thị kiểm điểm 
toàn bộ những phương tiện chống chiến tranh du kích, nổi dậy. 

4. Ý kiến luật sư (26/10/1961) về việc mang quân vào Việt Nam có vi 
phạm Hiệp định Geneva hay không? 

5. Điện tín Tướng Maxwell Taylor từ Sài Gòn và Baguio/Phi Luật Tân 
(sau chuyến đi Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 9, 1961) gửi TT Ken-
nedy (đề nghị nên nối kết việc mang quân vào Miền Nam với nhu 
cầu cứu trợ lũ lụt ở đồng bằng Cửu Long). 

6. Báo cáo McNamara - Taylor (ngày 2/10/1961) gửi TT Kennedy đề 
nghị những biện pháp yểm trợ (cùng với khuyến cáo việc cắt tài trợ 
cho lực lượng Đại Tá Tung (lực lượng bảo vệ Tổng Thống) nếu TT 
Diệm không đặt những đơn vị này dưới quyền điều khiển của Bộ 
Tổng Tham Mưu và thuyên chuyến họ ra chiến trường). 

7. Bản Ghi Nhớ của Bộ Trưởng QP McNamara (ngày 8/11/1961) gửi 
TT Kennedy ủng hộ đề nghị của Tướng Tay lor là mang quân vào 
Việt Nam (“tối đa không quá 6 sư đoàn hay 205,000 người”). 

 [Hai thư của TT Kennedy gửi TT Diệm ngày 24/10/1961 và 14/12/1961 
(xem Phụ Lục A)] 
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PHỤ LỤC F 
CHƯƠNG 17 

1. Điện tín của Ngoại Trưởng Rusk gửi Đại Sứ Nolting chỉ thị thông 
báo cho TT Diệm về việc TT Kennedy chấp thuận đề nghị của Tướng 
Taylor, quyết định tăng gia mạnh mẽ nỗ lực giúp Miền Nam nhưng 
có thêm vào đề nghị này một yêu cầu được “chia sẻ” với chính phủ 
Việt Nam trong quá trình làm chính sách về chính trị, kinh tế, và 
quân sự khi những chính sách ấy ảnh hưởng tới tình | hình an ninh. 
Điều này khác hẳn với: 

2. Huấn lệnh NSAM # 111 do Cố vấn Tổng Thống Mc George Bundy 
gửi cho Ngoại Trưởng Rusk (ngày 22/11/1961) về cùng một đề mục 
(nhưng hoàn toàn không nói gì tới việc “chia sẻ” quyền hành. Đây là 
tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”). 

3. Điện tín của Đại Sứ Mỹ Kenneth Galbraith (ở Ấn Độ) gửi TT Ken-
nedy ngày 21/11/1961 và ngày 7/4/1962 | kịch liệt chỉ trích TT Diệm. 
Sau đó 

4. Trích dẫn vắn gọn về việc TT Kennedy chỉ thị cho Bộ Quốc Phòng 
bình luận về đề nghị của ĐS Galbraith (14/4/1962) và trang đầu của 
Bản Ghi Nhớ do Bộ Quốc Phòng đáp ứng. 
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PHỤ LỤC G
CHƯƠNG 18 - CHƯƠNG 22 

1. Cuộc họp ngày 4/7/1963 giữa TT Kennedy, Cố vấn | Bundy và viên 
chức Bộ NG (phe chống TT Diệm). 

2. Mật điện lịch sử ngày 24/8/1963 cho phép đảo chính. 3. Cuộc họp 
cao cấp ngày 31/8/1963: tham dự có Phó TT Lyndon Johnson, Bộ 
Trưởng NG Dean Rusk, Bộ Trưởng QP Robert McNamara, Cố Vấn 
McGeorge Bundy, Tướng Maxwell Taylor, Giám Đốc CIA William 
Colby, ĐS Federick Nolting và viên chức Bộ Ngoại Giao. 

v 

Lưu ý độc giả CHƯƠNG 18 - CHƯƠNG 22 
Các điện tín do Đại sứ Cabot Lodge, Tướng Paul Harkins gửi từ Sài 

Gòn về Washington và những chỉ thị từ Washington cho ĐS Lodge từ ngày 
24/8/1963 tới ngày 1/11/1963 thì cuốn The Pentagon Papers (New York 
Times xuất bản 1971) đã có in lại (trang 194-232) nên chúng tôi không trích 
dẫn trong phần PHỤ LỤC.
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PHẦN GHI CHÚ
(Chi tiết về nhà xuất bản những tài liệu ghi trong mục 

này: xem phần “Tài Liệu và Sách Tham Khảo”)

CHƯƠNG 1 
CHỢT ĐẾN RỒI CHỢT ĐI 

NHỮNG CƠ DUYÊN LỊCH SỬ
1. William Appleman Williams và Thomas McCormick, eds.,
America in Vietnam - A Documentary History, trang 3.
2. Mạng web <Monticello.org/site/house-and-gardens/rice>.
3. Xem thêm Trần Đông Phong, “Hoàng Tử Cảnh Từng Gặp Thomas 

Jefferson,” Việt Báo Tết Đinh Hợi, 2007, trang 72-76.
4. R.H. Miller, The United States and Vietnam 1787 - 1941, trang 14 - 16.
5. Thomas D. Boettcher, Vietnam the Valor and the Sorrow, trang 10.
6. Lê Xuân Khoa, Việt Nam - 1945-1995, Tập 1, trang 81.
7. U.S Department of Defense, United States-Vietnam Relations, 1945-

1967 - Tập 1, trang 14.
8. Như trên.
9. United States - Vietnam Relations. sách đã dần (sđd.), trang 19.
10. Boettcher, sđd., trang 41.
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11. United States-Vietnam Relations, sđd., trang 14.
12. United States - Vietnam Relations, sđd., trang 24-25
13. William Apple Williams, sđd., trang 31.
14. William Apple Williams, như trên.
15. United States - Vietnam Relations, sđd, trang 59.
16. Boettcher, sđd., trang 42-43.
17. Boetcher, sđd., trang 46.

CHƯƠNG 2  
ĐÔNG DƯƠNG BỐC CHÁY

1. Philippe Devillers, Paris-Saigon-Hanoi, trang 21-22 (trích dẫn do Lê 
Xuân Khoa, sđd., trang 80).

2. United States - Vietnam Relations, 1945-1967 Tập 8, trang iii. 9. Xem 
thêm Nguyễn Kỳ Phong, Vùng Lẫy Của Bạch Ốc, trang 58-60.

3. Thomas D. Boettcher, sđd., trang 45.
4. United States - Vietnam Relations, 1945-1967, Tập 1, trang A. 2: Thom-

as D. Boettcher, như trên.
5. Jacques de Folin, Indochine, 1940-1945: La Fin D’Un Rêve (Perrin, 

1993), trang 99 và Philippe Devillers, Paris-Saigon-Hanoi, trang 21 -22 
(trích dẫn do Lê Xuân Khoa, sđd., trang 80 -81).

6. Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam, trang 159.
7. Lê Xuân Khoa, sđd., trang 113-114 - Trích dẫn Nguyễn Phú Đức. The 

Vietnam War; bản thảo chưa xuất bản, Tập I, trang 102.
8. Joseph Buttinger, Vietnam: 4 Dragon Embattle, Tập 5, trang 435-436.
9. Lê Xuân Khoa, như trên.
10. Thomas D. Buttinger, sđd., trang 335-351; Bạch Hạc Trần Đức Minh, 

Một Thời Nhiễu Nhương, trang 98-100.
11. Stanley Karnow, Vietnam - A History, trang 163-164.
12. Như trên.
13. Một đối thoại về biển cố Cité René Hérault như chúng tôi đã đề cập 

trong hai cuốn sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy và Tâm Tư Tổng thống Thiệu:
 -“Chúng tôi nghe thông tin là có những đoàn thể võ trang định bắt người 

Mỹ làm con tin?” ông Thomas Polgar, trùmCIA ở Việt Nam đến gặp Thiếu 
Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát kiêm Tình Báo Quốc Gia, gạ hỏi.

-“Tôi nghĩ rằng có, nhưng chưa có gì là cụ thể, hay tổ chức thành kế 
hoạch,” ông Bình trả lời.
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- Chúng tôi biết đã có một tiền lệ ở đây về việc bắt cóc.”
-“Tiền lệ nào?
-“Chắc Thiếu tướng còn nhớ vụ Cité René Hérault?
-“Tôi nhớ, nhưng ông đừng lo. Dù sao, tôi cũng cho ông hay là cả thủ 

đô đang đặt vấn đề tại sao Mỹ chỉ cho một số nhỏ người Việt được di tản?” .
 - “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức về việc này.”
Cư xá René Hérault nằm ở Tân định, phía tay phải trên đường từ Tân 

Sơn Nhất vào trung tâm Sài Gòn. Phần đông người Pháp và lai Pháp cư ngụ 
tại đây. Tình hình tại Sài Gòn vào mùa hè năm ấy hết sức sôi động. Biết bao 
tranh chấp giữa các phe phái: Nhật, Pháp, Việt Minh, lực lượng Đồng Minh 
do tướng Douglas Gracy (người Anh) chỉ huy. Ngoài Việt Minh, lại còn các 
phe phái Việt Nam khác. Mờ sáng ngày 25 tháng 9, lực lượng Bình Xuyên tấn 
công cư xá. Theo sử gia Stanley Karnow, 150 người Pháp và lai Pháp bị hạ 
sát, trên 100 bị bắt làm con tin.

14. Joseph Buttinger, sđd., trang 335.
15. Stanley Karnow, sđd., trang 168-169. Về Hiệp Định: United States - 

Vietnam Relations, tlđd, Tập 1, trang 25.
16. Lê Xuân Khoa, sđd., trang 205.
17. Bảo Đại, sđd., trang 287-288.
18. Về hoàn cảnh Bollaert - Bảo Đại: như trên, trang 384-308.
19. United States-Vietnam Relations, 1945-1967, tlđd., Tập 8, trang 45-48.
20. Như trên, Tập 1, trang A 3.
21. Như trên, Tập 8, trang 74.
22. Joseph Buttinger, sđd., trang 425 426 và 427-429; Stanley Karnow, 

sđd., trang 166 - 175.
23. Như trên.
24. Joseph Buttinger, sđd., trang 432-433.
25. Fedrik Logevall, Embers of War (2012), trang 118-120.
26. Xem thêm: Nguyền Kỳ Phong, sđd., trang 35-38.
27. United States-Vietnam Relations, 1945-1967. tldd., Tập 8. trang 143-149.

CHƯƠNG 3  
ĐỊA ĐIỂM CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG NHẤT

1. Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam, trang 317.
2. Bảo Đại, sđd., trang 316.
3. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 1, phần II, trang A-12 (ở giữa).
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4. Ronald H. Spector, Advice and Support, The Early Years, trang 93.
5. Như trên.
6. Bảo Đại, sđd., trang 322.
7. United States – Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 136.
8. Bảo Đại, sđd., trang 340.
9. Bảo Đại, sđd., trang 341.
10 Như trên.
11. Bảo Đại, sđd., trang 343.
12. Bảo Đại, sđd., trang 363.
13. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 190 – 192 (copy)
14. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 219 – 222.
15. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 265-272 (NSC 48/1).
16. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 127-128; Tập 1, 

trang A-5 và Tập 8, trang 79.
17. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 276 - 277.
18. United States – Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 278 – 279.
19.United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 286.

CHƯƠNG 4 
BẢY LÝ DO XÁC ĐỊNH QUYỀN LỢI CỦA HOA KỲ Ở  

BIỂN ĐÔNG
1. United States-Vietnam Relations 1945-1976, tlđd., Tập 8, trang 282-285.
2. United States - Vietnam Relations 1945-1976, như trên, trang 301-304.
3. Ronald H. Spector, sđd., trang 106-107.
4. United States - Vietnam Relations 1945-1976, tlđd., Tập 8, trang 308-313.
5. Như trên, trang 318-319.
6. Như trên, trang 336-337.
7. Như trên, trang 341-342.
8. Toàn bộ NSC số 124, 124/1 và 124/2 và Phụ Đính - Như trên, xem
những trang 468-476; 486-493; 494-505; và 520-534.
9. Như trên.

CHƯƠNG 5 
ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

1. Ronald H. Spector (từ đây viết tắt “Spector’), sđd., trang 131
2. Spector, sđd., trang 11
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3. United States - Vietnam Relations, tài liệu đã dẫn (tlđd), Tập 8, trang 
289-290 và 292.

4. Spector, sđd., trang 108.
5. United States - Vietnam Relations, tlđd, Tập 1, trang A-18) và Spector, 

như trên.
6. Spector, như trên.
7. Như trên.
8. Spector, sđd., trang 109.
9. Spector, sđd., trang 101.
10. Spector, sđd., trang 108 và 128.
11. United States - Vietnam Relations, tlđd, Tập 1, trang A-11.
12. Bạch Hạc Trần Đức Minh, sđd., trang 258.
13. United States - Vietnam Relations, tlđd, Tập 8, trang 344-346.
14. United States – Vietnam Relations, như trên, trang 345.
15. United States – Vietnam Relations, như trên, trang 400.
16. Spector, sđd., trang 119.
17. Như trên và trang 117-118.
18. Bảo Đại, sđd., trang 449.
19. Xem bản đồ trong Spector, sđd., trang 138.
20. Spector, sđd., trang 136.
21. Bảo Đại, sđd., trang 394.
22. Xem thêm Bạch Hạc Trần Đức Minh, (từ đây viết tắt Minh”) sđd., 

trang 258.
23. Bảo Đại, sđd., trang 441.
24. Bảo Đại, sđd., trang 441 -444.
25. Bảo Đại, sđd., trang 445.
26. Như trên.
27. Minh, sđd., trang 259-260.
28. Như trên.
29. Spector, sđd., trang 143.
30. Spector, sđd., trang 142 - 143.
31. Department of State, Foreign Relations of the United States. 1951; Asia 

and the Pacific, Phần I/6 trang 517.
32. Bảo Đại, sđd., trang 455.
33. Spector, sđd, trang 149.
34. United States – Vietnam Relations, tlđd., Tập 8, trang 518-519.
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35. Về Huấn lệnh NSC 124/1 và NSC 124/2, xem United States - Vietnam 
Relations, tlđd., Tập 8, trang 520-534.

36. Như trên.
37. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 2-3.
38. Spector, sđd., trang 169.
39. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 4.
40. Spector, sđd., trang 181.
 41. Spector, sđd., trang 180-181.
42. Spector, sđd., trang 154.
43. Ellen Hammer, The Struggle for Indochina, trang 288.
44. Spector, như trên.
45. Về phát triển Quân đội Quốc Gia, xem Bạch Hạc Trần Đức
Minh, sđd., trang 257-261; Bảo Đại, sđd, trang 394-406.

CHƯƠNG 6 
CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

1. Xem Khi Đồng Minh Thảo Chạy, trang 448
2. Spector, sđd., trang 150.
3. Minh, sđd., trang 264-269.
4. Như trên.
5. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 47-53.
6. Spector, sđd., trang 118.
7. Spector, sđd., trang 172.
8. Bernard B. Fall, Hell in a Very Small Place: The Siege of Dien Bien Phu, 

trang 29.
9. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 59-67.
10. Như trên, trang 69-72 và một báo cáo thật dài, trang 73-95.
11. Minh, sđd., trang 282-283.
12. Minh, sđd., trang 284.
13. United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 117.
14. Như trên, trang 125-129 (Phụ lục).
15. Như trên, trang 130.
16. Như trên, trang 45-58.
17. Fredrik Logevall, (từ đây, viết tắt “Logevall) Embers of War,
trang 384-5.
18. Logevall, sđd, trang 385.
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19. Như trên, trang 420-421.
20. Spector, sđd., trang 182.
21. Như trên.
22. Logevall, sđd., trang 386.
23. Spector, sđd., trang 182.
24. Như trên, trang 187.
25. Như trên, trang 190.
26. Logevall, sđd. Trang 512-513.
27. Như trên, trang 459-460.
28. Boettcher, sđd., trang 126.
29. Như trên, trang 122 và Logevall, trang 460-461.
30. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 296. Về giai thoại 

giữa Ely và Radford, xem Nguyễn Kỳ Phong, Vũng Lầy Bạch Ốc, trang 85-90.
31. Logevall, sđd., trang 457-458.
32. United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 359.
33. Boetcher, sđd., trang 126.
34. United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 360.
35. Như trên, trang 361.
36. Như trên, trang 382-383.
37. Về kế hoạch Kên Kên, xem United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 

1, trang B-19-20 (ở giữa); Spector, sđd., trang 207-208.
38. Boettcher, sđd., trang 128-129 và Spector, sđd., trang 210.
39. Như trên.
40. United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 388-389.
41. Như trên, trang 390.
42. Boetcher, sđd., trang 129.
43. Như trên.

CHƯƠNG 7 
GIỮ LẠI PHÁT DIỆM - BÙI CHU LÀM CỨ ĐIỂM  

NGOÀI BẮC?
1. Xem Lã Đăng Bật, Ninh Bình (NXB Tre) trang 326-330.
2. Về chi tiết Khu An Toàn, xem Nguyễn Gia Đệ và Trà Lũ (Chu biên), 

(NXB Hoa Lư, 2001).
3. Như trên.
4. Bảo Đại, sđd., trang 217.
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5. Giám Mục Lê Hữu Từ, sđd., trang 10-11.
6. Bảo Đại, sđd., trang 216.
7, Bảo Đại, sđd., trang 386 – 388.
8. Giám Mục Lê Hữu Từ, sđd., trang 143.
9. Bảo Đại, sđd., trang 387.
10. Bảo Đại, sđd., trang 402.
11. Spector, sđd., trang 137.
12. Như trên.
13. Minh, sđd., trang 284-285; 295-296.
14. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 1, trang B-8 (ở vào 1/3 

cuối).
15. Như trên.
16. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 1, trang B – 10-11 (ở 1/3 

cuối).
17. Như trên (B-9).
18. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 572-573.
19. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 576-577
20. United States – Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 575.
21. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 578-579.
22. United States – Vietnam Relations, tlđd., Tập 11, trang 36.

CHƯƠNG 8 
ĐẰNG SAU CUỘC DI CƯ BẮC - NAM

1. United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 2, Phần V1, trang B. 18-19 
(ở giữa).

2, United States - Vietnam Relations, tld., Tập 9, trang 457.
3. Richard Nixon, The Memoirs of Richard Nixon, trang 559.
4. Bảo Đại, sđd., trang 513.
5. Bảo Đại, sđd., trang 516.
6. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 1, trang A 36 (ở 1/3 cuối 

tài liệu).
7. Như trên, trang A 37.
8. Như trên.
9. Như trên, trang A 38-39.
10. Như trên, trang A 40-41
11. United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 9, trang 589-591.
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12. Như trên, trang 600-601.
13. Như trên, trang 602.
14. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 1, trang A 42.
15. Bảo Đại, sđd., trang 520.
16. Thông cáo chung: United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 1, 

trang 672-675.
17. Về tóm tắt Hiệp Định Geneva: United States-Vietnam Relations, tlđd., 

Tập 9, trang xvi.
18. Như trên, trang 671.
19. Minh, sđd., trang 39; Bảo Đại, sđd., trang 519-520.
20. Bảo Đại, sđd., trang 521.
21. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 10, trang 691-692.
22. Dwight Eisenhower, Mandate For Change, trang 372; United
States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 2, Phần IV.A 5, trang 8 -15.
23. Như trên.
24. Department of State Bulletin, ngày 16 tháng 8, 1954; White House 

Statement, ngày 22 tháng 8, 1954; Yale University Law School, The Avalon 
Project.

25. United States-Vietnam Relations, tld., Tập 10, trang 731-738 (về Đông 
Dương, trang 737).

26. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 10.
27. Spector, sđd., trang 226.
28. Xem mạng “First Seabees in Vietnam Evacuated Citizens to South” 

“http://www.seabee cook.com”. 29. Xem mạng http://www.library: vanderbilt.
edu/Brush/Tom-Dooley”

30. Như trên.
31. Đoạn này dựa trên: United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 2, A.5, 

trang 8-15; <http://www.library, vanderbuilt.edu/Brush Tom-Dooley>; Har-
vey H. Smith, Donald W.Bernier et als. (eds.) Area Handbook for South Viet-
nam, trang 63-64.

CHƯƠNG 9 
“TA PHẢI LÀO VÀO”

1. Timothy T. Maga, The Complete Idiot’s Guide to The Vietnam War, 
trang 47- 49.

2. Như trên.
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3. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 10, trang 703.
 4. Như trên, Tập 10, trang 731.
5. Như trên, Tập 10, trang 742.
6. Như trên, Tập 10, trang 765-767 và Tập 1, trang vii (ở cuối).
7. Như trên.
8. Như trên, Tập 1, trang 17 (ở cuối).
9. Như trên, Tập 1, trang 18 (cuối).
10. Như trên, Tập 1, trang 19 (cuối).
11. Như trên, Tập 10, trang 853-855.
12. Như trên, Tập 10, trang 859.
13. Như trên, Tập 8, trang 319.
14. Như trên, Tập 1, trang A 12 (1/5 cuối).
15. Như trên, Tập 1, A 13 (cuối).
16. Tóm tắt các điều khoản của SEATO: William A. Williams, sđd., trang 

174-177.
17. Như trên, trang 172-174.
18. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 1, trang A 21-22.
19. Như trên, trang A 13.
20. Như trên, Tập 10, trang 835-850.

CHƯƠNG 10 

NHÀ TU HÀNH LẠC LÕNG VÀO MỘT NGÂN HÀ  
CHÍNH TRỊ

1. Boettcher, sđd., trang 142.
2. Bảo Đại Page 514-516.
3. Buttinger, sđd., trang 859.
4. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 10, trang 699.
5. Xem Chương về “5 – Năm Vàng Son”.
6. United States - Vietnam Relations, như trên.
7. Moyar, sđd., trang 42.
8. Spector, sđd., trang 236.
9. Boettcher, sđd. Trang 143.
10. Bảo Đại, sđd., trang 526.
11. Buttinger, sđd., trang 859.
12. United States-Vietnam Relations, như trên, trang 753.
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13. Buttinger, sđd., trang 960.
14. Buttinger, sđd., trang 861.
15. United States- Vietnam Relations, như trên, trang 758.
16. Xem Chương 7.
17. Bảo Đại, sđd., trang 528.
18. Buttinger, sđd., trang 861.
19. United States-Vietnam Relations, như trên, trang 765.
20. Như trên.
21. Spector, sđd., trang 235.
22. United States - Vietnam Relations, như trên, trang 780-781.
23. United States - Vietnam Relations, như trên, trang 798-799.
24. Buttinger, sđd., trang 864.
25. Minh Võ, Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc, trang 239.
26. United States - Vietnam Relations, như trên, trang 765.
27. Như trên, trang 806.
28. Như trên.
29. Bảo Đại, sđd., trang 528.
30. Bảo Đại, sđd., trang 824.
31. United States - Vietnam Relations, như trên, trang 814-816.
32. Như trên, trang 824-825.
33. Như trên.
34. Đoạn này dựa vào những điện tín trong United States - Vietnam Rela-

tions, như trên, trang 814-829.
35. Xem mạng internet.
36. United States - Vietnam Relations, như trên, trang 830-834.
37. Như trên.
38. Như trên.
39. United States - Vietnam Relations, như trên, trang 853-855.

CHƯƠNG 11  
ĐANG THẬT XUI TRONG KHOẢNH KHẮC LẠI THẬT MAY

* Ghi chú: Chương này dựa vào những tài liệu sau:
• United States -- Vietnam Relations 1945 – 1967, tldd., Tập 10 – heo thứ 

tự trong chương - Trang:
g 925-929
g 894-896
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g 912
g 915
g 920-924
g 941-943
g 948-954
g 945-947
g 941
g 907-909
• David L. Anderson, Trapped By Success, trang 112,157. Edward G. 

Landsdale, In The Mist of Wars, trang 289.
• Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Foreign Relations of the United-States, 1955-

1957, Tập I, trang 281.
• Mark Moyar, Triumph Forsaken, sđd., trang 49-52.
• Bạch Hạc Trần Đức Minh, Một Thời Nhiễu Nhương 1945-1975, sđd., 

Tập I, trang 459-571.
• Joseph Buttinger, Vietnam, A Dragon Embattled, sđd., trang 865-881.
• Ronald H. Spector, Advice and Support, sđd., trang 236.
• Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam, sđd., trang 530.

CHƯƠNG 12 
BÌNH MINH CỦA NỀN CỘNG HÒA

* Ghi chú:
Chương này dựa vào những tài liệu sau:
•  United States-Vietnam Relations 1945 - 1967, tlđd. Tập 10 - Theo thứ 

tự trong chương - Trang:
• 959-996
• 923-926
• 936 984
• 1048
• 1073
• 1064

•  Dulles Paper, DDEL – Box 9 - Subject Series, Dulles Memo of Cover-
sation with Mr. Faure, May 11, 1955.

•  Bảo Đại, sđd, trang 532-535.
•  Ronald H. Spector, sđd., trang 251.
•  William A. Williams, sđd., trang 183
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• Mark Moyar, sđd., trang 53, 59, 75, 77.
• Joseph Buttinger, sđd., trang 498, 886-887, 891-892.
• David A. Anderson, sđd., trang 111-113, 116-117, 119, 133, 135.
• Thomas D. Boettcher, sđd., trang 149.
• New York Times, ngày 9 và 10 tháng 5, 1957
• Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Foreign Relations of the United-States 1958-

1960 - Tập I, trang 375, 386.
• Life (magazine), ngày 13 tháng 5, 1957.
• Robert G. Sigliano, South Vietnam Under Stress, trang 107, 121.
• George M. Kahin et als., The United States In Vietnam, trang 84-86.

CHƯƠNG 13 
5 NĂM VÀNG SON 1955-1960 VỪA PHÁT TRIỂN VỪA  

HÒA BÌNH
Ghi chú: chương này phần lớn dựa vào tài liệu của cơ quan Viện Trợ 

Hoa Kỳ USAID, Bộ Kế Hoạch, Bộ Canh Nông, Tòa Đại sứ VNCH tại Wash-
ington, và hồ sơ United States - Vietnam Relations 1945-1967:

• USAID, Asia Bureau, Office of Residual Indochina Affairs, Vietnam 
Desk, United States Economic Assistance to South Vietnam 1954-1975, 
Tập I, II,III.

• Số liệu của Bộ Canh Nông, Bộ Kế Hoạch và
• United States - Vietnam Relations 1945-1967, tlđd., Tập 11, trang 182-

226.
• George L. Harris, Robert J. Catto et als., Area Handbook for Vietnam, 

1962.
• Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược.

CHƯƠNG 14  
LÚC CƠM CHĂNG LÀNH, CANH CHĂNG NGỌT

Chương này dựa vào những tài liệu sau:
• United States-Vietnam Relations 1945 1967, tlđd. - Theo thứ tự trong 

chương:
Tập 2 - trang 33-41;
66-77;
138-139;
147.
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Tập 10 - trang 1254-1255;
1311-1317;
1323-1324;
 1329;
1330-1331;
Tập 11 - trang 400;
419-421;
Tập 12 - trang 469-480;
522-524.

• Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Foreign Relations of the Unical-States 1958-
1960 – Tập 1, trang 1500-158; 164.

• Mark Moyar, Triumph Forsaken, sđd., trang 105-112.
• Bạch Hạc Trần Đức Minh, Một Thời Nhiễu Nhương, 1945-1975, sđd., 

trang 633-642; 676.
• Thomas D. Boettcher, Vietnam - The Valor and The Sorrow, sđd., 

trang 181-182.
• Ellen J. Hammer, A Death in November, trang 121.

CHƯƠNG 15  
THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN VỚI KENNEDY

Chương này dựa vào những tài liệu (với những trang) sau:
• United States - Vietnam Relations 1945 – 1967, tlđd. Theo thứ tự diễn 

biến trong chương:
Tập 10, trang 1255;
Tập 11, trang 1-12.
Tập 2, trang 9-10 (ở cuối tập);
Tập 11, trang 69-87;
Tập 11, trang 136-137;
138-154;
Tập 2, trang ii và 22 (ở cuối tập);
Tập 11, trang 132-135;
160-166;
155-156;
Tập 2, trang iii (phần cuối);
52 (phần cuối);
Tập 11, trang 157-158;



[ 670 ]   nguyễn tiến hưng

Tập 2, trang 43 (phần cuối);
65, như trên;
42, như trên.
Tập 11, trang 167-173.
Gunter Lewy, America in Vietnam, trang 12-13.
Mark Moyar, Triumph Forsaken, sđd., trang 123, 137-138.
Thomas D. Boettcher, Vietnam - The Valor and The Sorrow. sđd., 
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3. Như trên.
 4. Như trên, trang 127.
5. FRUS, tlđd., 1961-1963,Tập III, trang 223.
6. NIE 53-63, Tập 12, trang 522-524.
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cuốn sách của James Douglas. JFK and The Unspeakable (Simon & Schuster, 
2008), trang 2-3; và xem cuốn sách này, trang 163.
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16. Pentagon Papers, như trên, trang 49.
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228.
15. United States-Vietnam Relations, tlđd., Tập 3, trang xviii_xix.
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4. Pentagon Paper’s, sđd., trang 213 -215.
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11. United States - Vietnam Relations, tlđd., Tập 12, trang 604-605 (và 
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3. BH Trần Đức Minh, sđd., trang 716-719.
4. Lê Xuân Khoa, sđd., trang 461.
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7. Richard Nixon, như trên.
8. Henry Kissinger, sđd., trang 194.
9, Richard Nixon, như trên.

CHƯƠNG 25 
MỞ TUNG HAI LỐI VÀO BIỂN ĐÔNG -  

MẬT ĐIỆN VỀ TRẬN HOÀNG SA
1. Tài liệu Đại học Arizona trên mạng <dingo.sbs.arizona.edu > China - 

South Vietnam Rival: RIVI 1307; và The China Post, Sovereignty on Spratlers II.
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