AI LÀM SỤP ĐỔ VNCH MIỀN NAM VIỆT NAM?

Ông Ngô Đình Diệm mở đầu cuộc đấu tranh { thức hệ với những người CS trong
hoàn cảnh khó khăn của một đất nước bị thực dân phong kiến chi phối nặng nề.
Trong khi CS ở miền Bắc tước đoạt mọi thứ quyền của người dân, ngăn cấm người
vượt tuyến đi tìm tự do. Nhưng họ lợi dụng triệt để khuynh hướng cởi mở đón nhận
những tư tưởng mới về dân chủ tự do của người dân miền Nam để hô hào nhân dân
đấu tranh đòi những quyền lợi dân sinh dân chủ, rồi lồng vào đó kết hợp với đấu
tranh chính trị đòi tổng tuyển cử thống nhất đất nước, tố cáo chính quyền miền Nam
là tay sai của Mỹ, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước, biến miền Nam thành thuộc địa
kiểu mới của Mỹ.
Ngoài việc đối phó với âm mưu xảo quyệt của CS, ông Diệm vừa phải ổn định đời
sống cho 85 vạn đồng bào miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do, vừa phải thanh toán
những tàn tích do thực dân phong kiến để lại đang làm suy yếu lực lượng quốc gia.
Tại thủ đô miền Nam, Bình Xuyên nắm giữ lực lượng công an và cảnh sát, kiểm soát
khu vực Sàigòn-Chợlớn, khai thác hai sòng bạc Kim chung, Đại thế giới và khu giải trí
Vườn Lài. Các tướng Hòa Hảo, Cao Đài thì chia nhau cát cứ vùng châu thổ sông Cửu
Long và các tỉnh bao quanh Sàigòn. Đây là các lực lượng võ trang yêu nước nổi lên
trong thời kháng chiến chống Pháp. Họ từng hợp tác với Việt Minh và bị VM phản bội
nên khi ông Bảo Đại về nước chấp chánh, một số ra hợp tác có điều kiện với chính
quyền quốc gia, một số khác vừa chống Pháp nhưng đôi khi hợp tác giai đoạn và
nhận vũ khí của Pháp để chống Việt Minh. Không đủ sức đương đầu với VM, họ lại
quay về hợp tác với Pháp để chống VM. Đó là chiến thuật “sớm đầu tối đánh” của
tướng Hòa Hảo Lê Quang Vinh (Ba Cụt). Họ không tin vào chính quyền trung ương
được Pháp Pháp ủng hộ, nhất là những người lãnh đạo đều là những công chức làm
việc cho Pháp.
Theo ông Diệm. vấn đề quan trọng nhất ở miền Nam là tình trạng chia rẽ, sự mơ hồ
về bản chất cộng sản của những người mang danh là chính khách quốc gia. Ngay
bước đầu ông đã có ấn tượng không tốt đối với những khuôn mặt chính trị quốc gia
vì họ thiếu một sự hiểu biết căn bản về bản chất của cộng sản. Trước khi rời Pháp về
nước, ông tiếp xúc với một số trí thức nổi tiếng như các ông Tiến sĩ Hoàng Xuân Hãn,
Nguyễn Mạnh Hà…Họ đặt điều kiện hợp tác một khi ông chịu hiệp thương với Việt
Minh, tổ chức tổng tuyển cử.

Tại Sài Gòn, Nguyễn Hữu Thọ một luật sư rất có uy tín ở miền Nam thành lập “Ủy ban
bảo vệ hòa bình” và yêu cầu ông Diêm thi hành HĐ Genève. Trong khi đó ông Hồ Hữu
Tường lại hoạt động ráo riết cho thuyết trung lập chế. Ông Hồ Hữu Tường vận động
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, giáo chủ Cao Đài, người vừa tiếp xúc với Phạm Văn Đồng ở
Genève và được CS cho là có đủ uy tín để cùng họ hiệp thương, lật đổ chính phủ
Diệm, thành lập một chính phủ trung lập. Các tướng Trần Văn Soái (Hòa Hảo) và
Nguyễn Thành Phương (Cao Đài) vừa tham gia chính phủ và là thành viên Hội đồng
Quốc phòng nhưng lại hợp tác với mặt trận của Hộ pháp Phạm Công Tắc. Còn Bác sĩ
Phạm Hữu Chương, bộ trưởng Bộ Xã hội lại âm mưu móc nối với tướng Trịnh Minh
Thế (Cao Đài) và xúi dục ông này bất hợp tác với chính phủ.
Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia do Hộ pháp Phạm Công Tắc chỉ đạo, ngoài
Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên còn có Bs Nguyễn Tôn Hoàn, Đại việt miền Nam, Bs
Phan Quang Đán, đảng viên Dân chủ, Hồ Hữu Tường…Mặt trận chủ trương củng cố
toàn lực miền Nam nhằm tạo sức mạnh để hiệp thương với miền Bắc.
Lúc bấy giờ tướng Lawton Collins -đặc sứ của TT Eisenhower, ép thủ tướng Diệm
chấp nhận một chính phủ liên hiệp quốc gia. Nhận được phúc trình và đề nghị của
đặc sứ Collins, TT Eisenhower, Hội đồng An ninh Quôc gia và Bộ trưởng Ngoại giao
Foster Dulles, hỏi { kiến Đảng Dân chủ đối lập, mà người có uy tín nhất là TNS
Mansfield. Ông ta cho rằng: Ông Diệm là một tích sản mình vừa thu nhận, dù có nhỏ
bé cách mấy đi nữa thì cũng là một tích sản, tại sao mình phải phiêu lưu đi đổi với
những giá trị khác, mà mình mù tịt không hiểu biết hay chưa hiểu biết mảy may gì
hết. Ngày 14-12-54 chánh phủ Hoa kz chỉ thị cho tướng Collins: Trong tình thế hiện
nay, không có một chọn lựa nào khác hơn là tiếp tục viện trợ cho VN và ủng hộ Thủ
tướng Diệm.
Được Mỹ ủng hộ, ông Diệm vững tin khi nắm quyền lãnh đạo...Nhưng ông luôn hoài
nghi và không tin tưởng khả năng của những người gọi là lãnh tụ quốc gia. Ông trở
nên độc tôn, giành độc quyền bảo vệ miền Nam tự do và đi dần đến chỗ độc tài khi
tình hình miền Nam bị CS khuynh đảo nặng nề. Dựa vào sự hy sinh, lòng trong sạch
và quyết tâm chống Cộng sản đến cùng, ông coi việc lèo lái nhân dân thoát họa Cộng
sản là một thiên chức mà vua Bảo Đại và Chúa giao phó, khiến ông thiếu tinh thần
dân chủ và chỉ dùng quyền uy để lãnh đạo.
Người ta tố cáo ông chủ trương gia đình trị vì ông không tin tưởng ai ngoài anh em
của ông và dành cho họ quá nhiều đặc quyền. Họ muốn biến Thiên chúa giáo thành
quốc giáo, biến đảng Cần Lao Nhân vị thành một thứ đảng cầm quyền như đảng Lao
động ở miền Bắc. Dựa vào đó, một số lãnh đạo tinh thần giáo dân, được sự kính

trọng của tổng thống là một tín đồ ngoan đạo, họ đã lạm dụng quá đáng những đặc
quyền, tạo chia rẽ với các tôn giáo khác.
Ông Diệm, gia đình và tả hữu của ông coi “người Nam kz thiếu { thức chính trị”, họ ồ
ạt chạy theo cộng sản để kháng chiến. Ông Hồ Sỹ Khuê cho rằng lập luận này là sự
ngộ nhận, quần chúng Nam kz kháng chiến theo truyền thống Trương Công Định,
Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương… để giải phóng đất nước, chớ
không phải để theo Mác, theo Lênin. Họ xem kẻ thù chính là thực dân Pháp.
Những người ủng hộ ông Diệm còn cho rằng “người Nam kz ấu trĩ về văn hóa”. Vụ tờ
báo Tự Do của Phạm Việt Tuyền nêu nhận định là “Nam kz không có văn chương” đã
một thời khiến dân Nam kz phẫn nộ. Ông Diệm và thân quyến đã võ đoán “người
Nam kz đạo đức thấp” khi quan sát xã hội Nam kz. Gia đình ông không hiểu rằng
vùng đất này trở thành thuộc địa của Pháp một thời gian quá dài gần 100 năm, dù
muốn dù không, người dân ở đây cũng chịu ảnh hưởng, sinh hoạt của người người
Pháp nhiều hơn đồng bào các nơi khác. Gia đình ông Diệm còn cho rằng “Người Nam
kz phản quốc” hàm { hết theo Pháp thì theo Cộng sản. Ông Ngô Đình Nhu đã nói với
Gs Hồ Sỹ Khuê ngay tại sảnh đường Dinh Độc lập ‘les Cochinchinois sont des traits”
(dân Nam kz là phường phản bội)
Ông Huznh Văn Lang hiện còn sống ở Mỹ, ông là bí thư đầu tiên của Thủ tướng Diệm,
làm phó lãnh tụ cho ông Ngô Đình Nhu trong đảng Cần Lao Nhân vị, trong quyển K{
ức Huznh Văn Lang xuất bản năm 2011, tác giả đã viết “Cuộc cách mạng truất phế
Quốc trưởng Bảo Đại là tác động của dân miền Nam nói chung trong đó quần chúng
Nam kz lục tỉnh đã đóng vai trò chủ động. Nó đã dọn đường cho sự hình thành ra Đệ
nhứt Cộng hòa. Nhưng chỉ 5 năm sau cũng chính quần chúng Nam kz lục tỉnh (không
quơ đũa cả nắm) qua “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” đã đóng một vai trò quá ư
quan trọng dù không phải là chủ động đã khởi sự tàn phá, không phải chỉ Đệ nhứt
Cộng hòa mà cả Đệ nhị Cộng hòa nữa. Sau 15 năm dọn đường, đúng hơn là là làm cổ
sẵn cho CS Miền Bắc thôn tính miền Nam, đúng hơn là thuộc địa hóa Miền Nam”.
Qua đó ông HVL hàm { người dân Nam kz là phản bội, chủ động truất phế Quốc
trưởng Bảo Đại giúp ông Diệm thành lập chế độ Cộng hòa. Rồi 5 năm sau, dân Nam
kz góp phần tạo ra MTGPMN chống chính phủ Diệm để khởi sự tàn phá miền Nam,
cuối cùng làm sụp đổ miền Nam tự do. Quả thực, ngày 29/4/1955 Thủ tướng Ngô
Đình Diệm đã triệu tập các đảng phái và nhân sĩ quốc gia để xin { kiến: ông có nên
tuân lệnh Quốc trưởng Bảo Đại triệu qua Pháp hay không? Trong hội nghị này, ba
nhân vật miền Nam tích cực ủng hộ ông Diệm, quyết định truất phế Bảo Đại, giải tán
chính phủ Ngô Đình Diệm và ủy nhiệm ông Diệm thành lập chính phủ mới dẹp phiến
loạn thu hồi chủ quyền quốc gia. Ba nhân vật đó là: Ông Nguyễn Bảo Toàn Bí thư Việt

Nam Dân Xã Đảng (Hòa hảo), Đại tá Hồ Hán Sơn đại diện tướng Nguyễn Thành
Phương lãnh đạo Việt Nam Phục Quốc Hội (Cao đài) và Nhị Lang đại diện Mặt trận
Quốc gia Kháng chiến của tướng Trịnh Minh Thế (Cao đài). Sau khi giúp ông Diệm trở
thành tổng thống, ông Nguyễn Bảo Toàn Chủ tọa hội nghị trên bị mật vụ ông Diệm
thủ tiêu, hai nhân vật còn lại bị trù dập nặng nề. Còn cái chết của tướng Cao Đài
Trịnh Minh Thế mang nhiều bí ẩn?
Dù gặp khó khăn song thủ tướng Diệm vẫn không lùi bước. Tháng 10/1954 ông cách
chức tướng Nguyễn Văn Hinh, cử tướng Lê Văn Tỵ giữ chức vụ Tổng Tham Mưu
trưởng. Để lành mạnh hóa xã hội, ông ra lịnh đóng cửa hai sòng bạc và khu giải trí
Vườn lài. Sau đó ông cải tổ bộ máy công an cảnh sát. Ngày 25/4/1955 ông ra sắc lệnh
cách chức Lai Văn Sang, Tổng giám đốc Công an cảnh sát. Sang là đệ tử thân tín của
tướng Lê Văn Viễn (Bảy Viễn) thủ lãnh Bình Xuyên. Ông Diệm đã đẩy Bảy Viễn đến
chân tường, ba ngày sau, lực lượng Bình Xuyên phản ứng, tấn công một số cơ quan
chính phủ.
Bình Xuyên là một tổ chức của nhóm thảo khấu xuất hiện trong thời Pháp thuộc, tạo
ra một xã hội bất công. Họ hấp thụ nền nếp sinh hoạt của Thiên Địa Hội, một tổ chức
“phản Thanh phục Minh mà người Tàu (Minh Hương) mang đến miền Nam: “Ăn cơm
nhà, lo việc ngoài, sống chết nhờ anh em, tận tình giúp đỡ bạn. Trút cả tâm sự với
bạn kết nghĩa thì không có gì đáng ngại, đã là bè bạn với nhau rồi làm sao có chuyện
phản bội. Gặp chuyện bất bình hoặc như bạn bè nào bị kẻ khác ăn hiếp thì nổi nóng,
trả thù cho bạn vô điều kiện, đó là đạo nghĩa giang hồ, là điệu nghệ anh em kết
nghĩa, tứ hải giai huynh đệ” (Lâm Văn Bé, Nam Kz Lục Tỉnh: Đất nước & Con người)
Có thể nói tổ chức Bình Xuyên gồm những tay hảo hán giang hồ sống ngoài vòng
pháp luật, theo gương những anh hùng Lương Sơn Bạc mà họ đọc trong tiểu thuyết
Tàu. Bình Xuyên cướp của bọn trọc phú, cường hào ác bá, các ghe buôn thương
hồ…đem của cướp được chia cho dân nghèo. Trong thời Nhật đảo chánh Pháp, Hồ
Vĩnh K{ và Lâm Ngọc Đường, giám đốc và phó Giám đốc Công an cung cấp rất nhiều
vũ khí cho Bình Xuyên để xây dựng lực lượng võ trang. Khi Pháp trở Nam kz, lực
lượng võ trang của Bình Xuyên là nồng cốt của Kháng chiến Nam Bộ gồm nhiều chi
đội (cấp trung đoàn).
Tổng bộ Việt Minh ở miền Bắc cử tướng Nguyễn Bình vào Nam bộ thành lập khu 7
kháng chiến Miền Đông. Huznh Văn Trí tức 10 Trí thuộc lực lượng Bình Xuyên vận
động các lực lượng kháng chiến suy cử Nguyễn Bình làm tư lịnh khu 7, Bảy Viễn làm
phó. Sau đó Nguyễn Bình tiêu diệt các lực lượng vũ trang không theo xu hướng cộng
sản. Bảy Viễn bất mãn, bỏ kháng chiến, rút lực lượng về thành hợp tác với chính phủ

Quốc gia vừa được thành lập. Lực lượng BX bảo vệ an ninh khu vực Saigòn, Chợlớn,
Giađịnh, dẹp tan các toán khủng bố Việt Minh.
Bảy Viễn được Quốc trưởng Bảo Đại tin cậy, coi như nghĩa đệ. Vì thế khi Bình Xuyên
chống chính phủ Diệm, hai tiểu đoàn Ngự lâm quân từ Đà Lạt kéo về ủng hộ Bình
Xuyên. Khi cuộc xung đột xảy ra ở Sàigòn, ngày 28/4/1955, Quốc trưởng Bảo Đại
từ Cannes gửi điện báo về Sài Gòn cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ làm Tổng tham
mưu trưởng Quân đội Quốc gia thay thế tướng Lê Văn Tỵ và yêu cầu Thủ tướng sang
Pháp trình bày về tình hình. Hôm sau, ông Diệm mời các chính đảng và nhân sĩ đến
Dinh Độc lập để xin { kiến, như đã nói ở phần trên.
Nhờ sự ủng hộ của Cao Đài, Hòa Hảo và nhân sĩ Nam Kz, ông Diệm từng bước vãn hồi
trật tự, chấm dứt nạn sứ quân, ổn định tình hình miền Nam. Thanh toán xong Bình
Xuyên, tấn công Tòa thánh Tây Ninh, khiến Hộ pháp Phạm Công Tắc phải lưu vong ở
Nam Vang, thủ tướng Diệm cho mở chiến dịch Đinh Tiên Hoàng (cuối tháng 5/1955)
và Nguyễn Huệ (đầu năm 1956) để tiêu diệt giáo phái Hòa Hảo ở miền Tây. Thủ
tướng Diệm nhờ ông Nguyễn Ngọc Thơ một người bà con của Ba Cụt đến gặp Ba Cụt
thuyết phục ông ta ra hợp tác với chính quyền, để lập mưu bắt sống và giết Ba Cụt
bằng máy chém của thực dân Pháp để lại.
Tháng 8/1955 thủ tướng Diệm trả lời đề nghị của chính phủ Hà Nội về việc hiệp
thương thống nhất đất nước. Theo ông “Tổng tuyển cử tự do là một định chế hòa
bình và dân chủ, nhưng với điều kiện tiên quyết là sự tự do sinh sống và tự do đầu
phiếu phải được bảo đảm”. Ông giải thích thêm “Người ta không thể làm được điều
gì xây dựng về vấn đề này khi mà chế độ cộng sản ở miền Bắc vẫn không cho phép
người dân của họ hưởng những quyền tự do dân chủ”. Năm sau thủ tướng Bắc Việt
Phạm Văn Đồng gởi thêm một công hàm yêu cầu tổng thống Diệm hiệp thương để
thực hiện tổng tuyển thống nhất đất nước. Ông Diệm trả lời: “khi nào miền Bắc chấm
dứt khủng bố, phá hoại và thực thi dân chủ thì khi đó mới có thể tổ chức tổng tuyển
cử được”.
Với sự giúp đỡ về kinh tế và kỹ thuật của Hoa Kz, ông Diệm dồn nổ lực vào 3 mục
tiêu giáo dục, y tế và công chánh, tạo dựng những cơ sở thiết lực phát triển đất nước
để tiến hành cuộc đấu tranh { thức hệ với chủ nghĩa Cộng sản một cách có hiệu lực.
Chỉ một thời gian ngắn, ông Diệm đã biến miền Nam VN từ một vùng đất hỗn loạn về
chính trị trở thành một quốc gia có chủ quyền được hơn 50 nước trên thế giới thừa
nhận và đặt quan hệ ngoại giao. VNCH còn là quan sát viên thường trực của LHQ và
là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế.

Song song với việc kiến thiết quốc gia, TT Diệm còn tiến hành quốc sách chống Cộng.
Các chiến dịch chống Cộng đã phá vỡ hầu hết những cơ sở nằm vùng của cộng sản.
Tài liệu cộng sản tịch thu được, tiết lộ nhiều cơ sở hoạt động của họ ở Thủ Đức, Gò
Công, Biên Hòa… đã bị xóa trắng. Số cán bộ trung kiên được Lê Duẩn gài lại miền
Nam, thực hiện triệt để phương châm “điều lắng” tức điều động đi nơi khác hoặc
dấu kín tông tích để trường kz mai phục. Trong khi đó hàng vạn người từng tham gia
kháng chiến vì lòng yêu nước, họ không phải cộng sản nên không đi tập kết và cũng
không trốn tránh, nhưng lại bị bắt đày ra Côn đảo hoặc bị giam ở Phú Lợi. Dù được
trả tự do song họ vẫn hoài nghi chính nghĩa quốc gia khi mà công an mật vụ của ông
Diệm đối xử với họ chẳng khác nào bọn công an mật thám của Pháp trước đây. Chính
điểm này tạo người dân miền Nam có { nghĩ chính quyền Cộng hòa cũng giống như
chính quyền của thực dân Pháp trước đây.

Neil Sheehan, một nhà báo nổi tiếng của Mỹ nhận xét: “Diệm không hiểu rằng khi
ông khủng bố Việt Minh thì sẽ khủng bố một số rất đông người không cộng sản, họ là
những người Việt Minh luôn tự hào về những việc đã làm do lòng yêu nước thúc đẩy.
Ông đã đứng ngoài cuộc trong kháng chiến nên ông và gia đình ông không chia xẽ
những cảm xúc ấy. Ông cũng không nhận thức được rằng khi ông làm như vậy thì
ông đã làm cho nhiều người thay đổi thái độ. Đó là những người lâu nay im tiếng
nhưng họ vẫn coi Việt Minh là những người yêu nước”.
Thất bại trong kế hoạch đấu tranh chính trị đòi chính phủ Ngô Đình Diệm thi hành
hiệp định Genève, từ tháng 6/1956 Lê Duẩn đề ra “Đường lối Cách mạng Miền
Nam” với chủ trương vận dụng tôn giáo để khuấy động và dùng bạo lực quân sự
thôn tính Miền Nam. Đầu tiên các cán bộ cộng sản được lịnh tham gia vào nhóm tàn
quân thuộc lực lượng Cao-Hòa-Bình (Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên) rút vào mật khu
tổ chức lực lượng chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm. Mục tiêu của CS là tiếp tục
cuộc kháng chiến chống Pháp, nay trong bối cảnh mới là kháng chiến chống Mỹ. Đến
cuối năm 1956, cộng sản đã thành lập được 37 đại đội dân quân du kích.
Trong kế hoạch “đấu tranh chính trị và quân sự song hành”từ năm 1957 cộng sản
bắt đầu thực hiện chính sách khủng bố, bắt cóc, sát hại những viên chức xã thôn,
khống chế những vùng nông thôn hẻo lánh, xây dựng hạ tầng cơ sở và lực lượng dân
quân, hình thành chiến tranh du kích. Chỉ riêng năm 1957 số cán bộ chính quyền bị
cộng sản thủ tiêu lên đến 472 người. Con số này gia tăng gấp đôi trong năm 1958 và
đến năm 1960 thì trung bình mỗi tuần có đến 15 viên chức xã ấp bị VC sát hại. Ngày
26 tháng Giêng 1960, Việt Cộng tấn công một trung đoàn thuộc Sư đoàn 10 Bộ binh

VNCH (Sau này là SĐ 18) ở Trảng Sụp chỉ cách tỉnh lỵ Tây Ninh khoảng 12 cây số, gây
thiệt hại hết sức nặng nề và sinh mạng của như vũ khí.
Tháng Giêng 1959 hội nghị lần thứ 15 của BCH/TƯ Cộng đảng ở Miền Bắc đã ra Nghị
quyết thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam và hô hào dùng bạo lực lật đổ chính
quyền Diệm, xây dựng chính quyền liên hiệp dân tộc, dân chủ, trung lập ở Miền Nam.
Ngày 5/9/1960 Đảng Lao động tức CSVN triệu tập Đại hội Đảng lần thứ III, ban hành
nghị quyết thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước để góp
phần tăng cường phe XHCH. Ba tháng sau Mặt trận GPMN ra đời (20/12/1960).
Ngày 6/1/1961, trước Đại hội đồng LHQ, lãnh tụ LX Khruschev dù chủ trương chung
sống hòa bình với Mỹ, nhưng lên tiếng ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, đặc
biệt là tại Algérie, Cuba và MNVN. Để trả lời thách thức của Mạc Tư Khoa, hai tuần
sau trong diễn văn nhậm chức, TT Kennedy tuyên bố “Hoa Kz sẽ trả bất cứ giá nào,
chịu bất cứ gánh nặng nào, đương đầu với mọi chướng ngại, ủng hộ mọi đồng minh,
đối đầu với mọi kẻ thù để bảo vệ sự tồn tại và thành công của tự do”. Ngày
20/4/1961, TT Kennedy đề ra một loạt biện pháp nhằm ngăn chận CS thống trị miền
Nam VN, 100 cố vấn quân sự được gởi đến Sàigòn.
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Để phù hợp với đường lối sống chung hòa bình của Khruschev trong quan hệ hòa dịu
Nga Mỹ, vừa chống lại chủ nghĩa Cộng sản tại các nước Á Phi qua chiêu bài giải phóng
dân tộc, ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Hoa Kz John F. Kennedy đã điều chỉnh
lại chính sách của Mỹ. Ông đề ra chiến lược vì hòa bình.
Chiến lược này dựa vào hai l{ thuyết mới về chính trị và quân sự làm cơ sở cho chiến
lược toàn cầu chống Cộng sản. Đó là l{ thuyết “Chống phá hoại” của Walt W.Rostow,
phụ tá tổng thống về an ninh quốc gia, và “Chống xâm lược” của Đại tướng Maxwell
Taylor, Cố vấn quân sự của tổng thống. L{ thuyết này được hình thành từ kết luận
cho rằng “Cộng sản là một thế lực quốc tế mà { định tồn tại không gì khác hơn là sự
xâm lược và thống trị các dân tộc bằng chế độ độc tài vô sản. Chủ nghĩa Cộng sản là
nguồn gốc của mọi cuộc bạo loạn và xáo trộn, là một thế lực xâm lược từ bên ngoài,
còn các đảng Cộng sản địa phương là các thế lực xâm lược từ bên trong”.
Theo HK, sự tranh chấp giữa { thức hệ tự do và cộng sản diễn ra ở các nước chậm
tiến của lụa địa châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh là nguy cơ của Thế giới tự do.
Nơi đây với tình trạng nghèo đói lạc hậu và bất công xã hội là những mầm mống
khiến chủ nghĩa cộng sản ươm mầm phát triển. Đây là điểm yếu nhất của của các
nước Tây phương. Khu vực các nước đang phát triển sẽ là đối tượng chinh phục và

bành trướng của các thế lực cộng sản khi Khuschev công khai ủng hộ các phong trào
giải phóng dân tộc. Tại các khu vực này, phong trào cách mạng thường phát xuất từ
sự chống đối của những phần tử bất mãn do sự xúi giục của các đảng CS địa phương
được LX và TC ủng hộ. Chủ trương của họ là dùng sự nổi dậy của du kích tiến dần đến
bạo lực vũ trang lật đổ các chính phủ hợp pháp để giành toàn bộ chính quyền.
W. Rostow đặt vấn đề chống nổi dậy thành chủ điểm trong đường lối chung của HK
đối với các nước đang phát triển chống lại sự phá hoại của cộng sản. Với những
phong trào cách mạng mà động lực chính là những { tưởng về công bằng xã hội thì
phải chấm dứt bất công xã hội, nâng cao đời sống nhân dân về kinh tế, chính trị, văn
hóa. Tại các nước nông nghiệp đang phát triển “nông dân là biển nước nuôi cá du
kích”, nên vấn đề chủ yếu theo Rostow là phải tranh thủ người nông dân, tách họ
khỏi sự kiểm soát của cộng sản, mở cho họ thấy những triển vọng tốt đẹp hơn về
tương lai. Ấp chiến lược là trung tâm của chiến lược chống nổi dậy nhằm cô lập các
phần tử sách động khuynh đảo của cộng sản khỏi nông dân.
Trong những trường hợp cần phải chống lại sự xâm lăng từ bên ngoài vào, HK sẽ xử
dụng biện pháp quân sự, sẳn sàng đưa quân chiến đấu đến trực tiếp can thiệp, coi đó
như là một cuộc thánh chiến mà HK phải đảm nhận. Chiến lược mới của TT Kennedy,
thay thế chiến lược “trả đũa ồ ạt”của thời Eisenhower, dự kiến ba mức độ phản ứng
linh hoạt tùy theo tình hình xâm lược của cộng sản. Với chiến tranh đặc biệt: HK cố
vấn và giúp đỡ người bản xứ tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập tự do của
chính họ. Mức độ thứ hai là chiến tranh cục bộ: HK trực tiếp can thiệp để lập lại cân
bằng quyền lực, thực hiện ba mục tiêu: tiêu diệt địch, xây dựng nền tảng quốc gia,
bình định và phát triển đất nước. Hình thức cuối cùng là chiến tranh tổng lực.
W. Rostow cho rằng “Chận đứng cộng sản chính là sứ mạng quan trọng mà Hoa Kz
phải đảm nhận.. Đây là cuộc chiến tranh sâu sắc, không phải chỉ đánh bằng vũ khí mà
còn đánh trong tâm trí con người sống ở các làng mạc và đồi núi, đánh bằng đường
lối của chính phủ bản xứ. Thực chất đó là cuộc tranh chấp trong phạm vi một dân tộc
mà những kẻ đứng ngoài không thể thắng được, nhưng chỉ có thể tạo ra những điều
kiện để người bản xứ chiến thắng cuộc chiến tranh của chính họ”. Hoa Kz sẽ thực
hiện điều này khi tham chiến và kết thúc cuộc chiến VN.
Ngày 15/2/1961, Việt Cộng thống nhất các lực lượng quân sự, thành lập “Bộ Chỉ huy
vũ trang giải phóng Miền Nam” thường gọi là Bộ Chỉ Huy Miền hoặc R. Và từ tháng
9/1961, các đơn vị VC với quân số tập trung đông đảo từ 500 đến 1000 tên bắt đầu
được tung ra hoạt động. Chúng đánh chiếm tỉnh lỵ Phước Thành và gây tổn thất
nặng nề cho quân chính phủ ở tỉnh Đắc Lắc. Tháng 2/ 1962 Bộ Tư Lịnh Viện trợ Quân
sự Mỹ tại VN tức MAC-V (Military Assistance Command-Vietnam) được thành lập để

điều khiển mọi nổ lực yểm trợ của HK ở VN. Lúc bấy giờ số cố vấn quân sự Mỹ ở VN
là 3200 tăng dần đến 12300 vào cuối năm 1962 và lên đến 13500 vào đầu năm 1963.
Tình hình an ninh ở Miền Nam càng tồi tệ, sự can thiệp của HK càng dấn sâu, sự mâu
thuẫn giữa Mỹ và chính quyền Diệm càng gia tăng. Dưới ảnh hưởng của người em
làm quân sư, TT Diệm cho rằng cố vấn Mỹ đã tạo ra cái ấn tượng thực dân trong lòng
người dân VN và yêu cầu Mỹ rút bớt cố vấn.
Trận Ấp Bắc (Mỹ Tho) đầu năm 1963 đánh dấu bước trưởng thành của Cộng quân ở
miền Nam khi họ đương đầu với chiến thuật thiết xa vận và trực thăng vận của quân
đội Cộng hòa tại đồng bằng sông Cửu Long với quân số đông gấp 4 lần. Trong trận
này, du kích địa phương và TĐ 261 chủ lực quân khu 8 VC đã chiến đấu với 3 Tiểu
đoàn Bảo an được Trung đoàn 11/SĐ 7 Bộ Binh và lực lượng Nhảy dù tăng cường.
Trước viễn ảnh chính quyền VNCH sắp sụp đổ, Mỹ dùng biện pháp can thiệp mạnh
hơn, khởi đầu là những vận động TT Diệm cải tổ chính phủ, loại bỏ người em khôn
ngoan mưu lược. TT Diệm không nhượng bộ, Mỹ công khai dọa cắt viện trở và cho
biết “Chính phủ Mỹ không thể dung dưỡng tình trạng quyền hành nằm trong tay ông
Nhu”.
Ông Ngô Đình Nhu phản công bằng cách mượn giải pháp trung lập của De Gaulle để
gây sức ép với Mỹ. Ông mời Đại sứ Pháp Roger L’Alouette đến thảo luận và bày tỏ ý
muốn thương thuyết với Hà Nội sau khi ông HCM công khai đề cập đến mối liên lạc
giữa hai bên Nam Bắc có thể đặt trên một căn bản mới. Theo đó một cuộc ngưng bắn
có thể được dàn xếp bởi các bên thù nghịch nếu sự can thiệp của ngoại quốc nghĩa là
sự can thiệp của HK phải chấm dứt. Ông Nhu còn yêu cầu các thành viên trong Ủy hội
Quốc tế kiểm soát đình chiến “đứng ra dàn xếp để hai bên VN thi hành hiệp định
Genève”. Ông Nhu còn tiếp xúc mật với Phó thủ tướng BV Phạm Hùng lúc bấy giờ là
Bí thư Trung ương cục Miền nam. Những tin tức trên khiến dư luận Mỹ lên án dữ dội
sự phản bội của ông Diệm đối với Mỹ, càng hỗ trợ mạnh mẽ chính quyền Kennedy
ủng hộ cuộc đảo chánh quân sự nhân vụ Phật giáo nhằm loại anh em ông Diệm. HK
cho rằng “Cuộc chiến Việt Nam không thể thắng được nếu còn hai ông ấy cầm
quyền” vì họ chống chiến lược của Mỹ, không cho Mỹ can thiệp trực tiếp để theo
đuổi cuộc chiến mạnh mẽ hơn.
Sau đảo chánh TT Diệm ngày 1/11,1963, tình hình an ninh ở MNVN ngày càng tồi tệ.
Chương trình Ấp Chiến lược nhằm tách du kích cộng sản khỏi nguồn nhân vật lực của
nông dân đã bị hủy bỏ. Từ đó CS hầu như làm chủ toàn bộ nông thôn. Sau chuyến thị
sát tình hình MNVN, trong tường trình ngày 21/12/1963, Bộ trưởng Quốc phòng
McNamara tiết lộ “Tình hình MNVN rất rối rấm, các khuynh hướng hiện nay nếu

không được lật ngược lại trong vòng hai ba tháng sắp tới, có thể đưa tới một tình
trạng tốt nhất là sự trung lập hóa và điều có vẻ đúng hơn là một quốc gia bị cộng
sản kiểm soát”.
Ngày 30/1/1964 tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý loại các tướng thân Pháp có
khuynh hướng trung lập ra khỏi chính quyền. Tướng Khánh dùng thủ đoạn mua
chuộc, thăng cấp bừa bãi các sĩ quan trẻ, loại dần các tướng già để nắm quân đội, tạo
cho các sĩ quan chỉ huy một lòng trung thành, không phải với Tổ quốc mà trung
thành với người ban phát quyền lợi cho mình. Được hậu thuẫn của đàn em, Nguyễn
Khánh thành lập Hội đồng Quân lực, thảo ra Hiến chương Vũng tàu, bãi bỏ chức vụ
quốc trưởng của Dương văn Minh, lên làm chủ tịch nước.
Mưu đồ xây dựng chế độ quân phiệt của Nguyễn Khánh bị sinh viên học sinh và các
đoàn thể tôn giáo phản đối. Các cuộc biểu dương lực lượng, đảo chánh lại tiếp tục
diễn ra chống Khánh, hết tướng Dương Văn Đức đến đại tá Huznh Văn Tồn, đến
tướng Lâm văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo. Cuối cùng là tướng Nguyễn Chánh
Thi kết hợp với tướng Nguyễn Cao Kz lật đổ Khánh. Trong cảnh hỗn quân hỗn quan,
các tướng trẻ đều nuôi tham vọng trở thành lãnh tụ, trong khi tình hình an ninh quốc
gia vô cùng đen tối.
Đầu tháng 11/1964 đặc cộng CS tấn công phi trường Biên Hòa phá hủy 8 oanh
tạc cơ B57, sát hại 5 cố vấn Mỹ và bắt đầu tập trung lực lượng cấp trung đoàn mở
các chiến dịch lớn. Tại Bình Giã (Phước Tuy) từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965,
một bộ phận thuộc Sư đoàn Công trường 9 Việt Cộng tấn công vào một khu vực
được xem là hậu cứ an toàn của quân chính phủ, liên tiếp xa luân chiến với 7, 8 tiểu
đoàn TQLC, BĐQ, ND được thiết giáp và phi pháo yểm trợ. Trong trận này, VC tuyên
truyền đã bắn rơi và làm hư hỏng 38 phi cơ, phá hủy 28 xe bọc thép, bắt sống 19 tù
binh Mỹ, gây thương vong cho 2 ngàn binh sĩ VNCH.
Đến thời điểm này, k{ giã Mỹ Neil Sheehan nhận xét “Chỉ còn một khả năng có thể
ngăn chận sự sụp đổ của chế độ Sàigòn, đó là sự can thiệp của các lực lượng quân sự
Mỹ. Một cuộc chiến tranh lớn trên bộ và trên không của Mỹ ở Việt Nam không thể
nào tránh được”
Ngày 7/2/1965 Cộng quân pháo kích phi trường Pleiku trong lúc Thủ tướng LX
Kosygin đến thăm Hà Nội. Lúc bấy giờ McGeorge Bundy, Cố vấn ANQG của TT
Johnson đang có mặt ở Sài Gòn. Từ bản doanh của tướng Westmoreland, ông yêu
cầu Johnson có những biện pháp trả đũa tức khắc. Bundy coi đây là l{ do để mở đầu
chiến dịch dội bom Bắc Việt. Trở về Mỹ, Bundy báo cáo với Johnson “Tình hình Nam
VN đang suy sụp, nếu không có một hành động mới của Hoa Kz, sự thất bại sẽ không

tránh khỏi”. Sau khi tham khảo { kiến Hội đồng ANQG và các lãnh tụ Quốc hội, TT
Johnson ra lịnh không lực của Hải quân mở các cuộc oanh kích liên tục 14 giờ vào các
vị trí huấn luyện cộng quân ở Đồng Hới, Vĩnh Linh, 60 dậm bắc vĩ tuyến 17. Hai hôm
sau đặc công phá hoại cư xá Mỹ ở Qui Nhơn. Các cuộc không tập Bắ Việt tái diễn.
Do yêu cầu của tướng Westmoreland Tư lịnh MAC-V, ngày 8/3/1965 hai tiểu đoàn
TQLC Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng để bảo vệ phi trường và căn cứ Mỹ tại đây. Đây là
những đơn vị chiến đấu đầu tiên của Mỹ đến VN. Một tháng sau, 2 tiểu đoàn TQLC
khác được tăng cường cho phi trường Đà Nẵng và Phú Bài, nâng tổng số quân Mỹ ở
VN lên đến 40 ngàn vào giữa tháng 4/1965
Trước khi trực tiếp nhảy vào vòng chiến, HK xúc tiến việc ổn định tình hình chính trị
VNCH để dồn nổ lực vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. Trước Giáng
sinh 1964, trong một cuộc thảo luận chính trị, Đại sứ Taylor đã nặng lời với các tướng
Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kz, Nguyễn Chánh Thi và Chung Tấn Cang “Chúng tôi
đã nói cho qu{ vị rõ là nước Mỹ đã chán nản vì những cuộc đảo chính rồi. Rõ ràng tôi
đã uổng phí lời nói của tôi. Bây giờ các ông làm cho tình hình rối bời rồi và chúng tôi
sẽ phải làm cách nào ra khỏi sự ung thối ấy”. Nhờ đó sự tranh chấp nội bộ kéo dài từ
ngày đảo chánh TT Diệm đã chấm dứt sau khi nhóm tướng lãnh trẻ áp lực đẩy tướng
Khánh sang Pháp lưu vong. Tháng 5/1965 nhân cuộc khủng hoảng chính trị giữa Thủ
tướng Phan Huy Quát và Quốc trưởng Phan Khắc Sửu về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm
các thành viên nội các, phe quân nhân ép chính phủ dân sự từ chức, giao quyền cho
quân đội. Tướng Nguyễn Văn Thiệu với tư cách tổng trưởng Quốc phòng và Tổng thư
k{ Hội đồng Quân lực đón nhận sự bàn giao từ chính phủ dân sự. Ông đảm nhận
chức vụ Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, tướng Nguyễn Cao Kz giữ chức Chủ tịch
Ủy ban Hành pháp Trung ương.
Ngày 7/4/1965 tại Viện Đại học Hopkins, TT Johnson tuyên bố sẳn sàng thương lượng
không điều kiện với các phe liên hệ dựa trên những hiệp ước cũ hoặc bổ túc bằng
những hiệp ước mới. Mục tiêu của HK là nền độc lập của MNVN được bảo đảm để
họ có thể quyết định mối liên hệ riêng của họ mà không sự can thiệp từ bên ngoài.
HK sẽ làm mọi thứ cần thiết để đạt được mục tiêu là “Nền độc lập của Nam VN được
bảo đảm vững chắc để họ có thể hoạch định mối liên hệ riêng của họ đối với các
nước khác mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Nơi đây không phải là căn cứ
quân sự của nước nào và cũng không liên minh quân sự với nước nào”. Johnson
khẳng định “Nếu mục tiêu trên đây chưa đạt được, HK sẽ không rút khỏi miền Nam
VN hoặc công khai hoặc khoác dưới một hiệp định vô nghĩa nào”.
Johnson còn đề nghị TTK/LHQ U Thant với uy tín và kiến thức sâu rộng về châu Á, đề
xướng với các nước Đông Nam Á liên kết với nhau trong đó có Bắc Việt Nam, góp

phần trong một nổ lực chung để hợp tác và phát triển khu vực trong hòa bình. HK sẽ
đầu tư 1 tỷ đô la cùng các nước kỹ nghệ phát triển kể cả Liên Xô tham gia vào nổ lực
chung đó, để “biến sự vô vọng và kinh sợ thành những triển vọng và tiến bộ”.
Hôm sau 8/4/1975 TT Phạm Văn Đồng bác bác đề nghị hòa bình của Mỹ và đưa ra đề
nghị 4 điểm của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: (1) Yêu cầu HK rút quân khỏi
MNVN. (2) Đình chỉ hành động chiến tranh với miền Bắc, (3) Công việc miền Nam do
nhân dân MNVN giải quyết theo cương lĩnh của MTGPMN. (4) Việc thống nhất VN sẽ
do nhân dân hai miền tự quyết định không có sự can thiệp từ bên ngoài. TT Phạm
Văn Đồng còn khẳng định “Mọi giải pháp trái với lập trường trên đây đều không
thích hợp, giải pháp muốn dùng LHQ để can thiệp vào tình hình nước Việt Nam cũng
đều không thích hợp”.
Giữa tháng 5/1965 HK ngưng oanh tạc BV trong một tuần lễ để bí mật chuyển đến Sứ
quán Hà Nội ở Moscow một đề nghị hòa bình. Hà Nội không trả lời, trái lại còn lợi
dụng sự bất ổn chính trị ở Sài Gòn đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở MNVN. Tại
Phước Long từ ngày 11/5/1965 hai trung đoàn VC mở nhiều đợt tấn công vào tỉnh lỵ
Sông Bé, thị trấn Đồng Xoài và một căn cứ Lực lượng Đặc biệt Mỹ. Tại Trung phần,
cộng quân đánh bại hai tiểu đoàn quân chính phủ ở Ba Gia (Quảng Ngãi). Chỉ trong
tháng 5 và 6/1965 VC đã gây thiệt hại nặng cho 5 trung đoàn và 9 tiểu đoàn bộ binh
VNCH. Tướng Westmoreland báo cáo về Hoa Thạnh Đốn “Quân đội Nam Việt Nam
không thể đứng vững được trước áp lực của cộng quân nếu không có sự yểm trợ
mạnh mẽ của quân chiến đấu Mỹ”.
Để chế độ MN tự do khỏi sụp đổ ông cần một quân số tổng cộng là 180 ngàn trong
đó có 34 tiểu đoàn chiến đấu Mỹ và 10 tiểu đoàn chiến đấu Đại Hàn. Việc dội bom
miền Bắc không ngăn được sự xâm lược của Hà Nội khiến TT Johnson chấp nhận lời
yêu cầu của Westmoreland gởi tiếp 44 tiểu đoàn chiến đấu để trực tiếp đương đầu
với sự xâm lăng của cộng sản. Muốn BV ngồi vào bàn đàm phán, Johnson cho rằng
không có cách nào khác hơn là phải gia tăng áp lực làm cho Hà Nội thấy rằng họ
không thể nào thắng được ở miền Nam bằng sức mạnh quân sự. Lúc bấy giờ thủ
tướng Mã lai Abdul Rahman cũng thừa nhận “không thể hội đàm với cộng sản trừ phi
chúng bị đánh bại”. Theo ông, cộng sản chỉ bằng lòng thương lượng nếu họ tin rằng
họ sẽ thất trận. Rahman còn cho rằng “Nếu Hoa Kz rút lui và miền Nam VN mất vào
tay cộng sản thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị để đương đầu một phong trào mới”.
Quân đội của HK tại VN từ 75 ngàn hồi giữa tháng 7/1965 đã tăng lên đến 184 ngàn
vào cuối năm đó

Sau một tuần ngưng ném bom nhưng không mang kết quả thuận lợi nào cho việc
đàm phán Từ 19/5/1965 không lực Mỹ bắt đầu vượt vĩ tuyến 20 đánh rộng ra Bắc.
Hoa Kz lập luận “Không tập miền Bắc không phải tấn công khiêu chiến cũng không
phải để chiến thắng miền Bắc mà chỉ để ngăn chận đừng cho Bắc Việt chuyển người
và vũ khí vào miền Nam. Hoa Kz chỉ ở lại miền Nam để bảo vệ nước nầy khỏi bị miền
Bắc xâm chiếm. Nếu miền Bắc chịu thương thuyết thì Hoa Kz sẳn sàng ngồi vào bàn
hội nghị”.
Mỹ cũng thông báo cho Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa biết rõ lập trường của họ trong
cuộc chiến Việt Nam: “không khiêu khích khối Xã hội chủ nghĩa, không xâm lược
nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, chỉ áp lực Hà Nội chấm dứt chiến tranh, giải quyết
vấn đề Nam Việt Nam bằng đàm phán, góp phần xây dựng một Đông Nam Á hòa
bình và phát triển có sự hợp tác của mọi cường quốc”.
Phản ứng của LX là kêu gọi các nước XHCN thống nhất hành động, thành lập “Mặt
trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ”, nhưng Bắc Kinh cực lực bác bỏ
đề nghị của Liên Xô xây dựng sân bay và lập cầu không vận ở lãnh thổ Trung Quốc để
chuyển vũ khí giúp Bắc Việt Nam. Bắc Kinh thuyết phục Hà Nội tách rời quỹ đạo Liên
Xô, đừng để cuộc chiến giải phóng Miền Nam bị đồng hóa với cuộc tranh giành ảnh
hưởng của hai siêu cường Nga Mỹ. Mao Trạch Đông lợi dụng sự can thiệp của Mỹ
vào chiến tranh Việt Nam để giương lá cờ chống bá quyền của hai siêu cường, bảo vệ
nền độc lập dân tộc của các nước Thế giới thứ ba, nên họ khước từ hợp tác với Liên
Xô.
Mao đã nhắn khéo với Hoa Thạnh Đốn qua người bạn thân là k{ giã Edgar Snow:
“Quân đội Trung Quốc sẽ không vượt biên giới của mình để đánh nhau. Đó là điều
hoàn toàn rõ ràng, chỉ khi nào người Mỹ tấn công, người Trung Quốc mới chiến đấu.
Đánh nhau ngoài biên giới của mình là phạm tội ác”. Được Bắc Kinh bật đèn xanh, HK
không còn sợ một trận Triều Tiên thứ hai, liền ồ ạt đổ quân vào miền Nam và đẩy
mạnh việc oanh tạc miền Bắc để áp lực Hà Nội ngồi vào bàn thương thuyết mang lại
hòa bình cho VN.

Ph n
Sau HĐ Genève 1954, Trung Quốc chuyển hướng về các nước Á Phi. Mười năm sau,
lợi dụng việc Mỹ can dự vào chiến tranh VN, Bắc Kinh hình thành Thế giới Thứ ba ủng
hộ CSVN chiến đấu chống đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Thông qua Nam
Dương, TQ vận động triệu tập “Hội nghị các nước mới trổi dậy” (CONEFO) tức

Conference of the New Emerging Forces, đồng thời vận động tổ chức hội nghị Á Phi
lần thứ hai. TT Chu Ân Lai đã đến Ai Cập (Egypt) nói với viên cố vấn tổng thống xứ
này “Nếu Ngài muốn giúp đỡ người Việt Nam, thì cần khuyến khích Mỹ ném càng
nhiều lính Mỹ vào Việt Nam càng tốt”. Trong khi đó Mao bắn tiếng với Mỹ là “quân
đội Trung Quốc sẽ không vượt biên giới của mình để đánh nhau, chỉ khi nào Mỹ tấn
công, Trung Quốc mới chiến đấu”.
Mục tiêu của Bắc Kinh trong cuộc chiến VN là ra sức ủng hộ Hà Nội chống đế quốc
Mỹ để lôi kéo CSVN đứng về Thế giới Thứ ba. TQ chống LX lẫn HK vì mưu đồ bành
trướng bá quyền của hai siêu cường này, nhưng trước mắt là Đế quốc Mỹ. Bắc Kinh
tiên liệu Mỹ sẽ hòa hoãn với TQ để chống LX bằng cách rút khỏi MNVN. Lúc đó Bắc
Kinh sẽ ủng hộ Khmer Đỏ gây chiến với VN, bắt buộc Hà Nội phải liên kết với LX để
bảo vệ thành quả chiến thắng ở miền Nam, đồng thời để mở rộng khối Xã hội chủ
nghĩa. Hành động này sẽ giúp Mao thực hiện mưu đồ: không còn chống Đế quốc tư
bản Mỹ mà xoay sang hợp tác với Mỹ để chống Đế quốc Đỏ Liên Xô. Hạ được LX,
Mao sẽ lãnh đạo Thế giới Cách mạng đối đầu với Đế quốc Mỹ. Và mục tiêu sau cùng
là chiến thắng Mỹ để thống trị toàn thế giới.
Mao đã lên tiếng TQ sẽ không tấn công Mỹ, nếu Mỹ không tấn công TQ giúp Mỹ an
tâm, dồn hết nổ lực để áp lực mạnh Hà Nội chấp nhận đàm phán, giải quyết hòa bình
vấn đề VN. Trước khi có những hành động quân sự quyết liệt, Mỹ mở cuộc tấn công
hòa bình sâu rộng nhân dịp hưu chiến Giáng sinh 1965 đầu năm dương lịch 1966. Họ
cố tạo ra tình thế thuận lợi để có thể gia tăng khả năng giải quyết chiến tranh VN
bằng con đường hòa bình. TT Johnson gởi thư đến nhiều lãnh tụ quốc gia, nhiều phái
đoàn do Phó TT Humphrey, Ngoại trưởng Dean Rusk, Đại sứ Harriman và Golberg,
Thứ trưởng Ngoại giao Mennem Williams dẫn đầu, được gởi đi tiếp xúc và thảo luận
với Đức Giáo hoàng, Tổng Thư k{ LHQ và hơn 115 quốc gia thuộc mọi khuynh hướng
trên thế giới.
Hoa Kz còn chuyển đến sứ quán Hà Nội ở Liên Xô và Miến Điện những đề nghị kêu
gọi Bắc Việt đàm phán trực tiếp với HK để giải quyết hòa bình vấn đề VN. TT Johnson
tuyên bố “Hoa Kz sẽ kéo dài việc ngưng oanh tạc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
đàm phán, nếu Bắc Việt có những sự đáp ứng hữu ích thực sự cho việc tái lập hòa
bình”.
HK cũng yêu cầu LHQ triệu tập một hội nghị quốc tế để giải quyết vấn đề chiến tranh
VN. Hội đồng Bảo An biểu quyết chấp thuận với tỉ số 9/2 đưa vấn đề VN vào chương
trình nghị sự, nhưng chính quyền Hà Nội cương quyết khước từ sự can thiệp của
LHQ. Họ cho rằng “Nếu quả thực Hoa Kz muốn hòa bình thì phải công nhận
MTGPMN là đại diện chân chính duy nhất của Miền Nam Việt Nam và mở cuộc

thương thuyết với mặt trận đó”. Hà Nội cho biết thêm, vấn đề MNVN chỉ được giải
quyết khi nào HK chấp nhận giải pháp 4 điểm của chính phủ VNDCCH.
Để trả lời Hà Nội, ngày 7/1/1966, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đề nghị 14 điểm để cùng
thảo luận với đề nghị 4 điểm của chính phủ VNDCCH. Nội dung gồm những diểm
chính sau: *Thừa nhận hiệp định Genève 1954 và 1962 (Trung lập Lào) là căn bản đầy
đủ cho việc tái lập hòa bình ở ĐNÁ. *HK chấp nhận thương thuyết không điều kiện và
không đặt điều kiện tiên quyết. *HK không muốn có căn cứ ở ĐNÁ, không có { định
duy trì quân đội Mỹ ở MNVN sau khi hòa bình được bảo đảm. *Hoa Kz ủng hộ cuộc
tổng tuyển cử tự do, để nhân dân MNVN chọn lựa chính phủ của họ. *Vấn đề thống
nhất VN sẽ do nhân dân VN quyết định. *Các nước ĐNÁ có thể theo con đường trung
lập hoặc phi liên kết tùy sự chọn lựa của họ. *HK sẽ góp phần tái thiết ĐNÁ, trong đó
BV có thể tham gia vào nổ lực chung đó để phát triển khu vực.
Trong thông điệp ngày 12/1/966 TT Johnson tường trình với Quốc hội trong nổ lực
giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam, HK sẳn sàng thảo luận bất cứ đề nghị nào của
Hà Nội dù 4 điểm, 14 điểm hoặc 40 điểm. Hoa Kz sẳn sàng rút quân khỏi MNVN khi
nào dân chúng nơi đây được bảo đảm có quyền hoạch định tương lai riêng của
họ…Nhưng rất tiếc đề nghị của HK không được Hà Nội trả lời.
Sau 37 ngày ngưng ném bom không đem lại một triển vọng tốt đẹp nào cho việc đàm
phán vì thái độ tránh né của Hà Nội. Họ luôn luôn phủ nhận trách nhiệm của họ trong
cuộc chiến ở Miền Nam. HK oanh tạc trở lại với qui mô lớn, kể cả xử dụng oanh tạc
cơ khổng lồ B.52 vào các vị trí huấn luyện và tập trung quân xâm nhập dọc giới tuyến
17. Các kho chứa dầu ở ngoại thành Hà Nội và Hải Phòng, các khu công nghiệp Cẩm
Phả, Hòn Gai, Việt Trì trở thành mục tiêu oanh kích thường xuyên, để làm suy nhược
ý chí quyết thắng của Hà Nội. Cùng với việc không tập miền Bắc, theo yêu cầu của
tướng Westmoreland, quân số HK ở VN dự trù sẽ gia tăng từ 350 ngàn lên 400 ngàn
trong năm 1966.
Trong lúc HK dồn mọi nổ lực áp lực Hà Nội từ bỏ { định chiến thắng bằng quân sự,
chịu đàm phán, thì tình hình chính trị VNCH lâm vào tình trạng khủng hoảng. Tháng
5/1965 sau khi tiếp nhận chính quyền từ chính phủ dân sự, vấn đề khó khăn đầu tiên
của các tướng lãnh là chọn người đảm nhận chức vụ Ủy viên Hành pháp Trung ương
(thủ tướng) trong Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lịnh Quân
đoàn I được dư luận chú { nhiều nhất vì ông được hậu thuẫn của Phật giáo, nhưng
ông ta cũng như hầu hết các tướng lãnh chỉ muốn nắm quân hùng cứ một quân khu
hơn là nắm quyền ở trung ương rất dễ bị lật đổ, việc này từng xảy ra hai ba năm
trước. Vấn đề chọn người được giải quyết mau lẹ khi tướng Nguyễn Cao Kz, Tư lịnh
Không quân tình nguyện kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hành pháp Trung ương.
Nội các chiến tranh do tướng Nguyễn Cao Kz ra đời trong lúc quân Mỹ ồ ạt kéo vào
VN và lời tuyên bố của tướng Nguyễn Văn Thiệu Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia:
“Quân đội không hề lập chế độ độc tài và sẽ trao quyền lại cho các dân cử khi nào

cộng sản hoàn toàn bị tiêu diệt”, khiến người dân nghi ngờ thiện chí của Mỹ. Họ nghĩ
rằng HK ủng hộ Thiệu Kz chỉ vì mục tiêu chiến tranh, còn Thiệu Kz lợi dụng chiến
tranh để xây dựng chế độ độc tài quân phiệt. Trong khi chiến tranh theo họ nghĩ,
không thể chấm dứt bằng kết quả một bên thắng một bên đầu hàng, vì các cường
quốc đang trợ giúp cả hai bên.
Sinh viên Viện Đại Học Sài Gòn ra tuyên cáo “Cương quyết đấu tranh thành lập gấp
một chính quyền quốc gia dân cử để kịp thời ổn định tình trạng hiện tại và cực lực lên
hành động lệ thuộc ngoại bang của chính phủ hiện tại”. Tổng Liên đoàn Lao Công VN
cũng lên tiếng phản đối âm mưu kéo dài cuộc chiến tranh diệt chủng tại miền Nam
và yêu cầu Mỹ phải tôn trọng chủ quyền quốc gia của VN. Tuyên cáo của Tổng Liên
đoàn Lao Công viết rằng: “Chúng tôi muốn Hoa Kz là đồng minh của chúng tôi về hòa
bình, không phải nội các chiến tranh mà là một nội các hòa bình”.
Lợi dụng sự bất mãn của dân chúng đối với chính phủ Nguyễn Cao Kz, nhất là đông
đảo tín đồ Phật giáo muốn có một chính quyền độc lập với chính sách chiến tranh
của Mỹ, một chính quyền được dân chúng tín nhiệm để đủ sức nói chuyện với Hà Nội
và MTGPMN. Tướng Nguyễn Chánh Thi Tư lịnh QĐ I công khai chống lại chính quyền
trung ương ở Sài Gòn. Tướng Kz dùng biện pháp mạnh cách chức tướng Thi, đụng
chạm đến các lãnh tụ Phật giáo miền Trung. Thượng tọa Thích Trí Quang đưa bàn thờ
Phật xuống đường để chống quân chính phủ từ Sài Gòn gởi ra miền Trung, và đòi
thành lập chính phủ dân sự. Rất nhiều tướng tá chịu ảnh hưởng của Phật giáo chống
lại chính quyền trung ương, cũng như nhiều tướng tá khác không dám thi hành lịnh
của trung ương chống lại Phật giáo.
Tình thế hỗn loạn của miền Nam hồi giữa năm 1966, cùng sự ủng hộ mạnh mẽ của
Liên Xô và Trung Cộng càng làm cho ông Hồ Chí Minh quyết tâm chấp nhận tổn thất,
chiến đấu đến cùng. Ngày 17/7/1966 ông kêu gọi nhân dân “Chiến tranh có thể kéo
dài 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí
nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì qu{
hơn Độc lập Tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân sẽ xây dựng lại đất nước đàng
hoàng, to đẹp hơn”. Số đơn vị Bắc Việt xâm nhập được ghi nhận cao gấp đôi so với 6
tháng trước.
Trước sự xâm nhập ồ ạt của Bắc Việt, ngày 30/6/1966 TT Johnson cảnh cáo Hà Nội:
“Mỹ sẽ gia tăng mạnh mẽ các vụ không tập vào các mục tiêu quân sự để những kẻ
gây chiến, xâm phạm nền tự do các nước láng giềng phải chịu trả một giá đắt”. Quân
số Mỹ lúc bấy giờ là 285 ngàn, theo thông báo của Ngũ giác Đài sẽ tăng đến 383 ngàn
vào cuối năm 1966 và 425 ngàn vào giữa năm 1967. Với quân số này, tướng
Westmoreland sẽ thực hiện cuộc tấn công chiến lược mùa khô thứ hai 1966/67,

chấm dứt giai đoạn “lùng và diệt” chuyển sang bước thứ hai “quét và giữ” tại chiến
trường trọng điểm đông dân miền Đông Nam phần.
Cuối tháng 10/1966, do đề nghị của tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos, các
lãnh tụ Đồng minh có quân tham chiến ở VN như TT Park Chung Hee của Đại Hàn, TT
Kittikachorn của Thái Lan, TT Harold Holt của Úc, TT Keith Holyoak của Tây Tân Lan và
TT Johnson của Mỹ, tham dự hội nghị Manila. Họ đưa ra sáng kiến hòa bình bằng đề
nghị quân ngoại nhập cùng rút khỏi MNVN để nhân dân MN thực hiện việc hòa giải,
đồng thời đề xướng kế hoạch phát triển vùng Á châu/Thái Bình Dương với việc thành
lập Ngân hàng Phát triển Á châu.
Hà Nội phủ nhận việc can dự vào cuộc chiến ở miền Nam nên bác bỏ đề nghị song
phương rút quân. Trước thái độ cứng rắn của BV, cuối năm 1966 HK gia tăng các
cuộc oanh tạc liên tiếp và dữ dội vào các mục tiêu quân sự ngay khu vực ngoại thành
Hà Nội. Ông HCM phải chấp nhận đàm phán với Mỹ. Ngày 21/1/1967, BCH/TƯ Đảng
Lao động VN ban hành Nghị quyết 13 mở ra giai đoạn đấu tranh ngoại giao kết hợp
với đấu tranh quân sự và chính trị. Hôm sau, Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh tuyên
bố “Nếu Mỹ thực sự muốn nói chuyện thì phải chấm dứt việc ném bom và chỉ sau khi
ngưng ném bom các cuộc nói chuyện mới tiến hành được”.
Đầu tháng 2/1967, Thủ tướng LX Kosygin đến thăm Anh Quốc và yêu cầu HK chấm
dứt không điều kiện việc ném bom miền Bắc để khởi đầu các cuộc thương thuyết
hòa bình. Do đó ngày 8/2/1967 TT Johnson chính thức gởi đến Chủ tịch HCM lời đề
nghị: Mỹ sẽ ngưng ném bom và ngưng tăng cường quân lực Mỹ ở MNVN nếu BV
cũng đình chỉ việc gởi người và vũ khí vào MN. Sau đó hai bên tiến hành những cuộc
đàm phán trực tiếp để giải quyết vấn đề MNVN.
Trong thư trả lời, Chủ tịch HCM lập lại đề nghị 4 điểm của Hà Nội, ông coi đó là cơ sở
để giải quyết cuộc chiến ở miền Nam. Ông cho biết nước VNDCCH “không thể
thương lượng dưới sự đe dọa của bom đạn Mỹ. Hoa Kz phải chấm dứt vĩnh viễn và
không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chống lại nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, khi đó hai bên mới có thể đàm phán và thảo luận những vấn đề mà hai
bên quan tâm”.
Từ tháng 4/1967 những cuộc mật đàm giữa Mỹ và Bắc Việt đã diễn ra, quan trọng
nhất là cuộc tiếp xúc giữa Kissinger và Mai Văn Bộ ở Paris kéo dài đến tháng 7/1967
thì tạm ngưng. Để đạt thắng lợi trên chiến trường làm cơ sở cho thắng lợi trên bàn
đàm phán, đồng thời để Chính phủ VNDCCH đến bàn hội nghị trong tư thế một kẻ
chiến thắng. Từ giữa tháng 7/1967 Hà Nội tích cực chuẩn bị kế hoạch “Tổng công
kích + Tổng khởi nghĩa” toàn miền Nam. Tháng 12/1967 Bộ Chính trị họp và ra nghị

quyết “Chuyên cuộc chiến tranh Cách mạng Miền Nam sang một thời kz mới, thời kz
giành thắng lợi quyết định”.
Trong lúc Mỹ và Chính phủ VNDCCH tiếp xúc mật với nhau, thì tại Sài Gòn, một lãnh
tụ MTGPMN là Trần Bạch Đằng lúc bấy giờ là Bí thư Thành ủy Sài Gòn đã có những
cuộc tiếp xúc mật với Đại sứ Mỹ Bunker. Năm 1988, TBĐ -người đã trực tiếp chỉ huy
các cuộc tấn công ở Sài Gòn hồi Tết Mậu Thân 1968 đã dành cho k{ giả Úc Clayton
Jones một cuộc phỏng vấn về biến cố này. Đằng nói: “Chúng tôi bị dồn vào thế phải
tổng công kích, dù chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhiều giải pháp chính trị khác. Tôi
đã thông báo điều này với chính Đại sứ Bunker vào năm 1967 khi chiến tranh sẽ là
một điều tất yếu”. Ông Đằng cho biết từ 1966 đến 1969, Việt Cộng đã tiếp xúc mật
nhiều lần với Mỹ để trao đổi tù binh. Chính Bunker đã can thiệp để trả tự do cho vợ
của Đằng, sau này là phụ tá của bà Nguyễn Thị Bình tại hội đàm Paris.
Ngoài vợ của TBĐ, Mỹ còn can thiệp với chính phủ VNCH phóng thích bà Dược sĩ
Phạm Thị Yên (chị Bảy Yên), Ủy viên Trung ương MTGPMN đang bị giam giữ ở Côn
Đảo từ đầu thập niên 1960. Bà Dược sĩ Yên được bồi dưỡng sức khõe tại Bịnh viện tư
của Bác sĩ Nguyễn Duy Tài, sau đó Mỹ đưa bà trở ra chiến khu để gặp lại chồng là
Trần Bửu Kiếm. Trong bàn đàm phán Paris, ông Kiếm là Trưởng phái đoàn đầu tiên
của MTGPMN.
Sau nhiều chuyến đi đêm được HK hứa sẽ án binh bất động, Việt Cộng dốc toàn lực
vào cuộc Tổng công kích + Tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân khắp miền Nam. Nếu quả
thực MTGPMN có ưu thế và được sự ủng hộ của dân chúng MN như họ thường rêu
rao là “kiểm soát ¾ dân số và 4/5 đất đai” thì Mỹ sẳn sàng rút quân để Mặt trận
quản l{ công việc miền Nam VN. Nếu không thắng, MTGP sẽ cùng chính quyền VNCH
hiệp thương, thành lập chính phủ liên hiệp, giải quyết chiến tranh bằng con đường
hòa bình. Trong cuộc tấn công này, TBĐ đã chiêu dụ khá đông trí thức như Luật sư
Trình Đình Thảo, Giáo sư Nguyễn Văn Kiết.…ra mật khu để thành lập Liên minh các
Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình. Sau đó Liên minh này hợp tác với MTGPMN
thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa MNVN, tham dự đàm phán 2 bên
và 4 bên ở hội nghị Paris.
Mật lịnh tấn công được chính Chủ tịch HCM loan báo trên Đài phát thanh qua bài thơ
chúc Tết vào đêm Giao thừa Tết Mậu Thân. CS hy vọng cơ hội ngày năm có một này,
trong khi đồng bào nô nức đón Xuân, lực lượng VNCH chỉ còn ½ cấm trại, lơ là trong
việc phòng thủ vì đang có lịnh hưu chiến, họ sẽ đánh tan quân đội VNCH, sách động
nhân dân nổi dậy giành toàn bộ chính quyền.

Sau này tướng Trần Văn Trà Tư lịnh Quân GPMN tiết lộ: “Mục tiêu của Bộ Chính trị đề
ra là “tiêu diệt và làm rã đại bộ phận quân đội Sài Gòn, đánh đổ chính quyền các cấp
và giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân” và “tiêu diệt một phần quan trọng
sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ” là vượt quá nhiều khả năng thực tế ta
có. Thứ nhất ta không đủ sức -lực lượng quân sự ta chỉ bằng 1/5 của Mỹ và quân đội
Sài Gòn về bộ binh, còn không quân, hải quân và cơ giới thì chúng có ưu thế tuyệt
đối…” Tướng Trà còn cho biết “một quyết định lớn như vậy mà Bộ Chính trị chỉ dành
cho các cấp ở chiến trường có ba tháng -nhất là tất cả các cấp, các lực lượng quân sự
và chính trị ở chiến trường vừa đánh giặc vừa triển khai chuẩn bị mọi mặt thì thật là
quá ngắn ngủi…”.
Tướng Trà nhận định “đây là cũng là thời kz ta bị tiêu hao nặng nhất về lực lượng,
đặc biệt là tiêu hao về cán bộ, từ cán bộ cao cấp đến cơ sở. Chính vì bị thiệt hại nhiều
về người và phương tiện mà trong điều kiện của ta khó bổ sung kịp thời, trong lúc
quân Mỹ và quân đội Sài Gòn được tăng viện lớn lao, nhanh chóng nên trước cuộc
phản kích điên cuồng và công cuộc bình định cấp tốc của địch sau đó vào năm 19691970 trong kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” ta đã gặp vô vàn khó khăn. Địch đã
lợi dụng được thời kz lực lượng ta chưa kịp phục hồi và địch được bổ sung dồi dào,
liên tục phản kích và tiến công, đẩy ta ra xa đô thị, chủ lực ta dạt về biên giới, nhiều
vùng nông thôn ta mất quyền làm chủ, cơ sở phường xã của ta bị thiệt hại nặng nề.
Trước tình hình hết sức khó khăn đó, nhiều người đã cho rằng Tết Mậu Thân là một
thất bại của ta”.
Trong khi đó Hà Nội lại cho rằng nhờ chiến thắng Tết Mậu Thân cũng như những thất
bại của HK trong nổ lực xâm lăng và gây chiến đã bị chính nhân dân Mỹ phản đối và
thế giới lên án, khiến Johnson phải chấp nhận đàm phán, tuyên bố không dám tái
ứng cử, phải xuống thang chiến tranh, ngưng ném bom hoàn toàn miền Bắc và chịu
thương thuyết với cả MTGPMN.
Ngày 30/3/1968 TT Johnson ra lịnh ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 19 trở vào và cho
biết sẽ triệu hồi Đại sứ tại Mạc Tư Khoa Llewellyn Thompson phối hợp với Averell
Harriman đại diện HK gặp gỡ đại diện Hà Nội ở Genève hoặc bất cứ nơi nào thuận lợi
cho việc thương thảo giải quyết vấn đề chiến tranh VN. Ông kêu gọi Hà Nội tích cực
đáp ứng đòi hỏi này. Ba ngày sau chính phủ VNDCCH ra tuyên bố sẳn sàng cử đại
diện tiếp xúc với đại diện Mỹ.
Nhiệm vụ hoàn tất, TT Johnson tuyên bố không tái ứng cử nhiệm kz 2. Cuối tháng
10/1968, ba tháng trước khi rời Bạch Cung, ông quyết định ngưng hoàn toàn việc
ném miền Bắc, mời hai chính quyền ở miền Nam là MTGPMN và VNCH tham dự hội
nghị Paris. TT Johnson đã chấm dứt giai đoạn Mỹ trực tiếp điều khiển chiến tranh VN,

bàn giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm trong giai đọan mới: VNCH đảm nhận cuộc
chiến, Hoa Kz chấm dứt chiến tranh VN bằng một hiệp định hòa bình, Hoa Kz rút
quân để hai bên MNVN giải quyết vấn đề nội bộ của họ mà không có sự can thiệp từ
bên ngoài.

Ph n
Ngày 20/01/1969 Nixon lên nắm quyền lãnh đạo HK, trong diễn văn nhậm chức ông
tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh VN trong nhiệm kỳ của ông. Chiến tranh kết thúc
trong danh dự và trên căn bản hợp lý được mọi người chấp nhận để tạo một nền hòa
bình bền vững cho thế giới.
Năm ngày sau, đại diện hai bên MNVN cùng với HK và Bắc Việt tham dự hội nghị
bốn bên ở Paris. Hà Nội vẫn duy trì lập trường cũ: Công việc nội bộ MNVN sẽ do
nhân dân MN giải quyết theo Cương lĩnh năm 1960 của MTGPMN. Trong khi đó vào
ngày 8/5/1969 MTGPMN đưa ra lập trường mới 10 điểm, lập trường này có vẽ mềm
dẻo hơn Cương lĩnh năm 1960. Họ không còn đòi giải quyết công việc nội bộ miền
Nam VN theo Cương lĩnh 1960 mà lập trường mới của họ là: Nhân dân MNVN tự
quyết định công việc nội bộ của mình, không có sự can thiệp của nước ngoài. (điểm
4). Trong thời gian từ khi hòa bình được lập lại cho đến khi tổng tuyển cử không một
bên nào được cưỡng bức nhân dân MNVN phải chấp nhận chế độ chính trị của mình.
(điểm 5) Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình trung lập.
(điểm 6)
Lập trường của MTGPMN có nhiều điểm phù hợp với chủ trương của Mỹ, nên những
điểm chính trong lập trường mới 10 điểm của MTGPMN về sau được Mỹ thừa nhận,
sau khi được tu chính và trở thành những điều khoản trong HĐ Paris 1973. Nhưng có
điểm 3 hoàn toàn khác biệt. Theo MTGP thì “Quyền của nhân dân Việt Nam chiến
đấu để bảo vệ Tổ quốc mình là quyền tự vệ thiêng liêng bất khả xâm phạm”. Họ đưa
ra lập trường này để biện minh cho việc Bắc Việt can dự vào Miền Nam là chính
nghĩa.
Trái lại, HK cho rằng “Quyền tự quyết của nhân dân MNVN là thiêng liêng bất khả
xâm phạm và phải được các nước tôn trọng. Nhân dân MNVN tự quyết định tương lai
chính trị của MNVN thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có giám sát
quốc tế. Các nước ngoài sẽ không áp đặt bất cứ xu hướng chính trị nào hoăc cá nhân
nào đối với nhân dân MNVN”. Điểm này để biện minh cho việc HK can dự vào miền
Nam VN là chính đáng, để giúp người dân thực hiện quyền thiêng liêng bất khả xâm
phạm của mình. Nội dung trên được ghi tóm tắt ở những dòng đầu bản văn của HĐ

Paris 1973 và được ghi rõ trong điều 9 của Chương IV Việc thực hiện quyền tự quyết
của nhân dân miền Nam Việt Nam.
Trong khi lập trường của TT Thiệu rất cứng rắn. Trước đó ông không chấp nhận ngồi
ngang hàng với MTGPMN, cho đó là con đẻ của CSBV, ông đòi nói chuyện trực tiếp
với BV. Nhưng vì áp lực của Mỹ, ông chịu đàm phán với MTGP nhưng vẫn khăng
khăng với lập trường “bốn không” (không thừa nhận CS, không trung lập hóa Miền
Nam, không lập chính phủ liên hiệp, không nhượng đất cho CS), đòi Hà Nội chấm dứt
xâm lược MN và rút hết quân về Bắc.
Vì sự khác biệt quan điểm về hòa bình và chấm dứt chiến tranh, cuộc đàm phán ở
Paris kéo dài. Tuy nhiên Mỹ và MTGPMN đã đồng ý trên những nét chính để chấm
chiến tranh nên Mỹ xúc tiến kế hoạch của mình. Trong kế hoạch “Việt hóa chiến
tranh”, HK yểm trợ QLVNCH gia tăng về số lượng và chất lượng để đảm nhận vai trò
phòng thủ và yểm trợ chương trình “bình định nông thôn” để thực hiện chương trình
“Người cày có ruộng”. Song song với kế hoạch này là chánh sách nâng đỡ nông dân
của chính phủ VNCH (du nhập các loại lúa Thần nông, nhập cảng ồ ạt máy cày và
phân bón và nâng giá lúa) đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, HK còn xúc tiến công
trình điện khí hóa nông thôn phối hợp với việc tái thiết và canh tân hệ thống cầu cống
xa lộ toàn miền Nam. Xa lộ nối liền Sài Gòn với các tỉnh miền Trung kéo dài tới
Quảng Trị, xa lộ nối liền Sài Gòn với Bình Long, Tây Ninh, Vũng Tàu và các tỉnh
Hậu giang đã hoàn tất. Các khu kỹ nghệ, các công trình đầu tư xây dựng mọc lên khắp
nơi. Tất cả những nổ lực trên minh chứng cho sức mạnh và chính nghĩa của Miền
Nam Tự do nhằm phục vụ cho cuộc tổng tuyển cử thực hiện quyền tự quyết của nhân
dân MN sẽ được đề cập trong bản văn HĐ Paris và xa hơn nữa trong cuộc tuyển cử
thống nhất đất nước.
Tháng 6/1969 tại đảo Guam, TT Nixon tuyên bố rút 25 ngàn quân Mỹ khỏi Nam VN
và sẽ tuần tự rút nhiều hơn nữa theo một lịch trình sắp sẳn. Nghị quyết 19 của
BCH/TƯ Đảng Lao động tiết lộ “Bộ Chính trị đã sửng sốt” khi HK quyết định rút
quân. Họ không còn chiêu bài nào để biện minh cho cuộc chiến mà họ gọi là “chống
đế quốc Mỹ xâm lược”. Không những thế, HK còn đưa ra đề nghị hòa bình: quân
ngoại nhập phải rút khỏi MNVN để người dân ở đây tự quyết định lấy vận mạng của
họ.
Ngoài ra để mở đầu giai đoạn hòa dịu chấm dứt xung đột với khối CS. HK thương
thảo với LX về vũ khí chiến lược từ tháng 11/1969 ở Helsinki. HK hứa sẽ dành cho
LX hưởng qui chế tối huệ quốc trong việc giao thương và bán cho LX một số lớn lúa
mì với giá rẻ và điều kiện thanh toán dễ dàng. HK không còn phủ quyết việc TQ xin
gia nhập LHQ. Từ năm 1971, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành hội viên của
tổ chức quốc tế này và là thành viên HĐBA ngang hàng với LX và HK.

Với thiện chí và những hành động cụ thể làm tiền đề (cuộc đàm phán hòa bình đang
diễn ở Paris, Mỹ rút quân) TT Nixon đóng vai trò sứ giả hòa bình đi Bắc Kinh và Mạc
Tư Khoa trong 10 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ để tìm sự hậu thuẫn của hai cường
quốc CS để chấm dứt chiến tranh VN trong danh dự và trên căn bản được các phe liên
hệ chấp nhận.
Trong thông điệp gởi quốc dân trước khi lên đường đi Bắc Kinh, Nixon khẳng định:
“Vai trò của Mỹ tại VN để tạo thuận lợi chứ không phải cản trở sự tiến bộ trong việc
thực hiện mục tiêu của quốc gia là bảo đảm hòa bình cho trái đất. Những nổ lực của
Mỹ tại cuộc thương thuyết ở Paris cùng với kế hoạch hòa bình sẽ góp phần giải quyết
cuộc chiến ở Đông Dương. Duy chỉ có sự bướng bỉnh của những người cộng sản bắt
buộc Mỹ phải đeo đuổi chiến tranh”. Nixon cũng gởi đến TT Thiệu lá thư “Tôi xin
cam đoan với Ngài rằng tôi sẽ đưa ra lập trường của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng
Hòa một cách minh bạch và mạnh mẽ là cuộc chiến tại Việt Nam phải được kết thúc
bằng những cuộc thương lượng trực tiếp với Hà Nội, hoặc không được như thế thì
bằng khả năng mỗi ngày một lớn của Việt Nam Cộng Hoà để tự vệ chống lại sự xâm
lược của Hà Nội”.
Ngày 21/2/1972 TT Nixon đến Bắc Kinh. Hai giờ sau khi đến thủ đô Trung Quốc, trái
với chương trình đã sắp sẳn, Chủ tịch Mao muốn hội kiến ngay với vị lãnh đạo Mỹ.
Khi đề cập đến vấn đề “nước nào trong hai siêu cường hạt nhân là nguy hiểm hơn”,
Mao trả lời: “Hiện nay xâm lược do Mỹ hay xâm lược do Trung Quốc gây ra là tương
đối nhỏ, vì các ông muốn rút một phần quân đội của các ông về đất mình, còn quân
đội của chúng tôi thì không kéo ra nước ngoài” cho thấy LX là mối quan tâm chủ yếu
của Mao đối với nền an ninh thế giới. Nixon hỏi thẳng Mao: “Đối với TQ, sự xâm
lăng từ Mỹ hay sự xâm lăng từ Liên Xô, nguy cơ nào là nghiêm trọng nhất?” Mao
cũng trả lời thẳng: “Nguy cơ từ Liên Xô”.
Thông cáo chung Thượng Hải kết thúc chuyến công du của TT Nixon tại TQ nêu rõ:
“Cả hai đều không mưu cầu bá quyền và đều phản đối bất cứ nước nào hay tập đoàn
nào cố gắng thiết lập bá quyền đó ở khu vực Á châu”. Lời xác nhận của Mao về việc
TQ không đưa quân ra nước ngoài, theo Kissinger “đã giải toả mối ám ảnh suốt hai
đời tổng thống Mỹ”. Chính giới Mỹ luôn lo ngại là sau khi họ rút đi, TC tự nhận là
lãnh tụ Thế giới ba ủng hộ các nuớc đấu tranh vì độc lập dân tộc, có thể trực tiếp can
thiệp giúp Hà Nội thôn tính MN. Vì thế, ngay khi kết thúc chuyến viếng thăm TQ,
Kissinger tuyên bố với báo chí ngày 1/3/1972: “Từ nay tôi và TT Nixon chỉ còn nhìn
về Moscow và nghiền nát Việt Nam”.
Sau cuộc hành quân của QLVNCH vào đất Miên (4/1970) và Hạ Lào (2/1971), giới
bình luận chiến sự có khuynh hướng đồng tình với lập luận tuyên truyền của Hà Nội
cho rằng “Hai cuộc thử sức trên chứng tỏ QLVNCH -xương sống của kế hoạch Việt
Nam hóa chiến tranh, không thể đương đầu nổi với quân CS Bắc Việt”. Những lập

luận trên đã khuyến khích BV thực hiện một nổ lực cuối cùng như hồi Tết Mậu Thân.
Họ huy động 14 sư đoàn, 26 trung đoàn độc lập và trên 700 xe tăng mở những cuộc
tấn công qui mô trong thời điểm quân Mỹ rút đi gần hết và tại HK đang chuẩn bị bầu
cử tổng thống mà khuynh hướng chủ hòa đang bao trùm trong dư luận.
Mùa Hè Đỏ Lửa bắt đầu từ sáng ngày 30/3/1972, khi ba sư đoàn Cộng quân BV được
200 chiến xa và các đơn vị pháo 130 yểm trợ tiến về phía Nam khu phi quân sự.
Trước áp lực quá mạnh của cộng quân, tướng Vũ Văn Giai Tư lịnh SĐ3 BB tự động
rút bộ tư lịnh Sư đoàn ở căn cứ Ái Tử về cổ thành Quảng Trị để cố thủ. TT Nixon lên
án Hà Nội đã vi phạm bản hiệp định mà họ đã ký hồi năm 1954 và thỏa hiệp đã đạt
được với TT Johnson hồi năm 1968 khi Mỹ ngưng ném bom miền Bắc để đổi lại việc
Hà Nội hứa sẽ tôn trọng vùng phi quân sự.
Trong khi đó, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra ở Paris, BV vẫn tỏ ra ra cứng rắn trong
những đòi hỏi, đồng thời tiến hành kế hoạch quân sự bao vây An Lộc -cửa ngõ phía
Bắc Sài Gòn. Để chống lại lời tố cáo của Nixon lên án BV vượt vùng phi quân sự,
xâm lược miền Nam. Hà Nội công khai xác nhận “Bất cứ nơi nào trên đất nước Việt
Nam bị xâm lược thì mỗi người Việt Nam đều có quyền và có nghĩa vụ chiến đấu
chống xâm lược để bảo vệ độc lập và tự do của tổ quốc”.
Trước sự bướng bỉnh của Hà Nội, Nixon quyết định rằng cuộc xâm lăng của BV cần
phải đánh bại và phải được đối phó bằng hành động. Theo ông “Đây là cơ may cuối
cùng cho Hà Nội”. Ông ra lịnh thả mìn xuống những hải lộ đi vào các cảng ở BV
nhằm ngăn chận việc tiếp liệu bằng đường biển của các nước cộng sản giúp BV. Khi
ra lịnh phong tỏa, rãi mìn các hải cảng ở Hà Nội và Hải Phòng ngày 8/5/1972, Nixon
nhờ Đs Bunker chuyển đến Thiệu lá thư thông báo quyết định này “Chúng ta luôn
luôn cố gắng chấm dứt cuộc xung đột qua ngõ thương thuyết bằng cách nào để nhân
dân MNVN còn được cơ hội quyết định tương lai mình mà không bị bên ngoài cưỡng
ép hay can thiệp. Một cuộc hòa giải bằng thương thuyết vẫn là đường lối chúng ta ưa
chuộng hơn. Nhưng Hà Nội đưa ra cho chúng tôi những điều kiện tiên quyết tuyệt đối
không thể chấp nhận được và sự thách thức quân sự của họ đối với Ngài và đồng minh
của Ngài không cho phép một sự lựa chọn nào khác hơn là đáp ứng theo đường lối mà
chúng ta phải làm”.
Dù có những hành động quyết liệt đối với Hà Nội, cuộc họp thượng đỉnh giữa hai siêu
cường vẫn tiến hành như dự liệu và thành công. Hai bên đã ký một thỏa ước lịch sử về
“hạn chế vũ khí tấn công chiến lược” (SALT)
Trước áp lực mạnh của HK và do thúc ép của LX, TC cộng với tình hình chính trị tại
Mỹ cho thấy Nixon đang dẫn đầu hơn ứng cử viên bồ câu McGovern hơn 30% phiếu
thăm dò, chắc chắn ông ta sẽ tái đắc cử vào ngày 7/11/1972, nên hành động tốt nhất
đối với BV là chấp nhận thỏa hiệp trước với chính quyền Nixon hơn là đợi kết quả

bầu cử. Do đó từ cuối tháng 7/1972, cuộc mật đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ tiếp
tục trở lại. Lần này họ tỏ ra hòa hoãn với những đề nghị tiến bộ hơn nhiều, họ không
còn đòi loại bỏ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.
Ngày 8/10/1972 Hà Nội đưa ra bản dự thảo hiệp định, gần như họ đồng ý tất cả đề
nghị của HK kèm theo một số điều khoản mà hai bên chưa đồng ý, sẽ được thảo luận
trong kỳ họp kế tiếp. Bản dự thảo hiệp định được Kissinger thông qua và một lịch
trình tiến hành được hai bên chấp nhận: Ngày 18/10/1972 Kissinger đi Sài Gòn để
thảo luận bản dự thảo với chính phủ VNCH. Ngày 22/10 HK ngưng oanh tạc và tháo
gở mìn ở các cửa biển BV. Ngày 24/10 Kissinger và Lê Đức Thọ phê chuẩn bản dự
thảo sau khi được chính phủ VNCH đồng ý. Ngày 26/10 bản văn hiệp định được bốn
bên ký kết tại Paris. Ngày 27/10 cuộc ngưng bắn bắt đầu.
Vấn đề duy nhất mà Hà Nội không chịu nhượng bộ là việc rút quân của họ ra khỏi
MN. Trong hồi ký, Nixon cho rằng “HK không có cách nào khác bắt buộc BV phải
nhượng bộ điểm này”. Theo ông “dù VNCH có xoay ngược được thế cờ, tái chiếm
Quảng Trị và cố thủ Bình Long nhưng BV vẫn còn chiếm đóng nhiều khu vực rộng
lớn ở miền Nam dọc theo khu phi quân sự và trên vùng cao nguyên. Nếu đi đến hòa
giải lại đòi BV phải cho không những lãnh thổ mà VNCH không thể giành lại được,
thì BV sẽ chọn con đường „thà đừng đi đến hòa giải còn hơn‟. Nếu cứ khăng khăng
đòi BV phải rút ra khỏi Miền Nam thì ắt đã không có hiệp định hòa bình”. Để giải
quyết vấn đề này HK chỉ đòi Hà Nội hứa sẽ không đưa thêm quân vào Miền Nam nữa.
Nixon hy vọng nếu Bắc Việt giữ lời hứa, các lực lượng của họ ở Miền Nam sẽ phải
rút ra nếu không thì tan rã. Đòi hỏi của HK được Hà Nội đồng ý, hai bên chấp thuận
một thời khóa biểu để ký kết hiệp định”.
Theo đúng lịch trình, ngày 18/10/1972 Kisinger rời Paris đi Sài Gòn trình bày bản dự
thảo hiệp định với chính phủ VNCH. Kissinger chuyển đến TT Thiệu lá thư riêng của
Nixon đề ngày 16/10/1972. Nixon viết rằng trong 4 năm cầm quyền, ông “đã đứng
sau lưng chính phủ và nhân dân VNCH, ủng hộ sự đấu tranh dũng cảm của họ, nhằm
chống xâm lăng và bảo tồn quyền tự quyết về tương lai chính trị của mình. HK không
bao giờ thương lượng với BV một giải pháp nào có thể định đoạt trước tương lai
chính trị của MNVN. Chúng tôi trước sau vẫn triệt để tôn trọng lập trường là duy trì
chính phủ dân cử và bảo đảm cho nhân dân tự do VN cơ hội quyết định tương lai
mình”.
Đề cập đến tình sắp tới khi cuộc đấu tranh quân sự chuyển sang đấu tranh chính trị,
Nixon viết rằng “Nếu như chúng ta có thể mạo hiểm trong chiến tranh thì tôi tin là
chúng ta cũng phải mạo hiểm trong hòa bình. Ý định của chúng tôi là quyết tâm tôn
trọng những điều khoản trong các hiệp định và thỏa thuận ký kết với Hà Nội và tôi
cũng biết rằng đó cũng là thái độ của chính phủ Ngài. Chúng tôi đòi hỏi phải có qua
có lại và đã cảnh cáo cho cả họ lẫn các đồng minh lớn của họ biết rõ như thế. Tôi xin

cam kết với Ngài rằng bất cứ một sự bội tín nào về phía họ cũng sẽ bị chúng tôi lên án
khắt khe nhất và nó sẽ có những hậu quả trầm trọng nhất”.
Nắm chắc sự khó khăn mà HK sẽ gặp với VNCH, nên những điểm bất đồng mà
Kissinger và Lê Đức Thọ thỏa thuận sẽ bàn cãi tiếp trong kỳ họp tới. Nhưng nay, ngày
21/10/1972 Hà Nội đã thỏa mãn những đề nghị mà Mỹ đòi sửa đổi. Bản dự thảo hiệp
định đã được BV đồng ý sửa đổi, TT Nixon gởi điện văn báo TT Phạm Văn Đồng biết
rằng bản hiệp định coi như đã hoàn tất. Sau đó, ông PVĐ khi trả lời phỏng vấn báo
Newsweek đã hé lộ một vài chi tiết của bản dự thảo mà Bắc Việt coi như thắng lợi của
họ. Điều này càng khiến TT Thiệu chống đối quyết liệt bản dự thảo hiệp định vì trong
đó không có điều khoản nào bắt buộc BV phải rút hết quân khỏi MN.
Kissinger cố thuyết phục TT Thiệu, đây là lúc thuận lợi để đi đến một hiệp ước với
cộng sản vì “dù sao chăng nữa QLVNCH cũng đã có trên một triệu quân và kiểm soát
được 85% dân số thì chẳng việc gì phải sợ sự hiện diện của 140 ngàn quân Bắc Việt”.
Nhưng TT vẫn khăng khăng đòi hiệp định phải ghi rõ: BV rút hết quân khỏi MN, Hội
đồng Hòa hợp Hòa giải dân tộc không phải là một hình thức của chính phủ liên hiệp
và vùng phi quân sự là biên giới hai nước. TT Thiệu cố giải thích thêm để Kissinger
hiểu là ông không làm cản trở hòa bình, sở dĩ ông phải đấu tranh vì hiệp định là “vấn
đề sinh tử cho nước tôi”. Kissinger than vãn “Đây là thất bại ngoại giao lớn nhất trong
sự nghiệp của tôi”. Cuối cùng TT Thiệu đòi sửa đổi 23 điểm trong thỏa hiệp tay đôi
Mỹ/Bắc Việt.
Sau 5 ngày thuyết phục không kết quả, Kissinger rời Sài Gòn gởi điện báo Lê Đức
Thọ biết là ông không thể đến Hà Nội phê chuẩn hiệp định như đã dự liệu vì VNCH
chưa đồng ý. Ông xin đình chỉ việc phê chuẩn để thảo luận tiếp sau ngày bầu cử ở Mỹ
(7/11/1972). Nhưng quá trể vì các đơn vị Cộng quân đã nhận được chỉ thị xuống
đường cấm cờ, lấn đất giành dân khi có ngưng bắn. Ngày 25/10/1972 lực lượng Cảnh
sát quốc gia tỉnh Quảng Tín tịch thu được một mật điện của BTL/Quân khu 5 CS gởi
Thị đội Tam Kỳ cho biết hiệp định ngưng bắn sẽ được ký kết ngày 26/10/1972. Kèm
theo mật điện là bản hướng dẫn việc cấm cờ lấn đất giành dân và sách động đồng bào
xuống đường mừng hòa bình. Lợi dụng khí thế quần chúng, cán bộ CS hô hào đốt phá
các cơ sở quân sự tiến tới cướp chính quyền.
Được báo cáo của tướng Ngô Quang Trưởng Tư lịnh/QĐ I, TT Thiệu chỉ thị Bộ TTM
chuyển cấp tốc tài liệu về Sài Gòn. Cá nhân người viết đã đọc tài liệu này và làm tờ
trình lên Đại tướng Viên Tổng TMT. Vì tính chất khẩn cấp, Đại tướng Viên ra lịnh
Trung tâm Khai thác Tài Liệu và cá nhân tôi đến trình bày chi tiết với tướng Đặng
Văn Quang, Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống. Tuần lễ trước khi đến Sài Gòn
tham khảo chính phủ VNCH về bản dự thảo, Kissinger không đề cập gì đến việc ký
kết, ông chỉ đưa ra một phó bản bằng Anh ngữ đê ai bên thảo luận. Bản dự thảo hiệp
định là kết quả của cuộc mật đàm tay đôi giữa Kissinger và Lê Đức Thọ nên Kissinger

phải giữ kín. Sở dĩ Kissinger không đưa ra bản văn tiếng Việt vì bản văn này do Hà
Nội soạn thảo với văn từ nặng mùi cộng sản.
Trong lúc chính phủ VNCH chưa biết gì về việc ký kết và ngưng bắn thì tại TƯC/MN
và Miền Trung Trung bô, cán bộ CS đã biết rõ ngày ký kết và giờ ngưng bắn có hiệu
lực để lợi dụng cơ đó chiếm ưu thế. Tại Củ Chi, Hồng Ngự và nhiều nơi khác các đơn
vị vũ trang cộng sản tưởng có ngừng bắn nên nhào ra đồng bào cấm cờ, đã bị tổn thất
nặng nề.
Để biện minh cho hành động thất tín, chiều 26/10/1972 Đài phát thanh Hà Nội công
bố toàn văn bản dự thảo hiệp định bằng tiếng Việt, Anh và Pháp, cùng với hai điện
văn xác nhận sự thỏa thuận của TT Nixon. Hà Nội tố cáo HK lật lọng, tráo trở vì
Kissinger đã hứa đi Hà Nội phê chuẩn rồi lại sai hẹn. Hai giờ sau khi Hà Nội công bố
bản văn hiệp định, Kissinger mở cuộc họp báo ở Bạch Cung. Ông thừa nhận “Hòa
bình hiện đang ở trong tầm tay… hiệp định đang ở trong tầm mắt thấy, đặt trên cơ sở
đề nghị ngày 8/5 vừa qua của tổng thống. Đó là một đề nghị công bằng cho tất cả mọi
phe”.
Tuần lễ sau, bốn ngày trước khi dân chúng đi bầu tổng thống và quốc hội, trong cuộc
vận động tranh cử ở Rhode Island, Nixon tiết lộ thỏa ước hòa bình đạt được với BV
phải đáp ứng ba điểm ông đưa ra ngày 8/5: Một là ngưng bắn trên toàn cỏi ĐD, không
những ở VN mà cả Lào và Cam Bốt. Hai là hồi hương Mỹ và giải quyết người Mỹ
còn mất tích trong cuộc chiến. Ba là nhân dân MNVN có toàn quyền quyết định tương
lai của họ, không được áp đặt một chính quyền cộng sản hoặc liên hiệp nào trái ý
nguyện của họ. Nixon thừa nhận có một vài chi tiết của hiệp định cần được nghiên
cứu vì tầm quan trọng của nó và “điều quan trọng nhất là chúng ta sắp chấm dứt cuộc
chiến này, chấm dứt cách nào để có một nền hòa bình thực sư trong những năm sắp
đến. Đó là những gì mà nhân dân HK mong muốn”.
Để thực hiện ý định này, Kissinger dựa vào mưu đồ của BV, lợi dụng ngày ngừng bắn
để lấn đất giành dân, để tương kế tựu kế gài cộng sản vào thế kẹt. Đây là thủ đoạn có
tính toán của HK, họ đã lừa được BV để thực hiện nhiều mục tiêu. Trước hết mượn
tay Hà Nội công bố toàn văn bản hiệp định trước khi bầu cử ở Mỹ đề dân chúng thấy
rằng Nixon đã làm đúng lời hới, chấm dứt chiến tranh VN trong nhiệm kỳ của ông
(Nhờ đó Nixon đã tái đắc cử với chiến thắng “long trời lỡ đất”). Mặt khác, họ cũng
muốn cho thế giới thấy rằng Hà Nội sẽ không bao giờ thực hiện nghiêm chỉnh hiệp
định. CSBV đã vi phạm hiệp định ngay cả trước khi có hiệu lực. Ngoài ra sở dĩ hiệp
định chưa được ký kết vì HK coi những đòi hỏi của TT Thiệu là chính đáng, cần phải
bàn thảo thêm với BV.
Từ hạ tuần tháng 11/1972 cuộc đàm phán khai diễn trở lại, Kissinger đưa ra những đề
nghị đòi sửa đổi của VNCH, nhưng Lê Đức Thọ cương quyết bác bỏ. Trong tình thế

đó, Nixon nghĩ rằng muốn đạt được thỏa hiệp trước ngày ông tuyên thệ nhậm chức
nhiệm kỳ 2, chỉ còn cách phải bỏ những đề nghị đòi sửa đổi của TT Thiệu. Để trấn an
Thiệu, Nixon hứa sẽ viện trợ đầy đủ và không bao giờ bỏ rơi VNCH: "Điều này tôi
không thể làm và không bao giờ làm”. Nixon cam kết “Nếu Hà Nội không tuân theo
những điều kiện của hiệp định này thì tôi cương quyết sẽ có những hành động trả đũa
mau lẹ và ác liệt”.
Sau 4 ngày thương thảo, cuộc họp giữa Lê Đức Thọ và Kissinger đi dần đến chỗ bế
tắc. Hà Nội chống lại mọi đề nghị sửa đổi của HK, họ rút lại những đề nghị đã thỏa
thuận, đồng thời đưa ra những đòi hỏi mới không thể chấp nhận được. Cuộc họp đình
hoãn đến đầu tháng Chạp. Ngày 4/12/1972 hai bên tái nhóm, Hoa Kỳ thấy khó có thể
đi đến thỏa hiệp với Hà Nội vì Thọ chấp nhận một nhượng bộ mới thì ông ta rút lại
nhượng bộ cũ.
Ngày 7/12 sau bốn giờ thảo luận với Thọ, Kissinger cảm thấy triển vọng thỏa hiệp với
BV ngày càng xa dần, ông gởi điện báo cáo Nixon “Sau khi thăm dò thêm ý định của
Hà Nội, ta thấy rõ là họ không hề từ bỏ mục tiêu hay tham vọng của họ đối với Miền
Nam VN. Điều đã làm là thay đổi chiến lược bằng cách chuyển từ chiến tranh qui ước
và chủ lực sang chiến lược chính trị và nổi dậy trong khuôn khổ dự thảo hiệp định. Vì
vậy chúng ta không thể trông đợi một nền hòa bình trường cửu tiếp theo một hiệp định
đã hoàn thành…” Cuối cùng Kissinger nhắc lại câu hỏi mà ông đã trình bày với Nixon
hai tuần trước: “Tiếp tục chiến đấu bằng cách hủy bỏ thỏa hiệp bây giờ có tốt hơn là
bị bắt buộc phải phản ứng sau này, một phản ứng được biện minh bằng sự vi phạm
một hiệp định đã được ký kết hay không?”

Bài viết Ai làm mất VNCH? trình bày quá dông dài có thể làm bực mình người đọc. Họ
chỉ muốn tác giả cho biết ngắn gọn ai là thủ phạm? Người viết xin qu{ vị cảm thông vì
sự sụp đổ của Miền Nam tự do là một biến cố đau thương. Nhiều người chỉ nhìn cái
ngọn, thấy hồi kết cuộc mà không nhìn lại cái gốc, VNCH, Miền Nam Tự do ra đời
trong bối cảnh nào và sụp đ ổ ra sao? Đã có nhiều dư luận đổ tội cho bên này, bên
kia, người nầy người nọ trong suốt 44 năm vẫn chưa chấm dứt và chưa giải quyết
được gì những hệ quả của biến cố này.
Theo thiển { thì biến cố 30/4/1975 là hậu quả của cuộc xung đột { thức hệ giữa Thế
giới Tự do và Quốc tế Cộng sản, giữa Hoa Kz và Liên Xô, mà đất nước ta không may là
đấu trường chính của cuộc xung đột này. Đó là định mạng đã được các cường lực an

bài, không oán trách ai cả, mà chỉ nên nhìn lại quá khứ để rút tỉa bài học lịch sử để
định hướng tương lai. Nay, trước mắt là cuộc chiến tranh mới giữa Hoa Kz và Trung
Cộng đã manh nha phát khởi, vì thế người viết mới dài dòng ghi lại những biến cố
trong nội bộ VN trong cuộc xung đột vừa qua, với kz vọng giúp quí độc giả hiểu rõ
hơn những tình tiết, trước khi đón nhận những gì mà người viết muốn đạo đạt trong
phần Kết luận đề tài trên.
Trong thế kỷ vừa qua, đất nước ta là đấu trường chính của cuộc xung đột vừa { thức
hệ vừa bành trướng, bá quyền giữa các cường lực. Thân phận nhược tiểu, nước ta lệ
thuộc vào các cường lực và chịu sự chi phối của họ là lẽ tất yếu. Tuy nhiên nếu biết
người biết ta, thì có thể nương theo các thế cờ của các thế lực lớn mà uyển chuyển
xoay sở để sống còn.
Điều bất hạnh cho dân tộc là giới lãnh đạo Quốc gia cũng như Cộng sản không cần
“Biết người, biết ta”, mà chỉ biết cá nhân mình mà thôi. Mình phải dựa vào các
cường lực để đạt được { muốn của mình. Trong khi thế chiến lược của các cường lực
biến đổi không ngừng. Vì quyền lợi đất nước họ, họ sẳn sàng hy sinh mình, lợi dụng
mình để phục vụ cho mưu đồ của chúng.
Biết người tức biết địch, đối với Cộng sản Việt Nam, địch là Hoa Kz…Nhưng ông
HCM và các người thừa kế có biết rằng trong Thế chiến II, tổng thống Mỹ Frankclin
Roosevelt là đồng minh thân thiết với Stalin. Hoa Kz đã vận chuyển vũ khí lương thực
xuyên Bắc Băng Dương để giúp Liên Xô đánh Đức, Ý. TT Roosevelt cũng đồng minh
với Tưởng Giới Thạch và cả Mao Trạch Đông qua chiêu bài ủng hộ chính phủ Liên
hiệp Quốc Cộng, để viện trợ Trung Hoa đánh Nhật.
Sau đó, khi cuộc xung đột Nga Mỹ diễn ra, người kế nhiệm Roosevelt là TT Truman
bỏ rơi Trung Hoa Quốc gia, để Trung Hoa Cộng sản đối đầu với Liên Xô, vì họ biết rõ
mưu đồ của Mao muốn tranh quyền lãnh đạo Cách mạng thế giới với Stalin.
Thế chiến II chấm dứt, Mỹ tận tình giúp các nước bại trận Đức, Ý, Nhật tái thiết đất
nước qua kế hoạch Marshall. Nhờ đó, các nước này trở thành các cường quốc, đứng
bên cạnh Mỹ khi cuộc xung đột xảy ra giữa Thế giới Tự do và Quốc tế Cộng sản mà
người ta thường gọi là chiến tranh lạnh.
Về phần Trung Cộng, sau trận đọ sức với Mỹ ở chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và
chiến tranh Đông Dương (1946-1954) Mao đã thấy rõ sức mạnh của Mỹ, họ liền
chuyển hướng chiến lược, tìm cách tách dần khỏi quỹ đạo QTCS. Họ lợi dụng cuộc
chiến tranh giải phóng Miền Nam của ông HCM để thực hiện chiến lược mới. Trung
Cộng ủng hộ CSVN đánh Mỹ với chiêu bài giúp các nước đang bị hai siêu cường Nga

Mỹ xâm lược, để bảo vệ nền độc lập dân tộc của các nước Thế giới Thứ ba mà Trung
Quốc tự nhận là lãnh tụ.
Để tranh thủ Trung Cộng, năm 1971 TT Nixon không dùng quyền phủ quyết, giúp Bắc
Kinh gia nhập Liên Hiệp Quốc và trở thành Ủy viên Thưòng trực Hội đồng Bảo An,
ngang hàng với Liên Xô và Hoa Kz. Hơn thế nữa, HK thừa nhận Trung Cộng như là
lãnh tụ Thế giới thứ ba. Thông cáo chung Thượng Hải kết thúc chuyến công du Trung
Quốc của TT Nixon hồi cuối tháng 2/1972, Hoa Kz và Trung Cộng cam kết” không
mưu cầu bá quyền và đều phản đối bất cứ nước nào hay tập đoàn nào cố gắng thiết
lập bá quyền đó ở khu vực Á châu”.
Ngoài việc thỏa thuận trên với Bắc Kinh về vấn đề bá quyền thế giới, Hoa Kz còn thừa
nhận Trung Cộng là lãnh tụ Thế giới Thứ ba, tạo thế “Ba chân vạc” để bảo vệ hòa
bình thế giới. Điển hình là tại MNVN, có Hội đồng Quốc gia hòa giải hòa hợp dân tộc
gồm có ba thành ph n ngang nhau, khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt.
Cuối năm 1978, CSVN k{ Hiệp ước hữu nghị, hợp tác với Liên Xô và đưa sang Cam
Bốt lật đổ chính quyền Pol Pot. Bắc Kinh liền lên án Hà Nội là “tiểu bá” dựa vào” đại
bá” Liên Xô để thực hiện mưu đồ bá quyền ở châu Á. Dựa vào tinh thần Thông cáo
chung Thượng Hải 1972, Trung Cộng mở cuộc tấn công nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và hợp tác với Mỹ trong Liên minh chống bá quyền Liên Xô.
Còn phía VNCH, hình như TT Thiệu chẳng biết gì về địch, khi Trung Cộng từng bước
tiến gần đến Mỹ, khiến Liên Xô lâm vào thế bị động, phải hợp tác với Mỹ để chấm
dứt chiến tranh VN. Ông Thiệu cũng không cần biết ta muốn gì, qua gần 30 bức thư
của TT Nixon, bày tỏ thiện chí hết lòng giúp miền Nam Tự do sống còn, trong hoàn
cảnh vô cùng khó khăn. Lưỡng đảng trong Quốc hội đều thiếu thiện cảm với Thiệu vì
ông chống mục tiêu quốc gia của Mỹ là phải chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình
cho VN bằng mọi giá. Trong diễn văn nhậm chức nhiệm kz đầu, Nixon đã cam kết
điều này với nhân dân Mỹ.
Tóm lại, trong bang giao quốc tế, các cường lực đều hành xử phương châm “không
có tình bạn muôn đời” và cũng “không có kẻ thù muôn đời” mà chỉ có “Quyền lợi
quốc gia dân tộc là trên hết”.
Lịch sử là sự tiếp nối các biến cố theo qui luật nhân quả. Đối với lịch sử dân tộc mấy
ngàn năm, sự cáo chung của chế độ VNCH chỉ là một giai đoạn. Trong cuộc xung đột
giữa Liên Xô và Hoa Kz, đến giai đoạn 1975 vai trò VNCH không còn cần thiết nữa,
nên phải ra đi. Cộng sản VN nối tiếp vai trò để giúp Mỹ hợp tác với Trung Cộng đánh
bại Liên Xô.

Chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Nay là chiến tranh giữa HK và Trung Cộng thì vai trò
của CSVN cũng phải thay đổi. Năm 1972, Kissinger -kiến trúc sư chiến lược của HK,
nay còn sống, là cố vấn được TT Trump cử sang Bắc Kinh nhiều lần, đã phác họa mối
quan hệ giữa Mỹ và CSVN sẽ trải qua ba giai đoạn: chấm dứt thù địch, bình thường
hóa bang giao và hợp tác. Nay là giai đoạn hợp tác toàn diện diễn ra đúng vào thời
điểm chiến tranh giữa HK với TC.
Phải theo gương tiền nhân “Gặp thời thế, thế thời phải thế”. Đó là cách hành xử của
cụ Ngô Thời Nhiệm, giải thích việc cụ phò tá Tây Sơn và hoàng đế Quang Trung
(Nguyễn Huệ) đã để lại lịch sử một chiến tích oai hùng: Đánh bại quân xâm lược Mãn
Thanh khi chúng dựa vào ông vua “cõng rắn cắn gà nhà” Lê Chiêu Thống.
Những người lãnh đạo Đảng CSVN thường tự hào, vị chủ tịch sáng lập đảng của họ ông Hồ Chí Minh, đã vượt qua những giới hạn của chủ nghĩa yêu nước hẹp hòi, để
tiến lên kết hợp chủ nghĩa yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản, vừa hoàn thành
nghĩa vụ dân tộc vừa hết lòng hết sức, làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình, chiến đấu
cho sự thắng lợi của Quốc tế Cộng sản. Đối với ông “Cách mạng Việt Nam không phải
chỉ hoàn thành tốt nghĩa vụ đối dân tộc mình là đủ, mà còn làm nghĩa vụ quốc tế cao
cả, không chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà còn vì lợi ích chung của phong trào cách
mạng thế giới” (Lời Trường Chinh)
Để hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, ngay từ khi nắm được quyền lãnh đạo đất nước hồi
năm 1945/46, ông HCM đã “biến Việt Nam thành tên lính xung kích đầu tiên đứng
lên chống chủ nghĩa thực dân đế quốc” sau thế chiến hai. Đó là trương của Stalin, đã
khiến VN trở thành nơi tranh chấp quốc tế. Hậu quả là đất nước bị chia đôi hồi năm
1954. Cũng vì nghĩa vụ quốc tế, ông Hồ đã phát động chiến tranh giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước để tăng cường phe Xã hội chủ nghĩa. Nghĩa vụ dân tộc
hoàn thành, CSVN tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế ở Kampuchia. Nghĩa vụ quốc tế đã
hoàn thành. QTCS đã cáo chung. Mong rằng Đảng CSVN quay về phục vụ nghĩa vụ
dân tộc trong bối cảnh mới của lịch sử.
Ngày nay một cuộc xung đột thế giới mới đã diễn ra. Đây là cuộc chiến sinh tử: Mỹ
bại, Trung Cộng sẽ thống trị thế giới. So sánh thực lực đôi bên, thì điều này khó có
thể xảy ra. Vã lại, đường lối xuyên suốt của Mỹ trong thế kỷ vừa qua, là tiêu diệt các
chế độ bạo tàn: Quốc xã Đức, Phát xít Ý, Quân phiệt Nhật và gần đây là Cộng sản Liên
Xô. Họ đánh bại các thế lực bạo tàn, nhưng sau đó họ giúp các nước này trở thành
cường quốc, phát triển đất nước trong dân chủ tự do, tập hợp trong khối G.7 là các
nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
Còn đối với Trung Cộng, năm 1949 Mỹ bỏ rơi Tưởng Giới Thạch, giúp Mao Trạch
Đông độc chiếm Hoa Lục. Đến đầu thập niên 1980, Mỹ giúp Đặng Tiểu Bình thực hiện

“Bốn hiện đại hóa”, Trung Quốc có nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Nhật
và Mỹ. Đến đầu thế kỷ 21, Mỹ giúp Trung Quốc gia nhập WTO, mỗi năm mua mấy
trăm tỉ đô la sản phẩm của TQ. Nhờ đó, kinh tế TQ vượt qua Nhật và nay Tập Cận
Bình nuôi tham vọng muốn vượt qua Mỹ để thực giấc mơ Trung Quốc lãnh đạo thế
giới. Đó là l{ do khiến TT Donald Trump phản công…Nhưng ông Trump vẫn coi Tập
Cận Bình là người bạn tốt, sẽ theo gương Mao và Đặng hợp tác với Mỹ để Trung
Quốc tồn tại và phát triển. Nếu không, số phận Đại Hán cũng giống như Liên bang Xô
Viết và Liên bang Nam Tư trước đây.
Ông Vũ Tài Lục, tác giả quyển “Những Quy luật Chính trị trong Sử Việt” trong
chương đầu đã khẳng định “Không đọc Sử, không đủ tư cách nói chuyện Chính trị.”
Ông viết tiếp: “Lịch sử là một cuộc đối thoại bất tận giữa quá khứ và hiện tại…Nhưng
lịch sử đã qua mãi mãi mang nhiệm vụ giáo huấn. Những kẻ đang sống tìm trí thức
trong quá vãng, không phải chỉ để thỏa mãn { muốn hiểu biết, mà cốt là để làm giàu
cho trí tuệ đấu tranh hiện tại, cốt là để rút tỉa nhiều bài học hữu ích”.
Nhắc lại quá khứ để ôn cố tri tân. Người viết hy vọng những tổ chức chính trị của
Cộng đồng người Việt Tự do hải ngoại, các nhân sĩ và đoàn thể yêu nuớc quốc nội và
Đảng CSVN muốn sống còn, phải thay đổi thể chế để phù hợp với bối cảnh lịch sử
mới. Hoàn cảnh mới đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo mới, đường lối sách lược mới.
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