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VAI TRÒ CỦA HOA KỲ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM
Hoa Kỳ chỉ can thiệp vào VN sau đệ II Thế Chiến. Mục đích chính là ngăn chặn làn sóng cộng sản đang lan
tràn tại Á Châu để bảo vệ VN và các nước ĐD được tự do và độc lập khi vừa thóat khỏi ách đô hộ của
thực dân Pháp cũng như thiết lập trật tự mới mà TT Woodrow Wilson đã đề xướng vào thời Đệ I Thế
Chiến với Hội Quốc Liên…make the world safe for democracy…hãy xây dựng thế giới thành nơi an toàn
cho nền dân chủ. Chiến lược anh ninh toàn cầu của HK tại Á Chậu là bảo vệ anh ninh,ổn địng và xây dựng
hòa bình cho vùng ĐNA Châu. Trong đó VN và ĐD là điểm an ninh chiến lược trọng yếu nhất tại Á Châu.
Trong chiều hướng đó, vào năm 1941 TT Roosevelt muốn đặt ĐD dưới sự bảo vệ của một tổ chức quốc
tế . Kế tiếp Roosevelt có thêm 5 vị TTHK đã dính líu tới VN như Truman,Eisenhower,kennedy,Johnson và
Nixon.Tại Âu Châu HK đã xây dựng khối Nato và tại Á Châu HK đã xây dựng khối Seato để bảo vệ VN và
ĐD. Đây là chiến lược toàn cầu của HK tại Á Châu,và trong chiến lược đó MNVN là “Tân Biên Cương” và
“Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do”. Vì thế ,TT Diệm và toàn quân toàn dân MNVN chính là những người đi
bảo vệ và chống đỡ cho Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do. Nhưng những người Mỹ vô minh và các tướng
lãnh MN chỉ vì tham vọng tranh danh đoạt lợi,tranh bá đồ vương và tranh quyền cướp nước nên đã bắt
tay nhau để lật đổ TT Diệm. Ông nằm xuống,không chỉ cả MNVN nằm xuống cùng với ông ,mà cả Tiền
Đồn của Thế Giới Tự Do cũng theo ông nằm xuống. Đó là cái giá quá đắt mà nước Mỹ phải chịu bao thảm
họa trong chiến lược an ninh toàn cầu của họ trong bao thập niên qua.
Khi Thủ Tướng Diệm về chấp chánh vào 1954,với sự trợ giúp và viện trợ của chính quyền Eisenhower,TT
Diệm đã biến một quốc gia tan nát vì chiến tranh và đau khổ thành Hòn Ngọc Viễn Đông để nuôi sống 15
triệu người sống trong thanh bình ấm no và hạnh phúc chỉ trong thời gian 9 năm. Nhưng HCM và CSBV
đã gây chiến tranh để tiến chiếm MN để gây ra cái chết kinh hoàng và đổ vỡ tang thương cho cả một
dân tộc và cả một quốc gia đang đau khổ tột cùng vì chiến tranh và thù hận.
Về phương diện quân sự trong chiến tranh với CSBV,quân đội MNVN đang trên đà chiến thắng cộng sản.
Đó là nhận định của các chuyên gia quân sự HK. Tuy nhiên cơn khủng hoảng Phật giáo đã tạo ra những
biến động chính trị tơi bời cho chính quyền MN và gây muôn và khó khăn cho TT Diệm và dân quân MN.
HK đến đến VN để viện trợ và làm cố vấn cho TT Diệm và chính quyền MN với tất cả thiện chí tốt đẹp và
những mục tiêu lý tưởng là xây dựng dân chủ cho VN và các nước Á Châu như họ đã làm cho Âu Châu.
Tiếc thay HK đi vào VN là đi vào MỘT CUỘC CHIẾN TRANH KHÔNG GIỚI TUYẾN VÀ ĐÁNH VỚI NHỮNG
KẺ THÙ KHÔNG CÓ MẶT nên HK mất hết khả năng phân biệt bạn-thù. HCM và những người CSVN luôn
luôn tìm mọi cách để che dấu những bộ mặt thật của họ bằng những chiếc mặt nạ. HK là những con
người rất ngay thẳng và thành thật cũng như rất lý tưởng. Họ là những con người được đào luyện trong
1

một xã hội hoàn toàn tự do và cởi mở,họ sống trong một truyền thống chính trị rất tôn trọng người
dân,tôn trọng công lý và đạo đức. Trong lúc truyền thống chính trị của VN và Đông Phương hoàn toàn
trái nghịch lại với người Mỹ,nhất là những người cộng sản VN và Trung Hoa thường xử dụng toàn là thử
mưu thần chước quỉ,dối trá,lừa bịp không làm sao lường được trong thế giới chính trị bá đạo của ĐP.
Những vị TTHK và các viên chức HK đến VN thường lấy lòng mình làm thước đo lòng người VN và Á Chậu
nên---thay vì chỉ làm thầy để cố vấn cho TT Diệm và chính quyền MN về phương diện kỹ thuật,họ phải
học về con người trong thế giới chính trị bá đạo tại ĐP và hoàn cảnh thực sự của VN nơi những người
đồng minh VN của họ là TT Diệm và các viên chức chính quyền MN. Vì thái độ tự mãn,tự cao tự đại, trịch
thượng kiêu căng và phách lối của một thiểu số người Mỹ như Henry Cabot Lodge tự cho mình là những
người”văn minh”,giầu có mang mặc cảm tự tôn… đi ban phát viện trợ cho người nên lúc nào cũng tự cho
mình có cái quyền làm “thầy đời” cho những người phải ngửa tay nhận viện trợ của Mỹ. Sự kiêu căng vô
lối ấy rất tai hại cho họ,bởi vì họ hoàn toàn mù tịt về con người chính trị ĐP,và hoàn cảnh thực sự của
VN cũng như bản chất đích thực của chiến tranh VN,là chiến tranh không giới tuyến và đánh với kẻ thù
không có mặt. Làm sao người Mỹ có được khả năng để nhận diện và phân biệt bạn thù khi những kẻ thù
đều đeo đủ thứ mặt nạ khắp nơi như những người CSVN vẫn làm. Nhìn vào những chiếc mặt nạ tất cả
đều thấy đáng tin cậy và khả kính. Vì thế bộ mặt thật của CSBV luôn luôn được dấu kín. Chúng thắng
trong chiến tranh VN vì những chiếc mặt nạ này.
Vì thế khi những con sói già ở Bắc Bộ Phủ đã quỉ quyệt xử dụng những chiếc áo cà sa của Phật giáo để
tạo ra cơn khủng hoảng dữ dội của Phật giáo tại MN thì tất cả các viên chức của HK đến cố vấn và giúp
MN đều rơi nhẹ nhàng vào cạm bẫy lừa đảo của HCM và CSBV. Báo chí,truyền thanh truyền hình,các nhà
ngoại giao,cả các quan sát viên quốc tế hay các học giả sử gia và các viên chức chính quyền HK đều giận
dữ lên án TT Diệm và Chính quyền của ông là “đàn áp Phật giáo”.Làm sao họ phân biệt được đâu là
những người Phật giáo chân chính,và đâu là những con cho sói đội lốt Phật giáo ? Ngoài ra HK cũng
không có mấy ai hiểu được 10 VẤN NẠN VĨ ĐẠI CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM. Tất cả những hiểu lầm,những
ngộ nhận giữa TT Diệm cũng như chính quyền của ông với các viên chức HK vô cùng lớn lao và phức tạp.
Vì thế cái cảnh”trống đánh xuôi,kèn thổi ngược” thường xuyên xẩy ra giữa hai quốc gia đồng minh với
nhau.
Cơn khủng hoảng Phật giáo xảy ra đã làm cho HK quay lưng hay gây nên không biết bao nhiêu khó khăn
cho TT Diệm và chính quyền MN. Trong lúc HK luôn luôn trong thế thụ động trước những đám hỏa mù
do CSQTvà CSVN tung ra. HK đã có những quyết định vô cùng lầm lạc và thơ ngây khi đang sống trước
những hỏa mù của CS tung ra liên tục. Những người nắm vững thực trạng xã hội VN và biết đâu là bạn
đâu là thù, hay HCM và CSBV là ai---chính là TT Diệm và ông Nhu, thì HK lại không chịu nghe các ông. Sau
khi nghe tin HK lật đổ TT Diệm,một nhà báo Mỹ đã phỏng vấn Mao Trạch Đông,ông nói rằng, “ông Diệm
không phải người xấu xa như thế. Cái lỗi lớn lao đưa HK đến chỗ thất bại ----là HK không biết lắng nghe
ông Diệm.”
Trên thực tế HK đã lắng nghe tiếng nói về cơn khủng hoảng Phật giáo,một màn kịch được dàn dựng
và đạo diễn bởi những con sói già ngoại hạng ở Bắc Bộ Phủ đội lốt Phật giáo,chứ không phải Phật
giáo VN,vì thế mới đưa đến bi kịch đẫm máu cho TT Diệm và cả một quốc gia tại MNVN cũng như làm
lung lay tận gốc rễ Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do. HK và cả thế giới làm sao biết được chùa chiền tại
MNVN chính là những nơi an toàn nhất để biến các trung tâm sinh hoạt tôn giáo thành các trung tâm
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sinh hoạt chính trị hoàn toàn bá đạo, với tất cả âm mưu thần sầu quỉ khốc chưa từng thấy trong lịch
sử chính trị vá cách mạng thế giới. Chính các trung tâm này là nguồn gốc đã phát sinh ra những trận
cuồng phong của hỏa mù làm cho mọi quan sát và nhận thức bị bấn loạn hay tê liệt nên không ai còn
khả năng phân biệt đâu là TÔN GIÁO và đâu là CHÍNH TRỊ. Diễn biến cuộc lật đổ TT Diệm lần lượt diễn
ra như sau:
Nhìn vào toàn bộ chính sách của chính quyền Kennedy,gồm hơn 10 điểm nhưng không thấy điểm nào là
muốn lật đổ TT Diệm và chính quyền của ông,mà chỉ muốn đi đến một chính sách hòa giải (conciliatory
approach)) giữa HK và VN cũng như TT Diệm phải có chính sách hòa giải với Phật giáo và các phe chống
đối ông và chính quyền của ông,bằng những thay đổi,cải cách trong chính quyền và phương pháp điều
hành quốc gia để làm dịu tinh hình chính trị quá căng thẳng và rối loạn vì cơn khủng hoảng Phật giáo.
Riêng một số viên chức vô minh trong bộ Ngoại Gia HK kỳ như Averell Harriman,Roger Hilsman,Cabot
Lodge,Mike Forrestal và George Ball lại là những nhân vật chống đối TT Diệm (Anti-Diem Group) rất
mạnh mẽ. Nhóm người này đã có những âm mưu mờ ám riêng của họ để hạ bệ TT Diệm và chính quyền
MN. Động lực thầm kín của nhóm viên chức bộ Ngoại Giao HK này không biết xuất phát từ đâu hay họ
chĩ là những thằng ngốc hữu dụng quá ngây thơ để cho CS lừa bịp và mượn tay họ để triệt hạ những kẻ
thù ghê gớm mà CS không làm gì được,nhưng bởi vì họ căn cứ vào cơn khủng hoảng Phật giáo để âm
mưu với các tướng lãnh MN lật đổ và thảm sát TT Diệm và lật đổ chính quyền VNCH ngay trong lúc các
cuộc họp Tòa Bạch Ốc của TT Kennedy và 5 viên chức cáo cấp nhất trong nhóm cố vấn của chính quyền
Kennedy đang diễn ra thì tin đảo chánh để lật đổ TT Diệm đến với Tòa Bạch Ốc. MacNanamara đưa tay
lên trời than thở: It is too late.
NHỮNG ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA NHÓM VIÊN CHỨC HK TẠI WASHINGTON VÀ SAIGON
Người phát động đầu tiên chủ trương lật đổ TT Diệm là Roger Hilsman,phụ tá của Thứ Trưởng Ngoại
Giao,đặc trách Á Chậu sự vụ là Averell Harriman. Chính Hilsman cám dỗ Harriman nhúng tay vào âm
mưu mù lòa và bẩn thỉu này. Chính viên chức này đã tự ý viết ra một công điện gởi Henry Cabot Lodge,
tân Đại Sứ Mỹ mới đến Việt Nam 2 ngày để thúc đảy tổ chức cuộc đảo chánh. Lodge đến để thay thế
Frederick Nolting vừa về lại Mỹ. Nolting là người rất thông hiểu thực trạng xã hội MN nên rất thông cảm
và vô cùng kính trọng TT Diệm. Nếu Nolting tiếp tục làm Đại Sứ HK tại MN thì chắc chắn TT Diệm không
bị lật đổ,nhưng Nolting cũng không nhìn ra thực chất của cơn khủng hỏa Phật giáo do con sói gia họ Hồ
dàn dựng lên.
Công điện do Hilsman gởi đi cho Cabot Lodge đã lên án ông Nhu như sau :
“Bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng,hoặc là quân đội MN đã đề nghị thiết quân luật hoặc ông Nhu đã
lừa quân đội để ho đưa ra thiết quân luật. Ông Nhu đã ra lệnh cho tấn công vào các chùa…điều đó
chứng tỏ ông Nhu đang nắm vị trí có quyền đưa ra mệnh lệnh. Chính quyền HK không cho phép ông Nhu
nắm quyền hành trong tay ông. Ông Diệm phải tự ông tách rời khỏi ông Nhu và phe cánh của ông Nhu,và
thay thế họ bằng những nhà quân sự và chính trị ưu tú hiện đang có.”
Nếu những nỗ lực đó không đạt được, và ông Diệm vẫn ngoan cố từ chối những đòi hỏi của HK. Như vậy
chúng ta phải cho ông Diệm biết là chính bản thân ông Diệm cũng không bảo đảm được…đồng thời
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chúng ta cũng phải nói với các nhà lãnh đạo quận sự chủ chốt là HK thấy không thể nào tiếp tục ủng hộ
về quân sự và kinh tế cho chính quyền MN được nữa. Bước đầu là ông Diệm phải thả ngay các nhà sư
đang bị giam giữ; bước kế tiếp là loại ông Nhu ra khỏi chính quyền. Chúng tq cho ông Diệm một cơ hội .
Nhưng ông vẫn ngoan cố. Như vậy chúng ta sẽ không thể trợ giúp ông Diệm được nữa. Ông cũng nói cho
vị chỉ huy quân sự là chúng ta trực tiếp hỗ trợ trong lúc lật đổ chính quyền.”
Trên chiếu hướng đó,ông Đại Sứ và những người của chúng ta nghiên cứu về thành phần lãnh đạo,để
thay thế ông Diệm,và nhóm tướng lãnh phải có một kế hoặch vững chắc để chúng ta thay thế ông Diệm
khi cần thiết.”
Sau khi Hilsman đã soạn xong bức công điện,thì vào ngày 21 tháng 8, Averell Harriman người đặc trách
vế Bộ Ngoại Giao đã chấp thuận kế hoặch của Hilsman. Trong khi ấy Mike Forrestal, một thành viên của
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, gởi công điện cho TT Kennedy hiện đang nghỉ tại Hyannis Port…tôi cho ông
biết,nếu ông muốn…giữ lại.
Công điện đã được xác định đã được chuyển giao cho Saigon mỗi ngày. Họ tìm thấy George Ball trên sân
Golf và dặn ông gọi cho TT Kennedy. TT Kennedy nói rằng ông sẽ đồng ý để chuyển tới cho các cố vấn
xem họ có đồng ý không ? George Ball gọi cho Dean Rusk đang ở New York và nói rằn TT đã đồng ý .
Dean Rusk tán thành,mặc dù không có nhiệt tình gì mấy. Harriman muốn biết rõ ý kiến của CIA. Nhưng
McCone đã vắng mặt và đã nói chuyện với phụ ta là Richard Helmsc cũng như Rusk,ngập ngừng và
Harriman cũng đã nói là TT chấp thuận như thế.
Forrestal đã gọi cho Roswell Gilpatrick tại Mỹ và Forrestal cũng nói là là TT Kennedy và TT Ngoại Giao đã
đọc công diện và đã đồng ý.
Riêng McNamara thì cho rằng ông ta và Roswell rất hoang mang lo lắng vì ông Diệm vẫn gia tăng trấn áp
Phật giáo. Cả hai nhân vật này đều nhận thấy thật khó mà tìm ai có thể thay thế ông Diệm trên đất
nước Việt Nam hiện nay. Hai người này đều nghĩ cách tốt nhất là thuyết ông Diệm thay đổi. HK đang
giúp đỡ VN viện trợ tài chánh,khí cụ và cố vấn nên có thể gây áp lực cho ông Diệm thay đổi . Nhưng
McNamar và Ros rất lo lắng vì công điện do Hilsman gỡi đi sẽ đến Saigon vào tối ngày thứ bảy. Khi cố
vấn quân sự của TT Kennedy là Tướng Maxwell Tailor đọc được bức công điện này,ông đã rúng động,đặc
biệt là công điện đã được chấp thuận và đã được gởi đi. Như vậy HK đã thay đổi chính sách với VN ư ?
Còn giải pháp nào nữa không ? Sự thay đổi chính sách này hoàn toàn khác với Maxwell dự trù là phải
làm sao cho thật đúng. Sau này Tailor nhấn mạnh rằng,KHÔNG NÊN CHẤP NHẬN BỨC CÔNG ĐIỆN VIẾT
RA BỞI NHÓM NGƯỜI CHỐNG ÔNG DIỆM tại Washington ( the anti-Diệm in Washington DC). Đây là cái
gì mà Maxwell Tailor cho là “đại xuẩn động” được làm ra khi các viên chức cao cấp nhất của Tòa Bạch Ốc
đang vắng mặt.
Chính TT Kennedy sau này cũng vô cùng hối tiếc và ân hận về bức công điện do Hilsman tự ý gởi đi.
Robert Kennedy cho biết đó là lỗi lầm chính yếu mà anh của ông đã vấp phải. Sự thật là những nhân vật
tại Tòa Bạch Ốc như Roger Hilsman,Averell Harriman và Mike Forrestal đã cố võ mạnh mẽ cho viêc lật đổ
TT Diệm. Đôi khi Hilsman đã đi ra ngoài để truyền bá quan điểm riêng tư của ông. Lỗi lầm này là của
những ai có trách nhiệm kiểm soát và kềm chế khi Hilsman tự ý làm những chuyện “đại ngu xuẩn” như
thế. MacNamara bị rúng động và buồn bực vô cùng khi nhìn thấy những hành động của Hilsman đã dẫn
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đế việc lật đổ chính quyền MNVN và sát hại TT Diệm,khi những hành động này được khởi đi từ các viên
chức vô minh tại Washington DC. Chính sự chia rẽ sâu sắc giữa hai phe bồ câu và diều hâu trong chính
quyền Kennedy khi đang tìm kiếm một đường lối cho TT Diệm và chính quyền VN bằng “cây gậy và củ
carot”---nghĩa là thuyết phục ông Diệm thay đổi và cải cách đường lối chính trị của ông, chứ không lật đổ
TT Diệm và chính quyền của ông.
Những biến cố dồn dập xảy ra liên tục khi bức công điện của Hilsman gởi đi tới Sài Gòn. Trước ngày
nhận được công điện của Hilsman,thì Hery Cabot Lodge đã triệu tập buổi họp để tính toán chuyện làm
như thế nào để tổ chức một cuộc đảo chánh. Lodge quyết định rằng các viên chức HK không nên
chường mặt ra và chỉ địng cho CIA là cơ quan được hướng dẫn thi hành mệnh lệnh từ ông Đại Sứ,chính
là người điều động cuộc đảo chánh. Ông Lodge biết công điện của Washngton đã chỉ dẫn ông để loại trừ
lãnh tụ của MNVN là TT Diệm. Lúc đó ông mới nhậm chức Đại Sứ HK có hai ngày.
Khi ông Cabot Lodge đến Saigon ông đã lên tiếng là ghê tởm những hành động vô nhân đạo của chế độ
ông Diệm với người dân của họ khi tấn công vào các ngôi chùa Phật giáo.ông còn buồn bực nghe dư luận
cho rằng ông Nhu đã tiếp xúc với MBVN để tách quốc gia ra khỏi bàn tay của HK. Khi bức công điện do
Hilsman gởi tới,ông coi đó như một mệnh lệnh của TT Kennedy gởi tới Saigon để khuyến khích các
tướng lãnh MN đứng lên làm cuộc đảo chánh. Sự thật bức công điện đâu có dặn ông làm như thế đâu.
Theo lệnh của Cabot Lodge CIA gởi ngay nhân viên đến gặp Tướng Trần Thiện Khiêm ở Saigon và Tướng
Khánh ở Pleiku. CIA nói với các tướng lãnh là phải loại trừ ông Nhu,nhưng số phận của ông Diệm thì do
các tướng lãnh quyết định.

CHÍNH SÁCH 10 ĐIỂM CỦA CHÍNH QUYỀN KENNEDY CHỦ TRƯƠNG HÒA GIẢI MÀ KHÔNG ĐẢO CHÁNH
LẬT ĐỔ TT DIỆM.
Theo lời kể của Tổng Trưởng Quốc Phòng Mcnamara thì trong lúc Henry Cabot Lodge tại Saigon cùng với
nhóm tướng lãnh MN đang âm mưu tổ chức đảo chánh lật đổ TT Diệm và chính quyền của ông,thì tại
Washington DC hai phe “diều hâu” và “bồ câu” trong chính quyền Kennedy đang thảo luận về tầm quan
trọng là sự ổn định chính trị tại MNVN,và làm thế nào để đạt được sự ổn định đó ? Bên cạnh những diễn
biến dồn dập tại MN là những buổi họp từ tháng này qua tháng khác tại Washington DC.
Những tin tức của báo chí nói đến các cuộc tấn công vào các chùa chiền đã được TT Kennedy đề cập
trước tiên trong buổi họp của chúng tôi tại Tòa Bách Ốc ngày 26 tháng 8. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ
khi bức điện tín do Hilsman gởi đi Saigon. TT kennedy nói là TT Diệm và ông Nhu sẽ có những phản ứng
bất lợi nào đó. HAI NGƯỜI NÀY ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU RẤT TỐT ĐẸP MÀ CHÚNG TA MONG
MUỐN.VÌ THẾ CHÚNG TA KHÔNG NÊN LẬT ĐỔ ÔNG GIẢN DỊ CHỈ VÌ ÁP LỰC CỦA BÁO CHÍ.
Maxwell Tailor cũng nói ông chống lại việc đảo chính. Tailor chỉ cho thấy đám tướng lãnh mỗi người chỉ
nghĩ đến những chuyện riêng tư,dưới cái nhìn của ông HK không nên lựa chọn nhóm tướng lãnh này
cầm đầu quốc gia. Riêng MacNamara hướng mắt ông về phía ĐS Cabot Lodge là tân ĐS phải họp với ông
Diệm và ông Nhu. MacNamara đưa ra hai câu hỏi then chốt rằng:
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Ông ĐS Lodge cần phải nói gì với ông Diệm---nghĩa là chúng ta muốn ông Diệm phải làm gì,nếu chúng ta
“cho phép” ông vẫn nắm giữ quyền hành quốc gia,và HK cần có áp lực gì để đạt được mục tiêu của
mình? Câu hỏi kế tiếp là---ai là người ông Lodge tin tưởng rằng người đó có thể thay thế ông Diệm ?
Đó là những điều cần phải làm thật sáng tỏ---bởi vì nếu chúng ta hỗ trợ và đứng sau lưng người yếu đuối
nắm chức vụ Tổng Thống,HK sẽ phải đối đầu với những tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Theo MacNamara cho biết thì cả hai câu hỏi vô cùng quan trọng trên đều chưa được trả lời,và ông Cabot
Lodge đã không được hướng dẫn để đến Saigon họp với ông Diệm.
Trong lúc Hilsman cứ hối thúc phải hành động ngay bây giờ. Nhưng TT Kennedy đã nói với Hilsman
rằng,TT muốn những buổi họp sắp tới phải có sự hiện diện của cựu ĐS Nolting. Đó là điều Hilsman rất
ghét ,chỉ vì Nolting hỗ trợ TT Diệm rất mạnh mẽ, Hilsman càm ràm rằng,quan điểm của Nolting không
chính xác vì còn nhiều cảm tính. Kennedy đáp lại rằng: “có thể Nolting rất chí lý”
----Cuộc họp ngày 27 thánh 8 đã khai mạc bằng một phúc trình của chuyên gia tình báo lá CIA,đó là
William Colby,người đã mô tả tình hình tại Saigon là yên tĩnh,và những xáo trộn không lan xuống vùng
nông thôn. Một chuyên gia quân sự cố vấn Tòa Bạch Ốc là Tướng Victor Krulak,cho rằng, khả năng quân
sự chống Việt Cộng không suy giảm,nếu có chỉ là tối thiểu không đáng kể. Riêng Bộ Ngoại Giao,Dean
Rusk vẫn chưa thảo luận các vấn đề tại MNVN với ông Diệm. ĐS Nolting góp thêm ý kiến với Maxwell
Tailor,là các tướng lãnh MNVN thiếu sự đoàn kết,và thiếu hẳn khả năng trong vai trò lãnh đạo quốc
gia.
TẤT CẢ NHỮNG Ý KIẾN TRÊN ĐƯỢC TT KENNEDY PHÁT BIỂU LÀ ÔNG ĐÃ NHÌN THẤY KHÔNG CÓ ĐIỂM
NÀO CHỨNG TỎ LÀ CẦN CÓ CUỘC ĐẢO CHÁNH,ngoại trừ đế khi nào tật cần thiết phải có.
TT Kennedy còn nói thêm là chúng ta chưa đi đến chỗ mà một cuộc đảo chánh không thể trì hoãn được
lại được.
Trở lại với Hilsman,hắn nói chờ đợi lâu thì việc lật đổ ông Diệm sẽ trở thành khó khăn. Kết thúc buổi họp
TT Kennedy căn dặn là gởi công điện hỏi Tướng Harkins và Cabot Lodge nên thi hành cuộc đảo chánh
hay ngưng lại ?
---Ngày 28 tháng 8 các viên chứ tại Tòa Bạch Ốc lại gặp lại TT Kennedy.giữa trưa và buổi tối. Vào cuộc
họp buổi trưa MacNamara đưa đề nghị là HK phải có quyết địng vững chắc,hoặc giả là hỗ trợ các tướng
lãnh làm cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm và ông Nhu. George Ball nói rằng,chúng ta không còn lựa
chọn nào khác là ủng hộ các tướng lãnh đảo chánh.
MacNamara đáp lại và nói rằng,chúng ta không nên tiến hành nếu bị động bởi một sức ép nào đó. TT
Kennedy cũng đồng ý là tại sao chúng ta cứ hành động đơn giản chỉ vì tình thế không thể lùi bước.
Đại Sứ Nolting tỏ ra vô cùng lo lắng về chuyện lật đổ TT Diệm,Nolting nói rằng, không thể nào có thể bảo
đảm là chính quyền sau ông Diệm có một nền móng vững mạnh để chiến thắng CS trong chiến tranh.
Ngược lại George Ball không chấp nhận quan điểm của Nolting và hắn lý luận rằng,chúng ta không thể
chiến thắng trong chiến tranh khi còn ông Diệm nắm quyền hành tại MNVN. Vì thế phải loại ông Diệm.
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Harriman đồng ý với George Ball là phải loại trừ ộng Diệm. Harriman nói rằng, chúng ta đã thua tại VN và
phải rút quân nếu cuộc đảo chính lật đổ ông Diệm không xảy ra. Hilsman đổ thêm dầu vào lửa khi hắn
nói,bây giờ không bắt các tướng lãnh MNVN ngưng đảo chánh được.
Để chống lại những quan điểm hiếu thắng ngu xuẩn và vô minh của Hilsman.Harriman và George Ball.ĐS
Noltinh đã đặt lại hai câu hỏi nền tảng chưa được thảo luận và chưa có cậu trả lời cho các câu hỏi
trên.TÌNH THẾ VN SẼ RA SAO NẾU CUỘC ĐẢO CHÁNH THÀNH CÔNG ? Hilsman đã nhìn nhận rằng chúng
ta chưa có một chút dấu hiệu nào chúng tỏ cho thấy là các tướng lãnh có sách lược nào để cai trị quốc
gia khi họ nắm được quyền hành quốc gia.
ĐẠI SỨ NOLTING CHO BIẾT CHỈ CÓ MỘT NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ THỂ ĐOÀN KẾT
TOÀN DÂN VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC GIA ĐỂ CÓ SỨC MẠNH CHIẾN THẮNG CỘNG SẢN.
Đứng trước những ý kiến khác biệt nhau,TT Kennedy cho giải tán buổi họp và sẽ họp lại vào buổi tối.
Vào lúc 6 giờ chiều cuộc họp bắt đầu lại. Trước khi họp TT Kennedy đã gặp trước Dean
Rusk,MacCone,Tailor và MacNamara là những người sáng suốt và thân cận nhất của TT Kennedy, trước
khi gặp những người khác. TT ra lệnh gởi ba công điện đến Saigon. Một của Tailor gởi cho Tướng
Harkins,yêu cần ông cho biết tình thế ra sao,và kế tiếp là hiện nhóm tướng lãnh như thế nào ? Và công
điện thư hai của TT Gởi cho Lodge,yêu cầu ông lượng định lại tính hình. Công điện thứ ba là chỉ định cả
hai người phúc trình vào cuộc thảo luận trưa nay,và phải nói thật rõ chúng ta phải làm gì,chứ không phải
phản ứng của họ ra sao.
Sau đó Dean Rusk đã nhận những câu trả lời của Lodge và Harkins khi chúng ta gặp nhau ngày mai. Họ
đồng ý là chiến tranh không thể thắng được dưới sự lãnh đạo của Diệm. Nhưng Harkins muốn tách ông
Nhu ra khỏi ông Diệm. Dean Rusk kêu gọi HK nên quyết định,hay là dặn Harkins hỗ trợ CIA làm việc với
các tướng lãnh MN. Riêng MacNamara Nói : “Tôi không thấy triển vọng nào trong sự thay đổi”.
“Các lãnh tụ quận sự MN đang bận bịu với ý đồ tranh quyền cướp nước,nhưng chưa có một chút khả
năng để điều hành guống máy quốc gia .
“military leaders are now thinking of military junta,and not yet have a little capable of running of
government for long”
Nolting cho biết Cabot lodge vẫn chưa có lần nào nói chuyện quan trọng với ông Diệm. Theo
MacNamara, ông Lodge không muốn có cuộc họp với ông Diệm,vì cấp trên của ông tại Bộ Ngoại Giao
chưa ra lệnh cho ông có cuộc họp như vậy.
TT đã cho phép gởi công điện cho Lodge nhấn mạnh vào 2 điểm: Tướng Harkins phải bảo đảm là CIA
phải đại diện cho chính sách của HK,nhưng HK phải biết chính sách và chương trình hành động của các
tướng lãnh trước khi họ ra tay hành động,và cuộc gặp gỡ ông Diệm lần cuối vẫn chưa quyết định. TT
Kennedy đã dặn ông Lodge rằng:
“Điểm ông cần lưu ý là với tư cách Tổng Tư Lệnh Quân Đội Quốcc Gia ( Commander in Chief ),với trách
nhiệm Hiến Páp của riêng tôi,trên cương vị đó tôi cần nhấn mạnh với ông. Cho đến khi nào chúng ta ra
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dấu cho các tướng lãnh đứng lên hành động,TÔI PHẢI DỰ TRÙ QUYỀN THAY ĐỔI CHIỀU HƯỚNG và dự
trù có những hướng dẫn như vừa qua. Trong lúc phải hết sức cảnh giác…về những hậu quả như một
phản xạ…TÔI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THAY ĐỔI NÀO nếu có sự bấp bênh…”
TT Kennedy đã đề nghị là ông Lodge phải nói với TT Diệm là sự đàn áp Phật giáo sẽ làm cho HK không
còn ủng hộ ông nữa,và chúng ta đề nghị với ông ĐS là ông Diệm cần có sự nhượng bộ cho Phật giáo yên.
MacNamara hoàn toàn đồng ý và nhấn ,mạnh tầm quan trong là phải có những cuộc trao đổi của ĐS
Lodge và Harkins cũng như chính quyền MNVN. Lẽ ra những điều quan trọng phải làm như thế,chứ
không phải chậm trễ như khi gởi công điện ngày 24 tháng 8.
Trong giữa cơn hỗn loạn vào ngày 2 tháng 9,CBS đã phỏng vấn TT Kennedy: “Thưa TT chúng ta chỉ có
một cuộc chiến tranh nóng tại VN,và cho thấy rõ là chúng ta gặp quá nhiều khó khăn” TT Kennedy trả lời
rằng: “Tôi không nghĩ như vậy,cho đến khi nào chính quyền VN có những nỗ lực lớn lao tìm kiếm sự hỗ
trợ của quần chúng thì chiến tranh có thể thắng được tại VN”.
Trong một phân tích sau cùng có nói,đó là cuộc chiến của người VN. Họ là người chiến thắng hay chiến
bại. Chúng ta có thể giúp họ,cung cấp cho họ dụng cụ,có thể gởi cố vấn tới,nhưng họ phải tự chiến
thắng---đó là những người VN…để chống lại CS...
---Phiên họp ngày 3 tháng 9 với sự thỏa thuận rằng ĐS Cabot Lodge phải gặp ông Diệm để thảo luận về
các chủ đề đã đưa ra ngày 31 tháng 8 trong Hôi Nghị của Bộ Ngoại Giao.
Ngày 6 tháng 9 ông Lodge vẫn chưa gặp ông Diệm. Robert Kennedy cho rằng HK sẽ thua cuộc chiến này
nếu vẫn giữ ông Diệm.Dean Rusk cho rằng nếu CS chiến thắng chiếm MNVN,Hk sẽ gặp nguy hiểm.
Maxwell Tailor nhắc mọi người rằng ,ba tuần trước đây.chúng ta cẫn tin tưởng là có thể chiến thắng
chiến tranh khi có ông Diệm.
___Vào ngày 10 tháng 9 có cuộc họp nhưng vẫn chưa có một giải pháp rõ ràng cho sự thay đổi,nên đề
nghị trở lại 3 tuần trước đây.
Averell Harriman không đồng ý. Ông ta ta nói,ông Diệm đã tạo ra tình thế hiện nay,và vì thế mục tiêu
của chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tại VN,nếu ông Diệm còn nắm giữ quyền hành. Cuộc họp
chấm dứt vớ sự bất đồng ý kiến.
Ngày kế tiếp Cablot Lodge gởi công điện về Washington nói rằng: “tình thế trở nên tồi tệ quá nhanh
chóng…và đã đến lúc HK phải xử dụng biện pháp trừng phạt là phải lật đổ chính quyền hiện tại,và xây
dựng một chính quyền khác”. Trong khi đó Dean Rusk cho rằng Lodge chưa đưa ra được một chương
trình nào cho ông Diệm. Mấy ngày sau có cuộc họp tại BNG có mặt của John MacCone và hai viên chức
CIA vừa từ VN về Mỹ.hỏi hiện nay kế hoặch đảo chánh ra sao ? Các viên chức CIA nói tổng quát: cả đều
thiếu sự hiểu biết kế hoặch tiếp theo”.
MacNamara gởi công điện cho Cabot lodge dặn là nên đi đế hòa giải ( conciliatory approach) và yêu cầu
Lodge cho biết quan điểm của ông.
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Sau buổi họp với các cố vấn thân cận nhất vào ngày 17 tháng 9 TT kennedy đã gởi cho Cabot Lodge
một công điện Hòa giải (conciliatory cable).
1----Cuộc họp trên cấp độ cao cấp nhất hôm nay đã chấp thuận hành động tóm lược như sau : Chính
quyền VN phải thiết lập một chương trình đưa cho HK xem,nếu có thể thì đưa ra những cải cách và
những thay đổi cần thiết về nhân sự để Mỹ tiếp tục hỗ trợ VN,và đưa ra ý kiến cho HK biết vế chiến
tranh chống VC. Những phúc trình qua công điện về chương trình và kế hoach này để ông Lodge suy
nghĩ và bình luận trước khi có quyết định sau cùng.
2---Chúng ta chưa nhìn thấy cơ hội thuận tiện để dẹp chính quyền hiện tại trong môt tương lai gần.đề
nghi tạo áp lực để chính quyền cải thiện thì sẽ tiếp tục được Mỹ ủng hộ.Phải cố gắng đạt được mục tiêu
đó.
3---Chúng ta chia sẻ quan điểm với ĐS Lodge…tốt nhất là duy trì vị trí thương lượng.,có kết quả rõ ràng
thì HK sẽ trợ giúp chính quyền VN khi ông ĐS yêu cầu. Ông ĐS có quyền hoãn lại trợ giúp tiếp liệu hay tài
chánh.
4---Ông ĐS nên đưa cho chính quyền VN lời bình phẩm của ông,và liệt kê những việc mà chính quyền VN
phải làm theo mệnh lệnh ông ĐS đưa ra cho họ.
a—TT Diệm nên ra lệnh cho các viên chức chính quyền trở lại làm việc,và phải chú tâm vào việc
làm sao chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. TT Diệm nên mở rộng tấm lòng,và thái độ bao dung với
các thành phần chống đối để có sự hỗ trợ của họ. Một tinh thần hòa giả thực sự với những người mà
TTDiệm đang lãnh đạo sẽ làm cho chính quyền VN tốt đẹp hơn. Trừng phạt khắc khe
hoặc thái độ độc đoán chỉ đưa đến sự chống đối mạnh hơn
b----Những người Phật giáo và các sinh viên, hãy thả họ ra và đừng đụng chạm tới họ nữa. Làm như thế
sẽ vãn hồi được trật tự để lo cho chiến tranh.
c----Đối với báo chí hãy để cho họ tự do bày tỏ. TT Diệm sẽ bị chỉ trích và ông phải hòa dịu với báo chí và
hợp tác với báo chí trong và ngoài nước. Đây là lúc tìm lại sự kính trọng trong vai trò lãnh đạo của TT
Diệm. Khi báo chí bị khó khăn và bị đàn áp sẽ gây nhiều trở ngại cho chính quyền
d---Cơ quan mật vụ và cảnh sát,phải tự chế trong vai trò của họ để chú trọng vào việc chống CS,chứ
đừng chống lại các thành phần đối lập. Đây là lúc tìm lại sự hòa giải hòa hợp. Sau đó sẽ tìm được sự ổn
định chính trị.
e---Phải thay đổi thành phần nội các để đưa vào những người trong sạch,phải chấm dứt sự bất bình của
người dân.
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f---Phải tổ chức lại các cuộc bầu cử,phải có tự do và mở rộng sự quan sát.
g---QH phải được triệu tập ngay sau những cuộc bầu cử. Chính quyền phải đệ trình các chính sách cho
QH và chính quyền phải được niềm tin của QH.
5----Những cải cách đặc biệt phải chính đáng để không có tác động xấu xa vào tinh hình đất nước,phải
cải cách thực sự mới có sự thuyết phục,phải giảm bớt tầm ảnh hưởng của ông Nhu,vì ông mà nhiều
người không thích chính quyền. Yêu cầu ông Nhu rời Saigon,tối thiểu là một cuộc nghỉ hè dài hạn.
Phảo cô gắng.
6---Chúng tôi thấy ông ĐS chần chừ tiếp xúc với ông Diệm cho đến khi nào có điều cần nói. Chúng tôi tin
là việc tiếp xúc với ông Diệm,tôi thiểu cũng biết tin tức quan trọng và thuyết phục ông ta thay đổi. Chúng
tôi hiểu ông Diệm là người bướng bỉnh khi có sự va chạm giữa ông và chúng ta.
7---Trong khi có sự lo lắng gia tăng về khía cạnh quân sự trong hai ý nghĩa làm cho tiến bộ thêm vế quân
sự và QH tiếp tục hỗ trợ. Để đạt những nhu cầu này.TT đã quyết địng gởi TTQP MacNamara và Tướng
Tailor đến VN vào đầu tuần tới. Cần nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quân sự (military Mission),và tất cả các
quyết địmh chính trị qua đại diện của TT Kennedy để đặc trách nhiệm vụ này.

TỔNG TRƯỞNG QUỐC PHÒNG McNAMARA VÀ TƯỚNG MAXWELL TAILOR TRƯỚC TÌNH HÌNH CHÍNH
TRỊ RỐI LOẠN TẠI SÀI GÒN.
Vào ngày 23 tháng 9 TT Kennedy đã ký vào bản chỉ dẫn hai vị đặc sứ của TT là McNamara và Tailor về
những việc họ phải làm khi đến VN 10 ngày để xem xét thật kỹ tình hình hiện tại tại đây.
“Thuận tiện nhất là phải ghi xuống những mục tiêu của ông khi viếng thăm VN. Tôi yêu cầu ông vì tôi
muốn ông đánh giá thật kỹ những nỗ lực quân sự và bán quấn sự để đánh bại VC. Chương trình phát
triển sau chuyến công vụ của Maxwell Tailor và việc phải làm đặt dưới sự điều khiển của ông những kết
quả đưa đến cho ông,tối thiểu về tình hình hiện tại. Những biến cố xảy ra tại VN bây giờ
cần đặt ra những tra vấn nghiêm trọng với tình thế hiện nay và triển vọng thành công
trong chiến tranh với VC,vẫn còn đủ hiệu năng trong tương lai với những nỗ lực
này,ngoại trừ có những cải cách chính trị tại MNVN. Trong bối cảnh đó tôi muốn ông
lượng định lạị tình hình. Nếu sau khi xem xét mà thấy không có nhiều triển vọng thì tôi
muốn biết quan điểm của ông; theo ông thì HK phải làm gì với chính quyền MNVN ? Và
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chính quyền của chúng ta cần có những bước ra sao để hướng dẫn người VN hành
động.”
Đại Sứ Cabot Lodge sẽ tham gia để hỗ trợ nhiệm vụ này,và tôi trông chờ sự trao đổi chặt chẽ những
quan điểm của các ông. Khi ông quan sát các vấn đề quân sự và bán quân sự ông nên
tham khảo với ông Lodge về những tra vấn các vấn đề liên quan đế chính trị xã hôi. Tôi
cũng mong ông tìm hiểu đường lối của ông Lodge và những phương tiện để trợ giúp cho
MNVN,và hỗ trợ cho những mục tiêu chính sách đối ngoại của HK chính xác hơn.
Tôi trao bức thơ của tôi gởi cho ông gởi cho TT Diệm,từ đó ông và ông Đại Sứ sẽ thảo luận với nhau.
Nên mời TT Diệm sau cuộc thảo luận của các ông.
Trong câu hỏi của tôi về sự tiến bộ quân sự trong chiến tranh tại MNVN là quan tâm hàng đầu của tôi và
trong khi thi hành nhiệm vụ này nên dành nhiều thì giờ cần thiết để nghiên cứu không
chỉ ở Sài Gòn mà nghiên cứu cả trên chiến trường nữa.
Theo MacNamara cho biết là TT Kennedy cho biết điều cần thiết nhất là phải đến gặp TT Diệm hai lần,Và
nếu MacNamara và Tailor thấy cần phải có những cải cách,và thay đổi nền tảng để đạt
được sự chiến thắng trong chiến tranh. MacNamara phải nhấn mạnh đến những kết
luận thật vững vối ông Diệm.
TT Kennedy coi như bức thơ này là một bảng chỉ dẫn MacNamara,như cũng như một chứng từ để chỉ
cho mọi người thấy và nói với tât cả: “Đây là những gì mà TT muốn chúng tôi phải làm”.
Nhưng nhóm người hoạt động âm thầm chống ông Diệm tại Washington DC (anti-Diệm group in
Wasington DC )đã và đang tiếp tục hoạt động để thi hành đường lối chống ông Diệm
riêng của họ. Điều mà cả MacNamara và Tailor không biết là Roger Hilsman đã gởi cho
Cabot Loge một công điện riêng sau khi đã đọc bản mà TT chỉ dẫn cho hai đặc sứ của
ông đi VN. Nội dung bức công điện này như sau :
“Dear Lodge,tôi và Mike Forrestal gởi bức công điện này cho ông…tôi cảm thấy có nhiều người quanh
đây chống lại quan điểm của chúng ta là Diệm phải bị lật đổ bởi một cuộc đảo chánh
và nếu ông ở Sài Gòn và chúng tôi trong Bộ Ngoại Giao kiên định lập trường,dù có
nhiều người quanh đây không đồng ý. Mike Forrestsl sẽ nói thêm với ông. Tại
Washington DC cả nhóm sẽ trợ giúp ông hành động”
Trong lúc TT Kennedy trao MacNamara và Tailor bản chỉ dẫn những việc phải làm khi đến điều tra tính
hình VN,thì đằng sau Roger Hilsman gởi công điện riêng cho Cabot Lodge đưa ra
những điều mà chính quyền Kennedy không hề quyết định đưa ra,nhóm này cho rằng
HK phải đối đầu với một tình hình nghiêm trọng càng ngày càng tồi tệ,vì thế đòi hỏi
phải có hành động lật đổ ông Diệm.
Sau này MacNamara cho rằng Hk đã có những lỗi lầm như sau :
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1---Lỗi của TT Kennedy la không đoàn kết được trước sự chia rẽ trong chính quyền của ông. Khi đối đầu
với những việc làm mờ ám và xấu xa của những người tại Washington DC. Với nhóm
người này ông đã chần chừ không cương quyết quá lâu.
2---TT Ngoại Giao Dean Rusk đã thất bại trong viêc quản trị Bộ Ngoại Giao,và giám sát chặt chẽ việc làm
của Henry Cabot Lodge,và ông cũng không tham dự các buổi họp với TT Kennedy và Tòa
Bạch Ốc.
MacNamara đưa ra hai câu hỏi căn bản nhất, HK có thể cùng với TT Diệm để chiến thắng trong chiến
tranh tại VN không ? Câu hỏi kế tiếp. Nếu không thể cùng với ông Diệm chiến thắng
trong chiến tranh,thì thay đổi ông bằng người khác có tốt đẹp hơn ông Diệm không ?
Theo nhận định của MacNamara thì,chính quyền Ngô Đình Diệm sẽ chiến thắng cs nếu ông đoàn kết
được toàn dân Việt Nam.
Trong chuyến viếng thăm VN 10 ngày,MacNamara và Tướng Tailor nhắm vào những mục chính xác như
sau :
1---Làm sao gỉải thích được giữa những phúc trình trái nghịch và mâu thuẫn với nhau khi phúc trình về
VN gởi về Washington DC ? Phúc trình nào đúng,phúc trình nào sai ?
2---Hệ quả nào đưa đến từ sự chống đối TT Diệm của các thành phần chống đối như sinh viên,học
sinh,quân nhân,các viên chức chính quyền và quần chúng tại MNVN ?
3---Những ai nắm giữ quyền kiểm soát các Ấp Chiến lược tại các vùng nông thôn ? Chúng ta xét đoán
những việc làm này trên tiêu chuẩn nào và sự xét đoán có chính xác không ?
4---Ông Diệm và ông Nhu đã có những thay đổi vế phương diện tinh thần và thay đổi qua những hành
động của họ của họ như thế nào ?
5---Ông Diệm có thể nắm giữ quyền hành chính trị một cách hữu hiệu được nữa không ? Có những yếu
tố nào chứng tỏ là ông Diệm đang mất dần ảnh hưởng quyền hành và quyền thế của ông
không ?
6---Nếu ông Diệm vẫn nắm giữ quyền hành quốc gia thì những nỗ lực trong chiến tranh có khả quan hơn
hay tồi tệ hơn ?
7---Nếu chúng ta kết luận rằng ông Diệm phải thay dổi đường hướng hiện nay,chúng ta sẽ xử dụng áp
lực kinh tế,quân sự và chính trị như thế nào để buộc ộng Diệm phải thay đổi ?
Theo MacNamara cho biết để tìm kiếm những câu trả lời cho bảy câu hỏi trên,hai Đặc Sứ của TT
Kennedy cần vận động rộng lớn những ý kiến đóng góp của giới quân sự MN ở mọi cấp
độ, giới quân sự Mỹ tại VN ở mọi cấp độ,các thành phần báo chí,các quan sát viên ngoại
quốc, các ông Đại Sứ của các nước tại MNVN,các thương gia Pháp Mỹ,các lãnh tụ lao
động, các thành viên Hội Đồng Kiểm Soát Quốc Tế,các giáo sư đại học, các tu sĩ. Mỗi
buổi sánh hai vị Đặc Sứ này đều gặp gỡ đủ mọi thành phần kể trên xem mọi người nói
12

lên quan điểm của họ như thế nào về TT Diệm,ông Nhu,chính quyền MN và tình hình
chung vế quân sự, chính trị,xã hội và chiến tranh.
MacNamara cho biết trong thời gian 10 ngày đến VN điều tra tình hình MNVN tại chỗ. Mỗi buổi sáng
đều có những buổi gặp gỡ tất cả mọi thành phần để trao đổi quan điểm với từng
người.Họ đã tổ chức hơn một chục buổi họp. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 9.
Sau đó MacNamara đúc kết những ý kiến chính yếu trong các cuộc gặp gỡ và trao đổi quan điểm với mọi
người:
1---Các giáo sư đại học cho rằng lúc đầu họ rất tin tưởng là HK nên làm việc chặt chẽ với ông
Diệm,nhưng cơn khủng hoảng Phật giáo đã khiến họ thay đổi; tuy nhiên tất cả những
hành động thay đổi chế độ sẽ nguy hiểm vô cùng.kể cả đảo chánh vá ám sát chỉ thành
công 50/50 mà thôi. Họ cho rằng nếu HK để CS chiếm được MNVN thì không còn lãnh tụ
nào ở Á Châu còn tin vào HK nữa.
2---Một tu sĩ cho rằng sự đàn áp sinh viên trí thức và những người chống đối làm cho một số người đi
theo VC,số còn lại theo khuynh hướng trung lập. Vị tu sĩ này chỉ trích HK là không có
tiếng nói đoàn kết tại Sài Gòn nên làm cho người VN rất lúng túng không biết làm sao.
3---Một viên chức CIA là John Richardson cho rằng ông Diệm là một nhà ái quốc,đạo đức đánh kính
trọng. Lời cuối của Richardson là…”ông không thấy có ai ở VN có thể thay thế ông
Diệm được.”.
TỔNG TRƯỞNG QUỐC PHÒNG McNAMARA, TƯỚNG TAILOR VÀ TT DIỆM.
Cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm MNVN của MacNamara và Tướng Tailor trong 10
ngày là cuộc gặp gỡ giữa năm người là MacNamara,Maxwell Tailor, Tướng Tư Lệnh
Quân Đội Mỹ tại MN là Tướng Harkins và ĐS Cabot Lodge với TT Diệm tại Dinh Gia Long.
Cuộc gặp gỡ quan trọng này kéo dài 3 tiếng đồng hồ,sau đó là bữa cơm tối.
Theo MacNamara cho biết trong 2 giờ đầu ông Diệm đã thao thao bất tuyệt nói về chính sách sáng suốt
của ông, và sự tiến bộ trong chiến tranh. TT Diệm đã chỉ tấm bản đồ để nói về những
hoạt động của ông.
Cuối cùng MacNamara nói với ông Diệm HK thành thật muốn giúp đỡ MNVN đánh thắng CS. Tất cả
những gì nước Mỹ làm là để giúp VN. MacNamara đã đồng ý là có sự tiến bộ trong chiến
tranh. Nhưng HK rất lo lắng về những hỗn loạn chính trị. MacNamara đã nhấn mạnh đến
sự hỗn loạn và đàn áp sẽ gây nhiều tai hại cho những nỗ lực của chiến tranh và sự trợ
giúp của HK. Vì thế phải chấm dứt đàn áp và vãn hồi hỗn loạn chính trị. Trong lúc đó TT
Diệm chối bỏ những nhận định của MacNamara. TT Diệm đã nói về những xấu xa của
giớ báo chí khi tấn công vào ông và gia đình ông. TT Diệm cho rằng tất cả chỉ vì HK đã
hiểu lầm tình hình thực sự của MNVN (the US misunderstanding of the real situation in
South VN). TT Diệm đã thống trách sinh viên còn quá non nớt,chưa được huấn luyện để
có trách nhiệm,vì vậy mà phải bị giam giữ. Riêng cơn khủng hoảng Phật giái thì TT Diệm
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thừa nhận một phần trách nhiệm trong cơn khủng hoảng Phật giáo,và rằng TT Diệm đã
“quá tử tế” với Phật giáo.
KẾT THÚC CHUYÊN VIẾNG THĂM MNVN 10 NGÀY.
Hai vị Đặc Sứ HK MacNamara và Tướng Tailor sau 10 ngày viếng thăm VN, và vào ngày 2 tháng 10 đã bay
trở về Washington để viết phúc trình cho TT Kennedy với sự trợ giúp của phụ tá BQP và
ANQG là William Bundy:
KẾT LUẬN
1---Những hoạt động quân sự đã có nhiều tiến bộ khả quan và sẽ tiếp tục tiến bộ hơn nữa.
2---Những căng thẳng chính trị làm cho ông Diệm và ông Nhu có thể mất dần ảnh hưởng của quần
chúng.
3---những hành động đàn áp gia tăng của ông Diệm-Nhu thể làm thay đổi tình hình khả quan quân sự
hiện nay. Mặt khác nếu chính quyền có nhưng biện pháp ôn hòa hơn để kiểm soát và
điều hành guồng máy quôc gia có thể làm cho sự căng thẳng chính trị giảm bớt. Triển
vọng thay đổi chính quyền chỉ có thể là 50/50. TRÊN HẾT CHỈ CÓ MÔT CHÍNH QUYỀN
VỮNG MẠNH MỚI CÓ THỂ THỐNG NHẤT Ý CHÍ CỦA TẤT CẢ CÁC VIÊN CHỨC CHÍNH
QUYỀN THÀNH MỘT KHỐI KEO SƠN ĐỂ TIẾP TỤC DUY TRÌ TRẬT TỰ VÀ ỔN ĐỊNH.
NHỮNG ĐỀ NGHỊ CỦA HAI ĐẶC SỨ MAcNAMARA VÀ TAILOR.
----Tướng Harkins duyệt xét lại những thay đổi quân sự cần thiết với ông Diệm để hoàn tất cuộc chiến
đấu tại vùng phía Bắc và miền Trung tới cuối năm 1963 và vùng Cửu Long vào năm 1965.
----Thành lập một chương trình huấn luyện cho người VN những chức năng then chốt do các viên chúc
HK đảm nhận để phía VN có thể chu toàn chức năng của họ vào cuối 1965,và có thể bắt
đầu rút quân vào thời điểm đó.
-----Song song với chương trình huấn luyện cho VN nắm lấy các chức vụ quân sự trọng yếu. Bộ Quốc
Phòng nên tuyên bố trong một tương lai gần là HK sửa soạn rút 1000 viên chức quân sự
vào cuối 1963.
----Để cho ông Diệm biết thái độ bất đống với ông Diệm…bằng cách.
-----không hỗ trợ tài chánh cho những chương trình phát triển của ông Diệm.
----Tiếp tục duy trì mối tương quan liên hệ trên căn bản bắt buộc ông Diệm phải điều chỉnh lại các chức
vụ cao cấp trong chính quyền,giảm thiểu sự đàn áp,cải thiện quân sự sao cho có hiệu
năng hơn. Có thể chúng ta sẽ có quyết định cho 2 đến 4 tháng nữa.
----chúng ta sẽ không có sự khuyến khích nào về một sự thay đởi trong chính quyền. Chúng ta phải đặc
biệt nhấn mạnh chúng ta không tin tưởng vào một hành động để tổ chức đảo chánh
sẽ diễn ra trong thời gian đó.
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We particularly emphasize we did not believe action to organize a coup by that time.
Khi hai Đặc Sứ của TT Kennedy từ VN về Washington DC sau 10 ngày đế MNVN điều tra tình hình tại chỗ.
Sau đó TT Kennedy đa cho triệu tập HĐANQG vào buổi tối để thảo luận vế các phúc trình
của MacNamara và Maxwell Tailortrong vòng một tuần lễ. TT Kennedy đã tóm tắt điểm
mà ông tin tưởng,ông nói rằng:
CHÚNG TA CẦN CÓ MỘT PHƯƠNG THỨC HỮU HIỆU ĐỂ THUYẾT PHỤC ÔNG DIỆM THAY ĐỔI BẦU KHONG
KHÍ CHÍNH TRỊ TẠI SÀI GÒN ( we need to find effective ways of persuading Diem to
change political atmosphere in sagon ). Ông nhấn mạnh là chúng ta cần sự đoàn kết
trong chính quyền cuối cùng cho vấn đề VN. Ông nói: “ bây giớ chúng ta đã có một
chính sách và một bản phúc trình mà tất cả chúng ta đã đồng ý “.
ÂM MƯU TỔ CHỨC ĐẢO CHÁNH LÀM NGƯỢC LẠI CHÍNH SÁCH CỦA TT KENNEDY VÀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ
SÁNG SUỐT CỦA MAcNAMARA VÀ MAXWELL TAILOR.
Trong chính sách 10 điểm của TT Kennedy đã đưa ra ở phần trên cũng như những đế nghị sáng suốt của
hai vị Đặc Sứ của HK sau chuyến viếng thăm VN 10 ngày,TT Kennedy đã nhấn mạnh rằng,
“không làm gi để khuyến khích có hành động thay đổi chính quyền tại Miền Nam Việt
Nam”.
NHỮNG ÂM MƯU MỜ ÁM THÂM ĐỘC CỦA 5 NGƯỜI MỸ CỰC KỲ VÔ MINH HÔN ÁM TRONG NHÓM
ANTI-DIỆM GROUP TẠI WASHINGTON ĐÃ ĐỂ LẠI NHỮNG THẢM HỌA KINH HOÀNG
CHO ĐỒNG MINH VÀ CHO NƯỚC MỸ RA SAO ?
Nhóm anti-Diem group in Washington gồm những ai ? Đó là những người mà dưới cái nhìn của Tổng
Thống Lyndon Johnson là “lũ trời đánh thánh đâm,ác ôn côn đồ” gồm có Henry Cabot
Lodge,Averell Harriman.Roger Hilsman.Mike Forrestal và George Ball.
Theo MacNamara cho biết,trong một công điện của Lodge gởi từ VN cho MacCone,viên chức CIA tại Tòa
Bạch Ốc ngày 25 tháng 10, Đại Sứ Lodge đã kêu gọi rằng,các tướng lãnh MN đã có một
kế hoặch đặt ra để thi hành cuộc đảo chánh. Lodge cho rằng, “chúng ta không nên ngăn
cản cuộc đảo chánh của các tướng lãnh đó (we should not thwart a coup ). Lý do Lodge
viện dẫn là tối thiểu là chính quyền sắp tới do các tướng lãnh lãnh đạo sẽ không tồi tệ
và quờ quạng (bungle and stumble) như chính quyền hiện nay của Diệm. MacCone đã
theo lời của TT Kennedy nói cho ông Lodge biết trong ngắn hạn: nên ngăn cản cuộc đảo
chánh.Chúng ta nên hoãn lại để duyệt xét lại những chương trình và kế hoặch của các
tướng lãnh,và nên bỏ ngay bất cứ nỗ lực nào khi xét thấy không có triển vộng thành
công.
Trong khi đó tại Tòa Bạch Ốc,các viên chức cao cấp nhất của chính quyền Kennedy đã có một buổi họp
liên tiếp 4 ngày liền; trong dịp này MacNamara đã tra vấn các viên chức HK đang có mặt
tại Sài Gòn có chủ trương đặt kế hoặch cho cuộc đảo chánh lật đổ TT Diệm. Ngay cả
Tướng Harkins cũng có thể không biết Tòa Đại Sứ và cơ quan CIA đang làm gì ? Tại Tòa
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Bạch Ốc Robert Kennedy nói rằng: “hỗ trợ một cuộc đảo chánh có nghĩa là trao MNVN
và tương lai của vùng ĐNA vào tay một số người nào đó,họ gồm những ai và họ có
những ý định gì,chúng ta không biết”> Maxwell Tailor đồng ý với Robert Kennedy,Tailor
nói rằng,”ngay cả khi cuộc đảo chánh thành công thì cũng gây trở ngai cho những nỗ
lực trong chiến tranh với một chính quyền mới không có kinh nghiệm lãnh đạo và
quản trị guống máy công quyền”.
MacCone cũng biểu đồng tình với Robert Kennedy và Tailor là không nên có cuộc đảo chánh lật đổ TT
Diệm và ông Nhu. Sau đó cuộc họp giải tán và họp vào buổi tối. TT Kennedy,theo tiết lộ
của MacNamara thì TT Kenndy chưa bao giờ biểu đồng tình với thái độ hiếu chiến và vô
minh của Cabot Lodge trong việc đảo chánh lật đổ TT Diệm. MacCone gởi tới VN một
công điện và dặn ông là đưa bức công điện nói về âm mưu đảo chánh của các tướng
lãnh.
Sau khi coi bức công điện đó,Harkins bừng bừng nổi giận gọi ngay cho Tailor tại Washington DC và la
toáng lên là tại sao không thông báo cho ông biết về cuộc đảo chánh,trong lúc Harkins
chống lạ cuộc đảo chánh,Harkins nói rằng,”ông không nhìn thấy lãnh tụ nào có thể thay
ông Diệm để có một sức mạnh kiên cường như ông Diệm,đặc biệt là trong hàng ngũ
tướng lãnh VN thì làm gí có được sự kiên cường như ông Diệm. chúng ta không thể
thay ngựa giữa đướng hấp tấp như thế này. Điều mà chúng ta phải làm là thuyết
phục ngực thay đổ đường hướng cũng nhu thay đổ phương pháp hành động”
We not try to change horse so quickly but that we continue to take persuasive actions that will make the
horse change their course and method of action.
PHẢN ỨNG CHỐNG LẠI CHÍNH SÁCH HÒA GIẢI CỦA CHÍNH QUYỀN KENNEDY CỦA NHÓM ANTI-DIEM
GROUP.
Đại Sứ Cabot Lodge đã chống lại những quan điểm “không đảo chánh” của đa số viên chức cao cấp nhất
trong chính quyền Kennedy. Ông Lodge cho rằng HK đã ngăn cản một cuộc đảo chánh,vì
ông Lodge căn cứ vào những bằng chứng ngụy tạo hay được thổi phồng của CS đưa
ra,nên ông nói,” HK đừng nên nghĩ là có quyền lực để trì hoãn hoặc không muốn thấy
cuộc đảo chánh”.
Sau đó MacCone đã gọi cho ông Lodge và nói với ông ta rằng: “ Chúng tôi không chấp nhận trên căn bản
trong chính sách của HK là chúng ta không có quyền lực để trì hoãn hay không muốn
thấy cuộc đảo chánh lật đổ TT Diệm diễn ra.. Chúng tôi tin rằng…ông nên làm việc này--là thuyết phục các tướng lãnh VN ngưng ngay cuộc đảo chánh hoặc phải hoãn lại khi
chưa nhìn thấy triển vọng thành công.”
Đại Sứ Henry Cabot Lodge đã chọn thời khóa biểu để rời Sài Gòn về Washington DC để nhận những
hướng dẫn của chính quyền Kennedy vào ngày 1 tháng 11-1963. Trước khi bước lên máy
bay ông Lodge đã gặp ông Diệm cùng với Đề Đốc Felt. Trong lần gặp gỡ này TT Diệm đã
nói với ông Lodge rằng: “ Xin ông vui lòng thưa với TT Kennedy rằng,tôi là một người tốt
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và ngay thẳng có những câu hỏi xây dựng bây giờ hơn là sau khi chúng ta mất hết mọi
thứ…xin thưa với TT rằng,tôi sẽ đónh nhận tất cả những đề xướng của TT một cách hết
sức nghiêm chỉnh và mong là sẽ làm theo đúng những gì mà TT muốn chúng tôi
làm,nhưng chúng tôi cần có thời gian.”Lời cuối cùng của TT Diệm nói với con cáo già
Henry Cabot Lodge rằng: “ Tell us what you want and we will do it “.
TỔNG THỐNG DIỆM ĐANG SẴN SÀNG LÀM THEO CHÍNH SÁCH HÒA GIẢI CỦA CHÍNH QUYỀN KENNEDY
YÊU CẦU… và TT Diệm khẩn khoản nói trong nghẹn ngào yêu cầu Kennedy… “tell us
what you want and we will do it”…NHƯNG TRỜI ƠI ĐẤT HỠI . IT IS TOO LATE…TIẾNG
SÚNG OAN NGHIỆT CỦA ĐẢO CHÍNH CỦA CÁC TƯỚNG LÃNH TẠI VN ĐÃ VANG
LÊN…làm tiêu tan tất cả mọi nỗ lực hòa giải tốt đẹp giữ TT Diệm và HK…và dập tắt
luôn tấtcả mọi hy vọng và triển vọng của hiện tại và của tương lai tốt đẹp cho một dân
tộc đau khổ vì chiến tranh và cho tương lai của Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do.
…Tiếng súng của các tướng lãnh MN đã vang lên và làm rung chuyển Tòa Bạch Ốc ngay trong lúc TT
Kennedy đang ngồi thảo luận với tất cả viên chức cao cấp nhất trong chính quyền và
HĐANQG để tìm kiếm những giải pháp thỏa đáng nhất hầu giúp TT Diệm và chính quyền
MN đứng vững trong cơn khủng hoảng chính trị tơi bời do cơn khủng hoảng Phật giáo
tạo nên để dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh chiến thắng CS và vãn hồi trật tự và ổn định
cho MNVN.
Khi Tòa Bạch Ốc vẫn còn đang thảo luận sôi nổi thì…bỗng nhiên có bức công điện từ VN gởi về Bộ
Ngoại Giao ngày 1 tháng 11. Công điện đến lúc 9.18 sáng,giờ Washington và Tòa Bạch
Ốc nhận được vào lúc 9.37 sáng. Cuộc thảo luận về những biến cố tại SG đang diễn ra
sôi nổi và nóng bỏng với tất cả sự nghiêm trọng của nó…Oh God ! It is too late…Tất cả
đã trễ quá rồi…cuộc đảo chánh lật đỏ TT Diệm do các tướng lãnh MN chủ mưu đã bắt
đầu mất rồi…
Trước khi lên đường trở lại Washington DC vào ngày 1 tháng 11 và sau khi gặp TT Diệm yêu cầu ông
Lodge thưa lại với TT Kennedy, ông Lodge nói với TT Diệm: “hy vọng những việc này
sẽ thảo luận tại Washinton DC”.
MacNamara cho biết,vào lúc 9.30 sáng ngày 2 tháng 11 Tòa Bạc Ốc tiếp tục thảo luận. Khi cuộc họp bắt
đầu, số phận của TT Diệm và ông Nhu vẫn chưa biết ra sao. Vào giữa buổi họp Mike
Forrestal hối hả chạy vào với một công điện,ở đó CIA tại SG đã phúc trình rằng: hai an
hem ông Diệm-Nhu đã tự tử trên đường từ thành phố đến Tổng Hành Dinh của các
tướng lãnh đảo chánh. Trung Tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho thuộc cấp của
ông đảy TT Diệm và ông Nhu vào xe bọc sắt và trói hai tay lại đằng sau để đã bắn và
đâm bằng dao.
Sau này ông Minh cho biết: “không còn lựa chọn nào khác. Họ phải chết. Ông Diệm không được phép
sống nữa,bởi vì còn có quá nhiều người dân hiền hòa chất phác tôn kính ông Diệm tại
khắp vùng nông thôn”.
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Báo chí ngoại quốc phỏng vấn ông Trần Văn Hương về cái chết của anh em ông Diệm. Ông Hương nói
rằng:”các tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chánh đã ra quyết định hạ sát ông Diệm và
bào đệ của ông,vì quá sợ hãi. Các tướng lãnh này biết rất rõ họ là những người không
có tài,họ cũng chẳng có đạo đức,và cũng không có ai ủng hộ chính trị họ cả,và họ biết
luôn là còn có quá nhiều người dân tôn kính TT Diệm nên các tướng lãnh sẽ không
chống đỡ nổi nếu TT Diệm và ông Nhu còn sống.
Sau chót việc đảo chánh sát hại TT Diệm làm cho TT Kennedy rung động cả tâm can,nhưng đó chưa
phải là sự chấn động lớn nhất. Trong khi hoài niệm tưởng nhớ đến những biến động
kinh hoàng mà HK phải đối đầu với MỘT KHOẢNG TRỐNG CHÍNH TRỊ MÊNH MÔNG
BAO TRÙM CẢ MNVN,và sau cái chết của TT Diệm HK không trông thấy gì là còn phù
hợp với những mục tiêu của HK nữa.
Ngược lại,MacNamara còn cho biết thêm,vào ngày 4 tháng 11 Hery Cabot Lodge đã tuyên bố với tờ
Washington Post rằng: “ Các chuyên gia quân sự có cái nhìn thù nghịch với cuộc đảo
chánh tại VN và những người đó nói rằng: “với ông Diệm chúng ta sẽ chiến
thắng”…Lodge đã kết luận rằng: “ông ta rất tin tưởng là cuộc đảo chánh lật ông Diệm
sẽ rút ngắn lại chiến tranh,và những người Mỹ có thể về Mỹ nhanh chóng hơn”.

TÌNH THẾ VÀ HẬU QUẢ LỊCH SỬ SẼ RA SAO SAU KHI LẬT ĐỔ TT DIỆM ?
Nhìn lại toàn bộ bi kịch thảm khốc vào ngày 1 tháng 11-1963,chúng ta thấy gì và cảm thấy ra sao ? Với
trên 10 điểm nằm trong chính sách của chính quyền Kennedy và những nhận định và
những điểm đề nghị của MacNamara và Maxwell Tailor để mong chính quyền Kennedy
tìm được một giải pháp tốt đẹp giúp cho TT Diệm và chính quyền MNVN điều chỉnh,thay
đổi và cải cách các chức vụ trong chính quyền làm sao để lãnh đạo hữu hiệu MNVN đi
đến chiến thắng trong chiến tranh với CS. Hòa hoãn với Phật giáo và các nhóm chống
đối để giảm bớt những hỗn loạn và căng thẳng chính trị tại MN. Bởi vì MacNamara cho
rằng TT Diệm và chính quyền của ông đang mất dần ảnh hưởng với quần chúng. Ông cho
rằng: TT DIỆM VÀ CHÍNH QUYỀN CỦA ÔNG ĐOÀN KẾT ĐƯỢC TOÀN DÂN THÌ SẼ CHIẾN
THẮNG CS.
Đây là một nhận định sai lầm của chính quyền Kennedy và MacNamara. Tại sao ? Tại vì TT Diệm không
hề mất ảnh hưởng với quần chúng như họ nghĩ. Bằng chứng là chính Tướng Dương Văn
Minh biết rõ là TT Diệm vẫn còn rất nhiều người dân hiền hòa mộc mạc rất tôn kính
ông,nên sợ mà ra lệnh sát hại TT Diệm. Đúng như Đại Sứ Nolting đã nhận xét : “ông
diệm là người duy nhất đoàn kết được các viên chức chính quyền và đoàn kết toàn
dân nên mới có sức mạnh.”
Sai lầm thứ hai là chính quyền Kennedy không nhận ra cơn khủng hoảng Phật giáo không phải do Phật
giáo chân chính tạo ra ,mà do HCM và CSBV tạo dựng nên khi những con sói già Bắc Bộ
Phủ đội lốt Phật giáo để khai thác trục lợi thật tàn nhẫn và độc ác Phật giáo và các tu sĩ
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Phât giáo để tạo ra cơn khủng hoảng Phật giáo và những cơn hỗn loạn chính trị tơi bời
tại MN. Tuy nhiên chính sách đứng đắn của chính quyền Kennedy đối với TT Diệm rõ
ràng là không muốn lật đổ TT Diệm và thay đổi chính quyền VN mà vì cơn khủng hoảng
Phật giáo với những cuộc xuống đường biểu tình chống TT Diệm đều do CS tổ chức và
điều động, nhưng chính quyền Kennedy làm sao biết được âm mưu quỉ quái của con sói
già HCM và Bắc Bộ Phủ,nên đã áp lực buộc TT Diệm phải thay đổi trong khi MNVN đang
chiến thắng CS và MN vẫn có trật tự và ổn định. Nếu không có vụ Phật giáo do HCM và
CSBV dàn dựng lên thì tình hình chính trị vẫn ổn định và toàn dân MN vẫn tin tưởng và
kính trọng TT Diệm như Tướng Dương Văn Minh đã vô tình nói ra sự thật này.ĐÂY LÀ SỰ
THẬT QUAN TRỌNG NHẤT MÀ HK KHÔNG BIẾT NÊN MỚI RA NÔNG NỖI THẢM KHỐC
CHO CẢ VN VÀ HK.
----MacNamara và Roswell đều cho rằng: “chúng tôi nhận thấy thật khó mà tìm được ai có thể thay thế
ông Diệm trên đất nước VN hiện nay “
----TT Kennedy nhận xét về TT Diệm như sau : “Hai người này đã làm được những việc mà HK mong
muốn họ làm rất thành công tốt đẹp,vì thế chúng ta không lật đổ ông giản dị chỉ vì những áp lực của báo
chí “
----MacNamara đặt ra câu hỏi: “ai là người ông Lodge tin tưởng có thể thay thế ông Diệm “ ?
----Đại Sứ Nolting thì nghi nghờ : “ Không thể nào có thể bảo đảm là chính quyền sau ông Diệm có một
nền móng chính quyền vững chắc để có sức mạnh chiến thắng CS “. Nolting tiếp tục đóng góp ý kiến
của ông khi nhận định về TT Diệm: “ chỉ có một Ngô Đình Diệm là người duy nhất có thể đoàn kết toàn
dân và đoàn kết quốc gia để có sức mạnh chiến thắng CS mà thôi “.
Trong khi đó để đưa ra nhận định vế các tướng lãnh MNVN có các nhân vật như sau:
----MacNamara đóng góp ý kiến của ông về đảo chánh: “ Tôi không thấy triển vọng nào trong sự thay
đổi. Các lãnh tụ quân sự MN còn đang bận bịu với ý đồ tranh quyền cướp nước,nhưng chưa có một
chút khả năng để điều hành guồng máy quốc gia “.
----Dưới cái nhìn của Tướng Maxwellk Tailor : “Tailor chỉ cho thấy đám tướng lãnh mỗi người chỉ nghĩ
đến quyền lợi riêng tư,dưới mắt Tailor HK không nên lựa chọn nhóm tướng lãnh cầm đầu quốc gia “.
ANTI-DIEM GROUP IN WASHINGTON VÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN VÀ ÂM MƯU LẬT ĐỔ TT
DIỆM.
Ngày nay sau 52 năm đằng đẵng trôi qua nhìn lại bi kịch thảm khốc vào ngày 1 tháng 11-1963 với sự gục
chết vô cùng oan ức của TT Diệm và ông Nhu,không phải vì họ đàn áp Phật giáo,không phải vì chính sách
của HK hay chính quyền Kennedy,mà vì những hành động hoàn toàn riêng tư của những con người, mà
Tướng Tailor cho là: “đại ngu xuẩn” và “ác ôn côn đồ” như TT Johnson nói về Henry Cabot Lodge,Averell
Harriman,Roger Hilsman,Mike Forrestal, George Ball và các tướng lãnh MN đang sống say mê trong giấc
mơ danh lợi ích kỷ cho riêng mình,chẳng bao giờ biết nghĩ đến sự sống của dân và quyền lợi quốc gia--chính là những người đã gieo xuống những tai vạ và thảm họa khủng khiếp,không chỉ cho TT Diệm và
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ông Nhu,mà cho cả 15 triệu dân MNVN,cho chính quyền Kennedy và cho cả nước Mỹ vĩ đại thân yêu của
chúng ta. Những con người vô minh, “đại ngu xuẩn” và “ác ôn côn đồ” này đã nói gì và làm gì để cho
một vị lãnh đạo anh minh khả kính nhất của dân tộc VN phải gục chết,đã làm cho Hòn Ngọc Viễn Đông
thành địa ngục trần gian,đã làm cho đời sống ấm no và hạnh phúc của 15 triệu con người phải đói.phải
khát,phải chịu mọi cực hình và thảm họa trong vòng tay của CSBV suốt 40 năm qua,đã làm cho TT
Kennedy chết đứng trong Tòa Bạch Ốc và làm cho 58.000 quân nhân HK phải thệt mạng,300.000 bị
thương và chi phí 122 tỉ cho cuộc chiến VN.
NẾU TT DIỆM VÀ ÔNG NHU KHÔNG BỊ LẬT ĐỔ THÌ HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG VÀ TIẾN ĐỒN CỦA THẾ GIỚI
TỰ DO SẼ VỮNG VÀNG ỔN CỐ CHO BÂY GIỜ VÀ MAI SAU.
Hãy một lần lắng nghe những tiếng nói của những con người cực kỳ vô minh u ám đã đi gây bao thảm
họa chồng chất cho một dân tộc quá đau khổ vì chiến tranh và thù hận cả một thế kỷ:
----Công điện của Hilsman gởi cho Lodge: “Ông hãy nói cho tướng lãnh MN biết là chúng ta trực tiếp hỗ
trợ trong cuộc lật đổ chính quyền MNVN”.
----Theo lệnh của Cabot Lodge, CIA đã gởi ngay nhân viên tới gặp Tướng Trần Thiện Khiêm ở Sài Gòn và
Tướng Nguyễn Khánh ở Pleiku.CIA nói với các tướng lãnh phải loại trừ ông Nhu,nhưng số phận của ông
Diệm do các tướng lãnh quyết định.
----Trong lúc Hilsman cứ hối thúc phải hành động. Nhưng TT Kennedy đã nói với Hilsman rằng trong buổi
họp sắp tới phải có sự hiện diện của Đại Sứ Nolting. Đó là điều Hilsman rất ghét. Hilsman càm ràm rằng
quan điểm của Nolting nhiều cảm tính không chính xác. Kennedy trả lời :”có thể Noltinh rất chí lý”.
----Nolting đặt ra câu hỏi : “Tình thế VN sẽ ra sao nếu cuộc đảo chánh thành công ?”.Hilsman đã nhìn
nhận rằng chưa có một chút dấu hiệu nào chúng tỏ cho thấy là các tướng lãnh có sách lược nào để cai trị
quốc gia khi họ nắm được quyền hành trong tay.
----Từ Sài Gòn Cabot Lodge gởi công điện về Washington nói rằng : “tình thế trở nên tồi tệ quá nhanh
chóng…và đã đến lúc HK phải dùng biện pháp trừng phạt là lật đổ chính quyền hiện này và xây dựng một
chính quyền khác.”
----Từ Tòa Bạch Ốc Mike Forrestal gởi cho Cabot Lodge một công điện riêng của hắn: “Tôi có cảm tưởng
có nhiều người quanh đây chống lại đường lối của chúng ta là---Diệm phải bị lật đổ bởi một cuốc đảo
chánh,và nếu ông ở Sài Gòn và chúng tôi trong Bộ Ngoại Giao kiên định lập trường,dù có nhiều người
quanh đây không đồng ý.
----Trong một công điện của Lodge gời từ VN cho viên chức CIA tại Tòa Bạch Ốc là MacCone ngày 26
tháng 10. Lodge kêu gọi rằng: “ các tướng lãnh MN đã có một kế hoạch đảo chánh,chúng ta không nên
ngăn cản cuộc đảo chánh của các tướng lãnh (we should not thwart a coup)”. Lodge tiên đoán: “Tối
thiểu là chính quyền sắp tới do các tướng lãnh lãnh đạo sẽ không tồi tệ và quờ quạng (bungle and
stumble) như chính quyền hiện nay của ông Diệm”.
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Điều đáng ngạc nhiên nhiên hơn cả là---trước khi Lodge nhận được công điện của Hilsman gởi tới,Henry
Cabot Lodge đã tự ý triệu tập buổi họp tại SG ĐỂ TÍNH TOÁN LÀM THẾ NÀO TỔ CHỨC MỘT CUỘC ĐẢO
CHÁNH. LODGE QUYẾT ĐỊNG RẰNG CÁC VIÊN CHỨC HK KHÔNG NÊN CHƯỜNG MẶT RA VÀ CHỈ ĐỊNH
CHO CIA THI HÀNH MỆNH LỆNH TỪ ÔNG ĐẠI SỨ---CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐIỀU ĐỘNG CUỘC ĐẢO CHÁNH.
Trong lúc đó ông Lodge lại nhận được công điện do Hilsman gởi tới như, “ lời chỉ dẫn của Washington để
loại trừ lãnh tụ MNVN là TT Diệm.”
Trong lúc TT Kennedy cử hai vị Đặc Sứ đến VN điều tra tình hình tại chỗ 1o ngày,thì tại DC Hilsman lại gởi
thêm một công điện nữa để đưa ra những điều mà chính quyền Kennedy không hề quyết định đưa ra.
Hilsman cho Lodge biết HK phải đối đầu với tình thế càng ngày càng tồi tệ. VÌ THẾ ĐÒI HỎI PHẢI CÓ
HÀNH ĐỘNG LẬT ĐỔ ÔNG DIỆM.
Âm mưu thâm độc của Henry Cabot lodge cuối cùng đã được con cáo gìa đầy nanh vuốt này tính toán
rất kỹ như sau : Lodge sắp xếp thời khóa biểu để ông trở về Washing ton vào ngày 1 tháng 11-1963 để
nhận chỉ thị mới. Nhưng thật ra là sau khi đã cùng các tướng lãnh MN lập xong kế hoach đảo chánh lật
đổ TT Diệm xong rồi,ông lên đường về Mỹ để tránh mặt,cũng như ông đã ra chỉ thị cho tất cả người Mỷ
tại SG đừng chường mặt ra lúc các tướng lãnh làm cuộc đảo chánh để phủi tay và tránh trách
nhiệm,cũng như chính quyền Kennedy không trách ông ta được,vì ông ĐÃ VỀ WASHINGTON RỒI
MÀ…TẤT CẢ LÀ DO CÁC TƯỚNG LÃNH MN CHỦ ĐỘNG nên ông không chịu trách nhiệm về cuộc đảo
chánh lật đổ TT Diệm và chính quyền MN.

KẾT LUẬN
CuốI cùng mọi người thấy TỔNG THỐNG KENNEDY VÀ CHÍNH QUYỀN CỦA ÔNG CÓ CHÍNH SÁCH HƠN 10
ĐIỂM VÀ NHỮNG ĐIỂM ĐỀ NGHỊ CỦA MAcNAMARA VÀ TAILOR LÀ KHÔNG CHỦ TRƯƠNG LẬT ĐỔ TT
DIỆM VÀ CHÍNH QUYỀN MN VÀ CHỈ MUỐN ĐI ĐẾN CHÍNH SÁCH HÒA GIẢI ĐỂ GIÚP TT DIỆM CẢI CÁCH ĐỂ
TIẾP TỤC NỖ LỰC CHIẾN THẮNG TRONG CHIẾN TRANH VỚI CS .
Nếu được như vậy thì TT Diệm và ông Nhu không bị thảm sát và Hòn Ngọc sẽ vững chắc mãi mãi. Tiền
Đồn của Thế Giới Tự Do đã ngăn chặn hữu hiệu được làn sóng CS và chiến lược toàn cầu của HK tại Á
Châu đã thành công tốt đẹp với bàn tay của TT Diệm và chính quyền của ông….Nhưng tiếc thay 5 người
trong nhóm anti-diem group như Henry Cabot Lodge,Averell harriman,Roger Hilsman,Mike Forrestal và
George Ball lại mù quáng và ngu xuẩn đi ngược lại chính sách đứng đắn của HK nên các thảm họa đã xảy
cho đến ngày nay 1 tháng 11-2015.

Trong lúc tại Tòa Bạch Ốc,TT Kennedy đã vui mừng báo cho tất cả các viên chức cao cấp của ông:
“CHÚNG TA ĐÃ CÓ CHÍNH SÁCH TRONG TAY VÀ NHỮNG ĐIỂM ĐỀ NGHỊ CỦA HAI ĐẶC SỨ” để tiếp tục
tìm kiếm cho TT Diệm và chính quyền MN một giải pháp tốt đẹp giúp MNVN chiến thắng CS….
It is too late….Khi buổi họp tại Tòa Bạch Ốc đang diễn ra sôi nổi ngày 1 tháng 11 thì nhận được công diện
từ VN gởi về…cuộc đảo chánh đã bắt đầu và tiếng súng oan khiên của nhóm tướng lãnh MN đã vang lên
chĩa vào hai con người để giết vì những tội mà họ chưa bao giờ làm và không bao giờ làm.
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ĐÓ LÀ BI KỊCH HÃI HÙNG NHẤT CỦA CHIẾN TRANH VIỆT NAM. CÓ CÒN AI HIỂU ĐƯỢC BÀI HỌC CHIẾN
TRANH VN NẰM Ở BI KỊCH NÀY KHÔNG ?
Cách mạng CS là một sản phẩm của tâm hồn và trí tuệ vô minh của thế giới trí thức TP. Giới trí thức này
đẻ ra một lũ con đẻ non (abortive born) là Nga Sô. Hoa Lục và VN,cũng là những con người chẳng có tội
gì ngoài tội VÔ MINH.
Trong khi đó HK là một sản phẩm trí tuệ minh triết nhất. Đó là những người con cái của ánh sáng---ánh
sáng của ĐỨC TIN TÔN GIÁO soi sáng và dẫn các Founding Fathers của HK xây nên quốc gia vĩ đại
này,nhưng nước Mỹ vẫn còn những con người VÔ MINH như Henry Cabot Lodge,Averell Harriman.Roger
Hilsman.Mike Forrestal và George Ball. Vì vô minh nên những con người này có mắt mà không biết
nhìn,có tai mà không biết nghe,vì màn vô minh che phủ tâm hồn và trí tuệ của họ nên đã mù quáng giết
chết những con người khả kính nhất, cao thượng nhất,và lý tưởng nhất trong một thế giới chính trị toàn
thấy yêu ma quỉ quái đến gieo bao thảm họa cho thế giới con người,đã giết không chỉ một dân tộc ,mà
giết luôn cả Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do và gây bao thiệt hại cho HK.
Vì VÔ MINH nên những con người này đã triệt hạ lạnh lùng một con người xả kỷ quên thân mình,sẵn
sàng hy sinh cả tính mệnh và sinh mệnh của mình cho quê hương,một con người suốt đời tranh đấu cho
SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CHO QUYỀN LỢI QUỐC GIA VIỆT NAM,một con người đi chống đỡ và bảo
vệ quyền tối thượng của quốc gia và quyền tự quyết của dân tộc,và cuối cùng chịu bạo hành và chịu chết
vì lòng ái quốc và thương dân . Tại sao TT Diệm phải chết đớn đau ê chề như thế---chết ngay khi chính
sách hòa giải của chính quyền Kennedy chưa kịp đến tay TT Diệm…Ôi những bàn tay vấy máu một con
người trong trắng vô tì vết…Tại sao,tại sao----tại vì những bàn tay vô minh của Henry Cabot
Lodge,Averell Harriman,Roger Hilsman,George Ball và đám tướng lãnh MN…họ còn tội gì nữa, không
,ngoài TỘI VÔ MINH ? Tất cả còn ai nhớ lời cuối cùng của TT Diệm nhờ Cabot Lodge nhắn với TT Kennedy
trước khi ông bay về Washington vào ngày 1 tháng 11-1963 rằng: “tell us what you want and we will do
it”. Nhưng tại sao TT Diệm Vẫn bị nhóm tướng lãnh MN giết một cách thật tàn bạo và độc ác như thế ?
Đó là một câu hỏi buồn bã còn rơi rớt lại trong đêm tối của lịch sử Việt Nam vào đầu thế kỷ 21.
Hawaii ngày 1 tháng 11 -2015.
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