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Qua bài này người đọc có những suy nghĩ về những điểm hoặc trái với sự hiểu biết vốn dĩ của mình, hoặc 
mới nghe nói, không thể coi là đúng hay sai. Cảm tưởng của người đọc là hai phóng viên kỳ cựu này muốn 
gây một tiếng vang nên nêu ra một vài sự thể ai cũng biết nhưng không đưa ra bằng cớ xác đáng chứng minh 
rằng đó là yếu tố gây nên sự xụp đổ của Miền Nam Việt Nam: 
 
 

1. Bài báo nói rằng không hề có sự ngưng viện trợ quân sự cho năm 1975 mà chỉ có sự cắt giảm viện trợ 
từ 1.1 tỷ Mk xuống 700 triệu MK rồi khẳng định rằng vào thời điểm Nam Việt Nam xụp đổ (mùa Xuân 
1975) quân đội VNCH được trang bị súng đạn tốt hơn kẻ thù Cộng Sản của họ nhiều. Đây là một 
chuyện khó tin(?) vì rõ rằng CS BV đã mang hàng ngàn xe tăng, bom đạn hỏa tiễn và bao nhiêu chục 
sư đoàn vào đánh Miền Nam, súng của quân thù nã đạn không ngừng khắp nơi làm kinh hoàng cả 
những người lính thiện chiến nhất của QLVNCH – theo những bài viết kể lại sau này của những cựu 
quân nhân Cộng Hòa. Không biết sang tới năm 1975 thì số viện trợ quân sự 700 triệu Mỹ kim đã đến 
được Việt Nam hay chưa? Nếu có thì tại tại sao mình hết đạn bắn, máy bay hết xăng bay, hết bom 
thả?.... 

 
(The United States did not, as is often alleged, cut off aid to South Vietnam after American troops left. 
In a series of votes in August 1974, lawmakers cute back but did not end Vietnam’s military assistance 
appropriation, reducing it from a little over $1.1 billion the previous year to $700 million for FY1975. (These 
figures do not include economic aid.) That was not an insignificant cut, but not a complete cut-off of funds. 
The reduced aid budget was a contributing factor, but not the only one and almost certainly not the most 
important, in South Vietnam’s collapse in the spring of 1975 — at which time, incidentally, South 
Vietnamese forces were still vastly better armed and equipped than their Communist enemies.) 
 

Trong khi bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Schlesinger tuyên bố vào tháng 6 năm 1974 rằng quân đội 
Miền Nam Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ có đủ khả năng tự vệ nếu chiến tranh tái bộc phát thì tác giả 
nói rằng chính quyền Hoa Kỳ đã không nói thật về số thương vọng của quân lính Miền Nam - cắt giảm 
đi phân nửa con số thương vong này -  Con số thương vọng của binh lính VNCH vào năm 1974 lên 
cao nhất trong tất cả những năm trừ năm 1972: theo mình thì lời tác giả nói có thể đúng một phần thôi, 
vì BV đổ quân, đổ súng đạn vào miền Nam với nỗ lực nuốt chửng Miền Nam sau khi Hà Nội biết chắc 
rằng Mỹ sẽ không trở lại oanh tạc nữa, Mỹ đã để VNCH tự chống chọi một mình sau khi đã cột tay cột 
chân người lính VNCH để cho chết mà không làm gì hết. (Theo thoả hiệp Ngưng Chiến Hoa Kỳ đã cam 
kết sẽ trở lại Việt nam đửa B52 oanh tạc miền Bắc nếu BV vi phạm sự ký kết là sẽ không gây chiến, 
nhưng khốn nạn thay, HK đã nuốt lời cam kết này) 

 
(“We do not put a high probability on an all-out offensive,” Secretary of Defense James Schlesinger declared in 
June 1974, adding that “the armed forces of South Vietnam are giving an excellent account of themselves 
when there are flare-ups of hostilities.” Consistent with those messages (and with their flawed representation of 
the facts), administration reports for many months understated South Vietnam’s post-ceasefire casualties by 
more than half, an error that was not corrected until well after the aid votes. In fact, the fighting in 1974 was 
heavier than in almost all previous years of the war, and more South Vietnamese soldiers were killed 
than in any year except 1972.) 
 

2. Tác giả bài báo nói rằng TT Nguyễn văn Thiệu đã sai lầm khi, sau ngày ký kết đình chiến, ông vẫn giữ 
nguyên chiến lược cũ khi xưa lúc chiến tranh ở cao điểm nhất, tức là tiếp giữ từng tấc đất khi mà quân 
đội Mỹ đã rút đi, VNCH không thể còn đủ khả năng để kiểm soát khắp nơi nữa. TT Thiệu và các tướng 
lãnh VNCH vẫn tiếp tục mở những chiến dịch lớn tấn công địch, tiến chiếm những vùng đất không có 
tầm quan trọng về mặt chiến lược, những vùng chiếm rồi không thể giữ được, để rồi lại bị mất vào tay 
địch cùng với một số lượng vũ khí súng đạn lớn mà sau này khi cần đến để phòng giữ những vùng 
chiến lược quan trọng hơn thì không có nữa: sự kiện này có vẻ là đúng, nhiều người đã từng trách 
rằng TT thiệu đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác đưa đến sự xụp đổ nhanh chóng của Miền Nam. 



Chính Hà Nội cũng đã ngạc nhiên khi chiếm được Miền Nam quá nhanh chóng, chúng không nghĩ rằng 
chúng có thể chiếm được Miền Nam dễ dàng như vậy. 

 
(South Vietnam’s strategy following the Paris agreement made the effects of the 1974 aid reductions much 
worse than they needed to be. President Nguyen Van Thieu’s policy after the ceasefire was exactly the 
same as it was at the height of the U.S. war: to maintain his government’s control over every foot of 
ground its army could occupy. Without U.S. troops and firepower, that goal was far less tenable. But 
Thieu and his generals never tried to come up with a more realistic strategy. Instead, they continued large-
scale offensive operations for many months after the ceasefire (which was also ignored by the Communist 
side), occupying even more positions of no strategic value and that clearly could not be defended 
against the next major enemy attack. Many were enclaves that could only be supplied by air, a major drain 
on South Vietnam’s diminishing resources. In the closing months of 1974, as the tide of battle shifted against 
the government forces, many of those outlying positions were overrun. With them were lost thousands of men 
and mountains of ammunition, weapons and supplies that could have been conserved to defend more 
important areas. Those losses, coming while Thieu and his commanders were vociferously lamenting the 
shortfall in U.S. aid, were as predictable as they were unnecessary. There is no record, by the way, of any 
meaningful effort by U.S. officials to encourage a more realistic policy. 
 
  

3. Nam Việt Nam chiếm lại được một tỉnh và giữ được hai tỉnh bị VC toan đánh chiếm nhưng mất luôn 
vĩnh viễn một loạt những tỉnh ở vùng cao nguyên khiến quân Cộng Sản củng cố được những căn cứ 
mà chúng đã có từ trước. Tổn thất của quân lính VNCH tăng gấp đôi so với những năm trước khiến 
nhiều sư đoàn, kể cả những sư đoàn thiện chiến nhất cũng bị khủng hoảng tinh thần và không còn 
chiến đấu hữu hiệu được nữa: sự kiện này có vẻ trung thực, mình không rành. Độc giả nào biết rõ tình 
hình chiến sự hồi đó xin định liệu mức trung thực.  

 
(Beside the claimed victory over the Viet Cong, the other key premise of the we-really-won narrative is that 
South Vietnamese forces on the ground and U.S. forces in the air decisively defeated the major North 
Vietnamese offensive in 1972, proving that the policy of Vietnamizing the war had worked. In that telling, the 
war on the ground was effectively won when the January 1973 peace agreement was negotiated. But that 
claim is not supported by the facts. The South Vietnamese recaptured the one province capital that was 
occupied by the enemy (though completely destroying it in the process) and managed to defend the two others 
that were threatened. But they permanently lost a chain of bases in the mountainous hinterland, leaving 
the Communists more strongly entrenched than ever in their traditional base areas. And South 
Vietnamese casualties, nearly twice as many as in any previous year of the war, were so high that some 
divisions, including several of the best ones, had still not recovered in morale or combat effectiveness 
by the time of the next and final Communist offensive in 1975) 
 

Đáng lẽ trong hiệp định đình chiến Hoa kỳ phải có điều khoản buộc BV rút hết quân đội ra khỏi Miền 
Nam, một điều kiện để ký hiệp định này mà HK đã dai dẳng đòi hỏi trong 5 năm trời, nhưng sau đó lại 
thôi không đòi nữa - điều này chứng tõ Mỹ đã không thắng cuộc chiến tranh VN. Vì Mỹ không đòi hỏi 
BV rút quân nên HN cũng không đòi hỏi Nam Việt Nam giải tán lực lượng quân đội của mình: Mình 
không biết đúng sai ra sao, ai biết xin chỉ cho. 

 
(A key question the revisionists don’t answer is this: if things were so peachy at the end of 1972, why did the 
United States, after insisting for five years that any peace settlement must include withdrawal of North 
Vietnamese troops from the South, have to drop that demand (over the desperate resistance of its ally 
in Saigon) in order to get an agreement? If we really had the war won, why couldn’t President Nixon and his 
negotiator Henry Kissinger settle on their terms without making such a major concession? The question 
answers itself: by definition, the compromise on that issue means the war wasn’t won after all. On the 
other side, Hanoi met Washington’s concession with an equally fundamental one of its own, dropping 
its long-standing demand that the South Vietnamese regime be disarmed and dismantled as part of the 
ceasefire process. That is to say, they hadn’t won either.) 
 
 



4. Tác giả kể ra những sự kiện thực tế như sự thối nát (tham nhũng) ở nhiều nơi (endemic) làm sa sút 
sức mạnh của nền chính trị và quân sự của Miền Nam. Ông nói tới việc đem xăng dầu, thuốc men, và 
hàng hóa đi bán chợ đen (đến tay quân thù) và việc lính đã chết và lính đã bỏ trốn vẫn còn trả lương 
và lính ma lính kiểng. Hâu quả là quân số thực sự đi chiến đâu chỉ bằng phân nửa (?) và dầu xăng khi 
cần để ra mặt trận thì thiếu hụt. Lại còn chuyện mua chỗ ngồi và mua lon trong quân đội khiến vô số 
những kẻ bất tài ở địa vị chỉ huy: Cái này thì chắc chắn là có nhưng không biết tác giả có nói quá để 
bêu xấu VNCH hay không? 

 
(A key fallacy in the we-won mythology is that it pictures the war as an American event, whose outcome was 
decided entirely by American actions and decisions. It gives no weight to the character, strategies, strengths 
and shortcomings of either our enemy or our ally. It ignores relevant Vietnamese realities such as the 
endemic corruption that drained away South Vietnam’s political and military strength — for example, 
the diversion of huge amounts of fuel, medicine and other supplies sold off on the black market (with 
significant quantities ending up in enemy hands), or the common practice of keeping dead and 
wounded soldiers or deserters on official rosters so that commanders could continue pocketing their 
salaries. As a result of those practices, the real number of troops available for duty in many units was half or 
less than was listed on charts at higher headquarters, while supplies — fuel in particular — were often not 
available where they were supposed to be. Corruption undermined leadership, too. With command 
positions regularly purchased and used for personal gain, promotions were not based on courage and 
military competence but often, exactly the reverse.) 
 
 

Theo tác giả chính tình hình kinh tế suy sụp vào những năm 1973 và 1974 đã làm suy sụp tinh thần 
của quân dân cán chính ở miền Nam. Theo tác giả tình trạng này không ăn nhập gì với việc HK cắt bớt 
viện trợ mà là do những căn cứ Mỹ đóng cửa làm cho nhiều người mất việc, nhiều năm mất mùa, và 
vụ cấm nhập xăng dầu từ Trung Đông. Những sự kiện này làm cho giá gạo và xăng tăng, đời sống khó 
khăn, cả dân lẫn quân đều đói ăn. Hậu quá là số lính đào ngũ gia tăng vì lương không đủ mua gạo cho 
gia đình. Chợ đen hàng quân đội cũng gia tăng. Chính kinh tế tồi tệ đã là một yếu tố chính (?) khác làm 
xụp đổ Miền Nam: Cái này mính muốn hỏi các chuyên gia kinh tế thời đó xem đúng sai ra sao, đúng 
bao nhiêu sai bao nhiêu. 

 
 
Similarly, the revisionists ignore the economic catastrophe — equivalent in its effects to America’s Great 
Depression — that demoralized South Vietnam in 1973 and 1974. That downturn had almost nothing to do 
with the cuts in U.S. aid. It reflected a disastrous combination of events: the loss of hundreds of thousands of 
jobs with the closing of U.S. bases, while successive years of poor harvests and the Mideast oil embargo led to 
sharp rises in rice and fuel prices. Skyrocketing living costs brought hardship and hunger to both soldiers and 
civilians. Desertions soared in the army, where a soldier’s pay was no longer enough to buy rice for his 
family. So did black-market sales of military supplies. The devastated economy was another major 
factor in the 1975 collapse, but almost always goes unmentioned in the revisionists’ tunnel-vision history. 
 
 
Kết Luận 
 
40 năm sau khi Hoa Kỳ bỏ rơi (phản bội) Miền Nam Việt Nam thì có một anh làm phim bêu xấu Cộng đồng 
Người Việt ở Mỹ và hai anh nhà báo viết tính chửi chính quyền Mỹ nhưng lại đồng thời nói xấu VNCH. 
Đọc mà thấy phẫn uất. Nhưng sống trong môi trường tự do dân chủ thì phải chịu. Ai có miệng cứ nói; có bút 
cứ viết, có tiền - ở đâu ra không cần biết - cứ làm phim. Một phần để tự mãn (boost one’s ego) phần nữa để 
khoe khoang là ta đây biết nhiều chuyện! Ôi sự đời rối rắm quá! 
 
Hướng Dương txd 
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