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HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN TẬP - XUẤT BẢN 
 

PGS.TS. TÔ HUY RƢ́A  Chủ tịch Hội đồng 

LÊ THANH HẢI    Ủy viên  

NGÔ VĂN DỤ    Ủy viên  

GS.TS. LÊ HƢ̂U NGHĨA  Ủy viên  

TS. NGUYÊ̂N DUY HÙNG  Ủy viên  

TR]̀N VĂN KÍNH     Ủy viên 

 



 
 
 
 
 

 

 

Không có gì quý hơn độc lập, tư ̣do! 

Hồ Chí Minh
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HộI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
Thành lâp̣ theo Quyết điṇh số 1431/QĐ-TTg ngày 07-11-2001 và 

Quyết điṇh số 89/QĐ-TTg ngày 25-01-2002 của Thủ tƣớng Chính phủ, 

Quyết điṇh số 08/QĐ-HĐ ngày 20-10-2002 của Chủ tịch Hội đồng 

Chỉ đaọ biên soạn bổ sung nhân sƣ̣ Hội đồng 

 

Chủ tịch: 
VÕ VĂN KIÊṬ 

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tƣớng Chính phủ, 

nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

 

Ủy viên: 
TRẦN VĂN SỚM nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên 

 Phó Trƣởng ban Nội chính Trung ƣơng 

NGÔ THỊ HUỆ nguyên Vu ̣trƣởng Vu ̣Tổ chƣ́c - Cán b ộ, Ban 

 Tổ chƣ́c Trung ƣơng 

NGUYỄN VĂN CHÍ nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên 

 Phó Chủ nhiêṃ Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng 

NGUYỄN MINH ĐƢỜNG nguyên Bí thƣ Khu ủy Khu 8 

MAI CHÍ THỌ Đaị tƣớng , nguyên Ủy viên B ộ Chính trị , 

 nguyên Bộ trƣởng Bộ Nội vụ 

TRẦN BẠCH ĐẰNG Nhà nghiên cứu , Phó Chủ tịch H ội đồng  

 Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 

NGUYỄN VĂN CHÍNH nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên 

 Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng 

NGUYỄN THỚI BƢNG Trung tƣớng - Tiến sĩ, nguyên Ủy viên Trung 

 ƣơng Đảng, nguyên Thƣ́ trƣởng Bộ Quốc phòng 

CAO ĐĂNG CHIẾM Thƣợng tƣớng, nguyên Ủy viên Trung ƣơng 

 Đảng, nguyên Thƣ́ trƣởng Bộ Nội vụ 

VÕ TRẦN CHÍ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thƣ 

 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

LÊ PHƢỚC THỌ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trƣởng 

 ban Tổ chƣ́c Trung ƣơng 
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NGUYỄN BẠCH TUYẾT nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên 

 Phó Bí thƣ Tỉnh ủy Đồng Nai 

NGUYỄN VĂN HƠN nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

 thƣ Tỉnh ủy An Giang 

HUỲNH VĂN NIỀM nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

 thƣ Tỉnh ủy Tiền Giang 

PHẠM VĂN HY nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

 thƣ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 

TRỊNH VĂN LÂU nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

 thƣ Tỉnh ủy Vĩnh Long 

LÊ THANH NHÀN nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Phó 

 Trƣởng ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Trung ƣơng 

LƢ̃ MINH CHÂU nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên 

 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nƣớc 

TRẦN HỒNG QUÂN Giáo sƣ - Tiến sĩ, nguyên Ủy viên Trung ƣơng 

 Đảng, nguyên Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

 Đào tạo 

LÊ VĂN KIẾN nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

 thƣ Tỉnh ủy Long An 

NGUYỄN XUÂN KỶ nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

 thƣ Tỉnh ủy Bến Tre 

NGUYỄN THẾ HƢ̃U nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

 thƣ Tỉnh ủy Đồng Tháp 

TRẦN QUANG QUÍT nguyên Bí thƣ Tỉnh ủy Kiên Giang 

DƢƠNG ĐÌNH THẢO nguyên Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

PHẠM CHÁNH TRƢ̣C nguyên Phó Bí thƣ Thành ủy  Thành phố Hồ Chí  

 Minh, Phó Trƣởng ban Kinh tế Trung ƣơng 

CAO VĂN SÁU nguyên Ủy viên Ban Tuyên huấn Trung ƣơng 

 Cục miền Nam , nguyên Ủy viên Ban Thƣờng 

 vụ Tỉnh ủy Tiền Giang 

MẠC ĐƢỜNG Phó Giáo sƣ - Tiến sĩ, nguyên Viêṇ trƣởng Viêṇ 

 Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh 

TRẦN CHÍ ĐÁO Phó Giáo sƣ - Tiến sĩ, nguyên Thƣ́ trƣởng Bộ 
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 Giáo dục và Đào tạo , nguyên Giám đốc Đaị hoc̣  

 quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

VIỄN PHƢƠNG Nhà văn, nguyên Chủ tịch Liên hiêp̣ các Hội 

 văn học nghê ̣ thuâṭ Thành phố Hồ Chí Minh, 

 Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiêp̣ các 

 Hội văn học nghê ̣thuâṭ Viêṭ Nam 

TRẦN ĐÌNH BÚT Phó Giáo sƣ, thành viên Ban Nghiên cƣ́u của 

 Thủ tƣớng Chính phủ , Ủy vi ên Hội đồng 

 Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 

HUỲNH NGHĨ Thiếu tƣớng, Giáo sƣ - Tiến sĩ, nguyên Phó 

 Giám đốc Học viêṇ Lục quân 

 

Thƣ ký Hội đồng: 

 

TRẦN VĂN KÍNH nguyên Phó Trƣởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy 

 Long An, Tổng Biên tâp̣ báo Long An 
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BAN THƢỜNG TRƢ̣C 

HộI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 

VÕ VĂN KIÊṬ 

NGUYỄN THỚI BƢNG 

NGUYỄN VĂN CHÍ 

LÊ PHƢỚC THỌ 

MAI CHÍ THỌ 

TRẦN VĂN SỚM  

TRẦN BẠCH ĐẰNG 

PHẠM VĂN HY 

NGÔ THỊ HUÊ ̣ 

DƢƠNG ĐÌNH THẢO 

HUỲNH NGHĨ  

TRẦN CHÍ ĐÁO 

Thƣ ký: TRẦN VĂN KÍNH 

 

BAN BIÊN SOẠN 

Chủ biên: TRẦN BẠCH ĐẰNG 

Thƣ ký: NGUYỄN TRỌNG XUẤT 

 

DƢƠNG ĐÌNH THẢO nguyên Ủy viên Thƣờng vụ - Trƣởng ban 

 Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  

TÔ BƢ̉U GIÁM nguyên Phó Bí thƣ Tỉnh ủy Hâụ Giang, Phó 

 Chánh Văn phòng Trung ƣơng Cục miền Nam  

NGUYỄN TRỌNG XUẤT nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Thành  

 phố Hồ Chí Minh , Phó Trƣởng ban Tuyên    

 huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Điṇh 

TRẦN PHẤN CHẤN Đaị tá, nguyên Phó Trƣởng phòng Khoa học     

 công nghê ̣và môi trƣờng Quân khu 7 

NGUYỄN THIÊṆ CHIẾN nguyên Phó Giám đốc Trƣờng Đảng Nguyễn  

 Văn Cƣ̀ Thành phố Hồ Chí Minh 

BÙI CÔNG ĐẶNG          nguyên Trƣởng khoa Quản lý Kinh tế Trƣờng  

 Nguyễn Ái Quốc II 
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VŨ HẠNH nhà văn, nguyên Tổng thƣ ký Lƣ̣c lƣợng 

 Bảo vê ̣Văn hóa Dân tộc Viêṭ Nam 

TS. PHAN VĂN HOÀNG nguyên Tổ trƣởng Tổ Trinh sát vũ trang, 

 Ban An ninh Khu Sài Gòn - Gia Điṇh (T4) 

TS. HÀ MINH HỒNG Trƣởng khoa Sƣ̉ Trƣờng Đaị học Khoa học 

 Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh  

PGS. HUỲNH LƢ́A nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sƣ̉ 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

PHẠM QUANG nguyên Phó Trƣởng ban Tuyên huấn Thành  

 ủy Thành phố Hồ Chí Minh ; Giám đốc Đài  

 Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 

NGUYỄN VĂN TÒNG Đaị tá , nguyên Chính ủy Sƣ đoàn 9 

 Quân Giải phóng miền Nam, nguyên Phó 

 Chính uỷ Quân khu 9 

LÊ THANH VĂN nguyên Phó Trƣởng ban Dân vâṇ Thành ủy  

 Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Các cộng tác viên: 

Giáo sƣ Nguyễn Công Bình Nhà nghiên cƣ́u Nguyễn Quế  

Giáo sƣ Nguyễn Phan Quang Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bền  

Kỹ sƣ Nguyễn Đăng Nhà báo Huỳnh Hùng Lý 

Kỹ sƣ Huỳnh Kim Trƣơng Nhà báo Trƣơng Võ Anh Giang 

Nhà ngoại giao Võ Anh Tuấn Bác sĩ Ngô Văn Quỹ 

Đaị tá, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài Bác sĩ Lê Hồng Quang 

Đaị tá, Tiến sĩ Nguyễn Hƣ̃u Nguyên     ThS. Nguyễn Thị Ánh Xuân 

Nhà nghiên cƣ́u Lƣu Tấn Phát Bà Trần Thị Ngọc Lan  

Nhà nghiên cƣ́u Lý Bích Quang Bà Trần Thị Kim Anh  

Nhà nghiên cƣ́u Tăng Anh Dũng Ông Trang Sĩ Sơn 
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Lịch sử Nam B ộ kháng chiến  l| một bộ s{ch có ý nghĩa chính trị, tƣ 

tƣỡng, xã hội to lớn và s}u sắc ỡ nƣớc ta . Bộ s{ch có số lƣợng lớn về tƣ l iệu 

lịch sƣ̃, sƣ̣ kiện, nh}n v}̣t, con sô.́.. đƣợc kh{i qu{t trong h|ng nghìn trang in 

khỗ lớn; chƣ́a đƣ̣ng khối lƣợng n ội dung hết sƣ́c phong phú và đa dạng r}́t 

nhiều hoạt đ ộng về cu ộc kháng chiến cƣ́u nƣớc đ}̀y gian khỗ , hy sinh anh 

dũng của đồng b|o , đồng chí ỡ vùng đ}́t Nam Bộ liên tục suốt g}̀n một ph}̀n 

ba thế kỹ (1945-1975); phản {nh , khắc ghi đƣợc khá  trung thƣ̣c nhƣ̂ng chiến 

công lƣ̀ng l}̂y của qu}n d}n Th|nh đồng Tỗ quốc  đâ đƣợc cả nƣớc v| thế 

giới ngƣơ̂ng mộ, ngợi ca. 

Lịch sư ̃ Nam Bộ kháng chiến l| bộ s{ch có ý nghĩa to lớn còn l| 

vì,“động thái cũa Nam Bộ kh{ng chiến không chỉ liên quan đến Nam B ộ, m| 

mô̂i động tînh cũa Nam Bộ đều dính đến động tînh chung cũa cã Việt Nam”; 

“Nam Bộ l| biểu tƣợng tinh thần quật khởi d}n t ộc, nơi đ}̀u tiên “đƣ́ng mûi 

chịu s|o” trƣớc qu}n x}m lƣợc , nơi “đi trƣớc về sau” là đ ội xung kích của 

kh{ng chiến to|n quốc”. 

Lịch sư ̃ Nam Bộ kháng chiến l| kết quả l|m việc nghiêm túc, ch}́p 

h|nh Quyết định của B ộ Chính trị v| c{c Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 

7-11-2001 v| số 89/QĐ-TTg ngày 25-1-2002 của Thủ tƣớng Chính phủ . Dƣới 

sƣ̣ chĩ đạo trƣ̣c tiếp cũa H ội đồng Chĩ đạo biên soạn , sƣ̣ làm việc miệt mài , 

cố gắng r}́t lớn cũa Ban Thƣờng trƣ̣c , Ban Biên soạn và hàng  trăm cộng t{c 

viên, đến nay công trình đâ đƣợc ho|n th|nh. 

Chúng ta kính cẩn nghiêng mình tƣởng nhớ v| tri }n c{c đồng chí Võ 

Văn Kiệt , Tr}̀n Bạch Đằ ng và các đồng chí trong H ội đồng Chĩ đạo biên  

soạn, trong Ban Biên soạn, c{c cộng t{c viên vì tuỗi cao, bệnh nặng, chịu h}̣u 

quả của cuộc chiến tranh {c liệt đâ qua đời trong thời gian thƣ̣c hiện  công 

trình Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến đ}̀y ý nghĩa n|y. 
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Thiết thƣ̣c chào mƣ̀ng Đại h ội l}̀n thƣ́ XI cũa Đãng và kỹ niệm 81 

năm ngày thành l}̣p Đãng C ộng sãn Việt Nam , Nh| xuất bản Chính trị 

quốc gia - Sƣ̣ th}̣t phối hợp với H ội đồng Chĩ đạo biên soạn Lịc h sƣ̃ Nam 

Bộ kh{ng chiến cho ra mắt bạn đọc tập I v| II phần chính sử b ộ s{ch Lịch 

sữ Nam B ộ kháng chiến cùng tập Biên niên sự kiện lịch sữ Nam B ộ kháng 

chiến 1945-1975 v| Như̂ng vấn đề chính yếu trong lịch sữ Nam B ộ kháng 

chiến do cố Thũ tƣớng Vô Văn Kiệt làm Chũ tịch H ội đồng Chĩ đạo biên 

soạn , cố đồng chí Tr}̀n Bạch Đằng làm Chũ biên . 

Nội dung bộ s{ch đề cập rất nhiều sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian  

d|i của cuộc kh{ng chiến có quy mô lớn, r}́t cam go, {c liệt, đ}̀y hy sinh, gian 

khô ̃của qu}n d}n Nam Bộ. Đặc biệt, công trình đƣợc tiến h|nh trong điều 

kiện cuộc chiến tranh đâ lùi xa 35 năm, nhiều hồ sơ , nh}n chƣ́ng lịch sƣ̃ đâ 

không còn, nhiều tƣ liệu bị ph}n t{n, th}́t lạc; vì vậy, bộ s{ch khó tr{nh khỏi 

nhƣ̂ng hạn chế, khiếm khuyết. 

R}́t mong nh}̣n đƣợc sƣ̣ thễ t}́t , lƣợng thƣ́ cũa đồng bào , đồng chí trong 

cả nƣớc v| bạn bè thế giới , nh}́t là các đồng chí tƣ̀ng là nh}n chƣ́ng cũ a các 

sƣ̣ kiện, thời khắc lịch sƣ̃ mà b ộ s{ch đề cập . Chúng tôi mong nhận đƣợc sự 

hợp tác, cung c}́p thông tin , nhƣ̂ng góp ý x}y dƣ̣ng cũa  bạn đọc để tiếp tục 

ho|n thiện trong l}̀n xu}́t bản sau. 

T}̣p II ph}̀n chính sƣ̃ t}̣p tru ng phãn ánh cu ộc đ}́u tranh chống đế 

quốc Mŷ cũa nh}n d}n Việt Nam diê̂n ra trên địa bàn Nam B ộ thời kỳ 

1954-1975. 

Xin tr}n trọng giới thiệu t}̣p II của bộ s{ch với bạn đọc. 

 

Tháng 12 năm 2010 

NH\ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SƢ̣ TH]̣T  

 



PHẦN THỨ HAI 

 

NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ 

(1954 - 1975) 
 



 



Giai đoạn thứ nhất 

TỪ ĐẤU TRANH THI HÀNH HIỆP ĐỊNH 
GENÈVE 1954 ĐẾN ĐỒNG KHỞI 1960 

CHƯƠNG MỘT 

ĐẤU TRANH THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GENÈVE 

(tƣ ̀giƣ̂a năm 1954 đến giƣ̂a năm 1956) 

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI TRONG NỬA SAU CỦA 

THẬP NIÊN 50 THẾ KỶ XX 

Trong nƣ̃a sau cũa th}̣p niên 50 thế kỹ XX, cuộc chiến tranh lạnh 

giƣ̂a hai phe xã hội chủ nghĩa v| tƣ bản chủ nghĩa ph{t triễn gay gắt 

trên quy mô to|n c}̀u. 

1. Mỹ và phe tƣ bản chủ nghĩa 

Sau Chiến tranh thế giới thƣ́ hai , Mỹ trở th|nh nƣớc gi|u mạnh  

đƣ́ng đ}̀u phe tƣ bản chủ nghĩa. 

Trong cuộc b}̀u cƣ̃ Tỗng thống Mŷ cuối năm 1952, liên danh 

Dwight D. Eisenhower - Richard Nixon của Đãng Cộng ho| thắng cƣ.̃ 

Ngay khi lên c}̀m quyền , Eisenhower đâ khẵng định tham vọng  l|m 

b{ chủ thê ́giới: “Định mệnh đặt lên đ}́t nƣớc chúng ta (tƣ́c l| Mỹ) 

tr{ch nhiệm lãnh đạo thê ́giới tƣ ̣do”1. 

Eisenhower phê phán “chính sách ngăn chặn c ộng sản” của 

Chính phủ Truman mang tính chất phòng ngự , thụ động và không 

___________ 

1. B{o New York Times, ng|y 21-1-1953.  
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hiệu quả. Trong khi tranh cƣ,̃ t}̣p đoàn Eisenhower đƣa ra chính 

s{ch to|n cầu mới, “chính sách đ}̃y lùi cộng sãn” với tham vọng “giãi 

phóng” c{c nƣớc xã hội chũ nghîa, một chính sách mà họ cho l| năng 

động v| chủ động hơn. 

Về qu}n sƣ̣, Eisenhower - Nixon đƣa ra “chiến lƣợc trã đûa ồ ạt” , 

đ}̃y mạnh cuộc chạy đua vũ tang để tạo ra “một khả năng to lớn nhằm 

trả đûa ngay lập tƣ́c bằng nhƣ̂ng phƣơng tiện và tại nhƣ̂ng địa  điễm do 

chính chúng ta (Mỹ) lƣ̣a chọn”1. 

Đê ̃bao v}y c{c nƣớc xã hội chủ nghĩa, ngo|i c{c khối qu}n sƣ̣ Bắc 

Đại T}y Dƣơng NATO (1949), ANZUS (1951, gồm Australia , New 

Zealand, Mỹ), CENTO (1959, gồm Anh, Iran, Pakistan, Thỗ Nhî Kỳ), 

Mỹ l}̣p thêm Tỗ chƣ́c Liên minh phòng thủ Đông Nam [ - SEATO 

(ng|y 8-9-1954), để chu}ñ bị can thiêp̣ v|o Đông Dƣơng; ký m ột loạt 

hiệp ƣớc phòng thũ an ninh song phƣơng nhƣ Hiệp ƣớc Mỹ - Nam 

Triêù Tiên2 (ng|y 1-10-1953), Hiêp̣ ƣớc Mỹ - Pakistan (ng|y 19-5-1954), 

Hiệp ƣớc Mŷ - Đài Loan (ng|y 2-12-1954), Hiệp ƣớc Mỹ - Nh}̣t (ng|y 

8-9-1951, gia hạn ng|y 19-1-1960). 

Sau th}́t bại ở Đông Dƣơng, Ph{p tiếp tục sa l}̀y ở Algérie nên v}n̂ 

còn lệ thuộc vào viện trợ Mŷ3. Phong trào giãi phóng d}n tộc trô̂i d}̣y, 

đƣa Anh v|o thê ́ lúng túng đối phó, cho nên Anh phải ra sƣ́c củng 

cố “Khối thịnh vƣợng chung” (Liên hiệp Anh), rồi v|o địa vị phụ họa 

Mỹ trong cuộc chiêń tranh lạnh. 

2. Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa 

Liên Xô đâ sãn xu}́t đƣợc bom nguyên tƣ̃ (1949), tên lƣ̃a  t}̀m 

xa (1957 ) v| vƣợt qua Mỹ trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ : đƣa 

vệ tinh nh}n tạo đ}̀u tiên Sputnik (1957 ) v| con ngƣời đầu t iên 

___________ 

1.  Tuyên bố cũa John F . Dulles, Ngoại trƣởng Mỹ, trích dẫn bởi Stephen 

E. Ambrose, trong cuốn sách Rise to Globalism (Vƣơn lên chũ nghîa  to|n 

c}̀u), Nxb. Penguin Books, New York, 1991, tr. 138. 

2. Nay l| H|n Quốc - BT. 

3. Dƣới sƣ́c ép của Mỹ, cuối cùng Ph{p phải rút hết qu}n khỏi miền 

Nam Việt Nam v|o th{ng 4-1956. 
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19 

 

(Yuri A. Gagarin) lên quŷ đạo trái đ}́t (1961). So sánh lƣ̣c lƣợng giƣ̂a 

hai phe đâ có sƣ̣ thay đỗi lớn . Uy tín và ãnh hƣỡng cũa Liên Xô , của 

phe xâ h ội chũ nghîa tăng lên r}́t nhanh và có mặt áp đão phe tƣ 

bản chủ nghĩa trong  nhƣ̂ng năm cuối th}̣p niên 50 v| đầu thập niên 

60. 

Tuy nhiên, trong quản lý kinh tê ́ - xã hội của Liên Xô v| c{c 

nƣớc Đông ]u đa ̂xu}́t hiện tình trạng trì trê,̣ do mô hình xã hội chũ 

nghĩa của Liên Xô có những vấn đề cơ bản tr{i với quy lu}̣t phát triễn 

kinh tê ́- xã hội. 

Sau khi Stalin qua đời (1953) có nhiều sự thay đổi trong Ban lãnh 

đạo Liên Xô . Nikita Khrushchev trỡ thành Bí thƣ thƣ́ nh}́t Ban Ch}́p 

h|nh Trung ƣơng Đảng Cộng sãn Liên Xô (th{ng 9-1953) v| sau đó kiêm 

luôn chƣ́c vụ Chũ tịch Hội đồng Bộ trƣỡng Liên Xô (th{ng 3-1958). 

Tại Đại h ội l}̀n thƣ́ XX Đãng C ộng sãn Liên Xô (tƣ̀ ngày 14 đến 

ng|y 25-2-1956), Khrushchev chũ trƣơng các nƣớc có chế độ chính trị - 

xã hội khác nhau có thễ “chung sống hòa bình”, “thi đua hòa bình với 

nhau”, c{c nƣớc tƣ bản chủ nghĩa có thể “hòa bình tiến lên chủ nghĩa 

xã hội” thông qua con đƣờng đ}́u tranh nghị  viện, không nh}́t thiết 

bằng bạo lƣ̣c c{ch mạng. 

Sƣ̣ có mặt quá l}u cũa qu}n đ ội Xôviết tại các nƣớc Đông ]u 

(theo yêu c}̀u cũa Khối qu}n sƣ̣ Warszawa ) nhằm đối đ}̀u với Khối  

qu}n sƣ ̣Bắc Đại T}y Dƣơng (NATO), đa ̂l|m nảy sinh nhƣ̂ng va chạm 

mang tính d}n tộc chũ nghîa. Đâ xãy ra bạo động chống Liên Xô ỡ Ba 

Lan (ng|y 28-6-1956) v| Hungary (ng|y 23-10-1956). Nam Tƣ muốn 

x}y dƣ̣ng chũ nghîa xâ hội theo đƣờng lối độc l}̣p cũa mình... bị khối 

xã hội chủ nghĩa phê ph{n. 

Năm 1959, khối xã hội chủ nghĩa có thêm một th|nh viên mới: sau 

khi l}̣t đỗ chế đ ộ độc tài Batista th}n Mŷ , ban lânh đạo mới cũa cách 

mạng Cuba - do Fidel Castro đƣ́ng đ}̀u - tuyên bố theo con đƣờng xã 

hội chủ nghĩa. Đ}y l| quốc gia xã hội chủ nghĩa đ}̀u tiên  ở T}y B{n 

C}̀u, nằm s{t nƣớc Mỹ. 

Cùng với sự ph{t triển của khoa học , kỹ thuật v| công nghệ 

trên thế giới , giai c}́p công nh}n trong các nƣớc phát triễn và đang  
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ph{t triễn cũng tăng cao cả vê ̀ lƣợng v| ch}́t. Phong tr|o công 

nh}n đ}́u tranh vì hòa bình , d}n chũ, độc l}̣p d}n t ộc và tiến b ộ xã 

hội ỡ các nƣớc tƣ bãn chũ nghîa và d}n t ộc chũ nghîa phát triễn  

mạnh, trỡ th|nh một mũi tiến công quan trọng đánh v|o giai c}́p  tƣ 

sản, chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nh| nƣớc. 

Tuy nhiên, phong tr|o cộng sản v| công nh}n c{c nƣớc ch}u ]u 

cũng có nhƣ̂ng chuyễn động b}́t lợi, nỗi lên ở c{c điễm: 

Sau khi Quốc tế Cộng sãn (Kominter) tuyên bố giãi tán tháng 8 năm 

1943, Phòng Thông tin c{c Đảng Cộng sãn Quốc tế (Kominform) th|nh 

l}̣p năm 1947 v| chấm dứt hoạt đ ộng tƣ̀ năm 1956, c{c tổ chức quần 

chúng Liên hiệp Công đo|n thế giới, Thanh niên D}n chũ thế giới, Phụ 

nƣ̂ D}n chũ thế giới... với Liên Xô là trung t}m và là ngọn cờ cỗ vû đ}́u 

tranh cũa nh}n d}n thế giới vì Hòa bình, Độc l}̣p d}n tộc, Tiến bộ xã hội 

trƣớc sƣ̣ biến đỗi s}u sắc cũa thế giới sau Chiến tranh thế giới thƣ́ hai, đâ 

giảm dần sức t{c động mạnh mê ban đ}̀u. Hội nghị các Đãng Cộng sãn 

v| công nh}n thế giới (1957) v| Hội nghị đại biểu 81 Đãng Cộng sản v| 

công nh}n thế giới (1960) ra bãn Tuyên bố làm cƣơng lînh cách mạng 

chung cho t}́t cã các đãng Mác - Lênin1 nhƣng bắt đ}̀u nãy sinh nhƣ̂ng 

rạn nứt trong khối đo|n kết , nh}́t trí đâ từng l| sức mạnh của phong 

tr|o c{ch mạng thế giới, chống chũ nghîa đế quốc, chủ nghĩa tƣ bản. 

Trung Quốc b}́t đồng ý kiến với Liên Xô về m ột loạt v}́n đề có 

tính nguyên tắc trong phong tr|o c ộng sãn và công nh}n quốc tế , 

quan hệ về mặt Đãng và Nhà nƣớc giƣ̂a Liên Xô và Trung Quốc ng|y 

c|ng x}́u hơn2, ảnh hƣỡng v| g}y b}́t lợi lớn cho phong trào cộng sản 

v| công nh}n quốc tê.́ 

___________ 

1. Tuyên ngôn năm 1957 đƣợc Hội nghị đại biễu cũa 81 Đãng Cộng sãn  

v| công nh}n họp ở M{txcơva năm 1960 bỗ sung v| ph{t triễn (Xem Hồ Chí 

Minh: Toàn tập, t.10, tr. 231, 626). 

2. Liên Xô tuyên bố hũy bõ Hiệp định cung c}́p kŷ thu}̣t và nguyên liệu 

hạt nh}n cho Trung Quốc (th{ng 10-1957) v| sau đó hủy to|n bộ c{c hợp  

đồng hợp t{c khoa học kỹ thu}̣t giƣ̂a hai nƣớc, rút về nƣớc h|ng nghìn chuyên 

gia đang giúp Trung Quố c trên lînh vƣ̣c công nghiệp . Đâ bắt đ}̀u có  xung 

đột biên giới giƣ̂a hai quốc gia lớn nh}́t của phe xã hội chủ nghĩa.  
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3. Phong trào giải phóng dân tộc 

Cùng với chiến thắng của Việt Nam chống cuộc chiến tranh 

x}m lƣợc cũa thƣ̣c d}n Pháp , phong trào giãi phóng d}n t ộc có bƣớc 

ph{t triển vƣợt bậc , đ}̃y nhanh quá trình sụp đỗ cũa chũ nghîa  thƣ̣c 

d}n cũ. Chỉ trong vòng 5 năm tƣ ̀ năm 1956 đến năm 1960 đa ̂có 26 

nƣớc gi|nh đƣợc độc l}̣p. Riêng trong năm 1960 có 19 nƣớc đƣợc 

giải phóng, trong đó có 18 nƣớc ch}u Phi, cho nên năm 1960 đƣợc 

gọi l| “Năm ch}u Phi”1. 

Ở Trung Đông, một loạt biến động chính trị - qu}n sƣ ̣đa ̂diê̂n ra: 

Cộng hòa Ai C}̣p đƣợc thà nh l}̣p (1953) v| kênh Suez - con đƣờng 

h|ng hải huyết mạch từ T}y sang Đông v| ngƣợc lại , - đƣợc quốc 

hƣ̂u hóa (1958), Cộng hoà Iraq ra đời (1958), Cộng hòa Lebanon  t{ch 

khỏi ảnh hƣỡng của Mỹ (ng|y 25-10-1958). 

Ở Nam Mỹ, nơi Mŷ xem là “s}n sau” cũa mình, c{c chế độ độc tài 

qu}n phiệt đƣợc Mŷ h}̣u thu}̂n nên còn r}́t mạnh ỡ Argentina , Chile, 

Brazil, Ecuador, Bolivia, Uruguay..., riêng chê ́độ Batista bị nh}n d}n 

Cuba l}̣t đỗ. 

Ở Bắc [, nh}n d}n Nam Triều Tiên phản đối cuộc b}̀u cƣ ̃gian l}̣n, 

khiến Tỗng thống Lý Thƣ̀a Vân (th}n Mŷ) phải từ chức , lƣu vong ỡ 

Hawaii (1960); một chính phũ th}n Mŷ khác do Park Chung Hy đƣ́ng 

đ}̀u lên thay. 

Nhìn chung, tuy trong nội bộ khối xâ hội chũ nghîa đâ xu}́t  hiện 

nhƣ̂ng m}u thu}̂n n ội tại và nhƣ̂ng hạn chế nh}́t định , nhƣng “ba 

dòng th{c c{ch mạng” trên thế giới (phong trào xâ h ội chũ  

___________ 

1. C{c nƣớc đƣợc độc l}̣p: 

- 1956: Sudan, Maroc, Tunisie. 

- 1957: Ghana, Liên bang Mã Lai. 

- 1958: Guinée. 

- 1959: Singapore (tƣ̣ trị). 

- 1960: Đông Cameroun, Congo Kinshasa (Zaire), Togo, Senegal, Mali, 

Madagascar,  Somali,  Cộng  ho|  Trung  Phi,  Dahomey  (Bénin),  Niger, 

Thƣợng Volta (Burkina Faso), Bơ ̀ Biêñ Ng|, Tchad, Congo Brazzaville, 

Chypre, Gabon, Nigeria, Mauritanie, Uganda.  
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nghĩa , phong trào công nh}n và nh}n d}n tiến b ộ ở c{c nƣớc tƣ 

bản chủ nghĩa , phong trào giãi phóng  d}n tộc trên thế giới ) đang ỡ 

thế tiến công mạnh mê vào chũ nghîa tƣ bãn . Động lƣ̣c cũa ba 

dòng th{c c{ch mạng l| bốn mối m}u thuẫn : m}u thu}̂n giƣ̂a chũ 

nghĩa tƣ bản v| chủ nghĩa xã h ội, m}u thu}̂n giƣ̂a các nƣớc đ ộc l}̣p 

d}n tộc và chũ nghîa đế quốc , m}u thu}̂n giƣ̂a các đế quốc với 

nhau, m}u thu}̂n giƣ̂a giai c}́p công nh}n và giai c}́p tƣ bãn , trong 

đó m}u thu}̂n chũ yếu là m}u thu}̂n giƣ̂a chũ nghîa tƣ bãn và chũ 

nghĩa xã h ội. 

Trong khi tình thê ́đối đ}̀u giƣ̂a hai phe xã hội chủ nghĩa v| tƣ 

bản chủ nghĩa diê̂n ra gay gắt, phong tr|o giải phóng d}n tộc ỡ các 

ch}u lục ngày càng sôi nỗi , xu hƣớng chống Mŷ phát triễn mạnh , thì 

xu thê ́trung l}̣p v| không liên kết đƣợc nhiều nƣớc d}n tộc chủ nghĩa 

hƣỡng ứng. 

4. Tình hình khu vƣ̣c châu Á 

Ở khu vƣ̣c ch}u [, có ba xu thê ́chính trị kh{c nhau. 

Trƣớc hết là xu thế xâ h ội chũ nghîa cũa các nƣớc Việt Nam D}n 

chủ Cộng hòa , Cộng hòa Nh}n d}n Trung Hoa 1, Cộng hòa D}n  chủ 

Nh}n d}n Triều Tiên2, Cộng hòa Nh}n d}n Mông Cỗ. 

C{c nƣớc còn nằm trong quỹ đạo của Mỹ , chủ trƣơng chống 

cộng triệt đễ , nhƣ Nh}̣t Bãn , H|n Quốc , Th{i Lan v| c{c thu ộc địa  

___________ 

1. Ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông chũ trƣơng đ}̃y nhanh tốc độ cãi tạo 

nông nghiệp , công nghiệp và tiễu thũ công nghiệp (1953), đƣa 96,3% hộ 

nông d}n và 92,2% thợ thũ công vào hợp tác xâ (1956). Ph{t động phong trào 

Đại nhãy vọt (1957), to|n d}n l|m gang thép , nhằm tăng sãn lƣợng thép lên 

20 l}̀n, tăng sãn xu}́t công nghiệp lên 6,5 l}̀n, tăng sãn xu}́t nông nghiệp lên 

2,5 l}̀n... (Nhƣng ch}́t lƣợng đời sống nh}n d}n không đƣợc cãi thiện tƣ ơng 

ứng). ( Xem Nguyê̂n Huy Quý : Lịch sử hiện đại  Trung Quốc, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 2004, tr. 47, 48, 59, 94). 

2. Sau ba năm chiến tranh (1950-1953), một hiệp định đình chiến đƣợc 

ký ở B|n Môn Điếm, ng|y 27-7-1953, l}́y vĩ tuyến 38 l|m ranh giới qu}n sƣ̣ 

giƣ̂a hai miền Nam, Bắc của Triều Tiên.  
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cũ của Mỹ, Anh, Ph{p (nhƣ Philippines, Pakistan, Mã Lai, Singapore, 

miền Nam Việt Nam ...). Ngo|i c{c hiệp ƣớc qu}n sự song phƣơng 

(nhƣ đâ nói ỡ ph}̀n trƣớc ), Mỹ còn lập Tỗ chƣ́c liên minh  phòng thủ 

Đông Nam Á1 nhằm ngăn chặn ảnh hƣỡng của phong  tr|o giải 

phóng d}n tộc theo xu hƣớng xã hội chủ nghĩa lan rộng tới Đông 

Nam [, bảo vê ̣vùng ảnh hƣỡng của Mỹ, bảo vệ chũ nghĩa quốc gia 

theo xu hƣớng tƣ bản chủ nghĩa.  

Tƣ̀ năm 1955, xu}́t hiện m ột khuynh hƣớng chính trị mới : c{c 

nƣớc mới giành đƣợc độc l}̣p không muốn bị lôi kéo vào cu ộc “chiến 

tranh lạnh” giƣ̂a hai khối Liên Xô và Mŷ, tƣ̣ tìm con đƣờng trung l}̣p, 

không liên kết về mặt qu}n sƣ̣ với b}́t cƣ́ khối nào . Tƣ ̀ng|y 18 đến 

ng|y 24-4-1955, 29 nƣớc [ - Phi tham dƣ ̣ hội nghị tại Bangdung 

(Indonesia), đƣa ra 10 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình (trên cơ sỡ 

ph{t triển năm nguyên tắc2 do ]́n Độ v| Trung Quốc đề xƣớng th{ng 

6-1954). Ấn Đ ộ3, Miến Điện (nay là Myanmar ) v| Indonesia l| ba 

nƣớc có nhiều đóng góp cho thành công của hội nghị. 

___________ 

1. Southeast Asia Treaty Organization, viết tắt l| SEATO. 

2. Tƣ̀ điễn bách khoa Việt Nam  (t.3, tr. 39) ghi Trung Quốc v| ]́n Độ họp 

với nhau ngày 29-4-1954. “Lịch sƣ̃ Trung Quốc” ghi: năm nguyên tắc này do 

Nehru và Chu ]n Lai đƣa ra trong chuyến Chu ]n Lai sang ]́n Độ  “trong 

thời gian họp Hội nghị Genève” (nói đúng hơn: trong thời gian hội nghị nghĩ 

họp). S{ch Phong trào không liên k ết ghi là: tháng 6-1954 (thời gian n|y có thễ 

đúng hơn). 

Năm nguyên tắc đo ́l|: 

a. Tôn trọng chủ quyền lãnh thô ̃của nhau. 

b. Không x}m phạm l}̂n nhau. 

c. Không can thiệp v|o công việc nội bộ của nhau. 

d. Bình đẵng, hai bên cùng có lợi. 

đ. Chung sống hòa bình. 

3. Ấn Độ giƣ̂ chƣ́c Chủ tịch Ủy hội quốc tê ́kiễm so{t v| gi{m s{t đình 

chiến theo Hiệp định Genève 1954 về Đông Dƣơng (International 

Commission for Control and Supervision, viết tắt l| ICCS). Sau nhƣ̂ng 

xung đột vũ trang ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, Ấn Độ nh}̣n viện trợ 

của Mỹ.  
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Sau Hiệp định Genève , Chính phủ Vƣơng quốc Campuchia - do 

Ho|ng th}n Sihanouk đứng đầu - đi theo con đƣờng trung l}̣p , 

không tham gia b}́t cƣ́ liên minh qu}n sƣ̣ hay chính trị nào, tiếp nh}̣n 

viện trợ tƣ̀ mọi nƣớc miê̂n là không có điều kiện ràng bu ộc. Mỹ, Th{i 

Lan, chính quyền S|i Gòn giúp c{c lực lƣợng th}n Mỹ (nhƣ Sơn Ngọc 

Th|nh, Sam Xari, Đáp Chuôn...) tìm c{ch lật đổ Chính phủ Sihanouk , 

nhƣng mọi }m mƣu đó đều bị đ}̣p tan. 

Tình hình ở Vƣơng quốc L|o có sự ph}n hóa gay gắt giữa ba 

lƣ̣c lƣợng : 

- Đãng Nh}n d}n Lào (th|nh lập ng|y 22-3-1955, nay là Đãng 

Nh}n d}n cách mạng Lào) v| Mặt trận L|o yêu nƣớc (th|nh lập ng|y 

6-1-1956) l| lƣ̣c lƣợng c{ch mạng v| yêu nƣớc. 

- Lƣ̣c lƣợng th}n Mỹ của K| T|y, Phủi Sananikon, Phumi 

Nosavẵn. 

- Lƣ̣c lƣợng trung l}̣p do Ho|ng th}n Phuma c}̀m đ}̀u. 

Cuộc đ}́u tranh cũa nh}n d}n Lào - dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa 

Đãng Nh}n d}n Lào và Mặt tr}̣n Lào  yêu nƣớc - d}̂n tới sƣ̣ thành 

l}̣p cũa hai chính phũ liên hiệp (l}̀n thƣ́ nh}́t vào tháng 8-1956, 

l}̀n thƣ́ hai vào tháng 6-1962) có sự tham gia của Ho|ng th}n 

Suphanuvong , đại diện Mặt tr}̣n Lào yêu nƣớc , nhƣng do Mŷ và 

c{c lực lƣ ợng th}n Mỹ ph{ hoại , cả hai chính phủ liên hiệp đều 

tồn tại không l}u . 

Nhìn chung trong th}̣p niên 50 của thê ́kỷ XX, ở khu vƣ̣c ch}u Á, 

một số nƣớc đi theo xu hƣớng trung l}̣p tích cƣ̣c, nhƣng ph}̀n lớn các 

nƣớc còn lại v}̂n chịu sƣ̣ chi phối cũa Mŷ cã về đối nội, đối ngoại, să̂n 

s|ng v|o phe Mỹ để “ngăn chặn l|n sóng C ộng sãn” tƣ ̀Trung Quốc, 

Bắc Việt Nam tr|n xuống. 

Đƣờng lối , chính s{ch của Việt Nam v|o những năm đầu thi 

h|nh Hiệp định Genève 1954 phải tính đến }m mƣu của đế quốc Mỹ 

cùng với t{c đ ộng cũa “chiến tranh lạnh”giƣ̂a hai phe g}y ra trong  

khu vƣ̣c ch}u [ v| thê ́giới. 
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II. TÌNH HÌNH TRONG NƢỚC 

1. Việt Nam chuyễn sang một thời kỳ mới 

Sau 9 năm chiến tranh , Hiệp  định Genève đƣợc ký kết ngày 

20-7-1954 (đúng ra là sáng sớm ngày 21-7-1954 ) đâ đem lại việc 

đình chĩ chiến sƣ̣ . Bản tuyên bố cuối cùng của H ội nghị Genève 

đề ra hƣớng giải quyết việc thống nhất nƣớc Việt Nam bằng 

cuộc Tỗ ng tuyễn cƣ̃ dƣ̣ kiến đƣợc tỗ chƣ́c trong cã nƣớc vào 

th{ng 7-1956. 

Đất nƣớc đa ̂ bƣớc v|o một giai đoạn mới với nhƣ̂ng đặc 

điễm sau: 

+ Tƣ ̀chiến tranh chuyễn sang hòa bình. Đó l| một sƣ ̣biến đỗi r}́t 

lớn, ảnh hƣởng tới to|n b ộ chính s{ch , nhiệm vụ , tỗ chƣ́c và hoạt  

động của mô̂i bên. 

+ Lãnh thổ Việt Nam tạm thời ph}n l|m hai vùng tập kết qu}n 

đội, l}́y vî tuyến 17 (dọc theo sông Bến Hải ) l|m giới tuyến qu}n sự 

tạm thời . Miền Bắc thu ộc quyền quãn  lý của Chính phủ Việt Nam 

D}n chũ C ộng hòa , miền Nam do Pháp và chính quyền Sài Gòn 

kiễm soát . 

+ Thƣ̣c d}n Ph{p, tuy trên danh nghĩa v}̂n còn tr{ch nhiệm thi 

h|nh Hiệp định Genève , nhƣng lệ thu ộc vào viện trợ Mŷ , thƣờng 

phải nhƣợng b ộ trƣớc các yêu sách cũa Mŷ ỡ miền Nam Việt Nam . 

Do đó, đế quốc Mỹ đã trở th|nh kẻ thù chính trực tiếp của nh}n  d}n 

Việt Nam. 

Tại H ội nghị Genève , Chính phủ Ph{p đã phải công khai cam 

kết “să̂n sàng rút quân đ ội Pháp khỏi lãnh thổ” nƣớc Việt Nam , “tôn 

trọng đ ộc lập , chủ quyền , thống nhất và toàn vẹn lânh thỗ” của d}n 

tộc Việt Nam 1. Trên thƣ̣c tế , tuy có m}u thu}̂n về quyền lợi với 

Mỹ nhƣng do khó khăn về kinh tế - t|i chính , Ph{p ph ải dựa v|o  

___________ 

1. Điều 10 v| 11, Tuyên bô ́cuối cùng của Hội nghị Genève.  
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viện trợ Mỹ, cho nên xu hƣớng “hƣớng vê ̀ Đại T}y Dƣơng” (th}n 

Mỹ) v}̂n chi phối chính trƣờng nƣớc Ph{p1. 

Mỹ không chấp nhận bản Tuyên bố chung của H ội nghị Genève , 

ra một tuyên bố đơn phƣơng nhƣng buộc phải “ghi nh}̣n” Hiệp định 

v| bản Tuyên bố chung v| cam kết không “đe dọa để thay  đỗi nhƣ̂ng 

điều khoản” của Hiệp định Genève. 

Sau hai Hiệp định đình chiến ở Triều Tiên (th{ng 7-1953) v| ở 

Đông Dƣơng (th{ng 7-1954), Mỹ xúc tiến mƣu đồ biến Na m Việt 

Nam th|nh chốt chặn l|n sóng cộng sản v| phong tr|o giải phóng d}n 

tộc đang lớn mạnh ở ch}u [. 

Ng|y 24-6-1954, Ngoại trƣởng Mỹ John Foster Dulles nói với 

c{c nh| lãnh đạo Quốc h ội Mŷ : “Điều cơ bãn là phãi lập ra m ột phòng 

tuyến mà c ộng sãn không thễ vƣợt qua , rồi sau đó giƣ̂ vƣ̂ng vùng này và 

chiến đấu lật đỗ (các chính thể c ộng sãn ) trong khu vƣ̣c này với tất cã 

sƣ́c mạnh mà chúng ta (Mỹ) có thông qua viện trợ kinh tế và xây dựng 

một lực lƣợng quân sự hùng mạnh - Mỹ phải đi đầu trong việc hình 

thành m ột tập đoàn phòng thũ khu vƣ̣c đũ mạnh đễ duy trì tƣ̣ do tại 

Đông Nam Á ”2. 

Ng|y 8-9-1954 Mỹ lập ra Tổ chức Liên minh phòng thủ Đông 

Nam Á (SEATO) nhằm chống lại Hiệp định Genève vừa đƣợc ký kết , 

đặt miền Nam Việt Nam , L|o v| Campuchia dƣới ô bảo h ộ của tỗ 

chƣ́c n|y. 

Nắm rô ý đồ cũa Mŷ , tƣ̀ tƣ̀ng bƣớc can thiệp vào chiến  tranh 

Đông Dƣơng đến loại bõ và thay thế Pháp ỡ Đông Dƣơn g, Hội 

___________ 

1. Theo P . Devillers và J . Lacouture , v|o thời gian n|y “ ... dòng chủ 

lƣu, c{c nh| ngoại giao v | qu}n sự (Ph{p ) không trƣ̀ một ai , l| tỏ ra th}n 

Mỹ (“hƣớng về Đại T}y Dƣơng” - BT) họ chỉ có kh{c nhau chút ít trong 

(c{ch) diê̂n đạt (về việc ) sƣ̃ dụng ... viện trợ cũa Mŷ” . ( P.Devillers và J . 

Lacouture: Vietnam de la guerre française à la guerre américaine (Việt Nam tƣ̀ 

cuộc chiến tranh cũa Pháp đến cuộc chiến tranh cũa Mŷ ), Nxb. Seuil, 

1969, tr. 341). 

2. George C. Herring: America’s longest war (Cuộc chiến d|i nh}́t của 

nƣớc Mỹ), Nxb. Mc.Graw-Hill, Inc, New York, 1986, tr. 41.  
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nghị Trung ƣơng Đãng Lao động Việt Nam mỡ rộng l}̀n thƣ ́s{u (tƣ ̀

ng|y 15 đến ng|y 17-7-1954) đa ̂x{c định: “Đê ́quốc Mỹ l| một trỡ lƣ̣c 

chính ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng ... và hiện đang trỡ 

thành kẻ thù chính trƣ̣c tiếp của nhân dân Đông Dƣơng”1. 

Tƣ̀ nhƣ̂ng đặc điễm cũa giai đoạn mới , Bộ Chính trị Trung ƣơng  

Đãng đa ̂đề ra nhiệm vụ c{ch mạng của hai miền: 

... “Nhiệm vụ chung cũa Đãng ta là : đoàn kết và lânh đạo nhân dân 

đấu tr anh thƣ̣c hiện Hiệp định đình chiến , đề phòng và khắc phục mọi 

âm mƣu phá hoại Hiệp định đình chiến đễ cũng cố hòa bình , ra sƣ́c 

hoàn thành cải cách ru ộng đất , phục hồi và nâng cao sản xuất , tăng 

cƣờng xây dƣ̣ng quân đ ội nhân dân đễ cũng cố miền Bắc , giƣ̂ vƣ̂ng và 

đẫy mạnh cu ộc đấu tranh chính trị cũa nhân dân miền Nam , đặng cũng 

cố hòa bình , thƣ̣c hiện thống nhất , hoàn thành đ ộc lập , dân chũ trong 

toàn quốc "2. 

2. Tình hình chính trị - kinh tê ́- xã hội miền Bắc 

Sau 9 năm kháng chiến gian khỗ, trong khí thế chiến thắng, nh}n 

d}n miền Bắc h}n hoan đón mƣ̀ng hòa bình l}̣p lại, chen l}̂n niềm }u 

lo về đ}́t nƣớc bị chia cắt , miền Nam sê phãi sống dƣới sƣ̣  quản lý 

của chính quyền S|i Gòn. 

Ng|y 10-10-1954, đoàn qu}n chiến thắng tiến vào tiếp quãn thũ  

đô H| Nội. 

Ng|y 1-1-1955, đông đão nh}n d}n t}̣p hợp ỡ Quãng trƣờng Ba 

Đình chào đón Chũ tịch Hồ Chí Minh , Ban Ch}́p hành Trung ƣơng  

Đãng v| Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng ho|. 

Ng|y 13-5-1955, bộ đội Việt Nam tiến v|o th|nh phố Hải 

Phòng ho|n t}́t việc tiếp quản to|n miền Bắc. 

Sau ngày giãi phóng , Chính phủ v| nh}n d}n miền Bắc bắt 

tay ngay vào việc hàn gắn vết thƣ ơng chiến tranh , x}y dƣ̣ng 

cuộc sống mới . 

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.15, tr. 225. 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.15, tr. 287.  
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G}̀n một thê ́kỷ dƣới chê ́độ thƣ̣c d}n của Ph{p, rồi thời kỳ đen 

tối “một cỗ hai tròng” (1940-1945), chín năm chiến tranh ... đâ đễ  lại 

nhiều h}̣u quả nghiêm trọng c}̀n giải quyết. 

Nông nghiệ p miền Bắc vốn lạc h}̣u , lại bị chiến tranh t|n ph{ 

nặng nề ; 143.000 ha ruộng đ}́t bị bõ hoang ; nhiều công trình thũy 

nông bị ph{ hủy; h|ng vạn tr}u bò bị giết khiến sƣ́c kéo thiếu 

nghiêm trọng. Công nghiệp miền Bắc nhỏ bé. Sau ng|y ho| bình lập 

lại, nhiều nhà máy xí nghiệp gặp khó khăn , phải ngƣng hoạt đ ộng. 

Ph}̀n lớn đƣờng b ộ, đƣờng sắt bị hƣ hõng nặng , 3.500 c}̀u cống bị 

ph{ sập. R}́t nhiều phƣơng tiện v}̣n tãi không hoạt đ ộng đƣợc vì hƣ 

hỏng hay thiếu phụ tùng thay thê.́ 

Do sản xu}́t ngƣng trê,̣ lƣu thông ph}n phối trỡ ngại nên h|ng ho{ 

trên thị trƣờng khan hiếm, gi{ cả tăng vọt. Th{ng 10-1954, g}̀n nƣ̃a  

triệu ngƣời bị đói, có nơi có ngƣời chết đói. 

Số b{c sĩ, kỹ sƣ, chuyên viên kỹ thu}̣t trong c{c ng|nh chuyên 

môn thiếu tr}̀m trọng . C{c bệnh viện , bệnh xá thiếu thuốc men . C{c 

bệnh sốt rét, lao, đau mắt hột r}́t phỗ biến. 

Trong thời gian chuyễn qu}n , trƣớc khi xuống tàu vào Nam , 

Ph{p, Mỹ v| chính quyền S|i Gòn đã tiến h|nh nhiều vụ ph{ hoại 

nhằm g}y khó khăn cho Chính phũ Việt Nam D}n chũ C ộng hòa 

sau này . Họ ph{ hoại nhiều công trình công c ộng hay di tích lịch 

sƣ̃ - văn hóa (chùa M ột Cột ỡ Hà N ội, nh| m{ y điện Uông Bí , c}̀u 

Phủ Lạng Thƣơng ở Bắc Giang , c}̀u Thạch Lô̂i ỡ Sơn T}y , c}̀u 

Đồng Lạc ở Vĩnh Yên ...); đốt phá m ột số kho tàng ; th{o dỡ m{y 

móc, thiết bị ; di chuyễn tài sãn , v}̣t tƣ vào Nam ; hủy hoại hồ sơ , t|i 

liệu cũa  c{c cơ quan , nh| m{y ; dời m ột số nhà máy , hãng buôn , 

trƣờng học vào miền Nam ... 

Đặc biệt, tƣ̀ ngày 1-6-1954 Mỹ tổ chức hai đội biệt kích do Phái bộ 

qu}n sƣ̣ Sài Gòn (SMM)1 chỉ đạo để thực hiện c{c vụ ph{ hoại  

___________ 

1. SMM: Saigon Military Mission, thƣ̣c ch}́t l| một tô ̃chƣ́c tình b{o bí  

m}̣t, do đại t{ Mỹ Edward Lansdale c}̀m đ}̀u.  
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29 

 

v| tiến h|nh chiến tranh t}m lý bí m}̣t1. Chúng tung những tờ truyền 

đơn giã mạo (ký tên l| “Việt Minh” ) xuyên tạc chính sách cũa Việt 

Minh khi vào tiếp quãn vùng tạm chiếm ỡ miền Bắc nhằm gieo rắc lo 

sợ trong d}n chúng . Chúng còn pha o tin “Mŷ sắp thã bom nguyên tƣ̃ 

xuống miền Bắc” để ngƣời d}n không d{m ở lại . Đối với tín đồ Công 

gi{o, chúng tung tin “Chúa đâ vào Nam”, “Ai ỡ lại miền Bắc với Cộng sãn 

vô thần thì sê bị mất linh hồn” , cung c}́p tiền bạc  để một số linh mục tỗ 

chƣ́c cho giáo d}n trong cã giáo xƣ́ cùng di cƣ vào Nam. 

Trong lúc đó , Đãng và Chính phũ miền Bắc phãi lo đón tiếp , tỗ 

chƣ́c cuộc sống cho hàng vạn cán b ộ, chiến sî, con em miền Nam t}̣p 

kết ra Bắc . Trƣớc vô vàn khó khăn đó , Chính phủ v| nh}n d}n miền 

Bắc ra sƣ́c khôi phục kinh tê,́ ổn định tình hình. Trƣớc hết là phục hồi 

sản xuất lƣơng thực , thƣ̣c ph}̃m và nhƣ̂ng mặt hàng nhu yếu nhằm 

phục vụ đời sống hằng ng|y . Khắp nơi nông d}n khai hoang phục 

hóa, đào mƣơng, khơi ngòi, đắp đê, sƣ̃a chƣ̂a các hệ thống thũy lợi , 

thƣ̣c hiện công trình thũy nông lớn Bắc - Hƣng - Hải. Việc sƣ̃a sang và 

l|m mới đƣờng bộ, đƣờng sắt diê̂n ra khắp nơi. Nhiều bến cãng đƣợc 

đƣa vào hoạt đ ộng trỡ lại : Hải Phòng, C}̃m Phã, Hòn Gai, Bến Thũy. 

C{c dịch vụ nhƣ cung cấp điện, nƣớc, bƣu chính - viê̂n thông đƣợc tái 

l}̣p. C{c trƣờng học , bệnh viện , chợ búa ... hoạt động trỡ lại bình 

thƣờng. Ng|y 6-12-1954, Đại hội văn công toàn quốc khai mạc ỡ Hà 

Nội là hội diê̂n lớn nh}́t kễ tƣ̀ ngày hòa bình l}̣p lại . Ng|y 19-1-1955, 

Trƣờng Đại học nh}n d}n Việt Nam khai giãng ; ng|y 19-3-1955, 

Trƣờng sƣ phạm miền núi trung ƣơng bắt đ}̀u năm học đ}̀u tiên... 

___________ 

1. Mùa hè  1954 Hội đồng An ninh quốc gia Mŷ kêu gọi thƣ̣c hiện một  

“sáng kiến mới” để giƣ̂ vƣ̂ng địa vị của Mỹ ở Đông Nam [ ... trong đó có 

việc “dùng mọi biện pháp hiện có” đễ làm suy yếu chế độ Việt Minh còn 

non nớt ỡ Bắc Việt Nam” (Hội đồng An ninh quốc gia Mŷ : Chính sách của Mỹ 

tại Viê̂n Đông tháng 8-1954, Quyễn 10, tr. 731-741, trích lại của George  

C. Herring: America's longest war, Sđd, tr. 78). Thƣ̣c hiện chũ trƣơng này , 

Edward Lansdale và Lucien Conein đâ đƣa hai đội biệt kích  vũ trang (200 

ngƣời) x}m nh}̣p miền Bắc.  
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Trong ho|n cảnh cƣ̣c kỳ thiếu thốn, Chính phủ v| nh}n d}n 

miền Bắc đâ dành mọi ƣu ái trong việc lo cu ộc sống , công tác , chƣ̂a 

bệnh, học t}̣p cho c{n bộ, bộ đội miền Nam t}̣p kết, đặc biệt là thiếu 

niên nhi đồng. 

Bằng nô̂ lƣ̣c chũ quan , đồng thời tranh thũ sƣ̣ đồng tình và giúp  

đơ̂ của bạn bè quốc tê,́ trƣớc hết l| Liên Xô, Trung Quốc v| c{c nƣớc 

xã hội chủ nghĩa kh{c, miền Bắc nêu cao quyết t}m nhanh chóng 

khôi phục đời sống bìn h thƣờng đễ có thễ làm chô̂ dƣ̣a  cho cuộc đ}́u 

tranh của nh}n d}n miền Nam. 

Nhìn chung, trong không khí chiến thắng vì nƣ̃a nƣớc đâ giành  

đƣợc độc l}̣p tƣ ̣do, vƣợt qua vô v|n khó khăn, Trung ƣơng Đãng Lao 

động Việt Nam chĩ rô hai nh iệm vụ mang tính chiến lƣợc  của miền 

Bắc l|: 

- Củng cố miền Bắc l| điều kiện sống còn của bản th}n chế độ 

D}n chủ Cộng hòa. 

- Củng cố miền Bắc còn l|m tốt nhiệm vụ hậu phƣơng vững chắc  

cho cuộc đ}́u tranh hòa bình, thống nh}́t đ}́t nƣớc. 

3. Tình hình chính trị - kinh tê ́- xã hội miền Nam 

1- Theo Hiệp định Genève , Nam Việt Nam tƣ̀ vî tuyến 17 đến 

C| Mau thu ộc quyền quãn lý cũa chính quyền Sài Gòn , trƣớc khi 

tiến hành tỗng tuyễn cƣ̃ thống nh}́ t đ}́t nƣớc (quy định tỗ chƣ́c 

v|o th{ng 7-1956), sau khi bộ đội cách mạng t}̣p kết chuyễn qu}n . 

C{c vùng tự do cũ gồm hai căn cứ r ộng lớn là Liên khu 5 (Trung 

Trung Bộ) v| Khu 9 (T}y Nam Bộ) cùng m ột số vùng đâ đƣợc giãi 

phóng ở  Khu 7 (Đông Nam Bộ), Khu 8 (Trung Nam Bộ) đều nằm 

dƣới sƣ̣ kiễm soát cũa chế đ ộ Mỹ - Diệm. D}n số miền Nam lúc đó 

l| 12 triệu d}n . 

Sau 9 năm kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp , giai c}́p  nông 

d}n (chiếm hơn 80% d}n số ) đâ có nhiều bi ến đổi căn bản : 

ngƣời nông d}n đƣợc cách mạng l}́y ru ộng đ}́t tịch thu cũa đế 

quốc Pháp , Việt gian ... tạm cấp ngay trong kh{ng chiến chống  
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Ph{p1, đâ trỡ th|nh trung nông, chiếm tỷ lê ̣lớn trong nông d}n, trỡ 

th|nh nh}n v}̣t trung t}m của nông thôn. 

Giai c}́p công nh}n sống t}̣p trung ỡ các đô thị vùng tạm chiếm , 

đa số có gốc nông d}n, trong chiến tranh l|m việc trong c{c nh| m{y, 

xí nghiệp (công nghiệp quốc phòng, công nghiệp nhe)̣ hoặc trong c{c 

cơ sỡ dịch vụ, hoặc lao động ở c{c bến cảng, v.v.. 

D}n lao động ở th|nh thị, số lƣợng tăng do chiến tranh, sống 

bằng nhiều nghê,̀ tƣ̀ làm thuê làm mƣớn đến buôn bán nhõ ỡ các chợ, 

hoặc bán hàng rong, hình th|nh c{c khu xóm lao động ngay trong nội 

đô Sài Gòn - Chợ Lớn (nhƣ các khu Bàn Cờ , Vƣờn Lài, B|u Sen, Mả 

Lạng...) v| c{c thị xã, thị tr}́n. 

T}̀ng lớp trí thƣ́c, xu}́t th}n tƣ̀ gia đình trung lƣu, công chƣ́c hoặc 

điền chũ, một số có học vị, đƣợc đào tạo tƣ̀ nền văn hóa Pháp. Nhiều 

ngƣời có tinh th}̀n d}n tộc, đƣợc trọng vọng trong xâ  hội. Một số 

“trí thƣ́c” gọi l| trùm chăn vì không hoạt động cho kháng chiến 

nhƣng cûng không c ộng tác với Pháp , giƣ̂ tiết tháo. Một số trƣớc kia 

theo Pháp, nay ngã d}̀n theo Mŷ với t}m lý dƣ̣a vào  Mỹ l| nƣớc gi|u 

mạnh hơn. 

Giai c}́p tƣ sãn có sƣ̣ ph}n hóa , một số làm giàu nhờ chiến tranh  

x}m lƣợc của Ph{p (kinh doanh phê ́liệu hoặc cung c}́p dịch vụ), trỡ 

th|nh mại bản  th}n Pháp ; một số muốn phát triễn sãn xu}́t  trong 

nƣớc, d}̀n d}̀n thay thê ́h|ng ngoại nh}̣p, có m}u thu}̂n với chính sách 

viện trợ cũa Mŷ ngày càng chi phối cu ộc chiến tranh  của Ph{p ở 

Đông Dƣơng. 

Ph}̀n lớn địa chũ không còn s ống bằng nguồn thu địa tô nhƣ cũ . 

Một bộ ph}̣n ở vùng tạm chiếm mỡ nh| m{y, nh| buôn, có xu hƣớng 

tƣ sản hóa. Một số điền chủ yêu nƣớc đa ̂hiến điền cho cách mạng. 

___________ 

1. Trong nhƣ̂ng năm kháng chiến chống Pháp , phong trào tạm c}́p 

ruộng đ}́t ỡ Nam Bộ còn tiếp tục với ruộng đ}́t do các điền chũ yêu 

nƣớc hiến điền và đ}́t vắng  chủ ; sau Hiệp định Genève thì c}́p hẵn , bỏ 

tƣ̀ “tạm c}́p” .  
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Trong chiến tranh, đa ̂ hình th|nh một t}̀ng lớp sĩ quan, xu}t́ 

th}n tƣ̀ qu}n đội Pháp, d}̀n d}̀n chuyễn sang chĩ huy đ ội qu}n chính 

quy “quốc gia Việt Nam” cũa Bão Đại . Về tính ch}́t, đội qu}n này đâ 

có mặt kh{c với lực lƣợng “th}n binh” (partisan) do Pháp  tuyễn 

dụng khi trỡ lại x}m lƣợc Việt Nam. 

Một số tôn gi{o đƣợc Ph{p t|i trợ v| trang bị vũ khí để l}̣p các 

lƣ̣c lƣợng vũ trang chống lại kh{ng chiến, đa ̂ tƣ̀ng c{t cƣ ́ở c{c khu  

vƣ̣c nông thôn (T}y Ninh, An Giang...). 

Cuộc di cƣ cũa hơn 850.000 ngƣời miền Bắc vào  Nam năm 1954 

l| m ột }m mƣu lớn cũa Mŷ v ừa nhằm tạo cơ sỡ xâ h ội - chính trị 

cho chế đ ộ S|i Gòn , vƣ̀a nhằm làm m}́t uy tín cũa chính quyền 

miền Bắc . Động cơ cũa cu ộc di cƣ lớn lao đó r}́t phƣ́c tạp , một 

ph}̀n do Pháp và Mŷ tác động, vƣ̀a hù dọa , vƣ̀a dụ dô̂ , nh}́t là đối 

với ngƣời d}n theo Công giáo ; ph}̀n khác do ãnh hƣỡng x}́u cũa 

nhƣ̂ng sai l}̀m trong các đợt cãi cách ru ộng đ}́t ỡ miền Bắc (ph{t 

động tƣ̀ năm 1953). Trong nhƣ̂ng ngƣời Công giáo di cƣ năm 1954, 

một số trỡ thành chô̂ dƣ̣a cũa chế đ ộ S|i Gòn ; trong đó , có những 

ngƣời trỡ thành cốt cán trong chính sách “Tố c ộng, diệt c ộng” 

hiễm độc sau này cũa chính quyền họ Ngô . 

H|ng vạn gia đình từng sống trong vùng tự do Liên khu 5 (gồm 4 

tỉnh Quảng Nam , Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) do chính quyền 

c{ch mạng quản lý trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, phải di 

chuyễn đến các địa phƣơng khác (chủ yếu l| v|o Nam B ộ) để trốn 

tr{nh việc chín h quyền Mŷ - Diệm khũng bố , trả thù những ngƣời 

cƣ̣u kháng chiến và th}n nh}n nhƣ̂ng ngƣời đi t}̣p kết . Việc di d}n 

diê̂n ra hai đợt : đợt đ}̀u, sau khi qu}n đội c{ch mạng chuyễn qu}n 

t}̣p kết ra miền Bắc (cuối năm 1954); đợt thƣ ́ hai, sau khi có Lu}̣t 

10/59 của Ngô Đình Diệm (th{ng 5-1959). 

Sau Hiệp định Genève 1954, mặc dù toàn b ộ lãnh thổ nam vĩ 

tuyến 17O nằm dƣới sƣ̣ kiễm soát cũa chính quyền Sài Gòn , nhƣng 

ngƣời d}n miền Nam đâ đƣợc sống hoặc đâ hiểu tính ƣu việt của chế 
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độ d}n chũ nh}n d}n , nên luôn ũng h ộ c{ch mạng , trong đó , 

hơn 60.000 ngƣời cán b ộ, đãng viên đƣợc bố trí ỡ lại Nam B ộ (ở 

Trung Bộ hơn 25.000), trỡ thành lƣ̣c lƣợng nòng cốt và lânh đạo 

qu}̀n chúng trong c uộc đ}́u tranh với Mŷ - Diệm cã ỡ nông thôn và 

đô thị. 

2- Về kinh tế , do Nam Bộ nói riêng , miền Nam nói chung ít bị 

t|n ph{ trong chiến tranh so với miền Bắc , lại có thêm viện trợ 

của Mŷ (trung bình 200 triệu đôla /năm), nên các nh| m{y , xí 

nghiệp , đồn điền có tƣ̀ trƣớc năm 1954 v}̂n duy trì đƣợc các hoạt 

động. Chính quyền S|i Gòn có điều kiện tạm thời ổn định tình 

hình kinh tế - xã hội. 

Chính quyền S|i Gòn do Ngô Đình Diệm l|m Thủ tƣớng (thay 

Bửu L ộc) tƣ̀ ngày 7-7-1954 (2 tu}̀n lê̂ trƣớc ngày ký Hiệp định 

Genève) đƣợc Mỹ đƣa lên nhằm thƣ̣c hiện chủ nghĩa thƣ̣c d}n mới ỡ  

miền Nam Việt Nam. Thủ đoạn chủ yếu của chủ nghĩa thƣ̣c d}n kiễu 

mới l| công nh}̣n độc l}̣p chính trị của c{c nƣớc vốn l| thuộc địa cû , 

nhƣng kiễm soát xu hƣớng chính trị các nƣớc này thông qua kiễm 

so{t về kinh tế ; viện trợ kinh tế kèm theo điều kiện chính trị do đế 

quốc Mŷ áp đặt . Chô̂ dƣ̣a xâ h ội cũa chũ nghîa th ực d}n mới l| c{c 

giai c}́p, t}̀ng lớp bóc l ột ỡ nƣớc đó . Ở miền Nam , Mỹ dƣ̣a v|o giai 

c}́p phong kiến chống cộng m| tiêu biễu là gia đình họ Ngô. Chính 

quyền S|i Gòn, theo ph}n tích v| đánh gi{ của Bí thƣ Xƣ ́ủy Lê Du}̃n, 

“không phải chỉ l| một chính quyền cũa đế quốc phong kiêń bại tr}ṇ 

để lại, nó l| một chính quyêǹ thƣ̣c d}n kiễu mới cũa một đế quốc x}m 

lƣợc đƣơng muốn g}y chiến tranh , l| đế quốc Mỹ ... Chính bọn đế 

quốc x}m lƣợc muốn g}y chiến tranh này đƣơng c}̀m đ}̀u bọn phong 

kiến Ngô Đình Diệm hiếu chiến, trả thù, sƣ̣ c}́u kết }́y đâ phát sinh ra 

một chế độ độc tài ph{t xít t|n {c th}m độc”1. 

Nhƣ v}̣y , trong lòng xâ h ội miền Nam đâ l ộ rõ m}u thuẫn giữa  

nh}n d}n miền Nam với chính quyền do Mỹ dƣ̣ng lên. M}u thu}̂n  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.17, tr. 787-788.  
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cơ bản n|y thê ̃hiện trong c{c m}u thu}̂n chủ yếu sau: 

- M}u thu}̂n giƣ̂a nguyện vọng hòa bình, thống nh}́t v| độc l}̣p 

d}n tộc cũa nh}n d}n với chính sách cũa đế quốc Mŷ và ch ế độ Ngô 

Đình Diệm chia cắt l}u d|i đ}́t nƣớc, g}y lại chiến tranh. 

- M}u thu}̂n giƣ̂a khát vọng tƣ̣ do d}n chũ , quyền bão đãm tính 

mạng t|i sản , bảo đảm đời sống vật chất v| tinh thần của nh}n  d}n 

với chính s{ch ph{t xít, đ|n {p, nô dịch của Mỹ - Diệm. 

- M}u thu}̂n giƣ̂a quyền có công ăn việc làm , lƣơng bỗng hợp 

lý của công nh}n lao đ ộng, quyền sỡ hƣ̂u ru ộng đ}́t giành đƣợc 

trong kháng chiến cũa nông d}n , quyền mỡ mang phát triễn công 

thƣơng nghiệp d}n tộc..., với chính sách kinh tế lệ thu ộc Mŷ cũa 

chế đ ộ Mỹ - Diệm, bóc l ột ngƣời lao đ ộng, l}́y đ}́t đai cũa nông 

d}n trã lại cho địa chũ . 

Bên cạnh nhƣ̂ng m}u thu}̂n cơ bãn và chũ yếu nói trên giƣ̂a nh}n 

d}n Việt Nam và Mŷ - Diệm, còn nổi lên gay gắt mối m}u thuẫn giữa 

Ph{p v| Mỹ trong ý đồ gi|nh giật miền Nam , giƣ̂a số tƣớng tá và 

chính kh{ch th}n Ph{p đang nắm qu}n đ ội, cảnh s{t (Nguyê̂n Văn 

Hinh, Lê Văn Viê̂n ) v| c{c lực lƣợng vũ trang gi{o ph{i  (Cao Đài , 

Hòa Hảo) với số th}n Mŷ (đƣ́ng đ}̀u là Ngô Đình Diệm) đang giƣ̂ thế 

chi phối trong b ộ m{y chính quyền v| qu}n đ ội, đƣợc Mỹ hết lòng 

h}̣u thu}̂n. 

Nhƣ̂ng m}u thu}̂n đó bộc lộ cụ thê ̃ trong c{c diê̂n biến ở miền 

Nam trong nhƣ̂ng năm tiếp sau Hiệp định Genève. 

3- Ngay tƣ̀ năm 1954, ở miền Nam đã diễn ra cu ộc đ}́u tranh 

mới giƣ̂a : 

- Một bên là đế quốc Mŷ và chính quyền Sài Gòn với ƣu thế về bộ 

m{y cai trị v| đ|n {p , về sƣ́c mạnh kinh tế do Mŷ việ n trợ . (Trong 

lòng chính quyền S|i Gòn lại }m ỉ m}u thuẫn giữa Ph{p với Mỹ, giƣ̂a 

số th}n Ph{p với số th}n Mỹ). 

- Một bên là nh}n d}n miền Nam , đâ đƣợc hƣỡng đ ộc l}̣p tƣ̣ 

do sau thắng lợi cũa Cách mạng Tháng Tám , đâ kinh qua cuộc 
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chiến tranh cách mạng chống x}m lƣợc Pháp , đâ sống nhiều năm 

dƣới chế đ ộ d}n chũ nh}n d}n trong các vùng tƣ̣ do ỡ nông thôn , 

đa ̂ đƣợc khơi động tinh th}̀n d}n tộc, chống {p bƣ́c dù ở vùng 

địch tạm chiếm, vùng đô thị , đâ thƣ̣c tế giành đƣợc nhƣ̂ng quyền lợi 

cụ thể về ru ộng đ}́t , tỗ chƣ́c đời sống mới , đâ có nh}̣n thƣ́c s}u sắc 

hơn về quyền d}n t ộc tƣ̣ quyết , về tƣ̣ do d}n chũ ; có m ột đội ngû 

nòng cốt l| những c{n b ộ v| đảng viên c ộng sãn , trung vớ i nƣớc, 

hiếu với d}n, dũng cảm, mƣu trí, có bản lĩnh; có cơ sỡ pháp lý của 

Hiệp định Genève đƣợc quốc tê ́công nh}̣n. 

III. CHỦ TRƢƠNG CỦA TRUNG ƢƠNG ĐÃNG - 

TỖ CHƢ́C LẠI LƢ̣C LƢỢNG YÊU NƢỚC, CÁCH MẠNG Ở 

NAM BỘ 

1. Chủ trƣơng của Đãng trong tình hình mới 

Trƣớc ng|y ký Hiệp định Genève, tƣ ̀ ng|y 15 đến ng|y 17-7-

1954, Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng Lao đ ộng Việt Nam họp Hội 

nghị lần thứ s{u mở r ộng. Hội nghị xác định “đế quốc Mŷ ... hiện 

đang trỡ th|nh kẻ thù chính trƣ̣c tiếp của nh}n d}n Đông Dƣơng”, do 

đó tƣ̀ nay phãi “chîa mûi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mŷ và hiếu chiến 

Pháp” nhằm “cũng cố hòa bình và thƣ̣c hiện thống nhất , hoàn thành độc 

lập và dân chủ trong toàn quốc”1. 

Sau khi Hiệp định Genève 1954 đƣợc ký kết, ng|y 6-9-1954, Bộ 

Chính trị Trung ƣơng Đảng đã họp v| ra Chỉ thị về tình hình mới và 

nhiệm vụ công tác mới cũa miền Nam2. 

Chỉ thị nêu rõ những đặc điểm của tình hình miề n Nam ; kẻ 

thù cụ thể trƣớc mắt l| đế quốc Mỹ , hiếu chiến Pháp và tay sai 

của chúng (cụ thể l| chính phủ Ngô Đình Diệm ); kh}̃u hiệu 

chung cũa miền Nam là : hòa bình , thống nh}́t , độc l}̣p , d}n chũ ; 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.15, tr. 225. 

2. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.15, tr. 271-282. 
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v| nhiệm vụ chung l| : củng cố hòa bình , đòi tƣ̣ do d}n chũ và  cải 

thiện d}n sinh , tiến tới thƣ̣c hiện thống nh}́t và hoàn thành đ ộc 

l}̣p, d}n chủ trong to|n quốc. Ba nhiệm vụ trƣớc mắt của miền 

Nam l|: 

"1. Thi h|nh triệt để Hiệp định đình chiến... Đấu tranh đòi Ph{p 

phải thi h|nh đúng Hiệp định... C}̀n dƣ̣a v|o nhƣ̂ng điều khoản của 

Hiệp định Giơnevơ v| nhƣ̂ng điều thỏa thu}̣n ở Trung Giã*... 

2. Chuyễn hƣớng công t{c cho thích hợp với điều kiện hòa bình... 

3. Đoàn kết rộng rãi, t}̣p hợp mọi lƣ̣c lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| 

hòa bình, đ}́u tranh đễ đánh đỗ Chính phũ Ngô Đình Diệm th}n Mỹ, 

v}̣n động l}̣p nên một chính phủ: 

- Không th}n Mỹ, phản đối khối x}m lƣợc Đông Nam [ của Mỹ, 

- T{n th|nh đình chiến v| hòa bình, 

- Thƣ̀a nh}̣n quyền tƣ ̣do d}n chủ của nh}n d}n, 

- T{n th|nh thống nh}́t bằng tỗng tuyễn cƣ.̃.."1. 

S{ch lƣợc chung l| t}̣p trung mũi nhọn đ}́u tranh v|o đế quốc 

Mỹ, hiếu chiến Pháp và tay sai cũa chúng. Tranh thũ t}́t cã mọi ngƣời 

không th}n Mỹ v| t{n th|nh hòa bình, thống nh}́t, độc l}̣p, d}n chủ 

(không ph}n biệt xu hƣớng chính trị v| tôn gi{o). 

Phƣơng ch}m chung v| phƣơng ch}m công t{c l| mỡ rộng Mặt 

tr}̣n d}n tộc thống nh}́t (chung cho toàn quốc). Chính cƣơng v| Điều 

lệ cũa Liên Việt sê sƣ̃a lại cho thích hợp , song nó phãi bao gồm  tính 

ch}́t d}n tộc v| d}n chủ rộng rãi. 

Chỉ thị nhắc nhở : “Tỗ chƣ́c qu}̀n chúng chũ yếu là hợp pháp và 

nƣ̃a hợp pháp... phƣơng thƣ́c đ}́u tranh c}̀n ôn hòa. Không kễ nhƣ̂ng 

hình thức đấu tranh vũ trang phải đình chỉ, m| những hình thức nhƣ 

biễu tình, míttinh, bãi công, bãi thị, bãi khóa, v.v. cũng phải c}n nhắc để 

sƣ̃ dụng một cách th}̣n trọng và tiến hành theo nguyên tắc có lý, có lợi, có 

___________ 

* Trung Giâ , một địa điễm thuộ c tỗng Thƣợng Giâ , huyện Thiên Phúc , 

phủ Đa Phúc, tr}́n Kinh Bắc, nay thuộc huyện Sóc Sơn, ngoại th|nh H|  Nội, 

nơi diê̂n ra Hội nghị hai bên đ}̀u tiên - BT. 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.15, tr. 274.   
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mƣ́c... C}̀n dƣ̣a vào nhƣ̂ng lu}̣t pháp và nhƣ̂ng điều hƣ́a hẹn cũa Pháp và 

ngụy quyền m| đòi hỏi , yêu c}̀u . Nên dùng nhƣ̂ng hình thƣ́c  đ}́u 

tranh hợp ph{p, nhƣng không phải chỉ bó hẹp mình trong nhƣ̂ng 

hình thức ấy”1. 

Chỉ thị đề c}̣p đũ c{c đối tƣợng v}̣n động, trong đó có cả 

“đồng b|o Bắc đa ̂di cƣ v|o Nam”. 

Bộ Chính trị , Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng đặc biệt nh}́n 

mạnh “thực hiện đƣợc nhiệm vụ mới , thông suốt đƣợc chính sách 

mới hay không , trƣớc hết phãi dƣ̣a vào sƣ̣ cũng cố và đoàn kết 

của Đảng” . 

Hội nghị quyết định giải thê ̃Trung ƣơng Cục miền Nam, l}̣p lại 

Xƣ ́ủy Nam Bộ. 

Nhƣ v}̣y l| sau Hội nghị Genève, chủ trƣơng của Trung ƣơng 

Đãng là đấu tranh chính trị hòa bình nhằm thống nhất nƣớc nhà theo đúng  

tinh thần Hiệp định Genève. 

2. Tỗ chƣ́c lại lƣ̣c lƣợng yêu nƣớc, cách mạng ở Nam Bộ 

Hội nghị thành l}̣p Xƣ́ ũy Nam B ộ đƣợc tiến hành trong thá ng 

10-1954 tại Kinh 13, xã Vĩnh Thuận (Kiên Giang ) vùng Kinh X{ng 

Chắc Băng dƣới sƣ̣ chũ trì cũa Uỹ viên B ộ Chính trị Lê Duẩn 2. Hội 

nghị nghiên cứu Nghị quyết H ội nghị Trung ƣơng 6 (mỡ r ộng) 

th{ng 7-1954 v| Chỉ thị ng|y 6-9-1954 của B ộ Chính trị , thông qua 

___________ 

1. Văn kiêṇ Đãng Toàn tập, t.15, tr. 280-281. 

2. Lê Du}̃n nguyên l| Bí thƣ Xƣ́ ủy Nam Bô ̣ (1947-1951), Bí thƣ Trung 

ƣơng Cục miêǹ Nam (1951 - giƣ̂a năm 1952). Giƣ̂a năm 1952, đƣơc̣ điều 

động ra Trung ƣơng. Sau Hiệp định Genève, đƣợc ph{i v|o Nam. Ng|y 8-2-

1955, Bí thƣ Xứ ủy Lê Du}̃n lên t|u Kilinski (Ba Lan) ở cƣ̃a sông Ông Đốc 

(C| Mau) l|m nhƣ sắp cùng c{n bộ chiến sĩ t}̣p kết ra miền Bắc, nhƣng 

v|o đêm hôm sau lại xuống môṭ chiêć xuồng con bí m}̣t trơ ̃ v|o bờ. Địch 

ho|n to|n không hay biết việc ông ở lại miền Nam để lãnh đạo phong tr|o 

c{ch mạng. Đê ̃nắm tình hình khắp Nam Bô,̣ ông tƣ̀ C| Mau lên Bêń Tre, Mỹ 

Tho rôì ở S|i Gòn (nh| sô ́29, đƣờng Huỳnh Khƣơng Ninh, Đakao, nay thuôc̣ 

qu}̣n 1, Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh).  
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b{o c{o của Trung ƣơng Cục miền Nam trƣớc khi kết thúc nhiệm 

vụ lịch sử , thảo luận những nhiệm vụ cụ thể của Đảng b ộ Nam Bộ. 

Hội nghị b}̀u Xƣ ́ủy Nam Bộ do Lê Du}̃n l|m Bí thƣ1 , chia Nam Bộ 

l|m 3 liên tỉnh (miền Đông, miền Trung v| miền T}y Nam Bộ) v| khu 

S|i Gòn - Chợ Lớn2. 

Xƣ́ ũy thành l}̣p Văn phòng Xƣ́ ũy và các ban : Ban Đãng vụ (sau 

đỗi thành Ban Tỗ chƣ́c ), Ban Tuyên hu}́n , Ban Nghiên cƣ́u (sau đỗi 

th|nh Ban Địch tình), Ban Binh v}̣n, Ban D}n v}̣n, Ban Phụ  v}̣n, 

Ban Thanh v}̣n, Ban Kinh t|i, Ban Cơ yếu, Ban Giao thông liên 

lạc... để giúp Xƣ ́ủy triễn khai việc lãnh đạo3. 

Hệ thống tỗ chƣ́c các liên tĩnh ũy, tỉnh ủy, qu}̣n ũy đâ hoàn chĩnh 

ở khắp Nam Bộ ngay sau khi kết thúc t}̣p kết chuyễn qu}n. 

Lúc đó, ở Nam Bộ có 60.365 đãng viên. Đãng viên đƣợc chia làm 

ba loại : loại A l| những đảng viên trung kiên , tích cực , hoạt đ ộng 

trong các chi b ộ bí mật ; loại B l| những đảng viên  trung bình, đƣợc 

sinh hoạt đơn tuyến; loại C l| nhƣ̂ng đãng viên có v}́n đề phƣ́c tạp, 

tạm thời cắt liên lạc. 

___________ 

1. Xƣ́ ủy Nam Bô ̣gồm có Bí thƣ Lê Du}̃n, Phó Bí thƣ Phạm Hƣ̂u L}̀u; Ủy 

viên thƣờng trƣ̣c Ho|ng Dƣ Khƣơng; c{c ủy viên thƣờng vụ: Phan Văn Đáng, 

Lê Toàn Thƣ, Nguyê̂n Đƣ́c Thu}̣n , Nguyê̂n Văn Linh, Phạm Th{i Bƣờng; c{c 

ủy viên : Nguyê̂n Minh Đƣờng , Phạm Văn Xô , Phan Đƣ́c , Văn Viên; c{c ủy 

viên dƣ̣ khuyết: Võ Văn Kiệt, Võ Văn Kh{nh, Mai Chí Thọ. 
2. Miền Đông Nam Bô ̣gồm c{c tỉnh: B| Rịa, Biên Hòa, Thủ D}̀u Một, Gia 

Định, T}y Ninh, Chợ Lớn; Bí thƣ Liên tỉnh ủy: Phan Đức (sau đo ́ l| 

Nguyê̂n Văn Chí, rồi Mai Chí Thọ thay) - gọi l| Khu 1 (T1). 

Miền Trung Nam Bô ̣ gồm c{c tỉnh: T}n An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến 

Tre, Kiến Tƣờng, Kiến Phong, Long Xuyên, Ch}u Đốc; Bí thƣ Liên tỉnh ủy: 

Nguyê̂n Minh Đƣờng - gọi l| Khu 2 (T2). 

Miền T}y Nam Bô ̣ gồm c{c tỉnh: Bạc Liêu (gồm cả C| Mau), Vĩnh 

Long, Tr| Vinh, C}̀n Thơ, Sóc Trăng, Rạch Gi{, Long Ch}u H|; Bí thƣ Liên 

tỉnh ủy: Phạm Th{i Bƣờng - gọi l| Khu 3 (T3). 

Khu ủy S|i Gòn - Chợ Lớn; Bí thƣ: Nguyê̂n Văn Linh - gọi l| Khu 4 (T4). 

3. Sau khi th|nh l}̣p, Văn phòng Xƣ́ ủy v| c{c Ban chuyên tr{ch đều lần 

lƣợt chuyễn v|o đô thị, nh}́t l| S|i Gòn, đƣ́ng ch}n ngay tại s|o huyệt đối  

phƣơng để chỉ đạo phong tr|o.  
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Trong điều kiện mới , c{c tổ chức chính trị - xã h ội cũa c{ch 

mạng thời kh{ng chiến đƣợc chuyển th|nh c{c tổ chứ c qu}̀n  

chúng hợp ph{p , nƣ̃a hợp pháp , biến tƣớng ... Trong thời kỳ này , 

Đãng x}y dƣ̣ng đƣợc nhiều cơ sỡ cách mạng trong lòng địch , công 

t{c vận đ ộng gia đình binh sî , binh sî qu}n Sài Gòn , ph{t triển rất 

mạnh, nhƣ Bạc Liêu đƣ a đƣợc 655 nội tuyến , Rạch Gi{ , C}̀n Thơ , 

Vĩnh Long , Tr| Vinh ... mô̂i tĩnh đƣa hàng trăm ngƣời vào hàng 

ngũ địch . 

Mỹ đâ lộ rõ ý đồ xé bỏ Hiệp định Genève ngay tƣ ̀ đ}̀u. Khi 

Hiệp định Genève vƣ̀a đƣợc ký kết, trong cuộc họp b{o ng|y 21- 7-

1954 tại Washington, Tỗng thống Mỹ Eisenhower tuyên bố: “Mŷ 

không phãi là một bên tham chiến trong chiến tranh (Đông Dƣơng)... 

(Do đó) chúng tôi không phải l| m ột bên có nhƣ̂ng quyết định ỡ H ội 

nghị [Genève] hay bị nhƣ̂ng  quyết định }́y ràng bu ộc”1. Thƣ̣c hiện ý 

đồ đó của Mỹ, ng|y 16-7-1955 Ngô Đình Diệm tuyên bố : “Chúng ta 

(chính quyền S|i Gòn ) không ký Hiệp định Genève . B}́t cƣ ́phƣơng 

diện n|o, chúng ta cũng không thê ̃bị r|ng buộc bỡi Hiệp định đó”. V| 

viện cớ “ỡ miền Bắc không thễ có tuyễn cƣ̃ tƣ̣ do”, Ngô Đình Diệm tƣ̀ 

chối hiệp thƣơng với Chính phũ  Việt Nam D}n chủ Cộng hòa vê ̀ tỗ 

chƣ́c tỗng tuyễn cƣ.̃ 

Trƣớc tình hình đó, nhiều địa phƣơng Nam Bộ đâ có nhƣ̂ng hoạt 

động tƣ̣ vệ vû trang , tuy nhiên Nghị quyết H ội nghị Ban Ch}́p hành 

Trung ƣơng Đãng Lao đ ộng Việt Nam l}̀n thƣ́ tám (th{ng 8-1955) đâ 

uốn nắn: “Chũ trƣơng cũa ta là thƣ̣c hiện thống nh}́t Việt Nam bằng 

phƣơng pháp hòa bình” ; Nghị quyết phê ph{n những ngƣời “cho 

rằng phƣơng pháp đ}́u tranh hòa bình là vô  hiệu, chỉ có đ}́u tranh vũ 

trang mới th|nh công đƣợc, do đó có thể ph{t sinh những h|nh động 

phiêu lƣu, mạo hiểm, bộc lộ v| tiêu hao lƣ̣c lƣợng”. 

___________ 

1. D.D.Eisenhower: Mandate for Change, Nxb. The New American 

Library, New York, 1965, tr. 448.  
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Ng|y 8-3-1956 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đãng tiếp tục điện cho 

Xƣ́ ũy Nam B ộ v| Liên khu ủy Nam Trung B ộ nội dung nhƣ sau: 

“Hình thƣ́c đ}́u tranh hiện nay chủ yếu l| hợp ph{p, nƣ̃a hợp 

ph{p. Không nên dùng c{c hình thƣ́c đ}́u tranh cao... Bãi thị, biễu 

tình, khi n|o có điều kiện thu}̣n lợi mới dùng”1. 

Nhƣ v}̣y , trong thời gian tƣ̀ tháng 7-1954 đến th{ng 6-1956, 

Trung ƣơng v}̂n kiên trì chũ trƣơng đ}́u tranh đòi thi hành Hiệp định 

Genève bằng phƣơng ph{p chính trị, hòa bình, không cho phép miền 

Nam tiến hành đ}́u tranh vû trang , kễ cã việc kết hợp đ}́u tranh vû 

trang với đ}́u tranh chính trị dƣới mọi hình thƣ́c , cho nhƣ thế là mạo 

hiễm, phiêu lƣu. 

Khi Ngô Đình Diệm bắt đ}̀u chiến dịch tố cộng (1955), Xƣ́ ũy chũ 

trƣơng cho nhƣ̂ng đãng viên bị l ộ đƣợc điều lắng (điều là điều động 

tƣ̀ địa phƣơng này sang địa phƣơng khác ; lắng là tạm thời giãm bớt 

hay ngƣng hẵn hoạt đ ộng). Tùy mức đ ộ bị lộ m| lắng tại chô̂, hoặc 

vƣà điều vƣ̀a lắng. 

Đê ̃ b{m d}n, b{m cơ sỡ, Xƣ ́ ủy cho th|nh l}̣p nhƣ̂ng “tỗ nòng 

cốt” gồm nhƣ̂ng qu}̀n chúng trung kiên để qua đó duy trì mối liên hệ 

với qu}̀n chúng . Xƣ́ ũy cûng chĩ đạo các c}́p b ộ Đãng t}̣p hợp qu}̀n  

chúng trong c{c tỗ chƣ́c công khai hợp ph{p, biến tƣớng nhƣ hội 

tƣơng tế , hội ái hƣ̂u , hội đình miếu , tỗ v}̀n công , đỗi công ... Xƣ́ ũy 

cũng chủ trƣơng đƣa ngƣời yêu nƣớc v|o c{c đo|n thể chính trị , bộ 

m{y h|nh chính hay qu}n đ ội Sài Gòn đễ  g}y cơ sỡ n ội tuyến hoạt 

động bí m}̣t trong lòng địch, đồng thời hạn chê ́c{c h|nh động t|n bạo 

của chê ́độ Ngô Đình Diệm. 

Khi Ngô Đình Diệm thanh trƣ̀ng các tỗ chƣ́c Bình Xuyên , Hòa 

Hảo v| Cao Đ|i T}y Ninh , Xƣ́ ũy chũ trƣơng t ranh thũ nhƣ̂ng nhóm 

chống Mŷ - Diệm kiên quyết nh}́t (nhƣ nhóm Vô Văn Môn trong 

Bình Xuyên , nhóm Huỳnh Thanh Mừng trong Cao Đ|i T}y Ninh ...), 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.17, tr. 79.  

4

1 
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động viên họ tiếp tục chiến đ}́u , chống xu hƣớng đ}̀u hàng hay tan 

rã, l}̣p ra Mặt tr}̣n Ca o - Hòa - Bình (viết tắt cũa Cao Đài T}y Ninh , 

Hòa Hảo v| Bình Xuyên ), giúp lực lƣợng vũ trang của c{c nhóm 

n|y đứng ch}n trên c{c chiến khu Đ , Dƣơng Minh Ch}u , Đồng 

Th{p Mƣời . Năm 1956, khi các tỗ chƣ́c này bị Mŷ - Diệm t}́n 

công , có nguy cơ tan rã , Xƣ́ ũy Nam B ộ chủ trƣơng vận đ ộng họ 

mang vû khí cùng với nh}n d}n chống đế quốc Mŷ và Ngô Đình 

Diệm , l}̣p các đơn vị vû trang mang danh nghîa giáo phái do 

nông d}n chí cốt cũa cách mạng làm nòng cốt để tiếp tục cu ộc 

chiến đ}́u . 

IV. CHỦ TRƢƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA MỸ 

Ở MIỀN NAM VIỆT NAM 

Ý đồ của Mỹ đối với Đông Dƣơng đâ có tƣ̀ nhƣ̂ng năm đ}̀u 

th}̣p niên 40 của thế kỷ XX . Theo cƣ̣u B ộ trƣỡng Quốc phòng Mŷ 

McNamara , tƣ̀ sau Chiến t ranh thế giới thƣ́ hai Mŷ coi “ Đông 

Dƣơng là m ột bộ phận cần thiết trong chính sách ngăn chặn 1 của chúng 

ta [tƣ́c cũa Mŷ ], một bƣ́c tƣờng thành quan trọng trong chiến tranh 

lạnh”2. Do đó , năm 1945 “Mŷ đâ ng}̀m bằng lòng cho Pháp tr ở lại 

Đông Dƣơng” và trong suốt 9 năm sau đó , Mỹ “đã phải bao cấp 

cho nhƣ̂ng hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ cũa Pháp chống lại các lƣ̣c lƣợng 

của ông Hồ” 3. 

Tƣ̀ năm 1945 đến năm 1954, tuy đƣợc Mŷ viện trợ 4,7 tỷ đôla , 

Ph{p liên tiếp thất bại  trên các chiến trƣờng , đặc biệt là tại Điện 

___________ 

1. “Chính sách ngăn chặn” (The Containment Policy) l| chính s{ch to|n 

c}̀u cũa Mŷ (có từ thời Truman) nhằm ngăn chặn sƣ̣ phát triễn cũa hệ  thống 

xã hội chủ nghĩa thế giới. 

2, 3. Robert S. McNamara: In Retrospect, The Tragedy and Lessons of 

Vietnam (Nhìn lại qu{ khƣ́: T}́n thảm kịch v| nhƣ̂ng b|i học về Việt Nam), 

Nxb. Random House, New York, USA, 1995, tr. 31. 
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Biên Phũ (ng|y 7-5-1954) nên phãi ký Hiệp định Genève (ng|y 20- 

7-1954), ch}́p nh}̣n ch}́m dƣ́t chiến tranh , l}̣p hai vùng t}̣p kết 

qu}n cho qu}n đội nh}n d}n Việt Nam và qu}n Liên hiệp Phá p ỡ 

phía bắc v| phía nam vĩ tuyến 17; v| hứa tổ chức tổng tuyển cử v|o 

th{ng 7-1956 để t{i thống nhất Việt Nam. 

Hội đồng an ninh quốc gia Mŷ xem Hiệp định Genève là “một tai 

họa”1 đối với nƣớc Mŷ , ngoại trƣởng John F . Dulles đánh giá đó là 

“một bƣớc gi}̣t lùi” 2 trong nền ngoại giao Mŷ , còn Thƣợng nghị sĩ 

William Knowland thì cho đ}y là “thắng lợi vî đại nh}́t mà nhƣ̂ng 

ngƣời Cộng sãn giành đƣợc trong 20 năm qua”3. 

Đê ̃thƣ̣c hiện ý đồ trên, Chính phủ Mỹ chỉ đạo: 

- Tƣ̀ng bƣớc loại bõ Pháp , c{c phần tử th}n Ph{p (Bảo Đại , 

Nguyê̂n Văn Hinh, Lê Văn Viê̂n,...) v| c{c tỗ chƣ́c th}n Ph{p (Cao Đài 

T}y Ninh, Hòa Hảo, Bình Xuyên), đang nắm nhƣ̂ng vị trí quan trọng 

trong chính quyền, qu}n đội, cảnh s{t miền Nam Việt Nam v| nhƣ̂ng 

địa b|n trọng yếu đông d}n (miền Đông, miền Trung và miền T}y 

Nam Bộ). 

- Ủng hộ Ngô Đình Diệm - một chính khách đƣợc đào tạo tại Mŷ 

tƣ̀ năm 1950 -, trao viện trợ trƣ̣c tiếp cho D iệm (thay vì qua tay cũa 

Ph{p nhƣ trƣớc ), giúp Diệm x}y dựng m ột bộ m{y chính quyền  v| 

qu}n sƣ ̣vƣ̂ng mạnh để qua đó thƣ̣c hiện c{c chủ trƣơng cũa  Mỹ ở 

miền Nam Việt Nam. 

- Xé bỏ Hiệp định Genève 1954 về Đông Dƣơng , đặc biệt l| 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, 

New York, 1971, tr. 14. 

2. F. M. Kail: What Washington Said (Nhƣ̂ng gì Washington đâ nói), 

Nxb. Harper & Row, New York, 1973, tr. 157. 

3. George C. Herring: America’s longest war (Cuộc chiến tranh d|i nh}́t 

của nƣơć Mỹ), Nxb. Mc Graw-Hill, Inc, New York, 1996, tr. 43. 

4. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, 

New York, 1971, tr. 1. 
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không tỗ chƣ́c hiệp thƣơng (năm 1955) v| tỗng tuyễn cƣ ̃ (năm 

1956) để t{i thống nh}́t Việt Nam4. 

Nhƣ̂ng diê̂n biến của c{c năm 1955, 1956 thê ̃ hiêṇ sƣ ̣ ph{t 

triêñ của c{c mối m}u thu}̂n xã hội ở miền Nam, đặc biệt l| m}u 

thuẫn gay gắt giƣ̂a thƣ̣c d}n Pháp và các ph}̀n tƣ̃ th}n Pháp với đế  

quốc Mỹ v| chính quyền Ngô Đình Diệm đƣợc Mỹ bảo trợ. 

1. Tƣ̀ng bƣớc loại thƣ̣c dân Pháp và các thế lƣ̣c thân thƣ̣c 

dân Pháp  

Hội đồng an ninh quốc gia Mŷ họp trong h ai ngày 8 v| ng|y 12-

8-1954 chính thức ấn định chính s{ch của Mỹ đối với Việt Nam v| 

thông qua văn kiện NSC 5429/2 ng|y 20-8-19541. Hội đồng đề ra 

nhiệm vụ “ũng h ộ một chính phũ bãn xƣ́ mạnh” và “x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ̣ bã n xƣ́ có thễ bão đãm an ninh n ội địa” , đƣa ra một 

loạt biện ph{p nhƣ : b}̀u cƣ̃ một Quốc hội, soạn thảo m ột hiến pháp , 

tru}́t phế Bão Đại m ột cách hợp pháp , gắn cãi cách điền địa với tái 

định cƣ d}n di cƣ , trao viện trợ trƣ̣c t iếp cho ngƣời Việt Nam không 

thông qua Pháp nƣ̂a2. 

Ng|y 7-7-1954, ở miền Nam m ột nội các bù nhìn tay sai Mŷ 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, 

New York, 1971, tr. 1. 

2. The Pentagon Papers (T|i liệu Lầu Năm Góc ), ấn bản của Thƣợng nghị  

sĩ Gravel, Nxb. Beacon Press, Boston, 1971, t.I, tr. 204. 

3. Ngô Đình Diệm sinh năm 1901 (có t|i liệu ghi l| năm 1897) tại xã Đại 

Phong, huyện Lệ Thũy , tỉnh Quảng Bình , xu}́t th}n tƣ̀ gia đình quan lại  theo 

Công gi{o. Sau khi tốt nghiệp trƣờng H}̣u bỗ (1918-1922) Diệm l}̀n lƣợt đƣợc 

bỗ l|m tri huyện, tri phủ, quản đạo, rồi tu}̀n vũ Bình Thu}̣n. Tƣ̀ năm 1925, 

Diệm đâ tích cƣ̣c đàn áp các hoạt động cũa Hội Việt Nam Thanh niên Cách 

mạng v| của Đảng Cộng sản . Nhờ v}̣y , năm 1933 đƣợc Kh}m sƣ́ Pháp 

Thibaudeau tiến cƣ̃ làm Thƣợng thƣ Bộ Lại (tƣơng đƣơng với Bộ trƣỡng Bộ 

Nội vụ) trong nội các cũa Bão Đại . Do m}u thu}̂n với Phạm Quỳnh , Diệm tƣ̀ 

chƣ́c. Năm 1950, Diệm qua Mŷ , đƣợc Hồng y Spellman , nh}n v}̣t có thế lƣ̣c 

trong chính giới Mỹ, đơ̂ đ}̀u.  
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đƣợc thành l}̣p . Ngô Đình Diệm 3 cùng m ột lúc giƣ̂ ba chƣ́c vụ chũ 

chốt: Thủ tƣớng , Tỗng trƣỡng quốc phòng , kiêm Tỗng trƣỡ ng nội 

vụ. Chƣ́c vụ chủ chốt thƣ ́ tƣ Tỗng trƣỡng ngoại giao đƣợc giao 

cho Tr}̀n Văn Đỗ l| chú vợ của Ngô Đình Nhu. 

Ng|y 10-9-1954, qua đạo diê̂n cũa cố v}́n Mŷ Edward Lansdale , 

Ngô Đình Diệm ký nghị định cƣ̃ trung tƣớng Nguyê̂n Vă n Hinh đi 

công cán ỡ Pháp nhằm loại Nguyê̂n Văn Hinh ra khõi chƣ́c Tỗng 

tham mƣu trƣỡng Qu}n đ ội quốc gia Việt Nam . Nguyê̂n Văn Hinh 

cùng m ột số tƣớng tá th}n Pháp phãn ƣ́ng lại bằng cách chu}̃n bị 

lƣ̣c lƣợng l}̣t đỗ Ngô Đình Diệm . Hay tin, Tƣớng O’Daniel (chỉ huy 

MAAG) v| đại t{ Lansdale (chỉ huy SMM ) nói thẳng với Nguyễn 

Văn Hinh : nếu qu}n đ ội làm đão chính , Mỹ sẽ ngƣng viện trợ cho 

qu}n đội. Trong khi đó , Dulles g}y sƣ́c ép với Chính phũ Pháp đễ 

Bảo Đại gọi Nguyễn Văn Hinh qua Ph{p v| c{ch chức Hinh (ng|y 

29-11-1954). Ng|y 1-12-1954, Ngô Đình Diệm cƣ̃ thiếu tƣớng Lê Văn 

Tỵ - một sî quan do Pháp đào tạo nhƣng đâ ngã theo Ngô Đình 

Diệm - l|m Tổng tham mƣu trƣởng . Một loạt tƣớng tá  th}n Pháp bị 

loại khỏi qu}n đ ội, một số phãi rời miền Nam Việt Nam . Ngƣợc lại , 

nhƣ̂ng sî quan nào ngã theo Ngô Đình Diệm đều đƣợc thăng c}́p , 

thăng chƣ́c1. 

Ng|y 25-4-1955, Ngô Đình Diệm cách chƣ́c Tỗng Giám đốc 

Cảnh s{t công an quốc gia Việt Nam Lại Văn Sang , một tay ch}n 

th}n c}̣n cũa Lê Văn Viê̂n , giải t{n Công an xung phong của Bình 

Xuyên, cƣ̃ đại tá Nguyê̂n Ngọc Lê̂ thay Lại Văn Sang . Bình Xuyên  

phản ứng quyết liệt , nã súng cối v|o Dinh Đ ộc L}̣p (nơi ỡ v | l|m 

việc cũa Ngô Đình Diệm ), trụ sở B ộ tỗng tham mƣu Qu}n đ ội 

quốc gia , trụ sở Cảnh s{t đô th|nh S|i Gòn - Chợ Lớn (do Ngô 

Đình Diệm mới l}̣p ra ngày 26-3-1955 không thuộc quyền cũa 

Sang). Qu}n cũa Ngô Đình Diệm và qu}n Bình  Xuyên đánh nhau 

___________ 

1. Ví dụ, chỉ trong 2 năm, Lê Văn Tỵ tƣ̀ đại t{ (1954) đƣợc thăng liên tiếp 

lên thiếu tƣớng, trung tƣớng rồi đại tƣớng (ng|y 8-12-1956). 
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{c liệt trên c{c đƣờng phố ở S|i Gòn - Chợ Lớn trong nhiều ngày 

khiến nhiều thƣờng d}n chết và bị thƣơng , h|ng nghìn căn nh|  bị 

ch{y1. Đƣợc Mỹ trang bị , qu}n cũa Ngô Đình Diệm đánh b}̣t qu}n 

Bình Xuyên ra kh ỏi th|nh phố . Tƣ̀ ngày 21-9 đến ng|y 23-10-1955, 

Ngô Đình Diệm mỡ chiến dịch Hoàng Diệu (do đại tá Dƣơng Văn 

Minh chĩ huy) truy kích qu}n Bình Xuyên đến t}̣n Rƣ̀ng Sác . Lê Văn 

Viê̂n, Lại Văn Sang v| m ột số ngƣời c}̀m đ}̀u Bình Xuyê n chạy sang 

Ph{p, bị Tòa {n qu}n sự của Ngô Đình Diệm kết {n tử hình vắng mặt 

(ng|y 13-1-1956). Ph}̀n lớn qu}n Bình Xuyên bị bắt , bị giết hay ra 

h|ng. Một bộ ph}̣n do trung tá Vô Văn Môn2 chỉ huy ra c{c chiến khu 

Đ và Dƣơng Minh Ch}u tiếp tục chống Mŷ - chính quyền S|i Gòn. 

Đối với hai gi{o ph{i Cao Đài T}y Ninh v| Hòa Hảo, đƣợc sƣ̣ tài 

trợ cũa Mŷ , Ngô Đình Diệm dùng tiền bạc , địa vị đễ lôi kéo nhƣ̂ng 

ngƣời c}̀m đ}̀u các phe nhóm trong hai giáo ph{i ấy bỏ Ph{p, ủng hộ 

Ngô Đình Diệm : mô̂i giáo phái đƣợc c}́p 5 triệu đồng m ột tháng ; 

nhƣ̂ng ngƣời c}̀m đ}̀u đƣợc trã hàng triệu USD (Trịnh Minh Thê ́ 2 

triệu USD, Tr}̀n Văn So{i 3 triệu USD, Nguyê̂n Thành  Phƣơng 3,6 

triệu USD, v.v.)3; cho bốn nh}n v}̣t của Cao Đài T}y Ninh và 4 nh}n 

v}̣t cũa Hòa Hão làm quốc vụ khanh, tỗng trƣỡng, bộ trƣỡng hay thƣ ́

trƣỡng trong chính phủ mỡ rộng ng|y 24-9-1954; gắn lon trung 

tƣớng cho Tr}̀n Văn So{i, lon thiếu tƣớng cho Nguy ễn Th|nh 

Phƣơng, Trịnh Minh Thế , Văn Thành Cao , Nguyê̂n Gi{c Ngộ, L}m 

Th|nh Nguyên, v.v.. 

___________ 

1. Theo Đoàn Thêm (Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Nam 

Chi tùng thƣ , S|i Gòn , 1966, tr. 177, 180), có 88 thƣờng d}n chết , 592 bị 

thƣơng, 7.826 nh| ch{y, 81.445 ngƣời m}́t nhà cƣ̃a . Con số này còn th}́p hơn  

sƣ̣ th}̣t. 

2. Sau n|y, Võ Văn Môn đƣợc b}̀u l|m Ủy viên Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

3. Bernard B. Fall: Vietnam Witness 1953-1956 (Nh}n chƣ́ng về Việt 

Nam 1953-1956), Nxb. Praeger, New York, 1966, tr. 145; Bernard B. Fall: Les 

deux Vietnam (Hai Việt Nam), Nxb. Payot, Paris, 1967, tr. 282.  
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Đối với những phe nhóm Cao Đ|i T}y Ninh v| Hòa Hảo 

không chịu “quy thu}̣n” , Ngô Đình Diệm dùng qu}n sƣ̣ đễ  “tão  

thanh” . Tƣ̀ giƣ̂a năm 1955 đến c uối năm 1956, Ngô Đình Diệm 

mỡ liên tiếp nhiều chiến dịch (chiến dịch Đinh Tiên Hoàng , chiến 

dịch Nguyễn Huệ , chiến dịch Thoại Ngọc H}̀u , chiến dịch 

Trƣơng T}́n Bƣ̃u ). Mô̂i chiến dịch Ngô Đình Diệm sƣ̃ dụng trên 1 

sƣ đoàn . Kết q uả: Phạm Công Tắc (hộ ph{p Cao Đ|i T}y Ninh ) 

cùng m ột số chƣ́c sắc cao c}́p cũa giáo phái này phãi chạy sang 

Phnôm Pênh (Campuchia , ng|y 16-2-1956) sống lƣu vong 1. H}̀u 

hết các phe nhóm Cao Đài T}y Ninh và Hòa Hão l}̀n lƣợt đ}̀u 

h|ng. Riêng nhóm Hòa Hão cũa Lê Quang Vinh tiếp tục chống 

Ngô Đình Diệm cho đến khi Lê Quang Vinh bị bắt ỡ Chắc Cà Đao 

(An Giang ) ng|y 13-4-1956 v| bị Ngô Đình Diệm cho chém đầu 

tại Cần Thơ ng|y 13-7-1956. Nhóm Cao Đ|i T}y Ninh củ a thiếu tá 

Huỳnh Thanh Mừng ra chiến khu cùng nh}n d}n tiếp tục chống 

Ngô Đình Diệm 2. 

Đối với c{c c{ nh}n v| phe nhóm th}n Ph{p , Ngô Đình Diệm 

dùng nhiều thủ đoạn nhƣ chia để trị (Ngô Đình Diệm ch}́p nh}̣n 

thƣơng lƣợng với cá c nhóm trong hai giáo phái Cao Đài T}y Ninh 

v| Hòa Hảo , nhƣng cƣ̣ tuyệt phe cũa Nguyê̂n Văn Hinh và Lê Văn 

Viê̂n); chia rê n ội bộ của từng phe nhóm (dùng c{c phe Cao Đ|i 

của Nguyễn Th|nh Phƣơng v| Văn Th|nh Cao chống lại phe Cao 

Đài cũa Phạm Công Tắc - Hồ T}́n Khoa ); hoặc chia rê các phe 

nhóm (dùng qu}n Cao Đ|i của Trịnh Minh Thế đ{nh qu}n Bình 

Xuyên cũa Lê Văn Viê̂n ). 

Nhờ sƣ̣ đạo diê̂n cũa Lansdale Ngô Đình Diệm đâ loại trƣ̀ 

đƣợc các phe nhóm th}n Pháp , củng cố vị thế của mình ở S|i Gòn . 

Do đó , khi Pháp nhiều l}̀n lên tiếng phãn đối Ngô Đình Diệm , ủng 

___________ 

1. Phạm Công Tắc chết ở Phnôm Pênh, ng|y 17-5-1959. 

2. Về sau , Huỳnh Thanh Mừng tham gia Mặt  tr}̣n d}n tộc giãi phóng 

miền Nam Việt Nam, đƣợc b}̀u l|m ủy viên Hội đồng cô ́ v}́n Chính phủ 

c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.  



Chương một: Đấu tranh thi hành Hiệp định Genève... 
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hộ nhƣ̂ng phe phái th}n Pháp , thì Mỹ thẳng thừng dọa sẽ cắt 

viện  trợ nếu Pháp nhúng tay vào việc l}̣t đỗ Ngô Đình Diệm . 

Tỗng thống Mŷ Eisenhower đích th}n viết thƣ cho Ngô Đình 

Diệm. “Lá thƣ này có t}̀m quan trọng to lớn đối với Diệm vì nó 

b{o cho c{c đối thủ hiện nay của Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt 

Nam biết rằng Ngô Đình Diệm đâ đƣợc chọ n làm công cụ cũa 

chính s{ch Mỹ” 1. 

Ng|y 28-4-1955, Ph{p gợi ý cho Bảo Đại (đang sống ở Ph{p) gƣ̃i 

điện triệu t}̣p Ngô Đình Diệm sang Ph{p với ý định c{ch chƣ́c Ngô 

Đình Diệm. Đƣợc Mỹ ủng h ộ, Ngô Đình Diệm không tu}n lệnh  Bảo 

Đại. Ngay tƣ ̀ng|y 20-8-1954, Hội đồng An ninh quốc gia Mŷ đâ chũ 

trƣơng “tru}́t phế Bão Đại m ột cách hợp pháp” 2. Nay đâ tới lúc thƣ̣c 

hiện chũ trƣơng này . Dƣới sƣ̣ đạo diê̂n cũa đại tá tình báo Mŷ 

Lansdale, ng|y 29-4-1955, Ngô Đình Diệm cho Ngô Đình Nhu thành 

l}̣p Hội đồng nh}n d}n cách mạng , ra tuyên cáo tru}́t phế Bão Đại . 

Trong nhƣ̂ng tháng sau đó, Diệm mỡ chiến dịch đã kích Bão Đại. Một 

cuộc “trƣng c}̀u d}n ý” đƣợc tỗ chƣ́c ngày  23-10-1955 để “tru}́t phê ́

Bảo Đại v| suy tôn Ngô Đình Diệm làm Quốc trƣỡng”, nhờ dùng c{c 

biện ph{p gian l}̣n3. 

Cũng từ th{ng 8-1954, Hội đồng tham mƣu trƣỡng liên qu}n Mŷ  

đa ̂chủ trƣơng “kêu gọi Ph{p rút ho|n to|n ra khỏi miền Nam Việt 

Nam”4. Nhƣng vì Hiệp định Genève không cho phép Mŷ đỗ qu}n 

một cách ồ ạt vào miền Nam , việc rút ngay và rút hết qu}n Pháp sê 

tạo ra m ột khoãng trống qu}n sƣ̣ nguy hiễm , do đó Mŷ chũ  trƣơng 

___________ 

1. Peter A. Poole: Nƣớc Mỹ và Đông Dƣơng tƣ̀ Roosevelt đến Nixon, bản 

dịch của Nxb. Thông tin lý lu}̣n, H| Nội, 1986, tr. 60. 

2. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), ấn bản của Thƣợng 

nghị sĩ Gravel, Sđd, t.I, tr. 204. 

3. Việc gian l}̣n diê̂n ra ngay tại Sài Gòn, chẵng hạn tại khu vƣ̣c Sài Gòn - 

Chợ Lớn có 450.000 cƣ̃ tri đăng ký , nhƣng có đến 605.025 l{ phiếu bầu, Ngô 

Đình Diệm có tới 98,2% tỗng số phiếu, trong khi Bão Đại chĩ đƣợc 1,1%. 

4. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), ấn bản của Thƣợng 

nghị sĩ Gravel, Sđd, t.I, tr. 215.  



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

48 

 

qu}n Ph{p rút d}̀n, song song với việc củng cố v| tăng cƣờng  qu}n 

đội của Ngô Đình Diệm. 

Qu}n số của Ph{p giảm d}̀n: 65.000 v|o giƣ̂a năm 1955, 35.000 v|o 

cuối năm 1955, 15.000 v|o th{ng 2-1956 v| chỉ còn 3.000 v|o th{ng 3-

1956. Ng|y 26-4-1956, qu}n Pháp diê̂u binh l}̀n cuối cùng trên bến 

Bạch Đằng, S|i Gòn. Ng|y 28-4-1956, Bộ Tỗng chĩ huy qu}n đội Pháp 

ở miền Nam giải thể , tƣớng Pierre Jacquot làm lê̂ cuốn  cờ. Ng|y 30-

4-1956, nhƣ̂ng ngƣời lính Ph{p cuối cùng rút khỏi  miền Nam, 

ch}́m dƣ́t g}̀n một thế kỷ hiện diện qu}n sƣ ̣của Ph{p trên đ}́t nƣớc 

n|y (1858 - 1956). 

Thế là chƣa đ}̀y hai năm sau Hiệp định Genève , Mỹ đã sử dụng  

chính quyền Ngô Đình Diệm, ho|n to|n gạt Ph{p khỏi miền Nam  

Việt Nam, cả vê ̀chính trị l}̂n vê ̀qu}n sƣ.̣ 

2. Củng cố chê ́độ Ngô Đình Diệm 

Song song với việc loại bỏ Ph{p v| c{c tay ch}n của Ph{p, Mỹ r{o 

riết xúc tiến thƣ̣c hiện chũ nghîa thƣ̣c d}n mới ỡ miền Nam Việt  

Nam, trong đó việc cốt lõi l| sƣ ̃dụng Ngô Đình Diêṃ để x}y dƣ̣ng 

một quốc gia riêng biệt ỡ miền Nam Việt Nam nằm trong quŷ đạo 

của “thế giới tự do” do Mỹ chỉ huy , chủ trƣơng chia cắt l}u  d|i Việt 

Nam, ph{ hoại cuộc tỗng tuyễn cƣ ̃t{i thống nh}́t đ}́t nƣớc đƣợc dƣ ̣

kiến trong Hiệp định Genève. 

Đễ có cơ sỡ lý lu}̣n cho cu ộc đ}́u tranh ý thƣ́c hệ giƣ̂a chũ 

nghĩa quốc gia với chủ nghĩa c ộng sãn , Ngô Đình Nhu tỗng hợp 

chủ nghĩa duy linh của Thomas d’Aquin v| chủ nghĩa nh}n vị 1 của 

___________ 

1. Chủ nghĩa duy linh (spiritualisme) cho linh hồn là bãn ch}́t cũa hiện  

thƣ̣c, còn v}̣t ch}́t, v}̣t thễ, v.v. chẵng qua chỉ l| sản ph}̃m hay hiện tƣợng 

của linh hồn m| thôi . Chủ nghĩa duy linh đƣợc Thomas d’Aquin (1225-1274) 

ph{t triễn trong thời trung cô ̃ở Italia, đƣợc xem l| cơ sỡ th}̀n học cũa Giáo 

hội Công giáo La Mâ . Chủ nghĩa nh}n vị (personnalisme) quan niệm con 

ngƣời là giá trị cao nh}́t , trên các giá trị khác (nhƣ chính trị, kinh tê,́ tô ̃chƣ́c 

xã hội...) vì v}̣y, phải thƣ̣c hiện sƣ̣ ph{t triễn nh}n vị thì sê giãi quyết đƣợc 

mọi vấn đề xã hội . Chủ nghĩa nh}n vị đƣợc Emmanuel  Mounier (1905-1950) 
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Emmanuel Mounier (có pha trộn thêm một ít triết lý của Nho 

gi{o) th|nh chủ thuyết “Duy linh - Nh}n vị”1. 

Về cơ sỡ xâ h ội, Ngô Đình Diệm cho l}̣p Đãng C}̀n lao Nh}n vị 

quy tụ nhƣ̂ng tay ch}n cốt cán , chi phối toàn b ộ bộ m{y chính trị , 

kinh tê,́ văn hóa, qu}n sƣ,̣ xã hội; l}̣p ra Phong tr|o c{ch mạng quốc  

gia, Thanh niên Cộng hòa, Phụ nƣ ̂Cộng hòa, một số tỗ chƣ́c chính trị 

nhƣ Đãng D}n chủ - Xã hội, T}̣p đoàn Công d}n, Phong trào tranh 

thủ tƣ ̣do, v.v.2. 

Trọng tâm của Mỹ - Diệm là xây dƣ̣ng quân đội, vì nhƣ F. Dulles đâ 

tuyên bố: “Một qu}n đội mạnh có thê ̃ l|m ổn định chính phủ Nam 

____________ 

 
trình b|y trên tạp chí Esprit xu}́t bản ở Ph{p v| trong cuốn Le Personnalisme 

xu}́t bãn sau khi ông qua đời . Chủ nghĩa “Duy linh - Nh}n vị” không thễ 

hiện đúng tƣ tƣỡng cũa Thomas d’Aquin  v| E. Mounier.  

1. Một sî quan trong qu}n đội Sài Gòn nh}̣n xét : “Thuyết nh}n vị cũa 

ông Ngô Đình Nhu là một thƣ́ pha trộn mình Ngô đ}̀u Sỡ, chắp vá bằng  một 

mớ tƣ tƣỡng hô ̃lốn, góp nhặt mô̂i thƣ́ một ít, tƣ̀ gi{o lý Thiên chúa giáo đến 

chủ nghĩa nh}n vị của Muniê (Mounier), pha thêm thuyết nh}n ái cũa 

Khỗng Tƣ̃ , cộng thêm vài nét cũa chũ  nghĩa tƣ bản , l}̂n lộn với  chủ nghĩa 

duy linh chống Cộng” (Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu  vong (Hồi 

ký), Nxb. Công an nh}n d}n, H| Nội, 1995, tr. 179). 

2. Về c{c tô ̃ chƣ́c chính trị xã hội của Ngô Đình Diệm, xem chi tiết ở 

Chƣơng hai t}̣p s{ch n|y. 

3. George C. Herring: America’s longest war (Cuộc chiến tranh d|i nh}́t 

của nƣớc Mỹ), Sđd, tr. 52. 

4. Lịch sƣ̃ chính thƣ́c của qu}n đội S|i Gòn viết: V|o nƣ̃a sau năm 

1954, sau thảm họa tại Điện Biên Phủ, “Ngƣời lính quốc gia đâ không còn 

tinh th}̀n để chiến đ}́u” vì “trƣớc đà thắng thế của đối phƣơng, phải liên 

miên  chịu đƣ̣ng {p lƣ̣c nặng nề, vƣ̀a chiến đ}́u mệt mỏi, không đƣợc nghỉ  

ngơi, không đƣợc bô ̃ sung, vƣ̀a bị khủng hoảng tinh th}̀n bỡi c{c sƣ̣ tuyên 

truyền của đối phƣơng” nên “đâ đào ngũ kh{ nhiều”. Tƣ̀ ng|y 21-7 đến 

ng|y 20-8-1954, chỉ trong 1 th{ng, “số đào ngû [ở] miền Bắc lên tới 

21.421ngƣời, 112 sĩ quan, 1.031 hạ sĩ quan v| 20.278 binh sî. Số đào ngû v}̂n 

gia tăng vào nhƣ̂ng tháng chót” (Lê Văn Dƣơng và các tác giã khác : Quân lƣ̣c 

Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn hình thành 1946-1955, Phòng 5 Bộ Tỗng 

tham mƣu xu}́t bản, S|i Gòn, 1972, tr. 199, 206).  
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Việt Nam hơn b}́t kỳ một yếu tố n|o kh{c”3. 

V|o cuối năm 1954, “Qu}n đội quốc gia” có 216.997 ngƣời , 

gồm 179.197 qu}n chính quy và 37.800 qu}n phụ lƣ̣c . Mỹ muốn 

thay đỗi tính ch}́t cũa m ột đạo qu}n th}́t bại do Pháp l}̣p ra 4, yêu 

c}̀u Ngô Đình Diệm giảm qu}n số xuống còn tƣ ̀ 90.000 đến 

100.000 ngƣời. Tính đến ng|y 15-5-1955, chính quyền Ngô Đình Diệm 

đâ giãi ng ũ 58.445 ngƣời. Tuy nhiên, việc giãi ngû phãi ngƣng  lại vì 

Ngô Đình Diệm c}̀n có lính đông để đối phó với Bình Xuyên, Cao Đài 

T}y Ninh v| Hòa Hảo. 

Trong 8 th{ng đ}̀u năm 1955, Ngô Đình Diệm l}̣p 10 sƣ đoàn 

(gồm 4 sƣ đoàn dã chiến v| 6 sƣ đoàn khinh chiến). C{c binh 

chủng lần lƣợt ra đời : nhảy dù , ph{o binh , thiết giáp, công binh , xa 

binh, viê̂n thông. Ng|y 20-8-1955, có thêm hai qu}n chủng Hải qu}n 

v| Không qu}n (do Pháp bàn giao ). Ngo|i qu}n chủ lực , Ngô Đình 

Diệm l}̣p thêm Bão an đoàn (ng|y 8-4-1955) v| D}n vệ đo|n  (ng|y 

28-8-1955). 

Mỹ cải tổ to|n diện qu}n đ ội cũa Ngô Đình Diệm , tƣ̀ hình thƣ́c 

đến nội dung, xóa mọi vết tích của thời Ph{p (tỗ chƣ́c đốt qu}n hàm , 

huy hiệu thời Pháp). Tƣ̀ năm 1955, việc hu}́n luyện theo kiễu Mŷ bắt 

đ}̀u. Một số sĩ quan đƣợc gƣ̃i sang Mŷ, Philippines để học. 

Trƣớc năm 1954 , Mỹ đã có mặt ở miền Nam với m ột tòa đại 

sƣ́ (do đại sƣ́ Donald Heath đƣ́ng đ}̀u ) v| một Phái b ộ cố vấn viện  

trợ qu}n sƣ̣ MAAG (do trung tƣớng O’Daniel chĩ huy ). G}̀n đến 

ng|y đình chiến , Mỹ gửi sang S|i Gòn m ột tỗ chƣ́c tình báo đặc 

biệt nhằm phá hoại miền Bắc và đánh phá cách mạng miền Nam , 

núp dƣới tên gọi Ph{i b ộ qu}n sƣ̣ Sài Gòn SMM (do đại tá Edward 

G. Lansdale c}̀m đ}̀u ). Ng|y 8-11-1954 , Mỹ cử thêm đại tƣớng  

J. Lawton Collins , nguyên Tham mƣu trƣỡng Lục qu}n Mŷ , sang 

miền Nam với tƣ cách là đại sƣ́ đặc biệt , đại diện riêng cũa Tỗng 

thống Mỹ bên cạnh Ngô Đình Diệm , đƣợc Eisenhower giao “quyền 

5

1 
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51 

 

h|nh r ộng râi đễ chĩ huy , sƣ̃ dụng và kiễm soát mọi cơ quan và 

nguồn lƣ̣c cũa Chính phũ Mŷ liên quan đến Việt Nam” 1. 

Chính phủ Mỹ còn hợp đồng với Trƣờng đại học bang Michigan cƣ̃ 

hơn 50 gi{o sƣ , tiến sî , chuyên gia sang giúp Ngô Đình Diệm soạn 

thảo hiến ph{p, cải c{ch điền địa , cải tổ thuế m{ , đào tạo công  chƣ́c, 

hu}́n luyện bộ m{y cảnh s{t v| m}̣t vụ, v.v.. 

Nhƣ v}̣y, Mỹ đa ̂ giúp Ngô Đình Diệm một c{ch to|n diện để 

dƣ̣ng lên ở miền Nam Việt Nam một chính phủ th}n Mỹ v| chống 

cộng. T|i liệu L}̀u Năm Góc nh}̣n xét: “Vê ̀ cơ bản, [chê ́ độ] miền 

Nam Việt Nam l| một sản ph}̃m do Mỹ tạo ra”2. 

Một trong nhƣ̂ng chũ trƣơng lớn  của Mỹ ở miền Nam Việt Nam  

(đƣợc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đề ra tƣ ̀ th{ng 8-1954) l| tiến 

hành cải cách điền địa. Mỹ cƣ ̃tiến sĩ Wolf Ladejinsky, một chuyên gia 

vê ̀cải c{ch điền địa, sang giúp Ngô Đình Diệm2. 

Ng|y 8-1 v| 5-2-1955, Ngô Đình Diệm ký liên tiếp hai Dụ số 2 

v| số 7, quy định tá điền phãi ký khế ƣớc mƣớn ru ộng với điền 

chủ, ấn định địa tô hằng năm từ 15 đến 25% trị gi{ hoa lợi vụ mùa 

chính trong năm . Trong trƣờng hợp ru ộng bõ h oang, ruộng vắng 

chủ hay ru ộng công , t{ điền phải ký khế ƣớc mƣớn ru ộng với 

chính quyền xã . 

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 v| trong kh{ng chiến chống 

thƣ̣c d}n Ph{p, chính quyền c{ch mạng đa ̂c}́p 564.547 ha ruộng đ}́t 

___________ 

1. Ronald H. Spector: Advice and Support (Cô ́ v}́n v| yễm trơ)̣, 

Nxb. The Free Press, New York, 1985, tr. 232.  

2. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, Sđd, 

tr. 25. 

2. “Chƣơng trình cải cách điền địa do Ladejinsky soạn thảo và ông Diệm ban 

hành” (Edward Lansdale: Tôi l|m qu}n sƣ cho Tỗng thống Ngô Đình 

Diệm, bản dịch, Nxb. Văn học, S|i Gòn, 1972, tr. 246). 

3. Nguyê̂n Ngọc Minh (Chủ biên): Kinh tế Việt Nam tƣ̀ Cách mạng Tháng 

Tám đến kháng chiến thắng lợi 1945-1954, Nxb. Khoa học, H| Nội, 1966, tr. 141. 

4. L}m Quang Huyên: Cách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam, 

Nxb. Khoa học xã hội, H| Nội, 1985, tr. 25.  
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(gồm ruộng công, ruộng bõ hoang, ruộng tịch thu cũa thƣ̣c d}n Pháp, 

Việt gian , của địa chủ chạy ra vùng tạm chiếm , v| ruộng do các  địa 

chủ tƣ ̣nguyện hiến) cho 527.163 nông d}n nghèo ở Nam Bộ3 v| 2.842 

m}̂u Trung Bộ cho 17.202 nông d}n nghèo ở Liên khu 54. 

T|i liệu L}̀u Năm Góc ghi nh}̣n: “Chƣơng trình cải c{ch điền địa 

của Ngô Đình Diệm thay vì ph}n phối lại ruộng đ}́t cho ngƣời nghèo, 

rút cuộc chĩ l}́y lại nhƣ̂ng gì Việt Minh đâ đem lại cho nông  d}n để 

trả lại cho địa chủ”1. 

Mục đích của Mỹ trong cải c{ch điền địa l| m ột mặt tƣớc đoạt 

ruộng đ}́t m| nông d}n đa ̂đƣợc chính quyền kh{ng chiến c}́p nhằm 

xóa bỏ ảnh hƣỡng của c{ch mạng ở nông thôn, đồng thời buộc nông 

d}n phãi quy phục chính quyền Sài Gòn . Mặt khác, trả ruộng đ}́t lại  

cho địa chủ, chuyễn một số địa chủ sang kinh doanh nhằm phục hồi 

giai c}́p n|y để l|m chô̂ dƣ̣a cho chê ́độ Ngô Đình Diêṃ2. 

Cùng với chính s{ch cải c{ch điền địa, Mỹ - Diệm l}̣p c{c khu 

dinh điền chốt s}u vào vùng căn cƣ́ kháng chiến cû , c{c tuyến chiến 

lƣợc, nhƣ khu dinh điền Cái Sắn - T}n Hiệp (Kiên Giang), Thốt Nốt 

(C}̀n Thơ), Bình Hƣng, C{i C{m, Kh{nh L}m... (C| Mau); l}̣p các khu 

trù mật để dồn d}n kì m kẹp (địch gọi là “tát nƣớc bắt cá” ) nhƣ khu 

trù mật Vị Thanh - Hoả Lựu (C}̀n Thơ), H}̣u Mŷ (Tiền Giang), Ba Thê 

(An Giang), Long Vînh (Tr| Vinh), C{i Sơn (Vĩnh Long)... Trên toàn 

miền Nam , địch l}̣p 42 khu trù m}̣t mà nh}n d}n gọ i một cách r}́t 

hình tƣợng l| "khu trào m}̣t", "khu trù mạt" vì thƣ̣c ch}́t đó l| nhƣ̂ng 

"trại t}̣p trung" tr{ hình. 

Vê ̀mặt xã hội, bộ mặt của miền Nam đa ̂có nhiều đỗi kh{c: 

Sƣ̣ có mặt cũa khoãng hơn 800.000 đồng bào miền Bắ c vào Nam 

mang lại nhiều sắc thái mới trong đời sống văn hóa - xã h ội Nam 

Bộ. C{c trƣờng thu ộc Viện Đại học Hà N ội và m ột số trƣờng trung 

học công lập nhƣ (trƣờng Chu Văn An , trƣờng Trƣng Vƣơng ...) 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, 

tr. 17. 

2. Xem chi tiết về cải c{ch điền địa ở Chƣơng ba t}̣p s{ch n|y.  
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đƣợc dời vào Nam . Nhiều nhà gi{o miền Bắc di cƣ lập ra c{c trƣờng 

tƣ (nh}́t là ỡ Sài Gòn ). C{c ký giả , văn nghệ sî di cƣ đem lại nhƣ̂ng 

yếu tố mới trong văn phong , tƣ̀ ngƣ̂ cûng nhƣ trong hoạt đ ộng văn 

học, nghệ thu}̣t. 

Nhờ viện trợ cũa Mŷ 1, chính quyền N gô Đình Diệm đƣợc cũng 

cố, đời sống nh}n d}n miền Nam có bề ngoài phồn vinh với các loại 

h|ng tiêu dùng kh{ dồi d|o nhập từ c{c nƣớc tƣ bản chủ nghĩa , tô 

điễm cho b ộ mặt cũa chũ nghîa thƣ̣c d}n mới ỡ miền Nam 2 mặc dù 

thực lực sản xuất công - nông nghiệp trong nƣớc v}̂n còn yếu ớt. 

3. Phá hoại Hiệp định Genève 

Trong cuộc họp báo ỡ Washington D .C ngày 21-7-1954, ngay 

khi Hiệp định Genève vƣ̀a đƣợc ký kết , Tỗng thống Mŷ Eisenhower  

đâ tuyên bố : “Trong Hiệp định có nhƣ̂ng điễm mà chúng tôi không 

ƣa”3. 

Một trong nhƣ̂ng điễm mà Eisenhower “không ƣa” là cu ộc tỗng 

tuyễn cƣ̃ mà Hội nghị Genève dƣ̣ kiến sê tỗ chƣ́c vào tháng 7-1956 để 

t{i thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam. Eisenhower tin rằng, nếu 

tỗng tuyễn cƣ̃ diê̂n ra , “Hồ [Chí Minh ] có thể thu 80% số phiếu” 4. 

Th{ng 8-1954, Hội đồng An ninh quốc gia Mŷ chũ trƣơng phãi phá 

hoại hiệp thƣơng v| tổng tuyển cử để “ngăn chặn m ột thắng lợi cũa 

___________ 

1. Robert S. McNamara, Sđd, tr. 44. Tƣ̀ năm 1955 đến năm 1961, Mỹ viện 

trợ cho Diệm hơn 7 tỷ đôla, trong đó viện trợ qu}n sƣ̣ chiếm 80%, ph}̀n còn 

lại l| viện trơ ̣kinh tê ́v| viện trơ ̣kỹ thu}̣t. 

2. Tƣ̀ năm 1955 đến 1959, chƣơng trình nh}̣p kh}̃u thƣơng mại g}y đƣợc  

g}̀n 1 tỷ đô la cho Quỹ đối gi{ (Counter-part fund), giúp Diệm trang trãi mọi 

chi phí cho chế độ Nam Việt Nam ... (xem chi tiết về Viện trợ Mŷ ỡ  Chƣơng 

ba t}̣p s{ch n|y). 

3, 4. Dwight D. Eisenhower: Mandate for Change (Sƣ́ mạng cho sƣ̣ đỗi 

thay), Sđd, tr. 448, 449. 

5. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, 

Sđd, tr. 1, 22.  
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Cộng sãn thông qua tỗng tuyễn cƣ̃ trong cã nƣớc Việt Nam”5. 

Thi hành chính sách nói trên cũa Mŷ , Ngô Đình Diệm khăng 

khăng cƣ ̣ tuyệt nhƣ̂ng đề nghị của Chính phủ Việt Nam D}n chủ 

Cộng hòa vê ̀hiệp thƣơng v| tỗng tuyễn cƣ.̃ 

* Mỡ các chiêń dịch tô ́cộng, diệt cộng 

Mặc dù Điều 4 của Hiệp định Genève c}́m “dùng c{ch trả thù hay 

ph}n biệt đối xƣ ̃ n|o đối với nhƣ̂ng c{ nh}n hay tỗ chƣ́c vì lý do 

hoạt động cũa họ trong lúc chiến tranh”, thế nhƣng sau khi tiếp quãn 

miền Nam, Ngô Đình Diệm làm ngƣợc hẵn lại . Ngô Đình Diệm chia 

nh}n d}n miền Nam l|m ba loại: 

- Loại A: Đãng viên cộng sản hay ngƣời tƣ̀ng tham gia kh{ng 

chiến chống Ph{p không đi t}̣p kết (m| Ngô Đình Diệm gọi chung là 

“Việt cộng nằm vùng”). 

- Loại B: Th}n nh}n của loại A hay của ngƣời đi t}p̣ kêt́ ra Bắc. 

- Loại C: Ngƣời không thuộc hai loại trên. 

Sau khi bộ đội và cán b ộ kh{ng chiến Nam B ộ ho|n tất việc tập 

kết, Ngô Đình Diệm liên tiếp mỡ nhiều chiến d ịch (chiến dịch Tƣ̣ do 

ở vùng căn cứ U Minh cũ , chiến dịch Phan Ch}u Trinh , chiến dịch 

Giải Phóng, chiến dịch Trịnh Minh Thê ́ ở c{c tỉnh vùng tƣ ̣ do Liên 

khu 5 cũ), băt́ bớ v| băń giêt́ nhƣ̂ng ngƣời cƣụ kh{ng chiến nhăm̀ 

khủng bố v| uy hiêṕ tinh th}ǹ qu}ǹ chúng. Ở vùng gi{p giới ba tỉnh 

Bạc Liêu, Rạch Gi{, Sóc Trăng gồm c{c huyêṇ An Biên, Thới Bình, 

Phƣớc Long, Ngô Đình Diêṃ cho th|nh l}p̣ Đặc khu An Phƣớc do 

L}m Quang Phòng l|m Đặc khu trƣỡng (Phòng là  c{n bộ đ}ù h|ng 

phản bội) để khống chê ́nh}n d}n vùng căn cƣ́ U Minh cũ. Ngô Đình 

Diêṃ cho l}p̣ “lƣc̣ lƣợng quốc gia [o Đen” (măc̣ qu}n phục m|u đen 

nhƣ Vê ̣ quốc đoaǹ Nam Bộ) rồi tung tin lƣ̀a bịp qu}ǹ chúng l| lƣc̣ 

lƣợng vũ trang của Viêṭ Minh để lại, đợi thời cơ đánh lại quốc gia (tƣć 

chính quyêǹ S|i Gòn). 
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55 

 

Tƣ̀ tháng 5-1955, Ngô Đình Diệm phát động “chiến dịch tố cộng”1 

trên quy mô toàn miền Nam , l}̣p H ội đồng chĩ đạo tố c ộng ỡ c}́ p 

trung ƣơng , Ủy ban chĩ đạo tố c ộng ỡ ba c}́p (tỉnh, huyện , xã), 

phối hợp các lƣ̣c lƣợng : công d}n vụ (th|nh lập ng|y 7-3-1955), 

cảnh s{t , m}̣t vụ , bảo an , d}n vệ , sƣ̃ dụng cã nhƣ̂ng kẽ đ}̀u hàng 

phản b ội đễ phát hiện nhƣ̂ng ngƣời mà Ngô Đì nh Diệm gọi là 

“Việt c ộng nằm vùng” (tƣ́c ngƣời d}n loại A nói trên ). Mặt khác , 

Ngô Đình Diệm còn bu ộc mọi ngƣời d}n phãi tố giác “Việt c ộng” 

(không tố giác bị xem là đồng lôa ), đồng thời kêu gọi ngƣời cách 

mạng v| yêu nƣớ c ra đ}̀u hàng tƣ̣ thú . Ở Nam B ộ, tỉnh Chợ Lớn 2 

đƣợc chọn làm thí điễm . 

Nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc và cã nhƣ̂ng ngƣời không ăn cánh với 

Ngô Đình Diệm bị phát hiện liền bị bắt giam vào các trại t}̣p trung 

(m| Ngô Đình Diệm gọi l|  “trung t}m hu}́n chính” , sau đỗi tên là 

“trung t}m cãi hu}́n” ), bị bu ộc phãi khai báo tỗ chƣ́c , v.v.. Ngô 

Đình Diệm còn tìm cách tiêu diệt sinh mạng chính trị cũa họ bằng 

c{ch bắt họ tuyên bố “ly khai với c ộng sãn” , tố cáo “t ội ác cũa c ộng 

sản”, xé cờ đỏ sao v|ng v| cờ búa liềm , xé ảnh lãnh tụ c{ch mạng . 

Nhƣ̂ng ngƣời không khu}́t phục bị tra t}́n tàn nh}̂n , bị thủ tiêu , 

hay bị đày ra Côn Đão . 

Chiến dịch tố cộng không chỉ tiến h|nh trong d}n m| cả trong bộ 

m{y chính quyền v| qu}n đ ội cũa Ngô Đình Diệm , nhằm thanh lọc 

nhƣ̂ng ngƣời không theo Ngô Đình Diệm. 

Ng|y 11-1-1956, Ngô Đình Diệm ra Dụ số 6 thi hành nhƣ̂ng biện 

___________ 

1. “Chiến dịch tô ́ cộng diệt cộng giai đoạn I”: Tƣ̀ th{ng 5-1955 đến 

th{ng 6-1956. 

“Chiến dịch tố cộng diệt cộng giai đoạn II” : Tƣ̀ tháng 6-1956 đến 

th{ng 4-1958.  

2. Tƣ̀ tháng 10-1956, tỉnh Chợ Lớn hợp nhất với tỉnh T}n An th|nh tỉnh 

Long An. Trƣớc đó, huyện Mộc Hóa tách khõi tĩnh T}n An đễ chuyễn  th|nh 

tỉnh Kiến Tƣờng.  
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ph{p an ninh đối với những ngƣời bị coi l| nguy hiểm c ho quốc 

phòng v| an ninh công cộng. Theo Dụ này, nhƣ̂ng ngƣời }́y có thễ bị 

“an trí tại m ột trại giam ; hoặc bị cƣơ̂ng bách cƣ trú tại m ột địa điễm 

nh}́t định; hoặc bị biệt trú khỏi nơi cƣ trú hay nhƣ̂ng địa  điễm chỉ 

định; hoăc̣ bị kiễm thúc vê ̀ mặt h|nh chính. Nếu không tu}n lệnh 

sẽ bị phạt tù tƣ ̀6 th{ng đến 2 năm”. 

Hơn bãy tháng sau , ng|y 21-8-1956, Ngô Đình Diệm lại ra Dụ 

số 47 “trƣ̀ng phạt chống nền an ninh quốc ngoại” theo đó mọi 

h|nh đ ộng đƣợ c thƣ̣c hiện trong hay cho b}́t cƣ́ tỗ chƣ́c c ộng sãn 

nƣớc ngoài nào đều có thễ bị xƣ̃ tƣ̃ hình . 

T|i liệu L}̀u Năm Góc thƣ̀a nh}̣n: “Trong chiến dịch tố cộng bắt 

đ}̀u tƣ ̀mùa hè 1955, có tƣ ̀50 ng|n đến 100 ng|n ngƣời bị bắt vào các 

trại giam. Nhƣng nhiều ngƣời bị giam chẵng phãi là c ộng sãn”1. T{c 

giả Mỹ Alexander Kendrick cho biết: “Hơn 50.000 ngƣời bị  bắt v| 

75.000 ngƣời bị giết”2. 

V. CÁC PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 

CỦA NHÂN DÂN NAM BỘ 

Phong trào đ}́u tranh của quần chúng dƣới sự lãnh đạo của Xứ  

ủy Nam Bộ, Liên tỉnh ủy miền Nam Trung Bộ đa ̂diê̂n ra ngay sau khi 

có kết quả H ội nghị Genève và phát triễn liên tục , có nhiều  cuộc 

quyết liệt, đỗ m{u. 

1. Phong trào Bảo vệ hòa bình 

Phong trào Bão vệ hòa bình ỡ Sài Gòn - Chợ Lớn đƣợc thành 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, Sđd, 

tr. 71. 

2. Alexander Kendrick: The wound within (Vết thƣơng trong lòng), trích 

d}̂n bỡi Michael Maclear trong Vietnam: The Ten Thousand Day War (Việt 

Nam: Cuôc̣ chiêń tranh mƣơì nghìn ng|y), Nxb. Thames Methuen, London, 

1984, tr. 73.  



Chương một: Đấu tranh thi hành Hiệp định Genève... 
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l}̣p vào cuối tháng 7-1954. Phong trào đề ra mục đích đòi các bên 

tham dƣ̣ H ội nghị Genève phãi thi hành nghiêm chĩnh Hiệp định , 

ban hành tƣ̣ do d}n chũ , thả tù binh v | tù chính trị , hiệp thƣơng 

để tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nƣớc . Phong trào quy tụ 

h}̀u hết các trí thƣ́c , nh}n sî tiêu biễu ỡ Nam B ộ nhƣ các lu}̣t sƣ 

Trịnh Đình Thảo , Ho|ng Quốc T}n , Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ , kỹ sƣ Lƣu  

Văn Lang, gi{o sƣ Phạm Huy Thông, ông Michel Nguyê̂n Văn Vỹ, 

Hòa thƣợng Thích Huệ Quang , c{c nghệ sĩ Năm Ch}u (Nguyê̂n 

Th|nh Ch}u), c{c ký giả Nguyễn Bảo Hóa (tƣ́c Tô Nguyệt Đình ), Tƣ 

Mã Việt, c{c b| Nguyễn Thị Lựu, Th{i Thị Nhạn. Phong trào đƣợc sƣ̣ 

hƣỡng ƣ́ng cũa các giới : tại S|i Gòn - Chợ Lớn đâ thành l}̣p  32 ủy 

ban khu phố, xí nghiệp v| h|ng trăm ủy ban độc l}̣p khác ; nhiều 

tỉnh l}̣p ủy ban. Phong tr|o xu}́t bản tờ nội san Hòa bình, do các giáo 

sƣ Phạm Huy Thông, Nguyê̂n Văn Hiếu, v| c{c nh| b{o Nguyê̂n Bảo 

Hóa, Tƣ Mã Việt phụ tr{ch. 

Ng|y 1-8-1954 một cuộc biễu tình lớn gồm hơn 50.000 đồng 

b|o diễn ra ở S|i Gòn , tƣ̀ ngâ tƣ đƣờng Gallieni - Kitchener (nay là  

ngã tƣ đƣờng Tr}̀n Hƣng Đạo - Nguyê̂n Th{i Học) kéo vê ̀trung t}m 

th|nh phố . H|ng h|ng lớp lớp nh}n d}n lao đ ộng, học sinh , sinh 

viên, nh}n sî , trí thức , tiễu thƣơng , công nh}n , nông d}n Sài Gòn - 

Gia Định và đại diện các tĩnh diê̂u hành trƣớc  chợ Bến Thành, vƣ̀a đi 

vƣ̀a hoan hô hòa bình, giƣơng cao c{c biễu ngƣ ̂đòi thi h|nh nghiêm 

chỉnh Hiệp định Genève. 

Chính quyền Ngô Đình Diệm cho cảnh s{t nổ súng đ|n {p, nhiều 

ngƣời bị thƣơng , bị bắt . Cuộc đối đ}̀u quyết liệ t giƣ̂a cãnh sát  v| 

qu}̀n chúng kéo d|i đến 12 giờ trƣa. 

Hợp đồng với cuộc đ}́u tranh ở nội đô, đồng b|o ven đô đâ tỗ 

chƣ́c míttinh , biễu tình hƣỡng ƣ́ng . Ở Bình Ch{nh , hơn 2.000 đồng 

b|o biễu tình, bao v}y bót Bình Long. Một cuộc biễu tình lớn kh{c 

nỗ ra ở Củ Chi. 

Hƣỡng ƣ́ng phong trào Bão vệ hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn , 

nhiều tỉnh đa ̂huy động qu}̀n chúng xuống đƣờng biễu tình “Hoan hô 

hòa bình”, “Hoan hô Hiệp định Genève”... Nhƣ tại thị xâ C}̀n Thơ có 

15.000 ngƣời, Sóc Trăng có 12.000 ngƣời biễu tình trong ng|y 11- 8-



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

58 

 

1954, diê̂u hành qua các đƣờng phố ỡ hai thị xâ, buộc chính quyền tại 

chô̂ phãi ra tiếp xúc nh}̣n bãn kiến nghị cũa đồng bào . Ở Gò Công , 

ng|y 16-8-1954, hơn 20.000 ngƣời dƣ̣ mít tinh chào mƣ̀ng  hòa bình; 

qu}n S|i Gòn xả súng bắn chết 8 ngƣời, bị thƣơng hơn 100 ngƣời, bắt 

giam h|ng chục ngƣời... Đ}y l| sƣ ̣kiện g}y xúc động lớn ở c{c tỉnh 

miền Trung Nam Bộ. 

Sau đó, chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam lu}̣t sƣ Nguyê̂n 

Hƣ̂u Thọ, gi{o sƣ Phạm Huy Thông, gi{o sƣ Nguyê̂n Văn Dƣơ̂ng, 

nghiệp chủ Tƣ ̀ B{ Đƣớc, dƣợc sƣ Lê Quang Thăng, b{c sĩ Tr}̀n 

Văn Du, lu}̣t sƣ Ho|ng Quốc T}n... v| nhiều vị kh{c1.  

Đồng b|o c{c giới tiếp tục đ}́u tranh, yêu c}̀u Ủy hội quốc tế 

gi{m s{t v| kiễm so{t đình chiến can thiệp để trả tƣ ̣ do cho nhƣ̂ng 

chiến sĩ Hòa bình, biễu tình trƣớc tòa {n phản đối việc xét xƣ ̃c{c lãnh 

tụ của Phong tr|o khiến phiên tòa phải ngƣng lại. 

Tuy nhiên, h|nh động đàn {p khốc liệt của chính quyền Ngô 

Đình Diệm ngay trong nhƣ̂ng ngày đ}̀u thi hành Hiệp định Genève tại 

S|i Gòn - Gia Định đa ̂ khiến phong tr|o sau nhiều tháng  hoạt 

động sôi nỗi, phải tạm lắng xuống. 

2. Phong trào đòi hiệp thƣơng tỗng tuyễn cƣ ̃ theo Hiệp 

định Genève 

Ngay trong thời gian chuyễn qu}n t}̣p kết (tƣ̀ tháng 8-1954 đến 

th{ng 2-1955) nhiều cu ộc đ}́u tranh chống chính quyền Ngô Đình 

Diệm giết hại nhƣ̂ng ngƣờ i kháng chiến ỡ Mõ Cày (Bến Tre ), Chợ 

___________ 

1. Ng|y 9-2-1955, sau thời gian giam giƣ̂ c{c vị ở kh{m lớn S|i Gòn v| 
kh{m Gia Định, chính quyền Ngô Đình Diệm đƣa 26 vị ra Hải Phòng (khu 
vƣ̣c dƣới sƣ̣ quãn lý cũa qu}n đội Pháp trong 300 ng|y trƣớc khi rút khỏi 
miền Bắc theo quy định của Hiệp định Genève), ngụ tại sô ́ 13 đƣờng Lạch 
Tray. Sau một thời gian đ}́u tranh cũa các vị và sƣ̣ can thiệp cũa Ũy hội quốc 
tê ́ gi{m s{t v| kiễm so{t việc thi h|nh Hiệp định, chính quyền Ngô Đình 
Diệm buộc phãi đƣa các vị trỡ lại Sài Gòn ; trong 26 vị, gi{o sƣ Phạm Huy  
Thông cùng với Lê Thành Nam và Nguyê̂n Thị Hợi  xin ỡ lại miền Bắc . M}́y 
ng|y sau khi đƣa 23 vị về S|i Gòn , chính quyền Ngô Đình Diệm triệu tập 11 
vị đến Cảnh s{t cuộc quận 2 (nay là trụ sỡ Công an qu}̣n 1 Th|nh phố Hồ 
Chí Minh), tạm giữ tại đ}y hơn một tuần trƣớc khi đƣa các vị ra cƣơ̂ng bách 
cƣ trú tại thị xâ Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).  
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Đƣợc (Quảng Nam), Vĩnh Xu}n (C}̀n Thơ), v.v. buộc Ũy hội quốc tế và 

Ủy ban liên hiệp đình chiến phải cử ph{i đo|n đến điều tra , l}̣p biên 

bản buộc tội chính quyền Ngô Đình Diệm . Có tỉnh (nhƣ Sóc Trăng ) 

còn cử nhiều đo|n đại biểu c{c tầng lớp nh}n d}n mang kiến nghị đến 

Ủy hội quốc tế ỡ Sài Gòn tố cáo nhƣ̂ng hành động vi phạm Hiệp định, 

bắt ngƣời, đàn áp qu}̀n chúng cũa chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Trong thời gian 2 năm 1955-1956 nhiều đợt đ}́u tranh quy mô đâ 

diê̂n ra ỡ Sài Gòn - Chợ Lớn và các thị xâ , thị trấn trên to|n miền  

Nam; nỗi nh}́t l| trong đợt th{ng 7-1955 nhƣ cuộc đ}́u tranh lớn cũa 

2.000 đồng bào ỡ T}n Ch}u (An Giang); v| đợt th{ng 6, th{ng 7-1956, 

nh}n d}n đ}́u tranh đòi chính quyền Sài Gòn phãi đáp  ứng đề nghị 

của Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa về việc  bình thƣờng 

hóa quan hê ̣ giƣ̂a hai miền Nam - Bắc, tỗ chƣ́c hiệp thƣơng (th{ng 

7-1955) để tiến tới Tổng tuyển cử thống nhất đất  nƣớc (th{ng 7-1956) 

theo quy định của Hiệp định Genève1. 

Đê ̃đối phó với phong tr|o qu}̀n chúng, Ngô Đình Diệm tỗ chƣ́c 

c{c cuộc phãn đối Hiệp định Genève vu khống Chính phũ Việt  Nam 

D}n chũ C ộng hòa “chia cắt đ}́t nƣớc” , v| gọi ng|y 20-7 (ng|y ký 

Hiệp định Genève ) l| “ng|y quốc hận” , ra lệnh treo cờ rũ . Trong 

th{ng 7-1955 v| th{ng 7-1956, Ngô Đình Diệm huy động ngƣời cũa 

___________ 

1. Trung th|nh với nguyên tắc “Nƣớc Việt Nam l| một, d}n tộc Việt 

Nam là một” , v| cũng nhằm thi h|nh nghiêm chỉnh Hiệp định Genève , 

trong năm 1955 Chính phủ Việt Nam D}n chũ Cộng hòa không ngƣ̀ng đ}́u  

tranh cho thống nh}́t đ}́t nƣớc. 

Ng|y 4-2-1955, Hội đồng Chính phũ Việt Nam D}n chũ Cộng hoà đề 

nghị với chính quyền S|i Gòn l}̣p lại quan hệ bình thƣờng giƣ̂a hai miền 

nhằm tạo điêù kiện cho nh}n d}n hai miền liên lạc với nhau, tƣ̣ do đi lại 

giƣ̂a hai miền.  

C{c ng|y 6-6-1955 v| ng|y 19-7-1955, Chính phủ Việt Nam D}n chủ 

Cộng ho| lại đề nghị chính quyền S|i Gòn mỡ hội nghị hiệp thƣơng tƣ̀ 

ng|y 20-7-1955 để b|n về v}́n đề tô ̃chƣ́c, tỗng tuyễn cƣ̃ trong cả nƣớc v|o 

th{ng 7-1956. 

Quyết t}m chia cắt l}u d|i đ}́t nƣớc Việt Nam theo chủ trƣơng của 

Mỹ, Ngô Đình Diệm b{c bỏ mọi đề nghị nói trên.  
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c{c đo|n thể trong Phong tr|o c{ch mạng quốc gia, sƣ̃ dụng số ngƣời 

Công giáo di cƣ làm nòng cốt , xuống đƣờng biễu tình , ném đ{ v|o 

trụ sở Ph{i đo|n liên lạc Qu}n đ ội nh}n d}n Việt Nam (ở số 87A 

đƣờng Tr}̀n Kế Xƣơng , qu}̣n Phú Nhu}̣n , Th|nh phố Hồ Chí Minh 

hiện nay), t}́n công cả c{c th|nh viên của Ủy  hội quốc tê ́đang đóng 

tại hai kh{ch sạn Majestic v| Gallieni. 

Đê ̃chống cuộc b}̀u cƣ ̃Quốc hội L}̣p hiến riêng lẻ của chính quyền 

Ngô Đình Diêṃ (ng|y 4-3-1956) v| đòi Hiêp̣ thƣơng Tổng tuyêñ cƣ̃ 

theo quy định của Hiêp̣ định Genève, to|n Nam Bộ ph{t động cuộc 

đ}ú tranh thống nh}t́ tƣ ̀ ng|y 20-10-1955 đến ng|y 26-2-1956. Cuộc 

đ}ú tranh đa ̂ diên̂ ra với nhiêù hình thƣć phong phú nhƣ: mít tinh, 

biêũ tình, đình công, bãi thị..., đƣợc đông đaõ nh}n d}n hƣỡng ứng. Ở 

nhiêù thị xã, thị tr}́n, tiêũ thƣơng nghỉ chợ, tiêṃ buôn, nh| m{y đóng 

cƣã (hoăc̣ chỉ mỡ hé một c{nh cƣ̃a, đề phòng cảnh s{t của Ngô Đình 

Diêṃ l|m khó dê)̂. Tín đồ c{c gi{o ph{i Cao Đaì T}y Ninh, Hòa Hảo 

(đang bị Ngô Đình Diêṃ đaǹ {p) v| lƣc̣ lƣợng Bình Xuyên cũa Võ Văn 

Môn (Bảy Môn) cũng tích cƣc̣ tham gia cuộc đ}ú tranh, rải truyêǹ đơn 

kêu gọi d}n chúng không đi bỏ phiếu trong ng|y 4-3-1956. Riêng ở 

Định Tƣờng (Mỹ Tho), h}ù hêt́ c{c phƣơng tiện chuyên chỡ công cộng 

(xe đò, xe ngƣ̣a, xích lô, xuồng m{y...) ngƣng hoaṭ động để hƣỡng ứng 

cuộc đ}ú tranh. 

Ở c{c tỉnh Cần Thơ , Sóc Trăng, Bạc Liêu..., liên tục có nhiều cuộc 

đ}́u t ranh cũa qu}̀n chúng . H|ng ng|n quần chúng mít tinh , tu}̀n 

h|nh ngay trên quốc l ộ 4 (nay là quốc l ộ 1A) với kh}̃u hiệu : đòi hiêp̣ 

thƣơng, tỗng tuyêñ cƣ,̃ đăṭ quan hê ̣giƣâ hai miêǹ Nam - Bắc, chống 

b}̀u cƣ ̃Quốc hội của Ngô Đình Diêṃ. 

3. Phong trào đòi dân sinh, dân chủ 

Phong trào đ}́u tranh đòi thi hành Hiệp định Genève đƣợc gắn 

với các phong trào đòi d}n sinh , d}n chũ cũa các t}̀ng lớp qu}̀n 

chúng. Ở miền Đông Nam B ộ, phong trào đ}́u tranh trong công 



Chương một: Đấu tranh thi hành Hiệp định Genève... 

 

 

61 

 

nh}n, lao động, học sinh , sinh viên , tiễu thƣơng ... diê̂n ra liên tục . 

Có nhiều cu ộc diê̂n ra dài ngày nhƣ cu ộc đ}́u tranh cũa công nh}n 

viên chƣ́c phục vụ trong các cơ sỡ h}̣u c}̀n cũa Pháp ỡ Sài Gòn - Gia 

Định, Biên Hòa , Thủ Dầu M ột, chống sa thãi , đòi áp dụng chế đ ộ 

tăng lƣơng mới kéo dài 20 ng|y. Trong ba tháng đ}̀u năm 1955, S|i 

Gòn - Gia Định đâ có 30 cuộc đ}́u tranh lớn cũa công nh}n lao  

động, tỗng cộng có trên 100 ng|n công nh}n tham gia đình công. Có 

nhƣ̂ng cuộc đ}́u tranh tiêu biễu nhƣ: 800 công nh}n Nh| m{y điện  

S|i Gòn đình công chống sa thải 3 công nh}n (ng|y 26-3-1956). 

Ngô Đình Diệm đƣa lính thợ v|o thay thê,́ chiếm giƣ ̂ nh| m{y thì 

l}̣p tƣ́c ng|y hôm sau (27-3) to|n thê ̃ công nh}n ng|nh điện  lƣ̣c 

gồm 200 ng|n công nh}n lao động bãi công hƣỡng ứng. Cuộc đ}́u 

tranh của công nh}n FACI nỗ ra thì có 128 nghiệp đoàn hƣỡng ứng, 

tiễu thƣơng ở 36 chợ cũng tích cƣ̣c ủng hộ. 

Phong trào đ}́u tranh gắn liền với việc phát t riễn các tỗ chƣ́c 

nghiệp đoàn. 

Nhìn chung, trong thời gian cuối năm 1954 - đ}̀u năm 1955, thế và 

lƣ̣c cũa Ngô Đình Diệm còn chƣa vƣ̂ng vàng nên phong trào đ}́u tranh 

chính trị đòi thi h|nh Hiệp định Genève gắn với c{c phong tr|o đ}́u 

tranh về d}n sinh , d}n chũ, bảo vệ cơ sở v| sinh mạng , t|i sản của 

qu}̀n chúng diê̂n ra liên tục, sôi nỗi, đạt một số kết quã nh}́t định. C{c 

phong trào đ}́u tranh cûng tạo điều kiện cho việc phát triễn cơ sỡ cách 

mạng, hình th|nh nhiều tổ chức biến tƣớng hợp ph{p v| b{n hợp 

ph{p tiến bộ, đặc biệt là các tỗ chƣ́c nghiệp đoàn công nh}n lao đ ộng 

c{c ng|nh nghề, nh}́t là Tỗng liên đoàn lao đ ộng cũa Lê Văn Thốt và 

Nguyê̂n Thƣ̀a Nghiệp . Công nh}n đâ khai thác đƣợc nhƣ̂ng m}u 

thu}̂n giƣ̂a các tỗ chƣ́c nghiệp đoàn th}n Pháp cũa Nguyê̂n Khánh 

V}n, Bùi Lƣợng nhƣ Lực lƣợng thợ thuyền, Liên hiệp các nghiệp đoàn 

tƣ̣ do, Tỗng công đoàn tƣ̣ do... để l|m lợi cho phong tr|o công nh}n. 

Lúc đ}̀u, để tranh thủ công nh}n lao động, ng|y 1-5-1955, Ngô 

Đình Diệm đƣ́ng ra đọc lời chúc mƣ̀ng công nh}n nh}n ng|y Quốc tế 
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Lao động, hƣ́a hẹn nhiều điều tốt đẹp đối với đời sống công nh}n ; 

nhƣng chĩ m ột năm sau , ng|y 1-5-1956, trƣớc khí thế đ}́u tranh  của 

công nh}n lao động, Ngô Đình Diệm trỡ mặt ra lệnh bắt bớ , đàn áp 

công nh}n trong cuộc mít tinh, biễu tình cũa 200 ng|n công nh}n lao 

động v| đại biễu của c{c giới, c{c ng|nh tham dƣ.̣ 

Phong trào đ}́u  tranh cũa giới tiễu thƣơng ỡ h}̀u khắp các 

chợ  lớn ỡ Sài Gòn - Gia Định nhƣ Bến Thành , An Đông , Gò Vấp , 

B| Chiễu... đa ̂ diê̂n ra sôi nỗi với yêu s{ch đòi giảm thuê ́ chợ, giải 

quyết đời sống, x}y thêm bệnh viện, trƣờng học, v.v.. Ng|y 29-7-

1955, 160 đại biễu đại diện cho 30.000 tiễu thƣơng c{c chợ mỡ đại hội 

yêu c}̀u chính quyền Sài Gòn phãi bình ỗn giá sinh hoạt , giảm thuế, 

chống phạt vạ . Chị em còn cử đại biểu đƣa yêu s{ch đến  Tòa đô 

chính để yêu c}̀u đƣợc giải quyết. 

Ở c{c tỉnh phong tr|o đ}́u tranh đòi hiệp thƣơng, tỗng tuyễn cƣ ̃

kêt́ hợp v|o nhƣ̂ng ng|y lê ̂ lớn nhƣ: Quốc tê ́Lao động 1 th{ng 5, kỷ 

niệm Hai B| Trƣng v| Quốc tê ́Phụ nƣ ̂8 th{ng 3, kỷ niệm sinh nh}̣t 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 th{ng 5; c{c cơ sở c{ch mạng đã vận đ ộng 

qu}̀n chúng các vùng nông thôn kéo ra thị xâ , thị trấn đấu tranh gắn 

yêu sách đòi hiệp thƣơng, Tỗng tuyễn cƣ,̃ thống nh}́t đ}́t nƣớc với các 

yêu sách về d}n sinh, d}n chũ, chống áp bƣ́c, đàn {p, chống bắt lính, 

chống cƣớp lại ruộng đ}́t của nông d}n... Điễn hình nhƣ ỡ C}̀n Thơ 

có 5.000 phụ nữ thị xã v| nông thôn biểu tình trong ng|y 8-3-1955, 

10.000 ngƣời thuộc các nghiệp đoàn nông d}n biễu tình trong ngày 1-

5-1955 v| h|ng ng|n ngƣời mít  tinh ở chợ H|ng Dƣơng (C}̀n Thơ) 

trong ng|y 19-5-1955. 

Ở Rạch Gi{ (Kiên Giang), phong tr|o “chống cƣớp”, thƣ̣c ch}́t l| 

bảo vê ̣ c{n bộ, gi|nh giƣ̣t c{n bộ c{ch mạng bị địch bắt, ph{t triễn 

mạnh từ huyện Hồng D}n qua Long Mỹ , đến An Biên , Gò Quao , 

Giồng Riềng , Ch}u Thành ... Nhiều cu ộc đ}́u tranh tƣơng tƣ̣ cûng 

diê̂n ra ỡ một số tĩnh lỵ nhƣ : Bạc Liêu, Sóc Trăng, Rạch Gi{, v.v.. Đ}y 

l| hình thức đấu t ranh chính trị r}́t sáng tạo cũa nh}n d}n trong  thời 
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kỳ n|y. 

4. Phong trào cƣ́u tế nạn nhân cu ộc xung đột giƣ̂a chính quyền  

Mỹ - Diệm và phe phái thân Pháp 

Tƣ̀ đ}̀u năm 1955, Ngô Đình Diệm thanh trƣ̀ng liên tục phe 

Bình Xuyên v| c{c  gi{o ph{i Cao Đ|i , Hòa Hảo . Cuộc xung đột 

đ}̂m máu diê̂n ra trong nhiều ngày đâ khiến r}́t nhiều ngƣời chết  

v| bị thƣơng, h|ng vạn ngôi nh| bị thiêu hủy, 20.000 ngƣời bị 

thiếu đói, h|ng chục vạn ngƣời d}n phải tản cƣ tr{nh đ ạn1. C{c khu 

vƣ̣c bị thiệt hại nặng nề nh}́t là khu Chợ Nancy, kênh Tàu Hũ, đƣờng 

Nguyê̂n T}́n Nghiệm (nay là đƣờng Tr}̀n Đình Xu), đƣờng Marchand 

(nay là đƣờng Nguyê̂n Cƣ Trinh ), Ngã S{u , B|n Cờ . Một “Ũy ban 

Cƣ́u tê ́v| bảo vê ̣sanh mạng t|i sản d}n chúng” đƣợc th|nh l}̣p, do 

nh| b{o Nguyê̂n Văn Mại l|m Chủ tịch, đặt trụ sỡ tại văn phòng 

Hội Phụ nƣ̂ Việt Nam ỡ đƣờng Richaud nối dài (nay là đƣờng 

Nguyê̂n Đình Chiễu). Ủy ban tổ chức c{c đo|n cứu tế lƣu động gồm 

học sinh , sinh viên, hƣớng đạo sinh , đồng bào các giới , ở S|i Gòn - 

Gia Định, v| c{c tỉnh về , đến c{c khu nh| ch{y để dọn dẹp nền nh| , 

c}́t mái tạm che , kh{m bệnh, ph{t thuốc miê̂n phí. Ủy ban cũng giúp 

điều tra thiệt hại, l}̣p kiến nghị, l}́y chƣ ̂ ký nạn nh}n để đòi chính 

quyền phải bồi thƣờng... 

Phong trào cƣ́u tế nạn nh}n đâ hoạt đ ộng có hiệu quã , g}y ãnh 

hƣỡng chính trị s}u sắc trong đồng bào các giới , huy động nhiều 

ngƣời ở mỗi cuộc tỗ chƣ́c cƣ́u trợ; nỗi b}̣t là cuộc cƣ́u trợ khu Bàu Sen 

chủ nhật ng|y 22-5-1955 quy tụ hơn 30.000 ngƣời. Cuộc cƣ́u trợ biến 

th|nh mít tinh tố c{o chính quyền Ngô Đình Diệm đa ̂g}y tai họa cho 

đồng b|o. 

___________ 

1. Theo Đoàn Thêm trong Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, 

Sđd, có 680 ngƣời chết và bị thƣơng , 7.826 nh| bị ch{y, 81.445 ngƣời m}́t nhà 

cƣ̃a (con số này có thễ không đúng vì nếu trung bình 1 gia đình có tƣ̀  5-6 

ngƣời thì sô ́nh| bị m}́t l| hơn 16.000).  
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Chính quyền S| i Gòn , một mặt l}̣p ra “Ũy ban Cƣ́u tế trung 

ƣơng” (ng|y 23-5-1956) buộc các đoàn thễ phãi theo chĩ đạo cũa 

tỗ chƣ́c này , cho cãnh sát bao v}y khu nhà cháy , ngăn cãn nhƣ̂ng 

ngƣời đi cƣ́u trợ , mặt khác bắt giam các vị trong “Ũy b an Cƣ́u tế 

v| Bảo vệ sinh mạng v| t|i sản d}n chúng” nhƣ nh| b{o Nguyễn 

Văn Mại , gi{o sƣ Lê Văn Thả , dƣợc sî Nguyê̂n Chí Nhiều , nh| 

gi{o Nguyễn Thị Tú , nƣ̂ sî Ái Lan , b| Phạm Văn Lạng , ký gi ả  

Tr}̀n Ngọc Sơn ... Dù bị đ|n { p, phong trào cƣ́u tế không chùn 

bƣớc ; Nghiệp đoàn giáo học tƣ thục phối hợp với các giới do các 

nh| gi{o Trần Hữu Đức , Nguyê̂n Văn Thiện (Trƣờng Giang ) đƣ́ng 

đ}̀u tiếp tục đòi Ngô Đình Diệm phãi trã tƣ̣ do cho nhƣ̂ng ngƣời b ị 

bắt đồng thời phãi đễ cho các tỗ chƣ́c qu}̀n chúng tiếp tục cƣ́u trợ 

đồng bào bị nạn . Phong trào cƣ́u tế còn kéo dài trong hơn 2 th{ng 

sau đó. 

5. Phong trào đấu tranh giƣ ̂ruộng đất của nông dân 

Cuộc đ}́u tranh giƣ̂ quyền làm chủ ruộng đ}́t đƣợc c}́p trong thời 

kỳ kh{ng chiến diê̂n ra ngay sau ng|y chính quyền Ngô Đình Diệm 

tiếp quản c{c vùng tƣ ̣do v| tiến h|nh chƣơng trình cải c{ch điền địa 

(thƣ̣c ch}́t là khôi phục giai c}́p địa chũ , cƣớp lại ruộng đ}́t cũa nông 

d}n). Trên diện r ộng phong trào nông d}n ỡ r}́t nhiều nơi t}̃y chay 

không làm “khế ƣớc” , v| m ột số cu ộc nông d}n dùng cả bạo lƣ̣c 

chống lại. 

Cuộc đ}́u tranh đ}̀u tiên nỗ ra vào cuối năm 1954 l| của h|ng 

ng|n nông d}n  huyện Thũ Thƣ̀a (tỉnh T}n An ) đ}́u tranh chống địa 

chủ Võ Th|nh T}y . Nông d}n các xâ T}n Thành , T}n Phú , Bình 

Th|nh ở Long Xuyên , xã T}n H ộ Cơ (huyện Hồng Ngƣ̣ , tỉnh Ch}u 

Đốc) t}̣p hợp thành tƣ̀ng nhóm, trang bị g}̣y gộc, dao búa, rƣợt chém 

nhƣ̂ng ngƣời do địa chũ và chính quyền Ngô Đình Diệm phái đến đễ 

đo đ}́t. Anh nông d}n Cù Giáo ỡ xâ Vînh Hòa (huyện T}n Ch}u, tỉnh 
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Ch}u Đốc) đâ khai hoang phục hóa đƣợc 20 ha đ}́t; địa chũ On cho 

cặp rằng Sáu Đƣ́c về l}́y đ}́t , bị anh Gi{o đ}m chết . Ở xã Thạnh Mỹ 

T}y (huyện Ch}u Phú , tỉnh Ch}u Đốc ), địa chũ Phán Nhơn và gia 

nh}n về l}́y đ}́t bị nông d}n đánh chết . Ở xã Khƣơng Kiện (tƣ̀ năm 

1954 l| xã Phong Thạnh , huyện Giá Rai , Bạc Liêu) địa chũ Hòa Khện 

v| vợ l| Nguyễn Thị Ao về cƣớp lúa ; hai nông d}n Sáu Truyền và 

Mƣời Hoàng dùng mâ t}́u chém đƣ́t đ}̀u Thị Ao. 

Ở xã An Hòa, (qu}̣n Trảng B|ng, T}y Ninh), con ch{u Đốc 

phủ Đầu kéo nh}n viên chính quyêǹ Ngô Đình Diêṃ vê ̀đo lại đất, bắt 

nông d}n l|m khê ́ƣớc; h|ng trăm nông d}n kéo đến, c}̀m theo ca ̃cuốc 

xuỗng, dao rƣ̣a. Nh}n viên chính quyền căng d}y, cắm cọc đến đ}u , 

qu}̀n chúng chặt d}y , nhỗ cọc đến đó . Nh}n viên chính quyền  bắt 

ngƣời, qu}̀n chúng xông v|o vƣ̀a tranh thủ d}n vê,̣ vƣ̀a giãi thoát cho 

nhƣ̂ng ngƣời bị bắt, rốt cuộc họ không thƣ̣c hiện đƣợc việc đo đạc 

ruộng đ}́t của nông d}n. 

Ở Cầu Kè (Tr| Vinh ), địa chũ Trƣơng Hoàng L}u (cha vợ cũa 

Nguyê̂n Ng ọc Thơ , Phó Tổng thống chính quyền Ngô Đình Diệm ), 

dƣ̣a thế con rễ , cho nh}n viên ỡ tĩnh , ở quận về lấy lại ru ộng đ}́t cũa 

nông d}n . B| con đã dùng búa chém chết Trƣơng Ho|ng L}u tại 

nh|. Vụ n|y đã g}y rúng đ ộng dƣ lu}̣n , khiến số địa chủ muốn 

cƣớp lại ru ộng đ}́t mà chính quyền cách mạng đâ c}́p cho nông d}n 

phải chùn tay . 

Ở tỉnh Chợ Lớn , Lý Thị Hƣờng1 c}̣y thế là chị vợ cũa tƣớng Tr}̀n 

Văn Đôn , ngang nhiên cƣớp lại ru ộng đ}́t nông d}n . Nông d}n đấu 

lý không kết quả , đâ nhờ du kích địa phƣơng mƣợn danh nghîa “lƣ̣c 

lƣợng vû trang giáo phái” phục kích , bắt Lý Thị Hƣờng , ra lệnh cho 

Hƣờng phãi trã ru ộng đ}́t lại cho nông d}n , nộp phạt 500.000 đồng, 

nếu trái lệnh sê xƣ̃ t ử hình. Lý Thị Hƣờng buộc phãi trã lại ru ộng và 

___________ 

1. Lý Thị Hƣờng l| con của Lý Văn Mạnh, ngƣời chiếm hƣ̂u nhiều 

ruộng đ}́t ở vùng Vƣờn Thơm (xã T}n Bƣ̃u, huyện Bến Lƣ́c).  
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nộp tiền phạt , rồi trốn biệt về Sài Gòn , không dám về quê nƣ̂a . Du 

kích cũng gửi thƣ cảnh c{o số tề xã , ấp trƣớc đ}y a dua theo Lý Thị 

Hƣờng, buộc họ phãi đem tr}̀u rƣợu đế n xin lô̂i nông d}n , hƣ́a chƣ̀a 

hẵn tội hà hiếp, cƣớp bóc nh}n d}n. 

Nhìn chung, cuộc đ}́u tranh giƣ̂ quyền lợi ruộng đ}́t của nông d}n 

diê̂n ra r}́t quyết liệt, l|m ch}̣m hẵn tốc độ cải c{ch điền địa cũa  

chính quyền Ngô Đình Diệm. 

6. Phong trào đấu tranh chống chính sách “Tố c ộng” cũa 

Mỹ - Diệm  

Tƣ̀ giƣ̂a năm 1955, Ngô Đình Diệm bắt đ}̀u chiến dịch “Tố c ộng, 

diệt c ộng” trên toàn miền Nam . Song song với các cu ộc ruồng bố , 

bắt bớ ngƣời kháng chiến cû không đi t}̣p kết (m| chính quyền Mỹ - 

Diệm gọi là “Việt c ộng nằm vùng” ), chúng tập hợp d}n theo từng 

xóm ấp , hoặc khu phố đễ tỗ chƣ́c nhƣ̂ng buỗi “học t}̣p tố c ộng”, bắt 

ép mọi ngƣời xé ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh , xé cờ đỏ sao v| ng, cờ 

búa liềm, hô kh}̃u hiệu chống cộng... Chúng còn buộc nhƣ̂ng cán bộ, 

đãng viên đâ bị bắt phãi tuyên bố “ly khai với c ộng sãn” ... Nhƣng 

chúng vấp phải sức chống đối quyết liệt của nh}n d}n Nam B ộ. 

Cuộc đ}́u tranh chống tố c ộng cũa nh}n d}n Nam B ộ diê̂n ra ỡ các 

địa phƣơng với nhiều hình thƣ́c phong phú . C{ch l|m phổ biến l| 

qu}̀n chúng t}̃y chay không tham gia , hoặc nếu bị ép bu ộc thì đƣa 

ngƣời già và trẽ em đi thay , đến nơi tạo không khí ồn |o , mất trật tự 

l|m vô hiệu c{c buổi “học tập tố c ộng”. Ngƣời già thì nói : “Chúng 

tôi căm gi}̣n thằng T}y chém giết d}n ta , nhƣng chúng là thƣ̣c d}n 

đế quốc, ngƣời nƣớc ngoài . Nay th}́y m}́y em cùng m ột dòng giống 

Việt Nam mà bắt bớ chém giết ngƣời mình , chúng tôi rất đau lòng” . 

C{c em thiếu nhi thay vì hô “Ngô Tổng thống muôn năm” thì lại hô 

“Muôn năm Bác Hồ” . Nhiều đãng viên , c{n bộ bị đƣa ra l|m điển 

hình ly khai , chống Đãng v}̂n dûng cãm bão vệ cá ch mạng, th| chịu 

tù đ|y chứ không khuất phục . 
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Ngay trong thời gian này đâ có hàng ngàn tù nh}n chính trị kiên 

trì đấu tranh bảo vệ khí tiết . Nhiều ngƣời đâ hy sinh ngay trong  nh| 

tù v| c{c phòng tra t}́n của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Ở Bạc Liêu , chính quyền Mỹ - Diệm đƣa cô Lý là đoàn viên 

Thanh niên Lao động ra bắt ly khai xé ãnh Chũ tịch Hồ Chí Minh . 

Th}́y cô chạy đến c}̀m ãnh Chũ tịch Hồ Chí Minh , chúng mừng rỡ 

tƣỡng sê đạt đƣợc mục đí ch. Không ngờ cô Lý ôm l}́y ãnh Chũ tịch 

Hồ Chí Minh vào ngƣ̣c và mắng thẵng vào mặt chúng trƣớc  

h|ng trăm ngƣời dƣ:̣ “Bác Hồ l| cha của d}n tộc. Có xé l| xé x{c 

chúng b}y, bọn phản động, b{n nƣớc!”. 

Trong một tr}̣n càn ỡ C | Mau , qu}n Sài Gòn bắt đƣợc Chín 

Hồng (tƣ́c Chín T}m ), ủy viên Thị ủy C| Mau , buộc anh đến dƣ̣ 

một buỗi “học t}̣p tố c ộng” ỡ đình T}n Hƣng cùng với đông đão 

nh}n d}n thị xâ Cà Mau . Qu}n Sài Gòn hy vọng nếu khu}́t phục 

đƣợc an h thì sê phá hoại đƣợc lòng tin cũa nh}n d}n vào Đãng . 

Trƣớc máy phóng thanh , anh Chín Hồng dông dạc : “Xin cãm ơn 

b| con đã tin tƣởng , bảo vệ c{n b ộ c{ch mạng . Còn ai chia đôi đất 

nƣớc? Ai phá hoại Hiệp định ? Ai thãm sát n h}n d}n ? B| con đều 

biết rô ...”. Viên Phó tĩnh trƣỡng tĩnh Cà Mau phụ trách n ội an 

thét qu}n lính kéo anh Chín Hồng đi ... Anh càng hét to vạch t ội 

{c của Mỹ - Diệm 1... 

Nhƣ̂ng gƣơng đ}́u tranh chống học t}̣p “Tố cộng” nhƣ v}̣y 

diên̂ ra ở nhiều địa phƣơng của Nam Bộ. Tuy nhiên, với thủ đoạn cƣ̣c 

kỳ t|n bạo , chính quyền Mỹ - Diệm cûng o ép đƣợc nhiều ngƣời (kễ 

cả d}n chúng v| c{n bộ) phải tạm thời tu}n phục chúng, g}y cho c{ch 

mạng nhƣ̂ng tỗn th}́t lớn vê ̀nhiều mặt. 

7. Phong trào đấu tranh trên trận địa báo chí, văn nghệ 

Đ}y là tr}̣n địa r}́t đặc thù cũa phong trào cách mạng ỡ Nam 

___________ 

1. Tỉnh ủy Minh Hải: Minh Hãi 30 năm chiến tranh giãi phóng (1945-1975), 

Nxb. Mũi C| Mau, 1986, tr. 103.  
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Bộ, đặc biệt ỡ Sài Gòn - Gia Định , nối tiếp truyền thống đ}́u 

tranh cũa phong trào Báo chí thống nh}́t trong thời kháng chiến 

chống Pháp . 

Ngay tƣ̀ cuối tháng 7-1954, b{o chí S|i Gòn đã đƣa tin đậm 

nét về Hiệp định Genève . Kh}̃u hiệu “Hoan hô đình chiến , ủng h ộ 

hòa bình” xu}́t hiện ngay trên trang nh}́t các báo . H}̀u h ết c{c b{o 

đăng toàn văn Hiệp định Genève hoặc trích đăng các điều khoãn 

quan trọng (về bão đãm quyền tƣ̣ do d}n chũ , c}́m trã thù h ay 

ph}n biệt đối xƣ ̃nhƣ̂ng ngƣời cƣ̣u kh{ng chiến, vê ̀hiệp thƣơng, vê ̀

tỗng tuyễn cƣ ̃t{i thống nh}́t đ}́t nƣớc, v.v.). 

Đễ đối phó lại , Ngô Đình Diệm đâ thi hành các biện pháp bóp 

nghẹt b{o chí rất h| khắc nhƣ : l}̣p b ộ m{y kiểm duyệt thu ộc Bộ 

Thông tin do Tr}̀n Chánh Thành làm B ộ trƣỡng (Th|nh đồng thời l| 

Chủ tịch Phong tr|o C{ch mạng quốc gia, Chủ tịch Hội đồng  chỉ 

đạo chiến dịch tố cộng); l}̣p nh| ph{t h|nh “Thống nh}́t” và buộc 

t}́t cã các báo phãi giao cho nhà phát hành đ ộc quyền n|y; thƣ̣c ch}́t 

đó l| bộ m{y thƣ ́hai kiễm so{t b{o chí (sau Bộ Thông tin). 

Bộ m{y tình b{o v| mật vụ (núp dƣới c{c tên gọi “Sở Nghiên cứu 

chính trị v| xã h ội” cũa Tr}̀n Kim Tuyến và “Đoàn công tác đặc  biệt 

miền Trung” của Dƣơng Văn Hiếu) theo dõi bắt bớ t}́t cả những nh| 

b{o có xu hƣớng yêu nƣớc tiến bộ. 

Mặc dù v}̣y , c{c nh| b{o - l|m việc ở S|i Gòn từ trƣớc năm 

1954 hoặc mới tƣ̀ vùng tƣ̣ do về - v}̂n hoạt đ ộng ngoan cƣờng dƣới 

nhiều hình thƣ́c r}́t linh hoạt , th}̣m chí táo bạo , să̂n sàng ch ịu tù 

đày, chƣ́ không chịu bẽ cong ngòi bút . Nhƣ̂ng bài xâ lu}̣n sắc são 

của T}n Đức , Nguyê̂n Văn Hiếu xu}́t hiện đều trên các báo Lẽ sống , 

Tiếng chuông , Tiếng d ội, Sài Gòn mới , Tin điễn . Nhiều tờ báo tiến b ộ 

xu}́t bãn công k hai: sau khi tờ Hòa bình cũa Phong trào Hòa bình 

S|i Gòn - Chợ Lớn bị đàn áp , có tờ Công lý (do Dƣơng Tƣ̃ Giang 

phụ tr{ch ), Tu}̀n báo Duy tân (thuê lại cũa Nguyê̂n Ang Ca ). Sau 

khi tờ Duy tân bị đóng cửa , Dƣơng Tƣ̃ Giang bị bắt , có tờ Nhân loại 

(thuê lại cũa Anh Đào ) do Tô Nguyệt Đình , rồi Ngọc Linh phụ 
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tr{ch, xu}́t bãn đến năm 1959 mới bị đóng cƣ̃a . Tuần san Phòng 

Thƣơng mại Sài Gòn do Nguyê̂n Văn Tài , cơ sỡ cũa cánh Trí V}̣n 

(sau là Phó ban Tuyên hu ấn Th|nh ủy ) chi phối . C{c nh| b{o , nh| 

văn kháng chiến nhƣ T}n Đƣ́c , Phạm D}n , Lê Vînh Hòa , Trang Thế 

Hy (Võ Trọng Cảnh ), Kiêm Minh ... đều tham gia viết b|i , góp phần 

chi phối tr}̣n địa dƣ lu}̣n , đề cao tinh thần yêu nƣớc , tƣ tƣởng tiến 

bộ. Không chĩ viết cho các tờ báo trên , c{c nh| b{o tiến b ộ còn viết 

b|i trên rất nhiều b{o tƣ nh}n kh{c nhƣ  

Sài Gòn mới, Thời cuộc, Tin điễn, Buỗi sáng, Tiếng dội, Tiếng chuông,để 

hƣớng d}̂n dƣ lu}̣n. 

Th{ng 6-1955, đồng thời với việc khủng bố “Ủy ban Cứu tế v| 

Bảo vệ sinh mạng v| t|i sản d}n chúng” , Ngô Đình Diệm ra tay triệt 

hạ l|ng b{o tiến b ộ, l}̀n lƣợt bắt giam h}̀u hết các nhà báo , nh| văn 

yêu nƣớc nhƣ Nguyê̂n Văn Mại, Tr}̀n Ngọc Sơn, Dƣơng Tƣ̃ Giang, Lý 

Văn S}m, Thiếu Sơn, Trƣờng Xu}n Trúc, Tô Nguyệt Đình, Triệu Công 

Minh, Đồng Văn Nam, Tr}̀n Thanh Thê,́ Nam Thanh (Nguyên Hùng), 

yễm trợ cho số nhà báo , nh| văn chống cộng (ph}̀n lớn di cƣ tƣ̀ miền 

Bắc vào) gi|nh thế chi phối tr}̣n địa này. 

Trên mặt tr}̣n văn học , c{c c}y bút yêu nƣớc nhƣ Văn Phụng Mỹ 

(bút danh kh{c của Trang Thế Hy), Tiêu Kim Thũy (Tô Nguyệt Đình), 

Lƣu Nghi , Viê̂n Phƣơng , Sơn Nam , Lê D}n , Th}̃m Thệ Hà , Vũ 

Hạnh..., đều có c{c b|i có n ội dung yêu nƣớc tiến b ộ viết trên nhiều 

b{o, tạp chí (kễ cã in thành tác ph}̃m) xu}́t bãn ỡ Sài Gòn, trong đó tờ 

Nhân loại đa ̂trỡ th|nh nơi hội tụ của khuynh hƣớng s{ng t{c văn học 

yêu nƣớc ngay dƣới chê ́độ ph{t xít. Tiêu Kim Thủy viết trong b|i Cái 

vốn để sáng tác: “V}́n đề s{ng t{c dính với vấn đề phục vụ . Tìm ra nội 

dung thích đáng mới là th}̣t t}m phục  vụ văn nghê ̣(...). C{i vốn s{ng 

t{c có să̂n ngay trong lịch sƣ.̃ Chúng t a th}́y rằng cái vốn }́y nhƣ́t 

định là đ ộng lƣ̣c mạnh mê trong  công cuộc đ}́u tranh cho v}́n đề 
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thống nhƣ́t xƣ ́sỡ”1. 

Có một hiện tƣợng văn nghê ̣độc đáo thời kỳ n|y l| ng|y 28-4-

1956, b|i thơ Một thế kỹ , mấy vần thơ d|i 162 c}u cũa T.P đƣợc đăng  

trên trang nh}́t tu}̀n b{o Tiến thủ2. 

Giƣ̂a lúc Mỹ - Diệm ra sƣ́c ph{ hoại tỗng tuyễn cƣ ̃ (dƣ ̣ kiến tỗ 

chƣ́c v|o th{ng 7 năm đó), nh| thơ đa ̂ khẵng định kh{t vọng v| 

quyết t}m đ}́u tranh cho thống nh}́t đ}́t nƣớc c ủa nh}n d}n Việt  

Nam bằng nhƣ̂ng lời thơ đanh thép: 

  “Dầu ai cắt đất chia hai 

 Cho trong đau khô,̃ cho ngoài thỡ than 

  Dầu ai banh ruột xé gan  

 Cho tim xa óc, cho nàng lìa tôi. 

  Đinh ninh anh nhớ một lời: 

 Ngày mai thống nhất, liền đôi bến bờ!”. 

B|i thơ g}y chấn đ ộng trong làng báo Nam B ộ bỡi hình thƣ́c ra 

mắt đặc biệt , bỡi hào khí bƣ̀ng bƣ̀ng cũa nó . Một thế kỹ , mấy vần thơ 

sau đó đƣợc chép tay, chuyền cho nhau đọc, đặc biệt lan truyền r}́t 

nhanh trong học sinh , sinh viên miền Nam , đƣợc tù chính trị dƣ̣ng 

th|nh hoạt cảnh v| trình diễn trong c{c nh| tù Chí Hòa, Côn Đão2. 

Lĩnh vực s}n khấu cải lƣơng có nhiều vở góp phần v|o cu ộc đ}́u 

tranh thống nh}́t đ}́t nƣớc , vì tự do d}n chủ, bảo vệ văn hóa d}n t ộc 

nhƣ vỡ Lấp sông Gianh của Kinh Lu}n (đoàn Kim Thoa ), Ngƣời mặt 

___________ 

1. Phụ trƣơng văn nghệ trong “Đời tƣơi thắm” của Th}̃m Thệ H|, Lá 

Dâu, th{ng 1-1957, tr.119-120. 

2. T.P về sau đƣợc biết l| Truy Phong l| bút danh của Dƣơng T}́n 

Hu}́n, tƣ̀ng tham gia kh{ng chiến chống Ph{p, sau Hiệp định Genève l|m 

gi{o viên ở Tr| Vinh.   

2. Sau v|i ng|y đăng b|i xã lu}̣n với nội dung đòi hiệp thƣơng Tỗng 

tuyễn cƣ̃ và bài thơ Một thế kỹ , mấy vần thơ b{o Tiến thũ bị Ngô Đình Diệm  

cho một sô ́ côn đô ̀ trang bị dao, rƣ̣a, mã t}́u... kéo đến đ}̣p ph{ tòa soạn , 

truy lùng chũ bút, nh| b{o Lê Văn Thử . Sau đó chính quyền Ngô  Đình Diệm 

ra lệnh đóng cƣ̃a b{o n|y.  
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cháy của Nguyễn Phƣơng (đoàn Việt kịch Năm Ch}u ), Nhụy hoa lan 

của Mai Qu}n (đoàn Phƣớc Chung)... Tối 19-12-1955, Đoàn Kim Thoa 

diê̂n vỡ Lấp sông Gianh tại rạp Nguyễn Văn Hảo (nay l| rạp Công 

Nh}n, đƣờng Tr}̀n Hƣng Đạo, Th|nh phố Hồ Chí Minh) khi diê̂n 

viên Sáu Thoàng đang kêu gọi : “L}́p sông Gianh ! Ng|n năm nêu cao 

gƣơng thống nh}́t!” thì m}̣t vụ của Ngô Đình  Diệm ném lƣụ đạn lên 

s}n kh}́u, giết chết nghê ̣sĩ Ba Cƣơng, nghê ̣ sĩ Hê ̀ Phiên, nh| nhiếp 

ảnh Nguyê̂n Mai; soạn giả Duy L}n bị  tiện đƣ́t ch}n tr{i, một số 

nghê ̣sĩ kh{c bị thƣơng. 

Ở c{c trƣờng học có Trƣơng Bỉnh Tòng , Tùng Linh ,... Hội 

truyền b{ quốc ngữ , kết hợp công việc xóa mù chƣ̂ , bỗ túc văn hóa 

với nhiều hoạt đ ộng văn nghệ có n ội dung yêu nƣớc , chống chế đ ộ 

S|i Gòn . Nghiệp đoàn giáo học tƣ thục Nam Việt với các nhà giáo 

đƣ́c độ nhƣ Lê Văn Hu}́n , Nguyê̂n Trƣờng Cƣ̃u , Nguyê̂n Văn Chì , 

Lê Văn Chí , Lƣơng Lê Đồng , Nguyê̂n Bá Thão (S|i Gòn ), Trƣơng 

Văn Biên (C}̀n Thơ ), Nguyê̂n Trọng Xu}́t (Định Tƣờng ), Nguyê̂n 

Th|nh Long (B| Rịa ), Bùi Thị Mè (Tr| Vinh )1... đâ góp ph}̀n quan 

trọng v|o phong  tr|o đấu tranh cho thống nhất đất nƣớc ở khu 

vƣ̣c học đƣờ ng. 

* 

*       * 

Trong 2 năm 1954, 1955, với khí thê ́chiến thắng Điện Biên Phủ v| 

Hiệp định Genève 1954, dƣ̣a v|o qu}̀n chúng, lƣ̣c lƣợng c{ch mạng 

đa ̂ có nhiêù nô̂ lƣc̣ bố trí lại c{n bộ, đãng viên, l}ṕ đƣợc c{c cơ sỡ 

“trắng”, đƣa đƣợc nhiêù nòng cốt v|o c{c lĩnh vƣc̣ hoạt động kh{c 

nhau, kê ̃cả v|o chính quyền, qu}n đội S|i Gòn, nh}́t l| nắm các tỗ 

chƣ́c công khai hợp pháp nhƣ Tỗng Liên đoà n Lao động, Hội Phụ 

nƣ,̂ Hội Ph}̣t tƣ,̃ Hội Thanh niên, học sinh, sinh viên... 

___________ 

1. Xem: Thanh Nam: "Mặt tr}̣n d}n tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam 

với sƣ̣ nghiệp trồng ngƣời ", trong Tr}̀n Bạc h Đằng (chủ biên ): Chung một 

bóng cờ, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1993, tr.706.  
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Trong qu{ trình đ}́u tranh chống Mỹ - Diệm đa ̂xu}́t hiện một lớp 

ngƣời mới trong các t}̀ng lớp nh}n d}n miền Nam , nh}́t là ỡ đô thị . 

Số này không ngƣ̀ng ph}n  hóa, số đông hƣớng về miền Bắc , về tỗ 

chƣ́c cách mạng tại chô̂, một số khác chƣa có phƣơng hƣớng chính trị 

rõ rệt nhƣng căm ghét chê ́độ Ngô Đình Diệm độc tài , ph{t xít , gia 

đình trị, đem đau thƣơng tang tóc cho đồng bào , xƣ ́sỡ. Họ có nhiều 

quan điễm chính trị khác nhau nhƣng về cơ bãn  l| muốn hòa bình, 

độc l}̣p, d}n chủ, chống {ch đô hộ của ngoại bang v| chính quyền 

tay sai ngoại bang. 

Hiệp định Genève đƣợc ký kết sau chiến thắng Điện Biên Phũ , hòa bình 

đâ đƣợc lập lại , đâ dấy lên m ột không khí phấn khỡi , tƣ̣ hào lớn trong các 

tầng lớp nhân dân , với khí thế cũa ngƣời chiến thắng , nhƣng đồng bào 

trong vùng bị tạm chiếm lo âu phãi tiếp tục sống dƣới chế đ ộ của địch, nhất 

là đồng bào từng sống nhiều năm dài trong vùng tự do, căn cƣ́ cũ. 

Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève nỗi lên mạnh mê 

tƣ̀ khắp nơi . Ngƣời dân Nam B ộ, nhất là nông dân ỡ vùng đồng bằng Cƣ̃u 

Long đâ đ ƣợc trui rèn qua cu ộc kháng chiến 9 năm chống Pháp và can 

thiệp Mŷ, ngƣời dân đô thị qua quá trình tiếp xúc với kẽ thù Pháp và Mŷ , 

đâ trƣỡng thành về chính trị , nhạy bén với thời cu ộc, đánh giá đúng bãn 

chất kẽ thù. Nhân dân Nam Bộ đâ bƣớc vào trận chiến đấu mới với lòng tƣ̣ 

tin vào chính mình và tin tƣỡng vào miền Bắc xâ h ội chũ nghîa , vào Trung 

ƣơng Đãng và Chũ tịch Hồ Chí Minh . Điều đó cắt nghîa khí thế cũa 

phong trào đấu tranh đò i thi hành Hiệp định Genève vào thời gian cuối 

năm 1954 đầu năm 1955, đặc biệt trên mặt trận dƣ luận , báo chí ở đô thị 

với truyền thống “báo chí thống nhất” . 

Trong hoàn cãnh thế giới và trong nƣớc đan xen giƣ̂a thuận lợi và  khó 

khăn, thách thức mới , Đãng Lao đ ộng Việt Nam đề ra đƣờng lối hòa bình 

là phù hợp với khát vọng của nhân dân cả hai miền Nam Bắc , cả trong 

nƣớc và quốc tế . Quan điễm chũ trƣơng đó đâ chƣ́ng tõ thái đ ộ của chính 

phủ và  nhân dân nghiêm chĩnh thi hành Hiệp định Genève đồng thời cûng 

kiên quyết đấu tranh đòi đối phƣơng cûng phãi nghiêm chĩnh thƣ̣c hiện 

Hiệp định Genève 1954, đó là ngọn cờ chính nghîa cũa cu ộc cách mạng 
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giải phóng dân t ộc, giành độc lập, tƣ̣ do thống nhất đất nƣớc cũa nhân dân 

Việt Nam. 

Tuy nhiên, sau khi Mỹ - Diệm loại Pháp và các phần tƣ̃ thân Pháp, 

miền Nam đƣ́ng trƣớc tình hình đa ̂nhiều đỗi khác. 

Đế quốc Mŷ, nhƣ̂ng phần tƣ̃ hiếu chiến Pháp và  chính quyền do chúng 

dƣ̣ng lên, xé bỏ Hiệp định Genève, chống lại điều khoãn hai miền hiệp thƣơng, 

tỗng tuyễn cƣ̃ thống nhất nƣớc nha,̀ tƣ̣ vạch trần âm mƣu cũa chúng kéo dài 

tình trạng chia cắt Việt Nam, công khai hô hào Băć tiến, thƣ̣c hiện chũ nghîa 

thƣ̣c dân mới dƣới chiêu bài “chũ nghîa quốc gia chống cộng”. 

Trong thƣ̣c tê,́ tƣ̀ giƣ̂a năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đâ bộc 

lộ rõ bản chất của một chê ́độ lê ̣ thuộc Mỹ, phát xít, quân phiệt cƣ̣c kỳ xảo 

quyệt, tàn bạo, phá hoại Hiệp định Genève. 

Ngay tƣ̀ đầu, Đãng ta đâ xác định : Mỹ là kẻ thù chính, trƣ̣c tiếp, là trở 

lƣ̣c chính ngăn cãn việc lập lại hòa bình ỡ Đông Dƣơng . Tuy nhiên, việc dƣ̣ 

đoán mƣ́c phát triễn của tình hình, và đề ra phƣơng thức đấu tranh phù hợp 

lại không tƣơng ứng và kịp thời, nhất là chậm chỉ ra biện pháp hiệu quã khi 

tình thế đã thay đổi nhằm chặn đứng bàn tay đẫm máu của kẻ thù, đƣa cách 

mạng tiến lên. 

Đó là nhƣ̂ng nguyên nhân , - mà nguyên nhân chính là chính sách phát  

xít, tàn bạo của địch, đa ̂đƣa tình hình cách mạng ở miền Nam vào tình thê ́

hiễm nghèo vào nhƣ̂ng năm cuối thập niên 50 của thê ́kỷ XX. 



CHƯƠNG HAI 

TÌNH TRẠNG HIỄM NGHÈO 

CỦA CÁCH MẠNG MIỀN NAM - 

TƢ̀ VŨ TRANG TƢ̣ VỆ ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

VŨ TRANG CÓ TỖ CHƢ́C 

(từ giữa năm 1956 đến giữa năm 1959) 
 
 
 

 
 

NGUYỄN VĂN LINH 

Quyền Bí thƣ Xứ ủy Nam Bộ            

(1957−1960) 

Bí thƣ Trung ƣơng Cục  

miền Nam (1961) 

 

I. ĐẾ QUỐC MỸ RA SƢ́C 

X]Y DƢ̣NG CHẾ ĐỘ 

THƢ̣C D]N MỚI Ở MIỀN NAM 

Sau khi loại Ph{p v| c{c ph}̀n tƣ ̃ th}n 

Ph{p ra khỏi chính trƣờng miền Nam , Mỹ 

cƣ ̃Phó Tỗng thống Richard Nixon qua Nam 

Việt Nam v|o ng|y 6-7-1956 nhằm xem xét, 

đánh giá  tình hình v| tăng cƣờng viện trợ 

mọi mặt để củng cố chê ́độ Ngô Đình Diệm 

trong ý đồ thƣ̣c hiện toàn diện chũ nghîa 

thƣ̣c d}n mới ỡ Nam Việt Nam . Bƣớc tăng 

cƣờng này thễ hiện trên các mặt sau: 

1. Cơ sỡ chính trị 

Đễ tạo cơ sỡ pháp lý cho chế đ ộ S|i  
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Gòn, ng|y 26-10-1956 Ngô Đình Diệm ban h|nh một bản Hiến 

ph{p do Quốc h ội l}̣p hiến biên soạn dƣới sƣ̣ cố v}́n cũa hai chuyên  

gia vê ̀lu}̣t hiến ph{p - Gi{o sƣ tiến sĩ J. A. C. Grant (ngƣời Mŷ) v| luật 

gia Juan C. Orendain (ngƣời Philippines). 

Dù x{c định “ [miền Nam ] Việt Nam là m ột nƣớc c ộng hòa” 

(Điều 1), “chũ quyền thu ộc về toàn d}n” (Điều 2), có sự ph}n 

nhiệm giƣ̂a ba quyền hành pháp , l}̣p pháp và tƣ pháp (Điều 3 v| 

4), v.v. Hiến pháp lại trao quyền r}́t lớn cho Ngô Đình Diệm : “Tỗng 

thống lânh đạo quốc d}n” , “Tỗng thống là tỗng tƣ lệnh tối cao cũa 

c{c lực lƣợng qu}n sự” , “Tỗng thống bỗ nhiệm và cách chƣ́c t}́t cã 

c{c công chức d}n sự v| q u}n sƣ̣” (Điều 37), “có thễ ký sắc lu}̣t” 

giƣ̂a hai kỳ họp cũa Quốc h ội (Điều 41), v.v.. Hiến pháp quy định 

c{c quyền của ngƣời d}n , nhƣng ỡ điều cuối cùng lại l}́y lại t}́t cã : 

“Trong nhiệm kỳ l}̣p pháp đ}̀u tiên , tỗng thống c ó thể đình chỉ sự 

sƣ̃ dụng nhƣ̂ng quyền tƣ̣ do đi lại và cƣ trú , tƣ̣ do ngôn lu}̣n và báo 

chí, tƣ̣ do h ội họp và l}̣p h ội, tƣ̣ do nghiệp đoàn và đình công ...” 

(Điều 98). 

Nhiều nh| quan s{t nƣớc ngo|i ở S|i Gòn phải đi đến kết lu}̣n 

chế đ ộ Ngô Đình Diệm là “m ột chế đ ộ qu}n chũ chuyên chế mà 

không có vua” hay “một chê ́độ độc t|i đƣợc hiến ph{p hóa” giống 

nhƣ chê ́độ của tƣớng Franco ở T}y Ban Nha tƣ ̀năm 1939 trỡ đi” 1. 

* Chê ́độ gia đình trị - Đãng Cần lao. 

Sống lƣu vong ỡ nƣớc ngoài tƣ̀ năm 1950, đƣợc Mŷ đƣa về Sài 

Gòn v| đặt lên ghế thủ tƣớng rồi tổng thống , Ngô Đình Diệm h}̀u 

nhƣ không có cơ sỡ chính trị trong qu}̀n chúng , nên Diệm chĩ biết 

củng cố thế lực bằng c{ch đƣa  ngƣời th}n tín cũa gia đình họ Ngô 

v|o chính quyền .  

Ngô Đình Thục , anh cũa Ngô Đình Diệm , l| m ột giám mục 

Công giáo , không giƣ̂ m ột chƣ́c vụ thế quyền nào , nhƣng trên 

___________ 

1. Bernard B. Fall: Les deux Vietnam (Hai Việt Nam ), Nxb. Payot, Paris, 

1967, tr. 273, 299 (B. Fall là nhà sƣ̃ học - nh| b{o Mỹ gốc Ph{p - BT). 
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thƣ̣c tế là m ột cố v}́n tối cao có uy quyền đối với Ngô Đì nh Diệm , 

đặc biệt trên lînh vƣ̣c tôn giáo và tƣ tƣỡng . Trung t}m Nh}n vị ỡ 

Vĩnh Long do Thục s{ng lập v| cai quản , l| nơi giảng dạy chủ 

nghĩa Duy linh - Nh}n vị cho cán b ộ trung cao c}́p cũa chế đ ộ S|i 

Gòn. Ngô Đình Nhu , em cũa  Ngô Đình Diệm , l| cố vấn chính trị 

của Ngô Đình Diệm , d}n biễu Quốc h ội, Chủ tịch Đảng Cần lao 

nh}n vị , chỉ huy ng|nh mật vụ , đƣợc xem nhƣ ngƣời vạch ra các 

chủ trƣơng , chính s{ch lớn của chế đ ộ Ngô Đình Diệm . Ngô Đình 

C}̃n, em Ngô Đình Diệm , cũng l|m cố vấn , đƣợc xem là “lânh 

chúa” của miền Trung . Ngô Đình Luyện , em cũa Ngô Đình Diệm , 

đƣợc cƣ̃ làm đại sƣ́ ỡ Anh và m ột số nƣớc ch}u ]u khác . Ch{u rể 

Tr}̀n Trung Dung , đƣợc giao chƣ́c Tỗng trƣỡng  phụ t{ quốc 

phòng . Nguyê̂n Văn Thoại , b| con của Ngô Đình Diệm , l}̀n lƣợt 

giƣ̂ các chƣ́c vụ B ộ trƣỡng Kinh tế , Tỗng trƣỡng Kế hoạch và Kiến 

thiết, v.v.. Tr}̀n Lệ Xu}n , vợ cũa Nhu , l| d}n biểu , có nhiều ảnh 

hƣỡng đến Ngô Đìn h Diệm , đƣợc xem là “đệ nh}́t phu nh}n” 

trong chế đ ộ S|i Gòn . Họ h|ng của Lệ Xu}n cũng chiếm nhiều vị 

trí quan trọng trong chế đ ộ Ngô Đình Diệm 1. 

Ngo|i ra, Ngô Đình Diệm tin c}̣y và sƣ̃ dụng ngƣời Công giáo. 

Tín đồ Công gi{o , đặc biệt là giáo d}n di cƣ tƣ̀ miền Bắc vào 2  

đƣợc Ngô Đình Diệm trao cho giƣ̂ nhƣ̂ng chƣ́c vụ then chốt trong 

bộ m{y chính quyền , qu}n đội và các tỗ chƣ́c chính trị - xã h ội, 

___________ 

1. Cha của Lệ Xu}n , Tr}̀n Văn Chƣơng , đƣợc cƣ̃ làm Quốc vụ khanh 

trong chính phũ đ}̀u tiên cũa Diệm , tƣ̀ ngày 6-8-1954 đƣợc cƣ̃ sang Mŷ 

l|m đại sứ . Mẹ của Lệ Xu}n l| Th}n Thị Nam Tr}n l|m quan s{t viên của 

chính phủ Diệm tại Tổ chức Liên hợp quốc . Chú của Lệ Xu}n l| Trần Văn 

Đỗ l|m Tổng trƣởng Ngoại giao , c}̀m đ}̀u phái đoàn cũa chính phũ Diệm 

tại Hội nghị Genève (1954). Anh rễ cũa Lệ Xu}n là Nguyê̂n Hƣ̂u Ch}u 

l|m Bộ trƣởng tại Phủ Thủ tƣớng (sau đó l | Phủ Tổng thống ), Tỗng 

trƣỡng Nội vụ , v.v.. 

2.  Nhƣ đâ viết trong chƣơng trƣớc, khoảng 80% ngƣời di cƣ tƣ̀ miền 

Bắc v|o l| gi{o d}n Công gi{o. 
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“mọi chức vụ lãnh đạo quốc gia , tƣ̀ tỗng thống , chủ tịch Quốc h ội, 

đến bộ trƣỡng, tƣớng tá... đều trong tay ngƣời Công gi{o” 1: 23 trong 

tỗng số 32 tỉnh trƣởng, 30% d}n biễu Quốc h ội là ngƣời Công giáo ... 

Qu}n đội có 10 sƣ đoàn b ộ binh thì đến 7 tƣ lệnh sƣ đoàn là ngƣời 

Công giáo . Hai trong số 3 viện đại học ỡ miền Nam do hai linh mục 

l|m viện trƣởng (1 ở Huế , 1 ở Đ| Lạt ). Không ít công chƣ́c và qu}n 

nh}n không phãi Công giáo đâ “xin rƣ̃a t ội” đễ đƣợc thăng quan , 

tiến chƣ́c . Một thí dụ điễn hình : chỉ trong một tháng cũa năm 1959, 

có tới 61.000 ngƣời ỡ Quy Nhơn ồ ạt xin vào đạo Công giáo . Ngo|i 

lý do đã nêu , còn có những lý do kh{c nhƣ “theo đạo có gạo m| ăn” 

(c{c linh mục đƣợc giao giữ m ột lƣợng lƣơng thƣ̣c , thƣ̣c ph}̃m , 

thuốc men, qu}̀n áo ... do chính phũ Mŷ và Giáo h ội Công giáo Mŷ 

viện trợ), v|o đạo để “khỏi bị s{ch nhiễu về chính trị” , khỏi bị chính 

quyền Ngô Đình Diệm tình nghi là có cãm tình hay đang hoạt đ ộng 

cho Việt cộng2. 

Chính đảng c}̀m quyền - Đãng Cần lao nhân vị - x}y dƣ̣ng trên 

gi{o lý Công gi{o nên còn đƣợc gọi l| Đảng Cần lao Công gi{o 3. 

Bên cạnh đãng này còn có Tập đoàn công dân (có nghĩa l| “Tập 

đoàn giáo d}n Công giáo” ) do giám mục Phạm Ngọc C hi c}̀m 

đ}̀u4. Tỗng liên đoàn lao công (hiễu là “Tỗng liên đoàn cũa ngƣời 

lao động Công giáo” )5 do Tr}̀n Quốc Bƣ̃u đƣ́ng đ}̀u , l| tổ ch ức 

___________ 

1. Cao Văn Lu}̣n: Bên dòng lịch sƣ̃, Nxb. Trí Đăng, S|i Gòn, 1972, tr. 315. 

2.  Tại Đại hội th{nh m}̂u diê̂n ra tƣ̀ ng|y 16 đến ng|y 18-2-1959 ở S|i 

Gòn, Hồng y Agagianian , kh}m mạng cũa Giáo hoàng Gioan XXIII , tuyên bố 

“d}ng nƣớc Việt Nam lên Đức mẹ Maria”. Linh mục Tr}̀n Tam Tỉnh nhận 

xét: hiện tƣợng v|o đạo Công gi{o một c{ch ồ ạt đo ́ch}́m dƣ́t ngay sau khi 

Diệm bị l}̣t đô ̃(Sđd, tr.130). 

3. Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Hồi ký, Sđd, tr. 186. 

4. Về sau, Ngô Đình Diệm cho s{p nh}̣p T}̣p đoàn Công d}n v|o Đãng 

C}̀n lao nh}n vị. 

5. Tên gọi của tô ̃ chƣ́c n|y đƣợc dịch sang tiếng nƣớc ngo|i l| 

Confédération Vietnamienne des travailleurs chrétiens , viết tắt là CVTC . Tỗ chƣ́c 

n|y trƣ̣c thuộc Tỗng liên đoàn quốc tê ́c{c nghiệp đoàn Công gi{o CISC. 
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nghiệp đoàn lớn nh}́t ở miền Nam v| đƣợc Nghiệp đoàn AFL-CIO cũa 

Mỹ bảo trợ. 

Ngo|i ra, Ngô Đình Diệm còn l}̣p ra m ột tỗ chƣ́c mang tính ch}́t 

mặt tr}̣n - Phong trào cách mạng quốc gia  - bao gồm nhiều tỗ chƣ́c 

th|nh viên nhƣ Liên đo|n công chức c{ch mạng quốc gia , Liên đoàn 

tƣ chƣ́c c{ch mạng quốc gia, Liên đoàn thanh niên c{ch mạng  quốc 

gia, Liên đoàn phụ nƣ ̂c{ch mạng quốc gia..., bắt buộc công, tƣ chƣ́c, 

thanh niên, phụ nƣ ̂v|o c{c đoàn thê ̃trên. 

Trên tr}̣n địa thông tin , tuyên truyền , b{o chí văn nghệ , sau 

một thời gian bị lƣ̣c lƣợng báo chí , văn nghệ yêu nƣớc tiến công , 

Ngô Đình Diệm đâ thẵng tay khũng bố giới nhà báo , nh| văn , 

nghệ sî yêu nƣớc , t}̣p hợp số trí thƣ́c , văn nghệ sî di cƣ cùng với 

một số cán b ộ kh{ng chiến đầu h|ng phản b ội, chiếm lînh tr}̣n địa 

n|y ở c{c đô thị miền Nam , phục vụ tích cực c{c chiến dịch tố 

cộng, diệt cộng. 

Nhƣ v}̣y, ý đồ của Mỹ x}y dựng m ột chế độ chống cộng ỡ Nam 

Việt Nam trùng khớp với tham vọng cũa gia đình họ Ngô , thiết l}̣p 

một thê ̃chê ́“qu}n chủ chuyên chê ́không có vua”. 

2. Cơ sỡ kinh tê ́

Trong hai năm rƣơ̂i (th{ng 7-1954 đến th{ng 12-1956), mục tiêu 

chính của Ngô Đình Diệm l| củng cố quyền lực , ổn định tổ chức , ổn 

định xã hội. Tƣ ̀năm 1957, nhu c}̀u ph{t triễn kinh tê ́trở th|nh vấn đề 

c}́p bách, muốn l}́y phát triễn kinh tế , ổn định xã h ội đễ đối đ}̀u với 

miền Bắc xâ hội chũ nghîa. Chủ trƣơng ph{t triển kinh tế có kế hoạch, 

ch}́n hƣng kinh tê,́ giảm bớt sự lệ thuộc vào ngoại viện, ph{t triễn nội 

lƣ̣c, đề ra “Đệ nhất ngũ niên kinh tế kế hoạch” từ năm 1957 đến năm 

1962 (Kế hoạch kinh tế 5 năm l}̀n thƣ ́nh}́t). 

* Công - nông nghiệp 

Trong ch}́n hƣng kinh tế , Ngô Đình Diệm dƣ̣a vào viện trợ 

Mỹ, có sự quan t}m ph{t triể n công nghiệp ỡ m ột mƣ́c nh}́t định . 

Trƣớc đ}y dƣới thời Pháp , công nghiệp ỡ Nam B ộ gồm m ột số  cơ 
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sỡ sãn xu}́t thuốc lá , bia, nƣớc ngọt (BGI), đƣờng , cao su ; cơ khí 

chỉ có xƣởng CARIC ; một số nhà máy xay xát , dệt, thủy tinh , chế 

biến thƣ̣c ph}̃m ... chủ yếu của ngƣời Hoa . Tƣ sãn ngƣời Việt Nam 

chỉ có m ột số cơ sỡ sãn xu}́t nhõ làm gốm , sƣ́, nƣớc ch}́m , b{nh 

kẹo, x| phòng ... 

Tƣ ̀ năm 1955, cùng với viện trợ Mỹ, có thêm nguồn vốn kinh 

nghiệm, kỹ thuật tƣ̀ tƣ sãn miền Bắc di cƣ vào Nam và m ột số khoãn 

bồi thƣờng chiến tranh của Nh}̣t... Ngô Đình Diệm đa ̂ có thêm  

nguồn lƣ̣c đ}̀u tƣ cho ph{t triễn công nghiệp1. 

Tƣ̀ năm 1955, Ngô Đình Diệm mua lại m ột số cơ sỡ công nghiệp  

của Ph{p, tƣ ̀đó x}y dƣ̣ng một số nh| m{y mới có kỹ thu}̣t tƣơng đối 

hiện đại cũa Mŷ nhƣ Dệt Khánh H ội, Vinatexco, Vimytex, Dacotex, 

gi}́y Cogido, bột gi}́y Cobogido , gi}́y viết Nagico , Cogimeko, ắc quy 

Vabco, hóa chất Vicaco , xi măng Hà Tiên ... Riêng điện lƣ̣c , công su}́t 

đâ d}̀n d}̀n tăng lên : Công su}́t điện  năm 1955 l| 79.000 KW cung 

c}́p 180 triệu KWh2. 

Ng|nh công nghiệp đƣợc đầu tƣ nhiều nhất thời gian n|y l| thực 

ph}̃m, dệt, gi}́y, da, cao su, gô̂, cơ khí, kim khí, điện,... 

Khu kỹ nghê ̣ Biên Hòa do Công ty quốc gia khuếch trƣơng 

nhƣ̂ng khu kỹ nghê,̣ khỡi công x}y dƣ̣ng năm 19593. 

___________ 

1. Theo thống kê chƣa đ}̀y đũ, thời kỳ từ 1958 đến 1960, tỗng vốn đ}̀u tƣ 

l| 2,562 tỷ đồng; trong đo ́1,422 tỷ l| đ}̀u tƣ của nƣớc ngo|i, 1,138 tỷ đồng l| 

đ}̀u tƣ cũa tƣ sãn Việt Nam . (Theo Nguyê̂n Kiên : Le Sud Vietnam depuis Dien 

Bien Phu (Nam Việt Nam tƣ̀ sau Điện Biên Phủ), Nxb. François Maspero, 

Paris, 1963, tr. 153-156). 

2. Công trình thủy điện Đa Nhim đƣợc dƣ̣ kiến x}y tƣ̀ năm 1960, khỡi 

công ng|y 1-4-1961. 

3. Société nationale pour le développement des zones industrielles, viết 

tắt SONADEZI . Sau khi xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa hoàn thành (1961), Khu kŷ 

nghệ Biên Hòa đâ đi vào hoạt động . Đến năm 1963 đâ có một số nhà máy 

lắp đặt máy móc , vƣ̀a chạy thƣ̃ đâ thu đƣợc lợi nhu}̣n ngay tƣ̀ buỗi đ}̀u . 

Nh| m{y gi}́y Đồng Nai Cogido l| một trong sô ́đơn vị ra đời tại đ}y trƣớc  

khi có sắc lệnh cũa Ngô Đình Diệm thành l}̣p Khu kŷ nghệ Biên Hòa (Biên Hòa - 

Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triễn, Nxb. Đồng Nai, 1998, tr.146-147). 
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Số tƣ sãn thu ộc các ngành xu}́t nh}̣p kh}̃u , dệt, thuốc t}y ... 

l|m gi|u m ột cách nhanh chóng . Xu}́t hiện m ột số nhà tƣ sãn V iệt 

Nam có kinh nghiệm kinh doanh , l|m ăn lớn nhƣ Nguyễn Th|nh 

Niệm (ng|nh lắp r{p xe m{y ), Ƣng Thi (với hâng COSARA kinh 

doanh ngành hàng không , v}̣n tãi đƣờng b ộ cao c}́p tuyến Sài 

Gòn - Mỹ Tho )... 

Thời gian đ}̀u , do phãi đối phó  với các thế lƣ̣c kinh tế th}n 

Ph{p, Ngô Đình Diệm ƣu đâi tƣ sãn Việt Nam nói chung , khuyến 

khích họ bỏ vốn l|m ăn . Một thời gian sau , Ngô Đình Diệm – Ngô 

Đình Nhu đâ ph}n biệt đối xƣ̃ , ƣu đâi số tƣ sãn di cƣ . Cuối cùng , họ 

chỉ d|nh đặc quyền đặc lợi cho số tƣ sản th}n tín với gia đình nh| 

Ngô (hoạt đ ộng kinh - t|i cho Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu ). 

Điều đó g}y b}́t mân trong giới tƣ sãn , kễ cã tƣ sãn di cƣ . Nhiều trí 

thƣ́c có trình đ ộ, kiến thƣ́c  về kinh tế , đƣa ra nhiều đề xu}́t có ý 

nghĩa chiến lƣợc , song không đƣợc Ngô Đình Diệm - Ngô Đình 

Nhu coi trọng . 

Cơ sỡ hạ t}̀ng nhƣ đƣờng s{, cảng sông, cảng biễn, phi trƣờng, 

bƣu điện, viê̂n thông cũng đƣợc Chính phủ S|i Gòn quan t}m x}y 

dƣ̣ng phục vụ yêu c}̀u qu}n sƣ ̣v| ph{t triễn kinh tê.́ 

Trong giao thông , chủ trƣơng của Ngô Đình Diệm chủ yếu l| 

n}ng c}́p c{c tuyến đƣờng do Ph{p x}y dƣ̣ng trƣớc đ}y. Theo “Kế 

hoạch kiến thiết kinh tê ́h}̣u chiến”1 do Lilienthal l}̣p, Mỹ viện trợ cho 

Ngô Đình Diệm đễ thƣ̣c hiện dƣ̣ án tu bỗ và hoàn thiện các trục chính 

của hê ̣c}̀u đƣờng d|i 4.060 km. 

Ng|nh bƣu điện viễn thông cũng đƣợc ph{t triển hơn trƣớc, nh}́t 

l| tăng số điện thoại tƣ nh}n, tƣơng ứng với sƣ ̣ ph{t triễn kinh tê ́

h|ng hóa tƣ bản chủ nghĩa2. 

___________ 

1. Đặng Phong: Kinh tế miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955-1975, Nxb. 

Khoa học xã hội, H| Nội, 2004, tr. 303. 

2. Tuy nhiên phải đến thời kỳ 1961-1965 thì cả hai ng|nh giao thông và 

bƣu điện mới ph{t triễn nhanh, theo cả nhu c}̀u qu}n sƣ̣ v| d}n sƣ̣. 
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81 

 

Sản xu}́t lúa gạo của miền Nam đƣợc khôi phục ở mƣ́c th}́p 

(năm 1958 tăng g}̀n 600.000 t}́n so với năm 1956) nhƣng không 

đáp ứng đƣợc nhu c}̀u trong nƣớc1: 

“Tuy là  một nƣớc nông nghiệp , Nam Việt Nam luôn phụ thu ộc 

một cách chặt chê vào việc nh}̣p kh}̃u lƣơng thƣ̣c , thƣ̣c ph}̃m qua 

viện trợ Mŷ (...). Chỉ trừ c| phê , Nam Việt Nam không bao  giờ đạt 

đƣợc mƣ́c sản xu}́t trƣớc chiến tranh v| th}́p hơn mƣ́c nhu c}̀u của 

việc tăng d}n số - hoặc tăng tƣ ̣nhiên, hoặc tăng do làn  sóng di cƣ. 

Tƣ ̀ ng|y đình chiến, gi{ trị nh}̣p kh}̃u lƣơng thƣ̣c, thƣ̣c ph}̃m v|o 

Nam Việt Nam h}̀u nhƣ liên tục vƣợt qu{ gi{ trị xuất kh}̃u của sản 

ph}̃m n|y”2. 

* Viện trợ Mỹ 

Mỹ bắt đ}̀u trƣ̣c tiếp viện trợ cho chính quyền Ngô Đình Diệm tƣ̀ 

th{ng 1-1955 sau khi Tỗng thống Mŷ - Eisenhower chính thƣ́c gửi thƣ 

cho Ngô Đình Diệm ngày 23-10-1954 nhằm chuyễn chính quyền  S|i 

Gòn tƣ ̀lê ̣thuộc Ph{p sang lê ̣thuộc Mỹ. 

Mục đích của viện trợ Mỹ l| giúp chính quyền Ngô Đình Diệm 

ngăn chặn thắng lợi cũa cách mạng ỡ Việt Nam , giúp Nam Việt Nam 

“gánh v{c đƣợc một ng}n s{ch quốc phòng lớn”3. 

Ngo|i viện trợ qu}n sự , Mỹ còn viện trợ kinh tế cho chế đ ộ Ngô 

Đình Diệm, bao gồm viện trợ thƣơng mại và viện trợ nông ph}̃m, tuy 

rằng hai khoản n|y thƣờng khó t{ch riêng vì trong thƣ̣c tê ́chúng pha 

trộn l}̂n nhau. 

___________ 

1, 2. Sô ́gạo sản xu}́t ở miền Nam qua c{c năm: 

- 3.412.567 t}́n gạo (1956) 

- 3.191.567 t}́n gạo (1957) 

- 3.995.333 t}́n gạo (1958) - (Theo Bernard B. Fall: Sđd, tr. 338). 

3. B{o c{o của M. Donald, Gi{m đốc ph{i bộ viện trợ Mỹ ở Việt Nam đọc 

trƣớc Ũy ba n đối ngoại Thƣợng viện Mŷ về tình hình kinh tế và viện trợ 

kinh tế cho Nam Việt Nam , Phòng Thông tin Hoa Kỳ USIS , Washington, 

ng|y 17-3-1970, d}̂n theo Đặng Phong: Kinh tế miền Nam Việt Nam  thời kỳ 

1955-1975, Sđd, tr.223. 
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1) Viện trợ thƣơng mại l| bộ ph}̣n lớn nh}́t trong tỗng số viện trợ 

kinh tế. Phƣơng thƣ́c viện trợ thƣơng mại nhƣ sau : c{c nh| tƣ sản ở 

miền Nam Việt Nam đƣợc phép nh}̣p hàng hóa (h}̀u hết là hàng 

tiêu dùng) tƣ̀ các công ty cũa Mŷ (hoặc cũa các nƣớc trong phe M ỹ), 

trả bằng đồng bạc Nam Việt Nam v|o Quỹ Đối giá 1 do Ng}n hàng 

Quốc gia cũa chính quyền Sài Gòn quãn lý . Sau đó, chính phủ Mỹ sẽ 

trả số tiền tƣơng ứng bằng đôla (theo giá hối đoái chính thƣ́c ) cho 

c{c công ty của Mỹ (hay cũa các nƣớc trong phe Mŷ ). Tỗng mƣ́c 

đôla chi trã này do Quốc h ội Mŷ phê duyệt hàng năm . Chính quyền 

S|i Gòn lấy tiền miền Nam Việt Nam từ Quỹ Đối gi{ để trang trải 

c{c khoản chi nhƣ trả lƣơng công chức , binh sî, sƣ̃a sang c}̀u đƣờng, 

x}y dƣ̣ng nhà cƣ̃a ... 

Trong 3 năm 1955-1957, mƣ́c viện trợ của Mỹ cho chính quyền 

Ngô Đình Diệm l| 733,6 triệu đôla2. 

2) Viện trợ nông phẫm: trong đó gạo chiếm 50%, sƣ̂a 17%, bông sợi 

11%, thuốc lá 10%, v| c{c thứ lƣơng  thƣ̣c, thƣ̣c ph}̃m khác nhƣ  bột 

mì, bắp, đ}̣u... Khối lƣợng nông ph}̃m n|y thỏa mãn một ph}̀n quan 

trọng nhu cầu tiêu dùng của binh sĩ v| ngƣời d}n miền Nam. 

T{c động của viện trợ Mỹ đâ biến nền kinh tê ́ Nam Việt Nam 

th|nh một nêǹ kinh tê ́ tiêu thụ kh{c với kinh tê ́ c{c nƣớc tƣ bản vì  

không dƣ̣a v|o sản xu}́t của chính mình m| ho|n to|n dƣ̣a v|o viện 

trợ bên ngoài, do đó tính ch}́t cơ bãn cũa nền kinh tế miền Nam Việt 

Nam là lệ thuộc, ỷ lại , phồn v inh giã tạo . Trong xâ h ội d}̀n  d}̀n hình 

th|nh một giai c}́p mới: giai c}́p tƣ sản mại bản. Số này gắn với 

giới c}̀m quyền và các tƣớng tá cũa chế đ ộ S|i Gòn , trỡ th|nh t}̀ng 

lớp tƣ sản mại bản quan liêu qu}n phiệt chống lại c{ch mạng. 

___________ 

1. Quỹ Đối gi{: Counter-part fund. 

2. Theo Đặng Phong: Kinh tế miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955-1975, Sđd, 

tr.156: Riêng về con số viện trợ cũa 3 năm 1955-1957 l| dựa theo t|i liệu của  

AID: Operation Report and Data Supply by AID. 
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* Cải cách điền địa 

Sau hai Dụ số 2 v| số 7 ký ng|y 8-1 v| ng|y 5-2-19551 v| đến 

ng|y 22-10-1956, Ngô Đình Diệm ký tiếp Dụ số 57 về cãi cách điền 

địa, cho phép địa chũ đƣợc giƣ̂ diện tích ru ộng tối đa lên tới  100 

hecta, đƣợc quyền lƣ̣a chọn nhƣ̂ng m}̂u ru ộng trong giới hạn đó , 

nếu trƣ̣c tiếp canh tác thì đƣợc giƣ̂ thêm 30 hecta (Điều 3), ngo|i ra 

còn đƣợc có 15 hecta ruộng hƣơng hõa (Điều 5). Dụ số 57 không 

nhƣ̂ng không đụng chạm đến cá c địa chũ có tƣ̀ 100 hecta ruộng trỡ 

xuống, m| cũng không đả đ ộng tới “nhƣ̂ng ru ộng lúa mà có thễ 

trồng các loại c}y khác , nh}́t là các c}y dùng về kŷ nghệ ... nhƣ cà 

phê, cao su , mía, thuốc lá , c}y ăn quã ...; c{c đất trên đó có x}y nh| 

cƣ̃a hay xƣỡng công nghệ thu ộc các đồn điền , kễ cã các trại }́p kiễu 

m}̂u; c{c đất dùng l|m chỗ thả tr}u bò trong c{c trại chăn nuôi” 

(Điều 4)2. 

Ngô Đình Diệm c}́p phát m ột số tr}u bò , ph}n bón , hạt 

giống ... ( chủ y ếu cho nông d}n miền Bắc di cƣ ) v| cho vay tiền để 

mua ruộng. Ý đồ của Mỹ khi giúp Ngô Đình Diệm đề ra chính 

s{ch cải c{ch điền địa l| nhằm lấy lại ru ộng đ}́t đâ đƣợc chính 

quyền kháng chiến c}́p cho nông d}n trong thời kỳ c hống Pháp  

___________ 

1. Xem Chƣơng một của t}̣p s{ch n|y. 

2. Công b{o Việt Nam Cộng hòa (ng|y 29-10-1956, tr. 2706-2707). Nhƣ̂ng 

nội dung khác cũa Dụ số 57 gồm: Số ruộng ngoài mƣ́c đƣợc giƣ̂ lại sê bị 

tru}́t hƣ̂u v| bồi thƣờng theo hiện gi{ (10% tiền bồi thƣờng đƣợc trả bằng 

tiền mặt ; 90% còn lại đƣợc trả bằng tr{i phiếu với lãi 3% hằng năm trong 

thời hạn 12 năm); ruộng tru}́t hƣ̂u sê đƣợc bán cho ngƣời không có hay 

thiếu ruộng, ngƣời mua đƣợc trả góp trong 6 năm, không đƣợc cho mƣớn, 

c}̀m cô,́ b{n cho ngƣời kh{c trong vòng 10 năm, v.v.. Thƣ̣c tê,́ đến “năm 

1960, 75% đ}́t đai v}̂n còn nằm trong tay 15% d}n số”: 

“Địa chũ lớn (có từ 50 hecta ruộng trỡ lên) chỉ chiếm 2,5% d}n số nhƣng 

chiếm tới 45% diện tích ruộng đ}́t; 

Địa chũ vƣ̀a và nhõ (có từ 5 đến dƣới 50 hecta) chiếm 11,1% d}n sô,́ l|m 

chủ 42,5% diện tích ruộng đ}́t” (Theo The Pentagon Papers (T|i liệu Lầu Năm 

Góc) v| Tạp chí Chấn hƣng kinh tế, xu}́t bãn ỡ Sài Gòn, ng|y 12-5-1960). 
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để xóa bỏ ảnh hƣởng của c{ch mạng trong nông d}n , b{n ru ộng 

đ}́t cho nông d}n đễ bu ộc họ quy phục chế đ ộ Mỹ - Diệm, bồi 

thƣờng cho địa chũ có đ}́t bị tru}́t hƣ̂u nhằm tƣ̀ng bƣớc tƣ sãn hóa 

giai c}́p địa chũ , l|m chỗ  dƣ̣a xâ h ội - chính trị cho chế đ ộ thƣ̣c d}n 

mới cũa Mŷ . 

Tuy thế , chƣơng trình cãi cách điền địa cũa Ngô Đình Diệm bị 

đánh giá là “m ột trong nhƣ̂ng chƣơng trình bão thũ nh}́t” , thƣ̣c 

hiện r}́t ch}̣m . Chẵng hạn , ở tỉnh Long An , mãi đến năm 1958, tƣ́c 

hai năm sau khi có Dụ số 57, cải c{ch điền địa mới bắt đầu triển 

khai1. 

Ng|y 23-4-1957, Ngô Đình Diệm l}̣p Phũ Tỗng Ũy dinh điền 

(Sắc lệnh số 103-T.T.P) v| ra c{c nghị định th|nh lập s{u vùng 

dinh điền  to|n miền Nam , trong đó ỡ Nam B ộ có c{c tỉnh Đồng 

Th{p, C| Mau , Sóc Trăng , An Giang , Kiên Giang , Rạch Gi{ , Phƣớc 

Tuy, Phƣớc Long , Long Khánh , Bình Long ..., nhƣ khu dinh điền 

C{i Sắn I ở tỉnh An Giang ; C{i Sắn II , Thỗ Sơn ỡ tĩnh Kiên Giang ; 

Phƣớc Long I , Phƣớc Long II , Dawar ỡ tĩnh Phƣớc Long ; R}̂y Cờ 

Đen ỡ tĩnh Kiến Tƣờng ; Bình Ch}u , Bình Hiệp ở tỉnh Đồng Th{p ; 

K|tum , Bỗ Túc ỡ tĩnh T}y Ninh ; T}n Uyên ỡ tĩnh Biên Hòa ... Đến 

năm 1958 đâ l}̣p 18 khu dinh điền ỡ Nam B ộ trong tỗng số 44 khu 

(nếu tính đến năm 1963 l| 198 khu)2. 

___________ 

1. Ronald H. Spector: Advice and Support (Cô ́ v}́n v| yễm trợ), Nxb. 

The Free Press, New York, 1985, tr. 309. Theo nh| nghiên cƣ́u Mỹ Ronald H. 

Spector, c{ch đòi nông d}n trả tiền vay kh{ nghiệt ngã . “Ỡ tĩnh Kiến Phong , 

nông d}n bị buộc phã i bán lúa với giá th}́p đễ có tiền trã tiền vay . Một nông 

d}n đâ bị nhốt trong một c{i cũi qu{  nhỏ không thê ̃đƣ́ng lên đƣợc , phải ở 

trong đó cho đến khi vợ cũa ông ta bán m}́y con bò đễ trã  món tiền đâ vay”. 

2. Theo t|i liệu của Việt Nam Cộng ho| về th|nh tích 4 năm hoạt động cũa 

chính phủ tƣ̀ th{ng 10-1954 đến ng|y 30-6-1958 v| 9 năm tƣ̀ năm 1954 đến 

năm 1963. Nguồn trong kho tƣ liệu Thƣ viện Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh và 

Viện Lịch sƣ̃ Đãng : Nhƣ̂ng sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ Đãng , Nxb. Thông tin lý lu}̣n , H| 

Nội, 1985, t.III, tr.154. 
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Tiếp theo tƣ̀ ngày 7-7-1959 đến ng|y 25-8-1960, Ngô Đình 

Diệm thƣ̣c hiện chƣơng trình khu trù m}̣t , hình th|nh 19 khu chũ 

yếu trong năm 1960 nhƣ khu trù m}̣t Vị T hanh - Hỏa Lựu ở Long 

Mỹ (C}̀n Thơ ), Th|nh Thới , Thới Thu}̣n (Bến Tre ), H}̣u Mŷ (Tiền 

Giang), C{i Sơn , T{n Lƣợc (Vĩnh Long ), C{i Trầu , Cỗ Cò (Sóc 

Trăng)... Đến năm 1963 hình th|nh 25 khu }́p /42 khu toàn miền 

Nam. Khu lớn nh}́t , đƣợc đ}̀u tƣ nhiều nh}́t là các khu trù m}̣t Ba 

Thê, Hỏa Lựu , Vị Thanh 1. 

Khu dinh điền , khu trù m}̣t chốt s}u vào vùng căn cƣ́ kháng 

chiến cû , c{c tuyến chiến lƣợc m ột ph}̀n gồm ngƣời Công giáo 

di cƣ, một ph}̀n là dồn d}n tại chô̂ đễ  kềm kẹp theo sách lƣợc 

“tát nƣớc bắt cá” , thƣ̣c ch}́t là các trại t}̣p trung trá hình , đời 

sống đói khỗ nên nh}n d}n gọi khu trù m}̣t là “khu trào m}̣t” 

hay “khu trù mạt” . 

3. Tỗ chƣ́c lại hê ̣thống hành chính và quân đội 

Ng|y 24-10-1956, để tăng cƣờng quyền h|nh của chính phủ trung 

ƣơng đối với các tĩnh , Ngô Đình Diệm thu hẹp nhiệm vụ cũa các đại 

diện chính phũ ỡ các “ph}̀n” (Trung nguyên Trung ph}̀n, Cao nguyên 

Trung ph}̀n, miền Đông Nam ph}̀n, miền T}y Nam ph}̀n), không còn 

nhiều quyền nhƣ c{c thủ hiến trƣớc kia. 

Ngô Đình Diệm cho thay nhƣ̂ng địa danh chƣ̂ Nôm hay có 

nguồn gốc Khmer bằng nhƣ̂ng địa danh Hán - Việt, trong đó có m ột 

số địa danh đa ̂có dƣới thời nh| Nguyê̂n (Bêń Tre th|nh Kiến Hòa , 

C}̀n Thơ thành Phong Dinh , Sóc Trăng th|nh Ba Xuyên , C| Mau  

th|nh An Xuyên...). 

- Hợp nh}́t m ột số tĩnh (B| Rịa v| Vũng T|u th|nh Phƣớc Tuy , 

Chợ Lớn và T}n An thành Long An , Mỹ Tho v| Gò Công th|nh 

Định Tƣờ ng, Long Xuyên và Ch}u Đốc thành An Giang , Rạch Gi{  

___________ 

1. B{o Cách mạng quốc gia ng|y 1-1-1959 v| Hai mƣơi năm qua 1945 - 1964, việc 

tƣ̀ng ngày của Đoàn Thêm. 
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v| H| Tiên th|nh Kiên Giang, Sóc Trăng v| một ph}̀n Bạc Liêu 

th|nh Ba Xuyên...). 

- Chia tĩnh Biên Hòa (cũ) th|nh ba tỉnh : Biên Hòa (mới), Long 

Kh{nh v| Phƣớc Long; chia tỉnh Thủ Dầu Một th|nh hai tỉnh: Bình 

Long v| Bình Dƣơng... 

- L}́y một ph}̀n đ}́t của c{c tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên v| Mỹ Tho 

(cũ) l}̣p tỉnh mới Kiến Phong; 

- L}́y một ph}̀n đ}́t của Vĩnh Long, Tr| Vinh, C}̀n Thơ v| Sa Đéc 

(cũ) l}̣p tỉnh mới Tam C}̀n;  

- L}́y một ph}̀n của Đồng Nai Thƣợng v| một ph}̀n của Bình 

Thu}̣n l}̣p tỉnh mới Bình Tuy; 

- N}ng c{c huyện Mộc Hóa, C| Mau v| Côn Đão th|nh ba tỉnh mới 

Kiến Tƣờng, An Xuyên v| Côn Sơn1. 

Việc l}̣p các tĩnh mới kết hợp vớ i đào kinh mới (Đồng Th{p 

Mƣời) hay khai thác gô̂ (Trại Be - Biên Hòa) nhằm khống chế các căn 

cƣ́ thời kháng chiến chống Pháp (chiến khu Đ, chiến khu Đồng Th{p 

Mƣời, chiến khu U Minh...). 

Ở cấp l|ng xã , Ngô Đình Diệm cho l}̣p c {c ủy ban h|nh chính 

xã do tỉnh trƣởng bổ nhiệm . Ở mỗi xã , ngo|i lực lƣợng d}n vệ v| 

cảnh s{t tại chỗ , còn có những mật vụ núp dƣới danh nghĩa “đ ội 

Công d}n vụ” , mặc bà ba đen , sống trà tr ộn trong d}n nhằm phát 

hiện “Vi ệt c ộng nằm vùng” . Mô̂i xâ chia nhiều }́p , mô̂i }́p chia 

nhiều liên gia (mô̂i liên gia gồm 5 nh| gọi l| “ngũ gia liên bảo” ): ấp 

trƣỡng và liên gia trƣỡng là nhƣ̂ng ngƣời trƣ̣c tiếp kiễm soát và 

kềm kẹp d}n chúng . 

Khi tình hình an ninh bắt đ}̀u x}́u đi, Ngô Đình Diệm qu}n sƣ̣ 

hóa bộ m{y h|nh chính, đƣa sĩ quan c}́p t{ v| c}́p úy l|m tỉnh trƣởng 

kiêm tiễu khu trƣỡng, qu}̣n trƣỡng kiêm chi khu trƣỡng. 

___________ 

1. Đầu năm 1959, l}̣p thêm hai tĩnh mới : tỉnh Quảng Đức (l}́y một ph}̀n  

đ}́t của c{c tỉnh Đắc Lắc, L}m Đồng v| Phƣớc Long) v| tỉnh Phƣớc Thành 

(l}́y một ph}̀n đ}́t cũa các tĩnh Bình Dƣơng , Long Khánh , Biên Hòa  v| 

Phƣớc Long). 
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Không chỉ muốn tiêu diệt c{c lƣ̣c lƣợng c{ch mạng, Ngô Đình 

Diệm còn tìm mọi c{ch để khống chê ́v| diệt mọi c{ nh}n, tỗ chƣ́c tuy 

chống cộng nhƣng không phục tùng Ngô Đình Diệm, có thể đƣợc Mỹ 

sƣ̃ dụng làm “lá bài dƣ̣ bị” đễ thay thế Ngô Đình Diệm sau này . Nhƣ 

Phan Quang Đán , tốt nghiệp y khoa tại Mŷ , tƣ̀ng là nh}n  viên tình 

b{o của tỗ chƣ́c OSS Mỹ trong Chiến tranh thê ́ giới thƣ́ hai . Trong 

cuộc b}̀u cƣ̃ Quốc h ội ngày 4-3-1956, Phan Quang Đán  trúng cƣ,̃ 

nhƣng bị Ngô Đình Diệm loại vì bị c{o buộc l| “gian l}̣n b}̀u cƣ̃”. 

Ng|y 6-5-1957, Phan Quang Đán th|nh l}̣p khối D}n chũ , đến ng|y 

15-4-1958 thì đổi th|nh Đảng D}n chủ , do Phan Quang Đán l|m Chủ 

tịch, Ho|ng Cơ Thụy l|m Tỗng Thƣ ký, có cơ quan ngôn luận l| tuần 

b{o Thời luận (do Nghiêm Xu}n Thiện  l|m Chủ bút). Th{ng 9-1957, 

Ngô Đình Diệm cho ngƣời đến ph{ tòa soạn b{o Thời luận. Ng|y 13-3-

1958, Ngô Đình Diệm đƣa Nghiêm Xu}n Thiện ra tòa , phạt 10 th{ng 

tù treo, 100.000 đồng tiền vạ, đóng cƣ̃a vĩnh viê̂n tờ Thời luận, c{o buộc 

tờ b{o n|y đăng một bài “có mục đích và tính cách xúc phạm chính 

quyền (Ngô Đình Diệm)”1. 

Tƣ̀ ngày 7 đến ng|y 10-8-1958, Ngô Đình Diệm đƣa ra Tòa án 

qu}n sƣ̣ xét xƣ̃ 54 đãng viên Đãng Đại Việt cũa Trƣơn g Tƣ̃ Anh và  

nhiều ngƣời kh{c. 

Nhƣng kh}u quan trọng nh}́t trong chũ trƣơng cũng cố thế lƣ̣c cũa 

Mỹ - Diệm là xây dƣ̣ng các lƣ̣c lƣợng vû trang (quân đội và cãnh sát). 
 

___________ 

1. Trong cuộc b}̀u cƣ̃ Quốc hội ngày 30-8-1959, Phan Quang Đán lại 

trúng cử , nhƣng một l}̀n nƣ̂a bị loại vì “vi phạm lu}̣t b}̀u cƣ̃” (Phan Khắc 

Sƣ̃u cûng trúng cƣ̃ và cûng bị loại vì cùng lý do nhƣ Phan Quang Đán ). 

Năm sau , Phan Quang Đán và Hoàng Cơ Thụy là hai trong nhƣ̂ng ngƣời 

c}̀m đ}̀u chũ chốt cuộc đão chính ngày 11-11-1960. Tòa {n qu}n sự đặc 

biệt cũa Ngô Đình Diệm xƣ̃ Phan Quang Đán và Phan Khắc Sƣ̃u án c}́m 

cố, tuyên án tƣ̃ hình đối với Hoàng Cơ Thụy . Sau khi l}̣t đỗ Ngô Đình 

Diệm , Mỹ dùng Phan Kh ắc Sửu l|m Quốc trƣởng , Phan Quang Đán làm 

Quốc vụ khanh , v.v.. 
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Tƣ ̀ ng|y 24-10-1955, tƣớng Samuel Williams đƣợc cƣ ̃ sang 

miền Nam Việt Nam làm tƣ lệnh Phái bộ cố v}́n viện trợ qu}n sƣ̣ Mŷ 

(MAAG). Tƣ̀ng chĩ huy m ột sƣ đoàn Mŷ trong chiến tranh Triều 

Tiên, Williams cho rằng qu}n đ ội Bắc Việt Nam có thễ vƣợt vî tuyến 

17 để tiến công Nam Việt Nam nhƣ qu}n đ ội Bắc Triều Tiên  đa ̂vƣợt 

vĩ tuyến 38 tiến công Nam Triều Tiên ng|y 25-6-1950. Theo quan điễm 

đó, Williams cải tỗ qu}n đội của Ngô Đình Diệm theo  chiều hƣớng 

chống lại một cuộc tiến công nhƣ v}̣y. Tƣ ̀ 10 sƣ đoàn  (đƣợc th|nh 

l}̣p trong năm 1955), Williams thu gọn lại còn 7 sƣ đoàn với qu}n số 

mô̂i sƣ đoàn đông hơn (10.450 ngƣời, thay vì 8.600 ngƣời nhƣ trƣớc, 

gồm 3 trung đoàn bộ binh, 2 tiễu đoàn pháo binh cùng một số đơn vị 

yễm trợ và phục vụ chiến đ}́u), đƣợc trang bị tốt hơn1. 

Sau khi qu}n Ph{p rút khỏi miền Nam, Williams giải thê ̃ tỗ 

chƣ́c TRIM (gồm hu}́n luyện viên Pháp và Mŷ ), th|nh lập CATO 

(Combat Arms Training Organization: Tỗ chƣ́c hu}́n luyện vû khí tác  

chiến) gồm to|n cố v}́n qu}n sƣ ̣Mỹ. Williams cƣ ̃một số tƣớng lînh 

qu}n đội nhƣ Dƣơng Văn Minh , Lê Văn Kim ... sang học Trƣờng Chĩ 

huy và Tỗng tham mƣu cũa B ộ binh Mŷ ỡ Fort Leavenworth (bang 

Kansas, Mỹ), h|ng trăm sĩ quan kh{c đi học c{c trƣờng lớp qu}n sự 

của Mỹ tại Mỹ , Nh}̣t hay Philippines . Ngay tại miền Nam có các 

trƣờng: Trƣờng đại học qu}n sƣ̣ (ở S|i Gòn ), Trƣờng võ bị liên qu}n 

(ở Đà Lạt), Liên trƣờng võ khoa Thủ Đức (ở Gia Định ), Trƣờng hạ sî 

quan (ở Nha Trang ), Trung t}m hu}́n luyện Quang Trung (ở Gia 

Định) v| nhiều trung t}m huấn luyện cho c{c binh chủng : qu}n báo, 

chiến tranh t}m lý, truyền tin, qu}n y, v.v.. 
 

___________ 

1. Về sau , c{c nh| ph}n tích qu}n sự Mỹ cho rằng quyết định của 

tƣớng Williams là sai l}̀m , vì Mỹ - Diệm đƣơng đ}̀u không phãi với 

một cuộc chiến tranh quy ƣớc , m| với một cuộc chiến tranh du kích . 

C{c sƣ đo|n bộ binh của tƣớng Williams qu{ “nặng nề” nên t{c chiến 

không linh hoạt nhƣ các binh đoàn cơ động cũa tƣớng De Lattre trƣớc 

năm 1954.  
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Bên cạnh 150.000 qu}n chính quy, còn có 54.000 lính bảo an v| 

khoảng 50.000 lính d}n vê1̣. 

B}́t ch}́p sƣ̣ ngăn c}́m cũa Hiệp định Genève , Mỹ vẫn đƣa qu}n 

nh}n, vũ khí v|o miền Nam, x}y dƣ̣ng thêm các căn cƣ́ qu}n sƣ.̣ 

V|o thời điểm ký Hiệp định , Mỹ chỉ có 342 qu}n nh}n thuộc 

Ph{i b ộ cố v}́n viện trợ qu}n sƣ̣ (MAAG). Giƣ̂a năm 1956, Mỹ gửi 

thêm sang miền Nam 350 qu}n nh}n nƣ̂a núp dƣới danh nghîa 

Ph{i đo|n tạm thời thu hồi trang bị (TERM). Tài liệu Lầu Năm Góc 

thƣ̀a nh}̣n đó chĩ là “m ột thũ đoạn đƣợc ngụy trang đễ tăng thêm 

số ngƣời Mŷ ỡ Việt Na m” và số qu}n nh}n }́y “ỡ lại [miền Nam ] 

nhƣ một bộ ph}̣n vînh viê̂n cũa MAAG đễ giúp cho công tác tình 

b{o v| h|nh ch{nh” 2. 

Súng đạn v| phƣơng tiện chiến tranh của Mỹ vẫn đƣợc chở sang  

miền Nam để trang bị cho qu}n đội S|i Gòn. Nhƣ ng|y 23-9-1956, 

t|u President Pierce chỡ 5.000 t}́n vũ khí c}̣p bến S|i Gòn3. 

* Đào tạo nhân sƣ̣ cho bộ máy cai trị 

Nhằm đào tạo m ột lớp công chƣ́c và chuyên viên mới (để dần 

d}̀n thay thế lớp công chƣ́c và chuyên viên do Phá p đào tạo trƣớc 

năm 1954), Ngô Đình Diệm cho l}̣p nhiều trƣờng cao đẵng và đại 

học mới (ngo|i Viện Đại học S|i Gòn vốn l| Viện Đại học H| N ội 

chuyễn vào sau Hiệp định Genève ) nhƣ Học viện quốc gia Hành 

ch{nh (Kh{nh th|nh  ng|y 12-4-1956), Viện Đại học Huế (ng|y 1-3-

1957), Trung t}m quốc gia Kŷ thu}̣t Phú Thọ (29-6-1957), Trƣờng 

quốc gia ]m nhạc (ng|y 21-8-1958), v.v.. Tuy nhiên , theo Thông 

b{o ng|y 18-12-1957 của B ộ Gi{o dục , chƣa thễ dùng tiếng Việt  để 

giảng dạy trong tất cả c{c môn ở bậc đại học đƣợc vì chƣa x}y 

___________ 

1. Ronald H. Spector: Sđd, tr. 320. 

2. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, 

Sđd, tr. 23. 

3. Nguyê̂n Kiên: Le Sud Vietnam depuis Dien Bien Phu (Nam Việt Nam tƣ̀  

sau Điện Biên Phủ), Sđd, tr.40. 
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dƣ̣ng đƣợc hệ thống thu}̣t ngƣ̂ khoa học tiếng Việt , mặt khác h}̀u hết 

gi{o sƣ ngƣời Việt Nam đƣợc đ|o tạo tại nƣớc ngo|i , không quen sƣ ̃

dụng tiếng Việt. 

C{c trƣờng tƣ đƣợc l}̣p ỡ nhiều nơi , kễ cã một trƣờng đại học tƣ  

do Gi{o hội Công gi{o l}̣p ở Đa ̀Lạt. 

Nhờ có quŷ đối giá cũa Mŷ , tiền lƣơng cũa công chƣ́c trong b ộ 

m{y chính quyền S|i Gòn có thê ̃bảo đãm đời sống, đa ̂tạo một t}̀ng 

lớp trung lƣu có thu nh}̣p kh{. 

Trong trƣờng học cûng nhƣ ngoài xâ h ội, Ngô Đình Diệm bác  bỏ 

công lao cũa nhƣ̂ng ngƣời c ộng sãn trong Cách mạng Tháng Tám và 

trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vu khống nhƣ̂ng ngƣời cộng sãn 

“cƣớp công cũa quốc gia” , “c}u kết với thƣ̣c d}n Pháp tại H ội nghị 

Genève để chia đôi đất nƣớc” , gọi ng|y ký Hiệp định đình chiến l| 

“ngày quốc h}̣n” , hằng năm đến ngày 20-7 thì cho treo cờ rủ . Ngô 

Đình Diệm l}́y tên các v ua bù nhìn (Đồng Kh{nh, Khải Định...), c{c 

tay sai cũa Pháp (tƣ̀ tỗng đốc Đô̂ Hƣ̂u Phƣơng , đốc phũ Thoại , đốc 

phủ Thanh , phủ Kiệt ... đến Tôn Thọ Tƣờng , Huỳnh Quang Tiên , 

Nguyê̂n Minh Chiếu ...), nhƣ̂ng ngƣời phục vụ chũ trƣơng “Na m Kỳ 

tƣ̣ trị” cũa Pháp (Nguyê̂n Văn Thinh , Tr}̀n T}́n Phát , Nguyê̂n Văn 

Thạch...), nhƣ̂ng chính khách th}n Nh}̣t (Nguyê̂n Văn S}m , Hồ Văn 

Ng|...), v.v. đặt tên đƣờng , tên trƣờng , bên cạnh tên cũa các danh 

nh}n, anh hùng d}n t ộc, tạo nên một tình trạng “vàng thau l}̂n l ộn” 

trong nh}̣n thƣ́c cũa nhiều ngƣời, nh}́t là giới tre.̃ 

Mặc dù xu}́t th}n tƣ̀ m ột gia đình quan lại th}n Pháp , bản th}n 

cũng từng l|m quan dƣới thời Ph{p thu ộc, Ngô Đình Diệm tƣ̣ nh}̣n 

mình l| m ột “nh| chí sĩ c{ch mạng” có th|nh tích “chống thực d}n , 

b|i trừ phong kiến” , đƣa ra kh}̃u hiệu mị d}n “đã thƣ̣c, b|i phong”, 

bắt treo ãnh , h{t b|i “Suy tôn Ngô tỗng thống ”; dùng hình ảnh c}y 

trúc với đặc điểm “tiết trƣ̣c t}m hƣ ” (đốt c}y thẵng , lòng c}y trống 

rô̂ng, chỉ sự chính trực, thanh liêm) l|m kỳ hiệu của Ngô Đình Diệm 

v| l|m biểu tƣợng cho “chế độ Việt Nam Cộng hòa”. 
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Trong thƣ̣c tê,́ Ngô Đình Diệm v| bộ m{y c}̀m quyền của chê ́độ 

S|i Gòn không  có những đức tính ấy . Về sƣ̣ chính trƣ̣c , dƣ lu}̣n đều 

biết Ngô Đình Diệm dùng 2 triệu đôla (tiền do Mỹ cung c}́p) để mua 

chuộc tƣớng Cao Đài Trịnh Minh Thế 1, sau đó dùng Trịnh Minh Thế 

để đ{nh qu}n Bình Xuyên của Lê Văn Viễn , nhƣng theo dƣ lu}̣n 

chính Ngô Đình Diệm đã ra lệnh {m s{t Thế ở ch}n cầu T}n Thuận 

để trừ hậu hoạ . Sau khi Trịnh Minh Thế chết , Ngô Đình Diệm truy 

phong c}́p b}̣c trung tƣớng, truy tặng. Bảo quốc hu}n chƣơng, đích 

th}n đi viếng Trịnh Minh Thê,́ khi “trông th}́y x{c [Thê]́, [Diệm] lảo 

đão v| lịm đi một phút”2. Cũng chính Ngô Đình Diệm ph{i Nguyê̂n 

Ngọc Thơ xuống Long Xuyên dụ tƣớng Hòa Hão Lê Quang Vinh (tƣ́c 

Ba Cụt) ra hàng; sau đó trỡ mặt , bắt Ba Cụt và  kết án tƣ̃ hình. Ba Cụt 

xin }n xá nhƣng Ngô Đình Diệm bác đơn , cuối cùng Ba Cụt bị chém 

đ}̀u ỡ C}̀n Thơ . Về sƣ̣ thanh liêm cũa gia đình Ngô Đình Diệm , nh| 

sƣ̃ học Bernard B . Fall cho biết : “Tỗng giám mục Ngô Đình Thục có 

nhiều t|i sản kếch sù v| tham gia t|i chính v|o c{c vụ {p -phe về 

thƣơng mại v| kỹ nghệ”3. 

4. Củng cố vị trí ngoại giao - chống Hiệp thƣơng tỗng tuyễn cƣ ̃

Đƣợc Mỹ yểm trợ , Ngô Đình Diệm tìm cách cũng cố vị thế 

ngoại giao củ a chế đ ộ S|i Gòn trên trƣờng quốc tế cũng nhƣ trong 

khu vƣ̣c . Ngô Đình Diệm có nhiều chuyến công du đến nhiều quốc 

gia và lânh thỗ nhƣ ]́n Đ ộ, Th{i Lan , Đài Loan , Nam Triều Tiên , 

Australia... v|, ngƣợc lại , mời nhiều chính khách  đến S|i Gòn . Tƣ̀ 

ng|y 6 đến ng|y 20-5-1957, Ngô Đình Diệm đƣợc Eisenhower mời 

sang thăm chính thƣ́c nƣớc Mŷ , đƣợc phát biễu trƣớc m ột cuộc 

họp của hai viện Quốc h ội Mŷ ... Trong chuyến đi  n|y, Ngô Đình 

___________ 

1, 3. Bernard B. Fall: Sđd, tr. 282, 291. 

2. Đoàn Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd, tr.174. 
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Diệm tuyên bố “Biên giới nƣớc Mỹ kéo d|i đến vĩ tuyến 17”1. 

Ng|y 21-10-1957, Nam Việt Nam đăng cai tỗ chƣ́c H ội nghị các 

nƣớc thành viên Kế hoạch Colombo (tại Hội trƣờng Diên Hồng , S|i 

Gòn, nay l| Sỡ Giao dịch chƣ́ng kho{n Th|nh phố Hồ Chí Minh, 

số 45 - 47 Bến Chƣơng Dƣơng). 

Sau nhiều năm thƣơng thuyết , Nh}̣t Bãn trao tiền bồi thƣờng 

chiến tranh (39 triệu đôla Mỹ) cho riêng chính phủ Ngô Đình Diệm. 

Nhằm thƣ̣c hiện }m mƣu chia cắt l}u dài đ}́t nƣớc , biến miền  

Nam Việt Nam thành một quốc gia riêng biệt, Mỹ vận động các nƣớc 

trong phe Mỹ nhiều l}̀n đề nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc kết nạp 

Nam Việt Nam làm thành viên chính thƣ́c cũa tỗ chƣ́c quốc tế này 

(ng|y 2-3-1957, ng|y 28-10-1957) nhƣng bị Liên Xô phũ  quyết (ng|y 

10-9-1957, ng|y 9-12-1958). 

Tuy Mŷ - Diệm đâ xé bõ Hiệp định Genève 1954 về Đông Dƣơng, 

Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa v}̂n kiên trì đƣờng lối  đ}́u 

tranh thống nh}́t Tỗ quốc bằng phƣơng ph{p hòa bình. 

Ng|y 18-7-1957, Chính phủ Việt Nam D}n chủ C ộng hòa gƣ̃i 

công hàm cho Ngô Đình Diệm, đề nghị nh| cầm quyền hai miền hiệp 

thƣơng về việc tỗ chƣ́c tỗng tuyễn cƣ̃ và , trong khi chờ đợi , l}̣p lại 

quan hệ bình thƣờng giƣ̂a hai miền . Ng|y 26-7, Ngô Đình Diệm  b{c 

bỏ đề nghị ấy. 

Ng|y 7-3-1958, Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa lại gƣ̃i 

công hàm đề nghị nhà c}̀m quyền hai miền cƣ̃ đại biễu bàn bạc 

nhƣ̂ng biện pháp nhƣ cùng giãm qu}n số , l}̣p lại quan hệ bình 

thƣờng, để nh}n d}n hai miền tự do đi lại , gƣ̃i thƣ và bƣu thiếp, trao 

đỗi mua b{n cũng nhƣ b|n việc tỗ chƣ́c tỗng tuyễn cƣ.̃ Trong tuyên 

bố ng|y 26-4-1958, Ngô Đình Diệm khƣớc tƣ ̀đề nghị của miền Bắc, 

đồng thời đƣa ra nhiều điều kiện vô lý. 

___________ 

1. Joseph Buttinger: Vietnam: A Dragon Embattled (Việt Nam: Một con 

rồng l}m tr}̣n), Nxb. Frederick A. Praeger, New York, 1967, t.2, tr.1010. 
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Ng|y 22-12-1958, Chính phủ Việt Nam D}n chủ C ộng hòa gƣ̃i  

công h|m đề nghị đại biễu hai miền gặp nhau thảo lu}̣n 4 v}́n đề: 

- Hai miền không tham gia liên minh qu}n sƣ̣ , không dùng nh}n 

viên qu}n sƣ̣ nƣớc ngoài , không làm thêm hay mỡ r ộng căn cƣ́ qu}n 

sƣ,̣ cùng giảm qu}n số v| ng}n s{ch quốc phòng; 

- Hai miền trao đỗi buôn b{n; 

- Hai bên c}́m chỉ mọi tuyên truyền cho chiến tranh, chia rẽ 

Nam Bắc; 

- Cho phép c{c tỗ chƣ́c văn hóa, khoa học, kinh tê,́ thê ̃dục thễ thao 

đi lại giƣ̂a hai miền , cho phép phụ nƣ̂ và thiếu nhi đi thăm bà  con, 

cho phép đồng b|o gƣ̃i thƣ tƣ ̀cho nhau. 

Ngô Đình Diệm cƣ ̣tuyệt c{c đề nghị đó. 

Ngô Đình Diệm tìm mọi cách ngăn trỡ hoạt đ ộng cũa Phái đoàn 

đại diện Bộ Tỗng tƣ lệnh Qu}n đ ội nh}n d}n Việt Nam bên cạnh Ũy 

ban kiễm soát quốc tế ỡ Việt Nam tại Sài Gòn , nhƣ bao v}y trụ sỡ cũa 

Ph{i đo|n (đặt tại số 61 đƣờng liên tĩnh số 2, ấp Đông  Ba, xã Phú 

Nhu}̣n, qu}̣n T}n Bình, tỉnh Gia Định, nay l| số 87A đƣờng Tr}̀n Kế 

Xƣơng, phƣờng 7, qu}̣n Phú Nhu}̣n , Th|nh phố Hồ Chí Minh ), cắt 

điện nƣớc, g|i m{y nghe trộm, hạn chế việc đi lại, th}̣m chí còn h|nh 

hung c{c th|nh viên của Ph{i đoàn. Ph{i đo|n phải rút về H| Nội sau 

ba năm đƣ́ng ch}n ỡ Sài Gòn (ng|y 17-5-1955 – 17-5-1958). 

Nhƣ v}̣y, cho đến cuối năm 1958, bằng viện trợ kinh tế - qu}n sƣ̣ 

v| mọi thủ đoạn chính trị, qu}n sƣ ̣h|nh chính kh{c Mỹ đa ̂củng cố 

đƣợc thế và lƣ̣c cho chế độ Ngô Đình Diệm, tạo sự ổn định tạm thời ở 

miền Nam, hy vọng thƣ̣c hiện chủ nghĩa thƣ̣c d}n mới ở đ}y. 

II. CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐÃNG ĐỐI VỚI 

CÁCH MẠNG MIỀN NAM 

(Tháng 6-1956 – Cuối năm 1958) 

1. Sƣ ̣chỉ đạo của Trung ƣơng Đañg 

V|o giữa năm 1956, cuộc tố cộng, diệt cộng đợt II cũa Mŷ - Diệm 

diê̂n ra ác liệt . Trong bối cãnh }́y , Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng  
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đa ̂họp ng|y 8, 9 v| 12-6-1956 ra Nghị quyết số 70 ng|y 18-6-1956 gƣ̃i 

Xƣ ́ủy Nam Bộ có nội dung nhƣ sau1: 

- Nh}̣n định tỗng quát về tình hình miền Nam, Nghị quyết khẳng 

định: “Chế độ miền Nam là chế đ ộ độc tài , ph{t xít của ph{i  tƣ sản 

mại bản v| phong kiến th}n Mỹ, phản động nh}́t, đội lốt d}n chũ . 

Miền Nam đang trỡ thà nh một thƣ́ thuộc địa và căn cƣ́ qu}n sƣ̣ cũa 

đế quốc Mỹ ... ]m mƣu chung cũa Diệm ỡ miền Nam  l|: chia cắt 

trƣờng kỳ miền Nam, tiêu diệt phong tr|o miền Nam, thay th}̀y đỗi 

chủ, chu}̃n bị chiến tranh...”2.  

Nghị quyết dự kiến có ba khã năng phát triễn cũa tình hình:  

“a) Có hiệp thƣơng v| tỗng tuyễn cƣ,̃ do đó thƣ̣c hiện đƣợc 

thống nh}́t bằng phƣơng ph{p hòa bình; 

b) Giằng co, kéo d|i tình trạng chia cắt; 

c) Chiến tranh trỡ lại”3. 

- Nghị quyết đề ra đƣờng lối phƣơng ch}m chung : “Tính ch}́t 

cuộc v}̣n động cách mạng cũa ta ỡ miền Nam là d}n t ộc và d}n chũ . 

Nhiệm vụ cách mạng cũa ta ỡ miền Nam là phãn đế và phãn phong 

kiến. 

< 

Hình thức đấu tranh của ta trong to|n quốc hiện nay là đ}́u tranh 

chính trị, không phải đ}́u tranh vũ trang. Nói nhƣ thê ́không có nghîa 

l| tuyệt đối không dùng vũ trang tự vệ trong những ho|n cảnh nhất 

định hoặc không t}̣n dụng nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng vû trang  của c{c gi{o 

ph{i chống Diệm... 

C}̀n khắc phục tƣ tƣỡng sốt ruột, hoặc phiêu lƣu, mạo hiễm. Ở 

miền Nam, ta phải nắm vƣ̂ng phƣơng ch}m khéo công t{c, khéo che 

gi}́u lƣ̣c lƣợng, khéo kết hợp với công t{c hợp ph{p; nƣ̃a hợp  ph{p 

với không hợp ph{p, tranh thủ qu}̀n chúng, b{m s{t quần chúng, 

hòa với qu}̀n chúng để có thê ̃ bảo tồn cơ sỡ, tích trƣ ̂ lƣ̣c lƣợng, 

trƣờng kỳ tồn tại”4. 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.17, tr.213. 

2, 3, 4. Sđd, t.17, tr.220-221, 224, 224-225. 
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- Trong nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thễ , nói về vũ trang , 

Nghị quyết có đoạn nhƣ sau: 

“... Duy trì và phát triễn các lƣ̣c lƣợng vû trang cũa các giáo phái  

để chống Mỹ - Diệm. 

... C}̀n củng cố c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang v| b{n vũ trang hiện có 

v| x}y dựng căn cứ l|m chỗ dựa . Đồng thời x}y dựng cơ sở quần  

chúng vƣ̂ng mạnh l|m điều kiện căn bản để duy trì v| ph{t triễn lƣ̣c 

lƣợng vũ trang. 

Tỗ chƣ́c tƣ ̣ vê ̣ trong qu}̀n chúng nhằm bảo vê ̣ c{c cuộc đ}́u 

tranh của qu}̀n chúng v| giải tho{t c{n bộ khi c}̀n thiết...”1. 

Ng|y 27-6-1956, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đãng có chỉ thị vê ̀việc 

phỗ biến bãn Báo cáo về cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ thƣ̣c 

hiện thống nhất nƣớc nhà trên cơ sỡ độc lập, dân chũ bằng phƣơng pháp hòa 

bình, trong đó đề ra nhiệm vụ cụ thê ̃ở miền Nam: 

... “Ỡ miền Nam chũ yếu v}̂n là tuyên truyền , gi{o dục, lãnh đạo 

tƣ tƣỡng . T}̣n dụng mọi hình thƣ́c hợp pháp đễ khéo léo kết hợp 

kh}̃u hiệu đòi hòa bình , thống nh}́t với kh}̃u hiệu đ}́u tranh kinh  tê ́

thiết thƣ̣c hăǹg ng|y...”2. 

“Sau đ}y l| m}́y nhiệm vụ lớn của to|n bộ cuộc đ}́u tranh: 

- Đấu tranh giƣ ̂vƣ̂ng Hiệp nghị Giơnevơ. 

- Đấu tranh nhằm tăng cƣờng lực lƣợng của nh}n d}n ta : 

củng cố miền Bắc , giƣ̂ vƣ̂ng và phát triễn phong trào đ}́u tr anh ỡ 

miền Nam . 

- Đấu tranh ngoại giao , tranh thũ sƣ̣ đồng tình và ũng h ộ của 

thế giới . 

- Tăng cƣờng sƣ ̣ thống nh}́t lãnh đạo to|n diện cuộc đ}́u tranh 

tiếp tục thi h|nh Hiệp nghị Giơnevơ, thƣ̣c hiện thống nh}́t”3. 

___________ 

1, 2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.17, tr. 227-228, 262, 256. 
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Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng l}̀n thƣ ́ 10 mỡ rộng (họp tƣ ̀

ng|y 25-8-1956 đến ng|y 5-10-1956, họp l|m 2 đợt) v}̂n khẵng định  

đ}́u tranh thống nh}́t nƣớc nh| trên cơ sỡ độc l}̣p v| d}n chủ bằng  

phƣơng ph{p hòa bình. "Phƣơng ch}m v}̂n l| giƣ ̂gìn v| tích trữ lực 

lƣợng, đ}́u tranh bền bĩ và l}u dài , chống phiêu lƣu mạo hiễm , đồng 

thời chống thủ tiêu đ}́u tranh”1. 

Trong thƣ̣c tế , Đãng b ộ Nam Bộ không nh}̣n đƣợc chĩ đạo nào 

của Trung ƣơng cho phép vũ trang tự vệ . Nhiều địa  phƣơng hành  

động theo hƣớng tƣ̣ vệ có vû trang đều bị khiễn trách hoặc thi  

h|nh kỷ luật 2. 

Nhƣ v}̣y , sƣ̣ chĩ đạo cũa Đãng tƣ̀ tháng 6-1956 thƣ̣c tế không 

đúng nhƣ nh}̣n định của một số t{c ph}̃m sau n|y cho rằng “Nghị 

quyết Bộ Chính trị th{ng 6-1956 đâ khẵng định m ột hƣớng mới : đ}́u 

tranh chính trị kết hợp vû trang tƣ̣ vệ... l| một bỗ sung quan trọng vê ̀

đƣờng lối”3. 

Năm 1957, trong điện m}̣t gƣ̃i Xƣ́ ũy Nam B ộ, Ban Bí thƣ 

Trung ƣơng Đãng còn phê phán nặ ng nề : “(Các nơi ) còn thể hiện tƣ 

tƣỡng lệch lạc cần đƣợc uốn nắn ; (phải) làm cho các cấp thật thông suốt 

và khẳng định đƣờng lối hòa bình đấu tranh thống nhất đất nƣớc . Không 

thễ do chũ quan nôn nóng rồi mơ tƣỡng hình t hƣ́c đấu tranh vû trang là 

rất nguy hiễm vì sê tạo điều kiện cho đế quốc Mŷ xen vào gây chiến tranh 

trên đất nƣớc ta” ... 

... “Vấn đề vũ trang tuyên truyền, [Xƣ́ ủy] cần theo dõi chỉ đạo cho 

đúng mƣ́c. Trƣớc tình hình đấu tranh giành chính quyền gay gắt với 

địch , đề phòng các địa phƣơng dễ bị kích thích rồi phát triển và hoạt  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.17, tr. 590. 

2. Xem: Nguyê̂n Minh Đƣờng : Cuối đời nhìn lại , Ban Tuyên giáo Tĩnh ũy  

Tiền Giang, 2002, tr.285-287. 

3. Viện Nghiên cƣ́u  chủ nghĩa M{c -Lênin và tƣ tƣỡng Hồ Chí Minh : 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam , Nxb. Chính trị quốc gia , H| Nội , 1995, 

t.II, tr. 51. 
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động bƣ̀a bãi... Việc trƣ̀ gian cần phải làm thận trọng đúng mƣ́c. Đê ̀

phòng các địa phƣơng chỉ biết lấy trƣ̀ gian làm biện pháp duy nhất để đè 

uy thế địch nâng uy thế ta rồi làm bƣ̀a bâi , nhẹ thuyết phục tranh thủ, thiếu 

quan tâm đẫy mạnh quần chúng đấu tranh dân chủ xã hội...”1. 

Năm 1958, trong Điện m}̣t ng|y 25-7-1958, khi nh}̣n định ảnh 

hƣỡng của tình hình Trung C}ṇ Đông (Lebanon, Iraq) tới miêǹ Nam, 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đãng nêu nhƣ̂ng việc c}̀n chú ý ỡ miền Nam , 

trong đó đặc biệt nh}́n mạnh: “Vê ̀lãnh đạo tƣ tƣỡng – C}̀n nh}̣n rõ 

đƣờng lối chung của phe ta hiện nay l| gìn giƣ ̂hòa bình. 

Tình hình Trung C}̣n Đông c|ng l|m cho ta th}́y rõ lƣ̣c lƣợng đ}́u 

tranh chính trị v| khả năng hòa bình thống nh}́t nƣớc nh|. Nhƣng 

không phãi vì thế mà nôn nóng , lạc quan tếu , khinh địch, chủ quan 

trỡ lạ i tƣ tƣỡng đ}́u tranh vû trang , muốn giãi quyết mau v}́n đề 

thống nh}́t bằng chiến tranh là r}́t nguy hiễm, chỉ có tập hợp rộng rãi 

lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng đ}́u tranh chống Mỹ - Diệm tƣ̀ th}́p lên cao , 

x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cách mạng của quần chúng, t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng đ}́u 

tranh chính trị mạnh me,̂ chúng ta mới có thể thay đổi cục diện chính 

trị ở miền Nam để hòa bình thống nhất đ}́t nƣớc”2. 

Cuối năm 1958, tại Hội nghị Trung ƣơng l}̀n thƣ ́ 14 ng|y 27-

11-1958, b{o c{o về tình hình thế giới vẫn khẳng định : “Sƣ̣ lớn mạnh 

vê ̀mọi mặt v| chính s{ch trƣớc sau nhƣ một kiên quyết bảo vệ hòa 

bình đã l|m cho phe xã h ội chũ nghîa có thễ đƣ́ng ỡ thế chũ đ ộng về 

chính trị m| đề ra việc giải quyết mọi vấn đề tranh chấp quốc tế bằng 

phƣơng pháp thƣơng lƣợng hòa bình . Có thể dùng chính trị để giải 

quyết tình hình căng thẵng trên thế giới , đó là một điễm đáng chú ý trong 

tình hình hiện nay”3. 

___________ 

1. Điện m}̣t Lê Du}̃n gƣ̃i Xƣ́ ủy Nam Bô,̣ năm 1957, T|i liệu “Văn kiện 

M}̣t”... (Phông Nam Bộ lƣu tr ữ tại Văn phòng Trung ƣơng Đảng ), Hội đồng 

Chỉ đạo Biên soạn Lịch sƣ̃ Nam Bô ̣kh{ng chiến sƣu t}̀m, tr. 43-44. 

2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.19, tr. 277, 437. 
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2. Đê ̀cƣơng cách mạng miền Nam 

Bản “Đề cƣơng c{ch mạng miền Nam” 1 đƣợc Bí thƣ Xƣ́ ũy  

Nam Bộ Lê Du}̃n chu}̃n bị trong nhiều năm , nh}́t là vào cuối năm  

1955 ở C| Mau v| Bến Tre ; cuối cùng đƣợc Lê Du}̃n hoàn thành 

năm 1956 ở S|i Gòn 2. 

Đê ̀cƣơng cách mạng miền Nam có hai nội dung chỉ đạo quan trọng: 

+ X{c định tính ch}́t của xã hội miền Nam: “Chính quyền miền 

Nam hiện nay không chỉ là chính quyền do bọn thƣ̣c dân cũ và phong kiến 

bại trận để lại mà còn là con đẻ của chủ nghĩa thƣ̣c dân mới của một tên đế 

quốc xâm lƣợc đƣơng muốn gây chiến tranh là đế quốc Mỹ”. T|i liệu 

khẵng định: “Đê ̃ chống lại Mỹ - Diệm nhân dân miền Nam chĩ có con 

đƣờng cƣ́u nƣớc và tƣ̣ cƣ́u mình , là con đƣờng cách mạng . Ngoài con 

đƣờng cách mạng không có một con đƣờng khác”. 

+ X{c định phƣơng hƣớng, mục tiêu c{ch mạng, t|i liệu đa ̂đề ra 

nét lớn của phƣơng ph{p c{ch mạng, cụ thê ̃l|: “Phong trào cách mạng 

trong nhiều nƣớc hiện na y có thễ tiến triễn hòa bình đƣợc (cố nhiên trong 

nhƣ̂ng nƣớc mà giai cấp thống trị có m ột bộ máy quân sự cảnh sát  mạnh 

đƣơng dùng chính sách phát xít để đàn áp phong trào thì đãng cách  mạng 

trong các nƣớc ấy cần phải thấy rõ tình hình cụ thê ̃của nƣớc mình  để có 

phƣơng pháp đấu tranh thích hợp)”3. 

“Phƣơng ph{p đ}́u tranh thích hợp” v|o thời kỳ n|y, đƣợc Lê  

Du}̃n hình dung la:̀ “Có thễ có nhiều hình thƣ́c đễ đánh đỗ một chính 

quyền phãn động mà sƣ̣ sụp đỗ cũa nó cûng phãi trãi qua nhiều giai 

đoạn, tùy theo tình hình cụ thể ...”; “Cûng có thễ nhƣ̂ng cuộc nỗi d}̣y 

của một bộ ph}̣n chính quyền với nh}n d}n đê ̃đánh đỗ chính quyền 

ấy”; “Cûng có thê ̃có cơ hội thuận tiện nhƣ cuộc C{ch mạng Th{ng 

T{m 1945 của ta, v.v.”4. 

___________ 

1. Tên gọi đ}̀y đũ ban đ}̀u l| “Đê ̀ cƣơng đƣờng lối c{ch mạng Việt 

Nam ở miền Nam”; sau gọi tắt l| “Đề cƣơng c{ch mạng miền Nam”. 

2. Tại nh| sô ́29, đƣờng Huỳnh Khƣơng Ninh, phƣờng Đa Kao, qu}̣n 1, 

Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh. 

3. Văn kiện Đãng Toàn tập, Sđd, t.17, tr. 797. 

4. Sđd, t.17, tr. 805. 
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Nhƣ v}̣y hình thƣ́c v| biện ph{p c{ch mạng để thƣ̣c hiện mục 

tiêu c{ch mạng - theo tinh th}ǹ của Đê ̀ cƣơng cách mạng miêǹ Nam, - 

chính l| bạo lực c{ch mạng của quần chúng (nhƣ nh}n d}n Việt Nam 

đa ̂l|m trong C{ch mạng Th{ng T{m 1945). 

Đê ̀cƣơng cách mạng miền Nam đƣợc gƣ̃i ra Trung ƣơng v| đƣợc 

thông qua tại H ội nghị Xƣ́ ũy Nam B ộ họp tại Phnôm Pênh 

(Campuchia) cuối năm 1956 - đ}̀u năm 1957 do Lê Du}̃n chũ trì . Bản 

Đề án vû trang tuyên truyền cûng đƣợc đƣa ra tại H ội nghị này  

nhƣng không biễu quyêt́1. Sau đó, Xƣ ́ủy đa ̂triễn khai đợt học tập Đề 

cƣơng cách mạng miền Nam  trên toàn Nam B ộ một cách nghiêm túc 

nhƣ một đợt chĩnh  hu}́n, nên tƣ tƣỡng  Đề cƣơng  ng}́m s}u vào tƣ 

tƣỡng cán b ộ, đãng viên tƣ̀ Xƣ́ ũy đến t}̣n cơ sỡ , trỡ thành “c}̃m 

nang” trong cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc (trƣớc khi có 

Nghị quyết 15). 

3. Sƣ ̣chỉ đạo của Xƣ ́ủy 

Sau khi Bí t hƣ Xƣ́ ũy Nam B ộ Lê Du}̃n ra miền Bắc , qua đợt học 

t}̣p tài liệu cũa Trung ƣơng , đ}̀u năm 1958, Ban Thƣờng vụ Xƣ́ ủy đâ 

có công văn gƣ̃i c{c khu ủy, truyền đạt bốn nội dung sau: 

1- Nhiệm vụ chiến lƣợc và đối tƣợng cách mạng miền Nam. 

Nhiệm vụ trƣớc mắt v| đối tƣợng c}̀n đánh đỗ trƣớc mắt. 

2- Phải đƣ́ng trên tinh th}̀n n|o m| v}̣n dụng s{ch lƣợc. 

3- Nh}̣n định về chính quyền liên hiệp d}n chũ có tính ch}́t d}n  

tộc độc l}̣p. 

4- V}́n đề c{ch mạng v| bạo lƣ̣c. 

Về v}́n đề “cách mạng và bạo lƣ̣c” , Thƣờng vụ Xƣ́ ũy chĩ đạo : 

“Chũ trƣơng cũa Đãng hiện nay là tiến hành cách mạng miền Nam theo 

con đƣờng hòa bình. Chúng ta cần phãi t}̣p trung năng lƣ̣c phục vụ cho 

đƣờng lối đó, đƣờng lối duy nh}́t đúng hiện nay”... “tƣ tƣỡng vû trang 

___________ 

1. Xem Nguyê̂n Minh Đƣờng: Cuối đời nhìn lại, Sđd, tr. 273-291. 
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manh động hiêṇ đang có nhiêù t{c hại trong Đãng bộ miêǹ Trung. Tƣ 

tƣỡng đó đa ̂hạn chê ́phong tr|o c{ch mạng của qu}̀n chúng”1. 

Ng|y 20-11-1958, Hội nghị Xƣ́ ũy Nam B ộ họp, đề ra  nhiệm vụ 

cho thời gian tới, xoay quanh ba nhiệm vụ: 

1- Tiếp tục đ}́u tranh ngăn chặn bàn tay đ ộc tài phát xít cũa Mŷ  - 

Diệm, đòi tƣ̣ do , cơm áo , bảo vệ quyền lợi d}n sinh , d}n chũ cho 

nh}n d}n. 

2- Ph{ }m mƣu g}y chiến , ph{ hoại hòa bình của Mỹ - Diệm, đòi 

hòa bình thống nh}́t nƣớc nh|. 

3- Tích cực x}y dựng thực lực c{ch mạng bao gồm đẩy mạnh x}y  

dƣ̣ng củng cố đãng bộ, tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của Đãng, củng cố 

khối liên minh công nông, mỡ rộng Mặt tr}̣n d}n tộc, đi s}u x}y dƣ̣ng 

cơ sỡ cách mạng trong qu}̀n chúng và trong chính quyền địch2. 

Trong công tác tuyên truyền , gi{o dục , Hội nghị Xƣ́ ũy nh}́n 

mạnh: “... chống khuynh hƣớng ỹ lại vào lƣ̣c lƣợng vû trang , 

khuynh hƣớn g chờ thời hoặc phiêu lƣu , manh động, nôn nóng 

khỡi nghîa” 3. 

Trong năm 1957, trƣớc đợt tố c ộng, diệt cộng ác liệt cũa Mŷ và 

Ngô Đình Diệm , Xƣ́ ũy Nam B ộ còn có chủ trƣơng chấn chỉnh tổ 

chƣ́c và điều lắng cán b ộ đãng viên (Chỉ thị 4/HBC), di chuyễn cán 

bộ vùng n|y qua vùng kh{c hoạt đ ộng và đƣa m ột bộ ph}̣n cán b ộ 

hoạt động công khai hợp pháp . Chủ trƣơng điều lắng lần n|y (1957) 

lại g}y thêm những tổn thất nghiêm trọng , có ngƣời “điều” sang 

vùng kh{c bị địch ph{t hiện , có c{n bộ “lắng” thì tƣ tƣỡng sa sút , bỏ 

công tác4. 

Nhƣ v}̣y , tƣ̀ giƣ̂a năm 1954 đến cuối năm 1958, sƣ̣ chĩ đạo về  

đƣờng lối chiến lƣợc , phƣơng ch}m , phƣơng pháp cách mạng cũa  

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.19, tr.668. 

2, 3, 4. Lịch sƣ̃ Biên niên Xƣ́ ủy Nam Bộ và Trung ƣơng Cục miêǹ Nam (1954-

1975), Sđd, tr.141, 162-163. 
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Trung ƣơng v}̂n không thay đỗi , mặc dù tình hình miền Nam  

trong hơn 4 năm }́y đâ diê̂n biến hoàn toàn khác trƣớc . Ban 

Thƣờng vụ Xƣ́ ũy Nam B ộ thời gian này đâ ch}́p hành nghiêm túc 

đƣờng lối cũa Trung ƣơng , mặc dù trong n ội bộ Xƣ́ ũy có nhƣ̂ng ý 

kiến b}́t đồng . 

4. Nhƣ̂ng kiến nghị của Xƣ ́ ủy với Trung ƣơng vê ̀ đƣờng lối 

cách mạng miền Nam 

Trong thời gian tƣ̀ giƣ̂a năm 1956 đến cuối năm 1958, Xƣ́ ũy đâ 

hai l}̀n chính thƣ́c đề nghị Trung ƣơng xem xét lại đƣờng lối chĩ  đạo 

c{ch mạng miền Nam. Cụ thê ̃nhƣ sau: 

1- Đề cƣơng cách mạng miền Nam đƣợc gƣ̃i ra Trung ƣơng 

th{ng 8-1956 đâ “soi sáng và giãi quyết nhiều v}́n đề cơ bãn nhƣ 

mục đích v| đối tƣợng c{ch mạng miền Nam , tính chất của cu ộc 

đ}́u tranh }́y” nhƣng “chƣa giải quyết thỏa đ{ng về hình thức v| 

khả năng ph{t triển của phong tr|o c{ch mạng miền Nam” 1. Đề 

cƣơng này không đƣợc B ộ Chính trị v| Ban Chấp h|nh Trung 

ƣơng ch}́p thu}̣n . 

2- Sau khi Lê Du}̃n ra miền Bắc (cuối tháng 4, đ}̀u thá ng 5- 

1957), th{ng 5-1957 Thƣờng vụ Xƣ́ ũy cƣ̃ Phan Văn Đáng (Hai 

Văn) ủy viên Thƣờng vụ Xứ ủy , v| Phạm Văn Xô , Xƣ́ ũy viên , ra 

Bắc đễ báo cáo cụ thễ tình hình và xin ý kiến về chuyễn phƣơng 

hƣớng đ}́u tranh (c{c Xứ ủy viên n |y đến H| N ội tháng 8-1957). 

Theo Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam B ộ và Trung ƣơng Cục miền Nam , 

trong thời gian ỡ Hà N ội hai ông “luôn đề nghị Lê Du}̃n triệu t}̣p 

hội nghị Trung ƣơng bàn về cách mạng miền Nam và xin phép 

đƣợc trỡ về  địa phƣơng hoạt đ ộng”. Lê Du}̃n trã lời : “Lúc này 

chƣa họp đƣợc , vì còn nhiều ý kiến chƣa thống nhất . Dƣ̣ thão Nghị 

quyết chƣa chu}̃n bị xong” . Vì vậy c{c ông phải chờ đợi hơn  

___________ 

1. Công văn sô ́65/NB của Thƣờng vụ Xƣ́ ủy Nam Bô ̣ng|y 9-8-1960. 
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một năm sau mới dƣ ̣ họp Hội nghị Trung ƣơng l}̀n thƣ ́ 15 (đợt 1 

th{ng 1-1959) để b|n vê ̀c{ch mạng miền Nam1. 

3- Ng|y 24-10-1957, Xƣ́ ũy Nam B ộ điện ra Trung ƣơng tiếp tục  

đề nghị Trung ƣơng cho phép đ}́u tranh vũ trang2. 

Sau n|y, năm 1960, Xƣ ́ ủy đâ có ý kiến ph}n tích, đánh gi{ về 

nhƣ̂ng sai l}̀m trong chỉ đạo c{ch mạng miền Nam thời gian 1956-

1958, ý kiến tiêu biểu nhất v| đầy đủ nhất đƣợc tổng kết trong bản 

“Một số ý kiến đề nghị với Trung ƣơng về việc kiễm điễm đƣờng lối 

chính s{ch của Đảng v | c{ch mạng miền Nam từ ng|y hòa  bình l}̣p 

lại đến nay” (Công văn số 65/NB ng|y 9-8-1960): 

1) “Thiếu sót lớn nhất l| sau Hiệp định Genève không nêu lên 

nhƣ̂ng vấn đề có tính chất cơ bản làm cơ sỡ cho toàn bộ chính sách của 

Đảng với cách mạng miền Nam”... 

2) “Kh}̃u hiệu đòi thi hành Hiệp định Genève r}́t c}̀n thiết đƣa ra 

nhƣng phải xem đo ́ là một khẫu hiệu chiến thuật tranh thủ một khả 

năng có thê ̃xảy ra thì ít, không xảy ra thì nhiều, l| kh}̃u hiệu tấn công 

chính trị , tranh thũ dƣ lu}̣n đễ đƣa cách mạng tiến lên , chƣ́ quyết 

không thễ xem thi hành Hiệp định Genève là một khã năng thƣ̣c tế”... 

Nhƣ v}̣y, l| “lấy một chiến thuật thay cho đƣờng lối chiến lƣợc, lấy 

một sách lƣợc cải lƣơng thay cho đƣờng lối cách mạng”... 

3) “Chúng ta đâ đánh giá tƣơng quan lƣ̣c lƣợng giƣ̂a ta và địch ỡ miền  

Nam sau hòa bình chƣa đƣợc toàn diện”. 

... Tƣ̀ đ}́u tranh vû trang qua đ}́u tranh chính trị , phong trào cách  

mạng miền Nam không phải xuống thấp mà trên đa ̀lên cao. 

Do “đánh giá tƣơng quan lƣ̣c lƣợng không rô ràng nên mƣ́c đ ộ 

chủ trƣơng vê ̀phƣơng ch}m v| công t{c cụ thê ̃có ph}̀n th}́p so với 

khả năng v| khí thê ́c{ch mạng của qu}̀n chúng lúc ấy”. 

___________ 

1. Xem: Lịch sƣ̃ biên niên Xƣ́ ủy Nam Bộ và Trung ƣơng Cục miền Nam 

(1954-1975), Sđd, tr.140. 

2. Xem Bô ̣ Quôć phòng - Qu}n khu 7: Lịch sƣ̃ Bô ̣ Chỉ huy Miền, Nxb. 

Chính trị quốc gia, H| Nội, 2004, tr.56. 
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“Ví dụ: 

- “Chũ trƣơng giải t{n c{c tỗ chƣ́c c{ch mạng của qu}̀n chúng bất 

lu}̣n ở thôn quê hay th|nh thị, chỉ một mƣ̣c lợi dụng khả năng hợp  

ph{p v| b{n hợp ph{p của tỗ chƣ́c qu}̀n chúng. 

- “Hình thƣ́c đ}́u tranh chỉ một mƣ̣c dùng hình thƣ́c đ}́u tranh 

chính trị đơn thu}̀n, một mƣ̣c thuyết phục rằng đ}́u tranh chính trị 

nhƣ v}̣y có khả năng chuyễn biến đƣợc tình hình, v.v.. 

- “V}́n đề ruộng đ}́t chĩ nêu v}́n đề giãm tô và giƣ̂ nguyên canh , 

không nêu rô ràng v}́n đề giƣ̂ quyền sỡ hƣ̂u trên ru ộng đ}́t cũa  

Chính phủ kh{ng chiến đa ̂c}́p cho d}n. 

- “Chũ trƣơng tỗ chƣ́c chi bộ Đãng phãi bí m}̣t gọn nhe,̣ xem tình 

hình đa số đảng viên ta hoạt động công khai trong kháng chiến là “nhƣợc 

điễm” của Đảng bộ. Chúng tôi (Xƣ́ ũy Nam Bộ) đồng ý chuyễn sang giai 

đoạn đ}́u tranh mới, tỗ chƣ́c Đãng phãi bí m}̣t, gọn nhẹ, nhƣng nếu chĩ 

đơn thu}̀n chũ trƣơng nhƣ thế là không th}́y hết đặc điễm cũa Đãng bộ 

miền Nam và... tƣ̣ ta biến ƣu thế cũa ta thành nhƣợc điễm”... 

4) “Tƣ̀ nghị quyết Trung ƣơng (1954) đến th{ng 7-1956, chủ trƣơng cũa 

Đãng về căn bãn không thay đỗi mặc dù tình hình đâ biến chuyễn r}́t lớn. 

Năm 1956, Bộ Chính trị gửi chỉ thị cho miền Nam (Chỉ thị số 64 ng|y 19-6-

1956)1, tuy đánh giá miền Nam đâ thành thuộc địa kiễu mới cũa Mŷ, nh}̣n 

định chế độ miền Nam là độc tài phát xít, nhƣng đƣờng lối thì căn bãn 

không thay đỗi, cụ thể vẫn chỉ đạo nh}n d}n miền Nam đ}́u tranh đòi 

tuyễn cƣ̃ với phƣơng pháp và hình thƣ́c cû. 

“Trong chỉ thị ấy, Trung ƣơng có nói đến việc duy trì lƣ̣c lƣợng vũ 

trang chống Diệm của các giáo phái2 nhƣng với ý thƣ́c là lợi dụng một 

___________ 

1. Tƣ́c một ph}̀n cũa Nghị quyết số 70 ng|y 18-6-1956 của Bộ Chính trị  

đâ đề c}̣p ở ph}̀n trƣớc. 

2. Th{ng 10-1955, Lê Văn Viê̂n , Lại Văn Sang (Bình Xuyên ) trốn sang 

Ph{p; ng|y 16-2-1956, Phạm Công Tắc (Cao Đài T}y Ninh ) chạy sang 

Campuchia; ng|y 13-4-1956, Lê Quang Vinh (Hòa Hảo) bị bắt v| sau đo ́bị 

chém đ}̀u. Nhƣ thế, v|o giƣ̂a năm 1956 (Thời điễm Bô ̣Chính trị ra Chỉ thị số 

64), Bình Xuyên v| c{c gi{o ph{i đã bị Mỹ - Diệm tiêu diệt , hoặc đ}̀u hàng , 

hoặc tƣ̣ tan rã (Chú thích của Ban Biên soạn). 
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cơ hội să̂n có chƣ́ chƣa nêu rõ vai trò tất yếu của vũ trang trong đƣờng lối 

cách mạng. Vấn đề vũ trang tƣ̣ vê ̣cũng đƣợc đặt ra nhƣng quá sơ lƣợc.  

“Thái độ của Đãng không rõ ràng đối với vấn đề vũ trang đa ̂ làm cho 

Đãng bộ miền Nam không mạnh dạn sƣ̃ dụng mâu thuâ̂n Diệm - Mỹ trong 

lúc ấy (trong xung đột giƣ̂a Diệm và giáo phái ) không mạnh dạn xây dƣ̣ng 

lƣ̣c lƣợng vũ trang để chuyễn biến tính chất của cuộc đấu tranh  ở miền 

Nam trong lúc ấy. 

“Vô hình trung đƣờng lôí cơ bản của ta đa ̂phạm hƣ̂u khuynh. Chúng tôi 

cho rằng m ột trong nhƣ̂ng nguyên nhân phát sinh sai lầm là do m ột mặt  

Hiệp định Genève đa ̂mang lại cho ta nhƣ̂ng thắng lợi rất lớn nhƣng mặt khác 

ta cũng lại đánh giá nó quá cao vê ̀ phƣơng diện hòa bình thống nhất đất 

nƣớc...”1. 

* 

*       * 

Hai mƣơi năm sau ng|y kh{ng chiến kết thúc thắng lợi (th{ng 4-

1995), Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh - trƣ̣c thuộc Bộ Chính trị 

nh}̣n định: ... “Trong một thời gian khá dài, tƣ̀ năm 1955 đến năm 1958, 

khi cả miền Nam tràn ngập trong nƣớc sôi lƣ̃a bỏng, Đãng ta đa ̂chậm tìm 

ra phƣơng pháp đấu tranh chuyễn thê,́ để địch thẵng tay khủng bố , tàn sát, 

gây tỗn thất không kễ xiết cho nhân dân miền Nam, đƣa cách mạng lâm vào 

tình trạng rất hiễm nghèo”2. 

 

___________ 

1. Văn kiện Mật, Hội đồng Chỉ đạo, Sđd, tr. 74-80. Văn bản ký m}̣t 

danh của Xƣ́ ủy Nam Bô ̣l| Nguyê̂n T}n. Ng|y 7-2-1961, Lê Du}̃n có điện trã 

lời Xƣ́ ũy nói rô thêm về quan điễm đối với Đƣờ ng lối cách mạng miền  

Nam, phê bình việc Xƣ́ ủy ch}̣m x}y dƣ̣ng căn cƣ́ địa v| ph{t triễn lƣ̣c lƣợng 

vũ trang . Điện văn chĩ nói quan điễm cũa Lê Du}̃n lúc còn là Bí thƣ Xƣ́ ũy 

(1956) nhƣng không thay đƣợc chĩ đạo cũa Trung ƣơng tƣ̀ năm  1957 đến 

năm 1959 (xem Phụ lục 3). 

2. Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh - trƣ̣c thuộc Bô ̣Chính trị: Tỗng kết 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 1996, tr. 47-48. 
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III. TỖN THẤT NẶNG NỀ CỦA CÁCH MẠNG 

MIỀN NAM 

1. Sƣ ̣ tàn ác của Mỹ - Diệm trong chiến dịch tố cộng, diệt 

cộng giai đoạn II 

Cùng với việc dẹp c{c phe ph{i chống đối , Mỹ - Diệm quyết tiêu 

diệt lƣ̣c lƣợng cách mạng mà Ngô Đình Diệm cho là nguy hiễm nh}́t 

đối với chế đ ộ thƣ̣c d}n kiễu mới ỡ miền Nam . Đễ tạo cơ sỡ pháp lý 

cho việc này , Ngô Đình Diệm đâ cho ghi trong Hiến pháp Việt Nam 

Cộng hòa (ng|y 26-10-1956) Điều 7: “Nhƣ̂ng hành vi có mục đích 

phỗ biến hoặc thƣ̣c hiện m ột cách trƣ̣c tiếp hay gián tiếp chũ nghîa 

cộng sãn dƣới mọi hình thái đều trái với các nguyên tắc ghi trong 

Hiến pháp”. 

Trƣớc đó, ng|y 21-8-1956, Ngô Đình Diệm ký Dụ số 47 “xƣ ̃ tƣ̃ 

hình nhƣ̂ng ngƣời Việt Nam hay ngoại kiều thông đồng với ngoại 

bang... chống lại Việt Nam Cộng hòa”1. 

Tƣ̀ giƣ̂a năm 1956, Diệm khỡi đ}̀u giai đoạn II cũa chiến dịch tố 

cộng, diệt c ộng. Trong giai đoạn II n|y , một mặt Ngô Đình Diệm 

tăng quy mô các chiến dịch càn q uét của qu}n đ ội chính quy vào 

c{c khu căn cứ cũ , mặt khác siết chặt các biện pháp kềm kẹp ỡ cơ 

sỡ, ph{t hiện “Việt c ộng nằm vùng” , phối hợp các tỗ chƣ́c q u}n 

sƣ̣, h|nh chính , m}̣t vụ , cảnh s{t nhằm mục đích tận diệt lực 

lƣợng cách mạng , “bình định” nông thôn . Ở miền T}y , Ngô Đình 

Diệm tỗ chƣ́c chiến dịch Thoại Ngọc H}̀u , tƣ̀ ngày 24-6-1956 đến 

ng|y 21-2-1957; ở miền Đông , Diệm  tỗ chƣ́c chiến dịch Trƣơng  

T}́n Bƣ̃u tƣ̀ ngày 17-7-1956 đến ng|y 15-12-19572 với mục  tiêu 

___________ 

1. Tài liệu Lầu Năm Góc gọi Dụ n|y l| “Lu}̣t chống Cộng sản” (The Anti - 

Communist Law), The Pentagon Papers (ấn bản của thƣợng nghị sĩ Gravel ), 

Nxb. Beacon Press, Boston, t.I, tr. 338. 

2. Tham dƣ̣ chiến dịch Thoại Ngọc H}̀u có 2 sƣ đoàn, 6 trung đoàn v|  4 

hải đoàn; tham dƣ̣ chiến dịch Trƣơng T}́n Bƣ̃u có 1 sƣ đoàn, 2 trung đoàn và 1 

hải đo|n (Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam : Lịch sử kháng  

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1996, 

t.II, tr. 167, 168). 
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“tiêu diệt Việt cộng, kiễm so{t biên giới, t{i l}̣p an ninh hƣơng 

thôn”... Theo nh| sƣ ̃học Mỹ Joseph Buttinger, trong hai chiến dịch ấy, 

qu}n Ngô Đình Diệm đâ phạm “vô vàn t ội ác” đối với nhƣ̂ng ngƣời  

cộng sản, nhƣ̂ng ngƣời bị tình nghi v| d}n l|ng có cảm tình với c{ch 

mạng. “Nhƣ̂ng ngƣời bị bắt thƣờng bị giết v| bị tra t}́n”1. 

Đối với khu vực tập kết 200 ng|y ở  C| Mau , Mỹ - Diệm mỡ 

chiến dịch Tƣ̣ do do trung tá Dƣơng Văn Đƣ́c chĩ huy vào vùng tƣ̣ 

do cû (chiến khu U Minh ) để bắt bớ , t|n s{t c{n b ộ v| quần chúng 

c{ch mạng. 

Đễ t}̣n diệt lƣ̣c lƣợng cách mạng và xóa bõ ãnh hƣỡng cách  

mạng trong d}n , Ngô Đình Diệm đâ l}̣p b ộ m{y cai trị kềm kẹp 

khắc nghiệt nh}n d}n , kết hợp với mua chu ộc, dụ dỗ , mỵ d}n , t{c 

động t}m lý . 

Ng|y 23-4-1957, Mỹ - Diệm thành l}̣p Phũ Tỗng ũy dinh điền (thay 

cho Phũ Tỗng ũy di cƣ) x}y dƣ̣ng các “khu dinh điền” ỡ các chiến khu 

cũ thời chống Ph{p với ý đồ “dùng d}n đẩy Việt c ộng ra khõi nhƣ̂ng 

chiến khu cû”. Ngô Đình Diệm chuyễn toàn bộ nh}n viên và cơ sỡ v}̣t 

ch}́t cũa Phũ Tỗng ũy di cƣ cho Phũ Tỗng ũy dinh điền đễ tỗ chƣ́c đƣa 

đồng bào Bắc di cƣ lên T}y Nguyên và vào một số tĩnh Nam Bộ l}̣p các 

khu dinh điền (Bình Long, Phƣớc Long, Kiến Phong, Kiến Tƣờng, An 

Xuyên, Ba Xuyên, An Giang, Kiên Giang...). Ngô Đình Diệm cûng đƣa 

một số đồng bào các vùng giãi phóng cû ỡ Liên khu 5 v| Nam Bộ đi 

l}̣p các khu dinh điền nhằm quãn lý họ dê̂ hơn và cắt đƣ́t liên lạc cũa 

họ với c{c cơ sở c{ch mạng ở quê cũ . Tính đến đầu năm 1958, Ngô 

Đình Diệm đâ l}̣p đƣợc 84 khu dinh điền với 128.374 d}n (trong đó có 

90.436 đồng bào di cƣ tƣ̀ Bắc vào , chiếm hơn 70%)2. Ở c{c khu n|y , 

___________ 

1. Joseph Buttinger: Vietnam: A Dragon Embattled, Sđd, t.2, tr. 1010. 

Theo t|i liệu của chính quyền S|i Gòn, chúng giết 102 ngƣời, s{t thƣơng 70, 

bắt giam hoặc buộc đ}̀u h|ng 412 ngƣời. 

2. Xem: Bô ̣Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t.II, tr.181. 
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bộ m{y cai trị của Ngô Đình Diệm vƣ̀a kiễm so{t chặt chẽ nh}n d}n 

vƣ̀a mua chuộc, dụ dỗ bằng c{c hình thức tổ chức sản x u}́t, viện trợ 

lƣơng thƣ̣c, c}́p ph}n bón, mua tr}u bò (nh}̣p tƣ ̀Th{i Lan, Ấn Độ vê)̀ 

với phƣơng thƣ́c cho vay trả ch}̣m, v.v.. 

Không chĩ ỡ nhƣ̂ng khu dinh điền mà ỡ cã các vùng nông thôn 

(nh}́t là vùng căn cƣ́ kháng chiến cû) v| lần lƣợt ỡ các thị tr}́n , thị xã, 

th|nh phố, bộ m{y kềm kẹp nh}n d}n của chính quyền Ngô Đình 

Diệm r}́t khắc nghiệt. Ngo|i việc thanh lọc, bắt giết nhƣ̂ng ngƣời yêu 

nƣớc đƣợc cách mạng bố trí vào bộ m{y chính quyền cơ sở, ch}́n chĩnh 

bộ m{y cai trị ở xã ấp, đƣa vào nhƣ̂ng nh}n viên m}̣t vụ có h}̣n thù với 

c{ch mạng, Ngô Đình Diệm còn chũ trƣơng “đoàn ngû hóa” nh}n d}n, 

tỗ chƣ́c “ngû gia liên bão” (gồm 5 nh| liền kề nhau , liên đới trách 

nhiệm với nhau nếu đễ “Việt c ộng nằm vùng”), chúng bắt nông d}n 

v|o tổ chức “Tự vệ hƣơng thôn” trang bị roi, g}̣y, d}y thƣ̀ng, trống mô 

để b{o động khi có ngƣời lạ đến xóm }́p và cùng chúng truy bắt “Việt 

cộng nằm vùng”. Ai không làm nhƣ v}̣y thì bị quy là “th}n c ộng”, bị 

bắt giam , bị tra tấn . Mô̂i nhà phãi treo cờ quốc gia , ảnh Ngô Đình 

Diệm, phải có tờ khai gia đình kèm ảnh chụp để dễ theo dõi, phải treo 

nhƣ̂ng kh}̃u hiệu tố c ộng nhƣ: “Nhà tôi không chƣ́a cộng sãn” (ghe 

thƣơng hồ cûng phãi treo kh}̃u hiệu: “Ghe tôi không chỡ cộng sãn”...). 

Ngô Đình Diệm t}̣p trung nhƣ̂ng gia đình loại A, B (tƣ́c là gia đình cán 

bộ c{ch mạng, có ngƣời đi tập kết ra Bắc hoặc th}n nh}n có liên quan 

với c{ch mạng) về ỡ quanh đồn bót , trụ sở tề để tiện việc theo dõi , 

kềm kẹp, vợ cũa cán b ộ c{ch mạng tho{t ly hay của những ngƣời đi 

t}̣p kết phãi làm tờ ly hôn chồng, ly khai cộng sãn, bị ép lấy binh sĩ hay 

cảnh s{t, tề xâ ấp. Nhiều ngƣời kiên quyết không chịu. Sau nhiều l}̀n 

dụ dỗ , rúng ép, chúng cho bọn tay sai hãm hiếp rồi vu cho l| ngoại 

tình để bôi đen gia đình c{ch mạng . Mô̂i xóm }́p đều có “Công d}n 

vụ” (tỗ chƣ́c m}̣t vụ cũa chính quyêǹ Ngô Đình Diệm), tỗ chƣ́c kiễu tỗ 

3 ngƣời, đến thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng l|m) để ng|y 

đêm tuyên truyền, dụ dỗ, rúng ép v| nhất l| theo dõi ngƣời d}n hằng 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

108 

 

ng|y, g}y nghi ngờ ly gi{n giƣ̂a nhƣ̂ng ngƣời trong cùng một gia 

đình, chòm xóm, ph{ vơ̂ truyền thống tƣơng th}n, tƣơng {i trong 

nh}n d}n. 

Đối với những vùng căn cứ kh{ng chiến cũ nhƣ U Minh (T}y 

Nam Bộ), Đồng Th{p Mƣời (Trung Nam Bộ), Mã Đ| , Chiến khu Đ , 

Dƣơng Minh Ch}u (Đông Nam Bộ), Ngô Đình Diệm thiết l}̣p 

nhiều căn cƣ́ qu}n sƣ̣ mạnh nhƣ : Tua Hai (T}y Ninh ), Phƣớc 

Th|nh (nay thuộc Bình Dƣơng ), đặc khu An Phƣớc (Rạch Gi{ ), biệt 

khu Bình Hƣng (C| Mau)1, biệt khu U Minh , căn cƣ́ Thƣ́ Mƣời M ột 

(Rạch Gi{ ). 

Tƣ̀ nhƣ̂ng că n cƣ́ qu}n sƣ̣ này , Ngô Đình Diệm cho tiến hành 

nhiều cuộc càn quét liên miên đễ truy bắt cán b ộ c{ch mạng v| gom  

d}n v|o c{c khu dinh điền. 

Trong giai đoạn II cũa chiến dịch “Tố c ộng, diệt c ộng”, nhƣ̂ng 

biện pháp mà Ngô Đình Diệ m cho sƣ̃ dụng còn tàn bạo và dâ man 

hơn giai đoạn trƣớc r}́t nhiều với phƣơng ch}m là: “Thà giết l}̀m hơn 

bỏ sót” . Tƣớng Tr}̀n Văn Đôn (tƣ̀ng giƣ̂ chƣ́c Tham mƣu trƣỡng 

qu}n đội Sài Gòn ) thu}̣t lại: “Diệm và Nhu bắt bớ m ột cách tùy tiện, 

giam c}̀m ỡ nhƣ̂ng trại t}̣p trung trong thời gian không hạn định , 

không có nhƣ̂ng bão đãm hay giới hạn về mặt lu}̣t pháp , v| bắn giết 

nhƣ̂ng ngƣời bị nghi là có xu hƣớng C ộng sãn” 2. Avro Manhattan, 

một tác giã Mŷ cho bi ết: “Tƣ̀ năm 1955 đến năm 1960, ít nhất 24.000 

ngƣời bị thƣơng tích, 80.000 ngƣời bị xƣ̃ tƣ̃ hay bị giết , 275.000 ngƣời 

bị giam giữ, bị tra tấn khi thẩm vấn, v| khoảng 500.000 ngƣời bị giam 

trong các trại t}̣p trung hay nh| tù”3. 

___________ 

1. Hai biệt khu An Phƣớc v| Bình Hƣng nỗi tiếng giết ngƣời r}́t dã man. 

2. Tr}̀n Văn Đôn: Our Endless War (Cuộc chiến tranh vô t}̣n của chúng ta), 

Nxb. Presidio Press, California, 1978, tr. 66. 

3. Avro Manhattan: Vietnam - Why Did We Go? (Việt Nam - Tại sao 

chúng ta đến đo?́), Nxb. Chino, California, 1984, tr. 89. 
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Tính đến cuối năm 1958, trên to|n miền Nam, Mỹ - Diệm đa ̂giết 

hại khoảng 68.800 c{n bộ, đãng viên (tính trung bình cƣ ́3 đến 5 gia 

đình c{n bộ c{ch mạng có 1 ngƣời bị giết), đa ̂ bắt giam 466.000 

ngƣời v| tra t}́n th|nh thƣơng tật 680.000 ngƣời yêu nƣớc1. 

Trong thƣ̣c tế , nhƣ̂ng cãnh tra t}́n , giết chóc còn dâ man và tàn  

khốc g}́p nhiều l}̀n nhƣ̂ng điều mô tả trên. 

Điễn hình cho nhƣ̂ng tội {c man rợ l| Biệt khu Bình Hƣng. Bình 

Hƣng v|o cuối năm 1956 chỉ l| một khu dinh điền ở xã T}n Hƣng T}y 

(C{i Nƣớc - C| Mau ) d}̀n d}̀n đƣợc n}ng lên thành biệt khu do  

Nguyê̂n Lạc Hóa, đƣợc Ngô Đình Diệm đƣa vê ̀đ}y để tiêu diệt cộng 

sản. Nguyê̂n Lạc Hóa , nguyên là sî quan trong tàn qu}n Quốc d}n 

Đãng cũa Tƣỡng Giới Thạch , đội lốt linh mục , đâ chạy sang Phú 

Quốc năm 1949, sau vào quốc tịch Philippines . Bọn n|y đƣợc Mỹ - 

Diệm trang bị cho nhiều vû khí tối t}n mà ngay qu}n chũ lƣ̣c S|i Gòn 

cũng chƣa kịp trang bị2. 

Nguyê̂n Lạc Hóa biến nơi đ}y th|nh một giang sơn riêng. Hắn đặt 

ra lu}̣t lê ̣ riêng, trại giam riêng, tùy tiện bắt ngƣời, giết ngƣời. Hắn 

chặt đ}̀u ngay nhƣ̂ng binh sĩ m| hắn tình nghi l| “Việt cộng”. Chúng 

có nhiều c{ch giết ngƣời cƣ̣c kỳ man rợ nhƣ: trói ngƣời bỏ v|o lu , đỗ 

nƣớc sôi (chúng gọi l| l|m lông ). Chúng bắt phụ nữ đem về rồi thay 

phiên nhau hâm hiếp . Có ngƣời nhƣ chị Nguyễn Thị  Đẹt (quê ở C{i 

Nƣớc, C| Mau) bị chúng dùng đinh đóng căng hai tay v|o cọc, rồi 

dùng dao lóc tƣ̀ng miếng thịt. 

Trong một cuộc càn quét , tay sai cũa Nguyê̂n Lạc Hóa xông 

v|o nh| ông T{m Xồi (68 tuỗi) chặt đ}̀u ông , cho 7 tên lính hâm  

hiếp vợ cũa ông , sau đó mỗ bụng bà tại chô̂ . Chúng hãm hiếp  cả 

___________ 

1. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t.II, tr. 177-178. Xem Phụ lục 22 

“Tƣ liệu về chính s{ch khủng bô ́của Mỹ - Diệm trong c{c năm 1955-1960”. 

2. Ban Chỉ đạo v| Ban Biên t}̣p truyền thống T}y Nam Bộ: Tây Nam Bộ 

30 năm kháng chiến (1945-1975), xu}́t bản th{ng 12-2000, tr. 352. 
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nhƣ̂ng phụ nƣ ̂ mang thai g}̀n ng|y sanh rồi trói v|o cột nh| thiêu 

sống. Đê ̃ kiễm tra việc giết ngƣời của kẻ dƣới quyền, Nguyê̂n Lạc 

Hóa buộc lính đi c|n quét hay lính biệt kích phải b{o c{o bằng v}̣t 

chƣ́ng nhƣ: chặt đ}̀u, mỗ l}́y gan m}̣t, xẻo tai xỏ x}u mang vê.̀ Có lúc, 

nhằm l|m cho tay sai “hăng m{u” để có thê ̃chém giết Việt cộng không 

nƣơng tay, Nguyê̂n Lạc Hóa bắt chúng trƣớc khi đi càn  phải ăn gan 

ngƣời, uống rƣợu có ng}m m}̣t ngƣời. Riêng một xâ T}n Hƣng T}y , 

huyện Cái Nƣớc , C| Mau , chúng giết 17 xã ủy viên , 65 ngƣời m| 

chúng cho l| “Việt cộng”. Nếu trƣớc đ}y (1956) đặc khu An Phƣớc 

của L}m Quang Phòng ở Rạch Gi{ đƣợc mệnh danh l| “lò giết 

ngƣời”, thì biệt khu Bình Hƣng của Nguyễn Lạc Hóa  đƣợc dƣ lu}̣n 

tố c{o l| “khu ăn thịt ngƣời”1. 

Đối với vùng th|nh thị, đặc biệt là khu Sài Gòn - Chợ Lớn, tƣ ̀khi 

có Dụ số 47 (ng|y 21-8-1956) v| Điều 7 Hiến ph{p (ng|y 26-10-

1956), chính quyền Ngô Đình Diệm chụp mû mọi ngƣời đ}́u tranh  

chính trị công khai chống chê ́độ S|i Gòn l| “Việt cộng nằm vùng” với 

mƣ́c án cao nh}́t là tƣ̃ hình . Do đó, sau khi Phong trào bão vệ hòa bình  

(1954) v| Ủy ban bảo vệ sinh mạng và tà i sãn dân chúng (1955) bị khủng 

bố, nhƣ̂ng ngƣời c}̀m đ}̀u bị bắt bớ tù đày , c{c tổ chức đấu tranh 

chính trị không thể hoạt động công khai đƣợc nƣ̂a. 

Một số cán b ộ, đãng viên tham gia các tỗ chƣ́c hợp pháp nhƣ  

Tỗng Liên đoàn L ao động Việt Nam , Nghiệp đoàn giáo học tƣ thục 

___________ 

1. Ban Chỉ đạo v| Ban Biên t}̣p truyêǹ thống T}y Nam Bô:̣ Tây Nam Bộ 

30 năm kháng chiến (1945-1975), Sđd, tr. 353-354. Trong 2 năm 1957-1958, 

Biệt khu Bình Hƣng đâ giết 1.675 ngƣời. Xã ủy T}n Hƣng T}y tƣ̀ có  145 

đãng viên, chỉ còn 15 ngƣời... Đặc khu An Phƣớc, trong 2 năm 1955-1956 

đâ bắt g}̀n 10.000 ngƣời, giết g}̀n 2.000; riêng tại đám tràm Bang Biện Phú 

g}̀n 1.000 ngƣời (sau ngày giã i phóng 1975, địa phƣơng đâ gom đƣợc 850 

h|i cốt đƣa v|o nghĩa trang ). Theo Báo cáo của Ban Tuyên  giáo Kiên Giang v| 

Kiên Giang kháng chiến chống Mỹ 1954-1975, Nxb. Văn hóa S|i Gòn, Th|nh 

phô ́Hô ̀Chí Minh, 2008, tr. 31-35. 
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Nam Việt, Nghiệp đoàn 36 chợ Sài Gòn - Chợ Lớn, Hội Phụ nƣ̂ Việt 

Nam, v.v. để có thể duy trì phong tr|o c{ch mạng . Một số cán b ộ, 

đãng viên khác tìm cách th}m nh}̣p các tỗ chƣ́c  do chính quyền Sài 

Gòn lập ra, nhƣ các nghiệp đoàn cơ sỡ nằm trong hệ thống Tỗng Liên 

đoàn lao công Việt Nam của Tr}̀n Quốc Bƣ̃u. 

Kh}̃u hiệu đ}́u tranh chính trị khó có thê ̃ đƣa ra công khai 

đƣợc nƣ̂a, nhƣng phong tr|o đ}́u tranh của c{c t}̀ng lớp nh}n d}n đô 

thị đòi d}n sinh , d}n chũ v}̂n tiếp tục phát triễn . Một số cu ộc đ}́u  

tranh tiêu biễu trong thời kỳ 1957-1958: 

Th{ng 1-1957, công nh}n nhiều hâng , xƣỡng Sài Gòn đòi tăng 

lƣơng thƣỡng Tết, trong đó có hai  cuộc đình công lớn cũa công nh}n 

Cảng S|i Gòn v| công nh}n Hỏa xa ng|y 25-1-1957. Riêng cuộc đ}́u 

tranh cũa công nh}n Cãng Sài Gòn ngày 28-1-1957, số lƣợng  tƣ ̀ 800 

ngƣời đa ̂lên đến 3.0001. 

Th{ng 4-1957 g}̀n 600 công nh}n đồn điền Gal lia đình công 

chống sa thải. 

Ng|y Quốc tê ́Lao động 1-5-1957, h|ng chục vạn công nh}n lao 

động, học sinh, sinh viên, gi{o chƣ́c, ký giả, tiêũ thƣơng... họp mí t 

tinh, xuống đƣờng tiêń h|nh biêũ dƣơng lƣc̣ lƣợng đƣa c{c khẩ u 

hiêụ đòi tăng lƣơng, trợ c}́p, giải quyêt́ th}t́ nghiệp, chống s a thải, 

giảm học phí, miê̂n thuê ́ lƣơng bỗng cho gi{o viên tƣ thục , bãi bỏ 

kiễm so{t b{o chí, đòi hòa bình hiêp̣ thƣơng thống nh}́ t đ}́t nƣớc. 

Sau đó l| cuộc bãi công của 2.000 công nh}n nh| đèn Chợ Qu{n v| 

cuộc bãi công của 3.000 công nh}n hỏa xa Chí Hòa - Dĩ An. 

Ng|y 24-10-1957 có 194 đại biễu thuộc 62 hãng, xƣỡng ủng hộ 

công nh}n hỏa xa đ}́u tranh, đòi trả tƣ ̣do cho c{n bộ nghiệp đoàn bị 

chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam. 

Đầu năm 1957, c{c nghiệp đo|n ng|nh nghề (tiễu thũ công 

nghiệp) đƣa kiến nghị đòi chính quyền S|i Gòn bỏ thuê ́6% v| c{c sắc 

thuê ́vô lý đánh trên sản ph}̃m tiễu thủ công nghiệp. 

___________ 

1. B{o Tự do xuất bản - S|i Gòn, ng|y 26, 27 v| 28-1-1957. 
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C{c nghiệp đo|n công kŷ nghệ cũa nhà tƣ sãn trong nƣớc đ}́u  

tranh đòi c}́m nh}̣p các mặt hàng trong nƣớc sãn xu}́t đƣợc , kéo 

Phòng Thƣơng mại S|i Gòn nhập cu ộc; đồng thời , ph{t đ ộng 

phong trào dùng hàng n ội hóa , đƣợc các t}̀ng lớp nh}n d}n hƣỡ ng 

ứng, l|m tiền đề cho việc hình th|nh tổ chức Tổng Liên đo|n của 

c{c nghiệp đo|n công kỹ nghệ v|o năm 1958 bên cạnh Phòng 

Thƣơng mại . 

Đầu năm 1958, công nh}n xƣỡng STIC v| công nh}n Hãi  v}̣n 

Nh| Rồng (ng|y 13-3-1958) đ}́u tranh đòi tăng lƣơng, chống sa thải. 

Ng|y Quốc tế Lao đ ộng 1-5-1958, có 500.000 công nh}n lao động 

c{c giới xuống đƣờng tu}̀n h|nh. 

Th{ng 12-1958 công nh}n Hõa xa Chí Hòa - Dĩ An, công nh}n 

BGI đình công kéo d|i đòi tăng lƣơng1. 

Đễ d}̣p tắt phong trào đ}́u tranh cũa công nh}n lao động, ng|y 7-

11-1957, Ngô Đình Diệm ký Dụ số 23 chủ trƣơng thanh lọc c{c tổ chức 

nghiệp đoàn, ra lệnh giãi tán 30 nghiệp đoàn cơ sỡ bị nghi  l| có c{n 

bộ cộng sản x}m nh}̣p, bắt giam 200 c{n bộ nghiệp đoàn bị xem là 

“Việt cộng nằm vùng”, chỉ cho c{c nghiệp đo|n đƣợc chính quyền S|i 

Gòn cấp giấy phép hoạt đ ộng; bắt giam 7 học sinh đại diện cuộc đ}́u 

tranh tại Nha Học vụ (1957) v| đƣa ra xét xƣ̃ 2; bắt hàng l oạt c{n b ộ 

c{ch mạng hoạt đ ộng trong phong trào qu}̀n chúng ; đƣa máy chém 

h|nh quyết công khai Ho|ng Lê Kha , một c{n bộ lãnh đạo tỉnh T}y 

Ninh (th{ng 10-1959)... 

Đặc biệt nổi lên c{c cu ộc đ}́u tranh cũa công nh}n các đồn điền 

cao su, nhƣ 5.000 công nh}n đồn điền cao su D}̀u Tiếng (ng|y 31-

8-1958), 1.400 công nh}n cao su đồn điền SIPH ỡ An L ộc (ng|y 21-

9-1958), công nh}n đồn điền Courtenay ỡ Long Khánh , công nh}n 

đồn điền Bình Long (ng|y 3-12-1958) đƣa yêu sách 7 điễm; 

___________ 

1. B{o Cách mạng quốc gia , xu}́t bãn ỡ Sài Gòn các ngày cuối tháng 

12-1958. 

2. Phiên tòa xƣ̃ 7 học sinh bị đông đảo học sinh v| đồng b|o c{c giới tập  

trung tại tòa {n phản đối mạnh mẽ nên phải đình hoãn vô thời hạn. 
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13.000 công nh}n Bình Long - Lộc Ninh (ng|y 17-3-1959) đƣa yêu 

s{ch 8 điễm đ}́u tranh với chủ hãng CEXO...1. 

400 đại biễu cũa 200.000 bạn h|ng chợ ở 50 chợ Đô Thành và phụ 

c}̣n họp Đại hội b}́t thƣờng (ng|y 13-1-1958) yêu c}̀u hũy bõ thuế hoa 

chi v| c{c loại thuê ́vô lý đánh v|o giới buôn b{n nhỏ2. 

Trong học sinh , sinh viên , phong trào hoạt đ ộng văn nghệ , đi 

cắm trại, học t}̣p thê,̃ hoạt động hiệu đoàn v|o c{c năm 1957, 1958 đều 

ph{t triễn cao hơn nhƣ̂ng năm trƣớc. Đặc biệt có hai cuộc biễu tình của 

h|ng trăm học sinh kéo đến Nha học vụ (ng|y 10-9-1957), Bộ Quốc gia 

Gi{o dục S|i Gòn (đ}̀u năm 1958) đòi giãm học phí trƣờng tƣ , tăng 

học bổng, thay chuyễn ngƣ̂ ỡ b}̣c Đại học bằng tiếng Việt... 

C{c thủ đoạn đàn {p trên của Mỹ - Diệm đa ̂ gieo hoang mang 

trong một bộ ph}̣n d}n chúng, buộc mọi ngƣời phải chọn, hoặc l| 

nằm im không hoạt đ ộng, hoặc là tiếp tục đ}́u tranh dù có bị bắt bớ , 

tù đày, giết hại. 

Ngo|i hai chiến dịch lớn Thoại Ngọc Hầu v| Trƣơng Tấn Bửu đã 

nói, tƣ̀ tháng 10-1957 đến th{ng 12-1957, Mỹ - Diệm còn huy động c{c 

sƣ đoàn qu}n với xe thiết gi{p v| 4 hải đoàn xung phong mỡ cuộc càn 

quét lớn thứ hai v|o miề n T}y Nam Bộ. Ở c{c tỉnh miền Đông Nam 

Bộ v| ngoại ô S|i Gòn năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm tập 

trung qu}n chũ lƣ̣c, bảo an tổ chức hai cuộc hành qu}n lớn mang tên 

Nguyê̂n Trâi và Hồng Ch}u 3. Mô̂i cuộc càn quét đều g}y nhiều tang 

tóc cho nh}n d}n. 

Ở c{c vùng tự do cũ , chúng bắt giam những ngƣời kh{ng chiến 

cũ, dùng c{c biện ph{p đ|y đọa , tra t}́n th}m đ ộc: chúng bắt m ột 

số ngƣời d}n yêu nƣớc bị bắt giam phãi “ăn năn sám h ối”  

___________ 

1. C{c b{o Tiếng chuông, Cách mạng quốc gia, xu}́t bản ở S|i Gòn, số ra 

c{c ng|y 26-5, 17-3, 31-12 năm 1959. 

2. B{o Cách mạng quốc gia, xu}́t bản ở S|i Gòn ng|y 31-1-1958. 

3. Bô ̣Quốc phòng - Viêṇ Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Viêṭ Nam: Lịch sƣ̃ kháng chiến 

chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t.II, tr. 168. 
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vê ̀ nhƣ̂ng việc l|m của mình trong thời kỳ chống Ph{p, phải “phê 

ph{n” những việc l|m (m| chúng gọi l| “t ội lô̂i” ) của Chính phủ 

kh{ng chiến. Ngƣời bị bu ộc “sám hối” phãi đƣ́ng hoặc quỳ gối trên 

nhƣ̂ng chồng gạch xếp cao chênh vênh , dƣới đ}́t có  cắm chông  sắt; 

mắt phải nhìn thẵng v|o ảnh Ngô Đình Diệm, bên cạnh l| ngọn đèn 

điện công su}́t hàng trăm watt . Trong phòng “sám hối” còn đốt 

nhang đèn , khói xông đến ngạt thở . Phải đứng hoặc quỳ  liên tục 

trong nhiều giờ nhƣ v}̣y nên có nhiều ngƣời ng}́t xỉu. Có ngƣời đƣ́ng 

l}u, tê mỏi qu{ phải cƣ̣a mình; thê ́ l| bọn {c ôn xô lại đánh đ}̣p túi 

bụi; ai ngâ nhào thì bị chông đ}m . Chịu cực hình nhƣ vậy nếu ai 

không khai báo thì sê bị quy là “Việ t cộng cƣ́ng đ}̀u , ngoan cố” , bị 

giam giƣ̂ và sau đó có thễ bị mang đi chôn sống hay thũ tiêu . Nếu 

đƣợc thã về thì sớm muộn cûng bị m}̣t vụ {m s{t, thủ tiêu1. 

Trong g}̀n 3 năm (tƣ̀ giƣ̂a năm 1956 đến đầu năm 1959) số ngƣời 

bị bắt  tù đ|y ng|y c|ng đông . C{c nh| tù , trại giam ở c{c thị xã , thị 

tr}́n, th|nh phố đông nghẹt tù chính trị . Chính quyền Ngô Đình 

Diệm phãi l}̣p thêm nhiều trại t}̣p trung lớn nhƣ : T}n Hiệp  (Biên 

Hòa), Thủ Đức (Gia Định), Phú Lợi (Thủ D}̀u Một nay là Bình 

Dƣơng), C}y Dƣ̀a (Phú Quốc ), Côn Đão . Ngay trong nội thành Sài 

Gòn - Chợ Lớn , chính quyền Ngô Đình Diệm mở r ộng các nh| tù cũ 

v| l}̣p thêm nhiều nh| tù mới nhƣ: Đê ̀ lao Gia Định, Trại Lê Văn 

Duyệt, khu P.422 trong Sỡ Thú, v.v.. 

Thủ đoạn tra tấn của địch rất khốc liệt , nhƣ ỡ trại giam Phú  Lợi 

năm 1957, c{c ông Quý , Quang , Sơn , Mƣời (Mỹ Tho ) bị công an , 

___________ 

1. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t.II, tr. 172-173. 

2. P.42 (đƣơc̣ gọi l| “Pêcarăngđơ” theo tiếng Ph{p l| P. Quarante-

deux) l| môṭ t}̀ng h}̀m x}y bằng đá ở dƣơí môṭ khu nh| trong Thảo c}̀m 

viên. Chính quyêǹ S|i Gòn dùng nơi n|y để giam v| tra t}́n nhƣ̂ng ngƣời m| 

chúng cho l| quan trọng, khiêń không ai tìm đƣơc̣ nơi giam giƣ̂, dê ̂d|ng 

thủ tiêu đôí tƣợng không để lại d}́u vết. 
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m}̣t vụ Ngô Đình Diệm dùng đinh đóng c{c đốt xƣơng ch}n, tay. 

Chúng đóng đinh tƣ̀ tƣ̀ l}̀n lƣợt vào tƣ̀ng đốt xƣơng đễ tạo sƣ̣ tê liệt , 

đau đớn kéo d|i, g}y co quắp c{c ngón ch}n tay. Nạn nh}n bị tra 

t}́n kiễu này không thễ hồi phục đƣợc chƣ́c năng cũa ch}n tay . Đối 

với nhƣ̂ng ngƣời cho là “Việt c ộng quan trọng” , chúng bắt đứng 

chống tay vào tƣờng , ngƣời đỗ về phía trƣớc , hai bên gáy  treo hai 

ngọn đèn công su}́t cao... Sƣ́c nóng t{c động v|o đ}̀u làm cho nạn 

nh}n th}́y đ}̀u óc nhƣ bị khoan xoi , lúc thít chặt , lúc giãn nở , nhƣ́c 

nhối bƣ́t rƣ́t đến phát điên . Trong tình trạng nhƣ v}̣y , chúng thay 

nhau th}̃m v}́n, tra hỏi liên tục cho đến khi ngƣời tù b}́t tĩnh . Bọn 

công an Ngô Đình Diệm còn chọn nhƣ̂ng điễm nhạy cãm trên th}n 

thễ ngƣời đễ ch}m điện . Nhục hình này làm cho cơ thễ nạn nh}n bị 

co gi}̣t dƣ̂ dội, m}́t cãm giác, đ}̀u óc điên loạn. Đặc biệt man rợ l| đối 

với chị em phụ nƣ,̂ chúng bắt lột tr}̀n truồng, cột d}y điện vào nhƣ̂ng 

nơi nhạy cãm đễ vƣ̀a ch}m điện tƣ̀ng hồi , vƣ̀a tra hõi . Chúng còn 

dùng gậy tre, ve chai, rắn độc nhét vào cƣ̃a mình cũa chị em. Chị Lý ở 

Bạc Liêu, chị Mƣời ở Mỹ Tho v| h|ng trăm chị ở c{c tỉnh Nam B ộ đâ 

bị địch tra tấn nhƣ thế , nên cuộc đời c{c chị đa ̂bị hủy hoại m}́t khả 

năng l|m mẹ...
1. 

Ở nh| tù Côn Đảo từ th{ng 3-1957 đến cuối năm 1958, Bộ Nội 

vụ của Ngô Đình Diệm đã đ|y ra đ}y hơn 3.000 tù chính trị phần 

lớn là nhƣ̂ng ngƣời chống học t}̣p tố c ộng (chƣa kễ số tù chính trị 

trong thời Pháp mà Diệm đâ ém nhẹm tráo đỗi thành thƣờng 

phạm để không trao trả cho phía c{ch mạng ). Tại đ}y , Tỗng nha 

Cải huấn S|i Gòn bắt đầu ph}n loại , nhƣ̂ng ai chịu chào cờ , học tập 

tố c ộng thì chúng đƣa ra trại II , còn nhƣ̂ng ai chống lại thì chúng 

nhốt ỡ trại I mệnh danh là “trại c ộng sãn ngoan cố” với chế đ ộ 

giam giƣ̂ cƣ̣c kỳ hà khắc , nhốt đông ngƣời đến ng ộp thỡ , bớt cơm, 

bớt nƣớc uống , thƣờng xuyên bị đánh đ}̣p , sinh ra nhiều thƣ ́ 

___________ 

1. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t. II, tr. 177. 
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bệnh c hết ngƣời nhƣ : rụng răng , đen ch}n , chai máu (chỉ có thể  

lết, chƣ́ không đi đƣợc ), kiết lỵ , v.v.. Qu{ bức xúc , tù nh}n liên 

tục đấu tranh bằng hô la , bãi thực , tuyệt thƣ̣c . Đáp lại , chúng lôi 

ra đánh đ}̣p tra t}́n , nhốt vào xà l im, chuồng cọp 1... Chỉ trong hai 

năm mà có đến hàng trăm ngƣời hy sinh , bị vùi lấp nơi nghĩa địa 

H|ng Dƣơng ...2. 

Ngay cã Tr}̀n Văn Đôn , một tƣớng lânh cao c}́p trong qu}n đ ội 

S|i Gòn , cũng thừa nhận : c{ch tra tấn những ngƣời c ộng sản v| yêu 

nƣớc mà Mŷ đâ hu}́n luyện cho công an và cãnh sát Ngô Đình  Diệm 

l| “cách tra t}́n theo kiễu Gestapo”3 v| “bị mọi ngƣời ỡ khắp c{c nơi 

chỉ trích”4. 

Phong tr|o đ}́u tranh của tù nh}n chính trị ở Côn Đão tƣ ̀ năm 

1957 l| phong tr|o đấu tranh {c liệt nhất , chịu nhiều hy sinh nhất 

trong lịch sƣ ̃đ}́u tranh ở c{c nh| tù Mỹ - Diệm. 

2. Tỗn thất nghiêm trọng của nhân dân và Đãng bộ Nam Bộ 

Đãng bộ Nam Bộ bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng . Số cán b ộ, 

đãng viên bị bắt, bị giết, bị tù đ|y ng|y c|ng nhiều. Số anh chị còn lại 

đa số kiên cƣờng giƣ̂ vƣ̂ng tinh th}̀n cách mạng , khí tiết ngƣời c ộng 

sản; một số c}̀u an, bỏ cuộc, chờ thời; th}̣m chí có một số ít đ}̀u hàng , 

phản bội, cộng tác với Mŷ - Diệm chống lại cách mạng . Số cán b ộ 

đãng viên kiên cƣờng bám trụ còn r}́t ít . Ở Tiền Giang, có xã “trắng”, 

có huyện không còn điều kiện lập huyện ủy , tỉnh ủy chỉ còn 5, 3 ủy 

viên... nhiều c}́p ũy  Đãng xâ, huyện, tỉnh lập lại rồi bị ph{ vỡ nhiều 

l}̀n, có nơi đôi ba lần, có chỗ 5, 7 l}̀n, th}̣m chí 10 l}̀n. 

___________ 

1. Bô ̣ Quôć phòng - Viêṇ Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Viêṭ Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t.II, tr. 178. 

2. Xem thêm phụ lục về chê ́đô ̣nh| tù Mỹ - Diệm. 

3. Tên tô ̃chƣ́c m}̣t vụ khét tiếng dã man của Đức quốc xã. 

4. Tr}̀n Văn Đôn, Sđd, tr. 66. 
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Ở Gia Định, đến đ}̀u năm 1959 chỉ còn 1 chi bộ duy nh}́t ở T}n 

Phú Trung; riêng huyện Hóc Môn năm 1954 có 100 đãng viên đến 

cuối năm 1958 chỉ còn 1 ngƣời; Gò Vấp, T}n Bình có 1.000 đãng viên 

chỉ còn 8 ngƣời. 

Ở miền Trung v| miền T}y Nam Bộ trong 6 th{ng đ}̀u năm 

1958, 16 chi bộ bị tan vỡ , 1.457 c{n b ộ đãng viên bị bắt và sát hại 

(trong đó có 2 tỉnh ủy viên, 26 huyện ũy viên, 33 chi ũy viên bị bắt, bị 

tù; 2 tỉnh ủy viên, 1 huyện ủy viên, 4 chi ủy viên bị giết). 

Ở hai tỉnh m| Mỹ - Diệm chọn làm “trọng điễm diệt c ộng” cũa 

miền Trung Nam Bộ l| Định Tƣờng (Mỹ Tho) v| Kiến Hòa (Bến Tre), 

tƣ̀ tháng 7 đến th{ng 9-1958, có 95 ngƣời bị bắt (trong đó có 2 tỉnh ủy 

viên, 2 huyện ủy viên, 13 chi ủy viên)1. Riêng Kiến Hòa trong 2 năm 

1957 - 1958, nhiều tĩnh ũy viên bị bắt . To|n bộ qu}̣n ủy viên qu}̣n Sóc 

Sải đều bị bắt, 2 qu}̣n Ch}u Th|nh v| Bình Đại số quận ủy viên bị bắt 

g}̀n hết . H}̀u hết các chi b ộ trong tĩnh bị tan râ , chỉ còn 16 chi bộ 

Đãng, mô̂i chi bộ có từ 3 đến 5 đãng viên. 

Ở Kiến Tƣờng trong 6 th{ng cuối năm 1958, 132 c{n b ộ, đãng 

viên bị bắt , thủ tiêu, mang đi m}́t tích . Ở Tr| Vinh , trong 2 th{ng có 

42 c{n bộ, đãng viên bị bắt. Ở An Giang, 21 c{n bộ (có 2 tỉnh ủy viên) 

bị bắt. Ở huyện Tri Tôn v| Tịnh Biên (An Giang), 13 chi bộ ho|n to|n 

bị tê liệt. 

Ở S|i Gòn - Chợ Lớn , tƣ̀ tháng 9 đến th{ng 12-1957, chính 

quyền Ngô Đình Diệm bắt 80 c{n b ộ, đãng viên trong đó có 7 c{n 

bộ Xƣ́ ũy , 5 th|nh ủy viên , 10 c{n b ộ th|nh ủy ... Đến cuối năm 

1957, qu}̣n 3 nội thành có  46 c{n b ộ, đãng viên bị bắt . Bí thƣ 

Th|nh ủy S|i Gòn - Chợ Lớn : Tr}̀n Quốc Thão bị bắt và đâ hy 

sinh trong lúc bị tra t}́n (ng|y 16-10-1957). Cuối năm 1958, Th|nh  

ủy S|i Gòn - Chợ Lớn chĩ còn 1 th|nh ủy viên , cơ sỡ h}̀u nh ƣ tan 

___________ 

1. Xem: Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ 

kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t.II, tr.177-178. 
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rã, 100 c{n b ộ đãng viên còn lại chĩ hoạt đ ộng đơn tuyến , nhiều 

ngƣời phãi rút ra đƣ́ng ch}n ỡ vùng ven đễ chĩ đạo tƣ̀ ngoài vào 

nội thành 1. 

Ở Bình Dƣơng, tƣ ̀60 cơ sỡ với 1.570 đãng viên năm 1955, chỉ còn 

28 chi bộ với 200 đãng viên năm 1959. 

B{o c{o của Xƣ ́ ủy Nam Bộ gƣĩ ra Bộ Chính trị Ban Ch}ṕ h|nh 

Trung ƣơng Đãng ng|y 11-10-19592 ghi nh}̣n: “Lƣc̣ lƣợng Đãng bị 

m}t́ r}t́ nhiều... Địch khủng bố mạnh, số bị băt́ bị m}t́ tinh th}ǹ tỷ lệ 

không nhiêù lắm, nhƣng số lộ phải bỏ chạy r}t́ nhiều. Vì v}̣y, đến nay 

mô̂i tỉnh đều có (nhiều) chi bộ bị tan rã... số chi bộ còn lại thì số đãng 

viên còn r}t́ ít (3-5 đồng chí...), ch}t́ lƣợng lại r}t́ non kém...”.  

“Số đãng viên l ộ, ta cho điều lắng, nhƣng vì nhiều lê , nh}́t là do 

kiễm soát ngày càng gắt gao cũa địch , việc điều lắng chĩ thƣ̣c hiện 

đƣợc một số ít, số đông là r}́t khó. Nhiều ngƣời chạy rồi phãi vê,̀ trốn 

loanh quanh trong xâ hoặc chạy t}̣p trung }̃n náu vào nhƣ̂ng nơi có địa 

hình hiểm trở. Có nơi có h|ng trăm đảng viên, c{n bộ, thanh niên trốn 

tr{nh nhƣ vậy3... V}́n đề điều lắng giãi quyết không nỗi. Tình hình đòi 

phải bảo vệ cơ sở c{ch mạng trong vùng căn cứ , bảo vệ khí thế c{ch 

mạng của quần chúng... phải có một chũ trƣơng đ}́u tranh thích hợp”. 

Trong 4 năm tƣ ̀năm 1955 đến năm 1958: 

Cả miền Nam tổn thất 9 ph}̀n 10 số cán b ộ đãng viên . Ở Nam 

Bộ khoảng 7 vạn c{n b ộ đãng viên bị đị ch giết ; g}̀n 90 vạn c{n b ộ, 

nh}n d}n bị bắt , bị tù đ|y , g}̀n 20 vạn bị tra tấn th|nh thƣơng tật , 

chỉ còn khoảng 5 ng|n so với 60 ng|n đảng viên trƣớc đó 4. 

___________ 

1. Ban Nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ Đãng th|nh phô:́ Lịch sƣ̃ Đãng bộ Thành phố 

Hô ̀Chí Minh, Nxb. Tỗng hợp Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 2000, t.II. 

2. Điêṇ sô ́67 của Xƣ́ ủy Nam Bô ̣gƣ̃i Bô ̣Chính trị ng|y 11-10-1959. 

3. Nhƣ̂ng nơi n|y tô ̃ chƣ́c th|nh nhƣ̂ng “làng rƣ̀ng”. Mặc dù bị 

Thƣờng trƣ̣c Xƣ́ ủy nghiêm khắc phê ph{n l| đƣa qu}̀n chúng v|o thê ́b}́t hơp̣ 

ph{p, nhƣng nhƣ̂ng “làng rƣ̀ng” v}̂n tôǹ tại v| ph{t triễn. 

4. Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh - trƣ̣c thuộc Bô ̣Chính trị: Tỗng kết 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 1995, tr.310. 
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Gia Định, Biên Hòa, mô̂i tỉnh chỉ còn 1 chi bộ. Bến Tre còn 162 

đãng viên, Mỹ Tho còn 92 đãng viên1. Kiến Tƣờng còn 3 đãng viên, 

khu Sài Gòn - Chợ Lớn còn khoãng 200 đãng viên. Tỉnh ủy Gia Định 

không còn một tĩnh ũy viên nào, Khu ũy Sài Gòn - Chợ Lớn chỉ còn 2 

Khu ủy viên2. 

Tƣ̀ sôi nỗi đ}́u tran h trong năm đ}̀u sau khi hòa bình l}̣p lại , 

phong tr|o đ}́u tranh của qu}̀n chúng ng|y c|ng giảm sút. Sƣ ̣đàn áp 

khủng bố khốc liệt của chính quyền Ngô Đình Diệm đi liền với nhƣ̂ng 

chủ trƣơng lừa mị mua chuộc, t{c động chiến tranh t}m lý cũa chúng 

đâ làm cho m ột bộ ph}̣n qu}̀n chúng m}́t phƣơng hƣớng đ}́u tranh . 

Tuy qu}̀n chúng yêu nƣớc v}̂n hƣớng về cách mạng , sục sôi căm thù 

trƣớc nhƣ̂ng tội ác cũa Mŷ - Diệm nhƣng trƣớc sƣ̣ tr}́n áp cũa Mŷ - 

Diệm, khí thế qu}̀n chúng lắng xuống, qu}̀n chúng phải chịu ẩn nh}̂n 

chờ thời. Ở h}̀u hết c{c vùng th|nh thị, nông thôn, qu}̀n chúng buộc 

phải treo cờ quốc gia , ảnh Ngô Đình Diệm , d{n khẩu hiệu tố c ộng, 

thanh niên bị bắt ép vào lính, v|o c{c tỗ chƣ́c của Ngô Đình Diệm nhƣ 

Thanh niên cộng hòa, Tƣ̣ vệ hƣơng thôn ..., phải sắm gậy g ộc, trống 

mõ, d}y thƣ̀ng đi cùng bọn ác ôn càn vào rƣ̀ng , lùm bụi để v}y bắt 

c{n bộ c{ch mạng, phải đ{nh mõ b{o đ ộng khi có ngƣời  lạ đến xóm 

ấp, đến nh|. Không khí lo sợ, nghi kỵ nhau không rõ ai tốt, ai x}́u r}́t 

nặng nê.̀ 

Ở Bến Tre , một bà mẹ có con là cán b ộ c{ch mạng; nƣ̃a đêm con 

lẻn về thăm mẹ , b| mẹ ôm con khóc , rồi trút v ội lon gạo vào bị cũa  

con, xô con chạy đi; sau đó đợi đến khi con đi một quâng xa thì đánh 

mõ b{o động. 

Lƣ̣c lƣợng c{ch mạng bị tỗn th}́t nghiêm trọng, không thê ̃ l|m 

nòng cốt cho phong tr|o quần chúng đấu tranh . Một số cán bộ 

___________ 

1. Viện Nghiên cƣ́u chũ nghîa Mác - Lênin và tƣ tƣỡng Hồ Chí Minh : 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam , Nxb. Chính trị quốc gia , H| Nội , 1995, t. 2, 

tr. 95. 

2. Bô ̣ Quốc phòng - Qu}n khu 7: Lịch sƣ̃ Bộ Chỉ huy Miền 1961-1976, 

Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2004, tr. 61. 
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đãng viên giảm sút ý chí c{ch mạng, giảm sút lòng tin v|o sƣ ̣lãnh đạo 

của cấp trên , v|o khả năng của phong tr|o đấu tranh chính trị đơn 

thu}̀n. Nhiều ngƣời thụ động, th}̣m chí m}́t ý chí chiến đ}́u , xuôi tay 

để cho lính Ngô Đình Diệm bắt. C{ biêṭ có 1 huyện ũy viên cũa 1 tỉnh 

ở miền Đông bị 1 tên tề xâ bắt . Tên này đi xe đạp , có 1 kh}̃u súng 

mútcơtông cột ỡ đòn dông xe đạp . Thế mà anh  xuôi tay ngồi yên ở 

sau lƣng tên tê ̀ để cho hắn đạp xe đƣa về  trụ sỡ, chịu ngồi tù. Ở 

nhiều tỉnh, nhiều c{n bộ có súng khi bị địch v}y ráp, phải giấu súng 

chịu bị bắt chớ không nổ súng chống  trả, sợ vi phạm chủ trƣơng 

“không đ}́u tranh vũ trang” cũa Đãng. 

Năm 1954, công tác binh v}̣n r}́t hiệu quã . Ở Đặc khu An Phƣớc  

(Rạch Gi{), Ban Binh v}̣n tỉnh bố trí đƣợc 95 cơ sỡ nội tuyến trong số 

130 lính của “Đại đ ội Áo đen” . Trƣớc hành đ ộng man rợ cũa  L}m 

Quang Phòng, anh em đề nghị c}́p trên cho phép nỗi d}̣y diệt to|n bộ 

đặc khu rồi kéo vê ̀rƣ̀ng l}̣p căn cƣ ́chống Mỹ - Diệm. Nhƣng đề nghị 

ấy không đƣợc chấp thuận . Sau đó anh em bị bọn ác  ôn ph{t hiện, 

ph{ vơ̂ tỗ chƣ́c hoặc giết chết nhƣ c{c anh Ho|ng Tùng Lĩnh , Tr}̀n 

Danh...1. Ở Trung đo|n 32 (Sƣ đoàn 13, sau đỗi tên th|nh sƣ đoàn 21) 

đóng ở căn cƣ ́Tua Hai, cơ sỡ nội tuyến kh{ đông, cũng xin đƣợc nổi 

d}̣y diệt căn cƣ́ này , nhƣng cûng không đƣợc  c}́p trên ch}́p thu}̣n. 

Vê ̀ sau Mỹ - Diệm nghi có nội tuyến, ra lệnh chuyễn đỗi, ph}n tán..., 

cho nên đ}̀u năm 1960 khi cách mạng  tỗ chƣ́c tiến công căn cƣ ́n|y, 

nội tuyến còn lại r}́t ít. 

Trong các nhà tù , trại giam của Mỹ - Diệm, trƣớc sƣ̣ tra t}́n , đọa 

đày, truy bƣ́c về tƣ tƣỡng , sƣ̣ ph}n hóa trong tù nh}n chính trị  cũng 

diê̂n ra phƣ́c tạp. Một số chịu không nỗi, khu}́t phục, khai báo , cam 

chịu ch|o cờ “quốc gia” , học tập tố c ộng; một số ch}́p nh}̣n làm việc 

cho chúng, đàn áp lại anh em tù . Số kiên trung b}́t  khu}́t v}̂n tồn tại 

nhƣng ng|y c|ng hao mòn. 

___________ 

1. Kiên Giang kháng chiến chống Mỹ, Nxb. Văn hóa S|i Gòn, 2008, tr.43. 
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Nhìn chung, phong tr|o đ}́u tranh của qu}̀n chúng giảm hẵn 

sƣ́c tiến công, đang có nguy cơ bị triệt tiêu. 

Trong thời gian dài , lƣ̣c lƣợng đãng viên trung kiên v}̂n bám 

qu}̀n chúng , sống với d}n , chịu đựng gian khổ , nằm bờ ngủ bụi để 

lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Mỹ - Diệm. Nhƣng khỗ t}m 

lớn nh}́t cũa số đãng viên này là sƣ̣ giằng xé giƣ̂a hai sƣ́c ép m ột 

bên là phãi hành đ ộng, phải lãnh đạo quần chúng chống trả quyết 

liệt sƣ̣ tàn b ạo của Mỹ - Diệm, một bên là kỹ lu}̣t Đãng chƣa cho 

phép kết hợp vũ trang đ{nh lại . Một số cán bộ đãng viên bị thi hành 

kỷ luật m ột cách oan uỗng trong m ột số cu ộc dùng bạo lƣ̣c chống 

trả lại bọn {c ôn . 

Điều kỳ diệu cũa mã nh đ}́t Nam B ộ l|, trong hoàn cãnh cƣ̣c kỳ 

khó khăn đó , đại đa số qu}̀n chúng v}̂n giƣ̂ vƣ̂ng tinh th}̀n cách 

mạng. Nhiều gia đình v}̂n nuôi gi}́u cán b ộ c{ch mạng, đào h}̀m bí 

m}̣t, l|m v{ch đôi ngay trong nh| cho c{n bộ ẩn trú, ng|y đêm cung 

c}́p cơm nƣớc qu}̀n áo cho cán bộ, d}̂n đƣờng cho cán bộ đi công tác, 

ch}́p nh}̣n tù đày, hy sinh đễ bão vệ cán bộ. Ở nhiều nơi, bọn {c ôn đi 

ruồng bố, ph{t hiện đƣợc hầm bí mật , chúng đã xả súng bắn luôn cả 

chủ nh|. Ở Bến Tre, bọn {c ôn tìm bắt chồng, con của Tr}̀n Thị Kê ́m| 

không đƣợc. Chúng bắt b| tra t}́n đễ tìm ra nơi ỡ cũa chồng , của con 

b|. B| chỉ thẳng v|o ngực mình : “Chồng con tao ở trong tim tao đ}y 

nè!”. Chúng đa ̂giết b|1. Nhƣ̂ng gƣơng hy sinh cao quý tƣơng tƣ ̣nhƣ 

v}̣y diê̂n ra không ít. 

Có thể nói, với quốc sách tiêu diệt cộng sãn bằng nhƣ̂ng thũ đoạn 

cƣ̣c kỳ t|n bạo v| th}m độc, trong khoảng thời gian tƣ ̀năm 1956 đến 

năm 1958 Ngô Đình Diệm đa ̂ tạm thời đạt đƣợc kết quả nhất định. 

Đúng nhƣ nh}̣n xét của Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh, “cách 

mạng miền Nam bị dìm trong biễn m{u”. 

___________ 

1. Tr}̀n Thị Kế, sinh năm 1909, ở xã Hƣng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre, hy sinh đ}̀u năm 1959. 
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IV. TƢ́C NƢỚC VƠ̂ BỜ 

Đê ̃ tồn tại trƣớc sƣ ̣đàn {p, khủng bố khốc liệt của Mỹ - Diệm, 

trong lƣ̣c lƣợng cách mạng và trong qu}̀n chúng , v}́n đề đặt ra là 

phải tìm c{ch đối phó để sống còn , đó là hành động tƣ̣ vệ mang tính  

qu}̀n chúng rộng rãi ở Nam Bộ. 

Hoạt động tƣ̣ vệ ỡ cơ sỡ tiến đến vû trang có tỗ c hƣ́c diê̂n ra qua 

hai thời kỳ: 

1. Hoạt đ ộng vû trang tƣ̣ vệ tƣ̀ giƣ̂a năm 1956 đến cuối 

năm 1957 

Đứng trƣớc sự đ|n {p , giết hại dâ man cũa chính quyền Mŷ - 

Diệm, trong qu}̀n chúng và cơ sỡ cách mạng địa phƣơng đâ xu}́t hiện 

c{c hình thức vũ trang tự vệ , diệt ác ôn , chống địch đàn áp , bảo vệ 

quyền lợi ruộng đ}́t đâ đƣợc chính quyền cách mạng c}́p trong kháng 

chiến chống Pháp . Ở vùng sông nƣớc nhƣ miền T}y , miền Trung 

Nam Bộ, hình thức phổ biến l| cảnh c{o bọn {c ôn bằng “hom thùng” 

(còn gọi l| “hom lờ” ): Thanh niên ỡ xâ Phú Mŷ , huyện Cái Nƣớc (C| 

Mau), ở Gi{ Rai (Bạc Liêu ) nghĩ ra kiểu dùng thùng thiếc 20 lít 

(thƣờng dùng đƣ̣ng d}̀u lƣ̃a ), đục cắt thành cái lờ có  hom bén nhọn , 

b}́t thình lình chụp lên đ}̀u tên ác ôn. Kẻ bị trừng trị, không thễ tƣ̣ gơ̂ 

“hom thùng” ra khõi đ}̀u đƣợc , nhƣng không biết ai là ngƣời cãnh 

c{o hắn để bắt bớ , trả thù. Cao hơn một mƣ́c là dùng tay không “ôm 

hè”, tr}́n nƣớc đến chết, trong thanh niên gọi cách trƣ̀ng trị đó là “rút 

giò”. Việc trƣ̀ng trị bí m}̣t này cũa qu}̀n chúng làm nhiều tên ác ôn 

phải kinh sợ, không dám tiếp tục g}y tội ác, có tên trốn biệt. Ở một số 

địa phƣơng , qu}̀n chúng tƣ̣ đ ộng thành l}̣p các đ ội vû trang , núp 

dƣới danh nghîa đ ội d}n canh, đội chống tr ộm cƣớp , đội chống 

thủy, hỏa, đạo tặc , hoặc các h ội biến tƣớng nhƣ h ội đá banh , vạn 

c}́y, v}̀n, đỗi công , v.v. hoặc sƣ̃ dụng ngay hình th ức tổ chức tự 

vệ, hƣơng thôn , đƣợc trang bị g}̣y g ộc, d}y thƣ̀ng ... C{c đ ội này 

khi phát hiện bọn ác ôn , chỉ điểm , th{m b{o th}m nhập thôn xóm  
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thì đánh mõ, gõ nồi xoong b{o động, hô ho{n có ăn cƣớp, xông ra 

trƣ̀ng trị. C{c tỗ chƣ́c vũ trang tƣ ̣vê ̣ra đời ở nhiều địa phƣơng, nh}́t 

l| ở miền T}y , d}̀n d}̀n có đoàn viên thanh niên lao đ ộng làm nòng 

cốt, l| hình thức có hiệu quả để chống {c ôn x}m nhập địa phƣơng , 

lùng bắt c{n b ộ, bắt lính, chống bọn cƣớp đ}́t , tăng tô, x{o canh; giải 

tho{t c{n bộ c{ch mạng bị chúng bắt. Một số nơi có tỗ chƣ́c vũ trang 

tƣ ̣vê ̣mạnh trỡ th|nh nhƣ̂ng “lôm”, “túi” l|m nơi l{nh né cho c{n bộ 

c{ch mạng bị lộ. 

Tuy ở một số nơi việc trƣ̀ng trị {c ôn thiếu c}n nhắc v| bị c}́p trên 

phê phán, uốn nắn nhƣng nhìn chung phong trào đƣợc c}́p ũy  cơ sỡ, 

c}́p huyện đồng tình... Còn c}́p tỉnh ủy hoặc liên tỉnh ủy thì thƣờng lờ 

đi v| cho qua. 

V|o cuối năm 1956, khi các lƣ̣c lƣợng vû trang giáo phái h}̀u nhƣ 

tan rã ho|n to|n, thì phong tr|o vũ trang tƣ ̣vê ̣ph{t triễn kh{ mạnh, 

h|ng chục tỗ, tiễu đội, trung đội vũ trang t}̣p trung ở miền T}y, miền 

Trung v| một số ít ở miền Đông Nam Bộ đa ̂đƣợc th|nh lập, nh}́t là 

sau khi Đề cƣơng cách mạng miền Nam (do Lê Du}̃n soạn thão ) đƣợc 

đƣa ra trong Hội nghị Xƣ́ ũy vào cuối năm 1956, cùng với “Đê ̀{n vũ 

trang tuyên truyền”. 

Ở miền Tây Nam Bộ có nhiều đơn vị mang danh nghĩa “giáo 

ph{i” hoặc liên qu}n chống Mỹ - Diệm: 

- Tiễu đoàn Lý Thƣờng Kiệt hoạt đ ộng ỡ vùng Trà Ôn , Sa Đéc , 

L}́p Vò. 

- 4 tiễu đoàn Ngô Sỡ, Đinh Tiên Ho|ng, Th|nh Long, Th}́t Sơn 

(danh nghĩa trung đoàn Lê Quang Vinh) ở Rạch Gi{. 

- Liên qu}n chống Mŷ  - Diệm 4 đơn vị c}́p tiễu đoàn mang tên : 

Quang Trung , Lê Lợi , Nguyê̂n Trung Trƣ̣c , Phan Đình Phùng . C{c 

đơn vị này hoạt đ ộng chũ yếu ỡ các huyện Ô Môn , Phụng Hiệp , 

Ch}u Th|nh, Long Mỹ (C}̀n Thơ). 

- “Tiễu đoàn Đinh Tiên Ho|ng” th|nh l}̣p ở Sóc Trăng. 

Ở miền Trung Nam B ộ, Liên tĩnh ũy cho phép các tĩnh móc số vû  

khí chôn gi}́u lên th|nh l}̣p c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang mang danh nghîa 

gi{o ph{i. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

124 

 

- C{c tiểu đo|n Quang Huy (danh nghîa Cao Đài ), Lê Quang 

(danh nghĩa Bình Xuyên) ph{t triễn th|nh hai tiễu đoàn 6, 8 

Long An. 

- Tiễu đoàn Phƣớc Dƣ sau ph{t triễn th|nh tiễu đoàn 504 

Kiêń Tƣờng. 

- Lƣ̣c lƣợng vû trang tƣ̣ vệ dƣới danh nghîa “B ộ đội Hòa Hão tƣ̣  

do”, qu}n đội Th}́t Sơn hoạt động ở An Giang tƣ ̀năm 1957. 

- Ở Gò Công có đại đ ội Bình Xuyên , ở Mỹ Tho có 2 đại đội, một 

hoạt động ỡ Cái Bè , Cai L}̣y , Ch}u Thành , một hoạt đ ộng ỡ Hƣng  

Thạnh, T}n Hòa Đông, Phú Mỹ. 

Ở miền Đông Nam Bộ có đại đội Cao Đài Liên minh 25 do đañg viên 

Nguyê̂n Th|nh S{ng chỉ huy, trang bị mạnh (102 súng), đánh tr}̣n  

Bến Củi (th{ng 5-1957) thắng lợi. 

Trong thƣ̣c tế , ph}̀n lớn chiến sî trong lƣ̣c lƣợng vû trang mang 

danh nghîa giáo phái đều là nòng cốt cách mạng , xu}́t t h}n tƣ̀  giai 

c}́p nông d}n do Đãng lãnh đạo, còn số t|n qu}n gi{o ph{i hầu hết tan 

rã hoặc đ}̀u h|ng địch. 

Xƣ ́ủy chủ trƣơng khôi phục c{c căn cƣ ́lớn ở miền Đông Nam Bộ 

nhƣ chiến khu Đ , chiến khu Dƣơng Minh Ch}u (th{ng 1-1957) đồng 

thời x}y dƣ̣ng m ột số đơn vị t}̣p trung do Nguyê̂n Hƣ̂u Xuyến chĩ 

huy, với 5 đại đội nòng cốt l}́y tƣ̀ miền T}y và miền Trung Nam Bộ. 

Ở Rƣ̀ng S{c, số chiến sĩ vƣợt ngục T}n Hiệp (Biên Hòa) th|nh lập 

đại đội 12 (do lúc th|nh l}̣p có 12 chiến sĩ cốt c{n). 

Thƣ̣c tê ́c{c đơn vị “tiễu đoàn”, “đại đội” lúc đó qu}n số không đũ, 

nếu l| tiễu đoàn, đại đội ph}̀n lớn nhằm hƣ trƣơng thanh thê.́ 

Cuộc nỗi d}̣y phá khám T}n Hiệp ngày 2-12-1956 l| một trong 

nhƣ̂ng vụ “xé rào” cũa đãng b ộ địa phƣơng . Tại nh| tù T}n Hiệp 

(chính quyền Ngô Đình Diệm gọi l| “Trung t}m Huấn chính” , sau 

đỗi lại là “Trung t}m cãi hu}́n” ), số tù nh}n lên đến 2.368 ngƣời 

trong đó có hơn 300 đãng viên , c{n b ộ kh{ng c hiến cû và nhiều 

nh}n sî , trí thức nhƣ : nh| gi{o Lê Văn Huấn , kỹ sƣ Lê Văn Thả , 

c{c nh| b{o , nh| văn Dƣơng Tử Giang , Nguyê̂n Văn Mạ i, 
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Tr}̀n Ngọc Sơn, Lý Văn S}m, [i Lan, b| Phạm Văn Lạng, nh| gi{o 

Nguyê̂n Thị Tú, v.v.. Trong anh chị em tù có hai suy nghĩ kh{c nhau : 

một là chờ mân hạn “c}u lƣu” ra tù sống hợp pháp hoạt đ ộng, hai là 

dùng bạo lực tự giải tho{t. Nắm đƣợc tinh th}̀n cũa bãn Đề cƣơng cách 

mạng miền Nam, đãng ũy nhà tù vạch kế hoạch dùng bạo lực tho{t tù. 

Sau khi đƣợc sƣ̣ ch}́p thu}̣n cũa Ban Binh v}̣n Xƣ́ ũy , anh chị em đâ 

thƣ̣c hiện kế hoạch thành công , 462 tù nh}n tho{t ra đƣợc , đem theo 

47 súng, có 22 hy sinh, trong đó có nha ̀b{o Dƣơng Tƣ ̃Giang. 

Đầu năm 1957, Ban địch tình Xƣ́ ũy và Liên tĩnh ũy miền  Đông 

chủ trƣơng {m s{t Ngô Đình Diệm trong dịp Ngô Đình Diệm lên 

Buôn Ma Thuột dƣ̣ lê̂ khai mạc H ội chợ. H| Minh Trí (tƣ́c Phan Văn 

Điền) v| Nguyễn Thị Thanh đƣợc giao nhiệm vụ n|y . Cuộc ám sát 

diê̂n ra ngày 22-2-1957 không thành công chĩ có B ộ trƣỡng B ộ Cải 

c{ch điền địa bị thƣơng nặng , nhƣng đó là đòn cãnh cáo , g}y tiếng 

vang trong nh}n d}n và gieo hoài nghi (chính quyền Ngô Đình 

Diệm cho là do giáo phái th ực hiện), khoét s}u m}u thuẫn trong n ội 

bộ đối phƣơng. 

Tuy nhiên chũ trƣơng hoạt đ ộng vû trang tƣ̣ vệ chƣa đƣợc sƣ̣ 

nh}́t trí trong Xƣ ́ủy Nam Bộ. 

Ngay trong kỳ họp Xƣ́ ũy đ}̀u năm 1957 do Bí thƣ Xƣ́ ũy Lê 

Du}̃n chũ trì , trong nội bộ Xƣ́ ủy đã có ý kiến kh{c nhau về Đề {n 

vũ trang tuyên truyền 1. Một số xƣ́ ũy viên cho rằng “cách mạng 

chƣa làm vû trang nó đâ khũng bố tàn sát nhƣ v}̣y , nay làm vû 

trang nó sê có cớ bắn giết cán b ộ v| quần chúng còn mạnh mẽ hơn”. 

Bí thƣ Xứ ủy phải dung hòa : “Ta cƣ́ làm thƣ̃ , dọ dẫm , vƣ̀a l|m vừa 

rút kinh nghiệm” 2. 

___________ 

1. Nội dung cũa Đề án vû trang tuyên truyền nêu : “Hoạt động vû trang 

tuyên truyền là x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng cách mạng , đ}̃y mạnh phong trào  đ}́u 

tranh chính trị nhằm l}̣t đô ̃Mỹ - Diêṃ, hòa bình thống nh}́t đ}́t nƣớc, giƣ̂ 

vƣ̂ng tinh th}̀n nh}n d}n và uy thế chính trị trong vùng căn  cƣ́, tạo lƣ̣c 

lƣợng dƣ̣ trƣ̂ v| thế căn cƣ́ của ta sau n|y”. 

2. Theo Nguyê̂n Minh Đƣờng: Cuối đời nhìn lại, Sđd, tr. 276. 
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PHẠM HỮU LẦU 

(1906−1959) 

Quyền Bí thƣ Xứ ủy Nam Bộ 

(1957) 

 

Sau khi Lê Du}̃n ra Bắc (cuối tháng 

4-đ}̀u th{ng 5-1957), Phạm Hƣ̂u L}̀u 

thay lam̀ Quyền Bí thƣ Xƣ ́ủy1. 

Trong thời gian n|y một số hoạt 

động diệt  {c, th{m b{o, nhƣ vụ diệt 

viên qu}̣n trƣỡng  {c ôn Nguyê̂n 

Trung Long của quận  Ch}u Th|nh 

Định Tƣờng, cùng với giọng điệu thêu 

dệt của Bộ m{y thông tin cũa  chính 

quyền Diệm “Việt cộng tỗ chƣ́c đánh  

giao thông chiến”, đa ̂khiến một số ũy  

viên Thƣờng trƣ̣c Xƣ ́ ủy phê ph{n 

nặng nê ̀ c{c Liên tỉnh ủy (nh}́t l| 

Liên tĩnh ủy miền Trung Nam Bộ), c{c 

tỉnh ủy l|  “phiêu lƣu, manh động”, 

thi h|nh kỷ lu}̣t một số vụ nỗi d}̣y nên 

phong tr|o tƣ̣ vê ̣vũ trang có sa sút. 

Ở miền Đông, Bí thƣ Liên tỉnh ủy giải thê ̃C.20 T}y Ninh, đơn vị 

vũ trang ra đời đ}̀u tiên sau vụ binh biến của tiễu đoàn 20 Cao Đài  

Liên minh 25, anh em chôn gi}́u súng v| ph}n t{n nhỏ vê ̀ căn cƣ́  

Dƣơng Minh Ch}u l|m r}̂y tƣ ̣nuôi sống. 

Vụ nổi dậy ở Trảng Cỏ (T}y Ninh ) năm 1958 bị Thƣờng trực 

Xƣ́ ũy thi hành kỹ lu}̣t cã Ban Thƣờng vụ Tĩnh ũy 2. C{c vụ hoạt 

động vû trang ỡ miền T}y nhƣ diệ t tề ỡ Giá Rai (Bạc Liêu ) cũng bị 

thi hành kỹ lu}̣t . 

Ở Mỹ Tho , Bến Tre , An Giang , C}̀n Thơ , Sóc Trăng , Tr| Vinh , 

Vĩnh Long... c{c đơn vị vũ trang hạn chế hoạt động, bị Ngô Đình Diệm 

___________ 

1. Phó Bí thƣ Xƣ́ ủy Phạm Hƣ̂u L}̀u thay Lê Du}̃n l|m Quyền Bí thƣ 

(1957). Nguyê̂n Văn Linh về l|m Quyền Bí thƣ Xƣ́ ủy cuối năm 1957. 

2. Về vụ Trảng Cỏ, sau đo ́ Bí thƣ Xƣ́ ủy Nguyê̂n Văn Linh đâ quyết 

định xóa kỷ lu}̣t. 
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truy diệt nên bị thiệt hại nặng1. Ở vùng ven S|i Gòn - Chợ Lớn - Gia 

Định, phong tr|o cũng bị tỗn th}́t, nặng nh}́t l| Củ Chi. 

Tuy nhiên, ở nhiều địa phƣơng đƣợc Tỉnh ủy, Liên tỉnh ủy l|m 

ngơ, phong trào tƣ̣ vệ vû trang v}̂n tiếp tục phát triễn với nhiều dạng 

kh{c nhau. 

Phƣơng án “cƣ́ làm rồi báo” tƣơng đối phỗ biến , nhƣ vụ diệt ác 

ôn ỡ C}̀n Giu ộc (Long An), sau khi hành động, Bí thƣ Huyện ủy  Hai 

Hƣỡng lên b{o c{o Tỉnh ủy v| tƣ ̣nh}̣n kỷ lu}̣t, Bí thƣ Tỉnh ủy  l|m 

ngơ, mặc nhiên đồng tình. 

Trong qu}̀n chúng , nh}̣n thƣ́c cũa ngƣời d}n bình thƣờng về sƣ̣  

không phù hợp của đƣờng lối đ}́u tranh chính trị đơn thu}̀n đâ thễ 

hiện khá sớm . Một lâo nông ỡ Gia Định nói thẵng với cán b ộ c{ch 

mạng đến nh|: “Nếu tụi b}y bàn  c{ch đ{nh thì tao nghe , còn cứ tiếp 

tục nói đấu tranh hòa bình thì tụi b}y đi đi” 2. B| con lý giải : “Đ}́u 

tranh chính trị hòa bình với bọn này chĩ có cƣ̃a huề (hòa) với cƣ̃a 

thua!”. Ở xã Phƣớc Vinh (xã căn cứ của T}y Ninh ), một bà má đang 

nghe Đài “Tiếng nói Việt Nam”, nói v|o chiếc m{y thu thanh “Bác Hồ 

ơi! D}n miền Nam bị Ngô Đình Diệm giết nhiều quá rồi ! B{c cho bộ 

đội về đánh địch , cƣ́u miền Nam” . “Bà con  xã căn cƣ ́n|y l|m bản 

kiến nghị với 150 chƣ ̂ký, ghi rõ họ tên nhờ 2 đồng chí phụ trách An 

ninh khu căn cƣ́ Xƣ́ ũy là Năm Nguyên v| Mƣời Gồng gỡi ra Trung 

ƣơng v| Hồ Chủ tịch xin phép đƣợc vũ trang đánh địch”3. 

___________ 

1. Đơn vị 514 của Mỹ Tho chỉ còn 8 ngƣời, dạt về Kiến Phong (Đồng 

Th{p Mƣời ), Tiễu đội T}n Hòa Đông không liên lạc đƣợc với Tĩnh ũy Mŷ 

Tho, nằm im không hoạt động . To|n Ban chỉ huy tiểu đo|n 2 Kiến Phong  

gồm nhƣ̂ng chiến sĩ gan góc, đánh giặc giỏi, nhƣng vì không đƣợc phép nỗ 

súng nên bị bắt sống ở Đồng Th{p Mƣời cuối năm 1957 (Nguyê̂n Minh 

Đƣờng: Cuối đời nhìn lại, Sđd, tr. 285). 

2. Theo lơì kê ̃của Nguyên̂ Văn Linh, nguyên Bí thƣ Trung ƣơng Cục. Lƣu 

trƣ̂ tại Ban Nghiên cứu Lịch sƣ̃ Đãng Th|nh ủy Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh. 

3. Truyền thống cách mạng xã Phƣớc Vinh - huyện Châu Thành (Tây Ninh), Ban 

Tỗng kêt́ chiêń tranh tỉnh T}y Ninh xu}́t bản, 1985. 
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Sƣ ̣hình th|nh tƣ ̣ph{t “làng rƣ̀ng” ở miền T}y tƣ ̀cuối năm 1957 l| 

điễm nỗi b}̣t cũa thời kỳ này . Miền T}y Nam B ộ có rừng đƣớc Nam  

C| Mau v| rƣ̀ng tr|m U Minh l| căn cƣ ́c{ch mạng thời kh{ng chiến 

chống Pháp. Nay trƣớc sƣ̣ đàn áp , khủng bố của địch , h|ng ng|n, rồi 

h|ng chục ng|n ngƣời lần lƣợt kéo v|o hai khu rừng ấy lúc đầu chỉ l| 

nhƣ̂ng túi b}́t hợp pháp lẽ te,̃ sau trỡ thành làng, gọi l| “l|ng rừng C| 

Mau”. Đến năm 1958 đâ có 19 l|ng rừng ở nhiều huyện với h|ng 

trăm }́p. L|ng rừng đƣợc bố phòng chặt chẽ theo kiểu  xã chiến đ}́u, 

liên ho|n với nhau. Mô̂i l|ng có đội du kích gồm tƣ̀ 40 đến 60 đội viên, 

có lò rèn sản xu}́t vũ khí. Thoạt đ}̀u l|ng rƣ̀ng chĩ có yêu c}̀u tƣ̣ vệ , 

nhƣng đễ tồn tại l}u dài , yêu c}̀u quãn lý xâ h ội đƣợc đặt ra ... Tƣ̀ đó 

mô̂i làng có Ban Quãn trị do chi b ộ Đãng lânh đạo (gồm nhƣ̂ng đãng 

viên bị lộ rút v|o đ}y), có dự trữ gạo, muối đũ ăn nhiều tháng nếu bị 

bao v}y. Ban Quãn trị tỗ chƣ́c d}n thành nhƣ̂ng đội sản xu}́t đánh bắt 

tôm, c{, săn thú rƣ̀ng, chăn nuôi, l|m ruộng r}̂y ỡ ngoài rƣ̀ng ... Mô̂i 

l|ng đều có liên hệ với b| con còn  ở xóm ấp cũ tạo nên thê ́hô̂ trợ 

nhau giƣ̂a vùng căn cƣ ́v| vùng còn bị chính quyền S|i Gòn kềm kẹp. 

Trong làng có tỗ chƣ́c trạm y tế , trƣờng học, hoạt động văn nghệ, vui 

chơi giãi trí theo kiễu đời sống  mới nhƣ thời kh{ng chiến chống Ph{p. 

Qu}n đội S|i Gòn nhiều l}̀n tỗ chƣ́c càn quét nhằm diệt “làng rƣ̀ng” 

nhƣng đều th}́t bại. 

Có l}̀n ở huyện Đầm Dơi (C| Mau), Mỹ - Diệm huy động h|ng 

ng|n tự vệ hƣơng thôn có súng ống , g}̣y g ộc kéo vào m ột “làng 

rƣ̀ng”. Du kích trong l|ng xông ra đối mặt với chúng. Một du kích giơ 

cao kh}̃u súng nói lớ n: “Các anh chớ vào , chúng tôi có súng đ}y !”. 

Viên chĩ huy nói : “Nó có súng nhƣng không có đạn !”. Một du kích 

liền bắn chỉ thiên một ph{t. Tên {c ôn lại nói: “Nó có đạn mà không 

d{m bắn đ}u, vì nó thi h|nh Hiệp định Genève m|!”. Nói xong tên {c 

ôn xông v|o. L}̣p tƣ́c một du kích nhảy đến dùng mã  t}́u chém bay 

đ}̀u tên {c ôn. Bọn còn lại hốt hoảng xô nhau bõ chạy khỏi rƣ̀ng1. 

___________ 

1. Tỉnh ủy Minh Hải: Minh Hải 30 năm chiến tranh giải phóng, 1945- 

1975, Nxb. C| Mau, 1986, tr. 121-123. 
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Việc l}̣p v| ph{t triễn “làng rƣ̀ng” bị Thƣờng trƣ̣c Xƣ ́ ủy phê 

bình, đề nghị Liên tỉnh ủy miền T}y kiểm điểm Tỉnh ủy C| Mau vì đã 

“đƣa d}n vào thế b}́t hợp pháp”. Tuy nhiên, Liên tĩnh ũy miền T}y lờ 

đi, không xƣ ̃lý. 

Sau n|y, Tỗng Bí thƣ Lê Du}ñ đa ̂ đánh gi{: “Khi địch đƣa m{y 

chém đi khăṕ miêǹ Nam, đƣa sƣ ̣t|n bạo của ph{t xít đến cùng cƣ̣c thì 

ở Minh Hải n|y (trƣớc l| tỉnh C| Mau) có h|ng chục vạn thanh niên 

v|o rƣ̀ng U Minh. Một không khí c{ch mạng lại bùng lên; chính thực tế 

đó cũa Minh Hải (C| Mau) đâ giúp cho Trung ƣơng th}ý rõ cần phải 

v| có thê ̃ph{t động qu}ǹ chúng vùng d}ỵ đ}ú tranh”1. 

Tƣơng tƣ ̣ “làng rƣ̀ng” l| nhƣ̂ng “túi b}t́ hợp ph{p”, “lôm du 

kích” hay “địa b|n phòng ngƣ”̣ ở bƣng biêǹ Đồng Th{p Mƣời, Đức 

Hòa, chiêń khu Dƣơng Minh Ch}u, căn cƣ ́Long Nguyên, chiêń khu Đ, 

Rƣ̀ng S{c, Hăć Dịch..., lùm bụi giƣâ nông thôn s}u, hay h}m̀ bí mật, 

nh| v{ch đôi ở vùng d}n cƣ (gọi l| căn cƣ ́nh}n t}m). V}̣n dụng sƣ ̣chỉ 

đaọ của Liên tỉnh ủy miêǹ Trung, ở Đồng Th{p Mƣời có nhƣ̂ng khu 

vƣc̣ gọi l| “địa b|n phòng ngƣ”̣ có “vòng ngo|i” với hệ  thống b{o 

động bằng d}y giăng kíp nỗ, v| “vòng trong” với h}̀m, hố chông, lƣụ 

đaṇ g|i. Có tr}ṇ địa phòng ngƣ ̣ có căḿ bảng hình đ}ù l}u, xƣơng 

chéo, kèm kh}ũ hiêụ binh v}̣n, t}t́ cả chỉ nhằm mục tiêu tƣ ̣vê ̣bằng 

cảnh c{o đối phƣơng, hạn chê ́nỗ súng. Nhƣ̂ng khu n|y d}ǹ trỡ th|nh 

căn cƣ ́của c}ṕ ủy xã, huyện, cả Liên tỉnh ủy Trung Nam Bộ cũng có 

lúc phải rời v|o đ}y. Ở vùng s}u Đồng Th{p Mƣời có một số đoaǹ 

viên thanh niên lao động do một đãng viên trẻ, l| bí thƣ đoàn xã chỉ 

huy, tƣ ̣ t}̣p hợp th|nh một nhóm b{ n vũ trang gồm cả thanh niên 

trốn lính nh}p̣ v|o l|m du kích. Họ trƣ̀ng trị bọn m}ṭ b{o v| tê ̀{c ôn 

bằng g}ỵ tr}m b}̀u; d}n đặt tên cho nhóm n|y l| “bộ đội tr}m b}̀u”. 

Thƣờng nhƣ̂ng “túi b}́t hợp ph{p” cũng l| nơi ra đời c{c đơn vị 

vũ trang. 

___________ 

1. Tỉnh ủy Minh Hải : Minh Hãi 30 năm chiến tranh giãi phóng, 1945- 1975, 

Sđd, tr. 123. 
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Ở chiến khu Đ có căn cƣ ́của Tr}̀n Văn Quỳ (Chín Quỳ, một cán 

bộ qu}n sƣ̣ cũa Biên Hòa thời chống Pháp ) có cơ sở sản xuất , hoạt 

động diệt ác , quy t}̣p nhiều ngƣời kháng chiến cû và tƣ̀ nơi đ}y  ra 

đời đơn vị tiền th}n của đại đội 250 Biên Hòa. 

Ở Thủ D}̀u Một, có căn cƣ ́của đãng “Rƣ̀ng Xanh”, đƣợc Tỉnh ủy 

cƣ ̃đãng viên th}m nh}̣p, tuyên truyền lý tƣỡng c{ch mạng cho nhóm 

giang hồ hảo hớn n|y... 

Ở Rƣ̀ng S{c, có căn cƣ ́ của Tỉnh ủy, của ngƣời kh{ng chiến cũ 

Chợ Lớn, xu}́t hiện nhiều xƣỡng sƣ̃a chƣ̂a súng, “rờ sạc” đạn, l|m 

súng “ngƣ̣a trời”1... 

Tuy nhiên , cũng có những c{i túi chỉ l| nơi tạm lắng nhƣ c{i 

“túi” cũa Tám Lắc , một công nh}n đâ giết hụt ác ôn , buộc phãi 

l{nh lên hang lùm núi Cậu , ban đ}̀u chĩ m ột mình , sau thêm hai 

c{n bộ tạm lắng từ Long An lên , đƣợc cơ sỡ tiếp tế , tụ tập thêm 6 

ngƣời nƣ̂a . Bị địch v}y ép , lùng sục gắt , họ phải h{i lƣợm tr{i c}y 

để sống qua ng|y trong nhiều th{ng . Khi hay tin “liên qu}n Bình 

Xuyên” (bộ đội Tám Lê Thanh ) về chu}̃n bị đánh D}̀u Tiếng 

(th{ng 8-1958), họ liền xuống núi nhập cu ộc, ngƣời d}n gọi Tám 

Lắc là Tám Núi . 

2. Hoạt đ ộng vû trang có tỗ chƣ́c tƣ̀ cuối năm 1957 đến giữa 

năm 1959 

Bí thƣ Xứ ủy Nguyễn Văn Linh v| Thƣờng vụ Xứ ủy có chủ 

trƣơng khôi phục lại các căn cƣ́ miền Đông, th|nh lập đơn vị vũ trang 

t}̣p trung đ}̀u tiên cũa Miền (Đại đội 250) tƣ̀ tháng 10-1957. Tƣ ̀đó, 

chiều hƣớng x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vũ trang ở c{c địa phƣơng đâ đƣợc 

khôi phục. 

___________ 

1. Súng ngựa trời : một loại súng tƣ̣ tạo , nhồi thuốc súng và các 

mảnh kim loại v|o ống nƣớ c có ch}n đƣ́ng , hình d{ng giống con ngựa 

trời (bọ ngựa ). 
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Hai Liên tỉnh ủy miền T}y v| miền Trung Nam Bộ th|nh l}̣p lại 

c{c tiểu đo|n trực thu ộc Liên tĩnh ũy (qu}n số thƣ̣c ra chĩ khoãng  1 

đại đội). Nhiều tỉnh cũng củng cố, sắp xếp lại c{c đơn vị (danh nghĩa 

gi{o ph{i); ở miền T}y: Rạch Gi{ có c{c tiễu đoàn Ngô Sỡ , Đinh Tiên 

Ho|ng thuộc trung đoàn Lê Quang Vinh ; Tr| Vinh có tiễu đoàn Cƣ̃u 

Long; Vĩnh Long có tiễu đoàn Lý Thƣờng Kiệt. 

Ở miền Trung Nam B ộ, c{c đơn vị mang phiên hiệu mới (không 

còn dùng danh nghĩa giáo phái): Tiễu đoàn 502 Kiến Phong, 504 Kiến 

Tƣờng. Ở Định Tƣờng (Mỹ Tho), đơn vị 514 cũ tan  rã còn 8 ngƣời, 

khôi phục th|nh Trung đội 514 C{i Bè... 

Ở Đông Nam Bộ: h}̀u hết các tĩnh đều có đội, nhóm vũ trang nhƣ 

Đại đ ội 380 Biên Hòa , Đại đ ội 2620 T}y Ninh, đội vû trang Bình 

Xuyên Long Thành, đội tƣ̣ vệ (trang bị dao găm , mã tấu) ở Thủ D}̀u 

Một, Bến C{t... (Bình Dƣơng). 

Ở nội thành Sài Gòn , c{c quận 1, 4, vùng chợ Thiếc , Trƣờng đua 

Phú Thọ có c{c đội tƣ̣ vệ dƣới tên công khai là “đội phòng cháy chƣ̂a 

ch{y”, “đội chống trộm cƣớp”... 

Đội vû trang tƣ̣ vệ cũa Ban binh v}̣n Xƣ́ ũy Nam Bộ đâ dùng ch}́t 

nỗ đánh vào xe ca Mŷ ỡ khách sạn Métropole , cƣ xá cố v}́n Mŷ , 

Phòng Thông tin Mỹ ở trung t}m th|nh phố ng|y 22-10-19571 đa ̂có 

t{c dụng củng cố tinh th}̀n qu}̀n chúng ở nội đô ngay trong thời kỳ 

Mỹ - Diệm tiến h|nh tố cộng, diệt cộng r}́t quyết liệt. 

Ph}̀n lớn các địa phƣơng đều giƣ̂ kín việc hình thành  c{c tổ chức 

vũ trang của mình đối với cấp trên để né tr{nh sự phê ph{n l|  chống 

lại đƣờng lối, phiêu lƣu manh động... 

Cuối năm 1957 có c{c trận tấn công đồn bót qu}n S|i Gòn ở 

Bến Cũi (th{ng 5-1957), Minh Thạnh (Thủ Dầu Một, nay là Bình 

Dƣơng ) - (ng|y 10-8-1957, Trại Be (Biên Hòa ) ng|y 18-9-1957, 

___________ 

1. Trong 1 ng|y, đánh 3 nơi: xe chỡ sî quan Mŷ ỡ khách sạn Métropole , 

cƣ xá cố v}́n Mŷ g}̀n chợ An Đông và Phòng Thông tin Mŷ . Theo t|i liệu 

nƣớc ngo|i, có 13 cô ́v}́n Mỹ bị thƣơng. 
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Lò Than (Biên Hòa ) th{ng 12-1957, đ}y là nhƣ̂ng tr}̣n đầu tiên của 

Nam Bộ. 

Th{ng 3-1958, Xƣ ́ủy dƣới sƣ ̣chỉ đaọ của Bí thƣ Nguyên̂ Văn Linh, đâ 

quyết định th|nh lập Ban Quân sƣ̣ Miền với nhiệm vụ thống nh}́t lƣ̣c 

lƣợng vû trang tuyên truyền ỡ Nam B ộ, trƣỡng ban là Nguyê̂n  Hƣ̂u 

Xuyến, c{c phó ban l| Lê Văn Dọn (T{m Lê Thanh), Nguyê̂n Thƣợc 

(L}m Quốc Đăng). 

Đãng ũy Qu}n sƣ̣ Miền cûng đ ƣợc th|nh lập , trƣ̣c thuộc Xƣ́ ũy 

gồm Mai Chí Thọ , Nguyê̂n Việt Hồng , Trọng Nh}n . Ban Qu}n sƣ̣ 

miền Đông có bộ ph}̣n địch tình, đơn vị bộ binh (3 đại đội), đặc công 

(1 đại đội). 

Sau khi thành lập Ban Quân sự Miền , Xƣ́ ũy ch}́p thu}̣n  kế hoạch 

tiến công chi khu Dầu Tiếng (địch gọi là chi khu Trị T}m , c{ch S|i 

Gòn 70 km đƣờng chim bay ) nhằm g}y uy thế cách mạng đồng thời 

giải quyết khó khăn về trang bị vật chất cho c{c đơn vị vũ trang . 

Tham gia có các đại  đội C60, C80, C90 của T}y Ninh , Thủ Dầu Một - 

Biên Hòa , t}́t cã khoãng 1.500 c{n b ộ, chiến sî khoác áo “Bình 

Xuyên”, “Liên qu}n Cao Đài T}y Ninh” , do Nguyê̂n Hƣ̂u Xuyến 

trƣ̣c tiếp chĩ đạo . Tr}̣n đánh diê̂n ra đêm 10 rạng ng|y 11-8-1958, 

qu}n Giãi phóng diệt nhiều lính trong Chi khu , bắt sống đƣợc m ột 

số, thả tại chỗ , thu trên 1 triệu đồng Sài Gòn , 300 đôla... bắt 2 chủ 

đồn điền cao su ngƣời Pháp (Enderlin và Vogel ) đƣa về căn cƣ́ 

buộc họ cam kết đóng thuế cho  c{ch mạng , không ƣ́c hiếp công 

nh}n... rồi thã . Qu}n giãi phóng hy sinh 2 chiến sî . Trong “phiếu 

trình đặc biệt” 1 gƣ̃i “Tỗng thống Việt Nam C ộng hòa” , Lê Khƣơng , 

Tỗng Giám đốc bão an (nằm trong phái đoàn qu}n sƣ̣ đến D}̀u 

Tiếng k hảo s{t hiện trƣờng sau trận đ{nh ) thƣ̀a nh}̣n “đối phƣơng 

tiến công 8 mục tiêu , trong đó đồn C ộng Hòa bị chiếm 2 giờ 40 

phút”. Tƣớng Nguyê̂n Văn Là đƣợc B ộ Tỗng tham mƣu qu}n đ ội 

S|i Gòn cử đến nắm tình hình thì cho rằng : “Đ}y l| trận do n hƣ̂ng  

___________ 

1. Theo c{c t|i liệu lƣu trƣ̂ ở Công ty Cao su D}̀u Tiếng.  
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sĩ quan t|i giỏi của qu}n đội miền Bắc chỉ huy... Đ}y l| tr}̣n dƣơng 

công, một tr}̣n nghiên cƣ́u của cộng sản”. 

C{c trận đ{nh trên tuy chƣa thay đổi đƣợc tình thế nhƣng có g}y 

thanh thế cho qu}n giãi phóng , đặc biệt tạo hiểu ngầm trong quần  

chúng, đãng viên l| “Đãng đa ̂b}̣t đèn xanh”. 

Ở miền Đông Nam Bộ, Liên tỉnh ủy hạn chê ́ c{c hoạt động vũ 

trang, nhƣng việc chĩ đạo đ}́u tranh chính trị với kh}̃u hiệu d}n sinh  

năm 1958 đƣợc tiến h|nh có kết quả, nhiều cuộc đ}́u tranh có quy 

mô lớn nhƣ vụ 4.000 công nh}n cao su đồn điền Xa Trạch bâi công 

đòi tăng lƣơng , chống cúp phạt , sa thãi , cuộc đ}́u tranh kéo dài cã 

th{ng; đợt ngày 1-5-1958 huy động đƣợc hàng trăm ngàn công  nh}n 

cao su kéo về Sài Gòn , phối hợp với công nh}n trong Tỗng Liên đoàn 

Lao động đ}́u tranh đòi d}n sinh, d}n chũ. Đãng bộ tỉnh T}y Ninh đã 

lãnh đạo 4.000 tín đồ Cao Đ|i chống “thỏa ƣớc Bính Th}n” 1, lên án 

Mỹ - Diệm t}́n công Tòa Th{nh. Đặc biệt có cu ộc biễu tình chống bắt 

lính của nh}n d}n 2 xã Phƣớc Vinh v| Hảo Đƣớc (huyêṇ Ch}u Th|nh, 

T}y Ninh) ng|y 14-10-1957, h|ng ng|n qu}̀n chúng kéo v|o tỉnh lỵ T}y 

Ninh, đánh qu}̣n Huê, xung đột với cảnh s{t... 

Ở S|i Gòn - Chợ Lớn, nh}n kỷ niệm ng|y Quốc tê ́Lao động 1-5-

1958, Tỗng Liên đoàn Lao động Việt Nam (do Lê Văn Thốt l|m Chủ 

tịch) đâ huy động hàng trăm ngàn công nh}n lao đ ộng ỡ thành phố , 

vùng cao su, v| nhiều tầng lớp nh}n d}n đ}́u tranh đòi d}n sinh, d}n 

chủ. Chỉ trong 6 th{ng đầu năm 1958, theo thống kê đâ có 152 cuộc 

đ}́u tranh cũa công nh}n lao đ ộng thành phố , nỗi nh}́t là các cu ộc 

đ}́u tranh chống đuỗi nha,̀ l}́y đ}́t x}y dƣ̣ng căn cƣ ́qu}n sƣ ̣của Mỹ. 

Giới tƣ sản Việt Nam cũng tham gia phong trào phãn đối chính sách 

nh}̣p cãng nhƣ̂ng hàng hóa cũa Mŷ và nƣớc ngoài khi nhƣ̂ng mặt 

h|ng đó đã đƣợc sản xuất trong nƣớc . Tính chung năm 1958 có 25 

cuộc đại h ội cũa giới tƣ sãn  Việt Nam chống chính s{ch kinh tê ́của 

Mỹ - Diệm. 

___________ 

1. Thỏa  ƣớc giƣ̂a chính quyền Mỹ - Diệm với sô ́chƣ́c sắc Cao Đài (1956). 
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Nhìn chung từ cuối năm 1957 đến giữa năm 1959, trong khi 

Mỹ - Diệm khũng bố , t|n s{t ngƣời yêu nƣớc ng|y c|ng dữ d ội thì 

nhiều hoạt đ ộng đ}́u tranh chống Mŷ - Diệm, cả chính trị , vũ trang 

đâ d}̀n d}̀n nỗi lên , tƣ̀ vû trang tƣ̣ vệ đến có tỗ chƣ́c . Cơ sỡ nòng 

cốt cách mạng cùng các đãng viên cán b ộ gắn bó với phong trào ; 

b{m s{t quần chúng chấp nhận gian khổ , hy sinh , l| những ngƣời 

đãng viên , cảm nhậ n nhạy bén sƣ̣ biến đỗi cũa tình hình , tƣ̀ thƣ̣c 

tiê̂n đâ đề ra đƣợc nhƣ̂ng chũ trƣơng ƣ́ng phó với địch m ột cách 

hiệu quã trong m ột tình thế bƣ́c bách “tƣỡng chƣ̀ng không gƣợng 

d}̣y nỗi” cũa lƣ̣c lƣợng cách mạng . Thời gian này  l| qu{ trình diễn 

biến cũa hai mặt : 

Một là, sƣ ̣khủng bố t|n bạo khốc liệt của chê ́độ S|i Gòn, thƣ̣c ch}́t 

l| sƣ ̣th}́t bại cơ bản vê ̀chính trị của chúng; 

Hai la,̀ sƣ̣ tỗn th}́t vô cùng lớn lao cũa Đãng bộ v| nh}n d}n, đồng 

thời cũng l| sƣ ̣ tích tụ căm thù v| tích lũy kinh nghiệm đ}́u tranh  

c{ch mạng, să̂n s|ng bùng ph{t mãnh liệt khi có điều kiện. 

* 

*      * 

Thời kỳ tƣ̀ giƣ̂a năm 1956 đến giữa năm 1959 là khoảng thời gian thử 

thách rất khắc n ghiệt đối với lƣ̣c lƣợng yêu nƣớc cách mạng miền Nam , 

Nam Bộ. 

Dƣ̣a vào viện trợ ồ ạt cũa Mŷ , Ngô Đình Diệm cũng cố đƣợc thế 

và lực với quyền hành chuyên chế tập trung vào tay Ngô Đình Diệm 

và gia đình , họ hàng nhà Ngô . Nhằm mục tiêu xóa bõ Hiệp định 

Genève , cƣ̣ tuyệt hiệp thƣơng tỗng tuyễn cƣ̃ , quyết tiêu diệt lƣ̣c lƣợng 

cách mạng ... , kế hoạch và bƣớc đi cũa Ngô Đình Diệm rất bài bãn . 

Chúng ban hành các đạo luật phát xít ; tăng cƣờng quân đội, cảnh sát , 

đặc biệt xây dƣ̣ng hệ thống mật vụ - mệnh danh là “Đoàn công dân 

vụ” - dày đặc đến tận thôn xã , xóm ấp , kềm kẹp quần chúng trong m ột 

hệ thống hành chính khắc nghiệt , khủng bố man rợ , tàn sát ngƣời dân 

yêu nƣớc; xúc tiến chủ nghĩa thực dân mới với các thủ đoạn dối trá , nhƣ 

chủ thuyết “Duy linh nhân vị” , khẫu hiệu “Thăng tiến cần lao  - 
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Đồng tiến xã hội”, và hàng loạt biện pháp kinh tế, xã hội, văn hóa, lƣ̀a mị khác; 

bố trí dân cƣ, lập khu dinh điền, khu trù mật khai thác tài nguyên nhằm lấn sâu 

và kiểm soát các vùng căn cứ kháng chiến, hòng làm cho lực lƣợng yêu nƣớc 

cách mạng bị đánh bật khỏi dân, không còn đất dung thân. 

Trƣớc thái độ ngoan cô ́ phá hoạ i Hiêp̣ định Genève và chính sách tố 

cộng, diêṭ cộng ngày càng ác liệt, tàn bạo của Mỹ - Diệm, chủ trƣơng cũa 

Đãng tƣ̀ Trung ƣơng đến Xƣ́ ủy chỉ đaọ cách mạng miêǹ Nam trong giai 

đoaṇ này vân̂ giƣ̂ đƣờng lôí đâú tranh đoì đôí phƣơng phải thi hành Hiệp 

định Genève, thƣ̣c hiêṇ thống nhât́ đât́ nƣớc bằng phƣơng pháp hòa bình. Sƣ̣ 

châṃ chuyêñ đôĩ chỉ đaọ chiêń lƣợc của Đãng, sƣ̣ chỉ đaọ không nhất quán 

của Trung ƣơng qua các nghị quyêt́ của Bộ Chính trị tháng 6-1956 và nghị 

quyêt́ Ban Châṕ hành Trung ƣơng lâǹ thƣ́ 10, sƣ̣ bảo thủ, không sát thƣ̣c tê,́ 

máy móc của một sô ́vị trong Thƣờng trƣ̣c Xƣ́ ủy Nam Bộ có nhiêù nguyên 

nhân cả trong nƣớc và ngoài nƣớc. Trên thê ́ giới, sau Đaị hội XX Đãng 

Cộng sản Liên Xô, phe xã hội chủ nghĩa có xu hƣớng giải quyêt́ các xung đột 

quôć tê ́bằng thƣơng lƣợng, không muốn xung đột vũ trang dân̂ đến chiêń 

tranh, chủ trƣơng chung sống hòa bình giữa các chê ́độ chính trị khác nhau 

chiêḿ ƣu thê.́ Sƣ̣ bât́ hòa trong phe xa ̂hội chủ nghĩa, tình hình khó khăn của 

miêǹ Băć vƣ̀a ra khỏi cuộc kháng chiêń chống Pháp lâu dài cũng có mƣ́c ảnh 

hƣỡng đến quyêt́ sách của Trung ƣơng, măc̣ dù đôí với miêǹ Bắc, miêǹ Nam 

ruột thịt vân̂ luôn là  môí ƣu tƣ da diết. Xƣ́ ủy Nam Bộ là câṕ chịu trách 

nhiêṃ trƣớc Trung ƣơng Đãng, phải tuân thủ sƣ̣ chỉ đaọ chung; tuy trong 

nội bộ Xƣ́ ủy cũng có ý kiêń khác nhau, nhƣng ý kiêń đề nghị thay đôĩ chủ 

trƣơng chỉ đạo cách mạng miêǹ Nam đề đaṭ lên Trung ƣơng chƣa đƣợc 

châṕ nhận. 

Hơn nƣ̂a tƣ̀ng lúc Trung ƣơng lại có chĩ thị uốn nắn ngăn chặn ý thƣ́c  

dùng bạo lƣ̣c để tƣ̣ vê,̣ bảo vê ̣cán bộ, bảo vê ̣quần chúng... đa ̂khóa tƣ duy 

độc lập, tƣ̣ chũ, thui chột mọi sáng kiến chĩ đạo cách mạng, góp phần hạn chê ́

ý thƣ́c đấu tranh cách mạng của đãng viên và quần chúng. 

Do đo ́lƣ̣c lƣợng cách mạng miền Nam, nòng cốt của phong trào chịu tỗn 

thất n ghiêm trọng , phong trào đấu tranh các mặt sút giãm , tình thế  
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xuống đến mƣ́c thật bi thảm “tƣỡng chƣ̀ng không gƣợng dậy nỗi”1
 mà sau 

này Ban Tổng kết chiến tranh trực thu ộc Bộ Chính trị Trung ƣơng Đãng 

đánh giá là “cách mạng miêǹ Nam bị dìm trong biêñ máu”2. Mỹ - Diệm tạm 

thời ỗn định đƣợc chế đ ộ cai trị bằng chính sách phát xít tàn bạo cùng cƣ̣c , 

nhƣng chúng đồng thời cûng nằm trên “miệng núi lƣ̃a ”3, lƣ̃a căm thù của 

quần chúng các giới, các giai cấp. 

Về tình hình cũa miền Nam thời kỳ này , nhà báo ngƣời Anh David 

Hotham nhận định: “Không phải nhƣ̂ng ngƣời cộng sản không làm đƣợc gì 

vì Diệm mạnh , mà đúng hơn Diệm vẫn còn mạnh đƣợc là vì những ngƣời  

cộng sản không làm gì cả”4. 

Thƣ̣c ra , dù trên không cho làm nhƣng bên dƣới đảng viên và các 

cấp b ộ đãng cơ sỡ đƣợc sƣ̣ ũng h ộ ngầm cũa Tĩnh ũy , Liên tĩnh ũy 

(Khu ũy ) vâ̂n làm đƣợc nhiều điều chống lại chính sách và chính quyền 

Ngô Đì nh Diệ m. 

Quần chúng cách mạng , đƣợc rèn luyện tƣ̀ cu ộc kháng chiến chống 

xâm lƣợc Pháp , không cam chịu khuất phục , đâ tƣ̣ tìm phƣơng thƣ́c đấu 

tranh đễ tồn tại , mặc dù Đãng chƣa chũ trƣơng cho sƣ̃ dụng bạo lƣ̣c vû 

trang. Tƣ̀ tƣ̣  vệ vû trang tiến đến vû trang có tỗ chƣ́c , có nòng cốt đảng 

viên cơ sỡ lânh đạo , đƣợc sƣ̣ đồng tình cũa nhiều cấp ũy cấp huyện , tỉnh, 

liên tĩnh đâ đƣợc n ội dung cũa tài liệu “Đề cƣơng cách mạng miền 

Nam” (tuy chƣa đƣợc Trung ƣơng thông qua ) trang bị nhƣ m ột “cẫm 

nang” cho phong trào ..., cho nên phong trào ỡ m ột số nơi đâ dần dần 

gƣợng lại đƣợc . 

___________ 

1, 2. Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh - trƣ̣c thuộc Bô ̣Chính trị: Tỗng kết 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc - Thắng lợi và bài học, Sđd, tr.37. 

3. Thú nh}̣n của Ngô Đình Nhu khi trả lơì phỏng v}́n của b{o Le 

Figaro (1959), d}̂n theo Chung môṭ bóng cờ, Nxb. Chính trị quôć gia, H| Nội, 

1993, tr. 247. 

4. David Hotham : “South Vietnam , shaky bastion” (Nam Việt Nam , 

một pháo đài lung lay ), b|i đăng trên b{o New Republic, số ra ngày  

25-11-1957. 
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Bí thƣ Xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn báo cáo tình hình cách mạng 

miền Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1957 

Nguồn: Lê Duẩn - Một lãnh đạo lỗi lạc, một tƣ duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam 

(Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002. 

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bí thƣ Xứ ủy Lê Duẩn  tại Hội nghị lần thứ 15  

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng quyết định đƣờng lối đầu tranh giải phóng miền Nam, 

năm 1959 

Nguồn: Lê Duẩn - Một nhà lãnh đạo lỗi lạc..., Sđd. 

 

Một gia đình bị thảm sát 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Hà Minh Trí (tức Phan Văn Điền) - ngƣời ám sát hụt Ngô Đình Diệm 

tại hội chợ Buôn Ma Thuột, năm 1957 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 
 

Trong hàng rào kẽm gai 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Nhân dân Củ Chi Đồng khởi nổi dậy chống chính quyền Mỹ - Diệm(1960-1961) 

Nguồn: Nh| truyền thống Thanh niên - Th|nh Đo|n Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Phá địch kìm kẹp 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh.  
 

Cuộc đình công đầu tiên của công nhân Sài Gòn sau Luật 10/59 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Đại biểu dự Hội nghị Trung ƣơng Cục miền Nam lần 1 (năm 1961) 

chụp ảnh lƣu niệm trƣớc hội trƣờng 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 

 

Nhân dân Sài Gòn đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève 
đòi tổng tuyển cử thống nhất đất nƣớc, năm 1955 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 
 

Những ngƣời kháng chiến cũ bị tàn sát 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thầy trò Tiểu học Thạch Mỹ, huyện Mỹ An (Tháp Mƣời) 

vùng giải phóng chào cờ Mặt trận 

Nguồn: Ban Tuyên gi{o Tỉnh ủy Tiền Giang: Tuyên huấn Khu 8 Trung Nam Bộ (1959-1975), 

th{ng 6-2003, t.2. 

 



CHƯƠNG BA 

ĐỒNG KHỠI 

 

 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

Thiếu tƣớng (1974) 

Phó Tƣ lệnh lực lƣợng 

vũ trang giải phóng 

miền Nam Việt Nam (1965) 

Hội trƣởng Hội liên hiệp 

Phụ nữ giải phóng 

miền Nam Việt Nam 

I. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ 

TRANG Ở NAM BỘ 

PHÁT TRIỂN TỪ CUỐI NĂM 1959 

Ng|y 7-5-1959 Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đãng Lao động Việt Nam có chỉ thị: 

“... Đê ̃ ph{t triễn phong tr|o s}u rộng 

hơn, để l|m cho địch c|ng bị đ ộng hơn, 

phong trào tranh đấu hiện nay của quần 

chúng phải là m ột phong trào đấu tranh với 

nhƣ̂ng yêu sách kinh tê ́thiết thƣ̣c..., ...hình thức 

đấu tranh phãi có tính chất cách mạng càng  

mạnh mẽ càng có lợi”1. 

Về vû trang , vũ trang tuyên truyền , 

chỉ thị nêu : “Bên cạnh phong trào chính 

trị r ộng râi cũa qu}̀n chúng với yêu sách 

kinh tế v| chính trị , c}̀n phãi phối hợp 

linh hoạt hơn , sắc bén hơn phong trào vû  

trang tuyên truyền” ; “đội vô trang tuyên truyền có thễ và phãi  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.20, tr.514. 
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dùng sức mạnh kịp thời , sắc bén mau lẹ đánh vào b ộ ph}̣n tàn ác 

nh}́t cũa địch m ột cú th}̣t đau , l|m cho địch v| b inh lính địch biết 

rằng nếu chúng dùng đến sƣ́c mạnh tàn ác với qu}̀n chúng thì 

qu}̀n chúng cûng dùng sƣ́c mạnh đễ đối phó lại ... Nhƣng c}̀n 

phải nhận rõ rằng sử dụng lực lƣợng của đ ội vû trang tuyên 

truyền vào sƣ́c mạnh chỉ l| m ột chiến thu}̣t đễ phục vụ chiến 

lƣợc tranh đ}́u chính trị cũa qu}̀n chúng . Mỡ r ộng sự sƣ̃ dụng 

n|y có tính chất chiến lƣợc l| sai lầm ...”, “... phải tr{nh sự khiêu 

khích của địch , biến cu ộc đ}́u tranh chính trị cũa qu}̀n chúng 

th|nh m ột cuộc bạo đ ộng non”1. 

Vê ̀ quy mô hoạt động vũ trang, chỉ thị nêu: “phải x}y dƣ̣ng tƣ̀ 

chiến đ}́u tƣ̣ vệ nhõ , tƣ̀ ba đến sáu ngƣời và lớn nh}́t là đến trung 

đội” với phƣơng ch}m “hết sƣ́c bí m}̣t , khéo che giấu lực lƣợng, gọn 

nhẹ, l}́y công tác chính trị làm cơ sỡ hoạt đ ộng, linh hoạt v| cƣơng 

quyết chống lại địch”2. 

Th{ng 9-1959, sau hai năm ỡ miền Bắc chờ xin ý kiến Trung ƣơng 

về đƣờng lối cách mạng miền Nam , hai thành viên Xƣ́ ũy P han Văn 

Đáng và Phạm Văn Xô đâ về tới Nam B ộ, b{o c{o nội dung cuộc gặp 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trƣớc khi về Nam nhƣ sau : “Chũ tịch đâ hõi 

hai thành viên Xƣ́ ũy : “Trung ƣơng l}̣p ra Xƣ́ ũy ... để l|m gì? Xƣ́ ũy 

phải chịu tr{ch nhiệm với ai?”. Sau khi nghe hai vị trã lời và thỗ lộ hết 

nhƣ̂ng nô̂i u}́t ƣ́c cũa đãng bộ v| nh}n d}n Nam Bộ, Hồ Chũ tịch nói: 

“Nếu nói Xƣ́ ũy chĩ chịu trách nhiệm với Trung ƣơng thôi, l| chƣa đủ. 

Trung ƣơng ỡ xa, giao trách nhiệm cho Xƣ́ ũy. V}̣y thì Xƣ́ ũy còn phãi 

chịu tr{ch nhiệm với nh}n d}n miền Nam nữa . B}́t kỳ tình hình nhƣ 

thế nào cûng không đƣợc đễ địch tàn sát d}n , tiêu diệt cơ sỡ cách 

mạng. Có Xứ ủy m| d}n cứ bị t|n s{t thì có Xứ ủy để l|m gì?...”. Khi 

c{c ông ra về , Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dặn : “... M}́y chú v ề 

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.20, tr. 515, 516. 
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b{o với Xƣ́ ủy l| B{c phê bình Xƣ́ ủy thiêú s{ng tạo, chỉ biêt́ phục tùng 

c}ṕ trên”1. 

Đƣợc sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời d ặn dò 

hai Xƣ́ ũy viên Phan Văn Đáng , Phạm Văn Xô khi c{c vị trở về 

Nam, lúc Nghị quyết Trung ƣơng 15 chƣa thành văn bãn vì còn ý 

kiến khác nhau trong Ban Ch}́p hành Trung ƣơng , Xƣ́ ũy Nam B ộ 

đâ nhạy bén tiếp thu tƣ tƣỡng chĩ đạo  có ý nghĩa chiến lƣợc đó , 

kịp thời đề ra chủ trƣơng , chính s{ch phù hợp với đòi hỏi bức xúc 

của nh}n d}n . 

Tại cu ộc họp tiếp thu chĩ đạo cũa Chũ tịch Hồ Chí Minh , Bí 

thƣ Xƣ́ ũy Nguyê̂n Văn Linh nh}̣n định : “Quần chúng đan g bị địch 

o ép , bị dồn đến chân tƣờng mà mình không có chủ trƣơng , không đề 

ra đƣợc m ột hình thƣ́c đấu tranh nào khác thì không thễ đƣợc . Nếu ta 

phát đ ộng đấu tranh vû trang thì nhất định quần chúng đƣ́ng về phía 

ta thôi”. 

1. Trận Giồng Thị Đam , Gò Quản Cung (ngày 26-9-1959) và các 

cuộc nỗi dậy ở miền Trung Nam Bộ 

* Ở miền Trung Nam Bộ, dù bị Thƣờng trực Xứ ủy phê bình nặng 

v| chỉ đạo tạm ngƣng hoạt đ ộng vû trang tuyên truyền , Bí thƣ Liên 

tỉnh ủy Nguyê̂n Minh Đƣờng chũ trƣơng không thi hành kỹ lu}̣t đối 

với các vụ “xé rào” diệt ác ôn và không giãi tán các đơn vị vû trang , 

c{c đội vû trang tuyên truyền đâ có. Nhờ v}̣y, năm 1959, lƣ̣c lƣợng vû 

trang và hoạt đ ộng vû tran g ỡ nhiều địa phƣơng đâ phát triễn : tiến 

công đồn bót, trụ sở tề, diệt ác, ph{ kềm, chống bắt lính, bƣớc đ}̀u hô̂ 

trợ qu}̀n chúng ỡ một số nơi thuộc c{c tỉnh Kiến Tƣờng, Kiến Phong, 

gi|nh quyền l|m chủ. 

Ở Kiến Phong , ng|y 26-9-1959, tại Giồng Thị Đam , lƣ̣c lƣợng 

Ph}n khu Bắc cũa qu}n đ ội Sài Gòn (gồm 2 tiễu đoàn cũa Trung  

___________ 

1. Phạm Văn  Xô: Thời gian và thƣ̃ thách (Hồi ký ), Nxb. Trẻ, Th|nh phố  

Hô ̀Chí Minh. 
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đoàn 43 qu}n S|i Gòn) h|nh qu}n tảo thanh khu vƣ̣c phía đông 

huyện Hồng Ngƣ,̣ tiến v|o nơi đóng qu}n của Tiễu đoàn 502 Kiến 

Phong. Đại đội “Bãy Phú” (Đại đội 1) của Tiểu đo|n 502 Kiến Phong 

(do Vô Cuốn, đại đội trƣỡng chĩ huy) đâ lợi dụng địa hình sông nƣớc 

Đồng Th{p Mƣời , chống xuồng xông thẵng vào đ ội hình địch , đánh 

tan Đại đ ội 3 v| ban chỉ huy  của tiểu đo|n chủ lực qu}n S|i Gòn 

(trong số bị bắt sống có đại úy Nguyê̂n Văn Phán tiễu đoàn phó). Qua 

khai th{c viên chỉ huy n|y, Ban chỉ huy Tiễu đoàn 502 do Lê Văn 

Khuyên chĩ huy tỗ chƣ́c ngay tr}̣n địa , đánh tiếp tr}̣n Gò Quản Cung 

trong cùng ng|y lúc 14 giờ 30 phút. Khi đại đội đi đ}̀u cũa Tiễu đoàn 

2 qu}n Sài Gòn lọt vào tr}̣n địa phục  kích, qu}n giải phóng nỗ súng, 

diệt v| bắt sống đại bộ ph}̣n. Trong cả hai tr}ṇ Tiêũ đoaǹ 502 Kiêń 

Phong loại khỏi vòng chiêń 1 đại đội cũa Tiễu đoàn 3 với ban chĩ huy 

tiễu đoàn, 1 đại đội cũa Tiễu đoàn 2 (đều thuộc Trung đoàn 43 qu}n 

S|i Gòn), bắt 105 tù binh (đƣợc gi{o dục v| thả sau đó), thu 127 súng, 

12 m{y vô tuyến điện ... (đến mùa khô nƣớc cạn thu thêm một số 

súng). Tiễu đoàn 502 chỉ hy sinh 1 ngƣời, bị thƣơng 3 ngƣời1. Qu}n 

d}n Kiến Phong có hình thƣ́c đ}́u tranh độc đáo l| gƣ̃i c{c thẻ b|i của 

lính S|i Gòn tử trận đến tận gia đình, d}́y lên cuộc đ}́u tranh chính trị 

của gia đình binh sĩ đối với chính quyền S|i Gòn , đòi bồi thƣờng, đòi 

ngƣng c{c cuộc c|n quét... 

Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung l| m ột chiến 

thắng vû trang đánh bại cu ộc hành qu}n c}́p trung  đoàn cũa qu}n 

S|i Gòn  nhƣng có ãnh hƣỡng mạnh n}ng cao khí thế chung cũa 

phong trào cách mạng ỡ đồng bằng sông Cƣ̃u Long , đặc biệt ãnh 

hƣỡng trƣ̣c tiếp đến khu vƣ̣c Đồng Tháp Mƣời. Tính đến cuối năm 1959, 

___________ 

1. Quân khu 8 - ba mƣơi năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Qu}n đội 

nh}n d}n, H| Nội, 1998, tr. 328-330. B}́t ngờ bị thua đau, Ngô Đình Diệm chĩ 

thị th|nh lập ngay hội đồng qu}n kỹ do Tƣớng Lê Văn Tỵ làm Chũ tịch , họp 

4 ng|y liền để kiểm điểm v| xét kỷ luật đối với từng c{ nh}n , đơn vị chịu 

tr{ch nhiệm về sƣ̣ th}́t bại trên. 
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ở tỉnh Kiến Phong, lƣ̣c lƣợng vũ trang đa ̂tƣ ̀l| chô̂ dƣ̣a của phong trào 

qu}̀n chúng tiến lên phối hợp với mûi chính trị , binh v}̣n... diệt đồn, 

giải phóng 7 xã, ph{ 9 khu dồn d}n ; nỗi b}̣t là cu ộc nỗi d}̣y giãi 

phóng xã Thạnh Mỹ (huyện Mŷ An) ng|y 25-12-1959; đánh s}̣p Tháp 

10 t}̀ng (Th{p Mƣời) của địch l| điểm địch dùng khống chê ́một vùng 

rộng lớn của Đồng Th{p Mƣời. 

Ở Kiến Tƣờng, năm 1959 chỉ còn 1 chi bộ với 3 đãng viên trên 12 

xã, nhƣng c{c đội vũ trang v}̂n tồn tại. Th{ng 6-1959, Tiễu đoàn 504 

tiến công m ột đơn vị bão an ỡ Đìa Ngái huyện Vînh Lợi , hô̂ trợ cho 

nh}n d}n phá khu trù m}̣t Ruộng Lƣới (thuộc xâ Vînh Thạnh). Th{ng 

11-1959, cũng tiểu đo|n n|y đ{nh qu}n S|i Gòn đi c|n qué t ỡ Gò 

Gòn, thu 50 súng, hô̂ trợ cho phong trào qu}̀n chúng diệt {c ph{ kềm 

đến c{c vùng s{t biên giới Campuchia. 

Qua nhƣ̂ng hoạt đ ộng trên , ở Đồng Th{p Mƣời đã xuất hiện 

vùng căn cƣ ́liên ho|n Mỹ Tho - Cao Lãnh. 

Ở Long An sau tr}̣n dùng mƣu chiếm đồn V|m S{c (th{ng 1-

1959) phong trào trƣ̀ gian , diệt ác tăng , uy thế cách mạng lên mạnh . 

C{c tiểu đo|n 506, 508 hoạt động cã ỡ phía bắc , phía nam lộ 4, ở c{c 

khu vƣ̣c s{t đô thị S|i Gòn nhƣ Phú L}m, Ch{nh Hƣng, c}̀u Nhị Thiên 

Đƣờng... Có 700 tê ̀trong tỉnh l|m đơn xin thôi việc. 

Một b{o c{o của Ty Công an Long An (chính quyền Ngô Đình 

Diệm) viết: “Tháng 8-1959, 1 trung đội Việt cộng võ trang họp d}n cũa 

ấp Bình Lợi , Bình Thuận (Nh}ṭ Ninh ). Trong phiên họp , Việt c ộng 

cảnh c{o lính, trƣỡng ấp v| cảnh s{t, bắt họ phải ngƣ̀ng l|m việc ngay 

nếu không thì bị kết án tƣ̃ hình. Kế đó Việt cộng buộc lính, trƣỡng }́p 

v| cảnh s{t viên phải đứng dậy , l}̀n lƣợt tƣ̀ ng ngƣời m ột thề trƣớc 

d}n chúng rằng họ không làm việc nƣ̂a , v| nếu họ không l|m theo 

lời hƣ́a, họ sẽ ch}́p nh}̣n {n tƣ ̃hình”. 

Ở C}̀n Đƣớc (Long An), trong b{o c{o lên c}́p trên đ}̀u năm 

1960, viên qu}̣n phó qu}̣n này thƣ̀a nh}̣n : “Vào dịp Tết Nguyên Đán 

(cuối tháng 1-1960), có 91 trong số 117 trƣỡng }́p không còn làm việc, 

chỉ có 16 trƣỡng ấp s{t qu}̣n còn tại chƣ́c”1. 

___________ 

1. Hô ̀sơ Công an tỉnh Long An (chính quyền S|i Gòn). 
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Nơi khó khăn ỡ miền Trung Nam B ộ l| An Giang, Thƣờng trƣ̣c 

tỉnh ủy 3 l}̀n bị qu}n Sà i Gòn bắt hụt phãi dời căn cƣ́ qua ỡ Hồng 

Ngƣ̣ tĩnh Kiến Phong . Có lúc c{c c{n b ộ b{m trụ chỉ còn m ột lôm 

nhỏ ở vùng Bảy Núi , Tri Tôn . H|ng trăm c{n b ộ cơ sỡ cách mạng 

vùng T}n Ch}u, An Phú phãi chạy sang ỡ Prẹcchay đ}́t C ampuchia... 

Th{ng 9-1959, nhờ Tiễu đoàn 502 Kiến Phong hô̂ trợ , An Giang x}y 

dƣ̣ng đƣợc Đội vû trang mang bí danh “số 8”, tƣ̀ đó qua kết hợp với 

vũ trang tự vệ , vũ trang tuyên truyền , l}̀n lƣợt g}y dƣ̣ng cơ sỡ , ph{t 

triễn đƣợc nhiề u tiễu đ ội, sau đó , hình th|nh Tiểu đo|n 510 (th{ng 

12-1959) 

Ở Định Tƣờng (Mỹ Tho ), tình hình còn rất khó khăn vì cơ sở 

Đãng bị thiệt hại nặng , lƣ̣c lƣợng vû trang mới g}y dƣ̣ng lại đƣợc 

còn ít. 

 
2. Trận Xẻo Rô (ngày 30-10-1959) và các cuộc nỗi dậy ở miền Tây 

Nam Bộ 

 

Ở miền Tây Nam Bộ, Bí thƣ v| Phó Bí thƣ Liên tỉnh ủy miền T}y 

Nguyê̂n Thành Thơ và Tr}̀n Văn Bĩnh bàn việc thƣ̣c hiện chĩ thị ngày 

7-5-1959 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng , chọn hai nơ i có phong 

tr|o mạnh l|m thí điểm chỉ đạo quần chúng nổi dậy : tỉnh C| Mau v| 

huyện An Biên (Rạch Gi{). 

Tỉnh Cà Mau l| vùng căn cứ kh{ng chiến cũ thời chống Ph{p , 

cơ sỡ cách mạng tƣơng đối mạnh . Tƣ̀ tháng 3-1958 đến đầu năm 

1959, đâ có phong trào diệt ác trƣ̀ gian lẽ tẽ ỡ nhiều nơi . Giƣ̂a năm 

1959 Đãng b ộ tỉnh đã ph{t triển lên 700 đãng viên , 800 qu}n địa 

phƣơng . Tỉnh ủy đề ra yêu cầu : ph{t đ ộng phong trào qu}̀n chúng 

đƣ́ng lên đ}̣p tan hệ thống k ềm kẹp ở ấp , xã, l|m chủ nông thôn , 

l|m chủ ru ộng đ}́t ; diệt ác trƣ̀ gian , cảnh c{o những tên có t ội, 

cho thú t ội trƣớc nh}n d}n , cho gia đình bão lânh số tề điệp chƣa 

đáng t ội chết ; tuyên bố giãi tán tề , c{c tổ chức phản đ ộng, giải t{n 

lƣ̣c lƣợng thanh niên “tƣ̣ vệ hƣơng thôn” . Sau đó tỗ chƣ́c lại lƣ̣c 

lƣợng d}n qu}n tƣ̣ vệ cũa d}n , x}y dƣ̣ng }́p xâ chiến đ}́u , 
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chống c|n quét; tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh chính trị, binh v}̣n; 

v}̣n động qu}̀n chúng ph{ c{c khu dinh điền, khu trù m}̣t. 

Tƣ̀ tháng 6 đến th{ng 9-1959, phong trào nỗi d}̣y diê̂n ra ỡ 18 xã 

thuộc 3 huyện C{i Nƣớc, Tr}̀n Văn Thời, Ngọc Hiễn. Nỗi b}̣t là các 

tr}̣n diệt đồn Cái Tàu , Rạch Cui , Ch| L| ..., diệt các qu}̣n  trƣỡng 

huyện Đ}̀m Dơi (1-1959), Thới Bình (ng|y 18-3-1959),... khí thế  nỗi 

d}̣y lan rộng trên 100 ấp liên ho|n. 

Ở Rạch Giá, cuộc nỗi d}̣y mỡ đ}̀u bằng tr}̣n tiêń công Chi khu Xẽo 

Rô (ng|y 30-10-1959) (tƣć chi khu Kiên An thuộc huyện An Biên). 

Tỉnh ủy Rạch Gi{ dùng tiêũ đoàn Ngô Sỡ (danh nghĩa gi{o ph{i ) 

đánh kỳ t}̣p. Đúng 0 giờ 5 phút s{ng ng|y 30-10-1959, qu}n các h 

mạng đồng loạt nỗ súng, đánh chiêḿ c{c mục tiêu trong chi khu. Sau 

15 phút chiêń đ}́u, qu}n c{ch mạng ho|n to|n l|m chủ trận địa, diệt 

50 qu}n S|i Gòn, trong đó có qu}̣n trƣỡng L}m Quang Qu}̣n, bắt 

sống 50, thu 60 súng, giải tho{t trên 100 ngƣời bị giam giƣ̂. Phối hợp 

với cuộc tiêń công chi khu Xẻo Rô, qu}n d}n 3 xã Đông Yên, T}y Yên 

v| Đông Th{i (huyêṇ An Biên) nỗi d}̣ y diệt {c ôn, giải t{n c{c tỗ 

chƣć “Thanh niên tƣ ̣ vệ”. Một số tề  xã, ấp phải trốn sang nơi kh{c, 

hoặc tìm cơ sỡ c{ch mạng để thú tội1. 

Đ}y là tr}̣n đánh đ}̀u tiên có quy mô d iệt một chi khu (c}́p qu}̣n) 

của chê ́độ S|i Gòn. Nói vê ̀tr}̣n Xẻo Rô, b{o Le Monde (Thế giới) của 

Ph{p th{ng 11-1959 cho đ}y là sƣ̣ kiện “báo hiệu sƣ̣ sụp đỗ  của chính 

quyền Ngô Đình Diệm”. 

Ngo|i hai điểm trên, c{c tỉnh còn lại cũa miền T}y nhƣ Sóc Trăng, 

C}̀n Thơ, Vĩnh Long, Tr| Vinh đều đẩy mạnh c{c hoạt động vû trang 

tuyên truyền , diệt ác , ph{ kềm , khôi phục và phát triễn  lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng, hình th|nh c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang của địa phƣơng. 

___________ 

1. Bộ Tƣ lệnh qu}n khu 9: Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến, Nxb. Qu}n đội 

nh}n d}n, H| Nội, 1996, tr. 275. 
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Ở miền T}y trong 6 th{ng đầu năm 1959 đâ có 50-60 xã, 4.500 ấp 

tranh ch}́p v| giải phóng, 70.000 d}n đƣợc giải phóng (kê ̃ cả d}n ở 

c{c “làng rƣ̀ng”). 

Nông d}n miền T}y v}̂n giƣ̂ đƣợc hơn nƣ̃a số ru ộng đ}́t đƣợc 

c{ch mạng cấp trong kh{ng chiến chống thực d}n Ph{p (150.000 ha 

trong đó có 23.000 ha nằm trong c{c vùng căn cƣ ́kh{ng chiến cû do 

nông d}n l|m chủ, không nộp tô, thuê)́. 

3. Phong trào đấu tranh ở miền Đông Nam Bộ và Khu Sài 

Gòn - Gia Định 

Ở miền Đông Nam Bộ, năm 1959, Liên tỉnh ủy miền Đông ph{t 

động mạnh phong trào công nh}n cao su phối hợp với công nh}n Sài 

Gòn đấu tranh chính trị đòi d}n sinh , d}n chũ, chống đàn áp . Năm 

1959, tỉnh T}y Ninh, nơi nhƣ̂ng đội vû trang ra đời sớm , đâ xu}́t hiện 

nhƣ̂ng khu vƣ̣c d}n làm chũ. Giƣ̂a năm 1959, Liên tĩnh ũy miền Đông 

cùng với Ban qu}n sự miền Đông chủ trƣơng tổ chức trận đ{nh Mỹ 

đ}̀u tiên, đúng vào lúc Mŷ đang mỡ rộng s}n bay Biên Hòa (đ}̀u năm 

1959). Đêm 7-7-1959, đội vû trang C 250 (do Nguyê̂n Văn Hoa chĩ 

huy) phối hợp với đ ội tƣ̣ vệ cũa Thị ũy Biên Hòa tiến công đoàn cố 

v}́n qu}n sƣ̣ Mŷ (MAAG) ở khu biệt thự  “Nha ̀Xanh” T}n Mai, Biên 

Hòa, diệt hai cố v}́n qu}n sƣ,̣ thiếu tá Bael Buis , trung sĩ Chester 

Ovmand, bắn bị thƣơng đại úy Howard  B. Boston. Trong tr}̣n n|y, 

chiến sĩ tƣ ̣vê ̣m}̣t Nguyê̂n Văn Huê ̀hy sinh. 

Ở Gia Định, đ}̀u năm 1959 nhiều nơi trong tỉnh xu}́t hiện c{c đội 

tƣ̣ vệ vû trang hợp pháp với danh nghîa “đ ội chống trộm cƣớp” . Ở 

c{c huyện Thủ Đức, Bình Ch{nh, trong c{c th{ng 4 v| 5-1959, nhiều 

đội tƣ̣ vệ vû trang trƣ̀ng trị nhiều tên ác ôn có nợ máu với nh}n d}n . 

Ng|y 30-5-1959, đơn vị vû trang đ}̀u tiên gồm 20 ngƣời của tỉnh Gia 

Định đƣợc th|nh l}̣p, l}́y phiên hiệu l| C13. Ở Nh| Bè , huyện ũy lợi 

dụng lợi thế Rừng S{c x}y dựng đƣợc trung  đội vũ trang của huyện, 

đến cuối năm 1959, ph{t triễn th|nh “Đại đội vô trang tƣ̣ vệ nh}n d}n 

306”. Ở Rừng S{c, cũng đâ có “C12” do Tỉnh ủy Chợ Lớn tỗ chƣ́c. 
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Đễ xúc tiến nhanh hơn việc x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang , tỉnh ủy 

Gia Định thành l}̣p hai đoàn cán b ộ đƣa về hai huyện Gò V}́p , T}n 

Bình b{m xã ấp , x}y dƣ̣ng cơ sỡ Đãng trong qu}̀n chúng , lãnh đạo 

qu}̀n chúng đ}́u tranh . Nông d}n Gia Định đào nhiều h}̀m bí m}̣t 

ngay trong nha,̀ trong vƣờn, ngo|i ruộng, nuôi chƣ́a cán bộ. Nhờ v}̣y, 

nhiều thành viên tĩnh ũy, huyện ũy về bám đƣợc xâ }́p , x}y dƣ̣ng cơ 

sỡ trong d}n, trong binh lính qu}n đội Sài Gòn, móc nối ngƣời đƣa ra 

căn cƣ́ hu}́n luyện đễ x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang. 

Ở nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn , nhƣ̂ng đ ội “phòng cháy chƣ̂a 

ch{y”, đội “chống trộm cƣớp” tiếp tục phát triễn, giƣ̂ vai trò nòng cốt 

tại chỗ, hô̂ trợ tích cƣ̣c các cuộc đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng chống chũ 

trƣơng cũa chính quyền Sài Gòn l}́y cớ “chĩnh trang đô thị” đễ đuỗi 

nh| của d}n . C{c hoạt đ ộng tuyên truyền diệt ác ỡ nông thôn ngoại 

th|nh đã có ảnh hƣởng đến phong tr|o nội thành. Công tác v}̣n động 

qu}̀n chúng ngã về cách mạng ỡ trong thành đâ đạt kết quã hơn 

trƣớc. Ngƣời cũa cách mạng x}m nh}̣p các tỗ chƣ́c công khai thu ộc 

Tỗng Liên đoàn lao công cũa Tr}̀n Quốc Bƣ̃u với phƣơng ch}m “xanh 

vỏ đỏ lòng” . Việc chuyễn hóa này phát triễn khá nhanh khiến chính 

quyền Sài Gòn phãi giãi tán các tỗ chƣ́c công khai , b{n công khai m| 

chúng cho l| “đã bị cộng sãn lợi dụng”. 

M}u thu}̂n n ội bộ chính quy ền Ngô Đình Diệm tiếp tục ph{t 

triễn gay gắt . Ngô Đình Diệm lo bị l}̣t đỗ , tạo cớ gạt bỏ 73 trong số 

123 đại biễu quốc hội khóa I. Giới tƣ sãn cûng b}́t mân vì gia đình  v| 

th}n tộc họ Ngô gi|nh độc quyền kinh tê,́ họ không đƣợc tự do kinh 

doanh. Giới trí thƣ́c bƣ́c xúc dƣới chế đ ộ độc tài, đòi đƣợc tƣ ̣do b{o 

chí, tƣ ̣do ngôn lu}̣n. 

Th{ng 12-1959, tại Củ Chi, trung đội vũ trang của khu S|i Gòn- Gia 

Định đƣợc th|nh l}̣p, với danh xƣng Cao - Hòa - Bình (Cao Đài, Hòa 

Hảo, Bình Xuyên), qu}n số thƣc̣ tê ́tƣơng đƣơng 2 tiêũ đội. 

Th{ng 12-1959, tr}̣n đ}̀u ra qu}n trên quốc l ộ 1, lƣ̣c lƣợng vû  

trang Sài Gòn - Gia Định tiêu diệt 1 xe jeep, giết 1 đại úy qu}n đ ội 
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S|i Gòn , sau đó lại diệt 1 trung đội ỡ Bến Du . Đại đ ội 306 Nh| 

Bè ra qu}n c{c trận đầu ở cầu T}n Thuận , Rạch Ông , bƣ́c rút bót 

B| Chòi ... 

Đánh giá tình hình Nam B ộ cuối năm 1959, Bộ Tỗng tham mƣu 

qu}n đội Sài Gòn thƣ̀a nh}̣n : “Tình hình đặc biệt nghiêm tr ọng, bỡi 

ngo|i c{c vụ khủng bố, {m s{t thƣờng xuyên, hoạt động vũ trang của 

Việt cộng gia tăng”. 

Nhƣ v}̣y , tình hình thời kỳ n|y có hai mặt , một là ở nhiều vùng 

phong trào còn r}́t khó khăn , có nơi tổ chức c{ch mạng bị tan  rã, g}̀n 

nhƣ bế tắc vì kẽ thù l ộng hành , khủng bố , đàn áp khốc liệt ...; hai là , 

sƣ̣ dồn nén căm thù trong qu}̀n chúng lên đến cƣ̣c điễm , să̂n sàng 

nỗi d}̣y đễ tƣ̣ cƣ́u mình ; ở nhiều địa phƣơng Nam B ộ, tƣ̀ miền T}y , 

miền Trung đến miền Đông , khu Sài Gòn - Gia Định đâ có m ột số 

hoạt động vû trang hô̂ trợ cho sƣ̣ nỗi d}̣y cũa qu}̀n chúng , cùng với 

cuộc nỗi d}̣y r}́t sớm ỡ Trà Bồng - Quảng Ngãi th{ng 7-1959 (Trung 

Trung Bộ)... nhƣ̂ng cuộc nỗi d}̣y ỡ m ột số  vùng nông thôn Nam B ộ 

l| kết quả của tình cảnh “tức nƣớc vỡ bờ” , vƣ̀a phá vơ̂ b ộ m{y kềm 

kẹp của địch ở cơ sở , vƣ̀a vƣợt qua sƣ̣ bế tắc về đƣờng lối cũa cách 

mạng, mặc dù lƣ̣c lƣợng nòng cốt cách mạng mới đƣợc khôi ph ục 

lại chƣa nhiều. 

II. ĐỒNG KHỠI (năm 1960) 

1. Nghị quyết Hội nghị lần thƣ ́15 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

(khóa II) mỡ ra bƣớc ngoặt của cách mạng miền Nam 

Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng (khóa II) họp Hội nghị l}̀n thƣ́ 

15 tƣ ̀ ng|y 13-1 đến ng|y 22-1-1959 vê ̀ tình hình nhiệm vụ sắp tới , 

trong đó t}̣p trung b|n phƣơng ph{p tiến h|nh c{ch mạng giải phóng 

miền Nam. Nội dung đƣờng lối c{ch mạng miền Nam do Lê Du}̃n 

dƣ ̣thảo đƣợc đƣa ra thảo lu}̣n tại Hội nghị1. 

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.17, tr. 783-825. 
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Yêu c}̀u bƣ́c xúc của c{ch mạng miền Nam vê ̀ phƣơng ph{p 

tiến hành cách mạng giãi phóng miền Nam đƣợc đặt ra . Đâ xu}́t hiện 

ba loại ý kiến chủ yếu: 

Loại ý kiến thƣ́ nhất: phải tiến h|nh đ}́u tranh vũ trang, chiến 

tranh du kích, x}y dƣ̣ng căn cƣ ́địa; 

Loại ý kiến thƣ́ hai: không đồng ý tiến h|nh đ}́u tranh vũ trang mà 

phải tiếp tục dựa v|o ph{p lý Hiệp định Genève , đ}́u tranh bằng  

phƣơng ph{p hòa bình; 

Loại ý kiến thƣ́ ba: phải khỡi nghĩa, nhƣng l|m tƣ̀ng bƣớc. 

Do ý kiến khác nhau , mô̂i loại ý kiến đều có lý , Ph}̀n I Hội nghị 

chỉ nhất trí mục tiêu giải phóng miền Nam nhƣng không thống nhất 

đƣợc về phƣơng pháp , do đó không ra đƣợc nghị quyết  m| chỉ có 

biên bản d|nh cho cuộc họp Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng tiếp theo v|o 

giƣ̂a năm 1959. 

Đầu th{ng 7-1959, sau hội nghị B ộ Chính trị th{ng 6-1959, đặc 

biệt qua thƣ̣c tiê̂n đ}́u tranh vũ trang v| nỗi d}̣y gi|nh quyền l|m chủ 

thắng lợi ỡ miền Nam nói ch ung và Nam B ộ nói riêng , Ban Ch}́p 

h|nh Trung ƣơng Đảng họp Hội nghị l}̀n thƣ́ 15 đợt II đâ nh}́t trí cao 

v| đã ra đƣợc văn bản Nghị quyết (gọi tắt l| Nghị quyết 15). 

Qua ph}n tích tính ch}́t xã hội ở miền Nam, Nghị quyết 15 

Ban Ch}́p hành Trung ƣơng đề ra nhiệm vụ cách mạng Việt Nam ỡ  

miền Nam nhƣ sau: 

"1- Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của 

đế quốc và phong kiến , thƣ̣c hiện đ ộc lập dân t ộc và ngƣời cày có ru ộng, 

hoàn thành cách mạng dân t ộc dân chũ nhân dân ỡ miền Nam , xây dƣ̣ng 

một nƣớc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

2- Nhiệm vụ trƣớc mắt là đoàn kết toàn dân , kiên quyết đấu tranh 

chống đế quốc Mŷ xâm lƣợc va ̀gây chiến, đánh đỗ tập đoàn thống trị độc tài 

Ngô Đình Diệm , tay sai cũa đế quốc Mŷ , thành lập m ột chính quyền  liên 

hợp dân t ộc dân chũ ỡ miền Nam , thƣ̣c hiện đ ộc lập dân t ộc và các quyền 

tƣ̣ do dân chũ , cải thiện đời sống của nhân dân , giƣ̂ vƣ̂ng  
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hòa bình, thƣ̣c hiện thống nhất nƣớc nhà trên cơ sỡ đ ộc lập và dân chũ , tích 

cƣ̣c góp phần bảo vê ̣hòa bình ở Đông Nam Á và thê ́giới”1 . 

3- Phƣơng hƣớng phát triễn cũa cách mạng ỡ miền Nam : "... 

ngo|i con đƣờng cách mạng , nh}n d}n miền Nam không có con 

đƣờng nào khác đễ tƣ̣ giãi phóng 2... con đƣờng phát triễn cơ bãn cũa 

c{ch mạng Việt Nam ở miền Nam l| khởi nghĩa gi|nh chính quyền về 

tay nh}n d}n . Theo tình hình cụ thễ v| yêu cầu hiện nay của c{ch 

mạng thì con đƣờng đó l| lấy sƣ́c mạnh cũa quần chúng , dƣ̣a vào lƣ̣c 

lƣợng chính trị cũa quần chúng là chũ yếu , kết hợp với  lƣ̣c lƣợng vũ trang 

để đánh đô ̃quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dƣ̣ng lên chính quyền 

cách mạng của nhân dân”3. 

Nghị quyết 15 không đƣợc lãnh đạo Đãng Cộng sản Liên Xô 

đồng tình. Trung Quốc đồng tình với mƣ́c độ hạn chê4́. 

Ng|y 12-11-1959, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đãng điện báo cho 

Xƣ́ ủy tinh thần Nghị quyết 15 v| nêu rõ Nghị quyết chỉ đề ra 

đƣợc đƣờng lối chung và phƣơng hƣớng lớn , vì thế khi thực hiện 

Nghị quyết cần nghiên cứu sao cho phù hợp với điều kiện cụ t hễ  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 20, tr. 81-82.   

2. Nghị quyết 15 đâ l}́y lại c}u tron g Đề cƣơng cách mạng miền Nam 

năm 1956: “Đễ chống lại Mŷ - Diệm , nhân dân miền Nam chĩ có con đƣờng 

cƣ́u nƣớc và tƣ̣ cƣ́u mình là con đƣờng cách mạng . Ngo|i con đƣờng c{ch 

mạng , không có một con đƣờng khác” (Xem: Văn kiện Đãng  Toàn tập , t.17, 

tr. 783-825). 

3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.20, tr. 82. 

4. Đầu năm 1961, Bí thƣ thƣờng trực Đảng Cộng sản Liên Xô Kusơnen 

ph{t biểu với ph{i đo|n Việt Nam do Lê Duẩn dẫn đầu sang thăm Liên Xô : 

Đãng Cộng sãn Liên Xô không đồng tình với chũ trƣơng cũa  Nghị quyết 15 

v| Nghị quyết Đại hội Đãng l}̀n thƣ́ III của Đãng Lao động Việt Nam . Ph{i 

đoàn Lê Du}̃n qua Trung Quốc , gặp Tỗng Bí thƣ Đãng Cộng sãn Trung 

Quốc Đặng Tiễu Bình . Đặng Tiểu Bìn h đồng tình với phƣơng hƣớng chung 

của Nghị quyết 15 nhƣng nh}́n mạnh là hoạt động vû trang chĩ hạn chế ỡ 

mƣ́c đại đội (Theo Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ 

kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-1975), Sđd, t.II, tr. 235). 
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của tình hình. Ng|y 14-11-1959, Xƣ ́ ủy nh}̣n đƣợc điện văn thông 

b{o nội dung Nghị quyết 15. 

Cuối tháng 11-1959, Xƣ́ ũy họp H ội nghị l}̀n thƣ́ tƣ mỡ r ộng 

đến Bí thƣ c{c Liên tỉnh ủy tại Trảng Chiêng (Rùm Đuôn , căn cƣ́ 

Bắc T}y Ninh ) để triển khai Nghị quyết 15. Hội nghị mang ý nghĩa 

lịch sử , mỡ đ}̀u cho giai đoạn chuyễn hẵn và chuyễn toàn diện 

phƣơng hƣớng , nhiệm vụ , phƣơng thƣ́c đ}́u tranh cũa cách mạng 

miền Nam . 

Hội nghị đâ tỗng kết , rút kinh nghiệm lãnh đạo , chỉ đạo phong  

tr|o tƣ ̀ thƣ̣c tiê̂n tình hình sau Hiệp định Genève. Hội nghị đề  ra 5 

nhiệm vụ trƣớc mắt l|: 

“- Đẩy mạnh phong tr|o đấu tranh chính trị của quần chúng ph{t 

triễn mạnh mẽ, s}u rộng hơn để đ}̃y địch v|o thê ́bị động v| cô  l}̣p 

hơn nƣ̂a. 

- Đẩy mạnh hoạt động vũ trang tuyên truyền, nhằm thiết thƣ̣c hô̂ 

trợ thúc đ}̃y phong tr|o đ}́u tranh chính trị của qu}̀n chúng. 

- Đẩy mạnh công t{c tuyên truyền gi{o dục quần chúng để n}ng 

cao ý thƣ́c căm thù và quyết t}m cách mạng trong cuộc đ}́u tranh  

đánh đỗ {ch thống trị của địch. 

- Không ngƣ̀ng cũng cố và mỡ r ộng Mặt tr}̣n d}n t ộc thống nh}́t 

chống Mỹ - Diệm. 

- Xúc tiến v| đ}̃y mạnh công t{c binh v}̣n”1. 

Hội nghị x{c định phải giƣ̂ thê ́hợp pháp của quần chúng. 

Vê ̀“mƣ́c độ vũ trang”, vũ trang tƣ ̣vê ̣ hay vũ trang tiến công... 

nhiều đoạn văn trong Nghị quyết 15 không th}̣t rô ràng làm cho đa  

số ý kiến trong hội nghị nghiêng vê ̀phía hạn chê ́vũ trang tiến công... 

Bí thƣ Xứ ủy Nguyê̂n Văn Linh khẵng định “vû trang tƣ́c la ̀phải tiến 

công” chƣ ́không chỉ tƣ ̣vê.̣ 

___________ 

1. Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam Bộ và Trung ƣơng Cục miền Nam (1954-1975), 

Sđd, tr. 185. 
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Đễ trƣ̣c tiếp theo dôi , chỉ đạo triển khai Nghị quyết 15, Xƣ́ ũy 

quyết định chuyễn bộ m{y lãnh đạo tƣ ̀ biên giới Việt Nam - 

Campuchia vê ̀căn cƣ ́Đồng Rùm (căn cƣ ́Bắc T}y Ninh). 

2. Đồng khỡi đợt I (tƣ ̀tháng 1-1960) 

Nghị quyết 15 x{c định “lấy sƣ́c mạnh cũa quần chúng , dƣ̣a vào 

lƣ̣c lƣợng chính trị cũa quần chúng là chũ yếu” , “kết hợp với lƣ̣c lƣợng 

vũ trang để đánh đ ổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến ...”, tinh 

th}̀n đó đâ làm bùng phát cu ộc tiến công và nỗi d}̣y năm 1960 trên 

to|n Nam B ộ. 

* Khu Trung Nam Bộ đồng khỡi - sự kiện Bến Tre 

Th{ng 12-1959, Liên tĩnh ũy miền Trung Nam B ộ tỗ chƣ́c hội nghị 

triễn khai Nghị quyết Xƣ́ ũy tại khu Tam Thƣờng , huyện Hồng Ngƣ̣ 

(tỉnh Kiến Phong ) dƣới sƣ̣ chũ trì cũa Bí thƣ Liên tĩnh ũy Nguyê̂n 

Minh Đƣờng. Hội nghị chĩ đạo chu đáo việc chu}̃n bị cho đợt nỗi d}̣y 

đồng loạt  ở mỗi tỉnh : về tƣ tƣỡng , phải học tập Đê ̀cƣơng cách mạng 

miền Nam, hạ quyết t}m l}̣p kê ́hoạch phối hợp các mũi chính trị, binh 

v}̣n, vũ trang, tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng cơ sỡ qu}̀n chúng, chỉ đạo phƣơng 

ph{p kết hợp vũ trang - chính trị ở từng vùng kh{c nhau, tƣ ̀vùng s}u 

tiếp gi{p Đồng Th{p Mƣời đến vùng gi{p  ranh đồn bót, r| so{t cơ sỡ 

trong h|ng ngũ chính quyền, qu}n đội Sài Gòn , quy tụ nhƣ̂ng cán b ộ 

đãng viên điều lắng , chuyễn vùng trỡ về... chu}̃n bị khỡi nghîa đồng 

loạt. Riêng đối với các tĩnh vùng đối phƣơng kiễm so{t, vùng “trắng” 

cơ sỡ thì x}y dƣ̣ng một bộ ph}̣n lƣ̣c lƣợng vũ trang, hoạt động diệt {c, 

hô̂ trợ cho khí thế  đ}́u tranh vƣơn lên của qu}̀n chúng. Nghị quyết 

của Liên tỉnh ủy Trung Nam B ộ chủ trƣơng: “Phát động qu}̀n chúng 

đồng loạt nỗi  d}̣y to|n khu, diệt {c, ph{ kềm, gi|nh quyền l|m chủ 

ấp, xã”. Phƣơng ch}m hành động là nỗi d}̣y đều khắp , không đễ nỗi 

cộm tƣ̀ng điễm khiến đối phƣơng có thễ t}̣p trung lƣ̣c lƣợng đàn áp , 

lƣ̣c lƣợng cách mạng không giƣ̂ đƣợc phong tr|o . Phải đƣa đƣợc  

đông đão qu}̀n chúng nh}n d}n vùng lên đ}́u tranh với địch ,
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nhƣng phải giữ thế hợp pháp của quần chúng . Hoạt động vû trang phãi 

khôn khéo, tránh leo dây sang đấu tranh vũ trang đơn thuần . L}́y chiến 

thắng ỡ Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (tỉnh Kiến Phong) x}y dƣ̣ng, 

tạo niềm tin mạnh mẽ cho đợt tiến công v| nổi dậy của to|n khu. 

Nhìn chung ở mi ền Trung Nam B ộ, cho đến thời điễm đ}̀u năm 

1960 c{c tỉnh Kiến Phong , Kiến Tƣờng, Long An đâ có lƣ̣c lƣợng vû 

trang hoạt đ ộng có hiệu quã , khí thế c{ch mạng đang lên . Riêng hai 

tỉnh Định Tƣờng (Mỹ Tho) v| An Giang có khó khăn vì cơ sỡ Đãng bị 

đánh tan rã g}̀n hết, lƣ̣c lƣợng vũ trang mới x}y dƣ̣ng , còn ít. Do đó 

Liên tĩnh ũy chĩ thị tĩnh Kiến Phong hô̂ trợ lƣ̣c lƣợng cho tĩnh An 

Giang; tỉnh Kiến Tƣờng v| Long An hỗ trợ  lƣ̣c lƣợng cho tỉnh Định 

Tƣờng (Mỹ Tho). 

Tỉnh Bến Tre, năm 1959 chống Lu}̣t 10/59 Bến Tre không có lực 

lƣợng vũ trang nhƣ c{c tỉnh Kiến Phong v| Kiến Tƣờng, nhƣng khi 

ph{t động nỗi d}̣y đồng loạt đ}̀u năm 1960 thì Bến Tre lại ph{t  khỡi 

lớn vê ̀quy mô, tƣơng đối ho|n chỉnh vê ̀mô hình. 

Trên đƣờng đi Hồng Ngƣ̣ họp Liên tĩnh ũy miền Trung triễn 

khai Nghị quyết 15, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy Bến Tre Nguyễn Thị Định 

nh}̣n thƣ́c đƣợc thêm nhiều điều cụ thễ về cu ộc nỗi d}̣y đang diê̂n 

ra ỡ Đồng T h{p Mƣời , trong đó có bài học về vai trò quyết định 

của quần chúng . Bên cạnh việc nỗi trống , mõ, tiếng nỗ đều khắp 

thì có m ột cách mỡ màn đ}̀y khí thế là cu ộc tiến công bằng kh}̃u 

hiệu: h|ng chục vạn truyền đơn khẩu hi ệu, hình Ngô Đình Diệm bị 

gạch chéo ... xu}́t hiện “đ}̀y trời” trên đồng , dƣới kênh Đồng Tháp 

Mƣời. C{c truyền đơn n|y do h|ng chục vạn ngƣời tự viết tay trên 

gi}́y học trò , trên tờ lịch , trên bao nhang ... Nếu chính quyền Sài 

Gòn huy đ ộng lƣ̣c lƣợng hàng sƣ đoàn cûng không thễ đi gom hết 

đƣợc. Nhƣ̂ng dòng chƣ̂ nguệch ngoạc “Đã đão Ngô Đình Diệm” , 

“Đã đão đ ộc tài gia đình trị” ... nói lên lòng d}n . Nô̂i lo lớn cũa 

Nguyê̂n Thị Định là lƣ̣c lƣợng vû tra ng cũa Bến Tre còn r}́t mõng , 

chỉ có v|i c}y súng . Hơn nƣ̂a , v|o lúc Liên tỉnh ủy đang phỗ biến 

Nghị quyết 15, thì ở Bến Tre Tỉnh ủy vẫn phải liên tục  di 
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chuyễn, ph}n t{n trƣớc sƣ ̣ truy lùng gắt gao của chính quyền Sài  

Gòn. Việc mƣợn súng, xin súng đều không thê ̃ thƣ̣c hiện, vì từ 

Hồng Ngƣ̣ xuống Bến Tre ngƣời đi (bằng đƣờng hợp pháp ) đâ khó, 

l|m sao v}̣n chuyễn súng? Trƣớc lo tính của đại diện Tỉnh ủy Bến 

Tre, Bí thƣ Liên tỉnh ủy có s{ng kiến: Khu sê chi viện cho Bến Tre một 

tiễu đoàn... nhƣng là tiễu đoàn trên gi}́y ... Cho phép Bêń Tre công bố 

“lệnh” “điêù Tiêũ đoaǹ 502 tƣ̀ng chiêń thắng Giồng Thị Đam - Gò 

Quản Cung vê ̀Bến Tre cùng nh}n d}n nỗi d}̣y...”1. 

Kiễu đánh đòn t}m lý đó có hiệu quã cao trong tiến công và nỗi 

d}̣y lúc b}́y giờ: Không chĩ Đồng Tháp Mƣời mà cã ỡ đồng bằng sông 

Cƣ̃u Long, ở miền Đông: h}̀u hết huyện, xã chỉ có v|i súng, một tỗ vû 

trang, th}̣m chí chĩ vài đã ng viên “kiêm” du kích mà  v}̂n hƣ trƣơng 

danh nghĩa “tiễu đoàn”, “đại đội”, l|m cho đối phƣơng khiếp sợ m| 

qu}̀n chúng thì r}́t ph}́n khỡi. 

Tỉnh Bến Tre gồm 1 thị xã, 7 huyện, 115 xã, 788 ấp với 600.000 d}n 

sống trên 3 cù lao: cù lao An Hóa, cù lao Minh v| cù lao Bảo. 

Trƣớc ngày phát đ ộng nỗi d}̣y theo chĩ đạo cũa Liên tĩnh ũy , 

ở Bến Tre có 2 tr}̣n đánh thăm dò l}́y đồn T}n Xu}n (Ba Tri) v| tiến 

công đồn L ộc Thu}̣n (Bình Đại ) thu đƣợc 7 súng. Ng|y 30-12-1959, 

Phó Bí thƣ Nguyễn Thị Định về đến tỉnh ; v| ng|y 1-1-1960 mỡ hội 

nghị phổ biến Nghị quyết 15 tại xã Minh Đức , huyện Mõ Cày đễ 

truyền đạt lại tinh th}̀n Nghị quyết 15 v| chủ trƣơng của Liên tỉnh 

ủy. Hội nghị nh}́t trí  l|m thí điểm nổi dậy ở 3 xã: Định Thũy , Bình 

Kh{nh, Phƣớc Hiệp huyện Mõ Cày thu ộc cù lao Minh , sau đó sê 

lan sang cù lao Bão (c{c huyện Giồng Trôm , Ba Tri...). Hội nghị chũ 

trƣơng phát đ ộng qu}̀n chúng khỡi nghîa vû trang ti ến công v|o 

đồn bót , trụ sở tề gi|nh chính quyền ở cơ sở . Không có lƣ̣c lƣợng 

vũ trang tập trung nhƣ Kiến Phong , Kiến Tƣờng ..., Tỉnh ủy Bến Tre 

___________ 

1. Thƣ̣c tế tĩnh Bến Tre cho in Qu}n lệnh số 1 của Tiểu đo|n trƣởng 

Tiễu đoàn 502, ký tên đại úy Lê Thiết Hùng , đóng mộc tƣ̣ khắc Bộ Chĩ huy 

Tiễu đoàn 502. 
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t}̣p trung số thanh niên hăng h{i nh}́t giả l|m bộ đội với “súng b}̣p 

dƣ̀a”1 v| tung ra dƣ lu}̣n l| “Tiễu đoàn 502 của Kiến  Phong đa ̂ vê ̀

Bến Tre, sắp có đánh lớn”. 

Ba xâ Định Thũy, Bình Kh{nh, Phƣớc Hiệp ỡ giáp ranh nhau, địa 

hình vƣờn dƣ̀a, ruộng mía um tùm. Mô̂i xã đều có chi bộ với 4, 5 

đãng viên, có lực lƣợng thanh niên m}̣t, tỗ chƣ́c đƣợc nội tuyến trong 

đồn bót đối phƣơng . Xã Định Thủy l| nơi lực lƣợng c{ch  mạng nắm 

chắc tình hình đồn bót, có nội tuyến ở Tỗng đoàn d}n vê ̣ do Đội Tý 

chỉ huy, đƣợc chọn l|m xã điễm. 

8 giờ s{ng ng|y 17-1, một tỗ hành động 3 ngƣời lợi dụng thế hợp 

ph{p quật ngã Đ ội Tý ỡ m ột quán g}̀n đồn , l}́y súng cũa tên c}̣n vệ 

bắn chết Đ ội Tý . Tỗ hành đ ộng cùng 200 thanh niên tràn vào chiếm 

đồn, kết hợp nội tuyến l}́y gọn đồn vàm Nƣớc Trong, thu 11 súng của 

Tỗng đoàn d}n vê ̣v| 15 súng của đồn v|m Nƣớc Trong cùng nhiều 

đạn và lƣ̣u đạn . Nh}n d}n Định Thũy trang bị giáo mác , nỗi trống , 

mõ tr|n ra lùng bắt tề điệp , {c ôn , quét sạch tổ  chƣ́c kềm kẹp của 

chính quyền S|i Gòn. 

Tối 17-1, diê̂n ra cuộc mít tinh lớn gồm hơn 2.000 ngƣời tại xã, 

vƣ̀a mƣ̀ng thắng lợi , vƣ̀a công bố “qu}n lệnh” cũa Tiễu đoàn 502: 

“Anh em binh sĩ biết hối cải thì đƣợc khoan hồng, nếu mang súng trỡ 

về với nh}n d}n thì đƣợc khen thƣỡng . Tề xâ , ấp, liên gia trƣỡng , 

công an , chỉ điểm trả chức vụ v| thú t ội thì đƣợc nh}n d}n  khoan 

hồng. Ai tr{i lệnh sẽ bị nh}n d}n trƣ̀ng trị...”. 

Cùng lúc ở 2 xã Phƣớc Hiệp, Bình Kh{nh, đãng viên, thanh niên 

cốt c{n cùng nh}n d}n nỗi d}̣y giết công an, chiếm đồn, giải 

phóng xã. Qu}̀n chúng nỗi trống mõ, ống lói..., tạo khí thế áp đão. 

Trong ba ngày 17, 18, 19 th{ng 1-1960 nh}n d}n 3 xã đã gi|nh 

đƣợc quyền l|m chủ. 

___________ 

1. “Súng b}̣p dƣ̀a” l| l}́y b}̣p dƣ̀a nƣớc đêo l|m súng giả, sơn đen nên 

ban đêm không th}́y rõ. 
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Tƣ ̀ ng|y 17 đến ng|y 24-1-1960, cuộc nỗi d}̣y lan rộng ra 47 xã 

thuộc các huyện Mõ Cày , Giồng Trôm , Ba Tri , Ch}u Thành , Thạnh 

Phú. Kết quã, sau 7 ng|y đã giải phóng ho|n to|n 22 xã; diệt ác, bao 

v}y đồn bót , giải phóng nhiều }́p trong 25 xã; 300 tề điệp bị bắt, 37 

đồn bót bị bƣ́c h|ng, bƣ́c rút. Lƣ̣c lƣợng c{ch mạng thu 150 súng, 

nhiều đạn và lƣ̣u đạn , th|nh lập đại đ ội vû trang đ}̀u  tiên của Bến 

Tre với phiên hiệu l| Đại đội 264. 

Cuộc đồ ng khỡi Bến Tre g}y ch}́n đ ộng lớn . Đích th}n Ngô 

Đình Diệm kh}̃n c}́p đi Bến Tre đễ thị sát và quyết định sƣ̃ dụng lƣ̣c 

lƣợng mạnh đễ “trƣ̀ khƣ̃ cái ung đ ộc Kiến Hòa ngay tƣ̀ đ}̀u , tr{nh 

nguy hại về sau” . Ng|y 25-3-1960, cuộc phãn kích cũa qu}n Sài Gòn 

mang tên “Chiến dịch bình trị Kiến Hòa” do Đô̂ Cao Trí chĩ huy , bắt 

đ}̀u với quy mô 13.000 qu}n gồm 2 chiến đoàn , 6 tiễu đoàn thũy 

qu}n lục chiến , lính dù , khinh qu}n , 70 xe thiết giáp , 17 t|u, cùng 

ph{o binh, phi cơ , có cả lực lƣợng công an , công d}n vụ , t}m lý 

chiến tƣ̀ Sài Gòn xuống , đánh vào 3 xã điểm của Mỏ C|y , quyết đè 

bẹp lực lƣợng nổi dậy . 

S{ng ng|y 26-3-1960 chúng chia nhiều mũi bao v}y , chia cắt 

tƣ̀ng khu vƣ̣c , mô̂i khu vƣ̣c có 2 tiễu đoàn , ch| đi x{t lại , lục so{t 

tƣ̀ng bụi c}y , đám cõ ...; đối tƣợng săn lùng trƣớc hết là lânh đạo 

v| lực lƣợng vũ trang c{ch mạng của tỉnh . Chúng chôn sống 36 

ngƣời , bắn chết 80 ngƣời ... 

Tƣ̀ tay không v ùng lên , gi|nh quyền l|m chủ đã khó , nhƣng 

quan trọng hơn , khó hơn l| giữ vững quyền l|m chủ . Căn cƣ́ tình 

hình cụ thể , Ban lânh đạo tĩnh quyết định t}̣p trung lƣ̣c lƣợng , chủ 

động đánh tr}̣n đ}̀u giành cho đƣợc thắng lợi đễ  hạ uy thế đối 

phƣơng, tạo uy thế c{ch mạng ; sau đó sê ph}n tán lƣ̣c lƣợng , phối 

hợp hoạt đ ộng với du kích . Trong 10 ng|y đầu , lƣ̣c lƣợng vû trang 

b{m s{t tiêu hao h|ng trăm tên . Tƣ̀ đó qu}n Sài Gòn bắt đ}̀u tiến 

qu}n dè dặt hơn. 

Thoạt đầu , sau khi nỗi d}̣y , đối với bọn bão an tại địa phƣơng , 

qu}̀n chúng còn giƣ̂ đƣợc thế công khai hợp pháp , tranh thũ binh 

v}̣n đ}́u tranh chính trị “trƣ̣c diện” với chúng đƣợc . Giờ đ}y , qu}n 
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chủ lƣ̣c S|i Gòn vê ̀b}́t chấp phải tr{i, chỉ có đốt, giết, hãm hiếp... Tƣ̀ 

l{c đ{c đến ng|y c|ng đông nh}n d}n dắt díu nhau chạy ra Mỏ C|y . 

Điều này trái chũ trƣơng cũa Tĩnh ũy là phãi giƣ̂ qu}̀n chúng  ở lại tại 

chô̂, dùng thê ́hợp ph{p đ}́u tranh với chính quyền Sài Gòn. Một điều 

b}́t lợi khác : có nơi đã cực đoan bu ộc qu}̀n chúng xé hết gi}́y căn 

cƣớc, thế hợp pháp không còn ... Nguyê̂n Thị Định bàn với lânh đạo 

địa phƣơng, đề xuất một số ý kiến và thống nh}́t xin chỉ đạo của Liên 

tỉnh ủy về phƣơng hƣớng giải quyết tình hình. 

Thƣờng vụ Liên tĩnh ũy thống nh}́t với Thƣờng vụ Tĩnh ũy Bến 

Tre và lânh đạo huyện về việc biến lƣ̣c lƣợng tãn cƣ tƣ̣ phát thành lƣ̣c 

lƣợng đ}́u tranh có lânh đạo, có tổ chức thì mọi việc sẽ đảo ngƣợc . Bí 

thƣ Liên tĩnh ũy kết lu}̣n : “Ta không thễ ngăn cãn đồng  b|o chạy ra 

chợ v| cũng không nên ngăn cản vì hiện nay đó là  con đƣờng sống 

duy nh}́t của b| con, nhƣng tại sao ta lại không biến nhƣ̂ng cuộc tản cƣ 

ngƣợc thành nhƣ̂ng cuộc tấn công trƣ̣c diện đòi địch phãi rút qu}n , d}n 

mới dám trỡ về? B}y giờ thì không phãi đồng bào tƣ̣ đ ộng tãn cƣ mà 

tỗ chƣ́c cho đồng bào kéo ra t}́n công ...”. Đối với đãng bộ Bến Tre, 

kinh nghiệm biến thê ́hợp ph{p của quần chúng th|nh “gậy ông đập 

lƣng ông” tiến công chính quyền Sài Gòn vốn là sỡ trƣờng ; chuyễn 

hình thức biểu tình biểu dƣơng  lƣ̣c lƣợng th|nh cuộc tản cƣ ngƣợc 

không khó. 

H|ng ng| n qu}̀n chúng gồm phụ nƣ̂ , trẻ em , ngƣời gi| lũ 

lƣợt  chỡ heo gà , chăn màn ... trên các đoàn ghe xuồng ra thị tr}́n 

Mỏ C|y , thị xã Bến Tre quyết liệt đòi chính quyền S|i Gòn phải rút 

qu}n, ngƣ̀ng ngay cu ộc khũng bố . Đồng b|o nó i thẵng với qu}̣n 

trƣỡng , tỉnh trƣởng : “... Chúng tôi l| d}n “quốc gia” ... “Việt c ộng” 

v| “quốc gia” đ{nh thế n|o không biết m| lính “quốc gia” thì lại 

giết chóc , hãm hiếp d}n , c{c ông phải có nhiệm vụ bảo vệ d}n , 

phải kêu với “Tỗng thống” cho rút hết qu}n đễ cho d}n yên ỗn làm 

ăn...”. H|ng ng|n rồi h|ng vạn quần chúng kéo ra thị xã , thị trấn 

cùng đồng b|o tại chỗ kêu g|o , ph}̂n n ộ v| đồng b|o trụ lại “trận 

địa” đ}́u tranh suốt 12 ng|y . Tr}̣t tƣ̣ an ninh bị rối loạn , 
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159 

 

qu}̣n trƣỡng Mỏ C|y phải đƣ́ng ra an ủi, nh}̣n đơn, điện lên S|i 

Gòn. Ngay binh lính, sĩ quan v| viên chức tại chỗ cũng phẫn uất cho 

l| cấp trên coi thƣờng địa phƣơng , kêu rêu thóa mạ bọn đi càn . Cuối 

cùng Ngô Đình Diệm phải cho rút qu}n. 

Trong thời gian càn quét , c{c mũi tiến qu}n của qu}n S|i Gòn 

đều bị đ{nh lẻ tẻ , chô̂ này bị giết 1, chô̂ kia chết 2, 3, có trận chúng bị 

diệt hàng chục tên. Cuộc đ}́u tranh chính trị “tản cƣ ngƣợc” có tiếng 

vang r}́t lớn trong đó vai trò cũa “đ ội qu}n tóc dài” đƣợc phát huy 

r}́t mạnh. 

“Đồng khỡi” đợt I ỡ Bến Tre đâ tạo m ột mô hình tiến công và 

nỗi d}̣y kết hợp ba mûi chính trị , qu}n sƣ̣ , binh v}̣n ; trong đó về 

chính trị đã tận dụng thế hợp ph{p của quần chúng , tạo ra một kiễu 

đ}́u tranh bằng “tãn cƣ ngƣợc” hết sƣ́c đ ộc đáo làm th}́t bại cu ộc 

phản kích quy mô lớn của qu}n S|i Gòn ; về qu}n sƣ̣ thì với lƣ̣c 

lƣợng không đáng k ể m| tạo đƣợc uy lực bằng danh nghĩa giả v| 

nghi binh r}́t khéo léo 1. 

___________ 

1. Có nhiều ý kiến cho rằng : việc gọi Bến Tre là “quê hƣơng Đồng khỡi” 

chƣa thõa đáng vì tƣ̀ nă m 1959 đâ có nhiều địa phƣơng nhƣ : C| Mau  (T}y 

Nam Bô)̣ đâ nỗi d}̣y cục bộ có tính ch}́t khỡi nghĩa tƣ̀ng ph}̀n ỡ 18 xã gi|nh 

quyền làm chũ và t}́n công cã vào chi khu Xẽo Rô (Rạch Gi{ - T}y Nam Bộ), 

miền Trung Nam Bộ cûng đâ có nhiều cuộc nổi dậy tiến  công địch ở Kiến 

Phong, Kiến Tƣờng... vƣ̀a chống c|n, vƣ̀a mơ ̃rộng vùng l|m chủ; ở khu 5 có 

khỡi nghĩa Tr| Bồng (tƣ̀ th{ng 7 đến th{ng 9-1959); đó không phãi là nhƣ̂ng  

hoạt động vũ trang đơn thu}̀n m| có sƣ̣ tham gia nỗi d}̣y của qu}̀n chúng ở 

nhiều mƣ́c đô ̣kh{c nhau. Đồng khỡi Bến Tre có thễ coi là với quy mô lớn khi 

có Nghị quyết 15 của Trung ƣơng Đảng , đồng thời với phƣơng thƣ́c tiến 

công tỗng hợp tƣơng đối hoàn chĩ nh, mặc dù nỗ ra ngày 17-1-1960, ch}̣m 2 

ng|y so với quy định của Nghị quyết Liên tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ 

(ng|y 15-1-1960), nhƣng nó đâ tạo ra mô hình tiến công kết hợp ba mũi chính 

trị, qu}n sƣ̣, binh v}̣n và đặc biệt phát huy mạnh mê “đội qu}n tóc dài” , v| 

thế hợp pháp của qu}̀n chúng, góp ph}̀n quan trọng v|o đƣờng lối của Đãng 

khi cuộc Đồng khỡi 1960 chuyễn sang chiến tranh cách mạng . Đồng thời với 

cuộc nỗi d}̣y ỡ Bến Tre còn có nhiều cuộc nổi d}̣y ỡ các tĩnh Nam Bộ theo chỉ 

đạo của Xƣ́ ủy trong Hội nghị cuối năm 1959. 
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Việc hƣ trƣơng thanh thê ́ lƣ̣c lƣợng vũ trang c{ch mạng đạt 

hiệu quã t}m lý cao không chĩ do thũ đoạn nghi binh , m| chiều s}u 

của nó chính l| uy thế chính trị tuyệt đối của lực lƣợng c{ch mạng  

trong lòng d}n đa ̂{p đão đối phƣơng. 

Đƣơng nhiên viêc̣ hƣ trƣơng thanh thê ́vê ̀lƣc̣ lƣợng vũ trang cũa 

c{ch mạng, Mỹ v| chính quyêǹ Ngô Đình Diêṃ cũng sớm ph{t hiện 

đƣợc v| tỗ chƣć phản kích. Nhƣng khi chúng tỗ chƣć phản kích thì 

lƣc̣ lƣợng c{ch mạng đa ̂ thƣc̣ hiêṇ đƣợc một ph}ǹ phƣơng án x}y 

dƣ̣ng thƣc̣ lƣc̣ bằng vũ khí l}ý đƣợc, bằng lƣc̣ lƣợng thanh niên gia 

nh}p̣ đội ngũ c{ch mạng, v| tỗ chƣć chống trả theo kinh nghiệm có 

đƣợc tƣ ̀trong 9 năm kh{ng chiêń chống Ph{p. 

Khối việc tiếp sau cu ộc đồng khỡi đễ giƣ̂ chính quyền giành 

đƣợc là r}́t phƣ́c tạp và r}́t lớn . Đó là giai đoạn đ}́u tranh chính trị 

v| đấu tranh vû trang quyết liệ t: phải x}y dựng l|ng xã chiến đấu , 

phải huy đ ộng thanh niên tòng qu}n , phải biến “tiểu đo|n hƣ” 

th|nh tiểu đo|n thật , c}́p tốc hu}́n luyện t}n binh ,... phải có công 

binh xƣỡng sãn xu}́t vû khí thô sơ , phải tạo hậu cần tại chỗ ... phải 

x}y dƣ̣ng chính quyền tƣ̣ quãn cũa d}n nhƣng phãi giƣ̂ thế hợp 

ph{p cho d}n để d}n b{m ru ộng vƣờn làm ăn , không rối loạn chạy 

dồn khi qu}n Sài Gòn phãn kích . Thế hợp pháp cûng khác trƣớc ỡ 

chô̂ b}y giờ phía sau có l ực lƣợng vũ trang , lời nói cũa d}n đâ có 

trọng lƣợng lớn . 

Bí thƣ Xứ ủy Nguyễn Văn Linh đã tổng kết Đồng khởi Bến 

Tre nhƣ sau : “Khi Xƣ́ ũy xin Trung ƣơng cho nỗi d}̣y , Trung 

ƣơng dặn nỗi d}̣y phãi hết sƣ́c giƣ̂ thế đ}́u tranh chí nh trị , giƣ̂ thế 

hợp pháp cũa qu}̀n chúng ; đ}̃y mạnh vû trang nhƣng nh}́t thiết 

không đƣợc đễ cho chính trị yếu đi , m| đẩy mạnh vũ trang lại 

c|ng đẩy chính trị mạnh lên ... Đồng khởi Bến Tre giải đ{p những 

băn khoăn cũa Xƣ́ ũ y, biến ý kiến chĩ đạo cũa Trung ƣơng thành 

thƣ̣c tiê̂n sinh đ ộng. Chính trị nhƣ Bến Tre l| thế tiến công rất 

mạnh . Tiến công bằng binh v}̣n , tiến công không rời rạc , m| 

chính trị , qu}n sƣ̣ , binh v}̣n kết hợp nhau . Tiến công địc h m| giữ  
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thê ́ hợp ph{p, một thê ́ hợp ph{p không thụ động m| (có tính 

ch}́t) tiêń công...”1. 

* Trận Tua Hai 

Cùng với việc chỉ đạo bằng chỉ thị , nghị quyết ph{t đ ộng Đồng 

khỡi, nỗi d}̣y giành quyền làm chũ ỡ khắp nông thôn Nam  Bộ kết 

hợp vû trang tuyên truyền , Thƣờng vụ Xƣ́ ũy chũ trƣơng : c}̀n một 

đòn vû trang thôi đ ộng đễ chính thƣ́c phát đ ộng đồng khỡi có vû 

trang hô̂ trợ phong trào . Ban Qu}n sƣ̣ Miền nêu hai phƣơng án : một 

l|, đánh chiếm 1-2 qu}̣n lỵ  v| 4-5 cƣ́ điễm , hai là đánh  diệt căn cƣ ́

qu}n sƣ ̣mạnh của qu}n S|i Gòn căn cƣ ́Tua Hai (T}y Ninh). Bí thƣ 

Xƣ ́ủy ch}́p nh}̣n phƣơng {n 2. 

Tua Hai (chƣ̂ Pháp “Tour” có nghîa là tháp canh ) l| tên gọi của  

một chốt qu}n sƣ ̣thời Ph{p, ở Trảng Sụp, trên quốc lộ 22 T}y Ninh - 

Xa M{t; thời Mỹ - Diệm, nơi n|y đƣợc x}y dƣ̣ng th|nh căn cƣ́  của 

Trung đoàn 32 thuộc Sƣ đoàn 21 qu}n đội S|i Gòn. Căn cƣ́ này cách 

thị xã T}y Ninh 7km về phía Bắc , l| chốt qu}n sự mạnh vừ a án ngƣ̂ 

vùng biên giới Việt Nam - Campuchia, vƣ̀a bão vệ tĩnh  lỵ T}y Ninh, 

nơi đóng căn cƣ ́của Bộ Chỉ huy Sƣ đoàn 21. 

Việc điều nghiên căn cƣ́ Tua Hai th}̣t ra đâ đƣợc tiến hành tƣ̀ 

trƣớc đó khá l}u , nhƣng Xƣ́ ũy chƣa cho tiến côn g vì tình thế trƣớc 

năm 1959 chƣa chín muồi cho hoạt đ ộng vû trang quy mô lớn . Khi 

Ban Qu}n sƣ̣ Miền đề nghị m ột tr}̣n đánh thôi đ ộng, l}́y Tua Hai 

l|m điểm ph{t lệnh , trƣớc khi hạ quyết t}m hành đ ộng, Bí thƣ Xứ 

ủy Nguyễn Văn Linh c}n nhắc r}́t nhiều ; sau đó ông luôn theo dôi 

đài phát thanh Hà N ội, Bắc Kinh, Mạc Tƣ Khoa , BBC... để xem phản 

ứng thế n|o , vì đ}y l| m ột thƣ̃ thách r}́t quan trọng đối với tiến 

trình ph{t triển của phong tr|o Đồng khởi có kết  hợp vû trang tiến 

công ỡ mƣ́c cao . 

Lƣ̣c lƣợng qu}n Sài Gòn tại đ}y thƣờng xuyên có m ột trung 

đoàn , đặc biệt có m ột kho vû khí lớn , diện tích khu căn cƣ́ g}̀n  

___________ 

1. Ban Nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ Đãng tỉnh Bến Tre. 
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1km2, chung quanh có bờ đê cao , với hệ thống tháp canh , lô cốt , 

h|ng rào kêm gai dày , đƣợc tăng cƣờng 1 đơn vị cơ giới , 1 đơn vị 

ph{o của Sƣ đo|n . Chỉ huy căn cứ l| m ột trung tá Trung đoàn 

trƣỡng , 1 trung tá Mŷ cố v}́n , có 1 đại tá chĩ huy phó Sƣ đoàn ỡ 

chung trong Bộ Chỉ huy căn cứ . Ngo|i qu }n số thƣờng trƣ̣c , trƣớc 

ng|y nổ ra trận đ{nh của qu}n giải phóng , qu}n đội Sài Gòn còn 

điều về đ}y 1 trung đoàn thiếu đễ cũng cố . Nhƣ v}̣y , qu}n Giãi 

phóng sẽ phải đƣơng đầu với qu}n số gần 2 trung đoàn qu}n đ ội 

S|i Gòn . 

Qu}n Giãi phóng chu}̃n bị cho tr}̣n đánh gồm Đại đ ội 60, Đại 

đội 59, Đại đ ội 70, Đại đội 80 đặc công , có 1 trung đội địa phƣơng 

qu}n cũa T}y Ninh , 1 trung đội bộ đội Bình Xuyên phối hợp . Bí thƣ 

Xƣ́ ũy Nguyê̂n Văn Linh đích th}n duyệt phƣơ ng án và ph}n công : 

Nguyê̂n Hƣ̂u Xuyến làm Chĩ huy trƣỡng , Mai Chí Thọ Bí thƣ Đãng 

ủy, c{c anh Lê Thanh , Võ Cƣơng l|m Chỉ huy phó . Bốn ngƣời hợp 

th|nh Ban Chỉ huy trận đ{nh . 

Qu}n số chung cũa qu}n Giãi phóng có khoãng 300 ngƣời 

cùng 300 d}n công cũa 2 huyện Ch}u Thành và Dƣơng Minh Ch}u 

(T}y Ninh ) v| nh}n viên cơ quan Xứ ủy . Cơ sỡ n ội tuyến ỡ Tua 

Hai, tƣ̀ năm 1959 bị bể bạc nặng , m}́t 120 ngƣời , chỉ còn lại 7 ngƣời 

(có m ột nội tuyến giƣ̂ kho súng ). Cơ sỡ  nội tuyến cùng với trinh 

s{t đặc công đƣợc n ội tuyến đƣa tƣ̀ ngoài vào ém să̂n trƣớc trong 

căn cƣ́ địch . 

Giờ tiến công dƣ̣ kiến là 23 giờ 45 phút ng|y 25-1-1960. Thế 

nhƣng b}́t ngờ đâ xãy ra : trƣớc giờ tiến công quy định 15 phút, 

doanh trại qu}n Sài Gòn bô̂ng nỗi kèn báo đ ộng. Nghi bị l ộ, anh 

em trinh sát thĩnh thị Ban Chĩ huy . Lãnh đạo trận đ{nh nhận 

định : không có d}́u hiệu bị l ộ kế hoạch vì đối phƣơng nỗ máy xe 

cơ giới và chuyễn m ột số qu}n rời khỏi doanh trại , có thể l| m ột 

cuộc điều qu}n cũa địch tình cờ trùng hợp . Giờ nỗ súng chĩ đƣợc 

hoãn lại . 

Đúng 0g45 phút ng|y 26-1-1960, qu}n Giải phóng mỡ cuộc tiến 

công đồng loạt căn cƣ́ Tua Hai . Đƣợc n ội tuyến và trinh sát  - đặc
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công d}̂n đƣờng, qu}n Giải phóng chia 3 mũi: 1 mũi t}̣p kích v|o Sỡ 

Chỉ huy Trung đoàn 32; 1 mũi t}̣p kích v|o khu vƣ̣c phòng ngủ của 

c{c sĩ quan ; với 100 quả bộc phá , thủ ph{o cực mạnh đã l|m tê liệt 

ngay tƣ̀ đ}̀u bộ phận đầu não chỉ huy ; mũi thứ ba chiếm lĩnh kho vũ 

khí, l}́y súng đối phƣơng đánh lại đối phƣơng, đồng thời tỗ chƣ́c v}̣n 

chuyễn súng vê ̀căn cƣ1́. Lƣ̣c lƣợng phối hợp bên ngoài có một đơn vị 

chặn viện qu}n tƣ̀ thị xâ T}y Ninh l ên, một số  đơn vị phối hợp ở 

Bình Dƣơng, Chiến khu Đ... 

Tr}̣n đánh diê̂n ra đúng nhƣ dƣ ̣kiến. Ngay nhƣ̂ng phút đ}̀u, tƣ̀ 

Bộ chỉ huy đến c{c đơn vị ứng chiến qu}n S|i Gòn đều bị vô hiệu hóa. 

Sau hơn 1 giờ chiến đ}́u, qu}n Giải phóng l|m chủ ho|n to|n tr}̣n địa, 

t}́t cả c{c mục tiêu đều đạt đƣợc. 

Kết quã qu}n Giãi phóng thu hơn 1.200 súng c{c loại, diệt và làm 

bị thƣơng hơn 400 qu}n Sài Gòn , bắt sống hơn 500 (gi{o dục v| thả 

tại chỗ ). Qu}n giãi phó ng hy sinh 7 ngƣời, số chiến lợi ph}̃m đƣợc 

chuyễn bằng lƣ̣c lƣợng d}n công đông đão cũa nh}n d}n T}y Ninh 

v| c{n bộ nh}n viên cơ quan Xƣ́ ũy, nhƣng cûng không tải hết, phải 

sƣ ̃ dụng 3 xe cơ giới của đối phƣơng để chuyễn; số n|y bị địch 

phục kích l}́y lại2. 

___________ 

1. Theo Lê Hồng Lînh thì có mûi thƣ́ tƣ , do C70 phụ tr{ch , tiến công 

khu cơ giới và pháo (Lê Hồng  Lĩnh: Cuộc Đồng khỡi kỳ diệu ỡ miền Nam Việt 

Nam, Nxb. Đà Nă̂ng , 2006, tr. 275). Có nơi ghi : cuộc chiến đ}́u kéo dài ba 

giờ. Ở đ}y , ghi theo bãn cũa Mai Chí Thọ (Nhiều tác giã : Chiến thắng Tua 

Hai và phong trào Đồng khỡi ỡ m iền Đông Nam Bộ , Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , 

H| Nội, 1999). 

2. Phúc trình của Tƣ lệnh sƣ 21: hơn 500 lính bị tiêu diệt, m}́t 1.500 súng 

(Lê Hồng Lĩnh, Sđd, tr.280). Trong sô ́500 gọi l| bị “tiêu diệt” nói trên, có một số 

lơń l| t}n binh (tƣ̀ căn cƣ́ Tua Hai) đang đi c|n ở C| Tum (tỉnh lộ 4 T}y Ninh) 

đào ngũ luôn khi nghe Tua Hai bị đánh. Riêng về sô ́vũ khí, theo phúc trình 

sau đo ́của Nguyên̂ Hƣ̂u Có, Tƣ lệnh Qu}n khu 1 qu}n đội S|i Gòn có ít đi: bị 

m}́t 783 súng c{c loại, 23 m{y truyêǹ tin... (sô ́súng của qu}n Giải phóng bỏ lại 

họ b{o l| 40; thƣ̣c tê ́qu}n Giải phóng bỏ lại nhiều hơn để đôĩ súng mơí vƣ̀a 

l}́y đƣợc). 
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Sau tr}̣n Tua Hai, h|ng loạt đồn bót, ấp chiến lƣợc ở T}y 

Ninh, Bình Dƣơng, Đồng Nai phải rút chạy. Vũ khí của Tua Hai đƣợc 

trang bị cho nhiều đơn vị vũ trang giải phóng mới th|nh l}̣p, kễ cã 

Nam Trung Bộ. Có một hiện tƣợng r}́t đặc biệt: khi anh em đến nh}̣n 

súng mới toanh l}́y đƣợc tƣ ̀ Tua Hai, anh em vuốt ve vû khí với 

t}m trạng vô cùng ph}́n khỡi , không chĩ vì có thêm súng , có đƣợc 

“súng mẹ” đễ cƣớp thêm súng cũa đị ch, m| quan trọng  hơn l| tín 

hiệu Đãng đa ̂cho phép đ}́u tranh vũ trang, không chĩ ỡ mƣ́c vû trang 

tƣ̣ vệ hay vû trang tuyên truyền kết hợp với mûi  chính trị, binh v}̣n, 

m| l| vũ trang tiến công có quy mô lớn1. 

Nếu chỉ l| một tr}̣n đánh vũ trang diệt đồn đơn thu}̀n thì 

qu}n Giãi phóng đâ có thễ thƣ̣c hiện tr}̣n Tua Hai tƣ̀ năm 1957, lúc đó 

lƣ̣c lƣợng nội tuyến của c{ch mạng trong qu}n đội S|i Gòn tại đ}y r}́t 

đông. Anh em có đề nghị đánh diệt với tƣơng quan lƣ̣c lƣợng chắc ăn 

tại chô̂. Nhƣng Xƣ ́ủy c}n nhắc: tình thê ́c{ch mạng lúc đó chƣa xuất 

hiện, phong trào qu}̀n chúng , vùng nông thôn , khu căn cƣ́ ... đều ở 

thế yếu, nếu nỗi d}̣y thì ngay chô̂ ỡ cho anh em sau tr}̣n đánh cûng 

không có . Sau đó cơ sỡ n ội tuyến bị l ộ, thiệt hại r}́t nặng . Đến thời 

điễm năm 1960 thì tình hình đã kh{c hẳn, thê ́nỗi d}̣y cuối năm 1959 

đa ̂ g}̀n nhƣ đều khắp Nam Bộ, khí thế phong tr|o đầu năm 1960 

đang r}́t sôi sục trong qu}̀n  chúng c{ch mạng, mặc dù lƣ̣c lƣợng n ội 

tuyến còn lại r}́t ít , cho nên quyết định đánh tr}̣n Tua Hai là m ột 

quyết định đúng với tình thế cách mạng đâ xu}́t hiện nhƣng cûng có 

ph}̀n táo bạo, trong đó có vai trò quyết định của Bí thƣ Xƣ ́ủy Nguyê̂n 

Văn Linh; “l}́y ít đánh nhiều” , đánh cách cũa Việt Nam , c{ch đ{nh 

“đặc công” trong đó có tài năng chĩ huy cũa Nguyê̂n Hƣ̂u Xuyến . 

Quả nhiên thắng lợi trận Tua Hai đã vƣợt trên ý nghĩa của m ột tr}̣n 

chiến thắng vũ trang, v| có t{c động nhƣ một ph{t ph{o lệnh cho 

to|n Nam Bộ, to|n miền Nam nỗi d}̣y. 

___________ 

1. Xem: Nhiều t{c giả: Chiến thắng Tua Hai và phong trào đồng khỡi ở miền 

Đông Nam Bộ, Sđd. 
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Tr}̣n Tua Hai v| cuộc Đồng khỡi quy mô lớn ở khu Trung 

Nam Bộ, đặc biệt sƣ̣ kiện Bến Tre , một cuộc ỡ vùng căn cƣ́ miền 

Đông Nam Bộ, một cuộc ỡ vùng đồng bằng sông Cƣ̃u Long , hai sƣ̣ 

kiện “cộng hƣỡng” nhau đâ tạo m ột khí thế hoàn toàn khác hẵn , l|m 

chuyễn biến so sánh lƣ̣c lƣợng nghiêng về phía cách mạng với tốc độ 

nhanh chƣa tƣ̀ng có. 

Với khí thế đồng khỡi b ùng ph{t ngay từ những ng|y đầu triển 

khai tƣ tƣỡng chĩ đạo cũa Chũ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết 15, 

đặc biệt ngay khi cu ộc Đồng khỡi đợt 1 ở Nam B ộ đang tiếp diê̂n , 

ng|y 21-1-1960 Xƣ́ ũy điện ra Trung ƣơng , kiến nghị : “Nên đƣa đấu 

tranh chính trị và vû trang lên song song” . Chỉ mấy ng|y sau sự kiện 

Tua Hai , ng|y 31-1-1960, Trung ƣơng Đãng ra chĩ thị tiếp về 

phƣơng hƣớng công tác trƣớc mắt cũa Đãng b ộ miền Nam . Chỉ thị 

nêu rô: “Đấu tranh chống địc h, chuẫn bị să̂n sàng đễ kịp thời lật đỗ chế đ ộ 

Ngô Đình Diệm khi có thời cơ . Chống tƣ tƣỡng bi quan , dao động, thái độ 

e dè , đồng thời chống tƣ tƣỡng nôn nóng , mạo hiểm dẫn tới tiêu hao lực 

lƣợng. Xây dƣ̣ng căn cƣ́ địa cách m ạng, lƣ̣c lƣợng vû trang cần khẫn 

trƣơng bố trí r ộng khắp đễ đối phó với mọi tình huống , sƣ̃ dụng phãi tùy 

tình hình cụ thể” 1. 

* Tình hình triễn khai thắng lợi của Đồng khỡi và chiến thắng 

Tua Hai 

Ở miền Trung Nam Bộ, th{ng 4-1960, Liên tĩnh ũy kịp thời tỗ chƣ́c 

hội nghị phỗ biến kinh nghiệm đồng khỡi ra toàn khu , đặc biệt ph}n 

tích, đề cao cuộc Đồng khỡi ở Bến Tre. 

Trƣớc đó ỡ Long An, hội nghị tĩnh ũy mỡ r ộng (ng|y 6-1-1960, 

tại giồng Ông Tƣ ởng, Đức Huệ ) qu{n triệt Nghị quyết 15, c{c nghị 

quyết cũa Xƣ́ ũy , Liên tĩnh ũy , đồng thời ph}n tích rô nhƣ̂ng điều 

kiện cụ thễ , nhƣ̂ng đặc điễm riêng cũa tĩnh , để từ đó đặt ra yêu cầu 

cao hơn so với Nghị quyết Liên tĩnh ủy về mặt qu}n sự . Nhƣ̂ng đặc 

điễm đó là : 

___________ 

1. Tƣ liệu: Cục Lƣu trƣ̂ Văn phòng Trung ƣơng Đãng, H| Nội. 
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Long An đâ có lƣ̣c lƣợng vû trang tƣơng đối lớn và mạnh so  với 

nhiều tĩnh khác . Long An ỡ sát Sài Gòn nên phãn ƣ́ng cũa chính 

quyền Sài Gòn sê nhanh và mạnh , nếu cách mạng không có lực 

lƣợng đễ đối phó thì phong trào đ}́u tranh chính trị cũa qu}̀n chúng 

sẽ nhanh chóng bị đ|n {p , d}̣p tắt . Long An đâ x}y dƣ̣ng đƣợc 

nhiều cơ sỡ binh v}̣n trong các đồn bót , có thể chọn những nơi đó 

l|m mục tiêu tiến c ông mỡ màn chắc thắng đễ tạo khí thế nỗi d}̣y 

của quần chúng . 

Trên cơ sỡ nhƣ̂ng ph}n tích trên, tinh th}̀n “qu}n sƣ̣ đi trƣớc một 

bƣớc, lƣ̣c lƣợng vû trang làm đòn xeo cho qu}̀n chúng nỗi d}̣y” đƣợc 

cụ thể hóa th|nh phƣơng thức Đồng khởi: “Dùng lƣ̣c lƣợng vû trang 

tiến công đồn bót và bọn kềm kẹp ỡ thôn xâ đễ làm  đòn xeo ph{t 

động qu}̀n chúng đồng loạt nỗi d}̣y gi|nh chính quyền ở cơ sở ...”. 

Nghị quyết còn x{c định phƣơng ch}m quan trọng trong Đồ ng khỡi 

l| “vừa chiến đấu vừa x}y dựng lực lƣợng”. 

Tỉnh lấy Đức Hòa l| nơi đã có lực lƣợng chính trị v| vũ trang v|o 

h|ng mạnh nhất trong tỉnh l|m điểm ch}m ngòi v| vết dầu loang , 

qua 2 đợt đồng khỡi (tƣ̀ ngày 25-1-1960 đến th{ng 9-1960), với kh}̃u 

hiệu “đuỗi kịp và vƣợt Bến Tre” , nh}n d}n Long An đâ giành quyền 

l|m chủ trên một vùng nông thôn rộng lớn. Bốn huyện Đức Hòa, Đức 

Huê,̣ C}̀n Giuộc, Bến Lƣ́c đa ̂ có 12 xã không còn đồn bót qu}n Sài 

Gòn, 67 xã kh{c chỉ còn 1 đồn nhƣng xóm }́p đều do d}n l|m chủ. 

Trong qu{ trình diê̂n biến tình hình, riêng Đức Hòa “nỗi cộm”, 

qu}n đội S|i Gòn t}̣p trung đối phó, nhƣng do bị căng kéo ở nhiều nơi 

nên chúng cûng không ngăn nỗi đ | ph{t triển đang lên của cu ộc 

Đồng khỡi. 

Tỉnh Kiến Phong , cùng với Kiến Tƣờng , Long An, bƣớc vào  cuộc 

đồng khỡi đúng ngày quy định cũa Nghị quyết Liên tĩnh ũy (ng|y 

15-1-1960) với “cái vốn chiến thắng” Giồng Thị Đam - Gò Q uản 

Cung. Có thế dựa Đồng Th{p Mƣời , có lực lƣợng vũ trang mạnh 

nh}́t trong các tĩnh Trung Nam B ộ lúc bấy giờ , phƣơng thƣ́c
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đồng khỡi ở Kiến Phong cơ bản không kh{c so với Long An, dùng lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ ̣kết hợp với phong tr|o đ}́u tranh chính trị, binh v}̣n 

của quần chúng gi{p công nhằm giải phóng tuyến biên giới, mỡ hành 

lang v}̣n chuyễn liên hoàn giƣ̂a các huyện Mŷ An , Cao Lânh , Hồng 

Ngƣ.̣ L}́y huyện Hồng Ngƣ̣ làm điễm (với 3 xã T}n Th|nh , Thƣờng 

Phƣớc, Thƣờng Thới làm trọng điễm ), c{c huyện Cao Lãnh , Mỹ An 

l|m diện, lƣ̣c lƣợng vû trang Kiến Phong phát huy mạnh mẽ mũi tiến 

công qu}n sƣ ̣kết hợp chặt chẽ với mũi nỗi d}̣y ỡ nông thôn . Trong 

không đ}̀y 6 th{ng đầu năm 1960, Kiến Phong đâ giãi phóng hoàn 

to|n 8 xã, ph{ 5 khu dinh điền và khu trù m}̣t, giải phóng cơ bản một 

xã kh{c v| m ột khu dinh điền . Chô̂ yếu cũa Kiến Phong là thế đ}́u 

tranh chính trị trƣ̣c diện cũa qu}̀n chúng ở thị xã không mạnh. 

Tỉnh Kiến Tƣờng l| nơi sớm x}y dựng đƣợc lực lƣợng vũ trang, Tỉnh 

ủy chủ trƣơng: “L}́y tiến công qu}n sƣ̣ làm đòn xeo , ph{t động qu}̀n 

chúng khởi nghĩa, diệt ác, ph{ kềm, giải t{n tề xã, ấp, ph{ khu dinh điền, 

khu trù mật, gi|nh quyền l|m chủ nông thôn...”; l}́y Tết Nguyên Đán 

1960 l|m “Tết Nguyễn Huệ” để cổ vũ quần chúng, cƣ̃ một bộ ph}̣n vû 

trang đi chi viện Mŷ Tho . Mỡ đ}̀u ngày 15-1-1960 với tr}̣n diệt đồn 

Maren, đến th{ng 8-1960 qu}n d}n Kiến Tƣờng đâ phá khu dinh điền, 

khu trù m}̣t, giải phóng h|ng chục xã, giải phóng ho|n to|n vùng 4 của 

tỉnh, tạo đƣợc hậu phƣơng kh{ng chiến l| khu vực Bình Phong Thạnh - 

Bình Hòa. Sau đợt I, tỉnh có đại đội cơ động (qu}n số 180 ngƣời), vùng 

(tƣơng đƣơng huyện) có trung đội mạnh. Nhiều xâ có du kích. 

Tỉnh Định Tƣờng (Mỹ Tho ) bƣớc vào đồng khỡi với số đãng  

viên toàn tĩnh còn 292 ngƣời (đãng viên cơ sỡ có 200 ngƣời), ngo|i 

ra có 500 c{n bộ, đãng viên đi “điều lắng” đang l}̀n lƣợt trỡ về và 

khoảng 500 qu}̀n chúng nòng cốt . Tỉnh chƣa có đơn vị vũ trang , 

một số địa phƣơng có lƣ̣c lƣợng vû trang nhõ . Trong lúc đó phía 

qu}n Sài Gòn (gồm cã Gò Công ) có 4.450 qu}n tƣ̀ c hủ lực đến bảo 

an, cảnh s{t , thanh niên chiến đ}́u ,... d}n vệ . Triễn khai đồng khỡi , 

Tỉnh ủy chủ trƣơng : “Kết hợp hoạt đ ộng vû trang với đ}́u tranh
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chính trị của quần chúng để đ{nh đổ chính quyền cơ sở (liên gia, 

chủ ấp), gi|nh quyền l|m chủ cho nh}n d}n” . Tỉnh chọn xã Long An 

(huyện Ch}u Thành ) nơi có cơ sỡ mạnh làm điễm nỗi d}̣y có kết 

hợp với đánh giao thông ; huyện Ch}u Thành và các xâ trên kênh 

Nguyê̂n Văn Tiếp (nơi có cơ sỡ và chi b ộ đãng) l|m diện. Tỉnh th|nh 

l}̣p trung đội vû trang 514. Ng|y 25-2-1960 tr}̣n mỡ đ}̀u đánh xe chỡ 

tiền tƣ̀ Sài Gòn đi Mŷ Tho không thành công . Trung đội 514 kết hợp 

với một trung đội do Kiến Tƣờng chi viện , v| 1 trung đội v}̣n tãi địa 

phƣơng chuyễn sang hoạt động vû trang tuyên truyền , g}y khí thế ỡ 

4 xã huyện Ch}u Th|nh . Gò Công l| nơi đã “trắng” đảng viên tại 

chô̂ nên Liên tĩnh ũy đƣa Nguyê̂n Văn Kiên (Năm T}n ) tƣ̀ Long An 

sang đễ khôi phục tỗ chƣ́c Đãng ; Gò Công bƣớ c vào đồng khỡi 

không thu}̣n lợi , tỗ công tác bị qu}n Sài Gòn phát hiện bắn chết 4 

ngƣời, bắt 1 ngƣời. 

Tỉnh ủy Mỹ Tho đã chỉ đạo ph{t triển lực lƣợng chính trị, đặc biệt 

tỗ chƣ́c và t}̣p dƣợt lƣ̣c lƣợng chính trị tiến h |nh những cu ộc biễu  

tình thị uy lớn nhƣ c{c cuộc mít tinh tu}̀n h|nh quy tụ hơn 15.000 

ngƣời ỡ các xâ huyện Cái Bè , h|ng chục ng|n ngƣời ở m ột số  xã 

huyện Cai L}̣y, Ch}u Th|nh... 

An Giang l| tỉnh thuộc vùng yếu, Tỉnh ủy chủ trƣơng: “L}́y 

bạo lực chính trị của quần chúng kết hợp lực lƣợng binh vận v| lực 

lƣợng vû trang thành sƣ́c mạnh tỗng hợp phát đ ộng qu}̀n chúng nỗi 

d}̣y diệt {c, ph{ kềm gơ̂ đồn bót, gi|nh quyền l|m chủ; ph{t triễn lƣ̣c 

lƣợng chính trị, lƣ̣c lƣợng vũ trang, x}y dƣ̣ng cơ sỡ, th|nh l}̣p chính 

quyền xã, ấp, giải quyết ruộng đ}́t cho nông d}n”. Tỉnh lấy 6 xã vùng 

Bảy Núi của huyện Tri Tôn l|m trọng điểm , do Tĩnh ũy trƣ̣c tiếp chĩ 

đạo. Trƣớc mắt củng cố hai đơn vị vũ trang  của tỉnh l| “Tiễu đoàn” 

510, 512. 

Đợt mở m|n đồng khởi (tƣ̀ đêm 2-1-1960 ) thắng lớn ; trong 

10 ng|y , lƣ̣c lƣợng cách mạng đâ phá tan b ộ m{y kềm kẹp ở 6 xã 

điễm . Tuy nhiên , đồng khỡi ỡ An Giang nặng về sƣ̃ dụng lƣ̣c 

lƣợng vû trang trong lúc lƣ̣c lƣợng này chƣa đũ mạnh , chƣa t}̣p
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trung vào phát động qu}̀n chúng, nên thế làm chũ cũa qu}̀n chúng vừa 

gi|nh đƣợc chƣa thật vững chắc. 

Ở miền Tây Nam Bộ, khi triễn khai Nghị quyết Hội nghị Xƣ ́ủy lần 

thƣ́ tƣ, Liên tĩnh ũy miền T}y chũ trƣơng đ}̃y mạnh phong trào đ}́u 

tranh chính trị cũa qu}̀n chúng kết hợp với lƣ̣c lƣợng vû trang diệt 

{c, ph{ kềm trên diện r ộng, có kế hoạch chu đ{o , tính to{n kỹ, tr{nh 

đƣa qu}̀n chúng v|o thê ́b}́t hợp ph{p. C{c tỉnh C| Mau , Rạch Gi{ 

tiến hành mỡ rộng diện khỡi nghîa ỡ các vùng mạnh , x}y dƣ̣ng, củng 

cố vùng giải phóng, hình th|nh căn cƣ ́c{ch mạng ở c{c vùng U Minh 

Thƣợng - U Minh Hạ, Nam C| Mau. 

Cuộc Đồng khỡi 1960 ở T}y Nam B ộ, thƣ̣c tế diê̂n ra ỡ khắp các 

vùng kể cả c{c nơi còn lại sau đợt nổi dậy năm 1959 chống Lu}̣t 

10/59, tiến ra các vùng ven thị tr}́n , thị xã . Hoạt động vû trang  đa ̂

vƣợt qu{ yêu c}̀u Liên tỉnh ủy đề ra. 

Tỉnh ủy Cà Mau ra Bãn hiệu triệu qu}̀n chúng đồng khỡi tiếp  

liền sau đợt nỗi d}̣y chống Lu}̣t 10/59 của Ngô Đình Diệm . Phong 

tr|o mang tính chất khởi nghĩa đồng loạt nhanh chóng lan ra to|n 

tỉnh , l|m rúng đ ộng cã hệ thống chính quyền Sài Gòn . Ở xã 

Qu{ch Văn Phẩm (huyện Ngọc Hiễn ), ng|y 12-11-1959 Tiễu đoàn 3 

“Bác Ái” cũa Phũ Tỗng thống chính quyền Sài Gòn đến chi viện , 

đâ bị qu}n giãi phóng diệt gọn 1 đại đ ội, bắt sống trê n 50 tên, thu 

133 súng . 

Hình thức nổi dậy phổ biến l| quần chúng vũ trang vũ khí thô 

sơ kết hợp với n ội tuyến chiếm trụ sỡ tề , l}́y đồn , bao v}y bƣ́c rút , 

bƣ́c hàng đồn bót ; có nơi lực lƣợng vũ trang tiến công thẳng v|o 

đồn bót , sau đó bố trí lƣ̣c lƣợng chống phãn kích , hô̂ trợ cho qu}̀n 

chúng vùng lên ph{ c{c khu tập trung (trù mật , dinh điền ), kéo về 

l|ng ấp cũ . 

Đến cuối quý I năm 1960, nông d}n Cà Mau đâ làm chũ h}̀u 

hết các vùng nông thôn  trong tĩnh , ph{ tan 4 khu trù m}̣t , 4 khu 

dinh điền ... Thắng lợi vƣợt quá yêu c}̀u , nhƣng Liên tĩnh ũy và 

Tỉnh ủy không d{m b{o c{o đầy đủ với Xứ ủy , bỡi Thƣờng trƣ̣c
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Xƣ́ ũy thƣờng nhắc nhỡ là không nên đ}̃y qu}̀n chúng vào t hế b}́t  

hợp pháp . 

Thƣ̣c ra, tƣ ̀ cuối năm 1959 C| Mau đa ̂ đ}̃y mạnh hoạt động vû 

trang đƣa qu}n vƣợt biễn giãi phóng Hòn Khoai , bƣ́c rút đồn Viên 

An, T}n ]n; đánh bọn biệt kích ỡ khu Bình Hƣng, diệt đồn Cái T|u... 

Cũng nhƣ ở C| M au, c{c tỉnh kh{c ở miền T}y Nam B ộ đều có 

lƣ̣c lƣợng vû trang mạnh , tỉnh có đơn vị tiểu đo|n , huyện có đại 

đội và xâ }́p giãi phóng ph}̀n lớn đều có tƣ̀ tiễu đ ội đến trung đ ội 

du kích làm lƣ̣c lƣợng nòng cốt hô̂ trợ phong tr|o nổi dậy của 

qu}̀n chúng . 

Ở Rạch Giá, khi đợt 1 đồng khỡi triễn khai thì qu}n đội S|i 

Gòn t}̣p trung 3.000 qu}n c|n quét vùng U Minh Thƣợng, bắt x}u, 

triễn khai kế hoạch làm l ộ Xẻo Cạn xuyên rừng U Minh . Huy động 

mọi lƣ̣c lƣợng đang có, kê ̃cả nh}n viên cơ quan, chỉ với một đại đ ội 

tăng cƣờng (đại đội tĩnh , đội bão vệ và cán b ộ, nh}n viên cơ quan 

tỉnh ủy ), qu}n Giãi phóng đâ diệt gọn Ban chĩ huy hành qu}n và 1 

đại đội qu}n Sài Gòn, đánh bại cuộc caǹ U Minh Thƣợng, bẻ gãy ý đồ 

l|m đƣờng xuyên rừng U Minh . Cùng thời gian đó ng|y 14-2-1960 

tiễu đoàn tĩnh với lƣ̣c lƣợng hàng vạn qu}̀n chúng đâ tiến công kết 

hợp nỗi d}̣y , ph{ banh khu trù mật Ba Thê . Qu}n đội Sài Gòn phãn 

kích, huy động trên 1.000 qu}n (có tiểu đo|n dù ) bao v}y tiễu đoàn 

qu}n giãi phóng Rạch Giá ỡ Đìa Ỗi tại rƣ̀ng tràm Hà Tiên . Tiễu đoàn 

n|y ngoan cƣờng chống trả  gi|nh thắng lợi lớn, loại khỏi vòng chiến 

đ}́u g}̀n 200 qu}n S|i Gòn, qu}n Giãi phóng hy sinh 7, bị thƣơng 20. 

C{c khu trù mật Nam Th{i Sơn (Ch}u Thành ), Th{c L{c (Giồng 

Riềng), C}̀u Đúc (Long Mỹ)... cũng bị qu}n d}n Rạch Gi{ l}̀n lƣợt 

ph{ tan. 

Đến cuối quý I năm 1960, ph}̀n lớn vùng tƣ̣ do cũ C| Mau - Rạch 

Gi{ đa ̂đƣợc khôi phục. Liên tỉnh ủy x}y dƣ̣ng nơi đ}y th|nh căn cƣ ́

của miền T}y trong cuộc kh{ng chiến chống Mỹ. 

Ở Sóc Trăng , phong trào nỗi d}̣y lan r ộng khắp các huyện . Ở 

huyện Vînh Ch}u , đồng bào Khmer và Ho a đâ cùng ngƣời Việt  
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đƣ́ng d}̣y gi|nh quyền l|m chủ, 50 ng|n d}n đƣợc giải phóng. 

Huyện Hồng D}n (Phƣớc Long), huyện Vĩnh Lợi v| huyện Gia Rai cơ 

bản đƣợc giải phóng. Hồng D}n trỡ th|nh một trong nhƣ̂ng căn cƣ́  

của Liên tỉnh ủy miền T}y. 

Phong tr|o đồng khỡi ở Cần Thơ đa ̂diê̂n ra ở khắp c{c huyện, nỗi 

b}̣t là cuộc đánh trã phãn kích , ph{ cầu, ph{ lộ, đốt kho xăng ỡ  Bình 

Thủy s{t thị xã C}̀n Thơ. Tiễu đoàn T}y Đô (C}̀n Thơ) đóng vai trò đòn 

xeo cho qu}̀n chúng nỗi d}̣y, đánh trã phãn kích, bảo đảm phong tr|o 

tiếp tục phát triễn : Trong tr}̣n Bãy Ngàn , qu}n Giãi phóng phục kích 

bắt sống 50 qu}n bão an, có 1 đại úy; tr}̣n đánh đồn V|m X{ng có kết 

hợp nội ứng của đội d}n vê;̣ tiễu đoàn kết hợp cùng b ộ đội địa 

phƣơng huyện Ô Môn chống 4 tiễu đoàn qu}n Sài Gòn phãn kích , 

diệt và bắt sống 206 tên, thu 30 súng, giải phóng một vùng r ộng lớn 

tƣ̀ ven thị xâ C}̀n Thơ ra Ô Môn , Ch}u Thành  xuống Phụng Hiệp, 

Ch}u Th|nh B, Kê ́S{ch. 

Ở hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, phong tr|o đ}́u tranh bao gồm cả 

đồng bào Việt, Khmer, Hoa. C{c đơn vị vũ trang Vĩnh Long, Tr| Vinh 

vƣ̀a hô̂ trợ đồng bào nỗi d}̣y, tiến công, vƣ̀a đánh phãn kích, nhƣ tr}̣n 

phục kích trên đƣờng Ba C|ng đi khu trù mật C{i Sơn (xã Song Phú, 

Tam Bình ), đơn vị tĩnh Vînh Long diệt đƣợc viên  tỉnh trƣỡng Vĩnh 

Long Khƣu Văn Ba. 

Giƣâ năm 1960, Vĩnh Long l|m chủ thêm nhiêù vùng thuộc c{c 

huyêṇ Tam Bình, Bình Minh, Ch}u Th|nh, Sa Đéc, L}ṕ Vo1; Tr| Vinh 

l|m chủ trên 100 ấp, hình th|nh vùng giải phóng liên ho|n. 

Nhìn chung , ở khu T}y Nam B ộ tƣ̀ đ}̀u năm 1960 đến trƣớc 

th{ng 9-1960, qu}n và d}n địa phƣơng đâ nỗi d}̣y làm chũ với nhi ều 

mƣ́c đƣợc 59 xã, 500 ấp với 400.000 d}n. 

Ở miền Đông Nam Bộ, trong khi c{c đơn vị Miền, tỉnh chu}̃n bị 

tiến công căn cƣ ́ Tua Hai, thì c{c tỉnh ủy triễn khai thƣ̣c hiện Nghị 

quyết của Xƣ ́ủy theo tinh th}̀n Nghị quyết 15. 

___________ 

1. Sa Đéc, L}́p Vò lúc b}́y giơ ̀thuộc tỉnh Vĩnh Long. 
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Ở Tây Ninh, sau chiến thắng Tua Hai nhiều đồn bót trên quốc  lộ 

22 tƣ̀ thị xâ T}y Ninh lên biên giới , trên các tĩnh l ộ 13, lộ 4 C}̀n 

Đăng, Đồng Pan , hoảng loạn bỏ chạy . Tƣ̀ 14 súng do du kích lấy 

đƣợc trong tr}̣n phối hợp tiến công Tua Hai , đội vû trang tĩnh phát 

triễn lên thành Tiễu đoàn 14. Phong trào nỗi d}̣y cũa qu}̀n chúng 

c{ch mạng ng|y c|ng mạnh , đến th{ng 7-1960 có 24 xã trong tổng số 

49 xã to|n tỉnh giải phóng ho|n to|n , 19 xã giải phóng về cơ bản ; 

h}̀u hết tề }́p, tề xâ và trên 70% lƣ̣c lƣợng bão an , d}n vệ bị diệt hoặc 

tan râ . C{c huyện Ch}u Th|nh , Dƣơng Minh Ch}u , Trảng B|ng , Gò 

D}̀u, thị xã đều x}y dựng đƣợc đại đ ội địa phƣơng , huyện Tòa 

Th{nh Cao Đ|i cũng có đ ội vũ trang tuyên truyền . Mô̂i xâ đều có tƣ̀ 

2 tiễu đội đến 1 trung đội du kích . Chính quyền tự quản của nh}n 

d}n đƣợc thiết l}̣p do H ội nông d}n làm nòng cốt . Ruộng đ}́t đƣợc 

trả lại cho nông d}n . Tỉnh ủy ph{t đ ộng phong trào tăng gia  sản 

xu}́t, đóng góp nuôi qu}n , phong trào tòng qu}n và tham gia các cơ 

quan kháng chiến diê̂n ra sôi nỗi 1. 

Tỉnh Thủ Dầu Một (nay l| Bình Dƣơng), phong tr|o đồng khỡi 

bùng nổ từ ng|y 25-2-1960 sau đó lan r ộng các huyện Bến Cát , Ch}u 

Th|nh, L{i Thiêu , c{c đồn điền cao su Dầu Tiếng , Hớn Quãn , Lộc 

Ninh... Qua 1 th{ng đồng khởi , Thủ Dầu Một giãi phóng đƣợc 40 ấp 

v| 10/22 l|ng công nh}n cao su , diệt trên 100 {c ôn, giải t{n nhiều tề 

xã, ấp; diệt, bƣ́c hàng, bƣ́c rút hàng chục đồn bót , thu g}̀n 300 súng, 

hình th|nh thế liên ho|n vùng giải phóng tƣ ̀phía Nam lên c{c huyện 

rƣ̀ng núi phía Bắc của tỉnh. 

Th{ng 6-1960, Xƣ́ ũy Nam B ộ quyết định thành l}̣p tỉnh Phƣớc  

Long. Ng|y 1-6-1960, lƣ̣c lƣợng vû trang miền Đông với 200 qu}n 

tiến công qu}̣n lỵ Đƣ́c Phong (Bù Đăng ), đột nh}̣p khu dinh điền 

Vĩnh Thiện , chặn đánh các cánh qu}n tiếp viện trên đƣờng 14, 

___________ 

1. Chính quyền S|i Gòn phản kích không hiệu quả . Dịp n|y , chúng 

đƣa máy chém đến T}y  Ninh giết ũy viên Thƣờng vụ Tĩnh ũy Hoàng Lê 

Kha ngày 12-3-1960 để trấn {p phong tr|o (Ho|ng Lê Kha bị bắt từ 

th{ng  8-1959). 
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gi|nh thắng lợi lớn. Trong 2 th{ng 6 v| 7-1960, bằng tiến công v| nỗi 

d}̣y, qu}n v| d}n Phƣớc Long đa ̂ph{ h|ng loạt khu dinh điền, đồn bót 

đóng trên trục đƣờng 14, giải phóng thêm 3.000 d}n thuộc tĩnh Phƣớc 

Long mới th|nh l}̣p. 

Ở Biên Hòa , đ}̀u năm 1960, phong trào diệt ác , ph{ kềm ph{t  

triễn mạnh tƣ̀ hƣớng Bắc sông Đồng Nai c}̣p l ộ 16 đến phía Nam 

sông Đồng Nai , c}̣p lộ 24 v| s}n bay Biên Hòa . Nhiều đợt vû trang 

tuyên truyền phát đ ộng qu}̀n chúng nỗi d}̣y ỡ nhiều xâ thu ộc các 

huyện Vînh Cƣ̃u , Long Thành , Nhơn Trạc h. Thƣ̣c hiện phƣơng 

ch}m “đánh m ột râ mƣời” , qu}n Giãi phóng tiến hành nhiều tr}̣n 

diệt bão an , d}n vệ , tề điệp ác ôn kết hợp với tuyên truyền v}̣n 

động binh sî đào râ ngû . Đối với công an ngầm , tề }́p chƣa tới t ội 

chết, qu}n Giải phóng bắt chúng phải xin tha t ội trƣớc qu}̀n 

chúng . Số tề , điệp còn lại hoang mang , phải trốn v|o ở trong đồn 

bót hoặc chạy về thị xã Biên Hòa . 

Ở Bà Rịa, qu}n Giải phóng mỡ đ}̀u đợt tƣ ̀tr}̣n đánh v|o khu đồn 

điền cao su Bình Ba đêm 30-3-1960, diệt viên chỉ huy bót Hiến binh và 

nhiều ác ôn , qu}̀n chúng nỗi trống mô tr}́n áp tề xâ , ấp. Ở c{c đồn 

điền cao su , c{c xã thuộc 2 huyện Long Đ}́t , Xuyên Mộc, phong trào 

nỗi d}̣y phá thế kìm kẹp lan nhanh. Tỉnh th|nh lập  2 đại đội C40 v| 

C45. C{c huyện đều có trung đội địa phƣơng, xã có tiễu đội du kích. 

Tuyến h|nh lang chiến lƣợc tƣ ̀ chiến khu Đ qua Long Kh{nh vê ̀B| 

Rịa đƣợc hình th|nh. 

Ở miền Đông Nam B ộ, trƣớc đ}y theo quan điễm “Làng cao su 

phải trƣờng kỳ mai phục” , để bảo vệ công ăn việc l|m của công 

nh}n, nay v}́n đề lớn đặt ra là có nên đồng khỡi nhƣ ỡ các vùng 

d}n cƣ khác không ? Nhƣ ỡ đồn điền D}̀u Tiếng (công ty Michelin), 

anh chị em nêu  v}́n đề : nếu đồng khỡi rồi , tề, d}n vệ1, chủ T}y 

___________ 

1. Bộ máy quãn lý hành chính cơ sỡ cũa chế độ Sài Gòn ỡ các đồn điền 

cao su là hội đồng hƣơng chính (sau gọi là hội đồng xâ ). Mô̂i xâ thƣờng  gọi 

l| “làng” có ít nh}́t 1 trung đội d}n vệ. 



Chương ba: Đồng khởi 
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không d{m vô... thì 9.200 ha cao su sẽ bị hoang hóa, trên 5.000 công 

nh}n l}́y gì để ăn? 

Bí thƣ Xƣ ́ủy Nguyê̂n Văn Linh chỉ đạo: “Lƣ̣c lƣợng c{ch mạng 

l|m chủ sẽ thừa nhận quyền l ợi kinh tế của tƣ sản Ph{p ở miền 

Nam”. Sƣ ̣chỉ đạo đó mỡ hƣớng cho vùng cao su đồng khỡi. 

Đồng khởi vùng cao su có nhiều điểm kh{c đồng khởi vùng nông 

thôn, đặc biệt có s{ch lƣợc riêng đối với bộ m{y chính quyền cơ  sơ1, 

đối với chủ T}y, nhƣng giống nhau ở c{c mặt chủ yếu, phải giữ thế 

hợp pháp cũa qu}̀n chúng đễ bão đãm công ăn việc làm cũa công 

nh}n, theo phƣơng ch}m kết hợp ba mûi, ba thế2, vƣ̀a đồng khỡi vƣ̀a 

x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c c{ch mạng. 

Mỡ màn phong trào đồng khỡi ỡ các đồn điền cao su miền Đông 

Nam Bộ l| cuộc nỗi d}̣y đồng loạt đêm 2-12-1959 của công nh}n cao 

su Bến Cũi (đồn điền Bến Cũi thu ộc Công ty cao su Đông Dƣơng - 

S.I.P.H.) thuộc tĩnh Thũ D}̀u M ột (nay là Bình Dƣơng). Chỉ với gậy 

gộc, gi{o m{c v| trống mõ , phèng la ..., công nh}n cao su Bến Cũi 

bao v}y, giải t{n to|n bộ d}n vệ, tề xâ. Cuộc nỗi d}̣y ỡ Bến Cũi cỗ vû 

công nh}n các sỡ khác nhƣ Trà Thanh , C}̀u Khỡi nỗi d}̣y giành 

quyền làm chũ . Đến ngày 7-12-1959 công nh}n Bến Cũi , C}̀u Khỡi 

l|m chủ ngo|i lô . Công nh}n đồn điền D}̀u Tiếng biễu tình hô̂ trợ , 

g}y khí thế. 

Cuộc đồng khỡi ỡ đồn điền D}̀u Tiếng diê̂n ra sau cu ộc nỗi d}̣y 

của công nh}n Bến Củi nhƣng mang nhiều đặc trƣng tiêu biễu cho 

đồng khỡi vùng cao su : Sau tỗn th}́t năm 1958, cơ sỡ cách mạng 

tƣ̀ng bƣớc đƣợc hồi phục giƣ̂ phƣơng ch}m hoạt đ ộng bí m}̣t ỡ 

vùng bị chiếm (khi lƣ̣c lƣợng cách mạng mỡ khóa phỗ biến Nghị 

quyết 15, c{c th|nh viên họp cũng phải ngồi trong c{c buồng ngăn 

c{ch nhƣ c{n b ộ bí mật hoạt đ ộng ỡ đô thị ). Trong 22 l|ng cao su , 

l|ng n|o đủ điều kiện thì c{ch mạng chủ trƣơng đồng k hỡi  

___________ 

1. Công nh}n cƣ̃ bộ m{y tƣ̣ quản, chính quyền S|i Gòn công nh}̣n. 

2. Ba mũi: chính trị, qu}n sƣ̣, binh v}̣n. 

Ba thê:́ thê ́công khai, thê ́b{n công khai, thê ́bí m}̣t. 
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trƣớc, rút kinh nghiệm, rồi sau đó ph{t triễn ra c{c l|ng kh{c. Tuy có 

ch}̣m g}̀n 2 th{ng so với phong tr|o chung , nhƣng nhờ có chu}̃n bị 

chu đáo , nên cuộc đồng khỡi ỡ các làng cao su đạt kết quã r}́t tốt . 

Nhƣ̂ng cuộc nỗi d}̣y sau ỡ các làng mang nhiều nét mới , sắc são hơn. 

Nhƣ ỡ làng 22, “tòa án công nh}n” xƣ̃ 5 {c ôn , tuyên bố : “Cã năm 

ngƣời đâ làm tay sai cho giặc , phản lại công nh}n , đáng tội tƣ̃ hình , 

nhƣng l}̀n này chĩ cãnh cáo , nếu còn tái phạm thì chiếu theo lu}̣t thi 

h|nh”. Năm tên ác ôn quỳ lạy , cảm ơn  c{ch mạng, thê ̀ không t{i 

phạm. Qu}̀n chúng r}́t hả dạ. 

Sau khi biết rô lƣ̣c lƣợng nỗi d}̣y ỡ D}̀u Tiếng , Bến Cũi chĩ là 

công nh}n , không có lƣ̣c lƣợng vû trang , chi khu D}̀u Tiếng huy 

động bão an , d}n vệ, thanh niên chiến đ}́u và cãnh sát tiến hành 

phản kích , truy lùng vào các làng 6, 11, 12, 22... Ban Cán sƣ̣ đãng 

D}̀u Tiếng huy đ ộng lƣ̣c lƣợng công nh}n bao v}y , l}́y cớ chống bắt 

lính để h|nh đ ộng, trƣ̀ng trị hai công an xâ Đị nh Thọ. Số tề cũa 5 xã 

ở Dầu Tiếng v| 2 l|ng ở Bến Củi m ột l}̀n nƣ̂a hoãng sợ bõ chạy về 

thị trấn. 

C{c Ban quản lý l|ng do d}n bầu ra đời , dƣ̣a trên thế hợp pháp , 

nƣ̃a hợp pháp, với lý lê đối phó với chính quyền Sài  Gòn v| chủ đồn 

điền: “Các ông không quãn lý nỗi đồn điền , công nh}n phãi tƣ̣ lo 

liệu”. Kh}̃u hiệu cũa công nh}n sau đồng khỡi là “ngày thùng dao , 

đêm mâ t}́u”, vƣ̀a sãn xu}́t vƣ̀a x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng cách mạng. Công 

nh}n cao su miền Đông làm chũ đƣợc 40 ấp, 10 l|ng/22 l|ng sở. Riêng 

ở c{c đồn điền Bến Củi , D}̀u Tiếng đâ hình th|nh đƣợc ban tƣ ̣quản - 

một hình thƣ́c chính quyền c{ch mạng mới của công nh}n . Cũng qua 

đồng khỡi h}̀u hết các đồn điền  đều có đội vũ trang t}̣p trung hoặc 

đội du kích. 

Th{ng 7-1960, Khu ũy miền Đông (thay Liên tĩnh ũy miền  Đông) 

đƣợc kiện toàn . Mai Chí Thọ đƣợc cƣ̃ làm Bí thƣ khu ũy . Qu}n khu 

miền Đông cûng đƣợc thành l}̣p do Nguyê̂n Hƣ̂u Xuyến làm Tƣ lệnh. 

Ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định , tƣ̀ cuối năm 1959, Xƣ́ ũy viên  

Võ Văn Kiệt từ miền T}y đƣợc điều đ ộng về phụ trách Sài Gòn -  
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Chợ Lớn trong tình hình Đãng bộ S|i Gòn - Chợ Lớn đâ bị đánh ph{ 

chịu thiệt hại nặn g. Nh}̣n th}́y n ội thành Sài Gòn - Chợ Lớn không 

thễ tách rời vùng nông thôn ngoại thành thu ộc tĩnh Gia Định  v| cơ 

quan lãnh đạo th|nh phố không thê ̃ không có căn cƣ́ ỡ  nông thôn 

để đƣ́ng ch}n, nên Võ Văn Kiệt kiến nghị v| đƣợc X ứ ủy chấp 

thu}̣n sáp nh}̣p hai Đãng b ộ S|i Gòn - Chợ Lớn và Gia Định thành 

Khu Đãng b ộ S|i Gòn - Gia Định (T4). Địa bàn m ột số qu}̣n huyện 

cũng đƣợc sắp xếp lại : qu}̣n Gò V}́p chia làm hai qu}̣n : Bình T}n, Gò 

V}́p. Huyện Hóc Môn chia làm hai huyện Hóc  Môn, Củ Chi. Vê ̀ tỗ 

chƣ́c chỉ đạo Khu ủy chia th|nh hai c{nh với mật danh D 1, D2. D1 

(do Bƣ̃u Nguyên làm Bí thƣ ) phụ tr{ch địa b|n c{c quận huyện ven 

đô thuộc tĩnh Gia Định . D2 (do Đặng Gia  Lợi l|m Bí thƣ) phụ tr{ch 

c{c qu}̣n nội đô. 

Sau khi hợp nh}́t, Khu ủy S|i Gòn - Gia Định họp hội nghị mỡ 

rộng đ}̀u tiên tại xâ An Thành (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng), có 

mặt Bí thƣ Xƣ́ ũy Nguyê̂n Văn Linh , Võ Văn Kiệt , Bí thƣ Khu ủy v| 

c{c khu ủy viên : Nguyê̂n Hồng Đào , Đoàn Công Chánh (S{u Bảo ), 

Phạm Khải (Ba Ka), Phan Thành Long , Phạm Văn Bính (T{m L{i )... 

Ngo|i ra , có c{n bộ Xƣ́ ũy Tr}̀n Bạch Đằng và đại diện Liên tĩnh ũy 

miền Đông. Nghị quyết của h ội nghị l|: Ra sƣ́c khôi  phục cơ sỡ, đào 

tạo cốt c{n, ph{t triễn lƣ̣c lƣợng, cả lƣ̣c lƣợng chính trị và lƣ̣c lƣợng vû 

trang, đ}̃y mạnh phong trào đ}́u tranh chính trị  kết hợp với hoạt  

động vũ trang, diệt {c ph{ kềm, ph{t động khỡi nghĩa tƣ̀ng ph}̀n ở 

nông thôn, giải t{n tê ̀v| c{c tỗ chƣ́c phãn cách mạng, x}y dƣ̣ng căn cƣ́ 

với chính quyền tƣ̣ quãn cũa qu}̀n chúng do Đãng lãnh đạo. 

Đầu th{ng 2-1960, một số vùng nông thôn Gia Định nỗi d}̣y 

nhƣng chƣa có tín h ch}́t đồng khỡi . Ng|y 23-2-1960, Huyện ũy Cũ 

Chi phát động qu}̀n chúng nỗi d}̣y diệt ác , ph{ kềm, giải t{n tề gi|nh 

quyền làm chũ . Nh}n d}n các xâ Phƣớc Vînh An , T}n Phú Trung , 

T}n An Hội, v.v. đồng loạt hƣỡng ƣ́ng . H|ng đo| n ngƣời xuống 

đƣờng biễu tình trên l ộ 7, lộ 15, nỗi trống mô , đốt khí đá thay 

súng lớn {p đảo tinh thần tề , lính , l|m chúng hoang mang ph}n 

hóa . Bộ m{y tề ở nông thôn gần nhƣ tan rã . Cuối tháng 3-1960, 
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Củ Chi giải phóng đƣợc 4 xã: Nhu}ṇ Đức, Phú Hòa Đông, An Nhơn 

T}y, Phú Mỹ Hƣng. C{c huyêṇ Thủ Đức, C}ǹ Giờ đều có lƣc̣ lƣợng du 

kích. Riêng C}ǹ Giờ có đơn vị mạnh l| C12 l|m nòng cốt cho phong 

tr|o nỗi d}ỵ ph{ kìm ở hai huyêṇ C}ǹ Giờ v| Nh| Bè. 

Qua thƣ̣c tiê̂n phong trào , Khu ũy nh}̣n th}́y cách tỗ chƣ́c đơn vị 

vũ trang nhƣ ở đồng bằng có vùng giải phóng r ộng chĩ thích hợp 

với Cũ Chi và nông thôn ngoại thành , còn ở n ội thành và các vùng 

ven chĩ nên tỗ chƣ́c du kí ch m}̣t , tƣ̣ vệ m}̣t . Thƣ̣c hiện Nghị quyết 

Trung ƣơng 15, Khu ũy rút m ột số đãng viên trẽ phụ trách thanh 

niên, học sinh , sinh viên nội thành ra vùng giãi phóng đễ t}̣p hu}́n 

c{ch hoạt động bí m}̣t trong vùng chính quyền Sài Gòn chiếm đóng, 

vƣ̀a phát đ ộng phong trào đ}́u tranh chính trị , vƣ̀a tỗ chƣ́c hoạt 

động vû trang. 

Hoạt động của du kích m}̣t, tƣ ̣ vê ̣ m}̣t trong nội th|nh có t{c 

dụng rất lớn . Một trái lƣ̣u đạn nỗ trong n ội thành diệt 1, 2 tên m}̣t 

th{m {c ôn , đâ làm rung đ ộng cã hàng ngû đối phƣơng , có khi t{c 

động lớn hơn 1 tr}̣n đánh ỡ vùng nông thôn xa . Ban Qu}n sƣ̣ Khu 

hình th|nh , c{c hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ kết hợp với đ}́u tranh chính trị 

ng|y c|ng ph{t triển. Riêng Thũ Đƣ́c trong 3 th{ng cuối năm 1960 đâ 

đánh 11 tr}̣n, diệt 153 qu}n Sài Gòn, nỗi b}̣t là tr}̣n chống càn ỡ Bƣng 

S{u Xã, huyện Thũ Đƣ́c 2 tiễu đội du kích chọi với 2 tiễu đoàn, trong 

3 ng|y, loại 72 qu}n S|i Gòn, thu 10 súng. 

Phong tr|o nỗi d}ỵ ở nông thôn Gia Định v| cả Nam Bộ đa ̂ t{c 

động mạnh đến phong tr|o đ}ú tranh của qu}ǹ chúng ở nội đô. 

Năm 1960, Khu ũy chũ trƣơng mỡ chiến dịch tiến công dƣ lu}̣n ỡ 

S|i Gòn v| c{c vùng phụ cận, lan rộng ra khắp các th|nh thị miền Nam. 

Nội dung cũa đợt t}́n công dƣ lu}̣n là thông tin truyền miệng về phong 

tr|o nổi dậy ở nông thôn, th|nh thị, tố cáo nhƣ̂ng hành động tội ác cũa 

Mỹ v| chính quyền S|i Gòn, nhƣ̂ng lu}̣t lệ hà khắc th}́t nh}n t}m. Nhiều 

nơi tỗ chƣ́c hội thão, đƣa kiến nghị, đòi trƣ̀ng trị nhƣ̂ng tên g}y tội ác, 

ức hiếp d}n. Nhiều vụ kiện cũa công nh}n các đồn điền cao su ỡ miền 

Đông gƣ̃i đến Thanh tra lao động. Đơn tố cáo bọn ác ôn ỡ các phƣờng xâ 

đƣợc đăng lên báo công khai, buộc các cơ quan chính quyền Sài G òn  
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phải trả lời , phải trừng trị bọn có nợ m{u . C{c cuộc đ}́u tranh cũa  

học sinh sinh viên , công nh}n các hâng xƣỡng , tiễu thƣơng , trí 

thƣ́c, nh}n sî diê̂n ra liên tiếp , tuy quy mô không lớn nhƣng chính 

quyền Sài Gòn lúng túng , bị đ ộng đối phó . Nỗi lên là cu ộc đ}́u 

tranh cũa giới lu}̣t sƣ Sài Gòn và Huế gồm 119 ngƣời (trong tỗng 

số 121 ngƣời) đƣa kiến nghị lên án Lu}̣t 102 của chính quyền S|i 

Gòn khống chế việc hành nghề cũa giới lu}̣t sƣ ; cuộc đ}́u tranh cũa 

118 gi{o sƣ c{c trƣờng công v| tƣ S|i Gòn phản đối Ngô Đình 

Diệm vô lý đóng cƣ̃a trƣờng . 

Tƣ ̀khi có Ban Qu}n sƣ ̣Khu, hoạt động vũ trang diệt lƣ̣c lƣợng 

kìm kẹp, {c ôn ở n ội thành tăng . C{c tổ chức du kích mật , tƣ̣ vệ m}̣t  

tƣ ̀ 3 ngƣời đến 3 tỗ, 5 tỗ mỡ đ}̀u cho sƣ ̣ hình th|nh Lƣ̣c lƣợng biệt 

động thành phố. (Lƣ̣c lƣợng biệt động thành l| một sáng tạo độc đáo cũa 

Nam Bộ, của S|i Gòn - Gia Định trong chiến tranh nh}n d}n đa ̂có tƣ ̀

kh{ng chiến chống Ph{p). 

Tƣ̀ năm 1960, dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa Khu ũy Sài Gòn - Gia Định, 

đƣ́ng đ}̀u l| Võ Văn Kiệt, đa ̂hình th|nh thê ́ liên kết chặt chẽ của ba 

vùng: nông thôn, vùng ven, nội đô , dƣ̣a vào nhau , hô̂ trợ nhau phát 

triễn sƣ́c mạnh chiến đ}́u tiềm tàng cũa mô̂i nơi . Chủ trƣơng  của 

c{ch mạng l| ph{ thê ́ph}n tuyến chia vùng của Mỹ v| chính quyền 

S|i Gòn; vùng nông thôn Gia Định không t{ch rời đô  thị S|i Gòn - 

Chợ Lớn; lƣ̣c lƣợng t{c chiến, khối lƣợng v}̣t ch}́t (thuốc nỗ, vũ khí) 

c{c mặt chuẩn bị cho mỗi trận đ{nh trong n ội đô đều dƣ̣a vào sƣ̣ hô̂ 

trợ cũa nông thôn Gia Định , nơi phát triễn phong trào du kích mạnh 

trong chiến tranh nh}n d}n . Không có thế  liên kết đó thì không thê ̃

có lƣ̣c lƣợng biệt động th|nh. 

Một đặc điễm cũa lƣ̣c lƣợng biệt đ ộng thành mà không binh 

chủng n|o trong qu}n Giải phóng có đƣợc l| khả năng th}m nhập 

hợp pháp vào  nội đô, bằng nghệ thu}̣t d}n v}̣n nhu}̀n nhuyê̂n , tiếp 

c}̣n mục tiêu không theo cách }̃n mình nhƣ binh chũng Đặc công , 

m| qua mặt đối phƣơng bằng vai trò d}n vận , hòa mình trong “thế 

hợp pháp” mà qu}̀n chúng nh}n d}n đâ đ}́u tranh bu ộc chính 

quyền Sài Gòn thƣ̀a nh}̣n . Ph{t huy cao hiệu quả chiến đấu , không 
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chỉ l| một thủ đoạn tr| trộn nghi trang, m| bằng cả tinh th}̀n yêu 

nƣớc, gắn bó máu thịt với d}n , chu}̃n bị dài l}u đễ chĩ hành đ ộng 

trong gi}y phút . Nêú không có sƣ̣ thôi thúc cũa ý chí cƣ́u  nƣớc, t}́m 

lòng xả th}n v| năng lƣ̣c thích nghi với môi trƣờng xâ hội tại chô̂ đến 

mƣ́c nghệ thu}̣t thì không thễ thƣ̣c hiện đƣợc các tr}̣n đánh làm đế 

quốc Mŷ kinh hoàng : Đó là nét đặ c thù cũa kháng  chiến Nam Bộ khi 

x}y dƣ̣ng binh chủng Biệt động t{c chiến trong lòng đối phƣơng. 

Nhìn chung , qua hơn 6 th{ng nổi dậy đồng loạt ở Nam B ộ, tƣ̀ 

Đồng khởi ở Trung Nam B ộ, chiến thắng Tua Hai , phong trào đâ mỡ 

rộng ra các khu miền T}y , miền Trung, miền Đông Nam Bộ, đặc khu 

S|i Gòn - Gia Định... Tuy mƣ́c độ v| phƣơng thức hoạt động tƣ̀ng nơi 

có kh{c nhau nhƣng to|n thế trận đã biểu hiện rõ nét : c{ch mạng 

miền Nam đa ̂chuyễn mạnh sang thê ́tiến công. 

Trƣớc đà phát triễn cũa phong trào đồng khỡi , chính quyền 

Mỹ đ{nh gi{ tình hình miền Nam Việt Nam đang xấu đi . Đô đốc 

Harry Felt , Tƣ lệnh qu}n đ ội Mŷ ỡ Thái Bình Dƣơng báo đ ộng: 

“Nguy cơ chính ỡ Nam Việt Nam là m ột cuộc hoạ t động l}̣t đỗ tại 

chô̂, v}́n đề an ninh trong n ội địa miền Nam lớn hơn v}́n đề đối 

phó với tấn công từ bên ngo|i vì Bắc Việt Nam không chủ trƣơng 

t}́n công vào Nam Việt Nam mà chĩ đạo cu ộc l}̣t đỗ ỡ đ}y” . Đễ xác 

định là chƣa c ó chuyển hƣớng lớn lao về mặt chiến lƣợc ngay tức 

khắc, Bộ Quốc phòng Mŷ nh}̣n định : “Tuy đâ nh}̣n rô hơn v}́n đề 

Nam Việt Nam nhƣng không phãi nhanh chóng đƣa đến m ột sƣ̣ 

thay đỗi chính sách ỡ Nam Việt Nam cũa Washington” . Tƣ̀ n h}̣n 

định đó , một kế hoạch l}m thời cũa Mŷ mang tên “Chống  nỗi d}̣y  

(CIP)”1 ra đời (th{ng 3-1960) nhằm đối phó với phong trào  đồng 

___________ 

1. CIP - Counter Insurgency Plan do một tỗ hợp cũa Mŷ ỡ Việt Nam 

gồm MAAG, USOM và tòa Đại sƣ́ Mŷ soạn thão tƣ̀ tháng 3-1960, nhƣng đến 

ng|y 8-2-1961 mới đƣợc Tỗng thống Kennedy duyệt v| cho thƣ̣c hiện tƣ̀  

th{ng 2 đến th{ng 5-1961 (Qu{ trình cuộc chiến tranh x}m lƣợc của đế 

quốc Mŷ và quy lu}̣t hoạt động cũa Mŷ - ngụy trên chiến trƣờng B 2, Ban 

Tỗng kết chiến tranh B2 xu}́t bản, th{ng 10-1984, tr. 75). 
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181 

 

khỡi, trong khi chờ đợi một quyết định chiến lƣợc mới. Nội dung kê ́

hoạch l| tăng qu}n chủ lƣ̣c S|i Gòn tƣ ̀150.000 lên 170.000 ngƣời, qu}n 

chủ lực đƣợc giao thêm nhiệm vụ bảo đảm an ninh n ội địa . Tuy 

nhiên, với yêu c}̀u kh}̃n c}́p đối phó cu ộc đồng khỡi ỡ nông thôn , 

trƣớc mắt Mŷ dồn nô̂ lƣ̣c x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng biệt kích, cải tỗ hê ̣thống 

bảo an, d}n vê,̣ tăng 42 triệu đôla, ngo|i ng}n sách 220 triệu đôla đâ 

chu}̃n y (trong đó có việc hu}́n luyện c}́p bách 32.000 qu}n bão an ỡ 

Nam Bộ). Hệ thống giao thông chiến lƣợc thũy bộ, căn cƣ́ qu}n sƣ,̣ hệ 

thống h}ụ c}̀n qu}n sƣ̣ đâ đƣợc các công ty Mỹ triễn khai tƣ ̀th{ng 8-

1959, nay tăng tốc mạnh1. 

Ng|y 1-9-1960 tƣớng Lionel McGarr thay tƣớng Samuel Williams 

chỉ huy MAAG . Tiếp đó 13 ph{i đo|n qu}n sự Mỹ thay nhau sang 

Nam Việt Nam trong năm 1960. Một bộ ph}̣n “lƣ̣c lƣợng  đặc biệt” 

của lục qu}n Mỹ, bắt đ}̀u đỗ v|o miền Nam. Một phái đoàn Mâ Lai 

cũng đƣợc mời sang Nam Việt Nam để thuyết trình  kinh nghiệm 

“chống khủng bố”. 

3. Đồng khỡi đợt II 

Sau Đồng khỡi đợt I, Xƣ ́ủy Nam Bộ có hai chỉ đạo quan trọng: 

1) Th{ng 3-1960, Ban Thƣờng vụ Xƣ́ ũy ph}n tích tình hình 

diê̂n tiến cu ộc Đồng khỡi , đâ khẵng định nhƣ̂ng mặt thắng lợi lớn 

l| gi|nh đƣợc quyền l|m chủ ở phần lớn nông thôn , hoạt đ ộng vũ 

___________ 

1. Củng cố v| sửa chữ a hệ thống giao thông thũy bộ nhƣ đƣờng sắt 

S|i Gòn - Biên Hòa (tƣ̀ tháng 8-1959); tu bỗ và mỡ rộng hệ thống quốc lộ 

19, 14, 21, liên tĩnh lộ 5, xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa . Củng cố v| chuẩn bị 

mỡ rộng hệ thống kho tàng Sài Gòn, Biên Hòa , Đà Nă̂ng , Nha Trang ; 

tăng cƣờng hệ thống tiếp v}̣n , đặc biệt chú trọng hệ thống tiếp v}̣n 

đƣờng không nhƣ chu}̃n bị mỡ rộng và n}ng c}́p s}n bay T}n Sơn Nh}́t , 

Hòa Bình (Buôn Ma Thuột ), dƣ̣ kiến thiết bị thêm 4 căn cứ yểm trợ không 

qu}n Đà Nă̂ng , Nha Trang , Ô C}́p (Vũng T|u ), Biên Hòa ; triễn khai x}y 

thêm 12 s}n bay tiếp tế , chu}̃n bị thiết kế thêm 20 s}n bay v}̣n tãi và 20 

s}n bay dọc biên giới Lào - Việt - Campuchia ; dƣ̣ định mỡ rộng căn cƣ́ 

hải qu}n Đà Nă̂ng , Nh| Bè ... 
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trang đa ̂ uy hiếp chê ́ độ Mỹ - Diệm, hô̂ trợ tốt phong tr|o đ}́u 

tranh chính trị; đồng thời chĩ ra chô̂ c}̀n uốn nắn, nhƣ chũ trƣơng cũa 

tỉnh ủy Bến Tre đ{nh chiếm thị xã khi điều kiện chƣa chín muồi , bị 

thiệt hại1. Thƣờng vụ Xƣ́ ũy đề ra “Phƣơng hƣớng công tác trƣớc mắt” 

cho toàn Đãng bộ (15-3-1960) v| Chỉ thị số 18/TVA về công t{c tuyên 

truyền động viên qu}̀n chúng: 

“...Tƣ̀ chô̂ hoang mang , th}́y tƣơng lai mờ mịt , giảm sút lòng tin 

v|o đƣờng lối của Đ ảng trong những ng|y địch khủng bố {c liệt  

trƣớc đ}y, cho đến nay trong qu}̀n chúng đang có chuyễn biến nhãy 

vọt về tƣ tƣởng : mọi ngƣời đã thấy rõ chế đ ộ Mỹ - Diệm không thễ 

tồn tại l}u dài đƣợc” ... Tuy nhiên lại nãy sinh n hƣ̂ng nh}̣n thƣ́c lệch 

lạc mới: “hoặc coi là đâ đến thời kỳ trƣ̣c tiếp cách mạng , coi địch đâ rệu 

rã, tƣ̀ đó ỹ lại trông chờ lƣ̣c lƣợng vû trang hoặc  hoạt động vũ trang, 

coi nhẹ việc t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh chính trị; tr{i lại cũng có nơi 

coi địch còn qu{ cao, e ngại bị chúng trả thù nên rụt rè , co thũ” . Về 

t}̀ng lớp trung gian , Chỉ thị nhận định : “Đâ xu}́t hiện m ột bộ ph}̣n 

đồng bào tôn giáo , đồng bào di cƣ , c{c tầng lớp tƣ sản ... ghét Diệm, 

t{n th|nh cu ộc nỗi d}̣y l}̣t Diệm , nhƣng cũng có một số ngƣời cho 

rằng không nên dùng bạo lực..., nội dung tuyên truyền động viên của 

c{ch mạng chƣa th}m nh}̣p s}u v|o t}̀ng lớp n|y”. 

Thƣờng vụ Xƣ́ ũy chĩ đạo : “Phãi trên cơ sỡ nh}̣n thƣ́c đúng 

tƣơng quan lƣ̣c lƣợng , tính chất giai đoạn , khó khăn , thu}̣n lợi mà 

thƣ̣c hiện ... “đẫy lùi địch tƣ̀ng bƣớc , giành thắng lợi từng phần , tiến tới 

đánh bại hoàn toàn kẽ địch khi có điều kiện và thời cơ thuậ n lợi” ... “Phãi 

bảo đảm cho phong tr|o quần chúng ở thế hợp ph{p thì mới  giƣ̂ 

đƣợc thế chũ đ ộng tiến công địch ..., biết kết hợp nhu}̀n  nhuyê̂n ba 

___________ 

1. Chủ trƣơng đánh chiếm thị xã của tỉnh ủy Bến Tre bị lô ̣do bị phản vận. 

Tỉnh trƣởng Bến Tre lúc đó l| Phạm Ngọc Thảo , một cán bộ tình báo chiến 

lƣợc cũa cách mạng đâ tìm cách làm giãm t hiệt hại cho lƣ̣c lƣợng cách mạng 

bằng cách cho bắt lung tung , đánh động cho phía cách mạng  hủy bỏ kế 

hoạch đâ định. 
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hình thƣ́c: hợp ph{p, nƣ̃a hợp ph{p, b}́t hợp ph{p; v| ba thê:́ thê ́

công khai, nửa công khai, bí m}̣t”. 

2) Th{ng 7-1960, Hội nghị Xƣ́ ũy l}̀n thƣ́ năm đâ xác định nhiệm 

vụ sắp tới: “Tích cƣ̣c đẫy mạnh đấu tranh chính trị có kết hợp đấu tranh vû 

trang đúng mƣ́c đễ tiếp tục phá kềm kẹp, giƣ̂ vƣ̂ng và mỡ rộng thê ́chủ động 

ở nông thôn, đồng thời hết sƣ́c đẫy mạnh phong trào đấu tranh chính trị ở 

đô thị”1. 

Hội nghị chủ trƣơng mỡ Đồng khỡi đợt II, l}́y ng|y kỷ niệm 

Nam Bộ kh{ng chiến (23-9-1945) l|m ng|y ph{t động. 

Thƣ̣c hiện chũ trƣơng cũa Xƣ́ ũy , c{c Liên tỉnh ủy , Tỉnh ủy đều  

triễn khai đợt II (có nơi đa ̂l| đợt III) bắt đ}̀u tƣ ̀th{ng 9-1960. 

* Liên tĩnh ũy Trung Nam B ộ quyết định phát đ ộng đồng khỡi  

đợt II trên toàn khu vào dịp Kỹ niệm l}̀n thƣ́ 15 ng|y Nam B ộ 

kh{ng chiến (23-9-1945 – 23-9-1960). 

Ở Bến Tre, tỉnh ủy l}́y huyện Giồng Trôm l|m trọng điễm mỡ 

m|n. Sau đó suốt năm 1960, phong trào đồng khỡi lan r ộng ra toàn 

tỉnh, giải phóng ho|n to|n 15 xã; 21 xã đƣợc giải phón g một ph}̀n  

trên tỗng số 115 xã trong to|n tỉnh. Nh}n d}n l|m chủ 300/500 

ấp. Hê ̣thống kềm kẹp của Mỹ - Diệm ở nông thôn bị ph{ vỡ . Trong 

đợt này nỗi lên sƣ̣ kiện : đặc biệt m ột nội tuyến cũa lƣ̣c lƣợng cách 

mạng l| đại đ ội trƣỡng nghîa binh công giáo (anh Chống), đâ cùng 

một tiễu đội cũa đại đội 264 đóng giã lính bão an, bƣ́c hàng cã đại đội 

công giáo ; sau đó bƣ́c hàng luôn hai đồn ỡ  Ch}u Phú, Nh| Thờ 

huyện Giồng Trôm. 

Ở Định Tƣờng (Mỹ Tho ), sau Hội nghị tĩnh ũy (th{ng 9-1960), 

tỉnh ph{t đ ộng đồng khỡi toàn tĩnh tƣ̀ ngày 23-9-1960, t}̣p trung 

cho một số vùng yếu nhƣ các xâ ỡ Nam quốc l ộ 4, Chợ Gạo , thị xã 

Mỹ Tho . Bƣớc đ}̀u phong trào đ}́u tranh chính trị kết hợp binh v ận 

v| hoạt đ ộng vû trang đâ phá lõng thế kềm kẹp cũa chính quyền 

___________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Xƣ́ ủy Nam Bô ̣ l}̀n thƣ́ năm (th{ng 7-1960), 

Kho lƣu trƣ̂ Trung ƣơng Đãng. 
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S|i Gòn từ vùng ven thị xã Mỹ Tho (xã Trung An ) đến huyện Cái 

Bè, ở m ột số xâ huyện Chợ Gạo . Qu}n Sài Gòn phãn ƣ́ng , cho các 

cụm ph{o T}n Hiệp , Bến Tran h... bắn vào các vùng có phong trào 

qu}̀n chúng nỗi d}̣y . Sƣ̣ kiện này càng kích thích phong trào qu}̀n 

chúng đấu tranh trực diện mạnh mẽ hơn . Ng|y 29-9-1960, hơn 7.000 

ngƣời kéo đến tòa tĩnh trƣỡng ỡ thị xâ , buộc chính quyề n phãi cƣ̃ 

đại diện ra nh}̣n 200 kiến nghị có 3.000 chƣ̂ ký đòi không khũng bố , 

bắn phá nông thôn . Qu}̀n chúng tiếp tục kéo đi tu}̀n hành trong thị 

xã. Chính quyền S|i Gòn ra lệnh đ|n {p , bắt hơn 200 ngƣời. Hƣỡng 

ứng cuộc đ}́u tranh ỡ thị xâ , hơn 45.000 ngƣời ỡ ngoại ô và dọc quốc 

lộ 4 tỗ chƣ́c xuống đƣờng g}y tắc nghên giao thông tƣ̀ Trung Lƣơng 

đến Cai Lậy nhiều tiếng đồng hồ ... buộc chính quyền S|i Gòn phãi 

thả những ngƣời bị bắt . 

Đặc biệt , cuộc đ}́u tranh ỡ Ngâ ba Chim Chim cũa hơn 5.000 

qu}̀n chúng ngày 12-12-1960 diê̂n ra dƣ̂ d ội... đâ g}y tiếng vang 

trong và ngoài nƣớc : Ng|y 10-12-1960, qu}n Sài Gòn bắn pháo vào 

xã Phú Phong , huyện Ch}u Thành , l|m chết chị Tƣ Trọng v|  1 đƣ́a 

con cũa chị , l|m bị thƣơng m ột số đồng bào . Ng|y 12-12-1960, lƣ̣c 

lƣợng đ}́u tranh cũa các xâ Phú Phong , Kim Sơn , Vĩnh Kim , B|n 

Long hợp đoàn với lƣ̣c lƣợng các xâ ven quốc l ộ 4 kéo về quận 

Long Định . Đến Ngâ ba Chim Ch im (cũng gọi l| Ngã ba Đông 

Hòa), chính quyền S|i Gòn điều xe bọc thép “bù lu” (b{nh hơi ), xe 

thiết giáp M .113 (xích sắt ) đến ngăn chặn đo|n biểu tình . Qu}n Sài 

Gòn nổ súng trực tiếp v|o số chị cầm khẩu hiệu đi đầu , l|m 5 chị 

hy sinh , 13 chị bị thƣơng ; v| cho lính xông tới dùng b{ng súng 

đánh đ}̣p đoàn biễu tình , bắt đi 50 ngƣời . Đoàn biễu tình siết chặt 

đội ngû , ngƣời trƣớc ngâ , ngƣời sau xông lên thay nhau giƣơng 

cao băngrôn , lƣ̣c lƣợng còn l ại nằm xuống theo đ ội ngû , hô to kh}̃u 

hiệu: “Đã đão khũng bố d}n thƣờng” . Đoàn đƣa lƣ̣c lƣợng tranh 

thủ (gồm gia đình binh sî ) đƣ́ng thẵng lên nói chuyện với lính , 

buộc chúng phãi ngƣng đàn áp , băng bó và chỡ ngƣời bị thƣơng đi 

cƣ́u chƣ̂a ... Buỗi chiều , đo|n t}̣p hợp lại làm lê̂ truy đ iệu, ph{t động 



Chương ba: Đồng khởi 
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căm thù và tỗ chƣ́c hôm sau tiếp tục đ}́u tranh. Tƣ̀ đó cƣ́ mô̂i ngày có 

tƣ̀ 300 đến 500 ngƣời kéo ra công sỡ , qu}̣n, tỉnh đòi bồi thƣờng sinh 

mạng, đòi tr ừng trị tên giết ngƣời . Cuộc đ}́u tranh diê̂n ra suốt 1 

th{ng trời, cuối cùng chính quyền Sài Gòn phãi nh}̣n bồi thƣờng cho 

ngƣời bị hại và bắt giam tên giết ngƣời1. 

Trong Đồng khỡi đợt II , Mỹ Tho đã khắc phục đƣợc tình hìn h 

khó khăn ban đầu , tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh chính trị , binh v}̣n 

có b|i bản , rút kinh nghiệm khi th}m nhập quần chúng phải sử 

dụng vũ trang diệt tề , vũ trang cho quần chúng để tự quần chúng 

diệt tề trƣ̀ gian ; bộ đội phã i đƣ́ng lại địa bàn cùng qu}̀n chúng 

chống càn và giãi phóng nông thôn . Nhờ đó đâ bƣ́c rút đƣợc 30 đồn 

bót, mỡ rộng vùng giãi phóng các xâ ven hai bên quốc l ộ 4 tƣ̀ Trung 

Lƣơng xuống đến Cái Bè . 

Ở Kiến Tƣờng , Đồng khởi đợt  II trúng vào mùa nƣớc nỗi , qu}n 

S|i Gòn v| qu}n Giải phóng đều gặp khó khăn . Tỉnh ủy b{m s{t cơ 

sỡ vƣ̀a chĩ đạo đồng khỡi vƣ̀a lo cho d}n ỡ các xâ giãi phóng . Lƣ̣c 

lƣợng vû trang có sáng kiến làm “công sƣ̣ nỗi” - kết hợp xuồng , bè 

chuối, bao tr}́u , đêm tiếp c}̣n đồn bót qu}n Sài Gòn , g}̀n sáng tỗ 

chƣ́c t}́n công mục tiêu , giải quyết xong mục tiêu n|y thì chuyển 

sang mục tiêu khác . Mũi đấu tranh chính trị tập trung v|o thị xã 

Mộc Hóa , qu}̀n chúng biễu tình bằng xuồng , ghe. Riêng đợt II (chủ 

yếu trong các tháng 9, 10-1960), qu}n d}n Kiến Tƣờng chiếm đƣợc 

47 đồn bót. 

Ở Long An (th{ng 9-1960 - th{ng 3-1961), tỉnh t}̣p trung v|o 

yêu c}̀u củng cố v| ph{t triễn lƣ̣c lƣợng c{ch mạng. 

Đến tháng 3-1961, tính chung cả Long An - Kiến Tƣờng , lƣ̣c 

lƣợng cách mạng đâ giãi phóng 38 xã , giải phóng ho|n to|n  

___________ 

1. Xem Tô ̃ sƣ̃ Phụ nƣ̂ Nam Bô ̣ xu}́t bản: Phụ nƣ̂ Nam Bộ Thành đồng, 

Th|nh phô ́ Hô ̀ Chí Minh, 1989, tr. 284-288 v| Lịch sƣ̃ Phụ nƣ̂ Tiền Giang 

(1954-1975), Hội Liên hiệp phụ nƣ̂ Tiền Giang xu}́t bản, 2001, tr.97. 
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huyện Đức Huê ̣ (8 xã), Đức Hòa (4 xã), Kiến Tƣờng (8 xã)... Mô̂i 

huyện còn lại của Long An đều giải phóng 3 xã. 

Tỉnh trƣởng Long An bị Mỹ - chính quyền S|i Gòn c{ch chức vì 

đâ đễ “tình hình suy đồi tệ hại” . Cố v}́n Mŷ Jefrey Rocce thƣ̀a nh}̣n : 

“Vào đ}̀u năm 1960, Đãng đâ trỡ thành ngƣời cai trị trên nhƣ̂ng khu 

vƣ̣c đáng kễ cũa tĩnh Long An , d}̀n d}̀n nới r ộng quyền  kiễm so{t 

trong c{c năm tiếp sau”1. 

Thắng lợi n|y c|ng có ý nghĩa vì nó diê̂n ra ở chính nơi m| từ 

năm 1955 Mỹ - Diệm chọn l|m thí điêm̃ “tố cộng, diệt cộng đợt II”. 

Ở Kiến Phong , phong trào qu}̀n chúng ỡ thị xâ Cao Lânh đ}́u  

tranh trƣ̣c diện với chính quyền Sài Gòn đâ chuyễn lên thế mạnh . 

Trong tháng 10-1960, tại đ}y đã có 2 cuộc đ}́u tranh : 1 cuộc 4.000 

ngƣời , 1 cuộc 6.000 ngƣời . Dù bị cảnh s{t chính q uyền Sài Gòn hù 

dọa , bắt bớ , đồng bào v}̂n kiên trì , không lùi bƣớc , cuối cùng 

chúng phải xoa dịu , thả ngƣời , nh}̣n đơn ... Đặc biệt cu ộc đ}́u 

tranh chính trị ngày 5-3-1961 huy động 14 ng|n ngƣời từ c{c 

huyện và thị xâ kéo v |o n ội ô trƣơng băngrôn , kh}̃u hiệu đòi an 

ninh ỡ nông thôn , chống bình định ... Chính quyền S|i Gòn nổ 

súng đ|n {p l|m chết 3 ngƣời , bị thƣơng nhiều ngƣời ... Cuộc đ}́u 

tranh quy mô lớn này tuy không đạt đƣợc yêu c}̀u cụ thễ nhƣng  

l| cu ộc biễu dƣơng lƣ̣c lƣợng , sƣ́c qu}̣t khỡi mạnh mê cũa nh}n 

d}n Đồng Tháp Mƣời . 

Tính đến cuối năm 1960, lƣ̣c lƣợng vû trang Kiến Phong đâ đánh  

hơn 100 tr}̣n lớn nhỏ, diệt 12 đồn, cùng mũi nỗi d}̣y bƣ́c rút 9 đồn, 

giải phóng ho|n to|n 7 xã, giải phóng vê ̀cơ bản 12 xã, ph{ tan nhiều 

khu gom d}n. 

Ở An Giang, Mỹ - chính quyền S|i Gòn ph{t hiện phƣơng {n 

của lực lƣợng c{ch mạng nên có kế hoạch phòng thủ , bắt đƣợc  

___________ 

1.  Jefrey Rocce: Chiến tranh xảy ra ở Long An, Lƣu: Ban Tỗng kết chiến 

tranh B2, Bô ̣Tỗng tham mƣu. 
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nhiều đãng viên , c{n b ộ trong đó  có 1 tỉnh ủy viên (Tr}̀n Thúy  

Liê̂u) v| bí thƣ thị xã ủy Long Xuyên . Mặc dù v}̣y , đợt II đồng khỡi 

ở An Giang vẫn đƣợc triển khai trên to|n tỉnh , chủ yếu do lực 

lƣợng qu}n sƣ̣ - chính trị - binh v}̣n cũa địa phƣơng . Qu}n đội S|i 

Gòn phản kích {c liệt , liên tục năm sáu ngày , nhƣng cuộc đ}́u 

tranh trƣ̣c diện cũa 10.000 ngƣời vùng Bãy Núi do Đãng b ộ địa 

phƣơng phát đ ộng đâ d}̀n d}̀n vô hiệu hóa hoạt đ ộng phãn kích 

của chúng . 

Đƣợc lực lƣợng vũ trang củ a tĩnh (Tiễu đoàn 512) v| d}n qu}n 

du kích , bộ đội huyện hô̂ trợ , đồng bào 11 xã, 32 ấp trong tỉnh đã 

ph{ tan b ộ m{y kềm kẹp , th|nh lập chính quyền tự quản , chuyễn 

đƣợc tƣơng quan lƣ̣c lƣợng trong tĩnh theo kịp các địa phƣơng  

kh{c trong khu . 

Ở Tây Nam Bộ, Liên tỉnh ủy ba l}̀n đặt chỉ tiêu giải phóng xã (tƣ ̀

160 xã rút xuống 100 xã, rồi 50 xã) đều không đƣợc Thƣờng trƣ̣c Xƣ́ 

ủy ch}ṕ nh}̣n. Xƣ́ ủy gợi ý chỉ nên khỡi nghĩa ở nhƣ̂ng xâ mạnh tƣ ̀

huyêṇ Long Mỹ xuống C| Mau v| chung quanh U Minh rồi mỡ rộng 

ra. Tuy nhiên, khi điện gợi ý tƣ ̀ trên xuống tới th ì phƣơng {n giải 

phóng 50 xã đa ̂đƣợc triêñ khai. Tinh th}ǹ của kế hoạch Liên tỉnh ủy 

l| mô̂i tỉnh phải chọn một số xã có điều kiện nỗi d}ỵ trƣớc l|m “vêt́ 

d}̀u loang”, kê ́hoạch phải chu đáo, chắc thắng, giải phóng tới đ}u 

x}y dƣ̣ng chính quyền tƣ ̣quản đến đó, đồng thời giƣ ̂vƣ̂ng an ninh 

tr}ṭ tƣ,̣ chu}̃n bị đánh trả phản kích. 

Tỉnh Cà Mau mỡ m|n Đồng khởi đợt II với đòn tiến công , nỗi  

d}̣y giãi phóng thị tr}́n sông Ông Đốc (thị trấn giải phóng đầu 

tiên ỡ miền T}y ); tiếp đến tr}̣n Quãng Phú phá 5 t|u thủy , diệt  

250 t|n qu}n Quốc d}n Đảng Trung Hoa ở biệt khu Bì nh Hƣng ... 

Đến cuối năm 1960, to|n tỉnh ph{ tan 62 đồn, giải phóng 47 xã, 

400 ấp. 

Ở Rạch Giá , lƣ̣c lƣợng vû trang và qu}̀n chúng nỗi d}̣y phá tan  

34 khu t}̣p trung . Tiễu đoàn U Minh 10 tiến công diệt đồn Kinh 15 
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v| Kinh 12 hô̂ trợ qu}̀n chúng nỗi d}̣y l|m chủ nhiều xã ở huyện An 

Biên, Đông Hƣng, Hòa Hƣng, Giồng Riềng, Gò Quao, H| Tiên... 

Đến cuối đợt II , hơn 2/3 xã, ấp thu ộc các huyện An Biên , Gò 

Quao, Giồng Riềng , H| Tiên, Phú Quốc gi|nh đƣợc quyền l| m chũ. 

Nhiều xã ở c{c huyện Ch}u Th|nh, T}n Hiệp, ven thị xã Rạch Gi{  

chuyễn lên thê ́tranh ch}́p. 

Ở Sóc Trăng, tỉnh huy động 15.000 ngƣời (thuộc c{c huyện 

Phƣớc Long, Vĩnh Lợi, Vĩnh Ch}u) ng|y 2-9-1960 kéo ra thị xã Bạc 

Liêu1
 kết hợp cùng lƣ̣c lƣợng tại chô̂ biễu dƣơng lƣ̣c lƣợng , nêu yêu 

c}̀u chống khủng bố, chống bắt lính, bắt x}u, chống dồn d}n. Đến 

cuối năm 1960, tỉnh Sóc Trăng đã bức h|ng , bƣ́c rút 150 đồn bót, giải 

phóng ho|n to|n 16 xã, giải phóng cơ bãn nhiều xâ và hàng  trăm ấp 

với trên 1/2 số d}n trên to|n tỉnh. 

Tỉnh Cần Thơ mỡ m|n Đồng khỡi đợt II ng|y 14-9-1960 với 

cuộc biễu tình đ}́u tranh đòi d}n sinh , d}n chũ cũa 20.000 ngƣời tại 

thị xã (do Thị ũy phát  động). Tr}̣n “hóa trang kỳ t}̣p” cũa lƣ̣c lƣợng 

vũ trang giải phóng đã bức h|ng chi khu C{i Côn (qu}̣n Phong 

Thu}̣n). Tính đến cuối năm 1960, tỉnh Cần Thơ ph{ 50 đồn bót, giải 

phóng v| đƣa lên thê ́tranh ch}́p 30 xã, 300 ấp. 

Ở khu  vƣ̣c Vĩnh Long - Trà Vinh , Đồng khởi đợt II mở m|n  với  

3 cuộc đ}́u tranh lớn : ở thị xã Vĩnh Long , 12.000 ngƣời tƣ̀ nông 

thôn kéo vào cùng 2.500 ngƣời tại chô̂ biễu tình thị uy ; ở thị xã 

Tr| Vinh , 20.000 ngƣời có đông đão sƣ sâ i, đồng bào Khmer diê̂u 

h|nh trên c{c đƣờng phố đòi giải t{n c{c khu trù mật , chống bắt 

lính , bắt x}u , đòi bồi thƣờng cho nhƣ̂ng ngƣời bị giết trong các 

tr}̣n càn quét , bắn pháo . Trong lúc đó , ở huyện Cầu Ngang (Tr| 

Vinh) 3.000 ngƣời , có du kích l|m nòng cốt , bao v}y uy hiếp đồn 

Mỹ Long . Bọn {c ôn xả súng bắn chết 10 ngƣời . Đồng b|o công  

___________ 

1. Lúc b}́y giơ ̀ thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Ba Xuyên (gồm 2 tỉnh Sóc 

Trăng v| Bạc Liêu hợp nh}́t). 
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ph}̂n qu|n x{c tại chô̂, cho ngƣời đi mời 60 gia đình binh sĩ đến kêu 

gọi chồng con buông súng giao đồn cho cách mạng, sau đó đồn bị lƣ̣c 

lƣợng giãi phóng diệt . Ở thị xã Sa Đéc , h|ng ng|n ngƣời  vùng ven 

kéo v|o trung t}m biễu tình thị uy. 

Ở cả hai tỉnh Tr| Vinh, Vĩnh Long (gồm cả phía Sa Đéc, L}́p 

Vò), lƣ̣c lƣợng c{ch mạng bƣ́c h|ng 20 đồn bót, ph{ 4 khu trù m}̣t 

(Long Vĩnh, Lo Co, C{i Sơn, C{i D}̀u). 

Sƣ sãi v| qu}̀n chúng Khmer tham gia phong tr|o r}́t tích cƣ̣c. 

Nhiều sƣ sâi đâ dành chùa làm trụ sỡ cho Ban chĩ huy cu ộc đ}́u 

tranh; qu}̀n chúng Khmer đón bộ đội vê ̀ nh| ém qu}n, nuôi chƣ́a, 

chƣ̂a trị cho chiến sî bị thƣơng , truy lùng và bắt tề , điệp. Đồng b|o  

Hòa Hảo ở Vĩnh Long, Sa Đéc đào h}̀m bí m}̣t cho c{n bộ, bộ đội, l|m 

d}n công, tiếp tê,́ tải thƣơng, trinh sát cho bộ đội đánh giặc. Đồng b|o 

Thiên Chúa giáo Vînh Long , Tr| Vinh đóng góp tiền bạc , lƣơng thƣ̣c, 

thuốc men cho cách mạng . Trên các địa bàn này , phong tr|o nỗi d}̣y 

thê ̃hiện rõ tính ch}́t to|n d}n. 

Đến cuối năm 1960, miền T}y Nam B ộ đa ̂giải phóng 159 xã với 

1.200.000 d}n, đƣa lên “thế tranh ch}́p” 41 xã với 300.000 d}n (trong 

tỗng số hơn 3 triệu d}n cũa miền T}y Nam Bộ). Trong 18 khu trù m}̣t 

bị ph{ banh, có những khu lớn nhƣ Long Vĩnh, Vị Thanh - Hỏa Lƣ̣u. 

Về lƣ̣c lƣợng vû trang, Liên tĩnh ũy x}y dƣ̣ng đƣợc hai tiễu đoàn 

chủ lực; mô̂i tĩnh có một tiễu đoàn và m ột số trung đ ội trợ chiến; c{c 

huyện có đại đội bộ đội địa phƣơng; xã có trung đội v| ấp có tiễu đội 

du kích. 

Nhƣ v}̣y , kết quã  thƣ̣c hiện đợt II Đồng khỡi cũa khu T}y 

Nam Bộ đâ vƣợt r}́t xa kế hoạch ban đ}̀u ; điều đó cho thêm bài 

học về đ{nh gi{ tƣơng quan lực lƣợng v| sức mạnh của phong 

tr|o quần chúng . 

* Ở Đông Nam Bộ, c{c tỉnh vừa củng cố c{c vùng đã giải phóng vừa 

tiếp tục tiến công và nỗi d}̣y ỡ nhiều vùng mà trong đợt I chƣa làm 

đƣợc. Đặc biệt trong đợt n|y, miền Đông t}̣p trung vào việc x}y dƣ̣ng 

lƣ̣c lƣợng vû trang Miền, căn cƣ́ Miền và hành lang chiến lƣợc. 
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Sƣ ̣ hình th|nh căn cƣ ́ Khu A (chiến khu Đ mỡ rộng), Khu B 

(chiến khu Dƣơng Minh Ch}u mỡ rộng) tạo th|nh những căn cứ đầu 

não của Trung ƣơng Cục , Bộ chỉ huy Miền sau n|y . Khu vƣ̣c Đồng 

Rùm (huyện Dƣơng Minh Ch}u - nay thuộc huyện T}n Ch }u - tỉnh 

T}y Ninh , nằm trong căn cƣ́ Khu B ) l| nơi đứng ch}n của Xứ ủy 

trong đồng khỡi, cũng l| nơi ra đời Mặt trận d}n tộc giãi phóng miền 

Nam Việt Nam (ng|y 20-12-1960). 

* Ở Khu Sài Gòn - Gia Định, Đồng khỡi đợt II bắt đ}̀u tƣ ̀th{ng 8-

1960, mỡ m|n trên h}̀u khắp nông thôn Gia Định, với trống, mõ, 

thùng thiếc, ống lói, “súng b}̣p dƣ̀a”, g}̣y t}̀m vông, mã tấu,... có một 

số súng th}̣t, vƣ̀a biễu dƣơng lƣ̣c lƣợng, vƣ̀a kết hợp với tiến công v| 

nỗi d}̣y. 

Hoạt động vû trang chũ yếu là diệt ác ôn , tiến công nhõ , lẻ, kết 

hợp nội ƣ́ng phá vơ̂ bộ m{y kềm kẹp ở xã ấp , x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng du 

kích, đội vũ trang t}̣p trung địa phƣơng. 

Sau một th{ng mỡ đ}̀u đợt II, Bí thƣ Khu ủy Võ Văn Kiệt nh}̣n 

định: phƣơng thƣ́c đồng khỡi của Khu Trung Nam Bộ, Bến Tre chỉ 

thích hợp với nông thôn ngoại th|nh Củ Chi , Hóc Môn, Bình Ch{nh, 

Thủ Đức...; còn ở ngoại ô v| ven đô thì phải thực hiện phƣơng  ch}m 

đánh đau, đánh hiễm nhƣng không g}y tiếng vang. 

V|o đợt II , Củ Chi , Thủ Đức , Bình T}n , Hóc Môn , C}̀n Giờ là 

nhƣ̂ng nơi có hoạt đ ộng vû trang tiêu biễu cho đặc điễm vùng ven , 

dƣới hình thƣ́c nhõ , lẻ nhƣng bất ngờ . Đầu năm 1961 chiến sî giãi 

phóng Thủ  Đức cải trang thƣờng d}n , bắt đƣợc đại tá qu}n Sài Gòn 

Ho|ng Thụy Năm v| đặc biệt lần đầu tiên bắt đƣợc 1 sĩ quan Mỹ , 

trung tá Hertz , giƣ̂a ban ngày chĩ cách đồn qu}n Sài Gòn 100m. 

Qu}n d}n cách mạng Cũ Chi cũng cố giƣ̂ vƣ̂ ng và mỡ r ộng 4 xã giải 

phóng (Phú Mỹ , An Nhơn T}y , Nhu}̣n Đƣ́c , Trung L}̣p ) tƣ̀ đó tạo 

căn cƣ́ đƣ́ng ch}n cũa lƣ̣c lƣợng khu Sài Gòn - Gia Định , liên hoàn 

với vùng giãi phóng các tĩnh T}y Ninh , Bình Dƣơng . Nhiều xâ khác 

đƣợc giã i phóng một ph}̀n, trỡ thành các lôm căn cƣ́ xen kê với đồn 

bót qu}n S|i Gòn , hình th|nh b|n đạp cho lực lƣợng c{ch mạng x}m 

nh}̣p nội đô. 
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Trong đợt II, phong tr|o đồng khỡi diê̂n ra trên địa b|n Gia 

Định lan rộng hơn, hiệu quã cao hơn, hình thức tiến công v| nổi dậy 

phong phú, đa dạng hơn . Trên toàn vùng nông thôn ngoại thành Sài 

Gòn - Gia Định đâ có 30 xã đƣợc giải phóng , không chĩ tạo  ra h|nh 

lang vùng giải phóng liên ho|n m| còn góp ph}̀n x}y dựng căn cứ 

cho Khu ũy Sài Gòn - Gia Định và cho cã Xƣ́ ũy . Ở c{c  lõm xen kẽ 

(t}̣p trung quanh thị tr}́n Gò V}́p, s}n bay T}n Sơn Nh}́t), lƣ̣c lƣợng 

giải phóng l|m chủ v|o ban đêm. Th{ng 10-1960, Ban Qu}n sƣ̣ Sài 

Gòn - Gia Định chí nh thƣ́c đƣợc thành l}̣p do Nguyê̂n  Hồng Đào 

(Phó Bí thƣ Khu ủy) phụ tr{ch. 

Cơ sỡ cách mạng n ội thành tƣ̀ng bƣớc hồi phục . Phong trào đ}́u  

tranh với kh}̃u hiệu đòi d}n sinh, d}n chủ ph{t triễn, kết hợp với các 

hoạt động vû tran g tuyên truyền , hoạt động tiến công dƣ lu}̣n , b|n 

t{n vê ̀c{ch mạng. 

Ban Thanh v}̣n đƣợc th|nh l}̣p do khu ủy viên Tr}̀n Quang Cơ 

(T{m Lƣợng ) l|m Bí thƣ , Hồ Hão Hớn (Hai Nghị ) Phó Bí thƣ . Ban 

c{n sự Thanh vận mở lớp huấn luyện 15 đoàn viên thanh niên nòng 

cốt ỡ căn cƣ́ “Rƣ̀ng Già” , Khu cƣ̃ một số cán b ộ qu}n sƣ̣ cû (Đỗ Tấn 

Phong, Lê T}́n Quốc ...) nghiên cƣ́u, thƣ̃ nghiệm cách đánh và n}ng 

cao mƣ́c hoạt động vû trang ỡ nội thành cũa khu đoàn thanh niên... 

Nhìn chung đợt II Đồng khỡi diê̂n ra đều hơn trên toàn Nam B ộ, 

đặc biệt là sƣ̣ chuyễn biến nhanh cũa kh}u tỗ chƣ́c và phát triễn lƣ̣c 

lƣợng cách mạng mà đợt I Đồng khỡi đâ mỡ đ}̀u và tạo đƣợc  khí thê ́

thu}̣n lợi chƣa tƣ̀ng có. 

III. CÁCH MẠNG MIỀN NAM CHUYỄN THẾ 

CHIẾN LƢỢC 

1. Cách mạng miền Nam chuyễn sang thê ́ tiến công, mỡ r ộng 

vùng làm chủ 

Tính đến cuối năm 1960, cuộc đồng khỡi ỡ Nam B ộ đâ làm tan 

rã phần lớn cơ cấu cơ sở ở nông thôn của chính quyề n Sài Gòn . 
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193 

 

Trong 1.193 xã to|n Nam Bộ đa ̂có 895 xã với 10 triệu lƣợt ngƣời nỗi 

d}̣y phá thế kềm kẹp , l}̣p chính quyền tƣ̣ quãn 1. Nhiều nơi chính 

quyền Sài Gòn ỡ c}́p xâ còn tồn tại, nhƣng chĩ là hình thƣ́c, quyền lƣ̣c 

bị thu hẹp. Kê ́hoạch khu trù m}̣t của Diệm bị ph{ sản. Chính s{ch 

“cãi cách điền địa” cũa Mŷ - Diệm bị th}́t bại , 2/3 ruộng đ}́t do cách 

mạng cấp trƣớc đ}y bị chính quyền S|i Gòn tƣớc  đoạt nay đƣợc trả 

vê ̀cho nông d}n. 

Trong qu{ trình diê̂n tiến của phong tr|o đồng khỡi, lƣ̣c lƣợng vû 

trang giãi phóng đâ hình thành và phát triễn . Lƣ̣c lƣợng vû trang t}̣p 

trung tĩnh , huyện có khoãng 7.000 ngƣời; tƣ̣ vệ , du kích xâ khoãng 

7.000 ngƣời2. Lƣ̣c lƣợng vû  trang địa phƣơng kết hợp du  kích đa ̂

đánh đƣợc nhiều tr}̣n phục kích, chống c|n, diệt đƣợc nhiều qu}n 

S|i Gòn. 

___________ 

1. Xƣ́ ủy Nam Bô:̣ Tình hình Nam Bộ tƣ̀ sau hòa bình lập lại đến nay 

(th{ng 10-1961). Theo Tỗng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc - 

Thắng lợi và bài học (Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2000): Trong 2 năm 

1959-1960, nh}n d}n miền Nam đâ gi|nh quyền l|m chủ dƣới c{c mƣ́c độ 

kh{c nhau: ở Nam Bô,̣ 1.100/1.296 xã với 4,5 triệu d}n; ở Khu 5, 

4.440/4.700 thôn với 2 triệu d}n. 

2. CIA đánh giá nhƣ sau : “Lƣ̣c lƣợng vû trang Việt cộng ỡ Nam Bộ có  

6.100 ngƣời, chiếm 78% lƣ̣c lƣợng to|n miền Nam (không kễ du kích). Hoạt 

động vũ trang từ đầu năm 1960 đâ phát triễn nhằm mỡ rộng các căn  cƣ́ U 

Minh, Đồng Th{p, Dƣơng Minh Ch}u, Chiến khu Đ... v| đâ l|m “ung  thối” 

chính quyền cơ sỡ của chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở đồng bằng sông Cƣ̃u 

Long. Nô̂ lƣ̣c cũa  Việt cộng t}̣p trung ỡ các tĩnh Biên Hòa , Bình Dƣơng, T}y 

Ninh, Long An và Kiến Hòa , Vĩnh Bình . V|o cuối năm  1960, to|n bộ vùng 

nông thôn Nam v| T}y Nam S|i Gòn v| một số vùng phía Bắc Sài Gòn đâ bị 

cộng sãn kiễm soát quá  ph}n nƣ̃a và bao v}y Sài Gòn . Đấu tranh chính trị 

ph{t triển mạnh ở c{c tỉnh Kiến Hòa , Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Long An, Định 

Tƣờng, An Xuyên, Ba Xuyên, An Giang, Bình Dƣơng, T}y Ninh và Bình Tuy 

(B{o c{o của Ph}n Cục Tình b{o  Trung ƣơng CIA ở S|i Gòn. Trích lại trong 

“Quá trình cuộc chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ...”, Ban Tỗng kết chiến 

tranh B2, Sđd, tr. 84). 
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Hê ̣ thống cơ sỡ Đãng đƣợc khôi phục, tƣ ̀ 7.641 đãng viên năm 

1959, đến cuối 1960 tăng lên 12.946 (chƣa kê ̃ S|i Gòn - Gia Định). 

Đoàn viên thanh niên tăng tƣ ̀6.000 năm 1959 lên 13.000 năm 1960. 

Sau cuộc Đồng khỡi năm 1960, giới chƣ́c Mŷ thƣ̀a nh}̣n : “Một 

bộ ph}̣n có ý nghîa” nh}n d}n đâ ũng h ộ nhƣ̂ng ngƣời c ộng sãn . 

“Nhƣ̂ng sƣ̣ kiện cuối năm 1959 v| đầu  năm 1960 l| không thể đảo 

ngƣợc đƣợc và chĩ b ộc lộ nhƣ̂ng điễm yếu cơ bãn cũa tr}̣t tƣ̣ do 

Mỹ ủng h ộ”1. Năm 1961, tƣớng McGarr , phụ tr{ch đo|n MAAG 

nói về hậu quả của cu ộc Đồng khỡi 1960 nhƣ sau : “Diệm chĩ còn 

kiễm soát đƣợc chƣa đ}̀y 40% đ}́t đai ; lƣ̣c lƣợng nỗi d}̣y đâ làm tê 

liệt tới 85% lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa Diệm , Việt c ộng đâ tác chiến 

đến cấp tiểu đo|n” 2. 

T|i liệu Bộ Quốc phòng Mŷ thú nh}̣n : “Đến cuối năm 1960, to|n 

bộ nông thôn phía Nam và phía T}y Nam S|i Gòn , một số vùng  ở 

phía Bắc, cộng sản đa ̂kiễm so{t v| bao v}y S|i Gòn”3. 

Nói về nguyên nh}n dẫn đến tình hình trên , Dave Richard 

Palmer, một đại tá Mŷ tƣ̀ng tham gia chiến tranh Việt Nam , cho 

rằng: “... Mùa hè năm 1960, khi cuộc nỗi d}̣y diê̂n ra đâ tròn 5 năm 

m| c{c nh| vạch kế hoạch của Mỹ mới khởi sự tiến h|nh m ột cuộc 

chống nỗi d}̣y . C{c đơn vị Nam Việt Nam thay đổi chƣơng trình 

hu}́n luyện , ghi thêm (v|o chƣơng trình huấn luyện ): chiến thu}̣t 

chống du kích - một việc làm quá mu ộn màng . S|i Gòn định 

hƣớng lại đễ chống chọi với mối đe dọa ngay trong vùng đ}́t cũa 

họ quản lý . Tuy nhiên , đến lúc đó đặc tính của vấn đề mới đƣợc 

hiễu lơ mơ . Mãi về sau  ngƣời ta mới thƣ̀a nh}̣n cu ộc nỗi d}̣y là 

một tình trạng kh}̃n c}́p , lúc đó giới qu}n nh}n v| quan chức M ỹ 

___________ 

1, 2.  B{o c{o của Trung tƣớng McGarr , phụ tr{ch ph{i đo|n Mỹ 

MAAG, trích trong Giải phẫu một cuộc chiến tranh  của Gabriel Kolko v| Cuộc 

chiến xâm lƣợc thƣ̣c dân mới của Mỹ ở Đông Dƣơng của Nxb. Qu}n đội nh}n  

d}n v| Bộ Quốc phòng, H| Nội, 2003. 

3. T|i liêụ m}̣t Bô ̣ Quôć phòng Mỹ. Bản dịch lƣu trƣ̂ ở Ban Tỗng kết 

chiêń tranh B2 (Bô ̣Quôć phòng). 
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v}̂n cho đó l| sƣ ̣qu}́y nhiê̂u có tính c{ch qu}n sƣ,̣ có thê ̃dùng c{c 

biện pháp qu}n sƣ̣ đễ đè bẹp m ột cách dê̂ dàng . Thu}̣t ngƣ̂ “chống 

nỗi d}̣y” chƣ́ng tõ sƣ̣ thiếu hiễu biết thƣ̣c ch}́t cu ộc chiến tranh . Đễ 

đánh bại cu ộc “nỗi d}̣y” ngƣời Mŷ dùng tƣ̀ “chống nỗi d}̣y” , với ý 

nghĩa l| trị c{c triệu chứng của cuộc cách mạng chƣ́ không phải l| trị 

tƣ ̀nguyên nh}n...”1. 

2. Mâu thuâ̂n nội bộ chính quyền Sài Gòn phát triễn. Nhóm 

Caravelle 

Cuộc Đồng khỡi ở Nam Bộ ph{t triễn đa ̂thúc đ}̃y thêm s}u sắc 

m}u thu}̂n trong nội bộ chính quyền S|i Gòn. 

Mỡ đ}̀u l| sƣ ̣xu}́t hiện của “khôí Tƣ̣ do tiến bộ” gồm 18 nh}n v}̣t 

có tên tuỗi, trong số đó có 15 ngƣời nguyên l| bộ trƣỡng, viên chƣ́c 

cao c}́p trong nội c{c của Bảo Đại v| Ngô Đình Diệm2. 

Ng|y 26-4-1960, khối họp tại khách sạn Caravelle (nên báo chí 

thƣờng gọ i là “Nhóm Caravelle” ) ở trung t}m th|nh phố S|i Gòn , 

công bố m ột bãn tuyên ngôn chĩ trích Ngô Đình Diệm đâ không 

đem lại cho d}n chúng m ột cuộc sống tốt đẹp , tƣ̣ do ; cho rằng 

hiến pháp chĩ là m ột mớ gi}́y l ộn, quốc h ội chĩ l| m ột công cụ của  

chính phủ; b}̀u cƣ ̃ chỉ l| bịp bợm; v| t}́t cả l| một sƣ ̣ bắt chƣớc 

___________ 

1. Dave Richard Palmer: Summons of the trumpet US-VietNam in 

perpective (bản dịch: Tiếng kèn gọi quân, Nxb. Thông tin lý lu}̣n, H| Nội, 1987, 

tr. 27-28). 

2. Nhóm Caravelle có 18 ngƣời, theo Tài liệu Lầu Năm Góc, gồm: Lê Ngọc 

Ch}́n, Tr}̀n Văn Văn, Tr}̀n Văn Đỗ, Tr}̀n Văn Tuyên, Tr}̀n Văn Lý, Tr}̀n Văn 

Hƣơng, Nguyê̂n Lƣu Viên , Huỳnh Kim Hữu , Phan Khắc Sƣ̃u , Phan Huy 

Qu{t, Nguyê̂n Tăng Nguyên, Nguyê̂n Tiến Hỷ, Lê Quang Lu}̣t , Phạm Hƣ̂u 

Chƣơng, Tạ Chƣơng Phùng, Tr}̀n Lê Ch}́t, Lƣơng Trọng Tƣờng , linh mục 

Hồ Văn Vui . Tuy nhiên trong bãn cáo trạng tại tòa án Sài Gòn , chính quyền 

Ngô Đình Diệm đƣa thêm các tên Tr}̀n Bá Nhƣ̣t , Hồ Văn Nhƣ̣t , Nguyê̂n 

Xu}n Chƣ̂ ... (19 ngƣời), t{ch Phan Khắc Sƣ̃u , linh mục Hồ Văn Vui ra . Phan 

Khắc Sƣ̃u và Nguyê̂n Tƣờng Tam bị xƣ̃ riêng sau  cuộc đão chính ng|y 1-11-

1960 (Xem thêm Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, Sđd, tr. 288). 
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r}̣p khuôn theo nền độc t|i... Họ đòi Ngô Đình Diệm phải thực hiện 

tƣ ̣do d}n chủ, ch}́m dƣ́t chê ́độ độc t|i gia đình trị. 

Viêc̣ “Nhóm Caravelle” ra tuyên ngôn cảnh c{o Ngô Đình Diệm, 

thƣc̣ ch}t́ l| buộc Ngô Đình Diệm phải phục tùng ý đồ của Mỹ . Măṭ 

kh{c một số ngƣời trong nhóm n|y cũng tƣ ̣quảng c{o mìn h để hy 

vọng đƣợc Mỹ trọng dụng. Sƣ̣ kiện n|y đâ nói lên tình trạng b}́t mãn 

của nhiêù t}̀ng lớp xã hội đối với chê ́độ độc tài gia đình trị của Ngô 

Đình Diệm, ngay cả trong c{c giới trí thức, nh}n sĩ S|i Gòn, kê ̃cả số 

trƣớc đ}y trung th|nh với Ngô Đình Diệm. 

Tƣ̀ cuối năm 1954 đến năm 1956, khi Mŷ và chính quyền Ngô 

Đình Diệm t}̣p trung khủng bố mạnh ở nông thôn v| vùng căn cƣ́ 

c{ch mạng thì phong tr|o đô thị ph{t triển mạnh , với các cu ộc đ}́u 

tranh đòi hòa bình , đòi các quyền d}n sinh d}n chũ . Khi các lƣ̣c 

lƣợng chống cộng trong số đồng bào miền Bắc di cƣ đƣợc Mŷ và Ngô 

Đình Diệm đƣa vào khống chế tr}̣n địa tƣ tƣỡng , đi liền với nhƣ̂ng 

hoạt động lƣ̀a mị về kinh tế , nhƣ̂ng thũ đoạn đàn áp khũng  bố truy 

bắt cơ sỡ c{ch mạng ở nội th|nh S|i Gòn - Chợ Lớn trong 2 năm 1957-

1958 thì phong tr|o đô thị sa sút , một bộ ph}̣n qu}̀n chúng , nh}́t là 

một số ngƣời t}̀ng lớp trung gian, có ít nhiều mơ hồ vê ̀bạn - thù. 

Tƣ ̀năm 1959, bản ch}́t ph{t xít, độc t|i, gia đình trị của chế độ 

Ngô Đình Diệm ng|y c|ng lộ rõ; trong lúc đó nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng th}n 

Mỹ chống cộng cûng đâ có thời gian tạo dƣ̣ng cơ sỡ kinh tế nhờ viện 

trợ Mŷ và quyền lƣ̣c xâ h ội đƣợc Mŷ giao . Khi phong trào  nỗi d}̣y ở 

nông thôn lan rộng, phong tr|o đô thị vƣơn d}̣y thì tình hình chính trị 

- xã h ội miền Nam đâ có nhƣ̂ng chuyễn đ ộng lớn : Một mặt , qu}̀n 

chúng lao đ ộng, công nh}n , học sinh , sinh viên , trí thức tƣ sản d}n 

tộc đâ d}̀n d}̀n th}́y rô bãn ch}́ t phãn động cũa chế đ ộ S|i Gòn ; mặt 

kh{c, trên s}n kh}́u chính trị Sài Gòn , không chỉ có nhóm Caravelle 

m| còn nhiều thê ́lƣ̣c không ăn cánh tranh nhau tạo thê ́ lƣ̣c, đe dọa 

l}̣t đỗ Ngô Đình Diệm. 
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Trƣớc tình hình đó, ng|y 5-9-1960 Xƣ ́ủy ra chỉ thị đề ra công tác 

trƣớc mắt ỡ đô thị : ra sƣ́c v}̣n dụng sách lƣợc khôn khéo đễ t}̣p hợp 

rộng râi các t}̀ng lớp trí thƣ́c, tƣ sãn, tôn giáo nhằm cô l}̣p cao độ Ngô 

Đình Diệm - Ngô Đình Nhu, hƣớng nội dung đ}́u tranh v|o việc đòi 

Ngô Đình Diệm tƣ ̀chƣ́c, b}̀u lại tỗng thống. 

Ở S|i Gòn từ cuối năm 1960, đâ xu}́t hiện nhiều truyền đơn , {p 

phích với khẩu hiệu “Đả đảo Ngô Đình Diệm”, “Thành l}̣p chính phủ 

liên hiệp d}n tộc d}n chủ”, “Đê ́ quốc Mỹ rút khỏi miền Nam Việt 

Nam” (đƣợc lƣ̣c lƣợng giãi phóng bí m}̣t rãi , d{n ở nơi công  cộng, 

trong trƣờng học, chợ...). 

3. Cuộc đão chính ngày 11-11-1960 

Tình hình khủng hoảng của chê ́ độ S|i Gòn, chính s{ch độc tài 

gia đình trị của Ngô Đình Diệm có nguy cơ l|m thất bại chủ nghĩa  

thƣ̣c d}n mới của đế quốc Mỹ, Mỹ b}̣t đèn xanh cho “Đãng Tƣ̣ do 

d}n chũ” , một đãng đối l}̣p th}n Mŷ do Phan Quang Đán làm Chũ 

tịch v| Ho|ng Cơ Thụy l|m Tổng thƣ ký, tỗ chƣ́c một cuộc đão chính. 

Ho|ng Cơ Thụy dùng hai ngƣời th}n thuộc l| hai trung tá nhãy dù 

Vƣơng Văn Đông và Nguyê̂n Triệu Hồng đễ lôi kéo đại tá Nguyê̂n 

Ch{nh Thi , chỉ huy Lữ đo|n qu}n dù l|m đảo chính . Nh}n cơ hội 

n|y, Tr}ǹ Đình Lan (tình b{o th}n Ph{p ) chen vào , có vị thê ́ quan 

trọng trong qu}n đão chính1. 

Cuộc đão chính bắt đ}̀u tƣ̀ 0 giờ 30 phút ng|y 11-11-1960 , 

đến 5 giờ sáng phe đão chính đâ chiếm hết các căn cƣ́ trọng 

yếu cũa Sài Gòn và bao v}y Dinh Độc L}̣p . 7 giờ , Ngô Đình 

Diệm phãi ch}́p nh}̣n nhƣợng b ộ, sau đó giao cho tƣớng Lê 

Văn Tỵ ra tuyên bố trên Đài phát thanh : “bằng lòng giãi t {n 

___________ 

1. Theo Hôì ký của tƣớng Đỗ M}̣u, tham gia lƣ̣c lƣợng đão chính còn có 

nhiêù nhóm chính trị nhƣ “Lƣ̣c lƣợng nghiêp̣ đoàn” của Bùi Lƣợng, “Mặt tr}̣n 

quôć d}n đoàn kết” của Nguyên̂ Tƣờng Tam, Vũ Hồng Khanh, “Liên minh 

d}n chủ” vơí môṭ sô ́nh}n v}̣t trong Cao Đài, Hòa Hảo, Viêṭ Nam Quốc d}n 

Đãng... (Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, Sđd, tr. 97). 
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Ch{nh phủ, trao quyền lại cho Hội đồng qu}n nh}n c{ch mạng”. 

Theo các tài l iệu cũa Mŷ , Mỹ chỉ muốn tiến h|nh m ột cuộc “đão 

chính nửa chừng” để cảnh c{o Ngô Đình Diệm, buộc Ngô Đình Diệm 

phải phục tùng Mỹ nhiều hơn , chƣ́ không có ý định l}̣t đỗ Ngô Đình 

Diệm. Vì vậy, Đại sƣ́ Mŷ Durbrow, cố v}́n CIA Millen đa ̂thuyết phục 

Vƣơng Văn Đông “tạm thời ngƣng cuộc t}́n công” đễ đợi Ngô Đình 

Diệm “thƣơng thuyết”1. Tuy nhiên, đó chĩ là kế hoân binh cũa cã Mŷ 

v| Ngô Đình Diệm để chờ lực lƣợng cứu viện  tƣ ̀ Biên Hòa v| Mỹ 

Tho đến. 

Chớp thời cơ n|y, nh}n d}n S|i Gòn r}̀m rộ biễu tình đa ̃đão chế 

độ Ngô Đình Diệm nhƣng bị qu}n đội Sài Gòn xã súng bắn vào đoàn 

biễu tình, nhiều ngƣời chết và bị thƣơng . Hô̂ trợ cuộc đ}́u tranh cũa 

đồng bào Sài Gòn , h|ng chục ng|n nông d}n 2
 c{c địa phƣơng ở Gia 

Định t}p̣ hợp kéo v|o th|nh phố phản đối Mỹ - Diệm t|n s{t, khủng 

bố d}n. 

Sau khi đƣợc lƣ̣c lƣợng cũa hai sƣ đoàn 7 v| 13 do hai đại tá Tr}̀n 

Thiện Khiêm và Huỳnh Văn Cao chĩ huy kéo v ề cứu nguy , ổn định 

đƣợc tình hình , Ngô Đình Diệm bắt giam các sî quan đão chính  v| 

đƣa ra tòa {n qu}n sƣ.̣ Nguyê̂n Ch{nh Thi v| Vƣơng Văn Đông đƣợc 

Mỹ bố trí đƣa ra nƣớc ngo|i “tị nạn” 3. Phan Quang Đán , Ho|ng Cơ 

Thụy v| ph}ǹ lớn4
 trong số 18 nh}n v}̣t của “khối Tƣ̣ do tiến bộ” (tƣ́c 

nhóm Caravelle) đều bị bắt. Đãng Tƣ̣ do d}n chũ tan rã. 

Một số sî quan tham gia đão chính chạy sang Campuchia và đến 

th{ng 7-1963 về vùng giãi phóng miền Nam Việt Nam th am gia 

kh{ng chiến nhƣ Phan Lạc Tuyên, Th{i Tr}̀n Trọng Nghĩa (bút hiệu  

Thủy Thủ)... 

___________ 

1. Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, Sđd, tr. 298. 

2. B{o c{o lúc b}́y giơ:̀ 40.000 ngƣời. 

3. Năm 1963, sau khi Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu bị giết , Nguyê̂n 

Ch{nh Thi v| Vƣơng Văn Đông lại đƣợc Mỹ trọng dụng trở lại trong  qu}n 

lƣ̣c “Việt Nam Cộng hòa”. 

4. Theo Tài liệu Lâù Năm Góc, t}́t cả nhóm Caravelle bị bắt. 
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Cuộc đão chính ngày 11-11-1960 biễu hiện m}u thu}̂n gay gắt 

giƣ̂a Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu với số tƣớng tá , sĩ quan 

qu}n đội Sài Gòn b}́t mâ n đối với chế đ ộ độc tài , gia đình trị họ 

Ngô, trong đó có lƣ̣c lƣợng dù vốn là con cƣng cũa chế đ ộ; nó đã 

ph{ hủy m ột ph}̀n quan trọng sinh lƣ̣c và uy thế cũa chế đ ộ Ngô 

Đình Diệm do Mŷ dày công x}y đắp đễ thƣ̣c thi chũ ngh ĩa thực 

d}n mới . Nó thúc đẩy c{c loại m}u thuẫn giữa Ph{p v| Mỹ , giƣ̂a 

c{c phe nhóm th}n Ph{p , th}n Mŷ , giƣ̂a Mŷ và Ngô Đình Diệm ... 

c|ng gay gắt hơn . Mặt khác , cuộc đão chính cûng là m ột cơ hội 

kích đ ộng mạnh phong trào đ}́ u tranh cách mạng chống Mŷ - 

Diệm cũa qu}̀n chúng các giới , nh}́t là phong trào đô thị đang có 

chiều hƣớng khôi phục . 

 

* 

*       * 

 

Hai năm 1959, 1960 đánh dấu bƣớc phát triễn rất độc đáo của phong trào 

cách mạng Nam Bộ. 

1) Đó là giai đoạn chế độ Mỹ - Diệm đạt đĩnh cao cã về quyền lƣ̣c chính 

trị, quân sƣ̣, cả vê ̀sƣ́c mạnh kinh tê;́ xã hội miền Nam đa ̂có bƣớc phát triễn 

khá toàn diện , tƣ̀ cơ sỡ hạ tầng , đến khu công nghiệp , khoa học  kỹ thuật, 

nhiêù công trình lớn bắt đầu khỡi công hoặc bƣớc vào thời kỳ gặt hái kết 

quả. Bằng sƣ́c mạnh kinh tế cộng với nhiều chính sách cƣ̣c kỳ tàn bạo , bằng 

cả sức mạnh của chế đ ộ cầm quyền, Mỹ - Diệm cho rằng có thê ̃đe ̀bẹp, tận 

diệt lƣ̣c lƣợng cách mạng. 

2) Thế nhƣng đó cûng là giai đoạn mà sƣ́c chịu đƣ̣ng , nuốt hận cũa 

ngƣời dân Nam B ộ đâ đến cƣ̣c điễm . Nhƣ̂ng nông dân , công nhân lớp 

nghèo thành thị , trí thức ,... ở Nam B ộ đâ tƣ̀ng trãi nghiệm qua 9 năm 

kháng chiến ; đa số họ là nhƣ̂ng nông dân đâ đƣợc cách mạng đem lại 

quyền lợi ru ộng đất trong kháng chiến ; đó là nhƣ̂ng đãng viên gắn bó 

máu thịt với dân , với vùng nông thôn căn cƣ́ địa cách mạng ; đó là nhƣ̂ng 

con ngƣời kha o khát đƣợc quyền sống , quyền tƣ̣ do , khao khát đ ộc lập và 

thống nhất đất nƣớc ; đó là nhƣ̂ng con ngƣời thấm nhuần n ội dung 
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“cẫm  nang” Đê ̀ cƣơng cách mạng miền Nam của Lê Duẫn: “nhân dân 

miền Nam chỉ có con đƣờng cƣ́u nƣớc và tƣ̣ cƣ́u mình là con đƣờng cách 

mạng. Ngoài con đƣờng cách mạng , không có m ột con đƣờng khác” . Họ 

không thê ̃ cam chịu chết dƣới chê ́ độ tàn bạo, phi nhân, phản bội dân tộc 

của Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu. “Đánh lại địch là cách tốt nhất để tồn 

tại”. Tƣ́c nƣớc vơ̂ bờ, quần chúng nhân dân đa ̂tƣ̣ cƣ́u mình, dùng bạo lực 

để tự vệ rồi từng bƣớc có những sáng tạo vô cùng phong phú góp phần làm 

sáng tỏ đƣờng lối cách mạng trong cu ộc vật l ộn với m ột kẽ  địch tàn đ ộc, 

nham hiễm , để tìm đƣờng sống . Cho đến nay , nhƣ̂ng yếu tố tiềm ẫn ấy 

trong ngƣời dân Việt Nam ỡ Nam B ộ cũng chƣa  phải đa ̂ đƣợc phân tích, 

tìm hiễu thật thấu đáo. 

3) Chiến thắng Giồng Thị Đam , Gò Quản Cung , chi khu Xẽo Rô ... 

không nhƣ̂ng tạo niềm phấn khích lớn lao trong quân dân Nam B ộ và còn 

chỉ ra cách làm đúng : Chỉ bằng tiến công , cách mạng mới có thể tự bảo  tồn 

và đƣa phong trào tiến lên. 

Tƣ tƣỡng chĩ đạo đặc biệt quý báu cũ a Chũ tịch Hồ Chí Minh đến 

với Xƣ́ ũy Nam B ộ đâ mỡ hƣớng giãi tõa sƣ̣ lúng túng bế tắc về đƣờng 

lối và phƣơng pháp cách mạng , với tinh thần chũ đ ộng, sáng tạo trong 

hành động. 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thƣ́ 15 (gọi tắt 

là Nghị quyết 15), thành quả của cuộc đấu tranh bất khuất của nhân dân 

Nam Bộ, đƣợc trí tuệ Đãng đúc kết , ra đời đâ tạo đƣợc sƣ̣ nhất trí tƣ̀ lânh 

đạo cao nhất đến cơ sỡ , tuy rằng còn phãi tranh thũ thê m sƣ̣ đồng tình cũa 

bạn bè thế giới. Nghị quyết đã là một thôi thúc vô cùng mạnh mê đối với tiến 

độ của phong trào cách mạng đƣợc phát triển và nâng lên tầm cao mới. Nghị 

quyết 15 đa ̂khẵng định tƣ tƣỡng chiến lƣợc tiến công, sƣ̃ dụng bạo lƣ̣c cách 

mạng để bảo tồn mình , đánh trã chính sách  phát xít, bạo lƣ̣c phản cách 

mạng của địch. 

4) Với cu ộc Đồng khỡi và chiến thắng Tua Hai năm 1960, trong một 

thời gian ngắn , gần nhƣ tƣ̀ tay không , tƣ̀ thế  bị dìm xuống tận bùn đen , 

cách mạng đã vƣơn lên nhƣ Phù Đổng , giành lại quyền làm chủ của 

mình dù chỉ bƣớc đầu , tƣ̀ng phần . Nam Bộ bƣớc vào Đồng khỡi với m ột 

ít súng móc từ dƣới hầm lên , một ít lấy đƣợc cũa địch , thậm chí chĩ có
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bập dƣ̀a giã làm súng ; lƣ̣c lƣợng cán b ộ cốt cán trƣớc đó bị thiệt hại nặng 

nê,̀ mƣời phần mất hết chín . Thế nhƣng chĩ cần m ột khẫu hiệu đúng thì lƣ̣c 

lƣợng yêu nƣớc , lƣ̣c lƣợng cách mạng nãy nỡ trùng trùn g, sƣ̣ chĩ đạo cũa 

lƣ̣c lƣợng cách mạng tƣ̀ trên xuống , nhất là cấp tĩnh và cơ sỡ rất táo bạo , 

sáng tạo, thế và lƣ̣c chuyễn biến cƣ̣c nhanh khiến cã thế giới kinh ngạc! 

Bài học lớn nhất của thời kỳ này là “Dân còn thì cách mạng còn” . 

Dân là yếu tố quyết định . Dân đây là “ngƣời dân Việt Nam ỡ Nam B ộ”, 

đâ đƣợc trui rèn qua kháng chiến , đâ cách mạng hóa và đƣợc Đãng C ộng 

sản tổ chức và lãnh đạo . Với một “nhân dân” nhƣ thế , qua thƣ̣c tiê̂n đấ u 

tranh, cách mạng miền Nam đã mở đầu đƣờng lối đấu tranh rất đ ộc đáo 

của cu ộc kháng chiến chống Mŷ : “Hai chân , ba mûi giáp công trên ba 

vùng chiến lƣợc” . 

5) Cách mạng chuyển sang chiến lƣợc tiến công đã thúc đẩy mâu thuẫn 

trong nội bộ địch phát triễn : Mỹ đã thấy nếu Ngô Đình Diệm không thay 

đỗi chính sách độc tài, phát xít, gia đình trị thì không thễ thƣ̣c thi chũ nghîa 

thƣ̣c dân mới cũa Mŷ ỡ miền Nam Việt Nam ; số tƣớng tá thân Mŷ , chống 

cộng nhƣng chống Ngô Đình Diệm , số tƣ sãn ngoi lên làm giàu mấy năm 

nay nhờ viện trợ Mŷ nhƣng bị Ngô Đình Diệm chèn ép , số phe phái chính 

trị muốn nhân cơ hội này mong đƣợc Mŷ chọn đễ thay Ngô Đình Diệm... họ 

lo sợ nếu chế đ ộ Sài Gòn tiếp tục với “triều đình” nhà Ngô thì họ sê cùng 

chết chìm với Ngô Đình Diệm ; xu thê ́hình thành lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba có điều 

kiện phát triễn. 

Tuy thấy đƣợc một phần tình hình này , nhƣng Mŷ cûng biết , trong tất 

cả những con bài, không ai hơn đƣợc Ngô Đình Diệm trong việc thƣ̣c hiện  

chiến lƣợc của Mỹ nhằm ngăn chặn cộng sản ở Đông Nam Á. Cho nên Mŷ 

muốn gây áp lƣ̣c, vƣ̀a đễ cãnh cáo Ngô Đình Diệm, buộc phãi thay đỗi chính 

sách, nhân sƣ̣, vƣ̀a đễ thanh lọc nội bộ, hy vọng vâ̂n có thễ kềm chế và dùng 

đƣợc Ngô Đình Diệm lâu dài . Cuộc đão chính cũa lính  dù nằm trong ý đô ̀

đo ́của Mỹ. 

6) Phong trào cách mạng bùng nỗ , vùng giải phóng mở r ộng, mâu 

thuâ̂n n ội bộ địch p hát triển , sƣ̣ phân hóa trong hàng ngû trung gian , 

đặc biệt quyết định là sƣ̣ chuyễn hƣớng chĩ đạo cũa Đãng kịp thời đáp 

ứng đòi hỏi bức xúc của nhân dân , đâ là nhƣ̂ng nhân tố chũ yếu cũa  sƣ̣ 
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ra đời cũa Mặt trận dân t ộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào cuối 

năm 1960. 

Cuộc Đồng khỡi Nam B ộ năm 1960 là một sƣ̣ kiện đ ộc đáo, tuy không 

có đƣợc bối cảnh và thời cơ thuận lợi nhƣ Cách mạng Tháng Tám 1945, 

nhƣng có tính chất quần chúng r ộng râi , với nội dung khác hẵn cu ộc đấu 

tranh chính trị đơn thuần trƣớc đo.́ Nhân dân Nam Bộ, với tinh thần  căm 

thù địch sâu sắc, lòng yêu nƣớc nồng nàn, khát vọng thống nhất cháy bõng, 

đâ vùng lên tƣ̣ cƣ́u mình , cƣ́u nƣớc làm cuộc nỗi dậy long trời lỡ đất. Đồng 

khỡi là cu ộc nỗi dậy giành quyền làm chũ cũa nhân dân miền Nam trên 

vùng nông thôn ở diện r ộng lớn. Cuộc Đồng khỡi bắt nguồn tƣ̀ “phẫm chất 

chính trị” quý báu của nhân dân miền Nam  đƣợc tích lũy tƣ̀ trong kháng 

chiến chống Pháp, làm hành trang để đƣơng đầu quyết liệt với nhƣ̂ng phản 

kích của địch. 

 

* 

*       * 

 

Giai đoạn thƣ́ nh}́t “Tƣ̀ đ}́u tranh thi hành Hiệp định Genève 

1954 đến Đồng khởi 1960” kéo dài hơn 6 năm, là thời kỳ  thƣ̃ thách gay 

gắt đối với cách mạng miền Nam , đối với việc vạch ra đƣờng lối chiến 

lƣợc đúng đắn cũa cách mạng , đồng thời đánh dấu sƣ̣ trƣỡng thành rất 

đặc biệt cũa đãng b ộ và nhân dân Nam B ộ trong sƣ̣ nghiệp cƣ́u nƣớc và 

tƣ̣ cƣ́u mình . 

Về phía địch , đấy là thời kỳ Mŷ ráo riết thƣ̣c hiện chũ nghîa thƣ̣c dân  

mới, một thủ đoạn xâm lƣợc của đế quốc Mỹ ở Nam Việt Nam, một nội dung 

quan trọng trong chiến lƣợc toàn cầu cũa Mŷ với mƣu đồ làm b á chủ thế 

giới. Chế độ Ngô Đình Diệm do Mŷ dƣ̣ng lên ỡ Nam Việt Nam đâ dùng mọi 

thủ đoạn tàn ác nhất để thực hiện ý đồ của đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định 

Genève, chia cắt lâu dài đất nƣớc Việt Nam , thƣ̣c thi chính sách  “tố cộng, 

diệt cộng” tàn bạo đối với nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc , một chế đ ộ bạo ngƣợc 

chƣa tƣ̀ng có trong lịch sƣ̃ ; thƣ̣c tế là chúng  tiến hành “chiến tranh một 

phía” chống lại nguyện vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nƣớc của nhân 

dân Việt Nam. 
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Vê ̀phía cách mạng, tuy đa ̂sớm chỉ ra ý đô ̀xâm lƣợc của kẻ thù mới la ̀đế 

quốc Mỹ, nhƣng cách mạng chƣa tìm ra đƣợc phƣơng pháp và hình thức 

đấu tranh thích hợp đễ hƣớng dâ̂n nhân dân chống trã địch , lƣ̣c lƣợng cách 

mạng bị tỗn thất nặng nê,̀ cơ hô ̀không gƣợng dậy đƣợc. 

Trong tình thế nƣớc sôi lƣ̃a bõng ấy , nhân dân miền Nam , nhân 

dân Nam Bộ vâ̂n kiên cƣờng chống lại địch bằng nhiều phƣơng cách rất 

linh hoạt , sáng tạo . Tƣ̀ lòn g tin tƣỡng sâu sắc vào sƣ̣ lânh đạo cũa 

Đãng và Chũ tịch Hồ Chí Minh , nhân dân miền Nam , nhân dân Nam 

Bộ đâ thễ hiện tính chất cách mạng rất cao cũa nhƣ̂ng con ngƣời đâ đi 

theo Đãng tƣ̀ ngày mới thành lập , đƣợc cách mạng hó a sau 9 năm 

kháng Pháp , nhất là có thêm kinh nghiệm qua nhƣ̂ng năm sống dƣới 

chế đ ộ phát xít Mỹ - Diệm . 

“Có áp bƣ́c có đấu tranh” , áp bức càng dữ d ội thì sƣ̣ vùng lên càng 

mãnh liệt; đó là quy luật xâ h ội. Sau nhiều năm dồn  nén căm thù , uất hận, 

tích lũy lực lƣợng và kinh nghiệm , nhân dân miền Nam đâ làm cu ộc Đồng 

khỡi vî đại năm 1960, đâ đƣa cách mạng miền Nam chuyễn hẵn  sang thê ́

tiến công, hình thành một chiến lƣợc cách mạng mới, đƣợc Nghị quyết hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thƣ́ 15 (khóa II) và Đại h ội III cũa 

Đãng khẵng định, mỡ ra phƣơng hƣớng cho nhân dân miền Nam dùng bạo 

lƣ̣c chính trị kết hợp bạo lƣ̣c vû trang nhằm đánh đỗ chính quyền thƣ̣c dân 

mới do Mŷ dƣ̣ng lên. Nhân dân miền Nam đâ tƣ̀ nỗi dậy tƣ̀ng phần tiến lên 

giành chính quyền ở nông thôn trên diện rộng, thƣ̣c hiện bƣớc đi vƣ̂ng chắc 

trên chặng đƣờng cách mạng giành đ ộc lập, tƣ̣ do, tiến tới hòa bình thống 

nhất nƣớc nhà. 

Giai đoạn 1954-1960 nỗi lên mấy đặc điễm sau: 

Một là , dù cách mạng miền Nam trải qua m ột thời kỳ hiễm nghèo 

trong lịch sƣ̃ nhƣng thƣ̣c tiê̂n đâ khẵng định m ột điều rất cơ bãn : nếu 

muốn tồn tại và phát triễn cách mạn g phãi luôn ỡ thế chiến lƣợc tiến 

công ; chỉ có tƣ tƣởng chiến lƣợc tiến công , dƣ̣a vào quần chúng đâ đƣợc 

cách mạng hóa thì mới đƣa đƣợc cách mạng bƣớc lên con đƣờng mới , con 

đƣờng giành lại quyền sống , quyền Tƣ̣ do cho nh ân dân, Độc lập , Thống 

nhất cho Tỗ quốc . 
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Hai là, đo ́ là giai đoạn mà nhân dân miền Nam, nhân dân Nam Bộ 

chƣ́ng tỏ ý chí kiên trung bất khuất, bản chất anh hùng, trí óc sáng tạo, tinh 

thần tƣ̣ lƣ̣c tƣ̣ cƣờng , tƣ́c khí phách và bã n lînh trƣớc kẽ thù , dù chúng tàn 

bạo, xảo quyệt đến đâu. 

Ba là, nhân dân miền Nam, nhân dân Nam Bộ bằng xƣơng máu của 

mình đã góp phần vào việc xác định đƣờng lối, phƣơng pháp đúng đắn “đấu 

tranh chính trị kết hợp vû tran g”, mỡ đầu cu ộc chiến tranh cách mạng 

chống cuộc xâm lƣợc thƣ̣c dân mới Mŷ một cách tài tình, bằng cuộc nỗi dậy 

đồng loạt, làm chủ nông thôn , dƣ̣a vào sƣ́c mình là chính , hầu nhƣ chƣa có 

lƣ̣c lƣợng vû trang tƣ̀ miền Bắc vào , vạch trần bản chất của chủ nghĩa thực 

dân mới, góp phần buộc Tỗng thống Mŷ Kennedy  phải thay đỗi chiến lƣợc 

toàn cầu. 
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Tổng thể nhà tù Côn Đảo 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngƣời dân miền Nam 

bị quân Sài Gòn tàn sát 

Nguồn: Bảo t|ng 

Th|nh phố 

Hồ Chí Minh. 
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Quân Sài Gòn chặt đầu ngƣời 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Quân Sài Gòn mổ bụng phụ nữ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Kéo lê ngƣời dân bị bắt sau xe bọc thép 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Quân Sài Gòn tàn phá nhà thờ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Địch đốt nhà, cƣỡng bức đồng bào Kinh và Khmer vào “Ấp chiến lƣợc”,  

Trà Vinh (ngày 7-10-1962) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 
 

Khai quật mộ tù binh ở Phú Quốc: nhiều sọ bị đóng đinh 10cm vào đầu 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 



Giai đoạn thứ hai 

ĐÁNH THẮNG CHIẾN LƯỢC 

“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦ A ĐẾ QUỐC MỸ 
 

CHƯƠNG BỐN 

BƢỚC PHÁT TRIỄN MỚI SAU ĐỒNG KHỠI 

(cuối năm 1960 đến cuối năm 1963) 

I. NHIỆM VỤ MỚI CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM 

Trong nhƣ̂ng năm đ}̀u th}̣p niên 60 thế kỹ XX đâ diê̂n ra nhiều  

sƣ ̣kiện quan trọng. 

1. Đại hội đại biễu toàn quốc lần thƣ ́III của Đãng 

Tƣ̀ ngày 5 đến ng|y 10-9-1960, Đại h ội đại biễu toàn quốc l}̀n 

thƣ́ III cũa Đãng Lao đ ộng Việt Nam diê̂n ra tại Thũ đô Hà N ội. 

Trên cơ sỡ ph}n tích tình hình ở hai miền Nam, Bắc tƣ ̀ sau 

Hiệp định Genève năm 1954, Đại hội quyết định: “Cách mạng Việt 

Nam trong giai đoạn hiện tại có hai nhiệm vụ chiến lƣợc: 

Một là, tiến h|nh c{ch mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; 

Hai là, giải phóng miền Nam khỏi {ch thống trị của đế quốc Mŷ 

v| bọn tay sai, thƣ̣c hiện thống nh}́t nƣớc nh|, ho|n th|nh độc l}̣p v| 

d}n chủ trong cả nƣớc”. 

Nhiệm vụ giải phóng miền Nam nêu trong Nghị quyết 15 nay 

đƣợc Đãng chính thƣ́c nêu th|nh một trong hai nhiệm vụ chiến 

lƣợc của c{ch mạng Việt Nam. 
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Đại hội x{c định: “Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và nhiệm vụ cách 

mạng ở miền Nam thuộc hai chiến lƣợc khác nhau, mô̂i nhiệm vụ nhằm giải 

quyết yêu cầu cụ thê ̃của mô̂i miền trong hoàn cảnh nƣớc nhà tạm bị chia cắt. 

Hai nhiệm vụ đo ́ lại nhằm giải quyết mâu thuâ̂n chung cũa  cả nƣớc giƣ̂a 

nhân dân ta với đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thƣ̣c hiện mục tiêu 

chung trƣớc mắt là hòa bình thống nhất Tô ̃quốc”. Vì v}̣y, “hai nhiệm vụ 

chiến lƣợc ấy có quan hê ̣ mật thiết với nhau và có  tác dụng thúc đẫy lẫn 

nhau... Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ 

quyết định nhất đối với sƣ̣ phát triễn của toàn bộ cách mạng Việt Nam, đối 

với sƣ̣ nghiệp thống nhất nƣớc nhà... Đồng bào ta ở miền Nam có nhiệm vụ 

trƣ̣c tiếp đánh đô ̃ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng để 

giải phóng miền Nam”. 

Đại h ội vạch rô : “Hiện nay , ở miền Nam , m}u thu}̂n s}u sắc 

nh}́t là m}u thu}̂n giƣ̂a một bên l| nh}n d}n miền Nam bao gồm 

giai c}́p c ông nh}n , giai c}́p nông d}n , giai c}́p tiễu tƣ sãn , giai 

c}́p tƣ sãn d}n t ộc, c{c tầng lớp v| c{ nh}n yêu nƣớc kh{c , v| một 

bên l| đế quốc Mỹ v| bọn tay sai của chúng gồm những bọn th}n 

Mỹ phản đ ộng nh}́t trong giai c}́p địa chũ v| tƣ sản mại bản . 

Nhiệm vụ trƣớc mắt cũa cách mạng miền Nam là : đoàn kết toàn 

dân , kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mŷ xâm lƣợc và gây chiến , 

đánh đỗ tập đoàn thống trị đ ộc tài Ngô Đình Diệm tay sai cũa đế quốc 

Mỹ, thành lập m ột chính quy ền liên hợp dân t ộc dân chũ ỡ miền Nam , 

thƣ̣c hiện đ ộc lập dân t ộc, các quyền tự do dân chủ , cải thiện đời sống 

nhân dân , giƣ̂ vƣ̂ng hòa bình , thƣ̣c hiện thống nhất nƣớc nhà trên cơ sỡ 

độc lập và dân chũ , tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông – Nam Á 

và thế giới ”1. 

Đại h ội đâ b}̀u Ban Ch}́p hành Trung ƣơng mới gồm 47 ủy 

viên chính thƣ́c và 31 ủy viên dự khuyết 2, sau đó Ban Ch}́p hành 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.21, tr. 919. 

2. Trong số các ũy viên Trung ƣơng Đãng đang hoạt động ỡ Nam Bô,̣ có 3 

ủy viên chính thức (Nguyê̂n Văn Linh , Phan Văn Đáng , Phạm Văn Xô ) v| 3 

ủy viên dự khuyết (Võ Văn Kiệt, Phạm Th{i Bƣờng, Lê Toàn Thƣ). 
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Trung ƣơng cƣ̃ ra B ộ Chính trị v| Ban Bí thƣ. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đƣợc b}̀u lại làm Chũ tịch Đãng . Lê Du}̃n1 đƣợc b}̀u làm Bí thƣ thƣ́ 

nh}́t Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng. 

Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đãng lại cƣ ̃ một bộ ph}̣n trƣ̣c 

thuộc chuyên nghiên cƣ́u, chỉ đạo, chi viện cho c{ch mạng miền 

Nam, gồm: Lê Du}̃n, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Nguyê̂n Văn Vịnh, 

Tr}̀n Văn Tr|... 

Trong lúc m}u thu}̂n giƣ̂a hai nƣớc lớn trong phe xâ h ội chũ 

nghĩa ng|y c|ng s}u sắc , cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đều cho rằng 

chƣa đến lúc đề ra chủ trƣơng giải phóng miền Nam , thống nh}́t 

đ}́t nƣớc 2, nhƣng Đãng Lao đ ộng Việt Nam kiên quyết đi theo con 

đƣờng đ ộc l}̣p cũa mình . Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định : “Đại 

hội l}̀n này sê soi sáng hơn nƣ̂a con đƣờng đ}́u tr anh cách mạng 

của nh}n d}n ta nhằm hòa bình thống nhất đất nƣớc . D}n tộc ta là 

một, nƣớc Việt Nam là m ột. Nh}n d}n ta nh}́t định sê vƣợt t}́t cã 

mọi khó khăn v| thực hiện kỳ đƣợc “thống nhất đất nƣớc , Nam 

Bắc một nhà” 3. 

___________ 

1. Lê  Du}̃n  nguyên  là  Bí  thƣ  Trung  ƣơng  C ục  miền  Nam  (trong 

kh{ng chiến chống Ph{p ), nguyên Bí thƣ Xƣ́ ũy Nam Bộ (trong giai đoạn 

đ}̀u cũa kháng chiến chống Mŷ ), năm 1957 về Hà Nội làm Thƣờng trƣ̣c 

Ban Bí thƣ . 

2. Tại Đại hôị Đãng l}̀n thƣ́ III, trƣỡng đoàn đại biêũ Đãng Cộng sản 

Liên Xô Moukhidtinov nh}́n mạnh: “Đƣờng lôí duy nh}́t phù hơp̣ vơí nhƣ̂ng 

mục  tiêu  của  phong  tr|o  cộng  sản  l|  đƣờng  lôí  chung  sống  hòa  bình” 

(Georges Chaffard: Les deux guerres du Vietnam, de Valluy à Westmoreland (Hai cuôc̣ 

chiến tranh Việt Nam, tƣ̀ Valluy đến Westmoreland), Nxb. La Table Ronde de 

Combat, Paris, 1969, tr. 236). Trƣơć đo,́ th{ng 5-1960, phía Trung Quôć nói với 

phía Viêṭ Nam: “Đ}́u tranh chính trị hay đ}́u tranh qu}n sƣ̣ không phải là cƣơṕ 

chính quyêǹ ngay, m| cuôc̣ đ}́u tranh v}̂n l| trƣờng kỳ... Dù Ngô Đình Diêṃ 

có đô ̃cũng không thê ̃thống nh}́t ngay đƣợc”. Phía Trung Quốc cûng cho rằng 

“hình thƣ́c chiêń đ}́u ở miêǹ Nam l| đánh du kích, đánh nhỏ, tƣ̀ng đơn vị trung 

đội, đại đội”. 

3. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.10, tr. 198-199. 
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2. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 

 
 

NGUYỄN HỮU THỌ 

Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận d}n tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam 

(1962−1976) 

Sau các đợt I , II cũa phong trào 

Đồng khởi đến cuối năm 1960, nh}n 

d}n đâ giành quyề n làm chũ , l|m tan rã 

cơ c}́u chính quyền cũa Mŷ - Diệm trên 

892 xã, trong số 1.193 xã to|n Nam B ộ, 

tạo ra vùng căn cứ r ộng lớn ỡ T}y và 

Trung Nam Bộ. Ở Trung B ộ, đến cuối 

năm 1960 nhiều xâ đâ đƣợc giãi phóng 

(vùng núi Thừa Thiên và 15 xã ven 

Đƣờng 9 Quảng Trị hình th|nh m ột 

mảng giải phóng đến biên giới Việt - 

L|o). 

Yêu c}̀u bƣ́c xúc cũa phong trào cách 

mạng miền Nam sau Đồng khởi l| cần có 

một tỗ chƣ́c công khai có uy tín , có một 

chƣơng trình hoạt động cụ thê,̃ công bố trƣớc 

nhân dân Việt Nam và thế giới đễ hiệu triệu 

nhân dân toàn miền Nam nhất tề đƣ́ng lên , 

lật đô ̃ chính quyền Mỹ - Diệm, giải phóng miền Nam, thống nhất Tỗ 

quốc. Trƣớc đ}y, trong diệt {c ph{ kềm, chống khủng bố của chính 

quyền S|i Gòn, c{ch mạng đa ̂ tùy tƣ̀ng lúc, tƣ̀ng nơi khi thì dùng 

danh nghĩa lƣ̣c lƣợng vũ trang tƣ ̣vê,̣ khi thì l}́y tên Liên minh các giáo 

phái, khi thì l}́y danh nghĩa Tô ̃chƣ́c nhƣ̂ng ngƣời kháng chiến cũ. Nay 

lời kêu gọi nhƣ thê ́không phản {nh đƣợc thƣ̣c tiê̂n tình hình đa ̂có 

vùng giải phóng do nh}n d}n gi|nh đƣợc quyền l|m chủ v| c}̀n có 

một mặt tr}̣n đoàn kết nh}n d}n, đũ tƣ c{ch v| thẩm  quyền l|m 

nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, đáp ứng đòi hỏi của m ột cuộc chiến 

tranh c{ch mạng chống x}m lƣợc Mỹ v| chính quyền  tay sai do 

Mỹ dƣ̣ng lên. 

a) Quá trình hình thành chủ trƣơng thành lập Mặt trận ở miền Nam 

Việt Nam 

Sau Hiệp định Genève , Trung ƣơng không chũ trƣơng thành l}̣p 

một mặt tr}̣n riêng cho miền Nam mà chĩ yêu c}̀u mỡ r ộng 
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Mặt tr}̣n Tỗ quốc . Hội nghị Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng 

l}̀n thƣ́ tám (kho{ II ) ng|y 13-8-1955 nêu rô : “c}̀n phãi mỡ r ộng 

và củng cố Mặt trậ n dân tộc thống nhất trong toàn quốc , tập hợp mọi 

lƣ̣c lƣợng dân t ộc, dân chũ và hòa bình tƣ̀ Bắc đ ến Nam, tranh thũ 

b}́t cƣ́ ngƣời nào ta có thễ tranh thũ , trung l}̣p b}́t cƣ́ ngƣời 

n|o ta có thể trung lập , ph}n hóa Mŷ - Ph{p , ph}n hóa bọn 

th}n Mŷ và bọn th}n Pháp , cô l}̣p đế quốc Mŷ và bọn th}n Mŷ 

ngoan cố, ... ”1. 

Năm 1959, Hội nghị Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng l}̀n thƣ ́ 15 chủ 

trƣơng có một Mặt trận riêng ở miền Nam: Mặt tr}̣n ở miền Nam phãi 

nhằm t}̣p hợp mọi lƣ̣c lƣợng nh}n d}n miền Nam chung quanh 

c{c yêu c}̀u c}́p b{ch nh}́t ở miền Nam hiện nay l|: 

- Đòi hòa bình, chống chính s{ch g}y chiến của Mỹ - Diệm. 

- Đòi thống nh}t́ nƣớc nh|, chống chính s{ch chia căt́ của Mỹ - 

Diệm. 

- Đòi độc l}̣p, d}n chủ, chống chính s{ch nô dịch v| độc t|i 

hung bạo của Mỹ - Diệm. 

- Đòi an ninh, đòi tôn trọng tính mạng, t|i sản của nh}n d}n, 

chống chính s{ch c|n quét, khủng bố của Mỹ - Diệm. 

- Đòi cải thiện đời sống nh}n d}n: công nh}n có công ăn việc làm, 

nông d}n đƣợc giảm tô, giảm tƣ́c v| tiến tới ngƣời c|y có ruộng, 

binh lính đƣợc tăng lƣơng v| đối đâi tƣ ̃tê;́ chống chê ́độ độc quyền 

công thƣơng nghiệp của t}̣p đoàn thống trị, bảo vê ̣nội hóa, đòi x}y 

dƣ̣ng một nền kinh tê ́độc l}̣p, tƣ ̣chủ. 

Đễ nêu rô nhƣ̂ng yêu c}̀u trên đ}y , Mặt tr}̣n ỡ miền Nam c}̀n 

phải có m ột bãn cƣơng lînh cụ thễ , v| phải đề ra những khẩu hiệu 

thiết thƣ̣c , phù hợp với tình hình từng n ơi, tƣ̀ng lúc đễ đ ộng viên 

v| tập hợp quảng đại quần chúng , thống nh}́t hành đ ộng chống 

Mỹ - Diệm trong mọi trƣờng hợp cụ thễ , tƣ̀ th}́p đến cao . Mặt tr}̣n 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 16, tr. 573. 
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miền Nam tuy l| riêng cho miền Nam, không nằm trong Mặt tr}̣n Tỗ 

quốc Việt Nam, nhƣng phải cùng thƣ̣c hiện mục tiêu chung với Mặt  

tr}̣n Tỗ quốc l| nhằm x}y dƣ̣ng một nƣớc Việt Nam hòa bình, thống 

nh}́t, độc l}̣p d}n chủ v| gi|u mạnh v| thƣ̣c tê ́ phải do Đãng  ta 

lãnh đạo1. 

Mặt tr}̣n mang tên Mặt tr}̣n d}n tộc thống nh}́t (gọi tắt l| 

“Mặt tr}̣n thống nh}́t”). Chủ trƣơng n|y đƣợc nh}́n mạnh trong 

Nghị quyết của Đại hội III (th{ng 9-1960). 

Đê ̃ thƣc̣ hiêṇ sƣ ̣ chỉ đaọ của Trung ƣơng, Bí thƣ Xƣ ́ủy Nam Bộ 

Nguyê̂n Văn Linh đa ̂họp với Xứ ủy v| c{c c{n bộ chủ chốt b|n xúc 

tiến th|nh l}̣p Mặt tr}̣n d}n tộc thống nh}́t. Nguyê̂n Văn Linh và Xƣ ́

ủy Nam Bộ2
 nh}́t trí đề nghị l}́y tên Mặt tr}̣n l| Mặt trận dân tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam. Cụm tƣ ̀ giải phóng miêǹ Nam đặt 

ra để nói rõ tính ch}́t cuộc đ}́u tranh của nh}n d}n ta không phải 

chỉ l| gi|nh quyền l|m chủ một số vùng để l|m căn cƣ́ c{ch mạng 

m| giải phóng to|n miền Nam bằng bạo lƣ̣c chính trị - vũ trang chƣ ́

không phải bằng phƣơng ph{p hòa bình. 

Vê ̀ mục tiêu phấn đấu của Mặt trận, Trung ƣơng nêu: hòa bình, 

thống nh}́t, độc l}̣p, d}n chủ, cơm no, {o ấm cho nh}n d}n. Với tinh 

th}̀n s{ng tạo, Xƣ ́ ủy đa ̂ bỗ sung, nêu thêm hai mục tiêu hòa bình , 

trung lập. 

Hòa bình , trung lập l}̀n đ}̀u đƣợc nêu ra phù hợp với xu hƣớng 

hòa bình , trung l}̣p trên thế giới lúc b}́y giờ , đáp ƣ́ng yêu c}̀u cũa 

một số ngƣời trong các t}̀ng lớp trung gian , trí thức , tƣ sãn , nh}n 

sĩ yêu nƣớc nhƣng chƣa hiểu  chủ nghĩa c ộng sãn . Đồng thời , nó 

cũng l|m an lòng m ột số nƣớc ỡ Đông Nam Á , nh}́t là Campuchia , 

phản b{c lời vu c{o của Mỹ - Diệm là miền Bắc muốn thôn tính 

miền Nam . Mục tiêu của Mặt trận d}n t ộc giãi phóng đƣợc đề ra 

l| “đánh đỗ ách thống trị cũa Mŷ và tập đoàn tay sai cũa

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.20, tr. 89. 

2. Trƣơć ng|y th|nh l}̣p Trung ƣơng Cục ng|y 23-1-1961. 
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Mỹ ở miền Nam Việt Nam , thƣ̣c hiện : Độc lập , dân chũ , cải thiện dân 

sinh, hòa bình , trung lập ở miền Nam tiến tới hòa bình thống nhất Tổ 

quốc”. Hƣớng hòa bình , trung l}̣p là điễm mới so với gợi ý cũa 

Trung ƣơng. 

Cuộc họp có dƣ̣ thão n ội dung Cƣơng lînh cũa Mặt tr}̣n d}n 

tộc giãi phóng và nhƣ̂ng kh}̃u hiệu lớn gƣ̃i Trung ƣơng đễ xin 

thông qua và xin chĩ đạo cách tỗ chƣ́c ra mắt cũa Mặt tr}̣ n. Cuộc 

họp đặt yêu cầu : c{c th|nh viên của Mặt trận phải tiêu biểu , rộng 

rãi , gồm đại diện nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc có tên tuỗi , uy tín trong 

xã h ội, b}́t cƣ́ ỡ thành ph}̀n giai c}́p , đãng phái , tôn giáo nào , kễ 

cả những ngƣời hiện đang làm việc ỡ chính quyền Sài Gòn miê̂n 

l| yêu nƣớc , không theo Mŷ , không tán thành chế đ ộ của Ngô 

Đình Diệm . 

Sau khi c}n nhắc r}́t kỹ, cuộc họp nh}́t trí đề nghị Chủ tịch 

Mặt tr}̣n l| lu}̣t sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ (Một trí thƣ́c tên tuỗi trong cã 

nƣớc, đa ̂ nhiều l}̀n dũng cảm bảo vê ̣ ngƣời c{ch mạng trƣớc pháp 

đình đế quốc, đa ̂ nhiều l}̀n đƣ́ng tên trong c{c tuyên ngôn cũa  trí 

thƣ́c gƣ̃i Chính phủ Ph{p đòi thƣơng lƣợng với Chính phủ Hồ  Chí 

Minh, đòi Ph{p phải ch}́m dƣ́t chiến tranh x}m lƣợc ở Việt Nam, 

một trí thƣ́c nỗi tiếng trong cuộc biễu tình gồm cả chục vạn  ngƣời 

ngay tại trung t}m S|i Gòn ng|y 19-3-1950 buộc 2 t|u chiến của Mỹ 

rút khỏi bến cảng S|i Gòn). Lu}̣t sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ bị Ngô Đình 

Diệm bắt giam tƣ ̀ ng|y 15-11-1954, bị đƣa đi quãn  thúc ở Hải 

Phòng v| lúc đó đang bị chính quyền S|i Gòn “an trí” ở Phú Yên. 

Đê ̃ lu}̣t sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ có thê ̃ tham gia lânh  đạo Mặt tr}̣n, 

đồng chí Nguyê̂n Văn Linh đề nghị với Trung ƣơng Đãng v| Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Khu ủy Khu  5 giải tho{t 

Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ. 

Khi Nguyê̂n Ch{nh Thi v| Vƣơng Văn Đông thƣ̣c hiện đão 

chính Ngô Đình Diệm, Bộ Chính trị đa ̂ yêu c}̀u Xƣ ́ ủy Nam Bộ 

“C}̀n phãi đƣa Mặt tr}̣n giãi phóng ra ngay không c}̀n chờ nh}n



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

216 

 

sƣ.̣ Trong tình hình hiện nay chƣa c}̀n công bố to|n bộ cƣơng lĩnh 

Mặt tr}̣n m| chỉ nêu nhƣ̂ng điễm chính trong cƣơng lĩnh để có 

tiếng nói chính đáng của ta trong cơ hội n|y...”1. 

Ng|y 16-11-1960 trong điện số 34/NB Ban Bí thƣ trả lời điện số 

40/NB của Xƣ ́ủy Nam Bộ nhƣ sau: 

“1. Ban Bí thƣ th}́y nên đƣa Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền 

Nam ra bằng c{ch nhƣ sau: 

a- Cho ra bản Tuyên ngôn với c{c kh}̃u hiệu lớn (9 kh}̃u hiệu nhƣ 

trong điện trƣớc...). Xƣ ́ ủy xét coi c}̀n thêm kh}̃u hiệu lớn n|o nữa  

không, rút trong nội dung cƣơng lĩnh của Mặt tr}̣n. Chú ý trong  

Tuyên ngôn không c}̀n nêu nhiều qu{... 

b- Tuyên ngôn ký tên l| Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền 

Nam hay một tên n|o kh{c thích hợp hơn xin c{c anh cho biết để 

Trung ƣơng có ý kiến”2. 

Ng|y 24-11-1960, trong điện số 40/NB Ban Bí thƣ gƣ̃i Xƣ ́ ủy 

Nam Bộ cho biết: 

“1- Gƣ̃i c{c anh bản Tuyên ngôn của Mặt tr}̣n d}n tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam đƣợc Bộ Chính trị thông qua. 

Vê ̀ văn nhƣ thê ́ n|o cho thích hợp với miền Nam c{c anh cƣ́ 

sƣ̃a. Nhƣng vê ̀ nội dung v| ý lớn, nếu th}́y có nhƣ̂ng điễm chƣa 

đƣợc, xin điện trao đổi thêm ý kiến. 

C{c anh điện cho biết nhƣ̂ng chƣ ̂ hay c}u c}̀n sƣ̃a đỗi c{ch 

h|nh văn để chúng tôi sẽ điện bản cho Liên khu V, thống nh}́t với 

bản của c{c anh. 

2. Phải có kê ́ hoạch khi đƣa ra Bản Tuyên ngôn trong Đãng v| 

ngo|i nh}n d}n, v.v. cho chu đáo để khi Tuyên ngôn công bố mọi 

ngƣời ph}́n khỡi, tin tƣỡng, tăng cƣờng đoàn kết v| đ}́u tranh; do đó 

mỡ rộng cơ sỡ, mỡ rộng hoạt động chính trị của c{c t}̀ng lớp đƣa  

phong tr|o tiến lên”3. 

Đê ̃chu}̃n bị th|nh l}̣p Mặt tr}̣n có kết quả, liên hê ̣với H| Nội và 

c{c địa phƣơng v}̣n động ngƣời tham gia Mặt tr}̣n; cuộc họp cũng 

quyết định th|nh l}̣p Thông t}́n xã Giải phóng. 

___________ 

1, 2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.21, tr. 1019, 1023, 1029. 
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Sau một thời gian nô̂ lƣ̣c vƣợt qua nhƣ̂ng khó khăn, thiếu thốn 

mọi mặt, một nhóm nhỏ gồm 2 c{n bộ kỹ thu}̣t v| 3 nh}n viên do Đô̂ 

Văn Ba phụ tr{ch, đa ̂ th|nh công trong việc dƣ̣ng lên m{y thu phát 

tin của Thông t}́n xã Giải phóng (LPA) ng|y 18-10-1960. Qua LPA, 

lãnh đạo đa ̂ liên hê ̣ đƣợc với H| Nội v| c{c địa phƣơng ở miền  

Nam để b|n việc t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng yêu nƣớc tƣ ̀vĩ tuyến 17 đến C| 

Mau, l|m nền tảng ch}n rết cho việc th|nh l}̣p Mặt tr}̣n. 

Tiếng nói của Thông t}́n xã Giải phóng (LPA) đƣợc Đài Ph{t 

thanh Tiếng nói Việt Nam cùng với đài của một số nƣớc anh em 

tiếp sƣ́c đƣa tin về nhƣ̂ng hoạt đ ộng đ}́u tranh cũa nh}n d}n miền 

Nam đa ̂góp ph}̀n quan trọng v|o việc chu}̃n bị th|nh l}̣p Mặt tr}̣n. 

Nhờ c{c bản tin m| Thông t}́n xã Giải phóng thông b{o, c{c 

nh}n sĩ, trí thƣ́c l}̀n lƣợt rời vùng tạm chiếm v|o căn cƣ.́ Ngƣời đ}̀u 

tiên l| b{c sĩ Phùng Văn Cung v| gia đình. Tiếp sau đó l| gi{o sƣ 

Nguyê̂n Ngọc Thƣỡng, nh| soạn kịch Tr}̀n Hƣ̂u Trang v| nhiều vị 

kh{c. Tƣ ̀ Mỹ Tho, c{c vị tu sĩ trong c{c tôn gi{o nhƣ hòa thƣợng  

Thích Thiện H|o (Ph}̣t gi{o), Ngọc đ}̀u sƣ Nguyê̂n Văn Ngợi (Cao 

Đài), th}̀y giảng Joseph Marie Hồ Huê ̣B{ (Công gi{o)... cũng l}̀n lƣợt 

vê ̀căn cƣ ́kh{ng chiến ở miền Đông. 

b) Hội nghị thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 

Ng|y 20-12-1960, tại một địa điễm của xã T}n L}̣p (nay thuộc 

huyện T}n Biên, tỉnh T}y Ninh), nhƣ̂ng ngƣời đại diện cho lƣ̣c 

lƣợng yêu nƣớc, nhƣ̂ng nh}n sĩ, trí thƣ́c nh}́t trí th|nh l}̣p Mặt 

tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, cƣ ̃ ra Ủy ban Trung 

ƣơng l}m thời gồm c{c vị: Nguyê̂n Văn Linh, Phùng Văn Cung, 

Huỳnh T}́n Ph{t, Nguyê̂n Văn Hiếu, Tr}̀n Bƣ̃u Kiếm, Tr}̀n Bạch 

Đằng, hòa thƣợng Thích Thiện H|o, Ngọc đ}̀u sƣ Nguyê̂n Văn 

Ngợi... do b{c sĩ Phùng Văn Cung l|m Chủ tịch1. Hội nghị đa ̂

___________ 

1. Vê ̀ danh s{ch Ủy ban Trung ƣơng Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam đ}̀u tiên, có nơi ghi tên c{c vị: 

- Chủ tịch: B{c sĩ Phùng Văn Cung; 
- C{c ủy viên: ông Nguyê̂n Văn Linh, đại diện xƣ́ ủy Nam Bô;̣ ông Ung 

Ngọc Ky, đại diện Đãng D}n chủ miền Nam Việt Nam; ông Nguyê̂n Văn  
Hiếu, đại diện Đãng Xã hội c}́p tiến miền Nam Việt Nam; ông Lê Thanh, 
đại diện Lƣ̣c lƣợng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. 
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thông qua v| công bố chƣơng trình 10 điễm hiệu triệu nh}n d}n 

miền Nam đƣ́ng lên chống Mỹ - Diệm, đ}́u tranh cho một miền 

Nam Việt Nam độc l}̣p, d}n chủ, hòa bình, trung l}̣p tiến tới hòa 

bình, thống nh}́t Tỗ quốc. 

Tin Măṭ tr}ṇ d}n tộc giải phóng miêǹ Nam Viêṭ Nam ra đời đâ 

đƣợc Thông t}ń xã Giải phóng loan tin v| b{o chí miêǹ Băć tiếp sƣ́c 

nên đƣợc ph{t rộng rãi. Nh}n d}n trong nƣớc v| nhiêù nƣớc trên 

thê ́giới ch|o đón tin quan trọng n|y với tình cảm đăc̣ biệt. 

Mặt tr}̣n Tỗ quốc Việt Nam cùng c{c đoàn thê ̃ miền Bắc đâ có 

điện ch|o mƣ̀ng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần họp tại Đại hội đại biễu Mặt 

tr}̣n Tỗ quốc l}̀n thƣ́ II ngày 25-4-1961 đâ phát biễu : “... Một mặt 

tr}̣n cũa nh}n d}n đoàn kết chặt chê và r ộng râi là m ột lƣ̣c 

lƣợng t}́t thắng . Hiện nay , trong cuộc đ}́u tranh anh dûng 

chống chế đ ộ t|n bạo củ a Mŷ - Diệm , đồng bào ta ỡ miền Nam 

cũng có “Mặt trận d}n t ộc giãi phóng” với chƣơng trình hoạt 

động thiết thƣ̣c và phù hợp với nguyện vọng chính đáng cũa 

nh}n d}n . Do đó , có thể đo{n rằng đồng b|o miền Nam nhất 

định sê thắng lợi , nƣớc nhà nh}́t định sê thống nh}́t , Nam Bắc 

nh}́t định sê sum họp m ột nhà” 1. 

* Nội dung Chƣơng trình 10 điễm của Mặt trận dân tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam. 

Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công bố 

chƣơng trình 10 điễm. 

Trong Lời nói đ}̀u cũa Chƣơng trình 10 điễm có tính ch}́t 

một tuyên ngôn chính trị , Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận đã kịch 

liệt lên án và tố cáo trƣớc nh}n d}n thế giới nhƣ̂ng t ội ác cũa Mŷ 

- Diệm đâ “l}̣p lên m ột chế đ ộ thống trị đ ộc tài tàn ác nh}́t chƣa 

tƣ̀ng có trong lịch sƣ̃ nƣớc ta . Chúng đ|n {p khủng bố mọi  

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.10, tr. 349. 
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phong tr|o d}n chủ v| yêu nƣớc, thủ tiêu hêt́ c{c quyền tƣ ̣do cũa 

con ngƣời”1. 

“Chúng nắm c{c độc quyền kinh tê,́ bóp nghẹt c{c ng|nh công 

nông thƣơng nghiệp, bóc lột đến cùng kiệt mọi tƣ̀ng lớp đồng b|o. 

Chúng dùng đũ mọi thủ đoạn đ}̀u độc, ngu d}n, trụy lạc hóa để 

hòng tiêu diệt tinh th}̀n d}n tộc của đồng b|o ta. Chúng r{o riết 

tăng cƣờng binh bị, x}y dƣ̣ng c{c căn cƣ ́qu}n sƣ,̣ dùng qu}n đội làm 

công cụ đàn {p nh}n d}n v| chu}̃n bị chiến tranh theo chính s{ch của 

đế quốc Mỹ”2. 

Lời nói đ}̀u đâ kết lu}̣n : “Hơn sáu năm qua , chế độ độc tài , t|n 

bạo của Mỹ - Diệm đâ g} y ra biết bao t ội ác : ở miền Nam , tiếng 

súng khủng bố không lúc n|o dứt , h|ng chục ng|n đồng b|o yêu 

nƣớc bị chặt đ}̀u , mỗ bụng , moi gan , bắn giết , h|ng trăm ng|n 

đồng bào bị tra t}́n , tù đ|y v| chết mòn trong c{c trại gi am, biết 

bao nhiêu ngƣời bị đốt nhà , đuỗi nhà , cƣớp đ}́t , bị bắt đi phu , đi 

lính; biết bao gia đình khốn đốn và tan nát vì chính sách t}̣p trung 

d}n vào các “khu trù m}̣t” , c{c “dinh điền” , nạn sƣu cao thuế 

nặng, nạn ruồng bố  bắt bớ , cƣớp bóc , vơ vét , tống tiền , nạn thất 

nghiệp nghèo đói tràn lan , đang uy hiếp nghiêm trọng đời sống 

của tất cả c{c tầng lớp nh}n d}n” 3. 

Sau đó Mặt tr}̣n kh}̃n thiết kêu gọi , để đ{p ứng nguyện vọng 

thiết tha c}́p bá ch cũa đồng bào : “phãi hòa bình , phải độc lập , phải 

dân chũ , phải cơm no áo ấm , phải hòa bình thống nhất Tổ quốc , vì 

quyền  lợi tối cao cũa Tỗ quốc , thu}̣n theo trào lƣu tiến b ộ trên thế 

giới”, Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi phóng  miền Nam ra đời , “chủ trƣơng 

đoàn kết tất cã các tầng lớp nhân dân , các giai cấp , các dân t ộc, các đảng 

phái, các đoàn thể , các tôn giáo , các nhân sĩ yêu nƣớc ở miền Nam Việt 

Nam không phân biệt xu hƣớng chính trị đễ đấu t ranh đánh đỗ ách thống 

trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai của Mỹ ở miền Nam Việt Nam , 

thƣ̣c hiện Đ ộC LẬP DÂN CHŨ , CẢI THIỆN DÂN SINH , HÒA BÌNH, 

___________ 

1, 2, 3. Tr}̀n Bạch Đằng (Chủ biên): Chung một bóng cờ, Sđd, tr. 957. 
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TRUNG LẬP ỡ miền Nam , tiến tới HÒA BÌNH THỐNG NHẤT TỖ 

QUỐC ”1. 

Sau Lời nói đ}̀u, Chƣơng trình nêu ra 10 điễm. 

Tƣ̀ng điễm một trong chƣơng trình đƣợc nêu ra đều h|m ý 

đánh đỗ chê ́ độ độc quyền ph{t xít tay sai của Mỹ, giải phóng 

nh}n d}n khỏi c{c chính s{ch, chủ trƣơng nô dịch của Mỹ - Diệm, x}y 

dƣ̣ng chê ́độ mới độc l}̣p, tƣ ̣chủ vê ̀c{c mặt kinh tê,́ chính trị, qu}n sƣ,̣ 

văn hóa - xã hội. 

Nội dung cơ bản của 10 điễm nhƣ sau: 

1. Đánh đô ̃chê ́độ thuộc địa trá hình của Mỹ và chính quyền độc tài 

Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, thành lập chính quyền liên minh dân tộc, 

dân chủ. 

Đ}y l| mục tiêu chung đặt nền tảng cho c{c điễm kh{c trong 

Chƣơng trình của Mặt tr}̣n. 

2. Thƣ̣c hiện chê ́độ d}n chủ rộng rãi v| tiến bộ. 

3. X}y dƣ̣ng nền kinh tế đ ộc l}̣p , tƣ̣ chũ , thƣ̣c hiện cãi thiện 

d}n sinh. 

4. Thƣ̣c hiện giảm tô, tiến tới giải quyết v}́n đề ruộng đ}́t cho 

nông d}n, l|m cho ngƣời c|y có ruộng. 

5. X}y dƣ̣ng nền văn hóa, gi{o dục d}n tộc d}n chủ. 

6. Tỗ chƣ́c lại v| x}y dƣ̣ng một qu}n đội trung th|nh với Tỗ 

quốc v| hết lòng hết sƣ́c phục vụ nh}n d}n. 

7. Thƣ̣c hiện d}n tộc bình đẵng, nam nƣ ̂ bình quyền, bảo vệ 

quyền lợi chính đáng của ngoại kiều v| kiều b|o. 

8. Thƣ̣c hiện chính s{ch ngoại giao hòa bình, trung l}̣p. 

9. L}̣p quan hê ̣ bình thƣờng giƣ̂a hai miền, tiến tới hòa bình 

thống nh}́t Tỗ quốc. 

10. Chống chiến tranh x}m lƣợc , tích cực bảo vệ hòa bình 

thế giới . 

___________ 

1. Tr}̀n Bạch Đằng (Chủ biên): Chung một bóng cờ, Sđd, tr. 958. 
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Chƣơng trình 10 điễm cũa Ũy ban Trung ƣơng Mặt tr}̣n d}n 

tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam kết thúc bằng lời kêu gọi 

kh}̃n thiết : 

“Hơ̂i toàn thê ̃đồng bào! 

Hơ̂i tất cả nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc! 

Dân tộc ta đa ̂ tranh đấu gần một trăm năm và kháng chiến 9 năm, đâ 

hy sinh biết bao xƣơng máu, quyết không thê ̃trỡ lại cuộc đời nô lê!̣ 

Vì hòa bình, độc lập, tƣ̣ do, thống nhât́ của Tô ̃quôć vì vâṇ mạng của dân 

tộc, vì đời sống của chúng ta, vì tƣơng lai của ta và con cháu ta. 

TẤT CẢ HÃY ĐỨNG LÊN 

TẤT CẢ HÃY ĐOÀN KẾT LẠI! 

Hãy xiết chặt hàng ngũ, tiến lên dƣới ngọn cờ của MẶT TRẬN 

DÂN TộC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM để đánh đô ̃ ách 

thống trị tàn ác của đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ là Ngô Đình Diệm đễ 

cƣ́u nƣớc cƣ́u nhà. 

Chúng ta nhất định sẽ thắng, vì lƣ̣c lƣợng đoàn kết của nhân dân ta 

là lƣ̣c lƣợng vô địch, vì chính nghĩa thuộc vê ̀chúng ta, vì chủ nghĩa thực 

dân lô̂i thời ngày nay đang tan rã và đi tới diệt vong... 

... Hãy đoàn kết, tin tƣỡng và phấn đấu anh dũng! Tiến lên giành lấy 

thắng lợi huy hoàng cho dân tộc ta, cho Tô ̃quốc ta”1. 

Mặt tr}̣n d}n tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày 20-

12-1960, với chƣơng trình 10 điễm đâ tạo ra m ột không khí ph}́n  

khỡi, sôi nỗi  trong c{c t}̀ng lớp nh}n d}n miền Nam ở nông thôn 

cũng nhƣ ở c{c đô thị. 

Nh}n d}n ở đô thị ph}́n khỡi t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng trong c{c tỗ 

chƣ́c công đoàn, học sinh sinh viên, ph{t động phong tr|o đ}́u 

tranh đòi tƣ ̣ do, d}n chủ, cải thiện đời sống... Nhƣ̂ng ngƣời trong 

t}̀ng lớp tƣ sản, sĩ quan, trí thƣ́c ít nhiều b}́t mãn với chê ́độ độc tài 

gia đình trị cũng nhen nhóm lƣ̣c lƣợng đòi thay đỗi chê ́độ Ngô Đình 

Diệm, l}̣p chính phủ mới. 

___________ 

1. Tr}̀n Bạch Đằng (Chủ biên): Chung một bóng cờ, Sđd, tr. 962. 
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Nỗi b}̣t nh}́t l| ảnh hƣỡng của Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng ở 

nông thôn. 

Năm 1961, c{c cuộc mít tinh của qu}̀n chúng ở c{c vùng giải 

phóng đƣợc tỗ chƣ́c với quy mô lớn h|ng vạn ngƣời. Phong tr|o 

qu}̀n chúng lên cao khiến chính quyền S|i Gòn rúng động, kết 

hợp với việc ra qu}n của c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang nên h|ng loạt đồn bót 

đâ phãi rút bõ . Vùng giải phóng đƣợc mở r ộng. Thế cách mạng  đa ̂

chuyễn sang tiến công bằng chiến lƣợc hai ch}n (chính trị , vũ 

trang), ba mũi (qu}n sƣ,̣ chính trị, binh v}ṇ) r}́t lợi hại m| chúng  

chƣa kịp đối phó. 

Trong lƣ̣c lƣợng đoàn thễ chính trị , ph{t triển mạnh nhất l| phụ 

nƣ̂, nông d}n , đặc biệt nỗi b}̣t là “đ ội qu}n tóc dài” đâ tỗ chƣ́c đ}́u 

tranh trƣ̣c diện với chính quyền Sài Gòn ng ay trong vùng chúng 

tạm chiếm . Nhờ giƣ̂ đƣợc thế hợp pháp cũa qu}̀n chúng , đội qu}n 

đƣợc tỗ chƣ́c và đ}́u tranh có bài bãn thành đ ội ngû , với các b ộ 

ph}̣n xung kích , tiếp tế , h}̣u c}̀n ... lƣ̣c lƣợng hô̂ trợ , bỗ sung trong 

tƣ̀ng c uộc đ}́u tranh chính trị . C{c hình thức đấu tranh tập trung 

của phụ nữ l| đƣa đơn chống qu}n S|i Gòn ở thị trấn , thị xã , “đi 

chợ nhồi” , hết đợt này đến đợt khác ; có cu ộc r}́t quyết liệt , ch}́p 

nh}̣n hy sinh nhƣ cu ộc đ}́u tranh  trƣ̣c diện cũa 5.000 qu}̀n chúng 

c{c huyện Ch}u Th|nh , Long Định (Mỹ Tho ) ở ngã ba Chim Chim 

th{ng 12-1960. 

Sau đó , trong Đại h ội Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi phóng miền Nam 

Việt Nam l}̀n thƣ́ nh}́t tỗ chƣ́c tƣ̀ ngày 16-2 đến ng|y 3-3-1962 tại 

Lò Gò - C| Tum (vùng giải phóng tỉnh T}y Ninh ), lu}̣t sƣ Nguyê̂n 

Hƣ̂u Thọ1
 đƣợc b}̀u làm Chũ tịch Ũy ban Trung ƣơng Mặt tr}̣n d}n 

tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam ; 5 Phó Chủ tịch gồm : Võ Chí 

Công (thay mặt Đãng Nh}n d}n cách  mạng Việt Nam )2, b{c  

___________ 

1. Đƣợc giải tho{t khỏi chê ́ đô ̣quản thúc của Chính quyền S|i Gòn ở  

Phú Yên ng|y 30-10-1961. 

2. Theo quyết định của Trung ƣơng, Đãng bộ Đãng Lao động Việt 

Nam ỡ miền Nam l}́y tên riêng là Đãng Nh}n d}n Cách mạng Việt Nam . 
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sĩ Phùng Văn Cung (Chủ tịch Ủy ban Bảo vê ̣ hòa bình thê ́ giới của 

miêǹ Nam), kiêń trúc sƣ Huỳnh T}ń Ph{t (Tỗng thƣ ký Đãng D}n 

chủ miêǹ Nam), đaị đƣć Sơn Vọng (thay măṭ đồng b|o Khmer 

Nam Bộ), Ybih Alêo (Chủ tịch Phong tr|o tƣ ̣ trị c{c d}n tộc T}y 

Nguyên). Gi{o sƣ Nguyên̂ Văn Hiêú (Tỗng thƣ ký Đãng Xã hội c}́p 

tiêń miêǹ Nam) đƣợc b}ù l|m Tỗng thƣ ký Ủy ban trung ƣơng Mặt 

tr}̣n. Đaị hội đa ̂ khẵng định chƣơng trình h|nh động 10 điêm̃ nêu 

trong Hội nghị th|nh l}p̣ Măṭ tr}ṇ ng|y 20-12-1960; quyêt́ định l}́y l{ 

cờ nƣã đõ (trên), nƣã xanh (dƣới) với ngôi sao v|ng năm c{nh ở giữa 

l|m cờ v| b|i Giải phóng miêǹ Nam lời v| nhạc của Huỳnh Minh Siêng1
 

(tƣć Lƣu Hƣû Phƣớc) l|m b|i ca chính thƣć của Măṭ tr}̣n. 

Sƣ ̣ ra đời của Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam đa ̂ đáp ứng yêu c}̀u của c{ch mạng miền Nam trong bƣớc 

ngoặt chuyễn sang giai đoạn mới. Phong tr|o c{ch mạng c}̀n có 

một tỗ chƣ́c công khai để t}̣p hợp rộng rãi c{c lƣ̣c lƣợng v| c{ 

nh}n yêu nƣớc trên to|n miền Nam dƣới một ngọn cờ công khai, 

chung quanh một chƣơng trình h|nh động cụ thê,̃ đáp ứng đúng 

nguyện vọng của đại đa số c{c t}̀ng lớp nh}n d}n miền Nam. 

Đồng thời, Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng lại kiêm một chƣ́c năng đặc 

biệt l| ngƣời quản lý c{c vùng giải phóng m| nh}n d}n vƣ̀a giành 

đƣợc quyền l|m chủ (trƣớc đ}y gọi l| Ủy ban tƣ ̣quản), một hình thƣ́c 

chính quyền c{ch mạng độc đáo của Nam Bộ trong lúc chƣa  chính 

thƣ́c l}̣p Chính phủ c{ch mạng2. 

Sau phong tr|o Đồng khỡi, nh}́t l| sau khi th|nh l}̣p Ủy ban 

Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi phóng ỡ các c}́p , phong trào nh}n d}n tham

___________ 

1. Khỡi  đ}̀u  Lƣu  Hƣ̂u  Phƣớc  dùng  bí  danh  Huỳnh  Minh  Liêng 

(HML) để {m chỉ nhóm Ho|ng Mai Lƣu (gồm Huỳnh Văn Tiễng, Mai 

Văn Bô,̣ v| Lƣu Hƣ̂u Phƣớc) (có trƣớc C{ch mạng Th{ng T{m) cũng góp ý  

soạn lời, nhƣng do lô̂i xếp chƣ̂ nên chƣ̂ Liêng nh}̀m th|nh chƣ̂ Siêng. 

2. Phải đến năm 1969 (tƣ́c 9 năm sau ng|y Mặt tr}̣n d}n tôc̣ giải phóng ra 

đời) mơí th|nh l}̣p Chính phủ c{ch mạng l}m thơì Cộng hòa miêǹ Nam Việt 

Nam do Huỳnh T}́n Ph{t l|m Chủ tịch, Nguyên̂ Hƣ̂u Thọ l|m Chủ tịch 

đoàn cô ́v}́n. 
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gia x}y dƣ̣ng v| bảo vê ̣vùng nông thôn đƣợc giải phóng vê ̀c{c măṭ 

chính trị, qu}n sƣ,̣ kinh tê,́ xã hội ph{t triêñ r}t́ mạnh, hình th|nh 

thê ́hai chính quyêǹ song song tồn tại ở miêǹ Nam Viêṭ Nam. 

3. Thành lập Trung ƣơng Cục miền Nam 

Đại hội Đãng Lao động Việt Nam l}̀n thƣ ́ III chủ trƣơng “cƣ̃ ra 

một số ủy viên trung ƣơng th|nh l}̣p Trung ƣơng Cục phụ tr{ch chỉ 

đạo công t{c Đãng ở nhƣ̂ng đãng bộ đặc biệt trọng yếu”1. 

Thƣ̣c hiện chủ trƣơng nói trên, ng|y 23-1-1961, Hội nghị l}̀n 

thƣ ́ ba Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đãng (kho{ III) quyết định 

th|nh l}̣p Trung ƣơng Cục miền Nam. Trung ƣơng Cục miền Nam2
 l| 

một bộ ph}̣n của Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đãng, gồm một số ủy 

viên trung ƣơng đƣợc Trung ƣơng Đãng cƣ ̃ ra v| ủy nhiệm chĩ đạo 

to|n bộ công t{c của Đãng ở miền Nam3. Trung ƣơng Cục miền Nam 

đặt dƣới sƣ ̣lãnh đạo của Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đãng, thƣờng 

xuyên do Bộ Chính trị thay mặt chỉ đạo4. 

Ng|y 27-3-1961, Trung ƣơng Đãng chỉ định nh}n sƣ ̣ của Trung 

ƣơng Cục miền Nam gồm 8 ngƣời, do Nguyê̂n Văn Linh, ủy viên 

Trung ƣơng Đãng, Bí thƣ Xƣ ́ ủy Nam Bộ l|m Bí thƣ5; Phan Văn 

Đáng, Võ To|n (Võ Chí Công) l|m Phó Bí thƣ. 

Ng|y 10-10-1961, Trung ƣơng Cục miền Nam họp H ội nghị mỡ 

rộng l}̀n thƣ́ I tại Chiến khu Đ . Sau khi ph}n tích tình hình mọi 

mặt ỡ miền Nam trong m}́y năm qua , Hội nghị nêu lên 10 công tác 

cụ thể : 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.21, tr. 797. 

2. M}̣t danh căn cƣ́ của Trung ƣơng Cục miền Nam l| R. 

3. Lúc mới th|nh l}̣p, Trung ƣơng Cục chỉ đạo cả miền Nam. Tƣ̀ đ}̀u 

năm 1965 trơ ̃ đi, Trung ƣơng Cục chỉ đạo Nam Bô ̣v| cƣ̣c nam Trung Bô,̣ 

còn Trị Thiên v| Liên khu 5 trƣ̣c thuộc Trung ƣơng. 

4. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.22, tr. 264. 

5. C{c th|nh viên kh{c của Trung ƣơng Cục miền Nam gồm: Phạm Văn 

Xô, Tr}̀n Lƣơng (Tr}̀n Nam Trung), Phạm Th{i Bƣờng, Võ Văn Kiệt, Nguyê̂n 

Đôn; sau có thêm Tr}̀n Văn Quang v| Trƣơng Chí Cƣơng (Tƣ Thu}̣n). 
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1- Đẩy mạnh phong tr|o đấu tranh chính trị của qu}̀n chúng tấn 

công địch. 

2- Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang phối hợp với đ}́u tranh chính trị, 

ph{ tan kê ́hoạch Staley-Taylor của địch, chu}̃n bị mọi mặt cho tỗng 

khỡi nghĩa v| đối phó với nhƣ̂ng }m mƣu mới của địch. 

3- Tăng cƣờng vận động binh lính và sĩ quan trong qu}n đội 

địch, coi đ}y l| công t{c có tính ch}́t chiến lƣợc c}̀n qu{n triệt 

trong suốt qu{ trình c{ch mạng. 

4- Đẩy mạnh công tác mặt trận và dân vận, t}̣p hợp mọi lƣ̣c 

lƣợng, t}̣n dụng mọi khả năng chống Mỹ - Diệm. 

5- Tiếp tục x}y dƣ̣ng v| mỡ rộng căn cƣ́ địa. 

6- Cố gắng l|m tốt công tác chính quyền ở vùng giải phóng. 

7- Coi trọng v| kịp thời đ}̃y mạnh công tác kinh tê,́ tài chính 

nhằm cải thiện đời sống nh}n d}n, bảo đãm nhu c}̀u to lớn của 

c{ch mạng v| đ}́u tranh chống địch. 

8- Ra sƣ́c tuyên truyền, gi{o dục v| đƣa quần chúng đô thị ra đ}́u 

tranh chống địch, x}y dƣ̣ng và mỡ rộng cơ sỡ cách mạng ỡ thành thị. 

9- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. 

10- Củng cố, x}y dƣ̣ng v| ph{t triễn Đãng và Đoàn1.  

Trung ƣơng Đãng quyêt́ định Đãng bộ miêǹ Nam của Đãng Lao 

động Viêṭ Nam c}ǹ l}ý tên riêng l| Đãng Nh}n d}n c{ch mạng Việt 

Nam để công khai lãnh đaọ cuộc kh{ng chiêń ở miêǹ Nam. 

Chỉ thị của Trung ƣơng Cục ng|y 27-11-1961 chỉ rõ: “... đ}y chỉ l| 

một sƣ ̣đỗi tên. Tuy danh nghĩa công khai có kh{c với miền Bắc nhƣng 

bí m}̣t trong nội bộ v| vê ̀ phƣơng diện tỗ chƣ́c thì Đãng bộ miền 

Nam trƣớc sau v}̂n l| một bộ ph}̣n của Đãng Lao động Việt Nam, 

chịu sƣ ̣ lãnh đạo của Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng đƣ́ng đ}̀u  l| Hồ 

Chủ tịch”2. 

Cùng với phong tr|o Đồng khỡi, đãng bộ miêǹ Nam đƣợc khôi 

phục v| ph{t triễn lƣ̣c lƣợng, số đãng viên v|o cuối năm 1961 

tăng lên hơn 30.000 ngƣời . Riêng ỡ Nam B ộ, v|o cuối năm 1959,

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.22, tr. 690-730, 653-654. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

226 

 

số đãng viên chỉ còn khoảng 5.000 ngƣời, v|o cuối năm 1961, đâ 

tăng lên g}́p 5 l}̀n: g}̀n 25.000 ngƣời1. 

4. Chuẫn bị thƣ̣c lƣ̣c theo yêu cầu của chiến tranh cách mạng 

Tƣ̀ thƣ̣c ti ễn của chiến trƣờng miền Nam , đặc biệt là cũa Nam 

Bộ, phƣơng hƣớng và nhiệm vụ công tác trƣớc mắt cũa cách mạng 

miền Nam đƣợc Đãng xác định : Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh 

chính trị , tiến công chính quyền Sài Gòn bằng cã ha i mặt chính trị 

v| qu}n sự , trên ba vùng chiến lƣợc , trong lúc đó v}̂n giƣ̂ thế hợp 

ph{p của quần chúng . 

Do so s{nh lƣ̣c lƣợng giƣ̂a c{ch mạng v| chính quyền S|i Gòn ở  

c{c vùng kh{c nhau v| do tính ch}́t hai mặt của đối phƣơng (với chế 

độ thƣ̣c d}n mới) cho nên đa ̂hình th|nh nét đặc trƣng độc đáo của 

đƣờng lối “Hai chân, ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lƣợc” 2
 của 

c{ch mạng miền Nam: 

- Nh}n d}n gi|nh đƣợc quyền l|m chủ ở nông thôn m| v}̂n giƣ ̂

đƣợc thê ́hợp ph{p, chính quyền S|i Gòn không có cớ đàn {p quần 

chúng, c{c cuộc đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng đâ hạn chế đƣợc sƣ ̣khủng 

bố của qu}n S|i Gòn ngay trong thời kỳ “chiến tranh”, dƣới chê ́độ 

ph{t xít. 

- Lƣ̣c lƣợng vũ trang giải phóng ít, vũ khí không nhiều m| 

v}̂n chiến đ}́u có hiệu quả (nhờ kết hợp hai ch}n, ba mũi), thễ 

hiện bƣớc ph{t triễn mới của truyền thống Việt Nam: mƣu trí, 

___________ 

1. Sô ́đãng viên ở Nam Bô ̣đƣợc ph}n bố nhƣ sau: 

- Miền Đông Nam Bô ̣ : 2.943 đãng viên 

- Miền T}y Nam Bô ̣ : 10.057 đãng viên 

- Miền Trung Nam Bô ̣ : 9.616 đãng viên 

- Khu S|i Gòn - Gia Định   : 1.446 đãng viên 

Theo: Lịch sƣ̃ biên niên Xƣ́ ủy Nam Bộ và Trung ƣơng Cục miền Nam 

(1954-1975), Sđd, tr. 292. 

2. Hai ch}n (chính trị, vũ trang), ba mũi (đ}́u tranh chính trị, đ}́u tranh 

qu}n sƣ̣, binh v}̣n), gi{p công trên ba vùng chiến lƣợc (rƣ̀ng núi, nông 

thôn, đô thị). 
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s{ng tạo, l}́y ít đánh nhiều, l}́y yếu thắng mạnh, đặc biệt ph{t huy khí 

ph{ch “dám đánh v| quyết thắng” của con ngƣời Nam Bộ đâ đƣợc  

trui rèn trong kh{ng chiến. 

- Không ph}n ranh giới rạch ròi giƣ̂a vùng giải phóng v| vùng 

chính quyền S|i Gòn, việc đi lại của d}n giƣ̂a hai vùng diê̂n ra 

bình thƣờng, tƣ ̀đó đáp ứng đƣợc mọi nhu c}̀u của c{ch mạng, t}̣n 

dụng đƣợc hậu phƣơng của đối phƣơng l|m hậu cần cho lực lƣợng  

c{ch mạng; đặc biệt, ph{t huy đƣợc truyền thống yêu nƣớc, nh}n d}n 

nuôi dƣơ̂ng, bao bọc qu}n đội c{ch mạng. 

- Vai trò cũa Ũy ban Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi phóng ỡ cơ sỡ nhƣ 

một hình thƣ́c chính quyền cách mạng quãn lý xâ h ội vùng giãi 

phóng, ở đó quần chúng vẫn sản xuất , sinh hoạt bình thƣờng , sƣ̃ 

dụng đồng  tiền cũa chế đ ộ S|i Gòn , giao thƣơng hàng hóa qua lại 

giƣ̂a hai vùng không bị hạn chế . Mỡ mang cơ sỡ giáo dục , y tế, văn 

hóa v| ph{t đ ộng qu}̀n chúng đ}́u tranh không cho qu}n Sài Gòn 

triệt phá mối quan hệ hai vùng nhƣ trong ch iến tranh ph}n tuyến 

trƣớc đ}y (thời Pháp). 

- Vùng căn cƣ ́c{ch mạng đƣợc mỡ rộng, l|m nơi đƣ́ng ch}n cũa 

đơn vị vũ trang t}̣p trung, bảo đãm h}̣u c}̀n, ph{t triễn lƣ̣c lƣợng 

trong vòng v}y của qu}n S|i Gòn. 

Rõ r|ng , tính chất “nhân dân” của cu ộc chiến tranh cách mạng 

ở miền Nam diễn ra trong thế tƣơng quan đặc biệt , đƣợc phát 

triễn r}́t cao , l| lợi thế cơ bản để c{ch mạng miền Nam tiến lên 

tƣ̀ng bƣớc , gi|nh thắng lợi từng phần , tiến lên giành thắng lợi 

ng|y c|ng lớn hơn m| Mỹ v| chính quyền S|i Gòn không thể đối 

phó đƣợc . 

Sau khi Mặt tr}̣n ra đời , trong năm 1961, c{c tổ chức qu}n sự , 

tỗ chƣ́c giai c}́p , c{c tôn gi{o , c{c d}n t ộc và các giới đồng bào ỡ 

miền Nam l}̀n lƣợ t thành l}̣p các h ội đoàn và trỡ thành thành viên 

của Mặt trận : 

+ Ng|y 15-2-1961, tại chiến khu Dƣơng Minh Ch}u (T}y Ninh ), 

c{c lực lƣợng vũ trang c{ch mạng đƣợc thống nhất th|nh Qu}n 

giải phóng miền Nam gồm ba thứ qu}n : bộ đội chủ lực , bộ đội 
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địa phƣơng (của tỉnh v| huyện) v| d}n qu}n du kích. B{c sĩ Phùng 

Văn Cung, Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng l}m thời Mặt tr}̣n d}n tộc giãi 

phóng miền Nam Việt Nam, trao l{ qu}n kỳ mang dòng chƣ̂ “Giãi 

phóng quân anh hùng chiến thắng” cho ngƣời đại diện Qu}n giãi  

phóng miền Nam. 

+ Hội Liên hiệp sinh viên, học sinh giải phóng miền Nam Việt 

Nam (9-1-1961), Chủ tịch: Tr}̀n Bƣ̃u Kiếm. 

+ Đãng D}n chủ miền Nam Việt Nam (của giới tƣ sản d}n tộc 

miền Nam, 20-2-1961), Tỗng thƣ ký: Huỳnh T}́n Ph{t. 

+ Hội Nông d}n giải phóng miền Nam Việt Nam (20-2-1961), 

Chủ tịch: Nguyê̂n Hƣ̂u Thê.́ 

+ Hội Liên hiệp Phụ nƣ̂ giãi phóng miền Nam Việt Nam (8-3-

1961), Chủ tịch: Nguyê̂n Thị Tú. 

+ Nhóm Công thƣơng yêu nƣớc miêǹ Nam Viêṭ Nam (31-3-1961). 

+ Hội Lục hòa Ph}̣t tƣ ̃miền Nam Việt Nam (8-4-1961). 

+ Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng miền Nam Việt Nam (24-

4-1961), Chủ tịch: Tr}̀n Bạch Đằng. 

+ Hội Lao động giãi phóng miền Nam Việt Nam (sau đỗi thành  

Liên hiệp công đoàn giải phóng miền Nam, 27-4-1961), Chủ tịch : 

Phan Xu}n Th{i (Phan Văn Đáng). 

+ Hội nhƣ̂ng ngƣời Công gi{o kính Chúa yêu nƣớc miền Nam 

Việt Nam (th{ng 4-1961). 

+ Phong tr|o tƣ ̣ trị d}n tộc T}y Nguyên (19-5-1961), Chủ tịch: 

Ybih Alêô. 

+ Đãng Xã hội c}́p tiến miền Nam Việt Nam (1-7-1961), Tỗng 

thƣ ký: Nguyê̂n Văn Hiếu. 

+ Hội Văn nghê ̣ giải phóng miền Nam Việt Nam (15-7-1961), 

Chủ tịch: Tr}̀n Hƣ̂u Trang. 

+ Ủy ban đoaǹ kêt́ [ - Phi của miêǹ Nam Viêṭ Nam (20-7-1961). 

+ Ủy ban bảo vê ̣hòa bình thê ́giới của miền Nam Việt Nam 

(15-10-1961), Chủ tịch: Phùng Văn Cung. 

+ Hội Nhà báo yêu nƣớc và d}n chũ miền Nam Việt Nam (11-

11-1961), Chủ tịch : Vũ Tùng . 



 

 

 

 
 

 

Đại hội Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam  

lần thứ nhất, tháng 2-1962 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ tại buổi lễ ra mắt của Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận 

dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15-2-1962 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 



. 
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Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ thăm một đơn vị quân Giải phóng 

tại Chàng Riệc - Tây Ninh, ngày 15-2-1962 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Phó tƣ lệnh quân Giải phóng miền Nam Nguyễn Thị Định 

với du kích miền Đông Nam Bộ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Hội nghị Ủy ban Mặt trận mở rộng khu Sài Gòn - Gia Định 

tại xã An Thành, huyện Bến Cát, Bình Dƣơng, tháng 12-1962 

   Chủ tịch đoàn (từ trái sang): 

       - Bí thƣ Khu ủy Võ Văn Kiệt. 

       - Kiến trúc sƣ Huỳnh Tấn Phát. 

 - Kỹ sƣ Lê Văn Thả. 

 - Ngƣời đứng: Tƣ lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định Trần Hải Phụng 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 



. 
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Bí thƣ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định Võ Văn Kiệt dự Đại hội Văn nghệ sĩ 
khu Sài Gòn  Gia Định, năm 1963 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Đội văn nghệ thiếu nhi của nhà thờ Thiên Chúa giáo 
ở vùng giải phóng huyện Giồng Trôm 

Nguồn: Ban Tuyên gi{o Tỉnh ủy Tiền Giang: Tuyên huấn Khu 8 

Trung Nam Bộ (1959-1975), th{ng 6-2003, t.2. 
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Một lớp học vùng giải phóng 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 
 

Bộ đội tham gia sản xuất 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 



. 

 

 

235 

 

 
 

Đài Minh Ngữ làm việc trên đồng nƣớc Tháp Mƣời 

Nguồn: Ban Tuyên gi{o Tỉnh ủy Tiền Giang: Tuyên huấn Khu 8 

Trung Nam Bộ (1959-1975), th{ng 6-2003, t.1. 
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+ Hội Nh| gi{o yêu nƣớc miền Nam Việt Nam (19-5-1964), 

Chủ tịch: Gi{o sƣ Lê Văn Hu}́n. 

Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng của c{c khu l}̀n lƣợt ra đời: Khu Sài 

Gòn - Gia Định - ng|y 19-3-1961, khu T}y Nam Bộ - th{ng 5-1961, 

khu Trung Nam Bộ - th{ng 7-1961, khu Đông Nam Bộ - th{ng 8-

1962... Sau đó, Ủy ban Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng c{c tỉnh, huyện, 

xã cũng đƣợc th|nh l}̣p, đãm nhiệm chƣ́c năng của chính  quyền 

c{ch mạng (thay cho c{c ủy ban nh}n d}n tƣ ̣ quản trƣớc đó), bƣớc 

đ}̀u tỗ chƣć c{c hoạt động sản xu}́t, văn hóa, gi{o dục, y tê ́để chăm lo 

đời sống v}̣t ch}́t v| tinh th}̀n của nh}n d}n, trả lại cho nông d}n 

nghèo ruộng đ}́t vƣ̀a gi|nh lại. Ủy ban Mặt tr}̣n  c{c c}́p cũng v}̣n 

động thanh niên tòng qu}n, v}̣n động nông d}n cung c}́p lƣơng thƣ̣c, 

thƣ̣c ph}̃m cho bộ đội. 

Đài Ph{t thanh Giải phóng miền Nam thƣ̣c hiện buỗi ph{t 

thanh đ}̀u tiên v|o lúc 18 giờ 30 phút ng|y 1-2-1962, truyền đi 

tiếng nói đ}́u tranh của qu}n d}n miền Nam đến cả nƣớc v| trên thê ́

giới. C{c chƣơng trình đƣợc thƣ̣c hiện bằng 5 thƣ ́ tiếng: Việt, Hoa, 

Khmer, Anh v| Ph{p. Nhạc hiệu của Đài lúc đ}̀u l| b|i Lên đàng 

quen thuộc với đồng bào Nam B ộ tƣ̀ nhƣ̂ng ngày khỡi nghîa mùa  

Thu năm 1945, sau đó l| b|i Giải phóng miền Nam. 

Ban qu}n sƣ ̣ Miền đƣợc th|nh l}̣p (1961) để chỉ huy c{c lƣ̣c 

lƣợng vũ trang do Phạm Th{i Bƣờng l|m Trƣỡng ban (năm 1962 

thiếu tƣớng Tr}̀n Nam Trung l|m Trƣỡng ban), thiếu tƣớng Tr}̀n 

Văn Quang làm Phó Trƣ ởng ban . Đến tháng 10-1963, Ban qu}n sƣ̣ 

Miền đƣợc thay bằng Bộ Chỉ huy Miền, do trung tƣớng Tr}̀n Văn Tra ̀

l|m Tƣ lệnh. Qu}n ủy Miền do Bí thƣ Trung ƣơng Cục miền Nam 

Nguyê̂n Văn Linh l|m Bí thƣ. 

Tƣ ̀ 1961, chiến trƣờng miền Nam (có tên quy ƣớc l| B)1
 đƣợc 

chia l|m: 

___________ 

1. Tên quy ƣớc của miền Bắc l| A, của L|o l| C, của Campuchia l| Đ  

(sau đỗi th|nh K). 
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B1 gồm c{c tỉnh tƣ ̀ Quảng Trị đến Phú Yên v| 3 tỉnh Kon 

Tum, Gia Lai, Đắc Lắc1. 

B2 gồm c{c tỉnh Nam Bộ v| c{c tỉnh Cƣ̣c Nam Trung Bộ, chia 

th|nh 4 qu}n khu v| 1 đặc khu: 

+ Qu}n khu 6 (M}̣t danh: T6, có lúc gọi l| I6) gồm c{c tỉnh 

Kh{nh Hòa, Ninh Thu}̣n, Bình Thuận, Bình Tuy, Quảng Đức, Tuyên 

Đức, L}m Đồng2. 

+ Qu}n khu 7 (M}̣t danh: T1, có lúc gọi l| I1) gồm c{c tỉnh 

miền Đông Nam Bộ3. 

+ Qu}n khu 8 (M}̣t danh: T2, có lúc gọi l| I2) gồm c{c tỉnh 

miền Trung Nam Bộ. 

+ Qu}n khu 9 (M}̣t danh: T3, có lúc gọi l| I3) gồm c{c tỉnh 

miền T}y Nam Bộ. 

+ Đặc khu S|i Gòn - Gia Định (M}̣t danh : T4, có lúc gọi l| I 4 

hoặc A51). 

Th{ng 7-1961, Trung ƣơng Cục miền Nam quyết định th|nh 

l}̣p trung đoàn chũ lƣ̣c đ}̀u tiên cũa Miền . Sau một thời gian chu}̃n  

bị, ng|y 9-2-1962, Trung đoàn bộ binh số 1 (mang phiên hiệu  

Q761) ra mắt tại Trảng D|i (T}y Ninh) do Tăng Thiên Kim làm  

Trung đoàn trƣỡng, Lê Văn Nhỏ l|m Chính ủy4. Th{ng 6-1962, Trung 

đoàn chủ lƣ̣c thƣ ́ hai của Miền (mang phiên hiệu Q762) đƣợc 

th|nh l}̣p, do Nguyê̂n Văn Cộng l|m Trung đoàn trƣỡng, Nguyê̂n 

Đăng Bảy l|m Chính ủy5. 

___________ 

1. Về sau, tƣ̀ B1, l}̣p thêm B3 gồm c{c tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc 

(th{ng 5-1964); B4 gồm Quãng Trị , Thƣ̀a Thiên (th{ng 4-1966) v| B 5 gồm 

Đƣờng 9 - bắc Quảng Trị (th{ng 6-1966). 

2. Cuôí năm 1963, Qu}n khu 6 giao Kh{nh Hòa cho B1, nh}̣n thêm 

Phƣơć Long v| L}m Đồng của Qu}n khu 10 (T10) (giải thê)̃. 

3. Tƣ̀ đ}̀u năm 1962 đến cuôí năm 1963, có thêm Qu}n khu 10 (T10) 

gôm̀ Bình Long, Phƣơć Long (của Qu}n khu 7) v| L}m Đồng (của Qu}n 

khu 6). 

4. Sau n|y, Nguyên̂ Thê ́ Truyêṇ l|m Trung đoàn trƣỡng, Nguyên̂ Văn 

Tòng l|m Chính ủy. 

5.  Sau  n|y,  Tạ  Minh  Kh}m  l|m  Trung  đoàn  trƣỡng,  Nguyên̂  Văn 

Quảng l|m Chính ủy. 
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Phòng H}̣u c}̀n của Miền v| Ban H}̣u c}̀n của c{c qu}n khu lo 

bảo đãm cơ sỡ v}̣t ch}́t cho bộ đội, tỗ chƣ́c sản xu}́t, thu mua, tiếp 

nh}̣n, v}̣n chuyễn, dƣ ̣trƣ.̂.. h|ng hóa, vũ khí, thuốc men. 

Trung ƣơng Cục chỉ đạo c{c địa phƣơng x}y dƣ̣ng, củng cố 

c{c chiến khu, c{c căn cƣ ́ đa ̂ có trong kh{ng chiến chống Ph{p: 

Chiến khu Đ, Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u (ở miền Đông Nam Bộ), 

căn cƣ ́ Đồng Th{p Mƣời (ở miền Trung Nam Bộ), căn cƣ ́ U Minh 

Thƣợng, U Minh Hạ (ở miền T}y Nam Bộ), c{c lõm căn cƣ ́nhƣ Cũ 

Chi, Vƣờn Thơm, B| Vụ... (ở S|i Gòn - Gia Định), v.v.. 

Khi mới thành l}̣p , Trung ƣơng Cục miền Nam đóng tại Mâ Đà 

trong Chiến khu Đ (nay thuộc tĩnh Đồng Nai). Nơi đ}y có thế rƣ̀ng núi 

r}́t tốt, liên lạc với Trung ƣơng thu}̣n lợi song khó liên lạc với các tĩnh 

miền T}y Nam Bộ, hơn nƣ̂a, d}n cƣ thƣa thớt nên việc cung c}́p lƣơng 

thƣ̣c, thƣ̣c ph}̃m r}́t khó khăn. Do đó, cuối năm 1961, Trung ƣơng Cục 

quyết định chuyễn về Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u (bắc T}y Ninh) để 

tiện lợi hơn trong chỉ đạo phong tr|o ở Nam Bộ. 

Dƣơng Minh Ch}u (thuộc tĩnh T}y Ninh ) l| căn cứ của c{ch 

mạng trong kh{ng chiến chống Ph{p nên nh}n d}n có truyền thống 

giúp đỡ, đùm bọc cán bộ, chiến sî. Trong kháng chiến chống Mŷ, c{ch 

mạng vận dụng đƣờng lối mới “hai ch}n, ba mûi”, không ph}n tuyến 

chia vùng cho nên việc tiếp tế , h}̣u c}̀n cho căn cƣ́ cách mạng không 

khó khăn nhƣ thời chống Ph{p . Về vị trí , Dƣơng Minh Ch}u r}́t 

thu}̣n lợi vì : phía đông bắc , Dƣơng Minh Ch}u gi{p với tỉnh Bình 

Phƣớc và nối thông lên T}y Nguyên ; phía đông , gi{p với tỉnh Bình 

Dƣơng và xa hơn là miền Đông Nam B ộ v| Cực Nam Trung Bộ; phía 

nam, gi{p với tỉnh Hậu Nghĩa v| Long An , nối với Sài Gòn và các 

tỉnh đồng bằn g sông Cƣ̃u Long . Đặc biệt , Dƣơng Minh Ch}u giáp 

giới với vƣơng quốc Campuchia (chính phủ nƣớc n|y theo chính 

s{ch ngoại giao trung lập )1. Vị thế địa dƣ của Dƣơng Minh Ch}u rất  

___________ 

1. Chính phủ Campuchia đơn phƣơng cắt đƣ́t quan hệ ngoại giao với 

chính quyền S|i Gòn sau sƣ̣ kiện Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu khủng bố  

Ph}̣t gi{o (21-8-1963) v| sau đo ́ tuyên bố khƣớc tƣ̀ viện trơ ̣của Mỹ lên tới 

h|ng chục triệu đôla mô̂i năm (21-11-1963). 
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thu}̣n lợi cho việc liên lạc với c{c địa phƣơng, đặc biệt thu}̣n lợi cho 

tiến công cũng nhƣ phòng thủ. 

Năm 1959, trong bối cảnh nông thôn miêǹ Nam đa ̂nỗi d}̣y, tuy 

chƣa đều khăṕ nhƣng đa ̂diên̂ ra trên diêṇ rộng, Hội nghị Ban Ch}́p 

h|nh Trung ƣơng Đãng l}ǹ thƣ ́15 (khóa III), đợt 1 v|o th{ng 1-1959 còn 

nhiêù ý kiêń kh{c nhau vê ̀ phƣơng thƣć đ}ú tranh c{ch mạng miền 

Nam nên chƣa ra đƣợc Nghị quyêt́ nhƣng Trung ƣơng Đãng đâ dƣ ̣

kiêń con đƣờng t}t́ yêú l| phải giải phóng miêǹ Nam không chỉ bằng 

đ}ú tranh chính trị m| còn phải kêt́ hợp đ}ú tranh vũ trang. Nhƣ 

v}̣y, t}t́ yêú phải có chi viêṇ thƣc̣ lƣc̣ tƣ ̀miêǹ Băć v| phải triêñ khai 

ngay trong thời gian trƣớc mắt. Trên tinh th}ǹ đó, th{ng 5-1959, 

Tỗng qu}n ủy quyêt́ định th|nh l}p̣ “Phòng nghiên cƣ́u chi viêṇ 

miêǹ Nam” do Thƣợng t{ Võ B}m̃ phụ tr{ch. Ng|y 19-5-1959, Đoaǹ 

v}ṇ tải qu}n sƣ ̣ 559 đƣợc th|nh l}̣p, l|m nhiêṃ vụ soi đƣờng , x}y 

dƣ̣ng hê ̣ thống trạm trên h|nh lang Băć - Nam dọc Trƣờng Sơn 

gồm 440 c{n bộ, chiêń sĩ quê miêǹ Nam t}p̣ kết. 

Xƣ́ ũy Nam Bộ chỉ đạo Khu ủy miền Đông tổ chức xoi ngƣợc h|nh 

lang nối thông Đông Nam Bộ với đƣờng Trƣờng Sơn tƣ̀ Bắc vào. 

Ng|y 30-10-1960, Đội 1 của Đông Nam Bộ do Nguyê̂n Hồng 

Sơn phụ tr{ch gặp đƣợc Đoàn 1 tƣ ̀ Bắc v|o tại V|m Suối Đak 

R’Tih (Nam Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Lắc). 

Ng|y 4-11-1960, Đội 2 của Đông Nam Bộ do L}m Quốc Đăng chĩ 

huy bắt đƣợc liên lạc với Đoàn 2 (Đoàn B 500) của Trung ƣơng tại  

BùsaDrick trên lộ 14B. Đoàn B500 l| đoàn c{n bộ qu}n sƣ ̣ đ}̀u tiên , 

ngƣời miền Nam t}̣p kết ra miền Bắc, gồm 25 ngƣời l| nhƣ̂ng sî quan 

chọn lọc để chi viện cho Nam Bộ, với 3 c{n bộ qu}n y, lên đƣờng ng|y 

25-12-1959, do Tăng Thiên Kim l|m trƣỡng đoàn. Nhƣ v}̣y , đƣờng 

chiến lƣợc trên bộ tƣ ̀ miền Bắc v|o Đông Nam Bộ qua dãi  Trƣờng 

Sơn đa ̂ đƣợc nối thông. Đoàn B500 đa ̂ phải m}́t tròn một năm mới 

v|o đến Chiến khu Đ miền Đông Nam Bộ, khoảng th{ng 12-19601. 

___________ 

1. Xem Tr}̀n Văn Tr|: Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, Nxb. Qu}n đội 

nh}n d}n, H| Nội, 2005, tr. 291-301. 
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Sau đó, l| đoaǹ đông đaõ c{n bộ qu}n sƣ,̣ mang tên Đoàn Phƣơng 

Đông, do Thiêú tƣớng Tr}ǹ Văn Quang d}n̂ đ}̀u, xu}t́ ph{t ng|y 5-5-

1961 theo đƣờng T}y Trƣờng Sơn v|o tới Bình Long ng|y 28-7-1961; 

đoaǹ gồm 400 ngƣời do Nguyên̂ Hồng L}m v| Lê Quốc Sañ d}n̂ đ}̀u, 

xu}t́ ph{t ng|y 1-6-1961, đến nơi th{ng 9-1961. Trong 3 năm (1961-1963), 

trên tuyêń đƣờng Trƣờng Sơn (còn gọi l| đƣờng mòn Hồ Chí Minh), 

trên 4.000 c{n bộ v| chiêń sĩ - h}ù hêt́ l| nhƣ̂ng ngƣời miêǹ Nam t}p̣ kêt́ 

ra Băć năm 1954 - đa ̂ h|nh qu}n v|o Nam (gọi l| đi B). Cũng trong 

thời gian đó, 165.600 kh}ũ súng c{c loại (ph}ǹ lớn l| súng bộ binh, một 

số súng m{y, súng cối DKZ, súng cao xa)̣ v| h|ng trăm t}ń khí t|i qu}n 

sƣ ̣kh{c chi viêṇ cho miêǹ Nam. 

Về đƣờng biễn, th{ng 5-1959, Tiễu đoàn 63 v}̣n tãi thũy dƣới m}̣t 

danh “T}̣p đoàn đánh cá sông Gianh” đƣợc thành l}̣p gồm 107 c{n 

bộ, chiến sî miền Nam có kinh nghiệm đi biễn . Đêm 30 Tết Canh Tý 

(1960), xu}́t phát tƣ̀ bến sông Gianh với 10 t}́n vû khí hƣớng về Nam 

Bộ, nhƣng đến Trung Bộ gặp bâo lớn nên thuyền bị chìm, vũ khí mất, 

thủy thủ dạt v|o bờ bị bắt gần hết . Chuyến mỡ màn hành trình trên 

biễn th}́t bại dƣờng nhƣ đâ báo trƣớc nhƣ̂ng gian khó , hy sinh cho 

qu{ trình hình thành “đƣờng mòn kháng chiến” trên biễn . Trong khi 

đó, Nam Bộ ở xa nên việc vận chuyển bằng đƣờng b ộ gặp nhiều khó 

khăn. Vì vậy , một số tĩnh ỡ Nam B ộ chủ động tỗ chƣ́c vƣợt biễn ra 

miền Bắc xin vû khí về đánh Mŷ - Diệm. Th{ng 6-1961, chiếc thuyền 

gắn máy trọng tãi 4 t}́n cũa tĩnh Bến Tre l}̀n đ}̀u tiên ra tới miền Bắc . 

Sau đó, c{c tỉnh C| Mau , Tr| Vinh, B| Rịa cũng có thuyền ra Bắc tìm 

c{ch tổ chức nhận v| vận chuyển vũ khí qua đƣờng biễn. 

Ng|y 23-10-1961, Đoàn 759 đƣợc th|nh l}̣p ở H| Nội để v}̣n 

chuyễn ngƣời, vũ khí, thuốc men v|o Nam theo đƣờng biễn. 

Ng|y 8-4-1962, chiếc tàu trinh sát đƣờng trên biễn đ}̀u tiên tƣ̀ 

miền Bắc vào , c}̣p bến Gành Hào (C| M au). Sau đó , t|u Phƣơng 

Đông I cũa Đoàn 759 (t|u gỗ ) do Lê Văn Một làm thuyền trƣỡng , 

Bông Văn Dîa làm chính trị viên xu}́t phát tƣ̀ Đồ Sơn (Hải Phòng ) 

ng|y 11-10-1962, chỡ 30 t}́n vû khí đ}̀u tiên vào Nam B ộ, đâ c}̣p 

bến Vàm Lûng  (C| Mau ) an toàn sau nhiều ngày lênh đênh trên  
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biễn1
 (đ}̀u năm 1963 mới có t|u sắt). Tính đến cuối năm 1963, có 25 

chuyến t|u chỡ 1.430 t}́n vũ khí v|o Nam Bộ, c}̣p c{c bến ở B| Rịa  

(Lộc An), Bến Tre, Tr| Vinh, C| Mau. 

Ngo|i việc chi viện cho miền Nam qua đƣờng bộ, đƣờng biễn, 

miền Bắc còn chi viện cho miền Nam bằng việc chuyễn tiền đồng (S|i 

Gòn) v| ngoại tê ̣qua hê ̣thống ng}n h|ng trong nƣớc v| quốc tê.́ Tỗng 

cộng số tiền chuyễn cho c{ch mạng miền Nam tƣ ̀ năm 1964 đến 

năm 1975 l| 218.474.176 USD2. 

II. MỸ TRIỄN KHAI CHIẾN LƢỢC 

“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” 

1. Chiến lƣợc toàn cầu “Phãn ứng linh hoạt” của Mỹ 

Cuộc b}̀u cƣ ̃tỗng thống Mỹ ng|y 8-11-1960 đa ̂đem lại thắng lợi 

cho liên danh John F.Kennedy - Lyndon B.Johnson của Đãng D}n  

chủ Mỹ. 

Trong 8 năm (1953-1960), chiến lƣợc “tra ̃ đûa ồ ạt” của chính 

quyền Eisenhower (Đãng Cộng hòa Mỹ) tỏ ra b}́t lƣ̣c, không ngăn 

chặn đƣợc sƣ ̣ph{t triễn mạnh mẽ của c{c l|n sóng giải phóng d}n tộc 

v| c{ch mạng trên thê ́ giới: 27 nƣớc gi|nh đƣợc độc l}̣p v| 2 nƣớc 

đƣợc tƣ ̣trị (riêng năm 1960 có 18 nƣớc độc l}̣p); c{ch mạng nổ ra ở 

nhiều nƣớc (ở Iraq diê̂n ra v|o ng|y 14-7-1958, ở Cuba diê̂n ra v|o 

ng|y 1-1-1959); nhiều chính phủ th}n Mỹ bị l}̣t đỗ. 

Vì v}̣y, khi bƣớc v|o Nh| Trắng (20-1-1961), tỗng thống mới 

của Mỹ buộc phải điều chỉnh chiến lƣợc to|n c}̀u trƣớc nhƣ̂ng 

biến động b}́t lợi cho quyền lợi của Mỹ ở ch}u ]u, Mỹ Latinh v| 

ch}u [, trong đó có tình hình ở Đông Dƣơng: 

___________ 

1. Nguyê̂n Thị Loan - Nguyê̂n Trọng Xu}́t (Chủ biên): Nhật ký Lê Văn Một, 

Thuyền trƣỡng tàu không số đầu tiên trên biễn Đông, Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hồ Chí 

Minh, 2006, tr. 8. V|m Lũng vừa l| bến tiếp nh}̣n con tàu đ}̀u tiên, vƣ̀a là bến 

tiếp nh}̣n tàu nhiều nh}́t trong các bến cũa đoàn 962: tiếp nh}̣n 69 chiếc trong số 

77 chuyến cũa cụm bến Cà Mau (tƣ̀ 16-10-1962 đến năm 1972). 

2. Ban Biên soạn đâ bỗ sung đoạn nội dung n|y (BT). 
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- Ở Mỹ Latinh, ng|y 15-4-1961, Mỹ sƣ ̃ dụng nhóm ngƣời Cuba 

chống c{ch mạng đang sống lƣu vong tại Mỹ - đƣợc CIA hu}ń luyện, 

trang bị v| trả lƣơng - ném bom thủ đô La Habana v| một số 

th|nh phố kh{c của Cuba. Hai ng|y sau, khoảng 3.000 ngƣời của 

nhóm n|y đỗ bộ lên bãi biễn Hirông (vịnh Con Heo) nhằm l}̣t đỗ 

chính quyền c{ch mạng. Tuy nhiên, qu}n v| d}n Cuba đa ̂tiêu diệt r}́t 

nhiều tên v| bắt sống 1.500 tên kh{c. 

- Ở Nam Triêù Tiên, sau ng|y Lý Thƣà Vãn bị l}ṭ đỗ (27-4-

1960), tình hình chính trị m}t́ ổn định. Ng|y 15-5-1961, tƣớng Chang 

Do Yun (Chƣơng Đô Anh) tiêń h|nh đaõ chính, l}ṭ đỗ Tỗng thống Yun 

Po Sun v| Thủ tƣớng Chang Myun. Hơn một th{ng rƣơ̂i sau , tƣớng 

Park Chung Hee lại đaõ chính, băt́ giam Chang Do Yun. 

- Ở Trung ]u , ng|y 13-8-1961, Chính phủ Đông Đức dựng h|ng 

r|o d}y thép gai ngăn chia Đông Berlin với T}y Berlin . Hai ngày sau, 

h|ng r|o  n|y đƣợc thay bằng bức tƣờng bêtông cốt thép cao 4 m. 

“Căng thẵng đâ tăng lên đến mƣ́c mà chúng tôi đang dƣ̣ tính chuyễn 

6 sƣ đoàn (khoảng 90.000 qu}n chiến đ}́u) đến ch}u ]u”1. 

Kennedy ch}́p nh}̣n chiến lƣợc “Phãn ƣ́ng linh hoạt” 2
 do tƣớng 

Maxwell Taylor đề ra 3, vì cho rằng chiến lƣợc n|y có thể giúp Mỹ 

đối phó đƣợc với cã phe xâ h ội chũ nghîa l}̂n phong trào giãi 

phóng d}n t ộc bằng ba loại hình chiến tranh : chiến tranh thế giới 

(hay chiến tranh tỗng lƣ̣ c), chiến tranh cục b ộ (hay chiến tranh hạn chế) 

v| chiến tranh đặc biệt (hay chiến tranh dƣới mƣ́c hạn chế ). Đễ 

___________ 

1. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khƣ́: Tấn thảm kịch và nhƣ̂ng bài học 

về Việt Nam, Sđd, tr. 50. 

2. Chiến lƣợc “Phãn ứng linh hoạt”: The flexible response strategy. 

3. Tham mƣu trƣỡng Lục qu}n Mỹ Maxwell Taylor đề ra chiến lƣợc 

n|y trong t{c ph}̃m The Uncertain Trumpet (Tiếng kèn ng}̣p ngƣ̀ng) do 

Nxb. Harper ở New York xu}́t bản năm 1959. Eisenhower không t{n 

th|nh nên Taylor xin nghỉ hƣu. Khi lên l|m Tỗng thống, Kennedy chọn 

chiến lƣợc “Phãn ứng linh hoạt”, mời Taylor l|m cô ́ v}́n qu}n sƣ̣ cho 

tỗng thống. 
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thƣ̣c hiện chiến lƣợc mới n|y, một mặt Mỹ duy trì v| ph{t triễn lƣ̣c 

lƣợng hạt nh}n chiến lƣợc l|m “cái mộc” che đơ̂ khi nỗ ra chiến tranh 

tỗng lƣ̣c với c{c nƣớc lớn trong phe xã hội chủ nghĩa; mặt khác , 

tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng quy ƣớc (gồm lƣ̣c lƣợng thông thƣờng và lƣ̣c 

lƣợng hạt nh}n chiến thu}̣t) l|m “lƣơ̂i kiếm” tiến công phong tr|o giải 

phóng d}n tộc. 

2. Bối cảnh Đông Dƣơng và tình hình miền Nam tƣ ̀ sau Hiệp 

định Genève đến năm 1961 

Tƣ̀ sau Hiệp định Genève năm 1954, nhƣ̂ng biến động ỡ ba nƣớc 

Đông Dƣơng đâ ãnh hƣỡng đến chính sách cũa Mŷ tại khu vƣ̣c này : 

Mỹ xem đƣờng lối trung l}̣p cũa hoàng th}n Sihanouk ỡ Campuchia l| 

có lợi cho C ộng sản nên cùng với hai chính phũ Bangkok và Sài Gòn 

tìm mọi c{ch để lật đổ Chính phủ Sihanouk . Mỹ cung cấp đôla v| vũ 

khí cho c{c tổ chức Khmer tự do của Sơn Ngọc Th|nh, T}̣p hợp Khmer 

d}n chũ cũa Sam Sary và nhóm qu}n sƣ̣ cũa Đáp Chuôn . Đêm 21-2-

1959, }m mƣu đão chính đễ l}̣p Chính phũ “Cộng hòa Campuchia” bị 

ph{ vỡ . Một phong trào chống Mŷ d}́y lên trong d}n chúng 

Campuchia. Tòa Đại sứ Mỹ ở Phnôm Pênh bị đập ph{. 

Ở Lào: Mỹ viện trợ cho Chính phủ Katay Sarôrít để xóa bỏ 

Hiệp định Genève. Bị phản đối, Katay phãi rút lui (4-7-1956), nhƣờng 

chô̂ cho Suvanna Phuma. 

Tƣ ̀ ng|y 31-7-1956, Thủ tƣớng Phuma v| Chủ tịch Mặt tr}̣n 

L|o yêu nƣớc Suphanuvông tiến h|nh đàm ph{n, ký Hiệp nghị 

Viêng Chăn, th|nh l}̣p Chính phủ liên hiệp hai ph{i ng|y 19-11-1957 do 

Phuma làm Thũ tƣớng , Suphanuvông và Phumi Vôngvichit (đại diện 

Mặt tr}̣n L|o yêu nƣớc) l|m Bộ trƣỡng. Trong cuộc b}̀u cƣ̃ bỗ sung 

ng|y 4-5-1958, 9 đại biễu Mặt tr}̣n Lào yêu nƣớc đƣợc b}̀u  v|o Quốc 

hội L|o. 

Lo sợ trƣớc việc Mặt tr}̣n Lào yêu nƣớc tham gia vào đời sống 

chính trị của đất nƣớc , Mỹ tìm c {ch lật đổ Chính phủ liên hiệp 
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(15-8-1958), l}̀n lƣợt đƣa Phủi Sananicon, rồi Abhay, sau đó Thao 

Somsanit và Phumi Nôsavẵn l}̣p chính phũ . Suphanuvông, 

Vôngvichit v| 14 c{n bộ cao c}́p kh{c của Mặt tr}̣n L|o yêu nƣớc bị 

băt́ giam (28-7-1959). Mƣời th{ng sau, trong đêm 23 rạng 24-5-1960, đƣợc 

nh}n d}n v| c{c binh sĩ yêu nƣớc giúp đơ̂, c{c ông vƣợt ngục  

th|nh công, vê ̀lại căn cƣ ́an to|n. 

Không chỉ nh}n d}n m| cả binh sĩ trong qu}n đội Viêng Chăn 

cũng chống Mỹ v| t}̣p đoàn Somsanit - Nôsavẵn. Ng|y 6-8-1960, 

một tiễu đoàn lính dù (do Koong Le chỉ huy) l|m đão chính, đƣa 

Phuma trỡ lại l|m Thủ tƣớng (17-8-1960). 

Đƣợc Mỹ chi viện, Nôsavăñ chiêḿ lại Viêng Chăn (13-12-1960), 

l}̣p chính phủ do Bun Ùm l|m Thủ tƣớng, Nôsavẵn l|m Phó Thủ 

tƣớng (22-12-1960). Phuma bỏ sang Phnôm Pênh tị nạn. 

Trong khi đó, lƣ̣c lƣợng vũ trang của Mặt tr}̣n L|o yêu nƣớc 

phối hợp với qu}n đội ph{i trung l}̣p (tƣ́c phe đão chính Koong Le) 

gi|nh nhiều thắng lợi trên các chiến trƣờng. Hai ph}̀n ba lânh thỗ với 

hơn một nƣ̃a d}n số nƣớc L|o đƣợc giải phóng. Ng|y 6-5-1962, 

qu}n của Bun Ùm th}́t bại thảm hại tại N}̣m Th|. 

Tình hình đó buộc Bun Ùm phải cƣ ̃ một ph{i đoàn tới C{nh 

Đồng Chum để cùng với hai ph{i đoàn của Mặt tr}̣n L|o yêu nƣớc và 

của ph{i trung l}̣p ký Hiệp nghị thƣ, cam kết ngƣ̀ng bắn v| lập  

Chính phủ liên hiệp dân tộc ba ph{i do Phuma l|m Thủ tƣớng, 

Suphanuvông v| Nôsavẵn l|m Phó Thủ tƣớng. Hơn một th{ng 

sau, tại Genève, đại diện 14 nƣớc ký Hiệp định bảo đãm nền độc l}̣p 

v| trung l}̣p của L|o (23-7-1962). 

Ở Nam Việt Nam , tình hình của chế đ ộ S|i Gòn ng|y c|ng xấu 

đi. Trỡ thành Tỗng thống thƣ́ 35 của nƣớc Mŷ , Kennedy vƣ̀a nh}̣n 

chƣ́c đâ nh}̣n đƣợc bãn báo cáo cũa thiếu tƣớng tình báo Edward 

Lansdale (mới tƣ̀ Sài Gòn trỡ về ): Việt Nam C ộng hòa “đang ỡ 

trong tình cãnh nguy ng}̣p ... Việt c ộng đang giƣ̂ thế chũ đ ộng và 

kiễm soá t ph}̀n lớn lânh thỗ tƣ̀ vùng rƣ̀ng núi ỡ cao nguyên phía 
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bắc S|i Gòn xuống Vịnh Th{i Lan ở phía nam, chỉ trƣ ̀vùng đô thị lớn 

S|i Gòn - Chợ Lớn”1. 

Ng|y 28-3-1961, Kennedy nh}̣n tiếp một bản b{o c{o kh{c của 

ng|nh tình b{o quốc gia Mỹ với nội dung: “Một thời kỳ cƣ̣c kỳ 

nguy kịch đối với Tỗng thống Ngô Đình Diệm và Việt Nam Cộng hòa 

đang nằm trƣớc mắt. Trong 6 th{ng qua, tình hình an ninh trong 

nƣớc tiếp tục x}́u đi v| ng|y nay đạt tới mƣ́c độ nghiêm trọng ... 

Hơn một nƣ̃a vùng nông thôn phía nam v| t}y nam S|i Gòn, cũng 

nhƣ một v|i vùng phía bắc, nằm dƣới sƣ ̣ kiễm so{t đ{ng  kê ̃ của 

cộng sản. Trong thƣ̣c tê,́ một v|i vùng đa ̂ tƣ ̀ chối quyền hạn cũa 

chính phủ [Ngô Đình Diệm] nếu không có lƣ̣c lƣợng vũ trang lớn lao 

ủng hộ. Lƣ̣c lƣợng Việt Cộng đang bao v}y Sài  Gòn v| mới đ}y đa ̂

bắt đ}̀u tiến s{t đô th|nh hơn”2. 

Th{ng 4-1961, tƣớng Lionel C. McGarr, Chỉ huy trƣỡng Ph{i bộ cố 

v}́n viện trợ Mỹ MAAG, từ S|i Gòn vê ̀ Washington b{o c{o: “Ngô 

Đình Diệm chỉ còn kiễm so{t 40% lãnh thỗ Nam Việt Nam”3. 

Bộ Tỗng tham mƣu qu}n đội S|i Gòn cũng thƣ̀a nh}̣n: “Tình 

hình hết sƣ́c nghiêm trọng. Hoạt động qu}n sƣ ̣của Việt cộng dƣới các 

hình thƣ́c đột kích, t}̣p kích, công đồn xảy ra liên tiếp. Đấu tranh 

chính trị ph{t triễn đến mƣ́c đáng lo ngại. Tƣ ̀ th{ng 9-1960 trỡ đi, 

lƣ̣c lƣợng vũ trang Việt cộng trên to|n miền Nam đa ̂ tăng tƣ̀ 2.200 

(1954) lên 7.800 (1960), chƣa kê ̃3.600 du kích”. 

Kennedy đƣ́ng trƣớc m ột sƣ̣ lƣ̣a chọn : hoặc ch}́p nh}̣n thua 

(rút lui khỏi Việt Nam để chế đ ộ Ngô Đình Diệm sụp đỗ nhƣ chế 

độ Batista ỡ Cuba hai năm trƣớc đó ); hoặc cố giƣ̂ hòa (trung l}̣p

___________ 

1. Stephen Pelz: “John F. Kennedy’s 1961 Vietnam War Decisions” 

(Nhƣ̂ng  quyết  định  của  J.  F.  Kennedy  năm  1961  về  chiến  tranh  Việt 

Nam), trong The United States and the Vietnam War (Nƣớc Mỹ v| chiến 

tranh Việt Nam) (nhiều t{c giả), Nxb. Garland, New York - London, 2000, 

tr. 301, 310. 

2, 3. The Pentagon Papers (T|i liêụ L}̀u Năm Góc), Nxb. Bantam Books, 

New York, 1971, tr. 86. 
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hóa miền Nam , l}̣p chính phũ  liên hiệp nhƣ ỡ nƣớc Lào láng giềng ); 

hoặc tìm c{ch thắng (đ}̃y mạnh can thiệp vũ trang, đánh bại chiến 

tranh du kích...). Kennedy chọn c{ch thƣ ́ ba. Trả lời c}u hõi  của 

phóng viên Đài Truyền hình NBC, Kennedy nói: “Tôi tin vào thuyết 

đôminô”1, theo đó nếu cuộc chiến tranh du kích ở miền Nam  Việt 

Nam thắng lợi, thì không chỉ chê ́độ th}n Mỹ ở S|i Gòn sụp  đỗ, m| 

cả Đông Nam [ cũng sẽ bị nhƣ̂ng ngƣời cộng sản kiểm so{t . Do 

đó, Kennedy quyết định ti ến h|nh chiến lƣợc “Chiến  tranh đặc 

biệt”2, (loại hình thƣ ́ ba trong 3 loại hình chiến tranh của chiến lƣợc 

“Phãn ứng linh hoạt”) để đánh bại cuộc chiến tranh du kích ở miền 

Nam, xem đ}y l| cuộc thƣ ̃ nghiệm đầu tiên trên thê ́ giới cho chiến 

lƣợc “Phãn ứng linh hoạt”. 

Theo Kennedy, trong chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” với 

công thƣ́c: “binh lính S|i Gòn + vũ khí Mỹ + cố v}́n Mỹ”, Mỹ chỉ cần 

đỗ đôla v|o chiến tranh m| không hao tỗn nhiều xƣơng m{u (cố v}́n 

Mỹ không trƣ̣c tiếp tham gia chiến đ}́u) m| v}̂n có thễ giƣ̂  miền 

Nam trong quỹ đạo của Mỹ. 

Song song với việc tiến hành chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” 

ở miền Nam , Kennedy còn cho mỡ m ột cuộc chiến tranh bí m}̣t 

chống nƣớc Việt Nam D}n chũ C ộng hòa nhƣ tung biệt kích , gi{n 

điệp ra miền Bắc đễ thu th}̣p tin tƣ́c tình báo , tuyên truyền chiến 

tranh t}m lý , qu}́y phá công cu ộc lao động hòa bình cũa nh}n d}n 

miền Bắc (nhiều l}̀n máy bay chỡ biệt kí ch bị bắn hạ trên b}̀u trời 

miền Bắc , chẵng hạn ngày 2-7-1961 một chiếc C .47 bị bắn rơi ở xã  

___________ 

1. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khứ : Tấn thãm kịch và nhƣ̂ng bài 

học về Việt Nam , Sđd, tr. 75. 5 năm trƣớc đó , ng|y 1-8-1956, Kennedy nh}̣n 

định : “Việt Nam là nền tãng cũa Thế giới tƣ̣ do ỡ Đông Nam Á . Nếu làn 

sóng đỏ của chủ nghĩa cộng sản tr|n v|o đ}y thì ph ần lớn ch}u [ sẽ bị đe 

dọa” . ( John F . Kennedy , “America’s stake in Vietnam” (Nguyên tắc cũa 

Mỹ ở Việt Nam ), trong Vital Speeches (Nhƣ̂ng bài diê̂n văn quan trọng ), 

t.22, tr. 617). 

2. Chiến tranh đặc biệt: Special warfare, còn gọi l| chiến tranh dƣới 

mƣ́c hạn chê ́hay chiến tranh ủy nhiệm (war by proxy). 
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Tô Hiệu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, to|n bộ nhóm biệt kích bị 

bắt sống). 

3. Kế hoạch Staley - Taylor và quốc sách ấp chiến lƣợc , xƣơng 

sống của chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” 

Trong khi chu}̃n bị một kê ́hoạch to|n diện hơn, phù hợp với nội 

dung chiến lƣợc to|n c}̀u mới, Kennedy tạm ch}́p nh}̣n “kế hoạch 

chống nỗi d}̣y” (CIP) đƣợc soạn thảo dƣới thời Eisenhower. 

Th{ng 3-1961, Kennedy l}̣p “Lƣ̣c lƣợng đặc nhiệm về Việt Nam”  

gồm đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Cơ quan tình b{o 

CIA, Cơ quan Quản trị hợp t{c quốc tê ́ ICA, Cục Thông tin Mỹ 

USIA v| Văn phòng Tỗng thống, do Thƣ ́ trƣỡng Bộ Quốc phòng  

Roswell L. Gilpatric c}̀m đ}̀u, để nắm tình hình Việt Nam va ̀đề xu}́t 

ý kiến với Tỗng thống. 

Ng|y 8-5-1961, Lƣc̣ lƣợng đăc̣ nhiêṃ trình lên Kennedy văn bản 

nhan đề “Một chƣơng trình h|nh động cho miêǹ Nam Viêṭ Nam”. 

Ng|y 11-5-1961, Kennedy thông qua Gi{c thƣ h|nh động vê ̀ an 

ninh quốc gia số 521, chu}̃n y h}̀u hết nhƣ̂ng đề nghị trên của Lƣ̣c 

lƣợng đặc nhiệm, tăng thêm 100 qu}n nh}n cho MAAG, đồng thời gƣ̃i 

400 lính Lƣ̣c lƣợng đặc nhiệm Mỹ sang miền Nam. 

a) Kê ́hoạch Staley - Taylor 

Ng|y 11-5-1961, Kennedy cƣ̃ Phó Tỗng thống Johnson qua Sài 

Gòn, ký với Ngô Đình Diệm bản Thông c{o chung (13-5-1961) cam 

kết ũng h ộ Ngô Đình Diệm chống lại cu ộc nỗi d}̣y cũa nh}n d}n 

miền Nam. 

Đê ̃ thƣ̣c hiện nhƣ̂ng cam kết đó, Kennedy gƣ̃i sang miền Nam 

một ph{i đoàn chuyên gia - do Tiến sĩ Eugene Staley (thuộc Viện 

nghiên cƣ́u Stanford) c}̀m đ}̀u - (tƣ ̀ng|y 14-6 đến ng|y 14-7-1961) để 

tìm hiễu tình hình tại chô̂ v| đề xu}́t một kê ́hoạch h|nh động. 

___________ 

1. National Security Action Memorandum, viết tắt l| NSAM (Gi{c 

thƣ của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ). Xem nguyên văn NSAM 52 

trong The Pentagon Papers, (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 126-127. 
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Cuối th{ng 7-1961, ph{i đoàn Staley trình lên tỗng thống một kế 

hoạch gồm ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1: tiến hành bình định miền Nam trong vòng 18 th{ng 

bằng c{c biện ph{p: l}̣p c{c ấp chiến lƣợc, tăng cƣờng qu}n đội Việt 

Nam Cộng hòa, tăng thêm số cố v}́n Mỹ ở miền Nam, ngăn chặn 

sƣ ̣ chi viện của miền Bắc cho lƣ̣c lƣợng du kích trong Nam bằng 

c{ch l}̣p hê ̣thống cƣ ́điễm dọc theo vùng phi qu}n sƣ,̣ biên giới phía 

t}y miền Nam v| tỗ chƣ́c tu}̀n tra dọc bờ biễn. 

Mặt kh{c, bắt đ}̀u tiến h|nh c{c hoạt động tình b{o gi{n điệp, biệt 

kích, chiến tranh t}m lý v| ph{ hoại trên lãnh thỗ miền Bắc. 

Giai đoạn 2: tiếp tục củng cố c{c kết quả của việc bình định, 

khôi phục kinh tê ́ ở miền Nam; đồng thời đ}̃y mạnh c{c hoạt 

động chống ph{ miền Bắc. 

Giai đoạn 3: tăng cƣờng qu}n sƣ ̣ v| ph{t triễn kinh tê ́ nhằm 

biến miền Nam th|nh một quốc gia gi|u mạnh theo hình ảnh Mỹ ở  

Đông Nam [. 

Tƣ ̀ ng|y 18-10 đến ng|y 3-11, Kennedy cƣ ̃ thêm một ph{i đoàn 

gồm c{c viên chƣć cao c}ṕ của Bộ Quốc phòng v| Bộ Ngoại giao - do 

tƣớng Maxwell Taylor (cố v}ń qu}n sƣ ̣của Tỗng thống) v| Walt W. 

Rostow (trợ lý của Tỗng thống vê ̀ an ninh quốc gia) d}n̂ đ}ù - sang 

miêǹ Nam để năḿ thêm tình hình. V|o cuối chuyêń đi, Taylor kiến 

nghị gƣĩ 8.000 lính Mỹ sang giúp chê ́độ Ngô Đình Diệm. 

Trên cơ sỡ các báo cáo cũa các phái đoàn Staley , Taylor và 

tham khão ý ki ến của B ộ trƣỡng Quốc phòng Robert McNamara , 

Bộ trƣỡng Ngoại giao Dean Rusk và các nh}n v}̣t chũ chốt khác 

trong chính phũ , Hội đồng An ninh quốc gia Mŷ soạn thão bãn 

Gi{c thƣ về h|nh đ ộng an ninh quốc gia số 111 (NSAM 111) nhan 

đề “Giai đoạn đ}̀u cũa Chƣơng trình Việt Nam” đƣợc Kennedy 

thông qua ngày 22-11-19611. Gi{c thƣ 111 l| bản tổng hợp có bổ 

sung các đề xu}́t cũa Staley và Taylor nên thƣờng đƣợc gọi  l| 

___________ 

1. Gi{c thƣ n|y thƣờng đƣợc gọi l| “Kế hoạch Staley - Taylor”. 
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Kê ́ hoạch Staley - Taylor. C{c nh| sƣ ̃ học Mỹ nhận định: “Nhƣ̂ng 

quyết định trong năm 1961 của Kennedy đ{nh dấu m ột bƣớc ngoặt  

nƣ̂a trong qu{ trình Mỹ dính líu v|o Việt Nam”1, thƣ̣c hiện cu ộc 

“Chiến tranh đặc biệt” chống c{ch mạng miền Nam. 

Chô̂ dƣ̣a chũ yếu cũa chiến lƣợc “ Chiến tranh đặc biệt” v}̂n là 

chính quyền v| qu}n đội S|i Gòn để Mỹ có thê ̃tiếp tục thƣ̣c hiện chũ 

nghĩa thƣ̣c d}n mới v| Kennedy có thê ̃ che gi}́u b|n tay x}m lƣợc 

của Mỹ khi tuyên bố trƣớc công lu}̣n: “... đó l| cuộc chiêń tranh của họ... 

Chúng ta có thê ̃ giúp họ, chúng ta có thê ̃ cung c}́p cho họ phƣơng 

tiện, chúng ta có thê ̃cƣ ̃các cô ́vấn, thê ́nhƣng bản th}n họ... phải tự 

gi|nh lấy chiến thắng từ tay những ngƣời cộng sãn”2. 

b) Quốc sách ấp chiến lƣợc 

Sau th}́t bại cũa chƣơng trình l}̣p khu dinh điền , khu trù m}̣t , 

tƣ̀ tháng 7-1961, Mỹ - Diệm tiến hành chƣơng trình }́p chiến lƣợc 

do trợ lý B ộ trƣỡng B ộ Ngoại giao Mỹ Roger Hilsman vạch ra . 

Theo yêu c}̀u cũa Mŷ , Chính phủ  Anh cƣ̃ m ột nhóm chuyên gia do 

Robert Thompson3
 c}̀m đ}̀u sang Sài Gòn tháng 7-1961 để giúp 

Ngô Đình Diệm triễn khai chƣơng trình }́p chiến lƣợc theo kinh 

nghiệm chống cu ộc nỗi d}̣y cũa du kích Mâ Lai . Đầu năm 1962, 

sau khi phê duyệt c hƣơng trình }́p chiến lƣợc , Mỹ - Diệm thành 

l}̣p hệ thống chĩ đạo r}́t đặc biệt cho chƣơng trình này : ở Trung 

ƣơng l}̣p Ũy ban liên b ộ đặc trách }́p chiến lƣợc (3-2-1962) gồm Bộ 

Quốc phòng , Bộ Nội vụ , Tỗng nha cãnh sát quốc gia , Nha chiến 

tranh t}m lý ... do Ngô Đình Nhu chũ trì . Ủy ban liên b ộ có hệ 

thống chĩ đạo dọc tƣ̀ trung ƣơng xuống tĩnh , huyện. Bộ chỉ huy

___________ 

1. George C. Herring: America’s Longest War (Cuộc chiến d|i nh}́t của 

Mỹ), Nxb. McGraw - Hill, New York, 1996, tr. 93-94. 

2. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khƣ́: Tấn thảm kịch và nhƣ̂ng bài học về 

Việt Nam, Sđd, tr. 73. 

3. Kế hoạch Ch}u thô ̃ (The Delta Plan) do Robert Thompson, chuyên 

gia chống cuộc nỗi d}̣y của du kích Mã Lai, soạn thảo l| cơ sỡ của chƣơng 

trình ấp chiến lƣợc. 
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MAAG của Mỹ có “Phòng ấp chiến lƣợc”, Tòa Đại sƣ ́Mỹ có “Ũy ban 

viện trợ ấp chiến lƣợc” do Trueheart l|m Chủ tịch. Ng|y 17-4-1962, 

chƣơng trình n|y đƣợc Mỹ - Diệm n}ng lên th|nh “quốc sách” . 

Nhƣ v}̣y, chủ trƣơng ấp chiến lƣợc có sƣ ̣ phối hợp chỉ huy r}́t  t}̣p 

trung của Mỹ v| chính quyền S|i Gòn, l| xƣơng sống của chiến lƣợc 

“Chiến tranh đặc biệt” (tƣ ̀ chủ trƣơng thí điễm năm 1961, qua 

thƣ̣c tê ́ thƣ̣c hiện, đến x{c định th|nh “quốc s{ch” v| triển khai đại 

tr| năm 1962). 

Nội dung “Quốc s{ch ấp chiến lƣợc” có m}́y điễm đáng chú ý 

nhƣ sau: 

1. Ấp chiến lƣợc đƣợc kho{c một c{i vỏ “triết thuyết”, l| sƣ̣ 

phối hợp giƣ̂a thuyết “pháp trị” v| “nh}n vị”, gọi l| “cộng đồng 

đồng tiến, cải thiện d}n sinh” m| mục đích chính l| t{ch lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng ra khỏi d}n, thực ch}́t l| {p dụng chính s{ch kềm kẹp 

bằng lu}̣t lê ̣ph{t xít đi đôi với lƣ̀a mị bằng một số chính s{ch kinh tế - 

xã hội thƣ̣c thi ở ấp chiến lƣợc. 

2. Việc thƣ̣c thi “Quốc s{ch ấp chiến lƣợc” không còn l| một kế 

hoạch riêng rẽ nhƣ trƣớc m| c}̀n huy động to|n lƣ̣c, tiến công toàn 

diện v|o cơ sỡ hạ t}̀ng nông thôn, trong đó chô̂ dƣ̣a chủ yếu là  lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ.̣ 

3. Qu{ trình x}y dƣ̣ng ấp chiến lƣợc l| qu{ trình “chiến tranh 

t}m lý”, l|m cho ngƣời d}n căm thù cộng sản, tƣ ̣ nguyện đƣ́ng về 

phía quốc gia để chống cộng, theo phƣơng ch}m “chinh phục tr{i tim 

v| khối óc ngƣời nông d}n”, với mƣu đồ “l}́y d}n để chiếm đ}́t , 

chƣ ́không phải chiếm đ}́t để giƣ̂ d}n” nhƣ trƣớc đ}y. 

Chính quyền S|i Gòn chia ra ba loại vùng, {p dụng biện ph{p gom 

d}n, “tát” d}n, l}̣p ấp chiến lƣợc kh{c nhau: 

1. Vùng đô thị v| ven đô thị: chúng l|m h|ng r|o tại chô̂ để v}y 

qu}̀n chúng lại th|nh khóm hoặc ấp chiến lƣợc, không phải tổ chƣ́c 

h|nh qu}n quy mô lớn để gom d}n. 

2. Vùng nông thôn tranh ch}́p: chúng tỗ chƣ́c nhiều cuộc c|n 

quét, kết hợp gom d}n ra vùng ven quốc lộ, l}̣p ấp chiến lƣợc dọc theo 

trục lộ. 
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3. Vùng giải phóng: chúng đốt, ph{ nh|, dùng bạo lƣ̣c cƣơ̂ng 

bƣ́c qu}̀n chúng chỡ bằng trƣ̣c thăng, xe lội nƣớc gom d}n v|o ấp 

chiến lƣợc theo quy hoạch trƣớc. 

“Trong thƣ̣c tê,́ chƣơng trình ấp chiến lƣợc l| cƣ̣c kỳ t|n bạo với 

r|o cao h|o s}u không kh{c m}́y c{c trại tập trung. Nông d}n buộc 

phải bỏ nh| cửa ru ộng vƣờn đễ đến nhƣ̂ng nơi định cƣ mới , có lúc 

r}́t xa nơi ở cũ, trong lúc trợ c}́p tiền nong v| v}̣t tƣ đƣợc nêu ra để 

thu hút d}n thƣờng l| không tƣơng thích. Nông d}n cûng  bị 

cƣơ̂ng bƣć lao động l|m h|ng r|o phòng thủ”1. 

Nh| sƣ ̃ học Bernard Fall sau khi đi thăm nhiêù ấp chiêń lƣợc, 

nh}ṇ xét: “Viêc̣ kiêm̃ so{t ra v|o - chìa khóa của to|n bộ hệ thống - 

khiêń cho ấp chiêń lƣợc mang d{ng d}ṕ một “traị giam giƣ”̂ hơn l| 

một cộng đồng kinh tê ́ v| xã hội h|i hòa”2
 nhƣ Mỹ - Diêṃ tuyên 

truyền. Phóng viên b{o Wall Street Journal của Mỹ cũng viết: “Đi 

thăm một ấp chiêń lƣợc ta có cảm tƣỡng v|o một “traị tù binh””3. 

Nhìn chung khi triễn khai kê ́ hoạch Staley - Taylor v| quốc 

s{ch ấp chiến lƣợc thì chính quyền S|i Gòn đa ̂ tăng cƣờng đƣợc lƣ̣c 

lƣợng vũ trang chính quy, đƣa lƣ̣c lƣợng địa phƣơng, bảo an, d}n 

vê,̣ thanh niên chiến đ}́u đãm tr{ch nhiệm vụ chiếm đóng, tăng 

khả năng cơ động của qu}n chính quy, với sƣ ̣ yễm trợ của vũ khí, 

phƣơng tiện chiến tranh mới của Mỹ tiến công lƣ̣c lƣợng cách mạng 

với thủ đoạn “bũa lƣới phóng lao”, “phƣợng ho|ng vồ mồi” , “trên 

đe dƣới búa”, “sóng tình thƣơng” (vùng sông nƣớc miền  T}y v| 

miền Trung Nam Bộ), trong đó chiến thu}̣t “t}n kỳ” của  Mỹ lợi hại 

nh}́t đa ̂g}y khó khăn cho phía c{ch mạng lúc b}́y giờ l| “trƣ̣c thăng 

v}̣n” v| “thiết xa v}̣n”. 

___________ 

1. Mark  Curtis:  Unpeople  -  Britain’s  Secret  Human  Rights  Abuses 

(Không hợp lòng d}n - Nhƣ̂ng lạm dụng bí m}̣t về quyền con ngƣời của 

nƣớc Anh), Nxb. Vintage, London, 2004, trích dịch trong Về cuộc chiến 

tranh của Mỹ ở Việt Nam..., Sđd, tr. 50. 

2, 3. Bernard Fall: Les deux Vietnam (Hai Việt Nam), Sđd, tr. 433. 
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c) Các bƣớc triễn khai cụ thê ̃

Kê ́ hoạch Staley - Taylor có ba nội dung chủ yếu sau: củng cố 

chính quyền (Nam Việt Nam), tăng cƣờng qu}n đội S|i Gòn v| 

tiến h|nh bình định bằng chính s{ch ấp chiến lƣợc. 

- Củng cô ́chính quyền Sài Gòn. 

Ng|y 9-4-1961, cuộc b}̀u cƣ̃ tổng thống v| phó tổng thống nhiệm  

kỳ 2 (1961-1966) đƣợc tỗ chƣ́c có sƣ ̣ tham dƣ ̣ của ba liên danh1. 

Liên danh Ngô Đình Diệm - Nguyê̂n Ngọc Thơ đắc cƣ.̃ 

Tuy v}̣y, ở S|i Gòn có 732.000 cƣ ̃ tri nhƣng Ngô Đình Diệm chĩ 

đƣợc 354.000 phiêú, nghĩa l| chƣa đƣợc 50%2, điều đó cho th}́y uy tín 

của Ngô Đình Diệm sa sút nghiêm trọng. Mỹ l| nƣớc đ}̀u tiên  lên 

tiếng hoan hô kết quả cuộc b}̀u cƣ.̃ 12 ng|y sau, Phó Tỗng thống Mŷ 

Lyndon Johnson sang Sài Gòn , mang theo thƣ cũa Kennedy hƣ́a hẹn 

đ}̃y mạnh viện trợ cho Ngô Đình Diệm. Phạm Huy Cơ, một trong 

nhƣ̂ng ngƣời c}̀m đ}̀u Đãng D}n chủ đang sống lƣu vong ở Ph{p, 

gọi cuộc b}̀u cƣ ̃ n|y l| một “trò hề”, cho rằng  “cuộc b}̀u cƣ ̃ n|y 

đƣợc xếp đặt tƣ ̀ trƣớc v| gian xảo, nó không  bao giờ có thê ̃ l|m 

cho vị thê ́của ngƣời đƣợc b}̀u trỡ nên vƣ̂ng chắc hơn”3. 

Sau cuộc b}̀u cƣ̃ , Ngô Đình Diệm tiến hành cãi tỗ chính phũ , 

trong đó Ngô Đình Diệm là Tỗng thống kiêm B ộ trƣỡng B ộ Quốc 

phòng , đặt thêm 3 bộ trƣỡng đặc nhiệm phối hợp an ninh , kinh tế 

v| văn hóa - xã h ội, l}̣p thêm 2 bộ Công d}n vụ và Cãi tiến nông 

thôn. Một nƣ̃a số b ộ trƣỡng là ngƣời mới . Mỹ gửi nhiều chuyên gia 

về các lînh vƣ̣c hành chính , kinh tế , kỹ thuật sang l|m cố vấn . Ngô 

Đình Diệm l}̣p 2 tỉnh mới l| Chƣơng Thiện (24-12-1961 ) v|

___________ 

1. Liên danh I : Ngô Đình Diệm - Nguyê̂n Ngọc Thơ ; liên danh II: 

Nguyê̂n Đình Quát - Nguyê̂n Thành Phƣơng ; liên danh III : Hồ Nhƣ̣t T}n 

- Nguyê̂n Thế Truyền . Số phiế u và tỹ lệ ph}̀n trăm cũa ba liên danh đƣợc 

công bố ngày 23-4-1961 l}̀n lƣợt nhƣ sau : 5.997.927 (89,2%); 268.668 (4%); 

457.125 (6,8%). 

2, 3. Bernard Fall: Les deux Vietnam (Hai Viêṭ Nam), Sđd, tr. 318, 319. 
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H}̣u Nghîa1
 (14-10-1963) để khống chế c{c vùng căn cứ kh{ng chiến  

cũ U Minh v| Đồng Th{p Mƣời. 

- Tăng cƣờng quân đội Sài Gòn và nhân viên quân sƣ̣ Mỹ ở miêǹ Nam. 

Chính quyền S|i Gòn r{o riết bắt lính v| kéo d|i thời gian 

“qu}n dịch” để tăng cƣờng qu}n đội S|i Gòn, đồng thời th|nh l}̣p và 

ho|n chỉnh c{c qu}n binh chủng: 

Lục qu}n: tƣ ̀136.000 qu}n (1960) tăng lên 196.357 qu}n (1963).  

Không qu}n: tƣ ̀4.600 qu}n (1960) tăng lên 5.817 qu}n (1963).  

Hải qu}n: tƣ ̀4.300 qu}n (1960) tăng lên 6.595 qu}n (1963). 

Thủy qu}n lục chiến: tƣ̀ 2.000 qu}n (1960) tăng lên 5.281 qu}n 

(1963). 

Bảo an: tƣ ̀49.000 qu}n (1960) tăng lên 75.909 qu}n (1963).  

D}n vê:̣ tƣ ̀48.000 qu}n (1960) tăng lên 95.828 qu}n (1963)2. 

Ngô Đình Diệm đa ̂ x}y dƣ̣ng binh chủng “biệt động qu}n” 

thuộc Bộ Tỗng tham mƣu l|m lƣ̣c lƣợng cơ động nòng cốt để đối phó 

với c{c cuộc nỗi d}̣y của lƣ̣c lƣợng c{ch mạng (th{ng 2-1960, riêng 

Nam Bộ có 65 đại đội biệt động qu}n với qu}n số 8.629 tên). 

Trong năm 1962, chính quyền S|i Gòn th|nh l}̣p thêm 2 sƣ 

đoàn bộ binh (Sƣ đoàn 9 ng|y 1-1-1962 v| Sƣ đoàn 25 ng|y 1-7-

1962), đƣa số sƣ đoàn bộ binh tƣ ̀ 7 lên 9. Ngo|i ra, l}̣p thêm 1 tiễu 

đoàn dù v| 2 tiễu đoàn thủy qu}n lục chiến, n}ng số tiễu đoàn dù 

tƣ ̀5 lên 6 v| số tiễu đoàn thủy qu}n lục chiến tƣ ̀2 lên 4. 

Riêng tại Nam B ộ, để bảo vệ “thủ đô” S|i Gòn , nơi đóng nhiều 

cơ quan trọng yếu cũa cã Mŷ và Ngô Đình Diệm , chính 

___________ 

1. Tỉnh Chƣơng Thiện (tên cũ l| tỉnh Rạch Gi{) gồm 5 qu}̣n, huyện: 

Đức Long, Kiên Hƣng, Kiên Long, Kiến Thiện v| Long Mỹ; H}̣u Nghĩa 

gồm một ph}̀n tỉnh T}n An cũ, Chợ Lớn cũ, Thủ D}̀u Một cũ, gồm c{c 

qu}̣n, huyện: Củ Chi, Đức Hòa, Đức Huệ v| Trảng B|ng... 

2.  Số  liệu  năm  1960  dƣ̣a  theo  Spencer  C.  Tucker  (Chủ  biên): 

Encyclopedia of the Vietnam War (Tƣ̀ điễn B{ch khoa về chiến tranh Việt 

Nam), Nxb. ABC-CLIO, Calfornia, 1998, t.2, tr. 526; sô ́liệu năm 1963 theo Bộ 

Ngoại giao Mỹ: Foreign Relations of the United States 1961-1963 (Quan hệ đối  

ngoại của Mỹ 1961-1963), t.3, t|i liệu sô ́26. 
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quyền S|i Gòn bố trí đến 4 (trong tỗng số 9) sƣ đoàn: Sƣ đoàn 5 (ở 

Biên Hòa), Sƣ đoàn 7 (ở Mỹ Tho), Sƣ đoàn 9 (ở Sa Đéc) v| Sƣ đoàn 

21 (ở Bạc Liêu), chƣa kê ̃ 100% lƣ̣c lƣợng tỗng trù bị chiến lƣợc  

(gồm dù, thủy qu}n lục chiến) v| nhiều đơn vị thuộc c{c qu}n , 

binh chủng (hải qu}n, không qu}n, ph{o binh, thiết gi{p...) đóng ở 

S|i Gòn v| vùng l}n c}̣n. Qu}n của chính quyền S|i Gòn đóng  ở 

Nam Bộ chiếm tƣ ̀một nƣ̃a trỡ lên tỗng qu}n số to|n miền Nam: chủ 

lƣ̣c: 99.000 qu}n (tỷ lệ : 50%), bảo an : 40.000 qu}n (tỷ lệ : 50,6%), d}n 

vê:̣ 42.000 qu}n (tỷ lê:̣ 54,5%). 

Do tình hình sa sút nghiêm trọng của chê ́độ Ngô Đình Diệm ỡ 

miêǹ Nam, qu}n đội S|i Gòn dù có tăng nhanh vê ̀ số lƣợng 

nhƣng ch}t́ lƣợng v}n̂ yêú cho nên Mỹ phải đƣa thêm lƣc̣ lƣợng vû 

trang Mỹ v|o Nam Viêṭ Nam. Kennedy cho tăng qu}n Mỹ nhiều đợt. 

Qu}n Mỹ tƣ ̀900 v|o cuối năm 1960 lên 3.200 (cuối năm 1961), sau đó 

tiêṕ tục tăng lên 11.300 (cuối năm 1962) v| 16.733 (th{ng 10-1963). 

Chỉ trong 34 th{ng c}m̀ quyền, Kennedy đa ̂ tăng số lính Mỹ ở miêǹ 

Nam lên g}ṕ 12,5 l}̀n. Số lính Mỹ n|y không chỉ l|m công viêc̣ cố 

v}ń v| huấn luyêṇ qu}n sƣ ̣ cho qu}n đội S|i Gò n m| còn đƣợc 

Kennedy công khai giao nhiêṃ vụ “yêm̃ trợ chiến đ}́u” v| trong 

nhiêù trƣờng hợp, trƣc̣ tiêṕ tham chiêń (nhƣ phi công Mỹ l{i m{y 

bay ném bom). Ngo|i ra, Mỹ còn l}p̣ nhiều săć lính mới. Ng|y 11-5-

1961, Kennedy đƣa sang miêǹ Nam 400 lƣ̣c lƣợng đăc̣ biêṭ Mỹ (lƣc̣ 

lƣợng chuyên vê ̀ chống c{c cuộc nỗi d}̣y) để th|nh l}p̣ lƣc̣ lƣợng 

đăc̣ biêṭ của Ngô Đình Diệm. Năm 1963, lƣc̣ lƣợng đăc̣ biêṭ n|y đa ̂

có 12.000 qu}n1
 đóng đồn dọc theo biên giới phía t}y của miêǹ Nam, 

thƣờng xuyên tỗ chƣć c{c cuộc th{m s{t, phục kích... Th{ng 2-1962, 

Mỹ l}p̣ thêm c{c to{n D}n sƣ ̣phòng vệ2
 do cơ quan tình b{o Mỹ CIA 

hu}ń luyện, trang bị v| trả lƣơng. 

___________ 

1. Tƣ̀ điễn bách khoa quân sƣ̣ Việt Nam, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 

1996, tr. 492. 

2. Civilian Irregular Defense Group, viêt́ tắt CIDG. 
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Trong thời gian n|y, Cơ quan tình b{o Mỹ cũng phải x{c nh}̣n là 

sƣ ̣ chi viện của miền Bắc cho cuộc kh{ng chiến trong miền Nam lúc  

n|y l| không nhiều, hoạt động của du kích ở Nam Bộ dƣ̣a chủ yếu v|o 

con ngƣời v| vũ khí tại chô̂. C{n bộ, chiến sĩ tƣ ̀miền Bắc vào  đƣợc 

ƣớc đoán chỉ chiếm tƣ ̀ 10% đến 20% lƣ̣c lƣợng, vũ khí sử  dụng 

trong Nam chủ yếu l| vũ khí tƣ ̣ tạo hay vũ khí l}́y của Ph{p (trƣớc 

năm 1954) v| của Mỹ (sau năm 1954)1. 

Tuy v}̣y, để biện bạch cho việc Mỹ đang (v| sẽ) can thiệp 

qu}n sƣ ̣ ng|y c|ng nhiều v|o Việt Nam, ng|y 25-9-1961 Kennedy 

tuyên bố trƣớc Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng “Sƣ ̣x}m lƣợc cũa 

Bắc Việt Nam đặt ra một mối đe dọa cho hòa bình ở L|o v| Nam  

Việt Nam”2. Ng|y 8-12-1961, Bộ Ngoại giao Mỹ cho công bố cuốn  

S{ch Trắng nhan đề “Một mối đe dọa đối với hòa bình: Nô ̂ lƣ̣c cũa  Bắc 

Việt Nam xâm lƣợc Nam Việt Nam”. 

Do số qu}n nh}n Mỹ ở Nam Việt Nam tăng, nhiệm vụ có thay đỗi 

nên Kennedy cho l}̣p Bộ Tƣ lệnh viện trợ qu}n sƣ ̣ Mỹ ở Nam Việt  

Nam MACV3, một tỗ chƣ́c đƣợc tƣớng Maxwell Taylor xem “g}̀n 

nhƣ một hành dinh tác chiến tại chiến trƣờng” 4. Tƣ lệnh MACV  l| 

một viên tƣớng bốn sao (đại tƣớng), Paul Harkins, tƣ̀ng chĩ huy c{c 

sƣ đoàn bộ binh số 45 v| 24 của Mỹ trong chiến tranh Triều  Tiên, 

nguyên l| Phó Tƣ lệnh kiêm Tham mƣu trƣỡng Qu}n đội Mŷ ỡ Thái 

Bình Dƣơng . Trong bộ tƣ lệnh MACV , ngo|i Harkins  còn có tới 22 

viên tƣớng Mỹ. 

Ng|y 2-6-1962, Ủy hội quốc tế giám sát và kiễm soát việc thi hành 

Hiệp định Genève (gồm ]́n Đ ộ, Ba Lan và Canada ) gƣ̃i báo cáo đặc 

biệt cho Liên Xô và Anh (hai đồng chũ tịch Hội nghị Genève năm 1954 

___________ 

1, 2. Stephen Pelz: “John F.Kennedy's 1961 Vietnam War Decisions”, 

Sđd, tr. 317. 

3. Military Assistance Command in Vietnam. Ph{i bộ cô ́ v}́n viện trợ 

qu}n sƣ̣ MAAG tiếp tục l|m nhiệm vụ cô ́v}́n v| hu}́n luyện cho qu}n đội Sài 

Gòn, đến th{ng 5-1964 thì giải thễ v| s{p nh}̣p v|o MACV. 

4. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 104. 
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vê ̀Đông Dƣơng): “Việc th|nh l}̣p Bộ chỉ huy viện trợ qu}n sƣ ̣Mỹ ở 

Nam Việt Nam và việc đƣa vào đ}y m ột số lớn nh}n viên qu}n sƣ̣ 

Mỹ (qu{ số lƣợng của Ph{i đo|n MAAG lúc ký Hiệp định Genève ) 

chẵng kh{c gì một liên minh qu}n sƣ ̣ thƣ̣c tê ́ [giƣ̂a Mỹ v|  chính 

phủ S|i Gòn] m| điều 19 của Hiệp định Genève đa ̂ngăn c}́m”1. Phản 

đối của Ủy hội quốc tê ́ gi{m s{t v| kiễm so{t Hiệp định Genève bị 

Mỹ phớt lờ. 

Mỹ cũng vận đ ộng Chính phũ Australia (Úc) cƣ̃ một phái đoàn  

qu}n sƣ ̣ sang miền Nam để hu}́n luyện cho qu}n đội S|i Gòn  vê ̀

chiến tranh chống du kích. Ng|y 3-8-1962, đợt đ}̀u gồm 30 sĩ quan 

Australia đến S|i Gòn. 

Một khối lƣợng lớn vũ khí v| phƣơng tiện chiến tranh tối t}n đỗ 

v|o miền Nam. Đặc biệt, Mỹ viện trợ nhiều m{y bay lên thẵng (loại 

chỡ qu}n CH.47 v| loại vũ trang UH.1), m{y bay ném bom, m{y bay 

chiến đ}́u, xe tăng, xe bọc thép lội nƣớc M.113, tiễu đĩnh cao tốc, m{y 

truyền tin, phƣơng tiện v}̣n tải,... nhằm tăng hỏa lƣ̣c yễm trợ v| tính 

cơ động cho qu}n đội S|i Gòn để thƣ̣c hiện c{c chiến thu}̣t “trƣ̣c 

thăng v}̣n”, “thiết xa v}̣n”. 

Mỹ v| chính quyền S|i Gòn tăng c{c phi vụ không qu}n để 

th{m s{t vùng biên giới, ném bom nhƣ̂ng nơi ph{t hiện hoặc tình 

nghi có qu}n Giải phóng (trong năm 1963, có tới 2.985 phi vụ 

nhằm mục đích n|y). 

Đê ̃ ngăn chặn đƣờng tiếp tê ́ trên biễn tƣ ̀miền Bắc v|o, t|u của 

hải qu}n S|i Gòn ng|y đêm tu}̀n tiê̂u dọc 700 km bờ biễn Nam  

Bộ, trong khi 600 giang thuyền kiễm tra c{c dòng sông 24/24 giờ. 

Ngo|i ra, còn có t|u thuyền của Hạm đội số 7 của Mỹ hoạt động 

ngo|i khơi biễn Đông. 

Kennedy cûng bắt đ}̀u cho sƣ̃ dụng các hóa ch}́t diệt cõ và làm 

rụng l{ c}y nhằm hủy diệt mùa m| ng trong vùng giãi phóng và 

l|m rụng l{ ở những khu rừng rậm bị nghi l| nơi đóng qu}n hay 

___________ 

1. Lƣu Văn Lợi - Nguyê̂n Anh Vũ: Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ 

trƣớc Hội nghị Paris, Viện Quan hệ quốc tế xu}́t bãn , H| Nội, 1990, tr. 54. 
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h|nh lang di chuyễn của qu}n Giải phóng, tạo ra nhƣ̂ng vùng“trắng” 

v| nhƣ̂ng tuyến ngăn c{ch giƣ̂a lƣ̣c lƣợng hai bên1. 

- Tô ̃chƣ́c lại chiến trƣờng. 

Ng|y 13-4-1961, Mỹ - Diệm giải thể các quân khu (đâ có tƣ̀ thời 

Ph{p - Bảo Đại), chia miền Nam th|nh ba vùng chiến thu}̣t2. To|n 

Nam Bộ l| Vùng chiến thu}̣t 3. Đến ng|y 1-1-1963, Nam Bộ lại 

đƣợc chia l|m hai: Vùng chiến thu}̣t 3 (miền Đông Nam Bộ) v| 

Vùng chiến thu}̣t 4 (miền T}y Nam Bộ), mô̂i vùng do 1 qu}n đoàn 

(gồm tƣ ̀2 đến 4 sƣ đoàn) đãm tr{ch. 

Dƣới vùng chiến thu}̣t là các khu chiến thu}̣t (gồm nhiều tĩnh ), 

tiễu khu (tƣơng ƣ́ng với tĩnh), chi khu (tƣơng ƣ́ng với qu}̣n/huyện). 

Vùng chiến thuật 3 gồm: 

- Khu chiến thu}̣t 31 (có c{c tiễu khu: T}y Ninh, H}̣u Nghĩa, 

Long An). 

- Khu chiến thu}̣t 32 (có c{c tiễu khu: Bình Dƣơng, Bình Long, 

Phƣớc Long). 

___________ 

1. Chiến dịch rải ch}́t độc gọi l| “ch}́t diệt cỏ” (herbicide) v| l|m rụng l{ 

c}y (defoliant) n|y kéo d|i 10 năm, tƣ̀ 1961 - 1971 (đĩnh cao l| năm 1967, 1968, 

1969). Qu}n đội Mỹ đâ rải hơn 100 triệu lít có 17 loại ch}́t độc (tƣơng đƣơng 

91 triệu kg), trong đo ́ ch}́t đƣợc dùng nhiều nh}́t l| một hô̂n hợp cũa  hai 

ch}́t 2,4-D v| 2,4,5-T với m}̣t hiệu “ch}́t m|u cam” (60% tỗng số hóa  ch}́t 

đƣợc dùng). Đ}y l| ch}́t đặc biệt nguy hiễm vì có chƣ́a ch}́t dioxine, một 

ch}́t cƣ̣c độc m| chỉ c}̀n một ph}̀n triệu của gam cho 1 kg c}n nặng của 

sinh v}̣t, đâ có thễ giết chết súc v}̣t thí nghiệm. C{c nh| khoa học thế giới tính 

ra Nam Việt Nam đâ phải hƣ́ng chịu 170 kg dioxine (có nơi ghi hơn 300 kg). 

C{c hóa ch}́t n|y không chỉ ph{ hủy môi trƣờng thiên nhiên m| còn g}y h}̣u 

quả nghiêm trọng v| l}u d|i cho con ngƣời (l|m biến  loạn thễ nhiê̂m sắc, 

g}y ung thƣ, đẽ non, s}̃y thai, g}y dị t}̣t ở b|o thai, v.v.). Xem: Tƣ̀ điễn bách 

khoa quân sƣ̣ Việt Nam, Sđd, tr. 138. 

2. Ng|y 26-11-1962, Mỹ - Diệm nh}̣p 5 tỉnh Cƣ̣c Nam Trung Bô ̣ (thuộc 

Khu chiến thu}̣t 23 của Vùng chiến thu}̣t 2) v|o Khu chiến thu}̣t 31 của 

Vùng chiến thu}̣t 3. Đến năm 1964, trả lại cho Vùng chiến thu}̣t 2 nhƣ cũ. 
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- Khu chiến thu}̣t 33 (có c{c tiễu khu: Biên Hòa, Long Kh{nh, 

Phƣớc Tuy, Bình Tuy). 

- Biệt khu Thủ đô (gồm S|i Gòn v| Gia Định). 

Vùng chiến thuật 4 gồm: 

- Khu chiến thu}̣t Tiền Giang (có c{c tiễu khu: Định Tƣờng, Gò 

Công, Kiến Tƣờng, Kiến Hòa)1. 

- Khu chiến thu}̣t 41 (có c{c tiễu khu: Vĩnh Long, Tr| Vinh, 

Kiến Phong, Sa Đéc, An Giang, Ch}u Đốc). 

- Khu chiến thu}̣t 42 (có c{c tiễu khu: Phong Dinh, Chƣơng 

Thiện, Ba Xuyên, Kiên Giang v| An Xuyên). 

Đê ̃ tăng cƣờng kềm kẹp v| đàn {p d}n chúng, chính quyền Sài 

Gòn cải tỗ ng|nh cảnh s{t quốc gia, l}̣p Tỗng nha cảnh s{t quốc  

gia (27-6-1962) v| 7 Nha cảnh s{t quốc gia (2-7-1963), trong đó có 4 

Nha ở Nam Bộ (Nha Miền Đông, Nha Tiền Giang, Nha H}̣u Giang 

v| Nha Đô th|nh S|i Gòn); củng cố c{c ty v| chi cảnh s{t quốc gia ở 

c{c tỉnh, huyện. Ng|nh cảnh s{t đƣợc qu}n sƣ ̣hóa, trƣ̣c thuộc Tỗng 

Tƣ lệnh l| Tỗng thống Việt Nam Cộng hòa. 

III. ĐÁNH THẮNG MỘT BƢỚC 

CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” 

1. Đánh bại kê ́hoạch Staley - Taylor (1961-1962) 

Ngay trong nhƣ̂ng tháng đ}̀u năm 1961, ph{t huy khí thế Đồng  

khỡi, qu}n d}n Nam Bộ - Cƣ̣c Nam Trung Bộ đa ̂chủ động tiến hành 

nhiều cuộc tiến công chống kế hoạch cũa lƣ̣c lƣợng đặc nhiệ m Mỹ - 

Diệm, giằng co giƣ ̂thê ́l|m chủ. Tiêu biễu có nhƣ̂ng tr}̣n sau: 

Ng|y 15-5-1961, qu}n Giãi phóng đồng thời tiến công hai qu}̣n 

Di Linh (tỉnh L}m Đồng ) v| quận Đơn Dƣơng (tỉnh Tuyên Đức ).

___________ 

1. Tƣ̀ ng|y 1-11-1963, Khu chiến thu}̣t Tiền Giang thuộc Vùng chiến 

thu}̣t 3. 
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Công trƣờng Đa Nhim (qu}̣n Đơn Dƣơng) đƣợc xem l| “một khu 

vƣ̣c nỗi tiếng an to|n, chỉ thua thủ đô S|i Gòn”1, bị t}́n công, qu}̣n 

trƣỡng qu}̣n Đơn Dƣơng bị bắt sống. 

Tại C| Mau, du kích xã Phong Lạc dùng súng tƣ ̣tạo bắn đoàn tàu 

kéo x| lan chỡ h|ng tiếp tê ́ cho chi khu Rạch R{ng, đồng thời cho  

ngƣời bơi ra giƣ̂a sông cắt d}y kéo x| lan, thu đƣợc 2 x| lan, trong 

đó có 1 chiếc chỡ đ}̀y gạo. 

Bốn ng|y sau, tiễu đoàn U Minh chủ lƣ̣c tỉnh C| Mau diệt đồn Xâ 

Thình, thu to|n bộ vũ khí, ng|y hôm sau phục kích đoàn t|u 4 chiếc 

đi cƣ́u viện trên sông C{i T|u. C{c chiến sĩ Giải phóng bắn chìm  2 

chiếc, 2 chiếc còn lại xin h|ng. Ngay trong đêm, bộ đội v| nh}n d}n 

đ}̃y 2 chiếc t|u chiến lợi ph}̃m vê ̀kinh Ba Tỉnh. 

Chiêń thắng vang dội nh}t́ trong năm 1961 l| trâṇ Phƣớc Thành. 

Phƣớc Th|nh c{ch S|i Gòn hơn 80 km, l| tỉnh mới th|nh l}̣p 

(23-1-1959) để khống chê ́ cƣ̃a ngõ v|o chiến khu Đ, l|m b|n đạp 

xu}́t ph{t cho c{c cuộc h|nh qu}n của qu}n S|i Gòn, ngăn chặn 

h|nh lang giao thông liên lạc tƣ ̀Bắc v|o Nam. Do vị trí chiến lƣợc cũa 

Phƣớc Th|nh, Mỹ v| chính quyền Ngô Đình Diệm bố trí ở thị xã  

Phƣớc Vĩnh (tỉnh lỵ) hơn 2.000 qu}n (gồm biệt động qu}n, bảo an , 

d}n vê,̣ thiết gi{p, ph{o binh, cảnh s{t dã chiến), đƣợc trang bị đ}̀y 

đũ v| tƣơng đối hiện đại. 

23 giờ đêm 17-9-1961, 400 chiến sĩ (thuộc Tiễu đoàn 500 chủ lực 

của Qu}n khu miền Đông Nam Bộ, c{c chiến sĩ đặc công, trinh sát  

phối hợp với bộ đội địa phƣơng của tỉnh, c{c huyện, chiến sĩ biệt  

động của thị xã, du kích c{c xã) do Tƣ lệnh Qu}n khu Nguyê̂n Hƣ̂u  

Xuyến chỉ huy, nỗ súng tiến công c{c mục tiêu, trong khi nh}n 

d}n nỗi trống mõ, ph{t loa kêu gọi lính ra h|ng. 

Qu}n giải phóng nhanh chóng l|m chủ thị xã Phƣớc Vĩnh . 

Thiếu t{ Nguyê̂n Minh M}̂n (Tỉnh trƣỡng kiêm Tiễu khu trƣỡng 

Phƣớc Thành ) cùng h|ng trăm lính bị diệt tại trận . Phó Tỉnh

___________ 

1. Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, Sđd, tr. 317. 
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trƣỡng phụ tr{ch bình định Nguyê̂n Th|nh Tiết bị băt́ sống. 400 

công chƣ́c v| binh sĩ bị bắt, đƣợc gi{o dục tại chô̂ rồi thả. Qu}n giãi 

phóng ph{ hủy 2 đại b{c 105 ly, 1 đại liên, 4 xe thiết gi{p v| 12 xe 

qu}n sƣ,̣ thu hơn 600 súng v| nhiều trang thiết bị qu}n sƣ.̣ Hơn 300 

chiến sĩ c{ch mạng đƣợc giải tho{t khỏi nh| lao. 

Binh sĩ của 16 đồn bốt chung quanh Phƣớc Vĩnh nghe tin thị xã 

bị chiếm đa ̂vội v|ng rút chạy. 

Đ}y l| tr}̣n đánh phối hợp r}́t hay giƣ̂a binh chủng đặc công, biệt 

động v| qu}n chủ lƣ̣c với qu}n địa phƣơng, du kích tại chô̂, thê ̃hiện 

c{ch đánh truyền thống của Việt Nam l}́y ít đánh nhiều, l}́y nhỏ 

thắng lớn. 

Tài liêụ Lâù Năm Góc thƣà nh}ṇ đ}y l| “trận t}ń công thu hút sƣ̣ chú 

ý của mọi ngƣời nhiêù nh}́t, có t{c động l|m đaõ lộn ở S|i Gòn”1. 

Kennedy phải cƣ ̃ tƣớng Maxwell Taylor (Cố v}́n qu}n sƣ ̣của Tỗng 

thống) v| Walt Rostow (Trợ lý Tỗng thống vê ̀ an ninh quốc gia) 

“sang xem xét tình hình [miền Nam] Việt Nam m| Hoa Kỳ nh}̣n là 

nghiêm trọng hơn trƣớc nhiều”2. 

Năm 1962, Tiễu đoàn 500 chủ lƣ̣c Qu}n khu Đông Nam Bộ 

phối hợp với bộ đội tỉnh, huyện v| du kích xã chống chiến dịch 

bình định của qu}n S|i Gòn đánh v|o Bến C{t, Bình Dƣơng v| 

một số tỉnh miền Đông Nam Bộ chiến đ}́u h|ng trăm tr}̣n, kết hợp với 

nh}n d}n Bến C{t đ}́u tranh trƣ̣c diện với chính quyền S|i Gòn  

đòi ch}́m dƣ́t bắn ph{, chống dồn d}n l}̣p ấp chiến lƣợc. 

Tuy nhiên , trên toàn cục , khi Mŷ và chính quyền Sài Gò n triễn 

khai chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” và tƣ̀ giƣ̂a năm 1961 bắt 

đ}̀u thƣ̣c hiện kế hoạch Staley - Taylor với nhƣ̂ng chiến dịch kết 

hợp bình định và gom d}n , l}̣p }́p chiến lƣợc thì chúng đâ tạo 

đƣợc ƣu thế trƣớc mắt . Qu}n d}n chiến trƣờng Nam B ộ – Cƣ̣c 

Nam Trung Bộ (B2) đƣ́ng trƣớc tình thế mới , khó khăn mới , về cã 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 96. 

2. Xem: Đoàn Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd,  

tr. 305, 354. 
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hai mặt: chống, ph{ bình định, l}̣p ấp chiến lƣợc đang đƣợc triễn 

khai ồ ạt và đối đ}̀u chiến thu}̣t “trƣ̣c thăng v}̣n”, “thiết xa v}̣n”. 

Thƣ̣c hiện kê ́hoạch Staley - Taylor, trong năm 1962, qu}n đội Sài 

Gòn đa ̂ tiến h|nh bốn chiến dịch lớn để tiêu diệt lƣ̣c lƣợng giãi  

phóng, gi|nh d}n, l}̣p ấp chiến lƣợc. 

- Chiến dịch “Bình minh” (quy mô sƣ đoàn) đánh v|o 9 tỉnh 

miền Đông Nam Bộ. 

- Chiến dịch “Bình T}y” đánh vào các tĩnh miền T}y Nam Bộ. 

- Chiến dịch “Sao Mai” đánh v|o Long An (một ph}̀n Đồng 

Th{p Mƣời) v| T}y Ninh, chiến khu Dƣơng Minh Ch}u, ph{ căn cƣ ́

c{ch mạng. 

- Chiến dịch “Thu Đông” đánh v|o Chiến khu Đ. 

Thời gian n|y “quốc s{ch” ấp chiến lƣợc của địch đƣợc triễn 

khai ồ ạt. Đến cuối năm 1962, chính quyền S|i Gòn đa ̂ l}̣p đƣợc 

3.900 ấp chiến lƣợc, riêng Nam Bộ có 2.301 ấp chiến lƣợc, chiếm 

59% tỗng số ấp chiến lƣợc trên to|n miền Nam (theo b{o c{o nội bộ). 

Vùng giải phóng bị thu hẹp. 

Theo số liệu của chính quyền S|i Gòn số ấp chiến lƣợc đƣợc 

th|nh l}̣p l| 5.917 ấp (17-4-1963) v| tăng lên 7.205 ấp (6-7-1963)1. 

Ở Long An, trọng điễm thƣ̣c hiện quốc s{ch ấp chiến lƣợc, 

qu}n S|i Gòn tỗ chƣ́c h|nh qu}n c}́p chiến đoàn, sƣ ̃ dụng trƣ̣c 

thăng, xe tăng, xe ủi đ}́t lùa d}n v|o ấp chiến lƣợc. Chúng t}̣p 

trung l|m ở 1, 2 xã, l|m xong mới chuyễn sang khu bên cạnh, cho nên 

lƣ̣c lƣợng vũ trang c{ch mạng bị đánh b}̣t ra, nh}n d}n dù có kiên  

cƣờng chống lại nhƣng cũng không đũ sƣ́c ngăn cản v| bị gom  

g}̀n hết. 

Lƣ̣c lƣợng cách mạng phãi trụ lại chống càn liên tục , bị tiêu 

hao nhiều vì  không có công sƣ̣ nào chịu đƣ̣ng nỗi bom pháo  của 

___________ 

1. Đoàn Thêm : Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày , Sđd, tr. 344-

354. 
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qu}n S|i Gòn bắn ph{ suốt ng|y. Huỳnh Công Th}n, chỉ huy qu}n sƣ̣ 

tỉnh, mô tả lại tình thê ́năm 1962 ở Long An nhƣ sau: 

“Đại đội 1 v| 2 (Long An) hoạt động dƣới nam l ộ 4 phải chống 

c|n liên tục, bị thiệt hại nhiều, đâ rút vê ̀bắc lộ nhƣng chƣa có điều 

kiện bỗ sung. Có lúc bộ đội phải cải trang l|m d}n đi v{c mía  kiếm 

tiền nuôi đơn vị... Trong khi đó đồn bót địch mọc lên nhƣ n}́m... có 

tới g}̀n 300 ấp chiến lƣợc đa ̂ l|m xong... Lƣ̣c lƣợng ta  chƣa đũ sƣ́c 

đánh bại c{c cuộc c|n...”. 

Trên c{c chiến trƣờng, nh}́t l| ở đồng bằng Nam Bộ, trƣớc 

nhƣ̂ng vũ khí v| chiến thu}̣t mới của qu}n S|i Gòn, qu}n Giải 

phóng thƣờng phải ph}n t{n, tr{nh địch để bảo tồn lƣ̣c lƣợng. 

Nhiều đơn vị không còn nơi đóng qu}n ổn định. Ở nhiều xã, du 

kích phải l{nh sang c{c địa phƣơng kh{c. Số c{n bộ, chiến sĩ bị 

thƣơng vong tăng1. 

Trong một số cuộc qu}n giải phóng bị thiệt hại nặng vì chƣa tìm 

đƣợc phƣơng c{ch đối phó chiến thu}̣t “trƣ̣c thăng v}̣n” v| “thiết 

xa v}̣n”, nhƣ: 

- 20 chiến sĩ hy sinh trong tr}̣n trƣ̣c thăng v| M.113 đỗ qu}n 

đánh v|o trạm qu}n y v| công trƣờng tỉnh Mỹ Tho. 

- 37 c{n bộ v| chiến sĩ hy sinh tại trạm giao liên ở Quơn Long 

(Chợ Gạo, Mỹ Tho). 

- 150 t}n binh bị băt́ v| hy sinh khi Sƣ đoaǹ 7 qu}n S|i Gòn đánh vaò 

Trƣờng hu}ń luyêṇ t}n binh tỉnh Mỹ Tho ở T}n Hòa Đông. 

- 52 c{n bộ v| chiến sĩ (trong đó có 1 ủy viên thƣờng vụ Tỉnh ủy 

Mỹ Tho) hy sinh khi qu}n S|i Gòn đánh v|o căn cƣ ́ Hƣng Thạnh 

(qu}̣n Ch}u Th|nh). 

___________ 

1.  Trên  to|n  miền  Nam,  trong  năm  1962,  qu}n  S|i  Gòn  đâ  g}y 

thƣơng vong cho lƣ̣c lƣợng vũ trang ta hơn 5.000 ngƣời, l}́y v| l|m hỏng 

22.000 súng (Xem: Lịch sƣ̃ Đãng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 

H| Nội, 1995, t.II, tr. 231). 
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- Phó Tƣ lệnh kiêm Tham mƣu trƣỡng Qu}n khu Trung Nam Bộ 

Đỗ Giọng hy sinh khi qu}n S|i Gòn đánh v|o xóm Chòi (xã Mỹ  

Hạnh Đông, qu}̣n Cai L}̣y, Mỹ Tho). 

- 1 tiễu đội hy sinh khi qu}n S|i Gòn đánh v|o trạm giao liên cũa 

Qu}n khu Trung Nam Bộ. 

- To|n bộ du kích xã Nhơn Minh (Kiến Tƣờng) hy sinh trong 1 

tr}̣n đánh. 

Điều đặc biệt nghiêm trọng l| chƣa đánh gi{ đúng mƣ́c độ 

nguy hiễm của “Quốc s{ch ấp chiến lƣợc”, có ph}̀n chủ quan, biện 

ph{p chống ph{ không căn cơ nên đa ̂ để chính quyền S|i Gòn 

thƣ̣c hiện kh{ nhanh chƣơng trình dồn d}n n|y. 

Ở nhiều nơi qu}n giải phóng gặp khó khăn: c{n bộ v| chiến sî 

bị b}̣t khỏi cơ sỡ, tỗ chƣ́c c{ch mạng bị vơ̂, qu}̀n chúng bị kềm kẹp 

buộc phải tu}n theo c{c lu}̣t lê ̣ h| khắc của chính quyền S|i Gòn  

trong ấp chiến lƣợc. Sản xu}́t của nh}n d}n không ổn định, h}̣u c}̀n 

cho c{ch mạng bị cắt, đời sống c{n bộ, chiến sĩ bị ảnh hƣởng  

nghiêm trọng. Đƣờng liên lạc giƣ̂a c{c vùng, c{c khu giải phóng bị 

ngăn c{ch, th}̣m chí c{n bộ c}́p qu}̣n của khu S|i Gòn - Gia Định vê ̀

dƣ ̣ Hội nghị trên phải “long”1
 suốt đêm dƣới sông rạch tr{nh vòng 

v}y của ấp chiến lƣợc. 

Sau một thời gian bị động trƣớc c{c loại vũ khí v| phƣơng tiện 

chiến tranh hiện đại, vê ̀ chiến lƣợc, chiến thu}̣t mới, thủ đoạn 

gom, “tát” d}n thô bạo, ồ ạt l}̣p ấp chiến lƣợc của qu}n S|i Gòn, c{ch 

mạng đa ̂rút đƣợc kinh nghiệm tƣ ̀thƣ̣c tiê̂n chiến đ}́u vƣơn lên d}̀n 

d}̀n gi|nh lại thê ́chủ động chiến trƣờng. 

Ng|y 2-9-1962, tại Hƣng Thạnh (Ch}u Thành, Mỹ Tho), 2 trung 

đội (thuộc Đại đội 2, Tiêũ đoàn 514, bộ đội địa phƣơng tĩnh Mŷ Tho ) 

bị bộ binh qu}n Sài Gòn t}́n công dƣới đ}́t và trƣ̣c thăng khống chế 

trên trời. Một trung đội rời công sƣ̣ , rút lui , chịu thƣơng vong cả 1 

tiễu đội, trong khi trung đội khác trụ lại , dƣ̣a vào h}̀m hào, đánh trã, 

bắn rơi 1 trƣ̣c thăng, g}y thiệt hại nặng cho đối phƣơng.  

___________ 

1. Long: Ng}m mình trong nƣớc để đi. 
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Trong c{c l}̀n đối đ}̀u với đối phƣơng giƣ̂a năm 1962 tại Hƣng 

Thạnh (huyện Ch}u Th|nh), rạch Cả Nai (xã Mỹ Long), huyện 

Long Định, ng|y 5-10-1962 trong cuộc chống c|n ở C}̀u Vông, xã Mỹ 

Hạnh Đông, huyện Cai L}̣y, Đại đội 1 thuộc Tiễu đoàn 514 của 

tỉnh Định Tƣờng (Mỹ Tho) kiên quyết trụ lại, dƣ̣a v|o công sƣ̣ , 

đánh trả, bắn rơi 3 m{y bay trƣ̣c thăng, diệt g}̀n hết 1 đại đội biệt  

động qu}n S|i Gòn1. 

Đặc biệt, một ng|y sau tr}̣n đánh ở huyện Long Định (th{ng 9-

1962), “đội qu}n tóc d|i” của huyện đ}́u tranh trƣ̣c diện với qu}n 

S|i Gòn, đòi không đƣợc bắn ph{o v|o l|ng xóm, v}̣n động gia đình 

lính bảo an v|o bệnh viện đòi gặp ngƣời th}n bị chết v| bị thƣơng. 

Th{ng 11-1962, tại chiến khu Dƣơng Minh Ch}u, Trung ƣơng 

Cục miền Nam mỡ hội nghị vê ̀chiến tranh du kích. Kinh nghiệm trụ 

lại chống c|n, kết hợp ba mũi gi{p công (qu}n sƣ ̣ - chính trị - binh 

v}̣n) đƣợc khẵng định l| đúng đắn. 

Chiến sĩ ba thƣ ́qu}n đua nhau t}̣p luyện kỹ thu}̣t bắn rơi trƣ̣c 

thăng bằng súng trƣờng, dùng mìn, lƣ̣u đạn, thủ ph{o diệt xe 

tăng, nhƣ Nguyê̂n Việt Kh{i, 22 tuỗi chỉ huy du kích xã T}n Hƣng 

T}y (huyện C{i Nƣớc, tỉnh C| Mau). Ng|y 6-12-1962, qu}n S|i 

Gòn dùng 50 trƣ̣c thăng mỡ cuộc c|n quét vùng C{i B{t - Rạch 

Chèo (thuộc xã nói trên), anh chỉ huy du kích đánh lui nhiều đợt tiến 

công của qu}n S|i Gòn. Riêng anh đa ̂dùng súng trƣờng bắn rơi tại 

chô̂ 2 trƣ̣c thăng, bắn hỏng 2 chiếc kh{c (2 chiếc n|y rơi trên đƣờng 

bay vê ̀s}n bay). 60 lính S|i Gòn trên 4 trƣ̣c thăng chết v| bị thƣơng. 

Địch phải bỏ dỡ cuộc c|n2. 

___________ 

1. Nguyê̂n Minh Đƣờng: Cuối đời nhìn lại, Sđd, tr. 360-361. 

2. Nguyê̂n Việt Kh{i đƣợc Ủy ban Trung ƣơng Mặt tr}̣n d}n tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam tặng thƣỡng Hu}n chƣơng Qu}n công giải 

phóng hạng Ba. Năm 1965, anh đƣợc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lƣ̣c 

lƣợng vũ trang nh}n d}n. 
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Ở h}̀u hết c{c vùng nông thôn, mặc dù qu}n S|i Gòn c|n quét ch| 

đi x{t lại nhiều l}̀n kết hợp ném bom bắn ph{, rải ch}́t độc hóa học 

nhằm trục nh}n d}n ra khỏi ruộng vƣờn, nhƣng nh}n d}n quyết liệt 

chống trả, không chịu rời bỏ xóm l|ng, quê cha đ}́t tỗ. 

Điễn hình l| cuộc đ}́u tranh của nh}n d}n ấp B|u M}y (xã An 

Tịnh, huyện Trảng B|ng, tỉnh T}y Ninh). Chi bộ xã ph}n công 

đãng viên b{m trụ để lãnh đạo nh}n d}n đ}́u tranh, nêu kh}̃u 

hiệu “Một t}́c không đi, một ly không rời”. 

Ban đ}̀u, chính quyền S|i Gòn đƣa bảo an v| d}n vê ̣đến ấp, yêu 

c}̀u b| con dời nh| v|o ấp chiến lƣợc. B| con dùng lý lẽ v| tình cảm 

để thuyết phục bảo an v| d}n vê.̣ Một số nghe ra, chùn tay; nhƣng 

một số kh{c v}̂n xông v|o ph{ dơ̂ nh| d}n. B| con dùng dao, rƣ̣a, 

g}̣y gộc... đánh trả, buộc qu}n S|i Gòn phải rút. 

Th}́y bảo an v| d}n vê ̣ th}́t bại, chính quyền S|i Gòn đƣa 

qu}n chủ lƣ̣c tới. Song trƣớc cuộc đ}́u tranh quyết liệt của đồng 

b|o, c{c thủ đoạn đ|n {p nh}n d}n trong 60 ng|y liền đều không 

mang lại kết quả, chính quyền S|i Gòn phải bỏ dỡ việc gom d}n l}̣p 

ấp chiến lƣợc ở B|u M}y. Nh}n d}n c{c ấp chung quanh ph{t động 

“mô̂i nh| tặng 1 t}́m tranh v| 1 c}y t}̀m vông” để b| con ấp B|u M}y 

có nh| bị qu}n S|i Gòn đốt ph{ l|m lại nh|. 

Một lão nông ở Ấp Bắc (Mỹ Tho) đa ̂ m|i m{c th}̣t bén đƣ́ng ở 

cƣ̃a nh| mình, nói với binh sĩ qu}n đội S|i Gòn: “Chú n|o muốn uống 

tr|, uống rƣợu thì vô nh|. Còn chú n|o muốn c|o nh| thì có c{i 

m{c đó”. Ở xã T}n Xu}n, Phƣớc Vĩnh An (khu S|i Gòn - Gia Định), 

ấp chiến lƣợc s{t lộ giao thông nhƣng c{ch mạng v}̂n tỗ chƣ́c đƣợc 

du kích m}̣t. Một nƣ ̂ du kích sƣ ̃dụng lƣ̣u đạn giết đƣợc lính {c ôn 

m| v}̂n giƣ ̂đƣợc thê ́hợp ph{p; c{c em thiếu nhi tỗ chƣ́c bố trí diệt 

đƣợc tên ủy viên hội đồng chính quyền S|i Gòn, l|m trinh s{t l}́y 

tin cho du kích bên ngo|i ấp chiến lƣợc...1. 

___________ 

1. B{o c{o Tỗng kết chống, ph{ ấp chiến lƣợc (Hội nghị th{ng 5- 

1964), trang 9k, 19k. Lƣu trƣ̂ tại Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sƣ̃ Nam Bộ 

kh{ng chiến. 
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Tuy nhiên, ở nhiều nơi, chính quyền S|i Gòn dùng bạo lƣ̣c 

quyết liệt để thƣ̣c hiện bằng đƣợc chƣơng trình gom d}n l}̣p ấp 

chiến lƣợc, th}̣m chí dùng xe M.113 ủi s}̣p nh|. Nhƣ trên đa ̂nói, đến 

cuối năm 1962, vùng nông thôn giải phóng ở c{c khu Nam Bộ một 

số nơi bị thu hẹp, tình hình phong tr|o c{ch mạng gặp khó khăn. 

Năm 1963, Trung ƣơng Cục miền Nam nh}̣n định : “]m mƣu 

chủ yếu của kế hoạch Staley - Taylor là l}̣p }́p chiến lƣợc , gom d}n 

để chống ph{ c{ch mạng miền Nam . Vì vậy, chúng ta cần đặt công 

t{c ph{ ấp chiến lƣợc l| công t{c trọng t}m h|ng đầu , mọi công t{c 

đều xoay quanh công t{c n|y để l|m thất bại ho|n to|n }m mƣu 

của địch” 1. 

Lúc đ}̀u, qu}n giải phóng chƣa có c{ch ph{ ấp chiến lƣợc một 

c{ch hiệu quả, chỉ dùng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ ̣đơn thu}̀n tƣ ̀bên ngo|i 

đánh ph{ c{c ấp chiến lƣợc, ph{ th{p canh, cắt r|o, l}́p h|o, nhỗ 

chông, gơ̂ mìn rồi rút lui. Nhƣ̂ng ng|y sau đó, chính quyền S|i 

Gòn bắt d}n phải sƣ̃a chƣ̂a nhƣ̂ng gì m| qu}n Giải phóng đa ̂ ph{. 

Nhiều ấp chiến lƣợc bị ph{, địch l}̣p lại, hai bên giằng co nhiều l}̀n 

nên qu}n Giải phóng không ph{ dƣ́t điễm đƣợc. 

D}̀n d}̀n, tƣ ̀ thƣ̣c tiê̂n chiến đ}́u, qua hai hội nghị tỗng kết 

quan trọng: Hội nghị D}n qu}n du kích Nam Bộ (th{ng 11-1962) v| 

Hội nghị chống ph{ ấp chiến lƣợc (th{ng 5-1964), qu}n v| d}n Nam 

Bộ rút ra nhiều kinh nghiệm đánh ph{ ấp chiến lƣợc: 

- Phải từ m}u thuẫn về quyền lợi của quần chúng với chính quyền 

S|i Gòn, tin tƣỡng vào tinh th}̀n cách mạng cũa qu}̀n chúng mà phát 

động qu}̀n chúng đƣ́ng lên quyết liệt chống phá ấp chiến lƣợc. 

- Phải bẻ gãy c{c cuộc h|nh qu}n c|n quét để chính quyền S|i 

Gòn không thê ̃tiến h|nh chƣơng trình gom d}n l}̣p ấp chiến lƣợc. 

___________ 

1. Lịch sƣ̃ biên niên xƣ́ uỷ Nam Bô ̣ và Trung ƣơng Cục miền Nam (1954- 

1975), Sđd, tr. 384. 
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- Với nhƣ̂ng }́p chiến lƣợc đâ l}̣p , phải biết ph}n loại ấp chiến  

lƣợc (theo tƣơng quan lƣ̣c lƣợng) để đặt yêu c}̀u, mƣ́c độ ph{; phải có 

c{ch đánh tỗng hợp: kết hợp ba mũi gi{p công (chính trị – qu}n sƣ ̣ - 

binh v}̣n), kết hợp lƣ̣c lƣợng vũ trang tƣ ̀ ngo|i đánh v|o với phát  

động qu}̀n chúng; yếu tố căn bản quyết định l| lƣ̣c lƣợng qu}̀n  

chúng trong ấp tự nỗi d}̣y diệt {c ôn, ph{ kềm kẹp, ph{ bờ rào, bung 

vê ̀ l|ng xã cũ; kết hợp c{c lƣ̣c lƣợng bên trên v| bên dƣới, của địa 

phƣơng n|y với địa phƣơng kh{c... Đãng viên, c{n bộ đào h}̀m bí 

m}̣t ở ngay trong ấp chiến lƣợc để lãnh đạo phong trào , ph{t động 

qu}̀n chúng nỗi d}̣y ph{ ấp. Nhiều anh chị em bị bắt, hy sinh nhƣng 

đa số b{m trụ đƣợc. 

Đặc biệt, mũi binh v}̣n l| mũi r}́t hiệu quả trong chống ph{ ấp 

chiến lƣợc. Ngay tƣ ̀th{ng 10-1961, Trung ƣơng Cục đa ̂tiếp tục khẳng 

định: Công t{c binh v}̣n l| nhiệm vụ chiến lƣợc của c{ch mạng. Sau 

Đồng khỡi, công t{c binh v}̣n đâ ph{t triễn r}́t mạnh. Th{ng 8-1962, 

Trung ƣơng Cục tỗ chƣ́c Hội nghị Binh v}̣n to|n Nam  Bộ - Cƣ̣c 

Nam Trung Bộ (B2) đặt “nhiệm vụ trọng t}m kết hợp ba mũi gi{p 

công, thƣ̣c hiện công - nông - binh liên hiệp nhăm̀ chống ph{ ấp 

chiêń lƣợc v| chống c|n quét”. Công - nông - binh liên hiệp tạo sƣ́c 

mạnh chống ph{ ấp chiến lƣợc tƣ ̀bên trong, dƣ̣a v|o sƣ́c mạnh qu}̀n 

chúng v| gia đình binh sĩ tại chô̂ (m| Mặt tr}̣n  d}n tộc giải phóng 

dùng kh{i niệm g}y xúc động lòng ngƣời l| “gia đình đau khỗ”), 

tranh thủ v}̣n động tê,̀ lính, x}y dƣ̣ng cơ sỡ nội tuyến, kết hợp hoạt 

động của cơ sỡ nội tuyến với đ}́u tranh chính trị, vũ trang của qu}̀n 

chúng, l|m lỏng chê ́độ kềm kẹp khắc nghiệt  của ấp chiến lƣợc, vô 

hiệu hóa “thanh niên chiến đ}́u” (do chính quyền S|i Gòn tỗ chƣ́c). 

Trong phối hợp ba mûi giáp công , c}́p ũy đãng ỡ cơ sỡ có 

nhiều kinh ngh iệm nh}́t vì kiên trì thƣ̣c hiện “ba bám” 1
 nên nắm  

đƣợc cơ sỡ trong d}n vệ , tề, thanh niên chiến đ}́u , phối hợp với lƣ̣c 

___________ 

1. “Đãng b{m d}n, d}n b{m đ}́t, du kích b{m địch”. 
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lƣợng vũ trang địa phƣơng ph{ r|o, ph{ bãi chông, nhỗ cọc sắt, 

ph{ bờ đê, đốt thẻ qu}n dịch, gi}́y căn cƣớc, đốt tờ khai gia đình... 

Cƣ ́ sau mô̂i đợt phối hợp ph{ ấp chiến lƣợc v|o ban đêm, s{ng ra 

qu}̀n chúng lại chủ động kéo đi đ}́u tranh với chính quyền Sài  Gòn: 

“C{c ông không bảo vê ̣đƣợc an ninh, phải cho d}n trỡ vê ̀nh| cũ”. 

Nhƣ v}̣y, qu}n giải phóng ph{ đƣợc ấp chiến lƣợc m| qu}̀n chúng 

v}̂n giƣ ̂đƣợc thê ́hợp ph{p. 

Ở miền Trung Nam Bộ, sau Hội nghị chiến tranh du kích to|n 

Miền v| chỉ đạo của Bộ Chính trị vê ̀việc nắm vƣ̂ng phƣơng ch}m ba 

vùng, ba mũi gi{p công, phƣơng ch}m t{c chiến, đ}̃y mạnh x}y dƣ̣ng 

lƣ̣c lƣợng vũ trang t}̣p trung... Khu ủy v| Bộ Tƣ lệnh khu Trung 

Nam Bộ không coi ph{ ấp chiến lƣợc l| v}́n đề riêng lẻ, m| đặt  nó 

trong một chiến lƣợc tỗng thê ̃ gồm nhiều mặt t{c động l}̂n nhau : 

đánh bại c{c cuộc h|nh qu}n c|n quét của qu}n S|i Gòn, ứng phó 

có hiệu quả với “trƣ̣c thăng v}̣n”, “thiết xa v}̣n” bằng các  biện 

ph{p cụ thê ̃nhƣ công sƣ ̣vƣ̂ng, xã ấp chiến đ}́u mạnh v| rộng khắp 

để lƣc̣ lƣợng vũ trang trụ lại đƣợc, “bao bó” loại trƣ̀ đồn bót, ph{t 

động nh}n d}n nỗi d}̣y ph{ ấp chiến lƣợc tƣ ̀ bên trong ... Khu uỹ 

mỡ các h ội nghị t}̣p hu}́n , th|nh lập một số chuyên  ban chỉ huy v| 

cƣ ̃ c{n bộ chỉ đạo vê ̀ t}̣n cơ sở. Phƣơng ch}m, phƣơng thƣ́c, biện 

ph{p mới tƣ̀ng bƣớc triễn khai v| tƣ ̀hiệu quã thƣ̣c tê,́ c{n bộ, chiến sĩ 

đa ̂kh{i qu{t phƣơng ch}m h|nh động thành văn thơ cho dê ̂nhớ: 

 Chính trị, binh vận, vũ trang 

 Phối hợp nhịp nhàng ba mũi giáp công 

 Bao vây, diệt địch, bƣ́c hàng 

 Đứng lại chống càn giải phóng nông thôn. 

Mƣ́c độ ph{ ấp chiến lƣợc ph{t triễn tƣ ̀ th}́p đến cao, tƣ ̀ ph{ 

lỏng kềm kẹp đến ph{ tan tƣ̀ng ấp, tiến lên ph{ mảng h|ng loạt ấp. 

Với c{ch đánh tỗng hợp nói trên, qu}n giải phóng đa ̂ ph{ 

2.665 ấp trong tỗng số 3.900 ấp đa ̂l}̣p (68%), có nhiều ấp phải ph{ đi, 

ph{ lại nhiều l}̀n, cho đến khi ph{ dƣ́t điễm. 
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2. Trận Ấp Bắc (tháng 1-1963) 

Đầu năm 1963 đa ̂diê̂n ra một tr}̣n đánh có ý nghĩa lớn đối với 

tình hình lúc b}́y giờ. 

Đêm 31-12-1962, Đại đội 1 (thuộc Tiễu đoàn 261 chủ lƣ̣c Khu 

Trung Nam Bộ) v| Đại đội 1 (thuộc Tiễu đoàn 514 bộ đội địa 

phƣơng tỉnh Mỹ Tho) vê ̀ đóng tại ấp Bắc v| ấp T}n Thới (xã T}n 

Phú, huyện Cai L}̣y, tỉnh Mỹ Tho) để phối kết hợp với 1 trung đội bão 

vê ̣ công binh tỉnh Mỹ Tho, 1 trung đội địa phƣơng huyện Ch}u 

Th|nh v| du kích c{c xã T}n Phú, T}n Hội, Điềm Hy chu}̃n bị t}́n 

công ấp chiến lƣợc Giồng Dƣ́a, Long Định. To|n bộ lƣ̣c lƣợng nói 

trên khoảng 350 ngƣời, tƣơng đƣơng 1 tiễu đoàn ghép, trang bị súng 

bộ binh nhẹ , do Nguyê̂n Văn Điều (tƣ́c Hai Hoàng ), Tiễu đoàn 

trƣỡng Tiễu đoàn 261 v| Nguyê̂n Văn Bảy (Bảy Đen), Đại đội 

trƣỡng Đại đội 1 chỉ huy. 

Đƣợc tin m}̣t b{o, Bộ Tƣ lệnh viện trợ qu}n sƣ ̣Mỹ MACV v| Bộ 

Tỗng tham mƣu qu}n đội S|i Gòn tỗ chƣ́c ngay một tr}̣n c|n lớn  

v|o ấp Bắc v| ấp T}n Thới trong ng|y 2-1-1963. 

Chính quyền S|i Gòn huy đ ộng 2.000 qu}n, gồm 3 tiễu đoàn  

bộ binh (thuộc Sƣ đoàn 7); 2 đại đ ội biệt đ ộng qu}n (thuộc Khu 

chiến thu}̣t Tiền Giang ), tiễu đoàn dù (thuộc Lƣ̣c lƣợng tỗng dƣ̣ bị ) 

v| 2 tiễu đoàn bão an (thuộc Tiễu khu Định Tƣờng ) cùng nhiều 

phƣơng tiện hiện đại (13 xe bọc thép l ội nƣớc M .113, 13 t|u chiến , 

15 trƣ̣c thăng chỡ qu}n , 5 trƣ̣c thăng vû trang UH 1A (cũng có tên  

l| HUEY ), 8 m{y bay khu trục v| ném bom B .26, T.28, AD.6, 7 m{y 

bay v}̣n tãi C .123, C.47 v| 4 m{y bay trinh s{t L .19, cùng h|ng chục 

kh}̃u pháo 105 ly và cối 106,7 ly), t}́t cã do đại tá Bùi Đình Đạm 

(Tƣ lệnh Sƣ đoàn 7) v| thiếu t{ L}m Quang Thơ (Tiễu Khu trƣỡng 

Định Tƣờng ) có 51 cố v}́n Mŷ (do trung tá John Paul Vann làm cố 

v}́n trƣỡng ) chỉ huy . Khi tr}̣n đánh diê̂n ra , thiếu tƣớng Huỳnh 

Văn Cao (Tƣ lệnh Qu}n đoàn IV - Vùng chiến thuật 4), thiếu 

tƣớng Tr}̀n Thiện Khiêm (Tham mƣu trƣỡng Liên qu}n ),
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đại tá Cao Văn Viên (Tƣ lệnh Lƣ̂ đoàn dù ) v| đại t{ Daniel B . 

Porter (trƣởng đo|n cố vấn Mỹ Vùng chiến thuật 4) đến tận nơi 

tham gia chĩ huy . 

Nhƣ v}̣y, ngay tƣ ̀đ}̀u, tình thê ́của qu}n Giải phóng r}́t khó khăn: 

- Đ}y là m ột tr}̣n t}́n công do chính quyền Sài Gòn chũ đ ộng 

mỡ ra . 

- Tr}̣n đánh diê̂n ra trong một địa b|n hẹp, trống trải, bốn bề là 

kinh rạch v| đƣờng lộ, thu}̣n lợi cho qu}n S|i Gòn thƣ̣c hiện thế 

hợp v}y. 

- Chính quyền S|i Gòn tung v|o tr}̣n đánh một lƣ̣c lƣợng {p 

đão (6 chống 1). 

- Qu}n Sài Gòn sƣ̃ dụng hõa lƣ̣ c dày đặc cũa hàng chục kh}̃u 

ph{o hạng nặng , cối 106,7 ly, bom, rocket, napan... của phi cơ trong  

khi qu}n Giải phóng chỉ có 1 đại liên, 1 súng cối 60 ly, còn lại l| súng 

trƣờng, v|i kh}̃u trung liên, một số “tromblon”1
 v| thủ ph{o, lƣ̣u đạn. 

Tr}̣n c|n bắt đ}̀u tƣ ̀5 giờ s{ng v| diê̂n ra suốt ng|y. Qu}n S|i Gòn 

chia thành nhiều mûi , bằng đƣờng bộ, đƣờng thũy và đƣờng không  

mỡ 5 đợt t}́n công v|o Ấp Bắc v| ấp T}n Thới. Qu}n Giải phóng dựa 

v|o hệ thống công sự , bờ mƣơng, lùm c}y, gan dạ đợi qu}n  S|i Gòn 

tới th}̣t g}̀n dùng thủ ph{o, tromblon b}́t ngờ tiến công mãnh liệt, 

bẻ gãy c{c đợt t}́n công của chúng, buộc chúng phải rút lui. Đối với 

qu}n đỗ bộ bằng trƣ̣c thăng, lƣ̣c lƣợng c{ch mạng  dùng súng 

trƣờng, trung liên bắn tỉa2. 

Một nhà báo Mŷ mô tã : qu}n Mŷ - Diệm bắn “hàng chục ngàn 

viên đạn súng trƣờng và súng máy cùng hàng trăm trái đạn pháo , 

napan và bom , cùng với số đạn dƣợc của 13 m{y bay chiến đ}́u 

v| 5 chiếc trƣ̣c thăng HUEY vû trang” trong khi qu}n Giãi phóng 

___________ 

1. Tromblon: Phê̂u gắn đ}̀u súng trƣờng, dùng đạn mã tƣ̃ để phóng lựu 

đạn. 

2. Đặng Minh Nhu}̣n: “Nh}̣t ký của ngƣời đại đội trƣỡng Ấp Bắc” 

trong Trận Ấp Bắc nhìn tƣ̀ hai phía, Nxb. Văn nghệ Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 

1992, tr. 28-39. 
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chỉ “sƣ ̃ dụng khoảng 5.000 viên đạn súng trƣờng v| súng m{y”1. 

Thê ́ nhƣng, qu}n Giải phóng “đa ̂ giết 80 ngƣời v| l|m bị thƣơng 

trên một trăm ngƣời của lƣ̣c lƣợng S|i Gòn, ngo|i ra còn giết 3 

[lính] Mỹ, l|m bị thƣơng 8 [lính kh{c] v| bắn hạ 5 chiếc trƣ̣c thăng”2, 

bắn cháy 3 xe bọc thép M .113, bắn chìm 2 t|u chiến . Trong tƣơng 

quan lƣ̣c lƣợng chênh lệch nhƣ v}̣y , tỗn th}́t cũa qu}n Giãi phóng 

đƣợc nhà báo Mŷ “xem là nhẹ nhàng” : 18 ngƣời hy sinh v| 39 ngƣời 

bị thƣơng3. 

Đê ̃phối kết hợp với mặt tr}̣n Ấp Bắc, Tỉnh ủy, Ban qu}n sƣ̣ tĩnh 

Mỹ Tho đƣa 2 đại đội (thuộc Tiễu đoàn 514) đánh qu}n S|i Gòn  ở 

vòng ngo|i, đồng thời huy động h|ng nghìn ngƣời d}n tại chỗ đ}́u 

tranh, đòi ngƣng bắn ph{o v|o nh| cƣ̃a của d}n, không cho xe bọc 

thép chạy v|o ruộng lúa, tung tin qu}n Giải phóng sắp đánh lớn, v}̣n 

động gia đình binh sĩ S|i Gòn v|o bệnh viện tìm ngƣời  th}n bị 

chết, bị thƣơng, tạo ra không khí hoảng loạn. 

Do bị thƣơng vong nặng nê,̀ sƣ́c chiến đ}́u giảm sút nghiêm 

trọng, qu}n S|i Gòn phải rút ra vòng ngo|i nghỉ qua đêm, dƣ ̣định 

hôm sau sẽ tiếp tục tr}ṇ c|n. 

V|o lúc 10 giờ tối, c{c chiến sĩ qu}n Giải phóng bí m}̣t rời tr}̣n địa, 

vê ̀căn cƣ ́Hƣng Thạnh - Mỹ Phƣớc an to|n. 

S{ng hôm sau, ng|y 3-1-1963, qu}n S|i Gòn chia nhiều mũi 

tiến v|o Ấp Bắc v| T}n Thới nhƣng chỉ th}́y x{c đồng đội chúng 

nằm ngỗn ngang bên cạnh x{c trƣ̣c thăng v| xe bọc thép. 

Đại t{ Mỹ Dave R. Palmer nh}̣n định: tr}̣n Ấp Bắc l| “một 

trong nhƣ̂ng th}́t bại nặng nê ̀v| nhục nhã nh}́t của qu}n đội miền 

Nam Việt Nam v| cố v}́n Mỹ”4. 

___________ 

1, 2, 3. Neil Sheehan: Sƣ̣ lƣ̀a dối hào nhoáng (bản dịch), Nxb. Th|nh phố 

Hô ̀ Chí Minh, 1990, t.I, tr. 328. Ngo|i 5 trƣ̣c thăng bị ph{ hủy, còn có  11 

chiếc kh{c bị hƣ hại nặng (Theo Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, 

Sđd, tr. 333). 

4. Dave Richard Palmer: Tiếng kèn gọi quân (bản dịch), Nxb. Thông tin lý 

lu}̣n, H| Nội, 1987, tr.44. 
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Một sĩ quan c}́p tƣớng của qu}n đội S|i Gòn thƣ̀a nh}̣n: “Tr}̣n ]́p 

Bắc [l|] một thảm bại nhục nhã của qu}n đội Việt Nam cộng hòa m| 

ba nguyên do chính l|: 

- Sƣ ̣b}́t lƣ̣c của c}́p chỉ huy 

- Tinh th}̀n bạc nhƣợc của qu}n sĩ 

- Sƣ ̣ƣớc lƣợng sai l}̀m của tình b{o”. 

Ngƣợc lại, thảm bại đó cũng chứng tỏ rõ rệt “sự trƣởng th|nh  vê ̀

lƣ̣c lƣợng v| tinh th}̀n quyết chiến của Việt cộng tại miền Nam”1. 

Ng|y 9-1-1963, Kennedy chĩ thị đô đốc Harry Felt , Tƣ lệnh qu}n 

đội Mỹ ở Th{i Bình Dƣơng, đến S|i Gòn để nắm tình hình. B{o New 

York Times tƣờng thu}̣t: “khi tới S|i Gòn, trong tuyên bố công khai, 

đô đốc Harry Felt cho rằng tr}̣n Ấp Bắc l| “một chiến thắng  của 

chính phủ [Diệm+”, nhƣng, trong c{c cuộc nói chuyện riêng  tƣ, 

Harry Felt thƣ̀a nh}̣n: “đ}y l| một th}́t bại ho|n to|n””2. 

Ng|y 18-1-1963, Kennedy cƣ̃ tƣớng Earle G .Wheeler, Tham mƣu 

trƣỡng Lục qu}n Mỹ, d}̂n đ}̀u một ph{i đoàn gồm 5 tƣớng, 1 đô đốc 

v| nhiều sĩ quan c}́p t{ sang S|i Gòn điều tra nguyên nh}n của th}́t 

bại Ấp Bắc v| tìm biện ph{p khắc phục. 

Sƣ̣ thƣ̣c nhƣ̂ng nguyên nh}n d}̂n đến thắng lợi cũa qu}n Giãi 

phóng trong trận Ấp Bắc không phải nhƣ ph}n tích của tƣớng lĩnh 

S|i Gòn. 

Ấp Bắc l| thắng lợi của nghệ thuật kết hợp “hai ch}n (chính trị , 

qu}n sƣ̣ ), ba mûi (chính trị , vũ trang , binh v}̣n )”, của quyết t}m 

trên toàn chiến trƣờng là “cắm cọc chống lƣới , trụ lại bẻ lao” 3, 

___________ 

1. Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, Sđd, tr. 333-334. 

2. New York Times, ng|y 12-1-1963. 

3. “Cắm cọc chống lƣới, trụ lại bẻ lao” l| kh}̃u hiệu v| tinh th}̀n của 

chiến sĩ Đại đội 1, Tiễu đoàn 261 Qu}n khu miền Trung Nam Bô,̣ do Đại đội 

trƣỡng Nguyê̂n Văn Bảy (Bảy Đen) nêu cao, ngƣời đâ chỉ huy v| đ{nh  

thắng địch trong tr}̣n Ấp Bắc (Tr}̀n Văn Tr|: “Qu}n Giải phóng miền  

Nam Việt Nam” trong Chung một bóng cờ, Sđd, tr. 285). 
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v| biện ph{p chiến thu}̣t cụ thễ cũa các đơn vị vû trang giãi phóng 

trong tr}̣n đánh : công sƣ̣ vƣ̂ng , trụ vững (không “tróc” công sƣ̣ ), 

với trƣ̣c thăng thì nhằm thẵng mà bắn , với thiết giáp thì nhằm chô̂ 

yếu cũa nó mà bắn (trong lúc chƣa có sún g chống tăng ). Đ}y là 

chiến thắng không chĩ cũa qu}n chũ lƣ̣c mà cã qu}n địa phƣơng 

(tỉnh, huyện) v| qu}n du kích (xã), không chĩ cũa b ộ binh mà cã 

công binh , đặc công , không chĩ cũa b ộ đội mà cã nh}n d}n , t}́t cã 

phối hợp nhịp nh|ng, hiệp đồng chiến đ}́u . Chính tinh thần b ộ đội 

v| thế trận t{c chiến tổng hợp đó đã khiến m ột lƣ̣c lƣợng không 

nhiều, trang bị vû khí không mạnh , ở m ột địa hình trống trãi đâ 

đánh thắng m ột lƣ̣c lƣợng đối phƣơng đông g}́ p nhiều l}̀n , trang 

bị hiện đại , có hỏa lực mạnh , cơ động nhanh. 

* Đánh bại chiến dịch “Hạm đ ội nhõ trên sông” (địch gọi là “Sóng 

tình thƣơng” ) 

Nếu chiến thắng ]́p Bắc ỡ Qu}n khu Trung Nam B ộ mỡ đ}̀u 

cho việc đánh bại các chiế n thu}̣t “trƣ̣c thăng v}̣n” , “thiết xa v}̣n” 

m| Mỹ v| qu}n S|i Gòn từng đ{nh gi{ l| “t}n kỳ v| hữu hiệu” 

trong chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” , thì trong trận Năm Căn 

diê̂n ra hai tháng sau đó ỡ Qu}n khu T}y Nam B ộ, chiến thu}̣t  

“hạm đ ội nhõ trên sông” cũa Mŷ - Diệm l}̀n đ}̀u tiên nếm mùi 

th}́t bại . 

Tƣ̀ ngày 3-1 đến ng|y 1-3-1963, qu}n Sài Gòn huy đ ộng một 

lƣ̣c lƣợng lớn (gồm Sƣ đoàn 21 bộ binh, một liên đoàn biệt đ ộng 

qu}n, một lƣ̂ đoàn thũy qu}n lục chiến , với 200 giang thuyền , hải 

thuyền , 9 ph{o hạm , nhiều máy bay và trƣ̣c thăng ) mỡ chiến dịch 
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“Hạm đ ội nhõ trên sông” (“Sóng tình thƣơng” ) v|o rừng đƣớc 

Năm Căn nhằm tiêu diệt căn cƣ́ Khu ũy Khu T}y Nam B ộ v| Tỉnh 

ủy C| Mau . 

Tiễu đo|n U Minh 1 (chủ lƣ̣c tỉnh C| Mau), bộ đội đặc công, 

ph{o binh kết hợp với bộ đội địa phƣơng v| d}n qu}n du kích 

dƣ̣a v|o thê ́chiến trƣờng sông nƣớc, tỗ chƣ́c đánh hơn 10 tr}̣n liên 

tiếp, bắn chìm h|ng chục giang thuyền, hải thuyền, bắn rơi 1 m{y bay 

v| 2 trƣ̣c thăng. 

Nh| sử học Bernard Fall nhận xét : “Cuộc hành qu}n Sóng tình 

thƣơng nhằm trục đối phƣơng ra khõi vị trí cũa họ ỡ bán đão Cà 

Mau, đâ th}́t bại hoàn toàn” 1. Phóng viên Peter Kalischer của h ãng 

truyền hình CBS (Mỹ) cho biết : khoảng 75% trong 275.000 d}n tĩnh 

An Xuyên (tƣ́c tĩnh Cà Mau) v}̂n sống trong vùng do Việt c ộng kiễm 

so{t2. 

* Phong trào “thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” 

Đầu năm 1963, sau khi kê ́hoạch “bình định miền Nam trong 18 

th{ng” (tƣ̀ giƣ̂a năm 1961 đến cuối năm 1962) không thƣ̣c hiện đƣợc, 

Mỹ vạch ra “kế hoạch tổng tấn công” (mang m}̣t danh AN 16/1963) 

đánh v|o c{c căn cƣ ́ c{ch mạng, ƣu tiên l}̣p c{c ấp chiến lƣợc khu 

trọng điễm v| v|nh đai biệt khu S|i Gòn hòng gi|nh thắng lợi quyết 

định trong năm 1963 để “tạo vốn” cho Kennedy tranh cƣ ̃thêm một 

nhiệm kỳ tỗng thống nƣ̂a v|o năm sau. 

Một mặt , Kennedy cho đỗ thêm 5.000 qu}n Mŷ và nhiều 

___________ 

1, 2. Bernard Fall: Les deux Vietnam (Hai Việt Nam), Sđd, tr. 381. 

3. Ở miề n Nam số máy bay chiến đ}́u tăng tƣ̀ 462 chiếc (năm 1962) 

lên 627 chiếc (năm 1963), số máy bay ném bom năm 1963 tăng g}́p 4 l}̀n 

so với năm 1961; Mỹ - chính quyền S|i Gòn lập thêm 2 tiễu đoàn xe tăng 

v| xe thiết gi{p , 2 tiễu đoàn phá o binh (Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ 

qu}n sƣ̣ Việt Nam : Lịch sử kháng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc 1954-1975, Sđd, 

t.III, tr. 209). 
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phƣơng tiện chiến tran h hiện đại 3
 v|o miền Nam , mặt khác , gia 

tăng viện trợ cho chính quyền Ngô Đình Diệm đễ bắt thêm lính , 

mỡ hàng ngàn cu ộc hành qu}n nhằm đ}̃y mạnh việc gom d}n l}̣p 

ấp chiến lƣợc . Mỹ v| chính quyền S|i Gòn chủ trƣơng không tấ n 

công tràn lan mà t}̣p trung đánh phá m ột khu vƣ̣c tƣơng đối hẹp 

trong nhiều ngày . Chúng dự kiến sẽ ho|n th|nh 11.287 ấp chiến 

lƣợc trong năm 19631. 

Chiến dịch AN16/1963 g}y khó khăn mới cho qu}n v| d}n 

Nam Bộ. 

Nhƣng chiến thắng Ấp Bắc đa ̂ l| c{i “vốn” kinh nghiệm r}́t 

quý cho qu}n d}n Nam Bộ, vƣợt qua khó khăn, đánh bại kê ́hoạch mới 

của Mỹ - Diệm. 

___________ 

1. Theo t|i liệu tỗng hợp của Bô ̣Tỗng tham mƣu qu}n đội S|i Gòn, kế 

hoạch v| tô ̃ chƣ́c thƣ̣c hiện ấp chiến lƣợc của chính quyền S|i Gòn trong 

c{c năm nhƣ sau: 

+ Năm 1961-1962: Kê ́ hoạch của chính quyêǹ S|i Gòn dƣ̣ kiêń l}̣p 

11.000 ấp chiêń lƣơc̣ trong tỗng sô ́17.000 ấp của miêǹ Nam Viêṭ Nam v| t}̣p 

trung gom đƣơc̣ 800.000 d}n của đồng bằng sông Cƣ̃u Long. Ƣu tiên 1 c{c 

tỉnh Long An, T}y Ninh, Bình Dƣơng, Biên Hòa, Phƣơć Tuy, Phƣớc Thành. 

Ƣu tiên 2 c{c tỉnh Kiêń Hòa, Kiêń Phong, Kiêń Tƣờng, Ba Xuyên, An Xuyên, 

Ninh Thu}̣n, Bình Thu}̣n, Quảng Đức. 

Đến cuối năm  1962, thƣ̣c tế chính quyền Sài Gòn l}̣p đƣợc ỡ Nam Bộ 

2.301 ấp chiến lƣợc trong tỗng sô ́3.900 ấp chiến lƣợc l}̣p đƣợc ở to|n miền 

Nam (36%). 

+ Năm 1963, chính quyêǹ S|i Gòn dƣ̣ kiêń ho|n t}́t kê ́ hoạch l}̣p 

11.287 ấp chiêń lƣơc̣ trên to|n miêǹ Nam. Đêń th{ng 6-1963, theo địch công bô,́ 

l}̣p đƣơc̣ 7.500 ấp chiêń lƣợc. 

Trong năm 1963, qu}n d}n Nam Bô ̣ đâ ph{ 1.123 ấp chiến lƣợc, giải 

phóng 2,3 triệu d}n. 

Riêng Long An chỉ còn 15 ấp chiến lƣợc trong sô ́252 ấp chiến lƣợc đâ 

l}̣p. Định Tƣờng (Tiền Giang) chỉ còn 10 ấp chiến lƣợc trong sô ́ 184 ấp 

chiến lƣợc đâ l}̣p. 

+ Th{ng 12-1964 chỉ còn 3.461 ấp chiêń lƣơc̣ trên to|n miêǹ Nam. 

+ Th{ng 6-1965 chỉ còn 2.000 ấp chiêń lƣơc̣ trên to|n miêǹ Nam. (Ban 

Tỗng kêt́ chiêń tranh B2, Sđd, tr. 102-127). 
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Ng|y 8-4-1963, Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận d}n t ộc giãi phóng 

miêǹ Nam Viêṭ Nam ph{t động phong tr|o “thi đua Ấp Bắc, giết giặc 

l}̣p công” trên to|n miền Nam. Kinh nghiệm “vào sâu, đƣ́ng lại, 

đánh càn, giải phóng nông thôn” của c{c chiến sĩ Ấp Bắc đƣợc  phỗ 

biến đến c{c đơn vị. 
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Sau đ}y l| một v|i tr}̣n đánh tiêu biễu: 

Ng|y 13-2-1963, ở C}̀n Thơ, anh Nguyê̂n Văn Quy (Ba Ka) xã 

Đông Phƣớc sƣ ̃dụng ong vò vẽ kết hợp tr}̣n địa chông, mìn diệt 50 

qu}n Sài Gòn đi càn , thu nhiều vû khí (S{ng kiến sử dụng ong vò  vẽ 

đánh địch của Anh hùng lƣ̣c lƣợng vũ trang nh}n d}n, liệt sî  

Nguyê̂n Văn Tƣ ở Mỏ C|y, Bến Tre). 

Giƣ̂a th{ng 4-1963, một trung đội thuộc Tiễu đoàn 306 (Qu}n 

khu T}y Nam Bộ) v| một trung đội thuộc Tiễu đoàn U Minh 10 

(tỉnh Rạch Gi{) đánh thiệt hại nặng một trung đội qu}n S|i Gòn 

thuộc Chi khu Gò Quao, tạo thê ́ cho nh}n d}n trong qu}̣n đồng 

loạt nỗi d}̣y, ph{ tan h|ng chục ấp chiến lƣợc ở 4 xã Vĩnh Tuy, 

Vĩnh Phƣớc, Thúy Liê̂u v| Vĩnh Hòa Hƣng. 

Cũng trong th{ng 4-1963, Tiễu đoàn 514 (tỉnh Mỹ Tho) cho Đại 

đội 1 thọc xuống phía nam lộ số 4, đánh qu}n S|i Gòn, hô̂ trợ qu}̀n 

chúng ph{ c{c ấp chiến lƣợc Long Tiên, Long Trung (huyện Cai 

L}̣y), rồi tiến xuống huyện Hòa Đồng giúp đồng b|o ph{ ấp chiến 

lƣợc Thạnh Trị. Trong khi đó, Đại đội 2 phối hợp với nh}n d}n ph{ c{c 

ấp chiến lƣợc Long Hƣng, Long Định, Kim Sơn, Vĩnh Kim, Song 

Thu}̣n. Ở Gò Công, bộ đội địa phƣơng đánh tan d}n vê ̣ trong ấp 

chiến lƣợc An Hòa, cùng d}n nỗi d}̣y ph{ ấp chiến lƣợc. 

Th{ng 5-1963, Tiễu đo|n U Minh 1 (tỉnh C| Mau), diệt đồn 

Thọ May, đồng thời đánh chặn, g}y thiệt hại nặng cho tiễu đoàn cũa 

Biệt khu Bình Hƣng đi cƣ́u viện. Vùng Gi{p Nƣớc - Thọ May đƣợc 

giải phóng. 

Th{ng 7-1963, Qu}n khu Trung Nam Bộ mỡ đợt phá ấp chiến 

lƣợc ỡ huyện Cai L}̣y và Ch}u Thành (tỉnh Mỹ Tho ). Tiễu đoàn 261 

(Qu}n khu Trung Nam Bộ), Đại đội 1 (Tiễu đoàn 514 tỉnh Mỹ Tho ) 

phối hợp với b ộ đội địa phƣơng và d}n qu}n du kích t}́n công yếu 

khu Vînh Kim , bƣ́c rút , bƣ́c h|ng 15 đồn, tạo điều kiện cho nh}n 

d}n phá h}̀u hết }́p chiến lƣợc trong 14 xã, hình th|nh m ột vùng 

giải phóng kh{ r ộng đƣợc đặt tên là “vùng giãi phóng 20 th{ng 7” 

ở bờ bắc sông Tiền , nam lộ 4, c{c xã từ huyện Ch}u Th|nh đ ến 

huyện Cai L}̣y nối với căn cƣ́ Đồng Tháp Mƣời t ạo một địa b|n 
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mới cho chiến trƣờng tỉnh Mỹ Tho v| miền Trung Nam Bộ. Trong 

khi đó, Đại đội 2 (Tiễu đoàn 514) đánh ở hƣớng Chợ  Gạo nhằm 

ph}n t{n lƣ̣c lƣợng đối phƣơng. Qu}n S|i Gòn tỗ chƣ́c  cuộc h|nh 

qu}n “Đƣ́c Thắng 38 -TG” gồm 2.000 qu}n có m{y bay, trƣc̣ thăng, xe 

bọc thép M.113 v| t|u chiêń yêm̃ trợ. Đaị đội 2 (Tiễu đoàn 514) đánh 

qu}n S|i Gòn suốt ng|y, diệt 15 lính, l|m bị thƣơng 50 lính1. Đến tối 

qu}n Giải phóng rút lui an to|n. 

Ng|y 24-7-1963, bộ đội Giãi phóng t}́n công }́p chiến lƣợc Suối 

Kiết (qu}̣n Tánh Linh , tỉnh Bình Tuy ). Qu}̣n trƣỡng qu}̣n Tánh  Linh 

đem qu}n đến cƣ́u viện, rơi v|o ổ phục kích, chết tại chỗ  cùng 16 

lính. Bộ đội Giải phóng thu 22 súng2. 

Ng|y 8-8-1963, ấp chiến lƣợc Bình Phú Long (qu}̣n Kiến Văn, 

tỉnh Kiến Phong) bị t}́n công. Qu}̣n trƣỡng qu}̣n Kiến Văn cũng 

d}̂n qu}n cƣ́u viện, bị bộ đội Giải phóng chặn đánh, chết cùng 5 

lính, 15 lính kh{c bị thƣơng3. 

Ấp chiến lƣợc Bến Tƣợng (huyện Bến C{t, tỉnh Bình Dƣơng) 

đƣợc chính quyền S|i Gòn xem l| ấp chiến lƣợc kiễu m}̂u, giao cho 

tƣớng Văn Th|nh Cao trƣ̣c tiếp chỉ đạo x}y dƣ̣ng; đích th}n Ngô 

Đình Diệm đến dƣ ̣lê ̂kh{nh th|nh. Sau một thời gian chu}̃n bị, ng|y 

20-8-1963, bộ đội Qu}n khu Đông Nam Bộ kết hợp với bộ đội tỉnh 

Bình Dƣơng, huyện Bến C{t v| du kích cùng nh}n d}n tại chô̂ ph{ 

tan ấp chiến lƣợc kiễu m}̂u n|y. 

Đêm ngày  9 rạng ng|y 10-9-1963, Tiễu đoàn 306 (Qu}n khu T}y 

Nam Bộ) kết hợp với b ộ đội địa phƣơng t}́n công chi khu Cái Nƣớc 

(tỉnh C| Mau ), l|m chủ chi khu , bắt sống viên qu}̣n trƣỡng (kiêm 

chi khu trƣỡng ) v| viên quận phó cùng hơn 80 lính, thu hàng trăm 

súng lớn , nhỏ. G}̀n sáng ngày 10-9, Tiễu đoàn U Minh 1 (tỉnh C| 

Mau) lại tiến công v| chiếm chi khu Đầm Dơi , diệt viên qu}̣n 

trƣỡng kiêm chi khu trƣỡng , bắt sống viên qu}̣n phó cùng nhiều  

___________ 

1, 2, 3. Đoàn Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd, 

tr.355, 356, 357. 
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lính, thu nhiều súng đạn. Nh}n thắng lợi của bộ đội, d}n chúng hai 

qu}̣n C{i Nƣớc v| Đầm Dơi nỗi d}̣y ph{ tan c{c ấp chiến lƣợc trong 

17 xã, giải phóng một vùng rộng lớn ở nam C| Mau. 

Ng|y 9-9-1963, Đại đội 602 phối hợp với biệt động thị xã Sóc 

Trăng dùng cối 82 đánh v|o s}n bay Sóc Trăng, ph{ hủy 53 m{y bay 

c{c loại (đa số l| trƣ̣c thăng), diệt v| l|m bị thƣơng 110 lính l{i m{y 

bay v| chuyên viên kỹ thu}̣t, có 38 lính Mỹ. 

Ng|y 18-10-1963, Tiễu đoàn 5 Trung đoàn 2 (Qu}n khu Đông 

Nam Bộ) t}́n công đồn C}y Trƣờng (xã Long Nguyên, huyện Bến 

C{t, tỉnh Bình Dƣơng). Qu}n đồn trú cố thủ trong công sƣ,̣ chống tra ̃

quyết liệt. Chiến sĩ trinh s{t đặc công Trƣ ̀ Văn Thố anh dũng lấy  

th}n mình che kín lô̂ ch}u mai, tạo điều kiện cho đồng đội xông 

lên diệt địch, chiếm đồn1. 

Đêm ngày 17 rạng ng|y 18-10-1963, Tiễu đoàn 80 (tƣ́c Tiễu 

đoàn 96) do các đồng chí Nguyê̂n Hƣ̂u Phƣớc , Nguyê̂n Văn Hên 

chỉ huy , cùng d}n qu}n xã Vĩnh Hòa , Vĩnh L ộc, Lộc Ninh (huyện 

Hồng D}n , tỉnh Bạc Liêu ), qu}n địa phƣơng huyện Hồng D}n tiến 

công tiêu diệt gọn vị trí Ngang Dƣ̀a - Bến Luông (xã L ộc Ninh ). 

Ngay sau đó qu}n Giãi phóng bố trí să̂n thế tr}̣n đánh địch đỗ 

qu}n tiếp viện bằng trƣ̣c thăng . S{ng ng|y 19-10-1963, địch huy 

động g}̀n 2.000 qu}n chũ lƣ̣c , gồm lính thũy đánh b ộ v| biệt đ ộng 

qu}n cũa Sƣ đoàn 21, cùng 65 m{y bay c{c loại tiến h|nh đổ qu}n 

đợt đ}̀u . Sau nƣ̃a giờ chiến đ}́u , qu}n Giãi phóng bắn cháy 2 trƣ̣c 

thăng, l|m tiêu hao nặng 2 c{nh qu}n vừa đổ xuống . Ngay sau đó , 

địch ném bom dọn bâi và cho 17 trƣ̣c thăng đỗ qu}n tăng viện . 

Chúng chƣa kịp đ{p xuống thì 1 chiếc bị bắn cháy , qu}n Giãi 

phóng bu ộc địch phãi rút ra ngoài cụm lạ i. Đến 11 giờ, địch tiếp 

tục đổ 300 qu}n xuống Tà An và phía bắc Bà Ai , l}̀n này qu}n

___________ 

1. Trƣ̀ Văn Thố sinh năm 1936 tại huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang ). 

Năm 1965, Trƣ̀ Văn Thố là mộ t trong nhƣ̂ng chiến sî qu}n Giãi phóng đ}̀u 

tiên ỡ Nam Bộ đƣợc tuyên dƣơng Anh hùng lƣ̣c lƣợng vû trang nh}n d}n . 
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Trung đội nữ dân quân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ với đội ngũ chỉnh tề trong 
lễ ra mắt Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh, tháng 3-1961. Trung đội đã từng tham gia 

trận đánh rạch Sen Trắng tại xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, năm 1965 

Nguồn: Bảo t|ng Phụ nữ Nam Bộ. 

 
 

 

Anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Chia dùng ong vò vẽ đánh địch tại Cần Thơ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Xác xe bọc thép trên cánh đồng Cò Tuất, Giồng Kiềng, 

Tỉnh Kiên Giang (tháng 5-1965) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Đội du kích đầu tiên của Củ Chi, năm 1965 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 



 

 

284 

 

 

Bám đất giữ làng tại Sóc Trăng 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 
 

 
 

Nhân dân Củ Chi rời bỏ ấp chiến lƣợc, khiêng nhà 

về làng cũ (tháng 11−1963) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Đồng bào vùng sông Ông Đốc, Cà Mau vót chông xây dựng xã, ấp chiến đấu, 

đánh phá kế hoạch bình định lập ấp chiến lƣợc của địch (năm 1962) 

Nguồn: Ban Chỉ đạo v| Ban Biên tập truyền thống T}y Nam Bộ: 

Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến (1954-1975), xuất bản th{ng 12-2000, tr. 672-673. 
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Giải phóng bắn rơi tại chô̂ 2 chiếc, chiếc thƣ ́ 3 khi bay vê ̀ thì bị rơi 

dọc đƣờng. 17 giờ, địch lại đỗ qu}n l}̀n thƣ ́tƣ, nhƣng cũng bị qu}n 

Giải phóng chặn đánh, buộc chúng phải kết thúc cuộc h|nh qu}n  

bằng “trƣ̣c thăng v}̣n”, với h|ng trăm tên bị chết, bị thƣơng, 6 m{y 

bay bị bắn rơi v| nhiều chiếc kh{c bị thƣơng. 

Có sự đão ngƣợc tình thê,́ tiêu biễu cho sƣ ̣ chuyễn đỗi thế 

tr}̣n: năm 1962, qu}n S|i Gòn nói “Du kích Việt cộng l|m mồi cho trƣ̣c 

thăng”; năm 1963, qu}n S|i Gòn khẵng định: “Trƣ̣c thăng l|m mồi cho 

du kích”. 

Cuối năm 1963, l}̀n đ}̀u tiên, qu}n chủ lƣ̣c Miền đa ̂ thƣ̣c hiện 

đƣợc tr}̣n đánh tiêu diệt đơn vị tiễu đoàn qu}n S|i Gòn: Tiễu 

đoàn biệt động qu}n số 33 mang tên “Cọp đen” nỗi tiếng {c ôn cũa 

qu}n Sài Gòn hành qu}n càn quét quy mô l}́y tên “Đại Phong” vào 

ấp Đƣờng Long , xã Thanh Tuyền , huyện Bến Cát , Bình Dƣơng (31-

12-1963). Trung đoàn 2 chủ lƣ̣c Miền chặn đánh, tiêu diệt ho|n to|n 

tiễu đoàn n|y; thắng lợi đ}̀u tiên của lƣ̣c lƣợng chũ  lƣ̣c qu}n Giải 

phóng tạo đa ̀cho việc đ}̃y nhanh qu{ trình x}y dƣ̣ng c{c đơn vị t}̣p 

trung lớn của Miền. 

Nhìn chung đến cuối năm 1963, lƣ̣c lƣợng Giãi phóng đâ đánh 

bại “kế hoạch tổng tấn công” (AN16/1967) bằng ba mûi giáp công , 

lƣ̣c lƣợng vû trang trụ lại chống càn , tiến lên tiêu diệt nhiều sinh lƣ̣c 

địch, d}̀n d}̀n giành lại thế chũ đ ộng trên chiến trƣờng , đánh d}́u 

cao trào phá tƣ̀ng mãng }́p chiến lƣợc , xƣơng sống cũa “Chiến tranh 

đặc biệt”. 

IV. SƢ̣ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ 

NGÔ ĐÌNH DIỆM - NGÔ ĐÌNH NHU 

1. Nhƣ̂ng cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở đô thị miền 

Nam Việt Nam 

* Ở nội thành Sài Gòn - Gia Định trong các năm 1961-1962, Khu 

ủy t}̣p trung vào công tác x}y dƣ̣ng và phát triễn thƣ̣c lƣ̣c cách 

mạng, đặc biệt chú trọng v}́n  đề bảo tồn lực lƣợng , tu}n thũ triệt  
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để nguyên tắc ngăn c{ch bí m}̣t v| công khai, khắc phục nhƣ̂ng 

thiệt hại do cơ sỡ c{ch mạng bị bê ̃bạc thời gian trƣớc Đồng khỡi. 

Phong tr|o đ}́u tranh công khai của công nh}n nỗi lên một số 

cuộc sau: 

- Cuộc bãi công, đình công đòi quyêǹ d}n sinh, d}n chủ ở hãng 

BGI, xƣỡng đóng t|u CARIC, nh| đeǹ Chợ Qu{n, công nh}n xe 

buýt, xe lƣ̃a, công nh}n ng|nh c}ù đƣờng, hãng rƣợu Bình T}y... 

- Nỗi b}ṭ có cuộc đình công của công nh}n hãng d}ù STANVAC (tƣ ̀

th{ng 6 đến th{ng 9-1961), hãng độc quyền cung c}́p xăng d}̀u cho  

c{c s}n bay, đội xe cơ giới của qu}n đội S|i Gòn. Cuộc đ}́u tranh  

diê̂n ra trong nhiều ng|y, đƣợc h|ng trăm nghiệp đoàn lao động S|i 

Gòn v| c{c tỉnh hô̂ trợ, liên hiệp công đoàn c{c hãng d}̀u quốc tê ́ ủng 

hộ l|m cho việc cung c}́p xăng d}̀u cho s}n bay bị ngƣng trê,̣ ảnh 

hƣỡng đến nhiều đoàn xe cơ giới qu}n đội. Cuối cùng giới chủ phải 

ch}́p nh}̣n yêu s{ch của công nh}n, tăng lƣơng tƣ̀  6% đến 12%, bỏ 

lệnh sa thải, cải thiện chê ́độ l|m viêc̣1. 

- Đội vũ trang quyết tƣ ̃ “Mồng 9 th{ng Giêng” của Th|nh 

Đoàn do Lê Hồng Tƣ chỉ huy đa ̂ diệt tên chuyên viên cao c}́p 

không qu}n Mỹ William Thomas ng|y 6-4-1961, t}́n công trụ sỡ cơ 

quan viện trợ Mỹ USOM (7-4-1961) ở đƣờng Tr}̀n Hƣng Đạo bằng 

lƣ̣u đạn, diệt 7 cố v}́n Mỹ; tung thủ ph{o v|o xe của Đại sƣ ́ Mỹ 

Nolting (8-5-1961), nhƣng thủ ph{o không nỗ... 

- C{c hoạt động tuyên truyền xung kích nh}n cuộc b}̀u cƣ̃ 

Tỗng thống v| Phó Tỗng thống của chính quyền S|i Gòn (9-4-

1961) đa ̂hô̂ trợ phong tr|o qu}̀n chúng t}̃y chay một ph}̀n cuộc b}̀u 

b{n gian l}̣n của chúng. 

- Ở thị xã Cần Thơ có phong tr|o diệt Mỹ trong th|nh phố , 

t}́n công lính Mŷ ỡ dây l}̀u Phƣớc Vînh Thành , bến xe , nh| h|ng 

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Đãng bô ̣ Đãng Cộng sản Việt Nam Thành phô ́ Hô ̀ Chí Minh 

1954-1975) (Sơ thảo), Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 2000, t.II, tr. 117-118. 
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Mỹ Cảnh, kh{ch sạn Trung Ch}u... khiến lính Mỹ không d{m ra 

đƣờng một mình. 

* Phong trào Phật giáo chống chính quyền Ngô Đình Diệm – Ngô 

Đinh Nhu (1963) 

Trong nhƣ̂ng năm c}̀m quyền ở miền Nam (1954 - 1963), Ngô 

Đình Diệm thi h|nh chính s{ch kỳ thị tôn gi{o, chỉ tin c}̣y v| ƣu đâi 

nhƣ̂ng ngƣời cùng tôn gi{o với mình, ngƣợc lại bắt bớ, giam c}̀m , 

kê ̃ cả bắn giết nhiều ph}̣t tƣ ̃ chỉ vì họ đa ̂ tham gia kh{ng chiến  

chống Ph{p trƣớc đ}y hay bị tình nghi l| có cảm tình với Mặt tr}̣n 

d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sƣ ̣b}́t bình của phật tƣ ̃trƣớc 

sƣ ̣ngƣợc đâi của chính quyền Ngô Đình Diệm ng|y c|ng d}ng cao. 

Ng|y 6-5-1963, hai ng|y trƣớc lê ̂Ph}̣t Đãn - lê ̂trọng đại nh}́t cũa 

ph}̣t tƣ,̃ Phủ Tỗng thống của Ngô Đình Diệm gƣ̃i công điện số 9195 

vê ̀ việc c}́m treo cờ tôn gi{o trƣớc chùa chiền cũng nhƣ tƣ gia, chỉ 

cho phép treo bên trong m| thôi. 

Đối với phật tử , lệnh c}́m nói trên là giọt nƣớc cuối cùng làm 

tr|n ly 1. Ng|y 7-5-1963, giới lânh đạo Ph}̣t giáo miền Trung đâ 

thảo điện văn gửi Phật gi{o thế giới để thỉnh cầu can thiệp , đồng 

thời gƣ̃i điện văn cho chính quyền Ngô Đình Diệm , yêu c}̀u thu 

hồi lệnh c}́m treo cờ Ph}̣t giáo . Trƣớc tình hình trên , đại diện 

Chính quyền Trung phần Ngô Đình Cẩn cùng B ộ trƣỡng B ộ Nội 

vụ v| Tỉnh trƣởng Thừa Thiên điều đình với đại diện Phậ t giáo , 

hƣ́a sê yêu c}̀u Ngô Đình Diệm thu hồi công điện c}́m treo cờ Ph}̣t 

gi{o , nhƣng lại bí m}̣t ra lệnh cho cãnh sát , công an m}̣t vụ đi 

khắp đƣờng phố , chùa chiền triệt hạ cờ Phật gi{o . L}̣p tƣ́c , ph}̣t 

tƣ̃, học sinh , sinh viên và đồng bào thành phố Huế t}́p n}̣p kéo 

về chùa Tƣ̀ Đàm , trung t}m lânh đạo Ph}̣t giáo , rồi tƣ̀ đ}y cùng  

___________ 

1. John Richardson, chỉ huy CIA ở S|i Gòn, nh}̣n xét: Cuộc khủng 

hoảng Ph}̣t gi{o l| kết tinh của sƣ̣ b}́t mãn to lớn v| rộng rãi đâ ấp ủ l}u  

nay (Xem: Robert S. McNamara: In Retrospect, The Tragedy and Lessons of 

Vietnam, Sđd, tr. 75). 
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Ban đại diện Ph}̣t gi{o do Thƣợng tọa Thích Trí Quang d}̂n đ}̀u kéo 

đến dinh Tỉnh trƣỡng. Trƣớc khí thê ́ của qu}̀n chúng đông nghẹt 

bao v}y dinh hô kh}̃u hiệu phản đối, chính quyền S|i Gòn phải để 

Ph}̣t gi{o treo cờ v| tiến h|nh đại lê ̂ Ph}̣t Đãn. Lê ̂ Ph}̣t Đãn  cƣ ̃

h|nh ng|y 8-5-1963 ở Huê ́ biến th|nh cuộc mít tinh v| biểu  tình 

tu}̀n h|nh trên c{c đƣờng phố chính với c{c biễu ngƣ:̂ “Chúng tôi đa ̂

đến lúc bị bắt buộc phải tranh đấu cho chủ trƣơng tôn giáo  bình đẵng”, 

“Chúng tôi không tƣ̀ chối một hy sinh nào”, “Phãn đối chính sách bất công, 

gian ác”, v.v.. Tối 8-5-1963, ph}̣t tƣ ̃ t}̣p trung trƣớc Đài Ph{t thanh 

Huê ́ để nghe chƣơng trình tƣờng thu}̣t lại buổi lê.̂ Chƣơng trình bị 

hủy bỏ, ph}̣t tƣ ̃không chịu ra vê,̀ ngƣợc lại c|ng t}̣p họp đông hơn 

v| tr|n v|o bên trong đài ph{t thanh. Gi{m đốc đ|i thú nh}̣n do lệnh 

trên không cho phát lại diê̂n biến đại  lê ̂Ph}̣t Đãn. L}̣p tƣ́c, l|n sóng 

phản đối d}ng cao với c{c kh}̃u hiệu  lên {n sƣ ̣ b}́t công của chính 

quyền. Cảnh s{t v| qu}n đội đƣợc  điều động đến để giải t{n d}n 

chúng bằng vòi rồng xịt nƣớc, bằng lƣ̣u đạn cay. Sau đó, xe tăng 

đƣợc lệnh lao v|o đám đông, c{n chết 8 ph}̣t tƣ̃ và làm bị thƣơng 

nhiều ngƣời khác . Chính quyền Ngô Đình Diệm buộc b{c sĩ Lê Khắc 

Quyến, Gi{m đốc Nha y tê ́ Trung ph}̀n, x{c nh}̣n c{c ph}̣t tƣ ̃ “chết 

vì lƣ̣u đạn do Việt cộng ném”. B{c sĩ Quyến tƣ ̀chối nên bị c{ch chƣ́c. 

Ng|y hôm sau, 9-5-1963, Ngô Đình Diệm chỉ thị cho Phong tr|o c{ch 

mạng quốc gia  ở Huê ́ tỗ chƣ́c mít tinh lên {n Việt cộng ném lƣ̣u 

đạn, song “r}́t ít ngƣời tham dƣ ̣v| không ai lên diê̂n đàn”1. 

Cuộc đ}́u tranh cũa ph}̣t tƣ̃ miền Nam bắt đ}̀u tƣ̀ Huế đâ 

nhanh chóng lan r ộng khắp các đô thị miền Nam , ng|y c|ng lôi 

cuốn đông đão đồng bào các giới , c{c t ôn giáo khác tham gia . Tƣ̀ 

khi có lƣ̣c lƣợng cũa Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi phóng miền Nam Vi ệt 

Nam tích cƣ̣c tham gia phong trào thì mục tiêu đ}́u tranh không 

chỉ giới hạn trong việc chống kỳ thị tôn gi{o , m| đƣợc mở r ộng với 

___________ 

1. Chính Đạo: Sđd, tr. 280. 
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kh}̃u hiệu đòi công bằng xã hội, tƣ ̣ do, d}n chủ, chống độc t|i gia 

đình trị, chống chiến tranh, đòi hòa bình, trung l}̣p... B}́t ch}́p đàn {p 

của chính quyền S|i Gòn, c{c cuộc mít tinh, biễu tình, tuyệt thƣ̣c... 

đƣợc tỗ chƣ́c liên tục ở S|i Gòn, Huê,́ Đà Nă̂ng, Đà Lạt, C}̀n Thơ... 

Tại S|i Gòn ng|y 13-5-1963, một cuộc tu}̀n h|nh của c{c tăng ni, 

ph}̣t tƣ ̃ đến trƣớc dinh Gia Long (nay l| Bảo t|ng Th|nh phố Hồ  

Chí Minh) yêu c}̀u chính quyền Ngô Đình Diệm rút lêṇh c}́m treo cờ 

Ph}̣t giáo. Tiếp theo, ng|y 21-5-1963 đâ diê̂n ra lê̂ c}̀u siêu cho ph}̣t tƣ ̃

v| đồng b|o Huê ́vƣ̀a bị s{t hại. Ng|y 26-5-1963, Tỗng hội Ph}̣t gi{o 

S|i Gòn tiếp tục đƣa yêu s{ch đòi rút lệnh c}́m treo cờ Ph}̣t gi{o... v| 

kỳ hạn trong 48 giờ, nếu chính quyền không giải quyết , c{c tăng ni, 

ph}̣t tƣ ̃sẽ tuyệt thƣ̣c. Cuộc tuyệt thƣ̣c với h|ng ng|n tăng ni, ph}̣t tƣ ̃

đa ̂diê̂n ra tại chùa X{ Lợi. 

Ng|y 11-6-1963, tại trung t}m S|i Gòn , Hòa thƣợng Thích Quảng 

Đức tƣ ̣thiêu ở giƣ̂a ngã tƣ đƣờng Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt 

(nay l| đƣờng Nguyê̂n Đình Chiễu - C{ch mạng Th{ng T{m). Sau đó, 

6 tăng ni kh{c noi gƣơng Hòa thƣợng cũng tƣ ̣ thiêu. H|nh động tƣ ̣

thiêu của Hòa thƣợng Thích Quảng Đức v| c{c tăng ni kh{c không 

chỉ l| h|nh động “hy sinh vì Đạo ph{p”, m| còn có chiều s}u của 

ý thƣ́c d}n tộc trƣớc tình hình đ}́t nƣớc l}m nguy. Ngọn lƣ̃a tƣ ̣

thiêu đa ̂ “ch}m lên ngọn lƣ̃a căm hờn trong các  trung t}m th|nh 

thị khắp Nam Việt Nam”1. Mặt kh{c, hình ảnh nh| sƣ ngồi thanh 

thản trong lƣ̃a đõ đƣợc truyền đi khắp nơi đa ̂g}y ch}́n động dƣ lu}̣n 

trong nƣớc v| trên thê ́giới. 

Ng|y 16-6-1963, lê ̂ tang Hòa thƣợng Thích Quảng Đức biến 

th|nh cuộc biêũ tình của h|ng vạn đồng b|o, ph}ṭ tƣ,̃ học sinh, sinh 

viên..., tu}̀n h|nh tƣ ̀ ngã bảy trên đƣờng Phan Thanh Giản (nay l| 

Điện Biên Phủ). Khi chiếc xe loa d}̂n đ}̀u bị cảnh s{t t}́n công tại ngã 

tƣ Phan Thanh Giãn - Lê Văn Duyệt (nay là Điện Biên Phũ -

___________ 

1. Neil Sheehan: Sđd, t.I, tr. 419. 
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C{ch mạng Th{ng T{m) l}̣p tƣ́c h|ng trăm ngƣời biễu tình đâ 

chống trả quyết liệt bằng g}̣y gộc, gạch đa.́.. kéo d|i h|ng giờ. 

Trong khi đó , trả lời phóng viên Đ|i Truyền hình CBS của Mỹ 

ng|y 1-8-1963, Tr}̀n Lệ Xu}n (vợ Ngô Đình Nhu ) lại chế giễu sự tự 

thiêu cũa Hòa thƣợng Thích Quãng Đƣ́c là hành đ ộng “rô ti nhà 

sƣ”. Trả lời ký giả tờ New York Times, Tr}̀n Lệ Xu}n dọa : “Tôi còn 

đánh sƣ g}́p mƣời l}̀n nhƣ thế nƣ̂a” 1. Trên báo Life số ra ngày 16-8-

1963, “Tr}̀n Lệ Xu}n tuyên bố sê phá tan Ph}̣t giáo” 2. Còn Ngô Đình 

Nhu tuyên bố với hâng thông t}́n Reuters ng|y 3-8-1963 “sê xuống 

tay với chùa Xá Lợi” 3. Nhƣ̂ng tuyên bố cũa Ngô Đình Nhu - Tr}̀n Lệ 

Xu}n nhƣ đỗ thêm d}̀u vào ngọn lƣ̃a ph}̂n n ộ của quần chúng . 

Đễ hòng d}̣p tắt phong trào đ}́u tranh đang đe dọa chế đ ộ S|i 

Gòn , chính quyền S|i Gòn thực hiện kế hoạch “Nƣớc lû” nhằm 

quét sạch phong tr|o . Đêm 20 rạng ng|y 21-8-1963, chính quyền 

S|i Gòn ra lệnh cho tƣớng Tôn Thất Đính , Tƣ lệnh Qu}n đoàn III 

kiêm Tƣ lệnh Vùng chiến thu}̣t 3 chỉ huy m ột lƣ̣c lƣợng gồm 

cảnh s{t chiến đấu (của Dƣơng Văn Hiếu ) v| Lực lƣợng đặc biệt 

(của Lê Quang Tung ) mỡ cu ộc tiến công vào nhƣ̂ng ngôi chùa lớn 

của S|i Gòn - Gia Định . Cũng trong đêm hôm ấy , nhƣ̂ng ngôi 

chùa chính trên to|n miền Nam đều bị kh{m xét . H|ng nghìn 

tăng ni và tín đồ bị bắt bớ , đánh đ}̣p , giam c}̀m . Ngay sau đó , 

Ngô Đình Di ệm đọc lời tuyên c{o trên Đ|i Ph{t thanh S|i Gòn . 

L}́y cớ “có tin Việt c ộng sắp tràn ng}̣p thũ đô [S|i Gòn +”4, Ngô 

Đình Diệm ký sắc lệnh số 84/TTP ban hành lệnh giới nghiêm và 

thiết qu}n lu}̣t khắp miền Nam , cho phép qu}n đ ội “xét các tƣ 

gia b}́t cƣ́ giờ nào , bắt giƣ̂ nhƣ̂ng ngƣời xét có hại cho an ninh 

___________ 

1. Quốc Tuệ: Công cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, S|i Gòn, 

1964, tr. 307. 

2, 3. Chính Đạo: Sđd, tr.312, 317. Tuyên bô ́ của Ngô Đình Nhu đăng 

b{o New York Times, ng|y 5-8-1963. 

4. Đoàn Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd, tr. 359. 
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công cộng”, “t}́t cả mọi sƣ ̣ vi phạm tr}̣t tƣ ̣ công cộng đều thuộc 

th}̃m quyền cũa tòa {n qu}n sƣ̣”1. 

Nhƣ̂ng ngày sau đó , có thêm hàng nghìn thanh niên , sinh viên, 

học sinh, trí thƣ́c, gi{o viên, không kê ̃l| ph}̣t tƣ ̃hay không phãi ph}̣t 

tƣ ̃đều l}̀n lƣợt bị bắt giam. 

B}́t ch}́p sắc lệnh số 84/TTP, một cuộc biễu tình lớn nỗ ra tại 

quảng trƣờng chợ Bến Th|nh ng|y 25-8-1963. Chính quyêǹ Ngô 

Đình Diệm cho cảnh s{t dùng lƣ̣u đạn cay, vòi rồng nhƣng không 

giải t{n đƣợc d}n chúng. Cuối cùng, cảnh s{t dùng cả đạn th}̣t. 

Qu{ch Thị Trang, nƣ ̂sinh Trƣờng trung học tƣ thục Trƣờng Sơn, hy 

sinh tại chô̂. Nhiều ngƣời bị thƣơng. Ngô Đình Diệm cho bắt 1.380 

thanh niên, sinh viên, học sinh đƣa v|o trung t}m huấn luyện Quang 

Trung để sung v|o lính. 

H|ng trăm ngƣời đã xuống đƣờng tham dự lễ tang nữ sinh 

Qu{ch Thị Trang , biến lê̂ tang thành cu ộc biễu d ƣơng lƣ̣c lƣợng . 

Tiếp theo , nhiều cu ộc mít tinh , biễu tình bâi khóa ... của học sinh 

c{c trƣờng nữ trung học Gia Long , Trƣng Vƣơng, Marie Curie lan 

rộng đến các trƣờng khác ỡ Sài Gòn - Gia Định diê̂n ra liên tiếp 

phản đối chế đ ộ độc tài phát xít gia đình trị Ngô Đình Diệm . Cuộc 

đ}́u tranh cũa học sinh đƣợc bà con tiễu thƣơng , xóm lao đ ộng sôi 

nỗi hƣỡng ƣ́ng . 

Ngay sau vụ thãm sát các ph}̣t tƣ̃ ỡ Huế ngày 14-5-1963, Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi phó ng miền Nam Việt Nam đâ ra 

tuyên bố, xem “cuộc đàn áp đ}̂m máu cũa chính quyền phát xít Mŷ - 

Diệm đối với đồng bào biễu tình tay không ngày 8-5 ở Huế l| m ột 

h|nh động tội ác tày trời không thễ tha thƣ́ đƣợc đối với nh}n d}n  ta 

nói chung v| đối với đồng b|o theo đạo Phật nói riêng”2. 

___________ 

1. Đoàn Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd, tr. 359. 

2. Tr}̀n Văn Gi|u: Miền Nam giƣ̂ vƣ̂ng thành đồng, Nxb. Khoa học xã 

hội, H| Nội, 1966, t.2, tr. 227. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời tuyên bô ́ nghiêm khắc lên {n 

chính quyền Ngô Đình Diệm: “Tội {c dã man của chúng, trời đ}́t 

không thê ̃ dung. H|nh động hung t|n của chúng, nh}n d}n ta đều 

căm gi}̣n. Cả thê ́giới đều lên tiếng phản đối”1. 

Trong khi đó, Đại sƣ ́Mỹ ở S|i Gòn Frederick E. Nolting ra sƣ́c bào 

chƣ̂a cho Ngô Đình Diệm. Trả lời phỏng v}́n của nh| b{o Don Baker 

(thuộc Hãng thông t}́n Mỹ UPI) ng|y 28-7-1963, Nolting nói: “Hơn hai 

năm tôi sống tại Việt Nam, tôi chƣa bao giờ nh}̣n th}́y d}́u hiệu n|o 

chƣ́ng tỏ có sƣ ̣ kỳ thị tôn gi{o”2. Nolting cho rằng phong tr|o đ}́u 

tranh “la ̀ ho|n to|n do Việt cộng b|y mƣu tính kế. Đó l| một cuộc 

bạo động có tính ch}́t chính trị hơn l| tôn gi{o, với động cơ chính trị 

hơn l| tôn gi{o”3. Tuyên bố của Nolting c|ng l|m rõ sƣ ̣ tiếp tay của 

Mỹ v|o h|nh động của Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu. 

Trong phiên họp ngày 7-10-1963, tại trụ sở tổ chức Liên hợp quốc 

ở New York (Mỹ), đại biễu nhiều nƣớc (Campuchia, Xri Lanca , 

Nêpan...) tố cáo chính quyền Sài Gòn kỳ thị tôn giáo , vi phạm nh}n 

quyền. Ng|y 31-8-1963, Tỗng thƣ ký Liên hợp quốc U Thant gƣ̃i  thƣ 

cho Ngô Đình Diệm , yêu c}̀u giãi quyết v}́n đề tôn giáo ỡ Việt Nam . 

Ng|y 19-9-1963, một cuộc biễu tình diê̂n ra trƣớc trụ sỡ Tỗ chƣ́c Giáo 

dục, Khoa học và Văn hóa cũa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris 

(Ph{p) lên án chính quy ền S|i Gòn . Ng|y 12-10-1963, Đại hội đồng 

Liên hợp quốc quyết định cƣ̃ m ột phái đoàn sang miền Nam đễ điều 

tra tại chô̂ (ph{i đo|n đến S|i Gòn ng|y 24-10-1963). 

* Trong thời gian n|y, nhƣ̂ng thắng lợi chính trị và ngoại giao 

của Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam c|ng khẵng 

định vị thê ́của c{ch mạng miền Nam: 

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.11, tr. 124. 

2. Quốc Tuệ: Công cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, Sđd, tr. 298. 

3. Michael Maclear: Vietnam: The Ten Thousand Day War (Việt Nam: 

Cuộc c hiến tranh mƣời nghìn ng|y), Nxb. Thames Methuen, London, 

1984, tr. 87. 
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Tại Đại hội l}̀n thƣ ́ I (16-2-1962), Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam tuyên bố “giƣ̂ vƣ̂ng hòa bình, thi h|nh chính 

s{ch trung lập , tiến tới hòa bình thống nh}́t Tỗ quốc , tích cực góp 

ph}̀n bảo vê ̣hòa bình ở Đông Dƣơng, Đông Nam [ v| thê ́giới”. 

Ng|y 10-8-1962, Mặt tr}̣n ra tuyên bố 14 điễm vê ̀ chủ trƣơng 

trung l}̣p, khẵng định không tham gia bất cƣ ́ khối hay hiệp ƣớc 

qu}n sƣ ̣ n|o, không liên minh qu}n sƣ ̣ với b}́t cƣ ́ nƣớc n|o, ch}́p 

h|nh nguyên tắc chung sống hòa bình với t}́t cả c{c nƣớc, không 

ph}n biệt hê ̣ tƣ tƣỡng v| chê ́ độ chính trị, nh}̣n viện trợ của t}́t cã 

c{c nƣớc miê̂n l| không có điều kiện chính trị r|ng buộc, să̂n sàng 

cùng Campuchia v| L|o hình th|nh một khu vƣ̣c hòa bình v| trung 

l}̣p ở Đông Nam [, mô̂i nƣớc đều có chủ quyền đ}̀y đũ, bảo vê ̣kiều 

d}n nƣớc ngo|i đƣợc cƣ trú v| sinh sống ở miền Nam, cho phép tƣ 

bản nƣớc ngo|i kinh doanh, v.v.. 

Mặt tr}̣n th|nh l}̣p Ủy ban đoàn kết [ - Phi của miền Nam Việt 

Nam (20-7-1961), Ủy ban bảo vê ̣ hòa bình thê ́ giới của miền Nam  

Việt Nam (15-10-1961) để phụ tr{ch công t{c quan hê ̣ quốc tế , cƣ ̃

nhiều đoàn đại biễu đi thăm hƣ̂u nghị c{c nƣớc (năm 1961, đi thăm 1 

nƣớc; năm 1962 đi thăm 10 nƣớc; năm 1963, đi thăm 16 nƣớc), dƣ̣ 

Hội nghị thê ́giới bảo vê ̣hòa bình, độc l}̣p d}n tộc v| giải trƣ ̀qu}n bị 

(tỗ chƣć ở M{txcơva, th{ng 7-1962). Ng|y 31-1-1963, Liên hiệp công 

đoàn thê ́ giới công nh}̣n Hội Lao động giải phóng miền  Nam Việt 

Nam l| th|nh viên chính thƣ́c. Ng|y 4-2-1963, Hội đồng đoàn kết [ - 

Phi cũng công nh}̣n Ủy ban đoàn kết [ - Phi cũa  miền Nam Việt 

Nam l| hội viên chính thƣ́c. 

Đƣờng lối ngoại giao đúng đắn của Mặt tr}̣n ng|y c|ng tranh thũ 

đƣợc nhiều chính phủ, tỗ chƣ́c v| c{ nh}n ở nhiều nƣớc trên thế 

giới, không ph}n biệt chế độ chính trị, b|y tỏ sự đồng tình v| ủng  hộ 

đối với cuộc kh{ng chiến của nh}n d}n miền Nam. 

Ng|y 29-8-1963, nh}n chuyến viếng thăm Phnôm Pênh 

(Campuchia), Tỗng thống Ph{p Charles de Gaulle đƣa ra đề nghị 

hai miền Nam, Bắc Việt Nam tham dƣ ̣ một hội nghị vê ̀ hòa bình, 

thống nh}́t Việt Nam v| trung l}̣p hóa Đông Nam [. 
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Ngay tại Mŷ , ng|y 16-2-1962, 16 nh| trí thức Mỹ đã gửi thƣ ngỏ 

cho Tỗng thống Kennedy nêu rô việc Mŷ can thiệp qu}n sƣ̣ vào 

miền Nam là m ột vi phạm Hiệp định Genève 1954 về Đông Dƣơng . 

Ng|y 1-3-1963, thêm 62 nh| trí thức kh{c gửi thƣ ngỏ phản đối 

Chính phủ Mỹ x}m lƣợc Việt Nam , yêu c}̀u triệu t}̣p m ột hội nghị 

quốc tế đễ tìm ra giãi pháp hòa bình . Đặc biệt , khi phong tr|o đấu 

tranh cũa các ph}̣t tƣ̃ và đồng bào các đô thị miền Nam nỗ ra , h|ng 

nghìn nh| tôn gi{o , nh}n sî , trí thức ủng h ộ nh}n d}n miền Nam , 

lên án Mŷ dƣ̣ng lên chế đ ộ độc tài vi phạm nh}n quyền cũa Ngô 

Đình Diệm . Ng|y 27-6-1963, trên báo New York Times, 12 mục sƣ 

lãnh đạo H ội thánh Tin lành Mŷ chính thƣ́c yêu c}̀u Mŷ rút qu}n 

khỏi miền Nam . 

Cùng trong thời điễm khủng hoảng chính trị ở Nam Việt Nam, 

Chính phủ S|i Gòn gặp hai th}́t bại ngoại giao với hai nƣớc l{ng 

giềng trên b{n đão Đông Dƣơng: Ng|y 5-9-1962, Chính phủ Vƣơng 

quốc L|o đặt quan hê ̣ngoại giao với Chính phủ Việt Nam D}n chủ 

Cộng hòa; ng|y 8-11-1962, Ngô Đình Diệm đóng cƣ̃a Tòa Đại sƣ́ ỡ  

Vientiane. 

Một năm sau, ng|y 27-8-1963, Chính phủ Vƣơng quốc 

Campuchia đơn phƣơng ch}́m dƣ́t quan hê ̣ngoại giao với chê ́độ S|i 

Gòn để phản đối nhƣ̂ng h|nh động đàn {p tôn gi{o, vi phạm nh}n 

quyền của Ngô Đình Diệm. 

Nhìn chung, năm 1963 l| năm Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam giành đƣợc thắng lợi quan trọng ỡ nông thôn , 

đô thị; trên mặt tr}̣n ngoại giao, tƣ̀ng bƣớc gi|nh đƣợc vị thế trên 

trƣờng quốc tê,́ tranh thủ đƣợc sƣ ̣ủng hộ của nh}n d}n yêu chuộng 

hòa bình của nhiều nƣớc. 

2. Cuộc đão chính ngày 1-11-1963 

Kh{c với Ph{p, Mỹ thƣ̣c hiện ở miền Nam chủ nghĩa thƣ̣c d}n 

kiễu mới, gi}́u mặt sau một “con b|i” bản xƣ.́ Ngô Đình Diệm 

đƣợc Eisenhower chọn v| Kennedy tiếp tục sƣ ̃dụng. 
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Kennedy biết Ngô Đình Diệm còn nhiều nhƣợc điễm (nhƣ thích 

cai trị một c{ch độc đoán, chịu ảnh hƣỡng của anh em trong gia đình, 

dùng ngƣời không dƣ̣a v|o t|i năng m| chỉ căn cƣ ́ v|o lòng  trung 

th|nh của ngƣời đó đối với Ngô Đình Diệm, v.v.), v| đang bị đông 

đão qu}̀n chúng chống đối, bị cả bạn bè cũ chỉ trích. Nhƣng Kennedy 

không th}́y ai ở miền Nam giúp Mỹ thƣ̣c hiện các ý đồ chiến lƣợc 

của mình hƣ̂u hiệu hơn Ngô Đình Diệm, nên đâ  công khai nh}̣n 

xét: Ngô Đình Diệm l| “ngƣời tốt nh}́t m| chúng  ta có” ở miền 

Nam Việt Nam1. Phó Tỗng thống Johnson cûng t{n th|nh ý kiến của 

Kennedy: “Ngô Đình Diệm l| “c}̣u con” duy nh}́t m| ta có ở đ}́y”2. 

C{c viên chƣ́c cao c}́p kh{c của Mỹ cũng tin rằng “Ngô Đình Diệm 

l| t}́t cả nhƣ̂ng gì chúng ta có v| chẳng  có b}́t cƣ ́sƣ ̣ lƣ̣a chọn n|o 

kh{c”3, “Ngô Đình Diệm l| công cụ duy nh}́t có thê ̃có đƣợc [để thƣ̣c 

hiện] chính s{ch của Mỹ” ở miền Nam, v.v.4. 

Ngô Đình Diệm biế t “Mŷ c}̀n ông ta” 5
 để tiến h|nh chính s{ch 

“ngăn chặn c ộng sãn” , giƣ̂ miền Nam nằm trong quŷ đạo cũa 

“Thế giới tƣ̣ do” do Mŷ c}̀m đ}̀u . Vì vậy , nhiều l}̀n Ngô Đình 

Diệm  không làm theo ý Mŷ , nhƣng Mŷ đành phãi bõ qua , vì “mọi ý 

định g}y sƣ́c ép đối với ông ta sê là tƣ̣ mình làm cho mình th}́t 

bại”6. Trên báo New York Times, nh| b{o Homer Bigart gọi th{i đ ộ 

___________ 

1. Benjamin  Bradlee:  Conversations  with  Kennedy  (Đàm thoại  với 

Kennedy), New York, 1976, tr. 59. 

2. Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, Sđd, tr. 457. 

3. Robert Shaplen: The Lost Revolution (Cuộc cách mạng bị bõ lơ̂ ), 

Nxb. Harper v| Row, New York, 1966, tr. 152. 

4. George McT. Kahin v| John W. Lewis: The United States in Vietnam 

(Nƣớc Mỹ tại Việt Nam), Nxb. The Dial Press, New York, 1967, tr. 139. 

5. Peter A. Poole: The United States and Indochina from F.D. Roosevelt to 

Nixon (Nƣớc Mỹ v| Đông Dƣơng tƣ̀ F.D. Roosevelt tới Nixon), Nxb. The 

Drydon Press, Washington, 1973, tr. 105. 

6. Arthur M. Schlesinger: A Thousand Days: John F. Kennedy in the White 

House (Một nghìn ng|y: John F. Kennedy ở Nh| Trắng), Nxb. Houghton 

Mifflin, Boston, 1965, tr. 548. 
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của Chính phủ Mỹ đối  với Ngô Đình Diệm l|: “Hoặc chết chìm, 

hoặc cùng bơi với Ngô Đình Diêṃ”1. 

Do đó, việc yêu c}̀u Ngô Đình Diệm cải c{ch chính trị, mỡ 

rộng chính phủ để đón nh}̣n nhƣ̂ng phe ph{i th}n Mỹ kh{c, v.v. chỉ 

đƣợc Mỹ nêu lên một c{ch yếu ớt, nhằm nhắc nhỡ chƣ ́không buộc 

Ngô Đình Diệm phải thi h|nh. Đƣợc thê,̃ Ngô Đình Diệm ngày  

c|ng tăng cƣờng c{c chính s{ch v| thủ đoạn độc t|i ph{t xít. 

Ng|y 15-10-1961, Ngô Đình Diệm tuyên bố tình trạng kh}̃n 

c}́p trên to|n miền Nam để có cớ bóp nghẹt d}n chủ. Bốn ng|y sau, 

ng|y 19-10, Ngô Đình Diệm đƣợc Quốc hội S|i Gòn cho to|n quyền 

h|nh động trong thời gian 12 th{ng để đối phó với tình hình (Lu}̣t 

số 13/61). Sƣ ̣ ủy quyền n|y đƣợc Quốc hội gia hạn 1 năm (Lu}̣t số 

18/62 ng|y 27-10-1962) v| sau đó kéo d|i thêm 2 năm nƣ̂a (Lu}̣t số 

20/63 ng|y 22-10-1963). 

Sau khi giành đƣợc toàn quyền hành động tƣ̀ Quốc hội (trong đó 

d}n biễu “th}n chính”2
 chiếm đa số), Ngô Đình Diệm đƣa ra nhiều 

sắc lu}̣t ph{t xít để kềm kẹp d}n chúng miền Nam, nhƣ Sắc lu}̣t số 

10/62 ng|y 16-5-1962 buộc mọi cuộc hội họp qu{ 20 ngƣời phãi  xin 

phép trƣớc (kê ̃ cả đám tang, đám cƣới, đám giô̂... trong gia đình); 

Sắc lu}̣t số 11/62 ng|y 21-5-1962 l}̣p 3 tòa {n qu}n sƣ̣ tại mặt tr}̣n ở 

3 vùng chiến thu}̣t. Loại tòa {n n|y xƣ̃ chung th}̃m mà  nạn nh}n 

không có quyền chống {n. Nh| sƣ ̃học Bernard Fall bình lu}̣n: “Tính 

ch}́t công lý của c{c tòa {n qu}n sƣ ̣tại mặt tr}̣n này còn sơ s|i hơn cả 

c{c tòa {n qu}n sƣ ̣đặc biệt”3
 m| Ngô Đình Diệm đa ̂l}̣p ra theo Lu}̣t 

10/59 ba năm trƣớc đó. 

Nhƣ̂ng nạn nh}n đ}̀u tiên cũa Tòa án phát xít này là 12 

thanh niên , sinh viên , học sinh trong Đ ội vû trang quyết tƣ̃ 

“Mồng 9 tháng Giêng”. Ng|y 23-5-1962 (tƣ́c 2 ng|y sau khi th|nh l}̣p), 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 165. 

2. B{o chí S|i Gòn dùng tƣ̀ “th}n chính”, “gia nô” để chỉ sô ́ngƣời tay 

ch}n th}n tín của chính quyền S|i Gòn. 

3. Bernard B. Fall: Les deux Vietnam (Hai Việt Nam), Sđd, tr. 307. 
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Tòa  {n qu}n sƣ ̣mặt tr}̣n của chính quyền S|i Gòn kết {n tƣ ̃hình Lê 

Quang Vịnh, Lê Hồng Tƣ, Lê Văn Th|nh, Huỳnh Văn Chính, kết {n 

khỗ sai chung th}n H| Văn Hiễn, Hồ Văn Ngoạn, Đỗ Văn Xinh v| 

kết {n khỗ sai 5 ngƣời còn lại (sau đó c{c {n tƣ ̃ hình đƣợc chuyễn  

th|nh {n khỗ sai, trƣ ̀Lê Hồng Tƣ). 

B{o chí S|i Gòn bị chính quyền S|i Gòn kiễm so{t ng|y c|ng gắt 

gao. Một nhóm nh| b{o tố c{o chê ́độ S|i Gòn: “Ngành b{o chí của 

chúng tôi luôn luôn bị {p bƣ́c, khủng bố. H|ng ng|y, phải chịu trăm 

điều tủi nhục, bắt buộc phải viết nhƣ̂ng h|ng chƣ ̂ngƣợc lại với lòng 

mình, để hoan hô nhƣ̂ng c{i điêu ngoa, giả dối, t|n {c, b}́t nh}n của 

gia đình họ Ngô”1. 

Không chỉ nh}n d}n yêu nƣớc có m}u thu}̂n đối kh{ng với chê ́

độ S|i Gòn, ngay cả nhiều ngƣời trong bộ m{y h|nh chính v| qu}n sƣ ̣

S|i Gòn cũng nhƣ trong c{c phe ph{i th}n Mỹ kh{c cũng đối l}̣p gay 

gắt với t}̣p đoàn Ngô Đình Diệm. 

Nhƣ đa ̂ biết, tƣ ̀ năm 1960 nhƣ̂ng tỗ chƣ́c chính trị không ăn 

c{nh với Ngô Đình Diệm nhƣ Đãng D}n chủ tƣ ̣ do (của Phan 

Quang Đán - Ho|ng Cơ Thụy), Khối Tƣ ̣ do tiến bộ (tƣ́c nhóm 

Caravelle), v.v. đều bị đàn {p; Nguyê̂n Ch{nh Thi l|m đão chính 

không th|nh công (11-11-1960)2. 

Vê ̀ kinh tê,́ Ngô Đình Diệm d|nh nhiều đặc quyền, đặc lợi cho 

nhƣ̂ng ngƣời trong gia đình họ Ngô v| tay ch}n th}n tín; vì v}̣y nhiều 

ngƣời trong giới công thƣơng b}́t mãn với chê ́độ Ngô Đình Diêṃ3. 

___________ 

1. Tạp chí Bách khoa (S|i Gòn), sô ́165, ng|y 15-11-1963, tr. 93-94. 

2. Đễ tr}́n {p phong tr|o chống đối, ng|y 5-7-1963 Ngô Đình Diệm đƣa 

62 ngƣời thuộc nhóm Caravelle v| nhóm đão chính ng|y 11-11-1960 ra tòa 

{n qu}n sƣ̣ đặc biệt, kết {n tƣ̃ hình 9 ngƣời, 33 ngƣời kh{c bị {n tù khô ̃sai. 

Nguyê̂n Tƣờng Tam tự tử ng|y 7-7-1963 để phản đối Ngô Đình Diệm. 

3. Ngô Đình Thục độc quyền khai th{c gô ̂ở Long Kh{nh, Định Qu{n; 

Ngô Đình C}̃n độc quyền khai th{c quế ở Quảng Nam v| Quảng Ngãi, 

khai th{c yến s|o ở Nha Trang; vợ chồng Ngô Đình Nhu - Tr}̀n Lệ Xu}n 

khai th{c nƣớc suối Vĩnh Hảo, ph}n chim ở Ho|ng Sa, than đá ở Nông 

Sơn, muối ở C| N{, c{t trắng để l|m thủy tinh ở Cam Ranh, v.v.. 
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S{ng 27-2-1962, 2 m{y bay chiến đ}́u AD6 do Nguyê̂n Văn Cƣ̃ và 

Phạm Phú Quốc c}́t c{nh tƣ ̀ s}n bay Biên Hòa trong một phi vụ  

h|nh qu}n, nhƣng đa ̂đỗi hƣớng bay vê ̀S|i Gòn để ném bom và bắn 

xuống Dinh Độc L}̣p (nơi ở v| l|m việc của Ngô Đình Diệm  v| 

gia đình Ngô Đình Nhu) trong 10 phút (tƣ ̀7 giờ 15 phút đến 7 giờ 25 

phút). M{y bay của Phạm Phú Quốc bị cao xạ bắn rơi  ở Nh| Bè, 

còn Nguyê̂n Văn Cƣ ̃ l{i m{y bay sang Campuchia xin tị nạn. Vụ 

ném bom Dinh Độc L}̣p không phải l| h|nh động tƣ̣ ph{t của hai sĩ 

quan thuộc Không qu}n S|i Gòn, m| nằm trong }m mƣu của một 

nhóm đãng viên Việt Nam quốc d}n đãng. 

Cuộc khủng hoảng của chê ́ độ Ngô Đình Diệm đa ̂ r}́t tr}̀m 

trọng v|o đ}̀u năm 1963. 

B{o New York Times ng|y 5-2-1963 bình luận về tình hình khủng  

hoảng của chê ́ độ S|i Gòn: “B}y giờ m| thay ngƣ̣a ở miền Nam  l| 

một việc l|m nguy hiễm, nhƣng th| nguy hiễm m| sẽ đem lại nhƣ̂ng 

khả năng th|nh công, còn sợ nguy hiêm̃ thì chắc chắn se ̂th}́t bại”. 

Trong lúc chính quyền Washington đang ph}n v}n giƣ̂a duy trì 

hay loại bỏ t}̣p đoàn Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu thì xảy ra  

phong tr|o Ph}̣t gi{o. Phong tr|o Ph}̣t gi{o chống chính quyền Ngô 

Đình Diệm nỗ ra tƣ ̀ th{ng 5-19631
 đúng nhƣ John Richarson, một 

nh}n viên CIA (Mỹ), đa ̂nh}̣n định: “... l| kết tinh của sƣ ̣b}́t mân to 

lớn v| rộng rãi đa ̂ấp ủ l}u nay”. 

Tƣ̀ khi cu ộc đ}́u tranh cũa ph}̣t tƣ̃ và đồng bào các đô thị miền 

Nam nỗ  ra, Mỹ thấy chính quyền Ngô Đình Diệm ng|y c|ng bị 

nh}n d}n phãn đối , điều đó đe dọa đến kết quã thƣ̣c hiện chũ nghîa 

thƣ̣c d}n mới cũa Mŷ ỡ miền Nam . Rufus Phillips , Gi{m đốc 

Chƣơng trình viện trợ nông thôn cũa Cơ quan việ n trợ Mŷ , nh}̣n 

định: “Do cuộc khũng hoãng chính trị kéo dài , h}̀u hết ỡ mọi nơi , 

___________ 

1. Xem mục “Nhƣ̂ng cuộc đ}́u tranh chống Mỹ - Diệm ở đô thị miền 

Nam Việt Nam” trong chƣơng n|y. 
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c{c giới chƣ́c địa phƣơng, tỉnh trƣỡng v| qu}̣n trƣỡng không còn để 

ý đến chƣơng trình ấp chiến lƣợc v| đó l| mối lo lớn nh}́t của chính 

phủ Hoa Kỳ”1. Nh}̣n định n|y trùng hợp với ý kiến của Bộ trƣỡng 

Quốc phòng McNamara: “Quã th}̣t, tình hình ở nông thôn tƣ ̀th{ng 7 

*năm 1963] đang x}́u đi r}́t nhiều so với nh}̣n thƣ́c của chúng  ta”2. 

Mặt kh{c, nh}n d}n Mỹ v| dƣ lu}ṇ thê ́ giới đặt c}u hõi : tại sao 

Chính phủ Kennedy gƣ̃i hơn 1 vạn qu}n, chi hơn 1 triệu đôla mô̂i 

ng|y để ủng hộ một chính quyền đàn {p tôn gi{o, vi phạm nh}n 

quyền nhƣ thê?́ Kennedy không thê ̃ không lo ngại khi  phải trả lời 

c}u hỏi n|y trong cuộc v}̣n động t{i đắc cƣ ̃ chƣ́c tỗng thống sẽ tỗ 

chƣ́c trong năm 1964 sắp tới. 

Ngay tại Mŷ , ng|y c|ng có nhiều viên chức cao cấp chủ trƣơng  

phải loại bỏ Ngô Đình Diệm: “Vê ̀ l}u d|i, nếu chính phủ Ngô Đình 

Diệm tiếp tục tồn tại thì c{c nô̂ lƣ̣c chiến đ}́u sẽ x}́u đi”  (Ngoại 

trƣỡng Dean Rusk), “Cuộc chiến [ở Nam Việt Nam+ không thê ̃

thắng lợi đƣợc dƣới chính quyền Ngô Đình Diệm” (Đại sƣ́  Henry 

Cabot Lodge), “Diệm đa ̂tạo ra một tình thê ́m| chúng ta không bao 

giờ có thê ̃ đạt đƣợc mục tiêu của chúng ta ở Việt Nam khi Diệm 

còn nắm quyền”, “nếu không có một cuộc đão chính, chúng ta sẽ 

th}́t bại trong cuộc chiến ở Việt Nam v| sẽ phải rút lui” (Thƣ ́ trƣỡng 

Bộ Ngoại giao Averell Harriman), “Chúng ta không thễ chiến thắng 

trong cuộc chiến , nếu Diệm v}̂n nắm quyền ; do v}̣y, c}̀n phải loại 

ông ta ra”, “chúng ta không có sƣ̣ lƣ̣a  chọn n|o kh{c ngo|i việc 

ủng hộ một cuộc đão chính” (Thƣ́ trƣỡng  Bộ Ngoại giao George 

Ball), v.v.3. 

Cũng có m ột số viên chƣ́c cao c}́p Mŷ khác do th}́y rô năng  

lƣ̣c th}́p kém cũa các chính khách và tƣớng tá Sài Gòn , đâ kịch

___________ 

1. Bùi Diê̂m: Gọng kìm lịch sƣ̃, Sđd, tr. 172. 

2. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 272. 

3. Xem: Robert S.McNamara: Nhìn lại quá khứ: Tấn thãm kịch và nhƣ̂ng bài 

học về Việt Nam, Sđd, tr.70, 71, 76, 93. 
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liệt phản đối đão chính vì cho rằng “Chĩ duy nh}́t có Ngô Đình 

Diệm là có thể thu đất nƣớc tan rã đó về m ột mối” (Đại sƣ́ Frederick 

Nolting), “Tôi không th}́y một lãnh tụ n|o có thê ̃thay thê ́đƣợc tính 

c{ch mạnh mẽ của Ngô Đình Diệm” (Tƣ lệnh MACV Paul Harkins), 

“Cho tới nay v}̂n chƣa có bộ mặt n|o có đũ t|i đƣ́c đễ thay thế Ngô 

Đình Diệm” (Gi{m đốc CIA ở S|i Gòn John Richardson ), “[c{c tƣớng 

lãnh l|m đão chính] không có khả năng điều h|nh chính phủ đƣợc 

l}u” (Bộ trƣỡng Quốc phòng Robert McNamara), “Một cuộc đão 

chính dù th|nh công v}̂n có thê ̃g}y ãnh hƣỡng x}́u tới nô̂ lƣ̣c chiến 

đ}́u, bỡi lẽ một chính phủ mới còn thiếu  kinh nghiệm v| đang dò 

d}̂m bƣớc đi” (Chủ tịch Hội đồng các  tham mƣu trƣỡng liên qu}n 

Maxwell Taylor), v.v.1. 

Trƣớc hai luồng ý kiêń tr{i ngƣợc nhau, Kennedy thông qua 

một giải ph{p dung hòa2
 gồm hai khả năng: 

Khả năng 1: Duy trì Ngô Đình Diệm ỡ chƣ́c vụ tỗng thống với 

điều kiện phải c{ch chƣ́c Ngô Đình Nhu v| Tr}̀n Lê ̣Xu}n vì cặp vợ 

chồng n|y l| nguyên nh}n của mọi điều sai tr{i ở miền Nam. 

Khả năng 2: Nếu Ngô Đình Diệm không chịu c{ch chƣ́c vợ 

chồng Ngô Đình Nhu thì Mỹ sẽ phải loại bỏ cả Ngô Đình Diệm. 

Ng|y 24-8-1963, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho Henry Cabot Lodge 

(mới sang Sài G òn 2 ng|y trƣớc đó l|m đại sứ thay cho Nolting ) 

bƣ́c điện phãn ánh giãi pháp dung hòa nói trên : “Chúng ta cho 

Ngô Đình Diệm cơ may đễ thoát khõi Ngô Đình Nhu và phe 

nhóm  của y ... Nếu b}́t ch}́p nhƣ̂ng nô̂ lƣ̣c cũa ông *Lodge+, Ngô 

Đình Diệm v}̂n ngoan cố và tƣ̀ chối , lúc đó chúng ta phải đối diện 

với khã năng không thễ giƣ̂ Ngô Đình Diệm đƣợc” . Đễ chu}̃n bị 

cho khã năng này , Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Lodge “khẩn trƣơng 

xem xét giới lânh đạo có thễ thay  thế [Diệm] v| lập kế hoạch chi 

___________ 

1. Xem: Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khƣ́: Tấn thảm kịch và nhƣ̂ng bài 

học về Việt Nam, Sđd, tr.93. 

2. Giải ph{p n|y do Trợ lý Ngoại trƣỡng Roger Hilsman Jr. thảo ra. 
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tiết vê ̀ c{ch l|m thê ́ n|o để chúng ta có thê ̃ thay thê ́ Ngô Đình 

Diệm, nếu điều n|y trỡ nên c}̀n thiết”1. 

Sau khi bƣ́c điện ng|y 24-8-1963 đƣợc gƣ̃i đi, “nhƣ̂ng cuộc 

tranh lu}̣n kéo d|i h|ng th{ng trời”2
 vê ̀việc nên giƣ ̂hay loại bỏ Ngô 

Đình Diệm v}̂n tiếp diê̂n trong nội bộ chính phủ Kennedy. 

Tối 2-9-1963, khi trã lời cuộc phõng v}́n cũa phóng viên Đài truyền 

hình CBS, Kennedy tuyên bố: “Trong hai tháng qua, chính phủ [Diệm] 

đâ m}́t quan hệ với d}n chúng... Trƣ̀ phi d}n chúng ũng hộ nô̂ lƣ̣c [của 

Chính phủ], tôi không nghî rằng có thễ thắng đƣợc cu ộc chiến tranh 

n|y”3. Kennedy kết lu}̣n : Chỉ có thể gi|nh đƣợc chiến thắng “với 

nhƣ̂ng thay đỗi về chính s{ch v| có lẽ cả về nh}n sự nữa”4. 

Đê ̃ nắm thêm tình hình, trong th{ng 9-1963 Kennedy cƣ ̃ liên 

tiếp 2 ph{i đoàn sang S|i Gòn, ph{i đoàn thƣ ́ nh}́t gồm tƣớng 

Victor H. Krulak (chuyên gia h|ng đ}̀u vê ̀ chiến tranh chống nỗi 

d}̣y của Bộ Quốc phòng Mỹ) v| Joseph A. Mendenhall (nguyên cố 

v}́n chính trị Tòa Đại sƣ ́ Mỹ ở S|i Gòn); ph{i đoàn thƣ ́ hai gồm 

Robert McNamara (Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng) v| tƣớng Maxwell 

Taylor (Chủ tịch Hội đồng c{c tham mƣu trƣỡng liên qu}n). 

Găp̣ Ngô Đình Diêṃ ng|y 29-9, McNamara b|y tỏ “mối lo ngại 

của Mỹ vê ̀ tình hình chính trị b}́t ổn ở miền Nam”, nh}́n mạnh 

rằng “tình trạng b}́t ổn v| c{c cuộc đàn {p đa ̂g}y ra mối đe dọa đối 

với c{c nô̂ lƣ̣c chung trong chiến sƣ̣” v| kết lu}̣n: “... chỉ có thể  

thắng đƣợc cuộc chiến tranh nếu giải quyết đƣợc nhƣ̂ng v}́n đề  

n|y”5. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm v}̂n khăng khăng b|o chƣ̂a cho  

vợ chồng Ngô Đình Nhu. 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 194-195. 

2. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khƣ́: Tấn thảm kịch và nhƣ̂ng bài học về 

Việt Nam, Sđd, tr. 67. 

3. Michael Maclear: Sđd, tr.96. 

4. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 175. 

5. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khƣ́: Tấn thảm kịch và nhƣ̂ng bài học về 

Việt Nam, Sđd, tr. 87. 
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Trong khi đó, sau khi nh}̣n đƣợc bƣ́c điện ngày 24-8-1963, Đại sƣ́ 

Lodge tích cƣ̣c chu}̃n bị cho việc l}̣t đỗ Ngô Đình Diệm. Đễ bão đãm bí 

m}̣t tuyệt đối , Lodge không bàn bạc kế hoạch đão chính với tƣớng 

Paul Harkins (Tƣ lệnh MACV) v| John Richardson (Gi{m đốc CIA ở 

S|i Gòn)1
 vì 2 ngƣời này không tán thành việc loại bõ Ngô Đình Diệm. 

Mặt khác, để không lộ b|n tay chủ mƣu của Mỹ, Lodge không tiếp xúc 

trƣ̣c tiếp với nhóm đão chính mà chĩ thông qua Lucien Conein, một đại 

t{ tình b{o từng làm việc nhiều năm ỡ Việt Nam . Tuy v}̣y, Ngô Đình 

Diệm v}̂n đánh hơi đƣợc }m mƣu cũa Mŷ nên tố cáo trên tờ báo tiếng 

Anh The Times of Vietnam số ra ngày 1-9-1963 với hàng tít lớn : “Tình 

b{o Mỹ chi tiền cho cuộc đão chính đâ đƣợc hoạch định”. 

Mỹ tập hợp đƣợc m ột nhóm sî quan cao c}́p đồng ý tham gia 

cuộc đão chính do trung tƣớng Dƣơng Văn Minh (cố v}́n qu}n sƣ̣ 

Phủ Tổng thống ) v| trung tƣớng Trần Văn Đôn (quyền Tỗng tham 

mƣu trƣỡng qu}n đ ội Việt Nam C ộng hòa, tạm thay thống tƣớng Lê 

Văn Tỵ đang chƣ̂a bệnh ỡ nƣớc ngoài ) đƣ́ng đ}̀u , ngo|i ra còn có 

trung tƣớng Lê Văn Kim , trung tƣớng Tr}̀n Thiện Khiêm và m ột số 

tƣớng tá khác 2. Mỹ “hứa chịu mọi phí tổn cho những nh| lãnh đạo 

đảo chính”3. Ngo|i ra, Lodge yêu c}̀u Chính phũ Mŷ cung c}́p tiền đễ 

ông ta mua chuộc nhƣ̂ng tƣớng tá còn trung thành với Ngô Đình 

Diệm4. “Ngƣời Mŷ kiễm soát việc chi tiêu cũa Chính phũ [Nam Việt 

Nam] v| c{c sĩ quan *qu}n đội Sài Gòn] hiễu rằng họ không thễ dƣ̣a 

v|o lực lƣợng qu}n đội cho đến khi có đƣợc sƣ̣ cam kết chắc chắn tƣ̀ 

phía sứ qu{n [Mỹ+”5. 

___________ 

1. Ng|y 5-10-1963, Richardson bị thay đỗi chƣ́c vụ. 

2. Lodge gọi Minh, Đôn, Kim l| “nhƣ̂ng tƣớng lĩnh giỏi nh}́t [Nam] Việt 

Nam” ([South] Vietnam’s best generals) (The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u 

Năm Góc), Sđd, tr. 185). 

3. Gabriel Kolko: Anatomy of a war (Giải ph}̂u một cuộc chiến tranh), 

Nxb. Pantheon Books, New York, 1985, tr. 118. 

4. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 159. 

5. Frances Fitzgerald: Lƣ̃a trong lòng hô,̀ bản dịch, Nxb. Công an nh}n 

d}n, H| Nội, 2004, tr. 187. 
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Phía Mỹ cho biết sẽ ngƣng viện trợ cho Ngô Đình Diệm , bắt 

đ}̀u bằng cắt viện trợ cho Lƣ̣c lƣợng đặ c biệt cũa Ngô Đình Diệm . 

“Và viện trợ qu}n sƣ̣ sê chĩ rót cho các tƣớng lînh chống Ngô Đình 

Diệm”1. 

Trong chuyến sang S|i Gòn v|o cuối th{ng 9 đ}̀u th{ng 10, 

tƣớng Maxwell Taylor đâ bí m}̣t gặp tƣớng Dƣơng Văn Minh 2
 trong 

một buỗi chơi qu}̀n vợt. 

Lucien Conein bí m}̣t gặp tƣớng Tr}̀n Văn Đôn ng|y 2-10 tại 

Nha Trang, gặp tƣớng Dƣơng Văn Minh ng|y 5 v| 10-10 tại S|i 

Gòn để b|n bạc cụ thê ̃vê ̀kê ́hoạch đão chính. Sau đó, Conein giao cho 

c{c tƣớng t{ đảo c hính m ột bao đƣ̣ng tiền Sài Gòn tƣơng đƣơng  

40.000 đôla3. 

___________ 

1. Michael Maclear: Sđd, tr.98. Sau n|y có ngƣời hỏi Lê Văn Kim vì sao 

tham gia đão chính l}̣t đô ̃Diệm mặc dù trƣớc đo ́Kim tỏ ra r}́t trung thành  

với Diệm, Kim trả lời: “Ngƣời Mỹ bảo chúng tôi phải chọn giƣ̂a Diệm  v| 

viện trơ ̣Mỹ. Chúng tôi không có sƣ̣ chọn lƣ̣a”, tr. 107. 

2. Dƣơng Văn Minh sinh năm 1916 tại Mỹ Tho. Năm 1940 (24 tuỗi) đi 

lính cho Ph{p. Đến 1954, l| đại t{. Sau Hiệp định Genève, theo Ngô Đình 

Diệm, đƣợc cƣ̃ chĩ huy hai chiến dịc h Hoàng Diệu và Nguyê̂n Huệ đánh  tan 

qu}n Bình Xuyên v| Hòa Hảo (1955-1956), đƣợc Diệm phong thiếu tƣớng. 

Tuy l}̣p nhiều công trạng, nhƣng Ngô Đình Diệm không tin dùng , cƣ̃ l|m 

Chủ tịch Hội đồng khen thƣỡng, tƣ lệnh h|nh qu}n rồi l|m cố v}́n qu}n sƣ̣ 

của Phủ Tỗng thống (tƣ̀ ng|y 8-12-1962), thƣ̣c ch}́t l| không  cho Minh 

nắm binh quyền. Minh có nhiều b| con tham gia c{ch mạng: Dƣơng Thanh 

Nhƣ̣t (tƣ́c Mƣời Ty, em ruột), Dƣơng Văn Diêu (em chú bác ), Nguyê̂n Minh 

Triết (tƣ́c Bãy Trung , em bạn dì )... Tƣ̀ năm 1962, theo chỉ đạo của Trung 

ƣơng v| Trung ƣơng Cục miền Nam, Nhƣ̣t gặp Minh , trƣ̣c tiếp đặt v}́n đề 

l}̣t đô ̃Ngô Đình Diệm, Minh “hƣ́a sẽ l|m đão chính nếu Mỹ cho phép” (B{o 

c{o m}̣t của Ban Binh v}̣n, Trung ƣơng Cục miền Nam). 

3. Bradley S. O’Leary v| Edward Lee: Vụ ám sát Ngô Đình Diệm và 

J.F.Kennedy, bản dịch, Nxb. Công an nh}n d}n, H| Nội, 2003, tr.66; “40.000 

đôla Mỹ năm 1963 có thễ tính ngang với h|ng trăm nghìn đôla Mỹ trong 

điều kiện kinh tế hiện nay”. 
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Biết Mỹ đang sƣ ̃ dụng một số tƣớng t{ }m mƣu đão chính, 

Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu giao cho tƣớng Tôn Th}́t Đính, 

một ngƣời đƣợc Ngô Đình Diêṃ tin c}̃n1, tỗ chƣć kê ́hoạch “Bravo 1” 

gồm hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: trong khi Ngô Đình Diệm v| Ngô Đình Nhu l{nh ra 

Vũng T|u, Tôn Th}́t Đính cho một số đơn vị l|m đão chính giả, chiếm 

đài ph{t thanh, tuyên bố l}̣t đỗ Ngô Đình Diệm v| kêu gọi c{c chính 

kh{ch, tƣớng t{ tham gia cuộc đão chính ấy. 

- Giai đoạn 2: Tôn Th}́t Đính cùng Huỳnh Văn Cao (Tƣ lệnh 

Qu}n đoàn IV - Vùng chiến thu}̣t 4), Lê Quang Tung (Tƣ lệnh Lƣ̣c 

lƣợng đặc biệt)... chỉ huy c{c lƣ̣c lƣợng “trung th|nh với Ngô Đình 

Diệm” để dẹp cuộc đão chính giả, bắt giam nhƣ̂ng chính kh{ch v| 

tƣớng t{ lộ mặt chống Ngô Đình Diệm, đón Ngô Đình Diệm v| 

Ngô Đình Nhu vê ̀lại S|i Gòn cai trị nhƣ cũ. 

Tôn Th}́t Đính trỡ th|nh một chƣớng ngại lớn cho cuộc đão 

chính chống Ngô Đình Diệm. Minh - Đôn - Kim cho ngƣời đến lôi kéo 

Tôn Th}́t Đính v|o phe chống Ngô Đình Diệm. Khi đƣợc biết cuộc 

đão chính chống Ngô Đình Diệm đa ̂đƣợc Mỹ b}̣t đèn xanh và bảo 

trợ, Tôn Th}́t Đính thay đỗi quyết định (27-10-1963): tƣ ̀chô̂ c}̀m đ}̀u 

cuộc đão chính giả (“Bravo 1”) theo lệnh của Ngô Đình Diệm, Tôn 

Th}́t Đính chuyễn sang tham gia cuộc đão chính thật (mang m}̣t 

danh “Bravo 2”) chống lại Ngô Đình Diệm. 

___________ 

1. Tôn Th}́t Đính đi lính cho Ph{p, nhƣng sau Hiệp định Genève, ngả 

theo Mỹ, sau đo ́“gia nh}̣p Đãng C}̀n lao, trơ ̃ th|nh một công th}̀n cốt cán 

của ông Diệm” (Ho|nh Linh Đỗ M}̣u, Sđd, tr. 491), đƣợc Ngô Đình Diệm  

cƣ̃  l|m  Tƣ  lệnh  Qu}n  đoàn  II  kiêm  Tƣ  lệnh  Qu}n  khu  II  (T}y Nguyên), rồi 

Tƣ lệnh Qu}n đoàn III kiêm Tƣ lệnh Vùng chiến thu}̣t 3 (Đông Nam Bô)̣. 

Sau khi mỡ cuộc tỗng t}́n công v|o chùa chiền trên to|n miêǹ Nam, Ngô Đình 

Diêṃ cƣ̃ Đính kiêm nhiêṃ chƣ́c Tỗng tr}́n S|i Gòn - Gia Định để bảo vệ “thũ 

đô” (21-8-1963). 
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Ng|y 29-10, Tôn Th}́t Đính ra lệnh 3.000 qu}n thuộc Lƣ̣c lƣợng 

đăc̣ biêṭ ra khỏi S|i Gòn, nói l| để chu}ñ bị cho “kê ́hoạch Bravo 1”, thƣ̣c 

ra để phục vụ cho “kê ́ hoạch Bravo 2”. Mặt kh{c, Tôn Th}́t Đính  

điều động nhƣ̂ng đơn vị chống Ngô Đình Diệm v|o S|i Gòn. Ngô 

Đình Diệm v| Ngô Đình Nhu ho|n to|n không biết Tôn Th}́t Đính đa ̂

chuyễn sang phe đão chính. 

Trong tu}̀n lê ̂ cuối cùng trƣớc khi bị giết, Ngô Đình Diệm cảm 

th}́y ph}̀n lớn c{c tƣớng t{ đều xa l{nh mình v| ngả theo Mỹ. 

Ng|y 27-10-1963, gặp Đại sƣ ́ Lodge ở Đà Lạt, Ngô Đình Diệm nói: 

“Hãy nói cho chúng tôi, các ngài muốn gì và chúng tôi sẽ thƣ̣c hiêṇ”1. Bốn 

ng|y sau, biết Lodge sắp đi Washington để thỉnh thị ý kiến cũa  

Chính phủ Mỹ, Ngô Đình Diệm lại nói: “Xin nói với Tỗng thống 

Kennedy rằng tôi ch}́p nh}̣n t}́t cả lời đề nghị của Tỗng thống một 

c{ch nghiêm chỉnh v| thƣ̣c sƣ ̣ mong muốn thƣ̣c hiện điều  đó, 

nhƣng v}́n đề l| thời gian”2. 

Nhƣng thời gian không chờ đợi Ngô Đình Diệm vì chĩ vài giờ sau 

đó thì cu ộc đão chính nỗ ra . Tr}̀n Văn Đôn với tƣ cách quyền Tỗng  

tham mƣu trƣỡng qu}n đội S|i Gòn, triệu t}̣p t}́t cả tƣớng tá  chỉ 

huy c{c đơn vị đến họp tại Bộ Tỗng tham mƣu (tỗng h|nh dinh của 

phe đão chính). Tại đ}y, Dƣơng Văn Minh công bố quyết định  đão 

chính, bắt giƣ ̂số sĩ quan còn trung th|nh với Ngô Đình Diệm. Trong 

khi đó Tôn Th}́t Đính trƣ̣c tiếp điều qu}n tiến chiếm các  nơi trọng 

yếu, giả vờ đang tiến h|nh cuộc h|nh qu}n Bravo 1 , theo kê ́ hoạch 

của Ngô Đình Nhu. 

Sau đó, Minh v| Đôn gọi điện thoại yêu c}̀u Ngô Đình Diệm tƣ̀ 

chƣ́c, hƣ́a đƣa Ngô Đình Diệm v| Ngô Đình Nhu ra nƣớc ngo|i an  

to|n. Ngô Đình Diệm không chịu. 

___________ 

1, 2. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khƣ́: Tấn thảm kịch và nhƣ̂ng bài 

học về Việt Nam, Sđd, tr. 94. 
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Ngô Đình Diệm gọi điện thoại cho Đại sƣ ́ Lodge, muốn biết 

th{i độ chính thƣ́c của Mỹ đối với cuộc đão chính. Lodge tr{nh né 

c}u trả lời, chỉ nhắc lại lời đề nghị “Nếu Ngô Đình Diệm tƣ̀ chƣ́c, 

sẽ đƣợc an to|n rời khỏi nƣớc”. 

Qua hai cuộc điện đàm , Ngô Đình Diệm nh}̣n th}́y : chính Mỹ l| 

kẻ chủ mƣu đảo chính để lật đổ mình , h}̀u hết các tƣớng tá (kễ cã 

Tr}̀n Thiện Khiêm1, Tôn Th}́t Đính và nhiều tƣớng tá theo Công giáo , 

đãng viên Đãng C}̀n lao ) đâ tham gia cuộc đão chính đó . Dinh Gia 

Long2
 không còn là nơi trú }̃n an toàn cho Ngô Đình Diệm. 

Ngô Đình Diệm v| Ngô Đình Nhu bí m}̣t rời Dinh Gia Long 

v|o Chợ Lớn trốn trong nh| Mã Tuyên (một tƣ sản ngƣời Hoa, 

phó thủ lĩnh tỗ chƣ́c Thanh niên Cộng hòa) sau đó chuyễn sang 

nh| thờ Cha Tam (số 15, đƣờng Học Lạc, qu}̣n 5). 

Trong đêm 1-11, Ngô Đình Diệm hay tin tƣớng Đô̂ Cao Trí 

(Tƣ lệnh Qu}n đoàn I kiêm Tƣ lệnh Vùng chiến thu}̣t 1) v| 

tƣớng Nguyê̂n Khánh (Tƣ lệnh Qu}n đoà n II kiêm tƣ lệnh 

Vùng  chiến thu}̣t 2) vƣ̀a xin theo phe đão chính vào giờ chót . 

Ngô Đình Diệm v}̂n còn m ột hy vọng cuối cùng : tƣớng Huỳnh 

Văn Cao , ngƣời r}́t đƣợc Ngô Đình Diệm tin c}̃n vì trong cu ộc 

đão chính ngày 11-11-1960 chính Huỳnh Văn Cao đâ đƣa Sƣ đoàn 

13 tƣ̀ Biên Hòa về cƣ́u Ngô Đình Diệm , hiện là Tƣ lệnh Qu}n 

đoàn IV kiêm tƣ lệnh Vùng chiến thu}̣t 4, đang cai quãn vùng 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long r ộng lớn , có trong tay 3 sƣ đoàn . Ngô 

___________ 

1. Trong cuộc đão chính ng|y 11-11-1960, Tr}̀n Thiện Khiêm (lúc đó l| 

đại t{, Tƣ lệnh Sƣ đoàn 7) d}̂n qu}n tƣ̀ Mỹ Tho về cƣ́u Ngô Đình Diệm. 

Đễ trả ơn, Ngô Đình Diệm thăng Tr}̀n Thiện Khiêm lên  thiếu tƣớng , 

phong chƣ́c Tham mƣu trƣỡng liên qu}n để giúp Ngô  Đình Diệm kiễm so{t 

qu}n đội. 

2. Dinh Gia Long đƣợc Ngô Đình Diệm tạm dùng l|m dinh tỗng 

thống sau khi Dinh Độc L}̣p bị hƣ hại nặng trong cuộc ném bom của hai phi 

công Nguyê̂n Văn Cƣ̃ v| Phạm Phú Quốc s{ng ng|y 27-2-1962. 
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Đình Diệm liền g ọi điện thoại cho Huỳnh Văn Cao , nhƣng trƣớc 

đó không l}u , Huỳnh Văn Cao cũng đã xin đầu h|ng phe đảo 

chính. 

Ho|n to|n tuyệt vọng, s{ng ng|y 2-11, Ngô Đình Diệm gọi 

điện thoại cho phe đão chính b{o tin să̂n s|ng tƣ ̀ chƣ́c, cho biết 

đang ở trong nh| thờ Cha Tam v| đề nghị đƣợc đƣa ra nƣớc ngo|i. 

Phe đão chính cho một xe bọc thép M.113 đến chỡ Ngô Đình Diệm và 

Ngô Đình Nhu vê ̀ Bộ tỗng tham mƣu. Nhƣng trên đƣờng đi, Ngô 

Đình Diệm v| Ngô Đình Nhu bị trói quặt hai c{nh tay ra sau lƣng rồi 

bị bắn chết. 

Ba năm trƣớc, ng|y 11-11-1960, Mỹ tiến h|nh một cuộc đão 

chính “nƣ̃a vời” để cảnh c{o (chƣ ́ không nhằm l}̣t đỗ) Ngô Đình 

Diệm, khiến nhƣ̂ng ngƣời nghe lời Mỹ tham gia cuộc đão chính ấy 

phải một phen khốn đốn1. Do đó, nhóm l|m đão chính l}̀n này “sợ 

bị l}m v|o tình cảnh nhƣ nhƣ̂ng ngƣời đão chính năm 1960” (nhƣ 

lời của Paul M. Kattenburg)2
 nên quyết định hạ s{t anh em nh| họ 

Ngô đễ tạo ra tình huống “việc đâ rồi” . Một tƣớng  trong phe đão 

chính giải thích: “Đâ nhỗ cỏ thì phải nhỗ t}̣n rê̂”3. 

Hay tin Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu chết 4, nh}n d}n đỗ 

ra đƣờng , b|y tỏ niềm h}n hoan . Thanh niên , sinh viên , học sinh 

đ}̣p phá trụ sỡ Phong t r|o phụ nữ liên đới , Việt t}́n xâ , tòa soạn 

c{c tờ b{o của chế đ ộ Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu , bót cảnh  

___________ 

1. Nhiều ngƣời bị Ngô Đình Diệm bắt giam (nhƣ Phan Quang Đán, 

Ho|ng Cơ Thụy...), nhiều ngƣời phải trốn ra nƣớc ngo|i (nhƣ Nguyê̂n 

Ch{nh  Thi,  Vƣơng  Văn  Đông...),  có  kẻ  bỏ  mạng  (nhƣ  Nguyê̂n  Triệu 

Hồng...), v.v.. 

2. Chính Đạo: Sđd, tr. 337. 

3. Ho|nh Linh Đỗ M}̣u: Tâm sƣ̣ tƣớng lƣu vong, Sđd, tr. 502. 

4. Lúc đầu , nhóm đảo chính loan tin : Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu 

tƣ̣ tƣ̃. 
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309 

 

s{t Lê Văn Ken trƣớc chợ Bến Th|n h1
 v| ph{ đổ tƣợng mẹ con Lệ 

Xu}n - Lê ̣Thủy ở quảng trƣờng Mê Linh2. 

Trong bản Tuyên c{o số 2 ng|y 2-11-1963, nhóm tƣớng t{ đão 

chính (tƣ ̣ xƣng l| Hội đồng qu}n nh}n c{ch mạng) tuyên bố “chũ 

trƣơng chống cộng, đƣ́ng trong Thê ́giới tƣ ̣do”, cho biết chỉ “trã tƣ̣ 

do cho c{c chính trị phạm không cộng sản”3. Điều đó cho th}́y Mŷ  

muốn th|nh l}̣p một “chính phủ Ngô Đình Diệm không có Diệm” để tiếp 

tục cuộc chiến tranh x}m lƣợc miền Nam. 

Ng|y 7-11-1963, Ban thƣờng trƣ̣c Ủy ban trung ƣơng Mặt tr}̣n 

d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra bản Tuyên bố vạch rõ 

thƣ̣c ch}́t cũa  cuộc đão chính: “Tiền đô ̀ đen tối của bọn cƣớp nƣớc và 

bán nƣớc trƣớc sƣ́c mạnh ngày càng phát triễn của phong trào cách mạng 

miền Nam làm cho mối mâu thuâ̂n trong nội bộ tập đoàn thống trị nảy 

nở nhanh  chóng và ngày thêm gay gắt. Đê ̃hòng kéo dài cơn thoi thóp trên 

đất nƣớc Việt Nam, để lƣ̀a mị dƣ luận ở nƣớc Mỹ, trên thê ́ giới và cả ở  

miền Nam, đế quốc Mỹ giỡ ngón tráo trỡ sỡ trƣờng là đỗi ngƣ̣a giƣ̂a dòng, 

thay gia đình Ngô Đình Diệm - vốn đa ̂ lộ rõ mặt Việt gian bán nƣớc  và 

nhất là đa ̂bất lƣ̣c - bằng nhƣ̂ng tên tay sai mới. 

Cuộc đão chính quân sƣ̣ ngày 1-11-1963 vƣ̀a rồi là theo sƣ̣ xếp đặt 

của đế quốc Mỹ . Cuộc đão chính ấy m ột mặt nói lên mƣu mô nham hiễm 

của đế quốc Mỹ mong kéo dài và mở r ộng hơn nƣ̂a cu ộc chiến tranh 

xâm lƣợc ỡ miền Nam , một mặt nó thễ hiện sƣ̣ bế tắc cao đ ộ của Chính 

___________ 

1. Trong cuôc̣ biêũ tình ng|y 25-8-1963 tại bùng binh chơ ̣Bêń Th|nh, tƣ̀ 

bót Lê Văn Ken, viên cảnh s{t Nguyên̂ Văn Kh{nh đâ bắn chêt́ nƣ̂ sinh Quách 

Thị Trang. Sau ng|y Ngô Đình Diêṃ - Ngô Đình Nhu bị l}̣t đô,̃ tòa đại hình 

của chê ́đô ̣Thiêụ - Kỳ chỉ kêt́ {n cò Kh{nh 3 năm tù. 

2. Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu dƣ̣ng tƣợng Trƣng Trắc v| Trƣng 

Nhị với khuôn mặt của mẹ con Lệ Xu}n - Lệ Thủy (vợ v| con g{i của Ngô 

Đình Nhu). 

3. Đoàn Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd, tr. 367. 
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phủ Kennedy trƣớc một tình thê ́thúc bách mà chúng đa ̂không còn có khả 

năng giải quyết theo nhƣ̂ng phƣơng pháp đơn giản hơn”. 

Bản Tuyên bố nêu lên nhƣ̂ng yêu c}̀u c}́p b{ch nh}́t của nh}n d}n 

miền Nam nhƣ: phải triệt hạ vô điều kiện to|n bộ chê ́độ độc tài ph{t 

xít của Ngô Đình Diệm (bao gồm đƣờng lối lê ̣ thuộc Mỹ, c{c chính 

s{ch chống Cộng, c{c chính s{ch chiến tranh, độc t|i ph{t xít, c{c 

chính s{ch phản động nói chung vê ̀đối nội cũng nhƣ đối ngoại, c{c 

hình thƣ́c tỗ chƣ́c chính trị phản động của chúng); phải trả tƣ ̣ do 

cho t}́t cả tù chính trị v| trƣ̀ng trị nhƣ̂ng bọn có nhiều nợ m{u đối 

với nh}n d}n; phải ch}́m dƣ́t ngay sƣ ̣x}m lƣợc cũa  đế quốc Mỹ ở 

miền Nam, đình chỉ chiến tranh, khôi phục lại hòa  bình, v.v.. Đặc 

biệt, bản Tuyên bố đề nghị “các ph{i hƣ̂u quan ỡ  miền Nam cùng 

nhau thƣơng lƣợng để đi đến ngƣ̀ng bắn v| giải quyết  c{c v}́n đề 

trọng đại của đ}́t nƣớc”1. 

Chê ́ độ Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu đa ̂ kết thúc sau 9 

năm tồn tại (1954 - 1963). 

3. Tình hình miền Nam sau 9 năm dƣới chê ́độ Sài Gòn 

a) Năm 1963, mặc dù tình hình chính trị rối loạn, d}̂n đến sƣ̣ sụp 

đỗ của hê ̣ thống cai trị Ngô Đình Diệm, nhƣng đ}y l| năm mà c{c 

ng|nh kinh tê ́- xã hội miền Nam đa ̂đạt đƣợc mƣ́c kết quả nhất định 

sau 9 năm thƣ̣c hiện chủ nghĩa thƣ̣c d}n mới, nh}́t l| sau  5 năm 

thƣ̣c hiện kê ́hoạch 5 năm l}̀n thƣ ́nh}́t (1957-1962) nhờ dƣ̣a v|o viện 

trợ Mỹ. 

Về công nghiệp , Công ty quốc gia khuếch trƣơng khu kŷ nghệ 

Biên Hòa2
 (SONADEZI ), đâ triễn khai khu kŷ nghệ Biên Hòa (khỡi 

công tƣ̀ năm 1961 ) trên diện tích 376 ha trong tỗng số 520 ha đ}́t

___________ 

1. Viện Lịch sƣ̃ Đãng: Nhƣ̂ng sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ Đãng, Nxb. Thông tin lý 

lu}̣n, H| Nội, 1985, t.III, tr. 276-277. 

2. Nay l| khu công nghiệp Biên Hòa I. 
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tại phƣờng An Bình ; bằng hình thƣ́c chìa khóa trao tay BOT đâ x}y 

dƣ̣ng đƣợc nhiều nhà máy các loại thu ộc nhóm cơ khí , kim khí , v}̣t 

liệu x}y dƣ̣ng, thƣ̣c ph}̃m, gi}́y, đƣờng... C{c nh| m{y cũ mua lại của 

Ph{p đã ph{t triển với vốn của tƣ bản Đ|i Loan, Nh}̣t, Ph{p, một ph}̀n 

của tƣ sản Việt Nam (cả miền Nam v| đồng b|o Bắc di cƣ ) nhƣ Xi 

măng Hà Tiên , Cogido, Cogivina (gi}́y), Phong Phú , Liên Phƣơng , 

Vinatexco, Vimytex (dệt, sợi)... với máy móc tƣơng đối hiện đại. Công 

nghiệp miền Nam đâ bắt đ}̀u cung c}́p cho thị trƣờng một số hàng hóa 

tiêu dùng khá phong phú, tuy không th}́m vào đ}u so với khối lƣợng 

h|ng nhập khẩu (c{n c}n thƣơng mại năm 1963: nh}̣p 307 triệu đôla, 

xu}́t 77 triệu đôla, nh}̣p siêu 240 triệu đôla1). 

Vê ̀ giao thông, Mỹ đa ̂ viện trợ cho chính quyền S|i Gòn ho|n 

thiện hơn 70% khối lƣợng công trình c}̀u đƣờng, theo kê ́ hoạch 5 

năm l}̀n thƣ ́ nh}́t do Lilienthal soạn thảo, trong đó tuyến đƣờng 

quan trọng nh}́t là quốc l ộ 1 xuyên Việt , trên đó có đoạn xa l ộ S|i 

Gòn - Biên Hòa (kh{nh th|nh năm 1961). V}̣n tải đƣờng thủy, 

đƣờng không cũng ph{t triễn mạnh, nh}́t l| c{c cảng quốc tê ́đƣợc x}y 

dƣ̣ng khá hoàn chĩnh nhƣ cãng Sài Gòn , Vũng T|u , Nha Trang, Đà 

Nă̂ng. Miền Nam đa ̂ có nhiều s}n bay hiện đại trong đó  có 3 s}n 

bay lớn l| T}n Sơn Nh}́t, Đà Nă̂ng, Biên Hòa. 

Sản lƣợng điện năm 1963 đa ̂hơn g}́p đôi năm 1955 (0,40 tỷ KWh so 

với 0,18 tỷ KWh). 

Về nông nghiệp , đâ có m ột bƣớc tiến đáng kễ về mặt kŷ thu}̣t 

sƣ̃ dụng ph}n bón , m{y móc trong sản xuất , trong v}̣n chu yễn và 

sƣ̃ dụng giống mới . Sản lƣợng lúa tăng từ 2,8 triệu t}́n năm 1955 

lên 5,3 triệu t}́n . C{c loại c}y công nghiệp nhƣ cao su , c| phê ... đều 

tăng sãn lƣợng , nh}́t là cà phê , tƣ̀ 2.500 t}́n năm 1956 lên 3.600 t}́n 

năm 19632. 

___________ 

1. Bernard Fall: Sđd, tr. 342. 

2. Xem: Đặng Phong: Kinh tế miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955-1975, Sđd,  

tr. 228-396. 
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* Cơ c}́u d}n cƣ đa ̂ có bƣớc thay đỗi, d}n số ph{t triễn nhanh. 

Theo thống kê cũa chính quyền Sài Gòn , d}n số tƣ̀ 12.366.000 ngƣời 

năm 1954 đa ̂tăng lên 14.133.000 ngƣời năm 1963. Tuy nhiên, phạm vi 

quản lý của chê ́độ S|i Gòn tƣ ̀1960 đa ̂thu hẹp, 2/3 vùng nông thôn đa ̂

nằm trong phạm vi l|m chủ của Mặt tr}̣n d}n tộc giãi phóng miền 

Nam Việt Nam. 

Tỷ lệ ngƣời lao đ ộng trong các ngành nông nghiệp , công nghiệp, 

dịch vụ chiếm khoảng 50% tỗng số d}n cƣ , trong đó công nh}n c ông 

nghiệp có 300.000 ngƣời, công nh}n viên chƣ́c có 120.000 ngƣời. 

Trong lĩnh vƣ̣c gi{o dục, cho đến nhƣ̂ng năm đ}̀u th}̣p niên 60 

(thê ́kỷ XX) đa ̂có bƣớc ph{t triễn đáng kê ̃trong việc đào tạo, nh}́t l| 

đào tạo đại học v| đào tạo chuyên nghiệp. Số ngƣời đi học  tăng 

g}́p 10 l}̀n, số sinh viên tăng 40 l}̀n, số đào tạo chuyên nghiệp tăng 

14 l}̀n1. Theo thống kê năm 1963, tỗng số học sinh (m}̂u gi{o, tiễu 

học v| trung học) l| 1.762.000 (trong đó có 11.500 học sinh kỹ thu}̣t - 

mỹ thu}̣t), số sinh viên đại học l| 11.400 ngƣời. 

Vê ̀ mƣ́c sống của d}n cƣ, theo c{ch tính của hai nh| kinh tế 

ngƣời Mỹ Geary v| Khamis, sƣ́c mua bình qu}n đ}̀u ngƣời của 

ngƣời d}n miền Nam lúc đó không kém so với ngƣời d}n c{c 

nƣớc trong khu vƣ̣c2. 

___________ 

1. So với năm 1954. 

2. Theo: Đặng Phong , Sđd, tr.415, “Đồng đôla Geary - Khamis là cách 

tính sƣ́c mua tƣơng đƣơng do hai nh| kinh tê ́l| Geary v| Khamis đề xu}́t, còn 

gọi l| đôla PPP (Purchasing Power Price)”. Viện trơ ̣ thƣơng mại Mỹ v|  cơ 

chê ́ tạo “quŷ đối gi{”: Đ}y l| c{ch Mỹ dùng viện trợ để tiêu thụ h|ng  của 

Mỹ v| c{c nƣớc trong khối do Mỹ ảnh hƣỡng, đồng thời tạo ng}n  s{ch 

cho chính quyền S|i Gòn. Trong phạm vi sô ́đôla đƣợc viện trợ thƣơng mại , 

Mỹ sẽ trả cho nh| sản  xu}́t Mŷ hoặc cũa phe Mŷ bằng đôla , còn nh| nh}̣p 

kh}̃u Việt Nam thì rót tiền Việt Nam tƣơng ứng v|o “quŷ đối gi{” v| nh}̣n 

h|ng tƣ̀ Mỹ gƣ̃i qua. “Quŷ đối gi{” d|nh ph}̀n lớn trả lƣơng cho binh lính, 

công chƣ́c v| chi tiêu ng}n s{ch của chê ́đô ̣S|i Gòn... một ph}̀n cho chi tiêu 

của cơ quan Mỹ ở Việt Nam (Sđd, tr. 172-176). 
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* Tuy nhiên, có ba yếu tố ảnh hƣỡng đến mƣ́c sống của ngƣời 

d}n, đó l|: nguồn thu nh}̣p b}́p bênh, tính ch}́t tiêu dùng không tƣ̀ 

sƣ́c sãn xu}́t cũa bãn th}n nền kinh tế miền Nam và tình trạng c hênh 

lệch r}́t cao trong xã hội. 

- Nguồn thu nh}̣p b}́p bênh: vì to|n xã hội miền Nam dƣ̣a v|o 

viện trợ Mỹ. Nếu Mỹ cắt viện trợ thì tƣ́c khắc nền kinh tê ́Nam Việt 

Nam l}m v|o khủng hoảng. 

- Tính ch}́t xã hội tiêu dùng của miền Nam kh{c với c{c xã hội 

tiêu dùng kh{c l| miền Nam sƣ ̃ dụng sản ph}̃m ngoại nh}̣p ngày 

c|ng tăng kể cả nông sản 1, do đƣợc sƣ̣ khuyến khích tƣ̀ nguồn  viện 

trợ Mỹ với cơ chê ́ tạo “quŷ đối gi{” l| nguồn bỗ sung chũ  yếu của 

ng}n s{ch chê ́ độ S|i Gòn, điều đó đa ̂ l|m nảy sinh nhƣ̂ng v}́n đề 

không bình thƣờng trong t}m lý xã hội, lối sống, ch}́t lƣợng cuộc 

sống. 

- Tình trạng chênh lệch cao giƣ̂a c{c giai t}̀ng xã hội: vì lợi tƣ́c 

kiếm đƣợc của đa số d}n cƣ lại r}́t th}́p so với tốc độ l|m gi|u rất 

nhanh của một số quan chƣ́c, tƣớng t{ c}̀m quyền, số tƣ sản mại  

bản. Số n|y l|m gi|u nhanh nhờ tham nhũng, buôn l}̣u, độc quyền 

v| nhờ chiến tranh. 

Ý đồ của Mỹ l| thƣ̣c hiện chủ nghĩa thƣ̣c d}n mới, vê ̀l}u d|i x}y 

dƣ̣ng v| ph{t triễn “quốc gia” Nam Việt Nam th|nh một mô hình  

“tƣ bản chủ nghĩa”, nằm trong hê ̣thống c{c nƣớc do Mỹ chi phối, có 

t{c dụng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở ch}u [, Đông Nam [ một 

c{ch có hiệu quả (Kê ́hoạch Staley - Taylor vê ̀ kinh tế). Nhƣng thƣ̣c 

tê ́ sau 9 năm, sƣ ̣ “phồn vinh” của chê ́ độ S|i Gòn chỉ  l| bê ̀ ngo|i, 

không có cơ sỡ vƣ̂ng chắc. 

___________ 

1. Theo Bernard Fall, trong Les deux Vietnam (Hai Việt Nam), Nam 

Việt Nam phải nh}̣p gạo: tƣ̀ 23 triệu đôla năm 1961 lên 30 triệu đôla năm 1963. 

Bernard Fall nh}̣n xét: “Nam Việt Nam dù l| xƣ́ nông nghiệp, v}̂n luôn  lê ̣

thuộc v|o nh}̣p kh}̃u lƣơng thƣ̣c dƣới danh nghĩa viện trợ Mỹ”, tr. 337-338. 
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b) Mặc dù đạt đƣợc một số th|nh tƣ̣u kinh tê ́ nhƣng Mỹ - 

Diệm không tạo ra đƣợc sƣ ̣đồng thu}̣n xã hội, ổn định vê ̀chính trị 

vì bản ch}́t phản động của chê ́độ do Mỹ {p đặt ở miền Nam và tê ̣

hại nh}́t l| chính s{ch độc t|i, gia đình trị của Ngô Đình Diệm - 

Ngô Đình Nhu. C{c m}u thu}̂n xã hội ng|y c|ng ph{t triển  gay 

gắt: m}u thu}̂n giƣ̂a chê ́độ S|i Gòn do Mỹ dƣ̣ng lên với nh}n  d}n 

miền Nam, m}u thu}̂n giƣ̂a Mỹ v| tay sai, m}u thu}̂n giƣ̂a  c{c 

nhóm tay sai với nhau1
 để gi|nh miếng “đĩnh chung” đâ đến  mƣ́c 

không thê ̃cùng nhau chung sống. 

Cuộc đão chính l}̣t đỗ Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu đâ 

gi{ng m ột đòn chí tƣ̃ vào chế đ ộ S|i Gòn không có gốc rễ trong 

nh}n d}n ngay tƣ̀ khi mới dƣ̣ng lên . Nó không những tiêu diệt 

đƣợc nhƣ̂ng tên đ}̀u sõ nguy  hiễm cũa chế đ ộ phong kiến phục thù 

giai c}́p , m| còn triệt hạ uy thế của hệ thống cai trị bằng cảnh s{t , 

m}̣t vụ khắc nghiệt vô nh}n đạo , ph{ lỏng hoặc l|m tan rã hệ 

thống cai trị và tỗ chƣ́c chính trị nòng cốt phãn đ ộng, tƣ̀ Đãng C}̀n 

lao Nh}n vị đến các tỗ chƣ́c mang danh nghîa qu}̀n chúng nhƣ 

“Phong trào cách mạng quốc gia” , Thanh niên Cộng hòa , Phụ nữ 

Cộng hòa , Phụ nữ Liên đới ... Đặc biệt , cuộc chính biến đâ làm 

ph}n hóa s}u sắc hơn các n hóm tay sai đế quốc , kích thích xu 

hƣớng tranh giành địa vị và quyền lợi r}́t quyết liệt giƣ̂a họ với 

nhau mà Mŷ r}́t khó có thễ kết hợp lại đễ phục vụ cho mục tiêu 

chiến lƣợc cũa Mŷ . 

Ở nông thôn, sƣ ̣sụp đỗ của hê ̣thống cai trị cũ đa ̂tạo điều kiện cho 

ngƣời d}n Nam Bộ, nh}́t l| giai c}́p nông d}n, với bản lĩnh v| vốn  

chính trị vững v|ng , dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa Đãng Nh}n d}n cách 

mạng Việt Nam v| Mặt trận d}n tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam, 

___________ 

1. Sau 9 năm ph{t triễn không bình thƣờng của chê ́ đô ̣ S|i Gòn, 

nhƣ̂ng nhóm tay sai kh{c nhau đâ d}̀n hình th|nh, trỡ th|nh nhƣ̂ng lƣ̣c 

lƣợng có quyền, có thế, có tiền... cho nên sƣ̣ cạnh tranh, diệt trƣ̀ nhau để 

gi|nh mối lợi r}́t quyết liệt. 
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tiếp tục tiến công v|o chê ́ độ S|i Gòn, ph{ thê ́ kềm kẹp, ph{ rã 

h|ng loạt ấp chiến lƣợc, mỡ rộng vùng l|m chủ mặc dù qua hơn 2 

năm đối phó với kê ́ hoạch Staley - Taylor, lƣ̣c lƣợng chính trị v| 

qu}n sƣ ̣của c{ch mạng chƣa x}y dƣ̣ng đƣợc nhiêù1. 

Ở đô thị, phong tr|o đ}́u tranh chống độc t|i qu}n phiệt, đòi 

thƣ̣c thi d}n chủ, cải thiện d}n sinh, đòi trƣ̀ng trị bọn tay sai cảnh s{t, 

m}̣t vụ của Ngô Đình Diệm bộc ph{t sôi nỗi; thƣ̣c lƣ̣c c{ch mạng ở 

đô thị v| nông thôn, sau nhƣ̂ng tỗn th}́t nặng nê ̀v|o cuối th}̣p niên 50 

(thê ́kỷ XX), đa ̂d}̀n d}̀n đƣợc phục hồi v| ph{t triễn. 

Nhìn chung, tình hình chính trị - xã hội miền Nam bƣớc v|o 

một thời kỳ chuyễn động đặc biệt, thê ́v| lƣ̣c của chính quyền S|i Gòn 

bị tỗn hại nghiêm trọng mặc dù vê ̀ kinh tê ́ lại l| thời kỳ chế độ S|i 

Gòn có một số ƣu thê ́ nỗi trội. Đối với cả hai phía, c{ch mạng v| 

đế quốc Mỹ, tình hình đặc biệt đó đòi hỏi nhƣ̂ng chủ trƣơng , 

chính s{ch mới trong cuộc chạy đua gi|nh ƣu thê ́ to|n diện  để 

chiến thắng. 

* * * 

Thời kỳ sau Đồng khỡi (1960) là thời kỳ có ý nghĩa thật đặc biệt: cách 

mạng miền Nam đối đầu với nhƣ̂ng thủ đoạn phản kích rất thâm độc và 

dƣ̂ dội của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn; cuộc Đồng khỡi đâ  phát 

triễn lên thành cuộc chiến tranh cách mạng. 

Đây không còn là thời kỳ cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân 

miền Nam chống lại chính sách phản dân của một chính quyền phát xít, phá 

hoại hòa bình, phá hoại Hiệp định Genève năm 1954, mà là cuộc nỗi dậy 

của nhân dân miền Nam tự đứng lên đánh đổ chế đ ộ thống trị, giải phóng 

miền Nam khỏi chê ́độ thƣ̣c dân mới của Mỹ, theo cƣơng lĩnh của Mặt trận 

dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

___________ 

1. Cuối năm 1961, sô ́ lƣợng đãng viên Đãng Cộng sản ở Nam Bộ 

khoảng 25.000 ngƣời (Lịch sƣ̃ biên niên Xƣ́ uỷ Nam Bộ và Trung ƣơng Cục 

miền Nam, Sđd, tr. 292). 
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Đê ́ quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị bất ngờ vì cuộc cách mạngở 

Nam Việt Nam diê̂n ra khác hẵn điều mà chúng hình dung ban đầu: Bắc 

Việt Nam không đƣa quân vƣợt vĩ tuyến 17 đánh xuống Nam Việt Nam, 

mà chính nhân dân miền Nam, bằng sƣ́c của chính mình đa ̂ đƣ́ng lên  tƣ̣ 

cƣ́u mình, cƣ́u nƣớc, làm nên cuộc Đồng khỡi vĩ đại, giải phóng đại  bộ 

phận nông thôn miền Nam dƣới ngọn cờ chính nghĩa của Mặt trận dân 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Tuy nhiên, vƣợt qua lúng túng ban đầu, đế quốc Mỹ và tay sai 

không chịu bó tay. Bằng kinh nghiệm đàn áp các cuộc nỗi dậy ở nhiều 

nƣớc, nhất là ỡ Đông Nam Á , đế quốc Mỹ đã thay đổi chiến lƣợc , chuyễn 

sang “Chiến tranh đặc biệt” là loại hình chiến tranh thƣ́ ba (Mỹ gọi là 

“Chiêń tranh ủy nhiệm”) trong chiêń lƣợc toàn câù của Mỹ. Chiến lƣợc 

“Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, đặc trƣng là “Quốc sách ấp chiến lƣợc”, có 

tham vọng tiến công toàn diện vào cơ sỡ hạ tầng nông thôn, tách nông dân 

ra khỏi cách mạng bằng một hê ̣thống trại tập trung kềm kẹp nhân dân trên 

toàn miền Nam , coi đó là xƣơng sống cũa chiến l ƣợc thâm độc này. Chiến 

lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” sƣ̃ dụng phƣơng tiện chiến  tranh hiện đại 

(trƣ̣c thăng vũ trang, xe lội nƣớc bọc thép M.113, tàu nhỏ trên sông 

rạch...) thƣ̣c hiện chiến thuật “tân kỳ” là “bũa lƣới phóng lao”, “Phƣợng 

hoàng vô ̀mồi”, “hạm đội trên sông”, sƣ̃ dụng cả chất độc hóa học tàn phá 

ruộng vƣờn, rƣ̀ng cây, kết hợp với “quốc sách” lập ấp chiến lƣợc ồ ạt, ráo 

riết gom dân để “tát nƣớc bắt cá”, tiêu diệt lƣ̣c  lƣợng cách mạng. Bằng 

nhƣ̂ng thủ đoạn mới cƣ̣c kỳ tàn bạo, bằng vû khí tối tân có khả năng vây 

hãm bất ngờ quân du kích ở mọi địa hình, Mỹ tin rằng chiến lƣợc “Chiến 

tranh đặc biệt” với công thƣ́c “quân Sài Gòn  + vũ khí Mỹ + cô ́ vấn Mỹ”, 

chúng có thê ̃bình định miền Nam trong 18 tháng (kế hoạch Staley - Taylor 

của Tổng thống Mỹ Kennedy) và vâ̂n giƣ̂ đƣợc bộ mặt chê ́độ thƣ̣c dân mới, 

thƣ̣c hiện chiến lƣợc toàn cầu “Phãn ứng linh hoạt”, đánh bại Cộng sản ở 

Nam Việt Nam. 

Tƣ̀ tay không nỗi dậy Đồng khỡi rồi tiến hành chiến tranh cách 

mạng chống xâm lƣợc Mỹ , quân dân miền Nam đâ tạo đƣợc thế trận 
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chiến tranh nhân dân lợi hại trên khắp các vùng, nhất là thê ́ làm chủ ở  

đồng bằng Nam Bộ. 

Tuy nhiên , chiến thuật “trƣ̣c thăng vận” , “thiết xa vận” cũa Mŷ và 

quân Sài Gòn đâ gây rất nhiều khó khăn cho quân dân miền Nam , 

nghiêm trọng nhất là ỡ vùng địa hình trống trãi Nam B ộ. Làm cách nào , 

với súng b ộ binh thông thƣờng cƣớp đƣợc cũa địch , quân dân miền Nam 

có thể chống lại có hiệu quả các loại khí giới tối tân của Mỹ ? Làm thế nào 

phá đƣợc chiến thuật “bủa lƣới phóng lao” , “Phƣợng hoàng vồ mồi” , 

“hạm đội trên sông”? 

Trận Ấp Bắc vào đầu tháng 1-1963 đa ̂giải đáp nhƣ̂ng câu hỏi cƣ̣c khó 

đo.́ Với thê ́trận chiến tranh nhân dân, bằng ba mũi giáp công: quân sƣ̣, chính 

trị, binh vận, quân dân miền Trung Nam Bộ và tỉnh Mỹ Tho đâ đánh bại 

cuộc càn của hơn 2.000 quân Sài Gòn, có cô ́vấn Mỹ chỉ huy, trên một địa 

bàn nhỏ hẹp của hai ấp nông thôn đồng bằng, bắn rơi nhiều  trƣ̣c thăng vũ 

trang, bắn cháy nhiều xe bọc thép M.113, diệt hàng trăm quân đối phƣơng 

mà chỉ với quân sô ́ bằng 1/6 đối phƣơng và với vû khí bộ binh nhẹ thông 

thƣờng, chịu thƣơng vong rất ít. Đƣơng nhiên, nếu không có sƣ̣ giúp đơ̂ 

tận tình của nhân dân, dũng khí phi thƣờng cũa  các chiến sĩ giải phóng, 

đợi địch đến sát công sƣ̣ mới nô ̃ súng tiêń công; bám trụ chiến đấu suốt 

ngày dƣới hỏa lƣ̣c dày đặc của địch, nếu không có khí phách và bản lĩnh 

tuyệt vời tƣ̀ cán bộ chỉ huy đến tƣ̀ng chiến sĩ “gang thép”, dám “cắm cọc 

phá lƣới, trụ lại bẻ lao”, kết hợp với hàng trăm quần chúng tiến công binh 

vận, đấu tranh chính trị cản đầu pháo địch... thì không thê ̃có chiến thắng 

Ấp Bắc, một chiến thắng tiêu  biễu cho đƣờng lối và phƣơng pháp cách 

mạng độc đáo, sáng tạo của Việt Nam. 

Trên măṭ trận chống phá ấp chiến lƣợc, trong hai năm đầu (1961-

1962), địch xây, ta phá nhƣng thiếu phong trào quần chúng tại chô,̂ chƣa kết 

hợp ba mũi giáp công, trong nỗi dậy, ngoài vũ trang hô ̂trợ, cho nên sau khi 

ta phá thì địch không chỉ lấp lại nhanh mà còn lấn chiếm mỡ rộng thêm, 

vùng giải phóng bị thu hẹp. 
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Tƣ̀ đầu năm 1963, du kích và quân địa phƣơng, qua phong trào “thi 

đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”, đa ̂trụ lại chống càn có hiệu quả, đồng thời 

ta rút kinh nghiệm vận dụng phƣơng châm “ba mũi giáp công”, kết hợp  

trong nỗi dậy, ngoài vũ trang hô ̂trợ, phá ấp chiến lƣợc có hiệu quả hơn, sô ́

ấp chiến lƣợc ngày càng giảm, sô ́ còn lại cũng bị phá lỏng về nội dung 

kềm kẹp dân. 

Thế thắng cũa cách mạng miền Nam trong cu ộc đối đầu với chiến lƣợc 

“Chiến tranh đặc biệt” đâ làm b ộc lộ chô̂ yếu kém về chính trị cũa chế đ ộ 

Sài Gòn do Mỹ dựng lên mà nét nổi bật diễn ra ở ngay đô thị . Cuộc đấu 

tranh cũa phật tƣ̃ và đồng bào các giới đô thị miền Nam , đặc biệt ỡ Huế , 

Sài Gòn tuy mang màu sắc tôn giáo nhƣng thể hiện chiều sâu của tinh 

thần yêu nƣớc , tính chất cách mạng ; là một đòn phối hợp rất nhịp nhàng 

giƣ̂a các  vùng chiến lƣợc nông thôn , đô thị , rƣ̀ng núi , làm lung lay tận 

gốc chế độ Sài Gòn, dồn chúng vào thế bế tắc , sau khi chúng đâ giỡ hết mọi 

thủ đoạn tàn bạo nhất nhằm cố dập tắt phong trào của Phật giáo và các 

giới, gây nên một làn sóng phâ̂n n ộ mạnh mẽ trên dƣ luận trong nƣớc và 

thế giới. 

Trƣớc nguy cơ phá sản của chủ nghĩa thƣ̣c dân mới ở Nam Việt 

Nam, Mỹ đành phải loại bỏ “con ngƣ̣a đang thua” là tập đoàn Ngô 

Đình Diệm - Ngô Đình Nhu để cứu lấy chê ́ độ Sài Gòn. Mâu thuâ̂n nội 

bộ địch nô ̃ ra rất quyết liệt. Mâu thuâ̂n giƣ̂a Mỹ và tay sai, giƣ̂a các  

nhóm tay sai với nhau lại bùng phát đúng vào lúc Mỹ đa ̂tạo đƣợc một sô ́

thành tƣ̣u vê ̀ kinh tê ́ bằng viện trợ, nó đa ̂ hủy hoại sƣ́c mạnh của  chính 

Mỹ và tay sai ở mƣ́c độ có khi còn nặng nê ̀hơn nhƣ̂ng tỗn thất do đòn tiến 

công của lƣ̣c lƣợng cách mạng. Thƣ̣c tê ́cuộc đão chính ngày 1-11-1963 đa ̂

tiêu diệt cả một tập đoàn phong kiến tay sai của Mŷ  phản động nhất, 

đồng thời cũng phá vơ̂ thê ́tạm thời ổn định của chế độ Sài Gòn. 

Có một điều tƣỡng nhƣ nghịch lý: thời gian chín năm chê ́ độ Sài 

Gòn đạt đƣợc một sô ́ thành tƣ̣u vê ̀ kinh tê,́ củng cô ́ tạm thời thê ́ lƣ̣c 

quân sƣ̣ , tăng vû khí , phƣơng tiện chiến tranh ... thì cũng là chín năm
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tích lũy nhƣ̂ng yếu tô ́mất ổn định tƣ̀ bên trong của bản thân một chế độ 

không có cơ sỡ chính trị trong nhân dân. Biến cô ́ ngày 1-11-1963 không 

phải ngâ̂u nhiên mà là kết quả một quá trình phát triễn tất yếu cũa  quy 

luật xã hội. 

Tƣơng quan lƣ̣c lƣợng giƣ̂a hai thế lƣ̣c đối đầu ỡ miền Nam đâ chuyễn  

sang một bƣớc ngoặt mới, đƣa chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” cũa  Mỹ 

vào thê ́ sụp đô ̃ không tránh khỏi trƣớc thê ́ trận “chiến tranh nhân dân” 

vƣ̂ng chắc của quân dân miền Nam Việt Nam. 
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Ngày 25-8-1963, trên 5.000 học sinh, sinh viên biểu tình chống chế độ độc tài phát xít 
Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu trƣớc chợ Bến Thành. Cảnh sát đã đàn áp,  

nổ súng vào đoàn biểu tình làm nhiều ngƣời chết và bị thƣơng, 
trong đó có Quách Thị Trang, nữ sinh Trƣờng Trƣờng Sơn 

Nguồn: Nh| truyền thống Thanh niên - Th|nh đo|n Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 

 

Giáo chức cùng phật tử Sài Gòn xuống đƣờng chống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Hòa thƣợng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Sài Gòn đàn áp Phật giáo,  
ngày 11-6-1963 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

15 giờ 00 ngày 25-8-1964, trƣớc khí thế áp đảo của phong trào đấu tranh, 
Nguyễn Khánh phải ra trƣớc quần chúng tuyên bố xé bỏ Hiến chƣơng Vũng Tàu 

Nguồn: Nh| Truyền thống Thanh niên - Th|nh Đo|n Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Công nhân Vimytex, công nhân xe buýt trong cuộc biểu tình tại Sài Gòn,  

từ ngày 22 đến ngày 23-9-1964 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 

 

Nhân dân nội thành Sài Gòn đấu tranh chống Mỹ - Diệm 

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Th|nh phố Hồ Chí Minh: 

Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh tập 1 (1930−1975), 

Nxb. Tổng hợp Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Cuộc đấu tranh bãi thị của nữ tiểu thƣơng  

chợ Bình Dƣơng - Thủ Dầu Một 

Nguồn: Bảo t|ng Phụ nữ Nam Bộ. 
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Đơn vị Biệt động F.21 đánh Tòa Đại sứ Mỹ ở đƣờng Hàm Nghi, 

Sài Gòn, ngày 30-3-1965 

 Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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CHƯƠNG NĂM 

ĐÁNH BẠI HOÀN TOÀN CHIẾN LƢỢC 

“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” 
CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 

(cuối năm 1963 đến giƣ̂a năm 1965) 

I. BƢỚC PHÁT TRIỄN CAO CỦA CHIẾN LƢỢC  

“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” 

1. Kê ́hoạch Johnson - McNamara 

Sau khi Tỗng thống Mỹ J.Kennedy bị {m s{t (22-11-1963), Hội 

đồng An ninh quốc gia Mỹ họp ng|y 26-11-1963 đa ̂ ra bản gi{c thƣ 

NSAM 273, tiếp tục khẵng định: Mục tiêu trọng t}m của Mỹ l| giúp 

chính quyền Nam Việt Nam gi|nh “chiến thắng trong cuộc thƣ̃  

nghiệm chống cộng sản”. 

Thƣ̣c hiện mục tiêu trên , Tỗng thống Mŷ Lyndon Johnson 

(thay Kennedy ) cƣ̃ tƣớng William Westmoreland qua Việt Nam 

(27-1-1964), bƣớc đ}̀u phụ t{ cho tƣớng Paul Harkins, tƣ ̀ng|y 20-6-

1964 thay hẳn Harkins chỉ huy MACV1. Ng|y 24-6-1964, tƣớng Maxwell 

Taylor (t{c giả của chiêń lƣợc “Phañ ứng linh hoạt”) đƣợc cƣ ̃ thay 

Cabot Lodge l|m Đại sƣ ́ Mỹ ở Nam Việt Nam, Thƣ ́ trƣỡng Bộ 

Ngoại giao Ural Alexis Johnson l|m Phó Đại sƣ.́ Th{ng 3-1964,  

___________ 

1. MACV: Military Assistance Command in Vietnam (Bô ̣tƣ lệnh viện trợ 

qu}n sƣ̣ Mỹ ở [Nam] Việt Nam), th|nh l}̣p năm 1962. 
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Tỗng thống Mŷ Johnson lại cƣ̃ B ộ trƣỡng Quốc phòng Robert  

McNamara sang Việt Nam nghiên cƣ́u tình hình v| dƣ ̣ kiến kế 

hoạch đối phó với tình hình “đang x}́u đi nghiêm trọng”. Theo 

đánh gi{ của chính giới Mỹ, đ}y l| những “bộ óc” xu}́t sắc nh}́t cũa 

nƣớc Mỹ thời đó. 

McNamara đề ra kê ́ hoạch gồm ba điễm chính, sau gọi l| kế 

hoạch Johnson - McNamara: 

- Tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng cố v}́n v| yễm trợ của Mỹ cho Nam 

Việt Nam. 

- T}̣p trung c|n quét, bình định có trọng điễm bằng qu}n đội Sài 

Gòn, gi|nh thê ́chủ động trên chiến trƣờng. 

- Đẩy mạnh hoạt động chống ph{ miền Bắc1. 

___________ 

1. Tƣ̀ th{ng 12-1963, McNamara đâ chu}̃n bị kế hoạch hoạt động bí mật 

chống Bắc Việt Nam để g}y sƣ́c ép... Chủ trƣơng trên đƣợc thƣ̣c hiện bằng ba 

kế hoạch nối tiếp nhau v| xen kẽ với nhau, theo ý đô ̀d}̀n d}̀n tăng  cƣờng 

sƣ́c ép bằng nhƣ̂ng h|nh động tƣ̀ bí m}̣t sang công khai: 

* Kế hoạch 34A do Paul Harkins phụ tr{ch, bao gôm̀ c{c chuyêń bay do 

th{m miêǹ Bắc bằng U2, bắt cóc d}n v| c{n bô ̣l}́y tin tình b{o; bí m}̣t thả dù 

hoặc tung c{c đội biệt kích tƣ̀ biễn v|o ph{ hoại c}̀u đƣờng, kho t|ng, 

tuyên truyêǹ “chiêń tranh t}m lý”, tiêń tơí khiêu chiến, bắn ph{ c{c thiết bị 

ven biễn cũa miền Bắc . Nhịp độ v| quy mô hoạt động đƣợc n}ng d}̀n tƣ̀ng 

bƣơć trong năm 1964 v| mƣ́c đô ̣cuôí cùng l| đánh v|o c{c mục tiêu kinh tê,́ 

nh}́t l| c{c mục tiêu công nghiêp̣ của miêǹ Bắc. 

* Kế hoạch bí mâṭ đâỹ mạnh hoạt động bằng không quân ở Lào do Đại sƣ́ Mỹ 

ở L|o Leonard Huger điều khiển . Lƣ̣c lƣợng gồm 1 đội bay tƣ̀ 25 đến 40 

chiếc... tiến h|nh trinh s{t, chụp ảnh, ném bom bắn ph{ v|o c{c mục tiêu 

của qu}n đôị miêǹ Bắc v| Pathét L|o. Hoạt động n|y đƣơc̣ tăng cƣờng d}̀n vê ̀

cƣờng đô ̣v| phạm vi, sẽ lan d}̀n đến biên giơí phía Bắc để mơ ̃đ}̀u cho viêc̣ 

ném bom miêǹ Bắc. 

* Kế hoạch De Soto l| môṭ {p lƣ̣c qu}n sƣ̣ công khai chống miêǹ Bắc qua 

nhƣ̂ng cuôc̣ tu}̀n tiêû t|u khu trục ở Vịnh Bắc Bô ̣để phô trƣơng lƣ̣c lƣợng, 

g}y sƣ́c ép vê ̀t}m lý, thu th}̣p tình b{o hô ̂trơ ̣ cho kê ́hoạch 34A, đồng thơì 

chu}̃n bị cho nhƣ̂ng bƣơć hoạt động khiêu khích cao hơn. Kê ́ hoạch n|y 

đƣơc̣ thƣ̣c hiêṇ song song vơí kê ́hoạch 34A.  

(T|i liêụ của Viêṇ Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Viêṭ Nam: Cuôc̣ chiến tranh xâm lƣợc thƣ̣c 

dân mới của đế quôć Mỹ ở Việt Nam, do Ho|ng Văn Th{i chỉ đạo nội dung, 

Tr}̀n Trọng Trung biên soạn, H| Nội, 1991, tr. 90-91). 
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Thƣ̣c hiện kế hoạch này , lƣ̣c lƣợng qu}n nh}n Mŷ tăng tƣ̀  22.400 

ngƣời (1963) lên 26.200 ngƣời (1964), qu}n đội S|i Gòn tăng tƣ̀  

417.000 ngƣời lên 561.000 ngƣời. Riêng mạng lƣới “lƣ̣c lƣợng đặc  

nhiệm” của Mỹ v| biệt kích qu}n đội S|i Gòn 45.000 ngƣời (số liệu 

năm 1965). 

Về trang bị kŷ thu}̣t , tăng máy bay tƣ̀ 627 chiếc lên 989 chiếc 

(có 392 trƣ̣c thăng ), xe thiết giáp tƣ̀ 582 chiếc lên 732 chiếc, giang 

thuyền 600 chiếc, ph{o từ 248 kh}̃u lên 415 kh}̃u. Ngo|i bom đạn , 

Mỹ cung cấp m ột số lƣợng lớn ch}́t đ ộc hóa học dùng đễ phát 

quang địa hình . 

Kê ́ hoạch Johnson - McNamara có hai giai đoạn: giai đoạn 1 tƣ ̀

ng|y 1-4-1964 đến ng|y 3-12-1965; giai đoạn 2 sẽ đƣợc ph{t động 

tƣ ̀ năm 1966, tỗng tiến công v|o vùng căn cƣ ́ của lƣ̣c lƣợng cách  

mạng, tiêu diệt chủ lƣ̣c qu}n của c{ch mạng, thƣ̣c ch}́t l| thủ đoạn  

tăng cƣờng “Chiến tranh đặc biệt” có tƣ ̀thời Kennedy. 

2. Sƣ ̣kiện Vịnh Bắc Bộ 

Th{ng 3-1964, Johnson cƣ ̃ Bộ trƣỡng Quốc phòng McNamara, 

Chủ tịch Hội đồng tham mƣu trƣỡng liên qu}n Maxwell Taylor v| 

Gi{m đốc CIA John Mc. Cone sang S|i Gòn nắm tình hình (tƣ ̀ng|y 8 

đến ng|y 12-3-1964). Về lại Mŷ, McNamara báo cáo với Johnson “tình 

hình miền Nam Việt Nam ng|y c|ng x}́u đi”. 

Đê ̃ cƣ́u vãn chê ́ độ S|i Gòn, Chính phủ Johnson quyết định 

ném bom miền Bắc Việt Nam để g}y sƣ́c ép buộc miền Bắc ngƣng ũng 

hộ chi viện cho cuộc kh{ng chiến ở miền Nam. Tƣớng Curtis E. 

LeMay, Tham mƣu trƣỡng không qu}n Mỹ, đƣợc giao nhiệm vụ  

l}̣p danh s{ch 93 mục tiêu ở miền Bắc sẽ bị ném bom. Trợ lý B ộ 

trƣỡng Ngoại giao William Bundy đƣợc ph}n công dƣ̣ thão “Nghị  

quyết của Quốc hội vê ̀h|nh động ở Đông Nam [”. 

Sau một thời gian chu}̃n bị, Mỹ tạo cớ để ném bom miền Bắc.  

Đêm 30-7-1964, Mỹ cho t|u khu trục Maddox tiêń v|o Vịnh Băć Bộ 

x}m phạm lânh hãi Việt Nam với ý đồ khiêu khích . Ng|y 2-8,  
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hải qu}n Việt Nam D}n chủ Cộng hòa cảnh c{o v| đánh đuỗi t|u 

Maddox. 

Hai ng|y sau, ng|y 4-8-1964, Đô đốc Grant Sharp, Tƣ lệnh qu}n đội 

Mỹ ở Th{i Bình Dƣơng v| Bộ trƣỡng Quốc phòng McNamara báo  

c{o cho Tỗng thống Johnson “có cuộc tiến công thƣ ́ hai của Băć 

Việt” v|o t|u khu trục Maddox của Mỹ đang hoạt động ở vùng biễn 

quốc tê.́ Tỗng thống Johnson l}̣p tƣ́c ra lệnh trả đûa tƣ́c khắc, oanh 

tạc, ph{ hoại c{c căn cƣ ́ hải qu}n của miền Bắc (5-8-1964). Sau đó, 

Quốc hội Mỹ thông qua “Nghị quyết vê ̀ Đông Nam [” (thƣờng 

đƣợc gọi l| “Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ”)1 ng|y 7-8-1964 cho phép Tỗng 

thống Johnson đƣợc “sƣ̃ dụng mọi biện pháp, kê ̃ cả đƣa đến  các lƣ̣c 

lƣợng vũ trang” trƣ̣c tiếp x}m lƣợc Việt Nam v| L|o. Sau này Tài 

liệu Lầu Năm Góc  đâ phũ nh}̣n cuộc tiến công thƣ́ hai này , chỉ rõ đ}y 

l| sƣ ̣bịa đặt ho|n to|n của chính phủ Mỹ để lƣ̀a dối  Quốc hội Mỹ 

v| công chúng Mỹ nhằm có đƣợc Nghị quyết cũa  Quốc hội, hợp 

thƣ́c hóa ý đồ của Johnson can thiệp trƣ̣c tiếp vào cuộc chiến tranh 

Việt Nam
2
. 

Nghị quyết của Quốc hội Mỹ vê ̀sƣ ̣kiện Vịnh Bắc Bộ mỡ m|n cho 

đế quốc Mỹ trƣ̣c tiếp d}́n th}n v|o vũng l}̀y Việt Nam, đâ thễ hiện bãn 

ch}́t xão quyệt , ngoan cố và tàn bạo cũa giới c}̀m quyền hiếu  chiến 

Mỹ, đƣ́ng đ}̀u l| Johnson - McNamara. 

Việc đế quốc Mỹ tiến h|nh chiến tranh ph{ hoại miền Bắc có t{c 

dụng ngƣợc lại, nó không uy hiếp đƣợc miền Bắc m| đa ̂ khơi d}̣y  

mạnh mẽ tinh th}̀n d}n tộc chống x}m lƣợc Mỹ ở cả miền Bắc v| 

miền Nam. 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 264-265. Nghị 

quyết Vịnh Bắc Bô ̣ gi|nh đƣợc đa sô,́ g}̀n nhƣ tuyệt đối: Thƣợng viện 

88/2 - Hạ viện 416/0. 

2. Th{ng 5-1970, Quốc hội Mỹ ch}́m dƣ́t hiệu lƣ̣c của Nghị quyết Vịnh 

Bắc Bô.̣ 
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II. TRUNG ƢƠNG ĐÃNG RA NGHỊ QUYẾT 

VÊ ̀TÌNH HÌNH - NHIỆM VỤ MỚI 

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đãng Lao động Việt 

Nam lần thƣ ́chín (tháng 12-1963) 

Ngay sau khi Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu bị l}̣t đỗ, Trung 

ƣơng Đãng Lao động Việt Nam v| Trung ƣơng Cục đâ đề ra chủ 

trƣơng h|nh động với c{c nội dung sau: 

Thƣ̣c ch}́t của số c}̀m quyền mới ở S|i Gòn “là bọn tay sai đế 

quốc, thƣ̣c hiện chính s{ch chống cộng phản động của Mỹ”. Tình 

hình miền Nam có thu}̣n lợi r}́t lớn, c}̀n th}́y Mỹ v| chính quyền Sài 

Gòn không thê ̃ ổn định đƣợc tình thê ́ của chúng, đồng thời phãi 

th}́y rô nhƣ̂ng khó khăn mới: đế quốc Mỹ rất ngoan cố, không chịu tƣ ̀

bỏ mục tiêu chiếm cƣ ́ l}u d|i miền Nam Việt Nam, thƣ̣c hiện chủ 

nghĩa thƣ̣c d}n mới. 

Trƣớc mắt, Đãng chủ trƣơng: 

- Khăñg định kẻ thù trƣ̣c tiếp m| hiện nay c{ch mạng phải 

đánh đỗ l| đế quốc Mỹ v| bọn tay sai mới. 

- Đẩy mạnh đ}́u tranh chính trị, nh}́t l| ở vùng còn bị kềm 

kẹp, c{c ấp chiến lƣợc. 

- Ở đô thị c}̀n th|nh l}̣p c{c ủy ban đấu tranh chống độc t|i 

ph{t xít, đòi d}n chủ thƣ̣c sƣ,̣ phản đối Mỹ can thiệp v|o nội bộ 

ngƣời Việt Nam. Ph{ rã bộ m{y kềm kẹp, diệt bọn {c ôn có nhiều nợ 

m{u, l|m tê liệt c{c tỗ chƣ́c chính trị phản động, đƣa một số tỗ chƣ́c 

chính trị, b{o chí tiến bộ ra hoạt động công khai. 

- Ph{ rã to|n bộ ấp chiến lƣợc, giải phóng c{c vùng xung yếu. Đẩy 

mạnh hơn nƣ̂a hoạt động vũ trang để tiêu hao tiêu diệt sinh lƣ̣c địch, 

mỡ rộng vùng giải phóng. 

Riêng vê ̀ hoạt động ph{ ấp chiến lƣợc, Trung ƣơng Cục nh}́n 

mạnh phƣơng ch}m l|: “Pha ́l}u d|i giằng co quyết liệt với địch”. Ph{ 

bên trong l| chủ yếu để x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng tại chô̂, kết hợp với bên 

ngo|i tạo khí thê ́cho phong tr|o. 
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Trong c{c biện ph{p chỉ đạo ph{ ấp chiến lƣợc, “Trung ƣơng 

Cục nh}́n mạnh việc tăng cƣờng lãnh đạo tƣ tƣỡng, x}y dƣ̣ng tƣ 

tƣỡng tiến công v| tiến công liên tục”1. 

- Ra sƣ́c tăng cƣờng công t{c binh v}̣n, đ}̃y mạnh phong tr|o 

đào rã ngũ, khoét s}u m}u thu}̂n trong nội bộ qu}n địch. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công t{c x}y dựng v| ph{t triển lực lƣợng  

c{ch mạng, đặc biệt chú trọng ph{t triễn thƣ̣c lƣ̣c ở vùng nông thôn 

chƣa có cơ sỡ, ở th|nh phố, thị xã, thị tr}ń trong lúc tình hình diê̂n 

ra thu}̣n lợi. 

- Đẩy mạnh công t{c d}n v}̣n, mỡ rộng Mặt tr}̣n. 

Trong cuộc họp Bộ Chính trị ng|y 10-12-1963, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đa ̂nêu một số nh}̣n định quan trọng: “Tình hình còn lộn xộn 

một thời gia n nƣ̂a và đ}y không phãi là l}̀n đão chính cuối cùng” . 

Ngƣời nh}́n mạnh công t{c tuyên truyền với c{c nội dung: Nói 

thu}̣n lợi nhƣng đồng thời phải nói rõ khó khăn. Nên nêu thêm về 

công t{c d}n v}̣n. Công t{c n|y nên giao cho Mặt tr}̣n... Nên nêu 

kh}̃u hiệu “Ngƣời Việt Nam không đánh ngƣời Việt Nam”. 

Hội nghị Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng l}̀n thƣ ́chín (họp th{ng 12-

1963) đa ̂khẵng định đƣờng lối, phƣơng ch}m của cuộc chiến tranh 

c{ch mạng giải phóng miền Nam l|  “kết hợp đ}́u tranh chính trị và 

đ}́u tranh vû trang” , kềm chế và thắng Mŷ trong “Chiến  tranh đặc 

biệt”, đồng thời chu}̃n bị să̂n s|ng đối phó với cu ộc “Chiến tranh 

cục bộ” quy mô lớn của Mỹ. 

Nghị quyết H ội nghị Trung ƣơng 92 nh}́n mạnh việc tăng 

cƣờng lƣ̣c lƣợng vû trang , trên cơ sỡ phát triễn mạnh du kích và 

bộ đội địa phƣơng , trọng t}m l| x}y dựng b ộ đội chũ lƣ̣c , đƣa lƣ̣c 

lƣợng chũ lƣ̣c lên vai trò quyết định trƣ̣c tiếp . Về phƣơng ch}m 

chiến lƣợc ba  vùng , Nghị quyết Trung ƣơng 9 chỉ rõ : phải vận  

___________ 

1. Lịch sƣ̃ biên niên Xƣ́ ủy Nam Bộ và Trung ƣơng Cục miền Nam 1954- 

1975, Sđd, tr. 413-414. 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.24, tr. 811. 
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dụng th}̣t linh hoạt, không để cho đối phƣơng ph}n vùng, ph}n 

tuyến... Công t{c binh vận không chỉ có tính chiến thu}̣t m| quan 

trọng v| chủ yếu l| có tính ch}́t chiến lƣợc, thƣ̣c hiện cho đƣợc mặt 

tr}̣n công, nông, binh liên hiệp... Trƣớc mắt Nghị quyết Trung ƣơng 9 

x{c định quyết t}m đạt cho đƣợc hai mục tiêu chủ yếu l|: l|m th}́t 

bại “quốc s{ch ấp chiến lƣợc” v| tiêu diệt sinh lƣ̣c, l|m tan rã tƣ̀ng 

bộ ph}̣n qu}n đội S|i Gòn. 

Hội nghị l}̀n thƣ ́ chín Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đãng đánh 

d}́u bƣớc trƣỡng th|nh mới vê ̀ lý lu}̣n v| năng lƣ̣c tỗ chƣ́c thƣ̣c 

hiện của Đãng ta trong cuộc kh{ng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc. 

Nghị quyết của hội nghị đa ̂ bỗ sung v| ho|n chỉnh đƣờng lối c{ch 

mạng miền Nam, chỉ đạo to|n d}n ta đánh bại chiến lƣợc “Chiến 

tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ1. 

2. Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 3-1964) 

Trong tình hình Mŷ }m mƣu đ}̃y ch iến lƣợc “Chiến tranh đặc 

biệt” lên mƣ́c cao nh}́t , ng|y 27-3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

triệu t}̣p H ội nghị chính trị đặc biệt ỡ miền Bắc . Đọc báo cáo trƣớc 

Hội nghị , Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ : “đế quốc Mŷ bị thua 

trong chiến tranh đặc biệt ỡ miền Nam , đang có }m mƣu và hoạt 

động chống phá miền Bắc” . Ngƣời cãnh báo : “Nếu chúng liều lînh 

động đến miền Bắc thì nh}́t định chúng sê th}́t bại thãm hại” 2. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nh}n d}n miền Bắc “ mô̂i ngƣời làm 

việc bằng hai” , “hết lòng hết sƣ́c ũng h ộ cuộc đ}́u tranh cũa đồng 

b|o miền Nam ru ột thịt” . Hội nghị chính trị đặc biệt đ}̀u năm 

1964 đƣợc ví nhƣ H ội nghị Diên Hồng “thễ hiện khí phách cũa 

d}n tộc Việt  Nam quyết bão vệ đ ộc l}̣p , tƣ̣ do , thống nh}́t đ}́t 

nƣớc” . Lời kêu gọi cũa Chũ tịch Hồ Chí Minh đâ d}́y lên ỡ miền   

___________ 

1. Xem: Lịch sƣ̃ Đãng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H| 

Nội, 1995, t.II, tr. 260. 

2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.11, tr. 228. 
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Nam phong tr|o “miền Bắc gọi, miền Nam trả lời”, một phong tr|o thi 

đua sôi nỗi tiến công mânh liệt vào chế độ S|i Gòn trên tất cả c{c mặt 

chính trị, vũ trang, binh v}̣n, trên cả ba vùng chiến lƣợc rƣ̀ng núi, 

đồng bằng, đô thị. 

III. CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẾ QUỐC MỸ  

ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ SÀI GÒN 

Sau khi Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu bị l}̣t đỗ, hê ̣ thống 

quyền lƣ̣c S|i Gòn rơi v|o thê ́khủng hoảng liên tục, kéo d|i. 

1. Chính quyền Dƣơng Văn Minh (tƣ̀ ngày 1-11-1963 đến ngày 

30-1-1964) 

Mỹ sƣ ̃dụng Dƣơng Văn Minh1 trong cuộc đão chính Ngô Đình 

Diệm - Ngô Đình Nhu với hy vọng viên tƣớng có uy tín trong  

___________ 

1. Về Dƣơng Văn Minh , Tài liệu Lầu Năm Góc ghi lại nhƣ sau : “Tƣớng 

Minh đƣợc bạn bè gọi l| “Minh Lớn” (để ph}n biệt với Trần Văn Minh) nói rõ 

ông không hề có b}́t kỳ một tham vọng chính trị cá nh}n nào. Nhƣng ông nói 

rằng các tƣ lệnh qu}n đội cãm th}́y sê bị thua trong cuộc chiến tranh này trƣ̀ 

phi sớm thay đỗi đƣợc Chính phũ (Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu) v| ông 

“phãi đƣợc biết” l}̣p trƣờng cũa Chính phũ Mŷ về thay đỗi chính thễ trong 

thời gian trƣớc mắt”...; ông không trông chờ “b}́t kỳ một sƣ̣ ũng hộ cụ thễ nào 

của Mỹ” đối với cuộc đão chính nhƣng c}̀n đƣợc bão đãm rằng Mŷ sê không 

cản trở... (Bản ghi lại cuộc trao đổi giữa Dƣơng Văn Minh với Đại t{ Conein 

tình b{o Mỹ, đến gặp Dƣơng Văn Minh ng|y 5-10-1963 theo ý kiến cũa Cabot 

Lodge, Đại s ứ Mỹ ). Trong điện gƣ̃i Dean Rusk (Ngoại trƣởng Mỹ ), Cabot 

Lodge nói: “cã ông l}̂n Harkins (Tƣ lệnh MACV) đều “không tin tƣởng lắm ở 

“Minh Lớn”. Tuy nhiên, ông đề nghị cƣ́ bão đãm với các tƣớng lînh là Mŷ sê 

không “ngăn cãn” cuộc đão chính cũa ho.̣.. Điện cũa Nhà Trắng gƣ̃i Lodge về 

Dƣơng Văn Minh viết : “(Chúng ta không cản trở đảo chính ) hoặc cƣ̣ tuyệt 

không viện trợ kinh tế và qu}n sƣ̣ cho một chính quyền mới, chính quyền n|y 

tỏ ra có khả năng tăng c ƣờng hiệu quả cố gắng qu}n sự , đãm bão sƣ̣ ũng hộ 

của d}n chúng để chiến thắng ...”. (The Pentagon Papers (T|i liệu Lầu Năm 

Góc), Sđd, tr. 177-178, 213-216). 
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chính giới S|i Gòn, sẽ l}́p đƣợc lô̂ hỗng vê ̀chính trị của chê ́ độ S|i 

Gòn, vƣ̣c d}̣y qu}n đội S|i Gòn đang sa sút, đƣa Nam Việt Nam đi 

theo quỹ đạo của Mỹ đa ̂định. 

Johnson ph{i Bộ trƣỡng Quốc phòng McNamara v| trợ lý Bộ 

trƣỡng Ngoại giao William Bundy sang miền Nam để kiễm tra tình 

hình (tƣ ̀ng|y 19 đến ng|y 20-12-1963). Vê ̀lại Mỹ, McNamara b{o c{o 

một c{ch bi quan: “Tình hình r}́t đáng lo ngại”. “Các xu thế hiện  

nay - trƣ ̀ khi có thê ̃đão ngƣợc trong hai, ba th{ng tới - tốt nh}́t thì 

sẽ d}̂n đến trung l}̣p hóa hoặc có nhiều khả năng hơn l| sẽ d}̂n đến 

một quốc gia do cộng sản kiễm so{t”1. 

Theo nh}̣n xét của McNamara, nhóm Dƣơng Văn Minh - Tr}̀n 

Văn Đôn - Lê Văn Kim l| một “chính quyền chia rẽ v| b}́t lƣ̣c”, 

“chẵng thê ̃ hiện t|i năng n|o trong điều h|nh chính trị, không 

ngƣ̀ng cãi cọ, kèn cƣ̣a nhau v| không có khả năng kiễm so{t sƣ̣ 

ph{t triễn của Việt cộng ở trên chiến trƣờng”, “không giúp đƣợc gì 

nhiều trong việc ngăn không cho tình hình tiếp tục x}́u đi”
2
. 

2. Chính quyền Nguyê̂n Khánh (tƣ ̀ngày 30-1-1964 đến ngày 20-

2-1965). Các chính quyền “dân sự” - Tập đoàn quân phiệt Nguyê̂n  

Văn Thiệu - Nguyê̂n Cao Kỳ 

Chỉ 3 th{ng sau , Mỹ chọn tƣớng Nguyễn Kh{nh để l|m m ột 

cuộc “chĩnh lý” . Ng|y 30-1-1964, theo lệnh Mŷ , Nguyê̂n Khánh 

cùng số tƣớng t{ Đại Việt , C}̀n Lao cû 3, giải t{n Ban Chấp h|nh 

“Hội đồng qu}n nh}n cách mạng” , bắt giam  c{c tƣớng lĩnh trong 

cuộc đão chính ngày 1-11-1963 nhƣ Tôn Th}́t Đính , Tr}̀n Văn Đôn , 

Lê Văn Kim , Mai Hƣ̂u Xu}n , c{ch chức , bắt giƣ̂ hàng trăm sî quan  

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 271. 

2. R.S. McNamara: Nhìn lại quá khƣ́: Tấn thảm kịch và nhƣ̂ng bài học về 

Việt Nam, Sđd, tr. 116-122. 

3. C{c tƣớng: Tr}̀n Thiện Khiêm, Đỗ M}̣u, Phạm Xu}n Chiễu, Dƣơng 

Văn Đức, L}m Văn Ph{t, Nguyê̂n Văn Thiệu, Nguyê̂n Ch{nh Thi, Dƣơng 

Ngọc Lắm, Cao Văn Viên, Tr}̀n Thanh Bền... tham gia cuộc “chĩnh lý”. 
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kh{c thu ộc phe cánh cũa Dƣơng Văn Minh . Nguyê̂n Khánh tƣ̣ 

phong là Chũ tịch H ội đồn g qu}n nh}n cách mạng (tƣ̀ 21-3-1964 

đỗi tên thành H ội đồng qu}n đ ội cách mạng ) kiêm Tỗng tƣ lệnh 

qu}n đội. Chính quyền Nguyễn Ngọc Thơ bị giải t{n ; Dƣơng Văn 

Minh đƣợc giao chƣ́c vụ Quốc trƣỡng không có thƣ̣c quyền (7-2-

1964). Nguyê̂n Khánh kiêm nhiệm chƣ́c Thũ tƣớng , mời thêm 

Nguyê̂n Tôn Hoàn (Đại Việt ), Đỗ Mậu , Nguyê̂n Xu}n Oánh làm 

Phó Thủ tƣớng , với các thành viên n ội các khác gồm nhiều đãng 

ph{i, tôn giáo ... bề ngoài nhƣ m ột chính phũ liên hiệp . Ng|y 1-2-

1964, Nguyê̂n Khánh ký sắc lu}̣t đặt “chũ nghîa c ộng sãn và thuyết 

Trung l}̣p th}n c ộng” ra ngoài vòng pháp lu}̣t . Đễ uy hiếp phong 

tr|o đấu tranh của quần chúng , Nguyê̂n Khánh cho xe tăng diê̂u 

h|nh trên đƣờng phố S|i Gòn , bắt giam thêm nhiều ngƣời trong 

phong trào đ}́u tranh đòi hòa bình , d}n chũ cũa công nh}n , học 

sinh, sinh viên , ph}̣t tƣ̃ ... 

Tỗng thống Mŷ Johnson gƣ̃i thƣ xác định Mŷ ũng h ộ Nguyê̂n 

Kh{nh, cƣ̃ B ộ trƣỡng Quốc phòng McNamara và tƣớng M . Taylor 

qua Sài Gòn tạo thêm uy tín cho Nguyê̂n Khánh. 

Nguyê̂n Khánh sƣ̃ dụng H ội đồng qu}n đ ội cách mạng thão ra 

“Hiến chƣơng Vûng Tàu” nhằm tƣ̣ phong làm Chũ tịch Việt Nam 

Cộng hòa với nhiều quyền đặc biệt , thay Dƣơng Văn Minh. H|nh 

động cũa Nguyê̂n Khánh đâ d}́y lên m ột phong trào quyết liệt chống 

độc tài qu}n phiệt , đòi tƣ̣ do d}n chũ trong các giới đô thị , đặc biệt 

trong học sinh, sinh viên. 

Trƣớc cuộc đ}́u tranh cũa nh}n d}n miền Nam , Mỹ chỉ đạo cho 

hủy bõ “Hiến chƣơng Vûng Tàu” (26-8-1964), b}̀u một “Ban lânh đạo 

l}m thời quốc gia và qu}n lƣ̣c” gồm 3 viên tƣớng: Dƣơng Văn Minh , 

Tr}̀n Thiện Khiêm , Nguyê̂n Khánh (b{o chí gọi l| “Tam đầu chế” ); 

chính quyền Nguyễn Kh{nh tiếp tục nhƣ cû. 

Nội tình chính quyền Sài Gòn tiếp tục rối loạn . Nguyê̂n Khánh tố 

c{o 2 thủ lĩnh của Đảng Đại Việt l| Nguyễn Tôn Ho|n (Phó Thủ 

tƣớng), H| Thúc Ký (cƣ̣u B ộ trƣỡng N ội vụ ) }m mƣu đão chính , 

khiến Nguyê̂n Tôn Hoàn phãi tƣ̀ chƣ́c (1-9-1964). 
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Trƣớc tình hình đó , ng|y 8-9-1964, Mỹ chuyển sang thử nghiệm 

giải ph{p chính quyền “d}n sự” , l}̣p ra m ột Thƣợng H ội đồng quốc 

gia làm cố v}́n cho chính quyền Nguyê̂n Khánh và Ban lânh đạo l}m 

thời quốc gia v| qu}n lực (do Dƣơng Văn Minh làm Chũ tịch), sau đó 

ban bố Hiến chƣơng l}m thời (20-9-1964), đƣa Phan Khắc Sƣ̃u lên làm 

Quốc trƣỡng (24-10-1964), Phan Khắc Sƣ̃u bỗ nhiệm Tr}̀n Văn Hƣơng 

l|m Thủ tƣớng (31-10-1964)1, trong khi đó Nguyên̂ Khánh v}̂n giƣ̂ hai 

chƣ́c có quyền lƣ̣c là Tỗng tƣ lệnh qu}n đ ội Sài Gòn và Chũ tịch H ội 

đồng qu}n đội cách mạng. 

Chính quyền Trần Văn Hƣơng thực hiện chính s{ch đ|n {p , 

khủng bố phong tr|o quần chúng đẫm m{u không kém thờ i kỳ Ngô 

Đình Diệm. 

Nhƣng m}u thu}̂n giƣ̂a giới sî quan và số chính khách d}n sƣ̣ 

(Phan Khắc Sƣ̃u - Tr}̀n Văn Hƣơng ) lại trở nên gay gắt m| Mỹ cũng 

không chũ đ ộng điều khiễn đƣợc . Ng|y 4-12-1964, Nguyê̂n Văn 

Thiệu, Nguyê̂n Cao Kỳ l}̣ p Hội đồng qu}n lƣ̣c ; về danh nghîa , Hội 

đồng là cố v}́n cho Tỗng tƣ lệnh qu}n đ ội Nguyê̂n Khánh , nhƣng 

thƣ̣c sƣ̣ Nguyê̂n Văn Thiệu - Nguyê̂n Cao Kỳ đâ ngoi lên d}̀n d}̀n 

nắm quyền . Ng|y 20-12-1964, Hội đồng qu}n lƣ̣c ra lệnh bắt quãn 

thúc m ột số ũy viên Thƣợng H ội đồng quốc gia , bắt giam nhiều 

nh}n v}̣t lânh đạo phong trào đ}́u tranh cũa nh}n sî , trí thức , học 

sinh, sinh viên, công nh}n lao động, ra lệnh giãi tán Thƣợng H ội 

đồng (20-12-1964). 

Trƣớc tình hình rối loạn của chính quyền S|i Gòn , ngay trong 

ng|y 20-12-1964, Đại sƣ́ Mŷ Maxwell Taylor triệu t}̣p phiên họp 

với m ột số tƣớng lînh : Nguyê̂n Cao Kỳ , Nguyê̂n Văn Thiệu , 

Nguyê̂n Chánh Thi , Chung T}́n Cang đễ bày tõ sƣ̣ không hài lòng : 

... “Tôi đâ giãi thích nhiều l}̀n với các ông rằng t}́t cã kế hoạch  

___________ 

1. Xem Đoàn Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd, 

tr. 402-413. 
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qu}n sƣ̣ cũa các ông kết quã tùy thu ộc vào sƣ̣ ỗn định cũa chính 

phủ. Thế mà các ông lại g}y ra nhƣ̂ng việc l ộn xộn kinh khũng . 

Chúng tôi không thể mãi mãi ủng hộ c{c ông nếu c{c ông cứ l|m 

nhƣ̂ng loại việc nhƣ v}̣y ...”. Nguyê̂n Cao Kỳ , Nguyê̂n Văn Thiệu 

giải thích : “Thƣợng H ội đồng nghi ngờ qu}n đ ội, không muốn có 

sƣ̣ thống nh}́t (giƣ̂a chính quyền và qu}n đ ội) để đồng lòng chống 

cộng; trong phong trào đ}́u tranh có nhiều ph}̀n tƣ̃ c ộng sãn ...”. 

“Thƣợng H ội đồng không phãi là “ông chũ” cũa quốc gia theo 

Hiến pháp” ... Đại sƣ́ Mŷ Taylor nói gay gắt : “Về phía Mŷ , tôi r}́t 

buồn phiền . Tôi tƣ̣ hõi còn có thễ tiếp tục  ủng h ộ c{c ông sau c{c 

việc nhƣ thế hay không ? Tại sao c{c ông không tham khảo bạn bè 

trƣớc khi hành đ ộng?”. Trƣớc khi chia tay , Taylor nói : “Các ông 

đ}̣p vơ̂ quá nhiều đîa bát . B}y giờ chúng tôi phãi làm sao hàn gắn 

lại đ}y?”1. 

Trƣớc tình thế “đỗ vơ̂” đó , Mỹ lại bu ộc phãi giãi thễ chính 

quyền Tr}̀n Văn Hƣơng (27-1-1965) đƣa Nguyê̂n Xu}n Oánh tạm 

quyền , rồi sau đƣa Phan Huy Quát lên thay (16-2-1965). Nhƣng 

chính quyền Phan Huy Qu{t vẫn không đ|n {p đƣợc pho ng trào 

đ}́u tranh ngày càng sôi sục cũa thanh niên , học sinh , sinh viên , 

ph}̣t tƣ̃ ... Mỹ phải trở lại chủ trƣơng lập chính quyền qu}n sự : 

Nguyê̂n Văn Thiệu , Nguyê̂n Cao Kỳ (thƣ̣c tế đâ nắm quyền trong 

Hội đồng qu}n lƣ̣c ) l}̣t đỗ Ngu yê̂n Khánh ngày 20-2-1965. Ng|y 

11-6-1965, chính quyền d}n sự Phan Khắc Sửu - Phan Huy Quát bị 

ch}́m dƣ́t hoạt đ ộng, Nguyê̂n Văn Thiệu - Nguyê̂n Cao Kỳ l}̣p 

chính quyền qu}n sự . 

Nguyê̂n Văn Thiệu trỡ thành Chũ tịch Ũy ban lânh đạo q uốc 

gia; Nguyê̂n Cao Kỳ đƣ́ng đ}̀u Ũy ban Hành pháp trung ƣơng tƣ̀ 

19-6-1965. 

Tính chung trong vòng 1 năm rƣơ̂i , tƣ̀ ngày 30-1-1964 đến 

ng|y 14-6-1965, có 8 l}̀n thay đỗi chính quyền , 10 l}̀n đão chính  

___________ 

1. The Pentagon Paper (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 406-408. 
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của c{c nhóm tƣớng lãnh kh{c nha u, trong đó có 4 cuộc đão chính 

không thành công 1. Riêng Đại tá Phạm Ngọc Thão , sĩ quan tình b{o 

m}̣t cũa lƣ̣c lƣợng cách mạng trong chính quyền Sài Gòn , tỗ chƣ́c 2 

cuộc đão chính (l}̀n đ}̀u ngày 19-2-1965, l}̀n sau ngày 20-5-1965) đều 

không thành công và bị sát hại. 

Sau hơn một năm rƣơ̂i lúng túng trong việc chọn lƣ̣a tay sai , cuối 

cùng Mỹ cũng tìm đƣợc nhóm Nguyễn Văn Thiệu - Nguyê̂n Cao Kỳ 

thƣ̣c hiện ý đồ cũa Mŷ : trƣ̣c tiếp đƣa qu}n viê̂n chinh Mŷ vào  Nam 

Việt Nam đễ cƣ́u vân chế đ ộ S|i Gòn đang suy sụp nghiêm trọng . 

Tuy nhiên , ngay trong nhóm này đâ nãy nỡ nhƣ̂ng tranh ch}́p về 

quyền lợi và địa vị gay gắt. 

IV. BƢỚC PHÁT TRIỄN MỚI CŨA PHONG TRÀO 

ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ - VŨ TRANG 

Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NAM 

Đô thị là m ột trong ba vùng chiến lƣợc trong đƣờng lối cách 

mạng giải phóng miền Nam . Trong chĩ đạo , Đãng luôn coi Sài Gòn ,  

___________ 

1. 8 lần thay đỗi chính quyền: 

- Dƣơng Văn Minh - Nguyên̂ Ngọc Thơ: tƣ̀ 1-11-1963 đến 30-1-1964 

- Dƣơng Văn Minh - Nguyên̂ Kh{nh: tƣ̀ 30-1-1964 đến 7-2-1964 

- Nguyê̂ n Kh{nh (với Hiến chƣơng Vũng T|u): tƣ̀ 8-2-1964 đến 20-

10-1964 

- Dƣơng Văn Minh - Nguyên̂ Kh{nh - Tr}̀n Thiêṇ Khiêm (Tam đ}̀u 

chê)́: tƣ̀ 8-9 đến 24-12-1964 

(Hiến chƣơng l}m thời) 

- Phan Khắc Sƣ̃u - Tr}̀n Văn Hƣơng: tƣ̀ 24-10-1964 đến 28-1-1965 

- Phan Khắc Sƣ̃u - Nguyên̂ Xu}n O{nh: tƣ̀ 28-1-1965 đến 16-2-1965 

- Phan Khắc Sƣ̃u - Phan Huy Qu{t: tƣ̀ 16-2-1965 đến 11-6-1965 

- Nguyên̂ Văn Thiêụ - Nguyên̂ Cao Kỳ: tƣ̀ 19-6-1965. 

4 cuôc̣ đaõ chính không thành công: 

- L}m Văn Ph{t - Dƣơng Văn Đức - Huỳnh Văn Tôǹ (31-9-1964) 

- L}m Văn Ph{t - Phạm Ngọc Thảo (19-2-1965) 

- Nguyên̂ Ch{nh Thi (6-3-1965) 

- L}m Văn Ph{t - Phạm Ngọc Thảo (20-5-1965). 
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th|nh phố thủ đô của chính quyền S|i Gòn l| trung t}m chiến lƣợc ; 

c{c th|nh phố kh{c đặc biệt l| Huế , Đà Nă̂ng, Đà Lạt , C}̀n Thơ... có 

vai trò phối hợp tƣơng tác quan trọng . Chủ trƣơng của Đảng ở S|i 

Gòn đều nhất qu{n với c{c đô thị kh{c. 

Ngo|i việc tăng cƣờng cho Khu ủy S|i Gòn - Gia Định nhiều cán 

bộ lãnh đạo1, Trung ƣơng Cục đâ điều đ ộng nhiều cán b ộ đãng viên 

có điều kiện hoạt đ ộng hợp pháp ỡ các nơi về bỗ sung cho Đãng b ộ 

v| c{c tổ chức chính trị ở S|i Gòn - Gia Định. 

Th{ng 4-1964, Khu ũy Sài Gòn - Gia Định mỡ hội nghị bàn về x}y 

dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cách mạng cơ sỡ , đ}̃y mạnh phong trào đ}́u tranh 

nh}n tình hình chính quyền Sài Gòn đang suy yếu và m}u thu}̂n n ội 

bộ của chúng kéo d|i . Khu ũy nh}́n mạnh yêu c}̀u x}y dƣ̣ng m ột đội 

ngũ chính trị đông về số lƣợng , vƣ̂ng về ch}́t lƣợng , l}́y công nh}n 

lao động làm nòng cốt , học sinh , sinh viên làm ngòi pháo , có cơ sở 

Đãng lânh đạo chặt chê . Về vû trang phãi vƣ̀a tiến công vƣ̀a x}y 

dƣ̣ng nhằm phục vụ cho trƣớc mắt v| l}u d|i2. 

1. Phong trào đấu tranh cũa nhân dân đô thị sau khi chính 

quyền Ngô Đình Diệm bị lật đỗ 

Năm 1963 đánh d}́u bƣớc ngoặt chuyễn đỗi về ch}́t cũa phong 

tr|o đô thị , tƣ̀ n ội dung yêu c}̀u đ}́u tranh cho đến phƣơng thƣ́c 

tiến hành . 

Phong trào ỡ Sài Gòn , Huế, Đà Nă̂ng , C}̀n Thơ và nhiều nơi 

kh{c đã chuyển hẳn sang khẩu hiệu chính trị chống chính quyền 

độc tài phát xít gia đình trị Ngô Đình Diệm với quy mô hàng vạn , 

h|ng chục vạn ngƣời đấu tranh công khai , xuống đƣờng mít tinh , 

tu}̀n hành , tuyệt thƣ̣c kễ cã đánh nhau với lƣ̣c lƣợng đàn áp trên 

đƣờng phố đô thị . 

___________ 

1. Năm 1964, có c{c vị: Nguyê̂n Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, 

Tr}̀n Bạch Đằng, Cao Đăng Chiếm, Tr}̀n Đình Xu, Lê Thị Riêng... 

2. Lịch sƣ̃ Đãng bô ̣Đãng Cộng sản Việt Nam Thành phô ́Hô ̀Chí Minh, Sđd, 

tr. 144. 
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Giai đoạn 1964-1965, lƣ̣c lƣợng cách mạng đâ d}̀n d}̀n chi phối 

đƣợc ph}̀n lớn các tỗ chƣ́c công khai , b{n công khai ỡ Sài Gòn - 

Gia Định , nhiều cán b ộ, đãng viên nòng cốt cách mạng và qu}̀n 

chúng tiến b ộ đâ đƣợc bố trí ỡ vị trí quan trọng , nhiều nơi nắm 

kh}u then chốt cũa các tỗ chƣ́c qu}̀n chúng nhƣ Tỗng đoàn học 

sinh, Ban đạ i diện sinh viên các trƣờng đại học , Ph}̣t giáo ]́n 

Quang, nhiều nghiệp đoàn các ngành nghề , c{c đơn vị sản xuất 

công nghiệp lớn ... 

Số lânh tụ th}n Mŷ l}̀n lƣợt lộ mặt phãn động không còn chi phối 

phong trào , bị quần chúng c ô l}̣p . Thích T}m Ch}u , Thích Hộ Gi{c 

trỡ thành lƣ̣c cãn cũa phong trào qu}̀n chúng. 

Tƣ̀ sau cu ộc “chĩnh lý” l}̣t đỗ Dƣơng Văn Minh ngày 30-1-1964 

Nguyê̂n Khánh thƣ̣c hiện thũ đoạn kềm kẹp , đàn áp phong trào 

qu}̀n chúng thô bạo , trắng trợn hơn . Tại Ba Son , chính quyền S|i 

Gòn bắt công nh}n học tập tố c ộng mô̂i tu}̀n m ột buỗi . C{n b ộ 

nghiệp đoàn tích cƣ̣c đ}́u tranh bị sa thãi , thuyên chuyễn , th}̣m chí 

bị g{n t ội “cộng sãn nằm vùng” , bị bắt bớ , bắt cóc , bị thủ tiêu bí 

m}̣t. Hãng dệt Vimytex v| Vinatexco (mô̂i nơi có khoãng 2.000 

công nh}n ) l| m ột điễn hình cũa chính sách kềm kẹp mới đối với 

công nh}n, nhƣ một kiễu }́p chiến lƣợc trong thành phố . Nguyê̂n 

Kh{nh cho bố trí hệ thốn g công an chìm , nỗi , lƣ̣c lƣợng ng}̀m 

điều tra , nghiên cƣ́u lai lịch , theo dôi hành tung công nh}n tƣ̀ 

sinh hoạt tại xƣỡng đến t}̣n nhà . Lu}̣t lệ , nội quy cũa xí nghiệp 

r}́t  h| khắc . Chủ hãng c}u kết chặt với chính quyền trong việ c kềm 

kẹp , đàn áp phong trào công nh}n , x}y dƣ̣ng cƣ xá công nh}n  

ngay tại hâng đễ dê̂ kiễm soát . Thời kỳ này , nhiều nhà máy lớn 

thay thiết bị tối t}n , công nh}n bị bu ộc tăng cƣờng đ ộ lao động 

theo chế đ ộ kho{n công , kho{n việc . Công nh}n làm việc với 

cƣờng đ ộ công nghiệp cao ãnh hƣỡng nhiều đến sƣ́c khõe và 

không có điều kiện nghĩ ngơi phục hồi sƣ́c lao đ ộng. Do nam 

thanh niên đa số bị bắt đi lính , c{c chủ hãng tăng cƣờng sử dụng 
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lao động nƣ̂ và trẽ e m dƣới 18 tuỗi, trả lƣơng rẻ mạt , đời sống công 

nh}n bị hạ th}́p, cơ cƣ̣c1. 

Tuy bị kềm kẹp , khống chế gắt gao nhƣng phong trào đ}́u tranh 

của công nh}n vẫn liên tục ph{t triển. Sau ngày Ngô Đình Diệm bị l}̣t 

đỗ, h|ng ng|n công nh}n đâ xuống đƣờng đ}̣p phá bót cãnh sát qu}̣n 

3, trụ sở quốc h ội Sài Gòn và Dinh Gia Long . Cuối năm 1963, có 2 

cuộc bâi công lớn cũa công nh}n Vimytex và 1 cuộc bâi công chiếm 

xƣỡng cũa 160 công nh}n Vinatexco. 

Ng|y 24-11-1963, 2.000 công nh}n cũa 2 hãng Vimytex v| 

Vinatexco đình công chiếm xƣỡng , yêu c}̀u tăng lƣơng 30%, cải 

thiện đời sống và điều kiện làm việc . Ba ngày sau , Nguyê̂n Khánh 

cho 2 tiễu đoàn thũy qu}n lục chiến và hàng trăm cãnh sát do 2 cố 

vấn Mỹ chỉ huy đến đ|n {p , bắn chết m ột số công nh}n , l|m bị 

thƣơng trên 200 ngƣời và bắt giam m ột số đại diện công nh}n . Một 

l|n sóng công phẫn dấy lên lan r ộng trong công nh}n toàn ngành 

dệt và nhiều ngành , giới khác . Hơn 20 nghiệp đoàn , 20.000 công 

nh}n ỡ ngành dệt , 7.000 công nh}n khu}n vác bến tàu , taxi, h|ng 

vạn công nh}n ở đồn điền cao su T}y Ninh , Bình Dƣơng mít tinh , 

biễu tình , đƣa kiến nghị phãn đối nhà c}̀m quyền và tỗ chƣ́c lạc 

quyên ũng h ộ công nh}n Vimytex , Vinatexco . Bọn chủ hãng v| cầm 

quyền hoãng sợ , ch}́p nh}̣n ph}̀n lớn yêu sách và thã số đại diện 

công nh}n. 

Ng|y 5-2-1964, nh}n vụ lính Mŷ giết chết 3 l{i xe taxi, 12.000 công 

nh}n taxi , xích lô m{y xuống đƣờng biễu tình , đòi trƣ̀ng trị nhƣ̂ng 

tên Mŷ giết ngƣời , bồi thƣờng sinh mạng , tỗ chƣ́c tu}̀n lê̂ t}̃y chay 

không chỡ Mŷ , đón đánh Mŷ trên đƣờng phố , nhiều quán treo bãng 

không tiếp Mŷ khiến nhiều lính Mŷ không dám ra đƣờng. 

___________ 

1. B{o c{o của Ban Công v}̣n miền Nam ng|y 7-1-1966. T|i liệu lƣu trƣ̂ 

Công đoàn, Ban Sƣ̃ Liên hiệp Công đoàn Th|nh phô ́ Hô ̀ Chí Minh: Công 

nhân Sài Gòn trong sƣ̣ nghiệp giải phóng dân tộc, Nxb. Th|nh phố Hồ Chi ́Minh, 

1986, tr. 171-172. 
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Ng|y 22-2-1964, 600 công nh}n xe buýt công quãn bâi công chống 

sa thãi. Ng|y 10-3-1964, hơn 7.000 công nh}n khu}n vác hâng Stic và 

Sovicotra bâi công . Ng|y 9-6-1964, hơn 10.000 công nh}n bốc xếp 

cảng S|i Gòn bãi công. 

Ng|y 17-4-1964, 800 công nh}n Vinatexco đình công phãn đối 

việc chũ hâng trã thù nên đâ đuỗi vô cớ m ột số công nh}n . Phó Tỉnh 

trƣỡng Gia Định đƣa lính dù , bảo an đến đ|n {p , hơn 100 công 

nh}n bị thƣơng và bị bắt . Công nh}n hâng Vimytex , công nh}n các 

xí nghiệp dệt , c{c nghiệp đo|n cảng , Tavico, Nha công chánh , 

ximăng, ôtô buýt , công nh}n cao su vào cu ộc, đoàn kết ũng h ộ công 

nh}n Vinatexco dƣới nhiều hình thƣ́c . Cuộc đ}́u tranh kéo dài nhiều 

th{ng, đến th{ng 7-1964 cuộc đ}́u tranh c ủa công nh}n Vinatexco 

đạt thắng lợi . 

Đễ đối phó phong trào đ}́u tranh cũa công nh}n có chiều hƣớng 

lan rộng và quyết liệt , ng|y 7-8-1964, Nguyê̂n Khánh ban hành sắc 

lu}̣t 18/64 c}́m các cuộc hội họp, đình công, biễu tình. 

Ng|y 27-7-1964, nỗ ra cu ộc tỗng đình công cũa hơn 200 ng|n 

công nh}n lao động Sài Gòn - Gia Định gồm các ngành dệt , điện, 

nƣớc, xăng d}̀u , xích lô, taxi, xe buýt ... Cuộc tỗng đình công chuyễn 

th|nh cu ộc xuống đƣờng tu}̀n hành lớn , xu}́t phá t tƣ̀ Tỗng Liên 

đoàn lao công , Tỗng Liên đoàn lao đ ộng, b}́t ch}́p lệnh thiết qu}n 

lu}̣t cũa chính quyền Sài Gòn , trƣơng kh}̃u hiệu đòi bâi bõ sắc lu}̣t 

c}́m hội họp , biễu tình cũa Nguyê̂n Khánh , đòi tƣ̣ do , d}n chũ , Mỹ 

cút về nƣ ớc (US go home ), tiếp tục ũng h ộ cuộc đ}́u tranh cũa công 

nh}n Vimytex và Vinatexco . Trong cã ngày 27-7, cả th|nh phố S|i 

Gòn bị tê liệt , không điện , không nƣớc , nhiều nhà hàng , tiệm buôn 

đóng cƣ̃a , giao thông ngƣng trệ , liên lạc tr ong nƣớc , quốc tế bị gián 

đoạn. Nguyê̂n Khánh hoãng sợ , phải thu hồi sắc luật cấm h ội họp , 

biễu tình. 

Ng|y 10-8-1964, chủ hãng Vimytex kiếm cớ tinh giản tổ chức , 

sa thãi cã ngàn công nh}n . Công nh}n yêu c}̀u Ty Lao đ ộng Gia 

Định can thiệp thì bị cãnh sát đàn áp đánh đ}̣p dâ man . Nhiều chị 

em ng}́t xĩu tại chô̂ , nhiều ngƣời bị bắt . Công nh}n tiếp tục kéo  
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đến B ộ Lao động đ}́u tranh . Ng|y 6-9-1964, 1.000 công nh}n phối 

hợp với học sinh , sinh viên , ph}̣t tƣ̃  dƣ̣ đám tang cũa nhƣ̂ng ngƣời 

bị Mỹ v| chính quyền S|i Gòn giết hại , đâ t}̣p trung tại công 

trƣờng bùng binh Bến Thành (đƣợc đặt tên là công trƣờng Quách 

Thị Trang sau cu ộc đão chính Ngô Đình Diệm (1963)) trƣơng kh}̃u 

hiệu yê u c}̀u chũ hâng Vimytex ch}́m dƣ́t giân công , trả lƣơng cho 

công nh}n , trƣ̀ng trị thũ phạm đàn áp công nh}n , phản đối B ộ 

Thông tin bênh vƣ̣c chũ hâng bóp nghẹt tiếng nói yêu sách cũa 

công nh}n. 

Ng|y 10-9-1964, Đại hội b}́t thƣờng cũa 1.200 đại biễu các nghiệp 

đoàn đƣa ra năm điễm ũng h ộ cuộc đ}́u tranh cũa công nh}n 

Vimytex: công nh}n phãi đƣợc tƣ̣ do h ội họp , có quyền tự do đấu 

tranh bão vệ quyền lợi, quyền đình công, đòi chính quyền Sài Gòn và 

giới chũ p hải trả lời những điểm trên trong m ột thời gian ngắn , nếu 

không sê tỗng bâi công. 

S{ng 21-9-1964, hơn 15.000 ngƣời bâi công , xuống đƣờng biễu 

tình với rừng biểu ngữ đƣa yêu s{ch . Khi đến dinh Nguyê̂n Khánh 

thì số lƣợng ngƣời đã  hơn 30.000. Đồng b|o c{c giới , học sinh , sinh 

viên kéo đến hô̂ trợ tiếp tế . Nguyê̂n Khánh không chịu ra tiếp . 

Ng|y hôm sau , Đoàn biễu tình lại t}̣p hợp tăng cƣờng thêm công 

nh}n “xelô”1 ở Biên Hòa - Vũng T|u , xe đò ỡ Hóc Môn , T}y Ninh , 

xe tãi , xe taxi . Đến 15 giờ 30 cùng ng|y , Nguyê̂n Khánh phãi ch}́p 

nh}̣n các yêu sách cũa công nh}n : cho tƣ̣ do h ội họp tại trụ sỡ 

nghiệp đoàn , c}́p phép lại cho các nghiệp đoàn , nhận lại vô điều 

kiện công nh}n Vimytex , ra lệnh cho c{c chủ nh| m{y không l|m 

khó dễ công nh}n trong những ng|y tham gia tổng đình công biểu 

tình, giải quyết cho công nh}n n|o trong vụ đ|n {p bị mất giấy tờ 

tiền bạc , bi thƣơng sê đƣợc chƣ̂a trị , cảnh s{t lập biên bản  truy tố 

chủ nh}n ra tòa bắt phải bồi thƣờng , hƣ́a sê trƣ̀ng trị Phó Tĩnh 

trƣỡng Gia Định . 

___________ 

1. Xe lô: tên gọi loại xe nhỏ, chỡ kh{ch thuê (tƣ̀ tiếng Ph{p “location”). 
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Sau khi Nguyê̂n Khánh cho công bố “Hiến chƣơng Vûng Tàu” 

(16-8-1964), ng|y 18-8-1964, c{c cu ộc biễu tình , mít tinh , hội thão 

phản đối của  c{c tầng lớp nh}n d}n S|i Gòn v| c{c th|nh thị miền 

Nam nỗ ra . Khu ũy Sài Gòn - Gia Định chũ trƣơng phát đ ộng đ}́u 

tranh quy mô lớn. 

Tƣ̀ ngày 20 đến ng|y 22-8-1964, học sinh , sinh viên liên tiếp 

hội thão tại số 4 Duy T}n1, S|i G òn đòi xé bỏ “Hiến chƣơng Vũng 

T|u”, ch}́m dƣ́t chiến tranh , Mỹ không đƣợc xen v|o n ội bộ Việt 

Nam. Cuộc hội thão ngày 22-8-1964 có trên 4.000 học sinh , sinh 

viên tham dƣ̣ , sau đó họ xuống đƣờng phát đ ộng tu}̀n lê̂ chống 

“Hiến chƣơng  Vũng T|u” , có đồng b|o chung quanh tham gia . 

Đoàn biễu tình kéo đến B ộ Thông tin và đ}̣p phá Đài Phát thanh 

S|i Gòn vì đã loan tin : học sinh , sinh viên gặp Nguyê̂n Khánh đễ 

b|y tỏ sự ủng h ộ đối với Nguyê̂n Khánh . S{ng 25-8-1964, mặc dù 

trời mƣa t}̀m tâ nhƣng hàng ngàn học sinh , sinh viên t}̣p trung tại 

bùng binh Bến Th|nh tƣởng niệm Qu{ch Thị Trang đã hy sinh 

trong cuộc đ}́u tranh chống chính quyền Sài Gòn năm trƣớc . Cùng 

lúc đó h|ng vạn học sinh , sinh viên kéo đến Dinh Thũ tƣớng cũa 

Nguyê̂n Khánh tại đƣờng Thống Nhƣ́t 2 hô đã đão Nguyê̂n Khánh , 

dùng sơn kẻ khẩu hiệu lớn vắt ngang đƣờng : “Đã đão Hiến 

chƣơng Vûng Tàu” . Khi Nguyê̂n Khánh ra , đoàn biễu tình đòi 

Nguyê̂n Khánh  phải chấp nhận yêu s{ch hủy bỏ “Hiến chƣơng 

Vũng T|u” v| phải tự hô “Đả đảo đ ộc tài qu}n phiệt” . Sau đó , 

đoàn biễu tình tiếp tục diê̂u hành biễu dƣơng chiến thắng . Hãng 

thông t}́n UPI cho đ}y là sƣ̣ đ}̀u hàng hoàn toàn cũa chính quyền 

S|i Gòn trƣớc sức mạnh của quần chúng . 

Giới trí thƣ́c , thanh niên , học sinh , sinh viên thành phố C}̀n 

Thơ cûng phối hợp với phong trào chống“Hiến chƣơng Vûng T|u” 

v| chống Mỹ x}m lƣợc . Khi cố v}́n Mŷ đến C}̀n Thơ , nh}n d}n 

___________ 

1. Nay l| sô ́4 Phạm Ngọc Thạch, qu}̣n 1 (Nh| Văn hóa Thanh niên). 

2. Nay l| đƣờng Lê Du}̃n. 
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th|nh phố dùng hình thức tẩy chay không b{n h|ng cho ngƣời 

Mỹ, không chỡ xe cho Mŷ , không cho Mŷ l}́y đ}́t x}y dƣ̣ng căn cƣ́ 

qu}n sƣ̣ ... 

Đễ uy hiếp phong trào , ng|y 27-8-1964, Nguyê̂n Khánh sƣ̃ 

dụng số côn đồ ở Hố Nai (Biên Hòa), Gia Kiệm , trang bị dao mác , 

mã tấu kéo về S|i Gòn gọi l| để “cứu c{c họ đạo đang bị những 

ngƣời ngoại đạo bƣ́c hại” ; chúng bắt đầu khiêu khích , t}́n công học 

sinh Trƣờng trung học kŷ thu}̣t Nguyê̂n Trƣờng T ộ, đ}m ché m 

loạn xạ l|m chết 2 học sinh v| l|m bị thƣơng m ột số khác . Đƣợc tin 

c}́p báo , Trƣờng kŷ thu}̣t Cao Thắng - trƣờng đƣợc giao nhiệm vụ 

tỗ chƣ́c tƣ̣ vệ đễ bão vệ lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh cũa phong trào học 

sinh, sinh viên - huy động ngay lƣ̣c lƣợng đến giãi v}y . Sau một 

hồi xô xát , một số côn đồ bị học sinh bắt , số khác sau nhiều l}̀n giãi 

v}y đồng bọn không đƣợc phãi tháo chạy . Học sinh 2 trƣờng Cao 

Thắng và Nguyê̂n Trƣờng T ộ tỗ chƣ́c họp báo , tố cáo Ngu yê̂n 

Kh{nh cho côn đồ tấn công trƣờng học , đốt phá trụ sỡ Tỗng h ội 

sinh viên và chém giết học sinh , đƣa số bị bắt ra nh}̣n t ội làm bằng 

chƣ́ng. Ng|y 28-8-1964, h|ng ng|n đồng b|o , học sinh tổ chức lễ 

tang 2 em học sinh bị giế t. Đám tang đâ trỡ thành cu ộc biễu dƣơng 

lƣ̣c lƣợng tố cáo t ội ác cũa Nguyê̂n Khánh . Ng|y hôm sau , 10.000 

thanh niên , học sinh , sinh viên cùng các giới đồng bào tiếp tục 

xuống đƣờng chống chính quyền Nguyê̂n Khánh . Nguyê̂n Khánh 

ra lệnh đóng cƣ̃a các trƣờng học , ban bố lệnh giới nghiêm ỡ Sài 

Gòn - Gia Định (28-8-1964). 

Chính quyền d}n sự Phan Khắc Sửu - Tr}̀n Văn Hƣơng lên 

thay chính quyền Nguyê̂n Khánh (30-10-1964) tiếp tục áp dụng 

chính s{ch ph{t xít đàn áp phong trào . Trung tu}̀n tháng 11-1964, 

h|ng vạn học sinh c{c trƣờng tổ chức bãi khóa , hội thão phãn đối . 

Học sinh lăn ống cống ra đƣờng , l}̣p chƣớng ngại v}̣t ngăn chặn 

v| chống trả quyết liệt lực lƣợng đến đ|n {p . Nhiều học sinh bị 

bắt . Ng|y 25-11-1964, sau cuộc hội thão với chũ đề “Học sinh 

trƣớc hiện tình đ}́t nƣớc” do Tỗng Đoàn học sinh tỗ chƣ́c k hi 

đƣợc biết Tr}̀n Văn Hƣơng v}̂n kiên quyết giam giƣ̂ học sinh  v| 



Chương năm: Đánh bại hoàn toàn chiến lược... 

 

 

345 

 

tiếp tục đe dọa thách thƣ́ c phong trào đ}́u tranh cũa học sinh , 

sinh viên , h|ng ng|n học sinh công phẫn xuống đƣờng . Đoàn 

biễu tình đi qua các trƣờng đễ huy đ ộng thêm lƣ̣c lƣợng , xô xát 

dƣ̂ d ội với cãnh sát dâ chiến tại trƣờng Gia Long . Khi đoàn kéo 

về Viện Hóa Đạo thì bị lính dù và cãnh sát dâ chiến t}́n công . Học 

sinh - ph}̣t tƣ̃ Lê Văn Ngọc , 15 tuỗi cũa Trƣờng Thời Đại bị trúng 

đạn chết . X{c Lê Văn Ngọc đƣợc đo|n biểu tình gi|nh giật quyết 

liệt với cãnh sát và đƣợc  đƣa vào bên trong Viện Hóa Đạo có lƣ̣c 

lƣợng tƣ̣ vệ hùng h}̣u canh giƣ̂ , mặc cho Thích T}m Ch}u ra mặt 

ngăn cãn . 

Tin Lê Văn Ngọc bị bắn chết lan đi nhanh chóng làm rúng đ ộng 

ngƣời d}n thành phố . Dƣ lu}̣n đồng bào các giới vô cùn g xúc đ ộng 

v| phẫn nộ. Khắp nơi nh}n d}n t}̣p trung đỗ về Viện Hóa Đạo viếng 

v| tiễn đƣa . Nhiều l}̀n chính quyền Sài Gòn định cƣớp xác nhƣng 

th}́t bại. 

Đám tang Lê Văn Ngọc trỡ thành cu ộc biễu dƣơng lƣ̣c lƣợng 

lớn cũa nh}n d}n th|nh phố S|i Gòn v| c{c th|nh thị miền Nam , 

rƣ̀ng ngƣời rƣ̀ng biễu ngƣ̂ trùng điệp . Loa phóng thanh đọc lời 

truy điệu nêu gƣơng hy sinh dûng cãm cũa học sinh Lê Văn Ngọc , 

vạch trần t ội ác cũa chính quyền Tr}̀n Văn Hƣơng . Cảnh s{t, công 

an chìm , nỗi đƣợc bố trí khắp các ngã đƣờng trên khu vƣ̣c có xe 

tang đi qua . Đoàn xe tang phãi thay đỗi l ộ trình. Tƣ̀ 6 giờ sáng đến 

trƣa, cảnh s{t , qu}n đội Sài Gòn liên tục mƣu toan t}́n công đàn 

{p, nhƣng nhờ sƣ̣ tran h thũ v}̣n đ ộng tích cƣ̣c cũa học sinh nên 

chúng phải chùn tay . 

Khi đoàn xe tang vƣợt C}̀u Bông đến lăng Lê Văn Duyệt lúc 

b}́y giờ cãnh sát mới ra tay khóa chặn C}̀u Bông , cắt đôi đoàn 

ngƣời đƣa tang , khiến ph}̀n đuôi còn lại kéo d |i từ Cầu Bông đến 

Viện Hóa Đạo không thễ tiến lên đƣợc . Đến xế trƣa , Lƣ̂ đoàn dù 

số 7 cùng cảnh s{t dã chiến có xe tăng v| trực thăng bao v}y uy 

hiếp ph}̀n đ}̀u đoàn xe tang , quyết bắt hết Ban tỗ chƣ́c và số lânh 

đạo Tỗng  Đoàn học sinh . Lƣ̣c lƣợng tƣ̣ vệ cũa học sinh đánh trã 

quyết liệt với lính dù và cãnh sát , nhƣng do tƣơng quan chênh 
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lệch nên phãi rút . Nhờ đồng bào chung quanh hết lòng che chỡ , 

một số đâ trốn thoát , trong đó có Chũ tịch Tỗng Đoàn học sinh 

Nguyê̂n Chơn Trung . Trong số bị bắt có Phó Chũ tịch Tỗng Đoàn 

học sinh Phạm Thị Ngọc Loan . Tr}̀n Văn Hƣơng tuyên bố sê đƣa 

số bị bắt ra tòa . 

Ng|y 3-1-1965, thanh niên, học sinh, sinh viên và đồng bào ph}̣t 

tƣ̃ tỗ chƣ́c mít tinh tại Viện Hóa Đạo , đòi chính quyền phãi thã số 

ngƣời bị bắt . Đễ uy hiếp phong trào , ng|y 4-1-1965, chính quyền S|i 

Gòn mở phiên tòa qu}n sự mặt trận đƣa 20 sinh viên ra xét xƣ̃ về “tội 

ph{ rối trị an” . H|ng chục ngàn học sinh , sinh viên và đồng bào biễu 

tình trƣớc tòa trƣơng biểu ngữ “yêu cầu chính quyền bãi bỏ phiên tòa 

ph{t xít, trả tự do cho sinh viên, học sinh”. Viên Đại tá chánh án phãi 

ra trƣớc đám đông hƣ́a bâi bõ phiê n tòa và trã tƣ̣ do cho học sinh , 

sinh viên. 

Đầu năm 1965, chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” cũa Mŷ trên 

thƣ̣c tế đâ th}́t bại , chính quyền S|i Gòn bị suy yếu , khủng hoảng , 

đƣ́ng trƣớc nguy cơ sụp đỗ . Trƣớc tin Mŷ }m mƣu chu}̃n bị đƣa 

qu}n viê̂n chinh trƣ̣c tiếp x}m lƣợc đễ cƣ́u nguy cho chính quyền 

S|i Gòn , trong các t}̀ng lớp trí thƣ́c nh}n sî có sƣ̣ chuyễn biến mạnh . 

Khu ũy Sài Gòn - Gia Định chũ trƣơng thành l}̣p chi b ộ của giới để 

chỉ đạo phong tr| o gồm các giáo sƣ Tr}̀n Hƣ̂u Khuê (l|m Bí thƣ ), 

Tôn Th}́t Dƣơng Kỵ và ông Nguyê̂n Quí Hƣơng . Tỗ chƣ́c “Phong 

tr|o D}n t ộc tƣ̣ quyết” đƣợc thành l}̣p với tôn chĩ mục đích đoàn 

kết các trí thƣ́c , nh}n sî yêu nƣớc , chống Mŷ x}m lƣợc , quy tụ ngay 

tƣ̀ đ}̀u trên 30 trí thức nh}n sĩ tên tuổi ; lu}̣t sƣ tòa thƣợng th}̃m 

Nguyê̂n Long đƣợc cƣ̃ làm Chũ tịch phong trào , kỹ sƣ Hồ Gia Lý 

l|m Phó Chủ tịch . Nhiều trí thƣ́c tên tuỗi khác cûng tham gia nhƣ 

kỹ sƣ Tô Văn Cang , Tr}̀n Văn Đƣớc , Nguyê̂n Văn Hòa , Võ Văn 

Khắc, Nguyê̂n Văn Minh , Nhan Kim Phụng , b| luật sƣ Ngô B{ 

Th|nh1, gi{o sƣ Nguyễn Văn Hanh , nh| thơ [ Nam Trần Tuấn  Khải, 

___________ 

1. Nhũ danh Phạm Thị Thanh V}n. 
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Phan Đình Lý (ch{u n ội Phan Đình Phùng ), Phó Gi{m đốc Ng}n 

h|ng Ph{ p - Hoa Michel Nguyê̂n Văn Vŷ , b{c sĩ Nguyễn Xu}n B{i 

(cha cũa tiến sî Nguyê̂n Xu}n Oánh ). Ng|y 24-2-1965, phong trào 

tỗ chƣ́c họp báo ra mắt tại Nhà hàng Thanh Thế ỡ trung t}m Sài 

Gòn . Dù bị cảnh s{t bao v}y yêu cầu giải t{n n hƣng cuộc họp v}̂n 

tiếp tục . Một bãn “Nghị quyết Hòa bình” đƣợc công bố với 4.000 

chƣ̂ ký có đ}̀y đũ tên , tuỗi , địa chĩ đƣợc gƣ̃i đến chính quyền 

Phan Khắc Sƣ̃u , Phan Huy Quát và Ũy h ội quốc tế giám sát và 

kiễm soát đình ch iến. Trụ sở của phong tr|o đặt ở 22 Ngô Tùng 

Ch}u1 qu}̣n Nhì , l| nơi trao đổi , tiếp xúc , b|n bạc công việc của 

c{c giới nh}n sĩ , trí thức v| đồng b|o . Th{ng 2-1965, trên cơ sỡ 

Phong trào D}n t ộc tƣ̣ quyết , một tỗ chƣ́c r ộng hơn đƣợc thành 

l}̣p với tên gọi là Ũy ban V}̣n đ ộng Hòa bình do bác sî Phạm Văn 

Huyến , nguyên Tỗng ũy viên Phũ Tỗng ũy di cƣ thời Ngô Đình 

Diệm làm Chũ tịch , gi{o sƣ Tôn Thất Dƣơng Kỵ l|m Tổng thƣ ký . 

Ủy ban đƣa bản kiến nghị  yêu c}̀u chính quyền Sài Gòn và Mặt 

tr}̣n d}n t ộc giãi phóng miền Nam Việt Nam ch}́m dƣ́t chiến 

tranh vân hồi hòa bình . Nhiều nh}n sî tham gia v}̣n đ ộng và ký 

tên vào bãn kiến nghị . Ủy ban cho ph{t h|nh bản Nghị quyết hòa 

bình và ra n ội san Tƣ̣ Quyết . Ng|y 26-2-1965, một cuộc mít tinh 

lớn diê̂n ra tại số 4 đƣờng Duy T}n gồm hàng trăm giáo sƣ , trí 

thƣ́c , phụ huynh học sinh , sinh viên với chũ đề phãn đối Mŷ và 

Đồng minh can thiệp v|o Việt Nam . Chính qu yền Sài Gòn bắt 

giam 24 nh}n sî , kỹ sƣ , ký giả tham dự mít tinh ; ng|y 11-3-1965, 

đài phát thanh Sài Gòn công bố danh sách 358 ngƣời ký tên trong 

bản kiến nghị . Trƣớc đó ngày 3-3-1965, Nguyê̂n Văn Thiệu , 

Nguyê̂n Cao Kỳ tuyên bố s ẽ xử bắn những ngƣời cầm đầu biểu 

tình chống chế đ ộ. 

Chính quyền S|i Gòn cho mở phiên tòa đƣa 16 ngƣời trong Ũy 

ban V}̣n đ ộng Hòa bình ra xƣ̃ về t ội “phá hoại tinh th}̀n quốc gia  

___________ 

1. Nay l| đƣờng Lê Thị Riêng, qu}̣n 1. 
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v| d}n tộc”. Phiên toà kéo dài 2 ng|y từ ng|y 6-3 đến ng|y 8-3-1965. 

Gi{o sƣ Tôn Thất Dƣơng Kỵ , b{c sĩ Phạm Văn Huyến , nh| b{o  

Phi Bằng (Cao Minh Chiếm ) bị chúng cƣỡng bức đẩy ra miền Bắc 

(19-3-1965). 

Ng|y 2-8-1965, Tòa {n qu}n sự mặt trận của chính quyền S|i Gòn 

đƣa ra xét xƣ̃ 21 ngƣời cũa Phong trào, nh| gi{o Trần Hữu Khuê, lu}̣t 

sƣ Nguyê̂n Long, ông Nguyê̂n Quí Hƣơng bị án khỗ sai. 

Trong nhƣ̂ng tháng đ}̀u năm 1965, diê̂n ra nhiều cuộc đ}́u tranh 

của công nh}n lao đ ộng đô thị với các hình thƣ́c cao  nhƣ đình công , 

tuyệt thƣ̣c; nhƣ cuộc đình công cũa hâng dệt Tái Thành đƣợc công 

nh}n hõa xa, xe buýt, bạn h|ng chợ Cầu Muối... ủng hộ; c{c cuộc đ}́u 

tranh cũa công nh}n đồn điền Thu}̣n Lợi, Phú Riềng, hỏa xa, xe buýt, 

gi|y Bata , xăng ESSO , Nh| Đèn , Ba Son , điện, nƣớc, xích lô , dệt 

Dacotex, xƣỡng võ xe Đại Nam , dệt Đông Á ...; cuộc đình công ngày 

8-6-1965 của công nh}n x}y cất Đ|i truyền tin của Mỹ ở Phú L}m ; 

cuộc đình công kéo dài 4 ng|y trong th{ng 6-1965 của công nh}n 

v}̣n tãi đƣờng thũy... 

Sau thắng lợi cũa cu ộc đ}́u tranh chống Tòa án phát xít xƣ̃ 20 

học sinh , sinh viên , phong trào học sinh , sinh viên phãi tạm lắng 

xuống trƣớc chính sách đàn áp phát xít cũa Nguyê̂n Văn Thiệu  - 

Nguyê̂n Cao Kỳ . Phong trào đi s}u vào việc cũng cố cơ sỡ , x}y 

dƣ̣ng phát triễn lƣ̣c lƣợng đễ chu}̃n bị cho các cu ộc đ}́u tranh 

tiếp sau . 

2. Hoạt động vû trang ỡ đô thị 

Hoạt đ ộng vû trang ỡ đô thị đâ vƣợt qua thời kỳ tiến công lẻ 

tẻ, đơn tuyến hoặc với tƣ̀ng tỗ nhõ , hô̂ trợ đ}́u tranh chính trị ; m| 

đâ ỡ trình đ ộ đánh đƣợc nhƣ̂ng đòn thôi đ ộng có ãnh hƣỡng lớn 

cả trong v| ngo|i nƣớc , với lƣ̣c lƣợng tinh nhuệ đƣợc x}y  dƣ̣ng 

th|nh đơn vị quy mô lớn , có bố trí trinh s{t , h}̣u c}̀n , xung kích ... 
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Lƣ̣c lƣợng vû trang n ội thành cũa Khu gồm 8 tiễu đoàn đặc công , 

biệt đ ộng1 có khả năng trở th|nh những mũi nhọn đ ột phá ỡ điễm 

hiễm yếu trong đô thị (không kễ 2 tiễu đoàn vû trang t}̣p trung 

của Gia Định ). 

Năm 1964, lƣ̣c lƣợng biệt động Khu Sài Gòn - Gia Định t}̣p trung 

đánh phũ đ}̀u vào qu}n Mŷ khi chúng đƣợc tăng cƣờng sau việc 

th|nh lập Bộ Chỉ huy MACV (1962), đƣa cố v}́n Mŷ xuống s}u tƣ̀ng 

ng|nh, tƣ̀ng đơn vị của chính quyền v| qu}n đ ội Sài Gòn trong kế 

hoạch Johnson - McNamara. Hoạt đ ộng chống Mŷ , đánh Mŷ ỡ Sài 

Gòn lại nhận đƣợc sự phối hợp nhịp nh|ng của lực lƣợng vũ trang 

c{c đô thị kh{c nhƣ Cần Thơ, Mỹ Tho, Đà Nă̂ng... 

Trong thời gian này có nhƣ̂ng tr}̣n đánh Mŷ nỗi b}̣t sau: 

Các trận đánh ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. 

Ng|y 9-1-1964, tại nh| h|ng Bamboo ở khu vực Lăng Cha Cả , 

chiến sî Đ ội biệt đ ộng 67 đâ đặt quã mìn lôm 4 kg đƣợc nghi trang 

trong một giõ c}̀n xé bu ộc sau xe gắn máy dƣ̣ng sát tƣờng rào nhà 

h|ng, giết và làm bị thƣơng 15 tên Mŷ. V|i ng|y sau cũng trên tuyến 

đƣờng này, một chiến sî khác ném lƣ̣u đạn diệt 5 tên Mŷ. 

Sau đó hơn nƣ̃a tháng , 2 chiến sî Đội biệt động 67 cải trang x}m 

nh}̣p vào khu vƣ̣c s}n dâ c}̀u T}n Sơn Nh}́t ỡ đƣờng Ngô Đình 

Khôi2, nơi sî quan Mŷ t}̣p trung chơi bóng vào ban đêm. Quả mìn hẹn 

giờ đƣợc cài đặt dƣới khán đài chính , l|m nhiều sĩ quan Mỹ chết v| 

bị thƣơng. 

___________ 

1. Binh chũng biệt động khác với binh chũng đặc công ỡ chô̂: nếu nhƣ đặc 

công thu}̀n về kŷ thu}̣t nghi trang đễ tiếp c}̣n mục tiêu, chủ yếu v|o ban đêm, 

l}́y ít đánh nhiều , đánh hiễm, b}́t ngờ; thì biệt động phải tạo điều kiện sống 

hợp pháp trong lòng địch , có mối quan hệ s}u rộng với quần chúng để huy 

động lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng phục vụ chiến đ}́u trong lòng địch nhƣ v}̣n 

chuyễn vû khi,́ x}y dƣ̣ng kho tàng, ém qu}n, tiếp viện vũ khí. 

2. Nay l| đƣờng Nguyê̂n Văn Trô̂i. 
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Ng|y 26-6-1964, một chiến sî đội biệt động 67 đóng vai thợ hàn ỡ 

s}n bay T}n Sơn Nh}́t đâ đánh mìn hẹn giờ phòng chờ s}n bay , diệt 

13 lính Mỹ. 

Trận đánh ỡ rạp chiếu bóng Kinh Đô. 

Kinh Đô là rạp chiếu bóng dành riêng cho sî quan binh lính Mŷ.  

Ng|y 16-2-1964 v|o đúng mùng 4 Tết }m lịch, đội biệt đ ộng 159 

sƣ̃ dụng xe b}́t th}̀n áp sát rạp chiếu bóng Kinh Đô trên đƣờng Lê 

Văn Duyệt1. Một chiến sî trên xe nỗ súng hạ số qu}n cãnh Mŷ đƣ́ng 

g{c, yễm trợ cho đồng đ ội ôm khối thuốc nỗ lao vào bên trong rạp , 

gi}̣t nụ xòe , rồi nhanh chóng trỡ ra đóng cƣ̃a rạp lại . Một tiếng nỗ 

long trời khiến 53 lính Mỹ chết v| bị thƣơng. 

Đồng b|o chung quanh {p lại xem đông nghẹt , đồng thời mỡ lối 

cho chiến sî biệt động thoát ra. 

Đánh chìm chiến hạm Card , trọng tải 15.000 tấn; đánh tàu trên sông 

Nhà Bè. 

Ng|y 1-5-1964, chiến hạm Card trọng tãi 15.000 t}́n chỡ nhiều 

m{y bay v| h|ng qu}n sự cập cảng S|i Gòn . Qua điều tra và nghiên 

cƣ́u, nắm đƣợc sơ hỡ cũa Mŷ , 2 chiến sî biệt đ ộng cũa đội biệt động 

65 cho áp sát m ột khối nỗ hẹn giờ 80 kg vào mạn tàu . Rạng s{ng 

ng|y 2-5-1964, một tiếng nỗ long trời phá banh mạn tàu tạo m ột lô̂ 

rộng 1,2 m và 1,5 m. T|u Card chìm xuống lòng sông S|i Gòn mang 

theo khối hàng qu}n sƣ̣ và 21 trƣ̣c thăng UH1A, 2 m{y bay trinh s{t 

L19, 1 m{y bay khu trục c{nh quạt . Trong tr}̣n này có 55 lính Mỹ 

chết và bị thƣơng . 

Nh| sử học Ph{p Charles Fourniaux viết : “Đó là m ột trong 

nhƣ̂ng chiến hạm lớn nh}́t cũa Mŷ hồi chiến tranh thế giới thƣ́ hai 

trọng tải 15.000 t}́n, nay dùng đễ chuyễn dụng cụ chiến tranh sang 

Việt Nam. L|m thế n|o m| một khối lƣợng r}́t lớn ch}t́ nỗ đƣợc đặt ỡ 

ngo|i hay ở trong t|u , b}́t ch}́p cã hệ thống phòng thũ các  

___________ 

1. Nay l| đƣờng C{ch mạng Th{ng T{m. 
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bến và hãi cãng. Nhƣng cơ quan cũa Mŷ thì không hề đƣa chút thông 

tin nào về việc này . Về ph}̀n Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi phóng thì đâ cho 

biết 2 chiến sî Đ. v| H. của 1 đơn vị qu}n giãi phóng đâ đƣợc thƣỡng 

Hu}n chƣơng Chiến công hạng Ba...”1. 

Trong khi qu}n Mŷ chƣa hết ngơ̂ ngàng về chiếc tàu Card bị 

đánh chìm lúc sáng , thì chiều 2-5-1964, một chiến sî biệt đ ộng đội 67 

đap̣ xích lô ném một quã lƣ̣u đạn vào tốp sî quan Mŷ đang tụ t}̣p trên 

bến cãng làm 8 lính Mỹ chết v| bị thƣơng. 

Ng|y 7-10-1964, đặc công Rƣ̀ng Sác đánh đắm 3 t|u Mỹ chở dầu 

trên sông Nhà Be,̀ hủy hơn 100.000 lít xăng dầu. 

Đặt mìn định giết B ộ trƣỡng Quốc phòng Mŷ McNamara ỡ cầu 

Công Lý . 

Chiều 2-5-1964, chiến sî biệt đ ộng đội 65 Nguyê̂n Văn Trô̂i đặt 

mìn tại cầu Công Lý - nơi Bộ trƣỡng Quốc phòng Mŷ McNamara đáp 

xuống phi trƣờng T}n Sơn Nh}́t sê đi qua , nhƣng anh đâ bị lộ v| bị 

bắt. McNamara không dám dùng xe vào Sài Gòn mà phãi nhờ đến 

trƣ̣c thăng. Sƣ̣ kiện này g}y ch}́n động dƣ lu}̣n Sài Gòn và quốc tê.́ 

Trận đánh ỡ khách sạn Caravelle. 

Kh{ch sạn Caravelle cao 9 t}̀ng, nằm trên đƣờng Tƣ̣ Do (nay là 

Đồng Khởi, bên hông Nhà hát Lớn thành phố ) d|nh cho sĩ quan Mỹ . 

Ng|y 25-8-1964, c{c chiến sĩ biệt đ ộng cãi trang thành sî quan Việt 

Nam đi cùng với m ột phụ nƣ̂ đóng vai “nh}n tình” cũa m ột sĩ quan 

cao cấp Mỹ, đƣa khối thuốc nỗ vào t}̣n bên trong khách sạn và thoát 

ra ngoài trƣớc khi mìn nỗ. 

Về sƣ̣ kiện này , b{o c{o của Đại sứ Mỹ Taylor gửi Tổng thống 

Johnson viết : “... t}m lý chống Mŷ ngày càng phát triễn , nhƣ̂ng  

___________ 

1. Charles Fourniaux: Le Vietnam face à la guerre (Viêṭ Nam đôí mặt với 

chiến tranh), Nxb. Éditions Sociales, 1967. 

Theo Đoàn Thêm, Card l| một t|u s}n bay, trọng tải 16.500 t}́n (Đoàn 

Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày, Sđd, tr. 389). 
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d}́u hiệu khũng bố ngày càng tăng cũa Việt c ộng chîa vào nh}n viên 

ngƣời Mŷ, sƣ̣ th}́t vọng s}u sắc và m}́t tinh th}̀n trên h}̀u khắp miền 

Nam Việt Nam”1... 

Trận đánh ỡ Câu lạc b ộ sĩ quan không quân làm gãy cu ộc càn vào hậu 

cƣ́ quân khu Sài Gòn - Gia Định. 

Ng|y 18-11-1964, cũng ngƣời chiến sĩ biệt động đội 67, tƣ̀ng đánh 

tr}̣n ỡ phòng chờ s}n bay trƣớc đ}y, đâ bí m}̣t gài mìn lôm 4 kg thuốc 

nỗ hẹn giờ trên tr}̀n nhà C}u lạc b ộ không qu}n, mìn nổ chụp xuống 

đầu số qu}n Mỹ l{i trực thăng vừa đi đổ qu}n c|n quét Khu S|i Gòn - 

Gia Định trỡ về khiến hàng chục tên chết và bị thƣơng . Tỗng tr}́n Sài 

Gòn phải ra lệnh rút qu}n đang c|n ở Khu S|i Gòn - Gia Định về 

bằng đƣờng bộ, hủy bỏ cuộc hành qu}n. 

Trận đánh ỡ khách sạn Brink. 

Hơn 1 th{ng sau , ng|y 24-12-1964, diê̂n ra tr}̣n đánh ỡ khách 

sạn Brink 2. Thƣờng trú ỡ đ}y có khoãng 200 sĩ quan Mỹ , hơn ph}n 

nƣ̃a là c}́p tá . Đ}y là nơi đâ bị đánh mìn năm 1962 nên Mỹ cho bố 

phòng rất cẩn mật . Bộ chỉ huy q u}n khu quyết định ra qu}n vào 

dịp lễ Noel . Một chiếc xe du lịch chƣ́a 200 kg thuốc nỗ chỡ m ột đại 

t{ v| m ột lái xe ăn mặc lịch sƣ̣ do chiến sî biệt đ ộng cãi trang đâ 

khéo léo qua mặt l ính g{c v| đậu lọt thỏm trong bụng kh{ch sạn . 

17 giờ 55 phút, đúng vào lúc qu}n Mŷ náo nƣ́c t}̣p trung chờ đoàn 

biễu diê̂n Bob Hope , một tiếng nỗ kinh hoàng phát ra tƣ̀ bên trong 

kh{ch sạn kèm theo đ{m ch{y lớn với 2.500 lít xăng ỡ cạnh . Cƣ xá 

bị sập 3 t}̀ng, 3 t}̀ng còn lại đều bị rạn nƣ́t . Một quang cãnh hô̂n 

loạn diễn ra trên m ột khu vƣ̣c r ộng đƣờng Hai Bà Trƣng trƣớc 

kh{ch sạn Brink . 

Dƣ lu}̣n cho đ}y là c}u trã lời đích đáng cũa Mặt tr}̣n d}n t ộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam đối với h|nh đ ộng ném bom  

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945-1975), Nxb. 

Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1994, tr. 385. 

2. Đ}y l| một kh{ch sạn lớn ở khu vƣ̣c trung t}m th|nh phố, nay l| 

kh{ch sạn Hyatt quốc tê.́ 
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miền Bắc và leo thang chiến tranh x}m lƣợc Việt Nam cũa Mŷ . 

Liên tiếp m}́y ngày báo chí đƣa tin nhƣ : “V.C. chơi Mŷ” , “Cƣ xá 

Brink tan hoang” ... Hồi ký Tƣờng trình cũa m ột quân nhân của 

Westmoreland viết : “hơn 100 ngƣời Mŷ chết và bị thƣơng , đ}y là 

một vụ nỗ kinh khũng” . Đại sƣ́ Mŷ Taylor đến hiện trƣờng đâ thốt 

lên: “Tôi tƣỡng rằng chô̂ này là an toàn nh}́t rồi !”. Taylor viết báo 

c{o gửi Tổng thốn g Mŷ Johnson : “Đễ ngƣời Mŷ đãm bão an ninh 

cho mình , đòi hõi phãi có 75.000 lính Mỹ ... v| cho dù nhƣ vậy cũng 

không ai đãm bão sê không có nhƣ̂ng vụ nhƣ ỡ s}n bay Biên Hòa 

ng|y 31-10-1964”1. 

Đánh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ MACV và Tòa Đại sứ Mỹ. 

Ng|y 19-1-1965, chiến sî biệt đ ộng đội 65 t}́n công vào cơ quan 

chỉ huy qu}n sự Mỹ MACV ngay giữa S|i Gòn bằng súng cối bí mật 

đặt ỡ ngôi nhà cách đó vài dây phố làm chết và bị thƣơng nhiều sî 

quan Mŷ, trong đó có cã c}́p tƣớng. 

Tòa Đại sứ Mỹ đƣợc mệnh danh l| “Nh| Trắng phƣơng 

Đông” ỡ số 49 đƣờng Hàm Nghi , có h|ng trăm c{n b ộ nh}n viên 

Mỹ thƣờng trực l|m việc , dƣới quyền cũa Đại sƣ́ Maxwell Taylor . 

Bộ Chỉ huy biệt đ ộng qu}n Giải phóng quyết định chọn phƣơng {n 

t}̣p kích áp đão với phƣơng thƣ́c táo bạo hơn vì hệ thống phòng 

thủ của qu}n Mỹ ở đ}y hết sức chặt chẽ v| d|y đặc , đòi hõi phãi có 

bản lĩnh v| mƣu trí . V|o 9 giờ 40 phút ng|y 30-3-1965, khi chiếc xe 

hiệu Frégate vƣ̀a đến mục tiêu , l}̣p tƣ́c m ột chiến sî biệt đ ộng có 

nhiệm vụ xung kích lái xe gắn máy đi trƣớc nỗ súng diệt ngay 2 

tên lính gác . Chiếc Frégate nhanh nhƣ chớp áp sát lề quẹo vào 

cỗng Tòa đại s ứ. Chiến sî lái xe Nguyê̂n Thanh Xu}n nhanh chóng 

gi}̣t nụ xòe d}y cháy ch}̣m 20 gi}y, mỡ cƣ̃a phóng ra ngoài đễ xe 

tƣ̣ đ ộng chui vào bên trong Tòa Đại sƣ́ . Công an chìm , nỗi chung 

quanh t}̣p trung bao v}y t}́n công chiến sî xung kích , bị chiến sĩ  

___________ 

1. Xem: “Tr}̣n t}̣p kích s}n bay Biên Hòa” ng|y 31-10-1964 trong 

chƣơng n|y. 
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l{i xe (Bảy Bê , tƣ́c Nguyê̂n Thanh Xu}n ) hạ 2 tên trƣớc khi anh 

tho{t về đƣờng H|m Nghi . Chiến sî thƣ́ ba Lê Văn Việt (Tƣ Việt ) 

chạy xe gắn m{y tới bắn giải v}y cho chiến sĩ xung kích , hạ 2 tên. 

Trong vòng v}y cãnh s {t S|i Gòn , qu}n cãnh Mŷ , Lê Văn Việt 

chiến đ}́u bắn hạ đƣợc 6 tên. Lợi dụng lúc tiếng nỗ phát ra tƣ̀ Tòa 

Đại sƣ́ , anh thoát chạy trên chiếc xe gắn máy ; khi đến đƣờng Phó 

Đức Chính anh bị qu}n cảnh rƣợt đuổi bắn trọng thƣơ ng. Anh 

định tƣ̃ thũ với 2 viên đạn và 1 quả lựu đạn , nhƣng không còn đũ 

sƣ́c rút chốt nên bị bắt . 

Theo tƣờng thu}̣t cũa các báo xu}́t bãn tại Sài Gòn : “Tiếng nỗ 

nh}́c bỗng cã ngƣời lên” . Tòa Đại sứ Mỹ sụp 4 t}̀ng l}̀u , song cƣ̃a 

sắt l}̀u 5 ch{y cong queo , 30 xe sƣ́ quán cháy rụi . Tƣ̀ng đoàn xe 

cƣ́u hõa đến nhƣng không còn gì đễ chƣ̂a . 21 ngƣời chết , 190 bị 

thƣơng1, Phó Đại sứ A . Johnson bị thƣơng ỡ đ}̀u , Trƣỡng ph}n cục 

tình b{o CIA ở miền Nam Việt Nam bị thƣơng nặng . Đại sƣ́ 

Maxwell Taylor may mắn thoát chết vì không có mặt tại Tòa Đại 

sƣ́. Tỗng thống Mŷ Johnson , khi nghe đƣợc hung tin , phải bỏ dở 

buỗi tiệc chiêu đâi Tỗng thống nƣớc Thƣợng Volta . T|i liệu Lầu 

Năm Góc th ừa nhận : “tr}̣n đánh Tòa Đại sƣ́ Mŷ là m ột hành đ ộng 

t{o bạo nhất , trƣ̣c tiếp nh}́t cũa c ộng sãn chống lại Mŷ cho đến lúc 

b}́y giờ” . Đ}y là c}u trã lời cho hành đ ộng cũa Mŷ ném bom đánh 

ph{ miền Bắc (tƣ̀ tháng 2 đến th{ng 3-1965) theo tinh th}̀n “miền 

Bắc gọi miền Nam đáp lời” . 

Trong 4 th{ng đầu năm 1965, lƣ̣c lƣợng vû trang đô thị, kễ cã biệt 

động thành và lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa các cánh Thành Đoàn, Hoa v}̣n, 

c{c liên quận đã đ{nh v|i chục trậ n lớn nhõ vào binh sî Mŷ và số tên 

{c ôn của chính quyền S|i Gòn ; nhƣ tr}̣n đánh tiễu đoàn bão vệ đài 

ph{t thanh , đánh cãnh sát dâ chiến ỡ s}n bia 2 Bình Thới , đánh bót 

cảnh s{t quận 3... 

___________ 

1. Đoàn Thêm: Việc tƣ̀ng ngày: 1965, cơ sỡ xu}́t bản Phạm Quang 

Khai, S|i Gòn, 1968, tr. 56. 

2. S}n bia: s}n t}̣p bắn. 
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Tối 25-6-1965, biệt động Thành S |i Gòn thực hiện trận tấn công 

Nh| h|ng nổi Mỹ Cảnh trên bến Bạch Đằng , nơi bọn tình báo Mŷ và 

chính quyền S|i Gòn đêm đêm tập trung ăn uống đông đảo . C{c 

chiến sî biệt đ ộng đặt 2 quả mìn nghi trang trong 2 xe đạp dƣ̣ng sá t 

bờ sông, 1 quả cho nổ trƣớc l|m cho nh| h|ng bị chồng chềnh, bọn ăn 

uống trên nhà hàng hoãng hốt xô đ}̃y nhau theo chiếc c}̀u duy nh}́t 

chạy lên bờ. Tr{i thứ hai nổ thổi ngƣợc lại từ đầu cầu. Trong tr}̣n này 

có gần 100 tên Mỹ v| {c ôn chết, bị thƣơng. Đ}y là tr}̣n g}y thôi động 

lớn trong dƣ lu}̣n. 

Cùng ng|y , chiến sî biệt đ ộng đóng vai “ngƣời thợ hàn” ỡ s}n 

bay T}n Sơn Nh}́t đâ tiến hành đánh phòng khách s}n bay khiến 30 sĩ 

quan Mŷ chết và bị th ƣơng. Đ}y là tr}̣n thƣ́ ba “ngƣời thợ hàn” thƣ̣c 

hiện đánh Mŷ trong s}n bay T}n Sơn Nh}́t. 

Đễ tr}́n áp phong trào vû trang biệt đ ộng diệt Mŷ ỡ đô thị , chính 

quyền Sài Gòn đƣa ra xét xƣ̃ và tuyên án tƣ̃ hình các chiến sĩ biệt 

động là Nguyê̂n Văn Trô̂i, Tr}̀n Văn Đang, Lê Văn Việt... 

Trong tr}̣n đặt mìn định giết B ộ trƣỡng Quốc phòng 

McNamara ỡ c}̀u Công Lý , Nguyê̂n Văn Trô̂i bị bắt . Chính quyền 

S|i Gòn đã dùng mọi cực hình tra tấn nhƣng anh không hề khai 

b{o, m| ngƣợc lại suốt 5 th{ng đối mặt với qu}n thù trong nh| 

lao với tƣ cách ngƣời cách mạng , anh liên tục lên án t ội ác cũa đế 

quốc Mŷ x}m lƣợc và tay sai , nêu cao chính nghîa cu ộc đ}́u tranh 

giải phóng đất nƣớc của nh}n d}n  Việt Nam : “Tôi nói với m}́y 

ngƣời, tôi làm việc phãi , tôi giết bọn cƣớp nƣớc thì dù nguy hiễm  

thƣơng t}̣t , hay hy sinh , tôi cûng vui lòng . Tôi không thễ sống nhƣ 

bọn tay sai , mong đƣợc an th}n đễ làm hại đồng bào !”. T}́m gƣơng  

bảo vệ khí tiết cũa anh Nguyê̂n Văn Trô̂i đƣợc mọi ngƣời trong 

trại giam hết lòng kính yêu , kẻ thù nể phục . Tin Nguyê̂n Văn Trô̂i  

bị chính quyền S|i Gòn tuyên {n tử hình đƣợc loan đi khắp thế 

giới . Phong trào cách mạng Vénézué la tuyên bố : nếu xƣ̃ tƣ̃ hình 

anh Nguyê̂n Văn Trô̂i thì họ sê trƣ̀ng trị ngay tên trung tá Mŷ mà 

họ đang bắt giữ , buộc Mŷ phãi chùn tay . Nhƣng khi tên trung tá 

Mỹ vừa tho{t khỏi tay du kích Vénézuéla thì Mỹ lật lọng . 
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Ng|y 15-10-1964, chính quyền S|i Gòn đƣa anh Trỗi ra bãi bắn sau 

nh| lao Chí Hòa , đƣa các nhà báo đến trƣớc giờ hành quyết đễ chụp 

ảnh, đƣa tin hòng uy hiếp phong trào cách mạng . Trƣớc khi hy sinh, 

anh hô to : “Hây nhớ l}́y lời tôi ! Đã đão đế quốc Mŷ ! Hồ Chũ tịch 

muôn năm!”1. 

Tr}̀n Văn Đang, chiến sî biệt động bị bắt ngày 20-3-1965 với 10 kg 

ch}́t nỗ gi}́u trong xe Vespa và 1 kíp nổ giấu trong ngƣời lúc anh vừa 

đƣa xe áp sát tƣờng cƣ xá sî quan Mŷ ỡ số 3 đƣờng Võ T{nh quận 

T}n Bình cạnh s}n bay T}n Sơn Nh}́t . Chính quyền S|i Gòn tra tấn , 

dụ dỗ nhƣng không khai th{c đƣợc gì . Ng|y 9-4- 1965, chính quyền 

S|i Gòn tuyên {n tử hình v| rạng s{ng ng|y 22- 6-1965, đƣa anh đến 

ph{p trƣờng cát tại bùng binh chợ Bến Thành . Trên đƣờng đến chô̂ 

xƣ̃ bắn anh hô to : “Hây đễ tôi nhìn th}́y đồng bào tôi , không c}̀n bịt 

mắt”, “Hồ Chí Minh muôn năm” , “Đã đão đế quốc Mŷ” . Tr}̀n Văn 

Đang hy sinh lúc 5 giờ 50 phút ng|y 22- 6-1965, khi anh mới 23 tuỗi. 

20 tờ báo Việt , Anh, Ph{p, Hoa đâ đăng ãnh và tƣờng thu}̣t tĩ mĩ về 

c{i chết của chiến sĩ biệt động Tr}̀n Văn Đang.  

11 ng|y sau trận đ{nh Tòa Đại sứ Mỹ , chính quyền S|i Gòn đƣa 

Lê Văn Việt , chiến sĩ biệt đ ộng duy nh}́t bị bắt trong tr}̣n t}́n công 

trên ra tòa , tuyên án tƣ̃ hình . L}̣p tƣ́c phía Mặt tr}̣n d}n t ộc giãi 

phóng tuyên bố trên Đ|i Ph{t thanh Giải phóng : sẽ xử bắn trung t{ 

tình b{o Mỹ Gustav Hertz nếu Lê Văn Việt bị xử bắn2. 

___________ 

1. Nh| thơ Tô ́Hƣ̂u đâ viết về Nguyê̂n Văn Trô̂i nhƣ sau: 

"Có nhƣ̂ng phút làm nên lịch sƣ̃ 

Có cái chết hóa thành bất tƣ̃ 

Có con ngƣời nhƣ chân lý sinh ra 

Có một lời nhƣ vạn bài ca”. 

2. Gustav Hertz bị qu}n Giải phóng bắt ở Thủ Đức trƣớc đo.́ Lê Văn 

Việt sống 19 th{ng cuối đời tƣ̀ nh| lao Chí Hòa đến Côn Đão, v}̂n sinh 

hoạt Đãng đều đặn trong nh| tù. Sau l}̀n vƣợt ngục ở Côn Đão cùng Lê 

Hồng Tƣ v| 2 ngƣời nƣ̂a, anh bị bắt lại, bị đánh đ}̣p t|n nh}̂n v| hy sinh 

đêm 31-10-1966 khi đo ́anh mới 26 tuỗi. 
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Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trƣớc giờ hy sinh, ngày 15-10-1964 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Biệt động Sài Gòn đánh khách sạn Métropole, tháng 12-1965 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 
 

Biệt động Sài Gòn đánh khách sạn Victoria, nơi tập trung sĩ quan cao cấp Mỹ,  

ngày 1-4-1966 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Công nhân Sài Gòn biểu tình  

đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lƣợc Việt Nam, ngày 1-5-1966 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 Sinh viên đốt cháy xe quân cảnh Mỹ để ủng hộ cuộc biểu tình của công nhân,  

ngày 15-6-1970 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

Chính quyền S|i Gòn phải ngƣng lại , đƣa Lê Văn Việt đi đày ỡ 

Côn Đão . 

Mỹ v| chính quyền S|i Gòn định dùng ba {n tử hình n|y l|m 

khiếp đãm các lƣ̣c lƣợng vû trang biệt động cách mạng, nhƣng ngƣợc 

lại, gƣơng hy sinh anh dûng cũa các chiến sî biệt đ ộng đâ thôi thúc 

thêm nhiệt huyết đánh Mŷ , diệt Mŷ trong các đơn vị , tỗ chƣ́c cách 

mạng, trong nh}n d}n. 

V. CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” PHÁ SÃN 

1. Đánh bại kế hoạch bình định có trọng điễm 

Kế hoạch Johnson - McNamara tiếp tục kế hoạch Staley - Taylor, 

t}̣p trung đ}̃y mạnh tiến công qu}n sƣ̣ và gom d}n l}̣p }́p chiến lƣợc  

(lúc n|y đƣợc đổi tên l| ấp t}n sinh ), thƣ̣c hiện bình định có trọng 

điễm, nhằm vào các tĩnh Thũ D}̀u M ột (Bình Dƣơng), Gia Định , T}y 

Ninh, Mỹ Tho, Bến Tre, Long An và vùng Đồng Tháp Mƣời , vì đó l| 
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nhƣ̂ng địa phƣơng có t}̀m quan trọng chiến lƣợc bao quanh thũ đô 

S|i Gòn1. 

- Khu Trung Nam Bộ, Long An là trọng điễm số m ột đƣợc Mŷ 

đánh giá: “Ai khống chế đƣợc tĩnh Long An, ngƣời đó ỡ vị trí thƣợng 

phong đễ hoặc tiến công thũ đô Sài Gòn , hoặc làm c ho Sài Gòn đói , 

hoặc cã hai!”2. 

Trong thời gian tƣ̀ tháng 11-1963 đến th{ng 4-1964, Long An 

đâ phá h}̀u hết số }́p chiến lƣợc mà Mŷ - Diệm l}̣p trong 2 năm 

1962 v| 1963. Do v}̣y , để thực hiện kế hoạch bình định trọng điểm , 

Mỹ đặt tỉnh Long An dƣới quyền chỉ huy trực tiếp của B ộ Tƣ lệnh 

hô̂n hợp Mŷ - chính quyền S|i Gòn , điều thêm về mãnh đ}́t hẹp 

n|y Sƣ đo|n 25 tƣ̀ Quãng Ngâi , Bình Định cùng với 2 trung đoàn  

của Sƣ đo|n 7 v| 2 tiễu đoàn biệt đ ộng qu}n . Ph{o 105 ly tăng tƣ̀ 64 

kh}̃u lên 101 kh}̃u. Không qu}n tƣ̀ s}n bay T}n Sơn Nh}́t , chỉ c{ch 

Long An vài phút bay să̂n sàng chi viện . Nói chung , lƣ̣c lƣợng qu}n 

S|i Gòn ở Long An tăng lên gấp từ 3 đến 4 l}̀n so với tĩnh khác . 

Chúng mỡ hàng loạt cu ộc hành qu}n càn quét vào vùng giãi phóng , 

đi đến đ}u giết sạch , đốt sạch đến đó . Chúng sử dụng xe thiết gi{p , 

bom, ph{o, rải chất đ ộc hóa học hũy diệt hoa màu , c}y cối , biến 

thôn xóm thành vùng trắng . Ph{o, phi cơ thay nhau đánh phá suốt 

ng|y đêm , g}y không khí khũng khiếp khiến d}n phãi bõ ru ộng 

vƣờn hoặc lánh vào vùng chúng kiễm soát , hoặc dƣ̣ng lều ỡ ngoài 

đồng trống. 

Đễ đối phó với lƣ̣c lƣợng địch đông hơn mình nhiều  l}̀n, Tỉnh ủy 

v| Tỉnh đ ội Long An đâ đánh giá , ph}n tích tình hình , tìm phƣơng 

thƣ́c đối phó với chúng , Bí thƣ Tỉnh ủy Võ Trần Chí nêu vấn đề : 

“Phãi quyết t}m đánh quỵ Sƣ đoàn 25 ngụy vì việc giải phóng nông 

thôn ỡ Long A n lúc này gắn liền với việc ta có đánh quỵ đƣợc Sƣ 

___________ 

1. Xem: Đãng ủy, Bộ Tƣ lệnh, Hội đồng Khoa học qu}n sƣ̣ Qu}n khu 

7: Miền Đông Nam Bộ kháng chiến, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1993,  

tr. 150. 
2. Xem: Jefrey Rocce: Chiến tranh xảy ra tại Long An. 
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đoàn 25 hay không?”. 

Lãnh đạo tỉnh chỉ ra chỗ yếu của qu}n S|i Gòn : dù chúng c|n 

quét cấp trung đo|n hay sƣ đo|n thì đơn vị cơ sở của nó vẫn l| tiểu 

đoàn. Tỉnh không trông chờ c}́p trên mà phãi x}y dƣ̣ng bộ đội tĩnh có 

khả năng diệt đƣợc cấp tiểu đo|n đối phƣơng ; nhƣ v}̣y mới làm th}́t 

bại c{c cuộc hành qu}n “bình định” cũa chúng , vì nếu đ{nh diệt một 

tiễu đoàn thì cã trung đoàn cũa qu}n Sà i Gòn sê “quỵ” . Đánh diệt 

tiễu đoàn chính quy là m ột điều r}́t khó cho b ộ đội địa phƣơng , 

nhƣng qu}n d}n tĩnh hoàn toàn có thễ t}̣p kích chúng khi đóng dâ 

ngoại ban đêm ; chỉ cần phối hợp ba thứ qu}n , nắm chắc địa hình thì 

có thể đ{nh đƣợc. 

Trên cơ sỡ ph}n tích chô̂ yếu cũa địch , qu}n và d}n Long An đâ 

diệt tiễu đoàn đ}̀u tiên qu}n Sài Gòn (Tiễu đoàn 4 Trung đoàn 46) ở 

L{ng Ven (T}n Phú, Đức Hòa) ng|y 6-5-1964; hai ngày sau , diệt Tiễu 

đoàn 2 Trung đoàn 46 ở Hựu Thạnh. Sau 2 tr}̣n đánh lớn đó, Sƣ đoàn 

25 qu}n Sài Gòn rút ra lộ 4 bỏ dở cuộc càn ỡ Đƣ́c Hòa. 
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Lƣ̣c lƣợng vû trang cũa tĩnh có 2 tiễu đoàn t}̣p trung cùng với bộ 

đội địa phƣơng và du kích . Trong năm 1964-1965, Ban chĩ huy qu}n 

sƣ̣ tĩnh đâ chĩ đạo 2 tiễu đoàn t}̣p trung cũa tĩnh , khi tiến lên phía 

bắc, khi tiến xuống phía nam quốc lộ 4; nhằm chô̂ sơ hỡ cũa qu}n Sài 

Gòn đ{nh liên tục , chống càn, diệt đồn bót (có đêm diệt 2 đồn), phục 

kích, t}̣p kích, diệt viện dồn d}̣p g}y cho đối phƣơng nhiều tỗn th}́t . 

Trong lúc đó b ộ đội địa phƣơng , du kích xâ bám trụ tại chô̂ đánh 

qu}n Sài Gòn khắp nơi làm cho chúng tuy qu}n đông nhƣng luôn bị 

động đối phó, không đạt đƣợc mục tiêu “bình định” đề ra . Trong hai 

năm, qu}n và d}n Long An diệt hàng ngàn qu}n Sài Gòn , xóa sổ 2 

tiễu đoàn , 3 đại đội, 6 trung đội, diệt và bƣ́c rút 20 đồn, giải phóng 

thêm 18 xã. Đến cuối năm 1965, Long An đâ giãi phóng đƣợc 57 xã, 1 

huyện (Đức Huệ)1. 

Nh| b{o Úc Burchett đ{nh gi{ “ ... Tại mỗi xã (ở Long An ) có 

chƣ̀ng 250 đến 300 du kích, mô̂i du kích ít nh}́t chĩ có 2 quả lựu đạn, 

1 t{ mìn đơn giản v| thuốc nổ tự chế; ... sau 4 th{ng chiếm đóng, cuối 

cùng qu}n S|i Gòn đã bị bắt bu ộc rời bõ nhƣ̂ng xâ này , rút về những 

vị trí cố thủ của họ ở c{ch xa d}n chúng”2. 

Sƣ đoàn 25 qu}n đội Sài Gòn chẵng nhƣ̂ng không chiếm lại đƣợc 

c{c ấp t}n sinh đã bị ph{ tan m| nh iều tiễu đoàn bị diệt hoặc bị thiệt 

hại nặng. Sƣ đoàn 25 đâ ngâ quỵ trƣớc sƣ́c tiến công mạnh và liên tục 

của qu}n v| d}n Long An . Với nhƣ̂ng chiến công kễ trên , Long An 

đƣợc Mặt tr}̣n d}n tộc giãi phóng Trung ƣơng tặng danh hiệu “Trung 

dũng, kiên cƣờng, to|n d}n đ{nh giặc”. 

- Ở Mỹ Tho , đến cuối năm 1963, Bộ Tỗng tham mƣu qu}n Sài 

Gòn thú nhận : “Tại Định Tƣờng - một trong các tĩnh trọng điễm  

___________ 

1. Xem: Lê Quốc Sản: Cuộc đo ̣sƣ́c thần kỳ, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| 

Nội, 1991, tr. 150. Huỳnh Công Th}n: Ở chiến trƣờng Long An, Nxb. Qu}n đội 

nh}n d}n, H| Nội, 1994, tr. 91. 

2. Hồi ký Burchett, Nxb. Thông tin lý lu}̣n, H| Nội, 1985. 
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của miền Trung Nam B ộ, chỉ còn 10 ấp t}n sinh trong tổng số  184 ấp 

đâ l}̣p, nhƣng không còn đũ tiêu chu}̃n nƣ̂a”1. 

Th{ng 4-1964, qu}n Sài Gòn tiến hành càn quét , phản kích khắp 

chiến trƣờng tĩnh , đánh phá s}u vào căn cƣ́ kháng chiến , khôi phục 

đƣờng giao thông , củng cố c{c v|nh đai , chia cắt chiến trƣờng hòng 

xoay chuyễn tình thê.́ 

Thủ đoạn bình định mới của chính quyền S|i Gòn ở Định Tƣờng 

(Mỹ Tho ) kh{c với trƣớc l| sau khi c|n quét , đánh phá ác liệt bằng 

bom pháo , ch}́t độc hóa học , bộ binh và bọn b ình định “líp lấp” 2 lại 

d|i ng|y , ch| x{t nhiều lần để hủy diệt địa hình , đốt cháy nhà cƣ̃a , 

ph{ trụi vƣờn tƣợc rồi đóng đồn bót , kết hợp “chiến tranh t}m lý” 

đánh vào tinh th}̀n qu}̀n chúng : “Việt cộng sê chết đói dƣớ i h}̀m, hê̂ 

th}́y thối ỡ đ}u đào lên sê th}́y”. 

Ph{t huy truyền thống Ấp Bắc , “đƣ́ng lại chống càn giãi phóng 

nông thôn”, lƣ̣c lƣợng chính trị , qu}n sƣ̣ Mŷ Tho đâ đánh chiếm các 

chi khu Thiên Hộ, C{i Bè , Khu trù m}̣t H}̣u - Mỹ, giải phóng nhiều 

xã. Dƣ̣a vào xâ chiến đ}́u với kinh đào chống M .113 v| công sự vững 

chắc, Tiễu đoàn 514, bộ đội các huyện và du kích xâ đâ đ}̃y lùi các 

cuộc càn quét cũa qu}n Sài Gòn , g}y thiệt hại lớn cho chúng . Đặc 

biệt, th{ng 11-1964, 12 du kích cũa xâ T}n Niên T}y Gò Công đâ bám 

v|o xã chiến đấu suốt ng|y với 1 tiễu đoàn thũy qu}n lục chiến, ngăn 

không cho chúng càn vào xâ. Họ chiến đấu anh dũng cho đến khi hết 

đạn và hy sinh. 

Đầu năm 1965, Mỹ phải tăng cƣờng thêm 200 cố v}́n qu}n sƣ̣ 

Mỹ cho Mỹ Tho nhƣng chúng cũng chỉ tập trung gom d}n lập ấp 

t}n sinh ỡ ba huyện Gò Công , Hòa Đồng v| Chợ Gạo , nơi có địa 

hình trống trải . Còn ở c{c nơi kh{c cơ sở chính quyền S|i Gòn hầu  

___________ 

1. Cuộc kháng chiến 30 năm của quân dân Tiền Giang, Ban Chỉ huy qu}n sƣ̣ 

tỉnh Tiền Giang xu}́t bản, 1986. Sau khi Ngô Đình Diệm bị đão chính, ấp 

chiến lƣợc đƣợc đỗi tên l| ấp t}n sinh. 

2. B{m lại. 
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nhƣ bị tan râ, chủ lực S|i Gòn không chống nổi với chủ lực qu}n Giải 

phóng, số lƣợng }́p t}n sinh bị phá đến 80%. 

- Bến Tre là một tĩnh nằm trong kế hoạch bình định có trọng điễm 

của chính quyền S|i Gòn vì  chúng cho rằng đ}y l| nơi có phong tr|o 

đồng khỡi mạnh ỡ Nam Bộ v| có kho vũ khí lớn nơi tiếp nhận vũ khí 

của miền Bắc viện trợ cho miền Nam. 

Đầu năm 1964, qu}n đội Sài Gòn t}̣p trung 16 tiễu đoàn tinh nhuệ 

với 6 đại đội biệt kích bao v}y 2 xã nơi chúng cho có kho vũ khí từ 

miền Bắc chuyễn vào bằng đƣờng thũy , l| xã Giao Thạnh v| Thạnh 

Phong (huyện Thạnh Phú cũa Bến Tre , thuộc cù lao Minh ), có sự hỗ 

trợ cũa 26 xe M.113, 14 t|u chiến, 60 trƣ̣c thăng vû trang và v}̣n tãi, 19 

giang thuyền ; sƣ̃ dụng hõa lƣ̣c tối đa đễ hũy diệt mọi sƣ̣ sống trên 

mảnh đất n|y. Cuộc hành qu}n cũa qu}n Sài Gòn kéo dài 21 ng|y. 

So sánh lƣ̣c lƣợng hai bên r}́t chênh lệch : Lƣ̣c lƣợng tại chô̂ l úc 

đó chĩ có 1 đại đội cũa tĩnh , bộ đội địa phƣơng huyện , 2 trung đội 

bảo vệ căn cứ , du kích xâ, 1 tiễu đoàn t}n binh 263 đang hu}́n luyện, 

cùng c{n b ộ nh}n viên cũa trƣờng qu}n chính , nhƣng các đơn vị vû 

trang giãi phóng bám trụ, dƣ̣a vào công sƣ̣ đánh trã làm cho qu}n Sài 

Gòn không thể v|o đƣợc c{c kho t|ng. Tại Hồ Cỏ, chị em phụ nữ đấu 

tranh trƣ̣c diện với Mŷ , với viên Tĩnh trƣỡng Kiến Hòa , tố cáo tội ác 

giết ngƣời già , phụ nữ , trẻ em. Tỉnh trƣỡng phãi hƣ́a bồi thƣờng và 

kêu trƣ̣c thăng chỡ ngƣời bị thƣơng đi cƣ́u chƣ̂a . H|ng trăm chị em 

tiếp tục bao v}y tr}̣n địa pháo , tranh thũ tình cãm , níu kéo h|ng giờ 

l|m gãy kế hoạch hợp đồng của chúng . Tỉnh ủy, Tỉnh đội ra lệnh lƣ̣c 

lƣợng vû trang toàn tĩnh đồng loạt phối hợp . Nhiều đơn vị qu}n Sài 

Gòn ở khu vực n ội và ngoại ô thị xâ bị đánh thiệt hại nặng , chúng 

phải điều qu}n về phòng thủ thị xã. 

Kết quã lƣ̣c lƣợng giãi phóng đâ bã o vệ đƣợc kho tàng , diệt và 

l|m bị thƣơng h|ng ng|n tên, bắn rơi và cháy 47 m{y bay (chủ yếu l| 

trƣ̣c thăng, có chiếc chở viên đại t{ ngƣời Anh), thu 200 súng. 

Hãng AFP ng|y 18-1-1964 bình luận về trận n|y nhƣ sau : “Tr}̣n 

đańh lớn nh}́t trong lịch sƣ̃ chiến tranh trƣ̣c thăng v}̣n cũa Mŷ đâ trỡ 

th|nh ng|y tồi tệ nhất của chiến thuật n|y”. 
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Tiếp theo , chiến thắng ỡ Thạnh Phú (cù lao Minh ), tỉnh chủ 

động mỡ mãng , mỡ vùng ỡ cù lao Bão (huyện Ba Tr i). Qu}n Sài 

Gòn phải đƣa Trung đo|n 12 (Sƣ đoàn 7) đến ứng cứu . Tỉnh chỉ 

đạo các huyện đ}̃y mạnh t}́n công , căng kéo địch hô̂ trợ cho huyện 

Ba Tri . Đồng thời , huy động 20.000 qu}̀n chúng , trong đó có 1.000 

gia đình binh sî kéo và o thị xâ đ}́u tranh , đòi ngƣng càn quét , đòi 

cho con em về nhà làm ăn . Tỉnh trƣởng phải điều 2 tiễu đoàn cũa 

Trung đoàn 12 về bão vệ thị xâ , để lại vùng chiến sự 1 tiễu đoàn 

biệt danh là Tiễu đoàn “Ó đõ” . Thƣ̀a lúc đó , qu}n Giãi phóng t}̣p 

trung phục kích tiêu diệt tiễu đoàn này khi chúng đang hành qu}n 

về hƣớng T}n Xu}n vào sáng 18-3-1964. Tiễu đoàn “Ó đõ” bị tiêu 

diệt, nhiều đồn bót hoãng sợ bõ chạy . Sau năm ngày tiến công và 

nỗi d}̣y , qu}n d}n Ba Tri giành thắng lợi lớn : diệt 1 tiễu đoàn , bƣ́c 

h|ng 12 đồn, giải phóng 9 xã. 

Tại Bình Đại (cù lao An Hóa ) đêm 19-3-1964, qu}n Giãi phóng 

diệt đồn Lộ Ngang. Đại đội bão an đến tiếp cƣ́u bị qu}n Giãi phóng 

phục kích tiêu diệt, qu}̀n chúng nỗi d}̣y phá }́p t}n sinh , giải phóng 

xã Vang Quới . Tiếp theo, đồn Thƣ̀a Đƣ́c và Khu trù m}̣t Thới Thu}̣n 

rút chạy , qu}̀n chúng nỗi d}̣y bao v}y , bƣ́c rút đồn bót , giải phóng 

rộng vùng ven biễn. 

Tại Mỏ C|y (cù lao Minh ), đêm 8-4, qu}n Giãi phóng diệt đồn 

C}y Điệp ; s{ng 9-4, Tiễu đoàn 1 “Ó vàng” thu ộc Trung đoàn 12 

h|nh qu}n cứu trợ , có xe M .113 phối hợp và đƣợc phi pháo yễm 

trợ mạnh . 13 giờ qu}n Sài Gòn lọt vào ỗ phục kích cũ a qu}n Giãi 

phóng . Sau một giờ chiến đ}́u ác liệt , qu}n Giãi phóng diệt Tiễu 

đoàn “Ó vàng” , bắn cháy 5 xe M .113, 3 trƣ̣c thăng . Nh}n d}n An 

Thạnh nổi dậy lùng diệt bọn tề điệp , bƣ́c hàng đồn d}n vệ , giải 

phóng xã An Thạnh . 4 xã kh{c của Mỏ C|y nổi dậy phối hợp với 

lƣ̣c lƣợng vû trang tại chô̂ bƣ́c rút đồn bót . Đặc biệt , to|n Chi khu 

Đôn Nhơn (Ba Vát ) khiếp sợ đ}̀u hàng , lƣ̣c lƣợng cách mạng thu 

300 súng , đồng thời , thƣ̀a thắng bƣ́c rút Khu trù m}̣ t kiễu m}̂u 

Th|nh Thới . 
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Cuối năm 1964, Bến Tre đâ giãi phóng hoàn toàn 57 xã, tranh 

ch}́p 27 xã (nơi còn đồn ỡ m ột góc xâ ), giải phóng gần 300.000 d}n, 

8.000 thanh niên tình nguyện tòng qu}n. 

Có thể nói năm 1964 l| năm nh}n d}n Bến Tre đồng khỡi l}̀n thƣ́ 

hai, với hai lƣ̣c lƣợng và ba mûi tiến công mạnh hơn l}̀n đồng khỡi 

trƣớc r}́t nhiều , nh}́t là x}y dƣ̣ng đƣợc lƣ̣c lƣợng vû trang địa 

phƣơng, đâ đánh bại bình định có trọng điễm cũa qu}n Sài Gòn. 

- Ở Đồng Th{p Mƣời, ph{t huy thắng lợi chống ph{ bình định ở 3 

tỉnh Long An , Bến Tre , Mỹ Tho , Khu ũy và B ộ Tƣ lệnh Khu Trung 

Nam Bộ chủ trƣơng mở h|nh lang biên giới phía bắc Đồng Th{p 

Mƣời dài trên 100km bắt đ}̀u tƣ̀ địa giới tỉnh Long An đến Kiến 

Tƣờng, qua Kiến Phong rồi đến An Giang. 

Tiễu đoàn 261 chủ lực khu đƣợc 1 đơn vị pháo cũa Qu}n khu 

phối hợp đâ tiến công liên tục tƣ̀ giƣ̂a tháng 6 đến cuối th{ng 7-1964 

diệt một loạt đồn bót nhƣ trại biệt  kích Thạnh Trị , chi khu Ông Tờn 

(Kiến Tƣờng), Thông Bình , C{i S{ch , C}y Gòn (Kiến Phong). Tuyến 

biên giới đƣợc giãi phóng , h|nh lang biên giới mở r ộng và thông 

suốt, tạo thuận lợi cho ph{t triển chiến tranh nh}n d}n ở Qu}n khu 

Trung Nam Bộ. 

- Miền Đông Nam Bộ l| vùng chiến lƣợc bao quanh S|i Gòn , tiếp 

gi{p với cuối dãy Trƣờng Sơn v| cửa ngõ biển Đông , miền Đông 

Nam Bộ đâ đƣợc Trung ƣơng Cục chọn làm căn cƣ́ địa , l| địa b|n để 

x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chũ  lƣ̣c, l| một đ}̀u c}̀u tiếp nh}̣n cán bộ, bộ đội, 

vũ khí cả đƣờng thủy lẫn đƣờng b ộ tƣ̀ trung ƣơng chi viện . Do tính 

ch}́t đặc biệt quan trọng đó nên miền Đông Nam B ộ l| địa b|n bình 

định trọng điễm , l| địa b|n gi|nh giật quy ết liệt giữa lực lƣợng Giải 

phóng v| qu}n S|i Gòn. 

- T}y Ninh là tĩnh có căn cƣ́ đ}̀u nâo kháng chiến chống Mŷ . 

Qu}n Sài Gòn bố trí ỡ đ}y Trung đoàn 7 v| 9 của Sƣ đo|n 5, có 

lúc đƣa cả Trung đo|n 46 (Sƣ đoàn 25) lên tăng cƣờ ng. Ngo|i ra , 

còn có tiểu đo|n thủy qu}n lục chiến v| 3 tiễu đoàn bão an , h|ng 

trăm xe bọc thép , xe tăng yễm trợ cho b ộ binh, phi cơ , ph{o binh  
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bắn phá ác liệt b}́t kễ ngày đêm . Qu}n Sài Gòn còn thƣờng xuyên t}̣p 

trung lƣ̣c lƣợng cấp trung đo|n c|n quét v|o m ột, hai xâ ỡ huyện Gò 

D}̀u, huyện trọng điễm bình định . Bên trong }́p t}n sinh , lƣ̣c lƣợng 

cảnh s{t, m}̣t vụ, c|n quét liên tục để thanh lọc , loại cơ sở c{ch mạng 

ra khõi d}n, đặt lại ách kềm kẹp nơi đâ bị phá lõng trƣớc đ}y . Huyện 

ủy Gò Dầu , c{c ban, ng|nh, đoàn thễ lúc đ}̀u bị đánh b}̣t ra khõi d}n 

nên phãi chuyễn vào rƣ̀ng . Lƣ̣c lƣợng vû trang , du kích cûng không 

b{m trụ đƣợc. 

Cuối tháng 5-1964, Huyện ũy Gò  D}̀u đề ra chũ trƣơng 

“quyết tƣ̃ giƣ̂ Gò D}̀u” , lƣ̣c lƣợng cách mạng Gò D}̀u quyết t}m 

vƣợt qua mọi gian khỗ , hy sinh với sƣ̣ bao bọc cũa nh}n d}n , 

thƣ̣c hiện ba bám : “Đãng bám d}n , d}n bám đ}́t , du kích bám 

địch” , trỡ về bám trụ  tại địa phƣơng , tích cực ph{ }m mƣu bình 

định cũa qu}n Sài Gòn . 

Tr}̣n đánh có tác đ ộng lớn là tr}̣n tại }́p Phƣớc T}y , xã Phƣớc 

Thạnh v|o ng|y 16-5-1964 của c{c lực lƣợng vũ trang tỉnh , huyện và 

du kích , tiêu diệt 60 tên của Đại đ ội 3, Tiễu đoàn 1, Trung đoàn 9 

qu}n Sài Gòn ; lƣ̣c lƣợng Giãi phóng thu 56 súng, 1 đại liên, 1 cối 60 

ly. Nh}n d}n Phƣớc Thạnh nỗi d}̣y phá tƣờng và rào thép gai cũa }́p 

t}n sinh. 

Liên tiếp nhƣ̂ng ngày cuối tháng 6 v| th{ng 7-1964, h|ng loạt c{c 

tr}̣n đánh nhõ lẽ cũa du kích , đánh phục kích cũa lƣ̣c lƣợng các 

huyện phối hợp với Gò D}̀u trên các trục lộ giao thông trong tĩnh. Du 

kích liên tục đeo b{m , bắn tĩa , g|i tr{i , đắp mô gài mìn trên l ộ, tiêu 

hao nhiều qu}n Sài Gòn làm chúng hoang mang, nhiều cuộc càn phãi 

chƣ̣ng lại. Kế hoạch làm rào đắp đê ỡ các }́p t}n sinh không thƣ̣c hiện 

đƣợc, không kiễm soát đƣợc d}n , b| con bung về ruộng vƣờn cû làm 

ăn ngày càng nhiêù. 

Ở c{c huyện kh{c nhƣ Trảng B|ng , Ch}u Thành , Dƣơng Minh 

Ch}u các cu ộc càn cũa qu}n Sài Gòn đều bị d}n qu}n địa phƣơng 

có sự tham gia của Trung đo|n 1 chủ lực Miền , tích cực tiến công 

đánh bại . 
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Tỉnh trƣởng T}y Ninh thú nhậ n “công cuộc thƣ̣c thi bình định 

diệt cộng ỡ T}y Ninh chƣa đạt đƣợc 1/3 kế hoạch , quyền chũ đ ộng 

chiến trƣờng 2/3 nằm trong tay Việt cộng”1. 

Năm 1964, Khu ũy và B ộ Tƣ lệnh Qu}n khu Đông Nam B ộ 

quyết định mỡ Chiến dịch Hè Thu 1964 nhằm phá thế bao v}y căn 

cƣ́, mỡ rộng địa bàn đƣ́ng ch}n và hành lang chiến lƣợc Chiến khu 

Đ về hƣớng Biên Hòa , B| Rịa , Long Khánh xuống bờ biễn Xuyên 

Mộc, tiến tới đánh bại toàn b ộ }m mƣu l}̣p }́p t}n sinh cũa qu}n 

đội Sài Gòn . 

Mỡ m|n đợt hoạt đ ộng này là tr}̣n tiến công cũa Tiễu đoàn 800 

qu}n khu trong đêm 13-5-1964 v|o c{c ấp t}n sinh Sình, B| Đã nằm ở 

v|nh đai {n ngữ Chiến khu Đ . Qu}n Giãi phóng diệt đồn , thu vû khí 

v| rút về căn cứ an to|n . Ng|y hôm sau, Trung đoàn 2, chủ lực Miền 

phục kích bọn tiếp viện, diệt Tiễu đoàn 37 biệt động qu}n, có 4 cố v}́n 

Mỹ, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vû khí. 

Ph{t huy thắng lợi , bộ đội địa phƣơng Phƣớc Thành (Thủ Dầu 

Một, nay là tĩ nh Bình Dƣơng ) cùng du kích bao v}y , bƣ́c rút , bƣ́c 

h|ng nhiều đồn bót v| căn cứ : đồn Sình, B|u Phụng, V{n Hƣơng, B| 

Đâ, Suối Ngang ..., nh}n d}n nỗi d}̣y phá râ các }́p t}n sinh án ngƣ̂ 

phía t}y nam Chiến khu Đ. 

Tƣ̀ tháng 7-1964, Tiễu đoàn 800 diệt đồn C}y Gáo , giải phóng 

6.000 d}n trong các }́p t}n sinh Thanh Giang , Thanh Bình, Phù C{t 1, 

Phù C{t 2, mỡ rộng căn cƣ́ Chiến khu Đ về phía nam bên hƣ̂u ngạn 

sông Đồng Nai , lên đến Túc Trƣng , Trảng Bom gi{p quốc l ộ 20, mỡ 

một cƣ̃a kh}̃u h}̣u c}̀n quan trọng cho căn cƣ́ cũa Khu và Miền về 

phía Biên Hòa, Long Khánh, B| Rịa. 

Tiếp tục đợt 2, đêm 12-9-1964 Tiễu đoàn 800, phối hợp với bộ đội 

địa phƣơng Phƣớc Thành tiến công Chi khu Hiếu Liêm diệt 1 đại đội 

Bảo an, bắt 18 tù binh, thu hơn 100 súng. 

___________ 

1. B{o c{o của Lê Văn T}́t, Tỉnh trƣỡng T}y Ninh (chính quyền S|i 

Gòn) ng|y 16-4-1964. T|i liệu lƣu trƣ̂ Ban Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣. 
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Cũng trong đợt 2, bộ đội Biên Hòa , bộ đội Vînh Cƣ̃u , du kích xâ 

kết hợp với qu}̀n chúng bao v}y tiến công đồn Trị An (hƣ̂u ngạn 

sông Đồng Nai) trong 57 ng|y. Đồn Trị An th{o chạy, xã Trị An ho|n 

to|n giải phóng (9-11-1964). 

Ngo|i nhiệm vụ t{c chiến , ph{ ấp t}n sinh , mỡ r ộng và x}y 

dƣ̣ng căn cƣ́ cũa Khu và Miền , Khu ũy và Qu}n khu còn có 

nhiệm vụ phối hợp với Miền chu}̃n bị bến đễ tiếp nh}̣n tàu hã i 

qu}n tƣ̀ miền Bắc đƣa vû khí vào tiếp viện cho miền Đông 1. Tƣ̀ 

cuối năm 1963 đâ tỗ chƣ́c đƣợc bến , kho và đâ thông đƣờng thũy 

tƣ̀ Bến Tre lên . 

Năm 1964, Khu ũy và Qu}n khu Đông Nam B ộ đâ huy đ ộng tối 

đa lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ,̣ chính trị, kinh tế cũa các tĩnh thuộc miền Đông, 

để phối hợp chiến đấu v| phục vụ c{c chiến dịch lớn của Miền. 

- Ở khu T}y Nam Bộ v| c{c nơi kh{c (không thuộc diện bình định 

có trọng điểm ), bộ đội, du kích và nh}n d}n đâ phối hợ p liên tục 

đánh qu}n Sài Gòn , ph{ kềm diệt {c , ngăn trỡ kế hoạch l}̣p }́p t}n 

sinh trên toàn Miền. 

Th{ng 4-1964, khu T}y Nam Bộ t}̣p trung 2 trung đoàn chũ lƣ̣c 

kết hợp với lƣ̣c lƣợng địa phƣơng mỡ đợt hoạt đ ộng ỡ khu vƣ̣c Vînh 

Thu}̣n (Kiên Giang). Qu}n Giãi phóng tiến công chi khu Vînh Thu}̣n, 

l|m chủ trận địa , diệt hàng trăm tên trong đó có viên qu}̣n trƣỡng , 

sau đó triễn khai thế tr}̣n đánh qu}n Sài Gòn phãn kích , tiêu diệt 

thêm nhiều tên. 

Sau khi tiêu diệt chi khu Vĩnh Thuận , qu}n Giãi phóng chuyễn 

sang đánh trung t}m biệt kích Huyện Sƣ̃ (thuộc huyện Thới Bình ). 

Phối hợp với lƣ̣c lƣợng khu , bộ đội địa phƣơng và nh}n d}n Thới 

Bình tiến công ph{ tan m ột mãng }́p t}n sinh ỡ Rạch Ông , Rạch 

Giòng, B|u Mốp, B| Đặng... mỡ ra một vùng giãi phóng mới. 

___________ 

1. Xem Nguyê̂n Thị Loan - Nguyê̂n Trọng Xu}́t (Đồng Chủ biên): 

Nhật ký Lê Văn Một, Sđd, tr. 99. Chuyến t|u đ}̀u tiên mỡ đƣờng v|o miền 

Đông Nam Bô,̣ cặp bến Lộc An (B| Rịa - Vũng T|u) ng|y 3-10-1963. 
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Th{ng 7-1964, chủ lực khu kết hợp với lực lƣợng tỉnh Rạch Gi{ 

mỡ đợt tiến công tiêu diệt nhiều đồn bót , đặc biệt là tr}̣n Lục Phi 

(Vĩnh Hòa Hƣng ) diệt và  bắt sống trên 300 tên, khai thông hành 

lang tƣ̀ U Minh thƣợng lên khu vƣ̣c lòng chão Giồng Riềng , mỡ 

rộng vùng giãi phóng thu ộc các huyện Gò Quao , Giồng Riềng , An 

Biên (Kiên Giang). 

Tƣ̀ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, chủ lực khu T}y  Nam Bộ 

còn kết hợp với c{c tỉnh Kiên Giang , Tr| Vinh, Sóc Trăng, C}̀n Thơ... 

bƣ́c rút chi khu Hiếu Lê̂ , tiến công các chi khu Long Mŷ , ph{ banh 

một mãng }́p t}n sinh khu vƣ̣c giáp ranh 3 huyện Phụng Hiệp, Ch}u 

Th|nh, Kế Sách. 

Riêng ỡ Tr| Vinh nổi lên phong tr|o đấu tranh của c{c sƣ sãi v| 

đồng bào Khmer : điễn hình nhƣ huyện Trà Cú , trong năm 1964 có 

122 cuộc đ}́u tranh với 40.000 lƣợt ngƣời Việt và Khmer tham gia , 

trong đó có 400 sƣ sâi cũa 67 chùa. C{c cuộc biễu tình }́y nhằm phãn 

đối Mŷ ném bom xuống xóm làng và chùa chiền . Th{ng 10-1964, 

h|ng vạn ngƣời d}n v| sƣ sãi của 14 chùa ở Tr| Cú lại kéo lên thị xã 

Tr| Vinh đòi bồi thƣờng cho những ngƣời chết vì bom đạn v| nh|  

cƣ̃a bị hƣ hại. 

Nhìn chung , tƣ̀ năm 1964 đến đầu năm 1965 trên toàn chiến 

trƣờng Nam B ộ, đặc biệt ỡ các tĩnh trọng điễm bình định cũa chính 

quyền Sài Gòn , qu}n d}n Nam Bộ đâ cơ bãn phá râ hơn 2/3 ấp t}n 

sinh, ph{ lỏng số còn  lại, gi{ng cho địch những thiệt hại nghiêm 

trọng, chỉ với lực lƣợng của địa phƣơng, d}n qu}n du kích là chũ yếu 

kết hợp với phong trào đ}́u tranh chính trị , binh v}̣n cũa nh}n d}n . 

Kế hoạch gom d}n l}̣p }́p chiến lƣợc (ấp t}n sinh) bình định có trọng 

điễm ỡ Nam B ộ, xƣơng sống cũa chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” 

của Johnson - McNamara cơ bãn bị th}́t bại. 

2. Xây dƣ̣ng căn cƣ́ cách mạng và phát triễn thƣ̣c lƣ̣c mọi mặt 

a) Xây dƣ̣ng căn cƣ́ địa cũa cơ q uan lânh đạo , mỡ r ộng vùng du 

kích  X}y dƣ̣ng căn cƣ́ , x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c đễ tiêu diệt sinh lƣ̣c đối  
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phƣơng, l|m thay đổi so s{nh lực lƣợng l| vấn đề cơ bản bảo đảm 

thắng lợi cũa cách mạng. 

Ngay tƣ̀ khi có Đề cƣơng cách mạng miền Nam, Xƣ́ ũy đâ quan t}m 

x}y dƣ̣ng căn cƣ́ và x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c. 

Sau vài l}̀n di dời , Trung ƣơng Cục xác định căn cƣ́ đ}̀u nâo 

kh{ng chiến Nam B ộ đặt ỡ chiến khu Dƣơng Minh Ch}u , phía bắc 

T}y Ninh, c{ch S|i Gòn khoảng 120 km đƣờng chim bay. 

Mặc dù bị qu}n Sài Gòn đánh phá r}́t dƣ̂ d ội nhƣng căn cƣ́ 

m| Trung ƣơng Cục đặt ở đ}y đã đ{p ứng đƣợc yêu cầu nắm 

nhanh tình hình Sài Gòn và liên lạc thu}̣n lợi với các khu cũa 

Nam Bộ cả bằng đƣờng du kích v| đ ƣờng hợp ph{p (giao liên đi 

đƣờng công khai ). 

Đặc điểm kh{c với thời kh{ng chiến chống Ph{p l| c{c vùng căn 

cƣ́ tƣ̀ c}́p Miền đến các căn cƣ́ cũa khu , của tỉnh ... đều không ph}n 

tuyến chia vùng , không ph}n biệt chô̂ nào cũa lƣ̣c  lƣợng cách mạng , 

chô̂ nào cũa chính quyền Sài Gòn . Ngo|i ven căn cứ có cửa khẩu , nơi 

mua bán giƣ̂a vùng căn cƣ́ và vùng tạm chiếm. C{c xã giải phóng của 

huyện Cũ Chi , căn cƣ́ cũa Khu ũy Sài Gòn - Gia Định, gắn với vùng 

giải phóng c{c huyện Trảng B|ng v| Ch}u Th|nh tỉnh T}y Ninh , nối 

liền với căn cƣ́ Trung ƣơng Cục ỡ Dƣơng Minh Ch}u và vùng ven l ộ 

20. C{c cơ quan Trung ƣơng Cục có thể xuống c{c xã An Nhơn T}y , 

Nhu}̣n Đƣ́c (Củ Chi) mua hoặc đặt hà ng theo yêu c}̀u , cơ sỡ sê tìm 

mua đƣa vào. 

Bên trong khu căn cƣ́ Trung ƣơng Cục có ph}n vùng cho  tƣ̀ng 

khối cơ quan đóng giƣ̂ nhƣ khối cơ quan Đãng , cơ quan Tuyên hu}́n, 

văn hóa , bệnh viện , cơ quan qu}n sƣ̣ ... Nhiều lớp đào tạo cán b ộ 

cấp tỉnh , huyện đƣợc mỡ liên tục ỡ chiến khu Dƣơng Minh Ch}u 

nhƣ lớp tuyên hu}́n , b{o chí , văn nghệ , gi{o dục (1963). C{c đại 

hội lớn nhƣ Đại h ội Anh hùng chiến sî thi đua toàn miền Nam l}̀n 

thƣ́ nh}́t (1965), Đại h ội Mặt tr}̣n d}n tộc giãi phóng l}̀n thƣ́ ba 

(1965) đƣợc tiến hành ỡ khu căn cƣ́ này . Trƣờng học n ội trú 

Nguyê̂n Văn Trô̂i dành cho con em cán b ộ c{ch mạng tho{t ly  
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cũng đƣợc x}y dựng tại đ}y từ đầu năm 1965. Qu}n địa phƣơng bão 

vệ Dƣơng Minh Ch}u có 1 trung đoàn. 

Một nhà báo phƣơng T}y đâ viết : “Nếu dơ̂ bõ hết c}y rƣ̀ng thì l ộ 

ra một thành phố lớn”. 

Khó khăn trƣớc đ}y của căn cứ miền Đông l| gạo , phải đi cõng 

gạo rất xa ; khi thiếu gạo phãi đào cũ chụp ăn thay . Nhƣng nay nhờ 

đƣờng lối không cho địch ph}n tuyến chia vùng , lại đƣợc nƣớc bạn 

Campuchia đồng tình với cu ộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc 

nên cách mạng có cơ quan tiếp tế h}̣u c}̀n ỡ ngay sát vùng tạm 

chiếm, giải quyết c{c nhu cầu  về gạo , thuốc men và các nhu c}̀u 

kh{c. Nhờ có gạo nên khi qu}n Giãi phóng phát triễn nhiều đơn vị 

trung đoàn , c{c cơ quan mặt trận , đoàn thễ lớn mạnh , công tác h}̣u 

c}̀n đều bão đãm đƣợc 1. 

Th|nh công của việc x}y dựng căn cƣ́ miền Đông theo đƣờng lối, 

phƣơng ch}m độc đáo cũa Nam B ộ l| cơ sở quyết định cho c{c cu ộc 

hội qu}n lớn sau này. 

Cùng với hệ thống căn cứ cấp Miền , hệ thống căn cƣ́ khu , tỉnh, 

huyện, căn cƣ́ “vệ tinh” , lõm căn cứ đều ph{t tri ển, tiếp c}̣n đô thị , 

h}̣u cƣ́ qu}n địch, ngo|i ra l| “căn cứ lòng d}n”, cơ sỡ h}̣u c}̀n kháng 

chiến trong vùng đối phƣơng kiễm soát . Hệ thống căn cƣ́ địa 

phƣơng, lõm căn cứ tạo th|nh “thế trận da beo” trong cu ộc chiến 

tranh nh}n d}n. 

Ở miền T}y Nam B ộ, tuy thuộc vùng đồng bằng nhƣng có rƣ̀ng 

U Minh rộng lớn, đâ tƣ̀ng là căn cƣ́ cũa Xƣ́ ũy, Trung ƣơng Cục trong 

kh{ng chiến chống thực d}n Ph{p ; trong kháng chiến chống đế quốc 

Mỹ, tƣ̀ nhƣ̂ng “túi b}́t hợp pháp” phát triễn thành nhƣ̂ng Làng Rƣ̀ng 

v|o những năm 1957-1959, đâ chuyễn lên thế căn cƣ́ vƣ̂ng chắc cho 

lãnh đạo khu v| tỉnh sau Đồng khởi. 

___________ 

1. Đo ́l| một điều kỳ diệu vì trong thời kỳ kh{ng chiến chống thƣ̣c d}n 

Ph{p, căn cƣ́ miêǹ Đông không nuôi nôĩ 1 tiêũ đoàn, gạo ph{t tƣ̀ng lon ăn vơí 

muôí hôṭ (gọi l| “thiṭ cọp” vì đ}m muôí hôṭ nghe côp̣ cộp), 1 viên quinine 

pha loãng cho 2, 3 ngƣời uống để trị bệnh sốt rét. 
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Khu Trung Nam Bộ l| vùng đồng bằng , không có địa hình nhƣ 

khu miền Đông và miền T}y , nhƣng lânh đạo địa phƣơng đâ chũ 

trƣơng giãi phóng các xâ ỡ nam quốc lộ 4 có vƣờn tƣợc d|y đặc, đông 

d}n thuộc huyện Ch}u Thành, Cai L}̣y đễ x}y dƣ̣ng thành căn cƣ́ cũa 

khu1. Bộ đội chũ lƣ̣c cũa khu tƣ̀ bàn đạp này tiến lên diệt cƣ́  điễm 

Thiên Hộ ở ven Đồng Th{p Mƣời (kh{c với kh{ng chiến chống thực 

d}n Pháp, bộ đội cách mạng phãi tƣ̀ trung t}m Đồng Tháp Mƣời tiến 

ra vùng ven ). Dƣ̣a vào địa hình thu}̣n lợi cũa miệt vƣờn có các loại 

c}y che đơ̂, mƣơng vƣờn dày đặc nhƣ các công sƣ̣ và giao thông hào 

tƣ̣ nhiên, du kích và d}n qu}n đâ cắm chông, đào h}̀m chông, g|i tr{i 

nỗ thô sơ và lƣ̣u đạn; có nơi sử dụng cả tổ ong vò vẽ trong chiến đấu. 

Chiến tranh du kích phát triễn rộng râi, đều khắp, x}y dƣ̣ng xâ chiến 

đ}́u, công sƣ̣ vƣ̂ng chắc mà d}n v}̂n giƣ̂ đƣợc thế hợp pháp , hạn chế 

c{c cuộc càn quét và bom , ph{o của đối phƣơng . Khi qu}n Sài Gòn 

c|n v|o xã, chính ngƣời d}n đặt hố chông, g|i mìn để chống địch, khi 

qu}n Sài Gòn tiến vào , d}n cãnh báo : “Chớ có đi vào , chông mìn gài 

khắp nơi đó” . Đến khi lính Sài Gòn sụp h}̀m chông hoặc vƣớng trái 

nỗ, ngƣời d}n lại giúp băng bó , khiêng ra ngoài và nói : “Tôi đâ nói 

trƣớc rồi mà !”. Chính qu}n S|i Gòn lại cảm ơn ngƣời đã g|i chông 

mìn chống lại chúng. 

Khi hoạt động du kích phát triễn mạnh ỡ các xâ vùng tạm chiếm , 

c{c đồn bót lẻ loi đều bị bao v}y , không dám hoạt đ ộng, có đồn bót 

đâ thõa hiệp với du kích để sống yên ổn . C{n bộ, cơ quan cách mạng 

đóng g}̀n đồn bót tránh đƣợc bom pháo . Nhƣ v}̣y , thế tr}̣n chiến 

tranh nh}n d}n không ph}n tuyến chia vùng , đâ vô hiệu hóa m ột số 

lớn đồn bốt. 

Đễ có vû khí chiến đ}́u , h}̀u hết xâ , huyện ỡ Nam B ộ đều x}y 

dƣ̣ng xƣỡng sãn xu}́t vû khí . Theo tỗng kết cũa h}̣u c}̀n Miền , 

50% vũ khí c{c loại ở Nam B ộ do huyện , xã sản xuất , còn lại đa số 

___________ 

1. Có tên l| vùng 20 th{ng 7. 
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l| vũ khí lấy của qu}n đ ội Sài Gòn 1. V}̣t tƣ, kễ cã thuốc sú ng do thu 

nhặt bom, đạn l}́y đƣợc cũa đối phƣơng hoặc chính ngƣời d}n sống 

hợp pháp, qua lại vùng tạm chiếm thu mua đem về cung c}́p cho du 

kích. Điễn hình nhƣ xâ Vînh Hƣng , tỉnh Sóc Trăng , trong vòng 1 

th{ng đã x}y dựng đƣợc 6 lò rèn ấp, l|m đƣợc 100 súng tự tạo v| đạp 

lôi. 

Qua việc mỡ “đƣờng mòn kháng chiến” trên biễn , Nam Bộ đâ 

x}y dƣ̣ng nhƣ̂ng kho tàng vùng ven biễn , hình th|nh 4 bến lớn đễ 

nh}̣n chi viện cũa miền Bắc , nhƣ ỡ Cà Mau , Bến Tre , Tr| Vinh , B| 

Rịa..., hình th|nh một đƣờng d}y v}̣n tãi ngƣợc tƣ̀ Bến Tre lên Rƣ̀ng 

S{c, vƣợt quốc l ộ 1 v|o chiến khu Hắc Dịch (B| Rịa ). Tính từ th{ng 

1-1964 đến th{ng 2-1965, Đoàn 759 v| Đo|n 125 Hải qu}n Việt Nam 

D}n chũ C ộng hòa đã vận chuyển v|o vùng biển phía Nam 89 

chuyến tàu, trong đó vào Cà Mau 47 chuyến, Bến Tre 19 chuyến, Tr| 

Vinh 16 chuyến, B| Rịa 3 chuyến, Phú Yên 3 chuyến, Bình Định 1 

chuyến. Tỗng số hàng chuyên chỡ là 4.919 t}́n, chiếm 13% số lƣợng 

v}̣t ch}́t toàn miền (B2). Số vû khí này cũa Liên Xô - Trung Quốc đâ 

đƣợc sƣ̃ dụng r}́t có hiệu quã nhƣ AK .47, B.40, thủ ph{o diệt xe 

tăng, v.v.2. 

Tƣ̀ cuối năm 1963 trỡ đi , vùng giải phóng đƣợc mở r ộng. Lƣ̣c 

lƣợng c{ch mạng , Ủy ban Mặt trận d}n t ộc giãi phóng trên thƣ̣c tế 

đâ thƣ̣c hiện chƣ́c năng quãn lý nhà nƣớc ỡ nông thôn , quan t}m , 

củng cố , tăng cƣờng hơn nƣ̂a x}y dƣ̣ng và hoàn chĩnh hệ  

___________ 

1. Xem: Lịch sƣ̃ ngành kỹ thuật Quân khu 7, miền Đông Nam Bộ trong 

kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1997, tr. 

115. Lịch sƣ̃ Quân giới Nam Bộ và Cƣ̣c Nam Trung Bộ, Nxb. Qu}n đội nh}n 

d}n, H| Nội, 1998, tr. 175. 

2. Lịch sƣ̃ Lƣ̂ đoàn 125 Hải quân, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 2001. 

Tỗng kết 10 năm v}̣n chuyễn, chi viện cho chiến trƣờng miền Nam (tƣ̀ 

th{ng 4-1962 đến th{ng 4-1972), đâ thƣ̣c hiện 168 chuyến, trong đo ́ có 6 

chuyến đi trƣ̣c s{t, v}̣n chuyễn v|o 19 bến của 9 tỉnh, v}̣n chuyễn đƣợc 

6.105 t}́n vũ khí, chỡ h|ng ng|n lƣợt ngƣời. 
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thống quãn lý xâ h ội tƣ̀ c}́p Miền xuống đến xã, ấp, hình th|nh c{c 

ban ngành chuyên môn nhƣ Ban Qu}n sƣ̣ , Ban An ninh , Binh v}̣n , 

Tuyên hu}́n , Kinh tài ... quan t}m giãi quyết v}́n đề ru ộng đ}́t trong 

nông d}n, ph{t triển sản xuất, mỡ mang trƣờng học, trạm x{ y tế, x}y 

dƣ̣ng đội văn công, gi{o dục nếp sống mới... 

b) Phát triển thực lực mọi mặt 

Năm 1964, phong trào thanh niên tình nguyện tham gia lƣ̣c 

lƣợng vû trang giãi phóng phát triễn mạnh ỡ Nam B ộ. Ngo|i số 

thanh niên tham gia d}n qu}n , du kích, bộ đội địa phƣơng, c{c khu 

tỉnh ở đồng bằng đã gửi h|ng vạn thanh niên lên miền Đông bổ sung 

cho đơn vị chũ lƣ̣c Miền . Nhờ v}̣y , 2 trung đoàn chũ lƣ̣c Miền có 

qu}n số tƣơng đối đ}̀y đũ trong năm 1964. Đến cuối năm 1964 v| 

năm 1965 khu T}y Nam Bộ đâ gƣ̃i lên Miền 2 trung đoàn đƣợc trang 

bị đầy đủ (Trung đoàn 3 v| Trung đo|n 5), góp phần x}y dựng 2 sƣ 

đoàn chũ lƣ̣c Miền (Sƣ đoàn 9 v| Sƣ đo|n 5) v|o th{ng 9-1965. Việc 

tƣ̣ nguyện lên miền Đông có tiếng là gian khỗ để chiến đấu đã chứng 

tỏ sự gi{c ng ộ c{ch mạng cao của thanh niên đồng bằng Nam B ộ 

trong cuộc kháng chiến cƣ́u nƣớc l}̀n thƣ́ hai và là thành quã cũa 

công tác v}̣n đ ộng qu}̀n chúng , gi{o dục tinh thần c{ch mạng trong 

thanh niên của Mặt trận d}n tộc giãi phóng các c}́p. 

Chủ lực Miền (B2) đƣợc x}y dƣ̣ng và phát triễn tƣ̀ 2 trung đoàn 

lúc đầu lên th|nh 2 sƣ đoàn (1965) chính l| nhờ sự đóng góp chủ yếu 

của con em đồng b|o to|n Nam Bộ. 

Năm 1964 đánh d}́u sƣ̣ phát triễn đồng đều , c}n đối cũa ba thƣ́ 

qu}n. T}́t cã các xâ đều có lƣ̣c lƣợng du kích tƣ̀ 1 tiễu đ ội đến 

trung đội, c}́p huyện có đại đ ội mạnh hoặc non 1 đại đ ội. C}́p 

tỉnh  có tiểu đo|n tập trung . C}́p Qu}n khu , kễ cã Đặc  khu Sài Gòn 

- Gia Định , có từ 2 tiễu đoàn chũ lƣ̣c trỡ lên , có qu}n khu nhƣ 

Qu}n khu 2 (Trung Nam Bộ) có 1 trung đoàn và Qu}n khu 3 (T}y 

Nam Bộ) có 2 trung đoàn đũ qu}n số và trang bị mạnh (nhờ các 

bến tiếp nh}̣n vû khí miền Bắ c đƣa vào ). C}́p Miền có 2 trung đoàn 

chủ lực qu}n Giải phóng ; đ}̀u năm 1964, mô̂i trung đoàn có  
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3 tiễu đoàn và qu}n số tƣơng đối đ}̀y đũ tuy vû khí v}̂n là vû khí 

chiến lợi ph}̃m thời kỳ chống thƣ̣c d}n Pháp. Đặc điểm của qu}n Giãi 

phóng l| tinh thần chiến đấu rất cao cho nên hiệu suất chiến đấu của 

1 đại đội giãi phóng qu}n cao g}́p nhiều l}̀n qu}n Sài Gòn 1. Với tinh 

th}̀n chiến đ}́u cao nhƣ v}̣y nên dù với vû khí cû , thô sơ nhƣng qu}n 

Giải phóng cũng có thể đ{nh bại lực lƣợng địch có qu}n số đông hơn 

v| hỏa lực mạnh hơn gấp nhiều lần. 

Năm 1964, c{c địa phƣơng cấp Qu}n khu đã đạt trình đ ộ mỡ 

nhƣ̂ng đợt t}́n công phối hợp ba thƣ́ quân với lƣ̣c lƣợng cơ̂ 2, 3 tiễu 

đoàn đến 2 trung đoàn nhằm vào các chi khu cũa qu}n Sài Gòn . C{c 

qu}n khu cũa Nam B ộ đều đã đạt trình đ ộ tiêu diệt đƣợc tƣ̀ 2 đến 3 

chi khu . C{c cuộc tiến công cũa lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ đều có sƣ̣ phối 

hợp với lƣ̣c lƣợng chính trị ngăn  chặn qu}n Sài Gòn tiếp viện , bắn 

ph{ v|o l|ng , tranh thũ binh lính làm suy yếu tinh th}̀n chúng . Mô̂i 

cuộc chiến đ}́u đều có điễm , có diện cầm ch}n địch , căng chúng ra 

m| đ{nh nên qu}n S|i Gòn bị đ ộng đối phó ỡ khắp nơi . Đơn vị c}́p 

tỉnh của lực lƣợng qu}n Giải phóng có thể tiêu diệt đơn vị tiểu đo|n 

qu}n Sài Gòn (nhƣ tr}̣n diệt Tiễu đoàn “Ó đõ” ỡ Bến Tre ) hoặc có thễ 

tiêu diệt căn cƣ́ lớn cũa địch (có n ội tuyến ) nhƣ tr}̣n đánh căn cƣ́ 

hu}́n l uyện biệt kích Hiệp Hòa (Long An) có cố vấn Mỹ , cƣ́ điễm 

Thiên Hộ ở Mỹ Tho (có từ 500 đến 700 qu}n chiếm giƣ)̂. 

Nhìn chung , đ}y là thời kỳ mỡ đ}̀u các tr}̣n chiến đ}́u có hiệu 

su}́t cao, diệt tiễu đoàn, diệt chi khu, đánh bại nhiều cuộc hành qu}n 

quy mô hàng vạn qu}n Sài Gòn có sƣ̣ hô̂ trợ tối đa cũa hõa lƣ̣c phi cơ, 

ph{o binh v| ph{o hạm. 

Chủ lực Miền không ngừng nâng cao sức chiến đấu và trình độ tác chiến. 

___________ 

1. Nhƣ trong tr}̣n Ấp Bắc (th{ng 1-1963) chỉ với 2 đại đội qu}n Giải 

phóng v| 2 trung đội địa phƣơng qu}n, du kích c{c xã với súng bô ̣binh nhẹ 

đâ đánh bại 2.000 qu}n S|i Gòn có xe M.113, trƣ̣c thăng vũ trang, m{y bay 

ném bom, ph{o binh... do cô ́v}́n Mỹ chỉ huy. 
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Tƣ̀ khi thành l}̣p cho đến cuối năm 1963, 2 trung đoàn chũ lƣ̣c 

Miền chƣa có khã năng làm “quã đ}́m” đũ sƣ́c tiêu diệt 1 tiễu đoàn 

đối phƣơng trong 1 tr}̣n chiến đ}́u . Ng|y 31-12-1963, Trung đoàn 2 

l}̀n đ}̀u tiên thƣ̣c hiện tr}̣n đánh tiêu diệt qu}n Sài Gòn c}́p tiễu đoàn 

ở Đƣờng Long, Bến Cát1. 

Trung đoàn 1 hạ quyết t}m thi đua với Trung đo|n 2. Năm 1964, 

Bộ Chỉ huy Miền giao cho Trung đo|n 1 đƣ́ng ch}n và chiến đ}́u ỡ 

Trảng B|ng , Củ Chi (vùng đồng bằng miền Đông ). Cuối năm 1964, 

Trung đoàn 1 đánh 3 tr}̣n: Ng|y 20-7, đánh thiệt hại nặng 1 chiến 

đoàn qu}n Sài Gòn có 1 chi đoàn xe M.113 h|nh qu}n giải tỏa đồn An 

Nhơn T}y (Củ Chi ), buộc đồn này rút chạy , giải phóng c{c xã An 

Nhơn T}y, Nhu}̣n Đƣ́c, Phú Mỹ Hƣng, mỡ rộng vùng giải phóng Củ 

Chi; th{ng 9, Trung đoàn chặn đánh tiêu diệt g}̀n hết m ột tiễu đoàn 

của Sƣ đo|n 5 qu}n đội Sài Gòn ỡ Bàu Tr}m (Củ Chi ); th{ng 10, 

Trung đoàn đánh thiệt hại nặng chiến đoàn dù hành qu}n giãi tõa 

đồn Phú Hòa Đông. Tuy không tiêu diệt gọn đƣợc tiễu đoàn qu}n Sài 

Gòn nhƣng trung đo|n đã rút ra đƣợc nhiều b|i học về x}y dựng 

quyết t}m, về tỗ chƣ́c hiệp đồng trong chiến đ}́u t}̣p trung toàn trung 

đoàn. Giƣ̂a tháng 11- 1964, sau khi học t}̣p , rút kinh nghiệm trung 

đoàn hành qu}n đến Bà Rịa tham gia chiến dịch Bình Gia.̂ 

Trung đoàn 2 (Q762) sau tr}̣n Đƣờng Long , tiếp tục đánh một số 

tr}̣n có hiệu su}́t cao : V}̣n đ ộng t}̣p kích diệt 1 đại đ ội cũa Trung 

đoàn 48 qu}n Sài Gò n ỡ Bình Mŷ ; v}̣n động t}̣p kích tiêu diệt Tiễu 

đoàn 37 biệt động qu}n ỡ Bàu Cá Trê, hô̂ trợ nh}n d}n nỗi d}̣y phá }́p 

t}n sinh Sình , B| Đã (th{ng 5-1964); phục kích đ{nh thiệt hại nặng 

Tiễu đoàn 34 biệt động qu}n , ph{ hủy 20 xe qu}n sƣ̣ , bắt sống tiễu 

đoàn trƣỡng (th{ng 7-1964) ở Cần Đ}m ; tƣ̀ tháng 7 đến th{ng 10-

1964, Tiễu đoàn 4 hô̂ trợ huyện Bến Cát cũng cố cơ sỡ , ph{t triển lực 

lƣợng, tạo thế chuyển biến phong tr|o. 

___________ 

1. Tr}̣n tiêu diệt tiễu đoàn biệt động qu}n sô ́ 33 “Cọp Đen” ở Đƣờng 

Long, Bến C{t (Bình Dƣơng) năm 1963. 
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Trung đoàn 2 đâ x}y dƣ̣ng đƣợc truyền thống “đi là chiến thắng, 

đánh là dƣ́t điễm” làm hành trang hành qu}n tham gia chiến dịch 

Bình Giã v|o đầu th{ng 11-1964. 

Đồng thời với x}y dựng ba thứ qu}n , c{c địa phƣơng tỉnh , Khu 

v| Miền đều chú ý tổ chức c {c đơn vị hỏa lực trợ chiến . C{c đơn vị 

ph{o cối mang v{c trên chiến trƣờng Nam Bộ phối hợp chiến đ}́u với 

bộ binh hoặc chiến đ}́u độc l}̣p đâ l}̣p nhiều chiến công. 

Năm 1964, ph{o binh Miền với mật danh U 80 đâ có 5 tiễu 

đoàn gồm 6 kh}̃u DKZ .75, 6 cối 81 ly, 4 ph{o 70 ly, 4 sơn pháo 75, 

9 trọng liên 12,7 ly. So với yêu c}̀u cũa chiến trƣờng Nam B ộ thì 

lƣ̣c lƣợng pháo Miền nhƣ v}̣y là r}́t khiêm tốn . Đạn pháo cûng có 

hạn, mô̂i tr}̣n đánh đều phãi tính toá n tƣ̀ng viên đạn , cho nên chũ 

lƣ̣c cũa qu}n Giãi phóng chƣa có khã năng đánh công sƣ̣ vƣ̂ng 

chắc cũa địch . Tuy nhiên , trong nhƣ̂ng cu ộc chiến đ}́u ngoài trời , 

cối, DKZ và trọng liên 12,7 ly cûng đâ phát huy vai trò quan trọng 

của mì nh. 

Trận tập kích sân bay Biên Hòa. 

Một mốc lịch sƣ̃ cũa pháo binh Nam B ộ l| trận tập kích hỏa lực 

v|o s}n bay Biên Hòa ng|y 31-10-1964. S}n bay này chƣ́a các loại máy 

bay oanh tạc B .57, m{y bay khu trục , m{y bay trinh s{t, m{y bay v}̣n 

tải, nhiều kho chƣ́a bom đạn , nhiên liệu và nhà ỡ cũa 1.500 lính v| sĩ 

quan Mŷ, đƣợc bão vệ c}̃n m}̣t. 

Đêm 31-10-1964, chiến sî pháo binh giãi phóng có sƣ̣ hô̂ trợ cũa 

một bộ ph}̣n Trung đoàn 2 chủ lực, đâ mang vác 7 khẩu cối 81 ly, 2 

kh}̃u DKZ.75 v| 2 kh}̃u bộ ph{o 70 ly với 176 viên đạn vào g}̀n s}n 

bay, bố trí trong t}̀m bắn có hiệu lƣ̣c nh}́t. 

23 giờ 20 phút, c{c loại ph{o đồng loạt nổ trút hết 176 viên đạn 

ph{o v|o s}n bay , ph{ hủy 59 m{y bay các loại , l|m nổ 2 kho đạn 

ph{o 105 ly, ph{ sập 1 đài quan sát và 18 căn trại; nhiều lính Mŷ chết 

v| bị thƣơng. S}n bay Biên Hòa biến thành một biễn lƣ̃a. 
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Nh| sử học Charles Fourniaux 1 đánh giá : Tr}̣n t}̣p kích s}n bay 

Biên Hòa “là m ột Tr}n Ch}u Cãng chính cống” ; “Đó là cái t}̀m vóc 

lịch sử của sự thất bại trong chiến tranh đặc biệt của Mỹ” (Theo tin 

Reuters ngày 2-11-1964). 

Chiến thắng ỡ s}n bay Biên Hòa là bƣớc nhãy vọt quan trọng về 

ch}́t lƣợng v| hiệu suất chiến đấu , l| mốc đ{nh dấu sự khởi đầu cho 

lối đánh hết sƣ́c đ ộc đáo cũa pháo binh qu}n Giãi phóng , đánh độc 

l}̣p bằng pháo mang vác , cơ động bằng ch}n , bí mật thọc s}u , đánh 

hiễm, dùng ít đạn m| hiệu s u}́t cao và rút lui an toàn . B{o Nhân dân 

số ra ngày 12-11-1964 đâ đăng bài bình lu}̣n cũa Chũ tịch Hồ Chí 

Minh về tr}̣n đánh này, kết thúc bằng 4 c}u thơ: 

"Uy danh lƣ̀ng lâ̂y khắp năm châu 

Đạn cối tuôn cho Mŷ bễ đầu 

Thành đồng trống thắng lay Lầu Trắng 

Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu”. 

Tr}̣n đánh vào s}n bay Biên Hòa làm nƣ́c lòng qu}n d}n cã nƣớc, 

g}y tiếng vang lớn trên thế giới . Tƣớng Taylor, Đại sƣ́ Mŷ tại Sài Gòn 

đích th}n đến Biên Hòa thị sá t tình hình , phải cay đắng thốt lên : “rô 

ràng Việt cộng đâ đƣợc làm một việc mà trƣớc đây họ chƣa hề làm”2. 

Tr}̣n t}̣p kích s}n bay Biên Hòa tạo nên truyền thống đoàn pháo 

binh Miền B 2 - “Đoàn pháo binh Biên Hòa” với truyền th ống “ch}n 

đồng vai sắt, đánh giõi bắn trúng”. 

Cuối năm 1964, c{ch mạng miền Nam thực sự đứng trƣớc thời cơ 

lớn, chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” cũa Mŷ có nguy cơ sụp đỗ 

ho|n to|n. 

___________ 

1. Charles Fourniaux: Le Vietnam face à la guerre (Việt Nam đối mặt với 

chiến tranh), Nxb. Editions Sociales, 1967. Pearl Harbor: Tr}n Ch}u Cảng 

l| tr}̣n đánh tiêu diêṭ hạm đôị Mỹ ở Th{i Bình Dƣơng ng|y 7-12-1941 của 

Không qu}n Nh}̣t. 

2. Đoàn pháo Biên Hòa - Pháo binh Miền, Bô ̣ tham mƣu Qu}n khu 7 xu}́t 

bản, 1993, tr. 35. 
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Dƣ̣ đoán thời cơ chiến lƣợc , tƣ̀ mùa Th u năm 1964, Trung 

ƣơng Đãng đâ cƣ̃ nhiều cán b ộ chính trị , qu}n sƣ̣ vào chiến trƣờng 

B2. Th{ng 10-1964, Đại tƣớng Nguyê̂n Chí Thanh (S{u Di ), Ủy viên 

Bộ Chính trị đã v|o tới Trung ƣơng Cục . Trƣớc mắt , theo đề nghị 

của Đại tƣớng , Nguyê̂n Văn Linh v}̂n giƣ̂ cƣơng vị Bí thƣ Trung 

ƣơng Cục (cho đến khi về làm Bí thƣ Khu ũy Sài Gòn - Gia Định 

v|o đầu năm 1966); Nguyê̂n Chí Thanh làm Bí thƣ Qu}n ũy Miền , 

Chính ủy c{c lực lƣợng vũ trang nh}n d}n giải phóng miề n Nam . 

Tiếp sau Đại tƣớng Nguyê̂n Chí Thanh , c{c Thiếu tƣớng Lê Trọng 

T}́n, Tr}̀n Độ l}̀n lƣợt vào chiến trƣờng . Bộ Chỉ huy Miền sau m ột 

năm đƣợc thành l}̣p (th{ng 10-1963) nay đƣợc tăng cƣờng , ho|n 

chỉnh, trong đó Nguyê̂n Chí Thanh , Bí thƣ Qu}n ủy , Chính ủy phụ 

tr{ch chung ; Tr}̀n Văn Trà , Tƣ lệnh phụ trách chung về qu}n sƣ̣ ; 

Lê Trọng T}́n , Phó Tƣ lệnh phụ tr{ch khối chủ lực ; Tr}̀n Đ ộ, Phó 

Chính ủy ; Nguyê̂n Hƣ̂u Xuyến , Phó Tƣ lệnh phụ tr{ch công t{c 

qu}n sƣ̣  địa phƣơng ; Nguyê̂n Thị Định , Phó Tƣ lệnh phụ tr{ch 

phong trào du kích chiến tranh ; Đồng Văn Cống , Phó Tƣ lệnh phụ 

tr{ch qu}n sự miền T}y . 

V|o tới Trung ƣơng Cục khi chiến dịch Bình Giã đang đƣợc triển 

khai, Bí thƣ Qu}n ủy Mi ền ho|n to|n nhất trí phƣơng {n chiến dịch 

của qu}n chủ lực ở vùng s}u . Đại tƣớng cho rằng tốc đ ộ x}y dƣ̣ng 

qu}n chũ lƣ̣c ỡ chiến trƣờng Nam B ộ - Cƣ̣c Nam Trung B ộ l| chậm, 

c}̀n phãi đ}̃y nhanh hơn nƣ̂a, g}́p rút x}y dƣ̣ng nhiều trung đoàn tiến 

lên c}́p sƣ đoàn. 

Trƣớc thời cơ mới , Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng họp H ội nghị 

tƣ̀ ngày 25 đến ng|y 26-9-1964. Hội nghị nêu phƣơng hƣớng: “Ỡ miền 

Nam, trên cơ sỡ nắm vƣ̂ng quan điễm trƣờng kỳ , cần động viên toàn quân , 

toàn dân tập trung mọi khả năng , lƣ̣c lƣợng đễ giành m ột bƣớc thắng lợi 

quyết định trong một vài năm sắp tới”. 

Bộ Chính trị chỉ đạo 5 công tác c}́p bách , trong đó có hai v}́n đề 

lớn la:̀ 

- Đẩy mạnh hoạt đ ộng tác chiến “tích  cƣ̣c tiêu hao , tiêu diệt 

một bộ ph}̣n qu}n chũ lƣ̣c địch , phối hợp mọi mặt đ}́u tranh  
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qu}n sƣ̣ với đ}́u tranh chính trị , binh v}̣n đễ làm tan râ ph}̀n lớn 

qu}n địch”. 

- “Làm chũ cho đƣợc vùng rƣ̀ng núi và nông thôn đồng bằng , 

đ}̃y mạnh phong tr|o đô thị , g}́p rút x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chính trị và 

qu}n sƣ,̣ đặc biệt là x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chũ lƣ̣c”. 

3. Chiến dịch Bình Giâ , đòn quyết định làm sụp đỗ hoàn toàn 

chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” 

Trƣớc mùa mƣa năm 1964, tại buổi họp b{o c{o kế hoạch qu}n sự 

mùa khô 1964-1965 trƣớc Trung ƣơng Cục và Qu}n ũy Miền , Tƣ lệnh 

Miền Tr}̀n Văn Trà nh}̣n định : ph{t triển chủ lực Miền chậm so với 

yêu c}̀u , qu}n Sài Gòn đâ quen đánh c}́p sƣ  đoàn còn qu}n Giãi 

phóng đ{nh lẻ từng tiểu đo|n l| chủ yếu , t{c chiến trung đo|n chƣa 

phỗ biến. Qu}n ũy Miền đề ra yêu c}̀u, mục tiêu m| chiến dịch cấp sƣ 

đoàn đ}̀u tiên phãi hƣớng tới : “N}ng cao mƣ́c tác chiến chũ lƣ̣c , tiến 

tới đánh tiêu diệt , l|m tan rã từng b ộ ph}̣n chũ lƣ̣c địch , không 

ngƣ̀ng n}ng cao trình độ v}̣n động chiến cũa chũ lƣ̣c ta ỡ các địa bàn 

chiến lƣợc , tiến tới làm cho vai trò cũa v}̣n đ ộng chiến giƣ̂ địa vị 

quyết định...”1. 

Thƣ̣c hiện Nghị quyết cũa Trung ƣơng Cục , Qu}n ũy , Bộ Chỉ 

huy Miền đâ x}y dƣ̣ng kế hoạch cụ thễ tiến công mùa khô 1964- 

1965 trên chiến trƣờng Nam B ộ v| Cực Nam Trung B ộ (B2), trong 

đó khu vƣ̣c tác chiến t}̣p trung quy mô lớn cũa chũ  lƣ̣c ỡ khu vƣ̣c 

B| Rịa - Long Khánh . 

Đ}y là l}̀n đ}̀u tiên b ộ đội chũ lƣ̣c Miền rời các căn cƣ́ lớn 

miền Đông xuống vùng s}u mỡ chiến dịch c}́p sƣ đoàn , Qu}n ũy 

v| Bộ Chỉ huy Miền đặt ra ba yêu cầu : hành quân nhanh nhất , tuyệt  

đối bí mật , đánh lƣ̀a địch . Việc bão đãm h}̣u c}̀n cho hàng ngàn  

___________ 

1. Phòng Khoa học v| công nghệ Qu}n khu 7 - Ban Tuyên gi{o Tỉnh ủy B| 

Rịa - Vũng T|u: Bình Giã (ký sƣ̣ lịch sƣ̃), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1994, 

tr. 36-37. 
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qu}n trong chiến dịch vùng s}u lúc b}́y giờ là m ột v}́n đề lớn và 

phƣ́c tạp. Qu}n ũy - Bộ chỉ huy Miền đề ra phƣơng hƣớng hợp đồng 

đƣờng dài kh}̃n c}́p nhƣng phã i chắc chắn : hợp đồng vû khí Bắc 

Nam (cả đƣờng b ộ v| đƣờng biển ), phối hợp h}̣u c}̀n Miền và h}̣u 

c}̀n nh}n d}n tại chô̂ , hợp đồng giƣ̂a vùng giãi phóng và vùng địch 

kiễm soát (lúc bấy giờ Miền có tổ chức nghiên cứu hợp đồng lƣơng 

thƣ̣c miền T}y với miền Đông nhƣng không thành)... 

Bộ chỉ huy khu vực t{c chiến của chủ lực gồm : Tr}̀n Đình Xu - 

Tham mƣu trƣỡng Miền làm Chĩ huy trƣỡng , Lê Văn Tƣỡng - Chủ 

nhiệm chính trị Miền làm Chính ũy (cùng c{c Chĩ huy phó là Nguyê̂n 

Hòa, Nguyê̂n Văn Bƣ́a và Chũ nhiệm chính trị Lê Xu}n Lƣ̣u). 

Phƣơng ch}m chiến dịch là : tích cực tiến công tiêu diệt sinh lực 

qu}n Sài Gòn , kết hợp chặt chê lƣ̣c lƣợng ba thƣ́ qu}n , kết hợp đ}́u 

tranh qu}n sƣ̣ với chính trị , binh v}̣n, bảo đảm chắc thắng , tiêu diệt 

gọn từng đơn vị qu}n S|i Gòn , x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng cách mạng hô̂ trợ 

đ}́u tranh chính trị phá }́p t}n sinh. 

Phƣơng thƣ́c tác chiến chũ yếu là “đánh điễm diệt viện” diệ t 

qu}n Sài Gòn ngoài công sƣ̣ , v}̣n dụng linh hoạt các hình thƣ́c chiến 

thu}̣t: phục kích, t}̣p kích, v}̣n động tiến công. 

Tƣ tƣỡng chĩ đạo là : đánh chắc thắng , chủ đ ộng tiến công , cơ 

động linh hoạt , bƣớc trƣớc tạo điều kiện cho  bƣớc sau phát huy 

thắng lợi, chiến đ}́u liên tục giành thắng lợi giòn gia.̂ 

Địa bàn chiến dịch g}̀n 500 km2 gồm Bà Rịa là hƣớng chính (điễm 

mỡ theo dƣ̣ kiến ban đ}̀u là Xuyên M ộc), Ho|i Đức - T{nh Linh (Cƣ̣c 

Nam Trung Bộ) v| Long Thành - Nhơn Trạch (Biên Hòa). 

Sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng trên khu vƣ̣c chũ yếu : gồm 2 trung đoàn chũ 

lƣ̣c cũa Miền đâ đƣợc cũng cố hu}́n luyện các hình thƣ́c chiến thu}̣t 

cơ bãn, đƣợc biên chế trang bị tƣơng đối đ}̀y đũ nhƣng chũ yế u v}̂n 

l| c{c loại vũ khí lấy đƣợc của Ph{p , 4 tiễu đoàn pháo cũa Miền (U 

80) có trang bị súng cối 81, DKZ.75, sơn pháo 75, trọng liên 12,7 ly. 

Lƣ̣c lƣợng tại chô̂ có Đại đội 445 của tỉnh B| Rịa - Long Khánh và d}n 

qu}n du kích trong vùng. 
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Trên khu vƣ̣c chiến đ}́u phối hợp là Hoài Đƣ́c , T{nh Linh (tỉnh 

Bình Thuận) có 2 tiễu đoàn cũa qu}n khu I (miền Đông Nam Bộ) v| 1 

tiễu đoàn cũa qu}n khu Nam Trung Bộ. 

Công tác chính trị bão đãm cho chiến dịch quá n triệt nhiệm vụ 

đánh tiêu diệt tƣ̀ng tiễu đoàn chũ lƣ̣c qu}n Sài Gòn ; qu{n triệt 

phƣơng ch}m , phƣơng thƣ́c , tƣ tƣỡng chĩ đạo tác chiến ; đồng thời 

qu{n triệt tinh thần đo|n kết chiến đấu giữa c{c lực lƣợng chủ lực v| 

địa phƣơng. 

Công tác bão đãm h}̣u c}̀n chiến dịch có 3 đoàn h}̣u c}̀n khu vƣ̣c 

khu A (chiến khu Đ ), khu B (chiến khu Dƣơng Minh Ch}u ), khu C 

(chiến khu Long Nguyên - Bến Cát ). Trƣớc chiến dịch , Miền quyết 

định thành l}̣p ban qu}n nhu khu E vớ i nhiệm vụ bão đãm h}̣u c}̀n 

cho các đơn vị Miền hoạt đ ộng trên chiến trƣờng Bà Rịa - Biên Hòa - 

Long Khánh. Ban qu}n nhu khu E dƣ̣a vào cơ sỡ lƣ̣c lƣợng h}̣u c}̀n 

của tỉnh đ ội Bà Rịa và nhờ có sƣ̣ chĩ đạo cũa Tĩnh ũy Bà Rịa  m| tổ 

chƣ́c thu mua lƣơng thƣ̣c trong d}n , dƣ̣a vào kho bâi cũa Đoàn K 10 

(Đoàn v}̣n tãi tiếp nh}̣n vû khí qua đƣờng biễn ) để tập kết lƣơng 

thƣ̣c, vũ khí phục vụ chiến dịch Bình Giã . Đễ phục vụ chiến dịch 

Bình Giã, qua huy động nh}n d}n tham gia thu mua, v}̣n chuyễn h}̣u 

c}̀n chiến dịch dƣ̣ trƣ̂ đƣợc 780 t}́n lƣơng thƣ̣c , thƣ̣c ph}̃m (500 t}́n 

khai thác tại chô̂ , 250 t}́n tƣ̀ các nơi khác đƣa về ). Công tác chu}̃n bị 

dƣ̣ trƣ̂ thuốc men, bố trí qu}n y thành tuyến  trƣớc, tuyến sau và huy 

động 2.000 d}n công phục vụ chiến dịch. 

Qua nghiên cƣ́u tình hình cụ thễ , Bộ chỉ huy chiến dịch xem xét 

kỹ, đề đạt v| đƣợc Bộ chỉ huy Miền chấp thuận chuyển hƣớng chính 

của chiến dịch từ Xuyên M ộc (không thu}̣n lợi mọi mặt ) về Đƣ́c 

Thạnh - Bình Giã - Tỉnh lộ 2 v| Đất Đỏ. 

Ch}́p hành mệnh lệnh “đánh trƣớc đễ nghi binh , tạo thế bất 

ngờ cho hƣớng chính” , đồng thời vƣ̀a thu hút địch , vƣ̀a phá kềm , 

mỡ mãng , mỡ vùng địa phƣơn g, tƣ̀ đ}̀u đến giƣ̂a tháng 11-1964, 

c{c qu}n khu Nam Trung B ộ v| miền Đông lần lƣợt ra qu}n ở 

hƣớng Hoài Đƣ́c - T{nh Linh , Long Thành - Nhơn Trạch , vƣ̀a tạo  
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đƣợc áp lƣ̣c mạnh đối với qu}n Sài Gòn , vƣ̀a thƣ̣c hiện đƣợc mỡ 

mảng, mỡ vùng địa phƣơng . Trung đoàn 1 v| 2 chủ công của chiến 

dịch đã tranh thủ thời cơ vƣợt sông Đồng Nai , băng qua các quốc l ộ 

20, quốc lộ 1... tiến vào các vị trí să̂n sàng nỗ súng . Kễ tƣ̀ phát súng 

nghi binh trên diện r ộng g}̀n 500 km2 địa bàn chiến dịch , 7.000 qu}n 

tƣ̀ chũ lƣ̣c Miền đến b ộ đội địa phƣơng huyện (chƣa kễ du kích địa 

phƣơng) đâ vào tr}̣n hoặc đang hành qu}n chiến dịch. 

Thoạt đầu , với tinh th}̀n tr}̣n đ}̀u phãi thắng “giòn giâ” đễ tạo 

khí thê,́ Bộ chỉ huy chiến dịch chọn chi khu Đất Đỏ (bao gồm 2 cụm 

căn cƣ́ cû và mới ) l|m mục tiêu mở m|n . Đ}y là mục tiêu không có 

trƣớc trong dƣ̣ kiến mà đƣợc phát hiện qua nghiên cƣ́u thƣ̣c tế , đƣợc 

coi là m ột sơ hỡ cũa đối phƣơ ng phãi tranh thũ ... để mở m|n chắc 

thắng, một đòn đánh bỗ sung trong phƣơng án tỗng thễ với hƣớng 

chính l| Đức Thạnh - Bình Giã - Tỉnh lộ 2. 

Tuy nhiên, tr}̣n Đ}́t Đõ (đêm ngày 7 rạng ng|y 8-11-1964) đâ đễ 

lại một bài học đắt giá về cách nắm địch và cûng đễ tƣ̣ nhìn lại mình . 

Sƣ̣ “sơ hỡ” cũa đối phƣơng chĩ là bề ngoài . Bên cạnh hệ thống lô cốt , 

h|o s}u bao quanh , d|y đặc mìn , điều b}́t ngờ không lƣờng trƣớc 

đƣợc là hõa lƣ̣c ng}̀m cũa qu}n Sà i Gòn nằm ngay dƣới ch}n c ột cờ 

giƣ̂a chi khu đâ chặn đƣ́ng mọi mûi xung kích (xung kích tƣỡng là 

“xe tăng ng}̀m” ). Cả hai chi khu cũ , mới đều không dƣ́t điễm đƣợc . 

Số thƣơng vong cũa lƣ̣c lƣợng tiến công hơn 100 chiến sî. Nh}n d}n 

Đất Đỏ “v|o trận” bằng cả sức ngƣời , xe bò , xe lam... xông vào lƣ̃a 

đạn cƣ́u chiến thƣơng. 

Ý định t{c chiến trên hƣớng chính Đức Thạnh - Bình Giã - Tỉnh lộ 

2 đƣợc vạch ra nhƣ sau: Đại đội 445 sẽ tiến công ấp t}n sinh Bình Giã 

để buộc qu}n đội Sài Gòn đƣa qu}n đến giãi tõa , tạo điều kiện cho 

Trung đoàn 2 đánh viện trên l ộ số 2 tƣ̀ Bà Rịa lên và Trung đoàn 1 

đánh qu}n đỗ bộ đƣờng không phía đông nam Bình Gia.̂ 

Ng|y 2-12-1964, lƣ̣c lƣợng qu}n Giãi phóng dùng ph{o binh 

t}̣p kích chi khu Đƣ́c Thạnh , đồng thời , sƣ̃ dụng Đại đ ội 445 địa  
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phƣơng đánh vào }́p t}n sinh Bình Giâ nhằm kéo qu}n Sài Gòn tƣ̀ Bà 

Rịa lên chi viện . S{ng sớm ng|y 3-12, m{y bay lên thẳng đổ Tiểu 

đoàn 38 biệt động qu}n xuống t}y nam chi khu Đƣ́c Thạnh , tiến vào 

chiếm lại Bình Giâ nên lƣ̣c lƣợng qu}n Giãi phóng chƣa thƣ̣c hiện 

đƣợc tr}̣n đánh bên ngoài. 

Đêm ngày 7-12, lƣ̣c lƣợng qu}n Giãi phóng tăng cƣờng thêm 1 

đại đội chũ lƣ̣c cùng với Đ ại đội 445 tiến công bám trụ trong }́p t}n 

sinh Bình Giâ , đồng thời dùng hõa lƣ̣c tiến công các mục tiêu khác 

nhƣ chi khu Đƣ́c Thạnh, căn cƣ́ Vạn Kiếp, chi khu Xuyên Mộc. 

S{ng ng|y 9-12, chi đoàn thiết giáp cũa qu}n Sài Gòn tƣ̀ Bà  Rịa 

theo đƣờng số 2 lên Bình Giâ , Trung đoàn 2 v}̣n đ ộng không kịp 

đánh. Khi chi đoàn xe tƣ̀ Bình Giâ trỡ về lúc 14 giờ 30 phút, Trung 

đoàn 2 đâ đánh tr}̣n v}̣n động phục kích, sau 1 giờ 20 phút chiến đấu 

lƣ̣c lƣợng qu}n Giãi ph óng diệt chi đo|n xe bọc thép số 3, bắn cháy 

14 xe M.113, diệt 107 tên (có 9 cố v}́n Mŷ ), bắn rơi 4 m{y bay trực 

thăng, bắn hõng 1 m{y bay trinh s{t L .19 v| 3 trƣ̣c thăng khác , thu 

một số vû khí và qu}n trang, qu}n dụng. 

Chiến dị ch chuyễn sang bƣớc thƣ́ hai : đêm ngày 27-12-1964, 

lƣ̣c lƣợng qu}n Giãi phóng tiếp tục đánh chiếm và trụ lại bên 

trong }́p t}n sinh Bình Giâ , qu}n đội Sài Gòn dùng Tiễu đoàn biệt 

động qu}n 38 đỗ xuống hƣớng t}y nam , Tiễu đoàn biệ t động qu}n 

33 (vƣ̀a đƣợc phục hồi sau tr}̣n Đƣờng Long cuối năm 1963) đỗ 

xuống hƣớng đông nam . Ở hƣớng n|y Trung đo|n 1 qu}n Giãi 

phóng đã đ{nh m ột tr}̣n đỗ b ộ đƣờng không , bắn rơi tại chô̂ 11 

m{y bay lên thẳng đổ qu}n , tiêu diệt Tiễu đoàn 33 biệt động qu}n , 

bắt sống 2 cố v}́n Mŷ . 

Ng|y 31-12, Tiễu đoàn 4 thủy qu}n lục chiến đi tìm m{y bay của 

cố v}́n Mŷ bị bắn rơi ỡ khu vƣ̣c Quãng Giáo . Trung đoàn 1 qu}n Giãi 

phóng đã hình th|nh thế trận vận đ ộng phục kích tiêu diệt gọn tiễu 

đoàn này với qu}n số g}̀n 600 ngƣời, thu nhiều vû khí, bắn chết viên 

tiễu đoàn trƣỡng, bắt sống 1 cố v}́n Mŷ. 
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Chiến dịch Bình Giâ kết thúc ngày 7-1-1965: loại khỏi vòng chiến 

đ}́u hơn 1.000 qu}n S|i Gòn, bắt sống g}̀n 300, diệt gọn 2 tiễu đoàn (1 

tiễu đoàn thũy qu}n lục chiến , 1 tiễu đoàn biệt đ ộng qu}n)1, 1 chi 

đoàn xe bọc thép (14 xe M.113 v| 45 xe qu}n sƣ̣ khác ), bắn rơi , bắn 

hỏng 56 m{y bay (ph}̀n lớn là máy bay lên thẵng), thu 1.000 súng c{c 

loại, 100 m{y thông tin , hô̂ trợ địa phƣơng phá hàng mãng }́p chiến 

lƣợc trên trục l ộ số 2, vùng Đất Đỏ , Nhơn Trạch , Long Thành , ven 

biễn Hàm T}n, mỡ rộng căn cƣ́ Hắt Dịch nối liền với chiến khu Đ và 

tỉnh Bình Thuận . Ở hƣớng chiến đấu phối hợp đã giải phóng đƣợc 

ho|n to|n huyện Ho|i Đức2. 

Chiến dịch Bình Giâ đâ đạt đƣợc nhƣ̂ng điều chƣa tƣ̀ng có lúc 

b}́y giờ: 

L| chiến dịch đầu tiên trong kh{ng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc, 

quy mô không lớn (c}́p sƣ đoàn tăng cƣờng ) nhƣng đạt ý nghîa 

chiến lƣợc . 

Diệt và đánh thiệt hại nhiều tiễu đoàn qu}n Sài Gòn nh}́t , trong 

đó có một tiễu đoàn qu}n trƣ̀ bị bị diệt đ}̀u tiên. 

Diệt nhiều máy bay nh}́t. 

Diệt nhiều xe M.113 nh}́t. 

Diệt nhiều cố v}́n Mŷ nh}́t (bắt sống 3). 

L|m ph{ sản chiến thuật “trực thăng vận” v| “thiết xa vận”. 

Chiến dịch Bình Giâ còn l}̣p m ột kỳ công về mặt h}̣u c}̀n , đặc 

biệt có sƣ̣ đóng góp cũa Đãng b ộ v| nh}n d}n tĩnh Bà Rịa . Phục 

vụ cho h|nh qu}n trong 2 th{ng , sau chiến dịch v}̂n dƣ thƣ̀a trên 

100 t}́n gạo . Trong thiếu thốn mọi bề , qu}n y chiến dịch đâ giành 

lại sự sống v| sức chiến đấu cho hơn 750 chiến thƣơng và nhiều 

d}n thƣờng . Qu}n y chiến dịch đâ mỡ phƣơng thƣ́c kết hợp qu}n -  

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 340, đâ ghi: 

“Việt Cộng ... đâ diệt 2 tiễu đoàn thũy qu}n lục chiến cũa Nam Việt Nam”  

(VC... destroyed two South Vietnamese Marine battalions). 

2. Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam , Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , H| 

Nội, 1994. 
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d}n y phục vụ chiến dịch . L}̀n đ}̀u tiên , ng|nh Qu}n y thực hiện 

phƣơng ch}m tƣ̣ lƣ̣c tƣ̣ cƣờng , đào tạo tại chô̂ đễ có ngƣời phục vụ 

chiến dịch . Đễ cƣ́u chƣ̂a thƣơng bin h trong chiến dịch (dƣ̣ kiến là 

1.000), Miền chĩ đƣa xuống chiến trƣờng 43 ngƣời , trong đó có 4 

b{c sĩ , 16 y sî , 3 dƣợc tá , còn lại l| do hậu phƣơng tại chỗ của tỉnh 

B| Rịa huy đ ộng toàn b ộ lƣ̣c lƣợng qu}n - d}n y cũa tĩnh th am 

gia, đồng thời cung c}́p ngƣời , trƣ̣c tiếp đào tạo tại chô̂ 87 y tá và 

huy động hàng ngàn d}n công phục vụ . (Đóng góp cũa lƣ̣c lƣợng 

địa phƣơng r}́t lớn , thu dung , điều trị hơn 500 thƣơng binh , điều 

trị hiệu quả , sớm trã về đ ơn vị chiến đ}́u qu}n số tƣơng đƣơng 1 

tiễu đoàn ). 

Lƣ̣c lƣợng qu}n Giãi phóng tuy có chịu tỗn th}́t khá lớn 1 nhƣng 

chiến thắng Bình Giâ đâ chƣ́ng tõ sƣ̣ trƣỡng thành vƣợt b}̣c cũa khối 

chủ lực Nam Bộ cả về trình độ tỗ chƣ́c chỉ huy, quy mô tác chiến lớn 

v| trình độ t{c chiến tập trung. Khối chũ lƣ̣c Nam Bộ đâ đạt trình độ 

mỡ cu ộc tiến công trên m ột khu vƣ̣c tƣơng đối r ộng lớn , kéo d|i 

nhiều ngày và tiêu diệt gọn tƣ̀ng tiễu đoàn chũ lƣ̣c mạnh nh}́t c ủa 

qu}n Sài Gòn . Mặc dù quy mô sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng chƣa lớn lắm 

nhƣng đợt tác chiến ỡ Bình Giâ đâ có đũ các nội dung cũa nghệ thu}̣t 

chiến dịch tiến công và đƣợc coi là chiến dịch đ}̀u tiên trong kháng 

chiến chống Mŷ ỡ Nam Bộ. 

Chiến thắng Bình Giâ còn chƣ́ng minh sƣ̣ c}̀n thiết phãi x}y dƣ̣ng 

bộ đội chũ lƣ̣c và tiến lên tác chiến chính quy . Tƣ̀ chiến thắng Bình 

Giã, quan điễm x}y dƣ̣ng b ộ đội chũ lƣ̣c đễ tiến lên tác chiến t}̣p 

trung đâ đƣợc khẵng định, thúc đẩy nhanh tốc đ ộ x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng vû trang cách mạng ỡ Nam Bộ. 

Tài liệu Lầu Năm Góc viết : “]́n tƣợng cũa Washington về sƣ̣ 

___________ 

1. Sô ́thƣơng binh đƣợc điều trị trên 750, sô ́tƣ̃ sĩ thông thƣờng bằng 1/3 

sô ́chiến thƣơng. 
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n{t vụn của chính quyền S|i Gòn c|ng thêm nặng nề khi qu}n  đội  

S|i Gòn chịu m ột tỗn th ất nghiêm trọng trong trận đ{nh dữ d ội ỡ 

Bình Giã”. 

“T}́t cã đều chĩ ra rằng ngƣời ta đang sa vào m ột tình thế mà sƣ̣ 

sụp đổ cuối cùng của chính quyền Nam Việt Nam có lẽ đang xuất 

hiện và sƣ̣ thắng lợi cũa Việt cộng là r}t́ rô ràng”1. 

Đánh giá tỗng quát về t}̀m quan trọng chiến lƣợc cũa chiến 

thắng Bình Giâ , Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn nhận xét : “Kễ tƣ̀ trận Ấp 

Bắc, Mỹ thấy không thể thắng , đến trận Bình Giã , thì Mỹ thấy sẽ thua 

trong chiến tranh đặc biệt” 2. Đó chính là ý nghîa quyết định cũa chiến 

dịch Bình Giã. 

Sau th}́t bại Bình Giâ , sƣ́c chiến đ}́u cũa khối chũ lƣ̣c qu}n Sài 

Gòn sa sút rất nhanh chóng . Nhìn rõ nguy cơ đó , th{ng 3-1965 chính 

quyền Mŷ đƣa 1 lƣ̂ đoàn thũy qu}n lục chiến Mŷ vào Đà Nă̂ng , 1 lƣ̂ 

đoàn lính dù Mŷ vào Biên Hòa. 

Trƣớc nhƣ̂ng đ ộng thái tăng qu}n cũa Mŷ , lƣ̣c lƣợng cách 

mạng chủ trƣơng đẩy mạnh tiến công , tạo thêm nhiều đòn tiêu 

diệt lớn nhằm đánh gục qu}n đội Sài Gòn trƣớc khi qu}n Mŷ kịp 

v|o cứu nguy v| có thể giải quyết cu ộc chiến tranh trong khuôn 

khỗ “Chiến tranh đặc biệt” . Thƣ̣c hiện chũ trƣơng đó , Nam Bộ 

tăng cƣờng tiến công đối phƣơng trên diện r ộng, ph{ ấp chiến 

lƣợc , ấp t}n sinh v| tổ chức chiến dịch đ{nh lớn nhằm tạo sự thôi 

động chiến lƣợc . Khu vƣ̣c đƣợc chọn đễ đánh lớn là Đồng Xoài - 

Phƣớc Long . 

Chiến dịch Phƣớc Long - Đồng Xoài diê̂n ra tƣ̀ ngày 10-6 đến 

ng|y 22-7-1965 đâ diệt 2 chi khu qu}n sƣ̣ , 3 tiễu đoàn chũ lƣ̣c (có 1 

tiễu đoàn dù số 7 thuộc lƣ̣c lƣợng tỗng trù bị cũa qu}n Sài Gòn ), 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), Sđd, tr. 340. 

2. Về chiến tranh nhân dân Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 

1993, tr. 185. 
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trong đó có 42 cố v}́n Mŷ . Với kết quã đó , chiến thắng Đồng Xoài 
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nhƣ một cú đ}́m bồi r}́t mạnh khiến qu}n chũ  lƣ̣c Sài Gòn thiệt hại 

nặng nề và ngày càng hoang mang, sa sút tinh th}̀n chiến đ}́u1. 

Chiến dịch Phƣớc Long - Đồng Xo|i chứng tỏ sự trƣởng th|nh rất 

nhanh cũa b ộ đội chũ lƣ̣c cách mạng về mọi mặt , nh}́t là khã năng 

đánh tiêu diệt nhƣ̂ng căn cƣ́ , đồn bót vƣ̂ng chắc cũa qu}n Sài Gòn . 

Trình độ v}̣n dụng nghệ thu}̣t chiến dịch và hiệu quã chiến đ}́u cûng 

đâ n}ng cao hơn. 

Sau khi thƣ̣c hiện thắng lợi ba đòn tiến công qu}n sƣ̣ lớn : chiến 

dịch Bình Giã , Phƣớc Long - Đồng Xo|i v| chiến dịch Ba Gia (ở Khu 

5) do bộ đội chũ lƣ̣c tiến hành , tình thế của cu ộc kháng chiến chống 

Mỹ ở miền Nam nói chung v| Nam B ộ nói riêng đã thay đổi : nhƣ̂ng 

nội dung cơ bãn cũa chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” cũa Mŷ đâ phá 

sản: cuối năm 1964, chính quyền S|i Gòn còn giữ đƣợc 3.461 ấp t}n 

sinh, đến th{ng 6-1965 chỉ còn 2.000 ấp; qu}n tỗng trù bị chũ lƣ̣c , 

xƣơng sống cũa chế độ S|i Gòn đã “ngã gục” trƣớc đòn tiến công cũa 

lƣ̣c lƣợng qu}n Giãi phóng. 

Về phía cách mạng , thắng lợi lớn cũa cao trào phá }́p t}n sinh 

đâ mỡ ra thế liên hoàn và quy mô r ộng lớn cũa vùng giãi phóng , 

tạo điều kiện thuận lợi để ph{t triển v| x}y dựng lực lƣợn g vû 

trang ba thƣ́ qu}n , nh}́t là sƣ̣ trƣỡng thành , lớn mạnh cũa b ộ đội 

chủ lực . Về nghệ thu}̣t qu}n sƣ̣ , trên cã ba lînh vƣ̣c : chiến lƣợc , 

chiến dịch và chiến thu}̣t đều có sƣ̣ phát triễn vƣợt b}̣c . Lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng vừa có  thế chiến tranh du kích mạnh mê và r ộng khắp ,  

___________ 

1. Trong tr}̣n n|y, lƣ̣c lƣợng c{ch mạng có 134 ngƣời hy sinh, 290 

ngƣời bị thƣơng. Không qu}n của Mỹ v| qu}n S|i Gòn dội bom đồn điền Phú 

Lợi, Thu}̣n Lơị l|m chêt́ v| bị thƣơng hơn 100 đồng b|o. Cùng thơì gian với 

chiến dịch Phƣớc Long - Đồng Xo|i, ở Khu 5, qu}n Giải phóng đâ mỡ chiến 

dịch Ba Gia - bắc Quãng Ngâi tiêu diệt 3 tiễu đoàn chũ lƣ̣c , xóa sổ Trung  

đoàn 51 của qu}n S|i Gòn. Ở Ô Môn (C}̀n Thơ), ng|y 8-6-1965, qu}n d}n 

Khu T}y Nam Bô ̣đâ đánh tan tr}̣n c|n quy mô lớn của qu}n Sài  Gòn, diệt 

889 tên, bị thƣơng 112 tên, bắt sống 50 tên, xóa sô ̃Tiễu đoàn Biệt  động qu}n 

“Cọp Đen”. 
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vƣ̀a có khã năng tạo nhƣ̂ng đòn tiến công quy mô lớn cũa b ộ đội chũ 

lƣ̣c trên một số khu vƣ̣c chiến lƣợc quan trọng . Đặc biệt, trong chiến 

đ}́u đâ xu}́t hiện nhƣ̂ng gƣơng anh hùng tuy ệt vời ở tất cả c{c địa 

phƣơng. 

Ng|y 5-5-1965, Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận d}n t ộc giãi phóng 

miền Nam Việt Nam đâ mỡ Đại h ội Anh hùng , chiến sî thi đua l}̀n 

thƣ́ nh}́t ỡ Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u . 23 c{n bộ chiến sî đâ đƣợc 

tặng danh hiệu Anh hùng lƣ̣c lƣợng vû trang giãi phóng miền Nam: 

- Anh hùng liệt sî Nguyê̂n Văn Tƣ ỡ Mõ Cày , Bến Tre , trong 5 

năm (1961-1964) l|m du kích đã đ{nh 200 tr}̣n, diệt 46 tên, l|m bị 

thƣơng 113 lính, l| ngƣời s{ng tạo ra c{ch đánh giặc bằng ong vò ve.̂ 

- Anh hùng liệt sî Nguyê̂n Văn Đƣ̀ng , gắn với “tiễu đ ội gang 

thép” trong trận Ấp Bắc (1-1963) diệt 3 xe bọc thép M.113, l|m hỏng 1 

xe, bắn rơi 5 trƣ̣c thăng; trƣớc khi hy sinh đâ dặn anh em “kiên quyết 

giƣ̂ vƣ̂ng tr}̣n địa”. 

- Anh hùng Tạ Thị Kiều ỡ Bến Tre , nƣ̂ du kích Mõ Cày , chỉ huy 

v| trực tiếp tham gia 33 tr}̣n đánh xu}́t sắc , tham gia l}́y bót Kim 

Quang không tốn một viên đạn. 

- Anh hùng Huỳnh Văn Đãnh ỡ T}n Trụ , T}n An, tƣ ̀du kích xâ , 

sau lên chính trị viên Trung đ ội bộ đội địa phƣơng , có t|i bắn trăm 

ph{t trăm trúng , riêng năm 1963, với 75 viên đạn đâ hạ 78 lính S|i 

Gòn (bắn xuyên táo ), chiến đ}́u 134 tr}̣n, diệt trên 100 lính (có 1 cố 

v}́n Mŷ). 

- Nƣ̂ anh hùng Nguyê̂n Thị Út (Út Tịch) ở Cầu Kè, Tr| Vinh, một 

n{ch 5 con vƣ̀a là du kích , vƣ̀a là cán b ộ phụ nữ xã , nỗi tiếng về tài 

chỉ huy du kích đ{nh bại c{c cu ộc càn cũa qu}n Sài Gòn , có c}u nói 

b}́t hũ: “Còn cái lai qu}̀n cûng đánh”. 

- Anh hùng liệt sî Trƣ̀ Văn Thố ỡ Cai L}̣y , Mỹ Tho , bộ đội chũ 

lƣ̣c Miền , trong tr}̣n C}y Trƣờng ỡ Thũ D}̀u M ột (Bình Dƣơng ), 

ng|y 28-10-1963, mặc dù bị thƣơng nhƣng v}̂n ôm b ộc phá lao lên . 

Khi ỗ đề kháng đối phƣ ơng g}y thƣơng vong cho đồng đ ội, anh  
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đâ l}́y th}n mình bịt kín lô̂ ch}u mai , vô hiệu hóa họng trung liên đễ 

đồng đội xung phong. 

- Anh hùng Phạm Văn Hai ỡ Bình T}n , khu Sài Gòn - Gia Định , 

biệt động Sài Gòn chĩ huy Đ ội biệt động 65, tiến công qu}n Mŷ ỡ rạp 

Kinh Đô. 

- Anh hùng Ngô Minh Trị (tƣ́c Ba Bãy) ở T}y Ninh, hy sinh trong 

tr}̣n Tua Hai năm 1960. 

- Anh hùng liệt sî Vô Nhƣ Hƣng. 

- Anh hùng liệt sî Nguyê̂n Viết Khái. 

- Anh hùng liệt sî Mai Thanh Thê.́ 

- Anh hùng Hồ Văn Be.́ 

- Anh hùng Lê Quang Công. 

- Anh hùng Tr}̀n Dƣơ̂ng. 

- Anh hùng Nguyê̂n Hội. 

- Anh hùng Nguyê̂n Kim. 

- Anh hùng Đoàn Thanh Liêm. 

- Anh hùng Nguyê̂n Văn Quí. 

- Anh hùng Pi Năng Tắc. 

- Anh hùng Nguyê̂n Minh Tua. 

- Anh hùng Nguyê̂n Trung Thành. 

- Anh hùng Hồ Đƣ́c Vai. 

- Anh hùng Puih Thu (cũng gọi l| Puih Banh). 

 V| nhiều chiến sĩ thi đua kh{c. 

Qua Đại h ội Anh hùng , chiến sî thi đua l}̀n thƣ́ nh}́t , đâ có m ột 

c}u nỗi tiếng biễu thị gƣơng chiến đ}́u dûng cãm tu yệt vời cũa qu}n 

d}n Nam Bộ: “Ra ngô gặp anh hùng”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đ{nh gi{: “... Đại hội Anh hùng miền Nam 

l}̀n thƣ́ nh}́t năm 1965 l| Đại h ội đánh thắng “Chiến tranh đặc biệt” 

của giặc Mỹ”. 

V|o năm 1965, thời cơ chiến lƣ ợc lớn đang mở ra , có thể tạo 

bƣớc ngoặt quyết định cho cu ộc kháng chiến . Trung ƣơng Cục và 

Bộ chỉ huy Miền đã nhận thức đƣợc tình thế dẫn đến thời cơ n|y 

tƣ̀ năm 1964 v| đã có chỉ đạo c{c địa phƣơng l|m công t{c chuẩn  
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bị đón thời cơ để gi|nh thắng lợi quyết định . C{c địa phƣơng 

quanh Sài Gòn đâ x}y dƣ̣ng đƣợc 8 tiễu đoàn mûi nhọn theo kiễu 

đặc công , biệt đ ộng hóa có khã năng tác chiến trong thành phố , 

đồng thời đâ tiến hành m ột số công  t{c chuẩn bị phƣơng {n tiến 

công Sài Gòn khi thời cơ đến . Công tác chu}̃n bị này đƣợc gọi là 

“kế hoạch X” . 

Đến giƣ̂a năm 1965, để cứu nguy chế đ ộ S|i Gòn , Mỹ đã tăng 

nhanh lƣ̣c lƣợng qu}n viê̂n chinh Mŷ trƣ̣c tiếp tham chiến l |m thay 

đỗi tình thê.́ 

Nhƣ̂ng đ ộng thái trên đƣợc phía Mŷ gọi là đễ “chặn chiều 

hƣớng thua” và thƣ̣c tế nó đâ làm thay đỗi tƣơng quan lƣ̣c lƣợng 

trên chiến trƣờng Nam B ộ, buộc phía cách mạng phãi tạm dƣ̀ng kế 

hoạch chuẩn bị t iến công Sài Gòn đễ đối phó thích ƣ́ng với tình 

hình mới . 

* * * 

Sau cuộc đão chính ngày 1-11-1963, nội tình chế đ ộ S|i Gòn 

tiếp tục rối ren vì cu ộc tranh giành quyền lƣ̣c giƣ̂a các nhóm tay 

sai, mặc dù Mŷ cố tìm cách dàn xế p và khoác cho nó “b ộ mặt d}n 

sƣ̣” với m ột loạt nh}n sƣ̣ mới . Cuối cùng Mŷ không còn giãi pháp 

n|o kh{c hơn l| dựng lên chính quyền qu}n phiệt Nguyễn Văn 

Thiệu - Nguyê̂n Cao Kỳ , nhƣ̂ng sî quan cũa thời Pháp trỡ thành 

con bài thƣ̣c hiện ý đồ chiếm giƣ̂ miền Nam Việt Nam cũa đế 

quốc Mŷ . 

Cuộc chiến tranh Việt Nam cũa Tỗng thống Mŷ John F . 

Kennedy (bị {m s{t ) trỡ thành cu ộc chiến tranh cũa Tỗng thống 

mới Lyndon B . Johnson, tiếp tục thƣ̣c hiện chiến lƣ ợc “Chiến tranh 

đặc biệt” bằng m ột kế hoạch khác do chính B ộ trƣỡng B ộ Quốc 

phòng Mỹ McNamara đề xuất , với nhƣ̂ng chũ trƣơng và thũ đoạn 

th}m độc hơn , mạnh mẽ hơn , t{o tợn hơn , vƣ̀a bí m}̣t chống phá 

miền Bắc bằng các đ ội biệ t kích Sài Gòn do Mŷ hu}́n luyện (Kế 

hoạch 34A), vƣ̀a bí m}̣t đánh phá Lào bằng không qu}n , vƣ̀a đ}̃y  
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mạnh mức yểm trợ của hải qu}n Mỹ cho qu}n biệt kích S|i Gòn trên 

Vịnh Bắc Bộ (Kế hoạch Desoto). 

Đễ chu}̃n bị cho bƣớc can thiệp trƣ̣c tiếp cũa qu}n Mŷ vào chiến 

trƣờng Việt Nam , Johnson - McNamara dƣ̣ng lên “sƣ̣ kiện Vịnh Bắc 

Bộ” đễ lƣ̀a dối Quốc h ội Mŷ , thông qua Nghị quyết cho phép Tỗng 

thống Mŷ khi c}̀n thiết đƣợc sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng vû trang Mŷ v|o 

cuộc chiến tranh ; trƣớc mắt là ồ ạt bắn phá m ột số nơi ỡ miền Bắc 

bằng không qu}n , gọi l| trả đũa vụ Vịnh Bắc B ộ nhằm uy hiếp tinh 

th}̀n nh}n d}n Việt Nam. 

Đối phó với h|nh đ ộng ngang ngƣợc cũa đế quốc Mŷ , trong cã 

nƣớc đâ d}́y lên làn sóng sôi nỗi chống Mŷ , cƣ́u nƣớc ; Đãng chũ 

trƣơng vƣ̀a cố gắng kềm chế và đánh thắng Mŷ trong “Chiến tranh 

đặc biệt” , vƣ̀a să̂n sàng ƣ́ng phó với ý đồ phiêu lƣu mới cũa đế 

quốc Mŷ . 

Hội nghị chính trị đặc  biệt do Chũ tịch Hồ Chí Minh triệu t}̣p ỡ 

H| Nội vào tháng 3-1964 nhƣ một Hội nghị Diên Hồng thế kỹ XX , 

kêu gọi toàn d}n quyết bão vệ đ ộc l}̣p , tƣ̣ do , thống nh}́t đ}́t nƣớc 

trƣớc mối đe dọa x}m lƣợc trƣ̣c tiếp cũa qu}n viê̂n ch inh Mŷ. “Miền 

Bắc gọi, miền Nam trã lời” là lời đáp cũa qu}n d}n miền Nam , đâ tõ 

rõ ý chí không lùi bƣớc của miền Nam, hƣỡng ƣ́ng hịch cƣ́u nƣớc cũa 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Phong trào đ}́u tranh chính trị - vũ trang của qu}n  d}n miền 

Nam trong thời kỳ năm 1964 v| đầu năm 1965 đâ phá râ }́p 

chiến lƣợc , phong trào vû trang diệt Mŷ ngay tại đô thị Sài Gòn , 

c{c chiến dịch đỉnh cao của chiến tranh nh}n d}n : Bình Giã , 

Đồng Xo|i , Ba Gia , đánh tan nhiều đơn vị trù bị tinh nhuệ cũa 

qu}n Sài Gòn , đâ bẽ gây chô̂ dƣ̣a chũ yếu cũa chiến lƣợc “Chiến 

tranh đặc biệt” . 

Thế thua trong chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” đâ bu ộc Mŷ 

phải chuyển hƣớng chiến lƣợc v|o giữa năm 1965 để cứu vân chế độ 

S|i Gòn, mỡ đ}̀u một thời kỳ chiến đ}́u mới cũa qu}n d}n cã nƣớc. 

* 

* * 



Chương năm: Đánh bại hoàn toàn chiến lược... 

 

 

395 

 

Giai đoạn thƣ́ hai “Đánh thắng chiến lƣợc Chiến tranh đặc  

biệt” của Mỹ (1961-1965) kéo dài 5 năm, là thời kỳ cách mạng miền Nam 

tƣ̀ khỡi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng chống lại chủ 

trƣơng “chống nỗi dậy” , rồi sau phát triễn thành chiến lƣợc “Chiến tranh 

đặc biệt” cũa My.̂ 

Về phía địch , đế quốc Mỹ vẫn dùng quân Sài Gòn làm công cụ xâm 

lƣợc, nhƣng chúng vƣ̀a tăng cƣờng phƣơng tiện chiến tranh tối tân cho 

đội quân tay sai , với các chiến thuật gọi là tân kỳ nhằm tiêu diệt du kích 

miền Nam , vƣ̀a thƣ̣c hiện chiến lƣợc càn quét liên miên , dồn phần lớn 

nhân dân vào ấ p chiến lƣợc nhằm tách lƣ̣c lƣợng cách mạng ra khõi dân , 

thanh lọc quần chúng , bắt, giết cán b ộ, tiêu diệt quân Giãi phóng . Thủ 

đoạn phãn kích dƣ̂ d ội và thâm đ ộc cũa Mŷ trong chiến lƣợc “Chiến 

tranh đặc biệt” đâ gây cho cách  mạng những khó khăn mới , nhƣ̂ng tỗn 

thất nhất định . 

Về phía cách mạng , vƣợt qua thời kỳ lúng túng ban đầu do đánh giá 

không đúng mƣ́c nguy hiễm thũ đoạn mới cũa địch , tƣ̀ sau trận Ấp Bắc 

(1963), quân dân miền Nam đâ đẫy mạ nh đánh địch bằng ba mûi giáp công 

chính trị - quân sƣ̣ - binh vận , trên ba vùng chiến lƣợc - rƣ̀ng núi , nông 

thôn, đồng bằng và đô thị , phát triển thế trận chiến tranh nhân dân r ộng 

khắp. Đặc biệt, phong trào quân dân cách mạng  bám đất giữ làng quyết liệt 

chống lại “Quốc sách ấp chiến lƣợc” cũa địch bằng ba mûi giáp công đâ làm 

thất bại bƣớc đầu chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” , khiến Mŷ phãi loại bõ 

Ngô Đình Diệm đễ tìm nhóm tay sai mới nhằm tiếp tục thƣ̣c hiện ý đồ xâm 

lƣợc cũa Mŷ ỡ Nam Việt Nam, đồng thời chuẫn bị cho bƣớc “leo thang” mới 

của Mỹ nhằm cứu vãn thế thua . Các chiến dịch lớn của quân và dân miền 

Nam (Bình Giã , Đồng Xoài, Ba Gia...) vào cuối năm 1964, đầu năm 1965, 

kết hợp giƣ̂a tác chiến cũa ba thƣ́ quân với phong trào quần chúng r ộng râi 

đấu tranh chính trị - binh vận đâ làm phá sãn hoàn toàn chiến lƣợc “Chiến 

tranh đặc biệt “cũa đế quốc My.̂ 

Giai đoạn này nôĩ lên mấy đặc điễm sau: 

Một là , sƣ̣ thất bại cũa đế quốc Mŷ theo hƣớng cố gắng duy trì 

tính chất “thực dân mới” của cu ộc xâm lƣợc với ão tƣỡng có thễ dƣ̣a  
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vào quân đ ội tay sai đễ thắng đƣợc phong trào nỗi dậy đồng loạt c ủa 

nhân dân miền Nam ; đó là thất bại có ý nghîa chiến lƣợc cũa m ột trong 

ba loại chiến tranh trong chiến lƣợc quân sƣ̣ toàn cầu “Phãn ƣ́ng linh 

hoạt” của Mỹ . 

Hai là, phƣơng châm đấu tranh ba mûi chính trị - quân sƣ̣ - binh vận 

đồng loạt giáp công trên ba vùng chiến lƣợc của quân dân miền Nam đã trở 

thành quy luật của cách mạng miền Nam, là bảo pháp hiệu quả phá vỡ “quốc 

sách ấp chiến lƣợc” bình định miền Nam , chính sách xƣơng sống của chiến 

lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” cũa địch. 

Ba là , sƣ̣ thất bại có ý nghîa chiến lƣợc ỡ giai đoạn này đâ bu ộc đế 

quốc Mŷ phãi thay đỗi đƣờng lối , chủ trƣơng để thực hiện ý đồ ngoan cố 

bám lấy Nam Việt Nam , một sƣ̣ thay đỗi dâ̂n đ ến hậu quả là l ột trần 

trƣớc dƣ luận trong nƣớc và thế giới bãn chất cũa chế đ ộ “thƣ̣c dân 

mới”, tƣ́c là phãi dùng đến đ ội quân viê̂n chinh cũa chính nƣớc Mŷ tiến 

hành xâm lƣợc để cứu thua . 

* 

* * 

Nhìn lại 11 năm, tƣ̀ năm 1954 đến năm 1965, trƣớc khi Mŷ đƣa quân 

viê̂n chinh trƣ̣c tiếp xâm lƣợc miền Nam , Nam Bộ hầu nhƣ dƣ̣a vào sƣ́c 

mình là chính để chống lại các chiến lƣợc chiến thuật của Mỹ và chính 

quyền Sài Gòn hòng khuất phục nhân dân miền Nam dƣới chế đ ộ phát xít 

của chúng. 

Có một số cột mốc đặc biệt nỗi bật sau: 

1. Cuộc đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève hòa bình , thống 

nhất Tỗ quốc kéo dài 2 năm; rồi trãi qua giai đoạn hiễm nghèo vì chiến 

dịch tố c ộng, diệt cộng cũa chính quyền Sài Gòn , nhân dân miền Nam đâ 

kiên trì chịu đƣ̣ng đễ tìm ra con đƣờng cƣ́u mình , cƣ́u nƣớc . Tƣ̀ vû 

trang tƣ̣ vệ tiến lên vû trang có tỗ chƣ́c nhất định , phong trào nỗi dậy ỡ 

miền Nam , đặc biệt ỡ Nam  Bộ, đâ là cơ sỡ thƣ̣c tiê̂n cho n ội dung Đề 

cƣơng cách mạng miền Nam (1956); và sau này là Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng lần thƣ́ 15 về phong trào cách mạng miền Nam ,  
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đặc biệt là tƣ tƣỡng chĩ đạo cũa Chũ tịch Hồ C hí Minh cho Xứ ủy Nam 

Bộ thông qua các đại biễu Xƣ́ ũy Nam B ộ dƣ̣ H ội nghị Trung ƣơng 15 

(1959). 

Tƣ̀ tƣ tƣỡng chĩ đạo sắc são đó , đâ nỗ ra cu ộc Đồng khỡi vî đại trên 

toàn Nam Bộ năm 1960. 

2. Đồng khởi , nỗi dậy giành quyền làm ch ủ từng phần của nông dân 

dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa Đãng ỡ nông thôn Nam B ộ là m ột sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ 

chƣa tƣ̀ng có , chƣa ai hình dung nỗi , vì trƣớc đó phong trào cách mạng 

miền Nam gặp vô vàn khó khăn tƣỡng chƣ̀ng không thễ gƣợng dậ y đƣợc . 

Đồng khởi Nam Bộ thƣ̣c sƣ̣ là một cuộc khỡi nghîa cách mạng với đầy đũ ý 

nghĩa của nó : tƣ̀ tay không , lại không có cơ h ội thuận lợi nhƣ Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, mà chỉ trong thời gian ngắn , phong trào cách mạng 

đã tạo bƣớc thay đổi lớn trong so sánh lực lƣợng bằng sức mạnh của quần 

chúng cách mạng tại chỗ , bằng sƣ̣ sáng tạo , thần kỳ , bằng khí phách anh 

hùng tuyệt vời của quân dân Nam B ộ. Xƣ́ ũy , sau là Trung ƣơng Cục 

miền Nam , cùng các liên tĩnh ũy , tỉnh ủy điều hành sự phối hợp của các 

mũi tiến công chính trị , vũ trang , binh vận rất nhịp nhàng , rất hiệu quã 

mà sau này trở thành “phƣơng châm hai chân , ba mûi giáp công trên ba 

vùng chiến lƣợc” của cách mạng miền Nam trong toàn b ộ cuộc kháng 

chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc . 

Đồng khởi, chiến thắng Tua Hai , tiếp sau đó là sƣ̣ ra đời cũa Mặt trận 

dân tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam với chƣơng trình 10 điễm hợp lý , 

hợp tình, dƣới ánh sáng cũa Nghị quyết Đại h ội Đãng lần thƣ́ III , Nam Bộ 

đâ cùng miền Nam thƣ̣c hiện chiến tranh cách mạng , tiến công địch và tiến 

công liên tục , với tinh thần đ ộc lập , tƣ̣ chũ , tƣ̣ lƣ̣c tƣ̣ cƣờng , mỡ ra m ột 

bƣớc ngoặt, một thời kỳ mới cho cách mạng miền Nam. 

Mỹ - Diệm bị bất ngờ về quy mô và tính chất quần chúng r ộng râi 

của cu ộc Đồng khỡi , cuộc nỗi dậy r ộng lớn đâ dồn chúng vào thế bị 

động ngay trong lúc chế đ ộ Sài Gòn đã đạt đƣợc m ột số  thành tựu về 

kinh tế và ngay lúc chúng tƣỡng rằng thế lƣ̣c cách mạng đâ cạn kiệt . 

Qua Đồng khỡi , hệ thống cai trị cũa chính quyền Sài Gòn ỡ nông thôn 

sụp đổ từng mảng . 
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3. Tuy nhiên, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã thấy đƣợc thế thất bại cũa 

chúng và tổ chức tiến hành rất nhanh , rất quyết liệt cu ộc phãn kích mệnh 

danh là chiến lƣợc “chống nỗi dậy”. 

Đễ cƣ́u nguy cho chế đ ộ Sài Gòn , chống lại cu ộc chiến tranh du 

kích (tƣỡng giống nhƣ đâ d iê̂n ra ỡ Malaysia , Philippines ), Mỹ đã huy 

động nhƣ̂ng b ộ óc mà chúng tự cho là “b ộ óc tinh anh” nhất từ Mỹ , tƣ̀ 

Anh, Malaysia , Philippines ... để bày mƣu tính kế , sƣ̃ dụng toàn b ộ sƣ́c 

mạnh của b ộ máy quân sự khổng lồ của chế đ ộ Sài Gòn (10 sƣ đoàn 

quân chính quy , cùng với lực lƣợng bảo an , dân vệ , cảnh sát , mật vụ 

các loại ) thƣ̣c hiện hàng loạt chiến dịch quân sƣ̣ cƣ̣c kỳ tàn bạo với vû 

khí , phƣơng tiện chiến tranh tối tân là trƣ̣c thăng , xe bọc th ép lội nƣớc , 

tàu nhỏ trên sông , đồng thời với “Quốc sách ấp chiến lƣợc” rất thâm 

độc, gom dân , đánh bật lƣ̣c lƣợng cách mạng ra khõi dân , bóp chết cu ộc 

nỗi dậy hòng giƣ̂ đƣợc chế đ ộ chống c ộng Ngô Đình Diệm - Ngô Đình 

Nhu. Trong giai đoạn này , cách mạng miền Nam đã trải qua những thử 

thách mới rất gay gắt . 

Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua chiếm đất giành dân, trong cuộc “Chiến 

tranh đặc biệt” này, Mỹ có hai nhƣợc điểm không thể khắc phục đƣợc: 

Một là, cái “nền chính trị” cơ bản của cu ộc chiến tranh cũa Mŷ không 

thễ có đƣợc vì bãn chất phi nghîa cũa chính sách xâm lƣợc Mŷ và tính chất 

tay sai bán nƣớc phát xít , độc tài , vô nhân đạo cũa chính quyền Sài Gòn - 

tay sai cũ a Mŷ. Đó là chô̂ yếu tuyệt đối không thễ nào khắc phục đƣợc cho 

nên Mŷ phãi tiến hành chiến tranh mà không dám tuyên chiến. 

Hai là , trong quá trình tạo thế , tạo lực để giành ƣu thế chiến thắng , 

Mỹ chỉ mạnh về vũ khí , hỏa lực , phƣơng tiện chiến tranh , mà không có 

sƣ̣ đồng thuận cũa xâ h ội về chính trị và tinh thần ; tƣ̀ đó , mặc dù bắt 

đƣợc nhiều thanh niên đƣa vào quân đ ội Sài Gòn , nhƣng Mŷ không thễ 

tạo đƣợc “con ngƣời cầm súng” có đủ tin h thần và ý chí thƣ̣c hiện mƣu 

đồ cũa đế quốc Mŷ là “nắm chặt Nam Việt Nam làm chốt chặn chũ 

nghĩa c ộng sãn ỡ Đông Nam Á mà không cần sƣ̃ dụng đến quân viê̂n 

chinh Mŷ” . 
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Sau thời gian giằng co với chính quyền Sài Gòn và c hịu nhiều tổn thất 

có nơi rất nặng nề trong thế tƣơng quan lực lƣợng quá chênh lệch , lƣ̣c 

lƣợng giãi phóng đâ mƣu trí , sáng tạo, dũng cảm tìm đƣợc cách đánh trả 

các chiến thuật tinh vi , thâm độc cũa chúng , giành lại thế c hủ đ ộng trên 

chiến trƣờng, chiếm dần thế thƣợng phong. 

Trƣớc sƣ́c ép cũa phong trào đấu tranh cã ỡ nông thôn và đô thị , của ba 

mũi giáp công trên ba vùng chiến lƣợc , Mỹ đã thấy nguy cơ bị thua trong 

chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt”. 

4. Cuộc đão chính Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu năm 1963 do Mŷ 

tiến hành với mộng tƣỡng tìm nhóm tay sai mới, có “vốn chính trị” khá hơn 

“con ngƣ̣a đang thua” là gia đình họ Ngô, nhằm chiến thắng cộng sãn trong 

khuôn khỗ “Chiến tranh đặc biệt”. Thế nhƣng vấn đề cơ bãn là các mối mâu 

thuâ̂n nội tại cũa chế đ ộ Sài Gòn, Mỹ không những không giải quyết đƣợc 

mà mâu thuẫn ngày càng phát triển gay gắt hơn : đó là mâu thuâ̂n giƣ̂a Mŷ 

với tay sai Mŷ , mâu thuâ̂n giƣ̂a các nhóm tay sai với nhau , phát triển trên 

cái nền mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam với chính 

sách xâm lƣợc của đế quốc Mỹ và bản chất phản dân , bán nƣớc của chính 

quyền Sài Gòn. 

Sƣ̣ xung đột nỗ ra do mâu thuâ̂n n ội bộ giƣ̂a Mŷ và chính quyền 

Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu , trong thƣ̣c tế đâ tạo m ột sƣ́c hũy hoại 

rất lớn về phía địch : cuộc đão chính ngày 1-11-1963 không nhƣ̂ng đâ diệt 

trƣ̀ nhƣ̂ng tên đầu sõ phãn đ ộng nhất cũa chế đ ộ Sài Gòn , triệt hạ chế đ ộ 

độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm , đại biễu cũa thế lƣ̣c phong kiến phục 

thù giai cấp , mà còn phá lỏng , phá rã từng mảng hệ thống cai trị do Mỹ 

dày công xây đắp trong nhiều năm . Thời cơ mới đâ thúc đẫy phong trào 

đô thị , phong trào nông thôn đạt nhƣ̂ng bƣớc phát triễn chƣa tƣ̀ng thấy , 

cán cân so sánh lực lƣợng giữa cách mạng và phản cách mạng thay đổi 

nhanh chóng . Lƣ̣c lƣợng giãi phóng ngày càng phá t triễn về số lƣợng , 

tập hợp đƣợc hầu hết mọi tầng lớp xâ h ội vào m ột mặt trận yêu nƣớc 

chống Mŷ , nâng cao về chất lƣợng , về trình đ ộ chính trị , quân sƣ̣ , trong 

lúc đó lực lƣợng tƣơng ứng của chế đ ộ Sài Gòn ngày càng s uy sụp , có 

nguy cơ tan râ lớn . 
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Rõ ràng sau 11 năm đọ sƣ́c với nhân dân miền Nam, nhất là thời gian 5 

năm tƣ̀ năm 1961 đến năm 1965 Mỹ đã thua trong cu ộc “Chiến tranh đặc 

biệt”, một hình thái chiến tranh trong chiến lƣợc toàn cầu c ủa Mỹ, cũng là 

một cuộc chiến tranh mà Mŷ chƣa tƣ̀ng gặp ỡ đâu. 

5. Nhƣ vậy , trong thời gian 11 năm, Nam Bộ đƣơng đầu với chính 

sách, thủ đoạn xâm lƣợc, phản động cũa Mŷ và chính quyền Sài Gòn (trong 

đó có 5 năm chống lại “Chiế n tranh đặc biệt” ), chủ yếu chỉ bằng lực lƣợng 

của quân dân Nam Bộ, với một số cán bộ khung cũa miền Bắc chi viện . Lƣ̣c 

lƣợng cách mạng cũa Nam B ộ đâ đƣ́ng lên tƣ̀ đôi chân cũa chính mình , 

bằng sƣ́c cũa chính mình là chũ yếu, dƣới sƣ̣ chĩ đạo cũa Trung ƣơng Đãng, 

Xƣ́ ũy Nam Bộ, Trung ƣơng Cục miền Nam. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Ủy viên Bộ Chính trị Lê Duẩn, Trƣờng Chinh, Phạm Văn Đồng, 
Võ Nguyên Giáp... tại Hội nghị chính trị đặc biệt, tháng 3-1964 

Nguồn: Lê Duẩn - Một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tƣ duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam 

 (Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002. 

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ông Lê Duẩn, Trƣờng Chinh và các Ủy viên Bộ Chính trị 

họp bàn về Chiến dịch Đắc Tô, năm 1967 

Nguồn: Lê Duẩn - Một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tƣ duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam 
(Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002. 
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Giai đoạn thứ ba 

 ĐÁNH BẠI MỘT BƯỚC 
 CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ  

 CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 
 

CHƯƠNG SÁU 

ĐÁNH BẠI HAI CUỘC PHẢN CÔNG 

CHIẾN LƢỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 
 (giữa năm 1965 đến năm 1967) 

 

 
Bối cảnh quốc tế v|o giữa thập niên 60 thế kỷ XX diễn biến phức 

tạp, vừa có thêm thuận lợi, vừa có khó khăn mới cho cuộc kh{ng 

chiến chống Mỹ, cứu nƣớc của Việt Nam. 

Liên Xô: Từ Đại hội XX (1956), lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên 

Xô chủ trƣơng “cùng tồn tại hòa bình” với c{c nƣớc tƣ bản chủ 

nghĩa. Vì vậy trƣớc năm 1964, Liên Xô tuy ủng hộ phong tr|o giải 

phóng d}n tộc thế giới, nhƣng vẫn l| một quan s{t viên trƣớc 

những diễn biến ở Việt Nam1. Th{ng 10-1964, Brejnev lên l|m Bí 

thƣ thứ nhất Ban Chấp h|nh Trung ƣơng Đảng Cộng sản Liên Xô, 

tạo một bƣớc ngoặt trong đời sống chính trị của Liên Xô v| trong 

chính s{ch của Liên Xô đối với Việt Nam, nhiệt tình ủng hộ cuộc 

kh{ng chiến của Việt Nam chống Mỹ, d|nh cho Việt Nam sự giúp  

___________ 

1. Ilya V.Gaiduk: Liên bang Xôviết và chiến tranh Việt Nam, Nxb. Công an 

nh}n d}n, H| Nội, 1988, tr. 28. 
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đỡ to lớn v| có hiệu quả, nhƣng muốn Việt Nam đi v|o thƣơng 

lƣợng với Mỹ trong khi điều kiện chƣa chín muồi1. 

Trung Quốc: Vẫn giúp Việt Nam kh{ng chiến chống Mỹ, mặc dù 

cuộc c{ch mạng văn hóa (từ giữa năm 1966) g}y nhiều khó khăn 

trong nội bộ Trung Quốc. 

“Mặc dù sự bất đồng ý kiến s}u sắc về quan điểm giữa đôi bên, 

cả Liên Xô v| Trung Quốc vẫn giúp đỡ chúng ta đầy đủ, có hiệu quả 

v| ng|y c|ng nhiều hơn”2. 

Sau khi Mỹ bắt đầu đổ qu}n viễn chinh v|o miền Nam Việt Nam, 

ng|y 30-3-1965, Trung Quốc ký với Liên Xô một nghị định thƣ đồng 

ý để h|ng viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam đƣợc qu{ cảnh qua lãnh 

thổ Trung Quốc3. 

Pháp: Từ năm 1963, Tổng thống De Gaulle t{ch nƣớc Ph{p 

ng|y c|ng xa c{c chính s{ch của Mỹ: giảm dần sự tham gia của 

Ph{p v|o hai khối qu}n sự Bắc Đại T}y Dƣơng (NATO) v| Đông 

Nam [ (SEATO) do Mỹ dựng lên, thiết lập quan hệ ngoại giao với 

Cộng hòa nh}n d}n Trung Hoa (ng|y 27-1-1964), v.v.. Về vấn đề 

Đông Dƣơng, De Gaulle đề nghị triệu tập một hội nghị quốc tế 

(gồm c{c nƣớc đã tham gia Hội nghị Genève năm 1954), đòi qu}n 

nƣớc ngo|i phải rút khỏi Đông Dƣơng, chủ trƣơng trung lập hóa 

Đông Nam [. 

Lào: Ng|y 12-6-1962, Chính phủ liên hiệp d}n tộc th|nh lập do 

Suvanna Phuma (ph{i trung lập) l|m Thủ tƣớng, Suphanuvông 

(Mặt trận L|o yêu nƣớc) v| Phumi Nôsavẳn (ph{i hữu) l|m Phó 

Thủ tƣớng. 14 nƣớc tham dự Hội nghị quốc tế về L|o đã ký Hiệp 

định Genève ng|y 23-7-1962, cam kết tôn trọng nền độc lập v| 

trung lập của L|o. Riêng Mỹ sử dụng ph{i hữu để tiến h|nh chiến  

___________ 

1. Xem: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh - trực thuộc Bộ Chính trị: 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
quốc gia, H| Nội, 1995. 

2. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.26, tr. 615.  
3. Xem: Ilya V.Gaiduk: Sđd, tr. 74, 84. 
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tranh đặc biệt ở L|o. Ng|y 19-4-1964, Phumi Nôsavẳn l|m đảo 

chính, xóa bỏ Chính phủ liên hiệp d}n tộc, “cải tổ” Chính phủ 

Phuma nhằm loại bỏ những đại diện của Mặt trận L|o yêu nƣớc v| 

của ph{i trung lập yêu nƣớc, tiến h|nh những cuộc h|nh qu}n lấn 

chiếm vùng giải phóng kết hợp với việc m{y bay Mỹ ném bom ph{ 

hoại căn cứ địa của Mặt trận L|o yêu nƣớc, v| ngăn chặn sự chi viện 

từ miền Bắc v|o miền Nam Việt Nam bằng đƣờng Hồ Chí Minh 

trên lãnh thổ L|o. 

Campuchia: Chính phủ Sihanouk thực hiện chính s{ch trung 

lập, sẵn s|ng đặt quan hệ ngoại giao v| tiếp nhận viện trợ của mọi 

nƣớc, không tham gia bất cứ liên minh qu}n sự hay chính trị n|o 

với nƣớc ngo|i. 

Mỹ một mặt cung cấp phƣơng tiện cho tay ch}n nhằm lật đổ 

Chính phủ Sihanouk, mặt kh{c dùng viện trợ (30 triệu đôla mỗi 

năm) để lôi kéo Campuchia v|o quỹ đạo của “Thế giới tự do” do 

Mỹ đứng đầu. 

Nhận thấy Ph{i bộ viện trợ Mỹ ở Campuchia l| một tổ chức tình 

b{o gi{n điệp tr{ hình, chính phủ Sihanouk quyết định không nhận 

viện trợ của Mỹ nữa (ng|y 21-11-1963). 

Nhiều lần Chính phủ Vƣơng quốc Campuchia phản đối việc m{y 

bay Mỹ ném bom xuống c{c l|ng mạc Campuchia nằm dọc biên giới 

với Nam Việt Nam v| việc qu}n S|i Gòn tiến s}u h|ng kilômét v|o 

lãnh thổ Campuchia. Ng|y 3-5-1965, Vƣơng quốc Campuchia quyết 

định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. 

Trong bối cảnh quốc tế nhƣ trên, Đảng v| Chính phủ Việt Nam 

D}n chủ Cộng hòa chủ trƣơng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối 

ngoại v| đấu tranh ngoại giao, chủ động công bố lập trƣờng (4 

điểm, 5 điểm), tăng cƣờng tiếp xúc công khai v| bí mật giữa Việt 

Nam với nhiều nƣớc trên thế giới, tỏ rõ chính nghĩa v| thiện chí 

của Việt Nam, góp phần hình th|nh trên thực tế một mặt trận nh}n 

d}n to|n thế giới trong đó có nh}n d}n Mỹ ủng hộ Việt Nam 

chống x}m lƣợc Mỹ. 
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I. ĐẾ QUỐC MỸ LEO THANG VÀ MỞ RỘNG CHIẾN 

TRANH Ở VIỆT NAM 

 
 

NGUYỄN CHÍ THANH 
Đại tƣớng (1959) 

Bí thƣ Trung ƣơng Cục miền Nam (1965 - 1967) 

Chính ủy quân Giải phóng miền Nam Việt Nam 

Giữa năm 1965, chiến lƣợc 

“Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ 

đã đƣợc đẩy đến mức cao  

nhất nhƣng có nguy cơ ph{ 

sản ho|n to|n. Nguy cơ hiện 

rõ trên cả hai mặt, “qu}n lực 

Việt Nam Cộng hòa đã không 

còn đủ sức chiến đấu, chế độ 

S|i Gòn đã thất bại”1, nhƣ thừa 

nhận của chính Bộ trƣởng Bộ 

Quốc phòng Mỹ McNamara 

trong b{o c{o trƣớc Nh| 

Trắng v| Quốc hội Mỹ sau 

chuyến đi khảo s{t tại miền Nam Việt Nam. Đại tƣớng 

Westmoreland nhận xét cụ thể hơn nữa: H| Nội đã khuynh đảo 

Nam Việt Nam. Chính phủ S|i Gòn sắp sụp đổ. H|nh qu}n cấp 

trung đo|n của Việt cộng có thể ở cả bốn qu}n khu, h|nh qu}n 

cấp tiểu đo|n ở khắp c{c tỉnh. Tỷ lệ so s{nh giữa Việt Nam Cộng 

hòa v| Việt cộng đã đảo ngƣợc, bất lợi cho đồng minh. Không tin 

l| qu}n đội Việt Nam Cộng hòa có thể chống đỡ đƣợc2. Ngay từ 

cuối năm 1964 đầu năm 1965, McNamara đã nhận ra “tình hình 

chính trị v| qu}n sự (của chế độ S|i Gòn) ở Nam Việt Nam xấu đi 

nhanh chóng... Nam Việt Nam dƣờng nhƣ đang trên bờ vực của 

sự sụp đổ ho|n to|n”3. Trong điện gửi Johnson ng|y 6-1-1965, Đại 

___________ 

1. Ban Tổng kết chiến tranh B2 (Bộ Quốc phòng): Quá trình cuộc chiến 

tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - ngụy trên 

chiến trƣờng B2, 1984, tr. 133. 

2. Xem: Westmoreland: Tƣờng trình của một quân nhân, Sđd. 

3. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học 

về Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1995, tr. 175. 
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tƣớng Maxwell Taylor (lúc đó l| Đại sứ Mỹ ở miền Nam) cũng nhận 

định: “Chúng ta (tức Mỹ) hiện đang trên con đƣờng thất bại”, nếu 

“không có h|nh động tích cực n|o v|o lúc n|y có nghĩa l| chấp nhận 

sự thất bại trong một tƣơng lai rất gần”. Ng|y 14-7- 1965, Cabot 

Lodge đƣợc cử sang l|m đại sứ thay cho Taylor. 

Tuy thừa nhận sắp thua nhƣng bản chất hiếu chiến của những 

nh| cầm quyền Mỹ vẫn không thay đổi. Johnson tuyên bố: “Tôi sẽ 

không phải l| Tổng thống để mất Đông Nam [ (v|o tay cộng sản) 

nhƣ trƣờng hợp Trung Hoa”, “sẽ không để mất Việt Nam”. 

Sau khi trúng cử Tổng thống Mỹ (th{ng 11-1964), Johnson công 

khai tuyên bố: “Mỹ phải có mặt ở Nam Việt Nam vì nƣớc bạn yêu 

cầu, vì phải giữ cam kết 10 năm trƣớc đ}y, vì an ninh của bản th}n 

nƣớc Mỹ v| hòa bình ở ch}u [” (thông điệp đầu năm 1965)1. 

Cuộc chiến tranh x}m lƣợc trực tiếp của Mỹ không chỉ khung ở 

Nam Việt Nam m| mở rộng ra cả miền Bắc bằng cuộc chiến tranh 

ph{ hoại bằng không qu}n, hải qu}n của Mỹ2. 

___________ 

1. Ban Tổng kết chiến tranh B2 (Bộ Quốc phòng): Quá trình cuộc chiến 
tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - ngụy trên 
chiến trƣờng B2, 1984, tr. 133. 

2. Mỹ cho ném bom xuống c{c mục tiêu qu}n sự v| kinh tế, c{c cầu 
đƣờng, v.v. hòng ép miền Bắc phải ngƣng chi viện sức ngƣời, sức của cho 
cuộc kh{ng chiến trong Nam v| đ|m ph{n với Mỹ trên thế yếu (The 
Pentagon Papers, Nxb. Bantam Book, tr. 394). 

Năm 1970, Quốc hội Mỹ b{c bỏ Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ bằng một 
nghị quyết kh{c; cho rằng, Tổng thống v| ng|nh H|nh ph{p đã lừa dối 
Quốc hội v| lợi dụng nghị quyết đó để mở rộng chiến tranh Việt Nam. 

Về ý định, khả năng cụ thể của không qu}n Mỹ trong cuộc chiến 
tranh ph{ hoại ở miền Bắc nhƣ thế n|o, lúc bấy giờ trong dƣ luận đã 
xuất hiện cụm từ “đẩy miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đ{”. Xem Tổng Cục 
chính trị: Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị quân đội nhân dân Việt 
Nam, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, tr. 427, đã đăng dẫn lời của tƣớng 
Curtis Emerson LeMay - Tham mƣu trƣởng không qu}n Mỹ, ng|y 6-5-1964 
“răn đe” miền Bắc: “Bằng không qu}n chúng ta có thể đạt đƣợc bất kỳ mục 
tiêu n|o trên thế giới n|y; Bắc Việt Nam hãy sờ lên g{y, nếu không chúng ta 
sẽ ném bom t|n ph{ tan hoang, đẩy miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Dƣới 
bom đạn Mỹ, Bắc Việt Nam không chịu nổi vài tuần”. 
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Để hạn chế sự phản đối của dƣ luận thế giới, của phe xã hội 

chủ nghĩa v| của chính nh}n d}n Mỹ, Johnson chỉ thị tiến h|nh 

c{c chủ trƣơng n|y từng bƣớc (từ thấp lên cao) v| không cho 

thông b{o rộng rãi, thậm chí có lúc nói dối rằng không có chủ 

trƣơng mới n|o cả. 

Thực ra việc Mỹ hóa cuộc chiến tranh ở Việt Nam l| một điều 

Mỹ muốn tr{nh, vì tr{i với thủ đoạn “giấu mặt” của chủ nghĩa 

thực d}n mới v| tr{i với b|i học xƣơng m{u m| c{c tƣớng t{ Mỹ 

đã rút ra từ chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 l|: “phải cố 

tr{nh một cuộc chiến tranh trên bộ kh{c ở ch}u [”1. Nh| Trắng 

v| Lầu Năm Góc đã phải thừa nhận rằng, có những điều vƣợt ra 

ngo|i dự tính của Mỹ, nhƣng không còn c{ch n|o kh{c, hoặc phải 

chịu “mất” miền Nam Việt Nam, hoặc Mỹ phải sử dụng phƣơng 

{n “lộ mặt”, tin chắc trên chiến trƣờng Việt Nam qu}n viễn chinh 

Mỹ sẽ đảo ngƣợc thế cờ2. 

Vừa leo thang v| mở rộng chiến tranh, Mỹ vừa đẩy mạnh hoạt 

động tuyên truyền nhằm lừa dối dƣ luận thế giới v| xoa dịu phong 

tr|o phản đối chiến tranh của nh}n d}n Mỹ. 

“Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ” m| Johnson yêu cầu Quốc hội Mỹ 

thông qua năm 1964 đã mở đƣờng cho bƣớc chuyển chiến lƣợc 

mới n|y. Ng|y 26-2-1965, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tung ra s{ch 

trắng nhan đề Xâm lƣợc từ miền Bắc3 để biện minh cho việc Mỹ đổ 

qu}n v|o miền Nam v| ném bom miền Bắc. Ng|y 27-2-1965, đại 

diện Mỹ tuyên bố tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng: Nếu  

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu Lầu Năm Góc), Sđd, tr. 382. Trong 

chiến tranh Triều Tiên, Mỹ có hơn 140.000 lính chết v| bị thƣơng. 

2. Trong b{o c{o ng|y 1-9-1965, Westmoreland dự kiến một trong 

những khả năng có thể xảy ra l| “cộng sản đầu h|ng” sau cuộc phản 

công chiến lƣợc đầu tiên của Mỹ. 

3. Aggression from the North. 
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miền Bắc chấm dứt x}m lƣợc miền Nam, Mỹ sẽ rút hết qu}n Mỹ 

về nƣớc. 

Thi h|nh s{ch lƣợc “C{i gậy v| củ c| rốt”, ng|y 8-4-1965 Johnson 

tuyên bố ở Baltimore (bang Maryland, Mỹ) rằng, Mỹ sẵn s|ng đ|m 

ph{n với Việt Nam D}n chủ Cộng hòa m| không đặt bất cứ điều kiện 

tiên quyết n|o; rằng, Mỹ sẽ t|i trợ 1 tỷ đôla cho chƣơng trình ph{t 

triển kinh tế của c{c nƣớc trong lƣu vực sông Mê Kông m| miền Bắc 

Việt Nam có thể tham gia1. 

Nhận rõ }m mƣu xảo quyệt của Mỹ, hai ng|y sau, trên diễn 

đ|n Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Đế quốc Mỹ phải 

tôn trọng Hiệp định Giơnevơ, phải rút khỏi miền Nam Việt Nam, 

phải chấm dứt ngay những cuộc tiến công v|o miền Bắc. Đó l| 

biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Việt Nam, 

để thực hiện Hiệp định Giơnevơ năm 1954, để bảo vệ hòa bình 

của c{c nƣớc ở Đông Dƣơng v| Đông Nam [. Không có giải ph{p 

n|o kh{c. Đó l| c}u trả lời của nh}n d}n v| Chính phủ ta cho đế 

quốc Mỹ”2. 

Tiếp theo việc đƣa hai tiểu đo|n lính thủy đ{nh bộ đến Đ| Nẵng 

th{ng 3-1965, ng|y 17-7-1965, Tổng thống Mỹ Johnson ra quyết định 

“vƣợt qua ngƣỡng cửa chính thức bƣớc v|o cuộc chiến tranh trên 

bộ”, lần lƣợt đƣa thêm 44 tiểu đo|n chiến đấu Mỹ v|o miền Nam 

Việt Nam thay “Chiến tranh đặc biệt” bằng “Chiến tranh cục bộ” - 

loại hình thứ hai trong ba loại hình chiến tranh của chiến lƣợc “phản 

ứng linh hoạt”. 

“Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam có mấy đặc điểm 

sau: Qu}n viễn chinh Mỹ trực tiếp tham chiến thay qu}n đội S|i Gòn,  

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu Lầu Năm Góc), Nxb. Bantam Book, 

tr. 388. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, tr. 433. 
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trở th|nh lực lƣợng t{c chiến chủ chốt trên chiến trƣờng, đồng thời 

tạo điều kiện ổn định chính quyền, củng cố qu}n đội S|i Gòn, ra sức 

tập hợp, x}y dựng c{c lực lƣợng chống ph{ c{ch mạng. Vũ khí, 

phƣơng tiện chiến tranh tối t}n của Mỹ đƣợc qu}n viễn chinh Mỹ sử 

dụng theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Mỹ, dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của 

Lầu Năm Góc. Huy động qu}n một số nƣớc “đồng minh” Mỹ tham 

gia nhằm kho{c cho cuộc chiến tranh của Mỹ tính chất quốc tế, che 

giấu bộ mặt x}m lƣợc của Mỹ. 

Cuộc chiến tranh từ chỗ dựa v|o lực lƣợng qu}n đội chính quyền 

S|i Gòn l| chủ yếu đã ph{t triển th|nh một cuộc chiến tranh dựa v|o 

hai lực lƣợng chiến lƣợc l| qu}n đội viễn chinh Mỹ v| qu}n đội chính 

quyền S|i Gòn. 

Ng|y 17-7-1965, Johnson cũng thông qua chiến lƣợc qu}n sự 

“Tìm v| diệt” v| kế hoạch “Ba giai đoạn” do tƣớng Westmoreland - 

tƣ lệnh MACV đề nghị: 

- Giai đoạn 1: Sẽ chặn c{c bƣớc tiến của cộng sản để “tr{nh thua 

trận”. Giai đoạn n|y sẽ kéo d|i tới ng|y 31-12-1965. 

- Giai đoạn 2: Bao gồm việc tấn công c{c lực lƣợng cộng sản v| mở 

rộng chƣơng trình bình định nhằm “gi|nh tr{i tim v| khối óc” của 

nông d}n Nam Việt Nam. Chƣơng trình n|y sẽ kéo d|i từ ng|y 1-1 

tới ng|y 30-6-1966. 

- Nếu cộng sản không đầu h|ng, giai đoạn 3 sẽ đƣợc đƣa v|o để 

“ph{ tan hay l|m mất hiệu quả của c{c đơn vị có tổ chức còn lại của 

Việt cộng v| c{c khu của chúng”. Giai đoạn n|y sẽ kéo d|i từ ng|y 1-

7-1966 tới tận ng|y 31-12-1967. 

Về cơ cấu lực lƣợng, khi đƣa qu}n v|o chiến trƣờng Việt Nam, 

giới qu}n sự Mỹ sử dụng những phƣơng tiện, kỹ thuật, chiến 

thuật tối t}n để tiêu diệt đối phƣơng nên cấp số qu}n của c{c 

qu}n binh chủng kỹ thuật l| cấp số cao nhất của qu}n đội Hoa Kỳ 

(nhƣ cấp số không qu}n đƣợc n}ng th|nh không lực, hải qu}n có 

lực lƣợng tƣơng đƣơng một hạm đội, trong đó một nửa ở ngo|i  
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khơi chung với hạm đội 7, thủy qu}n lục chiến có cấp số một 

qu}n đo|n...)1. 

Do không núp đƣợc dƣới l{ cờ Liên hợp quốc nhƣ trong chiến 

tranh Triều Tiên (1950-1953), Mỹ phải vận động c{c chính phủ đồng 

minh của Mỹ ở khắp năm ch}u lục, nhƣng thực tế chỉ có 5 Chính phủ 

đƣa qu}n tham chiến:  

Năm 1965: 28.500 ngƣời 

Năm 1968: 65.905 ngƣời 

Năm 1969: 70.220 ngƣời (cao nhất). 

Trong số trên, cao nhất có Nam Triều Tiên (48.869 ngƣời)2, 

Australia (7.672 ngƣời)3, Th{i Lan (11.869 ngƣời, v|o chiến trƣờng 

cuối năm 1968). Philippines gửi một tiểu đo|n công binh 2.000 ngƣời, 

New Zealand4 gửi đội ph{o binh 600 ngƣời. 

Về chỉ huy, Tổng thống Mỹ Johnson chỉ thị cho Bộ trƣởng Bộ 

Quốc phòng McNamara tiến h|nh hoạt động “chuyển lại”5, theo đó 

Lầu Năm Góc l| cơ quan chỉ huy to|n bộ cuộc chiến tranh ở Việt 

Nam. Đến cuối năm 1965, Lầu Năm Góc đã chấp thuận đề nghị của 

Westmoreland n}ng MACV th|nh một Bộ Tƣ lệnh lục qu}n, hải 

qu}n, không qu}n. 

Đầu năm 1966, Mỹ đã ho|n tất việc tổ chức hệ thống chỉ huy 

qu}n sự ở Việt Nam (trong đó có Bộ Tƣ lệnh dã chiến 2 đóng tại  

___________ 

1. Số lƣợng qu}n viễn chinh Mỹ qua Việt Nam tăng lên từng năm 

nhƣ sau: 

Cuối năm 1965: 184.310 ngƣời 

Cuối năm 1966: 385.000 ngƣời 

Cuối năm 1967: 485.000 ngƣời 

Cuối năm 1968: 537.000 ngƣời 

Th{ng 4-1969: 541.000 ngƣời (cao nhất). 

2, 3. Theo t|i liệu Ban Tổng kết chiến tranh B2 (Bộ Quốc phòng): Quá 

trình cuộc chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - 

ngụy trên chiến trƣờng B2, Sđd. 

4. New Zealand tức T}n T}y Lan - BT. 

5. “Chuyển lại” (Switch back) l| thuật ngữ chỉ việc giới qu}n sự Mỹ 

gi|nh quyền chỉ huy to|n bộ cuộc chiến tranh ở Việt Nam. 
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Biên Hòa, chỉ huy lực lƣợng Mỹ ở Nam Bộ) v| hệ thống hậu cần về 

cơ bản đ{p ứng đƣợc yêu cầu chính của 20 vạn qu}n viễn chinh. 

Song song với việc qu}n chiến đấu Mỹ v|o chiến trƣờng Nam 

Việt Nam, qu}n S|i Gòn tiếp tục đƣợc tăng cƣờng cả qu}n số lẫn 

trang bị, từ 630.000 ngƣời cuối năm 1964 lên 818.000 ngƣời năm 1968 

(tăng 53%)1. 

Trên chiến trƣờng Nam Bộ, Mỹ x{c định đồng bằng sông Cửu 

Long l| địa b|n chủ yếu của chƣơng trình bình định, miền Đông l| 

địa b|n chủ yếu của chiến lƣợc “tìm v| diệt”. Trên tinh thần đó, 

lấy S|i Gòn l|m trung t}m, qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn hình th|nh 

thế bố trí chiến lƣợc, trong đó qu}n S|i Gòn chủ yếu l|m nhiệm vụ 

bình định giữ phía sau, qu}n Mỹ v| “đồng minh” l|m nhiệm vụ 

“tìm v| diệt”, hƣớng chủ yếu l| rừng núi Đông Nam Bộ v| tỉnh 

Long An l| địa b|n tiếp gi{p đồng bằng. Sau đó còn một mũi “thọc 

s}u” cấp sƣ đo|n của Mỹ xuống chiến trƣờng Mỹ Tho, Bến Tre. 

Riêng Cực Nam Trung Bộ l| cầu nối đƣờng mòn Hồ Chí Minh v|o 

Nam Bộ thì chiến lƣợc “tìm v| diệt” v| “bình định” đƣợc tiến 

h|nh song song. Nói chung, đối với Nam Bộ, Mỹ ƣu tiên tập trung 

phƣơng tiện kỹ thuật v| chiến thuật đ{nh ph{ vùng đồng bằng 

sông Cửu Long. 

Công cuộc “bình định” đƣợc coi l| “một cuộc chiến tranh 

kh{c” m| theo ý đồ l}u d|i sẽ dẫn đến mục tiêu bao trùm l| thực 

hiện chủ nghĩa thực d}n mới của Mỹ, nhƣng lúc đầu Mỹ rất xem 

thƣờng, ỷ v|o thế {p đảo qu}n sự khi ồ ạt đƣa qu}n chiến đấu 

v|o chiến trƣờng triển khai chiến lƣợc “tìm v| diệt”. Chỉ sau đó, 

khi đã nếm thất bại trong cuộc phản công mùa khô 1965-1966, Mỹ 

mới thấy đ}y l| một thiếu sót, v| đã n}ng “bình định” lên ngang  

___________ 

1. Theo Ban Tổng kết chiến tranh B2 (Bộ Quốc phòng): Quá trình cuộc 

chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - ngụy trên 

chiến trƣờng B2, Sđd. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

412 

 

“tìm v| diệt”, gọi l| chiến lƣợc “hai gọng kềm” (“tìm v| diệt” v| 

“bình định”) trong cuộc phản công mùa khô 1966-1967. 

Việc đƣa qu}n viễn chinh Mỹ ồ ạt v|o chiến trƣờng tự nó đã vạch 

trần tính chất x}m lƣợc của cuộc chiến tranh, nhƣng Mỹ phải ra sức 

cứu vãn chế độ S|i Gòn để duy trì chủ nghĩa thực d}n mới của Mỹ 

lúc n|y đã mất đi sự hấp dẫn v| vẻ h|o nho{ng của nó. 

II. XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG CHIẾN 

LƢỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 

Giữa những ng|y Mỹ bắt đầu đổ qu}n đội viễn chinh v|o miền 

Nam, Hội nghị Trung ƣơng lần thứ 11 (kho{ III) đã diễn ra trong c{c 

ng|y 25 đến ng|y 27-3-1965; Hội nghị nhận định: “...cuộc chiến tranh 

đặc biệt của chúng ở miền Nam đã đƣợc đẩy tới mức độ cao, bao gồm một số 

yếu tố của chiến tranh cục bộ; và chiến tranh đã vƣợt khỏi phạm vi miền 

Nam lan đến miền Bắc, trƣớc mắt dƣới hình thức ném bom, bắn phá bằng 

không quân”1. Hội nghị còn dự b{o: “rồi đây địch có thể đƣa thêm những 

đơn vị chiến đấu của Mỹ và của một số nƣớc chƣ hầu vào miền Nam ngày 

càng nhiều hơn”2, do đó “chúng ta phải hết sức cảnh giác và chuẩn bị sẵn 

sàng đối phó để có thể thắng địch nếu chúng biến chiến tranh ở miền Nam 

hiện nay thành chiến tranh cục bộ...”3. 

Từ ng|y 1 đến ng|y 9-3-1965, Mặt trận d}n tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam đã cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt 

trận L|o yêu nƣớc (Neo LaoHaksat), Cộng đồng xã hội bình d}n 

Campuchia (Sangkum Reastr Niyum) cùng 34 đo|n thể v| tổ 

chức kh{c tham dự Hội nghị Nh}n d}n Đông Dƣơng (họp tại 

Phnôm Pênh, Campuchia). Hội nghị lên {n Mỹ ph{ hoại Hiệp định 

Genève 1954 g}y ra chiến tranh x}m lƣợc Việt Nam, can thiệp vũ  

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.26, tr. 104. 

2, 3. Sđd, tr. 105. 
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trang v|o L|o v| }m mƣu x}m lƣợc Campuchia. Hội nghị khẳng 

định nh}n d}n ba nƣớc Đông Dƣơng phải đo|n kết chống kẻ thù 

chung l| đế quốc Mỹ. 

Ở miền Nam, ng|y 22-3-1965, Mặt trận d}n tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam ra Tuyên bố nêu rõ ý chí đ{nh đuổi đế quốc Mỹ để 

giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc; đồng thời khẳng định sẵn 

s|ng tiếp nhận mọi sự giúp đỡ, kể cả vũ khí v| mọi dụng cụ chiến 

tranh của bạn bè khắp năm ch}u. 

Ng|y 10-4-1965, ph{t biểu trƣớc Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nghiêm khắc lên {n đế quốc Mỹ v| chính quyền S|i Gòn đã 

“tiến h|nh một cuộc chiến tranh vô cùng t|n bạo,... đã g}y ra biết 

bao tang tóc cho đồng b|o ta ở miền Nam” v| “Từ mấy th{ng nay 

chúng lại điên cuồng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc nƣớc ta”1. 

Ngƣời khẳng định: “lúc n|y chống Mỹ, cứu nƣớc l| nhiệm vụ 

thiêng liêng nhất của mọi ngƣời Việt Nam yêu nƣớc. Dƣới sự 

lãnh đạo của Mặt trận d}n tộc giải phóng, ngƣời đại diện ch}n 

chính v| duy nhất của nh}n d}n miền Nam, đồng b|o v| chiến sĩ 

miền Nam anh hùng đang tiến lên gi|nh những thắng lợi ng|y 

c|ng to lớn để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. Qu}n v| d}n 

ta ở miền Bắc vừa hăng h{i thi đua x}y dựng chủ nghĩa xã hội, 

vừa anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, vừa hết lòng ủng hộ 

miền Nam”2. Ngƣời đề nghị Quốc hội: “nhiệt liệt ủng hộ bản 

Tuyên bố của Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam v| lời kêu 

gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”3. 

Trong c{c ng|y 10-6 v| 8-7-1965, Mặt trận d}n tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam lại ra tuyên bố phản đối Chính phủ Mỹ ra 

lệnh cho qu}n đội Mỹ trực tiếp tham chiến ở miền Nam, phản đối 

c{c Chính phủ Nam Triều Tiên, Australia, New Zealand gửi c{c 

đơn vị chiến đấu sang miền Nam Việt Nam. Tuyên bố nhấn mạnh:  

___________ 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, tr. 431, 434. 
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“Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam khi cần thiết sẽ 

không thể không kêu gọi những ngƣời con ruột thịt của miền Nam 

đã vì tôn trọng Hiệp định đình chiến m| tập kết ra miền Bắc phải xa 

miền Nam cả chục năm trời, nay trở về cầm súng giết giặc cứu nƣớc, 

cứu nh|... Mặt trận “tự gi|nh lấy quyền... kêu gọi qu}n đội miền Bắc 

v| c{c nƣớc bạn tình nguyện v|o miền Nam Việt Nam để chống lại 

sự x}m lƣợc của Mỹ” khi thấy cần thiết”1. 

Ng|y 20-7-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi kỷ niệm 

11 năm ký Hiệp định Genève nghiêm khắc lên {n Mỹ đã đƣa thêm 

h|ng vạn qu}n Mỹ v| qu}n Đồng minh v|o tăng cƣờng x}m lƣợc 

miền Nam v| dùng m{y bay đ{nh ph{ dã man miền Bắc nƣớc ta. 

Ngƣời cảnh c{o: “Bọn giặc Mỹ hòng dùng sức t|n bạo để khuất 

phục nh}n d}n Việt Nam ta, dọa nạt c{c d}n tộc Đông Dƣơng, 

Đông Nam [ v| trên thế giới. Nhƣng chúng đã lầm to”. Cuộc 

chiến đấu sẽ còn nhiều khó khăn, gian khổ {c liệt, Ngƣời kêu gọi 

“... đồng b|o miền Bắc v| đồng b|o miền Nam đo|n kết một lòng, 

kiên quyết chiến đấu, dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm 

hoặc l}u hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng 

lợi ho|n to|n”2. 

Việc Mỹ leo thang v| mở rộng chiến tranh khiến nhu cầu chi viện 

cho chiến trƣờng miền Nam trở nên vô cùng quan trọng. 

Th{ng 4-1965, Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng cử Phan Trọng Tuệ 

l|m Tƣ lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tƣ lệnh 559 phụ tr{ch tuyến giao 

thông chiến lƣợc chi viện cho miền Nam (còn gọi l| đƣờng Hồ Chí 

Minh hay đƣờng Trƣờng Sơn), Vũ Xu}n Chiêm l|m Phó Chính ủy, 

Võ Bẩm l|m Phó Tƣ lệnh. 

Hệ thống đƣờng 559 (gồm đƣờng dọc, đƣờng ngang, đƣờng 

nh{nh...) đƣợc mở rộng v| nối d|i không ngừng từ chủ yếu l| đi  

___________ 

1. Viện Lịch sử Đảng: Những sự kiện lịch sử Đảng, Sđd, t.3, tr. 347. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 11, tr. 470. 
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bộ v| gùi thồ đến hệ thống xe cơ giới kéo ph{o đi lại suốt tuyến v|o 

cả hai mùa1. Vũ khí, lƣơng thực, thuốc men... đƣợc đƣa v|o chiến 

trƣờng cho kịp trƣớc mùa khô 1965-1966. Từ cuối th{ng 9-1965, c{c 

Sƣ đo|n 325B, 320... đảm tr{ch việc đƣa qu}n từ miền Bắc “xẻ dọc 

Trƣờng Sơn đi cứu nƣớc”. 

Trên chiến trƣờng Nam Bộ v| Cực Nam Trung Bộ (B2), bên cạnh 

lực lƣợng chiến đấu v| lực lƣợng hậu cần qu}n sự còn có lực lƣợng 

thanh niên xung phong, xung kích phục vụ chiến đấu. Ph{t triển 

mạnh l| lực lƣợng thanh niên xung phong. Đại hội Đo|n Thanh niên 

nh}n d}n c{ch mạng Việt Nam lần thứ nhất ph{t động phong tr|o 

“Thanh niên xung phong” trong thanh niên miền Nam (1965). C{c 

Khu đo|n đều chỉ đạo c{c Tỉnh đo|n th|nh lập Đội Thanh niên xung 

phong tập trung v| tho{t ly. B| Rịa l| địa b|n chiến dịch đầu tiên của 

Miền (chiến dịch Bình Giã) sớm có “Đội Thanh niên xung phong 

chiến thắng Bình Giã”, mật danh C12.65 (th|nh lập th{ng 12-1965), 

qu}n số tƣơng đƣơng đại đội, ph{t triển th|nh liên đội, đa số l| nữ, 

rất gắn bó, phục vụ đắc lực cho Sƣ đo|n 5 chủ lực Miền, nhiều anh 

chị em hy sinh khi l|m nhiệm vụ. 

III. ĐÁNH BẠI HAI CUỘC PHẢN CÔNG CHIẾN LƢỢC 

MÙA KHÔ CỦA QUÂN MỸ - QUÂN SÀI GÒN 

1. Những trận đọ sức đầu tiên 

Trên chiến trƣờng Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ, chủ yếu khu 

vực trải từ Mỹ Tho lên miền Đông, số qu}n viễn chinh Mỹ trên dƣới 

245.000 ngƣời, qu}n S|i Gòn trên dƣới 520.000 ngƣời2. 

___________ 

1. Xem: Phan Trọng Tuệ: “Mùa mƣa Trƣờng Sơn 1965”, trong Xẻ dọc 

Trƣờng Sơn, Nxb. Giao thông Vận tải, H| Nội, 1985, tr. 86. 

2. Tổng cục Hậu cần: Tổng kết công tác hậu cần trên chiến trƣờng Nam Bộ - 

Cực Nam Trung Bộ (B2) trong kháng chiến chống Mỹ. So sánh lực lƣợng (số 

lƣợng lực lƣợng vũ trang tập trung) ta - địch trong thời kỳ Chiến tranh cục bộ 

1965: 1/4,2; 1966: 1/5,4; 1967: 1/4,4; 1968: 1/3,7. 
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C{c đơn vị qu}n viễn chinh Mỹ có mặt thƣờng trực hoặc trong 

thời gian tƣơng đối d|i trên chiến trƣờng Đông Nam Bộ gồm từ 5 

đến 6 sƣ đo|n, 3 lữ đo|n v| trung đo|n: Sƣ đo|n bộ binh số 1 (“Anh 

cả đỏ”), Sƣ đo|n bộ binh 25 (“Tia chớp nhiệt đới”), Sƣ đo|n kỵ binh 

bay 1 (Không kỵ)1, Sƣ đo|n bộ binh 9 (“Những ngƣời d|y dặn đ{ng 

tin cậy”), Sƣ đo|n Không vận 101, Lữ đo|n dù 173, Lữ đo|n bộ binh 

nhẹ 199, Trung đo|n Kỵ binh thiết gi{p 11. 

___________ 

1. Một số đơn vị Mỹ cấp sƣ đo|n: 

- Sƣ đoàn bộ binh 1: th|nh lập năm 1917 (nhƣng đơn vị đầu tiên của sƣ 

đo|n đã ra đời từ năm 1775, tham gia bình định ngƣời da đỏ, nên đƣợc tôn l| 

“Anh cả đỏ”). Từng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất v| thứ hai, tham 

chiến ở Việt Nam 1.656 ng|y. Biên chế: 17.530 ngƣời, gồm ba lữ đo|n bộ 

binh, 5 tiểu đo|n ph{o binh, 1 tiểu đo|n v| 2 đại đội cơ động đƣờng không, 

c{c đơn vị bảo đảm. 

- Sƣ đoàn bộ binh 25: th|nh lập năm 1941, tham gia Chiến tranh thế 

giới thứ hai v| chiến tranh Triều Tiên 1950-1953; đƣợc huấn luyện chống du 

kích ở rừng nhiệt đới ch}u [; tham gia chiến tranh Việt Nam 1.716 ng|y. 

Qu}n số: 17.666 ngƣời, gồm 9 tiểu đo|n t{c chiến, 2 tiểu đo|n rƣỡi th{m s{t 

không kỵ v| thiết kỵ; 1 tiểu đo|n không vận, 5 tiểu đo|n ph{o binh, 6 tiểu 

đo|n trợ chiến, 6 đại đội h|nh ch{nh. 

- Sƣ đoàn không kỵ 1: chiến trƣờng chính T}y Nguyên - Đông Nam Bộ. 

Th|nh lập ng|y 7-1-1966, l| sƣ đo|n cơ động đƣờng không đầu tiên của 

Mỹ, đầy đủ nhất qu}n số v| vũ trang, đƣợc Nh| Trắng v| Lầu Năm Góc coi 

l| “niềm hy vọng lớn nhất của lục qu}n Mỹ” (c{c đơn vị tiền th}n đã tham 

gia Chiến tranh thế giới thứ hai). Kh{i niệm chiến lƣợc của đơn vị n|y l| 

không vận, không ph{o, cơ động v| xung kích. Qu}n số: 15.799 –20.346 

ngƣời, có 480 trực thăng, 24 đơn vị cấp tiểu đo|n (trong đó, có 7 tiểu đo|n 

phục vụ), 1 liên đo|n trực thăng vận tải, 4 đại đội h|nh chính. 

- Sƣ đoàn bộ binh 9: th|nh lập ng|y 1-8-1940, sớm tham gia Chiến 

tranh thế giới thứ hai (v|o Việt Nam th{ng 12-1966). Biên chế qu}n số: 

15.500 ngƣời, gồm 3 lữ đo|n bộ binh (10 tiểu đo|n), 10 tiểu đo|n ph{o, 2 

tiểu đo|n thiết gi{p (205 xe), 7 tiểu đo|n (trinh s{t, kỹ thuật, bảo đảm), có 

105 m{y bay. Sở trƣờng: biệt kích, hoạt động nhỏ lẻ ban đêm, có bộ phận 

cơ động đƣờng sông. 
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Ngo|i ra còn những đơn vị Mỹ có mặt theo từng chiến dịch, 

trong đó có những đơn vị thuộc Sƣ đo|n bộ binh 4... C{c đơn vị 

“đồng minh”: Lữ đo|n Ho|ng gia Úc số 1, tiểu đo|n ph{o binh 

T}n T}y Lan... v| một số đơn vị Nam H|n có mặt từng lúc theo 

yêu cầu. Riêng Sƣ đo|n B{o Đen của Th{i Lan v|o B| Rịa cuối 

năm 1968. 

Qu}n Mỹ v|o chiến trƣờng trong lúc thế v| lực chiến tranh 

nh}n d}n trên chiến trƣờng Nam Bộ, Cực Nam Trung Bộ (B2) 

ph{t triển cao nhất v| đang giữ thế chủ động. Lực lƣợng vũ trang 

ba thứ qu}n có mặt trên cả ba vùng chiến lƣợc. Qu}n chủ lực 

Miền có 3 trung đo|n bộ binh, 1 đo|n ph{o binh tƣơng đƣơng 

trung đo|n tăng cƣờng, có khả năng mở chiến dịch cấp sƣ đo|n. 

C{c tiểu đo|n khu, tỉnh có khả năng diệt từng đại đội, c{ biệt có 

thể diệt tiểu đo|n địch. Lực lƣợng vũ trang giải phóng có khả 

năng đ{nh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, có thể 

đ{nh s}u, đ{nh hiểm v|o hậu cứ qu}n địch bằng chiến thuật đặc 

công - biệt động. 

Về số lƣợng, trên to|n chiến trƣờng Nam Bộ v| Cực Nam Trung 

Bộ, lực lƣợng vũ trang tỉnh, huyện trên 42.500 ngƣời gồm: 61 tiểu 

đo|n v| 76 đại đội, d}n qu}n du kích có 166.657 ngƣời. 

Tại c{c vùng đô thị (đặc biệt l| S|i Gòn), Trung ƣơng Cục chỉ đạo 

ph{t triển nhanh lực lƣợng đặc công, biệt động th|nh. 

Ở Qu}n khu S|i Gòn - Gia Định, th{ng 6-1965, đo|n F100 đƣợc 

th|nh lập (Chỉ huy trƣởng Nguyễn Đức Hùng, chính trị viên Nguyễn 

Nhinh), gồm 9 đội biệt động nội đô, 3 đội đặc công biệt động ven đô. 

Bên cạnh lực lƣợng biệt động trực thuộc qu}n khu còn c{c đơn vị biệt 

động c{c c{nh ở vùng ven, c{c đội tự vệ vũ trang, biệt động c{c 

ng|nh ở đô thị S|i Gòn. 

Từ th{ng 6 đến th{ng 9-1965, c{c tiểu đo|n “mũi nhọn” đƣợc 

huấn luyện ở Đo|n 165A lần lƣợt về vùng ven S|i Gòn. 

Tổ chức v| thực lực c{ch mạng S|i Gòn - Gia Định đƣợc củng 

cố v| tăng cƣờng. Từ th{ng 4-1965, Khu ủy đã đƣợc tăng cƣờng 

(thêm 13 th|nh viên) do Nguyễn Văn Linh l|m Bí thƣ, Võ Văn Kiệt 
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l|m Phó Bí thƣ phụ tr{ch nông thôn (đến cuối năm 1965 thay 

Nguyễn Văn Linh, l|m Bí thƣ), Trần Bạch Đằng phụ tr{ch đô thị. 

Tính đến th{ng 6-1965, nội th|nh S|i Gòn - Chợ Lớn có 647 đảng 

viên. Đảng viên, đo|n viên to|n khu vực tăng gần gấp đôi, hội 

viên đo|n thể v| quần chúng cảm tình tăng gấp 4 lần. Khu S|i 

Gòn - Chợ Lớn chuyển sang bƣớc ngoặt mới m| nội dung chủ 

yếu l| Đảng bộ đã thiết lập đƣợc quyền lãnh đạo trong phong 

tr|o c{c tổ chức công khai (nhƣ Tổng hội Sinh viên S|i Gòn, Tổng 

đo|n Học sinh S|i Gòn, Tổng Liên đo|n Lao động, Nghiệp đo|n 

ôtô buýt...). 

Quyết t}m đ{nh Mỹ v| thắng Mỹ thôi thúc mọi ngƣời d}n, c{n 

bộ, chiến sĩ. 

Chiến trƣờng Nam Bộ v| Cực Nam Trung Bộ c|ng hiện rõ l| 

hƣớng chủ yếu, trong đó Đông Nam Bộ l| chiến trƣờng chính 

của Miền, nơi sẽ diễn ra những đòn quyết định của chiến tranh 

c{ch mạng. 

Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh đảm nhiệm chức Chính ủy qu}n 

Giải phóng miền Nam, Trung tƣớng Trần Văn Tr| tiếp tục l|m Tƣ 

lệnh (từ th{ng 10-1963)1. 

Căn cứ Trung ƣơng Cục đóng ở vùng rừng bắc T}y Ninh, nơi chỉ 

c{ch S|i Gòn từ 120-140 km theo đƣờng chim bay, trong tầm theo dõi 

của đ|i trinh s{t điện tử của Mỹ trên núi B| Đen, đã trở th|nh khu 

vực trọng t}m đ{nh ph{ của chúng. 

Thi h|nh chỉ thị của Trung ƣơng, Qu}n ủy, Bộ Tƣ lệnh Miền 

quyết định th|nh lập hai sƣ đo|n chủ lực đầu tiên của chiến 

trƣờng B2: Sƣ đo|n 9 bộ binh lấy ng|y 2-9 l|m ng|y truyền thống 

v| Sƣ đo|n 5 bộ binh lấy ng|y 23-11 l|m ng|y truyền thống. Sƣ 

đo|n 9 đứng ch}n hoạt động từ phía t}y bắc đến đông bắc S|i 

Gòn - Gia Định (T}y Ninh, Bình Long, Chiến khu Đ). Sƣ đo|n 5  

___________ 

1. Bộ Quốc phòng - Qu}n khu 7: Lịch sử Bộ Chỉ huy Miền, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 2004, tr. 190. 
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cơ động t{c chiến từ đông bắc đến đông nam S|i Gòn - Gia Định 

(Long Kh{nh, Biên Hòa, B| Rịa, Vũng T|u). Tiếp đó, ng|y 15-10-1965, 

Đo|n U80 (ph{o) đƣợc bổ sung qu}n số v| vũ khí để th|nh lập đơn vị 

tƣơng đƣơng cấp sƣ đo|n, lấy phiên hiệu Đo|n 69, mang danh hiệu 

truyền thống l| Đo|n ph{o binh Biên Hòa. Miền còn th|nh lập nhiều 

tiểu đo|n bộ binh, binh chủng. 

Việc th|nh lập sƣ đo|n ở miền T}y Nam Bộ cũng đƣợc Qu}n 

ủy quan t}m. Tuy nhiên, lãnh đạo Khu T}y Nam Bộ cho rằng chủ 

trƣơng n|y không phù hợp với ho|n cảnh, tình hình, không có khả 

năng bảo đảm... 

Việc ph{t triển lực lƣợng vũ trang lên cấp sƣ đo|n đặt ra những 

yêu cầu về bảo đảm hậu cần rất lớn. Phƣơng ch}m x}y dựng ng|nh 

hậu cần B2 trong thời kỳ n|y l|: Tiến h|nh từng bƣớc có trọng điểm 

theo quy mô thích hợp với chiến trƣờng, tr{nh cồng kềnh, nặng nề... 

x}y dựng hệ thống giao thông vận tải v| kho t|ng chiến lƣợc trong 

c{c vùng giải phóng. 

Nghị quyết Đảng ủy Hậu cần Miền x{c định: “Nguồn tại chỗ l| 

cơ bản, nguồn từ Campuchia l| quan trọng, nguồn của Trung ƣơng 

(vũ khí, t|i chính) có ý nghĩa quyết định”. 

Miền Đông Nam Bộ l| địa b|n qu}n chủ lực, Bộ Tƣ lệnh Miền 

th|nh lập bốn đo|n hậu cần khu vực cấp trung đo|n 81, 82, 83, 84 

(từ bốn khu vực hậu cần A, B, C, E trƣớc đ}y)1. Th{ng 10-1965, Bộ 

Tƣ lệnh Miền quyết định th|nh lập thêm ba đo|n hậu cần khu vực, 

c{c Đo|n 85, 86, 87 lần lƣợt hình th|nh ở Bình Long, Chiến khu H 

(dọc biên giới tỉnh Phƣớc Long v| Campuchia đến s{t sông 

Sérêpôk, tỉnh Quảng Đức), v| Nam Trung Bộ. Tại S|i Gòn cho đến 

th{ng 12-1965, lực lƣợng bảo đảm nội th|nh đã x}y dựng đƣợc 10  

___________ 

1. Đo|n 81 ở khu A (đông quốc lộ 13), Đo|n 82 ở khu B (T}y Ninh), 

Đo|n 83 ở khu C (Bến C{t, Củ Chi, Trảng B|ng, Gò Dầu), Đo|n 84 ở khu E 

(B| Rịa). 
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hầm chứa vũ khí v| 2 cơ sở có hầm d|nh cho sở chỉ huy dự bị. C{c 

hầm cất giấu đã có hơn 100 súng c{c loại, 1 tấn lựu đạn, 2 tấn chất nổ, 

chuẩn bị cho đặc công biệt động F100 tiến công 25 mục tiêu đầu não 

tại S|i Gòn khi có lệnh. 

* Ng|y 18-6-1965, lần đầu tiên trên chiến trƣờng Việt Nam v| 

cũng l| lần đầu tiên trên thế giới, m{y bay ném bom chiến lƣợc 

B.52 của Mỹ tham gia chiến tranh: 27 chiếc xuất kích từ đảo 

Guam, ném bom rải thảm c{c ấp Trảng Lớn v| Bờ Cảng xã Long 

Nguyên, huyện Bến C{t (Bình Dƣơng). Ở đồng bằng Nam Bộ, 

cũng v|o th{ng 6-1965, lần đầu tiên m{y bay B.52 rải thảm xuống 

Rạch Gốc (xã T}n ]n, ấp Nh| M{y (Cơi Nhứt), xã Kh{nh Bình 

T}y (nay l| xã Kh{nh Hƣng), huyện Trần Văn Thời, tỉnh C| 

Mau). Ở miền T}y Nam Bộ cùng với việc sử dụng B.52 rải thảm 

bom, qu}n Mỹ còn dùng chất độc hóa học để khai quang v| sử 

dụng ph{o của Hạm đội 7. 

Nửa cuối năm 1965 l| thời gian qu}n Mỹ triển khai “giai đoạn 1” 

cũng l| lúc qu}n d}n miền Nam quyết thắng Mỹ những trận đầu. 

Thực ra ng|y 27-6-1965 qu}n Mỹ đã có cuộc ra qu}n ồ ạt v|o Chiến 

khu Đ với 2 tiểu đo|n thuộc Lữ đo|n không vận 173, 1 tiểu đo|n Úc, 

5 tiểu đo|n qu}n S|i Gòn. Sự kiện n|y đ{nh dấu bƣớc chuyển chiến 

lƣợc về vai trò qu}n Mỹ từ phòng thủ cho bản th}n (đƣợc 

Westmoreland gọi l| “Kế hoạch Enclave”) sang “tìm v| diệt”. 

Trên chiến trƣờng Khu 5, trận Núi Th|nh (Quảng Nam, ng|y 

28-5-1965, một đại đội đặc công địa phƣơng diệt một đại đội lính 

Mỹ trong căn cứ) tạo khí thế trận đầu thắng Mỹ trên to|n miền 

Nam. Không đầy ba th{ng sau, trận Vạn Tƣờng (Quảng Ngãi, từ 

ng|y 18 đến ng|y 19-8-1965, qu}n Giải phóng đ{nh thiệt hại nặng 

một trung đo|n thủy qu}n lục chiến Mỹ)1 bƣớc đầu khẳng định  

___________ 

1. B{o c{o lúc bấy giờ: diệt v| l|m bị thƣơng 900 lính Mỹ, 22 tăng - 

thiết gi{p, 13 m{y bay. Qu}n Giải phóng có 2 tiểu đo|n, chỉ thƣơng 

vong 50 ngƣời. 
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qu}n Giải phóng có thể đ{nh thắng qu}n viễn chinh Mỹ. Ng|y 23-8-

1965, trên chiến trƣờng miền Đông, ph{o binh Miền thực hiện xuất 

sắc trận ph{o kích căn cứ không qu}n Biên Hòa lần hai1. 

Trên chiến trƣờng miền Đông, du kích c{c huyện Củ Chi, Dĩ 

An, Bến C{t... đã gi{p chiến những trận đầu với qu}n viễn chinh 

Mỹ, bƣớc đầu chứng minh khả năng du kích đ{nh đƣợc Mỹ. Trong 

s{u ng|y từ ng|y 8 đến ng|y 13-10-1965, du kích vùng “Tam gi{c 

sắt”2
 đối đầu 12.000 qu}n địch trong đó có 8.000 lính Mỹ (cộng 113 

m{y bay c{c loại, 13 t|u, 200 xe cơ giới, 22 đại b{c), bƣớc đầu 

khẳng định du kích có thể tiêu hao đƣợc qu}n Mỹ. Đặc biệt trận 

An Điền (huyện Bến C{t - Bình Dƣơng) ng|y 10-10-1965 nổi lên 

nhƣ một chứng minh về khả năng du kích có thể diệt đƣợc ph}n 

đội Mỹ: với trận địa đƣợc bố trí chặt chẽ gồm hầm h|o, ụ chiến 

đấu, kết hợp h|ng r|o, mìn chặn đầu, khóa đuôi, 4 chiến sĩ du kích 

dƣới sự chỉ huy của xã đội phó An Điền, thực hiện lối đ{nh gần, 

linh hoạt di chuyển theo đƣờng hầm, đã diệt tại trận gần một 

trung đội Mỹ thuộc Lữ đo|n không vận 173. 

Cùng với trận Núi Th|nh (Quảng Nam), trận An Điền l| một 

thực tiễn sinh động ngay trên chiến trƣờng Nam Bộ để Qu}n ủy v| 

Bộ Chỉ huy Miền rút ra kết luận du kích không những đ{nh đƣợc Mỹ 

m| còn có thể diệt đƣợc ph}n đội Mỹ v| nhƣ vậy lực lƣợng vũ trang 

tập trung có khả năng diệt đƣợc đơn vị Mỹ. 

Một th{ng sau, Sƣ đo|n 9 chủ lực Miền đã chứng minh nhận 

định n|y: ng|y 8-11-1965 tại Đất Cuốc - Bình Dƣơng trong vùng 

Chiến khu Đ, lần đầu tiên trên chiến trƣờng Nam Bộ, qu}n Giải 

phóng kết hợp bộ đội địa phƣơng v| du kích tại chỗ đ{nh thiệt  

___________ 

1. B{o c{o lúc bấy giờ: ph{ hủy, ph{ hỏng 63 m{y bay, diệt v| l|m bị 

thƣơng 293 lính Mỹ. 

2. Tên một vùng đất ở phía bắc - t}y bắc S|i Gòn do Mỹ đặt có c{c đỉnh 

l| thị tứ Bến Súc, thị trấn Bến C{t v| điểm gặp nhau giữa sông S|i Gòn v| 

sông Thị Tính. 
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hại nặng một tiểu đo|n Mỹ1, đ{nh thiệt hại một tiểu đo|n kh{c thuộc 

Lữ đo|n không vận 173. 

* Trận Bàu Bàng 

Trong khi Sƣ đo|n 9 cùng một số đơn vị v| lực lƣợng địa 

phƣơng đang g|i thế thực hiện chiến dịch Dầu Tiếng, thì thời cơ 

diệt Mỹ lại đến, đó l| sự xuất hiện hai cụm qu}n dã chiến liên kết 

tƣơng đƣơng chiến đo|n (hai tiểu đo|n bộ binh tăng cƣờng v| hai 

chi đo|n thiết gi{p) thuộc Sƣ đo|n 1 “Anh cả đỏ” Mỹ ở phía bắc 

Lai Khê l| một trong những căn cứ thuộc sƣ đo|n n|y (một ở phía 

t}y bắc ấp chiến lƣợc B|u B|ng, một ở phía nam ấp chiến lƣợc 

Đồng Sổ)2. Nắm thời cơ diệt Mỹ ngo|i công sự, Bộ Chỉ huy Miền 

lệnh cho Sƣ đo|n 9 xuất kích. Dƣới sự chỉ huy của Sƣ đo|n trƣởng 

Ho|ng Cầm, đêm 11 rạng s{ng 12-11-1965, bằng lối đ{nh bất ngờ 

thọc s}u, dũng mãnh “gi{p l{ c|”, đ{nh nhanh rút nhanh nhằm vô 

hiệu hóa hỏa lực địch, Trung đo|n 2 (tăng cƣờng)/Sƣ đo|n 9 đã 

ho|n th|nh xuất sắc nhiệm vụ, loại khỏi vòng chiến hai tiểu đo|n, 

hai chi đo|n thiết gi{p thuộc Sƣ đo|n “Anh cả đỏ”3. Phía Sƣ đo|n 

9 có 109 c{n bộ, chiến sĩ hy sinh, 200 bị thƣơng (tỷ lệ thƣơng vong 

qu}n Giải phóng/qu}n Mỹ l| 1/5). 

Đ}y l| lần đầu tiên trên chiến trƣờng Việt Nam, qu}n Giải 

phóng diệt cụm qu}n Mỹ tƣơng đƣơng chiến đo|n, một trong 

những trận phủ đầu hạ uy thế qu}n viễn chinh Mỹ nói chung v| 

Sƣ đo|n “Anh cả đỏ” Mỹ nói riêng. Trận đ{nh ph{t huy kiểu “nắm 

thắt lƣng địch m| đ{nh” đã xuất hiện trong chiến dịch Bình Giã  

___________ 

1. B{o c{o lúc bấy giờ: diệt một tiểu đo|n Mỹ. Trên thực tế: cụm từ 

“diệt tiểu đo|n Mỹ” lúc bấy giờ có nghĩa l| đ{nh thiệt hại nặng tiểu 

đo|n Mỹ. 

2. C{c cụm qu}n n|y thuộc Lữ đo|n 3 Sƣ đo|n “Anh cả đỏ” mới 

xuất hiện ng|y 1-11-1965 sau khi qu}n Mỹ ph{t hiện có chủ lực qu}n Giải 

phóng ở khu vực Long Nguyên. 

3. B{o c{o lúc bấy giờ: diệt, l|m bị thƣơng 2.040 lính Mỹ, ph{ hủy 39 

xe (phần lớn l| tăng - thiết gi{p), 8 khẩu ph{o... 
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v| chiến dịch Đồng Xo|i1
 (năm 1965) vô hiệu hóa chỗ mạnh nhất của 

qu}n Mỹ l| hỏa lực (phi, ph{o), đồng thời bƣớc đầu xuất hiện một 

trong những sở trƣờng của qu}n chủ lực Miền l| vận động tập kích 

cụm bộ binh - cơ giới dã chiến của Mỹ. 

Tổng kết những trận đầu thắng Mỹ ở Khu 5 v| Đông Nam Bộ2, 

Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh đặc biệt đề cao tƣ tƣởng “Nắm thắt 

lƣng Mỹ mà đánh”; yêu cầu cao về bí mật, bất ngờ, giải quyết nhanh 

hậu quả v| kịp thời rời khỏi trận địa để tr{nh đòn đ{nh trƣớc v| sau 

của không qu}n, ph{o binh. 

Sau trận B|u B|ng, trên vùng bắc S|i Gòn tiếp tục diễn ra những 

trận đ{nh phủ đầu qu}n Mỹ đồng thời thể hiện khí thế “đ{nh Mỹ - 

diệt ngụy”: Trận vận động phục kích Căm Xe (Bến C{t - Bình Dƣơng) 

ng|y 21-11-1965 đ{nh đo|n cơ giới lớn đang h|nh tiến (diệt 20 xe, gần 

200 lính Mỹ - theo b{o c{o lúc bấy giờ), trận Dầu Tiếng (ng|y 26-11-

1965, lần đầu tiên diệt đơn vị cấp trung đo|n qu}n S|i Gòn v| 25 cố 

vấn Mỹ), trận B|u Da Dốt (ng|y 5-12-1965, đ{nh thiệt hại nặng 2 tiểu 

đo|n Mỹ thuộc Sƣ đo|n “Anh cả đỏ”). 

Trong khoảng thời gian trên, tin chiến thắng Pl}yme3
 (Gia Lai) từ 

chiến trƣờng T}y Nguyên lại tạo thêm nguồn cổ vũ mới, mạnh mẽ 

trên cả nƣớc. 

___________ 

1. Xem chi tiết trận Bình Giã, Đồng Xo|i ở chƣơng năm tập s{ch n|y. 

2. Ở Đông Nam Bộ, sau trận Bình Giã, Đồng Xo|i l| trận B|u B|ng 11-

11-1965; ở Khu 5 l| trận Việt An (Quảng Nam) ng|y 18-12-1965, đều {p 

dụng c{ch đ{nh “nắm thắt lƣng địch...”. 

3. Lịch sử Quân đội nhân dân, t. II, quyển 1, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, tr. 

283: Chiến dịch Pl}yme (Gia Lai, từ ng|y 19-10 đến ng|y 19-11-1965): loại 

khỏi vòng chiến đấu 1.700 lính Mỹ, 1.270 lính S|i Gòn, trong đó có một tiểu 

đo|n kỵ binh bay bị tiêu diệt gần hết, tiểu đo|n 2 kỵ binh bay bị đ{nh thiệt 

hại nặng; 59 m{y bay lên thẳng bị bắn rơi, 89 xe qu}n sự v| nhiều ph{o bị 

ph{ hỏng... Theo Dave Richard Palmer, Sđd, tr. 119, Sƣ đo|n 1 Kỵ binh bay 

Mỹ có gần 300 tên chết, riêng Tiểu đo|n 1 (Sƣ đo|n trên), có 79 tên chết. Mỹ 

gọi đ}y l| trận Ia-Drang. 
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Trong thƣ chúc Tết Bính Ngọ (1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh cổ vũ 

qu}n d}n cả nƣớc: 

“Mừng miền Nam rực rỡ chiến công 

Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plâyme, Đà Nẵng”1. 

Ở khu Sài Gòn - Gia Định, sau những trận đ{nh qu}n Mỹ ngay 

trong nội đô đầu năm 1965, nhƣ trận tiến công Tòa đại sứ Mỹ (30-3-

1965), kh{ch sạn Caravelle, t|u USS Card, kh{ch sạn Brink... c{c đơn 

vị biệt động khu S|i Gòn - Gia Định đã có thêm nhiều kinh nghiệm 

chiến đấu trong đô thị. 

C{c trận tấn công Tổng nha cảnh s{t giữa ban ng|y (ng|y 4-

12-1965), kh{ch sạn Métropole (góc đƣờng Nguyễn Cƣ Trinh - 

Trần Hƣng Đạo)2
 của đội 5 F100 biệt động c|ng khẳng định khả 

năng diệt Mỹ tại s|o huyệt. Tƣ lệnh MACV Westmoreland thừa 

nhận: Chúng ta buộc phải “giam ch}n” h|ng vạn qu}n Mỹ v|o 

việc bảo vệ c{c căn cứ. 

Các tỉnh miền Đông (lúc đó gọi l| Khu 1) đều ph{t động phong 

tr|o quyết thắng Mỹ, bƣớc đầu khẳng định “đ{nh Mỹ đƣợc”. 

Nhƣ ở Biên Hòa, trận đ{nh Mỹ ng|y 11-11-1965 ở đồi C4 Giang 

Tói, đại đội tỉnh đ{nh bại cuộc c|n của Lữ đo|n không vận 173, 

bảo vệ đƣợc căn cứ. Ở T}y Ninh, Tỉnh ủy chỉ đạo Huyện ủy 

huyện Ch}u Th|nh tổ chức x}y dựng “v|nh đai diệt Mỹ” nhằm 

bao v}y căn cứ Mỹ cấp lữ đo|n ở Trảng Lớn. V|nh đai có tổ chức 

chỉ huy thống nhất, việc huy động v| tổ chức lực lƣợng, trận địa, 

lợi dụng địa hình, quy mô liên xã, nhiều tuyến, có phƣơng {n 

hiệp đồng chặt chẽ. Trận đầu giao chiến với qu}n Mỹ, th{ng 11-

1965, trên v|nh đai đã chứng minh khả năng đ{nh đƣợc Mỹ của 

c{c lực lƣợng tại chỗ. 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr. 1. 

2. B{o c{o lúc bấy giờ: g}y hƣ hại nặng tòa nh| 7 tầng, l|m chết 137 phi 

công, lính Mỹ v| “đồng minh”. 
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Trên chiến trƣờng Trung Nam Bộ (lúc đó gọi l| Khu 2), Khu ủy, 

Bộ Tƣ lệnh qu}n khu chỉ đạo giữ vững v| mở rộng vùng giải 

phóng, tạo thế liên ho|n tỉnh, huyện, xã. Long An giải phóng 57 

xã, Mỹ Tho giải phóng 51 xã, Bến Tre giải phóng 57 xã... l|m chủ 

c{c vùng s{t thị xã, thị trấn, c{c trục giao thông quan trọng. Sau 

khi Sƣ đo|n 25 S|i Gòn bị đ{nh quỵ, qu}n khu lại tăng cƣờng lực 

lƣợng cho Long An, Mỹ Tho. 

Trên chiến trƣờng Tây Nam Bộ (lúc đó gọi l| Khu 3), tuy bộ 

binh Mỹ chƣa tới, nhƣng đã có cố vấn1
 v| lực lƣợng kỹ thuật Mỹ 

tăng mạnh. Hoạt động của “Hạm đội nhỏ trên sông” khống chế 

c{c đƣờng sông quan trọng, B.52 rải thảm trên nhiều khu vực, 

m{y bay rải chất độc hóa học khai quang, trực thăng vũ trang 

ng|y đêm săn lùng, bắn ph{... g}y thiệt hại lớn cho d}n về tính 

mạng v| t|i sản, hủy hoại môi trƣờng sống. Đặc biệt B.52 rải thảm 

g}y thiệt hại nặng nề ở nhiều khu d}n cƣ nhƣ ở rạch Hốc Hỏa - 

An Biên (Kiên Giang), chỉ trong một buổi chiều có 34 d}n chết; ở 

V|m X{ng Hòa Hƣng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) hơn 100 

d}n chết, bị thƣơng, nh| cửa, vƣờn tƣợc bị hủy diệt... Ở nh| thờ 

Ông H|o (Ô Môn, Cần Thơ), m{y bay ném bom đúng lúc d}n 

đang h|nh lễ, l|m chết, bị thƣơng 197 ngƣời. Nhiều ngƣời d}n 

hoang mang, buộc phải bỏ vùng giải phóng ra vùng chính quyền 

S|i Gòn kiểm so{t, bị chúng ghép v|o diện “tị nạn cộng sản”. Với 

thủ đoạn “đô thị hóa cƣỡng bức” đó, Mỹ v| chính quyền S|i Gòn 

khôi phục “ấp t}n sinh” bứng, hốt ngƣời chúng gọi l| “tị nạn cộng 

sản”, dùng thủ đoạn lừa mị về kinh tế - xã hội để “tranh thủ tr{i 

tim khối óc ngƣời d}n”, triển khai “chủ nghĩa thực d}n mới” ở 

___________ 

1. Đến cuối năm 1965, ở miền T}y, cố vấn Mỹ từ 1.687 tên tăng lên 

5.700 tên. 
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miền T}y. Bƣớc đầu, lực lƣợng giải phóng ở nhiều địa phƣơng đối 

phó lúng túng, phong tr|o chiến tranh du kích sa sút rõ rệt, có xã  

không còn du kích. Ở một số xã vùng giải phóng tỉnh, huyện, số đảng 

viên còn hoạt động tích cực chỉ chiếm 5%, 50% lƣng chừng, số còn lại 

không hoạt động1. 

Trƣớc diễn biến mới của tình thế, th{ng 10-1965, Khu ủy v| 

Bộ Tƣ lệnh Khu T}y Nam Bộ mở một đợt chỉnh huấn nhằm giải 

quyết tƣ tƣởng bi quan trong c{n bộ, chiến sĩ2. Khu ủy chỉ đạo c{c 

biện ph{p cụ thể chống c{c thủ đoạn của Mỹ v| chính quyền S|i 

Gòn nhƣ tăng cƣờng hầm tr{nh bom, ph{o, ng|y sản xuất không 

đƣợc thì chuyển v|o đêm, mất nh| thì l|m chòi bằng c}y nh| l{ 

vƣờn... Đồng thời với việc động viên, tổ chức nh}n d}n, du kích 

b{m trụ, Khu ủy chỉ đạo mở nhiều hƣớng tiến công v| đẩy mạnh 

chống c|n, đặc biệt tập trung x}y dựng xã, ấp chiến đấu. Dần dần 

xuất hiện nhiều xã chiến đấu tiêu biểu, trên cơ sở đó phong tr|o 

du kích chiến tranh nhiều nơi đƣợc hồi phục. Đặc biệt nhƣ ở Tr| 

Vinh, du kích 74 xã đều có khả năng chiến đấu; du kích c{c 

huyện C|ng Long, Vũng Liêm,... đẩy lùi đƣợc nhiều trận c|n quy 

mô v|i tiểu đo|n, có h|ng chục m{y bay yểm trợ. Đơn vị vũ trang 

c{c tỉnh: Rạch Gi{, Tr| Vinh, Vĩnh Long, C| Mau,... tích cực, chủ 

động tổ chức tiến công qu}n S|i Gòn v| đ{nh c|n có hiệu quả, 

mở mảng vùng ruột Hậu Giang. Tiêu biểu nhƣ những trận đ{nh 

thiệt hại nặng c{c Trung đo|n 32, 33, Sƣ đo|n 21 S|i Gòn (th{ng 7 

v| th{ng 10-1965); đợt hoạt động mở tuyến An Biên (th{ng 11-

1965 tiến công c{c căn cứ Thứ Bảy, chi khu Thứ Ba, căn cứ hải 

qu}n Xẻo Rô); diệt 50 Mỹ tại v|m Đại Ngãi (cuối năm 1965) ngăn 

___________ 

1. Xem: Bộ Tƣ lệnh Qu}n khu 9: Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến, 

Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1966, tr. 378. 

2. T}m tƣ c{n bộ, chiến sĩ lúc bấy giờ băn khoăn về sự kh{c nhau giữa 

lý luận của cấp trên v| thực tế chiến trƣờng: “Lên Khu học thấy địch 

mỏng nhƣ l{ lúa, về chiến trƣờng thấy nó d|y hơn da tr}u”. 
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chặn ý đồ x}y dựng qu}n cảng Mỹ tại đ}y. Cuối năm 1965, tỉnh 

C| Mau tuyển đƣợc 10.000 t}n binh (bổ sung lên trên hơn 3.000 thanh  

niên). Nh}n d}n C| Mau h|ng năm đóng h|ng triệu giạ lúa đảm phụ 

nông nghiệp, đặc biệt nông d}n hƣởng ứng phong tr|o “dập ph{o” 

(góp 10 giạ lúa cho mỗi quả ph{o dập v|o đồn bót qu}n S|i Gòn), thi 

đua ấp với ấp, xã với xã, huyện với huyện. Có ngƣời “dập” đến 14 

quả (140 giạ lúa), gần hết lúa thu hoạch vụ; có b| mẹ chiến sĩ nh| neo 

đơn, “dập” 30/40 giạ lúa thu hoạch... 

Trên chiến trƣờng Khu Cực Nam Trung Bộ (lúc đó gọi l| Khu 6) 

tình hình có khó khăn hơn. Ng|y 9-12-1965, hai tiểu đo|n thuộc Lữ 

đo|n không vận 173 Mỹ cùng một số ph}n đội lính Úc v| Lữ đo|n 10 

qu}n S|i Gòn đ{nh ph{ vùng giải phóng Ho|i Đức - T{nh Linh (Bình 

Thuận) liên tục suốt 20 ng|y. Qu}n d}n Bình Thuận chiến đấu anh 

dũng, nhƣng chỉ đ{nh tốt thời gian đầu, sau đó buộc phải giãn ra, c{c 

cơ quan lãnh đạo, chỉ huy huyện, xã đều bị đ{nh bật khỏi địa b|n, 

qu}n Mỹ v| S|i Gòn chiếm vùng giải phóng huyện T{nh Linh, gom 

đƣợc 10.000 d}n (vùng giải phóng Ho|i Đức - T{nh Linh chỉ còn 

2.000 d}n). Nhìn chung, từ nam T}y Nguyên đến vùng biển Cực 

Nam Trung Bộ, c{ch mạng còn giữ đƣợc một số vùng giải phóng 

hoặc tranh chấp (ph{ ho|n to|n 238 ấp trong tổng số 560 ấp t}n sinh, 

có 203.545 d}n trong tổng số 744.000 d}n). 

Nhìn lại, s{u th{ng cuối năm 1965 với những “trận đầu” đ{nh 

Mỹ, qu}n d}n miền Nam đã khẳng định l| đ{nh đƣợc v| thắng 

đƣợc Mỹ; khẩu hiệu h|nh động l| “Tìm Mỹ m| diệt”. Tƣ tƣởng 

“Nắm thắt lƣng Mỹ m| đ{nh” bắt nguồn từ bộ đội chủ lực, qua 

thực tế chiến đấu ng|y c|ng đƣợc nh}n rộng, phổ biến đến mọi lực 

lƣợng vũ trang nh}n d}n, kể cả ở c{c “v|nh đai diệt Mỹ”. Qu}n 

d}n miền Nam giữ vững quyền chủ động chiến lƣợc, kết hợp t{c 

chiến tập trung của bộ đội chủ lực với chiến tranh nh}n d}n địa 

phƣơng, ph{t hiện v| lợi dụng ngay những nhƣợc điểm “chính 

quy m{y móc” của qu}n Mỹ khi mới v|o chiến trƣờng, từ đó s{ng 

tạo nhiều c{ch đ{nh. 
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Trong giai đoạn “quyết thắng những trận đầu”, cùng với 

Nam Bộ, Khu 5 v| T}y Nguyên đã có những đóng góp tầm chiến lƣợc 
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Các má, các chị chuẩn bị lƣơng thực cho ngƣời ra tiền tuyến 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Đoàn xe thồ 49 của Đặc khu Sài Gòn - Gia Định 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 

 

Lớp Đào tạo và bồi dƣỡng chính trị, nghiệp vụ tại rừng đƣớc 

Năm Căn - Cà Mau cho hơn 50 cán bộ hoạt động trong lòng địch, tháng 7-1972 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Đội nhạc Đoàn văn công Đồng Tháp 

Nguồn: Ban Tuyên gi{o Tỉnh ủy Tiền Giang: Tuyên huấn Khu 8 Trung Nam Bộ (1959-1975), 

th{ng 6-2003, t.1. 

 

 

 Một lớp học trong vùng địch tự do oanh kích (Củ Chi, Sài Gòn - Gia Định, 1969) 

 Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui mừng bên tờ báo Giải phóng của Khu Trung Nam Bộ, xuân Canh Tuất năm 1970 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang: Tuyên huấn Khu 8 Trung Nam Bộ (1959-1975),  

th{ng 6-2003, t.1. 
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về x}y dựng niềm tin đ{nh đƣợc v| thắng đƣợc Mỹ bằng những 

chiến công có sức thuyết phục mạnh mẽ nhƣ Núi Th|nh, Vạn Tƣờng, 

Pl}yme... 

“Đ{nh Mỹ” đang trở th|nh biểu tƣợng quyết chiến cứu nƣớc của 

nh}n d}n Việt Nam. Ng|y 20-11-1965, Bộ Chỉ huy Miền ph{t động thi 

đua gi|nh danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Cục Chính trị Miền cụ thể 

hóa c{c danh hiệu cho c{ nh}n v| cho tập thể phấn đấu l|: “Dũng sĩ 

diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt ngụy”, “Dũng sĩ diệt m{y bay”, “Dũng sĩ diệt 

cơ giới”, “Đơn vị anh dũng diệt Mỹ”. 

Trong khi miền Nam đ{nh Mỹ những trận đầu, ở miền Bắc, lực 

lƣợng phòng không không qu}n của Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam 

mới đƣợc x}y dựng đã chống trả quyết liệt với không qu}n hiện đại 

của Mỹ. Khắp miền Bắc đ}u đ}u cũng thấy trận địa phòng không với 

tinh thần sẵn s|ng chiến đấu, khẩu hiệu thi đua: “Bắn trúng từ loạt 

đạn đầu”, “Nhằm thẳng qu}n thù m| bắn”... 

Bằng chiến tranh ph{ hoại cực kỳ {c liệt, qu}n Mỹ g}y nhiều thiệt 

hại về ngƣời v| của cho nh}n d}n miền Bắc, nhƣng chúng không 

thực hiện đƣợc mục tiêu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho 

miền Nam. 

Trên đƣờng Trƣờng Sơn, Mỹ ném bom v| bắn ph{o ng|y đêm, 

dùng mọi thủ đoạn đ{nh ph{ kho t|ng, phƣơng tiện vận chuyển, 

ngăn chặn qu}n chi viện v|o Nam. Năm 1965, Mỹ tăng cƣờng ném 

bom miền Bắc, tập trung đ{nh ph{ {c liệt đƣờng Trƣờng Sơn (số 

lƣợng bom tăng gấp bội), nhƣng mức chi viện của miền Bắc so với 

năm 1964 tăng ba lần về ngƣời v| tăng năm lần về vũ khí, đạn dƣợc. 

Năm 1965-1966, miền Bắc đƣa v|o miền Nam 101.590 ngƣời, 27.000 

tấn h|ng, 15 triệu USD1. 

Để chuẩn bị nhiệm vụ xu}n - hè 1966, chiến trƣờng Nam Bộ - 

Cực Nam Trung Bộ lần lƣợt đƣợc tăng viện: c{c Trung đo|n 141,  

___________ 

1. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh - trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 1996, tr. 325. 
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165 (Sƣ đo|n 312), Trung đo|n 52 (Sƣ đo|n 320), Trung đo|n 16 (tức 

Trung đo|n 101A đƣợc điều từ Mặt trận T}y Nguyên v|o), Trung 

đo|n 80A ph{o hỏa tiễn ĐKB v| 4 tiểu đo|n cối 120mm, súng m{y 

cao xạ 12,8 mm. 

Đo|n vận tải 559 với đội qu}n h|ng chục vạn thanh niên xung 

phong, d}n công hỏa tuyến v| sự trợ giúp của nh}n d}n với khẩu 

hiệu: “Địch ném bom ta ngƣng. Địch ngừng ta đi”, “Địch đánh phá ta 

cứ đi”; trong mƣa bom bão đạn mạch m{u giao thông đƣờng 

Trƣờng Sơn vẫn thông suốt. Trong điều kiện khó khăn vừa sản 

xuất vừa chiến đấu để tự bảo vệ v| chia lửa với miền Nam, đồng 

thời chi viện sức ngƣời sức của cho miền Nam, qu}n d}n miền Bắc 

đƣợc động viên bởi những thắng lợi của qu}n d}n miền Nam, đặc 

biệt khẩu hiệu chan chứa nghĩa tình thủy chung: “Vì miền Bắc ruột 

thịt”, “miền Bắc gọi, miền Nam trả lời”. Thực sự, mỗi lần Mỹ mở 

những đợt ném bom trên miền Bắc thì chính trong thời gian đó 

chúng bị qu}n d}n miền Nam tấn công ở những nơi rất hiểm yếu 

nhƣ s}n bay, hậu cứ Mỹ. 

Chỉ trong mấy th{ng cuối năm 1965, số qu}n x}m lƣợc Mỹ v| 

“đồng minh” chết v| bị thƣơng ở miền Nam đã lên 19.200 tên v| số 

m{y bay, t|u chiến Mỹ bị bắn rơi, bắn ch{y ở miền Bắc đã tới nhiều 

trăm chiếc1. 

2. Đánh bại cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô lần thứ nhất 

của quân Mỹ - quân Sài Gòn (1965-1966) 

 Hội nghị Trung ương 12 

Tiếp theo Hội nghị Trung ƣơng 11 (th{ng 3-1965), Ban Chấp 

h|nh Trung ƣơng họp Hội nghị lần thứ 12 (kho{ III) v|o cuối  

___________ 

1. Tính đến năm 1965 có 834 m{y bay v| 15 t|u chiến Mỹ bị bắn rơi, bắn 

ch{y ở miền Bắc; 19.200 qu}n Mỹ v| qu}n “Đồng minh” Mỹ bị loại khỏi 

vòng chiến đấu ở miền Nam (Xem: Sức mạnh Việt Nam, Nxb. Qu}n đội nh}n 

d}n, H| Nội, 1976, tr. 175-177). 
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th{ng 12-1965, dƣới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong 

b|i ph{t biểu tại Hội nghị, Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn khẳng định: 

trong hai năm 1964 v| 1965 tình hình đã diễn ra đúng với dự kiến 

của chúng ta, v| chỉ rõ rằng, chủ trƣơng v| sự nhận định của 

Trung ƣơng ta trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 v| lần thứ 11 

về cơ bản l| đúng. Nhƣng chúng ta cũng phải thấy rằng, tình 

hình đã ph{t triển nhanh hơn l| chúng ta dự kiến “...: a) khi đề ra 

phƣơng ch}m kh{ng chiến l}u d|i, chúng ta vừa hiểu nó theo quy 

luật của một cuộc chiến tranh nh}n d}n lấy yếu đ{nh mạnh, 

nhƣng đồng thời cũng phải thấy rõ tƣơng quan lực lƣợng cụ thể 

giữa ta v| địch trong từng lúc để đặt chủ trƣơng cho chính x{c. 

Chủ trƣơng kiên quyết đ{nh bại địch trong chiến tranh đặc biệt 

trong một thời gian tƣơng đối ngắn (v|i bốn năm) l| một chủ 

trƣơng đúng... Đảng bộ miền Nam nhận rõ tình hình v| khả năng 

hiện thực trong việc l|m thất bại chiến tranh đặc biệt của địch, do 

đó m| đã có những nỗ lực vƣợt bực để đƣa phong tr|o c{ch 

mạng miền Nam tiến lên một bƣớc nhảy vọt rất lớn từ sau Bình 

Giã...b) Đế quốc Mỹ tiếp tục leo thang mở rộng chiến tranh thêm 

một bƣớc ở miền Nam chủ yếu l| vì chúng l| tên sen đầm quốc 

tế, chúng còn lực lƣợng v| khả năng mở rộng chiến tranh; bản 

chất chúng l| hiếu chiến, chúng còn rất ngoan cố trong việc b{m 

giữ miền Nam nƣớc ta. Mặt kh{c,... vì chúng ta chƣa đ{nh v| l|m 

cho ngụy qu}n tan rã đến mức không còn cứu vãn đƣợc nữa, 

nghĩa l| chúng ta chƣa thắng một c{ch triệt để hơn trong chiến 

tranh đặc biệt... c)... chúng ta cũng rút ra một kết luận nữa l| phải 

kiên quyết đo|n kết với phe ta v| l|m cho phe ta quyết t}m hơn 

nữa... giúp đỡ chúng ta một c{ch có hiệu quả...”1. 

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 26, tr. 565, 566. 
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Trên cơ sở nội dung b|i ph{t biểu của Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn1, 

Hội nghị Ban Chấp h|nh Trung ƣơng Đảng lần thứ 12 ra Nghị quyết 

tập trung l|m nổi bật tình hình v| nhiệm vụ mới của c{ch mạng 

trong cả nƣớc, ở miền Nam v| ở miền Bắc2. 

“Đặc điểm chủ yếu của tình hình hiện nay là trong cuộc chiến 

tranh xâm lƣợc của chúng, đế quốc Mỹ không chỉ dựa vào lực lƣợng 

ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ chủ yếu, mà đã trực tiếp xâm lƣợc 

miền Nam nƣớc ta, đƣa vào miền Nam một lực lƣợng lớn quân đội viễn 

chinh Mỹ, đồng thời tiếp tục mở rộng chiến tranh phá hoại chủ yếu 

bằng không quân ở miền Bắc nƣớc ta... Trong khi chiến lƣợc quân sự 

của địch đã có sự thay đổi và đã vƣợt khỏi khuôn khổ của “chiến tranh 

đặc biệt” thì mục đích chính trị của đế quốc Mỹ ở miền Nam vẫn là tiếp 

tục thực hiện chính sách thực dân kiểu mới, tính chất cơ bản của cuộc 

chiến tranh của Mỹ ở miền Nam vẫn là chiến tranh xâm lƣợc thực dân 

kiểu mới. 

Trong cuộc chiến tranh x}m lƣợc thực d}n kiểu mới đó, đế quốc 

Mỹ đang sử dụng hai lực lƣợng: quân đội viễn chinh Mỹ và lực lƣợng ngụy 

quân, ngụy quyền. Cả hai lực lƣợng đó đều quan trọng, hỗ trợ cho 

nhau, phối hợp với nhau. 

... Cuộc chiến tranh x}m lƣợc của đế quốc Mỹ ở miền Nam 

nƣớc ta, về tính chất v| mục đích chính trị vẫn l| chiến tranh x}m 

lƣợc nhằm thực hiện chủ nghĩa thực d}n kiểu mới, song cuộc 

chiến tranh đó từ chỗ dựa vào lực lƣợng ngụy quân, ngụy quyền là 

chủ yếu đã phát triển thành một cuộc chiến tranh dựa vào hai lực lƣợng 

___________ 

1. Lê Duẩn đề cập c{c vấn đề: Đ{nh gi{ đế quốc Mỹ, ta đ{nh v| 

thắng nhƣ thế n|o; vấn đề đ{nh v| đ|m; nhiệm vụ của miền Nam, nhiệm 

vụ của miền Bắc; một số ý kiến về vấn đề quốc tế trong vấn đề miền 

Nam; lãnh đạo tƣ tƣởng v| lãnh đạo tổ chức (Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 

26, tr. 569-621). 

2. Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 26, tr. 622-651. 
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chiến lƣợc là quân đội viễn chinh Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền1
 từ chỗ 

trƣớc kia đế quốc Mỹ hạn chế cuộc chiến tranh trong phạm vi miền 

Nam, ng|y nay chúng vừa tập trung lực lƣợng chủ yếu trên chiến 

trƣờng miền Nam, vừa mở rộng chiến tranh ph{ hoại bằng không 

qu}n đối với miền Bắc nƣớc ta, tạo ra tình hình cả nƣớc có chiến 

tranh với Mỹ, với mức độ kh{c nhau”2. 

Nghị quyết ghi nhận: “Đặc biệt trong mấy th{ng gần đ}y, đế 

quốc Mỹ tăng qu}n ồ ạt v|o miền Nam nhƣng đã liên tiếp bị 

những thất bại nặng nề, c|ng lúng túng, bị động. Trong khi đó, 

cuộc chiến tranh ph{ hoại của địch ở miền Bắc cũng bị thất bại 

nặng nề”3. 

Dự thảo tình hình trong bƣớc ngoặt mới, Nghị quyết ph}n tích: 

“ng|y nay mặc dầu đế quốc Mỹ đƣa v|o miền Nam h|ng chục vạn 

qu}n đội viễn chinh, lực lƣợng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi 

lớn. Tuy cuộc chiến tranh ng|y c|ng trở nên gay go, {c liệt, nhƣng 

nhân dân ta đã có cơ sở chắc chắn để giữ vững và tiếp tục giành thế chủ 

động trên chiến trƣờng, có lực lƣợng và điều kiện để đánh bại âm mƣu 

trƣớc mắt và lâu dài của địch”4. 

Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ chung của c{ch mạng v| trên hai 

miền Nam v| Bắc: “Trƣớc tình hình mới, để tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ c{ch mạng do Đại hội Đảng to|n quốc lần thứ III đề ra, 

chúng ta phải động viên lực lƣợng của cả nƣớc, kiên quyết đánh bại 

cuộc chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống 

nào, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng 

dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nƣớc, tiến tới thực hiện hòa bình 

thống nhất nƣớc nhà. 

___________ 

1. Nhƣ vậy, cuộc chiến tranh từ chỗ là một cuộc chiến tranh “đặc biệt” đã 

chuyển thành cuộc chiến tranh “cục bộ” ở miền Nam nhƣng vẫn còn mang theo 

tính chất “đặc biệt”. 

2, 3, 4. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.26, tr. 623-625, 630, 633. 
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Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần cố gắng vƣợt bực, tập trung 

lực lƣợng của cả nƣớc, kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu 

tranh chính trị, đánh bại đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trên chiến trƣờng 

chính là miền Nam”1. 

Bế mạc Hội nghị Trung ƣơng Đảng lần thứ 12, “một hội nghị lịch 

sử”2, Chủ tịch Hồ Chí Minh có lời ph{t biểu với Hội nghị v| với to|n 

Đảng, to|n d}n: “Qua những ý kiến của c{c đồng chí đã ph{t biểu ở 

hội nghị, thấy nổi bật lên hai điểm quan trọng: 

- Ta quyết t}m đ{nh thắng giặc Mỹ x}m lƣợc; 

- Ta nhất định thắng. 

... Đế quốc Mỹ với bản chất x}m lƣợc, hiếu chiến v| ngoan cố của 

một tên trùm đế quốc, nó sẽ không chịu thất bại một c{ch dễ d|ng, 

cho nên chúng ta phải hết sức cảnh gi{c với những h|nh động “chó 

dại cắn c|n” của chúng... 

Chúng ta phải biến nghị quyết của Trung ƣơng th|nh sức mạnh 

của to|n Đảng, to|n d}n. Muốn vậy, phải l|m cho mọi ngƣời tin l| ta 

nhất định thắng, đế quốc Mỹ v| bè lũ tay sai nhất định thua; phải l|m 

cho mọi ngƣời ph{t huy mạnh mẽ tinh thần yêu nƣớc v| chủ nghĩa 

anh hùng c{ch mạng, không sợ gian khổ, đem hết sức mình để l|m 

tốt nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, quyết t}m đ{nh thắng giặc 

Mỹ x}m lƣợc...”3. 

Trung ƣơng Cục họp Hội nghị lần thứ 4 (th{ng 3-1966) nhằm 

qu{n triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng lần thứ 12 (kho{ III) 

th{ng 12-1965 v| đề ra nhiệm vụ của c{ch mạng miền Nam, x{c 

định quyết t}m đ{nh bại cuộc chiến tranh x}m lƣợc của Mỹ trong 

bất kỳ tình huống n|o: Kiên trì phƣơng ch}m đấu tranh qu}n sự 

kết hợp đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi gi{p công. 

Đấu tranh chính trị v| đấu tranh qu}n sự vẫn l| cơ bản quyết  

___________ 

1, 2, 3. Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 26, tr. 634-635, 621, 652-653. 
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định, song trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh qu}n sự có t{c dụng 

quyết định trực tiếp v| giữ một vị trí ng|y c|ng quan trọng, nhƣng 

đấu tranh qu}n sự chỉ thu đƣợc kết quả lớn nhất nếu nó đƣợc kết hợp 

chặt chẽ với đấu tranh chính trị1. 

Hội nghị chỉ rõ để thực hiện nhiệm vụ nói trên, cần nắm vững 

bốn yêu cầu quan trọng hiện nay l|: 

- Ra sức tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, nhất l| qu}n chủ lực Mỹ, 

qu}n S|i Gòn. 

- Giữ vững, mở rộng khu giải phóng, gi|nh thế l|m chủ đại bộ 

phận vùng rừng núi v| nông thôn đồng bằng, hết sức chú trọng vấn 

đề sản xuất, tiết kiệm, bồi dƣỡng sức d}n, tích cực x}y dựng căn cứ 

địa từng bƣớc ho|n chỉnh v| vững mạnh. 

- Tăng cƣờng x}y dựng lực lƣợng lớn mạnh về mọi mặt, ph{t 

động nh}n d}n du kích chiến tranh rộng rãi v| to|n diện, đồng thời 

khẩn trƣơng x}y dựng chủ lực. 

- Đẩy mạnh phong tr|o chính trị ở c{c đô thị lớn. 

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Trung ƣơng Cục đề ra năm việc phải 

l|m, trong đó về mặt qu}n sự cần đạt yêu cầu đ{nh bại qu}n Mỹ 

trong mùa khô v| tiếp tục thắng chúng trong mùa mƣa. 

Mặc dù qu}n d}n miền Nam đã đ{nh thắng những trận đầu, 

yêu cầu thắng Mỹ trong cuộc phản công mùa khô thứ nhất lại đặt 

ra những vấn đề chiến lƣợc, chiến thuật rất lớn, không đơn giản, 

vì trên thực tế Mỹ mới tiến h|nh “giai đoạn 1”, chủ yếu l| triển 

khai lực lƣợng v| h|nh qu}n thăm dò, giữ thế trƣớc mắt. Qu{n 

triệt sự chỉ đạo của Trung ƣơng v| Trung ƣơng Cục, Qu}n ủy 

Miền đề ra yêu cầu trung t}m sắp tới l| giữ vững v| ph{t triển 

quyền chủ động trên chiến trƣờng. Để đạt yêu cầu đó, phải tiêu  

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.27, tr. 377. 
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diệt một bộ phận quan trọng qu}n Mỹ, qu}n “đồng minh” v| qu}n 

S|i Gòn (từ 3 đến 4 vạn)1; cả ba thứ qu}n của qu}n Giải phóng phải 

vừa đẩy mạnh t{c chiến vừa ph{t triển (mức phấn đấu: d}n qu}n 

đạt 25-30 vạn qu}n, du kích đạt 22-23 vạn, bộ đội huyện trở lên  

20 vạn...)2. 

• Mặt trận phản công các cuộc hành quân “tìm và diệt” 

Đầu năm 1966 l| thời điểm Mỹ chuyển từ giai đoạn 1 sang giai 

đoạn 2, giai đoạn phản công chiến lƣợc với hai yêu cầu: diệt chủ lực 

đối phƣơng, kiểm so{t nông thôn. Cuộc phản công chiến lƣợc sẽ 

đƣợc tiến h|nh v|o hai mùa khô: phản công chiến lƣợc mùa khô thứ 

nhất từ ng|y 25-12-1965 đến th{ng 6-1966; phản công chiến lƣợc mùa 

khô thứ hai từ th{ng 10-1966 đến giữa năm 19673. 

___________ 

1, 2. Nguồn: Phòng Trung ƣơng Cục miền Nam, cặp 25C - 32, Cục 

Lƣu trữ Trung ƣơng Đảng. 

3. Kế hoạch cụ thể về phản công chiến lƣợc của Westmoreland nhƣ sau:  

- Giai đoạn chuẩn bị: triển khai qu}n, ổn định thế trƣớc mắt, thăm dò, 

chuẩn bị phản công (từ giữa đến cuối năm 1965). 

- Giai đoạn phản công gồm những lần phản công chiến lƣợc gắn với 

những mùa khô. Cụ thể: 

+ Phản công lần 1 “Counter offensive phase” (từ cuối năm 1965 đến 

giữa năm 1966, đƣợc coi l| mùa khô thứ nhất). 

+ Phản công lần 2 “Counter offensiver phase” (từ th{ng 10-1966 đến 

giữa năm 1967, đƣợc coi l| mùa khô thứ hai). 

Theo dự kiến ban đầu của địch, chỉ cần hai lần phản công đủ tạo ra tình 

thế quyết định (nhƣng thực tế lại không nhƣ vậy). 

- Về thời gian c{c cuộc h|nh qu}n lớn của Mỹ trong hai cuộc phản 

công chiến lƣợc: chủ yếu dựa v|o bản tổng kết của Ban Tổng kết chiến 

tranh B2 (Bộ Quốc phòng) có đối chiếu t|i liệu của địch. 

- Về c{c số liệu thiệt hại, Ban biên soạn đƣa v|o chú thích, có tính chất 

tham khảo. 
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Trong cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô lần thứ nhất, Bộ Tƣ 

lệnh Mỹ v| S|i Gòn cho rằng “đã n}ng đỡ tinh thần của Nam Việt 

Nam”1. 

Chúng nhận định về đối phƣơng: mặc dù đã bị những thiệt hại 

đ{ng kể ở Khu 5, Đông Nam Bộ, chủ yếu do không qu}n, có khó 

khăn lớn về hậu cần,... nhƣng lực lƣợng ph{t triển nhanh, h|ng 

miền Bắc chi viện trung bình 4.500-5.000 tấn/th{ng; ƣớc đo{n lực 

lƣợng vũ trang có 200.000 ngƣời (75.000 qu}n chủ lực, 100.000 du 

kích, 17.000 trợ chiến gồm 18 trung đo|n, 100 tiểu đo|n, 185 đại 

đội, 101 trung đội độc lập); đang chủ động tiến công ở Khu 5, T}y 

Nguyên, Đông Nam Bộ với quy mô nhiều trung đo|n v| với 

“chiến thuật vận động chiến”... Năm 1966, qu}n Giải phóng mới có 

khả năng tiến công quy mô lớn hơn ở v|i nơi để thu hút qu}n Mỹ 

v| lực lƣợng tổng trù bị của S|i Gòn, đồng thời đẩy mạnh chiến 

tranh du kích trên to|n Miền. 

Căn cứ nhận định trên, Westmoreland đề ra 5 mục tiêu cụ thể của 

cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô 1965-1966: 

- Tiêu diệt một bộ phận chủ lực qu}n giải phóng, gi|nh chủ 

động trên chiến trƣờng, buộc đối phƣơng phải ph}n t{n đ{nh du 

kích. Cụ thể: “tiêu diệt c{c sƣ đo|n chủ lực Việt cộng, bẻ gãy 

xƣơng sống Việt cộng, l|m cho Việt cộng từ ngƣời đi săn trở th|nh 

ngƣời bị săn”. 

- Bình định có trọng điểm, gi|nh d}n, đ{nh ph{ hậu cần dự trữ. 

- Ổn định tình hình chính trị, củng cố chế độ S|i Gòn, qu}n 

S|i Gòn. 

- Khai thông c{c hệ thống giao thông giữa c{c căn cứ của Mỹ v| 

S|i Gòn. 

___________ 

1. Westmoreland: Tƣờng trình của một quân nhân, Nxb. Trẻ, Th|nh phố 

Hồ Chí Minh, 1988, tr. 41. 
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- Đ{nh ph{ miền Bắc, cô lập miền Nam. 

Mục tiêu trên l| to|n diện, Westmoreland tin rằng, qu}n viễn 

chinh Mỹ có khả năng nhanh chóng lật ngƣợc thế trận, coi mục tiêu 

số một l| quyết định, x{c định “tìm v| diệt” l| mục tiêu chủ yếu 

trong cuộc phản công mùa khô thứ nhất với 5 mục tiêu cụ thể (chiến 

dịch “năm mũi tên”). 

- 3 mục tiêu ở chiến trƣờng Khu 5 l| Nam Quảng Ngãi, Bắc Bình 

Định, Nam Phú Yên. 

- 2 mục tiêu ở chiến trƣờng miền Đông Nam Bộ l| Đông S|i Gòn, 

T}y Bắc S|i Gòn. 

C{c mục tiêu ở chiến trƣờng Khu 5 rất quan trọng đối với Mỹ 

trong việc triển khai qu}n do vị trí thuận lợi dễ sử dụng không qu}n - 

hải qu}n, hạm đội; c{c mục tiêu ở chiến trƣờng miền Đông Nam Bộ 

lại rất hệ trọng đối với qu}n Mỹ v| chế độ S|i Gòn, vì đ}y l| nơi tập 

trung c{c đơn vị chủ lực qu}n Giải phóng v| c{c cơ quan lãnh đạo 

kh{ng chiến của Nam Bộ, B2 đang g}y {p lực lớn đối với bộ m{y 

trung t}m của cả chế độ S|i Gòn v| cỗ m{y chiến tranh của Mỹ ở 

miền Nam. 

Trên hƣớng Đông Nam Bộ, cuộc phản công lần thứ nhất của Mỹ 

diễn ra theo hai đợt: 

- Đợt 1 (từ ng|y 1-1-1966 đến cuối th{ng 4-1966): sử dụng to|n bộ 

lực lƣợng chiến đấu Mỹ đã triển khai trên địa b|n gồm 1 sƣ đo|n + 1 

lữ đo|n (Sƣ đo|n bộ binh 1 + Lữ đo|n không vận 173). 

- Đợt 2 (từ cuối th{ng 4-1966 đến th{ng 5-1966): lực lƣợng Mỹ v| 

“đồng minh” đƣợc n}ng lên 2 sƣ đo|n + 2 lữ đo|n (Sƣ đo|n bộ binh 

1, Sƣ đo|n bộ binh 25, Lữ đo|n không vận 173, Lữ đo|n không vận 

101, Tiểu đo|n Úc). 

Suốt hai đợt, qu}n viễn chinh Mỹ kết hợp qu}n S|i Gòn tại 

chỗ liên tiếp mở 13 cuộc h|nh qu}n cấp sƣ đo|n hoặc lữ đo|n 

tăng cƣờng, đ{nh v|o hệ thống căn cứ, mật khu của giải phóng 

nhằm diệt đầu não v| một bộ phận chủ lực Miền, giải tỏa {p lực 

vùng bắc S|i Gòn, trục xuất lực lƣợng vũ trang c{ch mạng ra khỏi
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c{c vùng d}n cƣ, hỗ trợ qu}n S|i Gòn bình định mở rộng v|nh đai an 

to|n xung quanh S|i Gòn, tiến tới gi|nh thế chủ động. 

* Nhằm đ{nh bại cuộc phản công của Mỹ, Qu}n ủy - Bộ Chỉ 

huy Miền chủ trƣơng: phản công, sử dụng Sƣ đo|n 9 chủ lực 

Miền trên c{c hƣớng tiến công chủ yếu của Mỹ, sử dụng Sƣ đo|n 

5 chủ lực Miền trên hƣớng đông nam S|i Gòn với nhiệm vụ phối 

hợp v| “chia lửa” với hƣớng chủ yếu. C{c địa phƣơng trên to|n 

B2 đều có nhiệm vụ phối hợp đ{nh bại mũi bình định của qu}n 

Mỹ - S|i Gòn. 

Trong đợt 1, Mỹ có những cuộc h|nh qu}n trên diện rộng 

nhằm giải tỏa {p lực xung quanh S|i Gòn, hỗ trợ cho “gọng kìm” 

bình định, nhất l| ở c{c khu vực Long An - Hậu Nghĩa, trọng điểm 

l| Củ Chi, cùng với Võ Đắt, Võ Su; sau đó tập trung lực lƣợng quy 

mô cấp sƣ đo|n thực hiện “tìm v| diệt”, đ{ng chú ý nhất l| c{c 

cuộc h|nh qu}n: 

Marauder (từ ng|y 1-1 đến cuối th{ng 3-1966) ở Hậu Nghĩa. 

Crimp (từ ng|y 8-1 đến ng|y 19-1-1966) ở Hố Bò - An Nhơn T}y 

(Củ Chi). 

Mastib (ng|y 27-2-1966) ở Bời Lời (T}y Ninh). 

Rolling Stone (th{ng 3-1966) ở Nh| Đỏ - Bông Trang (Bến C{t - 

Bình Dƣơng). 

Sweep (th{ng 3-1966) ở bắc Củ Chi. 

Hattiesburg (th{ng 3-1966) ở Bến Cầu (T}y Ninh). 

Silver City (từ ng|y 7-3 đến ng|y 24-4-1966) ở Chiến khu Đ. 

Cuộc h|nh qu}n Crimp nổi lên nhƣ cuộc h|nh qu}n then chốt 

của Mỹ trong đợt 1 phản công, với ý định diệt đầu não qu}n khu S|i 

Gòn - Gia Định, triệt hạ vùng giải phóng Củ Chi, loại trừ b|n đạp của 

đối phƣơng uy hiếp S|i Gòn. 

Ng|y 8-1-1966, Mỹ huy động 12.000 qu}n1
 (có 8.000 qu}n Mỹ), 

200 m{y bay, 600 xe tăng, xe thiết gi{p v| xe qu}n sự, 600 ph{o  

___________ 

1. 12.000 qu}n gồm: Sƣ đo|n 1 bộ binh Mỹ v| Lữ đo|n 173 không vận 

Mỹ, 1 Tiểu đo|n Úc, 8 Tiểu đo|n S|i Gòn. 
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cối, có B.52 hỗ trợ (24 chiếc) tiến h|nh cuộc h|nh qu}n Crimp c|n 

quét đ{nh ph{ {c liệt địa b|n c{c xã Phú Mỹ Hƣng, An Nhơn T}y, 

Nhuận Đức, Trung Hòa, Trung Lập Hạ, Phƣớc Hiệp. Theo John 

Penycate v| Tom Mangold: Cả Chiến tranh thế giới thứ hai cũng 

không có một kế hoạch t{c chiến n|o ho|n hảo nhƣ thế1. 

Sau nhiều đợt B.52 dọn bãi, ngay trong đợt đổ qu}n đầu tiên, 

qu}n Mỹ v| qu}n Úc đã đ{nh trúng Văn phòng Khu ủy khu S|i Gòn - 

Gia Định. Chúng đổ trực thăng ngay trên nóc Bộ Chỉ huy Qu}n khu 

S|i Gòn - Gia Định, ph{ hủy thông tin điện đ|i v| g}y một số tổn 

thất cho qu}n Giải phóng (thƣợng t{ Phó Chính ủy hy sinh). Chúng 

thực hiện ba sạch (đốt sạch, ph{ sạch, giết sạch); gần 3.000 ngôi nh| 

v| h|ng trăm hécta vƣờn c}y, ruộng lúa bị xe tăng, xe bọc thép c|n 

ph{ v| bom, ph{o c{c loại hủy diệt. Qu}n Mỹ san bằng thị trấn Bến 

Súc, cƣỡng bức d}n bỏ l|ng cũ, đƣa họ v|o c{c khu tập trung ở Bến 

C{t, Lai Khê. 

Trƣớc tình thế một chọi mƣời, chọi trăm, Bảy Đì - xã đội 

trƣởng Trung Lập Hạ đƣa du kích ra chiến h|o, x{c định: “Đ}y l| 

vị trí của chúng ta, hãy đ{nh đến cùng, nếu có phải hy sinh thì hy 

sinh trên chiến h|o n|y”. C{c lực lƣợng tại chỗ của Củ Chi còn ít 

súng, chƣa có súng chống tăng, nhƣng có nhiều mìn, lựu đạn tự 

tạo, có thế trận địa đạo, chiến h|o, ụ chiến đấu, “bãi tử địa”, v| 

đặc biệt tinh thần quyết chiến cao... Trên thế trận đó, du kích, bộ 

đội địa phƣơng Củ Chi đã l|m những điều bất ngờ đối với qu}n 

viễn chinh Mỹ, g}y ngạc nhiên đến “khó tin” đối với thế giới. Ở 

xã Trung Lập Hạ, trên một địa hình bị hỏa lực Mỹ t|n ph{ đến 

không còn một bóng c}y, trong 10 giờ liền, “đội du kích Bảy Đì” v| 

một bộ phận lực lƣợng địa phƣơng đ{nh lui 7 đợt đột kích của Mỹ,  

___________ 

1. Xem: John Penycate v| Tom Mangold: “C}u chuyện khó tin về 

cuộc chiến tranh trong lòng đất Việt Nam”, trong: Sài Gòn - Chợ Lớn – Gia 

Định kháng chiến, Nxb. Th|nh phố Hồ Chí Minh, 1994, tr. 419. 
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diệt v| l|m bị thƣơng 118 tên. Cùng thế trận trên, ở xã Phú Mỹ Hƣng, 

một tiểu đội du kích v| bộ đội địa phƣơng thực hiện “địa đạo chiến” 

(cuộc chiến đấu trong lòng đất) thoắt ẩn, thoắt hiện... Suốt một ng|y 

đối đầu với một tiểu đo|n Mỹ có 37 tăng - thiết gi{p, du kích v| qu}n 

địa phƣơng đã diệt trên 100 tên, bắn ch{y 7 tăng - thiết gi{p. Tại ấp 

Phú Bình, trên diện tích khoảng 1km2, một tiểu đội du kích 9 ngƣời 

kềm ch}n 8 ng|y liền một lực lƣợng Mỹ trên dƣới 400 qu}n v| 60 

tăng - thiết gi{p. Nổ súng ngay khi địch đang đổ qu}n, du kích 

Phƣớc Hiệp hạ 3 trực thăng Mỹ. Qu}n Mỹ bị vấp mìn, sụp hầm 

chông, bị bắn tỉa nhiều tên. 

Qua 12 ng|y đêm, bộ đội v| du kích Củ Chi đ{nh trên dƣới 200 

trận lớn nhỏ, diệt v| l|m bị thƣơng gần 1.000 lính Mỹ, lính S|i Gòn, 

diệt v| l|m hƣ hỏng h|ng chục trực thăng, nhiều tăng - thiết gi{p... 

Qu}n Mỹ đã phải kết thúc trận c|n (ng|y 19-1-1966) trƣớc dự kiến, 

không đạt mục tiêu n|o ngo|i sự t|n ph{. Tuy nhiên, đ}y l| lần đầu 

qu}n d}n Củ Chi đối đầu với cuộc h|nh qu}n t|n khốc, {c liệt nhất, 

chịu nhiều mất m{t, hy sinh. Nhiều d}n thƣờng, chiến sĩ qu}n Giải 

phóng bị bom đạn vùi x{c, mặt đất tan hoang... 

Sau khi cuộc h|nh qu}n Crimp kết thúc, Tiểu đo|n Quyết Thắng 

thực hiện “đ{nh bồi”, tập kích g}y thiệt hại một tiểu đo|n Mỹ đóng 

dã ngoại ở Gò Nổi. 

Về phía Mỹ, chúng hy vọng cuộc h|nh qu}n Crimp tạo nên một 

điển hình về c{ch sử dụng lực lƣợng, tiềm lực với ƣu thế tuyệt đối 

nhằm đè bẹp đối phƣơng, loại trừ hẳn mối đe dọa của một vùng đất 

m| ở đó chiến tranh c{ch mạng đang ph{t triển, nhƣng kết quả của 

cuộc h|nh qu}n n|y đã diễn ra ho|n to|n tr{i ngƣợc. Đối đầu cuộc 

h|nh qu}n Crimp, qu}n d}n Củ Chi đã tạo một điển hình về chiến 

tranh nh}n d}n đ{nh thắng một đối thủ có ƣu thế tuyệt đối về qu}n 

lực, vũ khí.... 

Đ{nh bại cuộc h|nh qu}n Crimp, qu}n d}n Củ Chi đã góp 

phần giải đ{p một c}u hỏi lớn trên to|n Miền: chiến tranh nh}n  
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d}n có thể thắng chiến tranh hiện đại của Mỹ v| với thế trận tốt, có 

thể đ{nh Mỹ bằng mọi lực lƣợng, mọi thứ vũ khí. Chính sự kiện n|y 

đã dẫn đến sự hình th|nh một trong những v|nh đai diệt Mỹ lớn 

nhất ở miền Nam lúc bấy giờ: v|nh đai diệt Mỹ Đồng Dù, một kiểu 

“nắm thắt lƣng Mỹ mà đánh” của chiến tranh nh}n d}n. 

Ngay khi đợt 1 cuộc phản công lần thứ nhất của Mỹ còn đang 

tiếp diễn, ng|y 7-2-1966, Qu}n khu S|i Gòn - Gia Định mở Đại hội 

Dũng sĩ diệt Mỹ. Đại hội tuyên dƣơng v| tặng danh hiệu “Dũng sĩ 

diệt Mỹ” cho 209 c{ nh}n. Trên đất Củ Chi, Trần Thị Gừng, Võ Thị 

Mô l| những nữ Dũng sĩ diệt Mỹ đầu tiên; nông d}n Nguyễn Văn Nì 

l| Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ƣu tú đầu tiên. Qua việc đ{nh bại cuộc h|nh 

qu}n Crimp, Đại hội rút ra 10 khả năng đ{nh Mỹ của lực lƣợng chiến 

tranh nh}n d}n: 

1- Ai cũng đ{nh đƣợc Mỹ. 

2- Vũ khí gì cũng đ{nh đƣợc Mỹ. 

3- Nhiều đ{nh đƣợc, ít cũng đ{nh đƣợc, một ngƣời, một tổ đều 

đ{nh đƣợc. 

4- Ở đ}u cũng đ{nh đƣợc Mỹ, chỉ cần tích cực b{m địch, tìm 

đƣợc l| đ{nh đƣợc. 

5- Ng|y đ{nh đƣợc, đêm cũng đ{nh đƣợc. 

6- Địch phản công l| cơ hội để diệt chúng. 

7- Đ{nh ở phía trƣớc, đ{nh trong hậu cứ địch. Đ{nh đều khắp, 

l|m cho địch bị động, bối rối, c|ng dễ đ{nh hơn. 

8- Đ{nh địch trong ấp chiến đấu v| cả ngo|i xã ấp chiến đấu. 

9- Có khả năng đ{nh thắng tất cả mọi binh chủng Mỹ nhƣ bộ 

binh, xe tăng, m{y bay, biệt kích. 

10- Đ{nh bằng vũ trang, bằng chính trị v| cả binh vận, l|m cho 

địch tan rã nhanh chóng. 

Sau khi kết thúc cuộc h|nh qu}n Crimp, Lữ đo|n 2, Lữ đo|n 3 Sƣ 

đo|n 1 “Anh cả đỏ” kéo xuống vùng nam Củ Chi lập căn cứ Đồng Dù 

(Bắc H|). Ng|y 9-2-1966, Khu ủy S|i Gòn - Gia Định họp b|n v| ra 

chỉ thị th|nh lập V|nh đai diệt Mỹ. 
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Mỹ đổ quân xuống Đà Nẵng (1965) 

Nguồn: George C.Herring: America’s Longest War - The United States and Vietnam, 

1950−1975, Nxb. Mc Graw, fourth edition. 

 

Tàu sân bay của Hạm đội 7 Mỹ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Máy bay B.52 Mỹ nắm bom rải thảm 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Những hố bom B.52 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Lực lƣợng không quân Mỹ rải chất độc da cam xuống miền Nam Việt Nam 

Nguồn: Vietnam a Chronicle of the War, Tess Press, New York, tr. 345. 

 

Quân Mỹ lùa dân vào trại tập trung 
Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Trạm y tế Lộc Ninh bị bom Mỹ hủy diệt 
Nguồn: Bảo tảng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Chiến lƣợc giết sạch, đốt sạch, phá sạch của quân Mỹ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Sự vô nhân tính của quân Mỹ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Quân viễn chinh Mỹ càn quét ở Củ Chi 
Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Dân thƣờng bị bắt trong một trận càn của quân Mỹ 
Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 
 
 
 

 

Quân Mỹ tra tấn phụ nữ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Sƣ đo|n 9, đơn vị cấp sƣ đo|n đầu tiên của chiến trƣờng Nam 

Bộ, mới tròn hai th{ng tuổi đã gi{p chiến với Sƣ đo|n “Anh cả đỏ” 

Mỹ, mở đầu xuất sắc với chiến công B|u B|ng cùng h|ng loạt trận 

thắng Mỹ vang dội. Với tƣ thế đó, Sƣ đo|n 9 trở th|nh một trong 

những đối tƣợng chính “tìm v| diệt” của qu}n Mỹ trong cuộc phản 

công mùa khô thứ nhất v| lần n|y trong cuộc h|nh qu}n Rolling 

Stone (Hòn đ{ lăn), một mũi phản công quan trọng đ{nh v|o tam 

gi{c Lai Khê, Phƣớc Vĩnh, T}n Uyên, Sƣ đo|n “Anh cả đỏ” gặp lại 

đối tƣợng săn tìm l| Sƣ đo|n 9 qu}n Giải phóng. Sở Chỉ huy của Lữ 

đo|n 1 (Sƣ đo|n bộ binh 1 Mỹ) cũng l| sở chỉ huy h|nh qu}n đóng ở 

Sở Cao su Nh| Đỏ (giữa quốc lộ 13 v| tỉnh lộ 16). 

Sau hơn một tuần b{m v| nắm chắc h|nh tung của “kẻ đi săn”, 

Sƣ đo|n 9 qu}n Giải phóng hạ quyết t}m huy động to|n lực tiêu 

diệt lực lƣợng chủ yếu của cuộc h|nh qu}n Rolling Stone bao gồm 

sở chỉ huy nhẹ v| cụm qu}n dã chiến có tăng - thiết gi{p bên bờ 

suối Bông Trang ở phía t}y Sở Cao su Nh| Đỏ. Sử dụng hình thức 

vận động tập kích v| tƣ tƣởng “nắm thắt lƣng Mỹ m| đ{nh”, Sƣ 

đo|n tập trung hỏa lực gi{ng đòn phủ đầu bất ngờ, g}y rối loạn cả 

Sở Chỉ huy v| đội hình của Mỹ, kết hợp đột ph{ s}u v|o tuyến bộ 

binh - tăng thiết gi{p bên trong, chia cắt qu}n Mỹ ra từng mảnh, 

“gi{p l{ c|”, dùng cả lƣỡi lê tiêu diệt chúng. Sau ba giờ chiến đấu, 

Sƣ đo|n 9 diệt v| l|m bị thƣơng 1.200 lính Mỹ, ph{ hỏng 48 xe 

qu}n sự (phần nhiều l| tăng - thiết gi{p), tiêu diệt đầu não v| bẻ 

gãy cuộc h|nh qu}n Rolling Stone. 

Cũng thời gian n|y, Trung đo|n 2 (Sƣ đo|n 9) đ{nh trận “B|u 

B|ng 2”, loại khỏi vòng chiến một tiểu đo|n Mỹ. Th{ng 3-1966, sƣ 

đo|n phối hợp lực lƣợng Qu}n khu 7 (gồm cả du kích cơ quan) 

đ{nh bại cuộc h|nh qu}n Silver City (Th|nh phố bạc) khẳng định 

đƣợc khả năng bảo vệ căn cứ không d}n hoặc ít d}n, có nhiều kho 

t|ng trƣớc những cuộc h|nh qu}n lớn của Mỹ, trong đó lực lƣợng  
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du kích cơ quan góp phần quan trọng (lực lƣợng của 8 cụm qu}n y 

khu diệt v| l|m bị thƣơng 70 tên Mỹ). Tuy vậy, lực lƣợng giải 

phóng (ba thứ qu}n kết hợp) v| nh}n d}n tại chỗ cũng bị tổn thất 

kh{ lớn (hy sinh 72, bị thƣơng 242, bị ch{y 60 nh| d}n, chết h|ng 

trăm tr}u bò...). 

Trong khoảng thời gian n|y, ng|y 23-3-1966, Ban Binh vận Trung 

ƣơng Cục chỉ đạo cơ sở nội tuyến trong Trung đo|n 1 thiết gi{p S|i 

Gòn đóng ở Gò Đậu tỉnh Bình Dƣơng nổi dậy khởi nghĩa kết hợp vũ 

trang (lực lƣợng ngo|i v|o gồm đặc công Sƣ đo|n 9 chủ lực Miền v| 

đặc công tỉnh Thủ Dầu Một) diệt 2 chi đo|n thiết gi{p gồm 36 xe tăng 

v| xe bọc thép, l|m chết v| bị thƣơng nhiều lính S|i Gòn; căn cứ 

Trung đo|n 1 thiết gi{p, Trung đo|n 8 bộ binh v| trung t}m huấn 

luyện Sƣ đo|n 5 S|i Gòn bị ph{ tan. Đ}y l| một đòn tiến công phối 

hợp lớn trên chiến trƣờng có qu}n Mỹ đóng xen kẽ. Cơ sở nội tuyến 

gồm 6 đảng viên, 5 đo|n viên, 12 nòng cốt v| cảm tình. Trong chiến 

đấu, 17 cơ sở nội tuyến hy sinh. Cơ sở đảng viên Phùng Văn Mƣời l{i 

đƣợc 1 xe tăng đƣa về căn cứ kh{ng chiến. 

* Chiến trƣờng bắc Long An l| một hƣớng “tìm v| diệt” quan trọng 

của qu}n Mỹ trong cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất. Qu}n khu 

Trung Nam Bộ (lúc đó gọi l| Qu}n khu 2) đã triển khai bƣớc chuẩn bị 

đ{nh Mỹ, củng cố, mở rộng vùng giải phóng, đến cuối năm 1965 mới 

triển khai thế trận đ{nh Mỹ. Biện ph{p chủ yếu của Khu l|: giữ thế 

hợp ph{p (tích cực) của d}n trong “bất kỳ trƣờng hợp n|o” để cho 

d}n trụ lại đƣợc khi qu}n Mỹ tới, v| từ thế hợp ph{p (ở cả vùng giải 

phóng v| vùng chính quyền S|i Gòn kiểm so{t) m| ph{t huy phƣơng 

thức “hai ch}n ba mũi”... 

Cuộc h|nh qu}n của qu}n Mỹ đầu tiên trên đất Long An 

mang tên Marauder (Kẻ cƣớp), từ ng|y 1-1 đến cuối th{ng 3-1966, 

nằm trong đợt 1 phản công lần 1, với lực lƣợng gồm Lữ đo|n 

không vận 173 v| 1 Tiểu đo|n Úc, đ{nh v|o vùng Đức Hòa, Đức 

Huệ, địa b|n hai bờ sông V|m Cỏ Đông ở phía nam B|u Trai, 

nhằm bảo vệ tỉnh lỵ Hậu Nghĩa v| tiểu khu B|u Trai. Đối tƣợng  
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“tìm v| diệt” chủ yếu của cuộc h|nh qu}n Marauder l| c{c tiểu đo|n 

qu}n Giải phóng khu, tỉnh, nhƣng lực lƣợng “tìm v| diệt” lại l}m v|o 

thế trận “to|n d}n đ{nh giặc” với tất cả lực lƣợng khu, tỉnh, huyện, 

xã, cả qu}n lẫn d}n gi|, trẻ, trai, g{i..., bãi mìn, hầm chông, tử địa... 

Trên vùng Đức Huệ, B|u Trai, Đức Hòa, chúng đã chạm tr{n c{c Tiểu 

đo|n 269, 267 Khu 8, Tiểu đo|n 1 Long An, nhƣng không “diệt” 

đƣợc, tr{i lại bị c{c đơn vị n|y g}y thiệt hại (khoảng 100 lính Mỹ bị 

tiêu diệt, 5 trực thăng bị bắn rơi)1. Đội qu}n chính quy Mỹ đã gặp 

phải đối phƣơng “vô hình”, chỗ n|o cũng có, luôn sẵn s|ng nhằm 

v|o chỗ yếu của chúng để tiến công. Có trƣờng hợp đã x{c định đƣợc 

đối tƣợng “tìm v| diệt”, nhƣng qu}n Mỹ không thể n|o định hƣớng 

tiến công đƣợc. Một cố vấn Mỹ ở Hậu Nghĩa đã viết: “Một tiểu đo|n 

(Mỹ) ở phía đông sông V|m Cỏ đụng hỏa lực của đối tƣợng giao 

tranh, nhƣng tiểu đo|n n|y không t|i n|o định hƣớng đƣợc sƣờn của 

đơn vị m| nó đang đƣơng đầu...”. Ở T}n Phú, Hòa Kh{nh (Đức Hòa), 

đối tƣợng chính của qu}n viễn chinh Mỹ chỉ l| bộ đội địa phƣơng, 

d}n qu}n du kích, nhƣng với thế trận xã, ấp chiến đấu, c{c lực lƣợng 

n|y đã giằng co, g}y “cuộc chiến tranh tiêu hao” đối với chúng suốt 7 

ng|y liền (diệt nhiều lính Mỹ, 12 trực thăng, 5 xe M.113), đặc biệt sẵn 

s|ng đ{nh chúng đúng v|o c{c giờ chúng ăn, nghỉ, tắm giặt... Lính 

Mỹ đã phải dùng từ “c{ mòi” để tự cảnh b{o về loại mìn do du kích 

tự chế bằng hộp c{ mòi rất phổ biến ở Long An, thô sơ nhƣng rất lợi 

hại vì dễ vƣớng nổ2. Cùng với thất bại về “tìm v| diệt”, qu}n Mỹ 

cũng không thực hiện đƣợc ý định dồn tất cả d}n ở phía t}y sông 

V|m Cỏ Đông sang phía đông sông (chỉ gom đƣợc 500 ngƣời) để giao 

cho Sƣ đo|n 25 S|i Gòn kiểm so{t. 

___________ 

1. Theo Ban Chấp h|nh Đảng bộ tỉnh Long An: Báo cáo diễn biến 21 năm 

kháng chiến chống Mỹ và những bài học về toàn dân đánh giặc của Long An. 

2. Chỉ tính riêng ở Đức Hòa, trong v|i th{ng mùa khô đầu năm 1966, 

qu}n d}n đã nhặt đƣợc 9-10 quả bom, 3.150 quả ph{o chƣa nổ, chế tạo 

đƣợc 15.700 mìn, lựu đạn g|i (kể cả mìn chống tăng). 
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Trên vùng ruộng rẫy Đức Hòa, lực lƣợng tăng - thiết gi{p Mỹ lại 

gặp phải “đội qu}n chính trị”, to|n đ|n b|, trẻ con. Họ xông ra cản 

đƣờng, “nói chuyện” bằng tay, “Mỹ vận”, buộc đo|n xe đổi hƣớng, 

tr{nh c|n lên hoa m|u của d}n. Chị Tƣ C|o ở Rạch Gốc, một nông 

d}n 40 tuổi, tay không đã xông ra cản đầu xe tăng Mỹ, không cho 

chúng c|n lên rẫy đậu phộng. 

Sau cuộc h|nh qu}n Marauder của địch (đợt 1), Bộ Tƣ lệnh Qu}n 

khu Trung Nam Bộ, Tỉnh ủy Long An tiến h|nh sơ kết ngay, rút ra 

chỗ mạnh, chỗ yếu của đối tƣợng mới, khẳng định khả năng đ{nh 

Mỹ, thắng Mỹ của chiến tranh nh}n d}n. Kinh nghiệm cuộc đấu 

tranh tay không v| “Mỹ vận” cản đầu xe tăng đƣợc Tỉnh ủy Long An 

kịp thời phổ biến. Trong đợt 2 cuộc h|nh qu}n Marauder (từ ng|y 15-2 

đến cuối th{ng 3-1966), khi Lữ đo|n không vận 173 Mỹ đổ qu}n 

xuống bảy xã thuộc c{c huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, c{c lực 

lƣợng tại chỗ chiến đấu giằng co với chúng năm ng|y liền, tiêu hao 

nhiều lính Mỹ, diệt 8 trực thăng, 5 xe M.113. 

Ở vùng hậu cứ của qu}n Mỹ - S|i Gòn, c{c lực lƣợng Miền v| địa 

phƣơng đã thực hiện nhiều trận tiến công nhằm thẳng v|o nơi xuất 

ph{t, chi viện h|nh qu}n, nổi bật nhƣ trận ph{o kích s}n bay Biên 

Hòa lần thứ ba (ng|y 28-2-1966) diệt v| l|m hỏng 125 m{y bay, diệt 

nhiều phi công; trận ph{o kích s}n bay Vũng T|u (th{ng 3-1966) ph{ 

hủy 32 m{y bay. 

Trong đợt 2 của cuộc phản công lần thứ nhất (mùa khô 1965-

1966), qu}n Mỹ tiếp tục đ{nh B|u Trai - Đức Lập (h|nh qu}n Mali 

từ ng|y 17-4 đến ng|y 14-5-1966, Lữ đo|n 2 Sƣ đo|n bộ binh 25 

Mỹ), Bời Lời (h|nh qu}n Whinwee ng|y 15-5-1966, 1 lữ đo|n thuộc 

Sƣ đo|n bộ binh 25 Mỹ), đồng thời mở thêm c{c hƣớng T| Pang - 

Lò Gò, Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u (h|nh qu}n Birmingham từ 

ng|y 24-4 đến ng|y 18-5-1966, Sƣ đo|n bộ binh Mỹ cùng Lữ đo|n 

không vận 173 v| 7 tiểu đo|n S|i Gòn), Bù Gia Mập (h|nh qu}n 

Austin từ ng|y 1-5 đến ng|y 17-5-1966, Lữ đo|n 1 Sƣ đo|n không  
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vận 101 Mỹ), Dầu Tiếng (h|nh qu}n Houston ng|y 12-5-1966, Lữ đo|n 

1 Sƣ đo|n 1 bộ binh Mỹ), B| Rịa (h|nh qu}n Hardi Hood th{ng 5-1966, 

Lữ đo|n 2 Sƣ đo|n 1 bộ binh Mỹ v| 1 tiểu đo|n Úc), Quốc lộ 15 (h|nh 

qu}n Deed). 

Trong giai đoạn n|y, qu}n Mỹ rút nhiều kinh nghiệm của đợt 

1, cố tr{nh những nhƣợc điểm của chúng (nhƣ “chính quy m{y 

móc”, “điều lệnh cứng nhắc”, qu{ tin v|o hỏa lực,...) m| qu}n d}n 

miền Nam đã triệt để lợi dụng, thích nghi dần với chiến trƣờng du 

kích, đặc biệt l| ph{t triển lực lƣợng v| lối đ{nh biệt kích để vừa 

thăm dò vừa tạo bất ngờ. Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh kh{i qu{t 

điều đó bằng hình ảnh: Nhƣ vậy ta đã bắt Mỹ “phải ăn cơm bằng 

đũa!”1. Cuộc “tìm v| diệt” vẫn bị sa lầy trong thế trận chiến tranh 

nh}n d}n. 

Trên chiến trƣờng bắc Long An, địa b|n “tìm v| diệt” đợt 2 gần 

nhƣ cũ, đồng thời có mở thêm về hƣớng Vƣờn Thơm, B| Vụ. Lực 

lƣợng qu}n d}n bắc Long An tiếp tục “cuộc chiến tranh tiêu hao” 

địch. Lần n|y, sức cơ động v| chủ động của c{c đơn vị bộ đội tập 

trung v| bộ đội địa phƣơng tăng lên. Đặc biệt, bộ đội Đức Hòa thực 

hiện trận tập kích B|u Sen (ng|y 30-5-1966) đ{nh thiệt hại một đại đội 

Mỹ thuộc Lữ đo|n không vận 173 (lúc bấy giờ đƣợc coi l| trận đ{nh 

diệt đại đội Mỹ đầu tiên trên chiến trƣờng Trung Nam Bộ), diệt tại 

chỗ 18 tên, bắt sống 1 lính Mỹ, thu 13 súng. 

Suốt mùa khô 1965-1966, qu}n d}n bắc Long An diệt h|ng 

ng|n lính Mỹ2, bắn rơi nhiều m{y bay lên thẳng, diệt 12 xe M.113.  

___________ 

1. Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh ph{t biểu tại Hội nghị về kinh nghiệm 

đ{nh Mỹ th{ng 8-1966: “thực tế đã buộc Mỹ phải đ{nh theo c{ch đ{nh của 

qu}n d}n Việt Nam”... ta bắt chúng “phải ăn cơm bằng đũa”. 

2. Theo: Ban Chấp h|nh Đảng bộ tỉnh Long An: Báo cáo diễn biến 

trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ và những bài học về toàn dân đánh giặc của 

Long An. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

452 

 

Trên chiến trƣờng Tây Ninh, cuộc h|nh qu}n Birmingham có vai 

trò then chốt trong cuộc phản công đợt 2, hƣớng về chiến khu Dƣơng 

Minh Ch}u v| vùng biên giới. Với tổ chức chỉ huy thống nhất, chặt 

chẽ, thế trận nhiều tầng, triệt để lợi dụng thế d}n, thế đất, lực lƣợng 

tổng hợp, qu}n d}n v|nh đai Trảng Lớn (T}y Ninh) thực hiện nhiều 

trận chống c|n xuất sắc, trong đó trận Gò Nổi có hiệu suất diệt Mỹ rất 

cao trong một trận chống c|n1. Nhiều bộ phận xuất sắc nhƣ đội du 

kích liên xã, đội nữ ph{o binh T}y Ninh... Tất cả đội viên đội nữ ph{o 

binh T}y Ninh đều đạt ít nhất một trong c{c danh hiệu: Dũng sĩ diệt 

Mỹ, Quyết thắng, Diệt cơ giới. 

Đặc biệt trong cuộc h|nh qu}n Birmingham, Mỹ sử dụng rất 

nhiều xe tăng, có cả xe tăng M.48. Không có súng chống tăng, Tỉnh ủy 

T}y Ninh cử ngƣời đi học v| ph{t động phong tr|o chế tạo mìn 

chống tăng, tập trung giải quyết tƣ tƣởng ng{n ngại xe tăng bằng 

hiệu quả chiến đấu cụ thể: 70% tăng - thiết gi{p bị diệt ở T}y Ninh 

trong xu}n hè năm 1966 l| do mìn. 

Trên chiến trƣờng Bà Rịa - Long Khánh, Sƣ đo|n 5 chủ lực Miền 

cùng c{c lực lƣợng qu}n d}n địa phƣơng đối đầu với lực lƣợng 

hỗn hợp gồm nhiều đơn vị Mỹ, Đồng minh, qu}n S|i Gòn: Lữ 

đo|n 2 Sƣ đo|n “Anh cả đỏ”, Lữ đo|n bộ binh nhẹ 199 Mỹ, 1 tiểu 

đo|n của Lữ đo|n Ho|ng gia Úc, đại đội ph{o T}n T}y Lan, 2 chi 

đội Trung đo|n tăng - thiết gi{p 11 Mỹ, Sƣ đo|n 18 S|i Gòn..., sau 

đó còn thêm một bộ phận lực lƣợng Nam H|n. Bằng phối hợp 

chặt chẽ ba thứ qu}n, qu}n d}n B| Rịa phản công bẻ gãy từng 

mũi tiến công của đối phƣơng, tiến lên đ{nh bại cuộc h|nh qu}n 

Hardi Hood cấp lữ đo|n tăng cƣờng. Nổi bật l| trận suối Tầm Bó 

(ng|y 11-4-1966) đ{nh thiệt hại nặng 1 tiểu đo|n Mỹ thuộc Sƣ 

đo|n “Anh cả đỏ”; trận Long Phƣớc (th{ng 5-1966) diệt h|ng trăm  

___________ 

1. B{o c{o lúc bấy giờ: diệt v| l|m bị thƣơng h|ng trăm tên Mỹ. 
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lính Mỹ. Trận ngã ba Ông Đồn, Trung đo|n 5, Sƣ đo|n 5 chủ lực 

Miền diệt 1 tiểu đo|n thuộc chiến đo|n 52 S|i Gòn (Sƣ đo|n 18). 

Trong 30 ng|y chiến đấu giằng co chống cuộc h|nh qu}n Hardi 

Hood, Sƣ đo|n 5 chủ lực Miền cùng qu}n d}n tại chỗ diệt h|ng 

trăm qu}n đối phƣơng, bắn rơi 45 trực thăng, diệt 6 xe qu}n sự 

(có 4 xe M.113). 

Ng|y 15-5-1966, trận B|u Sắn - T}y Ninh g}y thiệt hại một 

cụm qu}n lớn của Sƣ đo|n “Anh cả đỏ”; Mỹ buộc phải kết thúc 

cuộc phản công mùa khô thứ nhất (sớm hơn gần một th{ng so với 

kế hoạch). 

Nhìn chung trong cuộc phản công mùa khô thứ nhất, mũi “tìm 

v| diệt” của qu}n Mỹ v| “đồng minh” đã ph{ hủy đƣợc một số kho 

dự trữ của Miền, l|m gi{n đoạn cơ sở tiếp vận (của kh{ng chiến), bịt 

cửa khẩu, xúc đƣợc nhiều d}n (15,5 vạn) ở vùng tranh chấp, vùng 

giải phóng... g}y cho phía kh{ng chiến nhiều khó khăn về cung cấp, 

tiếp liệu. Tuy nhiên, mục tiêu chính l| “tìm v| diệt” đối phƣơng, 

gi|nh lại thế chủ động trên chiến trƣờng của Mỹ đã thất bại. Ng|y 

30-3-1966, Đại sứ Cabot Lodge b{o c{o về Mỹ: Cuộc tiến công (của 

qu}n Mỹ) đã không l|m hao tổn đƣợc Việt cộng, không tìm diệt 

đƣợc một đơn vị chính quy lớn n|o của Việt cộng, không ngăn đƣợc 

du kích ph{t triển. Mỹ vẫn bị động, qu}n đội S|i Gòn giảm chất 

lƣợng nhanh chóng1. 

 • Mặt trận chống, phá bình định trong cuộc phản công mùa khô 

thứ nhất của Mỹ 

Cuộc bình định đƣợc Mỹ coi l| “cuộc chiến tranh thứ hai”, 

nhƣng lại l| gọng kềm có ý nghĩa quyết định để đi đến kết quả cuối 

cùng của chiến tranh. 

Trên chiến trƣờng Đông Nam Bộ v| Cực Nam Trung Bộ, trọng 

điểm bình định l| địa b|n xung quanh S|i Gòn, trong đó Long An,  

___________ 

1. Xem: Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Qu}n đội nh}n 

d}n, H| Nội, 1994, t. 2, tr. 244. 
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Hậu Nghĩa, Biên Hòa, B| Rịa v| xa hơn - Khu Cực Nam Trung Bộ, 

đều có sự kết hợp giữa 2 gọng kềm “tìm diệt - bình định”, tiêu 

biểu nhƣ c{c cuộc h|nh qu}n “Rạng Đông” ở ven S|i Gòn, “An 

d}n” ở Bình Dƣơng, “Chiến thắng” ở Long An, “D}n t}m” ở Biên 

Hòa, “Hardi Hood”, “Deed” ở B| Rịa, “Austin” ở Bù Gia Mập - 

Phƣớc Long. 

Trên khu vực tiếp cận Sài Gòn, Củ Chi trở th|nh tuyến đầu đ{nh 

ph{ của gọng kềm “tìm diệt - bình định” của qu}n Mỹ v| qu}n S|i 

Gòn. Sau khi đ{nh bại cuộc h|nh qu}n Crimp, v|nh đai diệt Mỹ 

Đồng Dù ph{t triển lên quy mô lớn, trở th|nh một trong những 

điển hình về v|nh đai diệt Mỹ ở miền Nam. Từng l| căn cứ của Lữ 

đo|n 3 Sƣ đo|n “Anh cả đỏ”, Đồng Dù trở th|nh một căn cứ chỉ 

huy cấp sƣ đo|n của Mỹ, có mặt 4.500 lính Mỹ, gồm Sƣ đo|n bộ v| 

Lữ đo|n 2 Sƣ đo|n “Tia chớp nhiệt đới”1. V|nh đai l| một trận địa 

liên ho|n qua 5 xã gồm nhiều tuyến, địa đạo, giao thông h|o, 

nhiều ổ, cụm chiến đấu (chống qu}n mặt đất v| bắn m{y bay), ấp 

xã chiến đấu...; tổ chức chỉ huy v|nh đai thống nhất, chặt chẽ; lực 

lƣợng v|nh đai l| lực lƣợng địa phƣơng, không chỉ ở c{c xã v|nh 

đai m| có thể nói l| của cả huyện Củ Chi, từng lúc có thêm lực 

lƣợng cấp trên. 

Lúc bấy giờ trên chiến trƣờng miền Nam không chỉ có Củ Chi m| 

ở Khu 5 cũng đã xuất hiện nhiều v|nh đai diệt Mỹ (Đ| Nẵng, Chu 

Lai, An Khê). 

Xuất ph{t từ ý tƣởng bao v}y, tiêu hao cầm ch}n qu}n Mỹ tại 

căn cứ, sự ra đời “v|nh đai diệt Mỹ” bắt đầu từ lực lƣợng v| thế 

trận chiến tranh du kích, nhƣng trong lòng chiến tranh nh}n d}n, 

nó đã ph{t triển với lực lƣợng tổng hợp v| thế trận tổng hợp; nội  

___________ 

1. Căn cứ Đồng Dù rộng 660 ha. Trong căn cứ, có 90 tăng - thiết gi{p, 150 

xe vận tải qu}n sự, 15 ph{o hạng nặng, nhiều m{y bay trực thăng vận tải, 

trinh s{t... C{c tƣớng Mỹ từng tham gia chiến tranh Triều Tiên cho rằng, 

“lúc ấy trong mơ cũng không có đƣợc nhƣ vậy”. 
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dung v| hình thức tiêu hao, cầm ch}n qu}n Mỹ không chỉ có 

qu}n sự m| cả chính trị, binh vận. Điều n|y c|ng hiện rõ khi 

v|nh đai xuất hiện ở đồng bằng nhƣ Rạch Kiến (Long An), Bình 

Đức (Mỹ Tho). 

Ở Củ Chi, phong tr|o “đăng ký diệt Mỹ” đã có từ trƣớc khi căn 

cứ Mỹ hình th|nh. H|ng ng|y có h|ng trăm ngƣời gi|, trẻ, g{i, trai 

xin thay nhau ra tuyến trƣớc. Vì số ngƣời đƣợc chọn có hạn, nên để 

tr{nh so bì, Ban Chỉ huy v|nh đai phải công khai lệnh ph}n chia. Sau 

Đại hội Dũng sĩ S|i Gòn - Gia Định, trên v|nh đai đã ph{t triển mạnh 

mẽ phong tr|o thi đua gi|nh c{c danh hiệu dũng sĩ. Khẩu hiệu của 

du kích l|: “V{c tr{i đi l| không v{c tr{i về...”. Thƣờng xuyên gi{p 

chiến xe tăng Mỹ, du kích Củ Chi s{ng tạo nhiều loại mìn đ{nh tăng, 

trong đó lợi hại nhất l| “mìn gạt” (chỉ cần xe tăng chạm “cần gạt” l| 

mìn nổ không cần xe c{n qua quả mìn). Ngo|i ra còn c{c loại mìn 

chống m{y dò (nhƣ mìn nylon, mìn “chĩnh mắm”...). V|nh đai cũng 

đã tạo địa b|n để c{c lực lƣợng cấp trên, kể cả đặc công, ph{o binh 

tiếp cận, tiến công căn cứ Mỹ. Trên v|nh đai, trong vòng một th{ng 

đầu tiên, c{c lực lƣợng vũ trang Củ Chi đã đ{nh gần 100 trận lớn 

nhỏ. Cho đến th{ng 7-1966, c{c lực lƣợng vũ trang S|i Gòn - Gia Định 

đã 8 lần đ{nh v|o căn cứ Đồng Dù, trong đó có hai trận diệt 20 tăng - 

thiết gi{p. Ở vòng ngo|i, trong Rừng Sến, Tiểu đo|n Quyết Thắng hai 

lần tập kích qu}n Mỹ diệt 2 đại đội Mỹ, 8 xe tăng. 

Cuối năm 1966, qu}n khu S|i Gòn - Gia Định lại tổng kết, rút 

ra nhiều b|i học cụ thể từ phong tr|o chiến tranh nh}n d}n ở Củ 

Chi, tiếp tục phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” cho trên 

200 c{n bộ, chiến sĩ, trong đó có xã đội trƣởng xã Nhuận Đức l| 

Phạm Văn Cội “kiện tƣớng diệt Mỹ” (diệt 96 tên), t{c giả mìn gạt 

Tô Văn Đực “kiện tƣớng diệt cơ giới” (năm 1967, Phạm Văn Cội 

v| Tô Văn Đực đều đƣợc phong danh hiệu Anh hùng lực lƣợng 
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vũ trang nh}n d}n). 
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Trên vùng Tam An (Long Th|nh - Đồng Nai), Nhơn Trạch gi{p 

rừng S{c qu}n d}n địa phƣơng đối đầu với cuộc h|nh qu}n của qu}n 

Mỹ - qu}n S|i Gòn, hô h|o l| “lật úp lòng chảo Nhơn Trạch”. Lợi 

dụng địa hình phức tạp, c{c lực lƣợng giải phóng đã tạo thế b{m trụ 

lòng đất (xã Phƣớc An có 3km địa đạo) lẫn lòng nƣớc (sông rạch), giữ 

vững thế chiến tranh nh}n d}n. 

Trên chiến trƣờng Khu Cực Nam Trung Bộ, đầu năm 1966 c{c 

lực lƣợng giải phóng đã mở chiến dịch đông bắc Phƣớc Long, mở 

rộng vùng giải phóng ở biên giới t}y Đak Soong (thuộc Quảng 

Đức) v| một đoạn đƣờng 14 phía bắc Kiến Đức, tạo điều kiện mở 

cửa khẩu v| h|nh lang biên giới, mở thế liên ho|n Phƣớc Long - 

Quảng Đức. Th{ng 3-1966, một bộ phận qu}n Mỹ đổ xuống 

Phƣớc Long hỗ trợ cho qu}n S|i Gòn v| đến th{ng 5-1966 mở 

cuộc h|nh qu}n Austin (Lữ đo|n 1 Sƣ đo|n không vận 101 v| 6 

tiểu đo|n qu}n S|i Gòn) trên địa b|n chủ yếu l| Bù Gia Mập. Lúc 

đầu lực lƣợng địa phƣơng bị lúng túng trƣớc trận c|n quy mô lớn 

d|i ng|y. Sau đó thích nghi dần, giằng co quyết liệt với qu}n Mỹ - 

qu}n S|i Gòn trong nửa th{ng, mở rộng đƣợc vùng giải phóng v| 

vùng tranh chấp, mở h|nh lang biên giới từ Quảng Đức v|o 

Phƣớc Long. 

Trên chiến trƣờng Trung Nam Bộ, Khu ủy - Bộ Tƣ lệnh Khu 8 

coi trọng chỉ đạo cả hai mặt trận phản công mũi “tìm v| diệt” của 

Mỹ trên chiến trƣờng bắc Long An v| mặt trận chống ph{ bình 

định trên to|n khu, nhất l| hai trọng điểm nam Long An v| Mỹ 

Tho. Tỉnh Bến Tre lúc bấy giờ x{c định nhiệm vụ trọng t}m l| 

ph{t huy sự kết hợp lực lƣợng vũ trang v| “đội qu}n tóc d|i” 

đ{nh Mỹ1, diệt qu}n S|i Gòn, quyết t}m bẻ gãy kế hoạch bình 

định có trọng điểm. Kiến Tƣờng, Kiến Phong triển khai ph{ kế 

hoạch lập v|nh đai trắng, tiêu diệt v| l|m tan rã qu}n biệt kích  

___________ 

1. Đầu năm 1965 ở Bến Tre có 165 cố vấn Mỹ nắm quyền chỉ huy đến 

cấp chi khu. 
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Mỹ1, bƣớc đầu đ{nh bại chiến thuật giang thuyền (hạm đội nhỏ trên 

sông) v| xuồng bay2
 kết hợp trực thăng vũ trang (mùa mƣa năm 1966 

du kích ở Đồng Th{p Mƣời diệt v| thu 20 xuồng bay); giữ vững thế ở 

vùng ruột Đồng Th{p Mƣời, bảo vệ thông suốt h|nh lang tiếp vận 

đông t}y v| từ biên giới xuống đồng bằng. Riêng 2 tỉnh Long An, Mỹ 

Tho chuẩn bị kỹ lực lƣợng, thế trận sẵn s|ng gi{p chiến với qu}n viễn 

chinh Mỹ. 

Trên to|n chiến trƣờng Trung Nam Bộ, qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn 

mở nhiều cuộc phản kích d|i ng|y cấp trung đo|n đ{nh v|o vùng 

giải phóng, kết hợp B.52 bỏ bom rải thảm, trực thăng “soi đêm”, 

“xuồng bay”, dùng cả bom napalm, chất độc hóa học hủy diệt địa 

hình... Cƣờng độ chiến tranh tăng dữ dội, có nơi gặp rất nhiều khó 

khăn nhƣ Gò Công (Tiền Giang). Tuy nhiên, nhờ đã dự kiến cụ thể v| 

có chuẩn bị tinh thần, lực lƣợng, thế trận, c{c tỉnh bƣớc đầu đ{nh bại 

đƣợc kế hoạch phản công đợt 2. 

Ở Mỹ Tho, tuy qu}n chiến đấu Mỹ chƣa tham chiến, nhƣng từ 

th{ng 2-1966 chúng đã triển khai x}y dựng căn cứ đầu não của Sƣ 

đo|n 9 Mỹ ở Bình Đức. Với lực lƣợng tập trung lớn (Trung đo|n 

11/Sƣ đo|n 7 S|i Gòn, 6 đại đội bảo an, 10 đo|n bình định, một số 

đơn vị công binh Mỹ...), cuộc “dọn bãi” đã l|m trắng gần 1.000 ha, 

triển khai nhiều cuộc h|nh qu}n bình định {c liệt, g}y tang tóc, 

x{o trộn một vùng d}n cƣ h|ng chục xã. Tỉnh ủy Mỹ Tho mở hội 

nghị x}y dựng quyết t}m đ{nh Mỹ, đồng thời đề ra kế hoạch tổ 

chức v|nh đai diệt Mỹ Bình Đức. Ngay khi địch còn đang bình 

định, ủi ph{ để x}y dựng căn cứ, Ban Chỉ huy v|nh đai đã ra đời  

___________ 

1. Biệt kích Mỹ: biệt kích ngƣời Việt nhƣng do Mỹ huấn luyện, đ|o tạo 

v| chỉ huy. 

2. Ở vùng Đồng Th{p Mƣời, Mỹ x}y dựng hai căn cứ xuồng bay: một ở 

thị xã Cao Lãnh (Kiến Phong), một ở thị xã Mộc Hóa (Kiến Tƣờng), tổng số 

h|ng trăm chiếc. Bên cạnh đó l| hai căn cứ hạm đội nhỏ (giang thuyền) ở 

Nhơn Xuyên (trên sông V|m Cỏ T}y) v| trên kênh X{ng (Long An). 
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(gồm 2 tỉnh đội phó, 4 bí thƣ chi bộ xã, do Tỉnh đội phó Trần Hữu 

Danh l|m Chỉ huy trƣởng) v| triển khai ngay tổ chức lực lƣợng. 

V|nh đai hình th|nh với thế trận chiến tranh nh}n d}n, lực lƣợng 

tổng hợp, gồm c{c xã Bình Đức, Long Hƣng, Thạnh Phú, Long 

Thuận, Vĩnh Kim, Kim Sơn. Vận dụng thế hợp ph{p tích cực, nông 

d}n đ|o hầm chông, chôn mìn ngay trong vƣờn nh|, khi qu}n Mỹ - 

qu}n S|i Gòn c|n sụp hầm chông, vƣớng mìn thì chị em du kích 

“nhập cuộc”, vừa “cứu chữa” vừa “địch vận”. 

Ở Bến Tre, hải qu}n Mỹ v| lữ đo|n thủy qu}n lục chiến Mỹ 

c|n quét yểm trợ cho qu}n S|i Gòn, triển khai chiến thuật “hạm 

đội nhỏ trên sông”; nhƣng c{c căn cứ của chúng liên tục bị c{c 

chiến sĩ đặc công Bến Tre tập kích. Trong chống, ph{ bình định, có 

những chiến sĩ nội tuyến trong qu}n đội S|i Gòn đã }m thầm hy 

sinh m| chƣa đƣợc ghi công, nhƣ trƣờng hợp Trung t{ Trần Văn 

M|nh, nội tuyến đƣợc giao nhiệm vụ đến một ấp t}n sinh ở xã Phú 

Hữu (Thủ Đức, tỉnh Gia Định) tìm c{ch ngăn chặn cuộc h|nh qu}n 

hủy diệt của qu}n đội S|i Gòn, đã bị du kích bắn lầm, hy sinh tại 

chỗ1. Đêm 14-3-1966, bộ đội địa phƣơng phối hợp 2 cơ sở nội tuyến 

tiến công trung t}m huấn luyện “bình định v| x}y dựng nông 

thôn” Hƣng Điền c{ch thị xã Bến Tre khoảng 2 km, diệt 300 tên, 

bắt sống 96 tên, thu 200 súng. 

Riêng ở An Giang, địch tập trung đ{nh ph{ vùng Bảy Núi (có 

B.52 yểm trợ) nhằm cắt đứt h|nh lang kh{ng chiến từ Khu 8 xuống 

Khu 9. 

Tại trung t}m huấn luyện t}n binh Chi Lăng (huyện Tịnh Biên, 

Ch}u Đốc), một đại đội t}n binh S|i Gòn khởi nghĩa (ng|y 6-7-1966), 

diệt một số sĩ quan, hạ sĩ quan, mang 40 súng lên Núi Cấm gia nhập 

lực lƣợng c{ch mạng. 

___________ 

1. Theo: Báo cáo tổng kết công tác binh vận B2, tr. 38. 
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Năm 1966-1967, Tiểu đo|n 512 đ{nh tan rã Tiểu đo|n bảo an 52 

Mỹ ở Kiệp Sơn, diệt đại đội bảo an 685. 

Trên chiến trƣờng Tây Nam Bộ, từ cuối năm 1965, qu}n S|i Gòn 

mở nhiều cuộc h|nh qu}n c|n quét với phƣơng tiện kỹ thuật mới 

của Mỹ, nhắm v|o c{c huyện: Ô Môn, Phụng Hiệp (Cần Thơ), 

Giồng Riềng (Rạch Gi{), tỉnh Vĩnh Long v| tuyến sông Bảy H{p 

(C| Mau). Phối hợp với chiến trƣờng miền Đông, khu T}y Nam 

Bộ chủ trƣơng mở mảng vùng ruột Hậu Giang, mở đợt hoạt động 

qu}n sự hƣớng Rạch Gi{ với trọng điểm l| c{c huyện Ch}u Th|nh 

B v| Gò Quao. Trung đo|n 1 U Minh của Qu}n khu T}y Nam Bộ 

chia từng tiểu đo|n kết hợp với c{c lực lƣợng tỉnh, huyện hỗ trợ 

quần chúng nổi dậy, tiêu diệt hoặc bức h|ng đồn bót, rồi trụ lại 

đ{nh qu}n tăng viện; ph{t động quần chúng nổi dậy v}y đồn, tiến 

công binh vận, ph{ ấp t}n sinh, đấu tranh chính trị... Với phƣơng 

thức nhƣ vậy, Qu}n khu T}y Nam Bộ đã giải phóng một số xã 

huyện Ch}u Th|nh B v| tuyến Lục Phi - Gò Quao, kéo d|i đến Tắc 

Cậu, s{t thị xã Rạch Gi{; mở tuyến An Biên, giải phóng 4 xã (T}y 

Yên, Đông Yên, Đông Hòa, Đông Th{i) v| huyện kênh X{ng Xẻo 

Rô (từ thứ ba đến thứ mƣời một). Qu}n S|i Gòn huy động lực 

lƣợng tiểu khu Kiên Giang v| Vùng 4 chiến thuật phản kích {c 

liệt, nhƣng không giải tỏa đƣợc, lại bị thiệt hại nặng. Tại Kinh 

Xuôi (thuộc xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng), giữa vùng đồng 

bằng trống trải, Tiểu đo|n 207 Rạch Gi{ Khu 9 đ{nh quỵ Trung 

đo|n 33 Sƣ đo|n 21 S|i Gòn (diệt v| l|m bị thƣơng 400 tên, diệt 2 

m{y bay phản lực, 4 xe M.113, l|m bị thƣơng 8 xe kh{c). Đó l| một 

trận điển hình, {c liệt chƣa từng có, khẳng định khả năng lực 

lƣợng vũ trang tỉnh có thể b{m trụ trong điều kiện đồng bằng 

trống trải để đ{nh phản kích. C{c tiểu đo|n 309, 306 Qu}n khu 

tiếp tục đ{nh điểm diệt viện giải phóng thêm tuyến sông Trẹm, 

Biển Bạch, mở thông U Minh Thƣợng xuống U Minh Hạ, thông 

qua kênh X{ng Chắc Băng. Th{ng 7-1966, lần đầu tiên một tiểu đo|n  
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qu}n Giải phóng của tỉnh C| Mau diệt gọn một tiểu đo|n v| một 

trung đội bảo an S|i Gòn. 

Qua những thắng lợi trên, T}y Nam Bộ củng cố to|n diện 

vùng giải phóng: ph{t triển sản xuất (vụ Đông Xu}n 1965-1966 

đƣợc mùa), mở thêm nhiều trƣờng học, lập thêm c{c chợ (Ba 

Đình, Thứ Mƣời Một, Chợ Mới...), x}y dựng hệ thống xƣởng, đẩy 

mạnh sản xuất tiểu, thủ công nghiệp; ph{t triển d}n qu}n du kích 

cả ở vùng tranh chấp, th|nh lập trung đội nữ bộ đội địa phƣơng 

Giồng Riềng... Tỉnh đo|n Rạch Gi{ th|nh lập ba đội thanh niên 

xung phong với hơn 2/3 qu}n số l| nữ, có nhiệm vụ chủ yếu l| 

vận chuyển vũ khí. 

Về phong tr|o ph{ ấp t}n sinh, xã đời mới, kinh nghiệm của 

phong tr|o ph{ ấp chiến lƣợc trƣớc đ}y đƣợc tiếp tục ph{t huy, trƣớc 

hết l| x}y dựng cơ sở, tạo thế từ bên trong, đ{nh v|o hệ thống chính 

quyền S|i Gòn ở cơ sở... Từ vùng ven đô cho đến c{c vùng nông thôn 

diễn ra tình trạng “địch bắt d}n x}y ấp, x}y xong d}n ph{ ấp”, ph{ từ 

trong ph{ ra, lực lƣợng bên ngo|i hỗ trợ; nh}n viên chính quyền cơ 

sở của chế độ S|i Gòn không thể sống yên ở c{c vùng đƣợc coi l| đã 

bình định. Bộ đội khu, tỉnh đ{nh điểm rồi trụ lại đ{nh c|n; bộ đội 

huyện v| du kích tại chỗ phối hợp mở c{c đợt hoạt động v}y đồn bót 

(du kích gọi l| “bao bó”) trên nhiều tuyến d|i để hỗ trợ d}n ph{ ấp 

t}n sinh, xã đời mới. 

Tính đến th{ng 6-1966 qu}n d}n Nam Bộ đã ph{ đƣợc 2.688 ấp 

t}n sinh. Chính quyền S|i Gòn thú nhận chỉ đạt đƣợc 13% kế hoạch 

bình định do chúng đặt ra. Qu}n Mỹ thừa nhận: “Kết quả bình định 

có lẽ đã thụt lùi so với c{ch đ}y hai hay bốn năm”. 

 Chiến trường đô thị và mặt trận đấu tranh chính trị 

Trong thƣ gửi Trung ƣơng Cục (th{ng 11-1965), Bí thƣ thứ 

nhất Lê Duẩn thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp h|nh Trung ƣơng 

Đảng Lao động Việt Nam chỉ đạo: “... trong đấu tranh chính trị, nhất 

l| trong công t{c th|nh thị, chúng ta có thể v| cần phải ra sức tập hợp  
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quần chúng, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, lôi kéo cả những ngƣời tiến 

bộ trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền vào một mặt trận kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thật 

rộng rãi, chĩa mũi nhọn đấu tranh v|o đế quốc Mỹ v| bè lũ Việt 

gian b{n nƣớc”1. 

Để chỉ đạo phong tr|o đô thị ph{t triển lên cao tr|o, Bộ Chính 

trị chủ trƣơng phải nhanh chóng x}y dựng lực lƣợng chính trị 

c{ch mạng ở th|nh thị v| đẩy mạnh công t{c th|nh thị. Cụ thể l| 

phải “x}y dựng lực lƣợng nòng cốt, bao gồm c{c tổ chức cơ sở 

của Đảng v| đo|n thể quần chúng, theo địa phƣơng (phƣờng, 

khóm) để che giấu lực lƣợng. Cố gắng ph{t triển đảng viên tại 

chỗ, đồng thời lựa chọn một số đảng viên ở nông thôn để đƣa v|o 

hoạt động trong th|nh thị. Bố trí ph}n công đảng viên v| c{c 

phần tử trung kiên l| thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên v|o 

hoạt động ở c{c khu phố, chợ, trƣờng học, c{c tổ chức tôn gi{o, 

nhất l| Phật gi{o, để vận động, tập hợp quần chúng thông qua 

những tổ chức thích hợp”2. Trong tình hình mới, hình thức đấu 

tranh ở đô thị chủ yếu vẫn l| đấu tranh chính trị với những 

phong tr|o công khai, hợp ph{p. 

S|i Gòn v| c{c đô thị kh{c ở miền Nam ng|y c|ng trở nên quan 

trọng đối với cả hai bên. Về phía Mỹ v| chính quyền S|i Gòn, ở đ}y 

tập trung nhiều lực lƣợng qu}n sự, chính trị, nhiều tổ chức, cơ quan 

đầu não điều h|nh cuộc chiến. Về phía c{ch mạng, đô thị l| địa b|n 

chiến lƣợc với những hoạt động chính trị - qu}n sự đặc biệt có t{c 

động đến phong tr|o nông thôn v| có ảnh hƣởng mạnh mẽ trên 

phạm vi rộng lớn cả trong v| ngo|i nƣớc. 

Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn chỉ đạo cho Trung ƣơng Cục phải: 

“Dựa v|o lực lƣợng đảng viên v| quần chúng trung kiên, tích cực 

___________ 

1, 2. Lê Duẩn: Thƣ vào Nam, Nxb. Sự thật, H| Nội, 1985, tr. 152. 
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x}y dựng c{c đội du kích mật, c{c đội đặc công, biệt động v| lực 

lƣợng mai phục ngầm để tìm cơ hội đ{nh địch bằng qu}n sự”1. 

Thực hiện tƣ tƣởng chỉ đạo đó, phong tr|o đô thị ở S|i Gòn - Gia 

Định cũng nhƣ c{c th|nh thị kh{c ở miền Nam ph{t triển rất sinh 

động, phong phú về hình thức đấu tranh v| nội dung khẩu hiệu 

chống Mỹ l|m cho vùng chiến lƣợc đô thị trở th|nh mặt trận m| hiệu 

quả hoạt động của nó có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với công cuộc 

kh{ng chiến. 

Việc qu}n chiến đấu Mỹ v|o miền Nam l| một sự kiện đột biến 

kích thích tinh thần d}n tộc, l|m cho phong tr|o chống Mỹ ph{t triển 

rất mạnh, trong đó S|i Gòn l| điểm nổi bật. 

Phong tr|o thời kỳ n|y có một số đặc điểm: 

- Khẩu hiệu đấu tranh đƣợc n}ng lên chất lƣợng chính trị cao, có 

nội dung mới l| chống chiến tranh x}m lƣợc của Mỹ, đòi Mỹ cút về 

nƣớc, đòi Nguyễn Văn Thiệu v| Nguyễn Cao Kỳ từ chức. 

- Lực lƣợng tham gia phong tr|o đấu tranh gồm nhiều giới, 

nhiều tầng lớp xã hội: sinh viên, học sinh, con em đồng b|o di cƣ, 

Phật gi{o, công nh}n lao động, trí thức, văn nghệ sĩ, sĩ quan, binh 

lính, công chức, d}n biểu Quốc hội có khuynh hƣớng d}n tộc... 

Họ đấu tranh đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh v| từng bƣớc 

hình th|nh lực lƣợng đối lập với chính quyền S|i Gòn, sử dụng 

rất hiệu quả công cụ b{o chí v| c{c diễn đ|n công khai. Trong c{c 

lực lƣợng đó, nhiều ngƣời chƣa t{n th|nh chủ nghĩa cộng sản, kể 

cả có một số ngƣời trƣớc đ}y có quan hệ mật thiết với chính 

quyền S|i Gòn. 

- Có sự liên kết v| tƣơng t{c giữa phong tr|o c{c đô thị to|n miền 

Nam, nhất l| Huế, Đ| Nẵng, Đ| Lạt, Cần Thơ, trong đó phong tr|o ở 

S|i Gòn l| trung t}m, đi đầu v| có t{c động đến phong tr|o chung 

to|n Miền. 

___________ 

1. Lê Duẩn: Thƣ vào Nam, Sđd, tr. 153. 
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- Tính bạo lực quần chúng của phong tr|o đấu tranh công 

khai đã xuất hiện rõ nét (đ{nh lính Mỹ, lật xe cảnh s{t, bao v}y 

chiếm trụ sở chính quyền, chống trả lực lƣợng đ|n {p, l|m chủ 

đƣờng phố...). 

Từ giữa năm 1965 trở đi, c{c cuộc míttinh, biểu tình, bãi công, bãi 

khóa, bãi thị ở c{c th|nh thị liên tiếp nổ ra đòi d}n sinh, d}n chủ, 

chống Mỹ can thiệp, chống chính quyền Thiệu - Kỳ, chống qu}n sự 

hóa học đƣờng, chống bầu cử gian lận... 

Th{ng 6-1965, c{c tổ chức b{o chí công khai ở S|i Gòn nhƣ: Hội 

đồng Báo chí Việt Nam, Hội Chủ báo Việt Nam, Nghiệp đoàn ký giả Nam 

Việt, Hội Ái hữu ký giả... đồng loạt tuyên bố phản đối lệnh của chính 

quyền S|i Gòn đóng cửa b{o. Giữa năm 1966, c{c tổ chức b{o chí trên 

cùng với Hiệp hội b{o chí sinh viên đồng lên tiếng đòi bãi bỏ kiểm 

duyệt, đòi tự do b{o chí, tự do ngôn luận. Cuộc đấu tranh của giới 

b{o chí đƣợc 300.000 đo|n viên trong 117 nghiệp đo|n công nh}n S|i 

Gòn ủng hộ. 

Cũng thời gian n|y, bộ phận nữ gi{o viên v| luật sƣ, nữ văn sĩ 

v| ký giả, những ngƣời l|m công t{c xã hội th|nh lập Hội Bảo vệ 

nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ Việt Nam hoạt động tuyên truyền ý 

thức đấu tranh bảo vệ thanh thiếu niên, bảo vệ văn hóa d}n tộc1. 

Trong cuộc Hội thảo b|n về chống nạn mại d}m, tổ chức ngay tại 

hội trƣờng tòa Đô chính S|i Gòn, có 500 ngƣời dự, một luật sƣ đã 

lên tiếng buộc tội nh| chức tr{ch Mỹ phải chịu tr{ch nhiệm về tình 

hình mại d}m, đòi chính quyền dẹp bỏ tệ nạn mại d}m, thủ tiêu 

văn hóa đồi trụy. 

Khẩu hiệu chống Mỹ v| đòi lật đổ chính quyền S|i Gòn l| nội 

dung chủ yếu của phong tr|o đấu tranh chính trị ở S|i Gòn v| c{c 

đô thị kh{c. Thất bại qu}n sự của Mỹ trên chiến trƣờng cùng cao  

___________ 

1. Hội Bảo vệ nh}n phẩm v| quyền lợi phụ nữ Việt Nam, gọi tắt l| Hội 

Nh}n phẩm Phụ nữ Việt Nam, do b| Phan Thị Của - một nh| gi{o có uy 

tín ở S|i Gòn l|m Hội trƣởng. 
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tr|o đấu tranh chính trị ở đô thị l|m cho nội bộ đầu não ở S|i Gòn v| 

ở nƣớc Mỹ rối ren. Ở Đ| Nẵng, Nguyễn Ch{nh Thi, nguyên Tƣ lệnh 

Qu}n đo|n 1 S|i Gòn, đứng ra lập lực lƣợng ly khai bao gồm học 

sinh, sinh viên, phật tử... đƣợc c{c tƣớng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim 

ủng hộ, chống lại Nguyễn Văn Thiệu v| Nguyễn Cao Kỳ. Cuộc 

khủng hoảng diễn ra từ ng|y 12-3-1966 bắt đầu ở Đ| Nẵng, Huế, lan 

rộng ra c{c thị xã v| th|nh phố. 

Ở Huế, Đ| Nẵng, h|ng ng|n phật tử v| sinh viên biểu tình trên 

c{c đƣờng phố, chiếm đ|i ph{t thanh, công nh}n bãi công l|m tê liệt 

th|nh phố, v.v.. Ở S|i Gòn, nh}n ng|y Giỗ tổ Hùng Vƣơng (30-3 v| 1-

4-1966), h|ng vạn đồng b|o cùng sinh viên, học sinh biểu tình tại 

bùng binh chợ Bến Th|nh, đòi Mỹ thay đổi chính s{ch hiếu chiến v| 

tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Học sinh trƣờng Hồng Lạc bãi khóa 

phản đối việc chính quyền S|i Gòn lập “ph{p trƣờng c{t” h|nh quyết 

ngƣời yêu nƣớc. Trong ng|y bãi khóa, đội quyết tử Lê Văn Ngọc (của 

Tổng đo|n học sinh S|i Gòn) treo ảnh biếm họa Thiệu - Kỳ lên cọc gỗ 

của “ph{p trƣờng c{t” v| lập “tòa {n” tuyên {n tử hình nội c{c chiến 

tranh của Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ. Một bộ phận kh{c 

đến Đ|i ph{t thanh g}y {p lực đòi ph{t bản Tuyên ngôn cứu nguy dân 

tộc do sinh viên soạn. 

Đƣợc đồng b|o ủng hộ, sinh viên, học sinh tổ chức “S{u đêm 

không ngủ” kể từ đêm 1-4-1966, mỗi đêm h|ng vạn ngƣời biểu 

tình, tuần h|nh, bất chấp lệnh của chính quyền S|i Gòn giới 

nghiêm v| cấm tụ họp. Đỉnh cao của đợt đấu tranh n|y diễn ra 

v|o đêm 7-4-1966, h|ng chục vạn ngƣời S|i Gòn kéo đến bao v}y 

nơi l|m việc của Nguyễn Cao Kỳ, đòi Nguyễn Văn Thiệu - 

Nguyễn Cao Kỳ từ chức. Phong tr|o đấu tranh của lực lƣợng 

phật tử ph{t triển mạnh đến mức Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy 

ban h|nh ph{p Trung ƣơng của chính quyền S|i Gòn, phải công 

khai đe dọa: “Nếu c{c vị dùng bạo lực để lật đổ tôi thì tôi sẽ 

không do dự giết chết mọi cấp lãnh đạo phật tử trƣớc khi tôi rời khỏi 
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chính quyền S|i Gòn”. Mặc dù vậy, những cuộc biểu tình vẫn nổ ra. 

Đo|n ngƣời biểu tình ném đuốc v|o cảnh s{t v| qu}n cảnh, dựng 

chƣớng ngại vật giữa đƣờng phố, chặn xe, đốt xe qu}n sự của Mỹ v| 

qu}n S|i Gòn. 

Th{ng 4-1966, Hội nghị Khu ủy khu S|i Gòn - Gia Định họp 

đề ra nhiệm vụ: Ở đô thị phải phấn đấu đạt cho đƣợc một phong trào 

chính trị rộng, có chất lƣợng cao trên cơ sở đẩy mạnh phong trào công 

nhân lao động. Từ thực tế phong tr|o đô thị ở S|i Gòn - Gia Định, 

đầu năm 1967, Trần Bạch Đằng thay mặt Thƣờng vụ Khu ủy S|i 

Gòn - Gia Định b{o c{o ra Trung ƣơng về tình hình v| yêu cầu 

nhiệm vụ cụ thể của phong tr|o đô thị, nhấn mạnh những đặc 

thù v| vị trí chiến lƣợc của chiến trƣờng n|y trong cuộc chiến 

tranh c{ch mạng chống Mỹ, cứu nƣớc. Bản b{o c{o từ thực tế 

chiến trƣờng đã góp phần l|m s{ng tỏ nhiều vấn đề về nhận thức 

v| đ{nh gi{ tình hình đô thị nói riêng, Nam Bộ v| miền Nam nói 

chung trong chiến tranh, giúp Trung ƣơng chỉ đạo c{ch mạng 

một c{ch s{t thực v| hiệu quả hơn1. 

Phong tr|o đấu tranh chính trị tại c{c đô thị miền Nam nổ ra 

từ đầu năm 1966 đến th{ng 4-1966 đã lên cao tr|o với sự tham gia 

của đông đảo lực lƣợng công nh}n lao động. Mở đầu l| cuộc bãi 

công của công nh}n x}y dựng T}n Cảng, kéo theo cuộc bãi công 

của 5.000 công nh}n c{c hãng thầu x}y dựng RMK - BRJ ở S|i Gòn 

(thuộc ng|nh hậu cần qu}n sự Mỹ) chống chính s{ch kỳ thị chủng 

tộc v| sự đối xử tồi tệ của Mỹ đối với ngƣời Việt Nam. Ng|y 10-4-

1966, một cuộc hội thảo tổ chức tại Tổng Liên đo|n Lao động, khơi 

động tinh thần d}n tộc trong công nh}n, nêu cao ý thức đấu tranh 

chống chiến tranh của Mỹ, coi sự có mặt qu}n đội Mỹ ở Việt Nam 

l| nguồn gốc của mọi khó khăn trong đời sống xã hội. Công an, 

mật vụ, cảnh s{t chìm v| nổi của chính quyền S|i Gòn, tình  

___________ 

1. Xem: Lê Duẩn: Thƣ vào Nam, Sđd, tr. 161-169. 
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b{o CIA đội lốt lao công Tòa Đại sứ Mỹ, tìm c{ch cản trở cuộc hội 

thảo, song nhiều đại biểu vẫn sôi nổi ph{t biểu ý kiến, trình b|y quan 

điểm bảo vệ d}n tộc. Có 23 khẩu hiệu chống Mỹ, đòi hòa bình, chấm 

dứt chiến tranh đƣợc giƣơng lên trong hội thảo. 

Ng|y 1-5-1966, mặc dù chính quyền S|i Gòn đã tìm mọi biện 

ph{p v| phƣơng tiện ngăn trở (r|o kẽm gai quanh trụ sở Tổng 

Liên đo|n Lao động), h|ng vạn ngƣời d}n th|nh phố vẫn xuống 

đƣờng biểu dƣơng lực lƣợng. Đi đầu l| công nh}n c{c xí nghiệp, 

nghiệp đo|n, lao động c{c ng|nh nghề, học sinh, sinh viên, gi{o 

chức, nông d}n ngoại th|nh từ Hóc Môn, Nh| Bè, Chợ Đệm, có cả 

gia đình binh sĩ S|i Gòn cùng tham gia tuần h|nh. Lực lƣợng cảnh 

s{t trang bị đầy đủ vũ khí, xe cảnh s{t tuần tiễu đƣợc điều động 

tới b{m s{t đo|n tuần h|nh trên c{c con đƣờng từ Lý Th{i Tổ, 

Cống Quỳnh, Nguyễn Cƣ Trinh, Trần Hƣng Đạo, H|m Nghi (nơi 

đặt trụ sở Tòa Đại sứ Mỹ). Trong đo|n ngƣời biểu tình, cứ khoảng 

3m có một biểu ngữ viết bằng hai thứ tiếng Việt - Anh: “Chấm dứt 

chiến tranh ở Việt Nam!” - “Stop war in Vietnam!”, “Mỹ cút về 

nƣớc!” - “US, go home!”. Đo|n ngƣời hô to c{c khẩu hiệu: “Phản 

đối đ|n {p biểu tình!”, “Ngƣời Mỹ không đƣợc can thiệp v|o công 

việc nội bộ của ngƣời Việt Nam!”, “Chấm dứt rải chất độc t|n ph{ 

nông thôn!”... 

Đến trƣớc Tòa Đại sứ Mỹ trên đƣờng H|m Nghi, đo|n ngƣời 

dừng lại hô vang: “Đả đảo đế quốc Mỹ!”, “Qu}n đội Mỹ cút đi!”. 

Sinh viên vẽ sơn trắng trên mặt đƣờng khẩu hiệu “American go 

home” v| “Stop war in Vietnam!” (“Mỹ cút về nƣớc” v| “Chấm dứt 

chiến tranh Việt Nam”). Loa phóng thanh di động loan đi lời ph{t 

biểu của những ngƣời biểu tình. Tổng Gi{m đốc cảnh s{t v| Đô 

trƣởng S|i Gòn phải tiếp nhận đơn từ, kiến nghị, yêu s{ch của đo|n 

biểu tình. H|ng mấy chục xe cảnh s{t chở đầy lính chạy trƣớc, chạy 

sau v| hai bên dòng ngƣời biểu tình đông tới 40.000 ngƣời, nhƣng 

không d{m đ|n {p. Đến trƣa, đo|n biểu tình chuyển th|nh c{c cuộc 

mít tinh, họp b{o... 
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Cuộc biểu tình ng|y Quốc tế Lao động 1-5-1966 của nh}n d}n 

S|i Gòn, l| cuộc đấu tranh công khai lớn v| mạnh mẽ nhất của 

đồng b|o đô thị ở S|i Gòn cho đến lúc đó. Đó l| cuộc biểu dƣơng 

lực lƣợng của một mặt trận d}n tộc rộng rãi, biểu thị một khí thế 

chống Mỹ mới ở đô thị; nó “chứng tỏ khả năng ph{t động v| tập 

hợp công nh}n, lao động của Đảng, khả năng đƣa phong tr|o công 

nh}n, lao động th|nh nòng cốt của phong tr|o quần chúng đô thị 

nói chung”1. 

Cùng với công nh}n, c{c giới lao động v| thanh niên sinh 

viên, học sinh, giới phật tử S|i Gòn cũng liên tiếp mở c{c cuộc hội 

thảo, míttinh biểu tình chống chính quyền S|i Gòn đ|n {p Phật 

gi{o. Ng|y 9-5-1966, tại Viện Hóa Đạo, đông đảo tăng ni, phật tử 

S|i Gòn - Gia Định tổ chức lễ cầu siêu cho c{c nạn nh}n đã bỏ 

mình vì đạo ph{p. Buổi cầu siêu sau đó biến th|nh cuộc tuần 

h|nh khổng lồ từ Viện Hóa Đạo đến quảng trƣờng trƣớc cửa chợ 

Bến Th|nh. H|ng trăm biểu ngữ chống Mỹ v| chống chính quyền 

th}n Mỹ đƣợc giƣơng lên, có cả khẩu hiệu mang dòng chữ: “Giải 

quyết bằng vũ lực l| x}m lƣợc”, “Đại sứ Mỹ hay to|n quyền 

Lodge?”. Đi sau đo|n phật tử, tăng ni có cả đo|n xích lô h|ng 

trăm chiếc. 

Đêm 10-5-1966, h|ng vạn đồng b|o nổi đuốc, {p giải hình nộm 

Tổng thống Mỹ Johnson đến Ngã Bảy rồi lập tòa {n v| thiêu rụi 

hình nộm. 

Xu thế chống Mỹ - Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ lan 

rộng ở c{c đô thị, đặc biệt l| “mặt trận tử thủ Đ| Nẵng” của c{c 

tƣớng ở Qu}n khu 1, khiến Washington lo ngại. Trong lúc đó, ở 

chính nƣớc Mỹ, c{c cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam 

cũng tăng cao (từ th{ng 1 đến th{ng 6-1966 có 6.400 nh| trí thức  

___________ 

1. Xem: Báo cáo tình hình đô thị Sài Gòn từ tháng 5 đến tháng 10-1966, dẫn 

theo: Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến, Sđd, tr. 431. 
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tham gia, có một số vụ tự thiêu). Chính phủ Mỹ muốn chính quyền 

S|i Gòn phải nhanh chóng ổn định tình hình chính trị vì nó có thể 

ảnh hƣởng đến chủ trƣơng của Mỹ đối với chiến tranh Việt Nam. Từ 

ng|y 9 đến ng|y 20-4-1966, tại Nh| Trắng đã diễn ra 5 phiên họp bất 

thƣờng về vấn đề có tính sống còn n|y. 

Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ phải dùng qu}n đội để 

“giải quyết” c{i “ung nhọt” Đ| Nẵng. Th{ng 6-1966, tuy tình hình 

tạm ổn định, nhƣng m}u thuẫn nội bộ vẫn }m ỉ, s{u tiểu đo|n qu}n 

S|i Gòn đã tan rã. McNamara cho rằng, cuộc khủng hoảng chính trị 

đã l|m giảm đi từ 50% đến 70% khả năng hoạt động qu}n sự của 

qu}n S|i Gòn. 

Phong tr|o đấu tranh đòi d}n sinh, d}n chủ tận dụng đƣợc thế 

hợp ph{p, lôi cuốn đƣợc nhiều tầng lớp tham gia, m| nòng cốt l| 

công nh}n v| nh}n d}n lao động, vì nó đem lại hiệu quả thiết thực. 

Những cuộc đấu tranh đòi tăng lƣơng, giảm giờ l|m, chống sinh hoạt 

đắt đỏ, đòi tự do nghiệp đo|n của công nh}n c{c ng|nh vận tải, gi|y 

bata, dầu Esso, xích lô, dệt Đông [, điện, nƣớc, thuốc l{, lốp xe Đại 

Nam, rƣợu Bình T}y, xe buýt, hỏa xa... diễn ra dồn dập trong 3 th{ng 

đầu năm 1966. Theo thống kê chƣa đầy đủ, đã có 125 cuộc đấu tranh 

của công nh}n đòi tăng lƣơng. 

Công nh}n sử dụng hình thức hội thảo, đƣa yêu s{ch. C{c cuộc 

hội thảo đã n}ng cao thêm nhận thức trong công nh}n lao động về 

nguồn gốc của mọi đau khổ của ngƣời Việt Nam chính từ sự có mặt 

của qu}n viễn chinh Mỹ; qu}n Mỹ phải cút đi, nƣớc Mỹ phải chấm 

dứt chiến tranh thì mới hết nỗi đau khổ của ngƣời lao động. 

Phong tr|o đấu tranh ở c{c đô thị miền Nam đã liên kết c{c lực 

lƣợng ở vùng tạm chiếm gồm h|ng triệu lƣợt ngƣời, đã tập hợp đƣợc 

một mặt trận nh}n d}n rộng rãi có nội dung chống chiến tranh x}m 

lƣợc của Mỹ dƣới nhiều hình thức v| mức độ kh{c nhau. 

Tuy việc lãnh đạo phong tr|o c{c đô thị ở Trị Thiên, Trung 

Trung Bộ, Nam Trung Bộ l| do c{c khu ủy địa phƣơng phụ tr{ch, 

nhƣng trong phong tr|o đấu tranh công khai lại có đƣờng d}y liên 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

470 

 

kết riêng đƣợc hình th|nh từ phong tr|o chống Ngô Đình Diệm 

năm 1963. Số công nh}n lao động, trí thức, doanh nghiệp, đặc biệt 

số sinh viên, học sinh quê ở miền Trung, hoặc số ngƣời do bị chính 

quyền Ngô Đình Diệm khủng bố m| từ miền Trung l{nh v|o S|i 

Gòn, chính l| đƣờng d}y nối chặt quan hệ giữa phong tr|o đấu 

tranh công khai ở S|i Gòn với phong tr|o ở c{c th|nh thị kh{c. Đặc 

biệt l| mối quan hệ chặt chẽ giữa phong tr|o S|i Gòn với phong 

tr|o sinh viên, học sinh Huế, Quảng Nam - Đ| Nẵng. C{c cuộc đấu 

tranh của phật tử ở Huế - Đ| Nẵng ph{t triển đến mức rất quyết 

liệt, thậm chí quần chúng phật tử gi|nh đƣợc quyền l|m chủ Đ| 

Nẵng suốt 76 ng|y đêm liền. 

Khu ủy Cực Nam Trung Bộ (Khu 6) trao đổi v| nhờ Khu ủy 

S|i Gòn - Gia Định dùng tổ chức công khai để chỉ đạo phong tr|o 

phật tử v| sinh viên, học sinh Đ| Lạt. Khu ủy S|i Gòn cử Bùi Thị 

Nga (vợ Huỳnh Tấn Ph{t) lên l|m việc với c{c cốt c{n phong tr|o 

công khai ở Đ| Lạt. Từ giữa năm 1966, cuộc đấu tranh của phật tử 

v| sinh viên Đ| Lạt ph{t triển lên cao tr|o với sự tham gia của 

nhiều lực lƣợng, nòng cốt l| sinh viên, học sinh, nhiều bộ phận 

giới chức v| th|nh phần xã hội kh{c, đƣợc đông đảo nh}n d}n lao 

động tích cực hƣởng ứng, giúp đỡ. Phong tr|o đấu tranh của sinh 

viên v| phật tử đã buộc chính quyền th|nh phố phải công khai 

chấp nhận những nội dung v| yêu cầu chính đ{ng của đông đảo 

quần chúng nh}n d}n. Phong tr|o th|nh lập tổ chức công khai Lực 

lƣợng nhân dân - sinh viên học sinh tranh thủ dân chủ Đà Lạt do c{c 

sinh viên Hồ Hiếu, Hồ Hữu Nhựt, Ngô Ngọc Dũng phụ tr{ch. Lực 

lƣợng n|y tập hợp h|ng ng|n ngƣời xuống đƣờng chống Mỹ - 

Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ. C{c sƣ sãi chùa Linh Sơn, 

Linh Quang công khai ủng hộ cuộc đấu tranh của thanh niên sinh 

viên. Nh}n lễ Phật đản, nữ sinh Nguyễn Thị V}n trƣờng Bồ Đề 

(Đ| Lạt) tự “biến mình th|nh đuốc sống” đòi hòa bình, chấm dứt 

chiến tranh. Sinh viên Viện Đại học Đ| Lạt v| học sinh c{c trƣờng 

Trần Hƣng Đạo, Bồ Đề, Bùi Thị Xu}n lập tòa {n xử tội Tổng thống  
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Johnson v| Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng McNamara. Có sự tham gia 

của đông đảo quần chúng, lực lƣợng nh}n d}n - sinh viên, học sinh 

tranh thủ d}n chủ Đ| Lạt chiếm Đ|i ph{t thanh, Ty Thông tin, v| đặt 

trụ sở ở Hợp t{c xã rau Đ| Lạt. Chính quyền S|i Gòn phải đƣa biệt 

động qu}n v| lính dù, lính Sƣ đo|n 22 lên chiếm lại. Sự kiện nữ sinh 

Đặng Ngọc Tuyền, 19 tuổi, tự thiêu để phản đối chiến tranh x}m lƣợc 

của Mỹ c|ng thúc đẩy khí thế của phong tr|o. Lực lƣợng nh}n d}n - 

sinh viên, học sinh tranh thủ d}n chủ Đ| Lạt l|m chủ th|nh phố Đ| 

Lạt trong 12 ng|y đêm. 

Thị trƣởng Đ| Lạt1
 phải cùng với Chủ tịch Tổng hội sinh viên 

Đ| Lạt ký tên trong c{c thông b{o để giữ trật tự v| ổn định tình 

hình chính trị trong th|nh phố - một hiện tƣợng chƣa từng xảy ra 

trong phong tr|o chính trị công khai ở đô thị miền Nam. Trong 

qu{ trình ph{t triển của phong tr|o, Khu ủy S|i Gòn đã uốn nắn 

xu hƣớng qu{ khích của nhóm nòng cốt Đ| Lạt nhằm bảo tồn cơ sở 

c{ch mạng ở đ}y. 

Đầu năm 1966, sau những cuộc tiến công hiệu quả của đặc 

công - biệt động S|i Gòn v|o c{c cơ sở Mỹ, nhất l| sau cuộc tiến 

công cƣ x{ Métropole ở trung t}m th|nh phố, Mỹ v| chính quyền 

S|i Gòn tăng cƣờng phòng thủ nghiêm ngặt hơn để bảo vệ c{c 

mục tiêu quan trọng. Đặc công - biệt động S|i Gòn đứng trƣớc rất 

nhiều khó khăn mới. Tuy nhiên, đội biệt động Th|nh đo|n v| đội 

vũ trang Nguyễn Văn Trỗi do Th|nh đo|n th|nh lập thƣờng 

xuyên hoạt động đ{nh nhỏ diệt cảnh s{t, {c ôn, lính Mỹ v| qu}n 

“Đồng minh” Mỹ trên đƣờng phố, nhƣ c{c cuộc đ{nh bót cảnh 

s{t ở chợ B| Chiểu, chợ T}n Định, đƣờng Cộng hòa (nay l| đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ), s}n bay T}n Sơn Nhứt, đƣờng Hai B| Trƣng, 

Ngã tƣ Bảy Hiền... Đội biệt động vũ trang của thanh niên công  

___________ 

1. Lúc đó l| Đinh Văn Đệ. Xem thêm chi tiết về hoạt động của Đinh Văn 

Đệ ở chƣơng 11 tập s{ch n|y. 
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nh}n ngƣời Hoa ngay sau khi th|nh lập v|o cuối năm 1965 cũng 

hoạt động trừng trị {c ôn, đặc vụ Đ|i Loan, một số binh lính, sĩ 

quan gian {c... 

Những trận đ{nh lớn của biệt động S|i Gòn đã phối hợp tốt với 

hoạt động của lực lƣợng qu}n Giải phóng miền Nam lúc bấy giờ, nhƣ 

trận tiến công kh{ch sạn Mỹ Victoria (ng|y 1-4-1966, ở góc đƣờng 

Trần Hƣng Đạo - Huỳnh Mẫn Đạt), trận ph{o kích s}n bay T}n Sơn 

Nhất (ng|y 12-6-1966) của biệt động m| một nh| b{o Mỹ đ{nh gi{ 

nhƣ “để quả đạn v|o từng chiếc m{y bay”, trận ph{o kích v|o khu 

hậu cần Mỹ ở khu vực Ngã tƣ Bảy Hiền, v.v.. 

Trong thƣ ng|y 1-7-1967 gửi Khu ủy S|i Gòn - Gia Định1, Bí 

thƣ thứ nhất Lê Duẩn ph}n tích v| đ{nh gi{ s}u sắc nhiều vấn đề 

lớn của chiến trƣờng đô thị, đặc biệt l| S|i Gòn - Gia Định trong 

chiến tranh c{ch mạng. Lê Duẩn đã đề cập đến 5 vấn đề có tính 

nguyên tắc: về vai trò, vị trí của th|nh thị trong c{ch mạng miền 

Nam; về lực lƣợng c{ch mạng ở th|nh thị; về khẩu hiệu v| tổ chức 

đấu tranh ở đô thị; vấn đề lợi dụng m}u thuẫn nội bộ địch; vấn đề 

thời cơ v| tình thế c{ch mạng ở đô thị. Những vấn đề có tính chiến 

lƣợc trong bức thƣ chỉ đạo n|y l| cơ sở quan trọng để Trung ƣơng 

Cục v| Khu ủy S|i Gòn - Gia Định tổ chức thực hiện, lãnh đạo s}u 

s{t phong tr|o đô thị trong những năm chiến tranh cục bộ v| 

nhiều năm về sau. 

• Bước leo thang mới về chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc 

Song song với cuộc phản công mùa khô thứ nhất ở chiến trƣờng 

miền Nam, Mỹ còn mở mặt trận đ{nh ph{ miền Bắc. 

Sau 37 ng|y tạm ngừng ném bom nhằm đ{nh lừa dƣ luận thế 

giới, ng|y 31-1-1966, Johnson ra lệnh tiến h|nh đợt leo thang mới 

đ{nh ph{ miền Bắc để phối hợp với cuộc phản công chiến lƣợc của 

Mỹ ở miền Nam. 

___________ 

1. Xem: Lê Duẩn: Thƣ vào Nam, Sđd, tr. 158-188. 
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Th{ng 2-1966, không qu}n Mỹ tập trung đ{nh ph{ hệ thống giao 

thông từ Thanh Hóa trở v|o Vĩnh Linh v| khu T}y Bắc. 

Từ th{ng 3-1966 trở đi, chúng đ{nh rộng ra to|n miền Bắc (trừ 

H| Nội, Hải Phòng), nhằm nhiều loại mục tiêu, nhất l| mục tiêu kinh 

tế, chính trị, c{c trung t}m công nghiệp nhƣ Hòn Gai, Cẩm Phả, Việt 

Trì, nhƣng chủ yếu l| đ{nh ph{ giao thông. Ng|y 12-4-1966, lần đầu 

tiên m{y bay B.52 rải thảm bom ở t}y Quảng Bình, sau đó tiến h|nh 

một đợt đ{nh ph{ nhằm v|o hệ thống kho xăng dầu ở H| Nội, Hải 

Phòng (ng|y 29-6-1966). Đ}y l| bƣớc leo thang quan trọng nhất của 

cuộc chiến tranh ph{ hoại miền Bắc bằng không, hải qu}n Mỹ dƣới 

thời Johnson. Tuy nhiên, h|nh động trên của Mỹ không ngăn đƣợc sự 

chi viện từ miền Bắc cho chiến trƣờng miền Nam, thậm chí sự chi 

viện lại tăng lên. 

Do kết quả hạn chế của hoạt động ph{ hoại miền Bắc, ng|y 16-4-

1966, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara triệu tập hội nghị 

gồm 47 nh| khoa học Mỹ tham gia để b|n chƣơng trình Nghiên cứu 

xây dựng hàng rào điện tử ở khu phi quân sự (thƣờng gọi l| “h|ng r|o 

McNamara”), coi đ}y l| biện ph{p bổ sung cho việc ném bom miền 

Bắc nhằm cắt đứt sự chi viện của miền Bắc v|o miền Nam. 

• Kết quả cuộc chiến đấu chống cuộc phản công chiến lược mùa 

khô 1965-1966 của Mỹ 

Cuộc phản công chiến lƣợc lần thứ nhất của Mỹ với trên 70 

vạn qu}n (trong đó có 25 vạn qu}n Mỹ v| “Đồng minh”), chẳng 

những không “bẻ gãy” đƣợc “xƣơng sống Việt cộng” để gi|nh 

quyền chủ động chiến trƣờng m| còn bị thiệt hại kh{ nặng1, qu}n  

___________ 

1. Thống kê của Trung t}m h|nh qu}n Bộ Tổng tham mƣu S|i Gòn: từ 

th{ng 10-1965 đến th{ng 6-1966, thiệt hại của phía Mỹ - S|i Gòn l| 51.000 

ngƣời, 9.400 vũ khí, 300 m{y bay, 38 t|u thuyền. 

Thống kê về phía qu}n Giải phóng (to|n miền Nam): trong mùa khô 

1965-1966 diệt, l|m bị thƣơng 1.430 m{y bay, diệt v| ph{ hỏng 600 tăng - 

thiết gi{p, 1.390 ôtô, 80 ph{o, 27 t|u. 
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Mỹ - S|i Gòn tiếp tục bị động về chiến lƣợc. Ý đồ “đ{nh nhanh, giải 

quyết nhanh” về cơ bản không thực hiện đƣợc. 

Trong hai th{ng đầu mùa khô, qu}n d}n chiến trƣờng Nam 

Bộ - cực Nam Trung Bộ đã loại khỏi vòng chiến đấu 10 đại đội, 2 

tiểu đo|n Mỹ...; đ{nh tiêu hao v| đ{nh tiêu diệt đều đƣợc; đ{nh 

qu}n dã chiến, đ{nh Mỹ ở hậu cứ, đ{nh giao thông đều có kết 

quả. Trong t{c chiến với qu}n S|i Gòn, tỷ lệ thƣơng vong giữa 

qu}n Giải phóng/qu}n S|i Gòn trung bình l| 1/5 thì trong t{c 

chiến với qu}n Mỹ tuy {c liệt hơn, vẫn giữ tỷ lệ đó. Trên mặt trận 

chống ph{ bình định, nhìn chung c{c chiến trƣờng đều giữ vững 

v| có ph{t triển thế trận chiến tranh nh}n d}n, nhiều nơi còn mở 

rộng đƣợc vùng giải phóng. Tổng hợp lại, địa b|n của qu}n chủ 

lực (qu}n Giải phóng) v| địa b|n du kích đều mở rộng so với 

trƣớc mùa khô. 

B{o c{o của Cabot Lodge ng|y 30-4-1966 đ{nh gi{ tình hình 

chế độ S|i Gòn: qu}n S|i Gòn sau cuộc phản công mùa khô 1965-

1966 hầu nhƣ không kh{c gì giữa năm 1965 - lúc Tổng thống Mỹ 

buộc phải quyết định đƣa qu}n viễn chinh Mỹ v|o chiến trƣờng để 

cứu vãn thế thua1. John T. McNaughton (Trợ lý Bộ trƣởng Bộ Quốc 

phòng, th|nh viên nhóm đặc biệt bốn ngƣời do Johnson chỉ định 

để nghiên cứu ảnh hƣởng của việc ném bom đối với ý chí v| khả 

năng tiếp tục cuộc chiến của H| Nội) cũng cho rằng: “miền Nam 

Việt Nam rối nhƣ mớ bòng bong” (th{ng 4-1966). 

___________ 

1. Tài liệu Lầu Năm Góc thƣờng gọi bản b{o c{o của Cabot Lodge l| 

“Bản b{o c{o bảy số 0”: Không l|m hao tổn đƣợc Việt cộng, không tiêu diệt 

đƣợc đơn vị chính quy lớn n|o của Việt cộng, không ngăn chặn đƣợc du kích 

ph{t triển. Hậu phƣơng không đƣợc ổn định. Mỹ v| chính quyền Nam Việt 

Nam vẫn bị động. Qu}n đội S|i Gòn giảm chất lƣợng nhanh chóng. Lực 

lƣợng Mỹ tăng cƣờng bổ sung không kịp, khả năng tiếp viện hạn chế. Qu}n 

chính quy Việt cộng vẫn rất cơ động. 
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Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam đ{nh gi{ đ}y 

l| thắng lợi có tầm lớn nhất về chiến lƣợc, chiến thuật v| chỉ đạo 

chiến tranh. Ta đã thắng hiệp đầu trong cuộc chiến tranh cục bộ của 

Mỹ. Qua thực tiễn chiến đấu, chúng ta đã hiểu rõ chỗ mạnh, chỗ yếu 

của qu}n viễn chinh Mỹ, bƣớc đầu rút ra những kinh nghiệm quý 

b{u, nhận rõ những quy luật của cuộc c{ch mạng giải phóng d}n tộc 

ở miền Nam, l|m cho to|n Đảng, to|n d}n c|ng quyết t}m đ{nh 

thắng giặc Mỹ x}m lƣợc. 

Thắng lợi trên không chỉ khẳng định đƣờng lối, phƣơng 

ch}m, phƣơng thức chống Mỹ, cứu nƣớc do Trung ƣơng đề ra l| 

chính x{c, đƣợc qu}n d}n cả nƣớc, qu}n d}n Nam Bộ đồng t}m 

nhất trí, đồng thời nói lên vai trò, tính năng động, chủ động, s{ng 

tạo của lãnh đạo chỉ huy Miền trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy 

kh{ng chiến, biến đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng th|nh hiện 

thực trên chiến trƣờng. Bí thƣ Trung ƣơng Cục, Đại tƣớng 

Nguyễn Chí Thanh cho rằng: Ta đã giữ đƣợc thế chủ động v| đã 

s{ng tạo ra c{ch đ{nh thích hợp, theo ý muốn của ta... Đứng về 

qu}n sự m| nói, ta đã bắt Mỹ phải đ{nh theo c{ch của ta, không 

cho chúng đ{nh theo lối của chúng... Chiến lƣợc của ta khi đế 

quốc Mỹ v|o l| chiến lƣợc s{ng tạo, c{ch đ{nh của ta rất độc đ{o, 

đứng trên lý luận, ta có những điểm mới bổ sung về lý luận chiến 

tranh nh}n d}n trƣớc đ}y. Còn đứng về lý luận chiến lƣợc m| nói, 

cũng có những điểm mới... Từ đồng khởi đến chiến tranh đặc biệt, 

đến chiến tranh cục bộ, ta đã nhất trí về chiến lƣợc không phải chỉ 

có lấy yếu đ{nh mạnh. Nói lấy yếu đ{nh mạnh l| không sai, 

nhƣng ta lấy mạnh đ{nh chỗ yếu của địch, mặc dù ta có thể có chỗ 

yếu, vì nếu lấy yếu đ{nh mạnh thì ta đã phải lui rồi, không thể 

tiến công đƣợc... Ta có những điểm rất mạnh, mạnh hơn địch cả 

về qu}n sự, cho nên ta đã triển khai lực lƣợng đúng ý muốn của ta, 

đã tiến công v| đã gi|nh đƣợc thắng lợi. Không phải ta chỉ sáng tạo  
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trong từng trận, mà đã sáng tạo ra một thế trận, một cục diện quân sự để 

thắng địch”1. 

Còn tƣớng Westmoreland thì thú nhận: chiến tranh ở Việt Nam 

l| “cuộc chiến đấu kỳ lạ trong một cuộc chiến tranh kỳ lạ”2. 

3. Đánh bại cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô lần thứ hai của 

quân Mỹ – quân Sài Gòn (1966-1967) 

• Mùa khô năm 1966 và thế trận mới 

* Sự điều chỉnh chiến lƣợc và những chủ trƣơng mới của Mỹ trong 

mùa mƣa năm 1966. 

 
HO\NG VĂN TH[I 

Đại tƣớng (1980) 

Tƣ lệnh quân Giải phóng miền Nam 

(1967-1973) 

Nhƣ vậy qua cuộc phản công 

chiến lƣợc mùa khô 1965-1966 

của Mỹ, cộng sản chẳng những 

không “đầu h|ng” (nhƣ ảo vọng 

của Westmoreland) m| còn mạnh 

lên. Tổng thống Mỹ Johnson kêu 

gọi: Kiên nhẫn trong chiến tranh 

Việt Nam, phải mất nhiều năm, 

nhiều thế hệ. Cùng với “Bản b{o 

c{o bảy số 0” của Cabot Lodge, 

lời kêu gọi của Johnson cho thấy 

Mỹ phải điều chỉnh phƣơng ch}m, 

mục tiêu cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô 1966-1967 l| việc gần 

nhƣ phải l|m lại tất cả từ đầu. 

Tổng thống Mỹ Johnson đang chịu sức ép từ nhiều phía. Cùng 

với phong tr|o chống chiến tranh của nh}n d}n Mỹ đang lên cao, 

___________ 

1. Xem: B|i nói chuyện của Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh tại Hội ghị 

c{c Bí thƣ Tỉnh ủy trong chiến trƣờng B2, th{ng 8-1966, T|i liệu lƣu tại 

Phòng Khoa học - Công nghệ - Môi trƣờng Qu}n khu 7. 

2. Westmoreland: Tƣờng trình của một quân nhân, Sđd. 
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nội bộ chính quyền Mỹ ph}n hóa s}u sắc thêm. Nhóm hiếu chiến 

bắt đầu rạn nứt. Nhóm cực đoan vẫn hô h|o đẩy mạnh chiến 

tranh; đòi ném bom H| Nội, Hải Phòng, đƣa qu}n đồng minh v|o 

L|o, Campuchia, thậm chí ra cả miền Bắc...; tăng qu}n Mỹ lên 

490.000, rồi 570.000, động viên 680.900 qu}n dự bị. Nhóm 

McNamara tỏ ra ch{n nản, bản th}n McNamara chủ trƣơng giới 

hạn, giảm bớt quy mô chiến tranh, đƣa ra đề nghị 5 điểm. Ổn định 

mức qu}n số 470.000; chi 1 tỷ đôla cho h|ng r|o điện tử ở vĩ tuyến 

17; ổn định chƣơng trình “sấm rền” với mức 12.000 chuyến 

bay/th{ng v| xét ngừng ném bom miền Bắc vô hạn định kết hợp 

với vận động thƣơng lƣợng; tiến h|nh một chƣơng trình bình định 

mạnh mẽ; g}y sức ép đòi thƣơng lƣợng v| cho rằng “khó m| trông 

mong cuộc chiến tranh có thể đi đến kết thúc một c{ch thỏa đ{ng 

trong vòng hai năm nữa”. 

Tổng thống Mỹ Johnson v| một số quan chức d}n sự cũng nhƣ 

Bộ Ngoại giao Mỹ đi theo “đƣờng lối dung hòa”: b{c bỏ đề nghị tăng 

qu}n lên 570.000 của Westmoreland, hạn chế ở mức 470.000, nhƣng 

không đồng ý giảm mức độ ném bom miền Bắc. 

Mỹ nhận định về qu}n Giải phóng: 

- Ƣớc lƣợng có khoảng 280.000 qu}n (gồm 7 sƣ đo|n, 33 trung 

đo|n, 47 tiểu đo|n... v| cuối năm 1966 sẽ lên tới 10 sƣ đo|n, 40 

trung đo|n). 

- Sẽ lấy T}y Nguyên l|m chiến trƣờng hoạt động chính nối liền 

T}y Nguyên với Đông Nam Bộ, tạo th|nh “khu vực cầm ch}n” thu 

hút lực lƣợng Mỹ - lực lƣợng S|i Gòn. 

- Hƣớng phía bắc có thể bị uy hiếp - từ mặt trận Đƣờng 9 - 

bắc Quảng Trị, đối phƣơng có thể tiến công qua khu phi qu}n 

sự, bằng lực lƣợng rất lớn... (bộ binh, ph{o, tăng - thiết gi{p, 

không qu}n). 

Căn cứ những nhận định trên, trƣớc mắt Mỹ tiếp tục đổ thêm  
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qu}n v|o miền Nam theo kế hoạch 395 ng|n qu}n1
 đã đƣợc duyệt từ 

th{ng 11-1965; cố gắng cải thiện tình hình ở chiến trƣờng miền Nam 

kết hợp đ{nh mạnh miền Bắc bằng không qu}n, g}y sức ép tối đa đối 

với H| Nội để tìm một giải ph{p có lợi2. 

Mặc dù binh lực đƣợc tăng cƣờng mạnh hơn so với cuộc phản 

công lần 1, nhƣng do khó khăn v| bị động, trong cuộc phản công  

___________ 

1. Tính đến th{ng 12-1966, trên to|n miền Nam (t|i liệu Bản tổng kết 

chiến tranh B2): 

Lực lƣợng Mỹ: 289.000 qu}n, gồm 7 sƣ đo|n v| 4 lữ đo|n = 73 tiểu 

đo|n. 

Lực lƣợng đồng minh Mỹ: 52.000 qu}n, gồm 2 sƣ đo|n v| 2 trung 

đo|n = 23 tiểu đo|n. 

Lực lƣợng S|i Gòn: chủ lực: 287.000 tên, gồm 11 sƣ đo|n v| 4 trung 

đo|n + 2 tiểu đo|n = 161 tiểu đo|n; 

Địa phƣơng: 237.000 qu}n, gồm 11 tiểu đo|n + 590 đại đội bảo an + 

2.400 trung đội d}n vệ. 

Tổng qu}n số: 600.000 qu}n, gồm 20 sƣ đo|n v| 10 trung đo|n (cũ) = 

257 tiểu đo|n. 

Phƣơng tiện: 3.982 m{y bay, 2.487 cơ giới, 25.441 ph{o. 

- Trên chiến trƣờng Nam Bộ, lực lƣợng Mỹ v| chủ lực S|i Gòn chiếm 41% 

to|n bộ chủ lực địch trên to|n miền. 

- Riêng ở miền Đông: 

Lực lƣợng Mỹ gồm: 3 sƣ đo|n v| 5 lữ đo|n: 

Sƣ đo|n bộ binh 1; sƣ đo|n bộ binh 25; sƣ đo|n bộ binh 9. 

Lữ đo|n 196, Lữ đo|n 173 dù, Lữ đo|n 1/101 dù, Lữ đo|n 199, Trung 

đo|n kỵ binh thiết gi{p 11. 

Lực lƣợng “đồng minh” Mỹ gồm: Trung đo|n Úc, đại đội T}n T}y Lan. Lực 

lƣợng S|i Gòn gồm: 3 sƣ đo|n v| 2 lữ đo|n. 

Sƣ đo|n bộ binh 25, sƣ đo|n bộ binh 18, sƣ đo|n bộ binh 5. Lữ đo|n 

dù (thiếu), Lữ đo|n thủy qu}n lục chiến (thiếu). 

2. Ng|y 6-1-1967, đúng v|o giữa cuộc phản công lần thứ hai, Ngoại 

trƣởng Mỹ nêu vấn đề thƣơng lƣợng. Ng|y 8-2-1967, Tổng thống Mỹ gửi thƣ 

cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu vấn đề thƣơng lƣợng (Xem: Mai Văn Bộ: Tấn 

công ngoại giao và tiếp xúc bí mật (Hồi ký), Nxb. Th|nh phố Hồ Chí Minh, 

1985, tr. 29). 
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lần 2, qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn buộc phải hạn chế về mục tiêu v| 

yêu cầu chiến lƣợc: rút kinh nghiệm cuộc phản công mùa khô 

trƣớc, “nỗ lực trƣớc đ}y đặt nặng về qu}n sự, năm 1967 x}y dựng 

nông thôn phải đƣợc chú trọng hơn”; điều chỉnh chiến lƣợc trong 

cuộc phản công mùa khô 1966-1967 l| đặt ngang hai gọng kềm 

“tìm v| diệt” v| “bình định”. Nếu trong cuộc phản công lần 1, hai 

hƣớng đều đƣợc x{c định l| chủ yếu (Đông Nam Bộ v| Khu 5) thì 

trong cuộc phản công lần 2, Mỹ chỉ đề ra yêu cầu mở rộng diện 

kiểm so{t vùng “ƣu tiên quốc gia” gồm 33/48 tỉnh ở miền Nam, 

nhƣng trƣớc mắt tập trung đ{nh trên một hƣớng chủ yếu. Kế 

hoạch cụ thể lần n|y l|: Triển khai mạnh cả hai gọng kềm “tìm v| 

diệt” v| “bình định”; tập trung cố gắng phản công ở miền Đông 

Nam Bộ, đ{nh v|o ba nhóm căn cứ ở c{c tỉnh T}y Ninh, Bình 

Dƣơng, Long An, Hậu Nghĩa v| Phƣớc Tuy, trọng điểm l| căn cứ 

Dƣơng Minh Ch}u (bắc T}y Ninh), kết hợp triển khai mạnh mẽ 

mũi bình định c{c tỉnh “ƣu tiên quốc gia” (tức c{c tỉnh bao quanh 

S|i Gòn) v| c{c khu vực xung yếu. C{c hƣớng kh{c nhƣ Đƣờng 9, 

cao nguyên, đồng bằng, Khu 5... thì thực hiện kềm chế, đối phó, 

giữ cho tình hình không xấu thêm1. 

* Thực tế chiến trƣờng mùa mƣa năm 1966: 

Khi triển khai chuẩn bị thế v| lực cho cuộc phản công chiến 

lƣợc lần 2, qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn chịu {p lực từ nhiều hƣớng: 

hoạt động hè - thu của qu}n d}n T}y Nguyên v| Khu 5; mặt trận 

Đƣờng 9 vùng giới tuyến (từ th{ng 6-1966); {p lực của chủ lực 

Miền B2 ở phía bắc S|i Gòn v| chiến tranh nh}n d}n đang ph{t 

triển ở đồng bằng sông Cửu Long cũng nhƣ c{c tỉnh “ƣu tiên quốc 

gia” về bình định. 

Trƣớc tình hình nhƣ vậy, Mỹ phải điều Lữ đo|n không vận  

173 từ Nam Bộ ra ứng cứu T}y Nguyên (để lại ở miền Đông Nam Bộ  

___________ 

1. Tinh thần kế hoạch hỗn hợp AB142, th{ng 11.-1966 của Bộ Tổng 

tham mƣu S|i Gòn dƣới sự chỉ đạo của Mỹ. 
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một tiểu đo|n), điều một chiến đo|n dù S|i Gòn ra Quảng Trị, dồn 

to|n bộ đội hình của hai sƣ đo|n tăng cƣờng lính thủy đ{nh bộ Mỹ 

ra phía giới tuyến; lập lực lƣợng đặc nhiệm Orogon gồm hai lữ 

đo|n bộ binh Mỹ (Lữ đo|n 11 v| Lữ đo|n 198 mới từ Mỹ sang) 

thay cho Sƣ đo|n 1 lính thủy đ{nh bộ Mỹ, lấp lỗ trống ở phía nam 

vùng 1 (từ Chu Lai đến Quảng Ngãi). Nhƣ vậy, bố trí chiến lƣợc 

của Mỹ đã bị đảo lộn so với trƣớc v| khi kết thúc cuộc phản công 

mùa khô 1965-1966. 

Trên chiến trƣờng Nam Bộ mùa mƣa năm 1966, qu}n S|i Gòn 

triển khai thế chuẩn bị phản công trên c{c tỉnh “ƣu tiên quốc gia”, 

qu}n Mỹ tập trung gi|nh quyền l|m chủ trục quốc lộ 13, đoạn Hớn 

Quản - Lộc Ninh, nơi chúng ph{t hiện có Sƣ đo|n 9, Trung đo|n 16 

(độc lập) qu}n Giải phóng. 

• Chiến trường Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ sẵn sàng đánh bại 

cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966-1967 của Mỹ 

Trƣớc tình thế Mỹ đang tăng cƣờng nỗ lực chiến tranh trên cả hai 

miền, ng|y 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi nh}n d}n 

cả nƣớc: “Chiến tranh có thể kéo d|i 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc l}u 

hơn nữa. H| Nội, Hải Phòng v| một số th|nh phố, xí nghiệp có thể bị 

t|n ph{, song nh}n d}n Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý 

hơn độc lập, tự do. Đến ng|y thắng lợi, nh}n d}n ta sẽ x}y dựng lại 

đất nƣớc ta đ|ng ho|ng hơn, to đẹp hơn”1. 

Cũng trong th{ng 7-1966, Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh có b|i 

viết ph}n tích so s{nh lực lƣợng từ thực tế chiến trƣờng qua mùa 

khô 1965-1966, khẳng định: “Có vũ khí tƣ tƣởng sắc bén mới có 

vũ khí bằng sắt thép sắc bén để chiến thắng qu}n thù”, “Muốn 

đ{nh giặc, thắng giặc thì trƣớc hết gan phải to, chí phải quyết, 

lòng phải bền”. 

Th{ng 8-1966, tại Hội nghị c{c Bí thƣ Tỉnh ủy do Trung ƣơng 

Cục triệu tập, Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh lại có b|i nói chuyện 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 12, tr. 108. 
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về tình hình mới v| vấn đề tƣ tƣởng chỉ đạo chiến lƣợc, chiến thuật 

sắp tới. Đại tƣớng nhận định: Trong mùa mƣa, địch mới tung ra 

phần n|o lực lƣợng của chúng thôi. Chuyển sang mùa khô l| mùa 

lực lƣợng hai bên đều tung ra hết để đ{nh nhau... Riêng Mỹ có thể 

dùng 4 sƣ đo|n trong 25 vạn qu}n. Mỗi sƣ đo|n Mỹ có 15.000 qu}n, 

nếu chúng tung ra đến 4 sƣ đo|n cơ động thì rất đông (bằng cả lực 

lƣợng Việt Nam ở Điện Biên Phủ trƣớc kia) với ba mục tiêu lớn, 

nhƣng hoạt động cụ thể của nó ra sao, ta chƣa biết... Phải suy nghĩ 

về một số vấn đề lớn: chiến lƣợc, c{ch đ{nh... Quyết định nhƣ thế 

n|o, sẽ triển khai lực lƣợng nhƣ thế ấy... Đó l| vấn đề bao trùm về 

chiến lƣợc trong tình thế đối phƣơng có một lực lƣợng gồm Mỹ v| 

Đồng minh hơn 700.000 qu}n, m| Việt Nam chỉ có 31 triệu d}n, lực 

lƣợng vũ trang có hạn1. 

Bí thƣ Qu}n ủy Miền x{c định qu}n d}n miền Nam phải thực 

hiện cho đƣợc ba yêu cầu: 

- Một là, quyết chiến. C{ch đ{nh nhƣ thế n|o, chiến lƣợc nhƣ thế 

n|o, sau hãy hay, nhƣng phải có tinh thần quyết chiến với Mỹ c{i đã. 

- Hai là, quyết chiến nhƣng phải “chiến cho thắng”, m| lại phải 

thắng to. Trung ƣơng đã giao cho nhiệm vụ “quyết chiến v| quyết 

thắng to” vì hai bên đã triển khai h|ng vạn qu}n, nhiều binh đo|n, ta 

không thắng to không đƣợc. 

- Ba là, Mỹ có tiềm lực lớn, tiềm lực ta kém hơn, cho nên chẳng 

những phải đ{nh thắng nó rồi nhƣng còn phải l|m thế n|o mình bị 

tổn hao ít, thƣơng vong ít... đ{nh m| phải giữ sức để đ{nh nữa... 

tức l| l|m sao càng thắng càng phải mạnh hơn, mạnh lên cả về vật chất 

và tinh thần. 

Thật ra, lúc đó một số “nh| chiến lƣợc” cũng thảo luận 

nhiều, cũng đƣa kinh nghiệm chiến tranh ở Triều Tiên, Đức, Ph{p,  

___________ 

1. Xem: B{o c{o của Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh tại Hội nghị c{c Bí 

thƣ Tỉnh ủy, th{ng 8-1966. 
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Nhật... Nhƣng, sau khi xem xét tình hình địch - ta v| đ{nh gi{, so 

s{nh lực lƣợng hai bên, tất cả nhất trí l| phải tiến công địch. Trong 

to|n Đảng, to|n qu}n cũng nhƣ to|n d}n nhất trí với nhau l| phải 

tiến công. 

Đại tƣớng cho rằng: Chiến tranh du kích rất quan trọng, mỗi du 

kích đ{nh đƣợc một lính Mỹ đã l| lớn, nhƣng nhƣ thế vẫn chƣa giải 

quyết đƣợc to|n bộ cuộc chiến tranh. Trên “nền quan trọng ấy”, ta 

cần phải có quả đấm, tiêu diệt h|ng ng|n, h|ng vạn qu}n địch trong 

một trận đ{nh hay một chiến dịch1. 

Để kịp thời tổng kết phong tr|o du kích chiến tranh, ph{t huy thế 

mạnh của chiến tranh du kích trong tiêu hao, tiêu diệt qu}n chiến đấu 

Mỹ, từ ng|y 26-9 đến 6-10-1966, theo chỉ đạo của Trung ƣơng Cục, 

Qu}n ủy v| Bộ Chỉ huy Miền tổ chức Hội nghị tổng kết chiến tranh 

du kích to|n miền Nam lần thứ ba. 

Qua c{c b{o c{o phong phú về phong tr|o chiến tranh du kích 

ở c{c địa phƣơng, Hội nghị đúc kết 12 kinh nghiệm v| khả năng to 

lớn của phong tr|o chiến tranh du kích ở miền Nam trong thời kỳ 

Mỹ thực hiện chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ”, lần nữa khẳng định 

chiến tranh nh}n d}n có thể đ{nh Mỹ v| thắng Mỹ. Hội nghị đề ra 

phƣơng hƣớng đẩy mạnh chiến tranh du kích sắp tới theo tinh 

thần ph{t động to|n d}n tham gia, tổ chức đội ngũ du kích chặt 

chẽ, chất lƣợng cao, tổ đội tự vệ với hình thức phù hợp; nắm chắc 

phƣơng ch}m ba mũi gi{p công, kết hợp ba thứ qu}n, qu{n triệt tƣ 

tƣởng tiến công.... 

Chiến trƣờng Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ đƣợc Trung ƣơng 

chi viện 3 trung đo|n bộ binh, 1 trung đo|n ph{o hỗn hợp (sơn 

ph{o 75 v| cối 120 m), 1 trung đo|n ph{o hỏa tiễn DKB, 7 tiểu 

đo|n súng m{y cao xạ 12,8 mm, 1 ph}n đội đặc công, 1 đo|n xạ  

___________ 

1. Xem: B{o c{o của Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh tại Hội nghị c{c Bí 

thƣ Tỉnh ủy, th{ng 8-1966. 
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thủ v| 476 c{n bộ, nh}n viên kỹ thuật. Tại chiến trƣờng tuyển 

đƣợc 5.500 t}n binh. Ng|y 15-6-1966, theo chỉ thị của Trung ƣơng 

Cục, Bộ Chỉ huy Miền ra quyết định th|nh lập sƣ đo|n chủ lực 

thứ ba của Miền, Sƣ đo|n 71
 (ra đời tại vùng căn cứ Phƣớc Long) 

gồm c{c Trung đo|n 141, 165, 16. Trung đo|n 84 ph{o hỏa tiễn 

DKB (từ miền Bắc) đổi phiên hiệu l| 72A, Tiểu đo|n 20 ph{o hỗn 

hợp (sơn ph{o 75 v| cối 120 mm) đƣợc bổ sung cho Đo|n 69 ph{o 

Biên Hòa. 

Để củng cố căn cứ rừng núi, h|nh lang Bắc - Nam đoạn cuối, 

Trung ƣơng Cục quyết định th|nh lập lại Khu 10 gồm c{c tỉnh Quảng 

Đức, Phƣớc Long (của Qu}n khu Cực Nam Trung Bộ), Bình Long 

(của Qu}n khu Đông Nam Bộ)2. 

Để khống chế sông Lòng T|u l| cửa ngõ tiếp tế lớn nhất của 

Mỹ qua đƣờng biển ở Nam Bộ, đ{nh ph{ c{c kho t|ng đông - nam 

S|i Gòn, nơi t|ng trữ h|ng chiến tranh lớn nhất của Mỹ ở Đông 

Dƣơng, đồng thời để hỗ trợ phong tr|o chiến tranh nh}n d}n vùng 

nam - đông nam S|i Gòn, Bộ Chỉ huy Miền đề xuất v| đƣợc Bộ 

Tổng Tham mƣu đồng ý về việc th|nh lập đặc khu qu}n sự Rừng 

S{c trực thuộc Bộ Tham mƣu Miền với lực lƣợng hỗn hợp tƣơng 

đƣơng một trung đo|n3. Rừng S{c l| một “chiến khu trên mặt 

nƣớc”, mọi điều kiện sinh hoạt, hoạt động ở đ}y rất khắc nghiệt, 

lại ở vị trí “s}n sau” của qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn, dễ bị bao v}y,  

___________ 

1. Chỉ huy trƣởng: Nguyễn Hòa; Chính ủy: Dƣơng Thanh (Dƣơng 

Cự Tẩm). 

2. Bộ Chỉ huy hai khu sau khi t{ch ra: 

- Khu 6: Chỉ huy trƣởng Nguyễn Minh Ch}u; Chính ủy: Trần Lê. 

- Khu 10: Phó Chỉ huy (không có Chỉ huy trƣởng): Nguyễn Trọng 

Xuyên (S{u H); Chính ủy: Nguyễn Việt Hồng, Phó Chỉ huy Tham mƣu 

trƣởng: Hai So{i; Bí thƣ Khu ủy: Tƣ Khiêm (Bùi Định). 

- Theo Ho|ng Anh Tuấn: Chỉ huy trƣởng đầu tiên l| Ho|ng Anh Tuấn. 

3. Chỉ huy trƣởng đầu tiên l| Lƣơng Văn Nho. 
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lực lƣợng Đặc khu dần dần “đặc công hóa” to|n bộ, cả trên bộ, dƣới 

nƣớc, gọi l| “Đo|n 10 đặc công”. 

Tranh thủ những điều kiện thuận lợi về chính trị, thông qua 

mối quan hệ hữu nghị với Campuchia để tổ chức tiếp nhận v| vận 

chuyển vật chất do Trung ƣơng chi viện cho chiến trƣờng Nam Bộ - 

Cực Nam Trung Bộ bằng đƣờng thủy v| đƣờng bộ. Ng|y 1-7-1966, 

Đo|n hậu cần 17 đƣợc th|nh lập trên cơ sở “Ban tiếp viện dã 

ngoại” hoạt động ở Campuchia từ trƣớc năm 1956, lấy danh nghĩa 

l| công ty kinh doanh thƣơng mại v| vận tải gọi l| “Công ty Hiệp 

Lợi” chịu sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, trực tiếp l| Bí thƣ Trung 

ƣơng Cục, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Cục Hậu cần Miền. Về 

mặt nghiệp vụ, Ban lãnh đạo v| chỉ huy lúc đầu gồm 5 th|nh viên1. 

Đo|n có 150 xe vận tải, thuê mƣớn tại chỗ hơn 300 xe, 500 canô, có 

c{c cơ sở kinh doanh, mua b{n, sản xuất, sửa chữa..., tổ chức th|nh 

ba bộ phận chính: 

- Một bộ phận hoạt động ở tỉnh Ratanakiri gi{p với T}y Nguyên. 

- Một bộ phận hoạt động ở tỉnh Kratié v| Stungtreng gi{p 

nam L|o. 

- Bộ phận trung t}m ở Phnôm Pênh v| c{c tỉnh Campuchia gi{p 

hai Qu}n khu Trung Nam Bộ v| T}y Nam Bộ. 

* Bộ Chỉ huy Miền giao nhiệm vụ mùa mƣa cho hai sƣ đo|n chủ 

lực Miền trên hai hƣớng: 

Sƣ đo|n 9 phối hợp Trung đo|n 162
 trên hƣớng Bình Long 

với nhiệm vụ tiêu diệt một bộ phận sinh lực đối phƣơng, hỗ trợ 

hong tr|o địa phƣơng, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ từ xa  

___________ 

1. Võ Ph{t (tên thật l| Võ Văn Ph{t, thƣờng gọi l| Tƣ Võ, nguyên Bí thƣ 

Tỉnh ủy Long Ch}u Sa trong chống Ph{p), Năm Th|nh, Bảy Vũ, Nguyễn 

Văn Lƣỡng, T{m Thanh. 

2. Gốc l| Trung đo|n 101/Sƣ đo|n 325 tức Trung đo|n 101A, v|o 

chiến trƣờng T}y Nguyên, trƣớc mùa hè 1966 đƣợc tăng cƣờng cho chiến 

trƣờng miền Đông. 
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căn cứ đầu não Miền, bảo vệ Chiến khu Đ. Trên địa b|n còn có Sƣ 

đo|n 7 mới th|nh lập. Tổng lực lƣợng có thể tham gia chiến đấu 

trên hƣớng n|y gồm cả c{c lực lƣợng địa phƣơng trên dƣới 

10.000 ngƣời. 

Sƣ đo|n 5 đứng ch}n ở B| Rịa - Long Kh{nh (riêng Trung đo|n 4 

đứng ch}n ở Ch}u Pha - Hắc Dịch) với nhiệm vụ hỗ trợ địa phƣơng 

bảo vệ c{c cơ sở hậu cần Đo|n 84 (Khu E), tiến công v| phản công đối 

phƣơng, đối tƣợng t{c chiến chủ yếu l| Lữ đo|n Ho|ng gia Úc đang 

triển khai căn cứ ở Núi Đất (B| Rịa), c{c lực lƣợng địch trên quốc lộ 

15 (nay l| quốc lộ 51). 

Trên hƣớng Bình Long, sau 21 ng|y ém qu}n chịu sự oanh tạc dữ 

dội theo tọa độ của không qu}n Mỹ, Sƣ đo|n 9 tăng cƣờng Trung 

đo|n 16 thực hiện nhiều trận vận động phục kích, tiêu diệt một bộ 

phận quan trọng sinh lực bộ binh - cơ giới Mỹ1: c{c trận ở khu vực 

Cần Đ}m - T|u Ô, Trảng Ba Nghì (gần cầu Cần Lê), T| Thiết, cầu Xa 

C{t. Tuy nhiên, do qu}n Mỹ đã có kinh nghiệm chống phục kích, tập 

kích, thƣờng h|nh qu}n nhiều mũi, kết hợp co cụm tăng - thiết gi{p 

nhiều tầng, }m xuống đất, đổ bộ đƣờng không chi viện nhanh... nên 

có những trận diễn biến kéo d|i cả ng|y (nhƣ trận phục kích ở khu 

vực Trảng Ba Nghì, ng|y 30-6-1966), tình huống rất phức tạp, thƣơng 

vong của Sƣ đo|n 9 cao2. 

Ở khu vực B| Rịa, Trung đo|n 4 Sƣ đo|n 5 phối hợp với bộ 

đội tỉnh (Tiểu đo|n 445) thực hiện đƣợc một số trận tập kích g}y 

___________ 

1. Theo b{o c{o lúc bấy giờ, kết quả to|n đợt: loại khỏi vòng chiến đấu 

1.000 lính Mỹ, 200 lính S|i Gòn, đ{nh thiệt hại nặng 1 tiểu đo|n Mỹ v| tiêu 

hao 1 đại đội Mỹ ở T| Thiết, diệt 128 xe cơ giới (phần lớn l| tăng thiết gi{p), 

16 m{y bay... 

2. Hiện nay ở Sƣ đo|n 9 còn lƣu trữ hai bản b{o c{o ng|y 9-7-1966. Bản 

số 20 ng|y 15-7-1966 ghi số bị thƣơng của Sƣ đo|n 9 l| 217 ngƣời, hy sinh 

90 ngƣời. Bản số 21 ng|y 17-8-1966 ghi: bị thƣơng 167 ngƣời, hy sinh 128 

ngƣời. Có thể bản số 21 l| bản chỉnh lại theo kết quả cuối cùng, trong đó có 

38 ngƣời bị thƣơng đã chuyển sang hy sinh. 
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thiệt hại cho qu}n Mỹ (trên quốc lộ 15), qu}n Úc (ở Sở cao su 

Long T}n). Đặc biệt trận ở Sở cao su Long T}n, lần đầu tiên qu}n 

Giải phóng đ{nh thiệt hại một đại đội Úc, một bộ phận lực lƣợng 

mệnh danh l| đội qu}n có nhiều kinh nghiệm chống du kích có 

một chi đo|n xe bọc thép yểm trợ, diệt 18 tên, l|m bị thƣơng 

nhiều tên. Tuy nhiên, lần đầu tiên t{c chiến với một đối tƣợng 

mới, phía Sƣ đo|n 5 v| Tiểu đo|n 445 hy sinh 60 c{n bộ, chiến sĩ, 

bị thƣơng 60 ngƣời. 

Mũi tiến công v|o hậu phƣơng qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn đạt hiệu 

suất cao: Trận tiến công kho qu}n sự hỗn hợp Long Bình (đêm 22-6-

1966, đặc công dùng mìn hẹn giờ), trận ph{o kích căn cứ hậu cần Mỹ 

ở Ngã tƣ Bảy Hiền (S|i Gòn, đêm 17-8-1966), trận đ{nh chìm t|u hậu 

cần qu}n sự Mỹ Baton Rouge Victory 10.000 tấn trên sông Lòng T|u 

(ng|y 23-8-1966, lần đầu tiên Đo|n 10 đặc công Rừng S{c dùng thủy 

lôi sừng chạm Liên Xô)... 

* Trên c{c chiến trƣờng ƣu tiên bình định của qu}n Mỹ - qu}n S|i 

Gòn, c{c địa phƣơng đều hoạt động tạo thế chuẩn bị đ{nh bại “gọng 

kềm thứ hai” trong cuộc phản công mùa khô thứ hai. 

Ở Quân khu Trung Nam Bộ, qu}n d}n khẩn trƣơng chuẩn bị với 

khí thế mới, thế trận mới. Tuy nhiên, lãnh đạo, chỉ huy qu}n khu 

x{c định thử th{ch của giai đoạn mới sẽ quyết liệt, cần tiếp tục 

nghiên cứu tìm tòi một phƣơng thức cụ thể hơn nữa nhằm x}y 

dựng thực lực, x}y dựng lực lƣợng vũ trang đủ mạnh giữ thế hợp 

ph{p (tích cực) cho d}n v| chỉ đạo thực hiện c{c hình thức đấu 

tranh chính trị mới hiệu quả hơn. Cuối th{ng 10-1966, Qu}n khu 

ủy chỉ đạo c{c tỉnh tiến h|nh đợt sinh hoạt chính trị về tình hình, 

nhiệm vụ mới nhằm củng cố v| n}ng cao quyết t}m đ{nh Mỹ, 

đồng thời mở hội nghị tổng kết chiến tranh du kích, nghiên cứu, 

học tập c{ch đ{nh Mỹ của du kích Đức Hòa, Đức Huệ, Củ Chi, 

ph{t động phong tr|o thi đua gi|nh c{c danh hiệu “Dũng sĩ diệt 

Mỹ”, “Dũng sĩ diệt cơ giới” trong c{c lực lƣợng vũ trang to|n khu. 
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Khu ủy, Bộ Tƣ lệnh Qu}n khu v| lãnh đạo c{c tỉnh trong khu chỉ đạo 

thực hiện cụ thể biện ph{p chống “xúc t{t”1
 d}n, bảo vệ sinh mạng, 

t|i sản d}n, kiên quyết b{m trụ, tổ chức chiến đấu chống c|n quét 

theo tinh thần “một tấc không đi, một ly không rời”. Trƣớc hết l| 

phải l|m hầm tr{nh bom ph{o từ trong nh| ra vƣờn v| cả ngo|i 

đồng; hạn chế thƣơng vong trong sinh hoạt, trong sản xuất; x}y dựng 

l|ng xã chiến đấu; x}y dựng, ph{t triển thêm c{c trung đội, đại đội 

binh chủng; ph{t triển c{c cơ sở sản xuất vũ khí thô sơ, đặc biệt l| 

mìn chống cơ giới, lựu đạn g|i. 

Long An l| tỉnh địa đầu Qu}n khu 8 đã trực tiếp đối đầu với 

qu}n Mỹ, mở hội nghị rút kinh nghiệm để chuẩn bị đ{nh chúng 

trong mùa khô 1966-1967. Hội nghị đ{nh gi{ chiến tranh nh}n d}n 

trên to|n tỉnh đang ph{t triển trình độ cao với phong tr|o to|n d}n 

đ{nh Mỹ, tuy nhiên bộ đội tập trung của tỉnh sau trận B|u Sen chƣa 

tổ chức đƣợc những trận diệt gọn trung đội hoặc đại đội Mỹ, đồng 

thời cũng xuất hiện t}m lý ng{n ngại hỏa lực Mỹ. Hội nghị đề ra kế 

hoạch tiếp tục ph{t huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, quyết 

thắng Mỹ trong cuộc phản công mùa khô thứ hai của chúng. Đến 

th{ng 10-1966, Long An đã x}y dựng đƣợc hai tiểu đo|n bộ binh tỉnh 

với qu}n số đầy đủ (950 ngƣời). 

Ở tỉnh Mỹ Tho, v|nh đai diệt Mỹ Bình Đức sau khi th|nh lập 

đƣợc lãnh đạo, chỉ huy Khu quan t}m chỉ đạo, chi viện ngƣời, 

phƣơng tiện. Việc x}y dựng lực lƣợng, thế trận, thế d}n (lõm “căn 

cứ lòng d}n”), tận dụng thế địa hình đƣợc quan t}m, đặc biệt coi 

trọng yêu cầu tận dụng thế hợp ph{p của d}n để “tiến công ba 

mũi” một c{ch hiệu quả nhất đối với qu}n Mỹ. V|nh đai ph{t huy 

hiệu lực ngay trƣớc khi Sƣ đo|n bộ binh Mỹ tới. Cho đến trƣớc 

ng|y tƣớng Westmoreland về cảng Bình Đức để kiểm tra lần cuối  

___________ 

1. Xúc: xúc d}n đƣa v|o ấp chiến lƣợc; T{t: đƣa d}n ra khỏi vùng giải 

phóng theo chủ trƣơng “t{t nƣớc bắt c{” của địch.  
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(ng|y 18-12-1966), qu}n d}n v|nh đai đã diệt trên 5 đại đội qu}n S|i 

Gòn, một số lính công binh Mỹ, ph{ hủy nhiều phƣơng tiện chiến 

tranh (xe M.113, xe ủi, t|u, đặc biệt l| trận đ{nh chìm t|u cuốc 

Jamaica - Bay lớn của Mỹ). 

Quân khu 9 mùa mƣa năm 1966 ph{t triển thế tiến công ở 

nhiều hƣớng quan trọng. Trong đó nổi bật l| c{c trận ph{o kích 

s}n bay Tr| Nóc (Cần Thơ, th{ng 3 v| th{ng 7-1966, ph{ hủy 105 

m{y bay), trận biệt động th|nh phố kết hợp ph{o qu}n khu tiến 

công căn cứ Cửu Long diệt nhiều sinh lực qu}n S|i Gòn. Đặc biệt, 

tại thị xã Cần Thơ, đội biệt động thị xã do Nguyễn Việt Dũng chỉ 

huy, bí mật đột nhập cƣ x{ Mỹ, dùng chốt nổ diệt 30 tên, hầu hết 

l| sĩ quan Mỹ (ng|y 10-6-1966). Đ}y l| trận diệt nhiều Mỹ nhất ở 

thị xã Cần Thơ. 

Ở Bạc Liêu, cơ sở c{ch mạng v| biệt động thị xã đã ph{t triển từ 

năm 1965, kết hợp với 5 đội du kích vùng ven vừa tiến công đƣợc 

nhiều mục tiêu ở nội ô, vừa tạo đƣợc thế l|m chủ vùng ven. Đặc biệt, 

cuộc bao v}y đ{nh lấn đồn Nh| thờ N|ng Rền (năm 1965) của du 

kích v| d}n ba xã Ch}u Hƣng, Hƣng Hội, Gia Hòa đã tạo nên một 

hình ảnh tiêu biểu của phong tr|o chiến tranh nh}n d}n. Với lực 

lƣợng đƣợc huy động gồm 500 lƣợt du kích xã, ấp, trên 10.000 lƣợt 

d}n công (lu}n phiên), trong một năm, lực lƣợng bao v}y đ|o 10.000 

m h|o giao thông, cắm h|ng triệu mũi chông... đ{nh phản kích trên 

50 trận lớn nhỏ, diệt v| l|m bị thƣơng, rã ngũ h|ng trăm binh lính S|i 

Gòn, bắn ch{y 3 xe M.113, v.v.. 

Tỉnh Sóc Trăng ph{t triển mạnh phong tr|o bao v}y đ{nh lấn 

h|ng chục đồn bót ở c{c huyện Thạnh Trị, Vĩnh Ch}u, Mỹ Xuyên, 

Hồng D}n, Vĩnh Lợi, v.v.. Có 51.000 lƣợt ngƣời tham gia v}y ép 

qu}n S|i Gòn (đ|o 53 km chiến h|o, 22.000 hầm ếch, r}u tôm1...). 

Phong tr|o bắn m{y bay ph{t triển nhiều nơi trong tỉnh (từ đầu  

___________ 

1. R}u tôm: hầm có nhiều nh{nh. 
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năm đến th{ng 9-1966 bắn ch{y v| bắn bị thƣơng 10 chiếc), xã Gia 

Hòa dẫn đầu phong tr|o bắn trực thăng vũ trang đi “soi” đêm (trong 

một th{ng mùa mƣa bắn rơi 3 chiếc). 

Tại C| Mau, th{ng 6-1966, 21.000 đồng b|o c{c huyện Đầm Dơi, 

C{i Nƣớc, Sông Ông Đốc, Thới Bình, Ch}u Th|nh kéo v|o thị xã C| 

Mau biểu tình tuần h|nh cùng nh}n d}n trong thị xã đấu tranh 

chống bắt lính, đòi chấm dứt rải chất độc hóa học, chống việc ném 

bom, bắn ph{o. Ng|y 14-7-1966, tiểu đo|n C| Mau đ{nh phục kích 

qu}n S|i Gòn ở kinh Đòn Dong xã T}n Hƣng T}y; th{ng 10-1966, 

qu}n d}n Đầm Dơi đ|o h|o bao v}y đ{nh lấn qu}n S|i Gòn ở chi 

khu T}n Duyệt. 

Cùng với phong tr|o bao v}y đ{nh lấn, c{c lực lƣợng vũ trang 

địa phƣơng (tỉnh, huyện, xã) đ{nh c|n, hỗ trợ ph{ ấp chiến lƣợc có 

hiệu quả, nổi bật nhƣ đợt hoạt động đ{nh bại cuộc c|n cấp trung 

đo|n của Sƣ đo|n 21 S|i Gòn tại xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng, 

ng|y 4-9-1966). C{c đơn vị tỉnh nhƣ Tiểu đo|n 2 Sóc Trăng, Tiểu đo|n 

Phú Lợi, tiểu đo|n 207 Rạch Gi{,... đều thể hiện vai trò “quả đấm” 

của tỉnh. 

Đặc biệt, đội Thanh niên xung phong Rạch Gi{ (2/3 l| nữ) luôn 

ho|n th|nh xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển vũ khí (do Miền cung cấp 

cho Qu}n khu T}y Nam Bộ) từ vùng biên giới H| Tiên xuống U 

Minh. Qu}n Mỹ, qu}n S|i Gòn thƣờng xuyên đổ qu}n chốt chặn 

h|nh lang, lực lƣợng vận tải luôn phải chiến đấu mở đƣờng. V|o 

mùa nƣớc nổi có đoạn h|nh lang d|i 20 - 30 km nƣớc ngập đến cổ, 

d|y đặc cỏ bắc, anh chị em trầm mình dƣới nƣớc suốt đêm, đầu đội 

h|ng, cỏ bắc cứa v|o da thịt, l|m r{ch bƣơm quần {o. Nam thanh 

niên cực một, nữ thanh niên khổ mƣời. H|ng chục chị em hy sinh 

trong chiến đấu trên đƣờng vận chuyển, h|ng chục chị em bị sốt rét 

rụng gần hết tóc, một số chị em kh{c bị bệnh trầm trọng do sinh hoạt 

vất vả, lao động nặng nhọc. 
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• Mặt trận phản công các cuộc hành quân “tìm và diệt”. 

Trƣớc cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô thứ hai, số qu}n Mỹ 

v| Đồng minh trên to|n miền Nam l| 443.000 ngƣời, riêng qu}n Mỹ 

có 395.000 ngƣời. Trong số đó 180.000 qu}n Mỹ (tƣơng đƣơng 52% bộ 

binh Mỹ, 40% binh lực Mỹ ở miền Nam) v| 7.003 qu}n Đồng minh 

đƣợc bố trí trên chiến trƣờng Đông Nam Bộ, cùng với bốn sƣ đo|n 

S|i Gòn hình th|nh khối chủ lực cơ động chung gồm 7 sƣ đo|n v| 5 

lữ đo|n, chia ba c{nh trên ba hƣớng chính: 

Cánh thứ nhất (c{nh chủ yếu), gồm 2 sƣ đo|n, 1 lữ đo|n bộ 

binh, 1 trung đo|n thiết gi{p Mỹ, 1 chiến đo|n dù qu}n S|i Gòn, 

triển khai trên c{c trục giao thông chiến lƣợc 13 v| 22 (hƣớng 

chính) nhắm đ{nh lên cụm phía bắc, t}y bắc v| đông bắc S|i Gòn, 

bao gồm c{c căn cứ Dƣơng Minh Ch}u, vùng “Tam gi{c sắt”, 

Chiến khu Đ. 

Cánh thứ hai có 2 lữ đo|n qu}n Mỹ, 1 lữ đo|n qu}n Úc1, cùng 

sƣ đo|n 18 qu}n S|i Gòn, triển khai trên trục số 15 để đ{nh v|o c{c 

căn cứ kh{ng chiến ở phía đông, đông bắc S|i Gòn (Bình Tuy, 

Phƣớc Tuy)... 

Cánh thứ ba có 1 lữ đo|n Mỹ, 1 bộ phận sƣ đo|n 7 S|i Gòn triển 

khai trên trục lộ 4 Long An - Mỹ Tho, hoạt động phía nam v| t}y 

S|i Gòn. 

Cuộc phản công lần hai ở miền Đông Nam Bộ bắt đầu từ giữa 

th{ng 9-1966. 

___________ 

1. Bộ Tƣ lệnh qu}n Úc đóng ở số 12 Trần Quốc Toản - S|i Gòn (nay l| 

Đƣờng 3-2) do Thiếu tƣớng Fraser chỉ huy. Lữ đo|n 1 (chiến đo|n 1) bộ 

binh Úc đóng ở Núi Đất, qu}n số 7.824 tên, do Thiếu tƣớng Nender chỉ 

huy. Lực lƣợng yểm trợ cho lữ đo|n Úc có ba phi đội không qu}n số 2, 9, 35 

với 31 m{y bay (8 B.57, 16 trực thăng, 7 vận tải), do Thiếu tƣớng Sfurueson 

chỉ huy. Bộ Chỉ huy tiếp vận số 1 Úc đóng ở Vũng T|u do Đại t{ Hooston chỉ 

huy. Lực lƣợng đặc nhiệm huấn luyện chiến tranh du kích cho địa phƣơng 

qu}n gồm 100 tên. To{n hải qu}n Úc ở Vũng T|u qu}n số 56 tên do Trung 

t{ Hall chỉ huy. 
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Ng|y 14-9-1966, Mỹ tiến h|nh Cuộc hành quân Attleboro trên đất 

T}y Ninh, mở đầu cho cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô thứ hai. 

Với mục tiêu chiến khu Dƣơng Minh Ch}u, cuộc h|nh qu}n 

Attleboro nhằm ph{ căn cứ, ph{ hậu phƣơng v| hậu cần qu}n Giải 

phóng, diệt một bộ phận chủ lực qu}n Giải phóng (chủ yếu l| Sƣ 

đo|n 9 v| Trung đo|n 16 chủ lực Miền B2), đồng thời hỗ trợ cho hoạt 

động bình định xung quanh S|i Gòn. 

Lực lƣợng đƣợc huy động v|o cuộc h|nh qu}n n|y lúc đầu (có 

tính thăm dò) chỉ 1 lữ đo|n, sau đó tăng lên 5 lữ đo|n Mỹ (30.000 

qu}n), gồm c{c đơn vị của c{c Sƣ đo|n bộ binh Mỹ 1, 25, 4; Lữ 

đo|n 196, 1 tiểu đo|n thuộc Lữ đo|n không vận Mỹ 173, 9 tiểu 

đo|n S|i Gòn (trong đó có chiến đo|n dù); nhiều đơn vị binh 

chủng kỹ thuật1. Nhƣ vậy nếu không kể lực lƣợng chiến thuật, lực 

lƣợng “tìm v| diệt” ở đ}y đông gấp hơn 30 lần đối tƣợng m| 

chúng “tìm v| diệt”. 

Bộ Chỉ huy Miền quyết định sử dụng một bộ phận chủ lực (Sƣ 

đo|n 9, Trung đo|n 16) cùng c{c lực lƣợng vũ trang địa phƣơng T}y 

Ninh, Dầu Tiếng, du kích c{c cơ quan Miền tổ chức phối hợp hoạt 

động phản công cuộc h|nh qu}n Attleboro, nhằm bảo vệ chiến khu, 

bảo vệ c{c cơ quan, cơ sở hậu cần... 

Trong giai đoạn “dọn bãi”, thăm dò, nghi binh (ở c{c khu vực 

ven c{c tỉnh lộ 26, 13) hình th|nh thế bao v}y chiến khu Dƣơng 

Minh Ch}u, qu}n Mỹ chỉ đụng c{c lực lƣợng địa phƣơng, cơ sở 

hậu cần Miền, nhƣng đã bị thiệt hại nên kéo d|i việc tung biệt 

kích thăm dò, “dọn bãi”. Sau đó chúng tập trung lực lƣợng (có 

300 tăng - thiết gi{p, 130 khẩu ph{o) tiến công chiến khu Dƣơng 

Minh Ch}u theo phƣơng {n hợp v}y rộng, đột kích mạnh v| s}u,  

___________ 

1. 5 tiểu đo|n cơ giới thiết gi{p (có Trung đo|n 11 kỵ binh thiết gi{p 

Mỹ), 10 tiểu đo|n ph{o (105, 175 mm), 2 tiểu đo|n công binh Mỹ. Không 

qu}n chi viện chiến thuật 1.600 lần/chiếc; B.52: 225 lần/chiếc; m{y bay vận 

tải 3.300 lần/chiếc, xe vận tải 6.500 lần/chiếc. 
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chia cắt đối phƣơng, hợp điểm giữa lòng chiến khu. Tuy nhiên, 

chúng không tạo đƣợc trận n|o mang tính “tìm v| diệt”, nhƣng 

mũi n|o cũng bị tiêu hao. Trong hai ng|y cao điểm định tạo đòn 

quyết định để hợp điểm, qu}n Mỹ chạm tr{n Trung đo|n 16, 

nhƣng bị đơn vị n|y cùng c{c lực lƣợng địa phƣơng, du kích cơ 

quan đ{nh bật ra từng đợt đột kích1. Trong khi đó 3 tiểu đo|n Mỹ 

bị tiêu hao nặng trong đợt đổ qu}n khu vực B|u Gòn, chúng 

không “hợp điểm” đƣợc. Lữ đo|n 196 Mỹ bị tổn thất (một trung t{ 

chết tại trận), mất sức chiến đấu, đƣợc lệnh lui về phía sau để củng 

cố trong lúc cuộc h|nh qu}n đang tiếp diễn. Hãng AP (ng|y 13-3-

1967) đƣa tin: Tƣ lệnh Lữ đo|n bộ binh 196 kiêm Tƣ lệnh cuộc 

h|nh qu}n Attleboro bị c{ch chức ngay khi đơn vị n|y bị loại khỏi 

vòng chiến đấu. 

Kéo d|i đến ng|y 25-11-1966, cuộc h|nh qu}n Attleboro không 

thực hiện đƣợc mục tiêu n|o, qu}n Mỹ bị thiệt hại nặng (bị diệt 

khoảng 3.500 tên, trong đó có 5 sĩ quan cấp t{, 52 m{y bay, 52 tăng - 

thiết gi{p). 

C{c mặt trận T}y Ninh, Dầu Tiếng, bắc S|i Gòn... đều thực hiện 

tốt nhiệm vụ phối hợp phản công v| đ{nh ph{ bình định2. 

Đặc biệt, trong khi cuộc h|nh qu}n đang tiếp diễn trên chiến 

trƣờng T}y Ninh thì tại trung t}m S|i Gòn lại nổ ra trận ph{o kích 

v|o lễ trƣờng ng|y Quốc kh{nh “Đệ nhị Cộng hòa” (ng|y 1-11-1966)  

___________ 

1. Có nhiều đội du kích cơ quan Trung ƣơng Cục đ{nh giỏi: du kích 

cơ quan Ban Tuyên huấn Trung ƣơng Cục B5 diệt 5 Mỹ, 8 xe, B2 diệt 39 

lính Mỹ, 3 M.113... Bộ đội hậu cần dùng DH10 diệt 120 Mỹ, bắn rơi 5 

trực thăng. 

2. B{o c{o lúc bấy giờ: trong thời gian địch tiến h|nh cuộc h|nh 

qu}n Attleboro (từ ng|y 14-9 đến ng|y 24-11-1966), qu}n d}n miền Đông (kể 

cả mặt trận Dƣơng Minh Ch}u) diệt v| l|m bị thƣơng 4.500 qu}n (có 1.700 

lính Mỹ), ph{ hủy nhiều phƣơng tiện chiến tranh (65 m{y bay, 50 tăng - 

thiết gi{p, 6 khẩu ph{o). 
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diễn ra tại quảng trƣờng Kennedy trƣớc nh| thờ Đức B| - S|i Gòn. 

Từ hai trận địa của Đo|n 10 Rừng S{c v| của Tiểu đo|n 6 Bình T}n 

kết hợp Tiểu đo|n 8 ph{o qu}n khu S|i Gòn - Gia Định, chỉ c{ch 

mục tiêu 5.375 m (trận địa rạch B| Vạt, ấp Đông Phú, xã Đông 

Phú, Thủ Đức) v| 6.475 m (trận địa ấp Bình Ch{nh, xã Ch{nh 

Hƣng, Nh| Bè) lần lƣợt (hai đợt) 24 quả đạn ĐKZ, đã rơi trúng 

khu vực lễ trƣờng, g}y n{o loạn l|m tan vỡ cuộc h|nh lễ v| diễu 

binh long trọng, rầm rộ nhất (có 1 quả rơi trúng khu vực trung t}m 

lễ đ|i, 1 quả rơi trúng đội hình lực lƣợng bình định, 1 quả rơi c{ch 

lễ đ|i 4m nhƣng không nổ...)1. 

9 trực thăng vũ trang Mỹ v| Tiểu đo|n 4 thủy qu}n lục chiến S|i 

Gòn, xuất kích truy tìm c{c khẩu đội ĐKZ của qu}n Giải phóng, 

nhƣng không hiệu quả. 

Hãng AFP đƣa tin: “Cuộc ph{o kích đã g}y ra cảnh hoảng loạn 

khủng khiếp, chứng tỏ một c{ch rõ r|ng rằng Việt cộng đủ khả năng 

mang vũ khí nặng v|o tận thủ đô Nam Việt Nam...” Tổng tham mƣu 

trƣởng S|i Gòn Cao Văn Viên thừa nhận: “Việc phòng thủ thủ đô 

trong phạm vi 12 km l| qu{ hẹp, cần phải tính lại vòng đai phòng thủ 

với một diện tích rộng 50 km2”2. 

Tƣ lệnh MACV Westmoreland (cùng với Đại sứ Cabot Lodge đều 

có mặt trong buổi lễ trên) nhìn nhận khía cạnh chiến lƣợc của trận 

ph{o kích: “Ng|y 1-11-1966, Việt cộng đã bắn 14 loạt đạn súng không 

giật trong buổi lễ diễu h|nh, đủ nhắc nhở mọi ngƣời l| còn phải tiếp 

tục chiến tranh”3. 

___________ 

1. B{o Tin sáng xuất bản ở S|i Gòn số ra ng|y 3-11-1966 đƣa tin: “C{c 

đơn vị diễu binh t{n loạn h|ng ngũ. Trên h|ng đầu, đội qu}n danh dự 

Hoa Kỳ, Đại t{ hải qu}n Mỹ E.Richard vật vã trong vũng m{u, 39 qu}n 

nh}n Mỹ bị thƣơng vì một tr{i đạn nổ trúng khu vực lễ đ|i v| 2 nh}n 

viên Mỹ bị thƣơng vì một tr{i đạn rơi trúng văn phòng của họ ở số 23 

đƣờng Gia Long”. 

2. Lịch sử Sài Gòn - Gia Định kháng chiến, Sđd, tr. 445. 

3. Westmoreland: Tƣờng trình của một quân nhân, Sđd. 
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* Cuộc hành quân Cedar Falls (từ ng|y 8 đến ng|y 26-1-1967) l| 

cuộc h|nh qu}n quy mô lớn thứ hai trong đợt phản công chiến lƣợc 

của Mỹ mùa khô 1966-1967 trên địa b|n khu “Tam gi{c sắt” (B|u 

B|ng, Bến Súc, Củ Chi) c{ch S|i Gòn khoảng 40 km về phía t}y bắc 

S|i Gòn, còn gọi l| “h|nh qu}n Tam gi{c sắt”. Mục tiêu cuộc h|nh 

qu}n n|y l| “tìm v| diệt” đầu não Qu}n khu S|i Gòn - Gia Định, diệt 

c{c đơn vị qu}n Giải phóng đang có mặt (Trung đo|n 272, Tiểu đo|n 

Phú Lợi, nhiều đơn vị địa phƣơng v| một đơn vị của Sƣ đo|n 9 chủ 

lực Miền l| Trung đo|n 2), gom xúc to|n bộ d}n, “xóa Bến Súc trên 

bản đồ”, “bới tung địa đạo Củ Chi”, loại trừ một b|n đạp lợi hại hỗ 

trợ qu}n Giải phóng uy hiếp S|i Gòn. 

Lực lƣợng tham gia cuộc h|nh qu}n trên 30.000 ngƣời, gồm 6 lữ 

đo|n Mỹ thuộc c{c Sƣ đo|n bộ binh 1, 25, 4; Lữ đo|n không vận 173; 

một bộ phận qu}n Úc, 8 tiểu đo|n qu}n S|i Gòn, 4 tiểu đo|n tăng - 

thiết gi{p (có Trung đo|n 11 kỵ binh thiết gi{p Mỹ), 8-10 tiểu đo|n 

ph{o (105, 155mm), không qu}n chiến thuật chi viện (1.300 lần chiếc), 

B.52 (72 lần chiếc), 4 tiểu đo|n công binh Mỹ... 

“Tam gi{c sắt” đƣợc qu}n Mỹ coi l| một mũi tên đ{ng sợ chĩa 

thẳng v|o S|i Gòn1, một căn cứ kh{ng chiến nổi tiếng từ thời kế 

hoạch Staley Taylor2, ở đó lại tồn tại “l|ng ngầm” m| một t{c giả 

ngƣời Mỹ đ{nh gi{ l| d|i 150 dặm Anh, s}u 30 bộ nhƣ một mạng lƣới 

t|u điện của th|nh phố New York, một khu vực hỗn hợp kỳ lạ nhất... 

Ngƣời d}n sống h|ng năm trời dƣới đó, m| (qu}n Mỹ) không sao 

đ{nh chiếm đƣợc3. 

Vì vậy, Westmoreland khoanh vùng trọng điểm “60 dặm 

vuông”, đặt yêu cầu “bóc vỏ tr{i đất”. Ngo|i bom tấn, lực lƣợng  

___________ 

1, 2. Xem: Dave Richard Palmer: Tiếng kèn gọi quân, Nxb. Thông tin lý 

luận, H| Nội, 1978, tr. 159. 

3. Xem: J.P.Harrison: Cuộc chiến tranh không có hồi kết, Nxb. Thông tin lý 

luận, H| Nội, tr. 296.  
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công binh đƣợc huy động rất lớn (900 qu}n), với đội chó bécgiê 200 

con (để sục tìm hầm ngầm, tìm “Việt cộng”), nhiều “đội chuột cống” 

(gồm những tên “tình nguyện” chuyên sục tìm v| ph{ hầm ngầm, 

đƣợc trang bị nhiều phƣơng tiện, kể cả m{y phun chất độc để phun 

v|o hệ thống địa đạo...). Trung t{ Mỹ Sierman đ{nh gi{: Cuộc h|nh 

qu}n Cedar Falls có ý nghĩa nhất về mặt t{c chiến công binh trong 

chiến tranh hiện đại từ trƣớc đến nay. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Miền về việc tăng cƣờng 

đ{nh qu}n Mỹ từ c{c mục tiêu xuất ph{t, hỗ trợ h|nh qu}n của Mỹ, 

Đội 2 biệt động Qu}n khu S|i Gòn - Gia Định (F.100) phối hợp với 

Tiểu đo|n 6 Bình T}n, do Nguyễn Văn Kịp (Đồng Đen) l|m chỉ huy 

trƣởng đƣợc lệnh chủ động đ{nh s}n bay T}n Sơn Nhất trƣớc cuộc 

h|nh qu}n Cedar Falls. 

Chiều trƣớc đêm xuất kích, Mỹ đột ngột đổ 5.000 qu}n ở trong v| 

ngo|i s}n bay để chuẩn bị cho cuộc h|nh qu}n Cedar Falls. Dự kiến 

tình huống sẽ rất khó khăn, nhƣng c{n bộ, chiến sĩ đã đƣợc giao 

nhiệm vụ đều hạ quyết t}m không thay đổi phƣơng {n. Với kỹ thuật 

đặc công, đêm 3-12-1966, c{c mũi đều lọt v|o trong s}n bay, có một 

mũi bị qu}n Mỹ ph{t hiện (ở đƣờng băng số 2), buộc phải nổ súng 

trƣớc “giờ G”, tình huống trở nên phức tạp. Trong khi cuộc chiến đấu 

“gi{p l{ c|” diễn ra quyết liệt trên đƣờng băng số 2, c{c tổ thọc s}u 

lao v|o khu vực để m{y bay, dùng thủ ph{o đ{nh hết chiếc n|y đến 

chiếc kh{c; một số tổ lao v|o c{c kho đặt mìn hẹn giờ; c{c tổ súng cối 

bắn v|o Đ|i chỉ huy, khu phi công... c{c đội công t{c rút lui lúc trời 

đã s{ng rất khó khăn nhƣng nhiều c{n bộ chiến sĩ đƣợc nh}n d}n ở 

ngo|i s}n bay v| một số binh sĩ S|i Gòn yêu nƣớc giúp đỡ, đã trở về 

căn cứ. 

Sau bốn giờ chiến đấu, c{c đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ đã ph{ 

hủy, ph{ hỏng trên dƣới 200 m{y bay c{c loại, thiêu hủy một kho 

bom 2.000 tấn; diệt v| l|m bị thƣơng nhiều sĩ quan, nh}n viên kỹ 
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thuật Mỹ, S|i Gòn1... Phía qu}n Giải phóng hy sinh 41 ngƣời, bị 

thƣơng 44 ngƣời, mất 50 súng c{c loại. Mao - trung đội phó trinh s{t 

Tiểu đo|n 6 Bình T}n, bị thƣơng nặng, kẹt lại trong một ụ chứa m{y 

bay. Hôm sau địch ph{t hiện, gọi h|ng, Mao trả lời: “Qu}n Giải 

phóng không biết h|ng”. Mao bị chúng s{t hại. 

Tiểu đo|n 6 Bình T}n l|m nhiệm vụ tăng viện, diệt 1 đại đội thủy 

qu}n lục chiến S|i Gòn ở cầu Tham Lƣơng, bắn ch{y 14 xe tăng trên 

quốc lộ 1. 

Phối hợp với trận tiến công s}n bay T}n Sơn Nhất, đội biệt động 

68 tập kích cƣ x{ cố vấn chiến tranh t}m lý Mỹ ở đƣờng Lê Văn 

Duyệt (nay l| đƣờng C{ch mạng Th{ng T{m), diệt v| l|m bị thƣơng 

30 tên. 

Kh{c với cuộc h|nh qu}n Attleboro, trong cuộc h|nh qu}n 

Cedar Falls, qu}n Mỹ thực hiện “bốn mặt bao v}y trên bịt kín”, tập 

trung v|o c{c khu vực Bến Súc, Củ Chi (Hố Bò), Long Nguyên, B|u 

B|ng. Quả thực đ}y l| một trận c|n {c liệt, nguy hiểm. Ngo|i 200 xe 

ủi thực hiện “bới tung địa đạo Củ Chi”, qu}n Mỹ dùng cả súng 

phun lửa, bom napan để đốt ch{y dƣỡng khí trong địa đạo, lại tiếp 

tục bơm nƣớc, đ{nh thuốc nổ, bơm hơi độc... Cùng với c{c đội qu}n 

chó bécgiê, c{c đội “chuột cống”..., ở ấp Hòa An, xã Trung An, qu}n 

Mỹ bơm hơi độc giết chết một lúc 60 ngƣời trong một nh{nh hầm. 

Ph{t hiện một bóng ngƣời, chúng có thể huy động h|ng chục xe 

tăng bao v}y. 

Sự t|n ph{ ở khu vực thật ghê gớm, 11 km2
 rừng bị san  

bằng, l|ng mạc bị triệt hạ gần hết, thị trấn Bến Súc có 600 nh| bị 

ph{ hủy ho|n to|n, 5.700 tấn lúa bị đốt hoặc cƣớp, trên 1.000 

ngƣời d}n chết v| bị thƣơng, 15.000 d}n bị gom đi nơi kh{c.  

___________ 

1. B{o c{o lúc bấy giờ: 600 tên chết v| bị thƣơng, trong đó có 400 tên 

Mỹ. B|nh Văn Tr}n, Nguyễn Văn Kịp (Đồng Đen), đƣợc tuyên dƣơng Anh 

hùng lực lƣợng vũ trang. 
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Westmoreland tự h|o về kỹ thuật t|n ph{ của Mỹ: “C}y cối, bụi rậm 

đều bị đốt ch{y trụi, Việt cộng không còn nơi ẩn nấp”1
 v| viên đại t{ 

Mỹ Dave Richard Palmer cho rằng “Tam gi{c sắt đã biến th|nh c{i 

bùi nhùi bắt lửa rộng lớn”2. 

Qu}n d}n Củ Chi, Bến C{t, Hóc Môn, Gò Vấp đứng trƣớc một 

thử th{ch lớn hơn mùa khô trƣớc, nhƣng đã có kinh nghiệm của 

những trận đầu đ{nh Mỹ, có lòng tin thắng Mỹ. Bộ đội chủ lực, bộ 

đội địa phƣơng v| du kích chiến đấu trên mặt đất kết hợp chiến h|o, 

công sự, địa đạo. Có bộ phận qu}n Giải phóng bị bao v}y, lực lƣợng 

phải ph}n t{n nhỏ, đ{nh du kích. Có những tổ ém mấy tuần liền dƣới 

hầm, ăn rau sống, ăn củ, đêm bò ra lấy nƣớc vũng, uống nƣớc tiểu,... 

vẫn kiên trì chiến đấu. 

Sự ngoan cƣờng của du kích l|m cho thế giới kinh ngạc. T{c giả 

J.P.Harrison mô tả: “Có một số vùng bị bắn ph{ bình qu}n 27 tr{i 

bom trên một mét vuông. Thế m| tại một l|ng (An Phú) nằm trong 

mục tiêu đó, một to{n gồm 6 chiến sĩ kh{ng cự trong 8 ng|y chống lại 

8.000 qu}n Mỹ trong khoảng đất 1 c}y số vuông nhờ hệ thống địa 

đạo v| hầm hố chằng chịt...”3. 

Sau 18 ng|y đêm chống c|n, bộ đội địa phƣơng v| c{c lực 

lƣợng qu}n d}n Củ Chi, Bến C{t, Hóc Môn, Gò Vấp đã diệt v| l|m 

bị thƣơng 2.500 lính Mỹ, 200 lính S|i Gòn, bắn rơi v| bắn bị thƣơng 

13 m{y bay, ph{ hủy, ph{ hỏng 30 xe tăng, xe bọc thép. Về việc  

___________ 

1. Westmoreland: Tƣờng trình của một quân nhân, Sđd. 

2. Dave Richard Palmer: Tiếng kèn gọi quân, Sđd, tr. 161. 

3. J.P.Harrison: The endless war (Cuộc chiến tranh không có hồi kết). 

Harrison còn viết thêm: “V| ngay những ng|y cuối cùng của cuộc chiến v|o 

th{ng 4-1975, Tƣớng Tƣ lệnh Văn Tiến Dũng v| những Ủy viên Bộ Chính 

trị: Phạm Hùng, Lê Đức Thọ kết hợp với vị chỉ huy qu}n sự miền Nam Trần 

Văn Tr| đã ở tại đ}y để chỉ đạo cuộc tiến công v|o S|i Gòn, tức l| gần ngay 

trung t}m hoạt động của cuộc h|nh qu}n Cedar Falls”, tr. 296. 
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“bới tung địa đạo Củ Chi”, Bộ Chỉ huy Mỹ công bố l| đã ph{ đƣợc 6 

hệ thống hầm ngầm, tổng cộng 9.445 m chiều d|i, tức chỉ đạt tỷ lệ 

qu{ nhỏ so với con số trên 200 km địa đạo, 50 km chiến h|o giao 

thông ở Củ Chi liên ho|n với 30 km địa đạo t}y Bến C{t. Tƣớng Mỹ 

S.L.A Marshall thừa nhận: “Rất ít qu}n địch bị đ{nh bật ra ngo|i hoặc 

bị giết. Hệ thống hầm ngầm không bị triệt ph{ m| chỉ bị hƣ hại. Cuộc 

điều tra cho biết: Ngay khi qu}n của chúng ta chƣa rút hết khỏi vùng 

“Tam gi{c sắt” thì Việt cộng đã v|o từ trƣớc rồi”1. Dave Richard 

Palmer đƣa ra con số lính Mỹ chết l| 72 v| kết luận về cuộc h|nh 

qu}n “Tam gi{c sắt”: “Họ (Mỹ) đã lầm!”2. 

Cedar Falls l| cuộc h|nh qu}n lần thứ hai ở vùng “Tam gi{c sắt” 

với quy mô lớn hơn cuộc h|nh qu}n Crimp v| chính vì vậy bản th}n 

nó đã gi{n tiếp thú nhận sự thất bại của cuộc h|nh qu}n Crimp3. 

* Cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mang 

tên Junction City. 

Cuộc h|nh qu}n then chốt trong cuộc phản công mùa khô thứ 

hai, một cuộc h|nh qu}n trên bộ lớn nhất của Mỹ trong chiến 

tranh Việt Nam, mang tên Junction City (từ ng|y 22-2 đến ng|y 

15- 4-1967) do Bộ Tƣ lệnh dã chiến 2 vạch ra, nhằm mục đích tiêu 

diệt “cho bằng đƣợc” lực lƣợng chủ lực chủ yếu của đối phƣơng ở 

___________ 

1. B{o Journal Tribune, ng|y 6-2-1967. 

2. Dave Richard Palmer: Tiếng kèn gọi quân, Sđd, tr. 166. 

3. Dave Richard Palmer đã nói về việc n|y: “Hồi ấy (trong trận c|n 

Crimp), tƣớng lữ trƣởng Lữ đo|n không vận 173 Williamson hăm hở nói: 

“Chúng tôi coi “Tam gi{c sắt” nhƣ một viên gạch nằm gọn trong c{i kẹp. 

Giờ đ}y chỉ còn chờ xem Việt cộng có chấp nhận hay không”..., “chúng tôi đã 

l|m rã khu “Tam gi{c sắt”..., c|n đi quét lại kỹ lƣỡng v| tất cả binh sĩ cùng 

cơ sở địch đều bị hủy diệt...”. Nhƣng rồi b{o c{o th|nh tích của Lữ đo|n 

không vận 173 trong trận c|n n|y l|: “... bắt giữ đƣợc 67 ngƣời tình nghi l| 

Việt cộng, giết 44 lính địch”. Palmer nhận xét: “Có g}y đƣợc tổn thất nho 

nhỏ (cho Việt cộng)... quấy rối thì đúng, chứ tuyệt nhiên không có ph{ hủy. 

Williamson đã lầm!”, trích trong: Tiếng kèn gọi quân, tr. 162. 
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miền Đông, đ{nh lên vùng T}y Ninh (nơi tập trung nhiều cơ quan 

trọng yếu nhƣ Trung ƣơng Cục, Mặt trận d}n tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam, Bộ Chỉ huy Miền, Đ|i Ph{t thanh Giải phóng...), xóa 

căn cứ Dƣơng Minh Ch}u, thủ tiêu cơ quan chiến tranh” (tƣờng trình 

của tƣớng Westmoreland: “Ngo|i mục đích đ{nh bẫy qu}n chủ lực 

Việt cộng Bắc Việt, bắt sống Trung ƣơng Cục miền Nam...”, “bắt Đ|i 

Giải phóng phải c}m tiếng”). Mỹ huy động đến 45.000 qu}n, gồm 22 

tiểu đo|n Mỹ, 3 tiểu đo|n S|i Gòn1
 v| phƣơng tiện gồm: 1.200 tăng - 

thiết gi{p, 256 ph{o, 300 m{y bay lên thẳng, 3 phi đo|n m{y bay vận 

tải... Chỉ huy cuộc h|nh qu}n l| John Nathan Seaman, tƣớng ba sao, 

Tƣ lệnh dã chiến 2.  

Từ th{ng 6-1966, trên cơ sở đ{nh gi{ }m mƣu v| thủ đoạn của 

đối phƣơng trong cuộc phản công mùa khô thứ hai, Bộ Chỉ huy Miền 

thấy có khả năng b{m trụ vùng căn cứ nếu biết tổ chức phòng thủ 

theo phƣơng ch}m chiến đấu tại chỗ bằng lực lƣợng tại chỗ kết hợp 

một bộ phận chủ lực Miền, khắc phục tình trạng khu căn cứ ít d}n 

bằng c{ch dựa v|o c{c cơ quan m| tổ chức ra c{c “khu d}n cƣ”, tổ 

chức “tỉnh đội” v| hệ thống “huyện đội”2, “xã đội”: tổ chức ấp chiến 

đấu, hình th|nh thế trận chiến tranh nh}n d}n trên to|n căn cứ. 

___________ 

1. Gồm: Sƣ đo|n bộ binh 1 Mỹ, Sƣ đo|n bộ binh 25 Mỹ, Lữ đo|n 

không vận 173 Mỹ, Lữ đo|n không vận 1 Sƣ đo|n 9 Mỹ, Lữ đo|n 3 Sƣ 

đo|n 4 Mỹ, Trung đo|n 11 kỵ binh thiết gi{p Mỹ, Liên đo|n biệt động 

qu}n S|i Gòn. 

2. - S{u “huyện” D}n Chính Đảng, mỗi huyện l| một “cụm” của một 

cơ quan của Trung ƣơng Cục, gồm: Văn phòng Trung ƣơng Cục v| Bảo 

vệ (Rùm Duôn - Sóc Mới), Binh vận (Suối M}y), Tổ chức (Bảy B|u), An 

ninh (Xa M{t - Ta Xia), Tuyên huấn (Lò Gò - Bến Ra), D}n y (Xóm Giữa - 

Đội Thơ). 

- Bảy “huyện” phía c{c cơ quan Bộ Chỉ huy Miền: Trung đo|n bảo vệ 

căn cứ 170 (Ch}u Th|nh), Bộ Tham mƣu (Tần Ken), Cục Chính trị Miền 

(K| Tum), Phòng Thông tin (T| Đạt), Phòng Công binh (Sóc Ky), Đo|n 

Hậu cần 82 (B| Hảo), Đo|n 69 (Ph{o binh Miền, B| Chiêm). 
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Lực lƣợng chiến đấu 13 “huyện” to|n căn cứ gồm 5.000 du kích 

cơ quan v| Trung đo|n 170 gồm 3 tiểu đo|n. C{n bộ chỉ huy c{c 

“huyện đội” do Bộ Chỉ huy Miền chỉ định. To|n bộ căn cứ đƣợc đặt 

dƣới sự chỉ huy thống nhất của một cơ quan chỉ huy qu}n sự gọi l| 

“tỉnh đội”, do Phó chỉ huy Tham mƣu trƣởng Miền Lê Đức Anh l|m 

chỉ huy trƣởng. 

Để vừa bảo vệ đƣợc kho t|ng vừa ph{t huy đƣợc hiệu lực vũ khí, 

thay vì phải di chuyển vừa rất công phu, phức tạp, vừa khó bảo đảm 

an to|n, Bộ Chỉ huy Miền chấp thuận đề xuất của Tham mƣu trƣởng 

Lê Đức Anh l| ph}n t{n một số lớn vũ khí, đặc biệt l| súng chống 

tăng, súng phòng không... cho c{c lực lƣợng chiến đấu v| sẽ thu lại 

sau chiến dịch. Riêng Sƣ đo|n 9 từ mùa xu}n 1965 (sau chiến dịch 

Bình Giã) đã đƣợc trang bị hệ CKC, AK, B.40. 

Bộ Chỉ huy x{c định phải chuẩn bị sẵn s|ng, b{m trụ vững 

chắc; thực h|nh tiến công kiên quyết, phản công mạnh mẽ, liên 

tục; kết hợp ba thứ qu}n đ{nh nhỏ, đ{nh vừa v| tạo điều kiện 

đ{nh lớn; bảo đảm đ{nh d|i ng|y, mạnh bạo, nhƣng chắc thắng, 

tiêu diệt đƣợc nhiều sinh lực địch, bảo vệ đƣợc cơ quan v| kho 

t|ng trong căn cứ. 

Nhiệm vụ t{c chiến đƣợc đề ra nhƣ sau: Chủ lực l|m nhiệm vụ 

cơ động; du kích cơ quan, “bộ đội địa phƣơng” v| bộ đội bảo vệ căn 

cứ có nhiệm vụ b{m đ{nh địch tại chỗ, dựa v|o thế trận “xã, ấp chiến 

đấu”, nơi qu}n Mỹ không đến thì bung ra tìm chúng m| đ{nh, vừa 

chiến đấu vừa bảo đảm công t{c phục vụ chiến đấu, bảo vệ an to|n 

cơ quan, căn cứ, kho t|ng, duy trì hoạt động chuyên môn bình 

thƣờng trong căn cứ, đ{nh d|i ng|y. 

X{c định rõ c{c hƣớng phản công chủ yếu, hƣớng nghi binh, thu 

hút đối phƣơng, phối hợp tiến công chúng cả trong v| ngo|i căn cứ, 

Qu}n ủy, Bộ Chỉ huy Miền chỉ đạo: chiến trƣờng sau lƣng cuộc h|nh 

qu}n, c{c chiến trƣờng chống ph{ bình định đều có nhiệm vụ vừa 

phối hợp chiến dịch phản công bắc T}y Ninh, vừa đ{nh bại “gọng 

kềm thứ hai” của Mỹ v| qu}n S|i Gòn. 
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Cuộc h|nh qu}n Junction City bắt đầu ng|y 22-2-1967, cùng với 

việc hình th|nh thế trận, Mỹ đã mở m|n c{c hoạt động thăm dò, nghi 

binh, dọn bãi rất quyết liệt1
 trƣớc đó 21 ng|y. 

Với phƣơng tiện hiện đại, ng|y đầu cuộc h|nh qu}n, qu}n Mỹ đã 

triển khai 8 lữ đo|n bộ binh v| h|ng trăm tăng - thiết gi{p, ph{o 

cối,... bao v}y v| {n ngữ to|n bộ khu vực căn cứ c{ch mạng trên c{c 

hƣớng bằng nhiều tầng, nhiều lớp. Chúng gọi đ}y l| chiến thuật “bủa 

lƣới phóng lao” nhằm chụp bắt c{c cơ quan lãnh đạo, hợp v}y c{c 

đơn vị chủ lực của đối phƣơng. Đặc biệt lợi hại nhất l| thủ đoạn kết 

hợp bất ngờ đổ chụp bằng trực thăng v| đột kích s}u bằng xe tăng v| 

vu hồi phía sau đ{nh xuyên hông từng khu vực; tiếp tục hình th|nh 

c{c cụm tiểu đo|n - lữ đo|n, mỗi cụm đều kết hợp bộ binh, cơ giới, 

ph{o, vừa tạo b|n đạp để thọc s}u, vừa có thể hỗ trợ cụm kế cận. Để 

tạo thế bất ngờ, tr{nh bị phục kích, c{c mũi tăng - thiết gi{p đột kích 

đều cắt rừng, chạy ngoằn ngoèo, lợi dụng tiếng m{y bay {t tiếng 

động cơ... 

Tuy nhiên, tr{i với sự tính to{n trong kế hoạch, qu}n Mỹ không 

“vồ trúng” cơ quan lãnh đạo, không “chộp” đƣợc một đơn vị chủ lực 

n|o của đối phƣơng, lại gặp ngay sự chống trả khắp nơi của du kích 

cơ quan. 

Hƣớng chủ yếu thọc s}u, hợp điểm trong giai đoạn 1 của 

cuộc h|nh qu}n (từ ng|y 22-2 đến ng|y 15-3-1967) l| c{c “huyện” 

T| Đạt, Sóc Ky. Ngay ng|y đầu, c{c lực lƣợng du kích cơ quan đã 

chiến đấu quyết liệt, vừa diệt đƣợc sinh lực địch (19 tên, 16 xe 

tăng, 16 m{y bay...) vừa chặn đứng c{c mũi đột kích, l|m thất bại 

phƣơng {n hợp điểm ở huyện T| Đạt của chúng. “Đòn phủ đầu” 

quan trọng n|y của qu}n Giải phóng chỉ bằng lực lƣợng du kích,  

___________ 

1. 15 phi vụ B.52 (45-60 lần chiếc), 30 phi vụ phản lực (90 lần chiếc), 50 

phi vụ rải chất độc. Mở m|n cuộc h|nh qu}n với cuộc oanh tạc của 234 

lƣợt chiếc m{y bay B.52 v| m{y bay cƣờng kích... 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

502 

 

đã g}y bất ngờ từ “Lầu Năm Góc” tới c{c tƣớng t{ Mỹ trong cuộc, vì 

với tính to{n lý thuyết thì kiểu h|nh qu}n nhƣ vậy, “không một thú 

rừng n|o có thể lọt lƣới”. Ngay ng|y hôm sau, khí thế của qu}n Mỹ 

đã kh{c, tốc độ h|nh qu}n chậm lại, vừa tiến vừa thăm dò, thậm chí 

dừng lại để khắc phục tổn thất. Hoạt động du kích tạo điều kiện cho 

chủ lực đ{nh bên sƣờn v| phía sau đội hình đột kích của đối phƣơng, 

thực hiện đƣợc một số trận đ{nh tốt. 

Đúng v|o những ng|y n|y, Sở Chỉ huy Bộ Tƣ lệnh Mỹ ở S|i Gòn 

tại góc đƣờng Phan Thanh Giản - Pasteur (nay l| góc Điện Biên Phủ - 

Pasteur) lại bị ph{o kích (ng|y 13-2-1967, súng cối 82 của biệt động 

đặt tại số 8/4 Vƣờn Chuối, quận 3). B{o chí S|i Gòn đƣa tin: đạn cối 

của Việt cộng rơi trúng xe chở lính dù Mỹ đi qua, l|m chết 13, bị 

thƣơng 16. 

Sau bốn ng|y của cuộc h|nh qu}n (đến ng|y 26-2) hãng tin Ph{p 

AFP đã đƣa tin v| bình luận: “Bộ Chỉ huy Mỹ đã chuẩn bị thừa nhận 

cuộc mạo hiểm lớn n|y l| thất bại”. Tƣớng Seaman, chỉ huy cuộc 

h|nh qu}n thú nhận: “Qu}n Mỹ không đến đƣợc “Lầu Năm Góc” 

của Việt cộng”, “chúng ta đến đ}y m| không giết đƣợc ai, v| không 

tìm thấy gì cả, thật l| chƣng hửng...”. Westmoreland thú nhận: 

“Chẳng thấy một bóng d{ng du kích, nhƣng bất cứ ở đ}u qu}n Mỹ 

cũng đều bị đ{nh”1. 

Thất bại trong 8 ng|y đầu giai đoạn 1 đã rõ, qu}n Mỹ buộc 

phải co lại giữ chốt v| bảo vệ h|nh lang vận chuyển, tạo thế cho 

bƣớc kế tiếp. 

Về phía c{c lực lƣợng giải phóng, Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ đạo 

c{c lực lƣợng tại chỗ ph{t huy khí thế, tăng cƣờng mìn tự tạo, súng 

chống tăng, tổ chức nhiều đội săn cơ giới bung ra b{m h|nh lang v| 

chốt Mỹ, g|i thế trận tiêu diệt lớn. 

___________ 

1. Lịch sử Bộ Chỉ huy Miền (1961-1976), Nxb. Chính trị quốc gia, H| 

Nội, 2004, tr. 265. 
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Thực hiện chỉ đạo trên, c{c lực lƣợng địa phƣơng tiếp tục n}ng 

cao hiệu suất chiến đấu, chủ lực thực hiện đƣợc nhiều trận đ{nh 

cấp tiểu đo|n, hiệu suất cao hơn thời gian đầu, nhƣng vẫn chƣa 

thực hiện đƣợc trận then chốt theo ý định của Miền, còn bỏ lỡ cơ 

hội tiêu diệt lớn. 

Nhƣ vậy, lực lƣợng chủ yếu đ{nh bại giai đoạn 1 cuộc h|nh qu}n 

Junction City l| lực lƣợng địa phƣơng (tức du kích cơ quan Miền), 

chủ lực giữ vai trò hỗ trợ. 

Do thất bại của giai đoạn 1, tƣớng Seaman bị c{ch chức. 

Chuẩn bị sang giai đoạn 2, ph{n đo{n qu}n Mỹ sẽ lật c{nh sang 

hƣớng đông, thực hiện thủ đoạn thọc s}u, tiến chắc, bao v}y rộng, Bộ 

Chỉ huy chiến dịch chủ trƣơng: nắm chắc quả đấm chủ lực, đ{nh cho 

đƣợc từ một đến hai trận lớn, diệt tiểu đo|n, chiến đo|n; đồng thời 

tiếp tục bổ sung, trang bị cho du kích, bộ đội địa phƣơng, triển khai 

thêm nhiều bãi mìn chống tăng, tổ chức thêm nhiều đội săn cơ giới... 

đặc biệt tăng cƣờng diệt xe tăng, m{y bay lên thẳng, vừa giữ căn cứ 

vừa chặn giao thông. 

Bƣớc v|o giai đoạn 2 cuộc h|nh qu}n Junction City (từ ng|y 

18-3 đến ng|y 15-4-1967), qu}n Mỹ thực h|nh bao v}y khu vực 

đông bắc căn cứ Khu B, kết hợp bộ binh đột kích v| trực thăng đổ 

chụp đ{nh s}u. 

C{c lực lƣợng địa phƣơng giữ vững quyền chủ động, phản công 

ngay từ đầu. 

Căn cứ diễn biến cụ thể của chiến trƣờng, qu}n chủ lực Miền 

tạm hoãn phƣơng {n một số trận đã chuẩn bị để tập trung v|o trận 

quyết chiến ở điểm Đồng Rùm (chốt dã chiến Mỹ tƣơng đƣơng 

chiến đo|n có tăng - thiết gi{p v| lô cốt bêtông đúc sẵn). Trung 

đo|n 2 Sƣ đo|n 9 v| Trung đo|n 16 chủ lực Miền thực hiện xuất sắc 

trận Đồng Rùm, đồng thời ph{t triển thế tiến công, tập kích lực 

lƣợng Mỹ nống lên B|u Tri Diết. Du kích bao v}y cụm Sóc Con Trăn,  
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nhƣng Mỹ đã kịp dùng trực thăng bốc tiểu đo|n Mỹ chạy tho{t trƣớc 

khi chủ lực qu}n Giải phóng đến. Sau đó qu}n Mỹ lại triển khai thêm 

qu}n th|nh hai cụm trảng Ba Vũng v| Sóc Con Trăn. Trung đo|n 1 

Sƣ đo|n 9 v| Tiểu đo|n 1 Trung đo|n 16 tập kích cụm phía nam, kềm 

chế c{c cụm phía bắc trảng Ba Vũng v| cụm Sóc Con Trăn, tạo nên 

bƣớc ngoặt diễn biến to|n cục. 

Trƣớc tình hình đó, qu}n Mỹ nao núng rõ rệt, có dấu hiệu muốn 

rút qu}n. Lập tức Bộ Chỉ huy chiến dịch ra lệnh b{m chặt, bao v}y, 

truy kích. Trung đo|n 1, Trung đo|n 16 đều đƣợc lệnh gấp rút 

chuyển sang phía đông sông S|i Gòn. Nhƣng qu}n Mỹ rất thận 

trọng, l|m động t{c nghi binh v| rút qu}n từng bƣớc bằng m{y bay 

lên thẳng, nên việc truy kích không th|nh. 

Nhƣ vậy, trong giai đoạn 2, trong khi c{c lực lƣợng tại chỗ tiếp 

tục ph{t huy đƣợc vai trò của mình, lực lƣợng chủ lực về cơ bản 

đã thực hiện đƣợc ý định của Bộ Chỉ huy chiến dịch1. Cùng với 

việc huy động nh}n lực phục vụ phía trƣớc, tỉnh T}y Ninh, Thủ 

Dầu Một, Bình Long đều thực hiện đƣợc vai trò phối hợp, g}y 

thêm khó khăn cho qu}n Mỹ v| S|i Gòn từ phía sau. Riêng ở T}y 

Ninh, chỉ bằng mìn tự tạo, lực lƣợng vũ trang địa phƣơng đã diệt 

20 tăng - thiết gi{p. 

Ng|y 15-4-1967, bộ phận cuối cùng của cuộc h|nh qu}n Junction 

City rút khỏi Sóc Con Trăn. 

___________ 

1. Theo b{o c{o lúc bấy giờ: 

- Trận Đồng Rùm (đêm 20 rạng ng|y 21-3-1967) đã diệt 1.220 lính 

Mỹ, 1 tiểu đo|n ph{o (18 khẩu), 3 chi đo|n tăng - thiết gi{p (72 chiếc), bắn 

rơi 10 m{y bay. 

- Trận B|u Tri Diết (ng|y 28-3-1967) diệt khoảng 200 lính Mỹ, 23 

tăng - thiết gi{p. 

- Trận tập kích cụm dã chiến Mỹ ở phía nam Sóc Con Trăn (đêm 31-3-

1967) diệt gọn 1 tiểu đo|n v| 2 đại đội Mỹ (l|m chết, bị thƣơng khoảng 800 

tên), hạ 13 m{y bay. 
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Sau 53 ng|y đêm, cuộc h|nh qu}n trên bộ lớn nhất của Mỹ trong 

chiến tranh Việt Nam không đạt đƣợc mục tiêu n|o đề ra1, bị loại gần 

1/4 số qu}n trực tiếp tham chiến, mất 1/3 số tăng - thiết gi{p, gần nửa 

số trực thăng v| ph{o2. Riêng lực lƣợng tại chỗ diệt đƣợc 6.600 tên, 

685 tăng - thiết gi{p, 118 m{y bay, 3 khẩu ph{o. Huyện T| Đạt l| một 

trong những mục tiêu chủ yếu m| qu}n Mỹ định hợp điểm, đã diệt 

gần 1.000 tên Mỹ, 172 xe cơ giới, 29 m{y bay... 18 đội du kích đạt 

danh hiệu “Th|nh đồng”. 

Ngay trong chiến dịch phản công, mọi hoạt động chỉ đạo của 

Miền không bị gi{n đoạn. 

Trong chiến dịch, về phía c{c lực lƣợng giải phóng có 280 c{n bộ, 

chiến sĩ hy sinh, trong đó có 38 du kích, tự vệ của cơ quan. 

Một cố gắng lớn nhất của Mỹ ở miền Nam đã thất bại. Sự kiện 

n|y b{o trƣớc sự ph{ sản không thể tr{nh khỏi của chiến lƣợc 

“chiến tranh cục bộ”. Bị thất bại trên hƣớng quyết định, qu}n Mỹ 

từ phản công chiến lƣợc l}m v|o thế phòng ngự bị động trên to|n 

chiến trƣờng. 

B|i học rút ra từ chiến dịch phản công bắc T}y Ninh l| qu{n 

triệt tƣ tƣởng chiến lƣợc tiến công, thể hiện quyết t}m v| phƣơng 

ch}m t{c chiến l| tạo thế trận chiến tranh nh}n d}n trên một vùng 

___________ 

1. Westmoreland thừa nhận trong hồi ký Tƣờng trình của một quân 

nhân: “Cuộc tiến công đã bị cộng sản phản kích nhiều lần, cuộc h|nh 

qu}n không ph{ đƣợc căn cứ Trung ƣơng Cục m| chỉ bắc đƣợc một cầu qua 

sông, lập một s}n bay C.130 dã chiến để tạo thuận tiện sau n|y khi phải 

h|nh qu}n trở lại...”. 

2. Số liệu của Ban Tổng kết chiến tranh B2 (thuộc Bộ tổng tham 

mƣu): diệt 2 tiểu đo|n, 11 đại đội bộ binh; 3 tiểu đo|n, 1 đại đội ph{o; 10 

chi đo|n thiết gi{p, đ{nh thiệt hại 3 tiểu đo|n dù, 1 tiểu đo|n ph{o. 

Cụ thể: diệt 992 xe (có 775 tăng - thiết gi{p), 112 ph{o cối lớn; bắn rơi, 

ph{ hủy 160 m{y bay (114 trực thăng, 8 F.105, 4 B.57, 2 C.123, 1 L.19). Riêng 

số qu}n cụ thể (phía qu}n Mỹ, qu}n S|i Gòn) bị loại (cả chết v| bị thƣơng) 

theo tổng kết lúc b}y giờ l| trên 14.000 tên. 
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thƣa d}n cƣ bằng c{ch sử dụng lực lƣợng c{c cơ quan, hình th|nh xã, 

ấp chiến đấu v| lực lƣợng tại chỗ kết hợp với một bộ phận chủ lực, 

vừa kiên quyết b{m trụ tại chỗ vừa thực h|nh liên tục phản công v| 

tiến công. 

Yếu tố quyết định h|ng đầu chính l| công t{c chính trị tƣ tƣởng, 

động viên tinh thần quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ x}m lƣợc, giải 

quyết cụ thể c{ch đ{nh v| c{ch thắng. 

Đ{nh gi{ thắng lợi chiến dịch phản công bắc T}y Ninh, Đại 

tƣớng Nguyễn Chí Thanh cho rằng: Cuộc h|nh qu}n Junction City 

lớn nhất v|o vùng T}y Ninh lại l| cuộc h|nh qu}n thua đau nhất, l| 

c{i mốc đ{nh dấu đỉnh cao sự thất bại của chúng trong cuộc phản 

công mùa khô thứ hai. 

• Mặt trận chống, phá bình định. 

Bình định miền Nam l| mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến 

tranh, Tổng thống Mỹ Johnson gọi bình định l| “cuộc c{ch mạng 

thực sự chọi với chủ nghĩa cộng sản”. Với phƣơng ch}m tiến 

chậm, giữ chắc, có trọng điểm, c|n quét ở đ}u bình định ở đó1, 

tạo thế liên ho|n theo vết dầu loang, bên cạnh qu}n đội, cảnh s{t 

dã chiến S|i Gòn, trên to|n miền Nam, chính quyền S|i Gòn với 

sự t|i trợ v| chỉ đạo của Mỹ x}y dựng 552 đo|n qu}n x}y dựng 

nông thôn gồm hơn 37.000 ngƣời. Năm 1967, chúng dự kiến bình 

định 3.500 ấp, trong đó x}y dựng 1.100 ấp mới, đ|o tạo c{n bộ 

bình định nhiều gấp đôi năm 1966 (năm 1966, chính quyền S|i 

Gòn đ|o tạo, huấn luyện 17-30 ng|n ngƣời), tăng c{c biện ph{p 

lừa mị (nhƣ cấp cho nông d}n nhiều vật tƣ x}y dựng nh| cửa, 

canh t{c, phục vụ đời sống...), lập “ấp t}n sinh”, “chƣơng trình  

t{i thiết nông thôn”, “tranh thủ tr{i tim, khối óc...”, nhƣng thực chất 

___________ 

1. Theo t|i liệu của chính quyền S|i Gòn, chỉ trong 9 th{ng (từ th{ng 10-

1966 đến th{ng 6-1967) chúng đã tiến h|nh 2.732 cuộc h|nh qu}n cấp tiểu 

đo|n trở lên. 
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vẫn nhằm mục đích diệt cơ sở c{ch mạng, gi|nh d}n... v| vẫn phải 

dùng bom đạn, giết chóc để gom, xúc, hốt... gọi l| “đô thị hóa 

cƣỡng bức”. 

Trên chiến trƣờng Nam Bộ, trong thời gian n|y, chính quyền 

S|i Gòn huy động đại bộ phận c{c sƣ đo|n kết hợp với bảo an, 

d}n vệ v| c{c đo|n c{n bộ bình định, liên tục mở c{c cuộc h|nh 

qu}n d|i ng|y, mật độ cao1. Riêng trên chiến trƣờng ven đô Long 

An, Mỹ Tho, một phần lực lƣợng Mỹ có vai trò lớn trên mặt trận 

bình định. C{c trọng điểm Đức Hòa - Đức Huệ (Long An); Ba Tri 

(Kiến Hòa); Bình Hòa (Gò Công); Cai Lậy (Định Tƣờng), Thốt 

Nốt, Huệ Đức (An Giang), Tam Bình - Minh Đức (Vĩnh Long); 

Đức Tôn (Sa Đéc); C|ng Long (Vĩnh Bình); H|m Thuận v| ven thị 

xã Phan Thiết (Bình Thuận)... l| những nơi qu}n Mỹ - S|i Gòn 

đ{nh ph{ quyết liệt nhất. 

Trên chiến trường Đông Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ 

Ở T}y Ninh, sau cuộc h|nh qu}n Junction City, qu}n Mỹ vẫn 

tiếp tục g}y {p lực, kiểm so{t trục lộ 26, lộ 2. Lực lƣợng đ{nh c|n 

ở đ}y chủ yếu l| c{c đơn vị của Đo|n Hậu cần 82, diệt 52 qu}n 

Mỹ, 18 xe tăng, giải tỏa {p lực của chúng ở c{c trục lộ trên, mở 

rộng vùng giải phóng ở khu vực Ch| L|, Cầu Khởi, B|u Đồn hỗ 

trợ d}n bung ra l|m ăn. 

Qu}n ủy v| Bộ Chỉ huy Miền chỉ đạo c{c địa phƣơng nỗ lực 

đ{nh bình định, mở nhiều hƣớng hoạt động qu}n sự mùa mƣa 

năm 1967. 

Trên vùng ven S|i Gòn, vùng “Tam gi{c sắt”, sau cuộc h|nh 

qu}n Cedar Falls của Mỹ, c{c lực lƣợng Qu}n khu S|i Gòn – Gia 

Định v| qu}n d}n địa phƣơng liên tiếp đ{nh bại c{c cuộc c|n  

___________ 

1. H|nh qu}n “Rạng Đông”, “An D}n”, “Chiến Thắng”, “D}n T}m” ở 

c{c tỉnh v|nh đai quanh S|i Gòn; h|nh qu}n “Cửu Long 155, 161, 55, 59...” 

ở Tiền Giang; h|nh qu}n “Long Phi”, “D}n Chí” ở Hậu Giang. 
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“bình định lại” của qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn, giữ vững v| ph{t triển 

thế trận chiến tranh nh}n d}n. 

Trong khi cơ quan t}m lý chiến S|i Gòn tung tin: “Tiểu đo|n 

Quyết Thắng đã bị tiêu diệt trong cuộc h|nh qu}n Cedar Falls” thì 

chính đơn vị n|y cùng Tiểu đo|n 7 Củ Chi v| du kích địa phƣơng 

tập kích cụm dã chiến Mỹ ở C}y Trắc (ng|y 23-2-1967), loại 350 

tên Mỹ, diệt 18 tăng - thiết gi{p, thu 70 súng. Đ}y l| trận thắng 

lớn nhất của Tiểu đo|n Quyết Thắng từ sau khi Mỹ lập căn cứ 

Đồng Dù. Trong trận n|y, đơn vị cũng bị tổn thất không nhỏ (150 

c{n bộ, chiến sĩ thƣơng vong). Đêm 13-6-1967, tại Suối S}u, Tiểu 

đo|n Quyết Thắng lại tập kích (lần thứ ba) diệt gần hết Tiểu đo|n 

38 “Cọp Đen” biệt động qu}n. Tiểu đo|n Quyết Thắng đƣợc Bộ 

Chỉ huy Miền công nhận l| một trong năm tiểu đo|n giỏi nhất 

to|n Miền. 

Mùa mƣa năm 1967, qu}n d}n vùng t}y bắc S|i Gòn - Gia 

Định liên tục đ{nh qu}n c|n quét, ph{t triển thế trận, đạt hiệu 

suất cao trong chiến đấu. Tiêu biểu nhƣ trận Gò Đình, Tiểu đo|n 

7 Củ Chi, dùng hỏa lực tập trung tập kích cụm dã ngoại cơ giới 

Mỹ, tiêu diệt gọn hai đo|n kỵ binh thiết gi{p Mỹ (21/22 chiếc). 

Ng|y 8-8-1967, Tiểu đo|n 2 Gò Vấp - Hóc Môn thực hiện trận vận 

động trên đầm lầy đ{nh gãy một mũi tiến công đổ bộ đƣờng 

không của Lữ đo|n 199 Mỹ, bắn rơi 23 trực thăng, trong đó có 

trực thăng chỉ huy, lữ trƣởng Lữ đo|n 199 bị thƣơng. Th{ng 10-

1967, Tiểu đo|n Quyết Thắng lại đ{nh trận M}y Rắc, diệt 16 tăng - 

thiết gi{p v| 1 trận địa ph{o. 

Ở Rừng S{c, Đo|n 10 đặc công liên tiếp bắn hỏng, bắn ch{y nhiều 

t|u đối phƣơng, trong đó có một t|u LCM của Mỹ bị đ{nh chìm trên 

sông Lôi Giang. Năm 1967 có hai trận nổi bật: trận ph{o kích tiêu hủy 

khoảng 1.000.000 lít xăng của hãng Shell (ng|y 3-7-1967), trận đ{nh 

của tổ đặc công Trịnh Xu}n Bảng (sau n|y đƣợc tuyên dƣơng Anh 

hùng lực lƣợng vũ trang nh}n d}n), dùng khối nổ 100 kg đ{nh ch{y 

t|u dầu 10.000 tấn (ng|y 25-12-1967) trong cảng Nh| Bè. 
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Giữa năm 1967, Sƣ đo|n 7 ra qu}n to|n sƣ đo|n đảm nhiệm 

hƣớng chính l| Bình Long v| hƣớng phụ l| T}y Ninh. Qua 2 đợt 

chiến đấu ở hƣớng Bình Long diệt đồn T}n Hƣng do 1 tiểu đo|n địch 

chiếm đóng c{ch đông An Lộc 10 km, diệt nhiều địch trên đƣờng 13, 

diệt gần hết đồn Cần Lê, đột nhập 80% xã, ấp do địch kiểm so{t. 

Hƣớng phụ T}y Ninh diệt đồn Ch| L| (T}y Ninh), ph{o kích một số 

đồn bót địch. Kết quả chung sƣ đo|n đã ho|n th|nh nhiệm vụ vƣợt 

chỉ tiêu do Bộ Chỉ huy Miền giao. 

Sƣ đo|n 5 ở chiến trƣờng Biên Hòa, B| Rịa, Long Kh{nh gặp 

nhiều khó khăn vì địa b|n hoạt động rộng, lƣơng thực thiếu thốn 

(Trung đo|n 5 có ng|y không còn một lon gạo, gần 100% qu}n số sốt 

rét...). Nhờ dựa v|o d}n, x}y dựng hậu cần tại chỗ, Sƣ đo|n cùng 

qu}n d}n địa phƣơng giữ vững thế trận, thực hiện nhiều trận đ{nh 

đạt hiệu suất cao, nhƣ trận Hƣng Nghĩa (Trảng Bom, từ ng|y 20 đến 

ng|y 21-11-1966, diệt 140 qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn, 25 xe qu}n sự), 

đ{nh bại cuộc h|nh qu}n “D}n T}m” của qu}n Mỹ, Úc, S|i Gòn. Trận 

ph{o kích căn cứ Suối R}m đ{nh trúng Sở chỉ huy Trung đo|n kỵ 

binh thiết gi{p 11 Mỹ vừa từ chiến trƣờng T}y Ninh về (đầu th{ng 4-

1967, hủy v| l|m hỏng 146 tăng - thiết gi{p). Trận “Ông Đồn 2” (từ 

ng|y 4-5-1967, Long Kh{nh, diệt 2 đại đội thuộc Chiến đo|n 52 S|i 

Gòn, bắt 13 lính), trận phục kích giao thông ở cua1
 chữ C (Định Qu{n, 

ng|y 21-7-1967, diệt 58 xe cơ giới, có 48 tăng v| M.113, l|m bị thƣơng 

trên 200 Mỹ...)... 

Tại Bến Nôm (vùng Mã Đ|, đông sông Đồng Nai) đã diễn ra 

một trận đ{nh trong tình huống rất phức tạp: ng|y 30-5-1967, Tiểu 

đo|n 3 Trung đo|n 5 bị địch bất ngờ tập kích bằng “trực thăng 

vận”, 30 trực thăng đổ qu}n kiểu “vồ mồi” chụp đúng hậu cứ 

trong lúc hầu hết c{n bộ chiến sĩ ở đ}y đang đi tải gạo. Trƣớc tình 

thế đó, Tiểu đo|n 2 (đang ở bờ t}y) đƣợc lệnh vƣợt sông cứu đồng  

___________ 

1. Cua: khúc đƣờng cong. 
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đội. 78 c{n bộ, chiến sĩ Tiểu đo|n 2 cùng số còn lại của Tiểu đo|n 3 đã 

lật ngƣợc tình thế từ bị động sang chủ động tiêu diệt ho|n to|n Tiểu 

đo|n biệt động qu}n “Cọp Đen” S|i Gòn. Địch phản kích bằng bom, 

ph{o, Trung đo|n trƣởng v| chính ủy Trung đo|n 5 (Huỳnh Thìn, 

T{m Phải) hy sinh, Tham mƣu trƣởng bị thƣơng. 

Ng|y 20-6-1967, Trung đo|n 4 Sƣ đo|n 5 (đƣợc tăng cƣờng hỏa 

lực) tổ chức tập kích một cụm qu}n hỗn hợp Mỹ (ở c{nh đồng 

Héan - lòng chảo - Kim Long). Cụm qu}n n|y rất mạnh (có 2 tiểu 

đo|n bộ binh, 50 xe cơ giới - có xe tăng }m dƣới mặt đất, 2 trận địa 

ph{o 155 ly v| cối 106,7 ly), chiến sự diễn biến phức tạp, {c liệt, 

nhƣng với tinh thần “xả th}n”, c{n bộ chiến sĩ Trung đo|n 4 đ{nh 

gi{p l{ c|, tiêu diệt 48 tăng - thiết gi{p, 4 ph{o cối, diệt v| l|m bị 

thƣơng h|ng trăm lính Mỹ, lính S|i Gòn1. Mặc dù thƣơng vong 

nhiều (hy sinh 47, bị thƣơng 49 c{n bộ, chiến sĩ), trận tập kích trên 

đã thể hiện bƣớc ph{t triển mới về trình độ t{c chiến của Trung đo|n 4 

Sƣ đo|n 5. 

Đặc biệt trận tập kích trung t}m huấn luyện Vạn Kiếp (B| Rịa 

ng|y 18-10-1967) đã tạo một mô hình kh{ tiêu biểu về sự phối hợp 

chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực (Tiểu đo|n 2 Trung đo|n 4 Sƣ đo|n 5), 

bộ đội địa phƣơng (huyện Ch}u Đức) v| Ban binh vận tỉnh đội; giữa 

tiến công qu}n sự v| công t{c chính trị - binh vận. Với phƣơng thức 

chủ yếu l| bao v}y - uy hiếp - gọi h|ng, tận dụng thời cơ t}n binh S|i 

Gòn đang tập trung ban đêm tập bắn, tại s}n bia núi Dinh, qu}n Giải 

phóng v}y chặt, bắn uy hiếp v| ph{t loa gọi h|ng, bắt sống 118 tên 

đƣa về trại tù binh. Qua học tập gi{o dục, trong số nói trên có 80 

h|ng binh tình nguyện theo c{ch mạng (một nửa đƣợc bổ sung cho 

Trung đo|n 4 Sƣ đo|n 5; một nửa bổ sung cho lực lƣợng tỉnh); số còn 

lại xin về quê do ho|n cảnh gia đình. 

___________ 

1. B{o c{o lúc bấy giờ: diệt khoảng 500 tên. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

512 

 

Với hệ thống tổ chức công t{c binh vận luôn đƣợc quan t}m x}y 

dựng, củng cố (nhất l| từ năm 1965), ở B| Rịa cũng nhƣ ở nhiều địa 

phƣơng kh{c, công t{c binh địch vận đƣợc ph{t huy trong chiến 

đấu, góp phần l|m phong phú v| ho|n chỉnh phƣơng ch}m, phƣơng 

thức t{c chiến: đ{nh rã, gọi h|ng, bắt tù binh, thu vũ khí đƣợc coi l| 

một trong những tiêu chí quan trọng c{c trận đ{nh. 

Trên chiến trƣờng B| Rịa, qu}n Úc lấy vùng Đất Đỏ l|m trọng 

điểm “bình định”. Chúng đã thực hiện c{i gọi l| “h|ng r|o mìn 

Úc”, biến cả một vùng cƣ d}n l}u đời th|nh “ấp chiến lƣợc”. Đó l| 

một h|ng r|o hình th|nh từ núi Da Quy đến bờ biển Phƣớc Hải, 

d|i 14 km, chiều rộng từ 30-100 m d|y với nhiều lớp kẽm gai, kết 

hợp hệ thống đồn bót bao bọc 10 xã vùng Đất Đỏ. Đ}y l| một chiến 

thuật mới của qu}n Úc, lần đầu tiên đƣa ra triển khai trên chiến 

trƣờng Việt Nam, thƣờng đƣợc gọi l| “h|ng r|o mìn M.16 - E.3”, 

cấu trúc rất phức tạp. Dƣới nhiều lớp kẽm gai bùng nhùng chồng 

lên nhau l| bãi mìn gồm 50.000 tr{i M.16 - E.3 chạy suốt h|ng r|o. 

Mìn E.3 g|i c{c kiểu “chữ tam”, “chữ tứ”, “chữ ngũ”, kèm lựu đạn 

M.16 nổ tức thì với công thức “một mẹ - một con”, “một mẹ - hai 

con”, “một mẹ - ba con”.... Khi bị kích nổ, mìn E.3 nhảy lên khỏi 

mặt đất mới nổ với tầm s{t thƣơng 25 m. Dƣới mìn E.3, lính Úc g|i 

lựu đạn M.16 nổ tức thì. 

Với cấu trúc nhƣ vậy, qu}n Úc đã tạo một “vòng v}y tử thần” 

ngăn chặn, phong tỏa lực lƣợng c{ch mạng, rất khó th}m nhập, 

g}y thƣơng vong cao cho du kích, cắt đứt liên lạc từ khu, tỉnh 

xuống c{c huyện, m| qu}n d}n huyện Long Đất chƣa tìm ra c{ch 

ph{. Căn cứ Minh Đạm bị cô lập. Th{ng 9, một tổ công binh do 

Hùng Mạnh chỉ huy tình nguyện nhận nhiệm vụ kh{m ph{ bí mật 

h|ng r|o Úc. Bằng “chiến thuật đặc công”, tổ th}m nhập h|ng 

r|o, ph{t hiện quả mìn E.3 v| g|i chốt. Nhƣng khi đƣa tr{i mìn 

n|y khỏi vị trí thì lập tức tr{i M.16 bên dƣới bật chốt, may mắn 

l| nó không nổ. Bí mật c{ch g|i liên kết mìn E.3 v| lựu đạn M.16 
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bị kh{m ph{. Huyện đội Long Đất mở lớp tập huấn v| cử từng tổ đi 

gỡ mìn. Có tổ trong một đêm gỡ đƣợc 200 tr{i. Mìn gỡ đƣợc dùng 

để đ{nh lại chính qu}n Úc. Nhiều chị em còn gỡ mìn để đem theo 

trên đƣờng công t{c. Tại ấp Phƣớc Sơn, xã Phƣớc Thọ, du kích còn 

lợi dụng h|ng r|o Úc, đ|o hầm “ém qu}n”. Cuối năm 1967, h|ng 

r|o Úc đã bị vô hiệu hóa, qu}n Úc phải dùng cơ giới ủi chôn h|ng 

r|o n|y. 

Trên chiến trƣờng Khu Cực Nam Trung Bộ, trong suốt mùa khô 

v| mùa mƣa 1966 - 1967, dù điều kiện chiến đấu rất gian khổ, khắc 

nghiệt nhƣng c{c lực lƣợng địa phƣơng vẫn giữ đƣợc thế chủ động, 

giữ vững địa b|n trƣớc hoạt động c|n quét bình định liên tục của 

qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn nhằm triệt ph{ căn cứ rừng núi, cắt đứt 

h|nh lang chiến lƣợc của kh{ng chiến. Đặc biệt ở Bình Thuận, gần 

cuối th{ng 11-1967, bộ đội tỉnh cùng c{c lực lƣợng địa phƣơng tập 

kích g}y thiệt hại nặng cụm qu}n dã ngoại hỗn hợp qu}n Mỹ - qu}n 

S|i Gòn ở B|u Ốc1. 

Khuếch trƣơng chiến thắng B|u Ốc, c{c đơn vị tỉnh phối hợp 

“giăng bẫy” dụ qu}n Mỹ v|o tròng (bố trí trận địa phục kích kết hợp 

nghi binh) lần đầu tiên đ{nh thắng chiến thuật nhảy cóc của qu}n Mỹ 

(ng|y 23-11-1967), bảy lần đ{nh phủ đầu trực thăng đổ chụp, g}y 

thiệt hại nặng cho chúng2; hơn nửa th{ng sau lại đ{nh bại cuộc đổ 

qu}n của Mỹ ở Đồi Trúc3. Với kinh nghiệm trên, c{c lực lƣợng vũ 

trang Bình Thuận liên tiếp đ{nh bại “chiến thuật nhảy cóc” của Mỹ 

m| trƣớc đó đã g}y nhiều khó khăn, thiệt hại cho c{c lực lƣợng 

kh{ng chiến. 

Ở L}m Đồng, cuối năm 1967, dù qu}n chủ lực khu đã rời địa 

b|n, nhƣng c{c lực lƣợng địa phƣơng vẫn giữ vững thế, đ{nh bại 

___________ 

1. Diệt 1 tiểu đo|n bộ binh, 1 chi đo|n tăng - thiết gi{p, 5 đại đội lẻ, 

bắn rơi 4 m{y bay lên thẳng. 

2. Trận n|y diệt 120 lính Mỹ, bắn rơi 13 trực thăng (8 chiếc rơi tại chỗ). 

3. Trận Đồi Trúc diệt 14 lính Mỹ, 4 trực thăng. 
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cuộc c|n d|i ng|y của qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn nhằm hỗ trợ bình 

định trọng điểm vùng lộ 20, cắt h|nh lang từ Khu lên Miền. 

Ở chiến trƣờng Khu Cực Nam Trung Bộ, hoạt động vận tải rất 

gian khổ nhƣng Đo|n vận tải H.50 đã lập th|nh tích xuất sắc. Đặc 

biệt đội L}m Đồng (tƣơng đƣơng 1 đại đội) phần lớn l| nữ ngƣời d}n 

tộc; trên tuyến h|nh lang d|i 300 km, nhiều đèo, nhiều dốc, sông 

suối, dƣới {p lực đ{nh ph{ của địch, chị em dũng cảm vƣợt qua bom 

đạn, mỗi th{ng v{c vai từ 25 đến 26 tấn súng đạn (từ Trung ƣơng đƣa 

v|o). Sức tải của mỗi chị em thƣờng l| 30 - 40 kg, nhƣng nhiều chị em 

gắng sức gồng trên vai đến 50 - 60 kg. 

Trên chiến trường đồng bằng sông Cửu Long 

Ở Long An, trong cuộc phản công mùa khô 1966-1967, qu}n 

Mỹ huy động 4 lữ đo|n (thuộc c{c Sƣ đo|n bộ binh 1, 25, 9 Lữ 

đo|n 199), với 196 khẩu ph{o (từ 105-155 ly), 300 t|u... nhằm “xóa 

sổ” tất cả căn cứ ven sông V|m Cỏ Đông. Mức độ t|n ph{ lần n|y 

rất khốc liệt, trên diện rộng hơn trƣớc. Cuộc sống vùng giải phóng 

lúc bấy giờ phải ở trong lều chòi, công sự, lao động sản xuất chủ 

yếu v|o ban đêm. Tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công t{c x}y dựng phong 

tr|o ở cơ sở, từng buổi họp d}n 200-300 ngƣời để x}y dựng quyết 

t}m đ{nh Mỹ, củng cố c{c tổ chức quần chúng, c{c tổ chức phục vụ 

kh{ng chiến, tăng cƣờng lực lƣợng hai tiểu đo|n tỉnh (tiểu đo|n 1: 

600 qu}n, tiểu đo|n 2: 350 qu}n). 

Ng|y 23-12-1966, Mỹ đổ qu}n x}y dựng căn cứ Rạch Kiến (xã 

Long Hòa, Cần Đƣớc) cấp lữ đo|n, một mắt xích quan trọng trong 

hệ thống phòng thủ của chúng trên vòng cung nam - t}y nam S|i 

Gòn. Đƣợc Tỉnh ủy chỉ đạo v| qu}n d}n địa phƣơng nhiệt liệt 

hƣởng ứng, v|nh đai diệt Mỹ hình th|nh với thế trận liên ho|n 3 

tuyến, trên 12 xã (10 xã của huyện Cần Đƣớc, 2 xã huyện Cần 

Giuộc), có Ban chỉ huy thống nhất. Lực lƣợng chiến đấu l| tổ chức 

tổng hợp ba cấp (tỉnh, huyện, xã) với đủ c{c th|nh phần qu}n sự, 

chính trị, binh vận, cả gi| trẻ, g{i trai. Có 3.000 lƣợt quần chúng 
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tham gia x}y dựng 10.000 m r|o xung quanh v|nh đai. Riêng trong 

ba th{ng đầu, qu}n d}n v|nh đai diệt v| l|m bị thƣơng gần 1.000 

lính Mỹ, hạ 16 trực thăng, 4 xe M.113. Du kích xã Phƣớc L}m chỉ với 

6 chiến sĩ đã bắn rơi 4 trực thăng, diệt 1 trung đội Mỹ. Sự xuất hiện 

v|nh đai l|m cho qu}n S|i Gòn ở Cần Đƣớc, T}n Trụ, không d{m 

bung ra. Trong th{ng 5 v| th{ng 6-1967, c{c Tiểu đo|n 1, 2 Long An, 

đ{nh thiệt hại 3 đại đội Mỹ ở Long Khê v| v|m sông Nhựt Tảo, 

buộc qu}n Mỹ phải bỏ ý định đóng chốt ở đ}y. Xu}n - hè năm 1967, 

qu}n d}n của Cần Giuộc, Nh| Bè v| bộ đội tỉnh phối hợp “đ{nh 

trả” hai cuộc h|nh qu}n Lữ đo|n 199 Mỹ v| Lữ đo|n 2 Sƣ đo|n bộ 

binh 9 Mỹ. Tại đ}y diệt v| l|m bị thƣơng 1.600 lính Mỹ, bắn rơi 23 

trực thăng, bắn chìm v| ch{y 12 t|u, giữ vững vùng giải phóng. 

Phía qu}n d}n có 80 c{n bộ, chiến sĩ hy sinh, h|ng trăm ngƣời bị 

thƣơng, 250 nh| bị đốt... 

Trên chiến trƣờng bắc lộ 4 (Long An), Sƣ đo|n 25 Mỹ phối hợp 

với Trung đo|n 49 Sƣ đo|n 25 S|i Gòn, cùng c{c lực lƣợng bảo an v| 

6 đo|n bình định bung ra đ{nh ph{, lấn chiếm c{c trục tỉnh lộ, nhƣng 

chúng c|n đến đ}u đều bị du kích đ{nh tiêu hao đến đó bằng chông 

mìn, lựu đạn g|i v| ở bãi tử địa... Đội qu}n tóc d|i đấu tranh mạnh 

chống bắt lính, chống t|n ph{ mùa m|ng. 

Ở Mỹ Tho, khi tƣớng Westmoreland đến “gi{m định” mức ho|n 

th|nh của căn cứ Bình Đức (ng|y 18-12-1966) thì v|nh đai diệt Mỹ 

Bình Đức cũng ho|n chỉnh với ba tuyến gồm 12 xã kết hợp, trở th|nh 

trung t}m của phong tr|o chiến tranh nh}n d}n to|n tỉnh Mỹ Tho. 

Mỹ đặt tên căn cứ Bình Đức l| Đồng T}m (ngụ ý “đồng t}m diệt 

Cộng”, d}n sửa: “đồng t}m diệt Mỹ”). Trƣớc ng|y Lữ đo|n 2 Sƣ 

đo|n bộ binh 9 Mỹ đến Bình Đức (ng|y 24-5-1967), đặc công qu}n 

Giải phóng đã tiến công cảng Bình Đức, đ{nh chìm chiếc t|u cuốc 

loại lớn nhất ở miền Nam mang tên Jamaica-Bay, ph{ hỏng 12 tiểu 

ph{o hạm, diệt nhiều nh}n viên Mỹ. 
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Sƣ đo|n bộ binh 9 Mỹ1
 đến Mỹ Tho với ý nghĩa nhƣ một mũi thọc 

s}u của qu}n viễn chinh Mỹ xuống địa b|n của “gọng kềm bình 

định”. Chúng mở c{c cuộc h|nh qu}n cấp lữ đo|n đ{nh lên vùng bắc 

Cai Lậy (ng|y 7-1-1967), h|nh qu}n “Sóng Thần 5” v|o vùng Thạnh 

Phú (Bến Tre) (ng|y 15-1-1967)... 

Thực hiện quyết t}m của Qu}n khu Trung Nam Bộ v| tỉnh Mỹ 

Tho về việc đ{nh ph{, cắt đứt giao thông, g}y cho địch lúng túng, bị 

động, hạn chế c|n quét, bình định, th{ng 7-1967 lực lƣợng vũ trang 

mặt trận đƣờng 4 cùng trên 1.000 quần chúng đã ra qu}n (từ đêm 17 

rạng 18) dùng cả cuốc, xẻng, mìn ph{ bứt 30 đoạn đƣờng, tổng chiều 

d|i trên 3.000 m, kết hợp hoạt động du kích v| d}n, trừng trị {c ôn. 

Địch sửa đƣờng, qu}n d}n lại đ|o ph{, trụ lại... Suốt 1 th{ng quốc lộ 

4 ho|n to|n bị tê liệt. 

Ph{t huy thắng lợi, th{ng 9-1967, qu}n d}n Mỹ Tho lại mở tiếp 

đợt đ{nh ph{ giao thông lần thứ hai ở cả lộ 4, tỉnh lộ 24, Hòa Bình, 

hƣơng lộ 22 v| 30. 

Qu}n Mỹ lấy Mỹ Tho l|m thí điểm triển khai chiến thuật “Hạm 

đội nhỏ trên sông” ở đồng bằng sông Cửu Long nhằm bất ngờ thọc 

s}u v|o c{c vùng giải phóng để tiêu diệt c{c cơ quan đầu não v| lực 

lƣợng kh{ng chiến. 

Góp một đòn đ{nh phủ đầu có tính đột ph{ mở ra khả năng 

đ{nh bại chiến thuật n|y, ng|y 15-9-1967, Tiểu đo|n 263 Qu}n khu 

8 đã thực hiện xuất sắc trận phục kích đƣờng sông trên rạch Ba R|i 

___________ 

1. Đối với Sƣ đo|n 9, Mỹ đ{nh gi{ thấp khả năng độc lập tạo “quả 

đấm” (so với c{c sƣ đo|n Mỹ kh{c), nhƣng lại đ{nh gi{ cao về sở trƣờng phối 

hợp, hoạt động nhỏ lẻ, phục kích (thƣờng l| ban đêm) để đối phó chiến 

tranh du kích (d}n Mỹ Tho có từ “Mỹ hề” để chỉ những tên Mỹ bôi trét 

ngƣời vằn vện nhƣ c}y l{ để phục kích). Đặc biệt trong 3 lữ đo|n (1, 2, 3) có 

Lữ đo|n 2 đƣợc trang bị mạnh về phƣơng tiện cơ động trên sông nƣớc. 

Trong 10 tiểu đo|n bộ binh của Sƣ đo|n 9, có 4 tiểu đo|n cơ động bằng m{y 

bay lên thẳng. 
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(khu vực ấp 4, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy), kết hợp đ{nh địch trên 

bộ, trên không, tiêu diệt v| l|m bị thƣơng 200 lính Mỹ, bắn chìm v| 

chiếm 16 t|u, bắn rơi 1 m{y bay F100. 

Cũng giống nhƣ chiến thắng Ấp Bắc (ng|y 2-1-1963) đã bẻ gãy 

chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của qu}n Mỹ - qu}n S|i 

Gòn, chiến thắng Ba R|i của Tiểu đo|n 263 l|m ph{ sản chiến thuật 

“cơ động đƣờng sông” hay “hạm đội nhỏ trên sông” của Mỹ sử dụng 

ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Việc x}y dựng xã, ấp chiến đấu không m}u thuẫn với thế hợp 

ph{p của d}n đồng bằng m| tr{i lại ngƣời d}n vẫn sử dụng thế 

hợp ph{p để b{m trụ ruộng vƣờn, tạo v| giữ thế chiến tranh nh}n 

d}n. Trên v|nh đai diệt Mỹ Bình Đức xuất hiện những bãi “tử địa” 

d|y đặc chông mìn, hầm h|o,... đầy th{ch thức, nhƣng cũng đầy 

những bảng cảnh b{o bằng tiếng Anh, tiếng Việt (“danger”, “nguy 

hiểm”...). Những h|ng r|o hƣ hƣ thực thực, có tính vừa hợp ph{p, 

vừa nửa hợp ph{p, vừa bất hợp ph{p, nhƣ những h|ng r|o d}y 

chuối mong manh, nhƣng chính đ}y l| kiểu d}n cảnh b{o trƣớc 

với qu}n Mỹ, qu}n S|i Gòn, bọn bình định,... “chớ xé r|o, vƣợt r|o 

d}y chuối”, “nguy hiểm”, “d}n không chịu tr{ch nhiệm”. Điều n|y 

cũng giải thích tại sao những ngƣời d}n v|nh đai, từ “đội qu}n tóc 

d|i”, những lão nông đến em bé chăn tr}u đều v|o trận, sẵn s|ng 

đ{nh Mỹ, nhƣng lại học thuộc lòng “Hello”, “No VC”, “Vietnam 

Number One”1... Đối phó với những to{n biệt kích đi săn đêm, d}n 

thƣờng giả c{ch đốt đuốc đi tìm “heo lạc” để ph{t hiện chúng, b{o 

cho du kích. 

Sau 5 th{ng, kể từ khi bộ phận “tiền trạm” của Sƣ đo|n 9 Mỹ 

v|o Bình Đức, Khu Trung Nam Bộ đã mở Đại hội Dũng sĩ V|nh 

đai diệt Mỹ lần thứ nhất, công nhận 35 dũng sĩ diệt Mỹ. Đến Đại 

hội lần hai (ng|y 18-8-1967), số dũng sĩ lên tới 137 (trong đó có  

___________ 

1. “Xin ch|o”, “Không có Việt cộng”, “Việt Nam số một”. 
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dũng sĩ diệt cơ giới, dũng sĩ diệt m{y bay). Số Mỹ bị diệt v| bị 

thƣơng trong 7 th{ng trên v|nh đai l| 2.100 tên. Nguyễn Văn Đực, Xã 

đội trƣởng Bình Đức diệt 65 tên. Lê Thị Hồng Gấm, ba lần đạt danh 

hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”1. Em Hồ Văn Nh{nh 16 tuổi nêu kỷ lục gỡ 

mìn trong h|ng r|o Mỹ (4.500 tr{i)2. Đặc biệt ở xã Song Thuận, có m{ 

S{u, sau qu{ trình tiếp xúc, theo dõi qu}n Mỹ, m{ đã ph{t hiện một 

tụ điểm của chúng sau những cuộc h|nh qu}n l| gốc me gần bến đò 

Long Hƣng (s{t căn cứ Bình Đức). M{ đã chủ động xin ý kiến Ban chỉ 

huy v|nh đai v| xin mìn để đ{nh. Đƣợc chỉ dẫn cụ thể, chỉ với 1 tr{i 

mìn (kích nổ bằng pin) chôn dƣới gốc c}y me, m{ S{u kích nổ đúng 

lúc, diệt một trung đội Mỹ. 

Do t{c động của “đội qu}n tóc d|i”, ở Sƣ đo|n 9 Mỹ xuất hiện 

một đại đội chống lệnh, lên trực thăng đi tiếp viện3, có tên ném 

điếu thuốc ch{y dở v|o kho chứa thuốc mồi, g}y trận nổ kéo d|i 

hai ng|y liền. 

Qua qu{ trình theo s{t tình hình v|nh đai diệt Mỹ Bình Đức, 

Bộ Tƣ lệnh Khu 8 Trung Nam Bộ đã đề ra phƣơng {n x}y dựng 

c{c cụm ph{o hỗ trợ v|nh đai. Lãnh đạo chỉ huy Khu ph}n tích: 

Dù địa hình c{c xã v|nh đai, sông rạch, đƣờng s{ chia cắt th|nh 

nhiều cụm nhỏ, Mỹ có đầy đủ phƣơng tiện chiến tranh hiện đại, 

kịp thời đối phó, chụp bắt phản ph{o,... nhƣng nh}n d}n c{c xã 

v|nh đai kiên trì b{m trụ, sẽ giúp đỡ, bảo vệ đơn vị ph{o tồn tại, 

___________ 

1. Cùng nhiều th|nh tích kh{c, Lê Thị Hồng Gấm (hy sinh) đƣợc truy 

tặng Anh hùng lực lƣợng vũ trang nh}n d}n. 

2. Hồ Văn Nh{nh l| một em bé chăn tr}u ở Bình Đức, trong lần đột 

nhập thứ 131, Nh{nh v| bạn l| Dũng cùng hy sinh do quả mìn “cƣớp cò”. Hồ 

Văn Nh{nh đƣợc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lƣợng vũ trang nh}n 

d}n. 

3. Tại xã Nhị Bình cũng xuất hiện một đại đội Mỹ chống lệnh đi c|n (số 

n|y ra lộ 4 lấy cờ v| khẩu hiệu của Mặt trận d}n tộc giải phóng đội lên đầu 

để phản chiến). 
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Sau khi triển khai c{c cụm cối ph{o chốt 60 ly, 82 ly, 120 ly (có 

một cụm ở Phú Túc - Bến Tre), tình hình diễn biến đúng nhƣ nhận 

định của khu. Bằng “ba mũi gi{p công”, nh}n d}n không chỉ bảo vệ 

m| còn phục vụ, trinh s{t, chỉ dẫn mục tiêu cho c{c cụm ph{o, g}y 

cho qu}n Mỹ nhiều thiệt hại v| g}y không khí liên tục căng thẳng 

trong hậu cứ Mỹ. 

Nhận định sớm muộn Mỹ sẽ đổ qu}n ở Bến Tre để chặn ph{ 

h|nh lang kh{ng chiến, bảo vệ tuyến sông Cửu Long rất quan trọng 

về mặt chiến lƣợc, Bộ Tƣ lệnh Qu}n khu 8 chỉ đạo Bến Tre chuẩn bị 

lực lƣợng địa phƣơng, tăng cƣờng lực lƣợng Khu (Tiểu đo|n 261) về 

Bến Tre mở chiến dịch Bình Đại - Ba Tri đông – xu}n 1966 - 1967. 

Chiến dịch đạt hiệu quả tốt. Cuộc h|nh qu}n hỗn hợp qu}n Mỹ - 

qu}n S|i Gòn mang tên “Sóng Thần 5” nhằm đối phó tình hình, đã sa 

v|o thế trận chiến tranh nh}n d}n đang ph{t triển. Đêm 29-11-1967, 4 

chiến sĩ đặc công thủy ở Bến Tre tiêu diệt căn cứ nổi (Chiến hạm 833) 

trên sông H|m Luông. 

Ở Đồng Th{p Mƣời, qu}n d}n vùng 6 Kiến Tƣờng, vùng Tứ 

Thƣờng (4 xã) Hồng Ngự tiếp tục đ{nh bại chiến thuật “xuồng bay” 

kết hợp trực thăng vũ trang của Mỹ, thu đƣợc cả xuồng bay nguyên 

vẹn, buộc Mỹ sau đó bỏ luôn căn cứ giang thuyền Nhơn Xuyên. 

Đặc biệt, v|o cuối năm 1967, trên sông Rạch Ruộng (tuyến nối với 

kênh Nguyễn Văn Tiếp B, đoạn xã Thanh Hƣng, huyện C{i Bè, tỉnh 

Mỹ Tho), Tiểu đo|n 502 Kiến Phong thực hiện trận phục kích đ{nh 

t|u Mỹ (ng|y 4-12-1967). Địch thú nhận có 40 t|u bị trúng đạn v| tổn 

thất nặng nề..., 287 qu}n Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa chết, bị thƣơng 

(trong đó có 1 đại t{). Trận Rạch Ruộng đã góp phần l|m ph{ sản 

chiến thuật “hạm đội nhỏ trên sông”. 

Khu ủy v| Bộ Tƣ lệnh Qu}n khu Trung Nam Bộ còn mở mặt 

trận đƣờng 4, kết hợp đấu tranh qu}n sự với đấu tranh chính trị 

v| ba thứ qu}n đã cắt đứt, l|m chủ đƣờng số 4 nhiều ng|y, vừa  
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tích cực ph{ ấp chiến lƣợc, vừa đ{nh v|o thị xã, thị trấn, l|m hậu cứ 

địch liên tục không ổn định. 

Trên chiến trƣờng Tây Nam Bộ, th{ng 10-1966, Khu ủy - Bộ Tƣ 

lệnh Qu}n khu 9 chủ trƣơng mở đợt hoạt động Đông - Xu}n 1966 - 

1967, trọng điểm l| vùng Chƣơng Thiện nhằm mở mảng vùng 

Giồng Riềng - Long Mỹ - Ngang Dừa. Tiểu đo|n 306 diệt đồn C{i 

Đuốc (diệt 1 đại đội bảo an, lực lƣợng d}n vệ v| tề địa phƣơng), 

sau đó rút về kênh Ba Qu}n, Ngã Cạy (c{ch Vị Thanh 15 km) g|i 

thế đ{nh địch cứu viện, t{i chiếm đồn C{i Đuốc. Địch đổ qu}n 

(bằng trực thăng vận, gồm Trung đo|n 33 Sƣ đo|n 21) v|o đội 

hình Tiểu đo|n 306 v| sở chỉ huy Trung đo|n 1 Qu}n khu 9. C{c 

lực lƣợng n|y đ{nh bại cuộc đổ qu}n đồng thời lợi dụng sơ hở của 

chúng về chiều, tổ chức phản công, bao v}y tiêu diệt sở chỉ huy 

Trung đo|n 33 v| 1 tiểu đo|n qu}n S|i Gòn. 22 giờ cùng ng|y, Tiểu 

đo|n 306 v| một bộ phận Tiểu đo|n 303, cơ động tập kích tiêu diệt 

cụm qu}n địch đóng trên kênh Ba Qu}n. Suốt một ng|y chiến đấu, 

tại Ba Qu}n - Ngã Cạy, hai tiểu đo|n của Trung đo|n 1 Qu}n khu 

9, cùng sở chỉ huy trung đo|n từ phòng ngự chống c|n chuyển 

sang chủ động tiến công đã g}y thiệt hại nặng Trung đo|n 33 Sƣ 

đo|n 21 S|i Gòn, loại khỏi vòng chiến 700 tên, bắn rơi 12 trực 

thăng v| bắn bị thƣơng 10 chiếc kh{c. Tiểu đo|n 309 đ{nh thiệt hại 

chi khu Ngang Dừa, diệt v| bức h|ng 3 đồn bót. C{c tỉnh trong 

qu}n khu phối hợp hoạt động đ{nh c|n, nhƣ hoạt động của Tiểu 

đo|n T}y Đô trên kênh X{ng X| No (tấn công đo|n t|u sắt 5 chiếc 

l|m chìm 2, hƣ nặng 3), lực lƣợng địa phƣơng huyện đảo Phú 

Quốc đ{nh bại cuộc h|nh qu}n “Ba lƣợn sóng” (bắn rơi 5 m{y bay, 

trong đó có 1 m{y bay phản lực F.105, loại khỏi vòng chiến 120 

tên). Lực lƣợng địa phƣơng huyện Vĩnh Thuận bao v}y chi khu 

Vĩnh Thuận kết hợp t{c chiến v| binh vận, loại khỏi vòng chiến 

gần 200 tên... 

Tuy nhiên, trong một số th|nh viên lãnh đạo Khu T}y Nam  

Bộ có sự bất đồng về chủ trƣơng x}y dựng lực lƣợng vũ trang tập  
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trung cho nên trong thời gian d|i không có đợt hoạt động lớn tạo thế 

chuyển biến tích cực hình th{i chiến trƣờng. 

Bất đồng trên kéo d|i1
 dẫn đến tình trạng quan hệ lãnh đạo chỉ 

huy của Khu ủy không rõ r|ng, trƣớc hết hạn chế việc chuẩn bị v| 

triển khai hoạt động chống cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô thứ 

hai của qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn. 

Từ cuối năm 1966, phong tr|o du kích chiến tranh ở miền T}y 

Nam Bộ có phần sa sút. Thấy đƣợc nguyên nh}n chủ yếu do nhiều 

đảng bộ cơ sở yếu kém, Khu ủy chủ trƣơng tăng cƣờng c{n bộ Đảng 

xuống xã để củng cố chi bộ, đồng thời cử nhiều đo|n c{n bộ qu}n sự 

xuống để ph{t động phong tr|o du kích chiến tranh, chỉ đạo phƣơng 

ch}m “hai ch}n ba mũi”. Tính đến th{ng 9-1967, có 417 c{n bộ đƣợc 

Khu cử xuống hai tỉnh trọng điểm Cần Thơ, Rạch Gi{. Tuy nhiên, khi 

đo|n có mặt thì phong tr|o ph{t triển, khi đo|n rút đi, tình hình trở 

lại nhƣ cũ2
 khiến cho chiến trƣờng miền T}y Nam Bộ nói chung chƣa 

có chuyển biến đ{ng kể. 

Năm 1967, nhằm hỗ trợ cho chƣơng trình bình định, Mỹ đƣa về 

miền T}y Nam Bộ 11.000 cố vấn Mỹ v| nhiều phƣơng tiện chiến 

tranh hiện đại để tăng cƣờng cho 90.000 qu}n S|i Gòn. Với mật độ 

h|nh qu}n, bom, ph{o, chất độc hóa học đều tăng, chúng củng cố 

hơn 500 ấp t}n sinh, gom d}n x}y dựng thêm 600 ấp kh{c, đóng thêm 

850 đồn bót mới... 

Đầu năm 1967, khi Sƣ đo|n bộ binh 9 Mỹ v|o Mỹ Tho v| bung 

ra hoạt động ở miền T}y, tƣớng Đặng Văn Quang, Tƣ lệnh Vùng 4 

Chiến thuật S|i Gòn chủ trƣơng đ{nh ph{ hậu phƣơng, căn cứ hậu 

cần kh{ng chiến s}u trong vùng giải phóng. Chúng sử dụng chiến 

thuật dùng trực thăng đổ qu}n theo kiểu “nhảy giò” rồi tăng dần  

___________ 

1. Tình trạng bất đồng giữa Khu ủy v| Bộ Tƣ lệnh Khu T}y Nam Bộ 

đƣợc nói đến trong c{c Chƣơng s{u v| bảy l| căn cứ theo cuốn s{ch: 

Quân khu 9 ba mƣơi năm kháng chiến, Sđd. 

2. Quân khu 9 ba mƣơi năm kháng chiến, Sđd, tr. 396, 397. 
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số lƣợng qu}n, bung ra, tiến s}u, gọi l| “nở hoa trong lòng địch”. 

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục sử dụng m{y bay B.52, chất độc hóa học 

với mức độ cao hơn, g}y cho kh{ng chiến nhiều khó khăn, nhất l| 

trong công t{c x}y dựng, củng cố vùng căn cứ hậu phƣơng. 

Qu}n khu quyết định chuyển một trong ba tiểu đo|n chủ lực 

(Tiểu đo|n 306) về phía đông sông Hậu để hoạt động ở hai tỉnh Tr| 

Vinh, Vĩnh Long, l|m nòng cốt, tạo thế x}y dựng th|nh một trung 

đo|n v| cũng từ đ}y bắt đầu th|nh lập mặt trận Vĩnh - Tr|. Ở phía 

t}y sông Hậu chỉ còn hai tiểu đo|n (303, 309), nhƣng 2 đơn vị liên tục 

bị động chống c|n ở chiến trƣờng Cần Thơ, Rạch Gi{, qu}n số của hai 

tiểu đo|n bị hao hụt, không giữ đƣợc vai trò “quả đấm” của Khu v| 

l|m nòng cốt cho ba thứ qu}n nhƣ những năm chống chiến lƣợc 

“Chiến tranh đặc biệt”. 

Trong tình thế đó, Khu ủy, Qu}n khu chủ trƣơng đẩy mạnh tiến 

công v|o vùng ven, vùng s}u để kéo đối phƣơng về đối phó, hạn chế 

mũi đ{nh ph{ vùng giải phóng. 

C{c tiểu đo|n tỉnh, nhƣ T}y Đô (Cần Thơ), U Minh 2 (C| Mau), 

Phú Lợi (Sóc Trăng), 207 (Rạch Gi{), bộ đội địa phƣơng v| du kích 

nhiều xã đều đ{nh đƣợc những trận tốt, có tiếng vang1. 

Ở Rạch Gi{, Cần Thơ, C| Mau c{c lực lƣợng địa phƣơng vừa 

đ{nh đƣợc qu}n S|i Gòn bên trong thị xã vừa tạo đƣợc thế uy hiếp 

s{t thị xã, chi khu. Sóc Trăng uy hiếp s}n bay, g}y thiệt hại nhiều 

m{y bay. 

Trên chiến trƣờng Vĩnh - Tr|, Tiểu đo|n 306 với số qu}n l| 

800, do Nguyễn Đệ (Ba Trung) chỉ huy đã s{t c{nh cùng qu}n d}n  

___________ 

1. Nổi bật l| c{c trận: Tiểu đo|n T}y Đô đ{nh hậu cứ Sƣ đo|n 21 S|i 

Gòn, trận ph{o kích s}n bay Lộ Tẻ của ph{o binh qu}n khu (hủy 41 m{y 

bay), đ{nh đồn Tắc Thủ v| diệt viện (Tiểu đo|n U Minh 2), trận diệt yếu 

khu Minh Lƣơng (Tiểu đo|n 207), trận diệt 1 tiểu đo|n thuộc Sƣ đo|n 15 

S|i Gòn ở Rạch Gi{ (Tiểu đo|n 303 khu v| Tiểu đo|n 207 Rạch Gi{), c{c 

trận của Tiểu đo|n Phú Lợi (Sóc Trăng)... 
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địa phƣơng lập nhiều chiến công xuất sắc, hiệu suất chiến đấu 

cao, góp phần chuyển thế, mở vùng, giải phóng h|ng chục xã v| 

h|ng trăm ấp t}n sinh1
 trên hai tỉnh Tr| Vinh, Vĩnh Long. Cuối 

năm 1967, qu}n d}n Vĩnh - Tr| gi|nh đƣợc thế chủ động, ph{t 

triển phong tr|o ph{ ấp t}n sinh, giải phóng nông thôn, x}y dựng 

cơ sở. 

Đến th{ng 9-1967, Qu}n khu T}y Nam Bộ th|nh lập thêm một 

tiểu đo|n (307) v| khung một tiểu đo|n (308), khung n|y đƣợc đƣa 

sang chiến trƣờng Vĩnh - Tr|. Tuy có sự bất đồng giữa Khu ủy với 

Qu}n khu ủy - Bộ Tƣ lệnh Qu}n khu về x}y dựng lực lƣợng khiến 

phong tr|o chiến tranh nh}n d}n trong nhiều th{ng đầu năm 1967 

có sa sút, nhƣng khi qu}n khu đề ra chủ trƣơng th|nh lập mặt trận 

Vĩnh - Tr| đã có sự nhất trí về điều h|nh lực lƣợng v| chỉ đạo hoạt 

động, qu}n khu đã vƣợt qua tình thế khó khăn. Đến cuối năm 

1967, qu}n d}n miền T}y đã dần dần lấy lại đƣợc thế chủ động, 

giữ đƣợc thế uy hiếp địch ở hầu hết c{c thị xã, ph{t triển đƣợc 

phong tr|o chiến tranh nh}n d}n. 

Nhìn chung trên chiến trƣờng Nam Bộ, mặt trận chiến tranh 

nh}n d}n chống bình định đã ph{t triển kh{ đều, trừ một bộ phận 

khu T}y Nam Bộ, đến cuối năm 1967 đã cơ bản l|m thất bại gọng 

kềm thứ hai của Westmoreland. Kể cả khi Mỹ đƣa lực lƣợng tập 

trung (Sƣ đo|n 9 Mỹ) xuống đồng bằng trực tiếp thực hiện gọng kềm 

bình định. 

Trong cuộc phản công chiến lƣợc của Mỹ mùa khô 1966 - 1967, 

c{c chiến trƣờng T}y Nguyên (B3), khu 5, Trị Thiên phối hợp  

___________ 

1. Cụ thể năm 1967 loại trên 10.000 qu}n Mỹ - S|i Gòn, đ{nh thiệt 

hại nặng trên 10 tiểu đo|n, gỡ trên 200 đồn bót... Riêng Tiểu đo|n 306 

diệt trên 5.000 tên địch (diệt 3 Tiểu đo|n, 18 giang đo|n, trên 20 đại 

đội, đ{nh thiệt hại 5 Tiểu đo|n kh{c, bắn rơi 30 m{y bay lên thẳng, gỡ 

trên 100 đồn bót). Kh{i niệm “diệt” lúc đó đƣợc hiểu l| l|m “vừa chết 

vừa bị thƣơng”. 
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chiến lƣợc to|n Miền tích cực “chia lửa” với Đông Nam Bộ, trong đó 

mở đầu nổi bật ở c{c Mặt trận bắc T}y Nguyên, Đƣờng 9. Bộ Tƣ lệnh 

B3 mở chiến dịch t}y bắc Kon Tum, tạo thế trận có chiều s}u với khu 

vực quyết chiến ở bờ t}y sông Pô Cô v| sông Sa Thầy, thu hút v| 

đ{nh bại cuộc h|nh qu}n lớn kết hợp qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn tại đ}y 

(diệt trên 2.000 qu}n S|i Gòn), buộc qu}n Mỹ phải lui về giữ c{c thị 

xã Kon Tum, Pleiku. 

Ở Mặt trận Đƣờng 9, với chủ trƣơng tích cực phòng ngự, ngăn 

chặn chủ lực qu}n Giải phóng, th{ng 2-1967 qu}n Mỹ đƣa Sƣ đo|n 

3 lính thủy đ{nh bộ Mỹ v| 2 chiến đo|n qu}n S|i Gòn ra phía nam 

khu phi qu}n sự, x}y dụng ở đ}y hệ thống cứ điểm vững chắc trong 

đó có căn cứ hỏa lực lớn ở cao điểm 241. Chọn thời cơ có lợi nhất 

(đêm 6 rạng ng|y 7-3-1967), lần đầu tiên trên chiến trƣờng miền 

Nam chủ lực qu}n Giải phóng thực hiện trận tập kích hỏa lực quy 

mô lớn bằng ph{o hỏa tiễn ĐKB (trên 1.000 tr{i) đạt hiệu suất cao 

(diệt 1.499 lính Mỹ, ph{ hủy 80% căn cứ 241, trong đó có 22 khẩu 

ph{o lớn,...), sau đó (ng|y 20-3-1967), qu}n Giải phóng lại bồi tiếp 

trận tập kích hỏa lực lớn v|o căn cứ Dốc Miếu (phía nam cầu Hiền 

Lƣơng) khi ph{t hiện 2 tiểu đo|n lính thủy đ{nh bộ Mỹ vừa đƣợc 

tăng cƣờng v|o đ}y, diệt trên 1.000 tên, ph{ hủy nhiều phƣơng tiện 

chiến tranh (có 17 ph{o, 3 m{y bay lên thẳng,...). Chiến công mặt 

trận Đƣờng 9 trực tiếp t{c động tích cực đến chiến trƣờng Trị Thiên. 

Thế v| lực chiến tranh nh}n d}n ở đ}y ph{t triển mạnh, tiêu biểu 

nhƣ: cuộc tiến công v| nổi dậy đêm 5-4-1967 ở thị xã Quảng Trị v| 

30 xã (diệt trên 2.000 lính S|i Gòn); vùng giải phóng ở 2 tỉnh Quảng 

Trị, Thừa Thiên mở rộng đến s{t c{c thị xã, thị trấn, th|nh phố Huế; 

lực lƣợng du kích đồng bằng lên tới trên một vạn ngƣời, mỗi huyện 

có đến 2 đại đội bộ đội địa phƣơng. 

Ở Khu 5, đối phƣơng tập trung lực lƣợng (27 tiểu đo|n Mỹ, 

21 tiểu đo|n Nam H|n, 54 tiểu đo|n qu}n S|i Gòn,...) bình định 

rất {c liệt, triệt ph{ 300 thôn xã ở đồng bằng, dồn hơn 20 vạn d}n 

vùng giải phóng ra vùng qu}n S|i Gòn kiểm so{t... Trong tình thế 
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{c liệt nhƣ vậy, qu}n d}n Khu 5 thực hiện đấu tranh chính trị trực 

diện kết hợp đấu tranh vũ trang giữ vững vùng giải phóng, tạo điều 

kiện cho qu}n Giải phóng cấp trên thực hiện nhiều trận xuất sắc: 

phục kích ở Long Giang diệt 4 đại đội thuộc Sƣ đo|n kỵ binh bay Mỹ, 

đ{nh thiệt hại nặng 1 tiểu đo|n Nam H|n ở Quảng Trạch, diệt cứ 

điểm Trung Phƣớc (600 qu}n S|i Gòn), ph{ hủy 94 m{y bay ở s}n bay 

Đ| Nẵng (bằng hỏa tiễn A.12), tiến công s}n bay Nha Trang, căn cứ 

Mỹ Chu Lai... 

Cao trào mới của đô thị chống Mỹ xâm lược 

Khi qu}n Mỹ tăng cƣờng độ chiến tranh thì phong tr|o đấu tranh 

ở c{c đô thị ng|y c|ng tập trung v|o chống sự có mặt của qu}n viễn 

chinh Mỹ, chống chiến tranh, đòi nội c{c chiến tranh của chính quyền 

S|i Gòn phải từ chức, nổi bật l| phong tr|o bảo vệ văn hóa d}n tộc 

trƣớc sự x}m lƣợc về văn hóa của Mỹ... 

Sau một thời gian vận động, Lực lƣợng bảo vệ văn hóa dân tộc đƣợc 

th|nh lập, do gi{o sƣ Lê Văn Gi{p l|m Chủ tịch. Lực lƣợng bảo vệ 

văn hóa d}n tộc quy tụ đƣợc đa số c{c nh}n sĩ, trí thức, gi{o sƣ đại 

học, luật gia, nh| văn, nh| b{o tên tuổi của S|i Gòn nhƣ gi{o sƣ 

Dƣơng Minh Thới, nh| văn hóa lão th|nh [ Nam Trần Tuấn Khải, 

nh| thơ Đông Hồ, c{c nh| văn Thiên Giang, Vũ Hạnh, Minh Qu}n, 

V}n Trang, nh| khảo cổ Vƣơng Hồng Sển, nh| b{o Tô Nguyệt Đình, 

Ký Ninh... Lực lƣợng bảo vệ văn hóa d}n tộc lấy tạp chí Tin văn do 

Nguyễn Ngọc Lƣơng chủ bút l|m cơ quan ngôn luận. Ng|y 7-8-1966, 

Lực lƣợng ra mắt ở Tòa Đô ch{nh S|i Gòn (nay l| trụ sở Ủy ban nh}n 

d}n Th|nh phố Hồ Chí Minh) với một khối lƣợng đại biểu từ c{c nơi 

về dự đông đảo chƣa từng có. Bản b{o c{o Hiện tình văn hóa và trách 

nhiệm của chúng ta đọc trong buổi ra mắt lực lƣợng nhƣ một hiệu 

triệu “cứu văn hóa, cứu nƣớc”1. 

___________ 

1. Xem: Trần Bạch Đằng (Chủ biên): Chung một bóng cờ, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 1993, tr. 351-366. 
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Ng|y 16-5-1967, ng|y Phật Đản thứ 2511, nữ phật tử Nhất Chi 

Mai1
 ch}m lửa tự thiêu tại chùa Từ Nghiêm, đƣờng B| Hạt (bấy 

giờ thuộc quận 5, nay thuộc quận 10 Th|nh phố Hồ Chí Minh) để 

phản đối cuộc chiến tranh x}m lƣợc của Mỹ ở Việt Nam. Những 

vần thơ của chị để lại đƣợc công bố trên b{o chí S|i Gòn g}y xúc 

động lòng ngƣời: 

Xin đem thân làm đuốc 

Xin rọi sáng U Minh 

Xin tình ngƣời thức tỉnh 

Xin Việt Nam hòa bình. 

Nhiều nh}n sĩ, trí thức yêu nƣớc, một số viên chức cấp cao tham 

gia “Lực lƣợng quốc gia tiến bộ” do Luật sƣ Trần Ngọc Liễng l|m Chủ 

tịch. Phong tr|o n|y chĩa mũi nhọn v|o sự x}m lƣợc của Mỹ, nội c{c 

chiến tranh chính quyền S|i Gòn, đòi hòa bình, đòi quyền d}n tộc tự 

quyết, lên {n chiến tranh. 

Lo sợ sự bùng nổ mới của những cuộc đấu tranh chính trị quy 

mô lớn, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh “khẩn cấp chống biểu tình, mít 

tinh”, dựng thêm h|ng r|o d}y kẽm gai, bố trí thêm lực lƣợng 

cảnh s{t v| qu}n đội trên đƣờng phố... nhƣng cũng không ngăn 

nổi phong tr|o. Từ ng|y 9 đến ng|y 21-9-1967, h|ng ng|n sinh 

viên c{c trƣờng Đại học Y, Dƣợc, Văn khoa, Khoa học, Sƣ phạm bỏ 

thi, xuống đƣờng biểu tình, mít tinh, hội thảo tố c{o tính chất phản 

động của chế độ S|i Gòn, chống Mỹ sắp đặt trò hề bầu cử của 

Nguyễn Văn Thiệu ng|y 3-9-1967, đòi Mỹ không đƣợc can thiệp 

v|o miền Nam Việt Nam. Từ ng|y 29 đến ng|y 30-9-1967, sinh 

viên c{c viện đại học S|i Gòn, Vạn Hạnh, Cần Thơ, Đ| Lạt tổ chức 

Đại hội Liên viện sinh viên, x{c định lập trƣờng chống Mỹ, thảo 

___________ 

1. Nhất Chi Mai, tên thật l| Phan Thị Mai, quê gốc H| Tĩnh, sinh ở T}y 

Ninh (1934), lớn lên theo gia đình ở S|i Gòn, tốt nghiệp Đại học Sƣ phạm 

S|i Gòn. 
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thƣ gửi Tổng thống Mỹ, Tổng Thƣ ký Liên hợp quốc U Thant với 

nội dung đòi Mỹ rút hết qu}n đội Mỹ v| qu}n đội c{c nƣớc ra khỏi 

miền Nam, đòi hòa bình, chấm dứt ném bom miền Bắc. Sau đó l| 

c{c cuộc xuống đƣờng tuần h|nh đến trụ sở Quốc hội S|i Gòn. 

Chính quyền S|i Gòn đ|n {p, bắt c{c lãnh đạo phong tr|o thanh 

niên sinh viên (trong đó có việc s{t hại Bí thƣ Th|nh đo|n Hồ Hảo 

Hớn), nhƣng không l|m nhụt đƣợc ý chí đấu tranh của sinh viên 

học sinh. 

Ng|y 20-11-1967, ở khuôn viên c{c trƣờng Đại học Y - Dƣợc, 

Khoa học, Nông - l}m - súc v| c{c trƣờng trung học Đức Trí, Bồ Đề, 

Cao Thắng, Phan S|o Nam, Pétrus Ký, Gia Long, Lê Văn Duyệt,... 

xuất hiện cờ Mặt trận d}n tộc giải phóng, v| khẩu hiệu kêu gọi đồng 

b|o vùng lên đuổi Mỹ x}m lƣợc, lật đổ chính quyền tay sai Nguyễn 

Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ... Ng|y 16-12-1967, nh}n kỷ niệm lần 

thứ bảy ng|y th|nh lập Mặt trận d}n tộc giải phóng, đội vũ trang 

tuyên truyền Th|nh đo|n đột nhập trƣờng Đại học Văn khoa trong 

đêm biểu diễn văn nghệ, gi|nh diễn đ|n ph{t đi lời kêu gọi thanh 

niên, học sinh, sinh viên tham gia c{ch mạng. 

Trong c{c tổ chức công khai m| Th|nh Đo|n chỉ đạo, ng|y c|ng 

nổi lên thế đứng vững chắc v| vai trò lãnh đạo trong Tổng hội Sinh 

viên S|i Gòn vốn trƣớc kia còn bị c{c phần tử phản động v| c{c phe 

ph{i kh{c chi phối. C{c sinh viên lãnh đạo Tổng hội nhƣ Dƣơng Văn 

Đầy, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Gi|u... cùng những nòng cốt của 

phong tr|o đã tích cực x}y dựng lực lƣợng, tập hợp sinh viên, học 

sinh S|i Gòn th|nh lực lƣợng xung kích trong phong tr|o đấu tranh 

công khai của th|nh phố. 

4. Chiến tranh phá hoại của Mỹ không hạn chế đƣợc sự chi viện 

của miền Bắc cho lực lƣợng cách mạng miền Nam 

Chiến tranh {c liệt ph{ hoại miền Bắc bằng không qu}n, hải 
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qu}n luôn đƣợc giới hiếu chiến Mỹ xem l| “con chủ b|i” để ngăn  

chặn sự chi viện của đối phƣơng từ hậu phƣơng lớn miền Bắc v|o 

tiền tuyến lớn miền Nam. Nhƣng trong giai đoạn diễn ra cuộc 

phản công mùa khô thứ hai đã có những ý kiến kh{c nhau trong 

chính quyền Mỹ: McNamara chủ trì nhóm đƣa ra ý kiến cần hạn 

chế ném bom, nhƣng Johnson vẫn đứng về phe hiếu chiến, mở 

rộng diện ném bom “đ{nh đòn mạnh” v|o c{c cơ sở d}n sự, 

phƣơng tiện hậu cần, không loại trừ H| Nội, Hải Phòng v| “duy 

trì {p lực ở cả hai miền Nam - Bắc”1; tăng số lần m{y bay B.52 

xuất kích ra miền Bắc (từ 60 lên 800 lần chiếc/th{ng kể từ th{ng 2-

1967), thông qua “Kế hoạch tiến công mùa xu}n bằng không 

qu}n” nhằm v|o 6 hệ thống mục tiêu cụ thể ở miền Bắc (điện, 

công nghiệp, giao thông, kho t|ng, cơ sở qu}n sự...); khống chế 

ven biển bằng ph{o hạm v| lực lƣợng hải qu}n từ vĩ tuyến 17-18 

trở ra, mở chiến dịch “Rồng biển” với 60.000 thủy lôi phong tỏa 

c{c cửa sông, biển miền Bắc. Kế hoạch Dye Mark (H|ng r|o điện 

tử của McNamara) sau khi đƣợc chuẩn y, đã ho|n th|nh 12/35km 

v|o cuối năm 1967. 

Tuy nhiên, theo đ{nh gi{ của CIA, kết quả kế hoạch leo thang lần 

n|y “không l|m giảm đƣợc khả năng vật chất của đối phƣơng trong 

việc tiếp tục chiến tranh ở Nam Việt Nam”2, tr{i lại tỷ lệ thiệt hại của 

Mỹ tăng: cứ 1.000 lần xuất kích thì mất 4 phi công v| 1 m{y bay gi{ 

20 triệu đôla3; trên bầu trời H| Nội, Hải Phòng tỷ lệ thiệt hại về m{y 

bay v| phi công tăng gấp s{u lần. 

Cuộc chiến đấu của qu}n d}n Việt Nam ở cả hai miền Nam - 

Bắc vẫn phối hợp nhịp nh|ng. Khi qu}n Mỹ sử dụng “chung một 

biểu đồ” cho chiến tranh ở cả miền Nam lẫn miền Bắc, thì qu}n 

___________ 

1. Theo đề nghị của Wheeler v| Hội đồng Tham mƣu trƣởng liên qu}n. 

2. B{o c{o của CIA ng|y 12-5-1967. 

3. Theo McNamara: trong bảy th{ng năm 1967 có 84.000 lần xuất kích. 
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d}n miền Bắc v| miền Nam cũng chung một mục tiêu chống Mỹ  

bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam - “miền Nam gọi thì miền 

Bắc trả lời, miền Bắc gọi thì miền Nam xốc tới”, “Nam, Bắc thi 

đua đ{nh giặc Mỹ”. C{c phong tr|o “Ba sẵn s|ng” trong thanh 

niên, “Ba đảm đang” trong phụ nữ đã động viên lực lƣợng lớn 

cho c{c hoạt động sản xuất, chiến đấu bảo vệ miền Bắc v| chi 

viện cho miền Nam1. 

Tuyến đƣờng Trƣờng Sơn, mặc dù bị qu}n Mỹ dội bom, đ{nh 

ph{ {c liệt, vẫn thông suốt những đo|n xe vận chuyển h|ng hóa từ 

hậu phƣơng ra tiền tuyến, liên tục đƣa vũ khí, hậu cần v| những 

đo|n qu}n “đi B”. Khẩu hiệu quyết t}m xuyên suốt của c{c d}n công 

v| chiến sĩ vận tải Trƣờng Sơn: “Giặc ph{, ta sửa ta đi, mở đƣờng m| 

tiến”, “Xe chƣa qua, nh| không tiếc”. Cả miền Bắc hậu phƣơng đ}u 

đ}u cũng nêu cao ý chí sẵn s|ng vì miền Nam: “Thóc không thiếu 

một c}n, qu}n không thiếu một ngƣời”... 

So với năm 1965, số h|ng của miền Bắc chi viện cho miền Nam 

trong s{u th{ng cuối năm 1967 tăng gấp s{u lần; qu}n số đƣa v|o 

chiến trƣờng trung bình từ 5.000-7.000 ngƣời/th{ng, riêng th{ng 1-

1968, qu}n số “đi B”2
 tăng lên 22.000 ngƣời. 

Chiến trƣờng miền Nam nhận đƣợc sự chi viện kịp thời của hậu 

phƣơng lớn, c|ng ph{t huy thế chiến lƣợc tiến công. 

Kết quả cuộc chiến đấu chống cuộc phản công chiến lược mùa khô 

1966 - 1967 của quân Mỹ - quân Sài Gòn: 

Từ th{ng 10-1966 đến th{ng 6-1967 trên to|n miền Nam, qu}n 

Mỹ - qu}n S|i Gòn đã tiến h|nh 2.732 cuộc h|nh qu}n từ cấp tiểu 

đo|n trở lên, trong đó có 426 cuộc h|nh qu}n của Mỹ v| đồng 

___________ 

1. “Ba sẵn sàng”: Sẵn s|ng chiến đấu, sẵn s|ng nhập ngũ, sẵn s|ng đi 

bất cứ nơi đ}u khi Tổ quốc cần. 

“Ba đảm đang” (Ba đảm nhiệm): Đảm đang sản xuất v| công t{c, đảm 

đang việc nh|, đảm đang phục vụ chiến đấu v| sẵn s|ng chiến đấu. 

2. Đi B l| đi v|o chiến trƣờng miền Nam. 
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minh. Cụ thể: có trên 70 cuộc h|nh qu}n cấp sƣ đo|n, 1.088 cuộc  

cấp trung đo|n, 1.644 cuộc cấp tiểu đo|n. Mật độ sử dụng: 178 tiểu 

đo|n/ng|y1. Mục đích h|nh qu}n: 31% nhằm “tìm v| diệt” v| đối 

phó; 40% nhằm bình định, 28% nhằm tiếp viện, mở đƣờng; 1% cho 

c{c mục tiêu kh{c. 

Riêng ở chiến trƣờng Nam Bộ trong s{u th{ng (từ th{ng 10-1966 

đến th{ng 4-1967, qu}n Mỹ có 127 cuộc h|nh qu}n cấp lữ đo|n trở 

lên, trong đó miền Đông chiếm 119 cuộc; qu}n S|i Gòn tiến h|nh 900 

cuộc từ cấp tiểu đo|n trở lên, trong đó đồng bằng sông Cửu Long có 

635 cuộc. 

Nhƣng cuộc phản công chiến lƣợc lần hai không đạt những mục 

tiêu cơ bản m| Mỹ đề ra: 

- Không đ{nh bại đƣợc chủ lực đối phƣơng, không tiêu diệt đƣợc 

cơ quan đầu não hay những đơn vị nguyên vẹn của đối phƣơng, 

không ph{ nổi thế chủ động tiến công của đối phƣơng, m| ngƣợc lại, 

l}m v|o thế bị động đối phó trên nhiều hƣớng, ngay cả ở miền Đông 

Nam Bộ, nơi qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn tập trung binh lực chủ yếu để 

phản công. 

- Sinh lực bị tổn thất nặng nề. Theo thống kê của Trung t}m h|nh 

qu}n Bộ Tổng tham mƣu S|i Gòn, từ th{ng 10-1966 đến th{ng 6-1967, 

thiệt hại của qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn nhƣ sau: chết, bị thƣơng, mất 

tích 71.784 ngƣời, trong đó có 41.939 lính Mỹ v| đồng minh; mất 

6.226 vũ khí, 977 m{y bay, 14 t|u thuyền. 

Thống kê phía kh{ng chiến (trên to|n miền Nam mùa khô 1966-

1967): loại khỏi vòng chiến đấu 151.000 qu}n, trong đó 68.000 lính 

Mỹ, 5.540 qu}n đồng minh2; ph{ hủy 1.627 tăng - thiết gi{p, 2.107 ôtô, 

___________ 

1. Không qu}n yểm trợ 440.363 lần/chiếc m{y bay. B.52: 4.894 lần/chiếc. 

Hải qu}n yểm trợ h|nh qu}n v| vận chuyển 123.559 lần/chiếc (Thống kê của 

qu}n Mỹ - S|i Gòn). 

2. Gồm 9 tiểu đo|n Mỹ, 1 tiểu đo|n Nam H|n, 4 tiểu đo|n ph{o Mỹ, 12 

tiểu đo|n cơ giới (10 tiểu đo|n Mỹ), 187 đại đội lẻ (59 đại đội Mỹ, 7 đại 

đội Nam H|n). 
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308 ph{o, bắn rơi, ph{ hủy 1.213 m{y bay, bắn chìm 42 t|u. 
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Riêng trên hƣớng Đông Nam Bộ: loại khỏi vòng chiến đấu 14.000 

tên, phần lớn l| Mỹ, bắn rơi 167 m{y bay, diệt 1.800 xe qu}n sự, trong 

đó có 800 tăng - thiết gi{p, 90 ph{o1. 

Nhƣ vậy so với cuộc phản công lần thứ nhất, thiệt hại sinh lực 

Mỹ tăng 1,4 lần, thiệt hại vũ khí tăng 1,5 lần. 

Westmoreland cho rằng: Trong số 161 tiểu đo|n qu}n S|i Gòn lúc 

bấy giờ chỉ có 15 tiểu đo|n l| thực sự chiến đấu đƣợc, điều đó có ảnh 

hƣởng đến việc ho|n th|nh nhiệm vụ bình định. 

Chƣơng trình bình định gom d}n lập ấp t}n sinh, xã đời mới 

không tiến triển. Theo b{o c{o của tổng trƣởng x}y dựng nông thôn 

S|i Gòn (12-12-1967): kết quả bình định trong năm 1967 chỉ bằng 40% 

kế hoạch (429 ấp/1.062 ấp v| 602.469 d}n/ 1.347.510 d}n). 

So với chỉ tiêu, tuy còn xa mới đạt đƣợc l| kiểm so{t chặt 12 tỉnh 

“ƣu tiên quốc gia” ở Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ v| 22 tỉnh trên 

to|n miền Nam, nhƣng ở Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ chính quyền 

S|i Gòn đã đạt một số kết quả: dồn v| xúc đƣợc 5 vạn d}n ở miền 

Đông, 2 vạn ở miền T}y, 4.000 ở Khu Nam Trung Bộ, n}ng số ấp t}n 

sinh từ 2.742/3.919 (năm 1966) lên 3.261/4.896 (năm 1967)2. 

Thất bại trên cả hai gọng kềm “tìm v| diệt” v| “bình định”, 

qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn l}m v|o trạng th{i giằng co giữa ph}n t{n 

(bình định) v| tập trung (tìm diệt), lún s}u hơn nữa v|o thế bị 

động chiến lƣợc. 

Về chính trị, để hậu thuẫn cho cố gắng qu}n sự, sau vụ ly khai 

của Nguyễn Ch{nh Thi (ở Đ| Nẵng), Mỹ tiến h|nh kế hoạch củng 

cố chính quyền S|i Gòn bằng cuộc bầu cử Quốc hội (th{ng 11-

1966), ban h|nh hiến ph{p mới (th{ng 4-1967), bầu cử Tổng thống 

v| Thƣợng Nghị viện (ng|y 9-10-1967). Trong đó, Mỹ tìm c{ch  

___________ 

1. Viện Lịch sử qu}n sự: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc - Những sự 

kiện, 1988, tr. 160. 

2. Ban Tổng kết chiến tranh B2: Quá trình cuộc chiến tranh xâm lƣợc của đế 

quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - ngụy trên chiến trƣờng B2, Sđd. 
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củng cố thế lực cho Nguyễn Văn Thiệu, hạn chế thế lực của Nguyễn 

Cao Kỳ, gạt bớt tay sai đối lập, giữ thế c}n bằng giữa c{c phe nhóm 

nhằm ổn định nội bộ đầu não S|i Gòn. Qua những hoạt động trên, 

chính quyền Thiệu - Kỳ nắm đƣợc địa phƣơng hơn trƣớc, tr{nh đƣợc 

những biến động nhƣ năm 1964-1965. Tuy nhiên, những m}u thuẫn 

bên trong vẫn gay gắt, nhất l| trong đ{m qu}n nh}n chống đối lẫn 

nhau, ph}n hóa s}u sắc qua những đợt thanh trừng. Sau khi gạt đƣợc 

Phan Huy Qu{t, Nguyễn Hữu Có, hai phe Thiệu v| Kỳ vẫn tiếp tục 

chống đối nhau kịch liệt. 

Nội bộ “Nh| Trắng v| Lầu Năm Góc phƣơng đông” cũng m}u 

thuẫn, nhất l| giữa Đại sứ Lodge v| Tƣ lệnh MACV Westmoreland 

trong chiến lƣợc “hai gọng kềm” - hệ quả của tình thế bế tắc về 

đƣờng lối chiến lƣợc của Mỹ trƣớc thất bại của cuộc phản công chiến 

lƣợc lần thứ hai (1966 - 1967). 

Nhìn lại năm 1967, trên thực tế, đế quốc Mỹ đang tiến đến 

huy động tổng lực, chiến tranh đã diễn ra rất {c liệt trên cả hai 

miền1. Hậu phƣơng lớn, tiền tuyến lớn đều chịu nhiều tổn thất về 

___________ 

1. Xem: Nguyễn Kỳ Phong: Vũng lầy của Bạch Ốc, Nxb. Tủ s{ch quê 

hƣơng (Mỹ), 2006, tr. 271-278: Chiến tranh Việt Nam l| cuộc chiến tranh duy 

nhất trong lịch sử chiến tranh nh}n loại trong ý nghĩa về cƣờng độ, tốn 

kém, nh}n lực v| số vũ khí sử dụng. V|i ví dụ chứng minh: Trong trận 

Dakto năm 1967, qu}n Mỹ sử dụng 151.000 đạn ph{o, thực hiện 2.096 phi 

vụ chiến thuật, 257 phi vụ B.52 để yểm trợ cho mặt trận. Phía Mỹ chết 344 

ngƣời, bị thƣơng 1.441 ngƣời; 3 trung đo|n cộng sản Bắc Việt (33, 66, 174) 

bỏ lại mặt trận 1.644 ngƣời... Nhƣ vậy l| (theo số liệu địch): 92 viên đạn 

đại b{c v| 1,5 phi vụ mới giết đƣợc 1 ngƣời phía đối phƣơng... Trong chiến 

dịch dội bom Rolling Thunder năm 1965, không qu}n Mỹ tốn 460 triệu đôla để 

g}y thiệt hại tƣơng đƣơng 70 triệu đôla cho Bắc Việt Nam. Năm 1966 qu}n 

đội Mỹ dội bom xuống Bắc Việt Nam phí tổn 1 tỷ 27 triệu đôla (tăng gấp ba) 

cũng chỉ g}y thiệt hại khoảng 94 triệu đôla cho Bắc Việt Nam. 

... Theo Bernard Fall, tất cả số bom m| Ph{p dùng trong 55 ng|y 

ở Điện Biên Phủ không bằng số bom m| Mỹ ném xuống Việt Nam trong 

1 ng|y. 
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ngƣời, c{c cơ sở kinh tế, hậu cần; kế hoạch vận chuyển Bắc - Nam 

cũng nhƣ h|nh lang kh{ng chiến ở nhiều địa phƣơng từng lúc, từng 

nơi bị gi{n đoạn; nhiều căn cứ b|n đạp bị t|n ph{, d}n bị xúc, hốt... 

nhƣng thế v| lực của chiến tranh nh}n d}n ở miền Nam đang v|o 

thời kỳ ph{t triển nhất. Thất bại của Mỹ l| to|n diện, cả về qu}n sự 

v| chính trị, sự ph{ sản của chiến lƣợc “hai gọng kềm”, sự bế tắc về 

đƣờng lối chiến lƣợc của Mỹ ở Việt Nam. Đ}y l| bƣớc thất bại rất cơ 

bản của chiến lƣợc “chiến tranh cục bộ” m| đế quốc Mỹ đã leo đến 

nấc thang cao nhất. 

IV. MẶT TRẬN NGOẠI GIAO - PHONG TRÀO NHÂN DÂN 

THẾ GIỚI ỦNG HỘ VIỆT NAM 

Sau khi đƣa qu}n viễn chinh v|o miền Nam, Mỹ tìm c{ch lừa dối 

dƣ luận quốc tế về Việt Nam, đặc biệt l| trên diễn đ|n Liên hợp quốc 

để lôi kéo một số nƣớc l|m c{i gọi l| “trung gian hòa giải”. Chúng 

ném bom, rồi ngƣng ném bom, tung ra luận điệu hòa bình đ|m ph{n 

không điều kiện, “chƣơng trình viện trợ kinh tế” 1 tỷ đôla (thể hiện 

trong diễn văn của Johnson ng|y 7-4-1965 ở trƣờng Đại học Hopkins, 

bang Baltimore). 

Thực tế ngay khi tạm ngƣng oanh tạc (th{ng 6-1965) v| kêu gọi 

Việt Nam chấp nhận giải ph{p chính trị, lại chính l| lúc Johnson 

chuẩn bị ồ ạt đƣa qu}n Mỹ v|o miền Nam Việt Nam. 

Khi Johnson công bố lập trƣờng 14 điểm tỏ ý sẵn s|ng thảo luận 4 

điểm của Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa v| ra lệnh ngừng 

ném bom miền Bắc 37 ng|y lại chính l| lúc Westmoreland triển khai 

cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô 1965 - 1966. 

Nội dung thƣơng lƣợng của Johnson l| buộc Bắc Việt Nam phải 

ngừng tiến công, rút qu}n khỏi Nam Việt Nam v| L|o, thừa nhận 

chính quyền S|i Gòn để đổi lấy việc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, 

rút qu}n chiến đấu Mỹ ra khỏi miền Nam v| công nhận Mặt trận d}n 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam l| một lực lƣợng chính trị. 
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Bắn chìm hạm đội nhỏ của Mỹ trên sông Bến Tre 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Đội quyết tử Đại đội 5 đặc công thủy của Đoàn 10 Rừng Sác 

Nguồn: Đặc khu Rừng Sác, Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hồ Chí Minh, tr. 81. 

 

 

 

 

Du kích xã Trung Lập Thƣợng (Củ Chi) đánh xe bọc thép Mỹ 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Đơn vị vũ trang của Quân khu Sài Gòn - Gia Định 

(Tƣ lệnh Quân khu Trần Hải Phụng, ngƣời ngồi giữa, mặc áo trắng) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Thanh niên xung phong lấy thân mình làm cầu phao đƣa thƣơng binh qua sông 

về trạm quân y ở Tây Ninh 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 
 

Nhân dân Long An biểu tình đòi đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Những cung đƣờng Trƣờng Sơn 

Nguồn: L}m Tấn T|i: Ảnh thời chiến, Trung t}m Nghiên cứu ph{t triển nhiếp ảnh  

Th|nh phố Hồ Chí Minh, tr. 193. 

 

 

Tàu của đơn vị “Tàu Không số” 

trên đƣờng vận chuyển vũ khí vào chiến trƣờng 

Nguồn: Thuyền trƣởng tàu Không số đầu tiên trên Biển Đông (Nhật ký Lê Văn Một), 

Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hồ Chí Minh, tr. 127. 
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Những đợt tiến công ngoại giao “vì hòa bình” giả dối không 

lay chuyển đƣợc lập trƣờng trƣớc sau nhƣ một của Việt Nam D}n 

chủ Cộng hòa l| Mỹ x}m lƣợc Việt Nam cho nên Mỹ phải rút khỏi 

miền Nam Việt Nam, chấm dứt ngay những cuộc tiến công ra 

miền Bắc vô điều kiện. Lập trƣờng chính nghĩa của Việt Nam đã 

l|m cho kiểu tiến công “vì hòa bình” giả dối của Mỹ l}m v|o thế bị 

động v| thất bại. 

Mặt kh{c, thất bại của qu}n viễn chinh Mỹ trên chiến trƣờng 

khoét s}u hơn sự chia rẽ nội bộ, đồng thời hạn chế khả năng hoạt 

động ngoại giao của Mỹ. Ở thế bất lợi, chúng cho thƣơng lƣợng lúc 

bấy giờ l| nguy hiểm, nhƣng không thể không l|m với nhiều thủ 

đoạn kết hợp v| đƣa ra một số điểm có vẻ “mới” nhƣ “tiếp xúc bí 

mật” (do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức)1, Johnson còn trực tiếp gửi thƣ 

đến Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu vấn đề thƣơng lƣợng, thực chất l| 

thƣơng lƣợng trên thế mạnh v| buộc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa 

chấp nhận điều kiện của Mỹ. 

Tuyên bố của Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

(ng|y 28-1-1967), thƣ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời Johnson (ng|y 

23-3-1967) v| tuyên bố của Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa 

(ng|y 24-12-1967) kiên định lập trƣờng buộc Mỹ rút qu}n, chấm dứt 

ném bom miền Bắc, đồng thời tỏ rõ lập trƣờng chính nghĩa, tranh thủ 

sự đồng tình, ủng hộ của thế giới, khiến cho dƣ luận trong nƣớc Mỹ 

c|ng ph}n hóa bất lợi cho giới cầm quyền Mỹ2. 

___________ 

1. C{c “điểm mới” đó l| xúc tiến “ngoại giao bí mật” đi đôi với ném bom 

miền Bắc (4 ng|y th{ng 12-1966) để “thăm dò cử chỉ hòa bình của H| 

Nội”..., “sẵn s|ng gặp miền Bắc công khai thay bí mật để tìm giải ph{p 

công bằng”..., “Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có thể 

tham gia thƣơng lƣợng”... 

2. “Sự ủng hộ chiến tranh ng|y c|ng giảm. V|o cuối năm 1967, số 

ngƣời Mỹ chống lại quyết định đƣa qu}n sang Việt Nam nhiều hơn số 

ngƣời ủng hộ...”. Gabriel Kolko: Giải phẫu một cuộc chiến tranh, Sđd, tr. 187. 
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Ng|y 1-9-1966, tại Phnôm Pênh, Tổng thống Ph{p De Gaulle lên 

{n Mỹ thiết lập “một quyền lực chính trị v| qu}n sự của Mỹ” ở miền 

Nam Việt Nam, thừa nhận “cuộc kh{ng chiến d}n tộc” của nh}n d}n 

miền Nam l| chính đ{ng1. 

Ng|y 31-5-1967, trả lời công h|m của Chính phủ Campuchia, Mặt 

trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố công nhận 

biên giới hiện hữu giữa Việt Nam v| Campuchia2, trong khi Mỹ v| 

chính quyền S|i Gòn thƣờng x}m phạm biên giới Campuchia. Lập 

trƣờng đúng đắn của Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam đƣợc Chính phủ Campuchia hoan nghênh. Ba tuần sau, ng|y 

22-6-1967, Chính phủ Campuchia đồng ý để Mặt trận d}n tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam lập cơ quan đại diện thƣờng trú tại thủ 

đô Phnôm Pênh do Gi{o sƣ Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Đo|n Chủ 

tịch, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận d}n tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam l|m trƣởng cơ quan. Tính đến th{ng 6-1967, Mặt 

trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã lập Ph{i đo|n đại 

diện ở H| Nội v| 12 cơ quan đại diện thƣờng trú ở 12 nƣớc ch}u [, 

]u, Phi, Mỹ. Một tuần sau đó, ng|y 30-6-1967, Chính phủ Cuba quyết 

định cử Raoul Valdes Vivo l|m đại sứ đặc mệnh to|n quyền bên cạnh 

Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam. 

Ng|y 15-11-1966, Tòa {n quốc tế xét xử tội {c chiến tranh của 

Mỹ ở Việt Nam đƣợc th|nh lập ở London (Anh) theo s{ng kiến 

của nh| b{c học, Hu}n tƣớc Bertrand Russell (Anh) v| nh| triết 

học Jean - Paul Sartre (Ph{p). Tòa {n quốc tế đã cử bốn đo|n sang 

Việt Nam điều tra tại chỗ, mở hai phiên tòa (lần thứ nhất từ ng|y 2  

___________ 

1. Charles Meyer: Derrière le sourire Khmer (Đằng sau nụ cƣời Khơmer), Nxb. 

Plon, Paris, 1971, tr. 245, 266. 

2. Sự kiện n|y c|ng có ý nghĩa khi Chính phủ Campuchia đã cắt đứt 

quan hệ ngoại giao với chính quyền S|i Gòn (ng|y 27-8-1963) v| với Mỹ 

(ng|y 3-5-1965). 
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đến ng|y 15-5-1967 ở Stốckhôm - Thụy Điển; lần thứ hai từ ng|y 20-

11 đến ng|y 1-12-1967 ở Copenhague - Đan Mạch) để luận tội những 

ngƣời cầm đầu Chính phủ Mỹ về những tội {c chiến tranh chống 

nh}n d}n Việt Nam. 

Ở Mỹ, h|ng chục vạn thanh niên mít tinh, biểu tình, hội thảo 

chống cuộc chiến tranh hao ngƣời tốn của ở Việt Nam, đốt hoặc trả 

lại thẻ qu}n dịch, tuyên bố “th| v|o tù còn hơn sang Việt Nam”, 

v.v.. Để phản đối Chính phủ Mỹ, Norman Morrison tự thiêu trƣớc 

Lầu Năm Góc ng|y 2-11-1965, Roger Allen Laporte tự thiêu trƣớc 

trụ sở Liên hợp quốc ng|y 9-11-19651. Ng|y 15-4-1967, nửa triệu 

thanh niên Mỹ xuống đƣờng ở New York để phản đối chiến tranh 

của Mỹ ở Việt Nam2. Ở New York, mục sƣ Martin Luther King 

cùng b{c sĩ Benjamin Spock dẫn đầu cuộc biểu tình 10 vạn ngƣời 

chống chiến tranh. 

Nhìn chung, khi Mỹ đƣa qu}n viễn chinh trực tiếp x}m lƣợc Việt 

Nam, với sức mạnh qu}n sự nhằm {p đảo cuộc kh{ng chiến của nh}n 

d}n Việt Nam v| với thủ đoạn ngoại giao nham hiểm, Mỹ những 

tƣởng sẽ gi|nh đƣợc lợi thế trên dƣ luận quốc tế, nhƣng sự thật lại 

diễn ra ngƣợc lại, Mỹ c|ng bị cô lập hơn về chính trị cả ở trong nƣớc 

v| trên thế giới. 

Những thắng lợi của Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam 

Việt Nam trên mặt trận ngoại giao v| trong công cuộc tranh thủ 

sự ủng hộ của quốc tế không t{ch rời thắng lợi trên chiến trƣờng 

cả ở miền Nam v| miền Bắc. Đặc biệt l| miền Nam giƣơng ngọn 

cờ chính nghĩa chiến đấu vì độc lập d}n tộc, hòa bình d}n chủ,  

___________ 

1. Số ngƣời Mỹ tự thiêu lên đến 10 ngƣời, trong đó có b| Florence 

Beaumont 55 tuổi ở Los Angeles, b| Helga Alice Hertz 79 tuổi ở Detroit..., 

những ngƣời kh{c chính quyền Mỹ giữ kín tên tuổi, địa chỉ. 

2. H.G.Summers Jr.: Vietnam War Almanac (Niên gi{m chiến tranh Việt 

Nam), Nxb. Facts On File Publications, New York, 1985, tr.138. (Harry 

G.Summers Jr. nhận định: Đ}y l| “cuộc biểu tình chống chính s{ch của 

Chính phủ lớn nhất trong lịch sử nƣớc Mỹ cho đến thời điểm đó”). 
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trung lập, hòa hợp d}n tộc; miền Bắc Việt Nam D}n chủ Cộng 

hòa, một nƣớc độc lập có chủ quyền, một th|nh viên của phe xã 

hội chủ nghĩa. 

V. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA XÃ HỘI MIỀN NAM TRONG 

THỜI KỲ ĐẾ QUỐC MỸ TIẾN HÀNH “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” 

Việc đƣa qu}n chiến đấu v|o chiến trƣờng l| tr{i với kiểu x}m 

lƣợc giấu mặt của chủ nghĩa thực d}n mới, nhƣng Mỹ đã phải l|m vì 

không còn c{ch n|o kh{c để tr{nh “mất trắng” tất cả, kể cả bản th}n 

kế hoạch thực d}n mới ở miền Nam. Trong tình thế nhƣ vậy, việc 

củng cố chế độ do Mỹ dựng lên v| nuôi dƣỡng chúng có tầm quan 

trọng đặc biệt để che giấu phần n|o cuộc chiến tranh x}m lƣợc đang 

lộ mặt. 

Song song với c{c biện ph{p qu}n sự, Mỹ thực hiện c{c biện 

ph{p củng cố chính quyền Nam Việt Nam. Mỹ cố gắng tạo thế lực 

cho tập đo|n Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ, cho tiến h|nh bầu 

Quốc hội, bầu cử Tổng thống, ban h|nh Hiến ph{p mới để hợp ph{p 

hóa chính thể do Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu; tăng cƣờng tính qu}n 

phiệt của chính quyền S|i Gòn để phù hợp với bộ m{y chiến tranh do 

Mỹ trực tiếp điều khiển. Nguyễn Văn Thiệu đƣợc Mỹ chọn vì có 

nhiều thủ đoạn chống cộng cực đoan. 

C{c phe ph{i v| lực lƣợng chống cộng kh{c cũng đƣợc Mỹ tập 

hợp để hậu thuẫn cho chế độ qu}n phiệt vừa đƣợc dựng lên v| l| 

chỗ dựa chính trị cho chính s{ch x}m lƣợc của Mỹ. C{c đảng ph{i 

mang m|u sắc đối lập với chính quyền Ngô Đình Diệm trƣớc đ}y 

đƣợc phục hồi nhƣ Đại Việt của Vũ Hồng Khanh, Xu}n Tùng, H| 

Thúc Ký; Dân xã đảng (Hòa Hảo) của Lƣơng Trọng Tƣờng, Phan B{ 

Cầm; Việt Nam phục quốc Hội (Cao Đ|i - T}y Ninh) của Nguyễn 

Th|nh Phƣơng; Việt Nam quốc gia kháng chiến của Nguyễn Tấn 

Mạnh, Nguyễn Văn Đờn từ Campuchia về; Hội nạn nhân cộng sản 

của Đinh Xu}n Cầu; Khối Dân chủ tự do của Ho|ng Cơ Thụy;  



Chương sáu: Đánh bại hai cuộc phản công chiến lược... 

 

 

543 

 

Lực lƣợng quốc gia liên hiệp của Lê Quang Luật... Về tôn gi{o, Mỹ nắm 

lại c{c nhóm: Cao Đài (của Trần Quang Vinh), Hòa Hảo (của Nguyễn 

Long Ch}u), Công giáo (của Ho|ng Quỳnh) v| cố gắng lôi kéo, nắm 

c{c tôn gi{o địa phƣơng kh{c nhƣ: Bửu Sơn Kỳ hƣơng, Hiếu Nghĩa, 

Tịnh độ Cƣ sĩ... Một số tổ chức đo|n thể đƣợc củng cố hay x}y dựng 

mới nhƣ: Tổng hội sinh viên, Hội đồng chỉ đạo sinh viên học sinh, Lực 

lƣợng sinh viên học sinh bảo vệ giáo dục thuần túy, Tổng Công đoàn tự do 

Việt Nam; th|nh lập Phong trào tự trị Tây Nguyên cho một số binh sĩ 

d}n tộc ít ngƣời (ngƣời Thƣợng), Hội đồng Sƣ sãi để nắm d}n Khmer 

ở Tr| Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu... 

Về mặt xã hội, sự có mặt của qu}n đội Mỹ kèm theo sự t|n ph{, 

giết chóc của bom đạn Mỹ đã tạo nên t{c động lấn {t hẳn những t{c 

động kinh tế - xã hội của chủ nghĩa thực d}n mới đã hình th|nh v| 

ph{t triển trƣớc đó. Rõ nhất, lớn nhất ở đ}y trƣớc hết l| sự x{o trộn 

bản đồ d}n cƣ, l|m đảo lộn mọi sinh hoạt xã hội, nhất l| ở c{c đô thị. 

Đó l| mầm mống của những đột biến. 

Nh| sử học Mỹ Gabriel Kolko thừa nhận: “Ở Việt Nam, Mỹ đã 

g}y ra một cơn lũ lớn của hỏa lực chƣa từng thấy trong lịch sử để 

chống lại một đất nƣớc. Đau khổ của con ngƣời l| không bờ bến, 

một bộ phận quan trọng của nông d}n bị đẩy ra khỏi ruộng đất 

của họ l|m biến đổi vĩnh viễn tính chất của xã hội Nam Việt 

Nam... Kết quả l| đô thị hóa nông thôn một c{ch chƣa từng thấy 

trong thế kỷ n|y”1. 

Những ngƣời bị bom đạn, chất độc hóa học Mỹ đ{nh bật khỏi 

quê cha đất tổ bị chúng ghép v|o diện “tị nạn cộng sản”, một  

___________ 

1. Gabriel Kolko: Anatomy of a war (Giải phẫu một cuộc chiến tranh), 

Nxb. Pantheon Books, New York, 1985, tr.158-159. Theo s{ch n|y, tốc độ 

tăng d}n số ở c{c đô thị miền Nam (so với d}n số to|n Miền) nhƣ sau:  

Năm 1960: 20%; 1964: 26%; 1968: 36%; 1971: 43% (tăng gấp 5 lần so với c{c 

nƣớc kém ph{t triển trong cùng thập kỷ). Riêng S|i Gòn năm 1971 chiếm 

43% to|n bộ số d}n đô thị ở miền Nam (tính cả ngoại ô; nếu tính nội ô thì 

chỉ 1%). 
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phần lớn bị đƣa v|o c{c “ấp t}n sinh”, “xã đời mới”,... một số dạt v|o 

đô thị để tìm kế mƣu sinh. Nh| sử học Mỹ nói trên cũng chỉ rõ bản 

chất của c{i gọi l| “tị nạn cộng sản” v| những “ấp t}n sinh”, “xã đời 

mới” n|y: Ngo|i hỏa lực, Mỹ v| Việt Nam Cộng hòa còn dùng chất 

độc l|m trụi l{ c}y để đẩy nông d}n v|o c{c trại tập trung. Ít nhất 

một nửa nông d}n bị đẩy v|o trại tập trung hoặc v|o c{c trung t}m 

đô thị ít ra l| một lần. Một khi đã v|o trại tập trung, mức sống nông 

d}n đã giảm đi mất hai phần ba, còn mất m{t về t}m lý thì không sao 

kể xiết. 

Chƣơng trình bình định nông thôn mang những tên mới nhƣ: 

“Ph{t triển c{ch mạng quốc gia”, “T{i thiết nông thôn”, “Chống 

nghèo đói”; ấp chiến lƣợc đƣợc đổi th|nh “ấp t}n sinh”, “xã đời 

mới”. Thực chất c{c “ấp t}n sinh”, “xã đời mới” cũng vẫn l| c{c 

ấp chiến lƣợc, một biện ph{p kết hợp qu}n sự - kinh tế - xã hội để 

gom d}n, giữ d}n, kiểm so{t d}n v| khống chế những hoạt động 

yêu nƣớc của d}n, ngăn chặn sự liên lạc, tiếp tế của d}n cho c{n 

bộ c{ch mạng, thực hiện “t{t nƣớc bắt c{”. Nhiều nơi, sau khi 

gom d}n, dồn d}n v|o “ấp t}n sinh”, chúng cấp giấy căn cƣớc, 

cấp tiền, tôn lợp nh|, lƣơng thực, thuốc men... nhằm tranh thủ 

“tr{i tim khối óc”, mua chuộc ngƣời d}n trong vùng chúng kiểm 

so{t, qua đó ph{t hiện v| đ{nh ph{ cơ sở c{ch mạng, cơ sở Đảng 

trong quần chúng. 

Qu}n S|i Gòn đƣợc huy động phần lớn v|o việc bình định. 

Chúng sử dụng lực lƣợng vũ trang, cảnh s{t tiến h|nh những cuộc 

h|nh qu}n c|n quét, kết hợp với đ{nh ph{ mạnh bằng bom, ph{o, 

xúc t{t d}n, dùng xe c|o nh|, ph{ vƣờn tƣợc, chở nh| v| ngƣời 

v|o “ấp t}n sinh”; bắn ph{o, ném bom c{c vùng “tảo thanh” v| 

ngăn chặn d}n trở lại ruộng vƣờn cũ; đƣa c{c đo|n bình định đƣợc 

huấn luyện ở Trung t}m huấn luyện Vũng T|u hoặc Trung t}m 

huấn luyện Pleiku về c{c “ấp t}n sinh”, ph}n loại quần chúng, 

tuyên truyền xuyên tạc nói xấu c{ch mạng, vận động x}y dựng  
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chính quyền cơ sở của chế độ S|i Gòn, khống chế, kềm kẹp nh}n d}n, 

truy tìm c{c tổ chức cơ sở v| lực lƣợng vũ trang c{ch mạng. 

Cùng với việc đƣa qu}n chiến đấu Mỹ v| qu}n đồng minh 

Mỹ v|o miền Nam, Mỹ cũng tăng cƣờng viện trợ kinh tế v| qu}n 

sự cho chế độ S|i Gòn bằng một lƣợng h|ng hóa lớn từ Mỹ v| c{c 

nƣớc đồng minh (Nhật Bản, Nam Triều Tiên...) tuôn đổ v|o  

miền Nam. 

Nhiều tập đo|n kinh tế thƣơng mại của tƣ bản Mỹ đã đầu tƣ v|o 

miền Nam, x}y dựng những cơ sở kinh doanh, sản xuất ở c{c đô thị, 

chủ yếu l| ở Nam Bộ (S|i Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa...). C{c 

hãng thầu lớn của Mỹ (nhƣ RMK - BRJ1) b|nh trƣớng hoạt động với 

c{c công trƣờng x}y dựng s}n bay, bến cảng, kho t|ng, đƣờng s{, căn 

cứ v| công trình qu}n sự. 

H|ng hóa của Mỹ v| c{c nƣớc nhập v|o miền Nam gồm nhiều 

loại, mẫu mã đẹp v| gi{ rẻ, bóp chết nhiều ng|nh sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trƣớc đ}y của miền Nam. Việc xuất 

cảng gạo v| cao su ở Nam Bộ bị ngƣng trệ, ng}n s{ch của chính 

quyền S|i Gòn ho|n to|n lệ thuộc v|o viện trợ Mỹ. 

Sự chi tiêu của h|ng chục vạn binh lính Mỹ ở S|i Gòn v| miền 

Nam nói chung ảnh hƣởng đến nhiều vấn đề của thị trƣờng t|i chính 

v| ngoại tệ, do đó Mỹ cần phải có chính s{ch bảo đảm an to|n cho 

đồng đôla (xanh). Theo yêu cầu đó, từ năm 1965, Mỹ cho ph{t h|nh 

một loại đôla đặc biệt, in m|u đỏ MPC (Military Payment Certificates 

- Chứng chỉ chi phí, Qu}n tệ, đôla đỏ) dùng để trả lƣơng cho qu}n 

đội Mỹ. 

Mệnh gi{ của đôla đỏ v| xanh giống nhau, nhƣng đôla đỏ 

không đƣợc lƣu thông tự do trên thị trƣờng trong nƣớc v| không 

đƣợc mua b{n ở nƣớc ngo|i. Mỹ cấm qu}n đội không đƣợc mang 

v|o v| sử dụng đôla xanh trên đất Việt Nam, cấm mua b{n bằng  

___________ 

1. Xem: Cao Văn Lƣợng: Công nhân miền Nam Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc (1954 - 1975), Nxb. Khoa học xã hội, H| 

Nội, 1977, tr. 25. 
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đôla đỏ trên thị trƣờng d}n sự ở Nam Việt Nam, quy định thiết lập 

những cơ sở thuận lợi để qu}n đội Mỹ có thể đổi đôla đỏ ra tiền S|i 

Gòn một c{ch dễ d|ng theo tỷ lệ hối suất 118 đồng/đôla (gồm 80 

đồng/đôla tỷ hối chính thức v| 38 đồng/đôla trợ cấp), hoặc dùng đôla 

đỏ mua h|ng trực tiếp trong c{c PX (Post Exchange - cửa h|ng b{n 

h|ng hóa cho qu}n đội Mỹ v| đồng minh). Trong thực tế, đồng đôla 

đỏ vẫn bị mua b{n trên thị trƣờng tự do ở miền Nam, bị một số 

ngƣời Việt Nam v| chính binh lính Mỹ lợi dụng sự ƣu tiên của nó để 

mua b{n h|ng hóa PX kiếm lời, hoặc trao đổi th|nh ngoại tệ chính 

thức để kiếm lời. 

Đồng tiền của miền Nam bị đồng đôla đỏ l|m mất gi{. Lạm ph{t 

ng|y c|ng nghiêm trọng. Tình trạng đó l|m gi{ cả tăng vọt, ảnh 

hƣởng trực tiếp đến đời sống của mọi ngƣời d}n miền Nam. 

Ở c{c vùng nông thôn, trƣớc cƣờng độ ng|y c|ng {c liệt của 

chiến tranh, một bộ phận nh}n d}n từ c{c vùng nông thôn v| ven đô 

phải chạy v|o đô thị. D}n số đô thị tăng lên nhanh chóng (S|i Gòn từ 

2.000.000 tăng lên 2.500.000 ngƣời). 

Trên hè phố c{c đô thị miền Nam (nhất l| S|i Gòn), nhan nhản 

c{c trạm g{c v| lô cốt qu}y bằng bao c{t của lính Mỹ. Ở S|i Gòn v| 

c{c đô thị kh{c bắt đầu xuất hiện thêm nhiều dịch vụ mới phục vụ 

cho đội qu}n Mỹ. Chính quyền S|i Gòn cho phép mở nhiều cửa 

h|ng Snack Bar, phòng tắm hơi, hộp đêm, tiệm nhảy, nh| chứa. 

Những tụ điểm sinh hoạt ăn chơi, ca nhạc theo kiểu Mỹ mọc lên. 

S{ch b{o Mỹ tr|n v|o đem theo lối sống trụy lạc, sống gấp, thực 

dụng. Qu}n Mỹ đi đến đ}u thì mại d}m lan tr|n đến đó. Nạn du 

đãng cũng ph{t triển trong thanh thiếu niên. Phong tr|o “Hippy” 

xuất hiện trong thanh thiếu niên S|i Gòn với lối sống gấp, bất cần 

đời, sống không cần ng|y mai... 

Mỹ du nhập v|o xã hội miền Nam nhiều yếu tố văn hóa lai 

căng, phản động, phản d}n tộc, l|m băng hoại văn hóa d}n tộc 

v| l|m tha hóa nhiều bộ phận trong c{c tầng lớp xã hội miền  
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Nam. Một số c}y bút tô đậm chất bại hoại trên c{c tiểu thuyết, truyện, 

phim. Nh| gi{o Phan Thị Của, Chủ tịch Hội Bảo vệ nh}n phẩm v| 

quyền lợi Phụ nữ Việt Nam ở S|i Gòn, ph{t biểu trƣớc công chúng, 

nói rõ thực trạng xã hội về những sự sa đọa, trụy lạc đã g}y ra biết 

bao thảm cảnh gia đình, bao nhiêu đổ vỡ hạnh phúc, bao nhiêu 

chuyện bi đ{t thƣơng t}m. Qua c{c b{o h|ng ng|y, không ng|y n|o 

l| không có những vụ {n mạng vì tình, những vụ tự tử, đ}m chém, 

bắn giết lẫn nhau vì gi|nh một ngƣời đẹp. 

Tình hình đó l|m cho xã hội miền Nam có nhiều thay đổi, kết cấu 

giai cấp trong xã hội có nhiều chuyển biến, sự ph}n hóa trong xã hội 

diễn ra ng|y c|ng s}u sắc. 

Số lƣợng công nh}n lao động miền Nam tăng lên nhanh 

chóng, đặc biệt số lao động trong c{c sở Mỹ tăng từ 51.000 ngƣời 

(năm 1965) lên 142.000 ngƣời (giữa năm 1966). Lực lƣợng công 

nh}n lao động tăng lên chủ yếu l|m trong c{c cơ quan qu}n sự v| 

c{c nh| thầu qu}n sự. Hãng thầu RMK-BRJ của Mỹ lớn nhất ở 

miền Nam độc quyền x}y dựng c{c công trình qu}n sự. Năm 

1966, hãng n|y phụ tr{ch trên 100 công trình, thuê mƣớn trên 

400.000 công nh}n1. Công nh}n lao động bị bóc lột nặng nề, chế 

độ lao động khắt khe, cƣờng độ lao động tăng, bảo hộ lao động 

kém, tiền công thƣờng xuyên bị cúp phạt,... tình hình đó dẫn đến 

bùng nổ những cuộc đấu tranh quyết liệt. C{c nghiệp đo|n ph{t 

triển, tập hợp rất nhiều lao động theo ng|nh nghề, chủ yếu l| để 

đấu tranh chống Mỹ, chống chế độ Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn 

Cao Kỳ, chống giới chủ theo đuôi Mỹ - chính quyền S|i Gòn, đòi 

quyền lợi d}n sinh, d}n chủ. 

___________ 

1. Xem: Cao Văn Lƣợng: Công nhân miền Nam Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc (1954 - 1975), Nxb. Khoa học xã hội, H| 

Nội, 1977, tr. 27. 
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Nhiều bộ phận, tầng lớp trên trong xã hội có đời sống về vật chất 

kh{ hơn, nhƣng về tinh thần thì nặng nề, bế tắc. Trƣớc tình hình đó, 

tinh thần d}n tộc trong giới bộc khởi, nhiều bộ phận ở đô thị cố kết 

th|nh những xu hƣớng, phong tr|o chống Mỹ, đòi hòa bình, d}n chủ, 

hòa hợp d}n tộc... 

Số ngƣời trong bộ m{y chính quyền, qu}n đội S|i Gòn, những 

ngƣời sống bằng nghề phục vụ cho c{c nhu cầu ăn chơi, đi lại của 

qu}n Mỹ gi|u lên nhanh chóng. Số cầm quyền có thế lực gi|u lên nhờ 

tham nhũng, buôn b{n ma túy, tổ chức mại d}m, hoặc do gian lận 

trong c{c đƣờng d}y t|i chính, thƣơng mại, nhất l| lợi dụng hậu cần 

của Mỹ, đấu thầu cung cấp qu}n nhu. 

Giai cấp tƣ sản mại bản ở miền Nam ph{t triển nhanh trong giới 

chính quyền v| qu}n đội S|i Gòn, trở th|nh giai cấp quan liêu, qu}n 

phiệt, tận tụy với chế độ thực d}n mới của Mỹ, tự kho{c cho mình 

nhãn hiệu chính trị “quốc gia chống Cộng”, thực chất l| chấp nhận v| 

ủng hộ cuộc chiến tranh x}m lƣợc m| qu}n đội Mỹ đang tiến h|nh ở 

miền Nam. 

Số tƣớng lãnh qu}n đội S|i Gòn tuy xuất th}n từ qu}n đội Ph{p, 

nhƣng qua nhiều năm đƣợc Mỹ đ|o tạo v| nuôi dƣỡng, đã trở th|nh 

một thế lực chống cộng cực đoan, trung th|nh với Mỹ, trừ một số ít 

có ý thức d}n tộc chuyển biến dần theo hƣớng hòa giải d}n tộc trong 

qu{ trình lực lƣợng c{ch mạng ng|y c|ng chiếm ƣu thế. Đội ngũ sĩ 

quan qu}n đội S|i Gòn lúc n|y chủ yếu l| những ngƣời đƣợc đ|o tạo 

hoặc đã tu nghiệp ở Mỹ, có kiến thức, có trình độ, có quyền lợi gắn 

với chế độ S|i Gòn v| cũng có nhiều tính to{n thực dụng hơn so với 

đội ngũ sĩ quan do Ph{p đ|o tạo trƣớc đ}y. 

Việc Mỹ đƣa qu}n v|o miền Nam cũng l|m cho m}u thuẫn 

Ph{p - Mỹ thêm gay gắt. Nhiều lực lƣợng tình b{o của c{c nƣớc, 

trƣớc hết l| tình b{o c{c nƣớc đồng minh, xuất hiện ở miền Nam 

v| hoạt động rất phức tạp. Lợi dụng sai lầm chính trị của Mỹ bị 
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động đƣa qu}n viễn chinh v|o miền Nam, Ph{p đề xƣớng “giải ph{p 

trung lập miền Nam Việt Nam”, trung lập Đông Nam [ để gi|nh ảnh 

hƣởng v| đƣa một số ngƣời th}n Ph{p (Trần Đình Lan, Nguyễn Văn 

Vỹ...) v|o chính quyền v| qu}n đội S|i Gòn, v.v.. Ở nƣớc ngo|i, 

nhóm Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn T}m, Nguyễn Văn Hinh, Lê Văn 

Viễn lƣu vong đƣợc tập hợp v|o c{c tổ chức: “Phong tr|o trung lập 

thế giới”, “Phong tr|o hòa bình ch}u [”, “Phong tr|o trung lập v| cải 

tiến miền Nam Việt Nam”... nhằm lôi kéo Việt kiều. 

Ở c{c đô thị, tập trung nhất l| S|i Gòn, nhiều tổ chức, đảng ph{i 

phản động nổi lên (Quốc d}n đảng, D}n xã đảng, Việt Nam phục 

quốc Hội, Việt Nam Quốc gia kh{ng chiến, Hội nạn nh}n cộng sản, 

Khối D}n chủ, Lực lƣợng Quốc gia liên hiệp...) hoạt động kh{ ồn |o, 

phụ họa cho x}m lƣợc Mỹ, nhƣng không có thực lực. 

Qu{ trình Mỹ đƣa qu}n v|o miền Nam tiến h|nh “Chiến tranh 

cục bộ” l| một qu{ trình Mỹ c|ng bộc lộ những nhƣợc điểm về chính 

trị, đồng thời cũng g}y ra những đảo lộn lớn trong xã hội miền Nam 

về nhận thức chính trị, về t}m lý xã hội, về hoạt động sản xuất, thói 

quen tiêu dùng, nhƣng bao trùm lên hết l| tinh thần d}n tộc, kh{t 

vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nƣớc trong c{c tầng lớp nh}n 

d}n, trƣớc hết ở nông thôn l| nông d}n, trong c{c đô thị l| công nh}n 

lao động v| tầng lớp trí thức nh}n sĩ. 

* 

*     * 

 

Đế quốc Mỹ phải đƣa quân viễn chinh vào tham chiến ở Việt Nam vì 

Mỹ đã thua trong chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt”. Thế nhƣng Mỹ vẫn tin 

rằng “đội quân thiện chiến nhất thế giới” của Mỹ đến Việt Nam thì chiến 

thắng là điều không cần bàn cãi. 

Khi những sƣ đoàn “Anh cả đỏ”, “Kỵ binh bay”, “Thủy quân lục 

chiến”, “Tia chớp nhiệt đới”... đã đổ bộ lên miền Nam Việt Nam, khi 

chiến dịch “Sấm rền” của không quân Mỹ đe dọa đƣa nhân dân miền 
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Bắc “trở về thời kỳ đồ đá”, khi chiến lƣợc “tìm và diệt” và “bình 

định”thƣờng đƣợc gọi là chiến lƣợc “hai gọng kềm” của tƣớng 

Westmoreland vẽ ra cuộc săn đuổi lực lƣợng cách mạng miền Nam nhƣ săn 

đuổi thú rừng... thì Mỹ cho rằng sẽ gieo rắc kinh hoàng cho Bắc Việt Nam 

và Việt cộng. Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới lo lắng cho số 

phận của Việt Nam. Ở trong nƣớc, tâm trạng nhiều ngƣời không phải 

không xao xuyến khi nhìn thấy những hố bom sâu hoắm hàng chục mét do 

bom B.52 “rải thảm” ở Rừng Làng Củ Chi, Bến Cát... 

Việt Nam có thể đánh Mỹ và có cách nào thắng đƣợc Mỹ không? 

Câu đầu tiên của Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh thay mặt Bộ Chính trị 

Trung ƣơng Đảng nói với Hội nghị cán bộ quân dân miền Nam bàn về đánh 

Mỹ là một câu hỏi rất ngắn: “Có dám đánh Mỹ không?”. Có gan “dám 

đánh” thì sẽ tìm ra cách đánh Mỹ. 

Kể từ giữa năm 1965, cả nƣớc đã có chiến tranh. Thế nhƣng khi Mỹ 

đụng đến cả nƣớc Việt Nam thì không phải là sự hoảng sợ bao trùm, mà 

trong cả nƣớc đã dấy lên một tinh thần cứu nƣớc mà Mỹ không thể lƣờng 

nổi: cả nƣớc đồng lòng, “Miền Bắc gọi miền Nam trả lời”... “chiến tranh có 

thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 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 quý hơn Độc lập, Tự do!”1... lời kêu gọi của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhƣ lời hịch cứu nƣớc, lay động cả dân tộc. 

Nam Bộ đã đáp lại xứng đáng lời kêu gọi thiêng liêng đó. Tiếp theo 

các trận đầu thắng Mỹ ở Núi Thành, Vạn Tƣờng, rồi Bầu Bàng, 

Plâyme, Cămxe, Dầu Tiếng, Nhà đỏ Bông Trang... đến suốt 2 mùa khô 

1965 - 1966 và 1966 - 1967 với các trận vang dội đánh bại các cuộc càn 

quy mô lớn: Crimp, Attleboro, Cedar Falls, Junction City... Cuộc chiến 

đấu tài giỏi mƣu trí của đội quân tóc dài, quân dân Nam Bộ cùng cả 

nƣớc đã làm đế quốc Mỹ không thực hiện đƣợc bất cứ mục tiêu nào nó 

đề ra trong chiến lƣợc chiến tranh mới. Nhân tố làm ý chí xâm lƣợc của 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr. 108. 
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đế quốc Mỹ bắt đầu dao động không chỉ là các trận đánh tiêu diệt quân Mỹ 

của quân Giải phóng mà chính là thế trận “chiến tranh nhân dân” của 

cách mạng Việt Nam. Sự sáng tạo cực kỳ phong phú, đa dạng trong cách 

đánh quân Mỹ: các đơn vị vũ trang nhân dân đã dũng cảm, mƣu trí “nắm 

thắt lƣng địch mà đánh”, làm giảm hẳn hiệu quả của hỏa lực quân Mỹ; 

những “vành đai diệt Mỹ” của dân quân du kích khắp nơi nhƣ “thiên la 

địa võng” khiến quân Mỹ không biết đối phƣơng mình ở đâu; còn quân 

Giải phóng thì nhƣ “vị thần có con mắt ở sau gáy”, bất cứ lúc nào, chỗ nào 

cũng có thể diệt địch,... 

“Chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã gây thêm nhiều tổn thất cho quân dân 

Việt Nam, nhƣng chẳng những nó không làm thay đổi chiến lƣợc tiến công 

“2 chân 3 mũi trên 3 vùng” của cách mạng mà còn phát huy rất cao hiệu 

quả của các mũi tiến công ấy trên các mặt trận, không chỉ mặt trận quân sự, 

chính trị, binh vận trong nƣớc mà cả trên mặt trận ngoại giao, mặt trận 

chống chiến tranh trong lòng nƣớc Mỹ. Nét độc đáo của chiến lƣợc tiến 

công cách mạng đó đƣợc quân dân miền Nam thể hiện cả ở vùng rừng núi, 

vùng đồng bằng và cả ở các đô thị, ngay trong vùng địch tạm chiếm. Tính 

khốc liệt của chiến tranh đã dồn ngƣời dân vào các thành thị, các ấp chiến 

lƣợc mới do Mỹ và chính quyền Sài Gòn khống chế, nhƣng chính điều đó lại 

trở thành nguy cơ tiềm ẩn của cuộc nổi dậy ngay trong sào huyệt của đối 

phƣơng với các phong trào chống Mỹ ngày càng dữ dội, ngày càng quy tụ 

thêm đông các tầng lớp nhân dân thành thị miền Nam, đặc biệt tại Sài Gòn. 

Sau cuộc phản công chiến lƣợc mùa khô lần thứ hai của quân viễn 

chinh Mỹ (1966 - 1967), những cái đầu “nóng” nhất, hiếu chiến nhất của 

giới cầm quyền Mỹ, những bộ óc tự cho là thông minh nhất Hoa Kỳ nhƣ 

McNamana, Dean Acheson, John McNaughton... đã phải chuyển dần từ 

hoài nghi, dao động sang bối rối, bi quan, “không nhìn thấy ánh sáng ở cuối 

đƣờng hầm”. Còn bạn bè thế giới, từ chỗ lo lắng cho Việt Nam, trở thành 

cảm phục, và phong trào ủng hộ Việt Nam của nhân dân thế giới càng quy 

tụ thêm nhiều lực lƣợng. Nhiều báo và tạp chí trên thế giới viết: “Việt Nam, 

lƣơng tâm của loài ngƣời”! 
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Đúng nhƣ một bài báo đăng trên tờ Trí thức mới đầu năm 1966, tờ báo 

bí mật xuất bản ở Sài Gòn1: “Dân tộc Việt Nam không muốn lấy vành khăn 

tang của ngƣời phụ nữ Mỹ để làm huân chƣơng cho mình. Nhƣng những 

thằng Mỹ khốn kiếp vƣợt Thái Bình Dƣơng sang đây trút bom và thuốc độc 

xuống đất nƣớc chúng ta, chúng muốn biến đất cày thành hoang dại, biến 

rừng núi thành biển lửa, biến xóm làng thành bãi cháy, biến đô thị thành 

ngục tù và bắt 14 triệu dân miền Nam phải trở lại kiếp nô lệ thời Trung cổ; 

với bộ óc kiêu ngạo và đần độn của những thằng xâm lƣợc, chúng nó làm 

sao hiểu đƣợc dân tộc Việt Nam. Từ đau thƣơng tang tóc chúng ta đứng lên 

diệt Mỹ với lòng căm thù ngất trời xanh, bƣớc chân ra hỏa tuyến mà nhƣ 

còn nghe tiếng gọi của những đồng bào, đồng chí ngã gục ở Vĩnh Linh, Phú 

Lợi..., những tiếng thét xé lòng của những em bé Cầu Xe, Linh Phụng, 

Hƣng Phƣớc... 

Vẻ vang thay những con ngƣời bé nhỏ của một đất nƣớc nhỏ bé mà rất 

anh hùng, dám đánh và đánh thắng Mỹ!”. 

___________ 

1. Tạp chí: Trí thức mới (diễn đ|n của trí thức yêu nƣớc v| d}n chủ S|i 

Gòn), số 3 năm 1966, b|i của Hồng Điểu, Nghiêm Khả Minh (Hồ sơ lƣu trữ 

tại Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh). 
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Bà Nguyễn Thị Định chụp ảnh với nữ đại biểu 

Về dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam, tháng 1-1965 

Nguồn: Bảo t|ng Phụ nữ Nam Bộ. 

 

 

Đồng chí Lê Duẩn gặp mặt thanh niên dũng sĩ miền Nam, năm 1971 
Nguồn: Lê Duẩn - Một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tƣ duy sáng tạo lớn  

của cách mạng Việt Nam (Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002. 

 

Các thành viên Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam 
Nguồn: Bản t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Vũ khí quân giới QK3 (T3) sản xuất: Bệ phóng lựu đạn (BVP) 
Nguồn: Ban Chỉ đạo v| Ban Biên tập truyền thống T}y Nam Bộ:  

Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến, tr. 672-673. 

  

Phân xƣởng Vỏ Mỏng tại rừng đƣớc (Cà Mau), năm 1967 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Một góc công binh xƣởng Sóc Trăng sản xuất mìn, đạp lôi 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh.
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CHƯƠNG BẢY 

TỖNG TIẾN CÔNG 

VÀ NỖI DẬY MẬU THÂN 1968 

I. CHUYỄN CUỘC CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG Ở MIỀN 

NAM SANG THỜI KỲ MỚI 

1. Đê ́ quốc Mỹ “tiến thoái lƣơ̂ng nan” sau hai cuộc phản 

công mùa khô thất bại 

Đánh thắng liên tiếp hai cu ộc phãn công chiến lƣợc và kế hoạch  

bình định trên chiến trƣờng miền Nam, cuộc chiến tranh phá hoại 

của Mỹ ở miền Bắc , qu}n d}n Việt Nam đâ làm th}́t bại m ột bƣớc 

quan trọng chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. Thế và  lƣ̣c của 

chiến tranh nh}n d}n ở miền Nam tiếp tục ph{t triễn, quan trọng 

nh}́t l| đâ tạo đƣợc sƣ́c mạnh tỗng hợp, thê ́ tr}̣n tỗng hợp, phƣơng 

thƣ́c tỗng hợp, giƣ ̂ vƣ̂ng quyền chủ động chiến lƣợc khiến  cho đội 

qu}n viê̂n chinh Mỹ tuy có tiềm lƣ̣c lớn m| v}̂n tiếp tục sa l}̀y trong 

thê ́bị động. 

Đến cuối năm 1967, nhƣ̂ng cố gắng cũa Mŷ ỡ Việt Nam đâ lên 

tới đĩ nh cao1. C{c mục tiêu của Mỹ đề ra đều không đạt đƣợc . Đế 

___________ 

1. Giƣ̂a năm 1967, số qu}n Mŷ ỡ miền Nam (480.000 qu}n, gồm 9 sƣ 

đoàn, 3 lƣ̂ đoàn ...) đâ chiếm một tỹ lệ r}́t cao so với tỗng số lƣ̣c lƣợng 

thƣờng trƣ̣c cũa nƣớc Mŷ ; lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị cho một cuộc Chiến tranh 

cục bộ quy mô lớn đã huy động hết . Cụ thể : đâ huy động 40% số sƣ đoàn  
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quốc Mŷ đƣ́ng trƣớc tình thế bế tắc về đƣờng lối , “tiến thoái lƣơ̂ng  

nan” vê ̀chiến lƣợc đối với v}́n đề Việt Nam. Tình trạng chia re ̂s}u sắc 

trong lòng nƣớc Mỹ ng|y một tăng, một tình trạng m| “từ hơn một 

thê ́kỷ nay chƣa tƣ̀ng có”1. 

Phái quân sƣ̣ hiếu chiến (nòng cốt l| Hội đồng tham mƣu trƣỡng 

liên qu}n - JCS, Bộ Tƣ lệnh MACV) đòi tăng qu}n v| mỡ rộng 

chiến tranh (đƣa lục qu}n tiến công miền Bắc đến vĩ tuyến 20, 

dùng thuỷ lôi để phong toả c{c cảng ở miền Bắc, mỡ rộng chiến 

tranh sang L|o, Campuchia). Nhƣng nội bộ ph{i hiếu chiến cũng bắt 

đ}̀u ph}n hóa (Mc George Bundy, cố v}́n An ninh quốc gia; Walt 

W. Rostow, Ủy viên Hội đồng An ninh quốc gia dao động). 

Westmoreland, ng|y 18-3-1967 đòi tăng 10-20 vạn qu}n (tuy đa ̂ hạ 

mục tiêu yêu c}̀u đạt đƣợc ở chiến trƣờng so với ban đ}̀u), cho 

rằng nếu chỉ 565.000 - 665.000 qu}n Mỹ ở miền Nam thì “chiến 

tranh cũng còn tiếp diê̂n 2-3 năm nƣ̂a”. 

Phái chủ trƣơng hạn chê ́ chiến tranh đòi thu hẹp phạm vi ném 

bom Bắc Việt Nam (tƣ ̀ vĩ tuyến 20 trỡ v|o), nh}́n mạnh quyền tƣ̣ 

quyết của Nam Việt Nam bằng biện ph{p thoả hiệp. Tiêu biễu cho 

ph{i n|y l| Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng McNamara, “Tỗng công 

trình sƣ của chiến tranh Việt Nam” . McNamara đâ trình Tỗng thống  

Johnson một bản ghi nhớ (ng|y 19-5-1967) mang tính ch}́t tỗng kết 

hai năm leo thang v| mỡ rộng chiến tranh ở Việt Nam: “Không có 

d}́u hiệu cho th}́y ném bom (miền Bắc) l|m suy giảm ý chí hay khả 

năng v}̣n chuyễn h|ng tiếp tê ́v|o Nam”, “địch v}̂n duy trì khả năng 

mỡ c{c cuộc tiến công quy mô lớn v| nhỏ”2. 

___________ 

bộ binh să̂n s|ng chiến đ}́u, 30% lƣ̣c lƣợng không qu}n chiến thu}̣t, 60% 

m{y bay chiến lƣợc B.52... Mỹ phải tuyễn 3 vạn t}n binh mô̂i th{ng (vƣợt quá 

xa dƣ̣ tính ban đ}̀u). Ng}n s{ch chi cho chiến tranh Việt Nam tiếp tục tăng: 

24 tỷ đôla t|i khoản 1966 - 1967, dƣ̣ tính 30 tỷ đôla t|i khoản 1967 - 1968 

(Theo: The Pentagon Papers, Tlđd). 

1. The Pentagon Papers, Tlđd. 

2. Robert S. McNamara: In Retrospect, the tragedy and lessons of Vietnam, 

Sđd, tr. 273-318. 
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Trong khi đó, ở Mỹ cuộc chiến tranh Việt Nam c|ng leo thang, 

c|ng trỡ nên m}́t lòng d}n vì l|m cho nhiều ngƣời Mỹ chết v| bị 

thƣơng, l|m tăng thêm nô̂i lo sợ rằng nó trỡ th|nh một cuộc chiến 

tranh lớn. 

Ở S|i Gòn, “tham nhũng tr|n lan. Chính quyền chỉ thƣ̣c sƣ̣ 

kiễm so{t c{c lõm, mục n{t tƣ ̀trong cơ c}́u. D}n chúng tỏ ra hƣ̂ng hờ. 

Mặt tr}̣n D}n tộc giải phóng tiếp tục kiễm so{t nhiều vùng rộng 

lớn ở miền Nam v| ít có d}́u hiệu cho th}́y chƣơng trình bình định đạt 

đƣợc tiến bộ. Qu}n đội Việt Nam Cộng hòa mệt mỏi, thụ động, có xu 

hƣớng thoả hiệp v| chuyễn động v|o công việc bình định một c{ch 

qu{ ch}̣m chạp”1. 

“Chiến tranh Việt Nam ãnh hƣỡng đến uy tín nƣớc Mŷ trên thế 

giới vì “th}̣t chẵng đẹp đê gì hì nh ãnh siêu cƣờng lớn nh}́t thế giới 

lại đi giết chết hay g}y thƣơng tích trầm trọng cho 1.000 thƣờng d}n 

mô̂i tu}̀n nhằm bu ộc một quốc gia nhõ bé lạc h}̣u phãi khu}́t 

phục...”2. 

Một số thống đốc bang , nghị sĩ Thƣợng v| Hạ viện  Mỹ cũng 

bị thu hút v|o phong tr|o chống chiến tranh Việt Nam . Bộ trƣỡng 

Bộ Ngoại giao Mỹ Dean Rusk thú nhận (ng|y 8-12-1967): “Năm 

1967 l| năm đau khổ v| khốc liệt đối với Mỹ trong chiến tranh 

Việt Nam” . 

Tỗng thống Johnson không  thễ làm theo lời xúi giục cũa phái 

diều h}u vì nếu tăng qu}n Mŷ ỡ miền Nam lên 731.756 ngƣời, mỡ 

rộng chiến tranh trên b ộ ra miền Bắc , sang Lào và Campuchia thì 

Chính phủ Mỹ phải gọi 280.000 qu}n nh}n trù bị trỡ lại qu}n đ ội, 

tăng thêm thuế ..., điều đó sê khiến cƣ̃ tri Mŷ tƣ́c gi}̣n . Mặt khác , 

Chính phủ , Quốc hội Mŷ đều lo sợ nếu mỡ r ộng chiến tranh trên b ộ 

ra miền Bắc có nguy cơ đụng đ}̀u với Trung Quốc và Liên Xô . Điều 

đó ảnh hƣởng trực tiếp đế n chiến lƣợc toàn c}̀u cũa Mŷ v|  

___________ 

1, 2. McNamara: In Retrospect, the tragedy and lessons of Vietnam, Sđd,  

tr. 273-318. 
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có nguy cơ Đãng D}n chủ c}̀m quyền ở Mỹ không đƣợc d}n Mỹ tín 

nhiệm. Trƣớc nguy cơ th}́t cƣ ̃ trong cuộc b}̀u cƣ ̃Tỗng thống se ̂diê̂n 

ra v|o th{ng 11-1968, Johnson l}̀n nƣ̂a phải sƣ ̃dụng “chiến lƣợc dung 

hòa”, tăng cƣờng chiến tranh có mƣ́c độ, tiếp tục mỡ r ộng chiến 

tranh bằng không qu}n, hải qu}n ra miền Bắc, tăng thêm 55.000 

qu}n cho Westmoreland, đƣa tỗng số qu}n Mỹ ở miền Nam lên 

525.000 (thông điệp ngày 4-8-1967); mỡ đợt ti ến công ngoại  giao đối 

với miền Bắc theo “công thƣ́c San Antonio” (thuyết “có  đi có lại”), 

đặt điều kiện với miền Bắc khi Mỹ ngƣ̀ng ném bom  (diê̂n văn 

Johnson đọc tại San Antonio ng|y 29-9-1967); xin Quốc hội Mỹ tăng 

thuê ́ tƣ ̀ 6% lên 10%; cho McNamara tƣ ̀ chƣ́c v| Clifford  lên thay 

(th{ng 11-1967). 

Nhƣ v}̣y, năm 1968 - năm b}̀u cƣ ̃ Tỗng thống Mỹ, v}́n đề 

chiến tranh Việt Nam nỗi lên h|ng đ}̀u trong tranh cƣ.̃ 

2. Đƣa cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam lên bƣớc 

phát triễn cao nhất: Tỗng công kích và tỗng khỡi nghĩa 

Tƣ ̀ th{ng 4-1967, nh}̣n rõ tình thê ́v| thời cơ chiến lƣợc đa ̂xu}́t 

hiện, Bộ Chính trị v| Qu}n uỷ Trung ƣơng đa ̂ b|n chủ trƣơng 

gi|nh thắng lợi quyết định. Đến th{ng 6-1967, Bộ Chính trị thông 

qua quyết t}m chiến lƣợc: trên cơ sỡ phƣơng ch}m đánh l}u d|i, 

đ}̃y mạnh nô̂ lƣ̣c chủ quan đến mƣ́c cao nh}́t, gi|nh thắng lợi 

quyết định1 “trong một thời gian tƣơng đối ngắn”. 

Th{ng 6-1967, Bộ Chính trị chỉ thị Tru ng ƣơng Cục miền Nam : 

“... phải tiến công mạnh về qu}n sự v| chính trị v|o c{c th|nh phố 

v| thị trấn , c{c trung t}m chính trị (...), tạo điều kiện tiến lên tổng 

công kích , tỗng khỡi nghîa (...). Chiến trƣờng quyết định thƣ́  nhất là

___________ 

1. “... chúng ta đề ra nhiệm vụ giành thắng lợi quyết định trong giai 

đoạn trƣớc mắt của cuộc chiến tranh cũng tƣ́c l| nêu ra kh{i niệm gi|nh một 

bƣớc thắng lợi căn bản trong một tình hình nh}́t định của cuộc chiến tranh ở 

miền Nam”, Lê Du}̃n ph{t biễu trong Hội nghị Trung ƣơng 12 th{ng 12-

1965, Văn kiện Đãng Toàn tập, t.26, tr. 591. 
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Sài Gòn - Chợ Lớn và miền Đông Nam Bộ (...). Chiến trƣờng đồng bằng 

Nam Bộ đông ngƣời, nhiều của có một giá trị chiến lƣợc rất lớn, c}̀n 

phải cố gắng hết sƣ́c đ}̃y mạnh chiến tranh du kích ở nhƣ̂ng chiến 

trƣờng n|y. Đánh bại kê ́hoạch bình định của địch, giƣ ̂vƣ̂ng v| mở 

rộng quyền làm chũ cũa ta (...). Công tác đô thị, đặc biệt là Sài Gòn - Chợ 

Lớn có một t}̀m chiến lƣợc r}́t quan trọng trong giai đoạn  hiện nay 

(...). Phối hợp c{c phong tr|o, c{c c{ch đ}́u tranh bí  m}̣t, b}́t hợp 

ph{p v| công khai cho linh hoạt”1. 

Kế hoạch chiến lƣợc Đông Xu}n 1967-1968 đƣợc giao cho Qu}n  

ủy Trung ƣơng soạn thảo tƣ ̀năm 19672. 

Sau hai kỳ họp v|o cuối th{ng 10 v| đ}̀u th{ng 12-1967, Bộ 

Chính trị thảo lu}̣n v| quyết định: trong dịp Tết M}̣u Th}n sẽ tỗ 

chƣ́c “một đòn tiến công chiến lƣợc đánh v|o th|nh phố, thị xã quy 

mô trên to|n miền Nam, kết hợp với nỗi d}̣y của qu}̀n chúng c{c đô 

thị v| nông thôn, mở đ}̀u cho tỗng công kích, tỗng khỡi nghîa, l}́y 

chiến trƣờng chính l| S|i Gòn - Gia Định, Đà Nă̂ng, Huê.́.. v| c{c 

th|nh phố lớn”3. 

___________ 

1. Một sô ́văn kiện của Đãng về chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1965 - 1970), Nxb. Sƣ̣ 

th}̣t, H| Nội, 1986, t.II, tr. 54 - 60. 

2. “... Tỗng tham mƣu trƣỡng Văn Tiến Dũng... khi giao nhiệm vụ 

cho Cục trƣỡng Cục t{c chiến x}y dƣ̣ng kế hoạch để chu}̃n bị cho Bộ 

Chính trị, Qu}n ủy Trung ƣơng duyệt... đâ nói: “... c{c đồng chí c}̀n phải 

nghiên cƣ́u thay đỗi c{ch đánh thì mới có thễ đánh đòn quyết định l|m 

thay đỗi cục diện chiến lƣợc trên chiến trƣờng”... Khoảng th{ng 9-1967, 

anh Dûng phỗ biến cho biết : “Các đồng chí làm kế hoạch tác chiến đánh 

thẵng v|o trung t}m đ}̀u não S|i Gòn, Huế, Đà Nă̂ng, c{c th|nh phô,́ thị xã 

căn cƣ́ lớn kh{c của Mỹ - ngụy...” ... Sau n|y... hỏi lại anh Dũng mới biết... 

chính anh Ba đề xu}́t ra ý kiến n|y...”, Lê Ngọc Hiền: “Lê Du}̃n với  việc 

ph{t triễn khoa học nghệ thu}̣t qu}n sƣ̣ Việt Nam lên đĩnh cao mới , góp 

ph}̀n đánh bại chiêń tranh x}m lƣợc của đế quốc Mỹ”, trong: Lê Duẫn - 

một nhà lãnh đạo lô̂i lạc, một tƣ duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam (Hồi 

ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002, tr. 381. 

3. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975, Sđd, t.V, tr. 30. 
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Tƣ ̀ th{ng 9-1967, nhƣ̂ng ngƣời lãnh đạo v| chỉ huy c{c chiến 

trƣờng trong Nam (Mặt tr}̣n Đƣờng 9, Trị - Thiên, Khu 5, T}y 

Nguyên, Nam Bộ) l}̀n lƣợt đƣợc triệu t}̣p ra H| Nội để thảo lu}̣n kế 

hoạch tổng công kích, tỗng khỡi nghîa. Riêng Nam Bộ có 3 đại diện ra 

l|m việc với Trung ƣơng: Lê Đức Anh (th{ng 9-1967), Tr}̀n Văn Trà  

(th{ng 12-1967) v| Nguyễn Văn Linh (giƣ̂a tháng 1-1968). Giai đoạn 

n|y Đại tƣớng Nguyê̂n Chí Thanh ra miền Bắc v|o giƣ̂a năm 1967 để 

họp Bộ Chính trị, b|n vê ̀kê ́hoạch Đông Xu}n 1967- 1968 nhƣng đa ̂

đột ngột qua đời v|o ng|y 6-7-1967 tại H| Nội. Đó là một tỗn th}́t lớn 

cho c{ch mạng Việt Nam. 

Th{ng giêng năm 1968, Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng khóa  

III họp Hội nghị l}̀n thƣ ́ 14 dƣới sƣ ̣ chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Tại Hội nghị, Bí thƣ thƣ ́nh}t́ Lê Du}ñ khẵng định: “... Bộ Chính 

trị kỳ n|y nghiên cƣ́u ta có khả năng thắng..., đạt tới mục đích nhƣ 

Hội nghị l}̀n thƣ ́ 12 của Trung ƣơng đa ̂ đề ra... Muốn thắng  nó, 

l|m s}̣p nó dƣ,̂ không phải đánh thƣờng thƣờng nhƣ b}y giờ, m| 

phải chuyễn qua một giai đoạn mới, giai đoạn đó l| chuyển  qua 

tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa”1. 

Vê ̀ phƣơng hƣớng v| nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Nghị quyết 

của Hội nghị chỉ rõ: 

“Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta trong thời kỳ mới là động 

viên nhƣ̂ng nô̂ lƣ̣c lớn nhất cũa toàn Đãng , toàn quân , toàn dân ở cả hai 

miền, đƣa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bƣớc phát triễn cao nhất, 

dùng phƣơng pháp tỗng công kích và tỗng khỡi nghĩa để giành thắng lợi 

quyết định, đạt tới mục tiêu chiến lƣợc m| Đãng ta đa ̂đề ra l|: 

a) Tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân ngụy, đánh đỗ ngụy 

quyền các cấp, giành toàn bộ chính quyền vê ̀tay nhân dân. 

b) Tiêu diệt một phâǹ quan trọng sinh lƣ̣c và phƣơng tiện chiến 

tranh của Mỹ, l|m cho qu}n Mỹ không thƣ̣c hiện đƣợc c{c nhiệm vụ 

chính trị v| qu}n sƣ ̣của chúng ở Việt Nam. 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 23. 
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c) Trên cơ sỡ đó , đập tan ý chí xâm lƣợc cũa Mŷ , buộc Mŷ phãi chịu 

thua ỡ miền Nam , chấm dƣ́t mọi hành đ ộng chiến tranh đối với miền Bắc , 

còn ta thì bảo vệ đƣợc miền Bắc xã h ội chũ nghîa và đạt đƣợc nhƣ̂ng mục 

tiêu trƣớc mắt cũa cách mạng miền Nam là đ ộc lập , dân chũ , hòa bình , 

trung lập, tiến tới thống nhất nƣớc nhà”1. 

Ý đồ chiến lƣợc của Trung ƣơng lúc n|y l| nắm thời cơ Mỹ 

đang th}́t bại sau hai cu ộc phãn công chiến lƣợc ỡ miền Nam , 

giới c}̀m quyền Mŷ đang ng}̣p ngƣ̀ng , m}u thu}̂n ý kiến về chiều 

hƣớng giã i quyết chiến tranh Việt Nam , cùng thời điểm chính trị 

nhạy cảm ở Mỹ trƣớc cu ộc b}̀u cƣ̃ Tỗng thống vào tháng 11-1968. 

C{ch mạng Việt Nam dùng cách đánh mới chƣa tƣ̀ng thƣ̣c hiện 

trên chiến trƣờng , gi{ng m ột đòn b}́t ngờ th}̣t  mạnh v|o ý chí 

x}m lƣợc cũa Mŷ . 

C{ch đ{nh mới n|y tập trung v|o nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch 

qu}n sƣ̣, không giống nhƣ các chiến dịch Đông - Xu}n trƣớc (mỡ các 

đợt hoạt động qu}n sƣ)̣, phải t{o bạo v| bất ngờ, thễ hiện trên các yếu 

tố sau: 

- Hƣớng tiến công chũ yếu là các sào huyệt và căn cƣ́ trung t}m 

của địch ở đô thị , trọng điểm l| S|i Gòn , Huê,́ Đà Nă̂ng (không phãi 

rƣ̀ng núi và nông thôn nhƣ trƣớc). 

- Mục tiêu tiến công l| c{c cơ quan đ}̀u nâo cũa Mŷ và chế độ S|i 

Gòn, c{c trung t}m chỉ huy, h}̣u cƣ,́ ph{ huỷ phƣơng tiện chiến tranh 

(không phãi đặt chĩ tiêu diệt bao nhiêu qu}n Sài Gòn , gi|nh quyền 

l|m chủ cho bao nhiêu d}n nhƣ trƣớc). 

- Không gian và quy mô tiế n công là diê̂n ra đồng loạt trên quy 

mô lớn nh}́t toàn miền Nam (không phãi chĩ vài vùng quan trọng 

nhƣ trƣớc). 

- Thời điễm tiến công r}́t b}́t ngờ đối với địch (không phãi theo 

thời điễm thông thƣờng nhƣ trƣớc). 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 50. 
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Hai mûi tiến côn g chính là tiến công qu}n sƣ̣ trên các chiến 

trƣờng chính và nỗi d}̣y cũa nh}n d}n các đô thị lớn . So sánh lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ̣ thu}̀n tuý thì khó th}́y thu}̣n lợi , nhƣng xét tỗng thễ 

thì có thể thực hiện những ý đồ chiến lƣợ c. Vì vậy, biện pháp đễ tiến 

h|nh l| vừa tổng công kích vừa ph{t động qu}̀n chúng khỡi nghîa. 

“... cuộc tỗng công kích v| tỗng khỡi nghĩa sắp tới sẽ l| một giai 

đoạn, một quá trình tiến công chiến lƣợc rất mãnh liệt và phƣ́c tạp...”1. 

Hội nghị cũng dƣ ̣đoán ba khả năng ph{t triễn của tình hình:  

“a) Khả năng thƣ́ nhất l| ta gi|nh đƣợc thắng lợi to lớn ở c{c 

chiến trƣờng quan trọng, nhƣ̂ng cuộc công kích v| khỡi nghĩa của ta 

cuối cùng th|nh công ở c{c th|nh thị lớn v| ta l}̀n lƣợt đ}̣p tan đƣợc 

nhƣ̂ng cuộc phản kích của địch, l|m cho địch th}́t bại đến mức  

không thê ̃gƣợng lại đƣợc nƣ̂a, đe ̀bẹp ý chí x}m lƣợc của địch, bắt 

chúng phải chịu thua, phải thƣơng lƣợng, đi đến kết thúc chiến tranh 

theo nhƣ̂ng mục tiêu v| yêu c}̀u của ta. 

b) Khả năng thƣ́ hai l| tuy ta gi|nh đƣợc nhƣ̂ng thắng lợi quan 

trọng ở nhiều nơi, nhƣng địch cố gắng t}̣p trung v| tăng viện 

thêm lƣ̣c lƣợng tƣ ̀ngo|i v|o, gi|nh lại v| giƣ ̂vƣ̂ng đƣợc nhƣ̂ng vị 

trí quan trọng, ổn định đƣợc c{c th|nh thị lớn, nh}́t l| “đô 

th|nh” v| dƣ̣a v|o c{c căn cƣ ́lớn để tiếp tục chiến đ}́u với ta. 

c) Khả năng thƣ́ ba l| Mỹ động viên v| tăng viện thêm nhiều lƣc̣ 

lƣợng, mỡ rộng Chiến tranh cục bộ ra miền Bắc Việt Nam, sang 

Campuchia v| ở L|o, hòng xoay chuyễn cục diện chiến tranh và gơ̂ 

thê ́thua của chúng”2. 

Nghị quyết đòi hỏi “phãi nô̂ lƣ̣c phi thƣờng, đem hết tinh th}̀n và 

lƣ̣c lƣợng, quyết chiến đ}́u giành cho kỳ đƣợc thắng lợi cao nhất theo 

khả năng thƣ́ nhất...”3. 

Thời điễm bắt đ}̀u cho tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa dƣ̣ 

kiến v|o đêm giao thƣ̀a Tết M}̣u Th}n 1968. 

___________ 

1, 2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 51, 55-56. 
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Bộ Chính trị chỉ rõ nguyên tắc cần nắm  vƣ̂ng: T}̣p trung lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ̣ và lƣ̣c lƣợng chính trị cao nh}́t , hợp lý nh}́t, tiến công 

mãnh liệt v|o hƣớng chiến lƣợc chính, kiên quyết tiến công, tiến công 

liên tục, nhằm đánh vào nhƣ̂ng nơi huyết mạch cũa qu}n Mŷ - qu}n 

S|i Gòn v| đ{nh những đòn quyết định , gi|nh cho kỳ đƣợc thắng lợi 

ở những nơi quyết định . Phải tuyệt đối giữ yếu tố bất ngờ , phải biết 

gi|nh thắng lợi từng giờ từng phút, luôn luôn mỡ rộng thắng lợi, kiên 

quyết chống trã và bẽ gây các cu ộc phãn kích cũa địch và phãi truy 

kích địch đến cùng để gi|nh thắng lợi cao nhất. 

Th{ng 12-1967, Chính phủ nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa 

phóng thích 2 tù binh nh}n dịp lê ̂ Noel. Tại buỗi chiêu đâi đoàn 

ngoại giao ở H| Nội ng|y 30-12-1967, Ngoại trƣỡng Nguyê̂n Duy 

Trinh l}̀n đ}̀u tiên tuyên bố: nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa sẽ 

đi v|o đàm ph{n với Mỹ một khi Chính phủ Mỹ ch}́m dƣ́t ném bom 

miền Bắc Việt Nam. Nhƣ̂ng tín hiệu n|y l|m cho nhiều nh}n v}̣t chủ 

chốt trong chính quyền Johnson hy vọng vê ̀một khả năng đàm ph{n 

trƣ̣c tiếp với H| Nội. 

3. Chuẫn bị tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa 

 

PHẠM HÙNG 

Bí thƣ Xứ ủy Nam Bộ (1946) 

Bí thƣ Trung ƣơng Cục miền Nam (1967 − 1975) 

Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) 

Th{ng 10-1967, Trung 

ƣơng cƣ̃ Trung tƣớng 

Nguyê̂n Văn Vịnh (Tỗng 

Tham mƣu phó Qu}n đội 

nh}n d}n Việt Nam) v|o 

gặp Trung ƣơng Cục 

miền Nam đễ phỗ biến 

chủ trƣơng tỗng công 

kích, tỗng khỡi nghĩa. 

Ng|y 25-10-1967, Trung 

ƣơng Cục miền Nam ra 

nghị quyết vê ̀ tỗng công 

kích, tỗng khỡi nghîa trên  
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chiến trƣờng Nam Bộ v| cƣ̣c Nam Trung Bộ (B2) (nghị quyết mang 

m}̣t danh Nghị quyết Quang Trung). 

Sau khi Đại tƣớng Nguyê̂n Chí Thanh qua đời, Phạm Hùng, 

Ủy viên Bộ Chính trị đƣợc cƣ ̃v|o Nam đãm nh}̣n c{c chƣ́c vụ: Bí thƣ 

Trung ƣơng Cục, Bí thƣ Qu}n uỷ Miền, Chính ủy qu}n Giải phóng 

miền Nam. 

Cũng trong năm 1967, Tỗng Tham mƣu phó Qu}n đội nh}n 

d}n Việt Nam Ho|ng Văn Th{i tƣ ̀Khu 5 đƣợc cƣ ̃ v|o l|m Tƣ lệnh 

qu}n Giải phóng miền Nam, Tƣ lệnh B2. 

Đê ̃ chu}̃n bị cho tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa, ng|y 25-10- 

1967 Trung ƣơng Cục quyết định giải thê ̃ Qu}n khu 1 (miền Đông 

Nam Bộ) v| Qu}n khu 4 (S|i Gòn - Gia Định), l}̣p khu trọng điễm 

gồm S|i Gòn - Gia Định v| một số qu}̣n, huyện của c{c tỉnh l}n c}̣n 

nhƣ: Biên Hòa, Bình Dƣơng, T}y Ninh, H}̣u Nghĩa v| Long An1. 

Khu trọng điễm gồm 6 ph}n khu: 

Lãnh đạo khu trọng điễm theo Quyết định ng|y 4-11-1967 gồm:  

Nguyê̂n Văn Linh (Phó Bí thƣ Trung ƣơng Cục miền Nam, 

Phó Bí thƣ Qu}n uỷ Miền kiêm Phó Chính ủy qu}n Giải phóng 

miền Nam) đãm nh}̣n chƣ́c vụ Bí thƣ Khu uỷ kiêm Chính uỷ Bộ Tƣ 

lệnh Khu. 

Trung tƣớng Tr}̀n Văn Trà (Uỷ viên Trung ƣơng Cục miền 

Nam, Uỷ viên Qu}n uỷ Miền , Phó Tƣ lệnh qu}n Giải phóng  

miền Nam ) giƣ̂ chƣ́c vụ Phó Bí thƣ Khu uỹ kiêm Tƣ lệnh B ộ Tƣ 

lệnh Khu . 

Võ Văn Kiệt l|m Phó Bí thƣ Khu uỷ kiêm Phó Chính uỷ Bộ Tƣ 

lệnh Khu2. 

___________ 

1. Ngo|i khu trọng điễm, ph}̀n còn lại của Qu}n khu miền Đông 

đƣợc tô ̃ chƣ́c th|nh tỉnh B| Rịa - Long Kh{nh; ph}̀n còn lại của tỉnh T}y 

Ninh trƣ̣c thuộc Miền. 

2. Xem: Bô ̣ Quốc phòng - Qu}n khu 7: Lịch sƣ̃ Bộ Chỉ huy Miền (1961- 

1976), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2004, tr. 287-288. 
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- Phân khu 1 (hƣớng bắc v| t}y bắc S|i Gòn) gồm: Củ Chi, Hóc 

Môn, Gò V}́p, một ph}̀n Trảng B|ng (tỉnh T}y Ninh) v| c{c huyện Bến 

C{t, D}̀u Tiếng (tỉnh Bình Dƣơng). Đ}y l| hƣớng tiến công chũ yếu 

của đợt Tết M}̣u Th}n, lƣ̣c lƣợng có: Trung đoàn 16, Tiễu đoàn 4 đặc 

công Gia Định, Tiễu đoàn 1 Quyết Thắng, Tiễu đoàn 2 Gò Môn. Bí 

thƣ Ph}n khu uỷ đ}̀u tiên l| Mai Chí Thọ, Tƣ lệnh đ}̀u tiên l| Tr}̀n 

Đình Xu (Ba Đình). 

- Phân khu 2 (hƣớng t}y v| t}y nam S|i Gòn) gồm: T}n Bình, 

một ph}̀n Bình Ch{nh, c{c qu}̣n 3, 5, 6 của khu S|i Gòn - Gia Định và 

c{c huyện Đức Hòa, Bến Thủ (tỉnh Long An). Lƣ̣c lƣợng có: Tiễu 

đoàn 267, Tiễu đoàn 269 Qu}n khu Trung Nam Bộ, Tiễu đo|n 6 Bình 

T}n, Tiễu đoàn 16, Tiễu đoàn 12 đặc công. Bí thƣ Ph}n khu uỹ  đ}̀u 

tiên l| Phan Văn H}n (Hai Sang); Chính uỷ đ}̀u tiên l| Võ Trần Chí, 

Tƣ lệnh đ}̀u tiên l| Ba Long. 

- Phân khu 3 (hƣớng nam S|i Gòn) gồm: Nh| Bè v| ph}̀n còn lại 

của Bình Ch{nh, c{c qu}̣n 2, 4, 7, 8 của khu S|i Gòn - Gia Định và c{c 

huyện Ch}u Th|nh, T}n Trụ, C}̀n Đƣớc, C}̀n Giuộc (tỉnh Long An). 

Lƣ̣c lƣợng có: Tiễu đoàn 1, Tiễu đoàn 2 Long An, Tiễu đoàn 5 Nh| 

Bè, Tiễu đoàn 2 Phú Lợi, Tiễu đoàn 1 Trung đoàn Đồng Nai, Tiễu 

đoàn đặc công. Bí thƣ Ph}n khu kiêm Chính uỷ đầu tiên l| Nguyê̂n 

Văn Chính (Chín C}̀n). 

- Phân khu 4 (hƣớng đông S|i Gòn) gồm: Thủ Đức, c{c Qu}̣n 9, 1 

của khu S|i Gòn - Gia Định v| huyêṇ Nhơn Trạch (tỉnh Biên Hòa). 

Lƣ̣c lƣợng có: Tiễu đoàn 4 Thủ Đức, Tiễu đoàn 5 đặc công, Trung 

đoàn 3 sƣ 9 chủ lƣ̣c Miền. Bí thƣ Ph}n khu uỷ đ}̀u tiên l| Đo|n  

Công Ch{nh (S{u Bảo); Tƣ lệnh đ}̀u tiên l| Lƣơng Văn Nho, Chính uỷ 

đ}̀u tiên l| Đặng Quang Long (T{m Quang). 

- Phân khu 5 (hƣớng đông bắc S|i Gòn) gồm: Bình Hòa, Phú 

Nhu}̣n (của khu S|i Gòn - Gia Định) v| c{c huyện Dĩ An, L{i 

Thiêu, Phú Gi{o, T}n Uyên (tỉnh Bình Dƣơng). Lƣ̣c lƣợng có: Tiễu 

đoàn 3 Dĩ An, Trung đoàn Đồng Nai (thiếu). Bí thƣ Ph}n khu kiêm 

Chính uỷ đ}̀u tiên l| Ho|ng Minh Đạo (Năm Thu). 
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- Phân khu 6 (nội th|nh). Lƣ̣c lƣợng có c{c đơn vị biệt động 

th|nh (gồm đơn vị F.100, Đội 90 độc l}̣p, sau đó có thêm Đội đặc 

công 11...), c{c đội vũ trang Th|nh đoàn, Hoa v}̣n, Phụ v}̣n, Công 

v}̣n, Tuyên hu}́n... Riêng đơn vị F.100 chia ba cụm với 9 đội đánh 

chiếm 9 mục tiêu chủ yếu trong nội th|nh v| một số mục tiêu 

kh{c (Cụm 1 có c{c Đội 3, 4, 5 phụ tr{ch c{c mục tiêu phía đông; 

Cụm 2 có c{c Đội 6, 7, 9 phụ tr{ch c{c mục tiêu phía bắc; Cụm 3 có 

c{c Đội 1, 2, 8 phụ tr{ch c{c mục tiêu phía nam): Tr}̀n Bạch Đằng 

(Tƣ [nh) Bí thƣ Ph}n khu; Nguyê̂n Th{i Sơn (Phó Bí thƣ), Tr}̀n Hãi 

Phụng (Chỉ huy trƣởng ), Võ Văn Thạnh (Chính ủy ), Nguyê̂n Đức 

Hùng (Tham mƣu trƣỡng). 

Trƣ̀ Ph}n khu 6, mô̂i ph}n khu đều có ph}̀n đô thị và ph}̀n 

nông thôn . Ph}n khu uỹ ph}n công các b ộ ph}̣n chĩ đạo địa bàn 

nông thôn và đô thị . Trung ƣơng Cục lập hai B ộ Chỉ huy Tiền 

phƣơng (trƣ̣c thu ộc Bộ Chỉ huy thống nhất do Trần Văn Tr| l|m 

Tƣ lệnh ). 

- Bộ Tƣ lệnh Tiền phƣơng 1 (Bộ Chỉ huy Tiền phƣơng Bắc) ở S|i 

Gòn do Tr}̀n Văn Tr|, Mai Chí Thọ, Lê Đức Anh đãm nhiệm, phụ 

tr{ch c{c đơn vị chủ lƣ̣c Miền ở hƣớng bắc, t}y bắc v| đông thành 

phố (c{c Ph}n khu 1, 4, 5, một ph}̀n Ph}n khu 2). 

- Bộ Tƣ lệnh Tiêǹ phƣơng 2 (Bộ Chỉ huy Tiêǹ phƣơng Nam) ở 

vùng phụ c}ṇ do Võ Văn Kiệt, Tr}ǹ Bạch Đằng, Tr}ǹ Hải Phụng 

đam̃ nhiệm, phụ tr{ch c{c đơn vị chủ lƣc̣ ở hƣớng nam, t}y nam va ̀

to|n bộ nội th|nh (một ph}ǹ Ph}n khu 2 v| c{c Ph}n khu 3, 6)1. 

Còn lại 3 tỉnh (sau khi đa ̂đƣa một ph}̀n địa b|n v|o khu trọng 

điễm) ở miền Đông Nam Bộ không nằm trong c{c ph}n khu l|: 

Tỉnh Biên Hòa (U1, Bí thƣ Phan Văn Trang, Tỉnh đội trƣỡng 

Tr}̀n Công An).  

___________ 

1. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1972, Sđd, t.V, tr. 51-57. 
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Tỉnh B| Rịa - Long Kh{nh (Bí thƣ Lê Đình Nhơn, Tỉnh đội 

trƣỡng Đặng Văn Thu}́n). 

Tỉnh T}y Ninh (Bí thƣ Nguyễn Văn Hải, Tỉnh đội trƣỡng Nguyê̂n 

Thanh Dƣơng). 

Th{ng 12-1967, Khu ủy Khu trọng điễm (S|i Gòn - Gia Định) 

họp tại chiến khu Dƣơng Minh Ch}u, hạ quyết t}m thƣ̣c hiện hai 

nhiệm vụ quan trọng đƣợc giao l|: 

- Đánh chiếm c{c cơ quan đ}̀u não của Mỹ v| chính quyền S|i 

Gòn tại thủ đô S|i Gòn. 

- Ph{t động qu}̀n chúng gi|nh chính quyền vê ̀tay nh}n d}n. Lƣ̣c 

lƣợng vũ trang đánh v|o th|nh phố S|i Gòn gồm ba khối: 

- Khối biêṭ động th|nh có hơn 100 c{n bộ, chiêń sĩ tƣ ̀ đoàn 

F.100 giải thê ̃v| chia th|nh 3 cụm, mô̂i cụm chia th|nh c{c ph}n đội, 

có nhiêṃ vụ phối hợp với c{c tiêũ đoaǹ mũi nhọn đánh chiếm 9 mục 

tiêu quan trọng (Bộ Tỗng tham mƣu, Biêṭ khu Thủ đô, Kh{m Chí Hòa, 

Tỗng nha Cảnh s{t, Dinh Độc L}̣p, Đaì Ph{t thanh, Bộ Tƣ lệnh Hải 

qu}n, To| Đaị sƣ ́Mỹ, S}n bay T}n Sơn Nh}́t). 

- Khối c{c tiễu đoàn mũi nhọn v| đặc công c{c ph}n khu, mô̂i 

ph}n khu có 4 - 6 tiễu đoàn tiếp ứng cho biệt động th|nh đánh 

chiếm c{c mục tiêu v| đánh đối phƣơng phản kích. Tiễu đoàn 

Quyết Thắng Qu}n khu Sài Gòn - Gia Định đƣợc n}ng thành Trung  

đoàn Quyết Thắng (cuối năm 1967) gồm Tiễu đoàn 2 Gò Môn, Tiễu 

đoàn 3 Dĩ An, Tiễu đoàn 4 đặc công Gia Định. 

- Khối chủ lƣ̣c Miền gồm 3 sƣ đo|n bộ binh, 1 sƣ đoàn ph{o, 1 

trung đoàn bộ binh v| một số đơn vị binh chủng (công binh, đặc công, 

thông tin, phòng hóa...). Lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c bố trí ở vùng ven đễ l|m 

b|n đạp tiến công v|o th|nh phố. 

Đối với c{c mục tiêu cụ thê ̃ trong nội đô, kê ́ hoạch dƣ ̣ kiến sƣ̣ 

phối hợp để ph{t động khỡi nghĩa nhƣ sau: 

- Mục tiêu Bộ Tỗng tham mƣu có 2 tiễu đoàn mũi nhọn v| 

5.000 thanh niên, sinh viên tiếp ứng. 
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- Mục tiêu Biệt khu Thủ đô có 1 tiễu đoàn mũi nhọn v| 1.000 

thanh niên, sinh viên tiếp ứng. 

- Mục tiêu Kh{m Chí Hòa có 1 tiễu đoàn mũi nhọn v| 1.000 

thanh niên, sinh viên tiếp ứng. 

- Mục tiêu Tỗng nha Cảnh s{t có 2 tiễu đoàn mũi nhọn v| 

1.000 thanh niên, sinh viên tiếp ứng. 

- Mục tiêu Dinh Độc L}̣p có 1 tiễu đoàn mũi nhọn v| 200 

thanh niên, sinh viên tiếp ứng. 

- Mục tiêu Đài Ph{t thanh có 1 tiễu đoàn mũi nhọn v| 200 

thanh niên, sinh viên tiếp ứng; cùng một bộ ph}̣n chuyên môn của Ban 

Tuyên hu}́n R v| Ban Tuyên hu}́n T4. 

- Mục tiêu Bộ Tƣ lệnh Hải qu}n có 1 tiễu đoàn mũi nhọn v| 200 

thanh niên, sinh viên tiếp ứng. 

- Mục tiêu Tòa Đại sƣ ́Mỹ có 1 tiễu đoàn mũi nhọn tiếp ứng1.  

C{c “lôm chính trị” trong nội th|nh gồm 325 gia đình trung 

kiên, tạo đƣợc khoảng 400 điễm trú qu}n ở c{c “lôm chính trị” 

nhƣ ở B{c [i, C}̀u Bông, B|n Cờ, Xóm Chùa, Bình Thạnh... Vũ khí từ 

bên ngo|i do giao liên chuyễn v|o đƣợc c}́t gi}́u trong 6 kho bí m}̣t 

g}̀n c{c mục tiêu t}́n công (kho nh| anh Mƣời g}̀n Bộ Tƣ lệnh Hãi 

qu}n, kho nhà anh Tr}̀n Phú Cƣơng (Năm Mộc) g}̀n Đài Phát thanh, 

kho nh| anh Bảy Rau Muống ở B|n Cờ, kho nh| anh Tám Sơn g}̀n 

To| Đại sƣ ́Mỹ, kho nh| anh Năm Bắc g}̀n bót H|ng Xanh, kho nh| 

anh Lai g}̀n Dinh Độc L}̣p)2. 

X{c định tr{ch nhiệm lãnh đạo : c{c quận uỷ , huyện uỹ lânh 

đạo khỡi nghîa ỡ địa bàn d}n cƣ ; Ban Công v}̣n n ội thành lânh

___________ 

1. Do mục tiêu Tòa Đại sƣ́ Mỹ đƣợc quyết định v|o giờ chót nên 

không kịp có kế hoạch bô ́trí lƣ̣c lƣợng thanh niên, sinh viên, học sinh tiếp 

ứng. Tiễu đoàn mũi nhọn tiếp ứng dƣ̣ kiến l| Tiễu đoàn 3 Dĩ An (Ph}n 

khu 5). 

2. Xem: Lịch sƣ̃ Đãng bộ Thành phô ́Hô ̀Chí Minh, Nxb. Th|nh phố Hồ Chi ́

Minh, 2000, t.2, tr. 225. 
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đạo nỗi d}̣y ở một số cụm quan trọng nhƣ: Nh| Đèn Chợ Qu{n, c{c 

cơ sỡ thuộc xí nghiệp hỏa xa, xe buýt, khu vƣ̣c Cƣ x{ Đô Thành, 

xóm lao động Chuồng Bò... Th|nh đoàn (Khu đoàn trƣớc đ}y) t}̣p 

hợp thanh niên nội đô gồm ba bộ ph}̣n: 

- Lƣ̣c lƣợng vũ trang Th|nh đoàn (biệt động) l|m “thê đội 2” hô̂ 

trợ cho biệt động th|nh đánh c{c mục tiêu quan trọng. 

- Lƣ̣c lƣợng chính trị vũ trang l|m nhiệm vụ tuyên truyền vũ 

trang ph{t động qu}̀n chúng nỗi d}̣y. 

- Lƣ̣c lƣợng chính trị công khai giƣơng cao ngọn cờ “hòa bình 

trung l}̣p” để t}̣p hợp t}̀ng lớp bên trên nhƣ: trí thƣ́c, nh}n sĩ, 

chƣ́c sắc tôn gi{o... 

C{c cơ sở Phụ vận l|m nòng cốt cho nổi dậy ở c{c phƣờng , 

khóm , c{c chợ , khu xóm lao đ ộng. Lƣ̣c lƣợng Hoa v}̣n có 4 Ban cán 

sƣ̣ (công v}̣n , học sinh , lao động, tƣ sãn ) v}̣n động qu}̀n chúng 

ngƣời Hoa nỗi d}̣y . Đơn vị vû trang cánh Hoa v}̣n đƣợc giao 

chu}̃n bị đánh chiếm 9 mục tiêu (bót B| Hòa , bót Ngô Quyền ...), cơ 

sỡ Ban Tuyên hu}́n T 4 tiếp ƣ́ng cho mục tiêu Đài Phát thanh . C{c 

cơ sỡ cũa Ban Trí v ận đƣợc giao chuẩn bị nh}n sự cho việc th|nh 

l}̣p “Mặt tr}̣n thƣ́ hai” và Chính phũ cách mạng l}m thời khi có 

điều kiện ... 

Ng|y 22-1-1968, tại Trƣờng tiễu học Hùng Vƣơng, Liên hiệp 

gi{o chƣ́c v| phụ huynh học sinh S|i Gòn tỗ chƣ́c “C}y mùa xu}n 

M}̣u Th}n” t}̣p hợp hơn 7.000 ngƣời tham gia. Trong buỗi lê,̂ học 

sinh treo bản đồ to hình nƣớc Việt Nam thống nh}́t, b}́t ch}́p quy 

định của chính quyền S|i Gòn chỉ đƣợc treo bản đồ miền Nam 

Việt Nam. 

Tiếp đó, ng|y 26-1-1968, tại Trƣờng Quốc gia H|nh chính, Hội 

đồng đại diện sinh viên phối hợp với Tỗng hội sinh viên tỗ chƣ́c 

đêm văn nghê ̣ “Mƣ̀ng Tết Quang Trung”, thu hút hơn 12.000 sinh 

viên của 21 ph}n khoa đại học v| học sinh của 53 trƣờng trung học 

th|nh phố vê ̀dƣ,̣ h{t nhƣ̂ng b|i ca truyền thống l|m sống d}̣y khí thê ́

sục sôi của tuỗi trẻ th|nh phố trƣớc giờ h|nh động. 
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Một s}n kh}́u cao 5 mét, rộng 6 mét, d|i 12 mét m|u đõ rƣ̣c, 

xung quanh l| h|ng trăm l{ cờ nền đõ mặt trời v|ng tƣợng trƣng cho 

cờ cũa nghîa qu}n T}y Sơn đƣợc dƣ̣ng trong khuôn viên trƣờng . Nỗi 

b}̣t lên nền trời l| bƣ́c tranh ho|nh tr{ng cũng một màu  đõ vẽ 

cảnh vua Quang Trung v| đoàn qu}n th}̀n tốc lên đƣờng  giết 

giặc. T{c giả bƣ́c tranh cũng l| t{c giả thiết kê ́ s}n kh}́u , do sinh 

viên Mỹ thu}̣t Gia Định đãm nhiệm. 

H|ng vạn ngƣời vƣợt h|ng r|o cảnh s{t phong tỏa, vƣợt qua sƣ̣ 

đe dọa của chính quyền, kéo nhau vê ̀ với đêm hội. Bên ngo|i cảnh 

s{t siết chặt vòng v}y, nhƣng bên trong h|ng vạn {nh đuốc bƣ̀ng  

s{ng lên trên nền đõ của s}n kh}́u. 

Giƣ̂a th|nh phố S|i Gòn, s|o huyệt của chủ nghĩa thƣ̣c d}n 

mới vang lên nhƣ̂ng b|i h{t h|o hùng, biễu thị khí thê ́sôi sục c{ch 

mạng của tuỗi trẻ nhƣ: Lên Đàng, An Phú Đông, Thăng Long hành 

khúc, Hội nghị Diên Hồng, Hát cho đồng bào tôi nghe, Vũ khúc Lúa 

thơm đồng xanh... B|i h{t n|y nối liền b|i h{t kia nhƣ một h|nh 

khúc liên tục, hòa cùng h|ng ng|n tiếng vô̂ tay nhịp theo bên dƣới 

th|nh một đại hợp xƣớng hùng hồn, thê ̃hiện ý chí của muôn triệu 

ngƣời đang muốn vùng d}̣y giải phóng quê hƣơng, gi|nh l}́y hòa 

bình, tƣ ̣do v| độc l}̣p. 

“Đêm văn nghê ̣ mƣ̀ng Tết Quang Trung” tạo không khí h|o 

hƣ́ng trong lòng tuỗi trẽ cũa thành phố đang bí m}̣t chu}̃n bị hƣỡng  

ứng kê ́hoạch tỗng tiến công v| nỗi d}̣y tại S|i Gòn. 

Th{ng 10-1967, Trung ƣơng Cục mỡ Đại h ội Anh hùng chiến 

sĩ thi đua to|n miền Nam (gọi là Đại h ội Quyết Thắng ) tặng cờ , 

danh hiệu cho nhiều địa phƣơng , đơn vị , tuyên dƣơng 417 anh 

hùng v| chiến sĩ thi đua (47 anh hùng lƣ̣c lƣợng vû trang ). Đại 

hội xúc đ ộng đón nh}̣n thƣ cũa Chũ tịch Hồ Chí Minh . Ngƣời 

viết : “Năm 1965, Đại h ội anh hùng miền Nam l}̀n thƣ́ nh}́t là Đại 

hội đánh thắng “Chiến tranh đặc biệt” cũa giặc Mŷ. Đại hội anh hùng 

l}̀n này là Đại h ội cũa nhƣ̂ng ngƣời sê đánh thắng “Chiến tranh  
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cục bộ” của chúng, thƣ̣c hiện cƣơng lĩnh chính trị của Mặt tr}̣n 

d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. B{c tin chắc rằng dƣới 

ngọn cờ vẻ vang của Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng, đồng b|o v| 

chiến sĩ miền Nam, với tinh th}̀n anh dũng v| kinh nghiệm phong 

phú của mình, sẽ gi|nh đƣợc nhiều thắng lợi to lớn hơn nƣ̂a, đƣa sƣ̣ 

nghiệp chống Mỹ, cƣ́u nƣớc đến thắng lợi ho|n to|n”1. 

C{c lƣ̣c lƣợng vũ trang giải phóng đƣợc Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt tr}̣n d}n tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam tặng Hu}n  chƣơng 

Tỗ quốc (hu}n chƣơng cao nh}́t ), Hu}n chƣơng Thành đồng  hạng 

nh}́t v| l{ cờ mang dòng chƣ:̂ “Trung th|nh vô hạn, anh dũng tuyệt 

vời, chiến thắng vẻ vang”. Đó cũng l| danh hiệu cao quý d|nh cho 

qu}n Giải phóng anh hùng. 

Ở Nam Bộ nỗi lên nhƣ̂ng đơn vị v| địa phƣơng đánh Mỹ đƣợc 

tuyên dƣơng: “Cũ Chi đ}́t thép thành đồng” , “Long An trung dûng  

kiên cƣờng to|n d}n đánh giặc”, Tiễu đoàn Phú Lợi (Thủ Dầu Một 

nay l| Bình Dƣơng, bộ đội địa phƣơng Long An, du kích 

xã An Điền (Bến C{t, Bình Dƣơng)... 

Cuối tháng 11-1967, Trung ƣơng Cục và Qu}n ũy Miền chĩ thị 

cho c{c khu ủy, qu}n khu ủy chú trọng c{c hoạt động tiến công 

địch liên tục, mạnh mẽ, đều khắp; kết hợp tốt hơn nƣ̂a phƣơng 

ch}m hai ch}n ba mûi ; kết hợp chặt chê ba thƣ́ qu}n và sáu phƣơng  

thƣ́c t{c chiến. 

Vê ̀ lƣ̣c lƣợng chính trị, c{c chỉ thị v| nghị quyết Trung ƣơng 

Cục tuy có đề c}̣p nhƣ̂ng mặt hạn chê,́ nhƣng đánh gi{ cao phong 

tr|o v| khả năng của lƣ̣c lƣợng chính trị ở đô thị: lƣ̣c lƣợng đó 

đang “mô̂i ng|y một ph{t triễn mạnh mẽ v| vƣ̂ng chắc”, có “đũ 

điều kiện đễ thƣ̣c hiện bƣớc đ ột biến mới theo phƣơng thƣ́c chiến 

lƣợc của Đãng”. Nghị quyết đánh gi{ mặt tích cƣ̣c của phong tr|o, 

thƣ̣c lƣ̣c chính trị ỡ đô thị nhƣ sau : “... Ý thức chống Mỹ đòi chủ

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr. 292-293. 



Chương bảy: Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 

 

 

571 

 

quyền d}n t ộc, hòa bình , tƣ̣ do , d}n chũ trỡ thành m ột xu hƣớng 

ng|y c|ng chiếm ƣu thế” , “Thƣ̣c lƣ̣c chính trị cũa ta v}̂n đƣợc bão 

tồn, Đảng v| Đo|n ở cơ sở vẫn tiếp tục ph{t triển v| đƣợc củng cố , 

c{c tổ chức c{ch mạng của quần chúng ở cơ sở bị x{o tr ộn do địch 

đánh phá ác liệt nhƣng qu}̀n chúng r}́t gắn bó với cách mạng , có 

nhƣ̂ng nơi do lânh đạo tố t nên các tỗ chƣ́c qu}̀n chúng đƣợc cũng 

cố vƣ̂ng chắc hơn” . Nghị quyết cũng chỉ ra mặt yếu : “Nhìn chung 

sƣ́c mạnh cũa tiến công chính trị , của hai mũi chính trị v| binh vận 

chƣa phát huy đúng mƣ́c . Việc x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c ch ính trị còn qu{ 

ch}̣m, nh}́t là ỡ đô thị và vùng nông thôn bị địch kềm kẹp , thƣ̣c 

lƣ̣c chính trị còn quá yếu , ở m ột số vùng giãi phóng các tỗ chƣ́c 

qu}̀n chúng x ộc xệch ...”, “thu}̣n lợi cũa ta ỡ các vùng này ngày 

c|ng nhi ều nhƣng phong tr|o tiến b ộ ch}̣m và nói chung còn quá 

yếu...”1. Xu hƣớng chung lúc b}́y giờ là đánh giá quá cao mặt tích 

cƣ̣c cũa phong trào đô thị , chƣa nh}́n mạnh đúng mƣ́c điều kiện 

của cu ộc nỗi d}̣y ỡ đô thị trong tình trạ ng chiến tranh là vai trò 

“đòn xeo” cũa vû trang . 

Trên thƣ̣c tê,́ cuối năm 1967, ở S|i Gòn v| một số th|nh thị 

miền Nam, tuy đa ̂ có nhƣ̂ng cuộc biễu tình sôi nỗi của học sinh, 

sinh viên, nhƣ̂ng cuộc đụng độ giƣ̂a chính quyền S|i Gòn với c{c 

gi{o ph{i, v| trong h|ng ngũ qu}n S|i Gòn có lục đục giƣ̂a c{c thế 

lƣ̣c lăm le đão chính nhau..., nhƣng đó ph}̀n lớn l| nhƣ̂ng cuộc đ}́u  

tranh còn mang tính ch}́t tƣ ̣ph{t, có bê ̀nỗi thiếu bê ̀s}u, chƣa phãi l| 

tiền đề của phong tr|o c{ch mạng của qu}̀n chúng să̂n sàng nỗi 

d}̣y khỡi nghîa . Hoạt động vû trang chƣa phá lõng đƣợc đáng  kê ̃bộ 

m{y kềm kẹp của chê ́độ S|i Gòn. 

Vê ̀ qu}n sƣ,̣ tỷ lê ̣ so s{nh lƣ̣c lƣợng vũ trang t}̣p trung giƣ̂a 

phía kh{ng chiến v| phía địch, cuối năm 1967 trên to|n miền Nam là 

1/52
 (chƣa nói ƣu thế tuyệt đối cũa Mŷ về phƣơng tiện kŷ thu}̣t). 

___________ 

1. Chỉ thị th{ng 5-1967 của Trung ƣơng Cục, Tlđd. 

2. Tỗng kết công tác hậu cần B2, Tỗng cục H}̣u c}̀n, 1986. 
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Mỹ vƣ̀a tăng lƣ̣c lƣợng của chúng ở Việt Nam lên g}̀n mƣ́c cao 

nh}́t (theo thông điệp của Tỗng thống Mỹ Johnson ng|y 4-8- 1967, 

qu}n Mỹ l| 525.000 tên1, qu}n “đồng minh” Mỹ l| 114.735 tên, 

qu}n S|i Gòn l| 818.000 tên), nhƣ v}̣y tỗng qu}n số ba lƣ̣c lƣợng 

n|y đang ở mƣ́c x}́p xỉ 1,45 triệu. Riêng trên chiến trƣờng Nam Bộ 

v| cƣ̣c Nam Trung Bộ (B2), tỗng qu}n số c{c lƣ̣c lƣợng này  l| 

765.800 tên (52,8%), gồm Mỹ: 230.000 tên, “đồng minh”: 15.800 tên, 

qu}n S|i Gòn 520.000 tên. Vê ̀đơn vị, chiến trƣờng miền Đông Nam Bộ 

cuối năm 1967 có: 

Qu}n Mỹ: c{c Sƣ đoàn bộ binh 1, 25, 9, Lƣ ̂ đoàn bộ binh 199, 

Trung đoàn kỵ binh thiết gi{p 11. 

Qu}n “đồng minh” của Mỹ: 1 trung đoàn bộ binh Úc, 1 trung 

đoàn bộ binh Th{i Lan, Tiễu đoàn ph{o binh T}n T}y Lan... 

Qu}n S|i Gòn gồm 3 sƣ đoàn bộ binh, 2 lƣ ̂đoàn, v| một số đơn 

vị kh{c. 

Nhƣ v}̣y , trên chiến trƣờng miền Đông trƣớc thời điễm nỗ súng 

tỗng công kích , tỗng khỡi nghîa , số đơn vị chũ lƣ̣c cơ đ ộng cũa qu}n 

Mỹ, qu}n Sài Gòn tƣơng đƣơng 9 sƣ đoàn 2 (không kễ lƣ̣c lƣợng Sƣ 

đoàn kỵ binh bay 1 đâ có kế hoạch tăng cƣờng vào miền Đông mà 

buộc phãi hoân và chúng sê tăng cƣờng sau khi nỗ súng tỗng công 

kích, tỗng khỡi nghîa ), không kễ các đơn vị qu}n chũng kỹ thuật 

của Mỹ. 

___________ 

1. Theo nhiều t|i liệu, sô ́qu}n Mỹ ở miền Nam lên mƣ́c cao nh}́t vào  

năm 1969, nhƣng không thống nh}́t về con sô ́cụ thê:̃ 

- Theo Westmoreland: 543.000 tên. 

- Nixon công bố ng|y 17-9-1969: 549.000 tên. Nhƣng theo Kissinger 

đ}y l| con sô ́dƣ̣ tính, thƣ̣c tê ́l| 543.000 tên v|o th{ng 4-1969. 

Theo Harrison: Còn phải tính thêm con số lính Mỹ ở Th{i Bình Dƣơng  

v| ở Th{i Lan gồm 84.000 tên tham gia chiến tranh Việt Nam. 

2. Theo t|i liệu Ban Tỗng kết chiến tranh B2 (Bô ̣Quốc phòng): ng|y 13-

12-1967 Mỹ đâ điều tƣ̀ Mỹ (bằng đƣờng không) Lƣ̂ đoàn 2 v| Lƣ̂ đoàn 3 Sƣ 

đoàn không v}̣n 101 v|o đóng ở Phƣớc Vĩnh v| Củ Chi. Ở đ}y chƣa kễ  c{c 

đơn vị n|y. 
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Trong lúc đó , về phía qu}n Giãi phóng , khối chủ lực cơ đ ộng 

Miền chĩ có 3 sƣ đoàn bộ binh (5, 7, 9), 1 sƣ đoàn pháo , một số trung 

đoàn độc l}̣p1. 

Đễ bão đãm cho hƣớng tiến công trọng điễm , trên chiến trƣờng  

miền Đông ngo|i hê ̣ thống c{c đoàn h}̣u c}̀n khu vƣ̣c (c{c đo|n  81, 

82, 83, 84, 85) đa ̂ triễn khai tƣ ̀ trƣớc, còn có lƣ̣c lƣợng h}̣u c}̀n  c{c 

ph}n khu mới hình th|nh v| Đoàn 70 mới th|nh l}̣p ở phía đông 

Quốc lộ 13. Đâ sƣ ̃ dụng đƣợc tuyến v}̣n chuyễn vũ khí qua  cảng 

Sihanouk Ville (riêng Đoàn K10 - tuyến h|nh lang Bến Tre - Rƣ̀ng 

S{c - B| Rịa, đa ̂ ngƣng hoạt động do bị đánh ph{ mạnh). Đoàn 90 

đƣợc th|nh l}̣p phụ tr{ch đƣờng d}y tƣ ̀ nam sông Sêrêpôc trỡ v|o 

đến t}y sông S|i Gòn (vùng biên giới Viêṭ Nam - Campuchia). Năm 

1967, to|n Miền thu mua đƣợc 14.000 t}́n lƣơng thƣ̣c , thƣ̣c ph}̃m. 

Đến cuối năm 1967, chiến trƣờng Nam Bộ nh}̣n đƣợc hơn 5.000 súng 

bộ binh, trong đó có B.40, B.41. 

Trƣớc “ngày N” (ng|y nỗ súng mỡ m|n) một th{ng, Trung 

ƣơng Cục, Qu}n ủy v| Bộ Chỉ huy Miền trƣ̣c tiếp truyền đạt quyết t}m 

chiến lƣợc của Trung ƣơng Đãng cho c{c bí thƣ khu ủy. Trong tình thế 

hết sƣ́c kh}̃n trƣơng, Qu}n ũy, Bộ Chỉ huy Miền chủ trƣơng vƣ̀a g}́p 

rút chu}̃n bị chiến trƣờng v| lƣ̣c lƣợng theo yêu c}̀u tỗng công kích , 

tỗng khỡi nghîa, vƣ̀a chĩ đạo thƣ̣c hiện nhiệm vụ mùa khô 1967-1968, 

coi đ}y cũng l| một bƣớc tạo thê ́để thƣ̣c hiện tỗng công kích - tỗng 

khỡi nghĩa. 

Vê ̀hoạt động qu}n sƣ ̣mùa khô, Qu}n ủy - Bộ Chỉ huy Miền chũ 

trƣơng t}p̣ trung một bộ ph}ṇ chủ lƣc̣ Miền, chủ yêú gồm 2 sƣ đoaǹ bộ 

binh, sƣ đoaǹ ph{o binh, cùng c{c lƣc̣ lƣợng vũ trang Bình Long, 

Phƣớc Long mỡ chiến dịch tiến công trên khu vƣ̣c L ộc Ninh -

___________ 

1. Cụ thễ gồm: c{c Sƣ đoàn bộ binh 9, 7 (thiếu), Sƣ đoàn ph{o binh 69 

(gồm 2 trung đoàn ĐKB, v| cối 120 ly, 2 tiêũ đoàn cao xạ 12,8), 1 trung đoàn  

công binh, 1 trung đoàn thông tin, 2 tiễu đoàn trinh s{t. 
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Đƣờng 13, ph}́n đ}́u tiêu diệt tƣ ̀một đến hai lƣ ̂đoàn Mỹ, đánh quỵ 

Sƣ đoàn “Anh cả đõ” Mỹ, diệt hoặc l|m tan rã Sƣ đoàn bộ binh 5 

S|i Gòn l| lƣ̣c lƣợng {n ngƣ ̂bắc S|i Gòn. 

Về phía Mŷ , kế hoạch “ba giai đoạn” đề ra năm 1965 của 

Westmoreland rõ r|ng đa ̂ không đạt mục tiêu, “phãi điều chỉnh”, 

nhƣng để l|m yên lòng chính quyền Mỹ, Westmoreland v}̂n tuyên bố: 

“thắng lợi trong t}̀m tay”, “Việt cộng hiện chỉ còn hoạt động lẽ tẽ 

tƣ̀ng trung đ ội”... “đ}̀u năm 1968 sẽ mở tiếp cu ộc phản công chiến  

lƣợc thƣ ́ba”. 

V}n̂ với quyêt́ t}m “tìm v| diệt” 3 sƣ đoaǹ Viêṭ cộng, theo đề 

nghị của Bộ Tƣ lệnh MACV, c{c Lƣ ̂đoaǹ 2, 3 thuộc Sƣ đoaǹ không v}ṇ 

101 tƣ ̀ Mỹ đƣợc chuyêñ bằng đƣờng không v|o miêǹ Đông Nam 

Bộ (đóng ở Phƣớc Vĩnh v| Củ Chi, riêng Lƣ ̂ đoaǹ 1 đa ̂ ở Vùng 2 

Chiêń thu}̣t1). Trong khi đó, ở đồng bằng sông Cƣũ Long, qu}n S|i 

Gòn kêt́ hợp hai lƣ ̂đoaǹ thuộc Sƣ đoaǹ bộ binh 9 Mỹ tiếp tục mỡ c{c 

cuộc h|nh qu}n phục vụ bình định nhăm̀ v|o c{c trọng điểm Gò Công, 

Mỹ Tho, Bêń Tre, Tr| Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, C}̀n Thơ, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, v| ph}ǹ đ}t́ phía đông c{c tỉnh Kiên Giang, Chƣơng 

Thiêṇ (c{c vùng ƣu tiên “x}y dƣ̣ng nông thôn”). 

Chiến dịch Lộc Ninh - Đƣờng 13 đạt đƣợc ph}̀n lớn chỉ tiêu 

(diệt 2 tiễu đoàn bộ binh Mỹ, 1 tiễu đoàn S|i Gòn, 1 tiễu đoàn 

ph{o Mỹ, 3 chi đoàn thiết gi{p). Lƣ ̂đoàn 1 Sƣ đoàn bộ binh 1 Mỹ mất 

sƣ́c chiến đ}́u nghiêm trọng, Lƣ ̂ đoàn 2 Sƣ đoàn bộ binh 25 Mỹ v| 

Trung đoàn 9 Sƣ đoàn 5 S|i Gòn bị tiêu hao. Thắng lợi của chiến dịch 

Lộc Ninh - Đƣờng 13 góp ph}̀n tạo bƣớc ph{t triễn mới về  thê ́ chủ 

động tiến công, l|m cho đối phƣơng lún s}u hơn nƣ̂a vào thê ́phòng 

ngƣ ̣bị động (chúng buộc phải bỏ cuộc h|nh qu}n giãi tỏa đƣờng số 

4 v| một số cuộc h|nh qu}n ở c{c căn cƣ ́ lõm của kh{ng chiến), chủ 

lƣ̣c Miền trƣỡng th|nh lên một bƣớc vê ̀t{c chiến t}̣p trung. 

___________ 

1. Vùng 2 Chiến thu}̣t: c{c tỉnh Cƣ̣c Nam Trung Bô,̣ T}y Nguyên. 
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Ng|y 8-12-1967, một bộ ph}̣n Sƣ đoàn bộ binh 25 Mỹ lại mỡ c{c 

cuộc h|nh qu}n Yellow Stone v| Saratoga đánh lên C| Tum (chiến 

khu Dƣơng Minh Ch}u l| hƣớng chính) v| Gò D}̀u Hạ. Đang 

chu}̃n bị tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa, Bộ Chỉ huy Miền chũ  

trƣơng chỉ sƣ ̃dụng một bộ ph}̣n chủ lƣ̣c cùng du kích cơ quan đánh 

c|n, c{c lƣ̣c lƣợng kh{c h|nh qu}n t}̣p kết theo kê ́ hoạch. Mặc dù 

v}̣y, c{c lƣ̣c lƣợng đánh c|n thắng lợi, diệt đƣợc nhiều qu}n Mŷ, có 

nhƣ̂ng tr}̣n đạt hiệu su}́t chiến đ}́u cao nhƣ các tr}̣n Bỗ  Túc1, tr}ṇ 

ngã ba B| Chiêm2. 

Trƣớc “ngày N”, để đề phòng c{c nơi linh hoạt m| không nắm 

vƣ̂ng quyết t}m của Trung ƣơng, Bí thƣ Trung ƣơng Cục, Bí thƣ 

Qu}n ủy Miền Phạm Hùng nhắc c{c Bí thƣ Khu ủy: Chỉ đƣợc phỗ 

biến khả năng 1 (“dƣ́t điêm̃” đô thị). Hai khả năng còn lại không phỗ 

biến. Đánh không dƣ́t điễm đƣợc ngay thì giƣ ̂thê ́tr}̣n vùng ven để 

tiếp tục tiến công (thƣ̣c ch}́t cũng l| khả năng 1 nhƣng ch}̣m hơn); 

hoặc khó khăn hơn nƣ̂a, phải chuyễn vê ̀ nông thôn để giải phóng 

nông thôn trên diện rộng; chỉ đƣợc rút khỏi vùng ven khi có quyết 

định của Trung ƣơng Cục. 

Sau khi giao Long An về Miền , Trung ƣơng Cục chĩ thị cho 

Qu}n khu Trung Nam Bộ x{c định thị xã Mỹ Tho l| trọng điểm số 

1, Bến Tre là trọng điễm số 2 của Qu}n khu . Do v}̣y , Trung ƣơng 

Cục quyết định n}ng thị xã Mỹ Tho lên cấp th|nh phố , đồng thời 

t{ch c{c huyện Gò Công Đông , Gò Công T}y ra th|nh lập lại tỉnh 

Gò Công . 

Đễ chĩ đạo tỗng công kích , tỗng khỡi nghîa ỡ trọng điễm , 

Thƣờng vụ Khu ũy khu Trung Nam B ộ quyết định thành l}̣p Ph}n

___________ 

1. Ng|y 19-12-1967, Trung đoàn bô ̣ binh 14 Sƣ đoàn 7 Miền diệt 1 tiễu 

đoàn của Lƣ̂ đoàn 2 Sƣ đoàn bộ binh 25 Mỹ. 

2. Ng|y 1-1-1968, Trung đoàn bộ binh 2 (+) Sƣ đoàn 9 diệt 1 chiến 

đoàn Sƣ đoàn bộ binh 25 Mỹ (gồm 2 tiễu đoàn bộ binh, 1 tiễu đoàn ph{o, 1 chi 

đoàn thiết gi{p). 
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ban Khu ũy do Nguyê̂n Văn Chim - Phó Bí thƣ Khu ủy l|m Trƣởng 

Ph}n ban và chĩ đạo Qu}n khu thành l}̣p B ộ Chỉ huy Tiền phƣơng , 

do Nguyê̂n Văn Sî - Tƣ lệnh phó , Tham mƣu trƣỡng Qu}n khu làm 

Tƣ lệnh và Bùi Thanh Khiết - Khu ũy viên , Phó Chính ủy Qu}n khu 

l|m Chính ủy . Về lƣ̣c lƣợng vô trang , chỉ trong m ột tháng , trong 

điều kiện phãi giƣ̂ bí m}̣t tuyệt đối , Qu}n khu đâ phát  triễn lƣ̣c 

lƣợng vô trang lên g}́p đôi . Riêng về b ộ đội chũ lƣ̣c Khu , sau khi 

đƣa một số đơn vị lên Miền , Qu}n khu x}y dƣ̣ng mới 3 tiễu đoàn , 

l}́y thêm 1 tiễu đoàn cũa Mŷ Tho c ộng với 2 tiễu đoàn đâ có , tỗ chƣ́c 

th|nh 2 chiến đoàn . Qu}n khu cûng đâ tỗ chƣ́c đƣợc 3 đại đội đặc 

công, 12 đại đội binh chũng , đƣợc biên chế vào 2 chiến đoàn . Nhìn 

chung, c{c cấp ở Qu}n khu Trung Nam B ộ đều tích cực x}y dựng 

lƣ̣c lƣợng đễ đóng góp cho trên , đồng thời bão đãm đƣợ c nhiệm vụ 

của cấp mình . 

Ở Qu}n khu T}y Nam Bộ, có sƣ ̣b}́t đồng ý kiến giƣ̂a Khu ủy v| 

Qu}n khu ủy - Bộ Tƣ lệnh trong qu{ trình chu}̃n bị tỗng công kích, 

tỗng khỡi nghĩa. Theo Khu ủy, không c}̀n sƣ ̃dụng lƣ̣c lƣợng Qu}n  

khu, chỉ c}̀n du kích v| lƣ̣c lƣợng đặc công. Sƣ ̃dụng 9 tỗ đặc công 

giải quyết 9 mục tiêu cho qu}̀n chúng nỗi d}̣y... Phó Bí thƣ  Trung 

ƣơng Cục Phan Văn Đáng (Hai Văn) có mặt ở miền T}y tỗ  chƣ́c Hội 

nghị Khu ủy - Qu}n khu ủy - Bộ Tƣ lệnh Qu}n khu đễ  giải quyết 

b}́t đồng n|y. Hội nghị nh}́t trí phải có lƣ̣c lƣợng Qu}n  khu trƣ̣c 

tiếp tham gia tỗng tiến công, nhƣng Thƣờng vụ Khu  ủy không 

đồng ý phƣơng {n của Qu}n khu l| huy động cả 4 trung đoàn bộ 

binh, 2 tiễu đoàn đăc̣ công, c{c tiễu đoàn trinh sát, công binh, ph{o. 

Phan Văn Đáng giải quyết theo hƣớng “trung dung”, đồng ý cho một 

trung đoàn tham gia. 

Theo chĩ đạo cũa Trung ƣơng Cục , chiến trƣờng Qu}n khu T}y 

Nam Bộ có hai trọng điểm tiến công , nỗi d}̣y là thành phố C}̀n Thơ 

(trọng điểm 1), thị xã Vĩnh Long (trọng điểm 2). Vũ Đình Liệu (Tƣ 

Bình), Ủy viên Thƣờng vụ Khu ủy xuống l|m Bí thƣ Tỉnh ủy Cần 

Thơ. 



Chương bảy: Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 

 

 

577 

 

Ban chĩ đạo khỡi nghîa và Ban chĩ huy chung mặt tr}̣n gồm : 

Tr}̀n Văn Long (Mƣời Dài ), Thƣờng vụ Khu ũy , Phó Chính ủy 

Qu}n khu và 4 th|nh viên : Vũ Đình Liệu , Phan Ngọc Sến (Mƣời 

Kỷ), Nguyê̂n Việt Ch}u (S{u T}m ), sau đó bỗ sung Dƣơng Cƣ̣ 

T}̃m, Phó Chính ủy Qu}n khu l|m Chính ủy . Đồng Văn Cố ng, 

Thƣờng vụ Khu ũy , Tƣ lệnh Qu}n khu phụ trách qu}n lƣ̣c . Phạm 

Ngọc Hƣng (Năm Hãi ), Phó Tƣ lệnh Qu}n khu l|m Tham mƣu 

trƣỡng Ban chĩ đạo tiền phƣơng . 

Qu}n khu biên chê ́lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c khu th|nh Lƣ ̂đoàn gồm 4 

tiễu đoàn bộ binh (307, 303, 309, T}y Đô) v| tiễu đoàn ph{o (2311). 

Trên chiến trƣờng Khu Cƣ̣c Nam Trung Bộ, theo chỉ đạo của 

Miền, Thƣờng vụ Khu ủy v| Qu}n khu ủy x{c định c{c trọng điễm 1 

v| 2 tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa l| th|nh phố Đà Lạt v| thị xã 

Phan Thiết với quyết t}m là “dƣ́t điễm” . Tuy nhiên, so với tình hình  

v| khả năng thƣ̣c tê ́ thì đ}y l| mục tiêu qu{ cao, qu}n giải phóng 

lại không nắm chắc đƣợc mục tiêu (nh}́t l| Đà Lạt). 

Ng|y 29-1-1968, (N-2), Qu}n ủy v| Bộ Chỉ huy Miền tỗ chƣ́c hội 

nghị kiễm điễm việc chu}̃n bị đợt I sắp tới. Hội nghị đánh gi{:  

Trong điều kiện g}́p rút chu}̃n bị, c{n bộ, chiến sĩ đa ̂ qu{n 

triệt một bƣớc tình hình nhiệm vụ, nh}̣n thƣ́c đƣợc quyết t}m mới cũa 

Trung ƣơng l| r}́t lớn, tƣ ̀đó biến th|nh tinh th}̀n xốc tới, niềm tin  

thắng lợi v| khí thê ́ “xuống đƣờng” mạnh mẽ nh}́t tƣ ̀ trƣớc đến  

nay, tạo “khí thê ́M}̣u Th}n” lịch sƣ.̃ Tuy nhiên, để chu}̃n bị cho một 

cuộc tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa với mục tiêu cao nh}́t m| vê ̀

thời gian chỉ nhƣ đối với một chiến dịch, c{c điều kiện nói  chung 

chƣa chín muồi, tƣ tƣỡng, kê ́ hoạch, tỗ chƣ́c còn đơn giãn , thì rõ 

r|ng còn nhiều b}́t c}̣p. 

II. TỖNG TIẾN CÔNG VÀ NỖI DẬY 

Khoảng từ cuối th{ng 10 đến cuối th{ng 11-1967, c{c hoạt động 

“tạo thế” ỡ các địa phƣơng chĩ diê̂n ra với mƣ́c vƣ̀a và nhõ ,
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c{c chiến dịch ở hƣớng rƣ̀ng núi nhƣ Lộc Ninh - Đƣờng 13 (ng|y 27-

10 đến 5-12-1967), Đắc Tô (ng|y 3-11 đến 22-11-1967) lại nỗi cộm 

lên, l|m cho Mỹ - S|i Gòn mơ hồ vê ̀quyết t}m chiến lƣợc mới của 

phía c{ch mạng. 

Bộ Chỉ huy qu}n sự Mỹ lúc bấy giờ nhận định : “Đối phƣơng (tƣ́c 

qu}n Giãi phóng) đâ bị nhƣ̂ng thiệt hại nặng nề đến nỗi nỗ lực chính 

của Việt cộng và qu}n Bắc Việt hiện nay ph}̀n lớn chĩ giới hạn ỡ vùng 

biên giới Nam Việt Nam” ; còn chính quyền S|i Gòn thì đ{nh gi{ : 

“Qua các tr}̣n đánh trên , địch (qu}n Giãi phóng) đa ̂l|m những công 

việc tuyệt vọng và chĩ nhằm g}y nhƣ̂ng tiếng vang yếu ớt”1. 

Thƣợng tu}̀n th{ng 12-1967, khi qu}n Mỹ bắt đ}̀u cuộc h|nh 

qu}n Hòn đa ́ v|ng (Yellow Stone) mỡ m|n cho cuộc phản công 

chiến lƣợc l}̀n thƣ́ ba thì chúng ph {t hiện sự chuyển qu}n của lực 

lƣợng Giải phóng trên c{c hƣớng quan trọng. Westmoreland quyết 

định điều đ ộng Sƣ đoàn kỵ binh không v}̣n số 1 tƣ̀ Vùng 2 Chiến 

thu}̣t ra tăng cƣờng cho Vùng 1 Chiêń thu}̣t, không đƣa v|o Vùng 3 

Chiến thu}̣t nƣ̂a; đồng thời hủy bỏ kê ́ hoạch phản công l}̀n thƣ ́ba 

để quay vê ̀phòng thủ S|i Gòn v| c{c vị trí chiến lƣợc trên to|n miền 

Nam, să̂n s|ng đối phó với tình hình đột biến. 

Tuy v}̣y, qu}n Mỹ v}̂n chƣa dƣ ̣ phòng cho tình huống một 

cuộc tiến công v|o th|nh phố S|i Gòn sắp xảy ra, chƣ́ng tỏ sƣ̣ 

chu}̃n bị của Khu ủy S|i Gòn - Gia Định v}̂n bảo đãm bí m}̣t. 

___________ 

1. Cuộc tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa của Việt cộng Mậu Thân 1968. Bô ̣

Tỗng tham mƣu qu}n lƣ̣c Việt Nam Cộng hòa th{ng 8-1968. D}̂n theo Hồ  

Khang: Tết Mậu Thân 1968..., Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 2005, tr.124. 

Nh}̣n định của qu}n S|i Gòn về qu}n Giải phóng: “Mặc dù bị tỗn th}́t nặng, 

cộng sản v}̂n còn khả năng t}́n công đáng kễ, trọng t}m đánh vào  chƣơng 

trình bình định, chƣa đũ mạnh để tạo thắng lợi qu}n sƣ̣, chƣa có khả 

năng bƣớc sang giai đoạn tỗng phản công, chỉ có khả năng bảo tồn lƣ̣c 

lƣợng, chơ ̀khi Mỹ rút sẽ tỗng tiến công v|o qu}n lƣ̣c Việt Nam Cộng hòa” 

(Ban Tỗng kết chiến tranh B2 thuộc Bộ Quốc phòng, t|i liệu qu}n S|i Gòn ký 

hiệu ABID, th{ng 11-1967). 
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Trong bối cảnh nhƣ v}̣y, qu}n Giải phóng lại tạo “cái b}̂y” 

mới: ng|y 20-1-1968, b}́t ngờ tiến công t}̣p đoàn cƣ ́điễm Khe Sanh 

(thuộc tỉnh Quảng Trị) v| tuyến phòng thủ trên Đƣờng 9. Khe 

Sanh nằm không xa đƣờng Hồ Chí Minh nên có t}̀m quan trọng 

chiến lƣợc đối với cả qu}n Giải phóng l}̂n qu}n Mỹ. Tỗng thống Mŷ 

Johnson lo sợ Khe Sanh có thê ̃ trỡ th|nh một “Điện Biên Phủ thứ 

hai” nên cho l}̣p một sa bàn Khe Sanh ngay tại Nhà Trắng đễ thƣờng  

xuyên theo dõi tình hình chiến sƣ ̣tại đó, đồng thời ra lệnh cho Hội 

đồng c{c tham mƣu trƣỡng liên qu}n Mỹ v| Bộ Tƣ lệnh viện  trợ 

qu}n sƣ ̣ Mỹ ở miền Nam Việt Nam phải cam kết bảo vệ Khe Sanh 

bằng mọi gi{. Bộ đội Việt Nam đâ thu hút v| giam ch}n tại đ}y nhiều 

lƣ̣c lƣợng cơ động tinh nhuê ̣ của Mỹ (nhƣ Sƣ đoàn kỵ  binh không 

v}̣n số 1, Sƣ đoàn lính thủy đánh bộ số 1, số 3...) v| một số đơn vị 

chủ lƣ̣c qu}n S|i Gòn (lính dù, biệt động qu}n)1. 

B}́t ch}́p th}́t bại cũa hai cu ộc phãn công chiến lƣợc mùa khô 

l}̀n I và l}̀n II , bản b{o c{o tổng kết năm 1967 của Westmoreland về 

đến Washington chỉ 4 ng|y trƣớc cu ộc tỗng tiến công và nỗi d}̣y ỡ 

miền Nam đâ làm yên lòng , th}̣m chí “làm tăng thêm cãm nghî 

phỡn phơ” , nhƣ̂ng cố v}́n cũa Tỗng thống Mŷ đang “tin m ột cách 

th|nh thật l| qu}n c ộng sãn đang bị đánh loạng choạng không còn 

đƣ́ng vƣ̂ng nỗi” . Westmoreland tõ ra hoàn toàn không lƣờng trƣớc 

nỗi “m ột cuộc tiến công (của qu}n d}n miền Nam ) sẽ l|m rung 

động thế giới” : 

“... Ta (Mỹ) đa ̂ g}y cho địch nhƣ̂ng khó khăn có ý nghĩa. Ở 

nhiều vùng địch bị đ}̃y ra xa c{c trung t}m d}n cƣ. Ở nhƣ̂ng vùng 

kh{c, địch bắt buộc phải ph}n t{n v| tr{nh đụng độ, do đó tiềm lƣ̣c 

của họ bị m}́t t{c dụng... 

Năm nay (1967) ch}́m dƣ́t việc Việt c ộng trong tình trạng p hải 

{p dụng chiến thuật liều lĩnh , tuyệt vọng đễ đi đến chiến thắng

___________ 

1. Qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn rút chạy khỏi Khe Sanh đ}̀u th{ng 7-

1968 sau 170 ng|y đêm bị qu}n Giải phóng v}y hãm. 
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vê ̀ qu}n sƣ,̣ t}m lý, v| chắc chắn chỉ chuốc l}́y th}́t bại trong 

nhƣ̂ng mƣu toan đó”1. 

Trong tình thế qu}n Mŷ - S|i Gòn còn hơn 1.400.000 qu}n trên 

chiến trƣờ ng, đế quốc Mỹ còn quyết t}m rất cao , c{c điều kiện 

tỗng công kích , tỗng khỡi nghîa cũa qu}n giãi phóng còn nhiều 

hạn chế , nhƣng với tinh th}̀n xốc tới , niềm tin thắng lợi cũa toàn 

thễ cán b ộ, chiến sî và qu}̀n chúng các h mạng trỡ thành khí thế 

“Tết Quang Trung” xuống đƣờng mạnh mê , n{o nức chƣa từng 

th}́y trong cu ộc chiến tranh chống Mŷ , cƣ́u nƣớc . Trên khắp nẽo 

đƣờng chiến khu đỗ về đô thị , ng|y đêm không ngớt những đo|n 

d}n công, bộ đội tiế n ra phía trƣớc . Hƣớng về Sài Gòn , trên hành 

lang dài hàng trăm c}y số , tƣ̀ vùng biên giới Mõ Vẹt xuống ven đô , 

đêm đêm có hàng trăm xe bò đ}̀y súng , đạn, gạo lăn b{nh , 200 t}́n 

vũ khí đã đƣợc vận chuyển từ biên giới Kiến Tƣờ ng - Long An , 

l{ch qua nhiều vùng đối phƣơng kiểm so{t xuống tận v|nh đai t}y 

nam Sài Gòn . 

1. Tỗng tiến công và nỗi dậy đợt I (Xuân Mậu Thân) 

Đêm giao thƣ̀a (tối 30 th{ng chạp }m lịch rạng mồng M ột Tết ) 

M}̣u Th}n 1968, qu}n d}n cã nƣớc náo nƣ́c lắng nghe thơ Chúc Xu}n 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng chính l| “lệnh tổng tiến công”: 

Xuân này hơn hẵn mấy xuân qua, 

Thắng trận tin vui khắp nƣớc nhà.  

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,  

Tiến lên, toàn thắng ắt về ta. 

Theo kê ́ hoạch, đợt I gồm hai cao điễm. Cao điễm 1: đêm 30 

rạng 31-1 – 13-2-1968. Cao điễm 2: đêm 17-2 – 23-2-1968. 

Giờ nỗ súng (giờ G ) trên toàn miền Nam là 2 giờ đêm giao 

thƣ̀a , nhƣng miền Bắc thay đỗi lịch (trong đó tháng chạ p }m lịch  

___________ 

1. Dave Richard Palmer: Summons of the Trumpet, Sđd, tr. 253. 
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chỉ có 29 ng|y), đón Tết M}̣u Th}n sớm một ng|y so với lịch ở 

miền Nam. Do đó, có sƣ ̣chuệch choạc trong việc ch}́p h|nh ng|y N, 

giờ G. Thƣ̣c tê ́tình hình diê̂n biến nhƣ sau: 

- Đêm giao thƣ̀a (theo lịch miền Bắc, tƣć đêm 29 rạng 30-1- 

1968), ph{t súng đ}̀u tiên nỗ ra ở Quy Nhơn, Kon Tum, Pleiku, 

Đăk Lăk, Nha Trang, Đà Nă̂ng1. 

- Đêm giao thƣ̀a (theo lịch miền Nam, tƣ́c đêm 30 rạng 31-1- 

1968) Huê,́ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Bình Thu}̣n, S|i 

Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, C}̀n Thơ, Vĩnh Long v| một số tỉnh 

Miền Trung bắt đ}̀u nỗ súng. 

- Đêm 31-1 rạng 1-2-1968, nỗ súng ở Kiến Hòa (Bến Tre), Định 

Tƣờng (Tiền Giang), Gò Công, Kiên Giang, Vĩnh Bình (Tr| Vinh), 

Bình Dƣơng, Biên Hòa, Tuyên Đức (Đa ̀Lạt). 

Vì Trung B ộ v| T}y Nguyên (theo lịch miền Bắc ) nỗ súng trƣớc , 

nên ở S|i Gòn, chính quyền Thiệu - Kỳ ra lệnh ch}́m dƣ́t lệnh  

ngừng bắn tƣ ̀ 12 giờ trƣa ng|y 30-1-1968, gọi qu}n nh}n đang nghĩ  

phép Tết phải tìm mọi c{ch trỡ vê ̀ đơn vị trình diện. Nhƣng chính 

quyền S|i Gòn không ra lệnh thiết qu}n lu}̣t v| giới nghiêm nên c{c 

chiến sĩ giải phóng v}̂n di chuyễn đƣợc trong th|nh phố. 

  Mặt trận Sài Gòn - Gia Định 

Đêm 30-1-1968 (đêm mồng 1 Tết theo lịch miền Nam) tại nh| số 

7 (tiệm phỡ Bình) trên đƣờng Yên Đổ, qu}̣n 3, S|i Gòn (nay l| đƣờng 

Lý Chính Thắng), Chính ủy Ph}n khu 6 Võ Văn Thạnh v| Phó  Tƣ 

lệnh Ph}n khu Nguyê̂n Đức Hùng phỗ biến mệnh lệnh tỗng công 

kích trƣớc g}̀n 100 c{n bộ chỉ huy c{c mũi, c{c cơ sỡ. 

Theo hiệp đồng, “giờ G” (00 giờ đến 2 giờ) đƣợc b{o hiệu 

bằng nhƣ̂ng loạt ph{o ĐKB bắn v|o S}n bay T}n Sơn Nh}́t v| Bộ Chỉ 

huy MACV cũa Tƣớng Westmoreland . Nhƣng mâi đến 2 giờ

___________ 

1. Chiều 29-1-1968, Qu}n khu 5 đâ nh}̣n đƣợc điện hoãn ng|y N sang 

đêm 30 s{ng 31-1-1968, nhƣng chỉ kịp thông b{o đến hai tỉnh Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, c{c Sƣ đoàn 2, 3, Trung đoàn 10; c{c tỉnh Quảng Đà, Phú 

Yên, Bình Định, Kh{nh Hòa không nh}̣n đƣợc lệnh hoãn. 
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15 phút s{ng 31-1-1968, bộ ph}̣n phối thuộc Tiễu đoàn 268 Ph}n 

khu 2 ở phía t}y S}n bay T}n Sơn Nh}́t mới bắn 8 quả cối 82 ly vào 

s}n bay. Cả th|nh phố coi đó l| hiệu lệnh tiến công. 

Cụm biệt động 6 - 9 (25 tay súng) gồm Đội 6 (do Ba T}m, Năm 

Đức l|m Đội trƣỡng v| chính trị viên), v| Đội 9 (Đỗ T}́n Phong 

trƣ̣c tiếp chỉ huy) cơ động trên 2 xe hơi, hình th|nh hai mũi tiến 

công cỗng số 2 hƣớng nam Bộ Tỗng tham mƣu v| cỗng Phi Long, 

hƣớng nam S}n bay T}n Sơn Nh}́t. Qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn qu{ 

đông, nên cả hai mũi không v|o đƣợc; s{ng ra qu}n giải phóng trụ ở 

đƣờng Trƣơng Quốc Dụng, chiến đ}́u {c liệt, có g}y thiệt hại cho địch, 

nhƣng bị thƣơng vong nhiều; 14 giờ ng|y 1-2 buộc phải ph}n tán vê ̀

vị trí quy định. Trên hƣớng n|y, cụm 6 - 9 hy sinh 10 ngƣời, bị bắt 4 

ngƣời, m}́t tích 3 ngƣời. Trong lúc đó, ở cỗng số 4 Bộ Tỗng tham mƣu 

(hƣớng bắc), Tiễu đoàn 2 Ph}n khu 1 v| 1 đại đội đặc công lọt đƣợc 

v|o trong, trụ ở một góc để đánh địch phản kích. 

Tại Dinh Độc Lập, Trƣơng Ho|ng Thanh chỉ huy Đội 5 gồm 17 

tay súng, di chuyễn bằng 3 ôtô nhỏ v| 1 honda (tƣ ̀nh| 270/70 Tr}̀n Quý 

C{p, nay là Vô Văn T}̀n ) tỗ chƣ́c tiến công tƣ̀ phía cỗng  đƣờng 

Nguyê̂n Du. Bộc ph{ không nỗ, một tỗ xung kích lọt đƣợc vào  

trong, hy sinh 2 ngƣời, bị thƣơng 1 ngƣời; c{c chiến sĩ biệt động 

phải lui ra đánh phản kích ở đƣờng Nguyê̂n Du. Qu}n Mỹ - qu}n S|i 

Gòn kéo đến mô̂i lúc một đông, có nhiều xe bọc thép. Trong 30 

phút Đội 5 diệt đƣợc 3 xe Jeep, khoảng 20 tên. G}̀n sáng, Đội chỉ còn 

lại 8 ngƣời (Đội trƣỡng hy sinh), trong đó có 4 ngƣời bị thƣơng; Đội 

rút lên l}ù ba nh| 56 Thủ Khoa Hu}n, cố thủ giƣ̂a vòng v}y qu}n 

địch. Cuộc chiêń đ}ú {c liêṭ diên̂ ra suốt ng|y mồng 2 Tết. Lê T}ń 

Quốc (Bảy Rau Muống) chốt chăṇ đ}ù c}̀u thang hy sinh trong tƣ 

thê ́đang c}m̀ súng chờ địch1. S{ng hôm sau, 7 chiêń sĩ còn lại lên s}n 

thƣợng, di chuyêñ đến nh| 108 đƣờng Gia Long (nay l| đƣờng Lý Tƣ ̣

Trọng) thì t}t́ cả rơi v|o tay địch. 

___________ 

1. Liệt sĩ Lê T}́n Quốc đƣợc truy phong danh hiệu Anh hùng lƣ̣c 

lƣơṇg vũ trang nh}n d}n. 
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Lƣ̣c lƣợng tiến công Đài Phát thanh Sài Gòn do Nguyê̂n Văn 

Tăng chỉ huy chung, gồm 14 c{n bộ, chiến sĩ (có 1 nƣ)̂. Đội 4 biệt 

động do Năm Lộc l|m Đội trƣỡng, Đặng Xu}n Tẻo - chính trị viên, 

Tr}̀n Phú Cƣơng (Năm Mộc) - Đội phó. Ngƣời v| vũ khí ém tại nh| 

65 đƣờng Nguyê̂n Bỉnh Khiêm (hiệu may Quốc Anh của vợ chồng 

Tr}̀n Phú Cƣơng - Tr}̀n Thị Út). Sau khi dùng thủ ph{o đ{nh tung 

c{nh cỗng, diệt lính g{c, Đội phó Tr}̀n Phú Cƣơng (l{i xe) bị thƣơng 

nặng nhƣng ngay sau khi xuống xe v}̂n động viên đồng đội xông lên 

(anh hy sinh trong đêm)1. Sau 5 phút chiến đ}́u, mũi 1 l|m chủ khu 

vƣ̣c đài ph{t sóng, nhƣng không ph{t thanh đƣợc theo ý định (do 

nh}n viên kỹ thu}̣t S|i Gòn bỏ chạy, nh}n viên kŷ thu}̣t giải phóng 

bị chặn, không đến đƣợc). 

Mũi thƣ ́ hai do Đặng Xu}n Tẻo chỉ huy gồm 3 ngƣời đi bộ, 

tiếp c}̣n v| kềm chê ́lô cốt tại khu an dƣơ̂ng qu}n đội, hô̂ trợ cho mûi 

tiến công bên trong Đài Ph{t thanh. 

Qu}n Mŷ - qu}n Sài Gòn tung lƣ̣c lƣợng thũy qu}n lục chiến , 

bảo an , trƣ̣c thăng , tăng - thiết giáp đến bao v}y . Chiến sî Đ ội 4 

chiến đ}́u đến viên đạn cuối cùng . Đến 6 giờ 30 s{ng, 2 ngƣời còn 

lại bên trong l| Năm L ộc, Bảy Rỗ (Đội trƣỡng, Đội phó) ở thế bị bao 

v}y, quyết định dùng khối nỗ 20 ký ph{ hủy phần chính của Đ|i v| 

đã anh dũng hy sinh. 

Đội 4 l|m chủ Đài Ph{t thanh trong 4 giờ 31 phút, tiêu hao 1 đại 

đội lính thủy qu}n lục chiến, 1 trung đội bảo an, bắn ch{y 1 xe bọc 

thép v| 1 xe GMC, 10 c{n bộ, chiến sĩ hy sinh. 

C{nh Tuyên hu}́n Ph}n khu 6 gồm hơn 30 c{n bộ, chiến sĩ 

tuyên truyền, ém ở khu vƣ̣c g}̀n ngã tƣ Đinh Tiên Ho|ng - Phan 

Đình Phùng (Nguyê̂n Đình Chiễu hiện nay ) bị chia cắt do lực lƣợng  

địch bao v}y khu phố, không tiếp sƣ́c đƣợc cho lƣ̣c lƣợng biệt động 

bên trong Đài Ph{t thanh. 

___________ 

1. Liệt sĩ Tr}̀n Phú Cƣơng (Năm Mộc) đƣợc truy phong Anh hùng lƣ̣c 

lƣợng vũ trang nh}n d}n. 
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Ba ng|y sau (mồng 5 Tết), trong tình thê ́ bị địch bao v}y, chị 

Tr}̀n Thị Út mƣu trí tỗ chƣ́c đƣa Nguyê̂n Văn Tăng v| Ba Tẻo 

tho{t khỏi hiệu may Quốc Anh. 

Đội 3 biệt động gồm 16 c{n bộ, chiến sĩ do Nguyê̂n Văn Lém 

(Bảy Lốp) chỉ huy tiến công Bộ Tƣ lệnh Hải quân S|i Gòn. Đội 

trƣỡng Nguyê̂n Văn Lém chỉ huy 3 chiến sĩ đi trên chiếc Simca; 

mũi thƣ ́hai do Mƣời Lợi v| Hai Quê ́chỉ huy, cùng 7 chiến sĩ đi trên 

chiếc xe Peugeot. 

Đội trƣỡng Bãy Lốp nhãy xuống tƣớc vû khí tên lính gác , to|n 

đội xông lên . Tỗ bộc phá đ{nh sập lô cốt đầu tiên , l|m hiệu lệnh cho 

to|n đ ội xung phong . Qu}n Sài Gòn trong trụ sỡ xông ra đánh trã 

quyết liệt . Lƣ̣c lƣợng hãi qu}n Sài Gòn ỡ dƣới sông dùng tiễu pháo 

20 ly và trọng liên 12,7 ly bắn lên dƣ̂ d ội. Đội 3 ngƣời trƣớc ngã , 

ngƣời sau lao tới , dùng bộc phá đánh s}̣p nhà trƣ̣c cũa đại đ ội công 

vụ hải qu}n . Địch huy đ ộng thêm lƣ̣c lƣợng v}y chặt lƣ̣c lƣợng giãi 

phóng. Đến 6 giờ sáng toàn đ ội hy sinh g}̀n hết , chỉ còn 2 đội viên 

(có 1 nƣ)̂ trỡ về đƣợc căn cƣ́ . Đội trƣỡng Bãy Lốp bị bắt và sau đó bị 

s{t hại . Đội 3 diệt 12 tên (có 2 qu}n cãnh Mŷ ), to|n đ ội hy sinh 14 

c{n bộ, chiến sî. 

Lƣ̣c lƣợng tiến công Tòa đại sứ Mỹ 1
 gồm 16 c{n b ộ, chiến sî

___________ 

1. Vê ̀tr}̣n đánh Tòa Đại sƣ́ Mỹ, kê ́hoạch ban đ}̀u dƣ̣ kiêń không đánh 

mục tiêu n|y. Tuy nhiên, ng|y 25-1-1968, khi đƣơc̣ giao nhiêṃ vụ cụ thễ 

đánh chiêḿ c{c mục tiêu ở S|i Gòn, Võ Văn Kiệt, Bí thƣ Khu ủy S|i Gòn- Gia 

Định ph{t hiêṇ thiêú mục tiêu Tòa Đại sƣ́ Mỹ, đâ đề nghị bô ̃ sung ngay. 

Do mục tiêu Tòa Đại sƣ́ Mỹ đƣơc̣ bô ̃sung v|o c}̣n ng|y nô ̃súng cho nên phải 

th|nh l}̣p c}́p tôć Đội biêṭ động 11, giao c{n bô ̣ biêṭ động Ngô Thanh V}n 

chỉ huy, chiêń đ}́u viên gôm̀ ph}̀n lơń l| c{n bô ̣ chiêń sĩ cơ quan Ban Chỉ 

huy Qu}n khu S|i Gòn - Gia Định. Tr}̀n Bạch Đằng x{c nh}̣n chi tiêt́ n|y. 
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Đội 11 do Ngô Th|nh V}n (Ba Đen) chỉ huy, di chuyễn bằng hai xe 

ôtô (1 xe du lịch Dauphin, 1 xe tải nhẹ Peugeot 304) xu}́t ph{t từ nh| 

59 Phan Thanh Giản (nay l| Điện Biên Phủ). 

Mỡ đ}̀u xung kích nỗ súng diệt lính Mỹ g{c ở cỗng chính đƣờng 

Thống Nh}́t (nay l| Lê Du}̃n), đồng thời dùng bộc ph{ đánh thủng 

một mảng lớn tƣờng lô cốt góc (Mạc Đînh Chi - Thống Nh}́t), tạo 

cƣ̃a mỡ đột nh}̣p. Một tỗ khống chê ́ cỗng chính, một tỗ khống chế 

cỗng hông (Mạc Đînh Chi), Ba Đen trƣ̣c tiếp chỉ huy xung kích 

chiếm t}̀ng trệt, bắt đƣợc một số lính Mỹ (giao cho tỗ Út Nhỏ {n 

ngƣ ̂cỗng dƣới giƣ)̂. Bị tiến công b}́t ngờ, qu}n Mỹ rối loạn, chống tra ̃

yếu. Mũi Ba Đen ph{t triễn lên đến t}̀ng ba, bắt thêm một số qu}n 

cảnh v| lính thủy đánh bộ Mỹ, thu một số súng đạn. 

Qua tín hiệu c}́p cƣ́u ph{t tƣ ̀Tòa Đại sƣ,́ một xe Jeep qu}n cảnh 

Mỹ chạy tới, nhƣng 2 lính Mỹ vƣ̀a nhảy xuống liền bị bắn gục. 

Tƣ ̀ 3-4 giờ s{ng, lƣ̣c lƣợng hô̂n hợp Mỹ - S|i Gòn đến phản 

kích, nhƣng không dám đ ột phá vào cỗng chính mà dùng hõa lƣ̣c 

mạnh tƣ ̀ cao ốc bắn xuống. Tỗ Ba Đen truy tìm Đại sƣ ́ Bunker, 

nhƣng không th|nh (Bunker đa ̂trốn đƣợc sang nh| tên trùm m}̣t vụ 

ở đƣờng Pasteur). Th}́y một phòng kiên cố (tƣỡng có Bunker trong 

đó), Ba Đen cho Vinh bắn một quả B.40, to|n bộ hồ sơ trong phòng  

bốc ch{y. Vinh hy sinh (vì có v}̣t chắn phía sau kh}̃u B.40). 

Tính đến 5 giờ s{ng, Đội 11 đa ̂ chiếm mục tiêu hơn 3 giờ, 

thƣơng vong qu{ nƣ̃a. Trƣ̣c thăng Sƣ đoàn kỵ binh không v}̣n 101 

đến nhƣng bị Đội 11 bắn mạnh, phải qu}̀n thảo, thăm dò, đến 8 giờ 

mới đỗ qu}n đƣợc v| đánh tƣ ̀s}n thƣợng xuống bằng hỏa lƣ̣c mạnh 

v| cả ch}́t độc hóa học. 

____________ 

 

Trong b|i Mâụ Thân - 30 năm nhìn lại, Tr}̀n Bạch Đằng ghi lại: “Mệnh lệnh của 

Bô ̣Chính trị nh}́n mạnh 2 mục tiêu m| ta phải gi|nh cho ky ̀đƣơc̣ với b}́t cƣ́ 

gi{ n|o l| Đại sƣ́ qu{n Mỹ v| Dinh Độc L}̣p, tiêu biêũ cho quyêǹ uy của Mỹ 

v| chính quyêǹ S|i Gòn”. Cuôc̣ tiến công và nôĩ dậy Mậu Thân 1968, Nxb. 

Qu}n đôị nh}n d}n, H| Nội, 1998, tr.105. 
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C{c chiến sĩ Út Nhỏ, Sơn, Văn đều bị thƣơng nhƣng v}̂n chiến 

đ}́u đến viên đạn cuối cùng v| hy sinh. Mạng l| chiến sĩ thƣ ́ 15 hy 

sinh sau khi bắn quả đạn B.40 (do v}̣t chắn phía sau qu{ g}̀n), đ}̃y lùi 

một đợt phản kích của qu}n Mỹ. 

Đến 9 giờ, Đội 11 chỉ còn Đội trƣỡng Ba Đen bị trọng thƣơng, rút 

xuống t}̀ng trệt bắn hết đạn, dùng đến thủ ph{o, nhƣng kiệt sƣ́c , 

ngã xuống, bị bắt. 
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Kết quả l| Đội 11 ho|n th|nh xu}́t sắc nhiệm vụ đánh chiếm Tòa 

Đại sƣ ́Mỹ tƣ ̀tầng trệt đến t}̀ng ba, giƣ ̂tr}̣n địa s{u giờ. Phía Mỹ đƣa 

tin: 5 binh sĩ Mỹ chết tại tr}̣n, 22 trọng thƣơng chết ở bệnh viện; số bị 

thƣơng lên tới 124 ngƣời. Đội 11 hy sinh tại chô̂ 15 ngƣời, chỉ còn 

Đội trƣỡng bị thƣơng nặng, bị bắt. 

Việc đánh Biệt khu Thủ đô, Tỗng nha Cảnh s{t, nh| lao Chí 

Hòa không thƣ̣c hiện đƣợc do nhiều nguyên nh}n nhƣ phối hợp các 

mũi Ph}n khu 2 - Ph}n khu 3 chƣa chặt, nhiều mũi xu}́t ph{t từ xa 

không h|nh qu}n kịp hoặc nƣ̃a đƣờng gặp đối phƣơng. 

Nhƣ v}̣y, lƣ̣c lƣợng đặc công biệt động đa ̂ đánh trúng 5 mục 

tiêu quan trọng nh}́t trong 9 mục tiêu nằm trong danh s{ch tiến 

công, có 2 mục tiêu giƣ ̂ đƣợc trong nhiều giờ. Tuy nhiên, c{c kế 

hoạch đƣa lƣ̣c lƣợng thanh niên, sinh viên, lƣ̣c lƣợng chuyên môn, c{c 

tiễu đoàn mũi nhọn v|o tiếp ứng đặc công biệt động chiếm giƣ ̂c{c 

mục tiêu, cũng nhƣ c{c kê ́hoạch “binh biến” ở Lƣ ̂đoàn dù 1, ở căn 

cƣ ́thủy qu}n lục chiến, ở một đơn vị thiết gi{p, ở căn cƣ ́Phù Đổng... 

đều không thƣ̣c hiện đƣợc. 

Giƣ̂a vòng v}y đối phƣơng đông g}́p v|i chục l}̀n gồm cả bộ 

binh, m{y bay, tăng - thiết gi{p..., 88 c{n bộ, chiến sĩ đặc công biệt 

động S|i Gòn với vũ khí nhẹ c}̀m tay đa ̂chiêń đ}́u đến viên đạn cuối 

cùng, 74 ngƣời hy sinh hoặc sa vào tay giặc trong tƣ thế “Quyết  tƣ ̃

cho Tỗ quốc quyết sinh”. 

Nhìn to|n cục chiêń trƣờng tỗng tiêń công v| nỗi d}ỵ lúc b}́y 

giờ, S|i Gòn chính l| “tr}ṇ địa quyêt́ chiến”1
 v| trên tr}ṇ địa đó, To| Đại 

sƣ ́Mỹ l| một trong nhƣ̂ng “điêm̃ quyêt́ chiến” quan trọng nh}́t. 

Nhƣ̂ng “caí chêt́ l|m nên lịch sƣ”̃ ở đ}y chính l| ý nghĩa vô gi{, t}̀m 

chiến lƣợc cũa nhƣ̂ng tr}̣n quyết chiến cũa biệt đ ộng Sài G òn.

___________ 

1. Nh| nghiên cƣ́u Tr}̀n Bạch Đằng viết: “Giã thƣ̃ M}̣u Th}n không 

diê̂n ra ở S|i Gòn thì bản th}n của cuộc tiến công đâ không bảo đãm ý 

nghĩa h|ng đ}̀u của nó v| t{c động dƣ́t kho{t th}́p hơn nhƣ c{i đâ có” - Mậu 

Thân, cuộc diê̂n tập chiến lƣợc... (Tạp chí Lịch sƣ̃ Quân sƣ̣, Bô ̣ Quốc phòng, 

sô ́12 th{ng 2-1998). 
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Nói riêng vê ̀ cuộc tiến công v|o To| Đại sƣ ́ Mỹ, Dave Richard 

Palmer, t{c giả cuốn s{ch Summons of the Trumpet (Tiếng kèn gọi 

qu}n) viết: “Nhiệm vụ của họ l| xông v|o sƣ ́qu{n Mỹ. L|m đƣợc gì ở 

bên trong sƣ ́ qu{n không quan trọng; m| mục đích l| phải xông  

v|o đƣợc nơi đó đánh một đòn tƣợng trƣng cho to|n bộ cuộc tỗng tiến 

công... Họ đa ̂th|nh công hết sƣ́c to lớn”1. 

Theo hâng tin AP , v|o khoảng 7 giờ 20 phút, lúc lực lƣợng Sƣ 

đoàn kỵ binh không v}ṇ 101 Mỹ chƣa đỗ qu}n đƣợc xuống nóc 

Tòa Đại sƣ ́Mỹ, tin điện của ký giả Peter Arnett tƣ ̀“hiện trƣờng” đâ 

vê ̀tới New York: “Việt cộng đa ̂chiếm bên trong Tòa Đại sƣ́”. 

Palmer viết tiếp: “Tƣ ̀ duy nh}́t để mô tả phản ứng (ở Mỹ) 

ngay lúc đó là “kinh hoàng” ... không thễ tin đƣợc ... một cuộc chiến 

tranh đƣợc b{o c{o l| đang thắng giờ đ}y đang nghiêng ngả trong  

tình thê ́nguy kịch”2. 

Tờ Daily News Washington đăng xâ lu}̣n với nhan đề : “Chúng ta 

trƣớc đây ở đâu? Chúng ta hiện nay đang ở đâu?”. Kèm theo l| bƣ́c 

biếm họa Westmoreland đụng đ}̀u với một chiến sĩ giải phóng ở 

một góc nh| có biễn đề: “Sƣ ́ qu{n Mỹ - S|i Gòn”, nhƣ̂ng ngôi sao 

c}́p Tƣớng b}̣t khỏi c}̀u vai {o, súng của Tƣớng chúc xuống đ}́t, còn 

súng của chiến sĩ giải phóng thì chĩa v|o bụng Tƣớng, phụ đề của 

bƣ́c biếm họa l|: “Chúng ta đa ̂đi qua chô̂ ngoặt! Tƣớng West ạ...”3. 

Trong cuốn TET xu}́t bãn tại New York , nh| b{o Mỹ Don 

Oberdorfer đa ̂ d|nh hẵn chƣơng I nói vê ̀ tr}̣n đánh n|y: “Tuy l| 

một tr}̣n đánh nhỏ vê ̀ số ngƣời tham gia, nhƣng đâ kích động 

mạnh công chúng Mỹ vê ̀ chính trị v| t}m lý: Sƣ ́ qu{n Mỹ, nơi 

ngọn cờ sao v| vạch chính thƣ́c cắm trên lãnh thỗ Việt Nam l| 

điễm tƣợng trƣng cho mọi cố gắng và quyền lƣ̣c Mŷ làm cho ngƣời 

ta nghî rằng các lƣ̣c lƣợng c ộng sãn mạnh hơn nhiều so với

___________ 

1, 2. Dave Richard Palmer: Summons of the Trumpet, Sđd, tr. 238, 240. 

3. Tr}̀n Ph}́n Ch}́n: Lịch sƣ̃ lƣ̣c lƣợng vũ trang Thành phô ́ Hô ̀Chí Minh, 

Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1998, tr. 130. 
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mƣ́c m| Chính phủ Mỹ mô tả... V| nhƣ v}̣y chiến tranh còn bao l}u 

mới kết thúc”1. 

Ngay đêm 31-1-1968, mỡ m|n đợt I, chính quyền S|i Gòn đâ 

đƣa một số c{n bộ của Khu ủy S|i Gòn - Gia Định bị chúng bắt 

gồm Lê Thị Riêng2, Tr}̀n Văn Kiễu v| Phùng Ngọc Anh ra đƣờng 

Hồng B|ng thủ tiêu. 

S{ng mồng ba Tết, chính quyền S|i Gòn ph{t hiện đƣợc tiệm 

phỡ Bình, nơi đặt Sỡ chỉ huy tiền phƣơng Ph}n khu 6, bắt cả gia 

đình Ngô Toại (chủ nh| cơ sỡ c{ch mạng), sau khi Bộ Chỉ huy 

Ph}n khu đa ̂di chuyễn. 

Hiệp đồng với c{c mũi biệt động nội th|nh, c{c tiễu đoàn mũi 

nhọn, c{c trung đoàn thọc s}u đều xu}́t kích v|o giờ quy định: 

Trên hƣớng Phân khu 1: 

Tiễu đoàn 2 Gò Môn cùng m ột bộ ph}̣n Tiễu đoàn 4 đặc công 

(đều thuộc Trung đoàn Quyết Thắng ) phối hợp Đ ội 6, tiến công vào 

cỗng phía bắ c Bộ Tỗng tham mƣu , lọt đƣợc v|o bên trong lúc 7 giờ 

s{ng, chiếm đƣợc m ột số công sƣ̣ và súng đại liên , bắt 1 tù binh . 

Phía ngo|i , một tỗ sƣ̃ dụng m ột l}̀u ỡ đƣờng Vô Di Nguy tỗ chƣ́c 

hỏa điểm trên cao , phối hợp mûi bên trong đá nh qu}n phãn kích với 

lƣ̣c lƣợng đông hơn hàng chục l}̀n (dù, thủy qu}n lục chiến ...), 

giằng co với chúng suốt 2 ng|y đêm , thƣơng vong nhiều (khi rút ra 

đơn vị còn 28 ngƣời). 

Tiễu đoàn 1 Quyết Thắng đánh chiếm trại pháo binh Cỗ  Loa, 

trại thiết gi{p Phù Đổng , tiếp tục phát triễn đến xƣỡng qu}n cụ 

80, Đại đ ội 80 tiếp v}̣n truyền tin , căn cƣ́ 10 tồn trƣ̂ qu}n trang ... 

đánh tan tiễu đoàn bão vệ hai căn cƣ́ Cỗ Loa , Phù Đổng , ph{ hủy

___________ 

1. Don Oberdorfer: Tet, Nxb. Doubleday & Company, Inc, Garden City, 

New York, 1971, tr. 7-15. 

2. Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại Bạc Liêu, tham gia c{ch mạng năm 

1945. Bị sa v|o tay giặc (th{ng 5-1967), chúng tra tấn dã man , chị luôn giữ 

th{i độ hiên ngang . Trƣớc khi bị bắn , chị hô to : “Đã đão b è lũ Mỹ -Thiệu- 

Kỳ”, “Hô ̀Chí Minh muôn năm”, “Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng muôn năm”. 
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nhiều xe ph{o, diệt nhiều qu}n S|i Gòn, trong số đó có 2 trung t{ chỉ 

huy hai trại, 1 thiếu t{, 1 đại úy, bắn rơi 7 trƣ̣c thăng, 1 m{y bay  

trinh s{t L.19. Đơn vị trụ đƣợc một tu}̀n, đánh phản kích r}́t ác liệt, 

diệt v| l|m bị thƣơng thêm g}̀n 100 tên, bắn ch{y 5 xe tăng và  xe 

M.113... 

Một bộ ph}̣n của Sƣ đoàn 9 chủ lƣ̣c Miền tiến công trung t}m 

hu}́n luyện Quang Trung v| vùng phụ c}̣n. 

Trên hƣớng Phân khu 3: 

C{c tiễu đoàn mũi nhọn hình th|nh ba c{nh tiến v|o S|i Gòn, nỗ 

súng v|o ng|y 1-2 (ch}̣m một ng|y): 

- C{nh 1: Tiễu đoàn 2 Long An v|o đến Lò Gốm, Phú Định 

ph{t triễn theo đƣờng H}̣u Giang, Th{p Mƣời đến Chợ Thiếc. 

- C{nh 2: Tiễu đoàn 1 Long An + Tiễu đoàn Phú Lợi 2 thọc v|o 

qu}̣n 8, định đánh Tỗng nha Cảnh s{t, nhƣng bị chặn ở c}̀u Nhị  

Thiên Đƣờng. Tiễu đoàn 1 đánh phản kích ở c{c phƣờng Bến Đá , 

H|ng Th{i. Tiễu đoàn Phú Lợi lùi ra Đa Phƣớc giƣ ̂ phía sau cho 

Tiễu đoàn 1 Long An. 

- C{nh 3: Tiễu đoàn 5 Nh| Bè định đến Bộ Tƣ lệnh Hải qu}n, 

nhƣng bị chặn ở T}n Quy. 

Bộ Chỉ huy Tiền phƣơng Nam đi cùng B ộ Chỉ huy Ph}n khu 3 

tiến đến Qu}̣n 6 trụ ở Phú Định , một bộ ph}̣n thọc s}u gồm m ột 

đội đặc công và m ột bộ ph}̣n Tiễu đoàn 2 đi cùng vƣợt bến  Lê 

Quang Liêm , tiến đƣợc đến khu vƣ̣c Chợ Thiếc . Tại khu vực 

Nguyê̂n Kim - T}n Phƣớc , 12 chiến sî an ninh chiến đ}́u vô cùng 

dũng cảm giữa vòng v}y qu}n đối phƣơng đến viên đạn cuối 

cùng, diệt nhiều tên và 10 xe, có cả xe thiết gi{p . Không trỡ lại 

đƣợc Qu}̣n 6, bộ ph}̣n thọc s}u cũa B ộ Chỉ huy Tiền phƣơng Nam 

cùng lực lƣợng Ph}n khu 2 trụ ở Chợ Thiếc rồi luồn ra vùng ven 

Phú L}m , An Lạc . 

Đến ngày 12-2, c{c tiểu đo|n Ph}n khu 3 rút ra vùng ven , bị 

tỗn th}́t nhiều (không tham gia cao điễm 2 đƣợc), Tiễu đoàn Đồng 

Nai Ph}n khu 3 tiến công thị xâ T}n An nhƣng chĩ đánh đƣợc ỡ 

ven thị xâ . 
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Trên hƣớng Phân khu 2: 

Không có hiệu lệnh ph{o ĐKB nỗ ở S}n bay T}n Sơn Nh}́t nhƣ kế 

hoạch; chờ 15 phút, Ban Chỉ huy c{nh 1 Ph}n khu 2 quyết định bắn 8 

quả cối 82 ly l|m hiệu lệnh. 

- C{nh 1: Tiễu đoàn 16 đánh chiếm đƣợc 2 lô cốt án ngƣ̂ phía 

t}y s}n bay , tiến vào cách đƣờng băng khoãng 400 mét thì bị 

đ}̃y lùi (địch có 2 xe tăng M.48, một đại đ ội qu}n dù ), rút ra cầu 

Tham Lƣơng. 

- C{nh 2: Tiễu đoàn 267 không đến đƣợc Bộ Tỗng tham mƣu, lùi 

trỡ ra khu vƣ̣c c}̀u Tham Lƣơng. 

Ở khu vƣ̣c Tham Lƣơng - xƣỡng dệt Vinatexco, 4 tiễu đoàn (267, 

269, 16, 12 đặc công) liên tục đánh phản kích, diệt đƣợc một số 

qu}n S|i Gòn, một số xe, nhƣng bị thiệt hại 50% qu}n số, 60% vũ khí, 

riêng Tiễu đoàn 16 m}́t sƣ́c chiến đ}́u. 

- C{nh 3: Tiễu đoàn 6 Bình T}n thọc v|o qu}̣n 5, chiếm trƣờng 

đua Phú Thọ, ph{t triển theo đƣờng Trần Quốc Toản (nay là Đƣờng 3 

th{ng 2), B| Hạt, Nguyê̂n L}m, Nguyê̂n Kim, Nguyê̂n Tri Phƣơng, 

định tiến đến Biệt khu Thủ đô nhƣng đụng lƣ̣c lƣợng lớn cũa địch (có 

xe tăng, m{y bay) chiến đ}́u quyết liệt một ng|y, tỗn th}́t nhiều, nên 

đêm 31-1 rút. Trong quá trình chiến đ}́u , Tiễu đoàn trƣỡng Lê Minh 

Xu}n cùng tiễu đội vũ trang thuộc Bộ Tƣ lệnh Tiền phƣơng Nam 

phối hợp với c{n bộ tại chô̂ ph{t động qu}̀n  chúng. Trên to|n 

qu}̣n 6 có g}̀n 1.000 thanh niên xin gia nh}̣p qu}n Giải phóng. Sau 

khi Tiễu đoàn 6 rút, nhiều bộ ph}̣n Ph}n khu 2, Ph}n khu 3 còn ở 

lại hoạt động ở khu vƣ̣c đƣờng Sƣ Vạn Hạnh, Nguyê̂n Duy Dƣơng, 

Nguyê̂n Tri Phƣơng. 

 Hƣớng Phân khu 4 và Phân khu 5: 

2 giờ s{ng 31-1, Tiễu đoàn 3 Dĩ An đánh chiếm chi khu cảnh s{t 

H|ng Xanh, sau đó liên tục đánh qu}n S|i Gòn (Tiễu đoàn 30 biệt 

động qu}n), phản kích ở khu vƣ̣c H|ng Xanh - C}̀u Sơn, đến19 giờ 

ng|y 1-2 phải rút, không đến đƣợc mục tiêu Đài Ph{t thanh với Tòa 

Đại sƣ ́Mỹ nhƣ kê ́hoạch. 
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Tiễu đoàn 4 Thủ Đức tiến công c}̀u Xa Lộ, không ph{ đƣợc 

c}̀u; hô̂ trợ lƣ̣c lƣợng du kích đánh chiếm 2 bót, đánh phản kích ở 

khu vƣ̣c Bình Quới T}y. Chiến sĩ Lý Hùng dùng B.40 diệt 5 xe tăng 

v| xe bọc thép. 

Đoàn 10 Rƣ̀ng S{c đánh chìm 1 t|u qu}n sƣ ̣ trọng tải 10.000 t}́n 

trên sông Lòng T|u, bắn rơi 3 m{y bay. 

Nhìn chung, c{c tiêũ đoaǹ mũi nhọn của c{c ph}n khu chiêń đ}́u r}́t 

dũng cảm, có nhƣ̂ng mũi thọc r}́t s}u nhƣ mũi Ph}n khu 3, một số 

mũi Ph}n khu 2, diệt đƣợc nhiều qu}n S|i Gòn. Bộ Chỉ huy Tiền 

phƣơng Nam tiến v|o v| trụ ở qu}̣n 6 để chỉ huy chiến dịch suốt hơn 

10 ng|y đ}̀u của đợt I. Tuy nhiên, c{c tiễu đoàn mũi nhọn đều không 

thƣ̣c hiện đƣợc nhiệm vụ tiếp ứng lƣ̣c lƣợng biệt động ở c{c mục tiêu 

trọng yếu trong nội th|nh. 

Lƣ̣c lƣợng tại chô̂ nội th|nh tích cƣ̣c phối hợp, phục vụ lƣ̣c 

lƣợng ngo|i v|o. H|ng trăm thanh niên đeo băng đõ trên c{nh 

tay, hăng h{i d}̂n đƣờng cho bộ đội tiến công địch trong th|nh 

phố. Lƣ̣c lƣợng vũ trang qu}̣n 7 chiếm bến Nguyê̂n Duy v| huy 

động ghe xuồng của đồng b|o để đƣa bộ đội qua Kênh Đôi, tiến s}u 

v|o th|nh phố. Có nhƣ̂ng nƣ ̂ tƣ ̣vê ̣đánh giỏi nhƣ chị T{m Gờ một 

mình diệt 5 {c ôn ở phƣờng Rạch C{t, chị Hiếu công nh}n hâng 

rƣợu Bình T}y chỉ có một tay, đâ dùng súng ngắn diệt 2 {c ôn ở c}̀u 

số 3 phƣờng Bình Đông... 

Sau 14 ng|y chiến đ}́u cƣ̣c kỳ anh dũng, đến ng|y 12-2-1968, c{c 

lƣ̣c lƣợng tƣ ̀ngo|i v|o chiến đ}́u ở nội th|nh l}̀n lƣợt rút ra ngoại ô, 

kết thúc cao điễm 1 đợt I. 

Trên vùng ven v| trung tuyến, c{c đơn vị chủ lƣ̣c Miền v| lƣ̣c 

lƣợng tại chô̂ l|m nhiệm vụ, kềm chê ́ đối phƣơng, hô̂ trợ phía 

trƣớc. Tiễu đoàn 5 ph{o ĐKB của Miền v| Tiễu đoàn 8 ph{o ph}n khu 

ph{o kích c{c căn cƣ ́Đồng Dù, T}n Sơn Nh}́t, th|nh Tuy Hạ... 

C{c đơn vị chủ lực Miền - Sƣ đoàn 9, Sƣ đoàn 7, Trung đoàn 88 

l|m nhiệm  vụ kềm chế c{c sƣ đo|n b ộ binh 1, 25 Mỹ, Sƣ đoàn 5 S|i 

Gòn trên vòng cung bắc S|i Gòn ; đánh phãn kích và tiến công 

nhiều mục tiêu (trong đó có căn cƣ́ Đồng Dù cũa Sƣ đoàn
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25 Mỹ), tiêu diệt nhiều sinh lƣ̣c, m{y bay v| xe tăng, riêng m{y bay: 

diệt 70 chiếc, vê ̀sinh lƣ̣c: có 1 tiễu đoàn Mỹ bị đánh thiệt hại nặng ở 

Phú Gi{o. 

Tiễu đoàn 16 sau khi tiến công S}n bay T}n Sơn Nh}́t không 

th|nh, lùi ra củng cố v| đánh phản kích ở ven đô bắc S|i Gòn. 

Lƣ̣c lƣợng tại chô̂ c{c huyện ven đô tiêu diệt, bƣ́c rút bƣ́c 

h|ng nhiều đồn bót, l|m chủ tƣ̀ng đoạn lộ giao thông. Lƣ̣c lƣợng du 

kích ven đô ph{t triễn nhảy vọt, thanh niên hăng h{i tòng qu}n. 

Ở Đức Hòa, Ph}n khu 2 chủ trƣơng th|nh l}̣p thêm Tiễu đoàn  

267B, trong hai ng|y huyện đa ̂cung c}́p đũ qu}n số. Đồng b|o vùng 

ven và nông thôn ngoại thành đào h}̀m nuôi chiến thƣơng trong nh|. 

Có nh| nuôi tƣ ̀ 3-5 c{n bộ, chiến sĩ. Đồng b|o Trảng  B|ng (T}y 

Ninh), Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, Nh| Bè (S|i Gòn - Gia Định), L{i 

Thiêu (Bình Dƣơng), Long Th|nh (Biên Hòa)... tỗ chƣ́c tƣ̀ng nhóm 2-3 

ngƣời len lỏi v|o vùng chiến sƣ ̣ trong nội thành  tiếp tê ́ cơm nƣớc 

cho bộ đội. 

Do bị tiến công đồng loạt ỡ Sà i Gòn và h}̀u hết đô thị ỡ miền 

Nam nên tƣ ̀ven đô đến nông thôn xa, chính quyền S|i Gòn ở cơ sỡ 

bị tan rã hoặc tê liệt, khả năng mỡ rộng vùng giải phóng r}́t lớn . 

Tuy nhiên, trong chỉ đạo lúc b}́y giờ h}̀u nhƣ chỉ t}̣p trung dồn ra 

phía trƣớc đánh v|o đô thị với yêu c}̀u cao nh}́t, cho nên kế hoạch 

củng cố phía sau, mỡ rộng vùng giải phóng nông thôn h}̀u nhƣ chỉ 

có trên văn bản, không có phƣơng {n h|nh động cụ thể. C{c vùng 

mới giải phóng, th}̣m chí cả vùng giải phóng cũ đứng trƣớc nguy 

cơ bị địch chiếm lại hoặc l}́n chiếm. 

Bị đòn đ{nh bất ngờ , đồng loạt , đặc biệt là đòn tiến công “thũ 

đô”, Mỹ v| chính quyền S|i Gòn cho{ng v{ng , nhƣng với qu}n 

đông , trang bị hùng h}̣u, lại ph{t hiện lực lƣợng tiến công đô thị 

của qu}n giải phóng rất hạn chế , chúng kịp thời tổ chức lực lƣợng 

phản kích , ra qu}n (tƣ̀ ngày 5-2-1968) trong khi cao điễm 1 còn 

tiếp diê̂n . 

Tại khu vƣ̣c S|i Gòn - Gia Định, với lƣ̣c lƣợng trên 10.000 qu}n 

Mỹ, qu}n Sài Gòn (chiếm 70-75 tiễu đoàn trong số 300 tiễu đoàn
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Mỹ, “đồng minh”, chủ lƣ̣c S|i Gòn trên to|n miền Nam), qu}n S|i 

Gòn mỡ chiến dịch “Tr}̀n Hƣng Đạo” do Tỗng Tham mƣu trƣỡng 

Cao Văn Viên trƣc̣ tiếp chỉ huy nhằm giải tỏa “thũ đô”, ph}n chia 

tr{ch nhiệm trên c{c khu vƣ̣c A, B, C, D, E, F1
 cho c{c lƣ̣c lƣợng dù, 

thủy qu}n lục chiến, cảnh s{t v| cảnh s{t dã chiến, biệt động qu}n, 

Bộ Tỗng tham mƣu. Qu}n Mỹ, ngo|i 7 tiễu đoàn phụ tr{ch khu vƣ̣c 

F (phía nam Kinh Đôi v| t}y Phú Thọ Hòa) đặt dƣới sƣ̣ chĩ huy của 

Bộ Chỉ huy Mỹ CMC (Capital Military Command), còn trên  4 tiễu 

đoàn v| 1 chiến đoàn l|m nhiệm vụ vòng ngo|i2. Yêu c}̀u  chung 

trƣớc mắt của qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn l| giải tỏa, đ}̃y qu}n  Giải 

phóng ra xa đô thị, gơ̂ d}̀n thê ́ uy hiếp ở c{c địa b|n chiến lƣợc. 

Chúng vƣ̀a c|n quét vƣ̀a bắt lính: ngay trong chiến dịch  tại S|i 

Gòn v| phụ c}̣n chúng đa ̂bắt đƣợc 60.000 thanh niên. 

Qu}n Sài Gòn luồn đƣợc vào nhiều bàn đạp , h}̣u cƣ́ cũa cách 

mạng . Chiến sƣ̣ ác liệt diê̂n ra ỡ ven đô , nông thôn ngoại thành . 

C{c lực lƣợng vũ trang giải phóng vừa phải tích cực đ{nh phản 

kích vừa phải l|m nhiệ m vụ chũ yếu là chu}̃n bị vào cao điễm 2, 

do đó tuy có g}y nhiều thiệt hại cho địch , nhƣng bãn th}n cûng 

bị tổn thất . 

• Mặt trận vành đai khu trọng điễm 

Tại Biên Hòa , lúc 0 giờ ngày 31-1-1968 (đêm mồng 1 rạng 

mồng 2 Tết M}̣ u Th}n 1968), Trung đoàn pháo ĐKB tƣ̀ Hiếu Liêm 

bắn vào s}n bay Biên Hòa , mỡ màn cho cu ộc tiến công cũa các đơn 

vị qu}n Giải phóng trên to|n tỉnh . Sƣ đoàn 5 chủ lực Miền

___________ 

1. A= T}n Sơn Nh}́t; B= Bình Hòa - Gia Định - Thủ Đức; C= c{c qu}̣n 1, 3, 

4, 8; D = qu}̣n 7, t}y nam S|i Gòn; E= Bô ̣Tỗng tham mƣu v| Phú Nhuận ; 

F= v|nh đai ngo|i. 

2. B{o c{o lúc b}́y giơ,̀ ở vòng ngo|i qu}n Giải phóng đâ đánh thiệt hại 

nặng 1 tiễu đoàn Mỹ (ở nh{nh lô ̣13 L{i Thiêu, Gò V}́p), 1 tiễu đoàn dù  S|i 

Gòn (ở Hóc Môn). Riêng Tiễu đoàn Phú Lợi diệt, l|m bị thƣơng 50 tên Mỹ. 

Ở xã Vĩnh Lộc, bộ đội v| c{c lƣ̣c lƣợng tại chô ̂ diệt v| l|m bị  thƣơng g}̀n 

200 tên Mỹ, diệt v| l|m hỏng 5 xe tăng, bắn rơi 3 m{y bay. 
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cùng đặc công v| c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang địa phƣơng tiến công s}n bay 

Biên Hòa, Tỗng kho Long Bình, Bộ Chỉ huy dã chiến 2 của Mỹ. Tại 

s}n bay Biên Hòa, một đại đội qu}n Giải phóng hy sinh g}̀n hết 

trong tr}̣n đánh ác liệt này . S{ng ng|y 1-2-1968, c{c chiến sĩ  Tiễu 

đoàn 2 đặc công U1 t}́n công khu Long Bình, ph{ hủy 127 kho chƣ́a 

bom đạn của Mỹ, g}y nỗ v| ch{y suốt m}́y ng|y liền. Tình huống 

chung ở Biên Hòa l| qu}n Giải phóng tiến kh{ s}u vào nhiều khu 

vƣ̣c s|o huyệt địch, trụ lại 1 ng|y đêm, nhƣng qu}n Mŷ luồn ra phía 

ngo|i, phản kích sau lƣng c{c đơn vị qu}n Giải phóng , chiến sƣ ̣

diê̂n ra {c liệt, cả hai phía đều tỗn th}́t nặng1. 

Ở c{c huyện của Biên Hòa nhƣ Trảng Bom, Vĩnh Cƣ̃u, Long 

Th|nh, Nhơn Trạch, c{c lƣ̣c lƣợng tiến công chủ yếu l| bộ đội địa 

phƣơng v| du kích, nhƣng đa ̂ l|m chủ đƣợc nhiều thị tr}́n, yếu 

khu với mƣ́c độ kh{c nhau, g}y nhiều thiệt hại cho địch, tạo điều 

kiện cho nh}n d}n nỗi d}̣y ph{ kềm, nhƣ ở thị tr}́n Vĩnh Cƣ̃u l|m chủ 

3 ng|y đêm (diệt 14 xe tăng, 80 tên Mỹ), ở ngã ba D}̀u Gi}y, đồn 

điền cao su Bình Sơn, thị tr}́n Nhơn Trạch... 

Ở Long Kh{nh, Tiễu đoàn 440 tăng cƣờng cùng lƣ̣c lƣợng địa 

phƣơng tiến công tiễu khu Long Kh{nh v| đánh phản kích r}́t {c liệt 

(có hơn 100 xe tăng Mỹ tƣ ̀căn cƣ ́Suối R}m xuống), diệt đƣợc 12 xe 

tăng, nhiều sinh lƣ̣c địch, trụ trong thị xã 1 ng|y. 

Tại B| Rịa - Vũng T|u, Tiễu đoàn 445 qu}n Giải phóng (của 

tỉnh) tiến công Tỉnh đoàn Bảo an, đánh chiếm Ty cảnh s{t, Khu cƣ xá 

cố v}́n Mỹ. Ở c{c nơi kh{c, lƣ̣c lƣợng vũ trang giải phóng hô̂ trợ  

tiến công v| nỗi d}̣y của qu}n d}n địa phƣơng Long Điền - Đất 

Đõ, Định Qu{n, Ch}u Đức... 

___________ 

1. Theo b{o c{o tƣ̀ phía kh{ng chiến lúc b}́y giơ:̀ 

- Phía đối phƣơng: qu}n Mỹ, S|i Gòn thƣơng vong khoảng 5.000 tên, 

120 m{y bay bị ph{ hủy hƣ hỏng, 127 kho bom đạn bị hủy diệt. 

- Phía qu}n Giải phóng: sô ́ thƣơng vong tƣơng đƣơng phía Mỹ – S|i 

Gòn, trong đó 1 đại đội hy sinh g}̀n hết ỡ góc s}n bay Biên  Hòa (chỉ còn 1 

ngƣời). Tiễu đoàn 2 đặc công m}́t sƣ́c chiến đ}́u (trong tr}̣n tiến công căn 

cƣ́ Bô ̣Tƣ lệnh dã chiến 2 của Mỹ). 
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Tại Thủ D}̀u Một (Bình Dƣơng), c{c đơn vị của Tiễu đoàn Phú Lợi 

cùng biệt động thị xã đánh v|o Th|nh công binh, Tòa h|nh chính 

tỉnh v| c{c mục tiêu kh{c. Lƣ̣c lƣợng địa phƣơng đồng loạt tiến công 

qu}n S|i Gòn ở Bến C{t, T}n Uyên, D}̀u Tiếng. 

Tại Bình Long, c{c mũi tiêń công của qu}n Giải phóng t}p̣ trung 

đánh v|o thị xã An Lộc, chiêḿ giƣ ̂v| l|m chủ phía băć An Lộc. C{c 

vị trí quan trọng của địch nhƣ Dinh Tỉnh trƣỡng, cƣ ́điêm̃ của qu}n 

T}n T}y Lan, cƣ ́điêm̃ Técních, Tòa h|nh chính, Trại giam v| Ty cảnh 

s{t cũng đồng loạt bị tiêń công. S{ng ng|y 31-1-1968, qu}n Sài Gòn 

phản kích, cuộc chiêń giằng co, hai bên gi|nh nhau tƣ̀ng góc phố, 

tƣ̀ng căn nh|. Phối hợp với mũi vũ trang nh}n d}n c{c ấp, c{c l|ng sỡ 

nỗi d}ỵ cùng du kích diêṭ {c gi|nh quyêǹ l|m chủ. 

Tại Phƣớc Long , Tiễu đoàn 186 của tỉnh tiến công thị trấn Phƣớc  

Bình, l|m chủ khu phố Kiến Thiết trong hai ng|y. 

Tại T}y Ninh, c{c Tiễu đoàn 14, 16 v| c{c đơn vị Đại đội 5, đặc 

công công binh, biệt động tƣ ̀nhiều hƣớng tiến công c{c vị trí qu}n  

S|i Gòn ở thị xã nhƣ khu vƣ̣c USOM của cố v}́n Mỹ, tiễu khu T}y 

Ninh, trại giam. Qu}̀n chúng khu vƣ̣c Tòa th{nh, Trảng B|ng , Gò 

D}̀u nỗi d}̣y diệt {c, ph{ kềm. 

Nhìn chung, chiến trƣờng vành đai khu trọng điễm (miền Đông 

Nam Bộ) ph{t triễn đúng kê ́ hoạch, chiến sƣ ̣ {c liệt nh}́t l| ở  Biên 

Hòa, Bình Long. 

Trên chiến trƣờng Khu Cƣ̣c Nam Trung Bộ, kê ́hoạch đợt I l| tập 

trung “dƣ́t điễm” hai thị xã Phan Thiết, Đà Lạt. Tuy nhiên, yêu c}̀u 

đó vƣợt khả năng thƣ̣c tê.́ Qu}n giải phóng chỉ chiếm một ph}̀n hoặc 

bao v}y, {p s{t mục tiêu, rồi trụ lại đánh phản kích. Mặc dù v}̣y, 

cuộc tiến công đa ̂diê̂n ra đồng loạt. Ở Phan Thiết, nhiều đơn vị trụ 

đƣợc ở nội ô tƣ ̀4 đến 7 ng|y, diệt nhiều tên Mỹ, xe tăng, m{y bay. 

Chính quyền S|i Gòn thƣ̀a nh}̣n: “Bình Thu}̣n là  một trong nhƣ̂ng 

trọng điễm bị thiệt hại nặng nê ̀ở miền Nam”. 

• Mặt trận Trung Nam Bộ 

Đêm 30 rạng 31-1-1968, to|n Khu Trung Nam B ộ đồng loạt  

nỗ súng . 
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Tại Mỹ Tho , trọng điểm 1 của Khu , 1 giờ sáng 31-1-1968, qu}n 

Giải phóng bắn 12 quả đạn cối 82 v|o c{c mục tiêu tiến công 

(theo dƣ̣ kiến bắn 1.200 quả nhƣng không thự c hiện đƣợc ). Cùng 

lúc đó lực lƣợng chiến đo|n 1 v| 2 chủ lực Khu cùng 5 đội biệt 

động thành phố Mŷ Tho , lƣ̣c lƣợng vû trang địa phƣơng đồng 

loạt tiến công c{c mục tiêu chủ yếu trong th|nh phố . Qu}n Sài 

Gòn cho xe M .113 ra chốt chặn nhiều nơi v| điều đ ộng một số 

đơn vị thu ộc các Sƣ đoàn 7, 9 qu}n Sài Gòn vào n ội ô Mŷ Tho đễ 

phòng thủ . Chúng cũng tăng cƣờng nhiều m{y bay ném bom v| 

xe thiết giáp hô̂ trợ cho việc phòng giƣ̂ thành phố Mŷ Tho . Chiến  

sƣ̣ diê̂n ra ác liệt tƣ̀ sáng 1-2-1968 đến chiều 3-2-1968. Qu}n Sài 

Gòn tập trung ph{o hạm v| m{y bay bắn ph{ , ném bom hủy diệt , 

trƣ̣c thăng rãi xăng đốt cháy cã khu vƣ̣c tƣ̀ Giếng Nƣớc đến ngâ 

ba Trung Lƣơng - nơi lƣ̣c lƣợng giã i phóng đang chiếm giƣ̂ . Hơn 

100 căn nhà bị thiêu rụi , hơn 300 ngƣời chết , hơn 1.000 ngƣời bị 

thƣơng . C{c tiểu đo|n qu}n Giải phóng bị thiệt hại nặng phải rút 

ra vùng ven 21.  

Cùng với tiến công qu}n sƣ,̣ h|ng ng|n qu}̀n chúng c{c vùng 

nông thôn kéo v|o th|nh phố, h|ng trăm đồng b|o tại chô̂ nỗi d}̣y đ}́u 

tranh trƣ̣c diện với qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn. Ở Đạo Thạnh, Mỹ 

Phong (Mỹ Tho), qu}̀n chúng bao v}y, bƣ́c h|ng đồn Mỹ An, bao 

v}y h}̣u cƣ ́Tiễu đoàn 72 ph{o binh, kêu gọi binh lính S|i Gòn đầu  

h|ng quay vê ̀với nh}n d}n. Qu}̀n chúng xã Trung An bao v}y bƣ́c 

h|ng 1 đồn, diệt 2 đồn, bƣ́c rút 3 đồn, thu 23 súng c{c loại. Qu}̀n 

chúng c{c khu 1, 4, Đạo Thạnh, T}n Mỹ Ch{nh (Mỹ Tho) nỗi d}̣y 

phối hợp lƣ̣c lƣợng vũ trang ph{ hủy hê ̣ thống ấp t}n  sinh, giải 

phóng 2 xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong2. 

Đễ phục vụ tỗng công kích - tỗng khỡi nghîa , chỉ tính riêng 

huyện Ch}u Thành (Mỹ Tho ) d}n công đâ lên đƣờng 10.000 lƣợt 

ngƣời, huy động 500 ghe, xuồng máy ; huyện Cai L}̣y huy đ ộng 

___________ 

1, 2. Xem: Khu 8 - Trung Nam Bộ kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc (1954-

1975), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2001, tr.45, 452. 
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một lúc 5.000 d}n công cùng 500 ghe, xuồng (riêng xã Mỹ Hạnh 

Đông có 1.000 d}n công v| 400 xuồng bơi, 100 ghe m{y...). 

Tại Gò Công , mục tiêu l| đ{nh thiệt hại nặng Tiểu khu , Tỉnh 

đoàn Bão an , Dinh Tĩnh trƣỡng , ph{ kh{m Gò Công giải tho{t tù 

chính trị v| đồng b|o , cắt giao thông , diệt đồn , ph{ cầu l ộ 24, lộ 5, 

chặn qu}n chi viện cho Mŷ Tho và Sài Gòn ... Đêm 5-2-1968, lƣ̣c 

lƣợng ba mûi t}́n công vƣợt  qua nhiều khó khăn đễ thƣ̣c hiện 

đánh chiếm các mục tiêu , ph{ kh{m giải tho{t 200 tù chính trị , 

không vào đƣợc Dinh Tĩnh trƣỡng , nhƣng Tĩnh trƣỡng Gò Công 

v}̂n phãi chạy sang bệnh viện đóng giã bệnh nh}n đễ tránh bị 

ph{t h iện. 

Tại Bến Tre (trọng điểm 2 của Khu Trung Nam B ộ), cụm hỏa 

lƣ̣c cũa qu}n Giãi phóng bắn pháo cối vào Sỡ chĩ huy Trung đoàn 

10 Sƣ đoàn 7 S|i Gòn , Tỉnh đo|n Bảo an . Đơn vị đặc công nƣớc cũa 

tỉnh tiến đ{nh trại Đinh Tiên Ho| ng, Tiễu đoàn 516 của tỉnh tiến 

đánh Dinh Tĩnh trƣỡng ... Đến 5 giờ sáng 1-2-1968, c{c đơn vị đƣợc 

ph}n công tiến đánh Sỡ chĩ huy Trung đoàn 10 b{m c{c vị trí l|m 

b|n đạp tiến công v|o thị xã v| bao v}y Dinh Tỉnh trƣởng ... Qu}n 

Mỹ - qu}n Sài Gòn điều b ộ binh và hõa lƣ̣c phãn kích , chiến sƣ̣ 

diê̂n ra ác liệt . 

Bêń Tre l| một trong nhƣ̂ng địa phƣơng nỗi b}ṭ vê ̀mũi nỗi d}̣y cũa 

qu}ǹ chúng trong tỗng tiêń công M}ụ Th}n. Liên tục trong 30 ng|y 

đ}ù có trên 200 ng|n qu}ǹ chúng nỗi d}̣y, đƣợc tỗ chƣć th|nh c{c tiêũ 

đoaǹ phục vụ chiêń đ}́u, nhƣ tải đạn, tải lƣơng, đaò công sƣ̣ , x}y 

chƣớng ngại, tải thƣơng... Mô̂i huyện, thị huy động tƣ ̀3.000 đến 5.000 

ngƣời tiêń công đồn tua với phƣơng thƣć tỗng hợp. Riêng ở v|nh đai 

thị xã, lƣc̣ lƣợng phục vụ chiêń đ}ú t}p̣ trung trên 15.000 ngƣời, có 

tỗ chƣć chăṭ chẽ, đồng thời có h|ng trăm ghe, xuồng, t|u, đò đƣợc huy 

động phục vụ tỗng tiêń công. 

Tại Kiến Tƣờng , khi c}́p trên điều đ ộng Tiễu đoàn 504 về Khu , 

tỉnh gấp rút tổ chức mới Tiểu đo|n 504B và ráo riết chu}̃n bị lƣ̣c
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lƣợng nòng cốt cho tỗng tiến công v| nỗi d}̣y. Đến 4 giờ s{ng 

ng|y 2-2-1968 cuộc tiến công trên địa b|n Kiến Tƣờng mới chính 

thƣ́c bắt đ}̀u ở thị xã Mộc Hóa. Tuy lƣ̣c lƣợng vũ trang giải phóng tỉnh 

không chiếm đƣợc mục tiêu n|y, nhƣng qu}n S|i Gòn ở nhiều nơi  

rúng động. 

Ở Kiến Phong, mục tiêu chủ yếu l| thị xã Cao Lãnh. Tiễu đoàn 

502B v| 1 đại đội hỏa lƣ̣c, lƣ̣c lƣợng vũ trang huyện, thị cũng đƣợc 

tăng cƣờng, nhƣng do không triễn khai kịp ng|y, giờ nỗ súng nên 

s{ng ng|y 1-2-1968, tỉnh phải cho lƣ̣c lƣợng ph{o kích v|o thị xã 

Cao Lãnh, v| ph{t động qu}ǹ chúng vùng ven nỗi d}̣y; đến đêm 1 

rạng ng|y 2-2-1968 mới đồng loạt tiến công v|o thị xã. Lƣ̣c lƣợng giãi 

phóng không chiếm đƣợc thị xã, nhƣng bung ra vùng ven, giải 

phóng ho|n to|n 6 xã vùng ven. 

Ở Ch}u Đốc v| An Giang, mục tiêu chủ yếu l| thị xã Ch}u 

Đốc, mục tiêu phối hợp l| thị xã Long Xuyên; c{c qu}̣n Tri Tôn, T}n 

Ch}u là diện căng kéo đối phƣơng . Lúc 2 giờ ngày 31-1-1968, c{c tiễu 

đoàn 1, 2, 3 An Giang cùng c{c lƣ̣c lƣợng địa phƣơng tiến công v|o 

thị xã Ch}u Đốc v| nhanh chóng l|m chủ nhiều mục tiêu. Qu}n Sài 

Gòn kh{ng cự quyết liệt , nhƣng lƣ̣c lƣợng giãi phóng  đƣợc qu}̀n 

chúng nh}n d}n ủng hộ, giúp đơ̂, đa ̂b{m tr}̣n địa, vƣ̀a đánh chặn, 

vƣ̀a kết hợp ph{t động qu}ǹ chúng nỗi d}̣y, tỗ chƣ́c vũ trang tuyên 

truyền ở vùng đồng b|o Hòa Hảo. 

• Mặt trận Tây Nam Bộ 

Khu ủy T}y Nam Bộ chọn th|nh phố C}̀n Thơ (tỉnh C}̀n Thơ) 

l|m trọng điễm 1, Vĩnh Long l|m trọng điễm 2. 

Tại Cần Thơ , 3 giờ sáng ng |y 31-1-1968, c{c đơn vị qu}n Giải 

phóng gồm Tiểu đo|n T}y Đô , Tiễu đoàn 307, Tiễu đoàn 303, Tiễu 

đoàn 309, cùng c{c lực lƣợng địa phƣơng đồng loạt nổ súng tiến 

công các mục tiêu quan trọng cũa qu}n Sài Gòn : Sỡ chĩ huy vùng  4 

chiến thu}̣t , Tiễu khu Phong Dinh , Sỡ chĩ huy lƣ̣c lƣợng qu}n tr}́n 

C}̀n Thơ , Trung t}m chĩ huy địa phƣơng qu}n vùng 4, Đài Phát 

thanh , Cƣ xá tình báo và cố v}́n Mŷ , s}n bay Lộ Tẻ , Tòa  lãnh
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sƣ ̣Mỹ, s}n bay Tr| Nóc, căn cƣ ́Trung đo|n 2 thiết gi{p, căn cƣ́ liên 

đoàn biệt động qu}n số 42, 441... 

Tại Vĩnh Long, trọng điễm 2 của khu miền T}y, lúc 2 giờ 20 

phút ng|y 1-2-1968, Tiễu đoàn 1 Vĩnh Long cùng một đại đội đặc 

công đánh v|o s}n bay v| một ph}̀n tr}̣n địa xe M.113; Tiễu đoàn 2 

Vĩnh Long cùng một đại đội của Tiễu đoàn 306 đánh chiếm một ph}̀n 

qu}̣n mới, ph{o kích v|o tiễu đoàn ph{o qu}n S|i Gòn ở Long Hồ; 

Đại đội Ch}u Th|nh đánh chiếm khu vƣ̣c ngã ba C}̀n Thơ, cắt đƣ́t 

quốc lộ 4 v| liên tỉnh lộ 7. Ở phía nam thị xã Vĩnh Long, Tiễu đoàn 

306 đánh chiếm khu vƣ̣c truyền tin Hoa Lƣ, bao v}y h}̣u cƣ ́ Tiễu 

đoàn 43 qu}n biệt động, khống chê ́ Dinh Tỉnh trƣởng, Ty cảnh s{t, 

Tiễu đoàn Bảo an, chiếm bến ph| Mỹ Thu}ṇ cắt  đƣ́t đƣờng chiến 

lƣợc trên bộ l| quốc lộ 4 suốt 22 ng|y. 

Tại Tr| Vinh, lúc 0 giờ ng|y 1-2-1968, bộ đội tỉnh (2 đại đội đặc 

công, ph{o binh) cùng hai đại đội của huyện C|ng Long v| Ch}u  

Th|nh phối hợp cùng lƣ̣c lƣợng vũ trang v| lƣ̣c lƣợng chính trị tiến 

công thị xã Tr| Vinh, chiếm một số cơ quan chính quyền Sài  Gòn 

trong thị xã. 

Tại Sóc Trăng , ng|y 1-2-1968, Tiễu đoàn Phú Lợi nỗ súng tiến 

công khu trung t}m thị xã, Dinh Tỉnh trƣỡng... Đại đội 301 tƣ ̀Vĩnh 

Ch}u đánh vào Khu cƣ xá Mŷ ; Đại đ ội 247 tiến đánh khu vƣ̣c Hồ 

nƣớc ngọt v| s}n bay. 

Tại Bạc Liêu, lƣ̣c lƣợng vũ trang tỉnh, huyện v| thị xã chia l|m 3 

mũi tiến công v|o thị xã đêm 31-1-1968. Cuộc chiến đ}́u {c liêṭ diê̂n 

ra suốt 10 ng|y, tuy không chiếm đƣợc thị xã nhƣng đâ thọc s}u v|o 

trung t}m h}̣u cƣ ́ địch, l|m chủ đƣợc một số khu vƣ̣c nội ngoại  ô, 

diệt v| loại khỏi vòng chiến đ}́u 200 tên địch. 

___________ 

1. Trong đợt 1, qu}n d}n C}̀n Thơ tiêu hao, tiêu diệt g}̀n 10.000 tên 

địch (trong đó có 1.500 tên Mŷ và “đồng minh”), ph{ hủy nhiều phƣơng tiện  

chiến tranh (trong đo ́có 150 m{y bay c{c loại), diệt trên dƣới 100 đồn bót, 

giải phóng 10 xã với trên 20.000 d}n... 
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Tại Rạch Gi{ , c{c đơn vị chủ công ti ến v|o thị xã gồm : Tiễu 

đoàn 207, Đại đội hõa lƣ̣c 616, phối hợp với đại đ ội đặc công - biệt 

động thị xâ , sau 15 phút chiến đấu (tƣ̀ 3 giờ sáng 1-2-1968) đâ chiếm 

đƣợc một góc trung t}m hành qu}n cũa tiễu khu , khu bƣu điện , trại 

cảnh s{t , ty ng}n khố , sau đó không phát triễn đƣợc vì các chiến sî 

biệt đ ộng d}̂n đƣờng thƣơng vong hết . Địch phãn kích ác liệt , c{n 

bộ, chiến sî Rạch Giá chiến đ}́u dûng cãm nhƣng hy sinh nhiều 

(riêng tại ty ng}n khố và  bƣu điện có 30 ngƣời hy sinh ). 5 giờ sáng , 

khi các lƣ̣c lƣợng rút ra , v}̂n còn Đại đ ội 4 v| một bộ ph}̣n bị bao 

v}y bên trong . Lƣ̣c lƣợng này chống chọi với đại đ ội thiết giáp , lƣ̣c 

lƣợng cãnh sát và biệt kích địch , diệt hàng trăm tên , bắn lui 2 xe, 

nhƣng hy sinh và bị bắt đến 2/3 qu}n số, một số bám nhà d}n , đƣợc 

d}n nuôi gi}́u rồi đƣa ra vùng giãi phóng . Phƣơng án g}y binh biến 

ở đại đội thiết giáp địch không thƣ̣c hiện đƣợc , nhƣng lúc đ}̀u qu}n 

giải phóng gặp xe địch không bắn , do đó địch phát huy hiệu quã 

của đơn vị n|y . 

Tại C| Mau , Tiễu đoàn U Minh và các đại đ ội vû trang thị xâ 

C| Mau tiến công c{c vị trí qu}n S|i Gòn ở chùa Phật Tổ , bót Thầy 

Gi|u , l|ng Chiêu Hồ i, trại Phạm Ngũ Lão ... Trong khi đó , qu}n 

d}n huyện Năm Căn tiến công , v}y ép qu}n Sài Gòn trong huyện 

lỵ v| chi khu ... Trƣớc sƣ́c ép cũa qu}n Giãi phóng , ng|y 12- 2-1968 

qu}n Sài Gòn phãi bõ chạy khõi huyện lỵ và chi khu , qu}n d}n 

Năm Căn tiến lên giãi phóng hoàn toàn huyện - đ}y là huyện đ}̀u 

tiên ỡ T}y Nam B ộ đƣợc giãi phóng trong tỗng tiến công , nỗi d}̣y 

Tết M}̣u Th}n 1968. 

Nhìn lại mặt trận đồng bằng sông Cửu Long trong đợt I , c{c 

lƣ̣c lƣợng vû t rang giãi phóng đâ đƣa chiến tranh vào hang ỗ , s|o 

huyệt đ}̀u nâo địch , trong lúc đó ỡ nông thôn , c{c lực lƣợng vũ 

trang tại chô̂ làm nòng cốt cho qu}̀n chúng nỗi d}̣y , bằng ba mûi 

qu}n sƣ̣ , chính trị , binh v}̣n bao v}y đồn bót , giải phóng xã , ấp. Về 

tiêu diệt sinh lƣ̣c địch , đâ đạt mƣ́c cao nh}́t tƣ̀ trƣớc đến nay   
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(tính cả trong tiến công v| đ{nh phản kích ). C{c trọng điểm của cả 

hai Qu}n khu Trung và T}y Nam B ộ đều nổi bật về tiến công v| nổi 

d}̣y. Ở c{c trọng điểm th|nh phố Mỹ Tho (Tiền Giang ), Bến Tre , 

Mộc Hóa (Kiến Tƣờng ), chiến sƣ̣ diê̂n ra r}́t ác liệt trong nhiều 

ng|y. Riêng ỡ thị xâ Vînh Long , lƣ̣c lƣợng giãi phóng đâ trụ đƣợc 6 

ng|y đêm ; ở Cần Thơ trụ trong nội ô đƣợc 2 ng|y đêm , ở vùng ven 

đánh phãn kích quyết liệt 60 ng|y đêm . Đặc biệt , Ban chĩ đạo trọng 

điễm Vînh - Tr| đã có m ột cách nhìn thƣ̣c tế là khã năng “dƣ́t 

điễm” toàn b ộ thị xã l| rất khó nên có m ột kế hoạch thiế t thƣ̣c , 

đồng b ộ để giải phóng nông thôn . Vĩnh - Tr| có phƣơng ch}m 

đúng đắn , đặt mạnh cã hai mûi nông thôn , đô thị , nhờ v}̣y lƣ̣c 

lƣợng Vînh - Tr| vừa trụ đƣợc ở thị xã Vĩnh Long l| điểm th|nh thị 

trụ đƣợc d|i ng|y nhất c ủa đồng bằng sông Cửu Long (6 ng|y 

đêm), vƣ̀a mỡ đƣợc vùng giãi phóng nông thôn r ộng lớn tƣ̀ Vînh 

Long đến Duyên Hãi - Tr| Vinh . 

Tuy nhiên , nhìn chung mặt trận đồng bằng vẫn chấp h|nh 

mệnh lệnh tiến công đễ “dƣ́t điễm” thị xâ , kế hoạch về nông thôn 

thiếu cụ thễ , th}̣m chí có nơi bõ trống , việc gơ̂ đồn bót đễ giãi 

phóng nông thôn chƣa nhiều (trong đó có vùng H}̣u Giang ). Mũi 

qu}n sƣ̣ cûng chƣa có tr}̣n tiêu diệt lớn . Riêng Khu ũy Trung Nam 

Bộ lƣờng trƣ ớc khó khăn , trong khi dồn sƣ́c tiến công với quyết 

t}m cao nh}́t là “giành toàn b ộ chính quyền về tay nh}n d}n” , v}̂n 

nh}́t quán chũ trƣơng giƣ̂ thế hợp pháp cũa qu}̀n chúng , dƣ̣ phòng 

tình huống không thuận lợi . Ph{i viên của Mi ền l| Trần Đ ộ (Phó 

Chính ủy Miền ) lúc đầu không đồng ý , nhƣng sau đó trƣớc nhƣ̂ng 

diê̂n biến phƣ́c tạp cũa tình hình , đâ công nh}̣n sƣ̣ đúng đắn cũa 

chủ trƣơng n|y . 

 Kết quả đợt I: 

Qu}n d}n miền Nam đâ tiến công và nỗi d}̣y  đồng loạt trên 

chiến trƣờng , hƣớng chũ yếu là thành phố , thị xã , thị trấn , quy mô 

lớn chƣa tƣ̀ng có , l|m chủ nhiều ng|y , nhiều giờ ỡ nhiều đô thị , 

yếu khu , đặc biệt nhƣ̂ng mục tiêu quan trọng giƣ̂a thũ đô Sài Gòn
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đều bị tiến công với cƣờng độ r}́t cao, l|m chủ th|nh phố Huê ́ 25 

ng|y đêm, đánh trả quyết liệt nhiều đợt phản kích của đối phƣơng.  

Đƣa chiến tranh v|o hang ổ của đối phƣơng, qu}n d}n miền 

Nam đa ̂g}y thiệt hại cho chúng với mƣ́c độ cao nh}́t tƣ ̀trƣớc đến bấy 

giờ1, giƣ ̂ nhiều mục tiêu trong thời gian nh}́t định, dồn chúng v|o  

một thê ́bị động đối phó chƣa tƣ̀ng có. 

Tuy nhiên , đối với Washington , đòn b}́t ngờ g}y “sƣ̃ng sốt cã 

nƣớc Mŷ” không phãi là nhƣ̂ng con số mà chính là sƣ̣ đão l ộn mọi 

thứ trong phút chốc , tƣ̀ vị thế đến tr}̣n địa giao tranh giƣ̂a hai 

phía “tìm diệt” v| “bị tìm diệt”. Chỉ 5 ng|y sau khi Washington nh}̣n 

___________ 

1. Tỗng thống Mỹ Johnson thƣ̀a nh}̣n (trong Hồi ký Johnson): “Lƣ̣c 

lƣợng Bắc Việt Nam v| Việt cộng đâ tiến công 36 trong 44 tỉnh ở miền 

Nam... Họ đâ bắn ph{ 5 trong 6 th|nh phô ́ lớn nh}́t v| khoảng 1/4 trong số 

248 qu}̣n lỵ”. Theo sô ́ liệu của Viện Nghiên cƣ́u Khoa học qu}n sƣ̣, to|n 

miền Nam, qu}n d}n miền Nam đâ tiến công đồng loạt 6 th|nh phô,́ 44 thị xã, 

h|ng trăm quận lỵ ; loại khỏi vòng chiến 147.000 tên (có 43.000 tên Mỹ), l|m 

tan rã 20 vạn tên; diệt v| đánh thiệt hại nặng 31 tiễu đoàn bộ  binh, 1 thiết 

đoàn v| 5 chi đoàn thiết gi{p, 196 đại đội (có 5 tiễu đoàn, 90 đại đội Mỹ bị 

diệt v| bị thiệt hại nặng); ph{ hủy 2.310 m{y bay, 1.700 tăng - thiết gi{p, 350 

ph{o, 230 t|u xuồng, 1.368.000 t}́n v}̣t tƣ chiến tranh bị  m}́t hoặc bị ph{ 

(chiếm 4% dƣ̣ trƣ̂ chiến tranh của đối phƣơng). 

Nhƣ̂ng sô ́liệu về diệt sinh lƣ̣c địch ở đ}y đƣợc tỗng hợp tƣ̀ nhƣ̂ng b{o 

c{o ở c{c chiến trƣờng lúc b}́y giờ, trong đo ́có nhƣ̂ng sô ́liệu ƣớc đoán. 

- Riêng trên chiến trƣờng B2, theo t|i liệu Ban Tỗng kết chiến tranh B2: 

qu}n d}n B2 diệt, l|m bị thƣơng 55.000 tên (có 21.500 tên Mỹ), l|m tan  rã 

19.000 tên; diệt 6 tiễu đoàn bộ binh (có 2 tiễu đoàn Mỹ), 4 chi đoàn thiết gi{p 

(1 chi đoàn thiết gi{p Mỹ), 78 đại đội (có 23 đại đội Mỹ); ph{ hủy  635 m{y 

bay, 1.213 xe (có 793 tăng - thiết gi{p), bắn chìm v| ch{y 63 t|u thủy, ph{ 

hủy 46 ph{o cối (106-155 ly), 97 kho v| trên 4.000.000 lít xăng ; diệt, bƣ́c 

rút 7 chi khu, 398 đồn tua, giải phóng 38 xã, 137 ấp với 494.000 d}n, tuyễn 

đƣợc 1.297 t}n binh, ph{t triễn 10.600 du kích. 

- Sô ́ liệu của Bô ̣ Tỗng tham mƣu S|i Gòn: trong 6 th{ng đ}̀u năm 

1968 (chủ yếu trong c{c th{ng 2,3-1968) chết 20.437 ngƣời (có 9.301 tên 

Mỹ), bị thƣơng 74.772 ngƣời (có 40.622 tên Mỹ), m}́t tích 2.231 ngƣời (có 

464 tên Mỹ), m}́t 465 vũ khí cộng đồng, 4.551 vũ khí c{ nh}n. 



Chương bảy: Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 

 

 

605 
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đƣợc b{o c{o của Westmoreland: “địch (qu}n Giải phóng) bị đ}̃y ra 

xa c{c trung t}m d}n cƣ..., địch bắt buộc phải ph}n t{n v| tr{nh đụng 

độ”, Thông t}́n xã Ph{p AFP ng|y 3-2-1968, (tƣ́c 24 giờ sau khi đợt I 

mỡ m|n) đƣa tin: “... To|n nƣớc Việt Nam (chỉ Việt Nam Cộng ho|) 

đều bốc lƣ̃a, tƣ ̀Khe Sanh đến C| Mau - Đội qu}n mạnh nhất thê ́giới 

đa ̂ bị đ}̃y v|o thê ́ phòng thủ trên to|n lãnh thỗ...”. Thƣợng tƣớng 

Tr}̀n Văn Trà viết : “Các đơn vị thiện chiến cũa Mŷ đƣợc  tung đi xa 

đến t}̣n “xƣ ́sỡ của địch (qu}n Giải phóng) để “tìm diệt”, thình lình 

nh}̣n đƣợc lệnh c}́p tốc chạy vê ̀“xƣ ́sỡ của mình” để cƣ́u nguy cho 

c{c cơ quan đ}̀u não...”1. 

Nh| Trắng, L}̀u Năm Góc cho{ng v{ng v| “chiến tranh Việt 

Nam đa ̂lan v|o lòng nƣớc Mỹ”. 

Chỉ nói riêng về đòn Xu}n M}̣u Th}n cũa qu}n d}n miền Nam , 

Johnson thƣ̀a nh}̣n Washington - S|i Gòn “bị m ột đòn choáng 

v{ng” , “bối rối m ột thời gian” 2. Cƣ̣u Tỗng thống Mŷ Eisenhow er 

cho rằng : “Chƣa bao giờ gặp phãi tình trạng đáng buồn nhƣ tình 

cảnh hiện nay của nƣớc Mỹ , bị chia rẽ s}u sắc về cu ộc chiến tranh” 

(ng|y 27-3-1968). 245 hạ nghị sĩ v| thống đốc bang , 40/84 thƣợng 

nghị sĩ Mỹ lên tiếng phản đối chính s{ch chiến tranh , số ngƣời 

đƣợc hõi ý kiến đều cho chí nh sách Johnson là sai l}̀m . Wheeler, 

Chủ tịch H ội đồng Tham mƣu trƣỡng liên qu}n (một trong nhƣ̂ng 

tƣớng lînh hiếu chiến nh}́t ) sau khi đi khão sát chiến trƣờng Việt 

Nam về (ng|y 27-2-1968), cũng phải công nhận : “Không có ai nghi 

ngờ l| địch (chỉ phía qu}n Giải phóng ) đâ đi vào cu ộc tỗng tiến 

công và nỗi d}̣y đồng loạt và rô ràng là địch đâ tin rằng họ sê 

sớm kết thúc chiến tranh , họ có ý chí v| khả năng tiếp tục chiến 

đ}́u , đang hoạt đ ộng tƣơng đối tự do ở nông thôn . Cơ c}́u

___________ 

1. Tr}̀n Văn Tr|: “Thắng lợi v| suy nghĩ về thắng lợi”, tạp chí Lịch sử 

Bộ Quốc phòng, sô ́th{ng 12-1988. 

2. Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thƣ̣c dân mới của Mỹ ở Đông Dƣơng, Nxb. 

Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 2003, tr. 160, 163. 
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tỗ chƣ́c của Chính phủ Nam Việt Nam đa ̂ bị tỗn hại, lƣ̣c lƣợng vũ 

trang Việt Nam Cộng hòa ở thê ́ thủ quanh c{c th|nh phố v| thị 

tr}́n. Không còn nghi ngờ gì nƣ̂a l| chƣơng trình ph{t triễn (bình 

định) đa ̂ bị thụt lùi nghiêm trọng. Hiện nay không còn rõ lúc n|o, 

th}̣m chí không biết có thễ làm theo chƣơng trình phát triễn (bình 

định) trỡ lại với hình thƣ́c ban đ}̀u của nó không? Không thê ̃ nói 

chính x{c chƣơng trình sẽ nhƣ thê ́n|o”1. 

Tƣớng Westmoreland b{o c{o vê ̀ Mỹ ng|y 9-2-1968: “Chúng ta 

phải công nh}̣n l| đối phƣơng đa ̂ gi{ng cho Chính phủ Việt Nam 

Cộng hòa một cú đ}́m nặng nê.̀.. To|n bộ kê ́hoạch của chúng ta năm 

1968 đa ̂bị ph{ sản”. 

“Cuộc tiêń công Têt́ cho th}ý 500.000 qu}n Mỹ l| vô cùng thiếu, 

không thê ̃ n|o đánh đuỗi v| khu}t́ phục nỗi Viêṭ cộng”2. Hãng tin 

NBC News ngay sau sƣ ̣ kiêṇ S|i Gòn bị tiêń công trong dịp Tết, đâ 

khẵng định: “Chiêń tranh của Mỹ, tóm lại đang th}t́ bại”. 

Nh| sƣ ̃học Mỹ, Gabriel Kolko cho rằng: “Cuộc tiến công “Tết” là 

sƣ ̣ kiện quan trọng nh}́t v| phƣ́c tạp nh}́t của chiến tranh Việt 

Nam”3. Bỏ qua nhƣ̂ng c{i gọi l| “phƣ́c tạp nh}́t” đó, nh| sƣ ̃học Mỹ 

thƣ̀a nhận: “Tác động quyết định nh}́t của cuộc tiến công Tết là l|m 

rõ thƣ̣c tê ́ rằng Mỹ đang đƣơng đ}̀u với một cuộc khủng hoảng  

nghiêm trọng một c{ch tiềm t|ng. Do đó ba th{ng đ}̀u của năm 1968 

(tƣ́c l| trƣớc “đợt II”) l| nhƣ̂ng th{ng quan trọng nh}́t trong lịch sƣ ̃

của to|n bộ cuộc x}m lƣợc Mỹ ở Việt Nam”4. 

___________ 

1. Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thƣ̣c dân mới của Mỹ ở Đông Dƣơng, Nxb. 

Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 2003, tr. 160, 163. 

2. Don Oberdorfer: Tet, Nxb. Doubleday & Company, Inc, Garder City, 

New York, 1971, tr. 7-15. 

3. Gabriel Kolko: Anatomy of a War (Giải phẫu một cuộc chiến tranh ), Nxb. 

Pantheon, New York, 1985, tr.303 (Bản dịch của Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| 

Nội, 2003, tr. 337). 

 4. Sđd, tr. 349. 
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Tƣ ̀ phía Mỹ, trong vòng ba th{ng đó diê̂n ra nhiều sƣ ̣ kiện 

đánh d}́u bƣớc ngoặt quyết định sƣ̣ cáo chung cũa chiến lƣợc Chiến  

tranh cục bộ. 

Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng Mỹ Clifford lên thay McNamara (tƣ̀ 

chƣ́c), trong một bị vong lục trình lên Tỗng thống x{c định: “Cho dù 

có thêm 200.000 qu}n, chúng ta cũng không thê ̃ đ}̃y đƣợc địch ra  

khỏi Nam Việt Nam hoặc tiêu diệt đƣợc lƣ̣c lƣợng của họ”, “Nếu 

leo thang thêm nƣ̂a sẽ g}y ra nhƣ̂ng nguy cơ lớn l| l|m nỗ ra  một 

cuộc khủng hoảng trong nƣớc với quy mô chƣa tƣ̀ng có”1. 

Bị kém phiếu trong cuộc b}̀u cƣ ̃Đãng D}n chủ v| nh}́t l| sau khi 

c{c nghị sĩ Hạ nghị viện Mỹ kêu gọi Quốc hội Mỹ kiễm điễm lại  

chính s{ch của Mỹ ở Đông Nam [ (ng|y 18-3-1968), Johnson đâ ỡ 

trong t}m trạng dao đ ộng s}u sắc , trƣớc mắt cách chƣ́c 

Westmoreland (ng|y 22-3-1968, cho về làm Tham mƣu trƣỡng Lục 

qu}n) v| cƣ ̃Tƣớng Creighton Abrams l|m Tƣ lệnh MACV, chu}̃n bị 

cho chiều hƣớng thay đỗi chiến lƣợc qu}n sƣ ̣ở Nam Việt Nam. 

Ở Mỹ, xu hƣớng chống chiến tranh Việt Nam trong nh}n d}n 

Mỹ ph{t triễn r}́t mạnh. Chỉ m}́y tu}̀n sau cuộc tỗng tiến công Tết 

Mậu Th}n, uy tín cũa Tỗng thống Johnson bị suy giãm nhanh chóng  

(tỷ lê ̣ ngƣời ủng hộ Tỗng thống Johnson theo thăm dò tƣ̀ 80% lúc 

mới lên l|m Tỗng thống, xuống 40% khi xảy ra tiến công; v| còn 2,6% 

sau 6 tu}̀n đối phó với tỗng tiêń công). 

Ng|y 25-3-1968, Tỗng thống Mỹ triệu t}̣p Hội đồng an ninh 

quốc gia v| nhóm cố v}́n cao c}́p không chính thƣ́c gồm nhƣ̂ng 

ngƣời nỗi tiếng “am hiễu” v| ph}̀n lớn thuộc ph{i “diều h}u”, 

xem xét lại to|n bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Ng|y 31-3-1968, Tỗng thống Mŷ Johnson tuyên bố trên truyền 

hình to|n liên bang nhƣ̂ng quyết định quan trọng: 

___________ 

1. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975, Sđd, t.V, tr. 152. 
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- Ngƣng ném bom ở Bắc Việt Nam, cƣ ̃đại biễu thƣơng lƣợng với 

H| Nội để tìm giải ph{p chính trị cho cuộc chiến. 

- Thƣ̣c hiện tƣ̀ng bƣớc qu}n S|i Gòn thay qu}n Mỹ trên to|n 

chiến trƣờng. 

- Không ra ứng cƣ ̃ Tỗng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo. 

Tỗng thống Johnson chỉ ch}́p nh}̣n tăng qu}n Mỹ ở Nam Việt Nam 

với số tƣợng trƣng l| 13.500 thêm v|o số 10.500 đa ̂đƣợc đƣa kh}̃n c}́p 

tƣ ̀ th{ng 2-1968 (bỏ quyết định thêm 30.000 qu}n đa ̂ ký ng|y  13-3-

1968). Bỗ sung lƣ̣c lƣợng dƣ ̣bị chiến lƣợc bằng c{ch gọi thêm 48.500 

qu}n dƣ ̣ bị. Thay đỗi chiến lƣợc “tìm v| diệt” bằng chiế n lƣợc 

“quét v| giƣ̂”, qu}n đội S|i Gòn sẽ thay d}̀n qu}n Mỹ trên to|n chiến 

trƣờng v| tiến tới giƣ ̂vai trò chính; tính ch}́t thu}̀n túy qu}n sƣ ̣ của 

cuộc chiến sẽ đƣợc thay bằng nô̂ lƣ̣c nhiều mặt qu}n  sƣ,̣ kinh tê,́ 

chính trị, xã hội; tính ch}́t chiến tranh sẽ nặng về  chống du kích, 

giảm bớt h|nh qu}n lớn. 

Nhƣ̂ng diê̂n biến và chũ trƣơng trên tƣ̀ phía Mŷ không chĩ 

khẵng định sƣ̣ th}́t bại cũa chiến lƣợc Chiến tranh cục b ộ m| còn 

l| sự thất bại nặ ng nề nh}́t cũa chiến lƣợc toàn c}̀u “phãn ƣ́ng 

linh hoạt” . 

2. Tỗng tiến công và nỗi dậy đợt II 

a) Chuẫn bị 

Th{ng 3-1968, Trung ƣơng Cục họp H ội nghị (mỡ r ộng) l}̀n 

thƣ́ 6, đánh giá kết quã đợt I tỗng công kích - tỗng khỡi ngh ĩa. 

Nghị quyết 01/NQNT cũa H ội nghị đánh giá : “Chúng ta đâ giành 

đƣợc thắng lợi r}́t to lớn , nhƣng chƣa giành đƣợc thắng lợi cao nhất 

theo khã năng thƣ́ 1 mà B ộ Chính trị đã đề ra , vì chúng ta còn những 

khuyết điễm v| nhƣợc  điễm”1. Nhƣ̂ng khuyết điễm mà H ội nghị chĩ 

ra là : 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 605. 
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Về qu}n sƣ̣ , chƣa thƣ̣c hiện đƣợc nhiệm vụ đòn xeo cũa tỗng 

công kích . 

Vê ̀ chính trị, chƣa ph{t động đƣợc qu}̀n chúng đƣ́ng lên khỡi 

nghĩa vũ trang, chƣa động viên đƣợc sƣ́c ngƣời, sƣ́c của cho tiền 

tuyến, chƣa ph{t triễn đƣợc lƣ̣c lƣợng c{ch mạng trong qu{ trình 

tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa. 

Nghị quyêt́ trên khẵng định: “Ngaỳ nay, chúng ta đa ̂ có cơ sỡ 

thƣc̣ tê ́để nh}ṇ thƣć đ}ỳ đũ hơn vê ̀tính chất v| quy lu}ṭ ph{t triễn cũa 

giai đoaṇ tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa (tỗng công kích - tỗng khỡi  

nghĩa l| một qu{ trình - TG), khắc phục nh}̣n thƣ́c tƣ tƣỡng đơn 

giản, xốc nỗi, kiên định l}p̣ trƣờng, quyêt́ đƣa tỗng công kích - tỗng 

khỡi nghĩa đến to|n thắng”1. 

Trên cơ sỡ nh}̣n định trên, Hội nghị chủ trƣơng: Tiếp tục thƣ̣c 

hiện quyết t}m chiến lƣợc của Trung ƣơng bằng c{ch “liên tục tiến 

công địch và phát động quần chúng nỗi dậy giành chính quyền; ra sƣ́c tiêu 

hao, tiêu diệt thật nhiều sinh lƣ̣c và phƣơng tiện chiến tranh của Mỹ  - 

ngụy, duy trì và đẫy mạnh các mặt hoạt động trên địa bàn đô thị; làm chủ 

các đƣờng giao thông chiến lƣợc; giải phóng và làm chủ toàn bộ nông thôn 

đồng bằng, miền núi và tăng cƣờng xây dƣ̣ng hậu phƣơng lớn mạnh vê ̀mọi 

mặt; nhanh chóng xây dƣ̣ng, củng cô,́ phát triễn lƣ̣c lƣợng  vũ trang, 

chính trị, giành thắng lợi liên tiếp và vƣ̂ng chắc, tiến lên giành thắng lợi 

hoàn toàn với tinh thần hết sƣ́c khẫn trƣơng; đồng thời să̂n sàng ứng phó 

một cách chủ động nếu chiến tranh kéo dài và mở rộng”2. 

Qu}n ũy Miền họp h ội nghị mỡ r ộng (th{ng 4-1968) để cụ thể 

hóa chủ trƣơng của Trung ƣơng Cụ c. Tại h ội nghị , c{c ph{i viên 

của Miền đi thực tế c{c c{nh trở về đều b{o c{o tình hình đang rất 

khó khăn so với yêu cầu “gi|nh khả năng thứ nhất” , cho rằng 

nhiều báo cáo trƣớc đợt I đánh giá không đúng về n ội tình đị ch 

(trong đó khẵng định đang có khã năng binh biến ), không

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 610, 614. 
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thẵng thắn đánh gi{ l| lƣ̣c lƣợng chính trị (nh}́t l| ở đô thị) chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu c}̀u tỗng khỡi nghĩa; c{c mũi tiến công đô thị khi đa ̂

nỗ súng thì không còn chỉ huy đƣợc... 

Tuy thống nh}́t ý kiến vê ̀việc phải ch}́p h|nh nghiêm sƣ ̣chỉ đạo 

(tiếp tục tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa) của Trung ƣơng Đãng, 

Trung ƣơng Cục v| t}m lý đánh “dƣ́t điễm” còn phỗ biến, nhƣng 

cũng đa ̂ xu}́t hiện ý kiến “sƣ́c ta chỉ đến đó”, nên không khí  thảo 

lu}̣n căng thẵng. 

Trong hội nghị có nhiều ý kiến b|n vê ̀ đợt II, tiêu biễu nh}́t có 

hai loại ý kiến: ý kiêń thƣ ́nh}t́ cho l| bí m}ṭ b}t́ ngờ sau đợt I không 

còn, lƣ̣c lƣợng bên trong bị tiêu hao nhiều, cơ sỡ chính trị bị lộ, lƣ̣c 

lƣợng qu}̀n chúng có tỗ chƣ́c chƣa đũ mạnh, lƣ̣c lƣợng bên  trong 

không đũ sƣ́c phối hợp với lƣ̣c lƣợng ở ngo|i đánh v|o. Nên củng cố 

lại cơ sỡ bên trong. Lƣ̣c lƣợng bên ngo|i không tiến công v|o nội ô 

m| đánh ở vùng ven, giải phóng nông thôn. 

Phó Bí thƣ Trung ƣơng Cục Nguyễn Văn Linh cho rằng , chuyễn 

hƣớng lúc n|y (tƣ́c sau đợt I) l| vƣ̀a; chuyễn trọng t}m về nông thôn, 

khuếch trƣơng thắng lợi đợt I. 

Ý kiến thƣ ́ hai cho l| bí m}̣t vê ̀ thời điễm để tạo b}́t ngờ 

không còn, nhƣng trƣớc sƣ ̣hoang mang trong h|ng ngũ qu}n Mỹ v| 

qu}n S|i Gòn, qu}̀n chúng đang hƣ́ng khỡi, lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c cũa ta 

còn mạnh chƣa ra qu}n. Nếu hợp đồng chặt chẽ, đánh v|o đô thị thì 

qu}̀n chúng sẽ vùng lên, giƣ ̂S|i Gòn đƣợc m}́y ng|y sẽ tạo b}́t ngờ 

lớn cho địch, t{c động v|o nƣớc Mỹ s}u sắc, nh}́t l| đối  với giới 

c}̀m quyền... Hơn nƣ̂a, đánh bồi đợt n|y sẽ củng cố thêm thắng lợi 

đợt trƣớc, chia lƣ̃a cho Trị Thiên - Huê,́ v| nhƣ v}̣y là  phù hợp với 

quyết t}m, tƣ tƣỡng chỉ đạo của Bộ Chính trị theo tinh th}̀n tỗng 

công kích - tỗng khỡi nghĩa l| một qu{ trình, gồm nhiều  đợt, chƣ ́

không phải chỉ một đợt. 

Kết lu}̣n của Phạm Hùng, Bí thƣ Trung ƣơng Cục - Bí thƣ 

Qu}n ủy Miền: Ta gi|nh thắng lợi đợt I nhƣng còn nhiều khuyết 

điễm do quá chú ý giƣ̂ bí m}̣t nên chu}̃n bị chƣa th}̣t tốt , ý định ,
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ý đồ của trên chƣa thông suốt tƣ ̀ trên xuống dƣới. Phải thƣ̣c hiện 

bằng đƣợc quyết t}m chiến lƣợc của Trung ƣơng v| quyết định 

tiến h|nh đợt II của Trung ƣơng, khắc phục c{c khuyết điễm đâ 

qua, phải chu}̃n bị kỹ chiến trƣờng, ổn định tƣ tƣỡng v| động viên anh 

em quyết tƣ ̃chiến đ}́u cho đợt II. Kê ́hoạch phải chu đáo, hợp đồng  

chặt chẽ giƣ̂a chủ lƣ̣c v| c{c mũi tiến công, đánh mạnh v|o đô thị tạo 

thê ́cho qu}̀n chúng l|m chủ phƣờng, khóm, diệt {c ph{ kềm tạo điều 

kiện cho công t{c binh v}̣n. Phải đánh mạnh, đợt sau phải cao hơn 

đợt trƣớc, gi|nh thắng lợi lớn hơn nƣ̂a. Việc giải phóng  mỡ rộng 

quyền l|m chủ ở nông thôn phải chú ý hơn nƣ̂a nhƣ đa ̂nghị quyết 

trƣớc đ}y. 

Hội nghị nh}́t trí với kết lu}̣n n|y, tuy v}̂n còn một số đồng chí 

băn khoăn, nhƣng t}́t cả đa ̂ch}́p h|nh nghiêm túc. Trung ƣơng Cục v| 

Qu}n ủy Miền thống nh}́t cƣ ̃Lê Trọng T}́n ra H| Nội b{o c{o , nêu 

hai ý lớn: 

Một là, yếu tố b}́t ngờ v}̂n còn; mặc dù đối phƣơng đa ̂ co về 

phòng thủ nội th|nh v| vùng ven, nhƣng chúng v}̂n có nhiều sơ hỡ. 

Hai là, chủ lực qu}n Giải phóng vẫn còn sung sức vì đợt I mới sử 

dụng đặc công, biệt động, du kích m}̣t là chũ yếu . C{c tiểu đo|n mũi 

nhọn, c{c trung đo|n khu vực , c{c sƣ đo|n chủ lực cơ đ ộng chƣa kịp 

thời phối hợp hiệp đồng chiến dịch , nên sƣ́c đ ột kích trong đợt I bị 

hạn chế. Nếu khắc phục nhƣợc điễm này thì sƣ́c đột kích trong đợt II 

sẽ mạnh hơn nhiều v| sẽ l| một b}́t ngờ đối với địch. 

Cùng với việc ban h|nh Nghị quyết Qu}n ủy th{ng 4, Thƣờng 

vụ Trung ƣơng Cục ban h|nh Chỉ thị chiến dịch tiến công binh vận 

(số 34), nhằm kết hợp chặt chê chiến dịch này với đợt II sắp tớ i: 

“Hình thái liên tục tiến công , liên tục nỗi d}̣y hiện nay tạo ra khã 

năng có nhƣ̂ng đ ột biến” 1, phải s{ng tạo v| nắm vững thời  cơ

___________ 

1. Trích Chỉ thị 34 của Trung ƣơng Cục về chiến dịch tiến công binh 

v}̣n (th{ng 4-1968). Lƣu trữ: Ban Biên soạn Lịch sƣ̃ Bộ Chĩ huy Miền , 

Qu}n khu 7. 
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kh}̃u hiệu trung t}m vê ̀ tiến công binh v}̣n hiện nay l| “công, 

nông, binh liên hiệp đánh Mỹ, lâṭ ngụy cƣ́u nƣớc”. 

Về mục tiêu tiến công vào đô thị l}̀n này , tuy có giãm về các 

mục tiêu đầu não cụ thể , nhƣng tăng diện đánh chiếm các khu 

vƣ̣c d}n cƣ , khu phố và “ yêu cầu phá râ b ộ máy kềm kẹp của địch từ 

cấp quận trỡ xuống , thành lập chính quyền cách mạng ngay trong lòng 

đô thị ...”. 

Vê ̀sƣ ̃dụng lƣ̣c lƣợng, kh{c đợt I (sƣ ̃dụng đặc công biệt động là 

chủ yếu, có c{c đơn vị mũi nhọn hô̂ trợ), l}̀n n|y sƣ ̃dụng lƣ̣c lƣợng 

chủ yếu l| c{c đơn vị mũi nhọn, c{c trung đoàn khu vƣ̣c v| một bộ 

ph}̣n quan trọng bộ đội chủ lƣ̣c. 

Riêng đối với trọng điễm S|i Gòn, lƣ̣c lƣợng chủ yếu gồm: c{c tiểu 

đoàn mũi nhọn (có rút một số tiễu đoàn đồng bằng lên), c{c trung 

đoàn, c{c lƣc̣ lƣợng ph}n khu, 2 trung đoaǹ thuộc Sƣ đoaǹ 9 (trong 

thƣ̣c tê ́huy động cả 3 trung đoàn), phối hợp lƣ̣c lƣợng biệt động c{c 

ban, ng|nh, đoàn thê.̃ Vê ̀ hƣớng tiến công v}̂n hƣớng bắc , đông 

bắc, đông, nhƣng có một ph}̀n chuyễn vê ̀phía nam, t}y nam S|i Gòn, 

nơi đƣợc đánh gi{ l| đối phƣơng đang sơ hỡ. Vùng ven S|i Gòn sƣ ̃

dụng một bộ ph}̣n chủ lƣ̣c (Sƣ đoàn 7 thiếu, Sƣ đoàn  5 thiếu, một 

số đơn vị ph{o), nhiệm vụ chủ yếu l| tiêu diệt một bộ ph}̣n qu}n 

Mỹ, chia lƣ̃a với mặt tr}̣n nội th|nh. 

Thƣ̣c hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng Cục, Ban c{n sƣ ̣ Ph}n 

khu 6 họp tại Bến Lƣ́c để chu}̃n bị đợt II. Hội nghị n|y cũng tranh 

lu}̣n căng thẵng việc nên hay không nên tiếp tục tiến công v|o đô thị, 

nhƣng v}̂n nặng t}m lý muốn “dƣ́t điễm”, thống nh}́t l| phải nghiêm 

túc ch}́p h|nh chỉ thị trên. 

Chu}̃n bị vào đợt II , c{c qu}n khu ngo|i trọng điểm S|i Gòn - 

Gia Định đều t}̣p trung , giải quyết tƣ tƣởng trong c{n b ộ, chiến sî 

th}́y khó khăn nhiều hơn thu}̣n lợi , th}́y địch dày mà không th}́y 

thế yếu về chiến lƣợc cũa chúng ..., x}y dƣ̣ng lòng tin , nh}́t trí với 

đánh giá và quyết t}m cũa trên về khã năng và hành đ ộng giành 

thắng lợi quyết định . 
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Riêng đố i với Khu Trung Nam B ộ, Bí thƣ Trung ƣơng Cục – Bí 

thƣ Qu}n ũy Miền và Tƣ lệnh Miền Hoàng Văn Thái trƣ̣c tiếp giao 

nhiệm vụ cho B ộ Tƣ lệnh Qu}n khu (Tƣ lệnh Lê Quốc Sãn ) với nội 

dung chũ yếu: tiếp tục đánh vào trọng điễm thị xa ̂Mỹ Tho, c{c thị xã, 

c{c tỉnh... nhƣ đợt I, đồng thời phãi chiếm s}n bay C}̀n Đốt, đánh s}̣p 

c}̀u T}n An, cắt lộ 4...; không đồng ý đề nghị cũa Qu}n khu 8 phƣơng 

{n sử dụng 1 trong 2 trung đoàn đễ quay về giãi phóng , mỡ mãng từ 

kênh Nguyê̂n Văn Tiếp lên nam vùng 4 Kiến Tƣờng. 

Ở miền T}y Nam B ộ, do qu}n số bị tiêu hao nặng sau đợt I , 

lãnh đạo - chỉ huy Qu}n khu chủ trƣơng trong đợt II chỉ sử dụng 

lƣ̣c lƣợng tinh nhuệ đánh vào các mục tiêu quan trọng n ội ô, đại 

bộ ph}̣n lƣ̣c lƣợng vû trang rút ra vùng giãi phóng , kéo qu}n Mỹ - 

qu}n Sài Gòn ra đễ “chia lƣ̃a” với mặt tr}̣n n ội ô , đồng thời tạo 

điều kiện tiêu diệt chúng . Trên tinh th}̀n đó , Qu}n khu giãi thễ lƣ̂ 

đoàn, trả Tiểu đo| n T}y Đô cho C}̀n Thơ ; củng cố 2 trung đoàn cũa 

Qu}n khu. 

Nhìn chung, chu}̃n bị đợt II, khi b|n thì căng thẵng, nhƣng khi xác 

định quyết t}m thì dƣ́t kho{t, tuyệt đối tin tƣỡng sƣ ̣ chỉ đạo cũa  

trên vê ̀ phƣơng hƣớng v| mục tiêu tiếp tục tiến công v|o th|nh 

phố. Phƣơng hƣớng củng cố, ph{t triễn vùng nông thôn, rƣ̀ng núi, 

h}̣u phƣơng, x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng “càng đánh càng mạnh” , đề phòng 

tình huống chiến tranh kéo d|i..., tuy đều có văn bãn chỉ đạo, nhƣng 

g}̀n nhƣ không có kê ́hoạch cụ thê ̃ (trƣ ̀T}y Nam Bộ có kê ́hoạch vê ̀

hƣớng ven đô v| nông thôn). 

Chiến trƣờng miền Nam sau đợt I hiện rô hai khu vƣ̣c thu hút 

qu}n Mŷ và qu}n Sài Gòn : ở mặt trận Huế - mặt tr}̣n Khe Sanh , 

thu hút cã S ƣ đoàn kỵ binh bay 1 Mỹ, Sƣ đoàn Thũy qu}n lục 

chiến Mŷ ; ở Nam B ộ, c{c đơn vị lớn của qu}n Mỹ - S|i Gòn ở c{c 

nơi dồn về giƣ̂ đô thị và các mục tiêu quan trọng , trọng t}m l| S|i 

Gòn - Gia Định . Sƣ đoàn 1 bộ binh Mŷ (Anh cã đõ) tƣ̀ Bình Long , 

Phƣớc Long , về Lai Khê , Bến Cát , Đƣờng 13 (Bình Dƣơng ). Sƣ 

đoàn 25 bộ binh (Tia chớp nhiệt đới ) tƣ̀ D}̀u Tiếng , C| Tum ,
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Thiêṇ Ngôn, kéo vê ̀Đồng Dù, Trảng B|ng (T}y Ninh). Sƣ đoaǹ 101 dù 

(Thiên th}̀n mũ đõ) tƣ ̀ Nam Trung Bộ, T}y Nguyên, vê ̀ phía đông 

S|i Gòn. Sƣ đoàn 9 qu}n S|i Gòn tƣ ̀khu vƣ̣c sông Tiền sông H}̣u, kéo 

lên Mỹ Tho, Đƣờng 4... Tƣ ̀60 lên 100 tiễu đoàn qu}n Mỹ v| qu}n S|i 

Gòn bố trí phòng thủ S|i Gòn - Gia Định. 

Trên cơ sỡ nh}ṇ định qu}n Giải phóng đa ̂bị đánh b}̣t khỏi nội 

ô, nhƣng còn b{m vùng ven, Bộ Chỉ huy qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn  

định mỡ tiếp chiến dịch “Tr}̀n Hƣng Đạo 2” nhằm đ}̃y đối phƣơng 

ra khỏi vùng ven. Nhƣng khi ph{t hiện cao điễm 2 (đợt I) của qu}n 

Giải phóng không chỉ ở S|i Gòn m| còn ở c{c đô thị kh{c, chúng 

quyết định chƣa tung qu}n ra xa m| t}̣p trung vƣ̀a chặn c{c mũi 

qu}n Giải phóng tiến v|o S|i Gòn, vƣ̀a c|n quét lục so{t  gắt gao c{c 

khu vƣ̣c ở nội, ngoại ô. Trong khi đó, ở c{c Khu chiến thu}̣t 31, 32, 

331, qu}n Mỹ mỡ h|nh qu}n giải tỏa, trọng điểm l| c{c tỉnh ven đô 

nhƣ Long An, H}̣u Nghĩa, Gia Định, Bình Dƣơng, Biên Hòa. 

Sau chiến dịch “Tr}̀n Hƣng Đạo”, qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn mỡ 

cuộc h|nh qu}n “Quyêt́ Thắng” (tƣ ̀ng|y 11-3) với ý định “truy kích 

qu}n Việt cộng”, giải tỏa ho|n to|n khu vƣ̣c nội, ngoại ô S|i Gòn . 

Qua đó, chúng tiếp tục mỡ cuộc h|nh qu}n hô̂n hợp “Toàn thắng” 

trên phạm vi to|n Vùng 3 Chiến thu}̣t (Đông Nam Bộ) nhằm “tiêu 

diệt c{c đại đội, tiễu đoàn còn lại của cộng sản ở c{c tỉnh, đ}̃y cộng 

sản ra khỏi c{c vùng đông d}n cƣ, gi|nh lại thế chũ động trên to|n 

chiến trƣờng, ngăn chặn c{c cuộc t}́n công của c ộng sản còn có thê ̃

xảy ra”2. 

Trên thƣ̣c tế , qu}n Mŷ và qu}n Sài Gòn thƣ̣c hiện đƣợc m ột 

ph}̀n quan trọng ý đồ cũa chúng , g}y đƣợc tỗn th}́t và khó khăn

___________ 

1. C{c khu chiến thu}̣t thuộc Vùng 3 Chiến thu}̣t gồm c{c tỉnh Đông 

Nam Bô ̣v| Long An. 

2. Ban Tỗng kết chiến tranh B2 (Bô ̣ Quốc phòng): Quá trình cuộc chiến 

tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - ngụy trên chiến 

trƣờng B2, Sđd. 
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cho qu}n Giãi phóng khi chu}̃n bị vào đợt II ; v| cũng chịu những tổn 

th}́t đáng kê ̃trong c{c chiến dịch c|n quét, giải tỏa. 

Chúng dùng phi ph{o hủy diệt nhiều khu d}n cƣ , đời sống nh}n 

d}n nội, ngoại ô bị x{o tr ộn, vùng ven bị t|n ph{ , việc tiếp tế cho các 

đơn vị ém qu}n chu}̃n bị cho đợt II r}́t k hó khăn. Một số đơn vị đâ 

phải xé lẻ, ăn gạo sống, ăn rau muống đễ chu}̃n bị vào đợt II. 

Ph}̀n lớn các đơn vị qu}n Giãi phóng làm nhiệm vụ đô thị , nh}́t 

l| S|i Gòn , đều phải h|nh qu}n từ xa , chiến đ}́u mỡ đƣờng , đặc biệt 

phải tổ chức diệt những chốt chặn của địch trên c{c cửa ngõ . Vì vậy, 

nhiều đơn vị khi đến vị trí tiếp c}̣n , qu}n số chĩ còn m ột nƣ̃a so với 

khi xu}́t phát (nhƣ các Tiễu đoàn 2 Long An, Phú Lợi, Đồng Nai...). 

Do có một số phần tƣ ̃ dao động, phản bội (trong đó có Phó 

Chính ủy Ph}n khu 1 Tr}̀n Văn Đắc (T{m H|) ng|y 10-4-1968 ra 

h|ng) nên đối phƣơng biết trƣớc một số chủ trƣơng cụ thê ̃ của 

qu}n Giải phóng. Tình huống diê̂n biến phƣ́c tạp. 

Vê ̀ phía qu}n Giải phóng, lƣ̣c đa ̂ giảm nhiều, tình hình vùng 

ven đa ̂ kh{c hẵn so với trƣớc đợt I, nhƣng qu}n d}n miền Nam 

v}̂n giƣ ̂vƣ̂ng lòng tin, nh}́t trí với quyết t}m của Đãng, ra qu}n đợt 

mới với khí thê ́ “Đồng khỡi 2”. Trung ƣơng Mặt trận d}n tộc giãi 

phóng miền Nam Việt Nam , Bộ Chỉ huy Miền đề ra c{c khẩu hiệu 

động viên: “Cƣ̃u Long cuộn sóng”, “Trƣờng Sơn chuyễn mình”, “xốc 

tới”, “đợt sau cao hơn đợt trƣớc”..., n}ng cao tinh th}̀n cán bộ, chiến sĩ 

să̂n s|ng xả th}n vì thắng lợi cao nh}́t. 

Theo kê ́hoạch, đợt II gồm hai cao điễm. Cao điêm̃ 1: tƣ ̀ng|y 5 đến 

ng|y 21-5-1968; cao điễm 2: tƣ ̀ng|y 25-5 đến ng|y 18-6-1968. 

b) Cao điễm 1 

 Mặt trận Sài Gòn - Gia Định 

 Mục tiêu của S|i Gòn trong đợt II l|: 

- Diệt nhiều sinh lƣ̣c địch, giƣ̂ đƣợc thê ́tiến công. 

- Chiếm lĩnh nhiều khu d}n cƣ, x}y dƣ̣ng chính quyền tại đó. 
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- Ph{t động du kích chiến tranh tạo thê ́ liên ho|n trong v| 

ngo|i hô̂ trợ nhau. 

- Ph{t triễn lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ ̣để tiến công mạnh, lƣ̣c lƣợng bỗ 

sung lớn. 

Mỡ m|n cao điễm 1 đợt II, lúc 0 giờ 30 phút ng|y 5-5-1968, c{c 

loạt hỏa tiê̂n H12, ĐKB nhắm v|o c{c mục tiêu: S}n bay T}n Sơn 

Nh}́t, Bộ Tỗng tham mƣu, Sƣ ́ qu{n Mỹ, Dinh Độc l}̣p, T}n Cãng  

S|i Gòn, Bộ Tƣ lệnh Hải qu}n, Tỗng nha Cảnh s{t... nhƣng đạn đi 

tản m{t. Trƣa ng|y 5-5, một tỗ biệt động Th|nh dùng xe chỡ 350kg 

thuốc nỗ, có xe gắn m{y yễm trợ, tiến công g}y thiệt hại nặng Đài 

Truyền hình S|i Gòn. 

Hƣớng Phân khu 1: 

C{c đơn vị thọc s}u của ph}n khu bị ngăn chặn nên phải t{c 

chiến ở vùng ven. Trung đoàn 88 đánh c|n ở Đƣờng 8, T}n Thạnh 

Đông (tƣ ̀ng|y 1 đến ng|y 4-5). Tiễu đoàn 1 v| Tiễu đoàn 2 đụng đối 

phƣơng ở An Phú Đông. Trung đoàn 16 phối hợp với Tiễu đoàn 

Quyết Thắng tiến công tiêu hao nặng Tiễu đoàn dù Sài Gòn chốt chặn 

ở T}n Thới Hiệp, liên tục 5 ng|y đánh phản kích diệt nhiều lính dù 

S|i Gòn nhƣng không tiến đƣợc đến Gò V}́p, T}n Sơn Nh}́t nhƣ 

quy định. 

Ng|y 15-5, hai tiễu đoàn mũi nhọn Ph}n khu 1 liên lạc đƣợc với 

Trung đoàn Đồng Nai Ph}n khu 5, nhƣng trong cao điễm 1 cũng 

không v|o s}u đƣợc (chỉ đến cao điễm 2 mới v|o đƣợc Gò Vấp  - 

Bình Hòa). 

Hƣớng Phân khu 2: 

C{c đơn vị nổ súng đúng kế hoạch , riêng bộ ph}̣n thọc s}u 

Trung đoàn 1 Sƣ đoàn 9 bị m{y bay oanh tạc , ngăn chặn dọc đƣờng , 

ng|y 6-5 mới đến Phú Thọ Hòa . Trung đoàn 2 Ph}n khu 2 gồm ba 

tiễu đoàn (267, 269, 6 Bình T}n ) tiến v|o quận 6, một ph}̀n qu}̣n 5, 

bộ ph}̣n thọc s}u đến Chợ Thiếc (ng|y 5-5); hai tiễu đoàn của Trung 

đoàn 1 Sƣ đoàn 9 v|o nam Trƣờng đua , đại đ ội thọc s}u
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đến đƣờng Sƣ Vạn Hạnh , gặp một bộ ph}̣n Ph}n khu 2 Chợ Thiếc . 

Trên nhiều khu phố, liên tục trong g}̀n một tu}̀n lê,̂ cả hai trung 

đoàn đánh qu}n phản kích. Chiến đ}́u trong điều kiện qu{ chênh 

lệch vê ̀lƣ̣c lƣợng v| ở thê ́b}́t lợi, c{c đơn vị thọc s}u tỗn th}́t nặng. 

Trung đoàn 2 Ph}n khu 2 khi rút ra đến T}n Kiên, T}n Nhƣ̣t (ng|y 12-

5) chỉ còn 50 tay súng, phải điều 25 chiến thƣơng (to|n bộ Ban Chĩ 

huy Trung đoàn hy sinh, Đại đội 2 (Tiễu đoàn 6) thƣơng vong hết). 

Trung đoàn 1 (Sƣ đoàn 9) thƣơng vong trên 7001
 c{n bộ, chiến sî, phải 

rút về t}y bắc D}̀u Tiếng để củng cố. 

Tiễu đoàn 4 (Trung đoàn 2, Sƣ đoàn 9) chiếm ngã tƣ Bảy Hiền 

(ng|y 6-5) v| liên tiếp đánh phản kích trong hai ng|y ở khu vƣ̣c g}̀n 

s}n bay T}n Sơn Nh}́t. Đại t{ S|i Gòn Lƣu Kim Cƣơng, Tƣ lệnh  

Không đoàn 33, Chỉ huy Trƣỡng yếu khu T}n Sơn Nh}́t, đích th}n chỉ 

huy Tiễu đoàn 7 dù ra phản kích, bị tƣ ̃thƣơng. 

Trung đoàn 3 (Sƣ đoàn 9) trong qu{ trình h|nh qu}n đụng 

địch, t{c chiến nhiều l}̀n (tƣ ̀ Trảng B|ng xuống, l}̀n lƣợt đụng 

qu}n Mỹ, Trung đoàn 49 S|i Gòn), đến vị trí t}̣p kết ch}̣m nên 

không kịp thay c{c tiễu đoàn của Ph}n khu 2 theo kê ́hoạch. 

Nhƣ v}̣y , trên hƣớng Ph}n khu 2, c{c đơn vị qu}n Giải phóng 

đâ thọc r}́t s}u , hiệu su}́t chiến đ}́u cao , nhƣng chịu tỗn th}́t nặng . 

Riêng Tiễu đoàn 4 (Sƣ đoàn 9) khi xu}́t kích qu}n số 500, khi rút ra 

chỉ còn 432. 

Tƣ ̀ ng|y 13 đến ng|y 21-5, trên hƣớng t}y S|i Gòn, qu}n Giải 

phóng chỉ thƣ̣c hiện đƣợc một số cuộc ph{o kích v|o một số mục tiêu 

trong th|nh phố. 

B{m theo c{c lƣ̣c lƣợng thọc s}u, có nhiều phóng viên quay 

phim, nh| văn, nh| b{o, trong đó có nhƣ̂ng ngƣời đâ hy sinh nhƣ nh| 

thơ Lê Anh Xu}n, nh| văn Nguyên̂ Thi (Nguyên̂ Ngọc T}́n), nh| văn 

Trúc Chi , c{c phó ng viên báo Quân Giãi phóng Th}n Trọng H}n ,

___________ 

1, 2. Xem; Lịch sử Sƣ đoàn 9, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , H| Nội , 1990, 

tr.157. 
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Ngọc Ch}u... G}̀n 50 chiến sĩ hy sinh tại tr}̣n ở khu vƣ̣c Minh 

Phụng, đƣợc đồng b|o chôn c}́t chu đáo. 

Hƣớng Phân khu 3: 

C{c tiễu đoàn Ph}n khu 3 l{ch qua c{c khu vƣ̣c đóng qu}n cũa 

Sƣ đoàn 9 Mỹ (chúng thƣờng đóng t}̣p trung tƣ̀ng tiễu đoàn ỡ v|nh 

đai nam S|i Gòn) v| tiến v|o th|nh phố theo ba c{nh: 

- C{nh 1: Tiễu đoàn 1 Long An đi trƣớc, Tiễu đoàn 2 Long An 

phía sau tiến theo rạch C}y Khê,́ đánh v|o c}̀u Chƣ ̂Y (ng|y 9-5). Mỹ 

đa ̂dùng không qu}n oanh tạc bƣ̀a bãi v|o cả khu d}n cƣ để yểm trợ 

xe tăng v| bộ binh, giải tỏa c}̀u Chƣ ̂ Y. Tiễu đoàn 1 Long An diệt 

nhiều lính Mỹ, bắn ch{y 5 xe tăng, thiết gi{p. Khi rút ra, Tiễu đoàn 2 

Long An giữ phía sau cho Tiểu đo|n 1 đánh một tiễu đoàn  Mỹ đỗ 

qu}n ở Phú Lạc. 

- C{nh 2: Một đại đội thuộc Tiễu đoàn Phú Lợi vƣợt Kênh Đôi 

đánh qu}n Mỹ - S|i Gòn ở khu vƣ̣c Lò Heo (ng|y 7 v| 8-5). Qua 2 

ng|y lƣ̣c lƣợng phía sau không lên đƣợc, đại đội n|y phải quay trỡ 

ra. To|n tiễu đoàn trụ b{m đánh qu}n S|i Gòn phản kích ở khu  

vƣ̣c Ch{nh Hƣng, sau hai ng|y mới rút qu}n (ng|y 10-5). 

- C{nh 3: Tiêũ đoaǹ Nh| Bè tiêń v|o nam qu}ṇ 4, nhƣng không 

vƣợt đƣợc sông. Chỉ có một đội biệt động Ph}n khu 3 (40 ngƣời) 

đánh v|o một bót lẻ của qu}̣n 4, Tiễu đoàn 5 đội biệt động Ph}n khu 

3 đánh phản kích ở c}̀u T}n Thu}̣n đến ng|y 10-5 thì rút. Nhƣ v}̣y , 

nhiệm vụ đánh chiếm Tỗng nha Cảnh s{t v| ph{t triễn v|o quận 1, 

qu}̣n 2 của Ph}n khu 3 không thƣ̣c hiện đƣợc. 

C{c tr}ṇ đánh cao điêm̃ 1 đợt II trên hƣớng Ph}n khu 3 kêt́ thúc v|o 

ng|y 12-5, nhƣng c{c tiêũ đoaǹ Ph}n khu v}n̂ đƣợc lệnh b{m vùng 

ven. Thƣ̣c tê ́ lúc n|y trên hƣớng t}y v| nam chỉ còn Tiễu đoàn 6, 

Tiêũ đoaǹ 308 (do Qu}n khu 9 x}y dƣ̣ng l}ý ngƣời ở c{c tỉnh Vĩnh Long 

- Tr| Vinh) l| còn có thê ̃tiêń công đƣợc v|o S|i Gòn. 

Hƣớng Phân khu 1 và 4 qu}n Giãi phóng bị ngăn chặn tƣ̀ vòng 

ngo|i nên qu}n Mŷ - qu}n Sài Gòn có điều kiện t}̣p trung phãn kích
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trên hƣớng các ph}n khu 2, 3 v| 5. Tuy nhiên khi lƣ̣c lƣợng các Ph}n 

khu 2, 3 lui ra vùng ven thì các tiễu đoàn cũa các Ph}n khu 1 (Củ 

Chi), Ph}n khu 4 (Gò Môn - Thủ Đức ) lại vƣợt đƣợc qua tuyến 

phòng thủ vòng ngo|i của địch , l{ch qua tuyến trung gian , tiến vào 

nội thành. 

Hƣớng Phân khu 4: 

Tiễu đoàn 2 v| Tiễu đoàn 4 t}̣p kích c}̀u Xa Lộ - Phan Thanh 

Giản (nay l| c}̀u Điện Biên Phủ), c}̀u chỉ hƣ một góc. Một bộ ph}̣n 

đánh vào Qu}̣n 9, giao chiến với Chiến đoàn 3 thủy qu}n lục chiến  

S|i Gòn. Đặc công Trung đoàn 4 không ph{ đƣợc c}̀u Rạch Chiếc , 

tiễu đoàn đặc công chiếm xƣỡng Sicovina một thời gian ngắn . 

Ph}n khu 4 còn ph{o kích v|o T}n Cảng, Bộ Tƣ lệnh Hải qu}n , 

Kho Nh| bè, Dinh Độc L}̣p, Tòa Đại sƣ ́ Mỹ, nhƣng ph}̀n lớn  

không trúng mục tiêu... 

Hƣớng Phân khu 5: 

Đêm 4-5, c{c tiễu đoàn 2, 3 v| Trung đoàn 4 Đồng Nai không qua 

sông đƣợc theo kê ́hoạch, chỉ có hai trung đội b{m đƣợc ở bắc sông  

Thị Nghè, đúng giờ G đánh v|o khu vƣ̣c đƣờng Tƣ ̣ Đức - qu}ṇ 1 

(nay l| đƣờng Nguyên̂ Văn Thủ). Qu}n S|i Gòn bị m}t́ 2 xe thiết gi{p 

ở đƣờng Nguyê̂n Bỉnh Khiêm, điều một số đơn vị thủy qu}n  lục 

chiến, cảnh s{t dã chiến, hải qu}n đến nhƣng v}̂n không giãi  tỏa 

đƣợc. Gi{m đốc Tỗng nha Cảnh s{t Nguyê̂n Ngọc Loan đích th}n 

ra đốc chiến bị bắn gây ch}n . C{c đơn vị thọc s}u chuyển  sang khu 

vƣ̣c C}̀u Sơn, Thị Nghè, Bình Hòa cùng với biệt đ ộng đánh phản 

kích. Tiễu đoàn 3, Tiễu đoàn 4 vƣợt sông S|i Gòn (ng|y 16-5) qua An 

Phú Đông chu}̃n bị v|o cao điễm 2. 

Trung đoàn Đồng Nai có các tiễu đoàn 1 v| 2 đƣợc giao nhiệm 

vụ thọc s}u v|o hƣớng đông Gò  V}́p. Tiễu đoàn 1 đƣợc tăng 

cƣờng, không thƣ̣c hiện đƣợc ý định phá c}̀u Bình Lợi , chuyễn 

sang đánh càn và lui ra Bình Hiệp , bị thƣơng vong , nên phãi rút ra 

để củng cố (mặc dù sau đó có m ột bộ ph}̣n vƣợt đƣợc
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sông S|i Gòn). Tiễu đoàn 2 xuống trê,̂ đến Hiệp Bình cùng Tiễu 

đoàn 1 đánh qu}n Mỹ c|n, bị thƣơng vong 72 c{n bộ, chiến sĩ, 

phải trỡ vê ̀T}n Uyên để củng cố. 

Ban c{n sƣ ̣ nội th|nh ph}n công lƣ̣c lƣợng c{c ban, ng|nh, 

đoàn thê ̃ (Thanh niên, Phụ nƣ,̂ Hoa v}̣n, An ninh, Tuyên hu}́n) kết 

hợp với lƣ̣c lƣợng cơ sỡ ph{t động qu}̀n chúng diệt {c, ph{ rã bộ 

m{y kềm kẹp tại chô̂, đốt xe qu}n sƣ ̣Mỹ, g}y tiếng nỗ, treo cờ Mặt 

tr}̣n d}n tộc giải phóng, rải truyền đơn, xé cờ ba sọc, tờ khai  gia 

đình. Nhiều thanh niên, công nh}n, học sinh, sinh viên, phụ nƣ ̂

tham gia tiếp tê ́tải thƣơng, d}̂n đƣờng cho bộ đội. C{c ký giả đƣa tin 

chiến sƣ ̣trên b{o công khai, góp ph}̀n cỗ động phong trào... Cụ thê,̃ 

diê̂n biến nhƣ sau: 

Một đơn vị của Th|nh đoàn (thuộc Ph}n khu 6) do Nguyê̂n 

Sơn H| (Bảy Thép) chỉ huy tiến công qu}n S|i Gòn ở B|n Cờ, 

Vƣờn Chuối (qu}̣n 3), bị bao v}y, chiến đ}́u đến viên đạn cuối 

cùng, to|n bộ hy sinh. Một bộ ph}̣n kh{c của Th|nh đoàn l|m 

nhiệm vụ d}̂n đƣờng v| cùng c{c đơn vị của Ph}n khu 2 (khu Chợ 

Thiếc) chiến đ}́u, anh dũng đánh phản kích v| h}̀u hết hy sinh. 

Một bộ ph}̣n nam nƣ ̂biệt động mang danh nghĩa “Tiễu đoàn Lê Thị 

Riêng” ém qu}n v| chiến đ}́u ở khu vƣ̣c qu}̣n 1. Nhóm trung t}m có 

13 nam, nƣ ̂do chị S{u Xu}n v| Lê Thị Hồng Qu}n chỉ huy ém ở hẻm 

83 Đê ̀Th{m, tiến công v| đánh qu}n S|i Gòn, giằng co với chúng hơn 

nƣ̃a ng|y, ph}̀n lớn hy sinh v| bị bắt (Lê Thị Hồng Qu}n bị thƣơng 

v| bị bắt). 

Nam, nƣ ̂tƣ ̣vê ̣c{c qu}̣n 1, 2 truy lùng, diệt {c, qu}̀n thảo với bộ 

binh, xe tăng đối phƣơng ở c{c khu vƣ̣c Cô Giang, Cô Bắc, Đề Thám, 

Huỳnh Quang Tiên (nay l| Hồ Hảo Hớn), C}̀u Kho, C}̀u Muối , 

b{m trụ ở khu vƣ̣c C}̀u Kho, C}̀u Muối nhiều ng|y. Lê Thị Bạch C{t, 

Bí thƣ Đoàn qu}̣n 2 đa ̂hy sinh ở đƣờng Cô Giang; nhiều chiến sĩ nam, 

nƣ ̂bị bắt. 

Lƣ̣c lƣợng vũ trang c{c qu}̣n 3, 5 cùng đồng b|o lao động l|m chủ 

nhiều khu vƣ̣c v| đánh phản kích. 
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Lƣ̣c lƣợng biệt động c{nh Hoa v}̣n đánh chiếm Tòa H|nh chính 

Qu}̣n 5, tiến công Ty cảnh s{t, Ty thuê ́vụ qu}̣n, bót B| Hòa..., cùng 

nh}n d}n diệt ác , l|m chủ c{c khu vực Lò Gốm , Lò Gạch , Lò Siêu , 

Khóm 1 phƣờng Trang Tƣ,̃ Khóm 6 phƣờng Phú L}m. 

Nhìn chung, trong cao điễm 1 đợt II đa ̂nỗi rõ th|nh tích thọc s}u 

diệt sinh lƣ̣c địch của qu}n Giải phóng, v| hoạt động tích cƣ̣c cũa lƣ̣c 

lƣợng biệt động, tƣ ̣ vê ̣ nội th|nh thuộc Ph}n khu 6. Tuy lƣ̣c  lƣợng 

giải phóng bị tỗn th}́t nặng, nhƣng cao điễm n|y có ý nghĩa chính 

trị lớn, m| chính Westmoreland (bị triệu hồi) đa ̂ thƣ̀a nh}̣n: “Họ đâ 

đạt đƣợc mục tiêu thúc đ}̃y Mŷ đơn phƣơng xuống thang  chiến 

tranh, đến b|n hội nghị trong khi nhiều ngƣời Mỹ cƣ́ tƣỡng l| Chính 

phủ Mỹ bắt địch đến hội nghị”. 

Ng|y 30-5-1968, giƣ̂a nhƣ̂ng ng|y đợt II đang diê̂n ra quyết 

liệt, Qu}n ủy Trung ƣơng có Điện số 498 gƣ̃i Qu}n ủy, Bộ Chỉ huy 

chiến trƣờng B2 v| c{c chiến trƣờng kh{c ở miền Nam (B1, B3, B4, B5) 

đánh gi{ tình hình tƣ ̀ đợt I v| chỉ đạo nhiệm vụ trƣớc mắt. Điện 

văn khẵng định đƣờng lối v| quyết t}m đúng đắn của Trung ƣơng, 

c{ch mạng đa ̂gi|nh thắng lợi to lớn, to|n diện; tuy nhiên, có nhƣ̂ng 

mặt chƣa đạt yêu c}̀u, đặc biệt l| đ}́u tranh chính trị ở đô thị, vê ̀t{c 

chiến chủ lƣ̣c, vê ̀giải phóng nông thôn; mặc dù v}̣y, “thê ́ tiến công 

chiến lƣợc của ta đa ̂vƣ̂ng v|ng v| chủ động hơn, lƣ̣c lƣợng ta mạnh 

hơn... có điều kiện để giành thắng lợi quyết định”1. 

Sau khi đánh giá th}́t bại , }m mƣu chiến lƣợc và }m mƣu cụ 

thễ cũa đối phƣơng , Điện văn chĩ rô nhiệm vụ trƣớc mắt cũa cu ộc 

tỗng công kích - tỗng khỡi nghîa là phãi “ đánh giá đúng về địch , nêu 

cao quyết tâm , thƣ̣c hiện kỳ đƣợc quyết tâm lớn cũa Trung ƣơng , giành 

thắng lợi quyết định trong thời gian tƣơng đối ngắn” với 6 yêu c}̀u cụ 

thễ , trong đó có các yêu c}̀u “tiến công và nỗi d}̣y ỡ cá c đô thị” ,

___________ 

1. Điện văn sô ́498 của Qu}n uỷ Trung ƣơng ng|y 30-5-1968. Lƣu tại Ban 

Tỗng kết chiến tranh Bô ̣Tỗng tham mƣu. 
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“mỡ rộng vùng giải phóng nông thôn”, “phát triễn lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ ̣

v| chính trị của ta”, “thành l}̣p chính quyền c{ch mạng”. 

c) Cao điễm 2 (tƣ̀ ngày 25-5 đến ngày 18-6-1968) 

Cùng thời gian diê̂n ra cao điễm 2, qu}n Giải phóng v}̂n đang 

tiếp tục v}y hâm Khe Sanh, kềm giƣ̂ và tiêu diệt qu}n Mŷ ỡ Đƣờng 9, 

Trị Thiên, T}y Nguyên, tiến công Huê,́ Đa ̀Nă̂ng, hô̂ trợ đắc lƣ̣c cho 

Mặt tr}̣n trọng điễm S|i Gòn - Gia Định. 

Trong cao điễm 2 đợt II c{c đơn vị thọc s}u tiến v|o đƣợc trên các 

hƣớng Ph}n khu 1, Ph}n khu 5, Ph}n khu 2. Một số hƣớng khác 

không v|o đƣợc. 

Hƣớng Phân khu 1, Phân khu 5: 

C{c tiểu đo|n 3, 4 thuộc Trung đoàn Đồng Nai vƣợt sông 

V|m Thuật tiến đến Gò Vấp , Bình Hòa , c}̀u Băng Ky , khu vƣ̣c 

đƣờng Lê Quang Định , Ngô Tùng Ch}u , Chi Lăng ... Sau ba ngày 

chiến đ}́u liên tục với lƣ̣c lƣợng địch đông hơn nhiều l}̀n , 2 đơn 

vị còn trên dƣới 100 ngƣời có khã năng chiến đ}́u nhƣng do phãi 

dìu nhiều chiến thƣơ ng nên không còn sƣ́c chiến đ}́u . Trung 

đoàn cƣ̃ Tiễu đoàn 2 v|o tiếp sức nhƣng đơn vị n|y không vƣợt 

đƣợc sông . 

Hai tiễu đoàn cũa Trung đoàn Quyết Thắng (Ph}n khu 1) vƣợt 

sông Vàm Thu}̣t tiến xuống Gò V}́p , đánh thiệt hại 1 tiễu đoàn 

thủy qu}n lục chiến S|i Gòn ở khu vực chùa Tƣờng Quang (An 

Phú Đông ). Khi chiến đ}́u vƣợt c}̀u sắt , Trung đoàn Trƣỡng hy 

sinh. Đêm 30-5, 2 tiễu đoàn liên lạc đƣợc với Trung đoàn Đồng 

Nai, hợp lại thành 4 tiễu đoàn nhƣng qu }n số thiếu nhiều (mô̂i tiễu 

đoàn chĩ có 80 đến 100 ngƣời). Chiến sƣ̣ ác liệt diê̂n ra ỡ Lò Vôi , 

đƣờng Ngô Đƣ́c Kế , khu T}̣p Thành , chùa Linh Sơn , chùa Trúc 

L}m, tịnh x{ đƣờng Trần Bình Trọng , đƣờng Ngô Tùng Ch}u , ngã 

năm Bình  Hòa, ngã ba C}y Thị , B| Chiểu , ngã tƣ Xóm G| ... Nhiều 

xe tăng địch bị bắn cháy ỡ Sỡ rác C}y Thị và đƣờng Ngô Tùng 

Ch}u. Mỹ dùng đến hơi đ ộc, bom pháo đánh cã vào khu d}n cƣ . 

Trƣớc tình thế khó khăn , Chính ủy Trung đo|n Qu yết
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Thắng Lê Ho|ng Ph{i kêu gọi “Chiến sĩ cộng sản tiến lên”, d}̂n đ}̀u 

đơn vị quét sạch địch dọc tuyến 100 m v| anh dũng hy sinh1. Khi rút 

ra, hai tiễu đoàn 3, 4 của Trung đoàn Đồng Nai chỉ còn 70 c{n bộ, 

chiến sĩ (trong đó có 1 tiễu đoàn hy sinh g}̀n hết, Trung đoàn  Quyết 

Thắng tỗn th}́t 2/3 qu}n số)2. 

Hƣớng Phân khu 2: 

Lúc n|y Ph}n khu 2 chỉ có hai đơn vị còn sức chiến đấu l| 

Tiễu đoàn 6 Bình T}n v| Tiểu đo|n 308 tƣ̀ miền t}y lên (hợp thành 

trung đoàn nhẹ Ph}n khu 2). Phía Sƣ đo|n 9, c{c tiểu đo|n 7, 8 l}̀n 

lƣợt thay nhau phối hợp lƣ̣c lƣợng v ới Ph}n khu 2. Qu}n Mŷ - 

qu}n Sài Gòn đâ hàn chặt các cƣ̃a ngô vào Sài Gòn , chỉ còn khu 

vƣ̣c Phú Định (qu}̣n 6) tƣơng đối hỡ . C{c đơn vị trên luồn qua 

khu vƣ̣c này , hƣớng vào trục đƣờng H}̣u Giang , nhƣng phãi m}́t 

8 ng|y mới sang đƣợc phía đông cầu Phú Định để tiến v|o quận 6, 

qu}̣n 5. Đối phƣơng tung hết tiểu đo|n n|y đến tiểu đo|n kh{c ra 

ngăn chặn , nhƣng hai đơn vị Ph}n khu 2 đâ có kinh nghiệm đánh 

trong thành phố , vƣợt qua khu vƣ̣c Phú L}m tiến vào khu vƣ̣c 

Minh Phụng , Chợ Lớn ..., chuyễn về hƣớng đƣờng Khỗng Tƣ̃ , Lý 

Th|nh Nguyên , Mạnh Tử (tƣ́c Hãi Thƣợng Lân Ông , Đỗ Ngọc 

Thạnh, Dƣơng Tƣ̃ Giang hiện nay )... giằng co với địch ỡ tƣ̀ng khu 

phố, tƣ̀ng ngôi nhà . C{c đơn vị chia lực lƣợng , chiếm giƣ̂ nhiều 

l}̀u cao đễ đánh phãn kích , ph{t triển đến khu vực Đồng Kh{nh 

(Tr}̀n Hƣng Đạo B hiện nay ), đƣờng Ngu yê̂n Trâi , chợ An Đông ... 

Ph{t hiện trục chính của qu}n Giải phóng l| đƣờng Hậu Giang , 

đối phƣơng huy đ ộng lƣ̣c lƣợng lớn , có cả m{y bay , xe tăng hình 

th|nh thế bao v}y hai bên sƣờn , h|n phía sau . C{c tiểu đo|n 308, 

Bình T}n bị  chia cắt, tƣ̀ ngày 7-5 phải vừa đ{nh vừa lui qu}n . Một

___________ 

1. Xem Lịch sƣ̃ Trung đoàn Quyết Thắng, đợt n|y to|n Trung đoàn diệt 

2.120 tên, bắn cháy 25 tăng - thiết giáp, 10 m{y bay, thu hàng trăm súng . 

2. Khi bị v}y, Trung đoàn phó dao động ra h|ng, d}̂n qu}n S|i Gòn trở 

lại đánh qu}n Giải phóng. 
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bộ ph}̣n bí m}̣t luồn ra sau lƣng địch đễ hô̂ trợ phía trong . Cả hai 

đơn vị hoàn thành xu}́t sắc nhiệm vụ , hiệu su}́t chiến đ}́u cao 1, 

nhƣng đều tỗn th}́t nặng . Ban Chĩ huy Ti ểu đo|n 308 hy sinh g}̀n 

hết, Tiễu đoàn 6 thƣơng vong 280 c{n b ộ, chiến sî (2/3 qu}n số ). 

Chính ủy Trung đo|n 2 Võ Văn Ho|ng trực tiếp chỉ huy m ột bộ 

ph}̣n chiến đ}́u đến khi chĩ còn m ột nƣ̂ liên lạc thoát ra đƣợc , đâ 

anh dûng hy sinh. 

Tiễu đoàn 7 Sƣ đoàn 9 v|o thay Tiểu đo|n 8, tiến đến qu}̣n 6, 

nhƣng đối đ}̀u với 5 tiễu đoàn địch, bị tổn thất, ng|y 7-5 phải rút ra. 

Trong thê ́giằng co c|i răng lƣợc, đa ̂xảy ra trƣờng hợp đạn cũa 

Mỹ nện lên đ}̀u qu}n S|i Gòn. Rốckét tƣ ̀ trƣ̣c thăng phóng xuống  

đúng nơi c{c sĩ quan th}n c}̣n của Nguyê̂n Cao Kỳ đang t}̣p trung 

ở trƣờng Phƣớc Đức, 266 đƣờng Khỗng Tƣ,̃ g}y thƣơng vong 9 sĩ 

quan S|i Gòn tƣ ̀thiếu t{ đến đại t{2. 

C{c tiễu đoàn Ph}n khu 3 tuy chƣa bị tỗn th}́t nặng nhƣng 

phải liên tục chống c|n ở vùng ven, mặt kh{c địch đa ̂h|n kín c{c ngõ 

v|o th|nh phố, chuyễn qua cố giƣ ̂đƣợc địa b|n ven. 

Trong đợt II nỗi b}̣t l| hình ảnh h}̣u c}̀n nh}n d}n phục vụ 

chiến đ}́u trong khi chiến sƣ ̣ diê̂n ra hết sƣ́c {c liệt. Trên cƣ̃a ngõ 

phía t}y S|i Gòn, tƣ̀ng đợt tƣ ̀ 300 đến 700 d}n công Long An lên 

đƣờng l|m nhiệm vụ. 

Sau đợt tiến công Tết , khu vƣ̣c xâ Vînh L ộc (Bình Ch{nh ) l|  

một trong nhƣ̂ng địa điễm ém qu}n lớn cũa qu}n Giãi phóng

___________ 

1. Riêng Tiễu đoàn 6 Bình T}n ba lần thọc s}u đ{nh trên 30 tr}̣n lớn nhỏ, 

diệt 1.382 tên, bắt 27 tên, diệt 2 m{y bay, 2 t|u chiến, ph{ hủy, ph{ hỏng  14 

xe qu}n sƣ̣, tiến công 5 chi cảnh s{t... 

2. B{o chí S|i Gòn đƣa tin: 

Chết: 4 trung t{, 2 thiếu t{; bị thƣơng nặng: 2 đại t{, 1 trung t{ (đều l|  

nhƣ̂ng sĩ quan phụ tr{ch an ninh, cảnh s{t, qu}n đội ở “thũ đô” S|i Gòn). 
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(h|ng ng|n qu}n của c{c đơn vị Sƣ đo|n 9 chủ lực Miền, Tiễu đoàn 6 

Bình T}n, nhiều cơ quan, đơn vị Ph}n khu... ở căn cứ L{ng Sấu, trong 

vƣờn tƣợc xâ Vînh Lộc). Chi bộ xã Vĩnh Lộc huy động ngay đƣợc 400 

nam, nƣ̂ thanh niên, trong đó số thiếu nƣ̂ mƣời bãy , đôi mƣơi chiếm 

một ph}̀n lớn, hình th|nh 3 đoàn d}n công hõa tuyến. Con đƣờng tãi 

đạn, tải thƣơng, tải h|ng hậu cần d|i trên 20 c}y số (kênh xáng An Ha,̣ 

hƣơng lộ 80...) luồn lách qua nhiều chốt xe tăng, bộ binh Mŷ, đặc biệt 

qua nhƣ̂ng đồng bƣng cõ năn, dƣ́a dại dƣới làn pháo sáng địch và t}̀m 

kiễm soát cũa trƣ̣c thăng vû trang Mŷ . Đêm 15-6-1968 (20-5 năm M}̣u 

Th}n), khoảng 22 giờ 30 phút, đoàn d}n công 60 ngƣời thi hành nhiệm 

vụ đƣa chiến thƣơng xuống Đức Hòa v| tải đạn về S|i Gòn. Khi đoàn 

vƣợt qua bƣng Láng S}́u , tới r}̂y Ông Chòi thì bị máy bay phát hiện . 

Chúng khống chế to|n b ộ đội hình và oanh kích ác l iệt: 35 ngƣời hy 

sinh, 28 ngƣời bị thƣơng. Trong số hy sinh có 3 chiến thƣơng, 28 d}n 

công nƣ,̂ 4 d}n công nam. Trong số 28 d}n công nƣ̂ nói trên có 26 thiếu 

nƣ̂ tuỗi tƣ̀ 17 đến 20; 2 chị có con nhỏ đang tạm gửi cho b| con lối xóm 

trông coi . M{u d}n công nhu ộm đõ r}̂y Ông Chòi , bƣng Láng S}́u . 

Trong cãnh đau thƣơng, tang tóc, nhiều thanh niên nam, nƣ̂ xâ Vînh 

Lộc lại tình nguyện lên đƣờng thay chị, thay anh, thay em. Một trong 

nhƣ̂ng di v}̣t cũa nƣ̂ d}n công hõa tuyến c òn để lại l| chiếc khăn tay 

với nhƣ̂ng dòng chƣ̂ thêu: 

 Trăng tàn soi bóng anh đi 

 Đây là kỷ niệm nhƣ̂ng gì nhớ thƣơng 

 Chiếc khăn gỡi trọn tình thƣơng 

 Kỷ niệm anh hiền chiến đấu miền xa. 

Ngay trong nhƣ̂ng ngày tr}̣n chiến diê̂n ra cam go , đồng bào 

c{c quận , phƣờng , nội thành Sài Gòn đâ dûng cãm , mƣu trí chăm 

lo giúp đơ̂ các cán b ộ, chiến sî qu}n Giãi phóng trong điều kiện 

qu}n Sài Gòn kiễm soát nghiêm ngặt . Thƣơng vong cũa lƣ̣c lƣợng 

tiến công vƣợt q u{ dự kiến , nhƣng đồng bào bão đãm có chiến   
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thƣơng vê ̀l| chăm sóc chu đáo. Ở xã An Tịnh (huyện Trảng B|ng, T}y 

Ninh, gi{p với Củ Chi), có 700 - 800 thƣơng binh vê ̀ trú ẩn, nhiều 

gia đình nuôi dƣơ̂ng 4-5 thƣơng binh. Đồng b|o xã Nhu}̣n Đƣ́c (Củ 

Chi) nuôi 700 thƣơng binh. Nh}n d}n xã Bình Mỹ nuôi toàn  bộ 

thƣơng binh của c{nh qu}n đánh v|o Bộ Tỗng tham mƣu qu}n S|i 

Gòn. Ở Gò V}́p, h|ng chục thƣơng binh nặng của Ph}n khu 1 đƣợc 

đồng b|o chăm sóc, che chỡ đƣa ra ngo|i. Gia đình b| Phan Thị Thêm 

v| ông Nguyê̂n Văn Thƣơng ở phƣờng T}n Phƣớc (T}n Bình) nuôi 

gi}́u hơn 40 c{n bộ, chiến sĩ trinh s{t v| biệt động thành. Ông Thƣơng 

bị chính quyền S|i Gòn bắt tra t}́n dã man nhƣng ông quyết không 

khai b{o. 

Ở T}n Thới Nhất , một đơn vị qu}n Giãi phóng chiến đ}́u bị 

thƣơng vong hụt qu}n số , l}̣p tƣ́c có thanh niên tòng qu}n đũ đễ 

bỗ sung . 

Đối với nhiêù ngƣời d}n S|i Gòn thuộc đũ lƣá tuỗi, h}ù nhƣ 

đ}y l| l}ǹ đ}ù tiên tiêṕ xúc với qu}n Giải phóng, trƣc̣ tiêṕ chƣ́ng 

kiêń h|nh động chiêń đ}ú dũng cảm, ý thƣć kỷ lu}ṭ nghiêm, tôn 

trọng t|i sản v| tính mạng của d}n, nên d}n r}t́ mêń phục c{c 

chiêń sĩ c{ch mạng. Hình ảnh tốt đep̣ của anh Giải phóng qu}n đâ ghi 

đ}ṃ nét trong lòng d}n S|i Gòn. H}ù hêt́ c{n bộ d}n v}ṇ trong nội 

th|nh S|i Gòn đều x{c nh}ṇ ý nghĩa chính trị lớn lao của sƣ̣ kiện 

n|y, m| nhiêù năm v}ṇ động cũng chƣa đaṭ hiêụ quả bằng. 

• Mặt trận vành đai Sài Gòn 

C{c đơn vị Ph}n khu 4 không tiến đƣợc v|o th|nh phố, nhƣng 

Đoàn 10 Rƣ̀ng S{c hô̂ trợ đắc lƣ̣c cho cuộc tiến công nội th|nh 

bằng c{c cuộc ph{o kích 10 ĐKB nhắm v|o Bộ Tƣ lệnh Hải qu}n Sài 

Gòn, Dinh Độc L}̣p, Tòa Đại sƣ ́Mỹ, tr}̣n địa ph{o v| kho xăng ỡ Nh| 

Bè, bắn ch{y 10 t|u chiến đ}́u v| v}̣n tải qu}n sƣ ̣ của đối phƣơng  

trên sông Lòng T|u, trong đó có 1 t|u chỡ d}̀u 10.000 t}́n. 

Hô̂ trợ cho chiến trƣờng trọng điễm Sài Gòn , c{c lực lƣợng ở  

vòng ngo|i cắt đứt g}y trở ngại giao thông , hạn chế địch chi viện
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cho nội đô ; ph{o kích s}n bay Biên Hòa , kho Long Bình , t}̣p kích 

qu}n Mŷ , qu}n Úc ỡ Sỡ H ội, T}n Uyên, D}̀u Tiếng , Trảng Lớn , núi 

B| Đen , Xu}n Lộc, Lộc Ninh , Hớn Qu ản (thuộc các tĩnh Đồng Nai , 

Bình Dƣơng , T}y Ninh , B| Rịa ...). Sƣ đoàn 9 thƣ̣c hiện nhiều tr}̣n 

đánh quan trọng : tr}̣n Mŷ Hạnh t}̣p kích cụm tăng - thiết giáp Mŷ 

(ng|y 9-5, diệt 96 tăng - thiết giáp , 12 ph{o, 3 m{y bay ); tr}̣n t}̣p  

kích cụm qu}n Mỹ ở B| Điểm (Gia Định ) diệt 120 tên. Sƣ đoàn 7 

chiến đ}́u ỡ khu vƣ̣c Búng (L{i Thiêu , tỉnh Bình Dƣơng ) diệt 1 tiễu 

đoàn qu}n Sài Gòn , 15 m{y bay , 14 tăng - thiết giáp ; tr}̣n đánh 

Bình Cơ (diệt 2 đại đ ội Mŷ , 1 đại đội qu}n Sài Gòn , 5 kh}̃u pháo , 

14 tăng - thiết giáp ). Sƣ đoàn 5 đánh tr}̣n La Ngà , diệt 1 tiễu đoàn 

qu}n Sài Gòn , ph{ yếu khu Túc Trƣng (Định Quán ). Trong khi đợt 

II đang tiếp diê̂n , Sƣ đoàn đƣợc chuyễn tƣ̀ Bà Rịa - Long Khánh - 

Biên Hòa lên mặt tr}̣n Ph}n khu 1, đâ đánh nhiều tr}̣n , diệt 795 

tên, 141 xe qu}n sƣ̣ , 3 ph{o, 2 m{y bay trên địa b|n Trảng B|ng 

(T}y Ninh). 

Trên chiến trƣờng khu Cƣ̣c Nam Trung B ộ, Bình Thuận l| tỉnh 

ph{t huy đƣợc nhịp đ ộ tiến công v| đ{nh phản kích , loại khỏi vòng 

chiến nhiều đại đ ội địch . Tính đến th{ng 8-1968, c{c đơn vị khu v| 

địa phƣơng đâ loại khõi vòng chiến một số qu}n tƣơng đƣơng 10 đại 

đội. Lƣ̣c lƣợng vû trang cũa tĩnh đƣợc bỗ sung trên 500 thanh niên 

địa phƣơng. 

Trên chiến trƣờng L}m Đồng, c{c đơn vị khu, tỉnh đâ diệt v| loại 

khỏi vòng chiến trên 4 đại đội qu}n S|i Gòn, đánh thiệt hại chi khu 

Di Linh. 

• Mặt trận đồng bằng sông Cữu Long 

Mặt trận Trung Nam Bộ 

Trên chiến trƣờng Trung Nam Bộ, Sƣ đoàn 7 v| Sƣ đoàn 9 S|i 

Gòn với sƣ ̣ yễm trợ tối đa của hỏa lƣ̣c Mỹ, kê ̃ cả B.52, liên tục 

h|nh qu}n đánh ph{ c{c trọng điễm Mỹ Tho, Long An, Bến Tre, 

vùng Bảy Núi (An Giang). 
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Theo chĩ thị trên, qu}n Giải phóng tiếp tục b{m trụ vùng ven để 

chu}̃n bị đợt II với mục tiêu đánh vào đô thị . Tình thế {c liệt kéo d|i , 

lƣ̣c lƣợng liên tục bị tiêu hao (mô̂i tiễu đoàn chĩ còn 100 - 150 c{n bộ, 

chiến sî, dƣới một nƣ̃a so với trƣớ c đợt I ), vũ khí, đạn dƣợc cûng đâ 

cạn. Cơ sỡ cách mạng bị l ộ v| tiêu hao nhiều trong đợt I . Phong trào 

qu}̀n chúng bị chƣ̂ng lại . Tình hình giữ vùng ven đã khó , không đũ 

lƣ̣c lƣợng đễ tiến công vào thành thị và đãm đƣơng nhiệm vụ nông 

thôn1. Miền lại chĩ thị khu Trung Nam B ộ chi viện Trung đoàn 1 cho 

Long An (Khu chĩ còn lại Trung đoàn 2). Trƣớc tình thế đó , Khu ũy, 

Bộ Tƣ lệnh qu}n khu khắc phục nhiều khó khăn , nghiêm chĩnh ch}́p 

h|nh chỉ thị trên, điều chĩnh lƣ̣c lƣợng, tỗ chƣ́c đƣợc một số động tác 

tạo thế nhƣ trận tập kích cụm cơ giới Mỹ dã ngoại ở Nhị Bình (do 

Trung đoàn 2 thƣ̣c hiện, diệt trên 100 lính Mŷ, 30 xe); du kích các xâ 

ven thị xâ Mŷ Tho hô̂ trợ d}n nỗi d}̣y phá banh 15 ấp t}n sinh. 

V|o đợt II, ở Long An, Trung đoàn 1 (do Khu chi viện) cùng c{c 

lƣ̣c lƣợng địa phƣơng tiến công khu vƣ̣c nam thị xã Long An và c{c 

mục tiêu do Miền chỉ định, nhƣng lƣ̣c lƣợng địch r}́t d|y, phản ứng 

mạnh. C{c yêu c}̀u do Miền đề ra (nhƣ chiếm s}n bay C}̀n  Đốt, 

đánh s}̣p c}̀u T}n An...) đều không thƣ̣c hiện đƣợc. Đễ chi viện cho 

mặt tr}̣n trọng điễm 1 của Khu l| thị xã Mỹ Tho, Trung đoàn 1 lại 

đƣợc Miền trả vê ̀ cho Khu (ng|y 18-5), nhƣng việc chi viện không 

thƣ̣c hiện đƣợc vì Trung đoàn bị hút vào nhƣ̂ng đợt chống phản kích 

{c liệt. 

Ở Mỹ Tho , trƣớc đợt II , Sƣ đoàn 7, Sƣ đoàn 9 S|i Gòn ra qu}n 

trƣớc đễ đ}̃y qu}n Giãi phóng ra xa thị xâ , đồng thời đá nh ra vùng 

nông thôn s}u nhƣ vùng bắc Cai L}̣y , Gò Công , g}y tỗn th}́t cho 

lƣ̣c lƣợng địa phƣơng (nhƣ ỡ Gò Công , Tiễu đoàn 514B đánh phãn 

kích hy sinh 50 c{n bộ, chiến sî ). Trong tình thế nhƣ v}̣y , việc tiến 

công vào thị xâ là m ột yêu c}̀u vƣợt khã năng . Đòn tiêu biễu cho 

đợt II ỡ Mŷ Tho là tr}̣n tiến công căn cƣ́ hu}́n luyện Hùng

___________ 

1. Xem: Quân khu 8 - 30 năm chiến tranh giải phóng, Sđd. 
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Vƣơng, diệt hơn 100 qu}n S|i Gòn. Trong thị xã Mỹ Tho, biệt động 

qu}n Giải phóng đánh đƣợc một số mục tiêu, l|m chủ trong một 

thời gian ngắn (cƣ x{ Mỹ, đồn cảnh s{t, căn cƣ ́thiết đoàn 6). 

Bến Tre là m ột trong hai trọng điễm cũa Khu , v|o đợt II , tỉnh 

đánh giá không còn khã năng đánh chiếm thị xâ , nhƣng v}̂n ch}́p 

h|nh chỉ thị trên về việc n|y , có kh{ c là lùi lại ngày N đễ phù hợp 

với các điều kiện thƣ̣c tế . Trong một thời gian hết sƣ́c kh}̃n trƣơng , 

lãnh đạo tỉnh đã tổ chức , bố trí lại lƣ̣c lƣợng (trong đó có việc 

th|nh lập chiến đo|n nhẹ cơ đ ộng), theo yêu c}̀u vƣ̀a t iến công thị 

xã vừa thu hút địch ra vòng ngo|i để tiêu diệt . Ng|y N + 4 đặc 

công Bến Tre b}́t ngờ tiến công thị xâ (tƣ̀ phía t}y ), bên ngoài b ộ 

đội hình thành các tr}̣n địa phục kích đánh qu}n Sài Gòn . Trong 

khi thị xâ bị tiế n công , Trung đoàn 10 (Sƣ đoàn 7 S|i Gòn ) lọt v|o 

tr}̣n địa phục kích trên cánh đồng Phú Hƣng , Phú Định . Tiễu đoàn 

516 qu}n Giãi phóng nỗ súng tiêu diệt sỡ chĩ huy hành qu}n , diệt 

v| l|m bị thƣơng tại chỗ trên 400 tên (có thi ếu t{ trung đo|n phó ), 

thu nhiều chiến lợi ph}̃m . Hôm sau , 14 t|u chiến chở m ột tiễu 

đoàn Mŷ đi cƣ́u nguy cho Trung đoàn 10 S|i Gòn lọt v|o trận địa 

phục kích trên sông Ba Lai bị đại đ ội pháo binh qu}n Giãi phóng 

Bến Tre đánh c hìm v| ch{y tại chỗ 10 t|u thuyền , tiễu đoàn Mŷ bị 

thiệt hại nặng . 

Lƣ̣c lƣợng tiến công thị xâ diệt 2 đồn, đánh phãn kích diệt g}̀n 

100 qu}n. 

Lƣc̣ lƣợng chủ lƣc̣ qu}n S|i Gòn ở Bêń Tre bị tỗn th}t́ nhiều, 

qu}n Mỹ phải tăng cƣờng một lƣ ̂ đoaǹ bộ binh v| Lƣ ̂ đoaǹ xung 

kích 117 (hạm đội nhỏ trên sông). Bêń Tre chu}ñ bị đánh phản kích 

theo hƣớng đánh đỗ bộ đƣờng không v| tỗ chƣć c{c đội săn t|u; 

trong vòng 2 ng|y (23, 24-7-1968) đa ̂băń rơi, băń hỏng 12 trƣ̣c thăng, 

băń chìm 28 t|u thuyêǹ (trong đó có 16 t|u chỡ đ}ỳ lính Mỹ). 

Ở c{c hƣớng kh{c của khu Trung Nam Bộ, c{c hoạt động đợt II 

không có tính ch}́t tỗng tiến công và nỗi d}̣y mà chĩ có tính thƣờng 

xuyên, l}u dài , trong đó An Giang t}̣p trung làm chuyễn
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biến phong trào ỡ các vùng Hòa Hão , đánh một số tr}̣n trên đƣờng 

Long Xuyên - Ch}u Đốc . Một nội tuyến cách mạng là Trƣơng Văn 

Quang, Trung úy , Chỉ huy Trƣởng đồn Ba Chúc (An Giang ) đâ 

phối hợp  với b ộ đội bên ngoài diệt nhiều địch tại căn cƣ́ này 

(th{ng 6-1968). 

Mặt trận Tây Nam Bộ 

Sau đợt I, tình hình khu T}y Nam Bộ cũng r}́t khó khăn nhƣ 

tình hình ở khu Trung Nam Bộ. Khu ủy chủ trƣơng nghiêm chỉnh 

ch}́p h|nh chỉ thị trên vê ̀ đợt II , tiếp tục tiến công vào thành thị , 

đồng thời đặt yêu c}̀u kéo  địch ra vùng nông thôn, vùng giải 

phóng để tiêu diệt. Tuy nhiên, nhiều nơi không thê ̃thƣ̣c hiện đƣợc chũ 

trƣơng trên. 

Trên mặt tr}̣n trọng điễm C}̀n Thơ, trong mũi tiến công s}u vào 

s}n bay Lộ Tẻ, đặc công diệt 18 m{y bay lên thẵng. Ngo|i ra, có tr}̣n 

phục kích qu}n phản kích ở C{i Tắc - T}̀m Vu ng|y 25-5, diệt 2 tiễu 

đoàn chủ lƣ̣c S|i Gòn v| 52 xe. Tr}̣n đánh có t{c động thúc đ}ỹ c{c xã 

trong tỉnh C}̀n Thơ bao v}y, tiến công gơ̂ 50 đồn, giải phóng thêm 2 

xã v| nhiều ấp trong đợt II. 

Ở mặt trận Vĩnh - Tr|, tƣ̀ tháng 4-1968 đâ không còn Ban chĩ 

huy trọng điễm (do tình hình hƣớng sông H}̣u khó khăn , Khu rút 

c{c c{n b ộ chỉ huy về ). Trƣớc khi vào đợt II , Tiễu đoàn 308 (400 

qu}n) đâ đƣợc đƣa lên Miền đễ chi viện Mặt tr}̣n Sài Gòn - Gia 

Định, khu trọng điễm 2 th|nh lập Trung đo|n 3 (gồm 4 tiễu đoàn 

do Nguyê̂n Đệ làm Trung đoàn Trƣ ởng). Căn cƣ́ tình hình thƣ̣c tế , 

Trung đoàn 3 đƣợc giao nhiệm vụ thu hút địch đễ tiêu diệt ỡ vùng 

ven và vòng ngoài , tạo điều kiện cho đặc công v| ph{o tiến công 

v|o thị xã v| s}n bay Vĩnh Long . Chủ trƣơng phù hợp tình thế  đâ 

ph{t huy mạnh mẽ vai trò của cả b ộ đội Khu (chủ yếu l| Trung 

đoàn 3) v| b ộ đội tĩnh , huyện , du kích xâ , đặc biệt , trên địa bàn 

vùng ven . Trên thƣ̣c tế , không có mûi trƣ̣c tiếp tiến công các mục 

tiêu s}u nội đô , nhƣng các l ực lƣợng Khu v| địa phƣơng đã gi|nh 

thế chũ đ ộng vùng ven , vƣ̀a bao v}y uy hiếp 2 thị xã Vĩnh Long ,  
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Tr| Vinh, vƣ̀a đánh phãn kích có hiệu qua,̃ đồng thời phát động qu}̀n 

chúng thực hiện “ba mũi gi{p công” gỡ đồn , ph{ ấp chi ến lƣợc giữ 

vƣ̂ng thành quã cách mạng . Riêng Trung đoàn 3 đƣ́ng ch}n ỡ vùng 

ven Phƣớc H}̣u, suốt đợt II diệt 3 tiễu đoàn (ở B| Kha, c}̀u Ông Me, lộ 

C}̀u Vồng), g}y thiệt hại nặng 2 trung đoàn thuộc Sƣ đoàn 9 v| Trung 

đoàn 2 thiết gi{p S|i Gòn , diệt nhiều phƣơng tiện chiến tranh (25 xe 

M.113, 9 trƣ̣c thăng, 10 ph{o 105 mm), gơ̂ 50 đồn bót, l|m chủ Lộ 4, lộ 7 

nhiều ngày. Trong khi đó , tiễu đoàn tĩnh tiếp tục mỡ r ộng vùng giãi 

phóng Tam T}n, bắc Lộ 4, đánh qu}n phãn kích có hiệu quã. 

Qua đợt II, hai tỉnh Vĩnh Long, Tr| Vinh cơ bản giƣ ̂vƣ̂ng vùng 

nam bắc Lộ 4 tƣ ̀ Vĩnh Long đến Duyên Hải (Tr| Vinh) qua Bến 

Tre, C}̀n Thơ. 

C{c địa phƣơng kh{c của T}y Nam Bộ, trƣớc khi v|o đợt II 

đều tỗ chƣ́c lại lƣ̣c lƣợng theo phƣơng {n tiến công một số mục tiêu 

s}u trong đô thị bằng c{c ph}n đội tinh nhuê ̣ hoặc ph{o kích mục 

tiêu; ph}̀n lớn đều t}̣p trung lƣ̣c lƣợng chủ yếu để gi|nh quyền làm 

chủ, đánh qu}n phản kích ở vùng ven v| nông thôn, giƣ̂ vùng giải  

phóng, nhƣ mũi thọc s}u tiến công thị xã Rạch Gi{, yếu khu Minh 

Lƣơng, nội ô chi khu Ngâ Năm , ph{o kích s}n bay Sóc Trăng , tiễu 

khu Ba Xuyên... Chi khu Ngã Năm (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng) đƣợc giải phóng l}̀n thƣ ́hai. 

Nhìn chung, trên chiến trƣờng đồng bằng sông Cƣ̃u Long , trong 

đợt II mũi tiến công đô thị r}́t hạn chê ́do nhƣ̂ng khó khăn cụ thê ̃vê ̀

thƣ̣c lƣ̣c, trong khi đó chủ trƣơng t}̣p trung lƣ̣c lƣợng chủ yếu  cho 

vùng ven v| nông thôn đa ̂tỏ ra r}́t phù hợp, v| chính đ}y là  hƣớng 

chủ yếu tạo hiệu quả đợt II ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long, rõ nh}́t l| ở 

Bến Tre (khu Trung Nam Bộ), ở khu T}y Nam Bộ. 

Nhìn to|n cục, mƣ́c hoạt động ở đồng bằng sông Cửu Long 

thời gian n|y mang tính ch}́t một đợt hoạt động qu}n sƣ ̣ có cao 

điễm, có điễm v| diện, trên h}̀u hết địa b|n, giải phóng một ph}̀n địa 

b|n nông thôn, riêng T}y Nam Bộ giải phóng 88 xã, 1.934 ấp với  

1.500.000 d}n. 
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• Kết quả đợt II: 

Nhìn chung cả hai cao điễm 1 v| 2 có sƣ ̣hợp đồng tốt vê ̀chiến 

lƣợc trên to|n miền Nam. Với nô̂ lƣ̣c vƣợt b}̣c, trong g}̀n một 

th{ng rƣơ̂i của đợt II, qu}n d}n miền Nam đa ̂thƣ̣c hiện tiến công đồng 

loạt có kết hợp nỗi d}̣y, tiếp tục đƣa chiến tranh v|o nhiều đô  thị, 

nh}́t l| ở c{c khu trọng điễm. Đặc biệt ở S|i Gòn, qu}n Giãi phóng 

tƣ ̀ ngo|i v|o kết hợp biệt động nội đô tiến công v| l|m chủ nhiều 

khu phố trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày  g}y nhiều  tỗn th}́t cho 

địch1. Riêng trên mặt tr}̣n c{c khu phố S|i Gòn đợt  II, số qu}n S|i 

Gòn, qu}n Mỹ bị diệt nhiều hơn trong đợt I. 

Tuy nhiên, địch còn đông qu}n, có điều kiện cơ động, huy 

động lƣ̣c lƣợng áp đão qu}n Giãi phó ng đễ phãn kích ỡ tƣ̀ng khu 

vƣ̣c, tƣ̀ng trọng điễm nên chiến sƣ ̣diê̂n biến r}́t {c liệt, phƣ́c tạp. Do 

v}̣y, trong tỗng công kích, dù có hợp đồng tốt vê ̀chiến lƣợc nhƣng 

hợp đồng vê ̀chỉ huy, vê ̀ chiến dịch, chiến đ}́u không đƣợc nhƣ  kê ́

hoạch, đặc biệt khi nỗ súng thì trỡ nên chệch choạc. Ở mặt tr}̣n  S|i 

Gòn, cũng nhƣ trong đợt I, khi đa ̂ nỗ súng, lãnh đạo chỉ huy  h}̀u 

nhƣ không nắm đƣợc tình hình, do đó không chỉ đạo đƣợc  c{c 

c{nh, c{c mũi. Nguyên nh}n chính l| vì địch mạnh, să̂n sàng tỗ chƣ́c 

phản kích với lƣ̣c lƣợng hơn hẵn khi ph{t hiện lƣ̣c lƣợng  giải 

phóng trong th|nh phố. 

Do tƣơng quan lƣ̣c lƣợng chênh lệch v| ở phía b}́t lợi, lƣ̣c 

lƣợng giãi phóng đâ chịu tỗ n th}́t nhiều trong và sau đợt I , nên

___________ 

1. Theo sô ́ liệu của Ban Tỗng kết chiến tranh B2, trên chiến trƣờng B2 

trong đợt II, qu}n d}n B2 diệt 47.800 qu}n địch (17.700 lính Mỹ, 600 lính 

Úc, 120 lính Th{i Lan), l|m tan rã 20.000 tên; tiêu diệt 13 tiễu đoàn (có 3 tiễu 

đoàn bộ binh Mỹ, 2 tiễu đoàn thiết gi{p Mỹ, 1 tiễu đoàn bô ̣binh Úc), 90 đại 

đội (30 đại đội Mỹ, 3 đại đội ph{o Mỹ, 2 đại đội ph{o Úc); bắn rơi và ph{ 

hủy 353 m{y bay, 1.254 xe qu}n sƣ̣ (có 985 tăng - thiết gi{p), 100 ph{o, 47 

c}̀u cống, bắn chìm v| ch{y 107 t|u thuyền, diệt 143 đồn bót, bƣ́c rút 39 

đồn, tua kh{c, ph{ 23 ấp chiến lƣợc, giải phóng 5 xã, 53 ấp, 73.000 d}n. 

Qu}n Mỹ - S|i Gòn thƣ̀a nh}̣n: trong đợt II chúng bị thiệt hại: chết 1.742, 

bị thƣơng 5.898, m}́t tích 170 (C{c sô ́liệu trên chƣa đƣợc kiễm chƣ́ng, chỉ để 

tham khảo, đặc biệt về c{c sô ́liệu diệt sinh lƣ̣c địch). 
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trong đợt II trên chiến trƣờng Nam Bộ - Cƣ̣c Nam Trung Bộ (B2), chỉ 

ở khu trọng điễm mới có diê̂n ra chiến dịch mang tính ch}́t tỗng 

tiến công kết hợp nỗi d}̣y nhắm v|o đô thị, còn ở c{c khu thì mục 

tiêu đô thị g}̀n nhƣ không thƣ̣c hiện đƣợc, hoạt động chủ yếu l| ph{o 

kích hoặc tiến công v|i mục tiêu s}u, không g}y thôi động1. Chiến 

trƣờng chính của c{c Khu trong đợt II l| vùng ven và  nông thôn. 

Chính nhờ sƣ ̣ linh hoạt chuyễn hƣớng n|y nên c{c địa  phƣơng 

ngo|i trọng điễm S|i Gòn - Gia Định đa ̂ ph{t huy đƣợc hiệu quả 

của đợt II. 

Trung ƣơng Cục, Trung ƣơng Đãng đều đánh gi{ cao kết quả 

đợt II. 

Th{ng 8-1968, Bộ Chính trị ra Nghị quyết đánh gi{ một c{ch 

to|n diện tình hình sau “sáu th{ng mỡ đ}̀u thời kỳ tỗng công kích, 

tỗng khỡi nghĩa”2
 trên chiến trƣờng miền Nam. 

Bộ Chính trị khẵng định: “Thắng lợi to lớn và quan trọng nhất là 

chúng ta đã tạo ra m ột sƣ̣ thay đ ổi đột biến trong cục diện chiến tranh ...”3, 

thê ̃hiện trên c{c mặt: 

- Vê ̀ thê ́ chiến lƣợc: “Thê ́ chiến lƣợc của địch đa ̂ bị đão lộn v| 

c|ng lún s}u v|o phòng ngƣ ̣bị động...”4. 

“Địch đa ̂bị hãm v|o thê ́bị tiến công, bị bao vây vê ̀chiến lƣợc trên 

toàn chiến trƣờng, đặc biệt là trên mặt trận thành thị. Đo ́ là thế thất bại 

của chiến tranh xâm lƣợc5. 

___________ 

1. B{o c{o lúc b}́y giơ ̀của phía Giải phóng: tiến công v| nỗi d}̣y ở 30 

th|nh phô,́ thị xã; 70 thị tr}́n, qu}̣n lỵ, chi khu; 27 Bô ̣Tƣ lệnh, đơn vị. Thƣ̣c 

ra, nếu chỉ ph{o kích hoặc tiến công nhỏ v|o v|i mục tiêu s}u trong đô thị thì 

không thễ l| “tiến công v| nỗi d}̣y”. 

2, 3, 4, 5. Trích Nghị quyết th{ng 8-1968 của Bô ̣Chính trị. Văn kiện Đãng 

Toàn tập, t.29, tr. 398, 396. Nghị quyết nêu một sô ́sô ́liệu cụ thễ: 

- Qu}n S|i Gòn bị tiêu diêṭ (chêt́ v| bị thƣơng) 18 vạn tên, tan rã 25 vạn. 

- Qu}n Mỹ bị tiêu diệt 13 vạn tên, bị thiệt hại trên 4.000 m{y bay, g}̀n 

2 triệu t}́n v}̣t ch}́t c{c loại. 

- Giải phóng thêm h|ng triệu d}n, l|m chủ ho|n to|n 2/3 c{c ấp ở 

nông thôn. 
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Ngƣợc lại, thê ́chiến lƣợc của ta c|ng vƣ̂ng v| mạnh hơn bao giờ 

hết: ta đâ đƣa thê ́ chiến lƣợc tiến công của chiến tranh c{ch mạng 

lên một bƣớc mới tạo ra thê ́ tiến công, bao vây địch trên t}́t cã chiến 

trƣờng, nh}́t l| trên mặt tr}̣n th|nh thị...”. 

Sau khi nhìn lại, đánh gi{ “quyết t}m chiến lƣợc r}́t chính x{c, 

s{ng tạo v| t{o bạo” của Trung ƣơng Đãng đa ̂ ph{t huy mạnh mẽ 

hiệu lƣ̣c chiến lƣợc tiến công, Bộ Chính trị chỉ ra nhƣ̂ng nhƣợc 

điễm thời gian qua: 

- “...Chƣa đạt đƣợc nhƣ̂ng yêu c}̀u đề ra vê ̀ qu}n sƣ ̣ v| về 

chính trị, do đó m| c}̀n phải tiếp tục cố gắng hơn nƣ̂a mới gi|nh 

đƣợc thắng lợi quyết định”. 

- “Công kích qu}n sƣ ̣ v| nỗi d}̣y của qu}̀n chúng ở đô thị, 

nh}́t l| ở c{c đô thị lớn chƣa đũ mạnh hoặc chƣa giƣ ̂đƣợc thê ́ tiến 

công liên tiếp...”. 

- “Việc giải phóng nông thôn chƣa đạt yêu c}̀u...”. 

- “...Chƣa thƣ̣c hiện đƣợc chủ trƣơng đánh nhƣ̂ng tr}̣n lớn tiêu 

diệt nhƣ̂ng đơn vị lớn của địch”. 

- “...Binh biêń v| khỡi nghĩa trong qu}n đội địch còn qu{ yếu...”. 

- Công t{c bảo đãm v}̣t ch}t́ trên nhƣ̂ng hƣớng nh}́t định “v}̂n 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu c}̀u...”. 

Vê ̀ nguyên nh}n nhƣ̂ng khuyết điễm trên, Bộ Chính trị cho 

rằng do cả kh{ch quan v| chủ quan, “nhƣng nguyên nh}n chủ 

quan l| chủ yếu”. Vê ̀ nguyên nh}n chủ quan thì trƣớc tiên l| do 

nhiều địa phƣơng “chƣa nắm th}̣t vƣ̂ng nhƣ̂ng quan điễm tỗng 

công kích, tỗng khỡi nghĩa l| một qu{ trình, chƣa nắm vƣ̂ng kết 

hợp qu}n sƣ ̣v| chính trị, kết hợp tiến công v| khỡi nghĩa...”. 

Hội nghị Trung ƣơng Cục l ần thứ 7 (th{ng 6-1968) đánh giá 

cao thắng lợi đợt II , đồng thời chĩ ra khã năng tiếp tục giành thắng 

lợi lớn hơn : “Phãi làm cho toàn Đãng b ộ, to|n qu}n , to|n d}n nhận 

ra thắng lợi sau hai đợt tiến công và nỗi d}̣y toàn Miề n, nh}́t là cũa 

hƣớng trọng điễm , nh}̣n rô th}́t bại mới và sƣ̣ suy sụp cũa địch , 

nhanh chóng cũng cố , ph{t triển lực lƣợng ta , liên tục tiến
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công v| nỗi d}̣y ở đô thị cũng nhƣ ở nông thôn, tiếp tục đánh 

địch nhƣ̂ng cú nặng hơn, gi|nh thắng lợi mới to lớn hơn”1. 

Hội nghị Trung ƣơng Cục l}̀n thƣ ́ 7 cũng chỉ ra nhƣ̂ng nhƣợc 

điễm của đợt II (nhƣ nội dung đánh gi{ của Nghị quyết Bộ Chính trị), 

trong đó nh}́n mạnh mặt khỡi nghĩa qu}̀n chúng còn ì ạch, binh 

v}̣n qu{ yếu, nh}́t l| việc x}y dƣ̣ng v| ph{t triễn lƣ̣c lƣợng chính trị, 

võ trang v| củng cố h}̣u phƣơng. 

Trên thƣ̣c tê ́mũi nỗi d}̣y của qu}̀n chúng chƣa đáp ứng yêu c}̀u 

của một cuộc tỗng khỡi nghĩa. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến kh{c vê ̀ nguyên nh}n tỗng công 

kích - tỗng khỡi nghĩa chƣa đạt yêu c}̀u, chủ yếu ở hai điễm: 

1- Một là, khi phỗ biến quyết t}m của Bộ Chính trị trong đợt 

M}̣u Th}n, c}́p trên chỉ phỗ biến “giành thắng lợi trong t}́n công vaò 

thị xã, lúc đó chỉ để dƣ́t điễm”, không nói rõ tỗng công kích - tỗng 

khỡi nghĩa là một quá trình. Cụm tƣ ̀“tỗng công kích - tỗng khỡi nghîa là 

một quá trình” chỉ đƣợc nói đến sau đợt I. 

2- Hai là, v}́n đề nỗi d}̣y của qu}̀n chúng ở đô thị, việc súc tích, 

chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng ở đô thị có thê ̃chƣa đạt yêu c}̀u, binh v}̣n qua ́yếu, 

tuy nhiên trong điều kiện tƣơng quan lƣ̣c lƣợng ở đô thị chƣa thay 

đỗi lớn, lƣ̣c lƣợng vũ trang của qu}n Giải phóng chƣa đè bẹp đƣợc 

lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ,̣ công an cảnh s{t của địch, thì lƣ̣c lƣợng  qu}̀n 

chúng r}́t khó khỡi nghĩa, r}́t khó “kết hợp quân sƣ̣ - chính trị”, trong 

tình thê ́chiến trƣờng {c liệt diê̂n ra ở đô thị. 

Vê ̀t{c động của đợt II, phía Mỹ nh}̣n biết s}u thêm vê ̀sƣ ̣th}́t bại 

của chiến lƣợc chiến tranh cục bộ, nhƣng cũng có nhƣ̂ng nh}n v}̣t  

hiếu chiến ở Washington v| S|i Gòn coi đ}y l| một thắng lợi vì  đa ̂

g}y tỗn th}́t nặng sinh lƣ̣c đối phƣơng v| l|m th}́t bại cuộc tỗng công 

kích - tỗng khỡi nghĩa. 

Đánh gi{ đƣợc nêu trong tỗng kết của Ban Nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ S|i 

Gòn - Gia Định : “Mặc dù yếu tố b}́t ngờ về chiến lƣợc không

___________ 

1. Trích Nghị quyết Trung ƣơng Cục lần thƣ́ 7 (tháng 6-1968). Sô ́ lƣu: 

1868, Phòng Tƣ liệu Ban Tỗng kết chiến tranh B2. 
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còn, trong đợt II, ta đa ̂ tiếp tục đƣa chiến tranh v|o thủ đô của 

địch. Riêng ở thành phô,́ ta diệt nhiều sinh lƣ̣c địch hơn đợt I..., l|m chủ 

một số khu phố hay nội đô nhiều ng|y, nhƣng nhiều đơn vị không 

đến đƣợc mục tiêu... 

Ở vòng ngo|i , chủ lực chƣa có đòn tiêu diệt có t{ c động lớn . 

Tỗn th}́t đợt II nặng nh}́t là trong chũ lƣ̣c cũa Miền và cũa các 

Ph}n khu”1. 

Nhìn lại một c{ch to|n diện kê ̃cả hê ̣quả vê ̀ sau, đợt II hiện rô 

m}́y v}́n đề nỗi b}̣t: 

- Tuy có đƣa đƣợc chiến tranh v|o đô thị (ở B2 thì chủ yếu l| S|i 

Gòn - Gia Định), có diệt đƣợc nhiều địch trên đƣờng phố hơn so với 

đợt I, nhƣng đợt II không đạt đƣợc mục tiêu chủ yếu đâ đề  ra l| 

chiếm giƣ ̂ v| th|nh l}̣p chính quyền giải phóng ở một số khu  vƣ̣c 

trong lòng đô thị. 

- Phía qu}n Giải phóng tỗn th}t́ lớn vê ̀sinh lƣ̣c, đăc̣ biêṭ l| c{c tiểu 

đoaǹ mũi nhọn v| một bộ ph}ṇ lớn chủ lƣc̣ Miền; địch phản kích có 

hiêụ quả, đ}ỹ lùi lƣc̣ lƣợng c{ch mạng ng|y c|ng xa đô thị. 

- Phía giải phóng không thƣc̣ hiêṇ đƣợc yêu c}ù “càng đánh 

c|ng mạnh”, ngƣợc lại do phải đôn d}n qu}n, du kích lên bỗ sung cho 

lƣc̣ lƣợng vũ trang t}p̣ trung nên bỏ trống nông thôn, chẵng nhƣ̂ng 

không củng cố đƣợc nông thôn (trƣ ̀một số nơi) m| còn đƣ́ng trƣớc 

nguy cơ bị địch l}ń chiêḿ s}u hơn vê ̀ phía nông thôn rƣ̀ng núi, thê ́

v| lƣc̣ c{ch mạng d}ǹ lún s}u v|o khó khăn nghiêm trọng. 

Tƣ̀ nhƣ̂ng nhƣợc điễm trên cũa qu}n Giãi phóng , Mỹ v| chính 

quyền Sài Gòn cho là chúng đã gi|nh phần thắng trong đợt II . 

Nguyên nh}n nhƣ̂ng nhƣợc điễm trên không chĩ tƣ̀ chĩ đạo mà còn 

tƣ̀ c}́p thƣ̣c hiện : sau đợt I tuy đâ xu}́t hiện nh}̣n xét : “Sƣ́c ta chĩ 

đến đó” , nhƣng ý kiến này đâ không đƣợc xem xét th}́ u đáo . Tr{i 

lại, nhƣ̂ng báo cáo tƣ̀ dƣới lên lại thỗi phồng thu}̣n lợi về thế và 

lƣ̣c cách mạng , l|m cho cấp trên không nắm đƣợc thực tế tình

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Sài Gòn - Gia Định..., Nxb. Th|nh phô ́ Hô ̀ Chí Minh, 1994,  

tr. 521-522. 
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hình..., tƣ ̀đó trong chỉ đạo tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa, chẵng 

nhƣ̂ng không dƣ̀ng sau đợt I m| còn kéo d|i đến th{ng 4-1969 

(Trung ƣơng Cục căn cƣ ́v|o đó, đến cuối năm 1969 v}̂n chỉ đạo tiêṕ 

tục tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa). Nói vê ̀ khuyêt́ điêm̃ của c}́p 

thƣ̣c hiện, cụ thê ̃ l| c}́p Miền, sau n|y Đại tƣớng Ho|ng Văn Thái , 

nguyên Tƣ lệnh Miền (B2) lúc b}́y giờ đa ̂ thƣ̀a nh}̣n: “Một mặt  do 

chỉ đạo chƣa sát của trên, nhƣng có mặt quan trọng do báo cáo dƣới  lên 

không đúng sƣ̣ thật, nhất là sau đợt I, báo cáo bốc lên vê ̀thành tích, làm cho 

trên dê ̂phạm chủ quan. Ở B2 hồi ấy, chúng tôi cũng có phần trách nhiệm, 

lúc đo ́cũng quá nhiệt tình, phấn chấn, say sƣa thắng lợi, nghe báo cáo của 

dƣới không hết, báo cáo lên trên không đầy đũ... cũng góp phần làm cho 

trên không đũ cơ sỡ để đánh giá lại tình hình cho thật khách quan, đúng 

nhƣ nó có (năm 1969, khi ra Hà Nội, tôi (Hoàng Văn Thái) và anh Phạm 

Hùng đa ̂tƣ̣ phê trƣớc Bộ Chính trị)”1. 

3. Tiến công đợt III 

a) Tình hình mới và chủ trƣơng vê ̀đợt III 

Th{ng 8-1968, sau khi ph}n tích thế và lƣ̣c sa sút và }m mƣu 

sắp tới cũa Mŷ , c{ch mạng miền Nam “đang ở thế thắng , thế mạnh 

v| có lực lƣợng mạnh để thực hiện quyết t}m đ{nh thắng Mỹ 

trong b}́ t cƣ́ tình huống chiến tranh nào” 2, Bộ Chính trị đề ra 

nhiệm vụ : “NẮM VƢ̂NG THỜI CƠ , ĐẨY MẠNH TỔNG CÔNG 

KÍCH, TỖNG KHỠI NGHÎA TIẾN LÊN GIÀNH THẮNG LỢI 

QUYẾT ĐỊNH” 3
 với n ội dung , hình th{i : “Tỗng công kích , tỗng 

khỡi nghîa là  một quá trình tiến công chiến lƣợc r}́t quyết liệt và 

phƣ́c tạp , kết hợp tiến công qu}n sƣ̣ và khỡi nghîa cũa qu}̀n 

chúng , v}̣n dụng ba mûi giáp công trên cã ba vùng chiến lƣợc v|  

___________ 

1. Ho|ng Văn Th{i: Mấy vấn đề về chiến lƣợc trong cuộc tiến công và nỗi dậy 

Xuân 1968. Tham lu}̣n tại hội thão khoa học tỗng kết Xu}n M}̣u Th}n 1968 (ng|y 

1 đến ng|y 8-3-1986 tại Th|nh phố Hồ Chí Minh). Đăng lại trên tạp chí Lịch sử 

Quân sƣ̣ (Bộ Quốc Phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sự Việt Nam), số tháng 2-1988. 

2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 411, 406. 
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có phối hợp tiến công ngoại giao. Tỗng công kích - tỗng khỡi 

nghĩa l| m ột quá trình tiến công thƣờng xuyên , liên tục trong đó 

nỗi lên nhƣ̂ng đợt sóng ngày càng mạnh , l| m ột quá trình tiến công 

to|n diện ...”1. 

Vê ̀ mục tiêu v| dƣ ̣ kiến khả năng, Trung ƣơng v}̂n giƣ ̂ nội 

dung Nghị quyết ban đ}̀u của Bộ Chính trị v|o cuối năm 1967. 

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị ra đời th{ng 8-1968 nhƣng tinh 

th}̀n chỉ đạo của Nghị quyết đâ đƣợc qu{n triệt ngay trong qu{ 

trình thƣ̣c hiện đợt II để chu}̃n bị đợt III. Tinh th}̀n chỉ đạo ấy động 

viên lòng tin v| nô̂ lƣ̣c vƣợt b}̣c của c{n bộ, chiến sĩ, đồng b|o để 

gi|nh thắng lợi cao nh}́t; nhƣng trƣớc nhƣ̂ng diê̂n biến r}́t phƣ́c tạp 

sau đợt II, trong c{n bộ, chiến sĩ không tr{nh khỏi có thắc mắc, 

“không thông suốt”, đó l| v}́n đề thƣ̣c lƣ̣c v| khả năng của phía 

c{ch mạng, thƣ̣c lƣ̣c v| khả năng của địch... Qu}n d}n miền Nam đa ̂

cố gắng r}́t lớn, g}̀n nhƣ dốc to|n lƣ̣c, hy sinh đa ̂nhiều, có ƣu điễm 

v| có nhƣợc điểm, cố gắng khắc phục nhƣợc điễm nhƣng thƣ̣c tế có 

còn đủ thực lực để thực hiện quyết t}m của Trung ƣơng không ? Một 

luồng tƣ tƣỡng phỗ biến sau đợt II ở c{c đơn vị, địa phƣơng  l| 

không biết có còn tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa nƣ̂a không , có 

còn đánh vô th|nh phố nƣ̂a không, nếu còn thì lƣ̣c ở đ}u... v| “thê ́

n|o mới l| tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa?”. 

Trong lãnh đạo chỉ huy Miền2, sau đợt II, dòng suy nghĩ tƣơng 

đối thống nh}́t là : “không còn đũ lƣ̣c lƣợng đễ tiến công vào đô  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 29, tr. 413-414. 

2. Xem: Tr}̀n Văn Trà: Thắng lợi và suy nghî về thắng lợi : “Ỡ Sài Gòn cûng 

v}̣y (nhƣ ỡ Huế), nếu nhƣ̂ng nơi ta đâ chiếm đƣợc mà có lƣ̣c lƣợng mới tăng 

viện đễ mỡ rộng đ}̀u c}̀u làm chũ ỡ cã 5 hƣớng, v|o s}u hơn nữa thì việc liên 

lạc giữa c{c c{nh qu}n cũng nhƣ giữa c{c vùng l|m chủ sẽ đƣa lại nhiều triển 

vọng lớn lao. Nhƣng lƣ̣c lƣợng ta chĩ có thê,́ công tác tỗ chƣ́c và chu}̃n bị cũa 

ta tới mƣ́c nhƣ v}̣y và khã năng cûng chĩ tới đó thôi. Đòi hõi cao hơn, tiêu diệt 

đại bộ ph}̣n địch trong tỗng công kích đũ sƣ́c đễ phát động tỗng khỡi nghîa 

gi|nh to|n bộ chính quyền về tay nh}n d}n chỉ l| mơ tƣởng”. 
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thị nhƣ đợt I , đợt II nƣ̂a” . V}́n đề còn lại là : Trong tình thế đó thì 

phải thực hiện sự chỉ đạo của Trung ƣơng tiếp tục tổng công kích - 

tỗng khỡi nghîa giành thắng lợi quyết đị nh nhƣ thế nào theo tinh 

th}̀n “tỗng công kích - tỗng khỡi nghîa gồm nhiều giai đoạn” , “là 

một quá trình tiến công thƣờng xuyên , liên tục , trong đó nỗi lên 

nhƣ̂ng đợt sóng ngày càng mạnh ...” (kh}̃u hiệu ỡ chiến trƣờng do 

Qu}n ũy  - Bộ Chỉ huy Miền đề ra lúc bấy giờ l| “xốc tới” , “đợt sau 

cao hơn đợt trƣớc” ...). 

Nếu tiếp tục mỡ mặt tr}̣n đô thị (v| tiếp tục tỗng công kích - 

tỗng khỡi nghĩa nói chung) nhằm “tạo ra thê ́ tiến công bao v}y đối 

phƣơng trên t}́t cả chiến trƣờng, nh}́t l| trên mặt tr}̣n đô thị” thì  

h|ng loạt yêu c}̀u vê ̀ thƣ̣c lƣ̣c qu}n sƣ,̣ chính trị đặt ra r}́t lớn mà  

thƣ̣c tê ́không đáp ứng đƣợc. 

Về thƣ̣c lƣ̣c qu}n sƣ̣ : c{c lực lƣợng tinh nhuệ của chủ lực , mũi 

nhọn, đặc công đều tỗn th}́t nặng trong đợt II 1
 nhƣng nguồn bỗ 

sung r}́t hạn chế . Chẵng hạn nhƣ ỡ Sƣ đoàn 9 chủ lực của Miền , 

mặc dù đâ đƣợc B ộ Chỉ huy Miền bổ sung m ột số chiến sî mới t ừ  

___________ 

1. - Sƣ đoàn 9, theo kế hoạch l| hai trung đoàn đánh v|o th|nh phô,́ 

nhƣng thƣ̣c tê ́cả ba trung đoàn đều tham gia, v| chịu tỗn th}́t lớn nh}́t so 

vơí mọi thơì kỳ. Trung đoàn 1 thƣơng vong 700 ngƣơì (chỉ trong 4 ng|y). Tiễu 

đoàn 4 Trung đoàn 2 thƣơng vong 475/500 ngƣời... 

- C{c đơn vị mũi nhọn: nói chung thƣơng vong nặng. C{c tiễu đoàn 

mũi nhọn của c{c Ph}n khu 2, 3 v|o cao điễm 2/đợt II thƣ̣c tế chỉ còn Tiểu 

đoàn 6 Bình T}n, Tiễu đoàn 308 Tr| Vinh (miền t}y chi viện cho S|i Gòn) còn 

sƣ́c tiến công. C{c Trung đoàn 16 Miền, 1 v| 2/Ph}n khu 2, Quyết Thắng, 

Gia Định, Đồng Nai đều bị tỗn th}́t nặng: Trung đoàn Quyết  Thắng 

thƣơng vong 2/3 qu}n sô ́ (Tiễu đoàn 4 buộc phải giải thê,̃ Tiễu đoàn 2 

thƣơng vong g}̀n hết), Trung đoàn Đồng Nai khi rút ra chỉ có 70 ngƣời, sô ́

bị th}́t lạc một thời gian sau mới t}̣p hợp lại đƣợc 300 ngƣời,... Tiễu đoàn 6 

Bình T}n thƣơng vong 2/3 (riêng Đại đội 2 thƣơng vong g}̀n hết), c{c tiễu 

đoàn 308, Phú Lợi, Đồng Nai, 1 v| 2 Long An, 4/PK3... m}́t một nƣ̃a qu}n 

sô ́trơ ̃lên. 

- Lƣ̣c lƣợng biệt động, cơ sỡ nội th|nh phải x}y dƣ̣ng lại tƣ̀ đ}̀u. 
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miền Bắc v|o, nhƣng không bù đƣợc tỗn th}́t của Sƣ đoàn qua hai đợt 

tỗng tiến công, qu}n số mô̂i tiễu đoàn còn v|i chục c{n bộ, chiến sĩ, 

kê ̃cả số bị thƣơng còn chiến đ}́u đƣợc1. 

Vê ̀ lƣ̣c lƣợng chính trị: lƣ̣c lƣợng ƣu tú (cơ sỡ m}̣t) h}̀u nhƣ 

phải x}y dƣ̣ng lại. Vê ̀ thƣ̣c lƣ̣c chính trị tuy có hình th|nh đƣợc lƣ̣c 

lƣợng d}n chủ - hòa bình l|m nòng cốt trong “lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba” , 

nhƣng lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng có tỗ chƣ́c, thƣ̣c lƣ̣c chính trị của  

phong tr|o thì g}̀n nhƣ phải bắt đ}̀u trỡ lại con đƣờng căn cơ, l}u d|i. 

Vê ̀binh biến, khả năng n|y c|ng không có cơ sỡ thƣ̣c hiện vì địch đa ̂

hồi phục. Mặt kh{c, trong khi dồn sƣ́c tiến công đô thị đợt  II theo 

tinh th}̀n “dƣ́t điễm”, phía giải phóng lại bộc lộ lƣ̣c lƣợng nên đâ 

ph{ vỡ sự kết hợp ba thê:́ hợp ph{p - nƣã hợp ph{p - không hợp ph{p, 

dốc hết sƣ́c trong sƣ ̃dụng lƣ̣c lƣợng m| không quan t}m tích lũy lƣ̣c 

lƣợng l}u d|i... 

Hội nghị Trung ƣơng Cục l}̀n thƣ ́ 7 tuy đánh gi{ đợt II l| đa ̂

“đặt cơ sỡ hết sƣ́c thuận lợi để giành thắng lợi lớn, tiến lên giành thắng lợi 

quyết định”, nhƣng có điều chỉnh vê ̀phƣơng thƣ́c hoạt động sắp tới : 

tiếp tục tiến công v| nỗi d}̣y, duy trì hoạt động thƣờng xuyên, liên 

tục, mạnh mẽ với phƣơng thƣ́c v| sƣ ̃dụng lƣ̣c lƣợng thích hợp, đi 

đôi với củng cố, x}y dƣ̣ng v| ph{t triễn lƣ̣c lƣợng võ trang, chính 

trị, chu}̃n bị mọi mặt cho c{c đợt lớn hơn. 

Tiếp thu Nghị quyết 7 Trung ƣơng Cục , Hội nghị Thành ũ y Sài 

Gòn tại Ba Thu (vùng Mỏ Vẹt , Campuchia) ( th{ng 8-1968) ra Nghị 

quyết “Bình Giâ 1”2
 khẵng định nhiệm vụ tiếp tục tỗng công kích - 

tỗng khỡi nghîa , đồng thời chũ trƣơng trỡ về hoạt đ ộng cơ sỡ , đi 

s}u công tác qu}̀n chúng  có tính chất l}u d|i , vƣ̂ng chắc nhằm phục 

hồi tỗ chƣ́c và phát triễn đ}́u tranh cách mạng ỡ thành phố .  

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Sƣ đoàn 9, Sđd. 

2. Tên m}̣t của c{c Hội nghị Ban Ch}́p h|nh Đãng bộ Th|nh phố, tƣ̀ năm 

1968 đến năm 1971 có 5 l}̀n họp Hội nghị Ban Ch}́p h|nh, gọi tƣ̀ Bình Giã 

1 đến Bình Giã 5 (năm 1971). 
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Thƣ̣c tê ́đ}y l| chủ trƣơng khôi phục thƣ̣c lƣ̣c v| x}y dƣ̣ng thê ́ tr}̣n 

mới ở đô thị S|i Gòn, một chủ trƣơng r}́t phù hợp tình hình lúc 

b}́y giờ, nhƣng bên cạnh đó v| kh}̃n trƣơng hơn l| phải chu}̃n bị 

mọi mặt să̂n s|ng thƣ̣c hiện đợt tiến công mới v|o th|nh phố. 

Trên thƣ̣c tê,́ một số c{n bộ nặng t}m lý đánh “dƣ́t điễm”, v}̂n 

xoay sỡ, t}̣p hợp c{n bộ, chiến sĩ còn lại tỗ chƣ́c hai cụm biệt động nội 

đô N10, N12, hai cụm biệt động ngoại ô N13, N15, một đại đ ội 

ph{o v| một đại đội đặc công nƣớc; ngo|i ra Miền còn tăng cƣờng 

một tiễu đoàn bộ binh..., chu}̃n bị đánh tiếp v|o đô thị. Nhƣng 

tình hình đa ̂ kh{c trƣớc, nên lƣ̣c lƣợng n|y không th}m nh}̣p đƣợc 

vùng ven đô, phải trỡ lên h}̣u cƣ.́ 

Tƣớng Mỹ Creighton Abrams (thay Westmoreland l|m Tƣ lệnh 

MACV) triễn khai thƣ̣c hiện chiến lƣợc “quét v| giƣ̂” với mục tiêu 

thiết thƣ̣c hơn nhằm thay đỗi tình hình sau c{c đợt tiến công v| nổi 

d}̣y của qu}n d}n miền Nam. Chính quyền Washington chi thêm 6 

tỷ đôla, tăng số qu}n Mỹ ở Việt Nam lên 550.000... Chính quyền S|i 

Gòn ban bố lệnh tỗng động viên... Chúng t}̣p trung mọi cố  gắng v| 

thƣ̣c tê ́đâ thƣ̣c hiện đƣợc ý định ph{ thê ́bị uy hiếp, tăng cƣờng bắt 

lính để bỗ sung số bị tiêu diệt, tan rã v| tƣ̀ng bƣớc đƣa chiến tranh ra 

xa d}̀n c{c đô thị, c{c s|o huyệt của chúng. 

Qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn đa ̂hình th|nh hê ̣ thống phòng ngƣ ̣có 

chiều s}u xung quanh S|i Gòn: Tuyến ngo|i có tƣ ̀ 14 đến 16 tiễu 

đoàn, t}̣p trung trên vòng cung phía Bắc; tuyến trung gian có từ  

64 đến 66 tiễu đoàn; tuyến ven đô v| nội đô 20 đến 21 tiễu đoàn. 

Tuyến ngo|i có nhiệm vụ đánh ph{ h|nh lang, kho t|ng, căn cƣ ́

kh{ng chiến; tuyến trung gian có nhiệm vụ bình định, gom d}n, thiết 

l}̣p v|nh đai trắng gọi l| “vành đai nút chặn”; tuyến trong có 

nhiệm vụ thƣ̣c hiện hành qu}n cãnh sát , bịt c{c mối đƣờng  v|o S|i 

Gòn, bảo đãm an ninh thủ đô. 

Lƣ̣c lƣợng đồng minh Mỹ v| S|i Gòn xung quanh S|i Gòn 

gồm 40% qu}n chiến đ}́u Mỹ v| “đồng minh”, 37% qu}n chủ lƣ̣c Sài 

Gòn (38 tiễu đoàn Mŷ , 4 tiễu đoàn qu}n “đồng minh” , 61 tiễu đoàn 

qu}n Sài Gòn , tỗng c ộng 130 tiễu đoàn thu ộc 8 sƣ đoàn và
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9 trung đoàn, trong đó có một số đơn vị thuộc Sƣ đoàn “Báo Đen” 

Th{i Lan mới v|o Nam Việt Nam th{ng 7-1968). 

Trên cơ sỡ đánh gi{ thắng lợi của đợt I, II với quan điễm tỗng 

công kích - tỗng khỡi nghĩa l| một qu{ trình gồm nhiều giai đoạn, 

theo đề nghị của Đãng bộ v| Bộ Chỉ huy Mặt tr}̣n Quảng Đà, Bộ 

Chính trị quyết định tiến h|nh tiêṕ đợt III bắt đ}̀u tƣ ̀17-8-1968 – 30-

9-1968. 

Đễ ch}́p hành chĩ đạo trên , trong tình hình qu}n d}n các địa 

phƣơng liên tục chiến đ}́u nhiều tháng , đâ suy giãm nhiều cã về 

lƣ̣c lƣợng và tinh th}̀n , Trung ƣơng Cục chĩ thị lƣ̣c lƣợng  c{c Ph}n 

khu cũa khu trọng điễm không đƣợc rời vùng ven , chu}̃n bị 

nhƣ̂ng đợt công kích mới vào đô thị . Việc lânh đạo tƣ tƣỡng đối 

với cán b ộ v| chiến sĩ thật không đơn giản . Bộ đội bám vùng ven 

tƣ̀ng ngày bị tiêu hao . Mối m} u thu}̂n giƣ̂a giƣ̂ gìn , bồi dƣơ̂ng lƣ̣c 

lƣợng đễ tiếp tục tiến công vào đô thị với tác chiến liên tục đễ tồn 

tại ng|y c|ng khó giải quyết . Nếu ph}n tán lƣ̣c lƣợng thì không 

thễ chống càn , nếu t}̣p trung thì dê̂ bị tỗn th}́t  vì phi ph{o đối 

phƣơng , đặc biệt là bom B .52 rải thảm . Khó khăn gay gắt nhất l| ở 

Ph}n khu 3, Ph}n khu 2 nơi địa bàn sông nƣớc , chiến trƣờng bị 

chia cắt . Mặt khác , việc tiếp tục duy trì tình trạng chia Long An 

l|m hai ph}n khu  khi bƣớc vào tỗng công kích - tỗng khỡi nghîa 

cũng l|m mất thế liên ho|n hỗ trợ nam bắc L ộ 4. Tƣ lệnh Ph}n 

khu 3 Huỳnh Công Th}n (sau đó là Tƣ lệnh Ph}n khu 23) đâ m}́y 

l}̀n trƣ̣c tiếp lên Trung ƣơng Cục đề đạt sƣ̃a đỗi chũ trƣơ ng buộc 

bộ đội bám vùng ven đều không đƣợc ch}́p nh}̣n . Tiễu đoàn 1 

Long An do ch}́p hành lệnh bám trụ ỡ C}̀n Giu ộc giáp Nhà Bè , đâ 

phải ph}n t{n đến tổ 3 ngƣời đễ tồn tại , vƣ̀a chiến đ}́u vƣ̀a tƣ̣ 

kiếm sống , m}́t hẵn liên lạc v ới Ph}n khu 3 trong nhiều tháng . 

Trƣơng Công Xƣỡng , một cán b ộ chỉ huy giỏi của Ph}n khu 3 

xuống vùng ven đễ nắm tình hình , đâ hy sinh trong chiến đ}́u trên 

đƣờng xuống chiến trƣờng . Lê Minh Xu}n , Tiễu đoàn trƣỡng xu}́t 

sắc cũa Tiễ u đoàn 6 Bình T}n , cũng hy sinh trong qu{ trình b{m 

trụ vùng ven ... Nhiều b ộ ph}̣n đâ trỡ thành du kích . Ở phía bắc  
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S|i Gòn, nhƣ̂ng địa b|n quan trọng nhƣ Củ Chi, Đức Hòa... còn 

duy trì đƣợc thê ́ giằng co v| đánh địch phản kích có hiệu quả 

nhƣng tình thê ́r}́t {c liệt. 

Tƣ ̀ thƣ̣c tê ́ tình hình vùng ven trên chiến trƣờng trọng điễm 

nhƣ trên, Th|nh ủy S|i Gòn đề nghị lên trên: S|i Gòn không tham gia 

tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa đợt III. Đê ̀ nghị n|y đƣợc Trung 

ƣơng Cục ch}́p thu}̣n v| đề nghị lên Bộ Chính trị nhƣ sau: tiến h|nh 

đợt III tỗng công kích-tỗng khỡi nghĩa nhƣng tạm ngƣng tiến  công 

bằng bộ binh v|o đô thị (chỉ duy trì hoạt động ở đô thị bằng  ph{o 

kích, đánh nhỏ v| c{c hoạt động bình thƣờng kh{c) v| chuyển hƣớng 

đợt III ra nông thôn, rƣ̀ng núi. 

Ở Mặt tr}̣n Quảng Đà, sau đợt II qu}n khu đề nghị tiếp tục 

thƣ̣c hiện đợt III vì trong c{c đợt trƣớc Quảng Đà chƣa đánh đƣợc vào 

đô thị nhƣ ở c{c nơi kh{c. Bộ Tỗng tham mƣu đánh gi{: đến lúc n|y 

khả năng đánh v|o th|nh phố nhƣ trƣớc r}́t hạn chê,́ lƣ̣c lƣợng còn 

khả năng đánh v|o đô thị chủ yếu l| c{c đội ph{o cối tinh nhuệ, đặc 

công, du kích m}̣t ... Vì vậy, Bộ Chính trị chấp thuận đề nghị của Mặt 

tr}̣n Quảng Đà vê ̀đợt III, còn c{c nơi kh{c “tùy khả năng thƣ̣c tê ́m| 

phối hợp h|nh động”1. 

Đê ̃ chu}̃n bị thƣ̣c hiện bƣớc chuyễn nhiệm vụ sắp tới, Bộ Chỉ 

huy Miền quyết định m ột số điều chĩnh về tỗ chƣ́c chiến  trƣờng :  

___________ 

1. Trích tham lu}̣n “Ghi nhớ về xây dƣ̣ng kế hoạch và triễn khai thƣ̣c hiện 

đòn tiến công chiến lƣợc Mậu Thân 1968” của Thƣợng tƣớng Lê Ngọc Hiền  

(nguyên Phó Tỗng tham mƣu trƣỡng, Cục trƣỡng Cục t{c chiến Bộ Tỗng 

tham mƣu) đăng trên kỹ yếu cuộc Tỗng tiến công và nỗi d}̣y M}̣u Th}n  1968 

(s{ch đâ d}̂n): “Sau đợt II v|o khoảng th{ng 6-1968, cơ quan lânh  đạo cao 

nh}́t l| Bộ Chính trị - Qu}n ủy Trung ƣơng đâ chính thƣ́c xác  nh}̣n phải 

chuyễn hƣớng, cho dù chủ trƣơng đo ́không thê ̃hiện ra thành  nghị quyết 

hoặc quyết định chính thƣ́c (v}́n đề n|y đâ đƣợc ghi trong biên bản cuộc 

hội ý của c{c đồng chí lãnh đạo chủ chốt)“. Tuy nhiên c{c văn kiện của Bô ̣

Chính trị ban h|nh tƣ̀ sau đợt II đến năm 1969 v}̂n x{c định “tiếp tục tỗng 

công kích - tỗng khỡi nghĩa, mặt tr}̣n đô thị vẫn  l| quyết định, mặt tr}̣n 

nông thôn v| rƣ̀ng núi r}́t quan trọng”. 
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c{c Ph}n khu 1, 2, 3, 4, 5 giao lại địa b|n c{c qu}̣n nội th|nh cho 

Ph}n khu 6, th|nh l}̣p lại Th|nh ủy S|i Gòn do Võ Văn Kiệt l|m Bí 

thƣ; Ph}n khu 4 t{ch khỏi “khu trọng điễm” để cùng nhƣ̂ng tĩnh 

B| Rịa, Long Kh{nh, Biên Hòa, th|nh l}̣p lại Qu}n khu Miền Đông 

(T7), Bí thƣ: Nguyê̂n Ngọc T}n (Hai Lƣ̣c), Tƣ lệnh: Lƣơng Văn Nho 

(Hai Nhã). 

Chủ trƣơng của Qu}n ủy v| Bộ Chỉ huy Miền vê ̀đợt III ở khu 

trọng điễm l|: Lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c trên chiến trƣờng miền Đông 

hƣỡng ứng đợt III mỡ ở Quảng Đa ̀bằng kết hợp với c{c lƣ̣c lƣợng địa 

phƣơng mỡ chiến dịch tiến công địch trên địa b|n T}y Ninh - Bình 

Long, đánh mạnh v|o tuyến ngo|i của hê ̣ thống phòng thủ của  

chúng ở vùng chiến thu}̣t 3 nhằm mục đích sau1: 

- Tiêu diệt một bộ ph}̣n sinh lƣ̣c cơ động qu}n Mŷ - qu}n Sài Gòn 

đang trƣ̣c tiếp bão vệ Sài Gòn , l|m tê liệt m ột ph}̀n quan trọng hệ 

thống phòng thũ Sài Gòn cũa chúng gồm hai sƣ đoàn Mŷ bão vệ vòng 

ngo|i v| lực lƣợng tổng trừ bị ở vùng ven ; l|m tan rã m ột bộ ph}̣n 

qu}n Sài Gòn, nh}́t là khối bão an d}n vệ, thanh niên chiến đ}́u. 

- Đẩy mạnh phong tr|o địa phƣơng diệt {c ph{ kềm, gi|nh 

d}n mỡ rộng vùng. 

- Thu hút lƣc̣ lƣợng v| phi ph{o địch ra vòng ngo|i, tạo điều 

kiện thu}̣n lợi cho hoạt động qu}n sƣ,̣ chính trị ở S|i Gòn v| 

xung quanh. 

- Vƣ̀a tác chiến vƣ̀a x}y dƣ̣ng , c|ng đ{nh c|ng mạnh , chú trọng 

n}ng cao trình độ của c{c trung đoàn mới v|o, nhanh chóng thích ứng 

với chiến trƣờng mới. 

___________ 

1. Chỉ tiêu cụ thê:̃ 

- Diệt khoảng 10.000 qu}n Mỹ - S|i Gòn. 

- Diệt tƣ̀ 8 tiễu đoàn - 10 tiễu đoàn, 35 đại đội - 40 đại đội (mô̂i sƣ đoàn 

phải tiêu diệt 3 tiễu đoàn v| 10 - 12 đại đội địch). 

- Diệt đại bộ ph}̣n Lƣ̂ đoàn 1/sƣ đoàn bộ binh 1 Mỹ, diệt một ph}̀n lƣ̣c  

lƣợng tỗng trù bị S|i Gòn. 

- L|m tan rã đại bộ ph}̣n bảo an, d}n vệ. 
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- Tìm hiễu thêm quy lu}̣t đối phó với qu}n Mỹ - qu}n S|i Gòn v| 

tạo cơ sỡ chu}̃n bị cho c{c đợt sau: 

Hƣớng chủ yếu của chiến dịch: T}y Ninh. 

 Hƣớng thƣ ́yếu: Lộc Ninh (Bình Long).  

Hƣớng phối hợp: Ven đô. 

C{c lƣ̣c lƣợng đƣợc sƣ ̃ dụng ở hƣớng chính gồm: Sƣ đoàn bộ 

binh 9; Trung đoàn 33 (tƣ ̀T}y Nguyên đƣợc điều v|o tới T}y Ninh 

v|o th{ng 7-1968), c{c Trung đoàn 5, 88 thuộc Sƣ đoàn 5 cùng c{c 

đơn vị trƣ̣c thuộc, Tiễu đoàn đặc công Miền, một cụm ph{o binh 

Miền. Ở hƣớng thƣ ́yếu, sƣ ̃dụng Sƣ đoàn 7 chủ lƣ̣c Miền. C{c hƣớng 

phối hợp do các lƣ̣c lƣợng ph}n khu và địa phƣơng đãm nhiệm. 

Ng|y 22-8-1968, Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn điện gửi Phạm Hùng , 

Ho|ng Văn Th{i , Tr}̀n Văn Trà , Võ Chí Công , Chu Huy M}n , 

Ho|ng Minh Thảo , đề nghị : “Trƣớc mắt c}̀n phát đ ộng thành m ột 

cao trào t}́n công qu}n sƣ̣ , t}́n công chính trị , t}́n công nỗi d}̣ y ỡ cơ 

sỡ nhằm tiêu diệt và làm tan râ nhiều nh}́t lƣ̣c lƣợng địa phƣơng 

kềm kẹp ... 

Vê ̀ tiến công qu}n sƣ:̣ ta c}̀n có c{ch đánh thích hợp nhằm tiêu 

diệt, ph}n t{n, giam ch}n chủ lƣ̣c địch để ph}̀n lớn bộ đội chũ lƣ̣c 

của ta cùng với lƣ̣c lƣợng địa phƣơng tiêu diệt c{c lƣ̣c lƣợng v| bộ 

m{y kềm kẹp của địch ở địa phƣơng...”1. 

Trƣớc và trong đợt III , Trung ƣơng Cục và Qu}n uỹ Miền đều 

chỉ đạo rõ l| việc chuyển hƣớng tiến công ra vòng ngo|i chỉ l| tạm 

thời, v}̂n phãi tiếp tục chu}̃n bị về mọi mặt , đặc biệt về mặt h}̣u 

c}̀n bão đãm tác chiến lớn trên ba vùng đô thị (nội đô , ven đô và 

nông thôn ngoại thành ) nhƣng t}̣p trung cho n ội đô và ven đô . Chỉ 

thị 112/TK (ng|y 26-8-1968) của Trung ƣơng Cục phê ph{n hiện 

tƣợng “coi thƣờng đợt III” và nhắc m}́y v}́n đề c}̀n nắm

___________ 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hô ̀ Chí Minh - Viện Lịch sƣ̃ Đãng:  

Lịch sƣ̃ biên niên Xƣ́ ủy Nam Bộ và Trung ƣơng Cục miền Nam (1954-1975), 

Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002, tr. 921-922. 
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vƣ̂ng: “Tính ch}́t mới của giai đoạn tỗng công kích - tỗng khỡi 

nghĩa”, chỉ rõ tuy có khó khăn nhƣng còn thời cơ r}t́ thu}ṇ lợi..., khả 

năng còn nhiều, “ba thƣ ́ qu}n sƣ ̃ dụng chƣa hết”,... “nắm vƣ̂ng 

thời cơ kiên quyết tiến công gi|nh thắng lợi to lớn cho Đông - 

Xu}n tới, tiến lên gi|nh thắng lợi ho|n to|n”1. 

Nhƣ v}̣y , cho đến cuối tháng 8-1968, trong chĩ đạo tƣ̀ Trung 

ƣơng đến Miền đều nh}́t quán tinh th}̀n miền Nam v}̂n trong  

giai đoạn tỗng công kích - tỗng khỡi nghîa , đô thị v}̂n là hƣớng 

trung t}m. 

b) Diê̂n biến và kết quả đợt III 

Chiến dịch T}y Ninh-Bình Long diê̂n ra qua hai bƣớc: 

Bƣớc 1 (tƣ̀ đêm 17-8 – 31-8): t}̣p trung vào hƣớng chũ yếu , c{c 

Sƣ đoàn 9, 5 thƣ̣c hiện m ột số tr}̣n nhƣ Trà Phí 1, Tr| Phí 2, Ch| 

L| 1; tr}̣n t}̣p kích cụm Mŷ ỡ suối Ông Hùng , c{c trận phục kích 

trên đƣờng số 26, đƣờng 22 (đều nhằ m vào đối tƣợng Mŷ ), tr}̣n 

Núi B| Đen (đặc công ), thƣ̣c hiện nghi binh đánh lạc hƣớng địch 

về mục tiêu tiến công . Bộ đội T}y Ninh , Sƣ đoàn 7 hoạt đ ộng 

phối hợp tốt . 

Bƣớc 2 (tƣ ̀ đêm 10-9 – 28-9-1968): trên hƣớng T}y Ninh, qu}n 

Giải phóng chuyễn khu vƣ̣c t{c chiến sang hƣớng đông v| đông 

nam, đồng thời đánh mạnh hƣớng t}y v| t}y nam, tạo điều kiện diệt 

nhiều qu}n S|i Gòn, qu}n Mỹ hơn, hô̂ trợ cho địa phƣơng giành 

d}n, mỡ rộng vùng. Hoạt động của qu}n Giải phóng đều v| sôi nỗi 

ngay tƣ ̀ đ}̀u, thƣ̣c hiện đƣợc một số tr}̣n nhƣ: tr}̣n L}m Vồ  2 (đối 

tƣợng Mỹ); tr}̣n Bến Củi (đối tƣợng Mỹ) ba l}̀n đánh bồi , đánh 

nhồi, c{c tr}̣n phục kích v| đánh phản kích trên quốc lộ 22, đƣờng 

26, tr}̣n đánh điễm diệt viện ở T|păngRôboong. 

Trên hƣớng Lộc Ninh, nắm thời cơ địch phải dồn lƣ̣c lƣợng 

giải tỏa vùng ven , c{c trung đo|n 320, 14, 12 đánh nhiều tr}̣n đạt

___________ 

1. Chỉ thị 112/TK của Trung ƣơng Cục. Lƣu: Phòng Khoa học – Công 

nghệ - Môi trƣờng Qu}n khu 7. 
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hiệu su}́t cao nhằm đối tƣợng Mỹ (tƣớng Tƣ lệnh Sƣ đoàn bộ 

binh 1 Mỹ Keith Ware bị diệt tại l|ng 2 Lộc Ninh khi đang ngồi trƣ̣c 

thăng chỉ huy). 

Trong chiến dịch , qu}n Giãi phóng đâ đánh 315 tr}̣n (có 16 

tr}̣n c}́p trung đoàn ), tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 13 tiễu đoàn 

địch (trong đó có 12 tiễu đoàn b ộ binh cơ giới Mŷ ), 55 đại đ ội (có 

35 đại đ ội Mŷ ), tiêu hao 7 tiễu đoàn khác , ph{ hủy nhiều phƣơng 

tiện chiến tranh . 

Đánh giá về chiến dịch T}y Ninh - Bình Long , Tƣ lệnh Miền 

Ho|ng Văn Th{i nhận xét : “Tuy diê̂n ra và o mùa mƣa nhƣng đâ đạt 

thắng lợi lớn nh}́t tƣ̀ trƣớc đến nay về hiệu su}́t tiêu diệt sinh lƣ̣c và 

phƣơng tiện chiến tranh cũa địch, góp phần củng cố v| ph{t triển thế 

chủ động tiến công và bao v}y chiến lƣợc cũa qu}n d}n miền  Nam, 

đ}̃y địch vào thế phòng ngƣ̣ và suy yếu hơn về mọi mặt...”1. 

Xét trên to|n cục , cuộc chiến tranh cách mạng đang tiếp diê̂n , ở 

thê ́ tiến công, tuy nhiên thƣ̣c tê ́ tình hình to|n chiến trƣờng lúc bấy  

giờ diê̂n biến r}́t phƣ́c tạp; nh}̣n xét, đánh gi{ trên nặng về suy lu}̣n 

chủ quan, không d}̂n đến đƣợc một kê ́hoạch thiết thƣ̣c, s{t thƣ̣c tê ́

để đánh địch phản kích một c{ch hiệu quả, ngăn chặn đà diê̂n biến 

b}́t lợi cho phía Giải phóng. 

Chiến dịch T}y Ninh - Bình Long chứng minh chủ trƣơng 

chuyễn hƣớng tiến công ra nông thôn và rƣ̀ng núi trong bối cãnh 

lúc bấy giờ l| đúng . Trên toàn chiến trƣờng Nam B ộ v| Nam Trung 

Bộ, đợt III sƣ̣ thƣ̣c chĩ diê̂n ra với chiến dịch T}y Ninh - Bình Long , 

còn trên c{c mặt trận phối hợp thì chỉ hoạt đ ộng ỡ mƣ́c trung bình . 

Cụ thể nhƣ sau : 

Trên chiến trƣờng miền Đông, Đoàn 10 đặc công Rƣ̀ng S{c 

ph{o kích v|o hƣớng Dinh Đ ộc L}̣p , đánh chìm 5 t|u trên  sông  

___________ 

1. B{o c{o Tỗng kết chiến dịch của tƣớng Ho|ng Văn Th{i. 
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Lòng T|u, trong khi đó “bộ đội địa phƣơng v| du kích đánh trả {c 

liệt bọn phản kích...”1. 

Khu Cƣ̣c Nam Trung Bộ diệt đƣợc hai chi khu (Hòa Đa, Di 

Linh), đánh một số mục tiêu s}u trong c{c thị xã Đà Lạt, Phan 

Thiết, Phan Rang, ph{o kích đƣợc một số mục tiêu, hoạt động võ 

trang hô̂ trợ ph{ kềm ở một số khu vƣ̣c (Blao - Di Linh, nam Ninh 

Thu}̣n, bắc Bình Thu}̣n). Tuy nhiên, so với c{c đợt trƣớc, l}̀n n|y sức 

hoạt động qu}n sƣ ̣ giảm sút, không đạt chỉ tiêu diệt sinh lƣ̣c đối  

phƣơng, c|ng vê ̀sau c|ng yếu d}̀n. 

Ở chiến trƣờng Trung Nam Bộ trong đợt th{ng 8-1968, “chĩ có 

Mỹ Tho, Kiến Tƣờng v| Long An còn có tiến công, nhƣng c{c tr}̣n 

đánh chỉ diê̂n ra ở vùng ven... C{c tỉnh kh{c nhƣ Bến Tre, Kiến 

Phong, An Giang đều phải chống phản kích v| bình định c}́p tốc cũa 

địch...”2. Chiến công đáng kê ̃ trong đợt n|y l| tr}̣n tiêu diệt 50 qu}n 

bảo an v| bình định ở đông nam thị xã T}n An (của Tiểu đo|n  504 

Kiến Tƣờng). 

T}y Nam Bộ v|o đợt III trong khi qu}n Mŷ - qu}n Sài Gòn triễn 

khai kế hoạch bình định l}́n chiếm, l}́y huyện Ch}u Thành (tỉnh Vĩnh 

Long) l|m thí điểm , tƣ̀ đó mỡ r ộng ra toàn tĩnh Vînh Long và Trà 

Vinh... Ở Cần Thơ , có lúc địch tập trung 11 tiễu đoàn đễ giƣ̂ thị xâ . 

Tiễu đoàn 307 v| một bộ ph}̣n đặc công đêm 13-8- 1968 t}́n công s}n 

bay Lộ Tẻ, chỉ bằng lựu đạn v| chất nổ , nhƣng đạt hiệu quã lớn : diệt 

60 m{y bay c{c loại . Một số tr}̣n khác nhƣ : tiến công căn cƣ́ phá o 

binh Bình Thũy (Vĩnh Long), chi khu Thạnh Trị (Bạc Liêu) (diệt đại 

đội bão an), đánh tàu trên sông Mang Thít , ph{o kích s}n bay v| tiểu 

khu Sóc Trăng , t}̣p kích h}̣u cƣ́ Trung đoàn 33 S|i Gòn, t}̣p kích căn 

cƣ́ ngâ tƣ Nhà Đài ... Hoạt động ỡ khu T}y Nam B ộ trong đợt III chũ 

yếu là chống càn, đánh phãn kích, bình định cấp tốc. 

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Đãng bộ miền Đông..., Sđd. 

2. Quân khu 8 - 30 năm chiến tranh giải phóng, Sđd. 
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Nhìn lại đợt III , với sƣ̣ chuyễn hƣớng đúng đắn (trên phạm vi 

chiến trƣờng B2) về phía nông thôn, rƣ̀ng núi, bộ đội chũ lƣ̣c Miêǹ đâ 

đạt hiệu su}́t chiến đ}́u cao nh}́t tƣ̀ trƣớc đến b}́y giờ . Tuy nhiên, 

trong lúc địch đâ hồi phục , triễn khai phãn kích mạnh mê , có hiệu 

quả với chiến lƣợc mới, thì việc chuyển hƣớng trên của lực lƣợng giải 

phóng lại chỉ l| tạm thời, không dƣ́t khoát, đồng thời phƣơng án tỗng 

công kích - tỗng khỡi nghîa theo kiễu đợt I , đợt II v}̂n duy trì , nh}́t 

qu{n trong chỉ đạo, không kịp thời có kế hoạch đánh địch phãn kích , 

cho nên thành quã trên của bộ đội chũ lƣ̣c trong đợt III chẵng nhƣ̂ng 

không đƣợc phát huy mà còn không ngăn chặn đƣợc đà l}́n tới cũa 

địch, không cãi thiện đƣợc tình hình phƣ́c tạp đang diê̂n biến theo 

hƣớng ngày càng x}́u đi. 

III. MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO 

Trong khi đợt I đang tiếp diê̂n, Bộ Chính trị có điện (ng|y 7-

2-1968) gƣ̃i Trung ƣơng Cục, Khu ủy 5, Khu ủy Trị Thiên v| B3, trong 

đó dƣ ̣kiến: “Sau nhƣ̂ng đợt chiến đ}́u lớn, nh}́t định phong trào đ}́u 

tranh chính trị ở c{c đô thị sẽ ph{t triễn mạnh mẽ v| quyết liệt hơn 

nƣ̂a. Vì v}̣y, c{c c}́p ủy đãng c}̀n ra sƣ́c tăng cƣờng lânh đạo công t{c 

đ}́u tranh chính trị hơn nƣ̂a. C}̀n ph}n công một bộ ph}̣n chuyên lo 

công t{c đ}́u tranh chính trị, công t{c cƣ́u tế xâ  hội v| đời sống 

nh}n d}n”1. Chỉ đạo của trên cũng lƣu ý việc thành l}̣p mặt tr}̣n thƣ ́

hai (bên cạnh Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền  Nam Việt Nam), 

th|nh l}̣p chính quyền c{ch mạng không chờ  khi đâ chiếm xong 

th|nh phố, m| chỉ c}̀n l|m chủ một ph}̀n và đa ̂ tranh thủ đƣợc một 

số nh}n v}̣t2... 

___________ 

1, 2. Học viện Chính trị - H|nh chính quốc gia Hô ̀ Chí Minh, Viện 

Lịch sử Đảng , GS, TS. Trịnh Nhu (Chủ biên): Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam Bộ  

và Trung ƣơng Cục miền Nam 1954-1975, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội , 

2008, tr. 773-774; 774. 
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Ng|y 20, 21-4-1968, đại biễu c{c nh}n sĩ, trí thƣ́c, tƣ sản d}n tộc, 

sinh viên, chƣ́c sắc c{c tôn gi{o, công chƣ́c, sĩ quan ly khai chính 

quyền S|i Gòn tiến h|nh Đại hội th|nh l}̣p Liên minh các lƣ̣c lƣợng 

dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. Việc tiến h|nh Đại hội gồm 

nhiều nh}n sĩ, trí thƣ́c S|i Gòn l| một thắng lợi lớn vê ̀chính trị. 

Đại hội b}̀u ra Ủy ban Trung ƣơng do lu}̣t sƣ Trịnh Đình Thảo 

l|m Chủ tịch, ra Cƣơng lĩnh nêu rõ chủ trƣơng đoàn kết mọi lƣ̣c 

lƣợng và cá nh}n yêu nƣớc , không ph}n biệt xu hƣớng , chính kiến, 

không ph}n biệt d}n tộc, tôn gi{o, th|nh ph}̀n xã hội, đoàn kết trong 

giai đoạn đ}́u tranh gi|nh độc l}̣p v| chủ quyền d}n tộc. Tuyên ngôn 

của Ủy ban Trung ƣơng Liên minh c{c lực lƣợng d}n t ộc, d}n chủ v| 

hòa bình Việt Nam nêu rõ mục tiêu: “Đoàn kết mọi lực lƣợng và cá nhân 

yêu nƣớc, kiên quyết chống ngoại xâm, đánh đỗ toàn bộ chê ́ độ bù nhìn 

Nguyê̂n Văn Thiệu, thành lập Chính phủ liên hiệp dân tộc, giành độc lập, 

dân chủ và hòa bình”1. 

Trong chỉ đạo, Trung ƣơng Cục nh}́n mạnh: Phải luôn luôn đề 

cao Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng thời 

thƣ̣c sƣ ̣tôn trọng vai trò, tính độc l}̣p của Liên minh c{c lƣ̣c lƣợng d}n 

tộc, d}n chủ v| hòa bình Việt Nam. 

Liên minh c{c lƣ̣c lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| hòa bình Việt 

Nam nêu cao nhiệm vụ “... t}̣p hợp thêm nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng, nhƣ̂ng ca ́

nh}n có tinh th}̀n chống Mỹ v| Thiệu - Kỳ v| tranh thủ c{c tầng 

lớp trung gian ở c{c th|nh thị, đồng thời tranh thủ đƣợc sƣ̣ đồng  

tình v| ủng hộ rộng rãi hơn nƣ̂a ở ngo|i nƣớc...”2. 

Đối với Mỹ, sau cuộc tỗng tiến công v| nỗi d}̣y ở miền Nam 

Xu}n M}̣u Th}n 1968, chiến lƣợc Chiến tranh cục bộ đƣ́ng trƣớc 

nguy cơ th}́t bại , bên cạnh việc không ra ƣ́ng cƣ̃ Tỗng thống

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Đãng bộ Đãng Cộng sản Việt Nam Th|nh phố Hô ̀ Chí 

Minh, Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 2000, t.2, tr. 237. 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 60. 
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nhiệm kỳ mới , Johnson buộc phãi đƣa ra nhƣ̂ng điễm mới về ngoại 

giao: loại trƣ̀ cuộc leo thang mới, thƣơng lƣợng với Hà Nội, qu}n Sài Gòn 

d}̀n thay, tiến đến thay ho|n to|n qu}n Mỹ trên chiến trƣờng , 

ch}́m dƣ́t ngay hoặc hạn chê ́ chiến sƣ ̣ với sƣ ̣ rút lui của qu}n  đội 

nƣớc ngo|i ra khỏi Nam Việt Nam (với h|m ý Qu}n đội nh}n d}n 

Việt Nam cũng đƣợc coi l| “qu}n đội nƣớc ngo|i”), tiến tới  ngƣ̀ng 

bắn v| th|nh l}̣p “Chính phủ h}̣u chiến”, Mỹ đóng góp v|o  việc x}y 

dƣ̣ng lại Nam Việt Nam v| có một chƣơng trình kinh tê ́ cho khu vƣ̣c 

n|y, kê ̃cả Bắc Việt Nam... 

Tƣ ̀ đ}̀u năm 1967, Trung ƣơng Đãng đa ̂ chủ trƣơng: “Đi đôi 

với đ}́u tranh qu}n sƣ ̣ v| chính trị ở miền Nam, ta c}̀n tiến công 

địch vê ̀mặt ngoại giao, phối hợp với hai mặt đ}́u tranh (qu}n sƣ ̣v| 

chính trị - TG) đó để gi|nh thắng lợi hơn nƣ̂a”1. Trung ƣơng cûng 

x{c định thắng lợi qu}n sƣ,̣ chính trị trên chiến trƣờng l|m cơ sỡ cho 

thắng lợi trên mặt tr}̣n ngoại giao. Việc qu}n chiến đ}́u Mŷ  sẽ phải 

rời chiến trƣờng (còn lại cố v}́n) tƣ́c “phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh của 

Mỹ” không có nghĩa l| Mỹ đa ̂tƣ ̀bỏ }m mƣu chia cắt, giƣ̂ miền Nam 

đến cùng, m| chỉ l| “thay m|u da trên x{c chết”  trong khi v}̂n 

b{m giƣ ̂ mục tiêu ban đ}̀u. Tuy nhiên, quyết định của Johnson sau 

đợt I tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa M}̣u Th}n 1968 trên thƣ̣c tê ́

đa ̂ tạo ra một cục diện mới, một phƣơng thƣ́c tiến h|nh chiến tranh 

mới vƣ̀a đánh vƣ̀a đàm. 

Ng|y 13-5-1968 tại Paris, cuộc Hội đam̀ giƣâ đaị diêṇ của Chính 

phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa v| đại diện Chính phủ Mỹ đâ họp 

phiên đ}̀u tiên, mỡ đ}̀u cho qu{ trình đàm ph{n Việt - Mỹ để b|n vê ̀

việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tƣ ̀đ}y, cuộc tiến công qu}n sƣ,̣ 

chính trị của c{c lƣ̣c lƣợng giải phóng ở chiến trƣờng miền Nam 

gắn bó m}̣t thiết hơn với mặt tr}̣n ngoại giao, phối hợp đ}́u tranh v| 

tiến lên gi|nh thắng lợi tƣ̀ng bƣớc. 

___________ 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Lịch sƣ̃ Đãng : 

Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam Bộ và Trung ƣơng Cục miền Nam 1954-1975, 

Sđd, tr. 694. 
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Westmoreland thú nh}̣n : “Họ (qu}n Giãi phóng ) đâ đạt đƣợc 

mục tiêu là làm cho phía Mŷ phãi đơn phƣơng xuống thang , 

ngƣ̀ng ném bom , đình chĩ việc tăng qu}n và làm hõng m ột chiến 

lƣợc đánh mạnh và trong quá trình đó làm cho ngƣời Mŷ phãi đến 

b|n hội nghị” 1. 

Cuộc tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa nỗ ra ở S|i Gòn v| to|n 

miền Nam tuy chỉ với mƣ́c độ tỗng tiến công v| nỗi d}̣y, nhƣng đâ 

l|m bùng nỗ phong tr|o phản chiến ở ngay nƣớc Mỹ v| ở nhiều 

nơi trên thê ́giới. 

Tƣ̀ tháng 12-1967, ở Mỹ đã xuất hiện Tuầ n lê̂ phãn đối chiến 

tranh Việt Nam và chống qu}n dịch . Có 50 tỗ chƣ́c cũa sinh viên , 

tôn giáo , ngƣời da đen tham gia mít tinh , biễu tình , bao v}y nhiều 

trạm tuyển binh ... Nƣ̃a đ}̀u năm 1968, cùng với những hình ảnh 

thảm khốc, vô lu}n cũa chiến tranh Việt Nam đƣợc truyền hình đến 

t}̣n tƣ̀ng nhà ngƣời d}n ỡ nƣớc Mŷ và thế giới , phong trào chống 

chiến tranh trong sinh viên Mŷ phát triễn mạnh . Mỡ đ}̀u là việc sinh 

viên trƣờng Đại học Columbia phãn đối tham  gia nghiên cƣ́u đề tài 

qu}n sƣ̣ , d}̂n đến cu ộc biễu tình ngồi 5 ng|y v| chiếm trƣờng đòi 

cải c{ch đại học v| chấm dứt chiến tranh Việt Nam . Tƣ̀ đó sinh viên 

của nhiều trƣờng đại học ở nhiều bang cũng tham gia phong tr|o 

nhƣ: Đại học North Western , Stanford bang Michigan... 

Th{ng 8-1968, nh}n dịp Đại h ội Đãng D}n chũ Mŷ họp ỡ 

Chicago, nhƣ̂ng ngƣời chống chiến tranh tỗ chƣ́c một cuộc biễu 

tình lớn quy tụ h|ng ng|n ngƣời. Cuộc biễu tình xung đột với 

cảnh s{t khiến 800 ngƣời bị thƣơng, 700 ngƣời bị bắt v|o tù. “Cuộc 

chiến đ}́u Chicago” đa ̂ g}y xôn xao dƣ lu}̣n nƣớc Mỹ v| nhiều 

nƣớc phƣơng T}y kh{c. 

Phong trào phãn đối chiến tranh cũa Mŷ ỡ Việt Nam trong 

nh}n d}n các nƣớc xâ h ội chủ nghĩa (Liên Xô , Trung Quốc , Cuba,

___________ 

1. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975, Sđd, t.V, tr. 205. 
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c{c nƣớc Đông ]u, Cộng hòa D}n chủ Nh}n d}n Triều Tiên...), 

c|ng ph{t triễn mạnh hơn. 

Chính phủ v| nh}n d}n nhiều nƣớc - đặc biệt ỡ Bắc Phi... tích cực 

ủng hộ, giúp đơ̂ nh}n d}n Việt Nam tiến h|nh kh{ng chiến đến  

thắng lợi. 

IV. TÌNH HÌNH CHIẾN TRƢỜNG NAM BỘ CUỐI NĂM 1968 

Tƣ̀ tháng 10-1968 trỡ đi , khi sƣ́c tiến công cũa qu}n Giãi phóng  

đa ̂giảm d}̀n, chủ lƣ̣c qu}n Giải phóng bị đ}̃y lùi xa c{c đô thị, qu}n 

Mỹ - qu}n S|i Gòn tỗ chƣ́c đợt phản công r{o riết ra vùng  nông 

thôn bằng “kê ́hoạch bình định c}́p tốc” trong thời gian ba th{ng (1-

11-1968 – 31-1-1969). Kê ́ hoạch n|y nhằm khôi phục thế kềm kẹp ở 

c{c ấp đâ bị ph{ banh trong cuộc tiến công v| nỗi d}̣y của lƣ̣c lƣợng 

giải phóng, nới rộng vùng kiễm so{t, tiêu hao và  đ}̃y qu}n Giải 

phóng ra xa, l|m suy yếu v| tiêu diệt cơ sỡ c{ch mạng. Đặc biệt bằng 

lệnh Tỗng động viên, chúng tăng mạnh c{c biện  ph{p bắt lính, bỗ 

sung qu}n, l}̣p c{c đơn vị mới, kh}̃n trƣơng phát triễn lƣ̣c lƣợng bảo 

an d}n vê,̣ củng cố cơ sỡ chính quyền c}́p xâ, tạo điều kiện thu}̣n lợi 

cho kê ́hoạch bình định tiếp theo. Chỉ tiêu của chúng l}̀n n|y l| l}̣p 

lại 1.113 ấp/1.200 ấp đa ̂m}́t1. 

Tƣ̀ tháng 8-1968, nhiều cơ quan đ}̀u nâo ph}n khu l}̀n lƣợt 

phải lùi xa : Ph}n khu 6 (Th|nh ủy ) m}́t bàn đạp vùng ven , phải 

chuyễn căn cƣ́ lên biên giới Campuchia vùng “Mõ Vẹt” . Sau đó 

Th|nh ủy chia th|nh hai b ộ ph}̣n (th{ng 9-1968): bộ ph}̣n h}̣u cƣ́ ỡ 

lại Ba Thu , bộ ph}̣n tiền phƣơng về Cai L}̣y (Mỹ Tho ) để tổ chức 

nắm lại lƣ̣c lƣợng trong n ội thành . Ph}n khu 1 lùi lên Dầu Tiếng , 

___________ 

1. Theo sô ́liêụ thống kê của hai bên, tình hình cuôí năm 1968 nhƣ sau: 

- Phía chính quyền S|i Gòn thông b{o đâ kiễm so{t 13.346.900 d}n và  

6.581 ấp (trên to|n Nam Việt Nam). 

- Phía c{ch mạng cho biết: qu}n S|i Gòn kiêm̃ so{t đƣơc̣ 8.000.000 d}n 

(hơn 60%) với 3.000 ấp, đóng 4.954 đồn. 
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Núi C}̣u (Bình Dƣơng). Ph}n khu 2 lên Campuchia. Ph}n khu 3 

lên Ba Thu. Riêng Ph}n khu 4 ở Bƣng S{u Xã (Thủ Đức, Gia Định), 

nhƣng lúc đó chỉ liên lạc đƣợc với c}́p trên bằng điện đài. Ph}n khu 

5 lên khu A (Biên Hòa). 

Trong ba th{ng cuối năm 1968, m}̣t độ h|nh qu}n của chủ lƣ̣c 

qu}n Mỹ, qu}n “đồng minh” v| S|i Gòn trên chiến trƣờng miền 

Đông r}́t cao: 1.681 cuộc quy mô tƣ ̀ c}́p tiễu đoàn đến sƣ đoàn, 

tăng 359 cuộc so với quý trƣớc. 

Trên thƣ̣c tê,́ sau đợt III ng|y 9-11-1968 Bộ Chính trị khẵng 

định: “Chúng ta đang đƣ́ng trƣớc thời cơ mới, khả năng mới do đó c}̀n 

kiên quyết v| kịp thời triễn khai lƣ̣c lƣợng trên to|n bộ chiến trƣờng, 

... đẫy mạnh đấu tranh quân sƣ̣ v| đấu tranh chính trị, đặc biệt la ̀đấu tranh 

chính trị ở các đô thị, kịp thời kết hợp hết sƣ́c chặt chẽ công kích  với khỡi 

nghĩa..., ... chuẫn bị đợt cao điễm công kích và khỡi nghĩa vào mùa xuân v| 

tiếp đó chuẫn bị đợt cao điễm công kích và khỡi nghĩa mùa hè nhằm gi|nh 

thắng lợi quyết định”1. 

Chỉ thị nêu, vê ̀ tƣ tƣỡng phải gi{o dục đ}̀y đũ tinh th}̀n quyết 

chiến, quyết thắng, tích cƣ̣c tiến công, nắm thời cơ gi|nh thắng lợi lớn, 

đồng thời qu{n triệt s}u sắc quyết t}m của Trung ƣơng l| kiên trì 

kh{ng chiến cho đến thắng lợi cuối cùng, luôn đề cao cảnh gi{c c{ch 

mạng, ra sƣ́c khắc phục tƣ tƣỡng chủ quan, hòa bình, thỏa hiệp... 

“Phãi nắm vƣ̂ng phƣơng ch}m: đánh mạnh đƣợc, đánh lâu  dài đƣợc, 

càng đánh càng mạnh, để ph{t huy thê ́ chủ động t}́n công  v| giƣ ̂

vƣ̂ng chủ động trong mọi tình huống”2. Nhƣ̂ng đánh giá, nhƣ̂ng dƣ ̣

kiến vê ̀ thời cơ của Trung ƣơng Cục, Qu}n ủy Miền cuối  năm 1968 

cũng r}́t cao so với thƣ̣c tê ́ chiến trƣờng, gồm cả khả năng “thời cơ 

đột biến, nhảy vọt phải t}̣n dụng”... 

Chính nhƣ̂ng th{ng cuối năm 1968 l| thời điễm cục diện chiến 

trƣờng đang diê̂n biến nhiều khó khăn mới m| phía c{ch mạng 

chƣa lƣờng hết. 

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 513-514, 521.  
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Sƣ̣ kiện Mậu Thân 1968 là hê ̣quả của chuô̂i sƣ̣ kiện diê̂n ra trƣớc đó, 

đặc biệt là năm 1967. 

Thƣ̣c trạng tình hình năm 1967 nỗi lên mấy nét chính sau: 

- Vê ̀phía Mỹ: 

+ Đa ̂ thất bại sau hai cuộc tiến công lớn mùa khô, Mỹ thƣ̣c sƣ̣ bế tắc 

cả vê ̀chiến lƣợc và chiến thuật: chiến lƣợc “hai gọng kềm tìm diệt va ̀bình 

định” phá sản. 

+ Nội tình giới lãnh đạo Mỹ chia rẽ: sô ́ “chũ chiến” hô hào phải đƣa 

thêm quân, tiếp tục tăng cƣờng đánh phá ác liệt hơn để giành thắng lợi quân 

sƣ̣. Sô ́ khác đa ̂ thấy “không có ánh sáng ở cuối đƣờng hầm”, nhƣng vâ̂n 

hy vọng tìm một giải pháp để Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh trong thê ́mạnh. 

Một sô ́thì lƣng chƣ̀ng, phân vân giƣ̂a các chọn lƣ̣a... 

+ Khách quan, đây là thời điễm nhạy cảm vê ̀chính trị ở nƣớc Mỹ: năm 

bầu cƣ̃. Nhƣ̂ng ngƣời tranh ghế tỗng thống cũa hai đãng C ộng hòa và Dân 

chủ Mỹ đều phải tính toán bƣớc đi, chủ trƣơng, chính sách đƣa ra, mà vấn 

đề Việt Nam là trung tâm chú ý của cƣ̃ tri Mỹ. 

- Vê ̀so sánh lƣ̣c lƣợng chiêń trƣờng, chỉ nói riêng măṭ quân sƣ̣, sau hai 

cuộc tiêń công chiêń lƣợc mùa khô thât́ bại, Mỹ và chính quyêǹ Sài Gòn 

vân̂ đaṭ quân sô ́rât́ cao: 1,4 triêụ quân, với trang bị và hỏa lƣ̣c rất mạnh. 

Lƣ̣c lƣợng giải phóng, quân sô ́ chỉ tƣơng đƣơng 1/5 đôí phƣơng, nhƣng 

lại có thê ́trâṇ chiêń tranh nhân dân rộng khăṕ mà sƣ́c mạnh phối hợp giƣ̂a 

các mũi chính trị - quân sƣ̣ - binh vâṇ trên cả ba vùng rƣ̀ng núi , đồng 

bằng, thành thị, thƣ̣c tê ́đa ̂đánh bại nhƣ̂ng đội quân “thiện chiến” do Mỹ 

chỉ huy. Trên măṭ trâṇ ngoại giao, phía cách mạng đâ giành đƣợc sƣ̣ ủng 

hộ ngày càng tăng của nhân dân và chính phủ nhiều nƣớc; phong trào chống 

chiêń tranh Viêṭ Nam của nhân dân Mỹ lên cao - đo ́cũng là một phần sƣ́c 

mạnh quan trọng có lợi cho cách mạng. 

 Đƣơng nhiên , trong thế tƣơng quan đó , lƣ̣c lƣợng giãi phóng không 

thễ đũ sƣ́c cùng m ột lúc tiêu diệt cã quân Mŷ , quân “đồng minh” và  
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quân Sài Gòn - để giành thắng lợi hoàn toàn. Muốn đi đến mục tiêu 

thắng lợi hoàn toàn - mục tiêu cuối cùng của cách mạng - nhất định phãi 

có bƣớc đi thích hợp, đặc biệt phải có cách đánh “tri ́ tuệ” giành “thắng 

lợi quyết định” trƣớc khi tiến đến giành “thắng lợi hoàn toàn”. Đo ́ là tƣ 

tƣỡng chiến lƣợc của Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút , đánh 

cho ngụy nhào”. 

Bí thƣ thƣ́ nhất Lê Duẫn nói: tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa Tết 

Mậu Thân 1968 “la ̀ ném một quả bom vào hang ổ đối phƣơng để làm 

tung tóe ra nhƣ̂ng hê ̣ quả chính trị có ý nghĩa”. Chủ trƣơng thƣ̣c hiện 

chiến dịch Mậu Thân đƣợc hình thành tƣ̀ tình hình so sánh lƣ̣c lƣợng và 

thời cơ chiến lƣợc mỡ ra trong năm 1967, hội tụ các tiền đề cần thiết đễ 

hạ quyết tâm chuyễn chiến tranh cách mạng “qua một giai đoạn mới, ... 

chuyễn qua tỗng công kích, tỗng khỡi nghĩa”1. 

Chiến dịch Mậu Thân 1968, tuy kê ́hoạch phối hợp và chỉ đạo chỉ huy 

còn có nhƣ̂ng thiếu sót, khiếm khuyết chƣa đạt mƣ́c yêu cầu đề ra, nhƣng 

đa ̂làm đƣợc điều kỳ diệu: 

Quân Giãi phóng đâ đánh đúng vào cơ quan đầu nâo cũa địch ỡ Sài 

Gòn , Huế và nhiều thành phố khác ; vây hâm địch nhiều ngày ỡ Khe 

Sanh; đồng thời đá nh địch ỡ khắp vùng nông thôn r ộng lớn mà chúng 

còn tạm chiếm ; đâ giáng m ột đòn bất ngờ rất lớn làm cho quân Mŷ , 

quân Sài Gòn hoang mang , dao động mạnh . Cuộc tỗng tiến công chiến 

lƣợc ấy đâ giành đƣợc nhƣ̂ng thắng lợi to lớ n buộc quân Mŷ phãi thay 

đỗi chiến lƣợc cũa chúng : diệt nhiều sinh lƣ̣c , phƣơng tiện chiến 

tranh ... Nhƣng điều quyết định là ỡ chô̂ chĩ 4 ngày sau khi 

Westmoreland báo cáo về Mŷ : “... Địch (quân Giãi phóng ) đâ bắt bu ộc 

phải phân  tán và tránh đụng đ ộ... Chấm dƣ́t việc Việt c ộng trong tình 

trạng phải áp dụng chiến thuật liều lĩnh , tuyệt vọng ...”, thì quân , dân 

miền Nam bất ngờ , đồng loạt chuyễn hƣớng mục tiêu tiến công , nhƣ

___________ 

1. Bí thƣ thƣ́ nh}́t Lê Du}̃n ph{t biễu trong Hội nghị Trung ƣơng 14 

(th{ng 1-1968), Văn kiện Đãng Toàn tập, t.29, tr. 23. 
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cô ́Thƣợng tƣớng Trần Văn Trà đa ̂viết: “Các đơn vị thiện chiến của Mỹ 

đƣợc tung đi xa đến tận “xƣ́ sỡ của địch” (phía quân Giải phóng) để “tìm 

và diệt”, thình lình nhận đƣợc lệnh cấp tốc chạy vê ̀“xƣ́ sỡ của mình” để cƣ́u 

nguy cho đầu não...”1. Điều này bác bỏ mọi “thuyết giáo” lạc quan vê ̀chiến 

lƣợc “tìm và diệt”, và làm rõ thƣ̣c tê ́ rằng Mỹ đang đƣơng đầu với một 

cuộc khủng hoảng nghiêm trọng dâ̂n đến bê ́tắc về chiến lƣợc; làm lung lay 

ý chí xâm lƣợc của một sô ́ngƣời cầm đầu nƣớc Mŷ , làm phá sản “chiến 

lƣợc Chiến tranh cục b ộ” cũa Mŷ , buộc chúng phãi thƣ̀a nhận không thễ 

dùng lực lƣợng viễn chinh Mỹ để thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Nhiều nhà quân sƣ̣ trên thê ́giới đa ̂coi đây là một “tài nghê ̣chỉ đạo chiến 

tranh” của Bộ Chính trị Trung ƣơng Đãng2. Thƣ̣c vậy, tiến công vào  cơ 

quan đầu não đối phƣơng, ngay giƣ̂a thủ đô của chúng là một ý tƣởng táo 

bạo, độc đáo của Bộ Chỉ huy tối cao của cách mạng. 

Tuy nhiên, rõ ràng nhƣ̂ng chuệch choạc, sai sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

chỉ huy là rất lớn: 

- Quyết tâm ngay tƣ̀ đầu là phải đạt khả năng thƣ́ 1 trong dƣ̣ kiến tình 

hình khi đề ra “tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa là giành toàn bộ chính 

quyền vê ̀tay nhân dân” (cụm tƣ̀ này đƣợc dùng trong nhiều văn bãn động 

viên, đƣợc phát trên Đài Phát thanh Giải phóng hoặc đƣợc phỗ biến ỡ các lƣ̣c 

lƣợng tham gia tỗng tiến công ), trong tƣ tƣỡng chĩ đạo tƣ̀ cấp  Trung ƣơng 

Cục đến các chiến trƣờng đều nặng tƣ tƣỡng “dƣ́t điễm” (tƣ́c đánh đô ̃chính 

quyền Sài Gòn, Mỹ rút quân), rõ ràng quá cao so với  tƣơng quan lƣ̣c 

lƣợng thƣ̣c tê ́ lúc đo.́ Và thƣ̣c tê ́ý định “dƣ́t điễm” đó đa ̂không thê ̃ thƣ̣c 

hiện đƣợc. 

- Kê ́ hoạch hợp đồng các cánh quân tƣơng đối đơn giản cũng không 

phù hợp với thực tế , trong điều kiện chiến trƣờng chia cắt , không có

___________ 

1. Tr}̀n Văn Tr|: “Thắng lợi v| suy nghĩ về thắng lợi”, tạp chí Lịch sử  

Quân sƣ̣, th{ng 2-1988. 

2. Xem: Ho|ng Văn Th{i: “M}́y v}́n đề về chiến lƣợc trong cuộc tiến 

công v| nỗi d}̣y Xu}n 1968”, trong Sài Gòn, Mậu Thân 1968, Nxb. Tỗng hợp 

Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 2008, tr. 84. 



Chương bảy: Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 

 

 

661 

 

phƣơng tiện thông tin hiện đại, tính chất du kích còn chi phối... khiến các 

mũi nhọn bị cô độc, lƣ̣c lƣợng giải phóng chịu tỗn thất nặng nê,̀ phần 

lớn là nhƣ̂ng cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, cốt cán, có nhiều kinh nghiệm 

chiến đấu. 

- Ý tƣởng tiến công vào đô thị kéo dài theo quan điểm “tổng công kích - 

tỗng khỡi nghĩa là một quá trình”trong khi thƣ̣c tê ́ tình hình đâ chuyễn  

biến khác, khiến lƣ̣c lƣợng giải phóng bị động, không giƣ̂ đƣợc nông thôn 

là hậu phƣơng, là cơ sỡ của cách mạng. 

Dù nhƣ thế , các chiến sĩ Mậu Thân  đâ bƣớc vào chiến dịch với lòng 

tin tuyệt đối , lòng hăng say và dũng khí tuyệt vời , să̂n sàng xã thân vì 

độc lập , tƣ̣ do , quyết chiến và quyết thắng giặc Mŷ xâm lƣợc , să̂n sàng 

dấn thân vào chô̂ hiễm nguy , hy sinh đến ngƣờ i cuối cùng , đó là “khí 

phách Việt Nam” , nét son chói lọi trong lịch sử chống Mỹ , cƣ́u nƣớc cũa 

quân dân Việt Nam . 

Trong điều kiện chiến tranh, sƣ̣ “nỗi dậy” của quần chúng không 

phải và không thê ̃là hình thƣ́c “xuống đƣờng biễu tình, hô khẫu hiệu”, mà 

nhiều bộ phận quần chúng thƣ̣c sƣ̣ đƣ́ng lên giành quyền làm chủ ở xóm lao 

động, dâ̂n đƣờng, tiếp tế quân Giãi phóng , tải vũ khí , tải thƣơng, chăm sóc 

thƣơng binh, vận động binh sĩ Sài Gòn đồng tình với cách  mạng hoặc bỏ 

ngũ..., một bộ phận thanh niên trƣ̣c tiếp tham gia hàng  ngũ quân Giải 

phóng ngay tại trận địa... Ở tất cả các địa phƣơng, việc huy động hàng 

chục vạn thanh niên, dân công nam, nƣ̂ xuống đƣờng, bất chấp lửa đạn 

ác liệt của địch, suốt nhiều tháng của chiến dịch Mậu Thân 1968, thƣ̣c sƣ̣ là 

một cuộc Đồng khỡi lần thƣ́ hai, với cƣờng độ và chất lƣợng cao hơn nhiều 

lần cuộc Đồng khỡi năm 1960. Đƣơng nhiên mƣ́c độ nỗi dậy ở tƣ̀ng nơi 

trong chiến tranh tùy thuộc rất nhiều vào mƣ́c độ và hiệu quả của mũi vũ 

trang làm đƣợc vai trò đòn xeo, đập tan bộ máy quân sƣ̣, cơ quan đầu não 

của đối phƣơng. 

Đòn bất ngờ Mậu Thân đâ làm Tỗng thống Mŷ thất vọng sâu sắc , 

chính trƣờng Mỹ bối rối , đặc biệt đâ dấy lên làn sóng đấu tranh chống 

chiến tranh Việt Nam dƣ̂ d ội trong công chúng nƣớc Mŷ , sƣ̣ khũng  
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hoảng lòng tin của nhân dân Mỹ vào chính quyền Mỹ đa ̂ lƣ̀a dối họ 

nhiều năm. 

Tỗng thống Johnson phải bỏ chủ trƣơng “làm nhƣ cũ, thêm chút 

nƣ̂a”, mà chuyễn sang hƣớng khác: 

- Johnson đề nghị “đàm phán” với đối phƣơng để tìm phƣơng cách 

giải quyết chiến tranh; đề nghị “đàm phán” lần này của Johnson khác hẳn 

đề nghị năm 1965, lúc đo ́ “đàm phán” theo ý đô ̀ của Johnson là Việt  

Nam phải đầu hàng khi con chủ bài “quân viê̂n chinh Mỹ” vƣ̀a đƣợc  

tung ra với khối lƣợng bom đạn, chất độc hóa học vô cùng lớn; còn đề nghị 

“đàm phán” của Johnson năm 1968 là trong tình thê ́ Mỹ bê ́ tắc về  chiến 

lƣợc; “đối phƣơng” giờ đây không chỉ có “Bắc Việt Nam, tƣ́c Việt  Nam 

Dân chủ Cộng hòa (nhƣ ý đô ̀của Mỹ trƣớc đây), mà cả Việt cộng (tƣ́c Mặt 

trận dân tộc giãi phóng miền Nam Việt Nam), ngồi ngang hàng đối phƣơng 

trong cuộc đối thoại bốn bên. 

- Chấm dƣ́t ném bom và bắn phá miền Bắc không điều kiện. 

- Tƣ̀ bỏ ý định ra ứng cƣ̃ Tỗng thống thêm một nhiệm kỳ. 

Rõ ràng “qua ̃bom tiến công đô thị” đa ̂đạt hiệu quả công phá, làm 

“tung tóe” ra nhƣ̂ng vấn đề chính trị thật đặc sắc... 

Kết quã cuối cùng cũa Mậu Thân 1968 đâ khẵng định : “Mậu 

Thân” là m ột mắt xích quan trọng trong toàn b ộ cuộc kháng chiến 

chống Mŷ , mỡ ra m ột giai đoạn mớ i, giai đoạn tiến tới giành thắng lợi 

quyết định . 

Chiến dịch Mậu Thân vâ̂n mãi là dấu ấn ở tầm vóc chiến lược và 

điều quan trọng nhất trong chiến thắng Mậu Thân chính là đa ̂buộc Mỹ phải 

thay đỗi chiến lƣợc, phải tính thê ́rút quân. Tuy vâ̂n nuôi ảo vọng vê ̀một 

chiến thắng dƣới hình thƣ́c và mƣ́c độ khác, nhƣng thƣ̣c tê ́Mỹ đã phải đi 

vào quỹ đạo của phƣơng hƣớng chiến lƣợc Việt Nam: “Đẫy lùi địch tƣ̀ng 

bƣớc, giành thắng lợi tƣ̀ng phần”. 

Nhìn toàn cục , vào đầu năm 1968, khi cuộc tỗng công kích - tỗng 

khỡi nghîa đƣợc phát đ ộng thì tình thế cách mạng , tình thế cách mạng 

trƣ̣c tiếp chƣa “chín” , chƣa tƣơng xƣ́ng yêu cầu tỗng công kích - tỗng  
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khỡi nghĩa. Thƣ̣c tê ́ diên̂ ra là một cuộc “tỗng tiến công và nỗi dậy”, với 

tính chất một cuộc “tập kích chiến lƣợc” và đa ̂ tạo nên một bƣớc ngoặt 

lịch sƣ̃ có ý nghĩa. 

Giai đoaṇ thƣ ́ba “Đánh bại một bƣớc chiêń lƣợc Chiêń tranh cục 

bộ” của Mỹ (1965 - 1968) kéo dài 3 năm, đó là giai đoạn cả nước  

cùng Nam Bộ kiên cường chống lại loại chiến tranh thứ hai trong 

chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ. 

Về phía địch , Mỹ đã l ộ nguyên hình bãn chất đế quốc , đưa quân 

viê̂n chinh Mŷ trực tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam  và 

mỡ rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Trong chiến lược chiến 

tranh này, để khuất phục nhân dân Việt Nam, Mỹ đâ không từ một 

thủ đoạn tàn bạo nào, sữ dụng hầu như toàn bộ sức mạnh quân sự 

của Mỹ, chỉ trừ bom nguyên tử . Biện pháp cũa chiến lược  chiến tranh 

này là “Tìm và diệt”, sau đó là “hai gọng kềm Tìm diệt và Bình định”. 

Với hỏa lực cực mạnh, với số quân thiện chiến đông đão hơn 60 vạn 

tên (kê ̃cả quân “đồng minh” Mỹ), được cơ động cao, Mỹ cho rằng sẽ 

“bẽ gây được xương sống” quân Giãi phóng , đồng thời bằng chiến 

tranh phá hoại cực kỳ dư̂ dội đánh phá miền  Bắc nhằm cô lập cách 

mạng miền Nam, Mỹ tin rằng chỉ trong thời gian ngắn nhân dân Việt 

Nam sẽ phải đầu hàng. 

Về phía cách mạng Việt Nam , lần đầu tiên đối phó với Chiến 

tranh cục bộ ở cường đ ộ rất cao, nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra , 

trong đó nỗi lên là vấn đề là m cách nào đễ đánh được Mŷ ? Trong thế 

tương quan mới , đường lối đấu tranh chính trị - vũ trang của cách 

mạng miền Nam có tiếp tục được không ? Trong tình thế hiễm nghèo 

đó, quyết tâm sắt đá cũa toàn Đãng , toàn quân , toàn dân Việt Nam 

là: “Có gan đánh Mŷ thì sê có cách đánh Mŷ”. Sự chuẫn bị về tư tưỡng 

và tổ chức , sự chi viện về vật chất và tinh thần giư̂a các chiến trường 

Nam - Bắc, của quốc tế ..., nhất là cũa Liên Xô , Trung Quốc, đâ giúp 

nhân dân Việt Nam tiếp tục giư̂ vư̂ng thế trận tiến công cũa chiến 

tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược . Thực tiê̂n chiến trường  
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ngay như̂ng trận đầu, khi quân viê̂n chinh Mỹ vừa đỗ vào miền 

Nam, đâ chỉ ra cách đánh và cách thắng Mỹ. 

Chiến thắng cũa quân dân miền Nam trong hai cu ộc chiến 

mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967, chiến thắng cũa quân dân 

miền Bắc bắn rơi hàng trăm máy bay hiện đại Mŷ đâ tạo ra thời 

cơ mới : dùng cách đánh đ ộc đáo tiế n công vào các đô thị miền 

Nam, đặc biệt vào sào huyệt chĩ đạo cu ộc chiến tranh địch ỡ Sài 

Gòn , Huế , Đà Nă̂ng ,... sẽ làm nổ ra những hiệu quả chính trị mang 

tính đ ột phá . Cuộc Tỗng công kích và nỗi dậy Mậu Thân 1968 đâ 

tạo ra sự thay đổi cơ bản cục diện chiến tranh , giáng m ột đòn 

nặng nề vào chiến lược chiến tranh cũa Mŷ , buộc Mŷ phãi bắt đầu 

quá trình rút dần quân Mỹ ra khỏi Việt Nam , tiến hành thương 

lượng với phía cách mạng , tức phã i thay đỗi lần nư̂a chiến lược 

chiến tranh . 

Giai đoạn 1965 - 1968, dù chỉ dài 3 năm, nhưng đâ nỗi lên mấy 

điễm chính sau: 

Một là, đó là giai đoạn thách thức quyết liệt nhất đối với quân 

dân cả nước, thách thức ý chí và bản lĩnh của cách mạng Việt Nam 

khi cã nước phãi đối mặt với “sức mạnh không tưỡng tượng nỗi” cũa 

tên đế quốc đầu sỏ thê ́ giới tư bản. Nhưng “Nhân dân Việt Nam 

quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Sự thống nhất 

vê ̀ ý chí và tinh thần, từ lãnh tụ Hồ Chí Minh đến người chiến sĩ, 

người dân bình thường trên phạm vi cả nước, là một nét “Văn hóa” 

độc đáo của Việt Nam mà thê ́giới khâm phục. 

Hai là , trong “mưa bom bâo đạn” quân dân Việt  Nam, bằng ý 

chí, quyết tâm cũa mình , đâ sáng tạo ra cách đánh và cách thắng 

Mỹ. Thực tiê̂n chiến trường miền Nam qua hai mùa khô 1965-1966 

và 1966-1967 “nắm thắt lưng địch mà đánh” , đâ tạo ra m ột thế trận 

chiến tranh nhân dâ n đễ đánh thắng Mŷ , và thực tiễn chiến trường 

miền Bắc chống chiến tranh phá hoại , nhất là đòn “sấm sét” bất 

ngờ cũa quân Giãi phóng đánh thẵng vào các đô thị , đặc biệt là 

trọng điểm Sài Gòn - Gia Định , hang ỗ đầu nâ o chĩ huy chiến tranh
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của địch , đâ làm giới cầm quyền Mŷ choáng váng . Chiến thắng cũa 

quân dân Việt Nam đâ kích thích phong trào nhân dân Mỹ, nhân 

dân thế giới chống lại mạnh mê cu ộc chiến tranh phi nhân , phi nghîa, 

phi pháp của Mỹ ở Việt Nam. Các nhân tố phối hợp đó đâ làm lung 

lay ý chí xâm lược của giới cầm đầu nước Mỹ. 

Ba là, sự thất bại bước đầu của Mỹ trong chiến lược Chiến tranh 

cục bộ đâ tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến Việt Nam, mỡ đầu 

cho quá trình đi xuống của Mỹ về chiến lược trong chiến tranh xâm 

lược Việt Nam. 
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Phân khu ủy Phân khu 6 họp bàn kế hoạch Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 
tại căn cứ Sài Gòn - Gia Định, rừng Nhum, Tây Ninh. 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh 
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Nữ tự vệ các cơ quan thuộc Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
biểu dƣơng khí thế Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 
 

Hầm bí mật nhà ông Trần Văn Lại số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, 
quận 3 - nơi giấu vũ khí chuẩn bị đánh Dinh Độc Lập trong đợt 1 Mậu Thân 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Ông Hai Trí giao súng cối 82 ly cho ông Dƣơng Văn Ten ở Thái Mỹ - Củ Chi, 

chở về Sài Gòn để đánh các cứ điểm quân Mỹ, trong đợt 1 Mậu Thân 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Nữ dân công huyện Củ Chi đêm đêm vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

Một tổ may cờ ở Gia Định chuẩn bị cho Tổng tiến công Mậu Thân 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh.
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Nhà ông Ngô Toại, số 7 Yên Đổ (nay là đƣờng Lý Chính Thắng, quận 3) 
nơi Ban Chỉ huy Bộ Tƣ lệnh tiền phƣơng đã đọc mệnh lệnh Tổng tiến công 

và nổi dậy ở Thành phố, đợt I Mậu Thân (1968) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Tiểu đoàn 6 Bình Tân trên đƣờng vào chiến dịch 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

Giao tranh ở khu vực Cầu Mật, quận Thạnh Mỹ Tây, ngày 6-5-1968 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Đồng bào xã An Tịnh nổi dậy giành chính quyền làm chủ thôn ấp 

trong Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Tiến quân vào “Vòng cung” thành phố Cần Thơ, Mậu Thân 1968 

 Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Tấn công Tòa Đại sứ Mỹ - Tết Mẫu Thân 1968 

Nguồn: Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 1, 

Nxb. Tổng hợp Th|nh phố Hồ Chí Minh, tr. 210. 
 

 
 

Quân Giải phóng tấn công Đài phát thanh Sài Gòn  

sáng mùng 1 Tết Mậu Thân, ngày 31-1-1968 

 Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh.
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Đàm phán hòa bình Việt Nam tại Paris, ngày 13-5-1968 

Nguồn: Vietnam a Chronicle of the War, Tess Press, New York, tr. 465.
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 Nhân dân Úc biểu tình tại Adlayda phản đối Mỹ đƣa lính đánh thuê Úc 

 sang Việt Nam, tháng 10-1968 

 Nguồn: Bảo t|ng Phụ nữ Nam Bộ. 
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Giai đoạn thứ tư 

ĐÁNH THẮNG CHIẾN LƯỢC 
“VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” 

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 
 

 CHƯƠNG TÁM 

CHỐNG CHIẾN LƢỢC 

“VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” (1969-1971) 

Ng|y 20-1-1969, Richard Nixon chính thức nhậm chức Tổng 

thống thứ 37 của nƣớc Mỹ1. 

Suốt t{m năm Đảng D}n chủ cầm quyền (1961-1968), sự ph{ sản 

liên tiếp của hai chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” v| “Chiến tranh 

cục bộ” ở miền Nam Việt Nam, sự thất bại của chiến tranh ph{ hoại 

(lần thứ nhất) chống nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa không xa lạ 

đối với Nixon. 

Cơ quan tình b{o CIA còn cung cấp cho Nixon tin tức cập 

nhật: “từ 1-1-1968 đến 18-1-1969, có đến 14.958 lính Mỹ chết v| 

95.798 bị thƣơng”
2
, “tức mỗi ng|y có khoảng 290 lính Mỹ thƣơng 

___________ 

1. Trƣớc đ}y, từ th{ng 11-1953; với tƣ c{ch Phó Tổng thống, Nixon đã 

sang Việt Nam nắm tình hình v| tăng t|i trợ cứu nguy cho Ph{p khi qu}n 

đội Ph{p bị v}y hãm ở Điện Biên Phủ, Nixon hô h|o đƣa qu}n Mỹ sang 

giúp Ph{p giải tỏa cho tập đo|n cứ điểm n|y. 

2. Richard Nixon: Mémoires (Hồi ký), Nxb. Stanké, Paris, 1978, tr. 264. 
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vong ở Việt Nam. Nếu tính từ đầu cuộc chiến đến thời điểm đó, đã 

có 31.000 lính Mỹ về nƣớc trong quan t|i”1. 

Cuộc chiến tranh Việt Nam hao ngƣời, tốn của l|m cho kinh tế 

Mỹ trì trệ, lạm ph{t cao, chƣơng trình cải thiện mức sống ngƣời nghèo 

bị ảnh hƣởng, phong tr|o phản chiến ng|y c|ng s}u rộng, g}y chia 

rẽ trong nội bộ nƣớc Mỹ ng|y c|ng nghiêm trọng. 

Chiến tranh Việt Nam còn t{c động xấu đến vị trí của Mỹ trên 

trƣờng quốc tế. Đƣợc cổ vũ bởi thắng lợi của nh}n d}n Việt Nam, 

phong tr|o giải phóng d}n tộc tiếp tục ph{t triển, buộc chủ nghĩa đế 

quốc phải lùi bƣớc. Chỉ trong t{m năm, đã có 25 nƣớc gi|nh đƣợc 

độc lập2. Ở những nƣớc còn lệ thuộc thực d}n, c{c tổ chức đấu tranh 

đƣợc th|nh lập (nhƣ Mặt trận giải phóng d}n tộc Nicaragua 7-1961, 

Mặt trận giải phóng d}n tộc Mozambique 7-1962, Mặt trận nh}n d}n 

giải phóng Angola 7-1963...). 

Dƣ luận quốc tế ng|y c|ng ủng hộ cuộc kh{ng chiến của Việt 

Nam. Ng|y 10-7-1965, h|ng nghìn đại biểu tham dự Đại hội hòa bình 

thế giới ở Helsinki (Phần Lan) thông qua nghị quyết riêng b|y tỏ sự 

đồng tình đối với nh}n d}n Việt Nam. Ng|y 3-1-1966, đại biểu hai 

miền Nam, Bắc Việt Nam đƣợc vinh dự ph{t biểu đầu tiên tại Hội 

nghị đo|n kết nh}n d}n [-Phi-Mỹ Latinh (tổ chức ở La Habana, 

Cuba). Trong năm 1967, Tòa {n quốc tế xét xử tội {c chiến tranh đã 

mở hai phiên tòa tại Stockholm (Thụy Điển) v| Roskilde (Đan Mạch) 

lên {n Mỹ, H|n Quốc, Australia v| New Zealand x}m lƣợc Việt Nam 

v| g}y ra những tội {c dã man. 

___________ 

1. Diễn văn ng|y 3-11-1969 của Nixon. 

2. Hai mƣơi lăm nƣớc (xếp theo thứ tự thời gian gi|nh đƣợc độc lập): 

Sierra Leone, Koweit, Cameroon, T}y Samoa, Burundi, Rwanda, Algérie, 

Jamaica,  Trinidad  v|  Tobago,  Uganda,  Kenya,  Malawi,  Zambia,  Malta, 

Gambia, Maldives, Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados, Nam Yemen, 

Nauru, Mauritius, Swaziland, Guinea Xích đạo. 
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Trong thời gian Mỹ bị sa lầy v| bế tắc trong chiến tranh Việt 

Nam, c{c nƣớc tƣ bản phƣơng T}y đẩy mạnh ph{t triển kinh tế v| 

công nghệ. Nhật Bản v| T}y Đức cạnh tranh ng|y c|ng gay gắt với 

Mỹ về kinh tế - thƣơng mại v| dần tho{t khỏi sự kiềm chế của Mỹ. 

Ph{p có những quyết định độc lập nhƣ kêu gọi trung lập hóa to|n bộ 

Đông Nam [ (ng|y 31-1-1963); thiết lập quan hệ ngoại giao với 

Trung Quốc (ng|y 27-1-1964); tuyên bố rút khỏi NATO (ng|y 21-2-

1966), đòi Mỹ rút 3 vạn qu}n v| bỏ 19 căn cứ qu}n sự của Mỹ trên 

đất Ph{p (ng|y 29-3-1966); không cho Bộ Tƣ lệnh NATO đóng trên 

lãnh thổ Ph{p (ng|y 30-3-1967), v.v.. 

Phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu, đối thủ chiến lƣợc số 

1 của Mỹ - ph{t triển kinh tế, khoa học công nghệ, lực lƣợng quốc 

phòng lớn mạnh, từng bƣớc giảm ƣu thế qu}n sự của Mỹ. Tiếp 

theo Liên Xô, Trung Quốc thử th|nh công bom nguyên tử (ng|y 

16-10-1964), l| nƣớc đầu tiên ở ch}u [ có vũ khí hạt nh}n. 

Trƣớc bức tranh to|n cảnh không s{ng sủa đối với Mỹ, Nixon 

buộc phải thay đổi chiến lƣợc to|n cầu: thay “chiến lƣợc phản ứng 

linh hoạt” đã bị ph{ sản bằng “chiến lƣợc ngăn chặn thực tế”, đề ra 

một học thuyết mới, “Học thuyết Nixon” với ba nguyên tắc có tính 

chiến lƣợc: 

- Tăng cƣờng sức mạnh của Mỹ. 

- San sẻ tr{ch nhiệm. 

- Sẵn s|ng thƣơng lƣợng (tất nhiên l| trên thế mạnh). 

Theo c{c nguyên tắc chiến lƣợc n|y, Mỹ tập trung công sức 

v|o việc bảo vệ ch}u ]u - trọng điểm chiến lƣợc của Mỹ, nơi đối đầu 

giữa hai khối Đông v| T}y trong cuộc Chiến tranh lạnh. Đối với c{c 

khu vực kh{c trên thế giới (trong đó có vùng Đông Nam [), Mỹ nêu 

ra chủ trƣơng: 

- Nói chung, c{c “chính phủ đồng minh” của Mỹ phải tự bảo vệ, 

Mỹ chỉ giúp đôla v| súng đạn. 

- Nếu cần, Mỹ cho không qu}n v| hải qu}n đến yểm trợ. 
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- Trong trƣờng hợp cấp thiết (nhƣ trƣờng hợp quyền lợi sống 

còn của Mỹ bị trực tiếp đe dọa), Mỹ mới gửi một ít lục qu}n tới 

can thiệp. 

Mặt kh{c, Mỹ chấm dứt tình trạng một mình chống lại c{c 

phong tr|o c{ch mạng dƣới chiêu b|i “bảo vệ thế giới tự do”, yêu cầu 

c{c cƣờng quốc tƣ bản v| c{c đồng minh kh{c phải “cùng chia sẻ tr{ch 

nhiệm” với Mỹ. 

Trên thực tế “Học thuyết Nixon không phải là một công thức để làm 

cho Mỹ rời khỏi châu Á, ngƣợc lại nó cung cấp một cơ sở vững chắc để Mỹ ở 

lại châu Á và tiếp tục đảm nhận trách nhiệm giúp đỡ các nƣớc trung lập và 

không cộng sản cũng nhƣ các đồng minh ở châu Á bảo vệ độc lập của họ”1. 

I. CHIẾN LƢỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” 

Ứng dụng Học thuyết Nixon v|o trƣờng hợp miền Nam Việt 

Nam, Mỹ đề ra chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh”, thay cho 

chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” đã ph{ sản. 

1. Chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh” có mấy nội dung 

chính yếu sau: 

X}y dựng qu}n đội S|i Gòn thật mạnh để đủ sức đ{nh bại lực 

lƣợng vũ trang giải phóng, l|m nòng cốt cho lực lƣợng vũ trang 

chống cộng ở Đông Nam [. 

Bình định nông thôn, kiểm so{t hầu hết đất đai v| d}n số ở 

Nam Việt Nam, coi đ}y l| yếu tố sống còn của chiến lƣợc Việt 

Nam hóa chiến tranh. 

Ổn định tình hình kinh tế - chính trị ở nội địa Nam Việt Nam 

(vùng còn kiểm so{t đƣợc). 

Xóa c{c vùng “đất th{nh” ở c{c nƣớc Campuchia v| L|o, kềm 

chế viện trợ của Liên Xô - Trung Quốc v| c{c nƣớc viện trợ cho Bắc 

Việt Nam... 

___________ 

1. Richard Nixon: Mémoires (Hồi ký), Sđd, tr. 286. 
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Biện ph{p thể hiện của chiến lƣợc Việt Nam hóa l| cùng lúc {p 

dụng quyết liệt ba cuộc chiến tranh: 

Chiến tranh giành dân (bằng c{c chƣơng trình bình định nông 

thôn chiếm đất gi|nh d}n v| tiếp tục chiến dịch Phƣợng Ho|ng). 

Chiến tranh hủy diệt (dùng bom ph{o, chất độc hóa học đ{nh v|o 

lực lƣợng vũ trang v| c{c vùng không kiểm so{t đƣợc, c{c căn cứ 

kh{ng chiến). 

Chiến tranh “bóp nghẹt” (triệt ph{ c{c căn cứ hậu cần, h|nh 

lang vận chuyển của qu}n Giải phóng, ngăn chặn sự chi viện của c{c 

nƣớc v|o Việt Nam v| từ miền Bắc v|o miền Nam). 

“Việt Nam hóa chiến tranh” dự kiến triển khai qua ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1 (từ 1969 đến 1972): chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu 

trên bộ cho qu}n S|i Gòn, rút dần qu}n viễn chinh Mỹ về nƣớc, cố 

sức l|m suy yếu lực lƣợng kh{ng chiến trên quy mô s}u, rộng. 

Giai đoạn 2 (sau 1972): chuyển giao nhiệm vụ hoạt động trên 

không cho qu}n S|i Gòn, đƣa qu}n S|i Gòn lên tầm có thể đƣơng đầu 

với qu}n Giải phóng dƣới mọi hình thức v| quy mô t{c chiến, trên 

to|n Việt Nam v| Đông Dƣơng. 

Giai đoạn 3 (sau 1975): ho|n th|nh Việt Nam hóa chiến tranh, 

chiến tranh t|n lụi. Lực lƣợng qu}n Giải phóng bị diệt, Mặt trận d}n 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ còn l| một lực lƣợng chính 

trị đối lập. 

Giai đoạn 1 có tầm quan trọng quyết định, bởi kết quả của việc 

thực hiện nội dung v| mục tiêu của giai đoạn n|y có ý nghĩa đ{nh dấu 

th|nh công hay thất bại của chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến tranh. 

Vì vậy, giai đoạn n|y đƣợc đề ra kế hoạch chi tiết ba bƣớc: Bƣớc 1 

(đến 30-6-1970): bình định nhiều vùng đông d}n quan trọng. Ở vùng 

tranh chấp lực lƣợng giải phóng không còn hoạt động đƣợc ở cấp đại 

đội. Qu}n S|i Gòn đủ sức đối phó với qu}n Giải phóng ở đơn vị cấp 

tƣơng đƣơng. Qu}n Mỹ rút về một bộ phận. 

Bƣớc 2 (đến 30-6-1971): bình định đƣợc tất cả những vùng đông 

d}n quan trọng; qu}n Giải phóng không còn hoạt động cấp đại đội  
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ngay ở vùng căn cứ. Hậu phƣơng qu}n giải phóng tê liệt. Qu}n S|i 

Gòn đƣợc hiện đại hóa cao. Qu}n Mỹ rút về phần lớn. 

Bƣớc 3 (đến 1972): qu}n Giải phóng không còn hoạt động đ{ng 

kể. Vùng Campuchia v| L|o không còn l| chỗ trú ch}n của qu}n 

Giải phóng. Qu}n S|i Gòn đủ sức bảo đảm an ninh bên trong v| 

chặn qu}n Bắc Việt “x}m lăng” từ bên ngo|i. Mỹ rút hết qu}n 

chiến đấu1. 

2. Mỹ thay đổi quan điểm chỉ đạo chiến lƣợc trƣớc đ}y, thay 

quan điểm “tìm v| diệt” đơn thuần bằng quan điểm tiến h|nh “một 

cuộc chiến tranh” duy nhất, đặt mục tiêu cao nhất v| cuối cùng của 

cuộc chiến l| “giành đƣợc dân, kiểm soát đƣợc dân”. Nhƣ vậy, tất cả 

c{c cuộc h|nh qu}n lớn, nhỏ của qu}n chủ lực hay của qu}n địa 

phƣơng, c{c hoạt động qu}n sự v| hoạt động kinh tế, xã hội, chính 

trị, an ninh đều phải nhằm mục tiêu thống nhất của chiến lƣợc Việt 

Nam hóa chiến tranh l| bình định, lấy kết quả “bình định” l|m 

thƣớc đo hiệu quả. 

Từ quan điểm đó, bộ m{y chỉ đạo chiến tranh có sự thay đổi 

cơ bản: 

Về phía Mỹ, chúng thống nhất ba cơ quan chủ chốt của “Lầu 

Năm Góc, Nh| Trắng ở phƣơng Đông” l| Bộ Tƣ lệnh viện trợ qu}n 

sự Mỹ ở Việt Nam (MACV), Tòa Đại sứ Mỹ, Ph}n cục tình b{o CIA 

th|nh cơ quan MAC.CORDS (Viết tắt của Cooperation for Rural 

Development Support) “Cơ quan hợp t{c ph{t triển nông thôn”, dƣới 

sự chỉ huy thống nhất của Tƣớng Creighton Abrams. 

Về phía chính quyền S|i Gòn, cơ cấu c{c cấp từ trung ƣơng 

xuống cơ sở đều đƣợc qu}n sự hóa triệt để. Tƣớng Trần Thiện 

Khiêm l|m Chủ tịch Hội đồng bình định Trung ƣơng, nhƣng quyền 

h|nh tập trung v|o tay Chủ tịch Trung t}m bình định Trung ƣơng,  

___________ 

1. Xem: T|i liệu “Kế hoạch chiến lƣợc mật” của địch, Lƣu trữ tại Cục 2/Bộ 

Tổng tham mƣu. Trích lại của Ban Tổng kết chiến tranh B2, Sđd, tr. 179. 
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Tƣớng Cao Hảo Hớn, sĩ quan th}n cận của Nguyễn Văn Thiệu. Nhƣ 

vậy trên thực tế, Nguyễn Văn Thiệu nắm to|n quyền. 

C{c trung t}m bình định cấp tỉnh do tỉnh trƣởng kiêm tiểu khu 

trƣởng (qu}n sự) nắm v| điều h|nh. Chúng cắt bỏ kh}u trung gian l| 

cấp “khu chiến thuật”, để cấp qu}n đo|n, qu}n khu, tiểu khu trực 

tiếp điều h|nh công cuộc bình định. 

Việc thay đổi tổ chức chỉ huy đã thực sự tăng hiệu quả phối hợp 

trong h|nh qu}n c|n quét, bình định của c{c lực lƣợng qu}n sự, b{n 

qu}n sự, d}n vệ, phòng vệ d}n sự, cảnh s{t, mật vụ... Ở cơ sở, chúng 

tổ chức d|y đặc c{c lực lƣợng kềm kẹp v| đ{nh ph{ c{ch mạng gồm 

lực lƣợng cảnh s{t, c{n bộ x}y dựng nông thôn, tề điệp v| Phƣợng 

Ho|ng; “Cuộc-cảnh-s{t-xã” v| “Trung-t}m- điều-phối” l| công cụ 

chủ yếu trong bình định ở cơ sở. 

3. Tăng cƣờng x}y dựng qu}n đội S|i Gòn l| nỗ lực cao nhất 

của Mỹ. Chúng tập trung n}ng số lƣợng v| chất lƣợng qu}n S|i 

Gòn lên mức chƣa từng thấy. Khai th{c kết quả bình định, chiếm 

hầu hết c{c khu, vùng nông thôn đông d}n, chúng bắt lính, tăng 

viện trợ ng}n s{ch qu}n sự, |o ạt chuyển giao vũ khí với khối 

lƣợng rất lớn. Qu}n S|i Gòn (chính quy v| bảo an) từ 717.000 (cuối 

năm 1968) tăng lên 1.100.000 ngƣời (năm 1971-1972), cùng với 

500.000 lực lƣợng phòng vệ d}n sự có vũ trang, trong tổng số bị 

“đo|n ngũ hóa” lên đến 2.000.000 ngƣời (nh}n d}n tự vệ). Lực 

lƣợng cảnh s{t tăng gấp đôi: từ 70.000 tăng lên 140.000 ngƣời. C{n 

bộ bình định có 700 đo|n (44.000 tên), chƣa kể đội qu}n gi{n điệp 

Phƣợng Ho|ng đƣợc giữ bí mật1. 

C{c qu}n binh chủng với c{c khí t|i chiến tranh hiện đại đều 

đồng loạt đƣợc tăng cƣờng: lục qu}n, mỗi sƣ đo|n bổ sung đủ 4 

trung đo|n; mỗi trung đo|n 4 tiểu đo|n (biên chế “tứ chế”). Lập 

thêm 8 liên đo|n biệt động qu}n, đƣa tổng số binh chủng biệt  

___________ 

1. Xem: Ban Tổng kết chiến tranh B2, Sđd, tr. 183, 187. 
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động qu}n từ 7 liên đo|n lên 15 liên đo|n, trong đó có 3 liên đo|n 

trực thuộc Bộ Tổng tham mƣu qu}n S|i Gòn (lực lƣợng tổng trừ bị, 

cơ động), xe tăng, thiết gi{p từ 1.037 chiếc tăng lên 1.879 chiếc (1972). 

Ph{o từ 621 khẩu, lên 1.322 khẩu. Súng bộ binh, tiểu liên, phóng lựu 

(M.79) từ 800.000 khẩu lên 2 triệu khẩu. Không qu}n từ 20 phi 

đo|n/400 chiếc lên 40 phi đo|n/1.100 chiếc m{y bay c{c loại (những 

năm sau 1972 lên đến 65 phi đo|n/1.850 chiếc). Hải qu}n từ 308 t|u, 

thuyền lên 1.200 chiếc (sau năm 1972 lên 1.611 chiếc)... 

Qu}n viễn chinh Mỹ giảm dần, tƣơng ứng với tốc độ tăng cƣờng 

qu}n đội S|i Gòn. Cụ thể nhƣ sau: 

- Cuối năm 1969, từ 543.000 qu}n giảm còn 484.330 qu}n. 

- Cuối năm 1970,                               giảm còn 335.790 qu}n. 

- Cuối năm 1971,                               giảm còn 158.120 qu}n. 

- Cuối năm 1972,                               giảm còn 24.000 qu}n. 

Nhƣ vậy, số lƣợng qu}n Mỹ đến cuối năm 1972 còn lại số cố vấn 

v| lực lƣợng yểm trợ chỉ bằng số lƣợng khi Mỹ chƣa đƣa qu}n viễn 

chinh v|o Việt Nam (1963). Nhƣng thực sự lực lƣợng Mỹ hỗ trợ cho 

chính quyền S|i Gòn gồm cả Hạm đội 7, v| lực lƣợng không qu}n 

Mỹ đóng ở Biển Đông v| nhiều nƣớc Đông Nam [. Nhƣ thế qu}n S|i 

Gòn trở th|nh đội qu}n đông v| đƣợc trang bị tối t}n bậc nhất Đông 

Nam [. 

Liền trong 2 năm 1969-1970, mật độ c|n quét của qu}n Mỹ - 

S|i Gòn mỗi năm tăng lên đột ngột so với c{c năm trƣớc, đặc biệt ở 

chiến trƣờng Nam Bộ: h|nh qu}n cấp tiểu đo|n trở lên, từ 7.654 

cuộc (năm 1968) tăng lên 11.945 cuộc (năm 1969). Riêng ở đồng 

bằng Nam Bộ số lƣợng cuộc c|n chiếm hơn 80% tổng số ở to|n 

miền Nam1. 

4. Hoạt động Phƣợng Hoàng l| thủ đoạn th}m độc của chƣơng 

trình bình định trong chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến tranh, do CIA  

___________ 

1. Xem: Ban Tổng kết chiến tranh B2, Sđd, tr. 198. 
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lập ra (năm 1967) v| chỉ huy, đƣợc mệnh danh l| “con chim của 

thần chết”1. Hệ thống tổ chức Phƣợng Ho|ng kh{ ho|n chỉnh, từ 

trung ƣơng đến tỉnh, th|nh, quận, thị trấn v| xã đều có “Ủy ban 

Phƣợng Ho|ng” do ngƣời đứng đầu từng cấp l|m chủ tịch, ngƣời 

chỉ huy cảnh s{t l|m tổng thƣ ký trực tiếp điều h|nh. Mục tiêu của 

hoạt động Phƣợng Ho|ng cũng l| mục tiêu chính yếu của chƣơng 

trình bình định: vô hiệu hóa hạ tầng cơ sở c{ch mạng. Chúng dùng 

tổ chức tình b{o (đa số l| nữ để hủ hóa c{n bộ cơ sở, ph{t hiện cơ 

sở c{ch mạng), dùng cảnh s{t chìm v| số đầu h|ng đầu thú để điều 

tra, ph}n loại v| đề ra chỉ tiêu diệt cộng sản mỗi th{ng cho từng 

vùng (vùng 3 v| vùng 4 chiến thuật mỗi th{ng phải diệt từ 450 đến 

600 c{n bộ cộng sản). Trong 2 năm 1969-1970, theo số liệu của địch, 

chúng đã “ph{t hiện” 98.763 c{n bộ cộng sản, trong đó 53.956 đƣợc 

“x{c định” (diệt)2. Với chiến dịch n|y, Mỹ - S|i Gòn đã g}y thiệt 

hại lớn cho nh}n d}n, đặc biệt gieo t}m lý ho|i nghi trong từng 

xóm, ấp, từng gia đình, một hoạt động t|n {c không kém thời kỳ 

“tố cộng, diệt cộng” của Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu những 

năm 1955-1959. 

5. Song song với c{c hoạt động gi{n điệp, qu}n sự, Mỹ - chính 

quyền S|i Gòn còn đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng bình định. Tốc 

độ cơ giới hóa nông nghiệp (kể cả ngƣ nghiệp) tăng kh{ nhanh; 

một số giống lúa mới IR (từ Ấn Độ, Philippines) đƣợc đƣa v|o 

nông nghiệp miền Nam. Nhiều gia đình nông d}n kh{ có từ 3 đến 

4 loại m{y (m{y đuôi tôm để chạy ghe thuyền, m{y bơm nƣớc, 

m{y c|y, t|u đ{nh c{ có gắn m{y). Phƣơng tiện giao thông nhƣ xe 

chở kh{ch, chở h|ng, đò m{y... cũng ph{t triển. Theo thống kê  

___________ 

1. B{o New York Times, số ra ng|y 27-7-1971 (b|i của phóng viên 

Peterson). 

2. Xem: Ban Tổng kết chiến tranh B2, Sđd, tr. 200-202. Theo Jeff Stein- 

Marc Leepson, năm 1969 có 200.000 Việt cộng bị “trung lập hóa” (Những sự 

kiện chiến tranh Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1993, tr. 85). 
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của chính quyền S|i Gòn, nông cơ to|n miền Nam từ 10.731 chiếc 

tăng lên 54.436 chiếc (gấp hơn 5 lần so với năm 1967); mã lực từ 

17.139 lên 1.149.049. Riêng ghe m{y từ 29.988 chiếc lên 48.842 chiếc1. 

Đồng thời chính quyền S|i Gòn tiến h|nh cải c{ch ruộng đất để 

tranh thủ sự ủng hộ của nông d}n. Mỹ chi cho chính quyền S|i Gòn 

40 triệu đôla v| cử chuyên gia Richard I. Hogh sang S|i Gòn giúp 

Thiệu vạch ra chƣơng trình cải c{ch ruộng đất. 

Ng|y 26-3-1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban h|nh luật 

“Ngƣời c|y có ruộng”, theo đó: chế độ t{ điền bị xóa bỏ, ruộng đất 

đƣợc cấp không, nông d}n đƣợc cấp bằng kho{n x{c nhận quyền sở 

hữu ruộng đất. Với việc cấp chứng kho{n, Mỹ - Thiệu muốn tiếp tục 

thực hiện ý đồ của Ngô Đình Diệm trƣớc đ}y xóa bỏ ảnh hƣởng của 

c{ch mạng đối với nông d}n (trong kh{ng chiến chống Ph{p v| 

chống Mỹ, chính quyền c{ch mạng đã cấp h|ng chục vạn hécta 

ruộng đất cho nông d}n), muốn tạo ra t}m lý: chính quyền Nguyễn 

Văn Thiệu mới l| ngƣời x{c nhận quyền sở hữu ruộng đất cho nông 

d}n. Bằng kho{n còn l| cơ sở ph{p lý để chính quyền Nguyễn Văn 

Thiệu thu thuế nông nghiệp nhằm tăng nguồn thu cho ng}n s{ch 

chiến tranh. 

Nhìn chung, với c{c thủ đoạn kinh tế - xã hội đi đôi với kế hoạch 

bình định liên tiếp, từ “Bình định cấp tốc”, “Bình định đặc biệt”, 

“Bình định bổ sung” đến “Bình định ph{t triển”, tiến h|nh c|n quét 

liên tục, đóng thêm đồn bót, chính quyền S|i Gòn đã chiếm lại hầu 

hết vùng nông thôn Nam Bộ trong thời kỳ từ năm 1969 đến năm 

1971. Chiến lƣợc Việt Nam ho{ chiến tranh bƣớc đầu đã đạt đƣợc kết 

quả nhất định. 

___________ 

1. Xem: T|i liệu lƣu trữ tại Bộ Nội vụ ở Th|nh phố Hồ Chí Minh 

(Lƣu trữ số 203). Dẫn theo Ban Chỉ đạo v| biên soạn truyền thống T}y 

Nam Bộ: Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến 1945-1975, Nxb. Th|nh phố Hồ Chí 

Minh, 2000, tr. 610. 
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II. CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG, PHÁ BÌNH ĐỊNH NÔNG 

THÔN, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO ĐÔ THỊ (cuối năm 1968 đến 

cuối năm 1969) 

1. Cuộc đấu tranh quyết liệt chống địch lấn chiếm, bình định 

vùng tranh chấp, vùng giải phóng 

Sau cuộc Tổng tấn công v| nổi dậy Mậu Th}n 1968 của qu}n Giải 

phóng, trên chiến trƣờng miền Nam, từ cuối năm 1968 trở đi tình 

hình diễn ra nhƣ sau: 

- Qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn tập trung phản kích ở đô thị, bóp 

nghẹt lực lƣợng c{ch mạng ở nông thôn, chiếm lại c{c vùng giải 

phóng, củng cố v| ph{t triển hệ thống chính quyền S|i Gòn ở cơ sở, 

bƣớc đầu thực hiện chiến lƣợc Việt Nam ho{ chiến tranh bằng nhiều 

}m mƣu, thủ đoạn mới hết sức t|n bạo v| nham hiểm. 

- C{ch mạng chậm ph{n đo{n v| nắm bắt những }m mƣu, thủ 

đoạn bình định mới của Mỹ trong qu{ trình chúng thực hiện Việt 

Nam hóa chiến tranh. Vì thế, khi Mỹ chuyển kh{ nhanh sang Việt 

Nam hóa chiến tranh, thì c{ch mạng chuyển kh{ chậm sang tập 

trung chống ph{ bình định nông thôn trong }m mƣu chiến lƣợc 

mới của chúng. 

C{c cuộc h|nh qu}n c|n quét, ch| x{t ng|y c|ng {c liệt hơn 

trƣớc. M{y bay v| ph{o của qu}n Mỹ - S|i Gòn thƣờng xuyên bắn 

ph{ c{c vùng m| chúng nghi ngờ có qu}n Giải phóng. Bằng c{ch 

đó chúng gom đƣợc d}n v|o c{c khu ấp chiến lƣợc đƣợc đổi tên, 

gọi l| ấp T}n Sinh, xã Đời Mới1, thiết lập đƣợc hệ thống kềm kẹp 

chặt chẽ từ cơ sở, gồm nhiều tầng, nhiều nấc. Thực hiện “đô thị 

hóa cƣỡng bức”, chúng dồn d}n từ c{c vùng nông thôn, vùng 

tranh chấp v|o c{c thị tứ, thị trấn, hình th|nh c{c vùng đô thị mới  

___________ 

1. Theo số liệu của chính quyền S|i Gòn, đến cuối năm 1969, chúng lập 

thêm đƣợc 2.656 ấp, trong đó Nam Bộ có 1.503 (chiếm 60%) (Ban Tổng 

kết chiến tranh B2, Sđd, tr. 202). 
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do chúng kiểm so{t. Biện ph{p chính l| dùng bom ph{o, h|nh qu}n 

c|n quét đ{nh ph{ buộc ngƣời d}n phải v|o sống trong c{c thị tứ, thị 

trấn, thị xã... 

Từ cuối năm 1968 đến đầu năm 1969, tuy qu}n Giải phóng có tổ 

chức c{c đợt hoạt động qu}n sự chống phản kích, nhƣng không giữ 

vững đƣợc nông thôn, bị đẩy lùi ở nhiều nơi v| dần dần ra khỏi nội 

địa; vùng giải phóng bị thu hẹp (ở miền Đông, miền Trung v| miền 

T}y Nam Bộ). Vùng nông thôn xung quanh S|i Gòn v| c{c tỉnh 

Phƣớc Long, Bình Tuy bị qu}n S|i Gòn lấn chiếm v| kiểm so{t hầu 

hết. Tại Vĩnh - Tr|, từ 182 ấp giải phóng đầu năm 1968, đến giữa năm 

1969 chỉ còn 1 ấp. Tại C| Mau, vùng giải phóng đầu năm 1968 chiếm 

1/2 diện tích, đến cuối năm 1969 chỉ còn 13 xã. Tại Kiến Phong, Kiến 

Tƣờng, An Giang, Mỹ Tho, qu}n S|i Gòn lấn chiếm gần hết vùng giải 

phóng. Trong vùng căn cứ Đồng Th{p Mƣời v| U Minh, có khoảng 

một nửa d}n cƣ phải chạy ra tạm sống ở vùng ven đô hoặc nội đô để 

tr{nh bom đạn. 

Lực lƣợng giải phóng bị thƣơng vong nhiều, vùng giải phóng 

bị thu hẹp, c{ch mạng mất d}n, mất đất, nhiều cơ sở bị lộ. Mặt 

kh{c, do cần đôn qu}n từ du kích, địa phƣơng qu}n để dồn sức 

cho chiến dịch Mậu Th}n tiến công đô thị nên lực lƣợng ba thứ 

qu}n mất c}n đối, lực lƣợng chính trị, binh vận cũng bị tiêu hao 

nặng, lực bị suy giảm nên mất thế tiến công của chiến tranh nh}n 

d}n. C{c đơn vị bộ đội, du kích, đội công t{c đều thiếu hụt qu}n 

số, vũ khí, không còn nguồn bổ sung; hoạt động kinh t|i gặp 

nhiều khó khăn; mật độ bom ph{o d|y đặc nên mức thiệt hại 

ng|y c|ng tăng. 

Tình hình chủ lực qu}n Giải phóng ở c{c khu sau năm 1968 

nhƣ sau: 

Ở khu Đông Nam Bộ, chủ lực Miền tuy còn đủ số lƣợng đơn 

vị, nhƣng không đủ sức thực hiện c{c chiến dịch quy mô lớn; 

một số sƣ đo|n chủ lực ở Nam Bộ phải rút ra vùng biên giới  
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Campuchia. C{c căn cứ hậu cần, kho t|ng cũng bị thiệt hại, khả năng 

bổ sung tại chỗ rất hạn chế. Tình hình chiến trƣờng ng|y c|ng {c liệt, 

cục diện chiến trƣờng chuyển biến xấu. 

Ở khu Trung Nam Bộ, lực lƣợng chủ lực từ 2 trung đo|n giảm 

xuống chỉ còn 1 trung đo|n thiếu; bộ đội địa phƣơng Bến Tre có 4 

tiểu đo|n nay còn 1 tiểu đo|n thiếu; Long An (Tết Mậu Th}n tổ chức 

th|nh 2 Ph}n khu 2 v| 3, sau đó nhập lại th|nh Ph}n khu 23 trực 

thuộc Miền) có 21 tiểu đo|n, nay chỉ còn 4 tiểu đo|n thiếu; c{c tỉnh 

Mỹ Tho, Kiến Tƣờng, Kiến Phong, An Giang, mỗi tỉnh chỉ còn 

khoảng 2 đại đội; mỗi huyện trong to|n khu chỉ còn khoảng 1 trung 

đội; du kích v| tự vệ mỗi xã chỉ có khoảng 1-2 tiểu đội1
 thiếu. 

Ở khu Tây Nam Bộ, lực lƣợng 3 trung đo|n bộ đội chủ lực nay chỉ 

còn tƣơng đƣơng 1 trung đo|n v| 1 tiểu đo|n. 

Tổ chức c{ch mạng v| nh}n d}n c{c khu đồng bằng Nam Bộ chịu 

tổn thất rất nghiêm trọng. Cụ thể nhƣ sau: 

Ở khu Tây Nam Bộ, trong 2 năm 1968-1969, hơn 10.000 c{n bộ, 

chiến sĩ bị bắt, hơn 30.000 c{n bộ, chiến sĩ hy sinh, tăng 1/3 so với 

thời kỳ chống “Chiến tranh cục bộ”; 25.000 d}n thƣờng bị giết. 

Nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, hơn 1/3 đồng ruộng, vƣờn c}y ăn tr{i, 

rừng đƣớc, rừng tr|m, rừng dừa nƣớc... bị bom đạn Mỹ - S|i Gòn 

c|y xới, bị chất độc hóa học l|m tiêu điều, xơ x{c. To|n khu có 4.838 

đảng viên bị tiêu hao trong chiến đấu (trong tổng số 30.795 đảng 

viên). Về lực lƣợng du kích, từ 45.000 chiến sĩ chỉ còn 6.200 ngƣời 

(cuối năm 1969). 

Trong tình thế chiến trƣờng ng|y c|ng {c liệt, chính quyền S|i 

Gòn r{o riết tiến h|nh chiến dịch chiến tranh t}m lý, chiêu h|ng 

chiêu hồi; hằng đêm chúng cho m{y bay quần thảo trên những 

vùng chúng cho l| còn c{c lõm căn cứ kh{ng chiến, ph{t thanh với 

công suất lớn tiếng kêu khóc của th}n nh}n c{n bộ c{ch mạng  

___________ 

1. Xem: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Qu}n sự Việt Nam: Lịch sử 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VI, tr. 70-71. 
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bị chúng bắt, khống chế... Trong 2 năm 1969-1970, khu có 12.000 c{n 

bộ, chiến sĩ bỏ ngũ; một số bị “chiêu hồi”, đầu h|ng phản bội1. 

Ở khu Trung Nam Bộ, nơi diễn ra trạng th{i giằng co {c liệt giữa 

lực lƣợng c{ch mạng v| qu}n Mỹ - S|i Gòn những năm 1969-1970, 

1971, Tƣớng Lê Quốc Sản, Tƣ lệnh Qu}n khu đã ghi chép cụ thể: 

Thế v| lực trên chiến trƣờng Qu}n khu (những năm 1969-1970) đã 

giảm sút rõ rệt. Phong tr|o đấu tranh c{ch mạng của quần chúng 

yếu hẳn. Bộ đội thƣờng bị động đ{nh lại c{c cuộc phản kích triền 

miên của địch. Ra sức thực hiện kế hoạch bình định nông thôn - 

xƣơng sống của chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh”, địch đã 

dùng mọi lực lƣợng, mọi thủ đoạn đ{nh ph{ c{c tỉnh trong Qu}n 

khu 8 hết sức {c liệt, kềm kẹp v| khống chế d}n, ch| đi x{t lại 

nhiều lần ở một xã, một ấp, g}y cho nh}n d}n, v| bộ đội những 

tổn thất nặng nề. 

“Cuối năm 1968, địch đóng gần 1.000 đồn bót. Đến th{ng 10-1969 

chúng đóng thêm 1.784 đồn; xã ít có 3 đồn, trung bình từ 8 - 10 đồn. 

Có xã nhƣ Thanh Mỹ, huyện C{i Bè (Mỹ Tho), địch đóng 21 đồn. 

Địch ra sức gom d}n, l|m x{o trộn cuộc sống của hầu hết b| con ở 

vùng giải phóng. H|ng ng|y, từng tốp m{y bay trực thăng “c{ lẹp”, 

“c{ nóc”2
 ho|nh h|nh bắn ph{ bừa bãi; chúng dùng cù móc, móc m{i 

nh|, xoay đuôi để nhìn kiểm tra trong nh| hoặc săn đuổi ngƣời, đ{p 

xuống bắt chở đi. Ở Long An, bọn l{i trực thăng thuộc từng dãy công 

sự của ta đã đ|o sẵn, thuộc c{ch ngụy trang của anh em bằng c|nh 

c}y mù u còn xanh hay đã héo. 

“Những năm n|y, nhất l| từ năm 1970 trở đi, cơ quan của c{c 

tỉnh, huyện, xã đều b{m trụ ở xen kẽ với địch. Năm 1971, Tiền 

phƣơng Qu}n khu, Tỉnh ủy Mỹ Tho, có lúc cả Trung đo|n 1 đóng  

___________ 

1. Xem: Ban Chỉ đạo v| Ban Biên tập truyền thống T}y Nam Bộ: Tây 

Nam Bộ 30 năm kháng chiến (1945-1975), Sđd, tr. 210. 

2. “C{ lẹp”, tên du kích đặt cho loại trực thăng vũ trang, hình thon d|i, 

yểm trợ bộ binh. 

 “C{ nóc”, tên du kích đặt cho loại trực thăng trinh s{t nhỏ, hình bầu. 
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trong xã Long Tiên, huyện Cai Lậy. Tỉnh ủy ở tại khu vực cầu Sắt 

c{ch lộ Ba Dừa 600 thƣớc, c{ch bót ngã ba Ba Dừa 800 thƣớc. Tiền 

phƣơng Qu}n khu ở c{ch bót Ba Hơn không đầy 300 thƣớc, c{ch bót 

Miếu B| 800 thƣớc, c{ch đồn C}y Mít khoảng 1 c}y số. Tỉnh đội ở xã 

T}n Phú c{ch lộ 4 khoảng 3 c}y số, c{ch bót 500 thƣớc. C{c cơ quan 

ph}n công nhau ở từng lõm đ{nh địch giữ địa hình. Vì vậy, c{n bộ, 

nh}n viên, chiến sĩ bảo vệ cơ quan, mọi ngƣời đều rất thông thạo 

c{ch đ{nh địch bằng lựu đạn, hầm chông... Chính sự kiên cƣờng b{m 

trụ của cơ quan lãnh đạo, chỉ huy nhƣ vậy nên đã động viên c{c địa 

phƣơng, c{c đơn vị v| kịp thời ph{t hiện những vấn đề về địch, về ta 

để chỉ đạo phong tr|o v| chỉ đạo, chỉ huy đ{nh địch có hiệu quả”. 

“Điên cuồng đối phó lại c{ch đ{nh của ta, địch ra sức t|n ph{ địa 

hình để ta không còn chỗ b{m trụ. H|ng ng|y, không những địch 

dùng bom, ph{o, cả B.52 v| chất độc hóa học để ph{ địa hình, chúng 

còn dùng cả h|ng tiểu đo|n ngụy d|n h|ng ngang dùng dao, cƣa, bộc 

ph{ chặt c}y s{t gốc trong từng liếp vƣờn, bẻ sạch mọi chồi non mới 

nhú. Ở Gò Công, sau khi chặt c}y xong, chúng còn sơn dầu hắc lên 

gốc c}y để chồi non không mọc đƣợc. Vùng 20-7 ở Mỹ Tho rộng lớn, 

chỉ trong thời gian ngắn bị địch ph{t quang không còn c}y n|o cao 

trên 3-4 mét. Bộ đội, cơ quan phải tìm ph}n urê về rải cho c}y chóng 

mọc xanh tốt lấy chỗ đứng ch}n. Trung đo|n 1 của Qu}n khu sau 

Mậu Th}n chỉ còn hai tiểu đo|n đứng ở huyện Chợ Gạo v| Gò Công, 

chống lại kế hoạch bình định cấp tốc của địch. Bọn ngụy d|n h|ng 

ngang, mỗi đứa cầm một c}y dao, cƣa, chặt đổ hết c}y to, c}y nhỏ. 

Ban đêm c{n bộ, đảng viên cũng nhƣ bộ đội buộc c|nh c}y l|m rèm 

dựng lên phủ vải nhựa th|nh m{i che để ở, ban ng|y lại cất giấu. 

Qu}n số mỗi tiểu đo|n chỉ còn trên dƣới 100, mỗi đại đội nhiều nhất 

l| 30 tay súng, song vẫn phải đóng ph}n t{n. Thậm chí đơn vị trung 

đội cũng bị đồn địch chia cắt. B| con bị địch dồn về ở gần bót, cụm lại 

th|nh từng ấp để chúng dễ kiểm so{t”. 
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“Thời gian n|y, trung đo|n chủ trƣơng giữ lực lƣợng v| giữ địa 

hình bằng c{ch dùng lựu đạn g|i để đ{nh lại địch. Anh em xin d}n 

vỏ hộp c{ mòi đem về nhồi đầy thuốc nổ, chặt những mẩu d}y thép 

gai lèn thật chặt rồi đặt kíp nổ v|o l|m lựu đạn g|i. Có hai c{ch đ{nh 

bằng lựu đạn: “g|i chết” v| “g|i sống”. “G|i chết” l| g|i cố định ở 

những nơi dự kiến địch sẽ dùi v|o. Địa hình những chỗ n|y cả đơn vị 

đều đƣợc biết. “G|i sống” l| c{ch g|i cơ động, chỉ khi địch v|o mới 

cử ngƣời b{m s{t chúng v| g|i chặn, đón đầu mũi chúng đ{nh v|o. 

Địch rất sợ đạp phải những quả lựu đạn g|i nguy hiểm nhƣ thế. Im 

lặng bao trùm nhƣng chết ngƣời chỉ trong nh{y mắt. Bọn lính rất quỷ 

quyệt, để tr{nh khỏi chết, chúng bắt d}n dẫn đƣờng đi trƣớc. B| con, 

cô b{c l| những ngƣời chí cốt, kiên quyết trả lời: “Vô trỏng, lựu đạn 

qu{ trời, mấy ông chết bỏ vợ con ai nuôi?”. 

...“Kết hợp với c{ch g|i lựu đạn, Trung đo|n 1 đ{nh Mỹ bằng 

hầm chông. B|n chông đúc bằng ximăng, mũi chông sắt hoặc chông 

tre đều có ngạnh sắc. Hầm đ|o s}u lút đầu có nắp v| chốt m| anh em 

gọi l| “hầm chông nhốt Mỹ”. Một hôm, một đại đội Mỹ đổ qu}n 

bằng trực thăng, một tốp đạp phải lựu đạn g|i vừa chết vừa bị 

thƣơng phải xúm lại khiêng nhau ra ngo|i. Tốp thứ hai vấp phải quả 

mìn cờl}ymo nổ. Còn 4 tên Mỹ ở tốp thứ ba đang bƣớc nghênh 

ngang, bất thần bị sập hầm chông, khiến chúng kêu khóc nhƣ bò 

rống. Thế l| Mỹ phải bỏ dở cuộc h|nh qu}n”.  

“Để đối phó lại lựu đạn g|i của Trung đo|n 1, lính ngụy ở Gò 

Công mỗi lần đi ph{t quang địa hình, đều mang theo những c{i 

s|o d|i, đầu cắm chiếc móc sắt hoặc buộc một cục đ{ cột chặt ở 

đầu cuộn d}y ném ra xa để móc hoặc kéo cho đứt d}y lựu đạn. 

Anh em ta lại đ|o rãnh, chôn d}y xuống mặt đất. Địch lấy s|o 

móc thấy không vƣớng d}y, liền xông v|o, giẫm căng d}y l| lựu 

đạn nổ tung...“. 

...“Cả ba lực lƣợng: chủ lực, bộ đội địa phƣơng, du kích căng 

địch ra m| đ{nh th|nh một sức mạnh tổng hợp, tạo dần thế v|  
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lực cho phong tr|o. Không có trận đ{nh n|o của bộ đội m| d}n 

không tham gia, ít nhất cũng l| v{c đạn, chèo xuồng hoặc tải thƣơng. 

Bộ đội bao v}y đồn, d}n địa phƣơng dựa v|o bộ đội m| nổi dậy, quét 

sạch tề điệp để mở mảng, mở vùng. C{n bộ Qu}n khu ph}n công 

nhau b{m s{t chiến trƣờng nên c{c đơn vị c|ng thêm vững tin v|o sự 

chỉ đạo của trên”. 

...“Trong những năm địch bình định cấp tốc, mặc dù ta v| địch ở 

theo thế c|i răng lƣợc, thậm chí chỉ ở c{ch nhau một c{i vƣờn, nhƣng 

địch vẫn không đ{nh bật đƣợc ta, cũng l| nhờ ta giỏi đ{nh bằng lựu 

đạn g|i, mìn, hầm chông, vũ khí vô cùng lợi hại của chiến tranh du 

kích rộng khắp ở đồng bằng Khu 8”1...  

Những sự kiện đặc tả trên đ}y không chỉ diễn ra ở khu Trung 

Nam Bộ m| đó l| những sự kiện có tính phổ biến ở khắp đồng bằng 

Nam Bộ đã nói lên trạng th{i giằng co {c liệt trong gi|nh d}n, gi|nh 

đất gay go phức tạp giữa lực lƣợng c{ch mạng v| Mỹ - Thiệu trong 

thời gian từ cuối năm 1969 đến cuối năm 1970. Nhìn chung, sức tiến 

công của qu}n giải phóng suy giảm, nhiều địa phƣơng rơi v|o tình 

trạng mất đất, mất d}n, nhƣng c{n bộ, chiến sĩ vẫn b{m trụ v| tồn tại 

để hoạt động. 

Trƣớc tình thế đó, Trung ƣơng Cục chỉ đạo khẩn trƣơng động 

viên c{c địa phƣơng l|m chuyển biến cục diện tình hình. Trong 

Chỉ thị số 58/CTNT ng|y 5-12-1968 v| Chỉ thị số 61/CTNT ng|y 24-

12-1968, Trung ƣơng Cục nhấn mạnh: “Phải gắn chặt c{c mặt hoạt 

động với việc đ{nh bại }m mƣu bình định cấp tốc của địch, phải 

coi đ}y l| yêu cầu quan trọng v| cấp b{ch nhất của kế hoạch Đông 

hiện nay”. 

Từ cuối năm 1968, đầu năm 1969, phong tr|o nông thôn gặp 

nhiều khó khăn. B{o c{o của Trung ƣơng Cục ng|y 25-12-1968 cho  

___________ 

1. Lê Quốc Sản: Cuộc đọ sức thần kỳ, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 

1991, tr. 283-294. 
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biết: “Hầu hết c{c vùng giải phóng v| vùng tranh chấp trong đợt II 

đến nay, địch đều lấn chiếm v| đóng lại, có nơi không còn tề thì 

chúng đƣa tề nơi kh{c đến để kềm kẹp, ra sức đ{nh dạt lực lƣợng vũ 

trang, c{n bộ cơ sở c{ch mạng”. 

Th{ng 1-1969, Trung ƣơng Cục ra Chỉ thị 01/CT về chuyển thế 

phong tr|o nông thôn bằng 3 mũi gi{p công ở cơ sở, tự lực từ xã, 

huyện l| chính để từ khó khăn đi lên. Chỉ thị 01/CT của Trung ƣơng 

Cục l| nhận thức mới về }m mƣu thủ đoạn của địch, đã thấy rõ vấn 

đề nông thôn trong chống Việt Nam hóa chiến tranh. Tiếp đó, th{ng 

5-1969, Bộ Chính trị Ban Chấp h|nh Trung ƣơng Đảng chỉ thị: “Muốn 

th{o gỡ khó khăn thì phải từng bƣớc khôi phục thế v| lực cho c{ch 

mạng từ địa b|n nông thôn, bởi Nông thôn l| địa b|n chiến lƣợc hết 

sức trọng yếu của ta hiện nay cũng nhƣ về sau n|y. Tạo đƣợc thế làm 

chủ vững chắc ở nông thôn, đẩy mạnh giải phóng nông thôn, nhất l| vùng 

nông thôn xung yếu đông d}n cƣ v| vùng ven th|nh thị, mới có điều 

kiện thuận lợi về qu}n sự, chính trị, kinh tế, có nguồn nh}n lực, vật 

lực dồi d|o để ph{t triển lực lƣợng của ta, đẩy mạnh cuộc kh{ng 

chiến, mới có b|n đạp vững chắc để tiến công v| bao v}y địch ở mặt 

trận th|nh thị”1. 

Trên cơ sở đó, Trung ƣơng Cục chỉ đạo cho c{c chiến trƣờng 

chuyển hƣớng tiến công, tập trung chống ph{ bình định cấp tốc, ra 

sức x}y dựng v| củng cố cơ sở c{ch mạng ở nông thôn. 

Trên to|n chiến trƣờng miền Nam từ nửa cuối th{ng 2-1969 đến 

th{ng 5-1969 (hoạt động Xu}n Hè 1969), tình hình đã có bƣớc cải 

thiện. Mặc dù tình hình không thuận lợi, chủ lực qu}n Giải phóng 

vẫn cố gắng tổ chức c{c đợt tiến công mới đ{nh v|o c{c vị trí chiếm 

đóng của qu}n Mỹ v| qu}n đội S|i Gòn. 

Trên hƣớng bắc v| t}y - bắc S|i Gòn, c{c Trung đo|n 95C, 101C, 

209 thuộc Sƣ đo|n 1 (từ T}y Nguyên đƣa v|o) cùng c{c Sƣ đo|n 7,  

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.30, tr. 136. 
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Sƣ đo|n 9, Trung đo|n 16 v| Trung đo|n 286 tiến công hệ thống căn 

cứ Mỹ ở Dầu Tiếng, Đồng Dù, Bến Tranh, Tr| Cao. Đo|n ph{o binh 

69 của Miền nhiều lần bắn v|o căn cứ Mỹ ở Trảng Lớn, Lai Khê, 

Phƣớc Vĩnh, Técních (Đông Nam Bộ). Đặc công Sƣ đo|n 9 tập kích 

c{c cụm đóng dã chiến Mỹ ở Cống Vệ, Th{i Mỹ, Đức Ho|. Công 

binh phục kích t|u Mỹ v| qu}n S|i Gòn trên sông Đồng Nai v| căn 

cứ hải qu}n ở Gò Dầu Hạ. Đặc công Miền v| đặc công Sƣ đo|n 7 

phối hợp tấn công căn cứ Đồng Dù. Sƣ đo|n 5 v| lực lƣợng vũ trang 

tại chỗ liên tục tiến công c{c vị trí đối phƣơng ở khu vực Biên Ho|, 

Long Bình... 

Qu}n v| d}n c{c tỉnh miền Đông Nam Bộ phối hợp với bộ đội 

chủ lực mở c{c chiến dịch tiến công ở T}y Ninh - Bình Long - Biên 

Ho|, đ{nh v|o c{c căn cứ đối phƣơng, g}y cho chúng nhiều thiệt hại, 

đập tan cuộc h|nh qu}n Cái nêm Átlát v| h|nh qu}n Montana. Bộ đội 

địa phƣơng v| du kích Long Th|nh đ{nh thiệt hại 1 đơn vị của Sƣ 

đo|n B{o Đen (Th{i Lan). Đo|n 10 đặc công rừng S{c b{m trụ sông 

Lòng T|u, đ{nh chìm 2 t|u chở dầu của địch đúng ng|y kỷ niệm sinh 

nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1969). 

Ở miền Trung v| miền T}y Nam Bộ, th{ng 2-1969, hoạt động của 

qu}n v| d}n c{c tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

C| Mau... chủ yếu nhằm tấn công c{c căn cứ qu}n S|i Gòn ở địa 

phƣơng, hoặc bắn ph{o v|o c{c s}n bay, kho t|ng. Nhƣng tình hình ở 

miền Trung v| miền T}y Nam Bộ còn khó khăn hơn ở miền Đông 

Nam Bộ. Hoạt động qu}n sự của lực lƣợng chủ lực qu}n Giải phóng 

ở Nam Bộ vẫn không đủ sức hỗ trợ cho phong tr|o chống ph{ bình 

định, không giữ đƣợc vùng giải phóng đã có, căn cứ c{ch mạng tiếp 

tục bị thu hẹp trƣớc thủ đoạn đ{nh ph{, lấn chiếm ồ ạt của qu}n Mỹ - 

S|i Gòn. 

Th{ng 7-1969, Trung ƣơng Cục miền Nam mở Hội nghị lần thứ 9 

đ{nh gi{ tình hình, đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ mới, từng bƣớc 

th{o gỡ khó khăn cho chiến trƣờng. Cụ thể l|: 
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- Đẩy mạnh tiến công qu}n sự v| x}y dựng lực lƣợng vũ trang, 

đó l| vấn đề có ý nghĩa quyết định nhất. 

- Tăng cƣờng công t{c d}n vận l|m cơ sở cho phong tr|o đấu 

tranh chính trị, binh vận. 

- Ph{t huy vai trò của chính quyền c{ch mạng, đẩy mạnh 

công t{c an ninh, kinh tế, t|i chính, mở rộng v| x}y dựng căn cứ 

c{ch mạng. 

- Tăng cƣờng x}y dựng Đảng vững mạnh về tƣ tƣởng chính trị 

v| tổ chức để bảo đảm ho|n th|nh nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Trung ƣơng Cục cũng quyết định tổ chức lại cơ cấu v| địa b|n 

một số chiến trƣờng nhƣ th|nh lập Khu 7 (gồm Ph}n khu 4, c{c tỉnh 

Biên Ho|, B| Rịa, Long Kh{nh, đặc khu rừng S{c); c{c quận nội th|nh 

S|i Gòn đƣợc nhập lại (bỏ tổ chức ph}n khu trƣớc đ}y); Võ Văn Kiệt 

đƣợc điều động về l|m Bí thƣ Khu ủy khu T}y Nam Bộ, Lê Đức Anh 

l|m Tƣ lệnh Qu}n khu T}y Nam Bộ, Trần Bạch Đằng l|m Bí thƣ 

Th|nh ủy S|i Gòn, Mai Chí Thọ l|m Phó Bí thƣ1. 

Để góp phần bổ sung v| tăng cƣờng lực lƣợng cho c{ch mạng 

miền Nam, trong năm 1969 hậu phƣơng miền Bắc chi viện v|o chiến 

trƣờng 81.090 c{n bộ, chiến sĩ (gồm nhiều đơn vị ph{o binh, công 

binh, thông tin, bộ binh), 52.424 tấn vật chất (gồm vũ khí, phƣơng 

tiện chiến tranh, lƣơng thực thực phẩm v| thuốc chữa bệnh), h|ng 

chục triệu đồng ngoại tệ mạnh (USD). Một số đơn vị chủ lực đƣợc 

điều động từ T}y Nguyên (E 95C, E 101C, E 209 thuộc Sƣ đo|n bộ 

binh 1 v| c{c Trung đo|n độc lập E 33, E 174, E 10, E 20) xuống chiến 

trƣờng miền Đông Nam Bộ2. 

___________ 

1. Theo Võ Văn Kiệt, đầu năm 1971 Võ Văn Kiệt về l|m Bí thƣ Khu ủy 

T}y Nam Bộ; Trần Bạch Đằng thực tế l|m Bí thƣ Th|nh ủy S|i Gòn - Gia 

Định từ năm 1971 đến năm 1972 (Tƣ liệu Hội đồng Chỉ đạo biên soạn 

Lịch sử Nam Bộ kháng chiến). 

2. Xem: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Qu}n sự Việt Nam: Lịch sử 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VI tr. 82. 
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Sau Hội nghị Trung ƣơng Cục, từ th{ng 8-1969 đến cuối năm 

1969, đầu năm 1970, qu}n v| d}n Nam Bộ cùng to|n miền Nam (chủ 

yếu l| lực lƣợng ph{o binh, đặc công v| bộ binh) bƣớc v|o đợt hoạt 

động Thu Đông nhằm tiêu diệt sinh lực địch v| hỗ trợ cho phong tr|o 

chống ph{ bình định. 

Ở c{c vùng gặp nhiều khó khăn, lực lƣợng giải phóng phải b{m 

trụ địa b|n với nhiều gian khổ hy sinh, vƣợt qua nhiều hiểm nguy v| 

thiếu thốn vật chất, để giữ vững tinh thần v| niềm tin v|o thắng lợi; 

nhiều nơi duy trì hình thức hoạt động c{c đội “mũi công t{c”1, kết 

hợp vũ trang tuyên truyền với đấu tranh chính trị của quần chúng; 

nỗ lực kiên trì giữ gìn từng lõm giải phóng, từng cơ sở, g}y dựng v| 

khôi phục từng bƣớc thực lực c{ch mạng. 

C{c khu ủy, tỉnh ủy chỉ đạo để đứng ch}n giữ thế ăn, ở, hoạt 

động nhất nhất phải l|m công t{c binh vận, x}y dựng cơ sở, g}y 

dựng lại phong tr|o ba mũi gi{p công tại chỗ, phải sử dụng quần 

chúng móc nối, vận động nắm phòng vệ d}n sự, tranh thủ tề, lính v| 

phòng vệ d}n sự đ{nh bọn bình định, Thiên nga, chiêu hồi. 

Ở miền Đông Nam Bộ, một bộ phận của Sƣ đo|n 7 v| Sƣ đo|n 

9 tập kích c{c vị trí đối phƣơng trên đƣờng 13 (Lộc Ninh - Bình 

Long - Chơn Th|nh); một bộ phận kh{c tập kích c{c vị trí qu}n 

S|i Gòn ở T}y Ninh. Trong khi đó đặc công Sƣ đo|n 5 tiến công 

một số vị trí địch ở Phƣớc Long (trại huấn luyện biệt kích Bù Na, 

chi khu Bù Đăng)... 

Đêm 4 rạng ng|y 5-9-1969, trên dọc tuyến lộ 13, bộ đội đặc 

công tập kích c{c vị trí từ C}y Cầy đến Chơn Th|nh, c{c đơn vị của 

Sƣ đo|n 7 v| Sƣ đo|n 9 của qu}n giải phóng hình th|nh thế bao 

v}y, tiến công địch ở c{c chi khu Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Th|nh... 

___________ 

1. “Đội mũi công t{c” gồm th|nh phần chiến sĩ lực lƣợng chủ lực 

khu, ph}n khu ph}n t{n về địa phƣơng tham gia đ{nh ph{ bình định, kết 

hợp với du kích, an ninh vũ trang, binh vận... Hoạt động chủ yếu l| 

tuyên truyền vận động quần chúng, g}y dựng cơ sở c{ch mạng... 
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Đầu th{ng 11-1969, qu}n Giải phóng mở chiến dịch Phƣớc Bình - Bù 

Đốp trên địa b|n Phƣớc Long - Bình Long. Lực lƣợng tiến công gồm 

c{c Trung đo|n 209, 165, 141 của Sƣ đo|n 7, Trung đo|n ph{o của 

Miền, Tiểu đo|n 28 đặc công, Tiểu đo|n 94 công binh... 

Chiến sự diễn ra quyết liệt v| dai dẳng, có t{c dụng thu hút v| 

ghìm ch}n đƣợc nhiều đơn vị địch trên địa b|n chiến dịch, tạo điều 

kiện cho phong tr|o chống ph{ bình định ở nhiều địa phƣơng nổi lên. 

Trong lúc Sƣ đo|n 9 tiếp tục giao chiến {c liệt với lực lƣợng của Sƣ 

đo|n 1 kỵ binh không vận Mỹ, c{c đơn vị đặc công, biệt động v| đơn 

vị binh chủng (Tiểu đo|n 4 đặc công S|i Gòn - Gia Định, Đo|n 10 đặc 

công rừng S{c...) hoạt động kh{ hiệu quả trong qu{ trình b{m trụ, 

luồn s}u đ{nh nhỏ, đ{nh hiểm... 

Cuối năm 1969, Bộ Chỉ huy Miền quyết định rút đại bộ phận chủ 

lực ở miền Đông Nam Bộ ra vùng biên giới để củng cố, một bộ phận 

ở lại ph}n t{n về c{c địa phƣơng l|m nòng cốt cho phong tr|o nh}n 

d}n du kích chiến tranh chống ph{ bình định. 

Ở T}y Ninh, với khẩu hiệu “Quyết tử giữ Gò Dầu”, lực lƣợng 

địa phƣơng dần dần củng cố v| ph{t triển thế trận chiến tranh 

nh}n d}n. 

Ở Củ Chi (khu S|i Gòn - Gia Định), du kích mật hoạt động mạnh 

hậu thuẫn cho việc ph{ lỏng thế kềm kẹp của chính quyền S|i Gòn. 

Ở B| Rịa, lực lƣợng vũ trang địa phƣơng thực hiện phƣơng ch}m 

ba b{m, kiên quyết giữ vững vùng Đất Đỏ v| chiến khu Minh Đạm, 

chống lại một c{ch hiệu quả chiến thuật “Ụ ngầm” của Lữ đo|n 

Ho|ng gia Úc. 

Ở đồng bằng Nam Bộ, thực hiện chủ trƣơng của Qu}n ủy v| Bộ 

Chỉ huy Miền, c{c tỉnh mở đợt hoạt động tiến công địch nhằm hỗ 

trợ cho chiến trƣờng trọng điểm miền Đông Nam Bộ. Chủ lực Khu 

Trung Nam Bộ b{m trụ c{c địa b|n (nhƣ Trung đo|n 1 b{m trụ 

hoạt động ở Mỹ Tho), chủ động tiến công qu}n S|i Gòn, hỗ trợ  
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cho lực lƣợng vũ trang địa phƣơng chống ph{ bình định. Ở Tri 

Tôn từ th{ng 11-1968 đến th{ng 3-1969, bộ đội v| du kích ba xã Cô 

Tô, An Tức, Ô L}m (quanh núi Tô) đã phối hợp chiến đấu 128 

ng|y đêm chống cuộc h|nh qu}n của 18.000 qu}n Mỹ, qu}n S|i 

Gòn do Tƣớng Eskha chỉ huy, bảo vệ căn cứ Tức Dụp của Tỉnh ủy, 

bảo vệ căn cứ núi Tô. 

Tuy nhiên, trƣớc thủ đoạn của Mỹ - chính quyền S|i Gòn đ{nh 

ph{ liên tục, d|i ng|y, lấn chiếm đến đ}u đóng đồn bót chốt giữ d|y 

đặc đến đó, lực lƣợng giải phóng bị thƣơng vong nhiều, bổ sung 

không kịp, sức chiến đấu suy giảm, nhiều nơi tiếp tục mất đất mất 

d}n. Chủ lực Khu T}y Nam Bộ cùng với bộ đội v| du kích c{c địa 

phƣơng ra sức chống c|n, đẩy mạnh du kích chiến tranh ở Vĩnh 

Thuận, An Biên (Rạch Gi{), sông Ông Đốc (C| Mau). Nhƣng địch vẫn 

có ƣu thế về lực lƣợng v| vũ khí, phƣơng tiện chiến tranh, g}y cho 

c{ch mạng nhiều thiệt hại. 

Nhìn chung, thời kỳ 1969-1970 l| thời kỳ hơn 2 năm sau Mậu 

Th}n 1968, nhiều vùng nông thôn Nam Bộ chịu những tổn thất cực 

kỳ nghiêm trọng, thế v| lực của c{ch mạng giảm sút mạnh. Hoạt 

động của c{c đội công t{c trong thời kỳ n|y hết sức khó khăn, 

thiếu thốn, nhất l| về điều kiện sống tối thiểu nhƣ gạo, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh, quần {o... Tất cả đều phải dựa v|o d}n l| 

chính. Việc tiếp tế gạo, thực phẩm đều do những s{ng kiến của 

ngƣời d}n với nhiều hình thức cất giấu, vận chuyển rất phong 

phú phù hợp với điều kiện sinh sống, l|m ăn ở c{c địa phƣơng. 

Chẳng hạn nhƣ ở Củ Chi, gạo tiếp tế cho du kích phải đựng trong 

c{n cuốc đục rỗng ruột; xôi vo lại giấu dƣới búi tóc c{c mẹ, c{c chị 

khi ra khỏi ấp để l|m ruộng vƣờn; ở miền Đông, gạo, thực phẩm 

tiếp tế cho bộ đội đƣợc ngụy trang dƣới đít thúng ph}n tro, muối 

ăn pha loãng nƣớc đổ v|o chai x{ch đi nhƣ nƣớc uống, c{ khô bó 

v|o hong, bắp vế, thuốc uống, thuốc hút nhét v|o đầu tóc, {o 

ngực... Những “hộp thơ” bí mật bố trí ở góc vƣờn, mé ruộng để  
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nhận gạo, thức ăn, quần {o, kể cả đạn dƣợc, vũ khí lấy đƣợc nhờ binh 

vận. Nh}n d}n nuôi dƣỡng, che chở, cƣu mang cho c{n bộ c{ch mạng 

mỗi khi anh em về hoạt động ở xã, ấp. C{c cơ sở c{ch mạng bên trong 

ấp chiến lƣợc, ấp t}n sinh v| chi khu đã vận động đƣợc nhiều bộ 

phận d}n vệ, nghĩa qu}n về với nh}n d}n, phản đối chiến tranh, 

chống lại lệnh h|nh qu}n với lý do “phải lo cho gia đình, vợ con cũng 

l| lo cho d}n khỏi bị tấn công của Việt cộng”. 

Từ giữa năm 1969, tình hình hoạt động của lực lƣợng c{ch mạng 

ở một số nơi có khôi phục từng phần, nhƣng sức tiến công của phong 

tr|o vẫn còn hạn chế. 

2. Thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 

Nam Việt Nam (ngày 6-6-1969) 

 

HUỲNH TẤN PH[T 

Chủ tịch Chính phủ 

cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam 

(1969-1976) 

Để tạo nền tảng vững chắc cho cuộc 

kh{ng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, phục 

vụ kịp thời cho cuộc đấu tranh ngoại 

giao v| nhằm tăng cƣờng khối đại đo|n 

kết d}n tộc, nêu cao ý chí v| nguyện 

vọng của đông đảo đồng b|o miền Nam 

chống x}m lƣợc Mỹ v| chính quyền S|i 

Gòn, giải phóng miền Nam, tiến tới 

thống nhất nƣớc nh|, việc th|nh lập 

Chính phủ c{ch mạng lúc n|y l| rất cần 

thiết v| cấp b{ch. 

Để thực hiện yêu cầu n|y, trong 

c{c ng|y 6-7-8 th{ng 6-1969, Đại hội đại  

biểu quốc d}n miền Nam đã đƣợc 

triệu tập tại chiến khu Dƣơng Minh Ch}u 

(T}y Ninh) - căn cứ Trung ƣơng Cục miền Nam. Đại hội có 88 đại 

biểu chính thức v| 72 kh{ch mời, đại diện cho c{c chính đảng, d}n 

tộc, tôn gi{o, c{c tầng lớp nh}n d}n v| lực lƣợng vũ trang giải phóng 

trên to|n miền Nam. 



Chương tám: Chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”... 

 

 

699 

 

699 

 

Đo|n Chủ tịch Đại hội có 24 ngƣời, nhƣ: Nguyễn Hữu Thọ 

(Chủ tịch đo|n Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận d}n tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam), Trịnh Đình Thảo (Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng Liên minh c{c lực lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| hòa bình 

Việt Nam), Nguyễn Văn Linh (đại diện Đảng Nh}n d}n c{ch mạng 

Việt Nam), Huỳnh Tấn Ph{t (Đảng D}n chủ Việt Nam)... Đo|n Thƣ 

ký gồm: Dƣơng Quỳnh Hoa, Lê Hiếu Đằng, Ung Ngọc Ky, Hồ 

Xu}n Sơn 

Trong ba ng|y l|m việc, Đại hội đã biểu dƣơng những th|nh tích 

của c{c tầng lớp nh}n d}n miền Nam trong kh{ng chiến chống Mỹ, 

nhất l| từ trong v| sau cuộc tổng tấn công, nổi dậy Tết Mậu Th}n; 

vạch trần những }m mƣu của Mỹ v| chính quyền S|i Gòn đang cố 

tình kéo d|i chiến tranh x}m lƣợc miền Nam. Đại hội cũng thảo luận 

về tình hình miền Nam v| nguyện vọng chính trị của c{c tầng lớp 

nh}n d}n. 

Đại hội t{n th|nh việc thiết lập chế độ cộng hòa ở miền Nam Việt 

Nam v| nhất trí lập Chính phủ l}m thời ở miền Nam, lấy tên l| 

Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng ho| miền Nam Việt Nam; bên 

cạnh Chính phủ có Hội đồng Cố vấn. 

Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng ho| miền Nam Việt Nam 

gồm: 

1. Kiến trúc sƣ Huỳnh Tấn Ph{t - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch. 

2. B{c sĩ Phùng Văn Cung, Phó Chủ tịch, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

3. Gi{o sƣ Nguyễn Văn Kiết, Phó Chủ tịch, Bộ trƣởng Bộ Gi{o 

dục v| Thanh niên. 

4. Nguyễn Đóa, Phó Chủ tịch. 

5. Trần Bửu Kiếm, Bộ trƣởng Phủ Chủ tịch Chính phủ. 

6. Trần Nam Trung, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng. 

7. Nguyễn Thị Bình, Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao. 

8. Kỹ sƣ Cao Văn Bổn, Bộ trƣởng Bộ Kinh tế - T|i chính. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

700 

 

9. Nhạc sĩ Lƣu Hữu Phƣớc, Bộ trƣởng Bộ Thông tin - Văn hóa. 

10. B{c sĩ Dƣơng Quỳnh Hoa, Bộ trƣởng Bộ Y tế, Xã hội v| 

Thƣơng binh. 

11. Trƣơng Nhƣ Tảng, Bộ trƣởng Bộ Tƣ ph{p... Hội đồng Cố vấn 

Chính phủ gồm 13 th|nh viên, trong đó: 

- Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt 

trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 

Cố vấn 

- Luật sƣ Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Ủy ban Liên minh c{c lực 

lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| ho| bình Việt Nam, Phó Chủ tịch. 

- C{c th|nh viên Hội đồng Cố vấn gồm: Ybih Alêô, Huỳnh 

Cƣơng, Hòa thƣợng Thích Đôn Hậu, Huỳnh Văn Trí, Nguyễn Công 

Phƣơng, L}m Văn Tết, Võ Oanh, Lê Văn Gi{p, Huỳnh Thanh Mừng, 

Lucien Phạm Ngọc Hùng, b| Nguyễn Đình Chi. 

Chƣơng trình h|nh động của Chính phủ c{ch mạng l}m thời đƣa 

ra ng|y 10-6-1969 đã x{c định nhiệm vụ của Chính phủ l| kh{ng 

chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, bảo đảm quyền tự do, d}n chủ cho nh}n 

d}n, khôi phục, ph{t triển kinh tế - văn hóa. Chính phủ c{ch mạng 

l}m thời cùng Mặt trận d}n tộc giải phóng phối hợp chặt chẽ với 

nhau trong mọi hoạt động lãnh đạo, tổ chức, quản lý vùng giải 

phóng, đẩy mạnh cuộc kh{ng chiến trên mọi lĩnh vực chính trị, qu}n 

sự, ngoại giao. Sau khi th|nh lập Chính phủ c{ch mạng l}m thời, Mặt 

trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam v| Liên minh c{c lực 

lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| ho| bình Việt Nam tiếp tục ph{t huy vai 

trò tập hợp đo|n kết thống nhất lực lƣợng yêu nƣớc v| hòa bình, d}n 

chủ ở miền Nam Việt Nam. 

Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng ho| miền Nam Việt 

Nam do Đại hội đại biểu quốc d}n miền Nam Việt Nam bầu ra 

“l| Chính phủ hợp ph{p, đại diện duy nhất của nh}n d}n miền 

Nam Việt Nam... Đ}y l| bƣớc ph{t triển tất yếu của qu{ trình x}y 

dựng chính quyền c{ch mạng của nh}n d}n miền Nam, l| biểu  
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hiện rực rỡ ý chí của nh}n d}n miền Nam thực hiện quyền l|m chủ 

của mình”1. 

Ngay sau Đại hội th|nh lập Chính phủ c{ch mạng l}m thời, c{c 

ban đại diện của Chính phủ cũng đƣợc th|nh lập ở Trung Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Trung Nam Bộ, T}y Nam Bộ v| ở c{c 

địa phƣơng miền Nam. Đến cuối năm 1969, Ủy ban nh}n d}n c{ch 

mạng lần lƣợt ra đời ở cả 44 tỉnh, 6 th|nh phố v| 182 huyện, hơn 

1.500 xã ở miền Nam2. 

Để đẩy mạnh kh{ng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, Chính phủ 

c{ch mạng l}m thời đã cùng với Mặt trận d}n tộc giải phóng, chỉ 

đạo v| tổ chức thực hiện c{c phong tr|o đấu tranh chính trị v| vũ 

trang, x}y dựng vùng giải phóng; tổ chức v| củng cố chính quyền 

c{ch mạng ở c{c địa phƣơng, bảo đảm an ninh trật tự ở c{c vùng, 

đề ra c{c chính s{ch cho vùng mới giải phóng, chính s{ch đối với 

binh sĩ, nh}n viên chính quyền S|i Gòn... Để thực hiện những công 

t{c rất cấp thiết đó Chính phủ c{ch mạng l}m thời đã ra những 

nghị định, chủ trƣơng, sắc lệnh kịp thời. C{ch mạng miền Nam từ 

đ}y có thêm cơ sở để tiếp tục ph{t triển, đẩy mạnh đấu tranh trên 

c{c lĩnh vực qu}n sự, kinh tế v| chính trị ở cả ba vùng rừng núi, 

đồng bằng v| đô thị. 

Sự ra đời Chính phủ c{ch mạng l}m thời đã x{c lập thực tế ở 

miền Nam có 2 chính quyền, 2 qu}n đội, 2 vùng kiểm so{t. Đ}y 

cũng l| một thắng lợi có ý nghĩa chính trị to lớn cổ vũ nh}n d}n 

miền Nam đẩy mạnh kh{ng chiến. Chính phủ c{ch mạng l}m thời 

nhanh chóng đảm đƣơng những nhiệm vụ của một chính quyền 

nh| nƣớc hợp ph{p. Chính phủ c{ch mạng l}m thời bắt tay ngay  

___________ 

1. Tuyên bố của Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày  

12-6-1969. 

2. Xem: Viện Sử học Khoa học Xã hội: Sức mạnh chiến thắng của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, H| Nội, 1985, tr. 133. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

702 

 

v|o c{c hoạt động ngoại giao v|o nửa cuối năm 1969, thay thế cho 

Mặt trận d}n tộc giải phóng tại b|n đ|m ph{n ở Paris. 

Tại b|n đ|m ph{n, Bộ trƣởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình thay 

mặt cho ph{i đo|n Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng ho| miền 

Nam Việt Nam đƣa ra “S{ng kiến hòa bình 7 điểm”, sau đó l| “S{ng 

kiến mới 8 điểm” để thúc đẩy tiến trình hội nghị. 

Cùng lúc đó, ph{i đo|n Chính phủ v| Hội đồng Cố vấn của 

Chính phủ đi thăm c{c nƣớc (cuối th{ng 6 đầu th{ng 7-1969), b|y tỏ 

lập trƣờng thiện chí của nh}n d}n Việt Nam trong việc giải quyết vấn 

đề chiến tranh Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của c{c 

chính phủ v| dƣ luận rộng rãi trên thế giới đối với s{ng kiến hòa 

bình của Chính phủ c{ch mạng l}m thời miền Nam Việt Nam tại b|n 

Hội nghị Paris. 

Ngay sau khi th|nh lập, ph{i đo|n Chính phủ c{ch mạng l}m 

thời Cộng ho| miền Nam Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Tấn Ph{t 

dẫn đầu sang thăm Campuchia (từ ng|y 30-6 – 5-7-1969). Quốc 

trƣởng Norodom Sihanouk tiếp đón trọng thể v| ra tuyên bố công 

nhận Chính phủ c{ch mạng l}m thời, kiến lập quan hệ ngoại giao. 

Quan hệ song phƣơng v| đa phƣơng của Chính phủ c{ch mạng l}m 

thời mở rộng không ngừng sau khi ph{i đo|n của Chính phủ đi 

thăm c{c nƣớc năm 1969. Trong th{ng 6-1969, đã có 23 nƣớc công 

nhận Chính phủ c{ch mạng l}m thời1, trong đó có 14 nƣớc kiến lập 

quan hệ ngoại giao2. 

___________ 

1. Gồm: Cuba, Angiêri, Triều Tiên, Ba Lan, Xiri, Bungari, Hunggari, 

Campuchia,  Trung  Quốc,  Anbani,  Đức,  Rumani,  Tiệp  Khắc,  Liên  Xô, 

Mông Cổ, Yêmen, Cônggô, Iraq, Môritani, Xuđăng, Tandania, Ai Cập, 

Nam Tƣ (theo thứ tự thời gian công nhận) - TG. 

2.  L|  c{c  nƣớc:  Cuba,  Angiêri,  Triều  Tiên,  Ba  Lan,  Xiri,  Bungari, 

Hunggari,  Campuchia,  Trung  Quốc,  Anbani,  Cộng  hòa  D}n  chủ  Đức, 

Rumani, Tiệp Khắc, Liên Xô (theo thứ tự thời gian kiến lập quan hệ 

ngoại giao). 
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3. Phong trào ở các đô thị Nam Bộ năm 1968 đến năm 1969 

Từ giữa năm 1968, phong tr|o đấu tranh của quần chúng đô thị 

chuyển sang c{c khẩu hiệu đấu tranh về d}n sinh, d}n chủ, đòi chính 

quyền S|i Gòn phải bồi thƣờng v| cứu trợ những nạn nh}n chiến 

tranh do bom, ph{o Mỹ bắn ph{ bừa bãi. 

Th{ng 5-1969, công nh}n cảng h|ng không v| đƣờng sắt đình 

công. Th{ng 8-1969, công nh}n hãng ôtô buýt S|i Gòn đình công, 

đƣợc 118 nghiệp đo|n S|i Gòn ủng hộ. Công nh}n c{c hãng dầu 

Esso, Caltex, hóa mỹ phẩm, thuốc l{ MIC... cũng liên tiếp đình 

công, bãi công... C{c cuộc đấu tranh đều nêu khẩu hiệu đòi quyền 

lợi d}n sinh, d}n chủ, chống thuế lƣơng bổng, chống cúp phạt, 

giãn thợ... 

Năm 1969, chủ trƣơng bắt lính ồ ạt, qu}n sự hóa học đƣờng của 

Mỹ - chính quyền S|i Gòn đã dấy lên phong tr|o phản kh{ng quyết 

liệt, trƣớc hết trong sinh viên, học sinh. 

Th{ng 7-1969, hơn 30.000 sinh viên, học sinh S|i Gòn xuống 

đƣờng chống chính s{ch qu}n sự hóa học đƣờng, đòi tự trị đại 

học; h|ng ng|n sinh viên, học sinh c{c th|nh phố Huế, Đ| Lạt, 

Cần Thơ... bãi khóa, tổ chức hội thảo, mít tinh. Trong thanh niên, 

học sinh, sinh viên c{c đô thị đã dấy lên l|n sóng phản đối chủ 

trƣơng bắt lính tăng qu}n phục vụ chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến 

tranh của Mỹ. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vừa tìm c{ch dụ 

dỗ sinh viên, học sinh, vừa cho cảnh s{t giở thủ đoạn khủng bố 

hòng dập tắt phong tr|o. Chúng cho ngƣời giết hại 2 sinh viên 

Th{i Văn Hiền v| Nguyễn Mạnh Hùng. H|nh động đó c|ng nhƣ 

đổ thêm dầu v|o lửa; cuộc đấu tranh của sinh viên, học sinh đã 

lan ra tất cả c{c trƣờng trung học, đại học v| biến th|nh những 

cuộc biểu dƣơng lực lƣợng lớn của thanh niên, học sinh, sinh viên 

trên đƣờng phố, đƣợc đồng b|o c{c giới tắp vô, hƣởng ứng, ủng 

hộ. Cũng chính trong thời gian n|y, lực lƣợng tiến bộ, nòng cốt 

của c{ch mạng trong sinh viên đã gi|nh đƣợc đa số phiếu bầu,  
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chiếm lĩnh vị trí lãnh đạo ở Tổng hội sinh viên Sài Gòn (Huỳnh Tấn 

Mẫm, Chủ tịch Ban đại diện sinh viên Y khoa, đồng thời l| Chủ tịch 

Tổng hội sinh viên S|i Gòn). Ng|y 6-7-1969, ở S|i Gòn diễn ra cuộc 

hội thảo “Đi tìm ngƣời Việt Nam v| văn hóa d}n tộc trƣớc nếp sống 

sa đọa ng|y nay”. Đông đảo giới văn, nghệ sĩ, trí thức, sinh viên, học 

sinh tới dự. 

Phong tr|o đấu tranh của công nh}n lao động, thanh niên, học 

sinh, sinh viên đã thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ trong c{c tầng 

lớp nh}n sĩ, trí thức đô thị. Lực lƣợng quốc gia tiến bộ do Luật sƣ Trần 

Ngọc Liễng l|m Chủ tịch, đƣợc th|nh lập v|o giữa năm 1969, quy tụ 

những luật sƣ, nh| gi{o, kể cả công chức trong bộ m{y chính quyền 

Nguyễn Văn Thiệu, công bố bản Tuyên ngôn đòi th|nh lập một chính 

phủ hòa giải, bảo đảm c{c quyền tự do, d}n chủ, đòi chấm dứt chiến 

tranh, lập lại hòa bình1. Nhiều cuộc hội thảo, mit tinh của giới trí 

thức, văn nghệ sĩ đƣợc tổ chức để nói lên nguyện vọng hòa bình của 

nh}n d}n miền Nam. 

Nhƣ vậy, trong lúc nông thôn Nam Bộ gặp khó khăn lớn, thì 

ngƣợc lại phong tr|o đô thị đã bắt đầu ph{t triển mạnh, khẩu hiệu 

đấu tranh đƣợc n}ng cao, không chỉ dừng ở mức đòi d}n sinh, d}n 

chủ, m| chĩa v|o chính s{ch bắt lính, tăng qu}n của Mỹ - Thiệu, kể cả 

đòi thay đổi Chính phủ hiếu chiến Nguyễn Văn Thiệu. 

4. Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Giữa lúc cuộc kh{ng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc đang từng 

bƣớc vƣợt qua những khó khăn của năm 1969 thì Chủ tịch Hồ Chí 

Minh qua đời ng|y 2-9-1969 tại Thủ đô H| Nội. Bản Thông b{o đặc 

biệt của Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam ph{t đi 

ng|y 3-9-1969 đã g}y xúc động, b|ng ho|ng trong đồng b|o, chiến 

sĩ cả nƣớc. 

___________ 

1. Tuyên ngôn ng|y 4-6-1969. 
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Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 

Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam, Liên minh c{c lực lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| hòa bình Việt 

Nam cử đo|n đại biểu ra Bắc dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ 

truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đƣợc đồng thời cử h|nh trọng thể ở 

tất cả c{c địa phƣơng miền Nam, với lời kêu gọi qu}n v| d}n miền 

Nam biến đau thƣơng th|nh sức mạnh, quyết chiến đấu chống Mỹ 

x}m lƣợc. Ở c{c chiến trƣờng miền Nam, qu}n, d}n đều lập b|n thờ, 

tổ chức truy điệu, lễ cầu siêu ở c{c chùa chiền, c{c cơ sở tôn gi{o. Bộ 

Chỉ huy c{c lực lƣợng vũ trang nh}n d}n giải phóng quyết định 

ngừng bắn 3 ng|y trên to|n chiến trƣờng (từ ng|y 8 đến 11-9-1969) 

để thọ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nh}n d}n vùng đô thị, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền 

Nguyễn Văn Thiệu, đã tổ chức truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh 

bằng nhiều hình thức công khai, nửa công khai hoặc bí mật rất 

phong phú. Công nh}n ng|nh xe buýt S|i Gòn thống nhất d|nh trọn 

ng|y v| đêm 9-9-1969 tƣởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công nh}n 

lao động c{c nghiệp đo|n ở khu vực Ngã Bảy (Quận 10 hiện nay) 

tập trung tại trụ sở Tổng liên đo|n lao động tổ chức truy điệu Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

Hơn 200 phật tử, nh}n sĩ, trí thức, sinh viên, học sinh tập trung 

tại chùa Kh{nh Hƣng (ngã ba đƣờng C{ch mạng Th{ng T{m - Tô 

Hiến Th|nh hiện nay), tổ chức truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ngay sau khi lễ truy điệu ở H| Nội vừa kết thúc. Tại buổi lễ, 

Thƣợng tọa Thích Ph{p Lan đọc điếu văn ca ngợi công đức của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, g}y xúc động s}u sắc trong ngƣời dự lễ. Chính 

quyền Nguyễn Văn Thiệu sau đó hăm dọa Thƣợng tọa chủ trì cuộc 

lễ, nhƣng trƣớc lý lẽ cứng rắn của Thƣợng tọa, chính quyền Thiệu 

không d{m bắt. 

Nhiều nơi trong th|nh phố S|i Gòn tổ chức “đ{m giỗ”, hoặc 

c{c nghi lễ d}n gian để tƣởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhƣ  
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đồng b|o ở khu lao động quận 10, quận 8 (xóm Đầm), phƣờng 

Hƣng Phú... Nhiều nơi dù trong tình trạng chiến tranh {c liệt, đồng 

b|o, chiến sĩ vẫn l|m lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hầm bí 

mật, ở địa đạo...  

Ở Đông Nam Bộ, Trung Nam Bộ, T}y Nam Bộ, từ vùng giải 

phóng đến vùng tranh chấp, vùng tạm chiếm, đồng b|o có rất 

nhiều hình thức tƣởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nơi lập hẳn 

đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhƣ ở Long Đức (Tr| Vinh), c{ch thị 

xã không xa, gìn giữ đền cho đến ng|y giải phóng; mặc dù chính 

quyền S|i Gòn đƣa lính đến t|n ph{, nhƣng cứ sau mỗi lần c|n ph{ 

của chúng đồng b|o lại dựng lại đền; cuối cùng chúng phải chịu 

thua, để đền tồn tại... 

Ở An Giang, đồng b|o vùng Hòa Hảo để tang B{c Hồ suốt cả 

th{ng 9-1969. Có nơi vùng tranh chấp một số đơn vị lính S|i Gòn từ 

chối đi c|n trong 3 ng|y kể từ khi nghe tin B{c Hồ mất. Một số nh| 

giảng, đình chùa tổ chức lễ cầu siêu cho B{c. Trong vùng giải phóng, 

Đảng bộ tỉnh l|m lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. B{o An Giang 

cũng ra số đặc biệt về lễ tang Ngƣời. 

Trên b{o chí công khai, b|i Nói chuyện với ngƣời đã khuất viết về 

công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh của Gi{o sƣ Lý Ch{nh Trung đăng 

trên b{o Đất nƣớc, đã g}y tiếng vang lớn: “Tôi viết bài này nhân 

ngày Cụ từ trần, điều mà tôi cảm thấy nhƣ một bổn phận... Cụ là một vĩ 

nhân... Cụ đã qua đời trƣớc khi hoàn thành sự nghiệp, một sự nghiệp mà 

đáng lý Cụ phải đƣợc sống để hoàn thành...”. B|i b{o đƣợc nhiều b{o 

đăng lại, có ảnh hƣởng s}u rộng trong đồng b|o c{c giới ở đô thị 

miền Nam. 

Việc truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong c{c nh| tù l| 

hiện tƣợng đặc biệt xúc động; ở hầu hết c{c nh| lao, anh, chị em 

thông b{o cho nhau để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh 1 tuần, mỗi 

s{ng anh chị em đồng thanh h{t Quốc ca v| d|nh 1 phút mặc niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc cho đ{m quản ngục đe dọa, đ|n {p... 
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Chính quyền S|i Gòn tìm mọi c{ch kích động t}m lý bi quan, xao 

xuyến nh}n sự kiện n|y, nhƣng ngƣợc lại qu}n d}n miền Nam đã biến 

đau thƣơng th|nh h|nh động c{ch mạng, đẩy mạnh hoạt động tiến 

công đối phƣơng v|o đợt hoạt động cuối năm 1969. 

Riêng phong tr|o thanh niên, sinh viên, học sinh ở S|i Gòn đã 

ph{t động 1 đợt sinh hoạt đặc biệt v|o đêm 27-12-1969 “Đêm văn 

nghệ vì hòa bình” tại Trƣờng Đại học Nông L}m Súc, qua đó những 

b|i h{t chan chứa tinh thần gắn bó đấu tranh giữa thanh niên, học 

sinh, sinh viên v| đồng b|o lao động đƣợc thể hiện sôi nổi - “Hát cho 

đồng bào tôi nghe” l| tiếng h{t chiến đấu của phong tr|o văn nghệ 

thanh niên, học sinh, sinh viên S|i Gòn ngay trong những ng|y lễ 

tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

5. Hoạt động vũ trang trong nội thành 

Trong Mậu Th}n 1968, lực lƣợng biệt động bị tổn thất nặng, 

cho nên suốt năm 1968, c{c hoạt động vũ trang trong nội th|nh 

giảm sút. 

Đầu năm 1969, Th|nh ủy chỉ đạo phải tích cực tạo điều kiện 

đ{nh qu}n Mỹ - S|i Gòn ngay trong nội đô để diệt {c ôn, ph{ lỏng 

kềm kẹp, đồng thời tạo lòng tin trong đồng b|o S|i Gòn về việc lực 

lƣợng c{ch mạng vẫn luôn có mặt trong lòng địch. Trong năm 1969 

có mấy hoạt động vũ trang g}y ảnh hƣởng chính trị, tạo thanh thế cho 

c{ch mạng: 

Ng|y 1-2-1969, c{c chiến sĩ trinh s{t vũ trang (thuộc Ban An 

ninh T4) diệt viên Thiếu tƣớng Nguyễn Văn Kiểm, Tham mƣu 

trƣởng Biệt bộ Phủ Tổng thống. Ng|y 5-3-1969, trinh s{t vũ trang An 

ninh T4 dùng mìn định hƣớng diệt Thủ tƣớng Trần Văn Hƣơng, 

nhƣng mìn không nổ. 

Ng|y 11-5-1969, hai tổ biệt động đƣợc ph}n công ph{o kích 

Biệt khu Thủ đô của qu}n S|i Gòn. C{c chiến sĩ bố trí súng cối 60 

ly ở Trƣờng tiểu học B|n Cờ nhƣng bị ph{t hiện. Chiến sĩ biệt 
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động Nguyễn Ho|i Thanh một mình chiến đấu với đông đảo 

cảnh s{t dã chiến S|i Gòn do đích th}n Đỗ Kiến Nhiễu, Đô 

trƣởng S|i Gòn chỉ huy. Trận chiến đấu không c}n sức kéo d|i từ 

7 giờ tối đến 3 giờ s{ng ng|y 12-5-1969 mới kết thúc khi chiến sĩ 

Ho|i Thanh hy sinh. 

Một số trận kh{c nhƣ tiến công cƣ x{ Mỹ ở ngã tƣ Công Lý-Phan 

Đình Phùng (nay l| ngã tƣ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình 

Chiểu), trận đ{nh c{c kh{ch sạn do Mỹ trú đóng ở đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, Lê Văn Duyệt (nay l| đƣờng C{ch mạng Th{ng T{m), Huỳnh 

Quang Tiên (Phú Nhuận, nay l| đƣờng Đặng Văn Ngữ)... 

Nhìn chung, lực lƣợng biệt động v| trinh s{t vũ trang An ninh T4 

những năm 1969-1970 tuy có nhiều khó khăn trong x}y dựng, củng 

cố v| hoạt động, nhƣng vẫn cố gắng g}y cho địch những đòn bất ngờ 

giữa th|nh phố, tạo niềm tin cho quần chúng yêu nƣớc. 

III. THẾ CHIẾN LƢỢC “ĐÔNG DƢƠNG LÀ MỘT CHIẾN 

TRƢỜNG” 

1. Cuộc đảo chính ở Campuchia tháng 3-1970 và quá trình Đông 

Dƣơng thành chiến trƣờng thống nhất 

Ng|y 18-3-1970, Mỹ cho tiến h|nh cuộc đảo chính lật đổ Chính 

phủ trung lập của Campuchia do Sihanouk lãnh đạo, dựng lên Chính 

phủ do Cheng Heng l|m Quốc trƣởng, Lon Nol l|m Thủ tƣớng. 

Th|nh phần của Chính phủ Lon Nol gồm to|n những ngƣời th}n Mỹ 

v| đi ngƣợc lại xu hƣớng trung lập, Chính phủ Lon Nol không đƣợc 

sự ủng hộ của nh}n d}n Campuchia. 

Ngay sau đảo chính, Mỹ đặt kế hoạch mở rộng chiến tranh 

sang Campuchia, nhằm buộc “Việt cộng” phải rút khỏi địa b|n 

n|y; Mỹ sẽ hợp ph{p ho{ Chính quyền Lon Nol, liên kết chính 

quyền th}n Mỹ ở Campuchia, L|o v| Nam Việt Nam, nhằm tạo 

thế, tạo lực cắt đứt con đƣờng vận chuyển vũ khí v| lƣơng thực 
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của c{ch mạng miền Nam qua cảng Sihanouk Ville, tạo điều kiện cho 

chƣơng trình Việt Nam ho{ chiến tranh gi|nh thắng lợi. 

Ng|y 30-4-1970, Mỹ huy động 100.000 qu}n gồm 50.000 qu}n Mỹ, 

50.000 qu}n S|i Gòn, mở cuộc h|nh qu}n lớn sang Campuchia. Hoạt 

động đảo chính lật đổ chính quyền của Quốc trƣởng Sihanouk v| tiến 

qu}n sang Campuchia của Mỹ nhằm c{c mục tiêu sau: 

Xo{ bỏ vùng “đất th{nh” cộng sản ở Đông - Bắc Campuchia, tiêu 

diệt cơ quan đầu não kh{ng chiến, ngăn chặn mọi con đƣờng vận 

chuyển của lực lƣợng c{ch mạng từ Campuchia. 

Sử dụng chính quyền Lon Nol v| qu}n Phnôm Pênh l|m lực 

lƣợng giúp Mỹ thực hiện ý đồ chiến lƣợc ở Đông Dƣơng. 

Từ 30-4 – 30-6-1970, qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn mở 23 cuộc h|nh 

qu}n ồ ạt trên to|n tuyến biên giới, v|o s}u đất Campuchia, tập trung 

v|o c{c hƣớng Đông v| Đông Nam Sway Riêng, Mimốt, Xnun, 

Takeo, trọng t}m l| căn cứ Ba Thu (T}y Ninh) v| c{c vùng Lƣỡi C}u 

(thuộc tỉnh Kompong Cham), Mỏ Vẹt (thuộc tỉnh Sway Riêng). Qu}n 

đông, vũ khí đạn dƣợc nhiều, qu}n Mỹ - S|i Gòn h|nh qu}n c|n quét 

rất t|n bạo, thực hiện nhiều vụ t|n s{t, cƣớp bóc, vơ vét t|i sản của 

nh}n d}n. 

Cuộc đảo chính ở Campuchia (th{ng 3-1970) v| sau đó l| việc 

qu}n Mỹ, qu}n S|i Gòn đ{nh sang Campuchia (th{ng 4-1970), có 

g}y cho lực lƣợng kh{ng chiến miền Nam một số khó khăn về 

hậu cần. 

Nhận thấy đ}y l| bƣớc phiêu lƣu mới của chính quyền Mỹ, mở 

rộng chiến tranh trong khi lực lƣợng th}n Mỹ ở Campuchia lại rất 

yếu, chƣơng trình Việt Nam ho{ chiến tranh của Mỹ chƣa có triển 

vọng chắc chắn, Đảng Lao động Việt Nam coi động th{i n|y l| một 

trong những sai lầm chiến lƣợc rất nghiêm trọng của Mỹ, cần phải 

nắm lấy để thúc đẩy cuộc kh{ng chiến chống Mỹ ở cả 3 nƣớc Đông 

Dƣơng, đặc biệt l| ở nội địa miền Nam. 
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Trong thƣ gửi Trung ƣơng Cục miền Nam ng|y 30-6-1970, Bí thƣ 

thứ nhất Lê Duẩn nhận định: “Sai lầm của địch khi đ{nh sang 

Campuchia l| đã bị động mở ra một chiến trƣờng mới, ở đó chẳng 

những qu}n ngụy Lon Nol rất yếu m| qu}n ngụy miền Nam cũng 

ng|y c|ng bị sa lầy”1. 

Đặc điểm mới trong cuộc chiến đấu chống Mỹ x}m lƣợc l| “Đông 

Dƣơng đã trở nên một chiến trƣờng thống nhất”2. Trong thể thống 

nhất ấy, khi Mỹ đã lấy qu}n đội Mỹ v| qu}n S|i Gòn l|m nòng cốt 

trong cuộc tiến công x}m lƣợc Campuchia, thì “việc đ{nh bại c{c 

chƣơng trình bình định của Mỹ - ngụy ở miền Nam có ý nghĩa quan 

trọng tạo nên bƣớc chuyển biến lớn trong cục diện chiến tranh có lợi 

cho ta (lực lƣợng c{ch mạng - TG)”3. 

Phƣơng hƣớng v| mục tiêu về qu}n sự của c{ch mạng ở miền 

Nam lúc n|y l| “Đ{nh cho qu}n ngụy miền Nam những đòn chí 

mạng ở Campuchia, đồng thời ph{ kế hoạch bình định ở chiến 

trƣờng miền Nam”4. 

Cuộc đảo chính v| mở rộng chiến tranh x}m lƣợc của Mỹ sang 

Campuchia đã đẩy lực lƣợng trung lập Campuchia đi hẳn về phía 

chống Mỹ. Họ đƣợc sự ủng hộ của đông đảo nh}n d}n trong nƣớc, 

của Trung Quốc, Việt Nam. Sihanouk ra tuyên bố đấu tranh chống 

Mỹ đến cùng, hiệu triệu nh}n d}n Campuchia đo|n kết đứng lên 

kh{ng chiến chống Mỹ v| Lon Nol tay sai. 

Lực lƣợng c{ch mạng Campuchia hình th|nh v| ph{t triển kh{ 

nhanh. Mặt trận thống nhất d}n tộc Campuchia ra đời để đo|n kết 

c{c lực lƣợng chống Mỹ trên đất nƣớc Chùa Th{p. Cƣơng lĩnh của 

Mặt trận x{c định quyết t}m đo|n kết nh}n d}n chống Mỹ x}m 

lƣợc, lật đổ chế độ tay sai, x}y dựng một nƣớc Campuchia độc

___________ 

1. Lê Duẩn: Thƣ vào Nam, Nxb. Sự thật, H| Nội, 1985, tr. 212. 

2, 3, 4. Điện của Bộ Chính trị gửi Trung ƣơng Cục v| Qu}n ủy Miền 

ng|y 30-4-1970 v| ng|y 3-5-1970 (Theo: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VI, tr. 224-225). 
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lập, ho| bình, trung lập, d}n chủ. Lực lƣợng c{ch mạng Campuchia 

(Khmer Đỏ) tập hợp đƣợc nh}n d}n, đƣợc sự giúp đỡ của c{ch mạng 

Việt Nam cả về tinh thần v| vật chất. 

Ng|y 24, 25-4-1970, Hội nghị cấp cao nh}n d}n ba nƣớc Đông 

Dƣơng họp ở biên giới Việt - L|o - Trung. Những ngƣời đứng đầu ba 

nƣớc Việt Nam - L|o - Campuchia (Phạm Văn Đồng - Nguyễn Hữu 

Thọ - Xuphanuvong - Sihanouk) cam kết hết lòng ủng hộ lẫn nhau để 

gi|nh độc lập, hòa bình, trung lập. Hội nghị ra Tuyên bố chung có 

tính chất cƣơng lĩnh đấu tranh của nh}n d}n ba nƣớc Đông Dƣơng, 

đồng thời cũng l| Hiến chƣơng về quan hệ l{ng giềng cùng nhau 

đo|n kết chống kẻ thù chung. Ngay sau Hội nghị, lực lƣợng c{ch 

mạng ba nƣớc hình th|nh một liên minh chiến đấu đặc biệt v| phối 

hợp hoạt động ng|y c|ng có hiệu quả. 

Nhƣ vậy, việc Mỹ lật đổ Chính phủ Sihanouk v| mở rộng chiến 

tranh sang Campuchia l|m cho ba nƣớc trên b{n đảo Đông Dƣơng 

(Việt Nam, L|o, Campuchia) có chung một kẻ thù l| đế quốc Mỹ. Tuy 

ba nƣớc có chế độ chính trị kh{c nhau, đặc điểm lịch sử, văn ho{ kh{c 

nhau, nhƣng trƣớc kẻ thù chung, ba quốc gia, d}n tộc đã đo|n kết 

chống Mỹ x}m lƣợc. 

Ngay khi cuộc chiến tranh x}m lƣợc của Mỹ bắt đầu, đƣợc sự 

giúp đỡ của c{ch mạng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Vƣơng quốc 

đo|n kết d}n tộc Campuchia v| Qu}n đội giải phóng d}n tộc 

Campuchia đƣợc th|nh lập, lãnh đạo nh}n d}n đứng lên quyết chiến 

đấu chống Mỹ x}m lƣợc v| bọn tay sai của chúng. 

Vùng Đông Bắc Campuchia, gi{p với miền Đông Nam Bộ, trở 

th|nh nơi đứng ch}n của cơ quan chỉ đạo c{ch mạng miền Nam, 

một đầu mối của con đƣờng vận chuyển h|ng của c{ch mạng miền 

Nam. 

Tận dụng thời cơ mới, ở Nam Bộ đầu th{ng 5-1970, chủ lực 

qu}n giải phóng miền Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng 

bạn, tranh thủ lúc qu}n Mỹ - Lon Nol chƣa ổn định, mở những  
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cuộc tiến công nhanh, mạnh, tiêu diệt sinh lực của chúng, tạo điều 

kiện x}y dựng v| ph{t triển lực lƣợng c{ch mạng Campuchia. 

C{c trung đo|n thuộc Sƣ đo|n 5 chủ lực Miền phối hợp với bạn 

tiến công giải phóng tỉnh Kratiê, Stung Treng, Mônđukiri. C{c 

Trung đo|n 205, 207 cùng bạn tiến công Kompong Thom, Kompong 

Chnang. Sƣ đo|n 1 chủ lực Miền v| c{c đơn vị bộ binh, đặc công 

Qu}n khu T}y Nam Bộ cùng bạn tiến công giải phóng Tani, Túcmia, 

Kompong Trạch, Kompong Speu, Kirirôm, Kimini. Sƣ đo|n 9 chủ 

lực phối hợp với bạn đ{nh chiếm So|i Riêng, Sr}y Veng, tập kích 

c{c cụm qu}n Mỹ - Lon Nol - S|i Gòn trên c{c trục đƣờng 1, 15, 22, 

bảo vệ vững chắc hệ thống kho t|ng, bệnh viện, cơ quan Trung 

ƣơng Cục. Sƣ đo|n 7 chủ lực Miền cùng c{c đơn vị thuộc khu vực 

Căn cứ 20 v| du kích cơ quan, bệnh viện dã chiến phối hợp đ{nh 

qu}n Mỹ - Lon Nol v| qu}n S|i Gòn ở Kompong Cham, bẻ gãy cuộc 

h|nh qu}n Summeker của 21 tiểu đo|n qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn. 

Đặc công, biệt động của lực lƣợng c{ch mạng Việt Nam cùng với 

bạn hoạt động, đ{nh v| tiêu diệt sinh lực của đối phƣơng ngay tại 

Thủ đô Phnôm Pênh... 

Đến 30-6-1970, sau hai th{ng phối hợp chiến đấu, lực lƣợng vũ 

trang c{ch mạng miền Nam v| lực lƣợng c{ch mạng Campuchia đã 

giải phóng ho|n to|n 5 tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia (Stung 

Treng, Ratanakiri, Kratiê, Munđukiri, Prêch Vihia), giải phóng phần 

lớn nông thôn của 10 tỉnh kh{c, hình th|nh một vùng giải phóng 

rộng lớn (61 quận trong tổng số 102 quận của Campuchia, với hơn 4 

triệu d}n trong tổng số 7 triệu) tiếp gi{p với vùng căn cứ miền Đông 

Nam Bộ1. 

Thắng lợi trong việc đ{nh bại cuộc h|nh qu}n x}m lƣợc của 

qu}n Mỹ v| qu}n S|i Gòn đã l|m tình hình chuyển biến nhanh,  

___________ 

1. Xem: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc 1954-1975, Những sự kiện 

quân sự, H| Nội, 1988, tr. 232. 
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nhất l| sự ph{t triển nhanh lực lƣợng c{ch mạng Campuchia: Chính 

quyền c{ch mạng hình th|nh ở nhiều phum, sóc; lực lƣợng vũ trang 

c{ch mạng từ 10 đội du kích ph{t triển lên 9 tiểu đo|n, 80 đại đội 

tập trung, h|ng trăm trung đội du kích1. 

B{o c{o của chính quyền S|i Gòn cho biết, có 7.450 lính S|i 

Gòn v| 2.765 lính Mỹ thiệt mạng trong hai th{ng mở rộng chiến 

tranh sang Campuchia2. Trƣớc tình hình tổn thất v| sa lầy ở chiến 

trƣờng Campuchia, ng|y 30-6-1970, Mỹ ra lệnh rút c{c đơn vị qu}n Mỹ 

khỏi Campuchia, để lại khoảng 20 tiểu đo|n qu}n S|i Gòn hỗ trợ cho 

qu}n Lon Nol, tăng cƣờng hỏa lực hỗ trợ, sử dụng 170 tấn bom mỗi 

ng|y để giữ chiến trƣờng n|y. 

Tƣớng Westmoreland thú nhận: Cuộc đột kích v|o Campuchia 

bắt đầu từ ng|y 30-4 đã đạt đƣợc kết quả lớn, mặc dầu chỉ một 

phần c{c kho tiếp tế của địch l| bị ph{ hủy - không tìm đƣợc Bộ Chỉ 

huy Trung ƣơng Cục miền Nam, điều không may l| Tổng thống đã 

nói với b{o chí rằng đó l| mục đích của cuộc h|nh qu}n3. “Qu}n đội 

Mỹ hy vọng tìm đƣợc một hầm kiên cố 30 bộ dƣới lòng đất với 5.000 

quan chức lãnh đạo chiến tranh của cộng sản, nhƣng thay v|o đó, tất 

cả những c{i m| họ gặp đƣợc l| bằng chứng ít ỏi của một sở chỉ huy 

lƣu động của đối phƣơng đã di chuyển”4. 

H|nh động x}m lƣợc Campuchia của qu}n Mỹ - S|i Gòn đã 

dấy lên sự phản đối quyết liệt ở nƣớc Mỹ, ngay trong qu}n đội Mỹ. 

Cuối th{ng 6-1970, Quốc hội Mỹ bỏ phiếu hủy bỏ Nghị quyết Vịnh 

Bắc Bộ, tƣớc bỏ quyền của Tổng thống Mỹ tự do leo thang mở rộng 

chiến tranh. Nội bộ nƣớc Mỹ tiếp tục bị chia rẽ, l|n sóng chống chiến 

tranh ng|y một lan rộng. 

___________ 

1, 2. Xem: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Qu}n sự Việt Nam: Lịch sử 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc... Sđd, t.VI, tr. 227, 226. 

3. Westmoreland: Tƣờng trình của một quân nhân, Nxb. Trẻ, Th|nh phố 

Hồ Chí Minh, 1988. 

4. Joseph A.Amter: Vietnam Verdict (Lời ph{n quyết về Việt Nam), 

Nxb. Continuum-New York, 1981, tr. 198. 
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Trong lúc chiến trƣờng Campuchia chuyển biến có lợi cho c{ch 

mạng, thì chiến trƣờng miền Nam cũng có điều kiện để cải thiện, 

trƣớc hết l| chiến trƣờng Nam Bộ. 

Th{ng 7-1970, đồng chí Lê Duẩn gửi thƣ cho Trung ƣơng Cục 

nhấn mạnh: Để đẩy mạnh phong tr|o ở nông thôn đồng bằng, “... 

Cần tổ chức những chiến dịch tổng hợp, kết hợp tiến công bằng 

qu}n sự với ph{t động mạnh mẽ c{c cuộc nổi dậy của quần chúng”1, 

“Trong tình hình mới, công t{c binh vận c|ng trở nên cực kỳ quan 

trọng... Mỗi đòn tiến công qu}n sự, mỗi cuộc đấu tranh chính trị ở 

th|nh thị cũng nhƣ ở nông thôn nhất thiết phải gắn liền với công 

t{c binh vận”2. 

Ở miền Đông Nam Bộ, Sƣ đo|n 9 cùng lực lƣợng địa phƣơng bắc 

T}y Ninh tiến h|nh đợt hoạt động Xu}n - Hè; c{c trận Cẩm Tre, T| 

Xúa đã g}y thiệt hại nặng cho Lữ đo|n 1 Sƣ đo|n kỵ binh không vận 

Mỹ, ph{ việc chuẩn bị của chúng đ{nh v|o tuyến biên giới, tạo điều 

kiện cho c{c địa phƣơng đẩy mạnh chống ph{ bình định. Trong khi 

đó, qu}n v| d}n Long Đất (B| Rịa) b{m trụ chiến đấu quyết liệt với 

Lữ đo|n 199 qu}n Mỹ, Trung đo|n qu}n Úc v| c{c liên đo|n bảo an 

S|i Gòn, bảo vệ vững chắc chiến khu Minh Đạm. 

C{c địa phƣơng miền Đông Nam Bộ đều tận dụng cơ hội lúc Mỹ - 

S|i Gòn sa lầy ở Campuchia, thúc đẩy hoạt động vũ trang kết hợp 

với phong tr|o quần chúng đ{nh ph{ bình định, khôi phục thế l|m 

chủ của quần chúng ở một số nơi. 

T}y Ninh ph{ lỏng thế kềm kẹp của chính quyền S|i Gòn trên 30 

ấp; Trảng B|ng ph{ lỏng thế kềm kẹp trong 4 ấp; Biên Ho| mở thêm 6 

ấp ở Vĩnh Cửu; B| Rịa mở 30 ấp, giữ vững mức l|m chủ ở nhiều xã 

ấp của huyện Xu}n Lộc, Định Qu{n v| nhiều đồn điền cao su dọc liên 

tỉnh lộ 2. 

___________ 

1, 2. Lê Duẩn: Thƣ vào Nam, Nxb. Sự thật, H| Nội, 1985, tr. 235, 240-241. 
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Huyện Thủ Đức (khu S|i Gòn - Gia Định) giải phóng đƣợc 4 xã; 

tỉnh Bình Dƣơng giải phóng đƣợc 3 xã ở huyện Dĩ An, khôi phục 

thế b{m trụ 5 xã ở L{i Thiêu, 6 xã ở Ch}u Th|nh, T}n Uyên; Bến C{t 

ph{ thế kềm kẹp ở 12 ấp, b{m trụ ở 6 ấp trên đƣờng 13. 

Công t{c x}y dựng thực lực c{ch mạng, khôi phục thế chiến 

tranh nh}n d}n ở nhiều địa phƣơng miền Đông đƣợc cải thiện 

hơn. To|n miền Đông Nam Bộ đến nửa cuối năm 1970 có 3.217 du 

kích (lộ v| mật)1. 

Ở miền Trung, chủ lực Khu phối hợp với lực lƣợng địa phƣơng 

Bến Tre, Mỹ Tho, An Giang giao tranh với qu}n Mỹ - S|i Gòn 

thuộc Sƣ đo|n 7, Sƣ đo|n 9 v| 2 tiểu đo|n qu}n Nam Triều Tiên, 

kềm chế hoạt động của chúng, hỗ trợ cho phong tr|o chống ph{ 

bình định. 

Cùng lúc đó, chủ lực khu T}y Nam Bộ v| du kích xã, du kích cơ 

quan đã ngăn chặn l|m thất bại cuộc h|nh qu}n lấn chiếm U Minh 

của qu}n S|i Gòn thuộc Lữ đo|n A thủy qu}n lục chiến v| Sƣ đo|n 

21 S|i Gòn. C{c đơn vị độc lập của khu T}y Nam Bộ cùng lực lƣợng 

địa phƣơng Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tr| Vinh cũng đ{nh diệt địch ở 

một số chi khu. 

Phối hợp với c{c hoạt động của lực lƣợng chủ lực, qu}n d}n c{c 

địa phƣơng đ{nh v|o hệ thống đồn bót v| bộ m{y kềm kẹp của 

chính quyền S|i Gòn ở cơ sở, nổi dậy diệt {c, ph{ kềm, gi|nh quyền 

l|m chủ với nhiều mức độ kh{c nhau. Trong 6 th{ng đầu năm 1970, 

đồng bằng sông Cửu Long bao v}y, bức rút 1.000 đồn bót, ph{ 1.600 

ấp t}n sinh, gi|nh quyền l|m chủ cho 400.000 d}n ở 320 ấp2. 

___________ 

1. Xem: Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ miền Đông 

Nam Bộ: Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam Bộ lãnh đạo kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 

2003, tr. 433. 

2. Xem: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Qu}n sự Việt Nam: Lịch sử 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VI, tr. 236. 
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Nhìn chung, năm 1970 hoạt động vũ trang của qu}n giải phóng 

hỗ trợ hiệu quả hơn công cuộc chống bình định ở Nam Bộ, tuy tình 

hình nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn. 

2. Chống, phá những thủ đoạn mới trong các chƣơng trình 

bình định nông thôn của Mỹ-Thiệu 

Từ đầu năm 1970, trên cơ sở kết quả công cuộc bình định của 

năm 1969, Mỹ - chính quyền S|i Gòn chuyển từ kế hoạch “bình 

định cấp tốc”, “bình định x}y dựng v| ph{t triển”, sang thực hiện 

kế hoạch “bình định đặc biệt” v| “bình định bổ túc”; rồi chƣơng 

trình “cộng đồng tự vệ, cộng đồng ph{t triển địa phƣơng”... C{c 

chƣơng trình n|y kết hợp với chƣơng trình “Ngƣời c|y có ruộng” 

(đã nói ở trên) lấy trọng điểm thực hiện l| Nam Bộ với yêu cầu, 

mục tiêu chung l| gi|nh d}n, lấn đất, x}y dựng hệ thống chính 

quyền v| bộ m{y kềm kẹp ở cơ sở, tiêu diệt hạ tầng cơ sở c{ch 

mạng, bảo đảm an ninh cho S|i Gòn v| c{c vùng chiến thuật. C{c 

chƣơng trình n|y nằm trong }m mƣu “tranh thủ tr{i tim khối óc 

của quần chúng”. Nhiều biện ph{p kinh tế, chính trị, xã hội đã 

đƣợc {p dụng để lôi kéo ngƣời d}n, nhằm gi|nh d}n với c{ch 

mạng. Kết hợp với những hoạt động đ{nh ph{ mạnh bằng bom 

ph{o, c|n quét, Mỹ v| chính quyền S|i Gòn lùa ngƣời d}n v|o c{c 

vùng chúng kiểm so{t để hòng t{ch họ ra khỏi c{c lực lƣợng c{ch 

mạng, cô lập lực lƣợng c{ch mạng. Chúng đặt chỉ tiêu trong năm 

1970 phải giảm 75% c{c hoạt động của lực lƣợng giải phóng trong 

vùng bình định v| tiêu diệt 50% hạ tầng cơ sở c{ch mạng1. Tuy 

nhiên, từ giữa năm 1970 đến đầu năm 1971, ở Nam Bộ, Mỹ v| 

chính quyền S|i Gòn chịu ảnh hƣởng trực tiếp của tình hình chiến 

sự bất lợi trên chiến trƣờng ba nƣớc Đông Dƣơng; những cố gắng 

thực hiện bình định ở Nam Bộ bị chi phối bởi những hoạt động 

___________ 

1. Xem: Phong trào chống phá bình định..., Sđd, tr. 61. 
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qu}n sự chung. Phong tr|o chống, ph{ bình định nông thôn của lực 

lƣợng giải phóng ở Nam Bộ đã từng bƣớc có chuyển biến l|m cho 

địch gặp nhiều khó khăn trong thực hiện kế hoạch của chúng. 

Nhiệm vụ trung t}m, cấp b{ch của lực lƣợng giải phóng trong 

năm 1970-1971 l| chống bình định. Trung ƣơng Cục x{c định: “Phải 

đập tan kế hoạch bình định, l|m cho “biện ph{p” chủ yếu của 

chƣơng trình Việt Nam hóa chiến tranh biến th|nh “bại ph{p”, tạo 

điều kiện cho qu}n v| d}n ta tiến lên đ{nh thắng ho|n to|n giặc Mỹ 

x}m lƣợc”. Nội dung cốt lõi của chống bình định l| phải “l|m cho 

tƣơng quan ta - địch ở nông thôn nói chung thay đổi về cơ bản, cả thế 

v| lực, đặc biệt l| một số khu vực quan trọng của đồng bằng..., l|m 

cho chính quyền cơ sở của địch sụp đổ từng mảng. Đồng thời phải 

l|m cho lực lƣợng chính trị, qu}n sự tại chỗ của ta mạnh hẳn lên so 

với hiện nay... đầu năm 1970”. 

Trong chống bình định, lực lƣợng vũ trang có vai trò đặc biệt 

quan trọng: Tiến công tiêu diệt, tiêu hao, l|m tan rã qu}n S|i Gòn tạo 

điều kiện cho quần chúng nổi dậy gi|nh quyền l|m chủ, x}y dựng 

thực lực c{ch mạng ở cơ sở v| b|n đạp đứng ch}n vững chắc cho 

c{ch mạng ở mỗi địa phƣơng. “Bộ đội chủ lực Miền có nhiệm vụ thu 

hút v| tiêu diệt lực lƣợng cơ động, ph{ ngăn chặn qu}n S|i Gòn ở 

tuyến ngo|i, đồng thời tạo điều kiện thọc s}u cùng với c{c địa 

phƣơng đ{nh v|o phía sau địch, hỗ trợ cho đ{nh ph{ bình định”1. 

C{c đội công t{c mũi nhọn m| nòng cốt l| bộ phận chủ lực khu 

ph}n t{n về địa phƣơng (gọi l| đội mũi công t{c) đƣợc tăng cƣờng 

thêm c{n bộ binh vận, tập trung nắm vững th|nh phần qu}n đội 

S|i Gòn ở chi khu, c{c đồn bót, g}y dựng đƣợc nhiều cơ sở nội 

tuyến, vận động lôi kéo binh lính trở về với h|ng ngũ c{ch mạng; 

c|i cắm cơ sở trong lòng qu}n đội S|i Gòn, tranh thủ c{c tiểu đội 

___________ 

1. Bàn về vai trò đòn xeo của các lực lƣợng vũ trang nhân dân, tr. 33. 
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d}n vệ ủng hộ c{ch mạng, vận động binh lính đ|o rã ngũ, tạo điều 

kiện cho nhiều gia đình binh sĩ vận động chồng con em bỏ ngũ hoặc 

l|m nội tuyến... dƣới hình thức rất đƣợc nh}n d}n đồng tình l| “giảm 

dần số lƣợng gia đình đau khổ”1
 ở từng ấp, từng xã. 

Hoạt động của c{c đội mũi công t{c gồm cả an ninh, chính trị, vũ 

trang tuyên truyền, vận động quần chúng, g}y dựng v| móc nối cơ 

sở trong qu}n đội S|i Gòn; nắm địch tình v| phối hợp với c{c lực 

lƣợng trên về hoạt động... 

Để đẩy mạnh hơn nữa công t{c binh vận phối hợp nhịp nh|ng, có 

hiệu quả với c{c hoạt động qu}n sự v| chính trị, từ năm 1970, c{c địa 

phƣơng Nam Bộ đều tăng cƣờng ban binh vận tỉnh; đồng thời tăng 

cƣờng lực lƣợng c{c bộ phận binh vận v| ph{t động to|n d}n l|m 

công t{c binh vận. 

Rõ r|ng với c{c hoạt động đồng bộ trên, phƣơng ch}m chiến 

lƣợc “hai ch}n, ba mũi gi{p công” đƣợc vận dụng tốt hơn, nhuần 

nhuyễn hơn, nên tình hình cuối năm 1970 đã có bƣớc chuyển  

biến kh{. 

Th{ng 10-1970, Trung ƣơng Cục mở Hội nghị lần thứ 10 đề ra 

chủ trƣơng mới chia nhiệm vụ trung t}m chống, ph{ bình định l|m 

hai bƣớc: 

Bƣớc 1: đẩy mạnh hoạt động x}y dựng, ph{t triển lực lƣợng cơ sở 

c{ch mạng ở c{c vùng, tạo điều kiện cho bƣớc đột ph{. Bƣớc n|y thực 

hiện từ cuối năm 1970 đến năm 1971. 

___________ 

1. Những năm đầu thập niên 1970, chính quyền S|i Gòn chủ trƣơng 

bắt lính ồ ạt, khiến số gia đình có ngƣời th}n phải tham gia qu}n đội S|i 

Gòn tăng cao, khiến mối quan hệ trong nội bộ nh}n d}n trở nên phức 

tạp. Ban Binh vận Trung ƣơng Cục đề nghị Chính phủ c{ch mạng l}m 

thời Cộng ho| miền Nam Việt Nam công bố 10 chính s{ch, trong đó có 

Điều 2, x{c định c{c gia đình có ngƣời bị địch bắt lính đều l| nạn nhân 

đau khổ của địch, không gọi b| con l| gia đình binh sĩ nhƣ trƣớc. Chính 

s{ch của c{ch mạng đã thúc đẩy công t{c binh vận l|m tan rã từng mảng 

đơn vị địch. 
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Bƣớc 2: đẩy mạnh hoạt động mở mảng, mở vùng, chuyển thế cho 

phong tr|o nông thôn khi có điều kiện. 

Trung ƣơng Cục chủ trƣơng phải tích cực l|m chuyển biến 

phong tr|o chống, ph{ bình định ở Nam Bộ trong bƣớc 1, chuẩn bị 

cho bƣớc 2. 

Thực tế, đến giữa năm 1971, nhờ t{c động của phong tr|o đô thị, 

qu}n d}n Nam Bộ cơ bản ho|n th|nh bƣớc 1, chuyển dần thế v| lực 

của phong tr|o quần chúng chống, ph{ bình định sang bƣớc 2. 

IV. BƢỚC ĐỘT PHÁ CỦA PHONG TRÀO ĐÔ THỊ (năm 

1970) 

Đầu năm 1970 có hai sự kiện nổi bật kích động phong tr|o đấu 

tranh của c{c tầng lớp nh}n d}n đô thị, đặc biệt của thanh niên, sinh 

viên, học sinh: 

Một là, ng|y 18-3-1970, Mỹ tổ chức cuộc đảo chính ở Campuchia, 

lật đổ Ho|ng th}n Sihanouk, đƣa Lon Nol lên l|m Thủ tƣớng. Lon 

Nol thực hiện chính s{ch t|n bạo t|n s{t Việt kiều sinh sống trên đất 

Chùa Th{p. Cuộc t|n s{t man rợ kéo d|i. Hầu nhƣ ng|y n|o cũng có 

tử thi Việt kiều trôi trên sông Mê Kông. Số Việt kiều còn sống sót 

chạy về biên giới mô tả sự khủng bố kinh ho|ng của lính Lon Nol đối 

với Việt kiều, g}y không khí sôi sục phẫn uất trong đồng b|o c{c giới, 

nhất l| trong thanh niên vùng tạm chiếm, vùng đô thị. 

Hai là, sau khi gi|nh đƣợc quyền chi phối Ban lãnh đạo Tổng 

hội sinh viên, giới sinh viên S|i Gòn đẩy mạnh c{c hoạt động 

chống chính s{ch bắt lính, qu}n sự hóa học đƣờng; chính quyền 

Nguyễn Văn Thiệu đã tiến h|nh đ|n {p quyết liệt, bắt giam Chủ 

tịch Tổng hội sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm v| 38 ngƣời kh{c (ng|y 

11-3-1970). 

Trƣớc tình hình đó, đại diện sinh viên S|i Gòn họp khẩn cấp 

ng|y 19-3-1970, th|nh lập Ủy ban đấu tranh chống đ|n {p sinh viên,  
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học sinh. Ủy ban trở th|nh trung t}m ph{t khởi l|n sóng đấu tranh 

bột ph{t ở đô thị, lôi cuốn nhiều tầng lớp tham gia. 

Ng|y 23-3-1970, hơn 6.000 sinh viên Đại học Y khoa bãi khóa, mở 

m|n cho cuộc tổng bãi khóa của 33.000 sinh viên c{c trƣờng đại học, 

cao đẳng S|i Gòn v| c{c th|nh phố kh{c, chống đ|n {p sinh viên, đòi 

thả Huỳnh Tấn Mẫm v| những ngƣời kh{c. 

Quyết liệt hơn, đêm 24-4-1970 một bộ phận sinh viên, học sinh 

v}y v| chiếm To| Đại sứ Lon Nol ở S|i Gòn (nay l| trụ sở của Hội 

đồng nh}n d}n, Ủy ban nh}n d}n quận 3), anh, chị em chiếm giữ Tòa 

Đại sứ đƣợc c{c mẹ, c{c chị khu vực B|n Cờ, Vƣờn Chuối tiếp tế, giữ 

vững suốt 12 ng|y đêm, với khẩu hiệu trả thù cho đồng b|o Việt kiều 

bị Lon Nol t|n s{t. Khẩu hiệu n|y đƣợc nhiều cảnh s{t S|i Gòn đồng 

tình, nên việc đ|n {p, chiếm lại sứ qu{n Lon Nol của chính quyền S|i 

Gòn phải kéo d|i. 

Đầu th{ng 4-1970, ở S|i Gòn v| to|n miền Nam bùng nổ đợt 

tổng bãi khóa mới của sinh viên, lôi cuốn nhiều giới đồng b|o vùng 

tạm chiếm với khẩu hiệu chính trị cao hơn, lên {n tội {c của Mỹ v| 

chính quyền Nguyễn Văn Thiệu x}m lƣợc Campuchia, t|n s{t Việt 

kiều. Ở thị xã Long Xuyên, phong tr|o chống bắt lính sôi nổi trong 

giới thanh niên, học sinh; trong khi đó, 13.000 quần chúng tổ chức 

truy điệu Việt kiều bị Lon Nol s{t hại. Tại S|i Gòn, bất chấp sự ngăn 

cản của cảnh s{t, đo|n biểu tình kéo đến trƣớc Tòa Đại sứ Mỹ, Nh| 

Quốc hội S|i Gòn, trụ sở Bộ Gi{o dục, Bộ Tƣ ph{p, Tòa {n Qu}n sự, 

đấu tranh đòi thả những sinh viên bị bắt... Những cuộc biểu tình 

ngồi, tuần h|nh, đêm không ngủ, xô x{t chống phong tỏa diễn ra ở 

nhiều nơi từ Đại học Văn khoa, Dƣợc khoa, Nông - L}m - Súc đến 

Đại học x{ Minh Mạng. Từ th{ng 4 đến th{ng 6-1970, cuộc đấu 

tranh ng|y c|ng mở rộng lan ra to|n miền Nam, cuối cùng chính 

quyền Nguyễn Văn Thiệu phải thả Huỳnh Tấn Mẫm v| c{c sinh 

viên bị bắt (ng|y 13-6-1970). 

Cùng với phong tr|o sinh viên, phong tr|o học sinh của c{c 

trƣờng trung học S|i Gòn đã phối hợp chặt chẽ, tạo khí thế liên  
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ho|n giữa c{c trƣờng đại học, cao đẳng v| trung học. Th{ng 4-1970, 

đại diện 24 trƣờng trung học S|i Gòn họp bầu Lê Văn Nuôi l|m Chủ 

tịch Tổng đo|n học sinh S|i Gòn. Từ đó, phong tr|o học sinh tiến bộ 

gi|nh đƣợc quyền chi phối ho|n to|n bộ phận lãnh đạo Tổng đo|n 

học sinh, thúc đẩy mạnh thế đấu tranh của c{c giới m| thanh niên, 

học sinh, sinh viên l| ngòi ph{o đột ph{. 

Ng|y 12-4-1970, tổ chức cuộc hội thảo tại Trƣờng Quốc gia }m 

nhạc S|i Gòn về chống văn hóa thực d}n mới, đề cao văn hóa truyền 

thống. Dịp n|y nhiều cuộc nói chuyện, diễn thuyết về c{c đề t|i 

chống chiến tranh, chống văn hóa độc hại cũng đƣợc tổ chức, thu hút 

nhiều lực lƣợng trí thức, học sinh, sinh viên tham gia. 

Ng|y 13-4-1970, Đại hội sinh viên liên viện Đại học Huế, Đ| Lạt, 

S|i Gòn, Cần Thơ do Hội đồng Liên khoa Vạn Hạnh tổ chức họp tại 

S|i Gòn. Trong ng|y đại hội diễn ra, b|i h{t “Những ng|y Đại hội 

đấu tranh” do Tôn Thất Lập s{ng t{c g}y niềm phấn khích mạnh mẽ 

trong giới sinh viên học sinh. Hội sinh viên dịp n|y xuất bản tập nhạc 

“Hát cho đồng bào tôi nghe” gồm 32 b|i h{t, do c{c nhạc sĩ sinh viên 

s{ng t{c, khơi dậy tinh thần tranh đấu sục sôi, chỉ trong 5 ng|y đã 

b{n hết 2.000 tập b|i h{t. 

Đặc biệt, thời kỳ n|y đã xuất hiện nhiều tổ chức của c{c giới 

quần chúng đấu tranh cho c{c mục tiêu d}n sinh, d}n chủ, kể cả c{c 

mục tiêu chính trị - xã hội... Mỗi tổ chức đều có ban điều h|nh hoạt 

động công khai, nhƣ: Phong tr|o phụ nữ đòi quyền sống, Ủy ban 

nh}n d}n đòi quyền sống, Ủy ban nh}n d}n tranh thủ hòa bình, 

Phong tr|o chống chiến tranh, chống tổng động viên, Nghiệp đo|n 

36 chợ đô th|nh... 

Th{ng 7-1970, 15 đo|n thể phụ nữ S|i Gòn m| nòng cốt l| Hội 

Bảo vệ nh}n phẩm v| quyền lợi phụ nữ, Hội Phụ nữ Việt Nam, 

Gi{o hội khất sĩ nữ giới Việt Nam, Liên đo|n Phụ nữ Phật tử, 

Đo|n nữ Phật tử Long Hoa, Nghiệp đo|n 36 chợ đô th|nh... đã 

họp hội thảo với chủ đề: “Nỗi đau khổ của Phụ nữ Việt Nam trong  
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cuộc sống hiện tại”. Kết thúc hội thảo, Ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống 

đƣợc th|nh lập. Ủy ban ra tuyên ngôn 4 điểm về nguyện vọng hòa 

bình, về quyền sống của phụ nữ. Sau đó Ủy ban cải biến th|nh Phong 

tr|o Phụ nữ Việt Nam đòi quyền sống, do b| Luật sƣ Ngô B{ Th|nh 

(nhũ danh Phạm Thị Thanh V}n) l|m Chủ tịch, Ni sƣ trƣởng Huỳnh 

Liên trong Hội đồng Cố vấn... 

Trong giới thƣơng phế binh, - những binh sĩ qu}n đội S|i Gòn bị 

thƣơng tật, ra khỏi qu}n ngũ, thất nghiệp l| tầng lớp cùng cực của xã 

hội - đã dấy lên phong tr|o đòi quyền sống, tìm đất cắm dùi1. Ng|y 

25-4-1970 họ kéo đến Nh| Quốc hội S|i Gòn (Nh| h{t Th|nh phố hiện 

nay) đấu tranh, xô x{t dữ dội với cảnh s{t S|i Gòn. 

Để xoa dịu phong tr|o đấu tranh, nhất l| phong tr|o thanh niên, 

học sinh, sinh viên, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ra sắc lệnh công 

nhận Tổng hội sinh viên l| một tổ chức hợp ph{p của học sinh, sinh 

viên miền Nam, nhƣng đồng thời lại đẩy sinh viên về trụ sở kh{c ở 

đƣờng Hồng B|ng Quận 5 xa trung t}m th|nh phố để chúng chiếm 

lại trụ sở ở trung t}m th|nh phố số 4 Duy T}n (trƣớc đó Tổng hội 

sinh viên đã chính thức ra mắt ng|y 30-4-1967 tại trụ sở số 4 Duy T}n, 

nay l| số 4 Phạm Ngọc Thạch). 

Cuối th{ng 4-1970, lực lƣợng thanh niên, sinh viên, học sinh 

S|i Gòn đã tổ chức đêm văn nghệ “Năm châu đấu tranh cho hòa 

bình” tại số 240 đƣờng Công Lý (nay l| đƣờng Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa), có cả thanh niên, sinh viên quốc tế tham dự. Những b|i 

h{t thể hiện ý nguyện hòa bình của Việt Nam v| thế giới hòa 

quyện nhau, thanh niên Việt Nam v| thanh niên thế giới tay nắm 

tay cùng h{t v| nhảy, tỏ tình đo|n kết phấn đấu cho hòa bình 

Việt Nam. Sinh viên, học sinh S|i Gòn tặng sinh viên quốc tế l{ cờ  

___________ 

1. Thƣơng phế binh qu}n S|i Gòn tỏa đi khắp nơi trong th|nh phố, 

cắm lều, cất nh| ở, bất chấp luật lệ của chính quyền S|i Gòn, phong tr|o n|y 

đƣợc gọi l| Thƣơng phế binh “tìm đất cắm dùi”. 
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xanh thêu chim bồ c}u hòa bình. Sinh viên Mỹ tham dự đã rút thẻ 

qu}n dịch ch}m lửa đốt v| đạp dƣới gót giầy để b|y tỏ tinh thần 

phản chiến. 

Tiếp theo đó l| nhiều đêm lửa trại với nhiều ý nghĩa kh{c nhau, 

nhƣ “Đêm văn nghệ xung kích”, “Đêm đốt lửa căm thù”, “Đốt lửa 

lên để nhận mặt kẻ thù”, “Đốt lửa lên để nung nấu chí căm thù”, 

“Đốt lửa lên soi s{ng niềm tin hy vọng, để s{t c{nh đấu tranh”... Từ 

th{ng 5-1970 đến th{ng 10-1970 có đến 24 đêm biểu diễn văn nghệ, 27 

buổi văn nghệ xung kích, 26 cuộc cắm trại,... lập 47 tờ b{o sinh viên, 

66 tập san học sinh... B|i h{t Dậy mà đi l| b|i h{t đƣợc s{ng t{c v|o 

thời kỳ n|y, đã có sức thôi thúc mạnh mẽ phong tr|o thanh niên 

vùng đô thị. 

Phong tr|o lên đến cao điểm v|o ng|y 11-7-1970 với cuộc Đại hội 

học sinh, sinh viên thế giới gồm đại biểu của sinh viên phản chiến c{c 

nƣớc Mỹ, Úc, T}n T}y Lan, Nhật, Việt Nam họp tại trƣờng Đại học 

Nông L}m Súc (S|i Gòn). Sau Đại hội, to|n thể đại biểu xuống đƣờng 

tuần h|nh đến Tòa Đại sứ Mỹ, khiêng theo một quan t|i tƣợng trƣng 

cho tinh thần phản chiến, chống Lon Nol, chống Mỹ t|n s{t ngƣời vô 

tội với khẩu hiệu “Căm hờn lại giục căm hờn. M{u kêu trả m{u đầu 

van trả đầu”1, “Hòa bình tức khắc”, “Đế quốc Mỹ rút khỏi miền Nam 

Việt Nam”. Ng|y 25-7-1970, hai gi{o sƣ trung học ngƣời Ph{p l| Jean 

Pierre Debris v| André Menras đã công khai phất cao l{ cờ Mặt trận 

d}n tộc giải phóng, treo cờ Mặt trận v| rải truyền đơn từ tƣợng đ|i 

Thủy qu}n lục chiến cao 9 m ngay trƣớc Nh| Quốc hội S|i Gòn2, ủng 

hộ Mặt trận d}n tộc giải phóng, phản đối Mỹ v| chính quyền S|i 

Gòn. H|nh động dũng cảm n|y đã g}y dƣ luận rộng rãi tại S|i Gòn, ở 

Mỹ v| nƣớc ngo|i.  

___________ 

1. Sinh viên lấy hẳn c}u thơ của Tố Hữu l|m khẩu hiệu công khai. 

2. Jean Pierre Debris v| André Menras bị chính quyền S|i Gòn bắt 

giam, đến cuối năm 1972 mới đƣợc trả tự do v| trục xuất về Ph{p. Trong tù 

c{c ông đƣợc bạn tù đặt tên l| Quyết Chiến v| Quyết Thắng. 
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Sự ph{t hiện “Chuồng Cọp” của nh| b{o Don Luce1
 v|o thời gian 

n|y đã g}y chấn động lớn cả trong nƣớc v| trên thế giới về chế độ 

giam giữ v| h|nh hạ tù nh}n một c{ch vô cùng t|n độc. H|ng loạt 

bản tƣờng trình về nh| tù Côn Đảo, tình hình ở c{c nh| tù T}n Hiệp, 

Thủ Đức, Chí Hòa... cũng đƣợc phơi b|y ra trƣớc công luận. Từ đó đã 

hình th|nh nhiều tổ chức giúp đỡ tù nh}n nhƣ “Hội những ngƣời 

bạn tù”, “Ban liên lạc th}n nh}n tù”. Ng|y 25-10-1970, đại diện c{c 

giới đã họp ở trụ sở b{o Đối Diện, th|nh lập “Ủy ban đòi cải thiện chế 

độ lao tù miền Nam Việt Nam” (gọi tắt l| “Ủy ban lao tù”) do linh 

mục Ch}n Tín l|m Chủ tịch. Tuyên ngôn ra mắt của “Ủy ban lao tù” 

đã tố c{o tính chất bất hợp lý, vô nh}n đạo trong việc bắt bớ, giam 

cầm v| đối xử với tù nh}n v| đòi phải trả tự do cho những ngƣời bị 

bắt sai tr{i... Ủy ban lao tù còn ra bản tin b{n nguyệt v| nội san Lao tù 

để phản {nh kịp thời tin tức liên quan đến đời sống tù nh}n ở c{c trại 

giam của chính quyền S|i Gòn. 

Hoạt động vũ trang của biệt động th|nh cũng tăng dần: ng|y 

20-1-1970, Đội biệt động N10 do Trần Thị Mai phụ tr{ch, dùng lựu 

đạn diệt 70 tên Mỹ ở rạp Đại Nam (đƣờng Trần Hƣng Đạo, quận 1, 

Th|nh phố Hồ Chí Minh). Ng|y 7-2-1970, cũng nhóm Trần Thị Mai 

đã dùng lựu đạn diệt 12 {c ôn ở trụ sở tề Phú Nhuận. Ng|y 14-3,   

___________ 

1. V|o th{ng 6-1970, một Ủy ban điều tra của Hạ Nghị viện Mỹ đến S|i 

Gòn để điều tra về c{c khoản viện trợ Mỹ cho Nam Việt Nam. Cùng thời 

điểm đó, bản tƣờng trình của 5 sinh viên, học sinh: Cao Nguyên Lợi, Nguyễn 

Thanh Tòng, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Long, Nguyễn Minh Trí về địa 

ngục “Chuồng Cọp Côn Đảo” m| họ đã trải qua, đã đƣợc đọc trƣớc Liên Ủy 

ban Nội vụ - Tƣ ph{p định chế - X}y dựng nông thôn của Hạ Nghị viện S|i 

Gòn, phiên họp ng|y 19-6-1970... Nh| b{o Don Luce đã đƣợc c{c sinh viên, 

học sinh n|y chỉ dẫn sơ đồ Chuồng Cọp Côn Đảo... v| hiến kế để Don Luce 

đƣa 2 nghị sĩ Mỹ đến xem Chuồng Cọp, mặc dù chính quyền S|i Gòn hết sức 

che giấu (Xem: Ban Chấp h|nh Đảng bộ tỉnh B| Rịa - Vũng T|u: Nhà tù Côn 

Đảo (1862-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2001, tr. 630). 
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nhóm dùng thuốc nổ tiến công một kh{ch sạn đƣờng Nguyễn Huệ 

diệt nhiều tên Mỹ. Đội biệt động N13 do Đo|n Thị [nh Nguyệt phụ 

tr{ch đã dùng thuốc nổ tiến công Tòa H|nh chính quận 3 (th{ng 1-

1970), Tòa H|nh chính Gia Định (th{ng 8-1970). 

Th{ng 1-1970 lực lƣợng trinh s{t vũ trang B5 của Ban An ninh T4 

diệt 23 cảnh s{t S|i Gòn ở Tổng nha Cảnh s{t (th{ng 2-1970), sau đó 

bồi thêm một trận th{ng 6-1970 diệt 18 cảnh s{t S|i Gòn cũng tại 

đ}y. Đo|n B5 đã liên tục tiến công cảnh s{t dã chiến ở trại Amai 

(th{ng 4-1971) diệt 20 cảnh s{t S|i Gòn, tiến công bót H|ng Keo 

(th{ng 4-1971) diệt 25 cảnh s{t, diệt Chủ tịch Phong tr|o quốc gia cấp 

tiến chống ph{ c{ch mạng Nguyễn Văn Bông (ng|y 10-11-1971). 

Những hoạt động vũ trang biệt động trên đã có ảnh hƣởng 

chính trị quan trọng, l|m cho dƣ luận trong v| ngo|i nƣớc thấy lực 

lƣợng vũ trang c{ch mạng vẫn hiện diện trong lòng đô thị, s|o huyệt 

của chế độ S|i Gòn chứ không phải nhƣ Nguyễn Văn Thiệu nói “Việt 

cộng đã bị đẩy lùi ra ngo|i biên giới”. 

Nhƣ vậy, trong khi chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến tranh có 

g}y nhiều khó khăn, đặc biệt vùng nông thôn bị lấn chiếm t|n 

ph{, cƣớp bóc nặng nề, phong tr|o đô thị lại ph{t triển rộng về quy 

mô v| yêu s{ch đấu tranh, từ d}n sinh, d}n chủ, chống qu}n sự hóa 

học đƣờng, đòi tự trị đại học n}ng lên th|nh khẩu hiệu chính trị, 

đòi chấm dứt chiến tranh, đòi qu}n Mỹ rút về nƣớc, đòi Nguyễn Văn 

Thiệu - Trần Văn Hƣơng từ chức... Địa b|n S|i Gòn - Gia Định luôn 

l| trung t}m của c{c cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng c{c 

giới, thu hút rất đông những nh}n sĩ, trí thức, nh| b{o, nh| văn có 

lòng yêu nƣớc, chống Mỹ x}m lƣợc, chính quyền Thiệu - Kỳ - Hƣơng 

độc t|i ph{txít. 

Tại Hội nghị Paris về Việt Nam, bốn bên rồi hai bên (sau Hiệp 

định Paris đƣợc ký kết), cuộc đấu tranh gay gắt trên b|n thƣơng 

lƣợng gắn chặt với cuộc đấu tranh dƣ luận ngo|i Hội nghị. B{o 

chí đối lập, tƣ liệu xuất bản công khai tại S|i Gòn l| một vũ khí 

sắc bén chống Mỹ v| chính quyền S|i Gòn tại chỗ đã đƣợc bí mật  
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gửi sang Paris không hề gi{n đoạn, đã hỗ trợ đắc lực cho hai đo|n Việt 

Nam D}n chủ Cộng hòa v| Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng 

hòa miền Nam Việt Nam, đặc biệt cho đo|n Chính phủ c{ch mạng 

l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Bộ trƣởng Nguyễn Thị 

Bình, rồi Gi{o sƣ Nguyễn Văn Hiếu l|m Trƣởng đo|n, tố c{o Chính 

quyền Nguyễn Văn Thiệu đƣợc Chính quyền Nixon bao che, tiếp 

sức ph{ hoại Hiệp định Paris về Việt Nam1. 

V. PHỐI HỢP CÁC MẶT TRẬN TĂNG CƢỜNG THỰC LỰC, 

CHUẨN BỊ CHO CAO TRÀO CHỐNG, PHÁ BÌNH ĐỊNH 

NÔNG THÔN (năm 1971) 

1. Phối hợp chiến trƣờng Đông Dƣơng chiến đấu chống đế 

quốc Mỹ 

 

 

TRẦN NAM TRUNG 
Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng Chính phủ cách 

mạng lâm thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam 

(1969-1975) 

Từ giữa năm 1970, chiến tranh 

x}m lƣợc của Mỹ tiếp tục diễn ra 

{c liệt trên to|n cõi Đông Dƣơng. 

Đầu năm 1971, phía địch có 

280.000 qu}n Mỹ, 695.000 qu}n 

S|i Gòn, 120.000 qu}n Phnôm 

Pênh, 60.000 qu}n Viêng Chăn v| 

một số lính Th{i Lan, Úc, Nam 

H|n... tổng cộng khoảng hơn 

1.135.000 qu}n c{c loại. Cùng lúc 

chúng mở ba hƣớng tiến công 

chiến lƣợc bằng ba cuộc h|nh 

qu}n lớn: h|nh qu}n Lam Sơn 719 

___________ 

1. Một đƣờng d}y do Trần Thị Ngọc Sƣơng đang công t{c tại Bƣu 

điện S|i Gòn tổ chức theo sự chỉ đạo của Trần Bạch Đằng (Chung một 

bóng cờ, Sđd, tr. 620); một đƣờng d}y của linh mục yêu nƣớc Nguyễn Đình 

Thi, “Hội Huynh đệ Việt Nam”; một đƣờng d}y qua d}n biểu đối lập 

Ngô Công Đức hoạt động ở hải ngoại. 
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(ở Đƣờng 9 - Nam L|o), h|nh qu}n Toàn Thắng 1/71 (ở miền Đông 

Nam Bộ - Đông Bắc Campuchia), Quang Trung 4 (ở Bắc T}y Nguyên - 

khu vực ba biên giới). 

Cuộc h|nh qu}n Lam Sơn 719 (Đƣờng 9 - Nam L|o) l| quan 

trọng nhất, l| thử th{ch có ý nghĩa quyết định đối với chiến lƣợc Việt 

Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Có 42.000 qu}n (gồm 33.000 qu}n 

S|i Gòn v| 9.000 qu}n Mỹ) đƣợc huy động v|o chiến dịch n|y v| 

trong qu{ trình thực hiện chúng còn huy động thêm, đạt tới con số 

55.000 qu}n (tức qu}n số tƣơng đƣơng từ 4 đến 5 sƣ đo|n). Phần 

lớn c{c lực lƣợng tham gia l| đơn vị thiện chiến thuộc lực lƣợng dự 

bị chiến lƣợc v| chủ lực cơ động của qu}n đội S|i Gòn. 

Phía lực lƣợng qu}n Giải phóng gồm có Binh đo|n 70 (3 Sƣ 

đo|n 308, 304, 320), Sƣ đo|n 324, Sƣ đo|n 2, lực lƣợng vũ trang B5 

(Đƣờng 9 - Bắc Quảng Trị), B4 (Qu}n khu Trị Thiên), Đo|n 559, 4 

trung đo|n ph{o binh, 4 trung đo|n cao xạ, 3 trung đo|n công 

binh, 3 tiểu đo|n xe tăng, một số tiểu đo|n đặc công của Bộ. 

Sau 43 ng|y chiến dịch (từ ng|y 9-2-1971 đến 23-3-1971), qu}n 

giải phóng đ{nh bại cuộc h|nh qu}n Lam Sơn 719. Có 21.102 qu}n S|i 

Gòn bị loại khỏi vòng chiến đấu, 1.142 bị bắt, nhiều đơn vị lớn bị xo{ 

sổ. Viên Đại t{ Nguyễn Văn Thọ chỉ huy Lữ đo|n 3 dù bị bắt sống. 

Phía qu}n Giải phóng có 2.163 ngƣời hy sinh v| 6.176 ngƣời bị 

thƣơng1. 

Cùng với cuộc h|nh qu}n Lam Sơn 719, ở miền Đông Nam Bộ v| 

Đông Bắc Campuchia, qu}n S|i Gòn mở cuộc h|nh qu}n Toàn thắng 

1/71, đƣợc coi l| cuộc h|nh qu}n lớn thứ hai trong số c{c cuộc h|nh 

qu}n đ{nh ra vòng ngo|i, thực hiện Đông Dƣơng ho{ chiến tranh. 

___________ 

1. Xem: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Qu}n sự Việt Nam: Lịch sử 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VI, tr.276. B{o c{o lúc đó: 

21.102 tên bị loại, 1.142 bị bắt sống, xóa sổ: Lữ đo|n dù 3, Thiết gi{p 17, 

Trung đo|n 1/71; Liên đo|n 1 biệt động qu}n bị thiệt hại nặng, bắn rơi v| 

ph{ hủy 556 m{y bay (có 505 trực thăng)... 
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Qu}n đội S|i Gòn sử dụng 9 chiến đo|n (23.000 qu}n) cùng với 22 

tiểu đo|n qu}n Lon Nol, nhằm bao v}y, tiêu diệt một bộ phận lực 

lƣợng chủ lực giải phóng, ph{ hủy căn cứ, kho t|ng của c{ch mạng 

ở miền Đông Nam Bộ v| Đông Bắc Campuchia, giải tỏa đƣờng 7, lập 

tuyến ngăn chặn ở Đông v| Đông - Bắc Campuchia. 

Qu}n Giải phóng sử dụng hầu hết lực lƣợng chủ lực Miền gồm 

3 sƣ đo|n bộ binh (5, 7, 9), 1 sƣ đo|n ph{o binh, c{c đơn vị đặc 

công, công binh, thông tin, vận tải, phối hợp với lực lƣợng tại chỗ. 

Trên hƣớng đƣờng 7 - Kompong Cham, lực lƣợng giải phóng chặn 

đ{nh v| tiêu diệt c{nh qu}n chủ yếu của qu}n S|i Gòn - qu}n Lon 

Nol ở khu vực Đầm Be, Sơ Lông. Trên hƣớng đƣờng 13, c{c lực 

lƣợng vũ trang giải phóng phối hợp nhau quyết liệt phản công; một 

bộ phận chủ lực khu Trung Nam Bộ lên phối hợp t{c chiến trên 

đƣờng số 1. 

Sau gần 4 th{ng chiến dịch (từ 4-2-1971 đến 31-5-1971), lực lƣợng 

vũ trang giải phóng ở miền Đông Nam Bộ đã cùng lực lƣợng bạn đ{nh 

bại cuộc h|nh qu}n Toàn thắng 1/71 đ{nh v|o vùng Đông Bắc 

Campuchia, diệt nhiều đơn vị, loại khỏi vòng chiến đấu h|ng ng|n 

tên, thu nhiều vũ khí phƣơng tiện chiến tranh, kết thúc thắng lợi chiến 

dịch phản công ở vùng Đông Bắc Campuchia. 

Cùng với chiến thắng Đƣờng 9 - Nam L|o v| chiến thắng Đông 

Bắc Campuchia, qu}n v| d}n c{ch mạng ở T}y Nguyên v| vùng ba 

biên giới cũng đ{nh bại cuộc h|nh qu}n Quang Trung 4 của đối 

phƣơng (từ 27-2-1971 đến cuối th{ng 5-1971). 

Mỹ mở rộng chiến tranh ra to|n cõi Đông Dƣơng, tập trung 

mở gần nhƣ đồng thời 3 cuộc h|nh qu}n chiến lƣợc trong thời 

gian ngắn (trong mùa khô 1971), nhằm tạo thế v| lực mới cho việc 

thực hiện Việt Nam ho{ chiến tranh v| Đông Dƣơng ho{ chiến 

tranh. Tuy nhiên, Mỹ v| qu}n S|i Gòn cùng c{c lực lƣợng th}n Mỹ 

ở L|o, Campuchia đều bị tổn thất nặng nề v| không thực hiện đƣợc 

bất cứ mục tiêu n|o đề ra. 

Trong mùa mƣa năm 1971, lực lƣợng vũ trang giải phóng cùng lực 

lƣợng vũ trang bạn tiếp tục mở c{c chiến dịch phản công đ{nh  
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bại c{c cuộc h|nh qu}n kh{c của qu}n đội S|i Gòn trên chiến trƣờng 

L|o, Campuchia. Ng|y 25-10-1971, địch mở cuộc h|nh qu}n Chenla II 

ở khu vực Đƣờng 6 - Kompong Thom với lực lƣợng 15 lữ đo|n qu}n 

Lon Nol, sau tăng cao nhất đến 74 tiểu đo|n bộ binh, ph{o binh, xe 

bọc thép, t|u chiến... Sƣ đo|n 9 bộ binh v| một số trung đo|n chủ lực 

Miền, qu}n Giải phóng cùng với bạn mở chiến dịch phản công, mở 

hơn 20 km trên đƣờng số 6, diệt 10.000 qu}n Lon Nol ở căn cứ Rùm 

Luông, xóa sổ Lữ đo|n 46..., chia cắt v| truy kích chúng, giải phóng 

một vùng rộng lớn ở Rùm Luông - Kompong Thom, đ{nh bại ho|n 

to|n cuộc h|nh qu}n Chenla II của Mỹ - Lon Nol. 

Trong qu{ trình chiến sự nổ ra năm 1971, qu}n v| d}n Nam Bộ 

đã đẩy mạnh hoạt động phối hợp chiến trƣờng để chia lửa với c{c 

nơi, căng kéo qu}n địch v| giam ch}n một phần qu}n của chúng 

ở Nam Bộ. Ngƣợc lại, thắng lợi của lực lƣợng giải phóng v| lực 

lƣợng bạn ở c{c nơi đã cổ vũ v| tạo điều kiện cho Nam Bộ đẩy mạnh 

phong tr|o chống ph{ bình định ở nông thôn, ph{t triển đấu tranh 

chính trị ở đô thị, tích cực x}y dựng lực lƣợng chính trị v| vũ trang, 

khôi phục lại thế v| lực của chiến tranh nh}n d}n, từng bƣớc đƣa 

c{ch mạng ra khỏi tình thế khó khăn. 

Tuy nhiên, do tình hình từng chiến trƣờng kh{c nhau nên việc 

khôi phục thế v| lực của phong tr|o ở từng địa phƣơng cũng có 

mức kh{c nhau. 

Ở miền Đông, qu}n Mỹ - S|i Gòn tăng cƣờng đ{nh ph{ mạnh 

bằng bom ph{o, g}y cho c{ch mạng nhiều tổn thất (năm 1971, 

Ph}n khu B| Rịa hy sinh hơn 900 c{n bộ, chiến sĩ); nhƣng do Mỹ 

v| chính quyền Thiệu phải điều qu}n cho c{c hoạt động ở 

Campuchia v| c{c chiến trƣờng vùng ngo|i, nên lực lƣợng qu}n 

giải phóng lợi dụng những sơ hở trong bố trí lực lƣợng của địch để 

khôi phục v| đẩy mạnh hoạt động vũ trang v| phong tr|o quần 

chúng ở nhiều nơi. 

Để phù hợp với tình hình mới, Trung ƣơng Cục v| Bộ Chỉ huy 

Miền tiến h|nh điều chỉnh lại một số địa b|n nhằm tập trung sự 
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chỉ đạo v| tăng cƣờng x}y dựng thực lực, th|nh lập Ph}n khu B| Rịa, 

Ph}n khu Bình Phƣớc. 

Cuối năm 1971, hầu hết c{c địa phƣơng miền Đông Nam Bộ 

đều đã khôi phục cơ bản thế v| lực của phong tr|o chiến tranh 

nh}n d}n (to|n Ph}n khu B| Rịa có 78/84 xã có chi bộ đảng, to|n 

Ph}n khu có 260 chi bộ đảng với 2.606 đảng viên, chỉ còn 1 xã 

trắng l| Bình Giã1). 

C{c sƣ đo|n v| trung đo|n chủ lực Miền vừa phối hợp cùng 

bạn đ{nh qu}n Lon Nol v| qu}n S|i Gòn trên chiến trƣờng 

Campuchia, vừa tích cực hoạt động ở c{c tỉnh miền Đông Nam Bộ, 

nhất l| tuyến biên giới. Th{ng 12-1971, c{c Sƣ đo|n 5, 7 chủ lực 

Miền đ{nh lui c{c cuộc h|nh qu}n c|n quét của qu}n S|i Gòn ở khu 

vực Đầm Be, khiến chúng sau đó phải bỏ hẳn tuyến phòng thủ phía 

bắc biên giới Việt Nam - Campuchia, co về phòng ngự ở phía nam 

biên giới thuộc T}y Ninh. 

2. Từng bƣớc xây dựng và củng cố lực lƣợng ở nông thôn, 

phá chƣơng trình bình định mới của Mỹ - chính quyền Sài Gòn 

Năm 1971, chƣơng trình bình định mới của chính quyền S|i 

Gòn đƣợc triển khai với tên gọi “Cộng đồng tự vệ v| cộng đồng 

ph{t triển địa phƣơng” với phƣơng ch}m “Tự phòng, tự quản, tự 

túc”; mục tiêu chính l|: ph{t triển lực lƣợng phòng vệ d}n sự lên 

4.000.000 ngƣời; lập một hệ thống thông tin đại chúng để đẩy 

mạnh chiến tranh t}m lý v| nắm bắt tình hình cơ sở lực lƣợng c{ch 

mạng. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố đã loại trừ đƣợc 

14.000 ngƣời ở hạ tầng cơ sở c{ch mạng. Ở vùng trọng điểm đồng 

bằng sông Cửu Long v| vùng ven S|i Gòn, chính quyền S|i Gòn 

đề ra mục tiêu phải có 95% xã ấp A, B; diệt 4.000 ngƣời ở hạ 

___________ 

1. Xem: Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ miền Đông 

Nam Bộ: Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam Bộ lãnh đạo kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2003, 

tr.443. 
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tầng cơ sở c{ch mạng v| l|m tê liệt 5.000 - 6.000 ngƣời kh{c (lấy An 

Giang v| Gò Công l|m thí điểm)... 

Với kế hoạch “cộng đồng tự vệ - cộng đồng ph{t triển”, chính 

quyền S|i Gòn hy vọng từng bƣớc ho|n th|nh công cuộc bình định 

nông thôn, tiến tới ho|n th|nh chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến tranh. 

Theo t|i liệu của chính quyền S|i Gòn, đến ng|y 15-7-1971, 

chúng kiểm so{t v| củng cố đƣợc 2.162 xã (chiếm 97%) 10.410 ấp 

(chiếm 98%); đến cuối năm 1971 chỉ còn 37 ấp với 25.000 d}n l| 

chƣa ho|n to|n kiểm so{t1. Cũng theo t|i liệu n|y, chính quyền S|i 

Gòn tổ chức đội ngũ nh}n d}n tự vệ gồm 4.405.133 ngƣời, trong 

đó có 1.387.670 nh}n d}n tự vệ chiến đấu gồm 635.231 nòng cốt (trang 

bị 588.269 vũ khí), thiết lập 2.103 cuộc cảnh s{t xã trên tổng số 2.162 

xã đã kiểm kê. Với kết quả gi|nh d}n, chiếm đất nhƣ vậy Mỹ v| 

chính quyền S|i Gòn hy vọng công cuộc bình định đạt kết quả trong 

thực tế sẽ có khả năng đƣa Việt Nam ho{ chiến tranh đến thắng lợi... 

Cuộc đấu tranh chống ph{ bình định giai đoạn n|y diễn ra 

giằng co quyết liệt. Yêu cầu của c{ch mạng l| trong năm 1971 

phải tạo ra đƣợc một thế tiến công chiến lƣợc đồng loạt trên c{c 

chiến trƣờng, nhất l| trên chiến trƣờng đồng bằng sông Cửu Long v| 

xung quanh S|i Gòn, đặt cơ sở để tiến lên mở mảng, mở vùng trong 

bƣớc tiếp theo. Chủ trƣơng của Trung ƣơng Cục lúc n|y l| phải 

nắm lấy thời cơ khi qu}n chủ lực địch bị ph}n t{n ra phía ngo|i, 

“đẩy mạnh tấn công v| nổi dậy, đập tan kế hoạch bình định của 

địch”2, hƣớng trọng điểm nhằm v|o đồng bằng Nam Bộ, vùng xung 

quanh S|i Gòn v| biên giới Việt Nam - Campuchia. 

Thực hiện chủ trƣơng n|y, từ đầu năm 1971, c{c tỉnh Nam Bộ, 

nhất l| đồng bằng sông Cửu Long, ph{t triển mạnh phong tr|o 

___________ 

1. Kết quả công cuộc bình định phát triển (1967-1971), T|i liệu của chính 

quyền S|i Gòn, tr.23. Số liệu n|y khó kiểm chứng; có thể chỉ l| b{o c{o t}ng 

công của cấp dƣới với chính quyền cấp trên của chế độ S|i Gòn. 

2. Điện số 332 của Bộ Chính trị gửi Trung ƣơng Cục, Qu}n ủy Miền 

ng|y 9-2-1971 (Văn kiện Đảng Toàn tập, t.32, tr. 267). 
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chống ph{ bình định theo phƣơng thức tiến công v| nổi dậy kết 

hợp binh vận, chống c|n quét, diệt {c, ph{ kềm. 

Ở Đông Nam Bộ, lực lƣợng vũ trang T}y Ninh vận dụng phƣơng 

thức đấu tranh hai ch}n, ba mũi, mở c{c đợt hoạt động qu}n sự 

nhằm v|o lực lƣợng qu}n S|i Gòn đang nống ra c{c vùng gi{p ranh, 

đồng thời tiến công v|o c{c huyện lỵ, hỗ trợ cho quần chúng đấu 

tranh chính trị; chiến tranh du kích đƣợc phục hồi ở c{c vùng ven 

Trảng B|ng, Gò Dầu, Thiện Ngôn, Bến Cầu... 

Tại Ph}n khu B| Rịa, lực lƣợng giải phóng củng cố v| ph{t 

triển cơ sở nội tuyến, c|i cắm nhiều ngƣời của c{ch mạng v|o c{c tổ 

chức chính quyền v| qu}n đội địch, giải phóng h|ng loạt sở, đồn 

điền ở Long Kh{nh, củng cố v| mở rộng c{c căn cứ c{ch mạng 

trong vùng. 

Tại Ph}n khu Bình Phƣớc v| khu vực ngoại vi S|i Gòn - Gia 

Định, lực lƣợng c{ch mạng hoạt động ph{ lỏng, ph{ rã thế kềm kẹp 

trên diện rộng, x}y dựng lực lƣợng chính trị v| lực lƣợng vũ trang 

giải phóng ở cơ sở, hình th|nh nhiều lõm chính trị ở ven c{c quốc lộ, 

thị trấn, thị xã. Trung đo|n 268 v| Trung đo|n Quyết thắng của 

S|i Gòn - Gia Định đƣợc thu gọn th|nh c{c tiểu đo|n đƣa về hoạt 

động ở c{c vùng Củ Chi, Trảng B|ng, Gò Vấp, Hóc Môn hỗ trợ cho 

phong tr|o chống ph{ bình định ở đ}y. 

Ở Trung Nam Bộ, c{c tiểu đo|n chủ lực Khu tập kích c{c vị trí 

đối phƣơng ở nhiều nơi, tạo điều kiện cho bộ đội c{c tỉnh v| du 

kích xã tiến công bao v}y đồn bót, hỗ trợ cho quần chúng đấu 

tranh chính trị v| binh vận ph{ kềm kẹp. Tại Long An, qu}n S|i 

Gòn ra sức x}y dựng v| củng cố hệ thống đồn, bót (từ 360 đồn 

năm 1969 lên 596 đồn năm 1971), nhƣng lực lƣợng giải phóng địa 

phƣơng vẫn đẩy mạnh hoạt động của c{c đội cơ động Khu, tỉnh 

b{m trụ địa b|n, b{m d}n, luồn s}u th}m nhập từng nh|, từng 

ngƣời để x}y dựng cơ sở quần chúng c{ch mạng. Ở Mỹ Tho, 

phong tr|o du kích chiến tranh đƣợc phục hồi; to|n tỉnh giải 

phóng 87 ấp với 67.000 d}n. Tại Bến Tre, c{c đội vũ trang công  
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t{c v| c{n bộ tỉnh thực hiện “ba b{m” ở trọng điểm Mỏ C|y, 

Giồng Trôm mở rộng hoạt động g}y dựng cơ sở; đến cuối năm 

1971, to|n tỉnh có 115 xã khôi phục cơ sở c{ch mạng. Tại Kiến 

Phong, Gò Công, lực lƣợng giải phóng cũng tập trung v|o công t{c 

g}y dựng cơ sở, g}y dựng lõm qu}n sự v| lõm chính trị, phục hồi 

phong tr|o du kích chiến tranh... 

Ở Tây Nam Bộ, qu}n S|i Gòn liên tiếp mở c{c cuộc h|nh qu}n 

lấn chiếm vùng căn cứ kh{ng chiến, thực hiện “Nhổ cỏ U Minh”. 

C{c đơn vị chủ lực khu T}y Nam Bộ ph}n t{n hoạt động nhỏ lẻ, 

phối hợp với lực lƣợng địa phƣơng c{c tỉnh đ{nh phục kích tiêu 

hao địch, g}y cho chúng nhiều thiệt hại, từng bƣớc gi|nh v| giữ 

thế chủ động, tạo ra thế v| lực mới để tiếp tục đẩy mạnh phong 

tr|o du kích chiến tranh chống ph{ bình định, đẩy lùi chúng ra 

khỏi U Minh. Phong tr|o chống ph{ bình định ở nông thôn v| 

phong tr|o đô thị ở T}y Nam Bộ đã phối hợp nhịp nh|ng gi|nh 

nhiều thắng lợi quan trọng, từng bƣớc hồi phục v| ph{t triển đƣợc 

lực lƣợng. 

Riêng ở Sóc Trăng - Bạc Liêu, vùng có đông đồng b|o d}n tộc, tôn 

gi{o, thực hiện Chỉ thị số  01 của Khu ủy về chuyển trọng t}m 

chống ph{ bình định, lực lƣợng vũ trang địa phƣơng tăng cƣờng 

công t{c luồn s}u, b{m trụ, x}y dựng lực lƣợng ba mũi v| tạo 

đƣợc bƣớc ngoặt trong phong tr|o chống, ph{ bình định. Năm 

1971, tỉnh đ{nh 1.660 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 8.400 tên 

địch, thu 1.000 súng, diệt v| ph{, gỡ nhiều đồn bót. Trong phong 

tr|o chống, ph{ bình định nổi lên một số tấm gƣơng anh hùng bất 

khuất, nhƣ m{ Nguyễn Thị Mƣời ở Vĩnh Hƣng (Bạc Liêu) đã dũng 

cảm chặn họng súng địch cứu tho{t 4 c{n bộ1. 

___________ 

1. M{ Nguyễn Thị Mƣời ở xã Vĩnh Hƣng, Bạc Liêu, địch ph{t hiện nh| 

m{ có c{n bộ, chúng ập v|o kh{m xét, m{ dũng cảm chận họng súng 

địch, cứu tho{t 4 c{n bộ. M{ hy sinh, đứa ch{u nội chết. M{ đƣợc phong 

tặng B| mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lƣợng vũ trang nh}n d}n 

(Xem Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, tr. 390-403). 
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Nhìn chung, ở Nam Bộ đến cuối năm 1971, phong tr|o chống 

ph{ bình định đã từng bƣớc khắc phục dần những khó khăn v| 

yếu kém để ph{t triển phù hợp với tình hình chung; chƣơng trình 

bình định Việt Nam ho{ chiến tranh bắt đầu bị đẩy lùi ở nhiều nơi, 

nhất l| trong vùng trọng điểm; tình hình nông thôn (Nam Bộ) đã vƣợt 

qua thời kỳ khó khăn nghiêm trọng nhất. 

Th{ng 10-1971, Trung ƣơng Cục tiến h|nh Hội nghị tổng kết 

phong tr|o du kích chiến tranh chống ph{ bình định. Hội nghị 

nhận định tình hình v| tập trung nghiên cứu phong tr|o chống 

ph{ bình định nông thôn ở Nam Bộ. Kinh nghiệm thực tế của 12 xã 

Nam Bộ có phong tr|o du kích chiến tranh đã đƣợc nhiều nơi {p 

dụng rất có hiệu quả. Bảng tổng kết kinh nghiệm nêu lên 9 điều 

nhất định làm đƣợc, gồm: 

- Đ{nh gi{ ta - địch đúng, nhất định b{m trụ đƣợc. 

- B{m trụ đƣợc, nhất định x}y dựng đƣợc cơ sở. 

- Có cơ sở quần chúng, nhất định diệt đƣợc {c ôn. 

- Diệt đƣợc {c ôn, nhất định ph{t động đƣợc quần chúng. 

- Quần chúng đƣợc ph{t động, nhất định x}y dựng đƣợc lực 

lƣợng v| tạo thế tiến công mới. 

- Có thế tiến công mới nhất định n}ng cao đƣợc quyền l|m chủ của 

quần chúng. 

- Quần chúng l|m chủ, nhất định bao v}y tiến công đƣợc đồn bót. 

- Đã tiến công bao v}y, nhất định đ{nh đƣợc đồn v| đ{nh đƣợc 

địch phản kích. 

- Bức đồn đ{nh đƣợc phản kích nhất định có đồng khởi giải 

phóng đƣợc xã, ấp. 

Đ}y cũng l| những kinh nghiệm thực tế có tính quy luật đƣợc 

phổ biến cho c{c địa phƣơng nhằm chống ph{ có hiệu quả chƣơng 

trình bình định. Vì vậy, từ cuối năm 1971 trở đi, phong tr|o chống 

ph{ bình định nông thôn ở Nam Bộ đã chuyển dần sang bƣớc 2 đẩy 

mạnh hoạt động mở mảng, mở vùng, chuyển thế cho phong tr|o 

nông thôn. Trong lúc đó phong tr|o đô thị cũng ph{t triển mạnh v| 

có ý nghĩa phối hợp rất kịp thời với những mặt hoạt động kh{c. 
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3. Phong trào đấu tranh ở các đô thị phát triển với chất 

lƣợng mới 

Đầu năm 1971, bƣớc phiêu lƣu mới của Mỹ khi mở rộng chiến 

tranh không chỉ ảnh hƣởng đến to|n bộ bố trí qu}n sự của chúng 

trên c{c chiến trƣờng, m| t{c động chính trị của sự kiện đó đã 

khuấy động, n}ng cao phong tr|o đô thị lên một chất lƣợng mới. 

Trung ƣơng Đảng chủ trƣơng: những sự kiện lớn năm 1971 l| cơ 

hội để đẩy mạnh phong tr|o đấu tranh chính trị, đặc biệt l| ở S|i 

Gòn, “cần g}y nên một phong tr|o mạnh mẽ chống h|nh động phiêu 

lƣu qu}n sự của Mỹ v| Thiệu - Kỳ đƣa qu}n đi đ{nh ở L|o, ở 

Campuchia kết hợp c{c khẩu hiệu đòi ho| bình d}n chủ v| d}n sinh, 

đòi Mỹ rút qu}n, từng bƣớc mở rộng mặt trận đấu tranh chính trị 

ở đô thị”1. 

Phong tr|o đấu tranh chính trị công khai ở S|i Gòn v| c{c đô thị 

kh{c b{m s{t diễn biến tình hình chiến cuộc, ph{t triển th|nh nhiều 

đợt, liên tiếp nhau, liên kết v| phối hợp nhiều lực lƣợng, nhiều địa 

phƣơng; hơn nữa, lực lƣợng đấu tranh ở c{c đô thị gồm nhiều bộ 

phận, nhạy cảm với chính trị, có lƣợng thông tin kịp thời, nên phong 

tr|o đô thị năm 1971 thực sự l| một mặt trận nóng bỏng, ph{t 

triển cao hơn về chất. 

Từ S|i Gòn, phong tr|o “H{t cho đồng b|o tôi nghe” ph{t 

triển ra c{c th|nh phố v| đô thị kh{c to|n miền Nam, đ}u đ}u 

cũng có phong tr|o thanh niên ca h{t, đ}u đ}u cũng nghe thấy “Tiếng 

h{t những đêm không ngủ”, “Dậy m| đi”..., thanh niên, sinh viên, học 

sinh ai cũng thuộc một số b|i h{t truyền thống v| c{ch mạng. 

Phong tr|o ph{t triển nhanh v| phối hợp cả hai chiều: “H{t cho 

đồng b|o tôi nghe” với “Nghe đồng b|o tôi nói”. 

Chƣa thời kỳ n|o có sự liên kết gắn bó giữa phong tr|o của c{c 

đô thị S|i Gòn, Huế, Đ| Nẵng, Cần Thơ v| c{c th|nh phố, thị xã miền 

Nam nhƣ trong giai đoạn n|y. 

___________ 

1. Điện số 332 của Bộ Chính trị gửi Trung ƣơng Cục, Qu}n ủy Miền 

ng|y 9-2-1971 (Văn kiện Đảng Toàn tập, t.32, tr. 268). 
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Phong tr|o đã tập hợp nhiều nhạc sĩ nổi tiếng nhƣ Trịnh Công 

Sơn, Phạm Trọng Cầu, Phạm Thế Mỹ, với một đội ngũ đông đảo 

những nhạc sĩ sinh viên trƣởng th|nh từ trong phong tr|o nhƣ: 

Trần Long Ẩn, Tôn Thất Lập, Trƣơng Quốc Kh{nh, Nguyễn Nam, 

Trần Xu}n Tiến... Trong phong tr|o, hơn 300 ca khúc tranh đấu đã 

ra đời. 

Từ đầu năm 1971 trở đi, ở S|i Gòn v| c{c đô thị miền Nam lại 

dấy lên phong tr|o “Tìm về d}n tộc” với nội dung x}y dựng, cổ vũ 

văn hóa d}n tộc, chống v| từ bỏ văn hóa lai căng, chống văn hóa 

thực d}n mới. Đã xuất hiện nhiều s{ng t{c văn học nghệ thuật đƣợc 

xuất bản công khai hoặc nửa công khai có nội dung chống chiến 

tranh, chống Mỹ, chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. 

C{c cuộc đấu tranh của h|ng vạn sinh viên, học sinh v| nh}n d}n 

lao động S|i Gòn xuống đƣờng biểu tình, rải truyền đơn đòi Mỹ rút 

nhanh, rút hết qu}n về nƣớc diễn ra dồn dập từ đầu năm 1971, nhiều 

cuộc nổ ra xô x{t với cảnh s{t S|i Gòn, h|ng chục xe ôtô bị đốt ch{y 

trên đƣờng phố. 

Th{ng 2-1971, h|ng vạn thanh niên, sinh viên, học sinh S|i 

Gòn xuống đƣờng với biểu ngữ v| khẩu hiệu đả đảo Nixon, Nguyễn 

Văn Thiệu, kêu gọi thanh niên không đi lính l|m bia đỡ đạn ở L|o, 

Campuchia. 

Th{ng 4-1971, gần 100.000 công nh}n c{c nghiệp đo|n S|i Gòn 

tổng bãi công đòi hủy bỏ thuế lƣơng bổng; cùng lúc h|ng trăm nữ 

công nh}n Pin Con Ó bãi công chống chủ sa thải. 

Ng|y 29-7-1971, hơn 40.000 công nh}n thuộc 26 nghiệp đo|n S|i 

Gòn tổng bãi công chống thuế lƣơng bổng. 

Ng|y 20-8-1971, đ{m tang một “thƣơng phế binh” qu}n S|i 

Gòn tự thiêu trƣớc cửa Hạ viện S|i Gòn chuyển th|nh cuộc biểu 

dƣơng lực lƣợng của nhiều tầng lớp nh}n d}n chống chiến tranh 

phi nghĩa phi nh}n của Mỹ - Thiệu. 

Phong tr|o thanh niên, sinh viên chống qu}n sự hóa học đƣờng, 

chống bắt lính ng|y c|ng sôi nổi ở c{c đô thị. Ng|y 9-7-1971, hai 
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đại đội sinh viên xô x{t với huấn luyện viên ở Qu}n trƣờng Quang 

trung, kéo về trung t}m th|nh phố dự lễ cầu siêu sinh viên Phạm 

Hạnh chết tại Qu}n trƣờng. 

Th{ng 9-1971, giới sinh viên lại tổ chức lễ cầu siêu cho sinh 

viên Phạm Hạnh tại Đại học Vạn Hạnh, sau đó h|ng ng|n sinh 

viên Đại học Vạn Hạnh cùng với nh}n d}n xuống đƣờng với khẩu 

hiệu “Còn Thiệu còn chiến tranh”, “Đả đảo chƣơng trình qu}n sự 

ho{ học đƣờng”. Cuộc biểu tình xô x{t dữ dội với cảnh s{t S|i 

Gòn, có 2 xe cảnh s{t v| 1 chốt g{c bị đốt ch{y. 

Cùng thời điểm n|y ở Long Xuyên, sinh viên Đại học Hòa 

Hảo cũng đẩy mạnh chống qu}n sự hóa học đƣờng. Nh}n sự kiện 1 

tín đồ Hòa Hảo bị bắt v| bị tra tấn đến chết, gần 10.000 ngƣời ở 

Long Xuyên đã biểu tình từ ng|y 19 đến ng|y 27-11-1971 chống Ủy 

ban Phƣợng Ho|ng, chống chính s{ch đ|n {p của địch, đòi chính 

quyền phải đền bù thiệt hại v| mất m{t của nh}n d}n. Viên Tỉnh 

trƣởng phải chấp nhận bồi thƣờng cho gia đình nạn nh}n v| hứa bắt 

giam bọn giết ngƣời. 

Phong tr|o chống chƣơng trình “qu}n sự hóa học đƣờng” do 

địch đề ra từ sau chiến dịch Mậu Th}n 1968 đã buộc địch phải hủy bỏ 

chƣơng trình n|y. 

Ng|y 13-6-1971, trong cuộc biểu tình lớn tại Nh| Quốc hội S|i 

Gòn, một cuộc họp b{o đã đƣợc tổ chức ngay tại thềm Nh| Quốc 

hội lên {n Mỹ v| tay sai đ|n {p nh}n d}n, đòi chấm dứt chiến tranh. 

Một phong tr|o đ{nh lính Mỹ, đốt xe Mỹ lan trong thanh niên, 

sinh viên, học sinh S|i Gòn từ đầu năm 1971. Những lính Mỹ v| 

“đồng minh” đi lẻ tẻ, những xe Mỹ chạy trên đƣờng phố đều bất ngờ 

bị từng tốp thanh niên, sinh viên chặn lại tấn công. Từ th{ng 1-1971 

đến cuối năm 1971, đã có 136 xe Mỹ bị đốt, 17 lính Mỹ, 6 lính Đại 

H|n, 8 cảnh s{t dã chiến S|i Gòn bị thƣơng... Một số lính Mỹ, trƣớc 

khí thế của phong tr|o, đã phải đeo phù hiệu phản chiến của sinh 

viên khi đi ra đƣờng. 

Từ nửa cuối năm 1971, phong tr|o đấu tranh ở đô thị ng|y c|ng 

ph{t triển mạnh với những cuộc mít tinh, biểu tình, biểu dƣơng  



Chương tám: Chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”... 

 

 

739 

 

739 

 

lực lƣợng, c{c cuộc bãi công, bãi khóa, bãi chợ của nhiều tầng lớp 

nh}n d}n S|i Gòn chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn 

Cao Kỳ trong dịp bầu cử Hạ viện v| bầu Tổng thống ng|y 2-8-

1971. Ph{i đo|n sinh viên Hoa Kỳ do David Dull l|m Trƣởng 

đo|n, họp với ph{i đo|n sinh viên Việt Nam do Huỳnh Tấn Mẫm, 

Chủ tịch Tổng hội sinh viên S|i Gòn v| Lê Văn Nuôi, Chủ tịch 

Tổng đo|n học sinh S|i Gòn, ra Tuyên c{o chung đòi chính quyền 

Thiệu chấm dứt đ|n {p học sinh sinh viên, hủy bỏ phiên xử 

Huỳnh Tấn Mẫm v| 20 sinh viên kh{c, chính quyền Nixon phải 

ngƣng hỗ trợ chính quyền độc t|i Nguyễn Văn Thiệu. Lực lƣợng 

sinh viên, học sinh tiến h|nh bãi khóa chống bầu cử, đòi đuổi Mỹ 

lật Nguyễn Văn Thiệu, th|nh lập chính phủ hòa hợp d}n tộc. 

Phong tr|o lan rộng v| kéo d|i từ th{ng 7 đến th{ng 10-1971 với 50 

cuộc bãi khóa, biểu tình, xuống đƣờng, lôi kéo h|ng chục ng|n 

ngƣời tham dự. 

Dịp n|y, trên hầu hết c{c b{o chí ở S|i Gòn đã có những b|i viết 

phanh phui những vụ buôn lậu lớn, nhất l| buôn thuốc phiện có dính 

d{ng đến những ngƣời cầm đầu chính quyền nhƣ: Nguyễn Văn 

Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm... 

C{ch đề cập sinh động của b{o chí S|i Gòn về những thủ đoạn 

“độc diễn”, gian lận của Nguyễn Văn Thiệu trong ứng cử Tổng 

thống, trong bầu cử Hạ viện Quốc hội S|i Gòn đã góp sức thôi thúc 

thêm khí thế của c{c cuộc đấu tranh của c{c giới ở S|i Gòn, cùng 

nhiều đô thị v| vùng nông thôn miền Nam chống d}n chủ giả hiệu, 

chống Mỹ can thiệp v|o công việc nội bộ của ngƣời Việt Nam1... 

Ng|y 26-6-1971 ra đời tổ chức Ủy ban chống bầu cử gian lận tập 

hợp nhiều lực lƣợng chính trị ở S|i Gòn, có cả những bộ phận trong 

chính quyền thuộc phe chống đối Nguyễn Văn Thiệu tham gia, 

nhằm vạch ra những m{nh lới của phe c{nh Nguyễn Văn 

___________ 

1. Bích chƣơng cổ động bầu cử của Đảng D}n chủ của Nguyễn Văn 

Thiệu đƣợc ngƣời d}n viết thêm chữ “i” sau chữ “Chủ”, th|nh “Đảng D}n 

Chửi”, đƣợc b{o chí S|i Gòn chụp ảnh lại v| đƣa lên mặt b{o công khai. 
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Thiệu loại bỏ c{c đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống, để cuối 

cùng chỉ còn một mình Nguyễn Văn Thiệu, l| ứng cử viên độc 

nhất. Những }m mƣu đảo chính không đƣợc Mỹ ủng hộ đƣợc đƣa 

công khai. Sau bầu cử Tổng thống với m|n độc diễn của Nguyễn 

Văn Thiệu m}u thuẫn nội bộ chính quyền S|i Gòn c|ng thêm s}u sắc, 

đến mức không còn d|n xếp đƣợc. 

Trƣớc diễn biến của tình hình, Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định đề 

ra hai yêu cầu: một là, đẩy mạnh đấu tranh với khẩu hiệu đòi Mỹ 

phải bỏ Nguyễn Văn Thiệu; v| hai là, thúc đẩy thật rộng, mạnh công 

t{c tập hợp, tổ chức quần chúng. 

Trong thực tế, Mỹ không d{m bỏ Nguyễn Văn Thiệu nhƣ từng bỏ 

Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu (năm 1963), vì sợ c|ng sa lầy thêm. 

Chính vì thế m| lực lƣợng Mặt trận d}n tộc giải phóng có cơ hội mở 

rộng đo|n kết, lôi kéo thêm c{c th|nh phần trung gian, tranh thủ liên 

kết, mở rộng mặt trận đấu tranh trong c{c giới trí thức, ký giả, Công 

gi{o, Phật gi{o v| c{c lực lƣợng chính trị đối lập với Thiệu ở S|i Gòn 

với khẩu hiệu Ho| bình - Độc lập – Trung lập - Hòa hợp v| hòa giải 

d}n tộc.  

* 

*      * 

1. Học thuyết Nixon với chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh” tập 

trung vào hai nội dung: tăng cƣờng quân đội Sài Gòn và bình định để rút 

dần quân viễn chinh Mỹ, thực chất là mƣu đồ nhằm giành chiến thắng 

cho chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ sau thất bại của chiến lƣợc Chiến 

tranh cục bộ. Mỹ lợi dụng đƣợc thế yếu của phía cách mạng sau Mậu Thân 

1968, chiếm lại đƣợc nhiều vùng nông thôn đông dân cƣ, ồ ạt bắt lính, 

tăng quân, đoàn ngũ hóa hầu hết thanh niên, biến miền Nam thành một 

trại lính khổng lồ với hơn một triệu quân tập trung, hơn hai triệu lính bán 

quân sự ở cơ sở, đẩy lực lƣợng giải phóng vào tình thế hiểm nguy vì mất 

gần hết căn cứ nông thôn. 

2. Phong trào ở Nam Bộ trong 2 năm 1969-1970 là giai đoạn cực kỳ 

khó khăn: lực lƣợng chính quy quân giải phóng bị tổn thất nặng không
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kịp phục hồi, chủ lực bị đẩy sang Campuchia, quân địa phƣơng, du kích 

không còn nguồn bổ sung, căn cứ kháng chiến bị thu hẹp, quần chúng 

vùng nông thôn bị bức bách nặng nề không cƣỡng lại đƣợc chính sách 

dồn dân lập trại tập trung của Mỹ - chính quyền Sài Gòn. Nói chung, thế 

chiến tranh nhân dân không còn sức tiến công địch nhƣ trƣớc. 

Nguyên nhân tình thế bất lợi này có nhiều, nhƣng chủ yếu do sự 

chậm trễ trong chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc của Đảng, do tƣ tƣởng 

chủ quan không bám sát diễn biến phức tạp của thực tiễn chiến trƣờng đã 

có nhiều thay đổi so với trƣớc khi tiến hành tổng công kích - tổng khởi 

nghĩa đầu năm 1968. 

3. Đối phƣơng đã nhận ra rất nhanh thế suy yếu của phía quân Giải 

phóng, nhân cơ hội đó quyết định bƣớc phiêu lƣu mới mở rộng chiến 

tranh sang Campuchia và Lào, hy vọng bằng cách đó sẽ đánh gục hẳn lực 

lƣợng cách mạng. 

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra trái với tính toán của Mỹ và chính 

quyền Sài Gòn: 

Trong lúc phong trào nông thôn gặp khó khăn lớn thì phong trào đô thị 

lại bùng phát rất mãnh liệt, không chỉ ở khẩu hiệu bình thƣờng mà đã 

chuyển hẳn tính chất và quy mô: các cuộc đấu tranh quyết liệt của đông 

đảo các giới đô thị đã diễn ra gần nhƣ hàng ngày với đòi hỏi rất cao, công 

khai chống Mỹ - Thiệu trƣớc thảm cảnh bị tàn sát của đồng bào Việt kiều 

ở Campuchia. Phong trào đô thị đã có tác động tích cực đối với phong trào 

nông thôn, làm chậm bƣớc triển khai kế hoạch “bình định đặc biệt”, “Bình 

định bổ túc” của chính quyền Sài Gòn. 

Về phong trào nông thôn, ngay tại từng địa bàn vẫn có những cuộc 

đấu tranh nhỏ lẻ, nảy sinh những sáng tạo rất đặc sắc của quân dân 

Nam Bộ trong cuộc chiến đấu mà nhiều ngƣời gọi là “cuộc đọ sức thần 

kỳ” đối phó với cuộc bình định giành dân quyết liệt của địch những 

năm 1969-1971. 

Việc thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam tháng 6-1969 đã xác lập một thực tế ở miền Nam có 2 chính quyền, 2 

quân đội, 2 vùng kiểm soát, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc kháng chiến 

và phục vụ kịp thời cho cuộc đấu tranh ngoại giao. 
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Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 9-1969 chẳng những không 

làm nhụt ý chí cách mạng của nhân dân Việt Nam mà lại nhƣ một nhân tố 

chính trị đặc biệt kêu gọi toàn dân vững bƣớc tiến lên hoàn thành sự nghiệp 

cách mạng của dân tộc. Thế và lực của cách mạng trên chiến trƣờng dần 

dần đƣợc phục hồi sau rất nhiều gian khổ, hy sinh. 

Khai thác sai lầm chiến lƣợc của Mỹ mở rộng chiến tranh ra toàn cõi 

Đông Dƣơng, nhân dân Việt Nam, Campuchia, Lào đã chung sức tiến 

hành một cuộc chiến đấu trên một chiến trƣờng “Đông Dƣơng thống nhất”, 

giáng những đòn trí mạng vào quân Mỹ, quân Sài Gòn và quân đội của 

Campuchia và Lào. Thách thức lớn nhất và cũng là thất bại lớn nhất của 

Mỹ trong chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến tranh Đông Dƣơng hóa chiến 

tranh là các trận thua nặng trong chiến dịch Đƣờng 9 - Nam Lào, chiến dịch 

Đông Bắc Campuchia, chiến dịch vùng ba biên giới (Tây Nguyên), chiến 

dịch Chenla II. 

Mƣu đồ của Mỹ thực hiện 3 cuộc chiến tranh, - chiến tranh “giành 

dân”, chiến tranh hủy diệt quân Giải phóng, chiến tranh “bóp nghẹt” 

hành lang tiếp vận của cách mạng, - bị phá sản. Cách mạng miền Nam 

đứng trƣớc thời cơ mới, đƣa cuộc chiến tranh giải phóng đến một bƣớc 

ngoặt quyết định. 

Nhƣ thế, những năm 1969-1971, Mỹ buộc phải thực hiện việc rút 

dần quân Mỹ khỏi chiến trƣờng miền Nam nhƣng đã gây những khó 

khăn lớn cho cách mạng; lực lƣợng cách mạng phấn đấu gian khổ để vƣợt qua 

khó khăn, củng cố thế trận, đồng thời mở rộng tấn công chính trị, ngoại 

giao. Điểm đặc biệt là cách mạng vừa khai thác đƣợc thế chính trị mở ra từ 

thắng lợi Tổng tiến công Mậu Thân, vừa tranh thủ thời cơ phong trào 

thế giới ủng hộ Việt Nam lên rất mạnh và thế trận chiến lƣợc mới ở cả ba 

nƣớc Đông Dƣơng mà chuyển thành mặt trận tiến công chính trị, quân sự, 

ngoại giao đặc sắc, đánh trực tiếp vào ý chí xâm lƣợc của Mỹ, tạo tiền đề 

cho những chiến lƣợc tiến công địch tiếp theo của cách mạng. 
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CHƯƠNG CHÍN 

ĐẨY MẠNH QUÂN SƢ ̣- CHÍNH TRỊ -  

NGOẠI GIAO CÙNG CẢ NƢỚC 

“ĐÁNH CHO MỸ CÚT” 

(tháng 1-1972 – tháng 1-1973) 

 

Năm 1972, năm cuối nhiệm kỳ Tỗng thống , Nixon đƣ́ng trƣớc vô 

v|n khó khăn: sƣ ̣ph{ sản không sao tr{nh khỏi của chiến lƣợc Việt  

Nam hóa chiến tranh, th}́t bại trong }m mƣu mỡ rộng chiến tranh 

sang Campuchia v| L|o. Nỗi lên l| c{c sƣ ̣kiện sau: 

• Chính quyền S|i Gòn suy yếu vê ̀ qu}n sƣ ̣ v| bị chống đối 

quyết liệt hơn sau m|n độc diê̂n của Tỗng thống Nguyê̂n Văn 

Thiệu năm 1971. 

• Phong tr|o phản chiến ở Mỹ ph{t triễn mạnh tƣ ̀ sau Tết M}̣u 

Th}n 1968, nhiều cu ộc biễu tình chống chiến tranh bị chính quyền 

Nixon đàn {p, 4 sinh viên Trƣờng Đại học Kent ở bang Ohio bị s{t hại, 

b{o chí công bố hồ sơ t|i liệu m}̣t L}̀u Năm Góc vạch tr}̀n nhiều 

đời Tỗng thống Mỹ kê ́ tiếp nhau lƣ̀a dối nh}n d}n Mỹ về chiến 

tranh Việt Nam1. 

___________ 

1. Nh| xu}́t bản Beacon Press đâ xu}́t bản cuốn: The Pentagon Papers 

(T|i liệu L}̀u Năm Góc) trong năm 1971. Một cuộc thăm dò dƣ lu}̣n v|o 

th{ng 3-1971 cho biết, 51% d}n chúng Mỹ chỉ trích chiến tranh Việt Nam là  

“sai l}̀m về mặt đạo đƣ́c” (morally wrong) (S. Karnow, Sđd, tr.632). 
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• Hạ viện Quốc hội Mỹ rút lại “Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ” năm 

1964 tiến tới giảm ng}n s{ch chiến tranh v| viện trợ cho chính 

quyền S|i Gòn. 

Bế tắc trên chiến trƣờng Việt Nam , chia rê t rong giới c}̀m 

quyền và n ội bộ nƣớc Mŷ , chiến lƣợc toàn c}̀u cũa Mŷ gặp b}́t 

lợi ngày càng nhiều hơn ... Năm 1972 còn l| năm bầu cử Tổng 

thống ỡ Mŷ , đó là bối cãnh mà Nixon phãi đƣơng đ}̀u với biết 

bao thách thƣ́c . 

Tại Hội nghị Paris ng|y 11-10-1971, Mỹ đƣa ra “Kê ́ hoạch 8 

điễm”, nhƣng bị phía Việt Nam b{c bỏ1. Ng|y 25-1-1972, Nixon 

nhắc lại “Kê ́ hoạch 8 điễm” kèm theo lời đe dọa: “Với tƣ c{ch l| 

Tỗng Tƣ lệnh Qu}n đ ội Mŷ , tôi sê làm hết trách nhiệ m đễ bão vệ 

nhƣ̂ng ngƣời lính Mỹ còn có mặt ở [miền Nam] Việt Nam”2. 

Hòng cứu vãn tình thế , Nixon dàn xếp “ngoại giao giƣ̂a nhƣ̂ng 

nƣớc lớn” , trả gi{ với Liên Xô v| Trung Quốc mong hai nƣớc g}y 

sƣ́c ép bu ộc phía Việt Nam ch}́ p nh}̣n các điều kiện thƣơng lƣợng 

của Mỹ . 

Trong bối cảnh nhiều thu}̣n lợi mới mỡ ra cho c{ch mạng trên 

chiến trƣờng v| trên thê ́ giới, rõ r|ng Việt Nam đang đƣ́ng trƣớc 

thời cơ gi|nh thắng lợi quyết định cho sƣ ̣nghiệp giải phóng. 

 

___________ 

1. “Kế hoạch 8 điễm” của Mỹ chỉ đồng ý ở 3 điễm trong “Giãi ph{p 9 

điễm” (do Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa đƣa ra ng|y 26-6-1971): 

hai bên ngƣng bắn, thả hết qu}n nh}n v| d}n thƣờng bị bắt, Mỹ rút  hết 

qu}n Mỹ v| qu}n đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam; nhƣng “Kế hoạch 

8 điễm” của Mỹ lại đòi qu}n đội miền Bắc rút khỏi miền Nam , Nguyê̂n 

Văn Thiệu chỉ tƣ̀ chƣ́c một th{ng trƣớc khi b}̀u Tỗng thống mới , trong một 

th{ng đo ́Chủ tịch Thƣợng viện Việt Nam Cộng hòa sẽ tạm thời điều h|nh 

mọi việc (Việt Nam đòi Thiệu phải tƣ̀ chƣ́c ngay-TG). 

2. Richard Nixon: Mémoires (Hồi ký), Nxb. Stanké, Paris, 1978, tr.433. 

Nixon đâ thƣ̣c hiện lời đe dọa n|y bằng h|nh động mỡ lại chiến tranh phá 

hoại miền Bắc ng|y 5-4-1972 (Linebacker I). 
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I. XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM GIÀNH THẮNG LỢI QUYẾT 

ĐỊNH TRONG NĂM 1972 

Thắng lợi qu}n sƣ̣ trong 2 năm 1970-1971, đặc biệt là thắng lợi 

của liên minh chiến đấu của qu}n v| d}n ba nƣớc Đông Dƣơng 

trong năm 1971 có m ột ý nghîa chiến lƣợc r}́t quan trọng , mỡ ra 

triễn vọng đánh bại “học thuyết Nixon” , tạo ra m ột cục diện mới 

trên chiến trƣờng ba nƣớc Đông Dƣơng , đồng thời hô̂ trợ mạnh mê 

thế chính nghîa cũa Chính phũ Việt Nam D}n chũ C ộng hòa và 

Chính phủ  c{ch mạng l}m thời C ộng hòa miền Nam Việt Nam tại 

hội đàm ỡ Paris . 

Sau chiến thắng của qu}n d}n Việt Nam, L|o, Campuchia ở 

Đƣờng 9 - Nam L|o v| Bắc Campuchia, trong bƣ́c điện gƣ̃i cho 

Trung ƣơng Cục miền Nam Bí thƣ thƣ́ nh}́t Lê Du ẩn đã ph}n tích 

tình hình mới ở miền Nam, chỉ đạo c{c mặt công t{c qu}n sƣ,̣ 

chính trị v| chỉ rõ: “... muốn thắng địch một c{ch cơ bản, ta phải 

quyết t}m kiên trì chiến đ}́u..., kiên quyết đánh th}̣t đau v|o chô̂ yếu 

của địch, đồng thời tìm mọi c{ch đánh sụp chô̂ mạnh của chúng, 

l|m thay đỗi so s{nh lƣ̣c lƣợng có lợi hẵn cho ta, tạo đũ điều kiện 

c}̀n thiết để nắm lấy thời cơ lớn, quật địch nhƣ̂ng đòn quyết liệt hơn nƣ̂a 

l|m cho ngụy qu}n, ngụy quyền phải suy sụp, bắt Mỹ phải chịu thua 

v| rút hết qu}n vê ̀nƣớc”1. 

Th{ng 5-1971, Bộ Chính trị Trung ƣơng Đãng họp hội nghị đề ra 

quyết định: “Kịp thời nắm l}́y thời cơ lớn, trên cơ sỡ phƣơng ch}m 

chiến lƣợc đánh l}u d|i, đ}̃y mạnh tiến công qu}n sƣ,̣ chính trị  v| 

ngoại giao, ph{t triễn thê ́chiến lƣợc tiến công mới..., gi|nh thắng lợi 

quyết định trong năm 1972...”2. 

Th{ng 6-1971 , Qu}n uỹ Trung ƣơng họp bàn biện pháp thƣ̣c 

hiện Nghị quyết B ộ Chính trị và xác định quyết t}m chiến  lƣợc 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.32, tr. 340. 

2. Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng 

chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VI, tr. 332. 
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trong năm 1971-1972, t}̣p trung mọi cố gắng đ}̃y mạnh tiến công 

qu}n sƣ ̣ v| chính trị trên cả ba vùng ở miền Nam Việt Nam l| 

chiến trƣờng chính v| khắp cả chiến trƣờng Đông Dƣơng. 

Th{ng 8-1971, Bộ Chính trị tiếp tục ra Nghị quyết: “mỡ cuộc 

tiến công chiến lƣợc năm 1972 trên c{c hƣớng miền Đông Nam Bộ, Trị 

Thiên, T}y Nguyên v| hình th|nh một cuộc tỗng tiến công toàn  

Miền để tiêu diệt lớn qu}n địch, mỡ rộng vùng giải phóng”1. 

Thƣ̣c hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ƣơng Đãng v| 

của Qu}n ủy Trung ƣơng, ng|y 20-11-1971 Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Cục miền Nam ra Chỉ thị số 13/CT71: “Trên cơ sỡ kiên trì chiến đấu và 

quán triệt tinh thần tiêń công, đẫy lùi địch tƣ̀ng bƣớc giành thắng lợi 

tƣ̀ng phần, ra sƣ́c nắm lấy thời cơ thuận lợi để giành thắng lợi lớn nhất..., 

phối hợp với đấu tranh ngoại giao nhằm đánh cho ngụy quân ngụy quyền 

suy sụp một bƣớc nghiêm trọng, đánh bại vê ̀cơ bản chính sách Việt Nam 

hóa chiến tranh, tiến lên giành thắng lợi quyết định ở miền  Nam, đồng 

thời phối hợp với Campuchia và Lào giành thắng lợi trên  chiến trƣờng 

Đông Dƣơng”2. Chỉ thị đặc biệt nh}́n mạnh: “xây dƣ̣ng  thê ́ tấn công 

chiến lƣợc mới với ba quả đấm trên ba vùng (t}́n công qu}n sƣ,̣ đánh 

ph{ bình định nông thôn v| phong tr|o đô thị  - TG) v| kịp thời 

nắm thời cơ gi|nh thắng lợi lớn”3. 

Ng|y 29-11-1971, trong Điện số 485 gửi Trung ƣơng Cục miền 

Nam, Lê Du}̃n khẵng định: “Năm 1972 l| năm c{ch mạng miền 

Nam có thời cơ lớn để chuyễn sang một bƣớc ngoặt, một giai đoạn mà quy 

luật chiến tranh cách mạng của ta, quy luật nỗi dậy và tiến công, tiến 

công và nỗi dậy, làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ , có 

khả năng phát huy tác dụng đầy đũ nhất của nó, với tất cả quy mô và sƣ́c 

mạnh của nó”4. 

Tại Hội nghị l}̀n thƣ ́ 20 Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đãng tƣ̀ 

ng|y 27-1 đến ng|y 11-2-1972, B{o c{o của Bộ Chính trị nh}ń mạnh:  

___________ 

1. Văn Tiến Dũng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ - Toàn thắng, Nxb. Sƣ̣ 

th}̣t, H| Nội, 1991, t.2, tr. 104. 

2, 3, 4. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.32, tr. 564-565, 560, 472-473. 
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“... chúng ta phải t}̣p trung to|n lƣ̣c, có cố gắng to lớn, đ}̃y mạnh tiến 

công qu}n sƣ ̣ v| chính trị trên cả ba vùng chiến lƣợc ở miền Nam  

nƣớc ta v| phối hợp chiến đ}́u với nh}n d}n hai nƣớc Bạn, kiên 

quyết đánh bại kê ́hoạch “Việt Nam ho{ chiến tranh” v| Học thuyết 

Nixon bằng ba đòn chiến lƣợc: 

- Đòn chiến lƣợc cũa b ộ đội chũ lƣ̣c trên nhƣ̂ng chiến trƣờng 

có lợi . 

- Đòn chiến lƣợc tiến công v| nỗi d}̣y ở vùng nông thôn 

đồng bằng. 

- Đòn đ}́u tranh cách mạng cũa qu}̀n chúng ỡ các thành thị” 1. 

Ng|y 11-3-1972, Thƣờng vụ Qu}n uỹ Trung ƣơng ra Nghị quyết 

mỡ cu ộc tiến công chiến lƣợc năm 1972, l}́y hƣớng chũ yế u là Trị 

Thiên , nhằm tiêu diệt lớn qu}n Sài Gòn , mỡ r ộng vùng giãi 

phóng góp phần thay đổi so s{nh lực lƣợng , thay đỗi cục diện 

chiến tranh ỡ miền Nam . Trị Thiên l| hƣớng chiến lƣợc rất quan 

trọng , vì thế nên tổ chức m ột chiến dịch quy mô lớn , hiệp đồng 

binh chũng , “một chiến dịch tỗng hợp cã về quân sƣ̣ và chính trị“ . 

C{c hƣớng phối hợp quan trọng l| T}y Nguyên , Khu 5 v| miền 

Đông Nam Bộ bằng các chiến dịch quy mô vƣ̀a và lớn , cùng với 

hƣớng  chủ yếu hình th|nh m ột cuộc tiến công chiến lƣợc trên 

to|n miền Nam . 

Đễ đạt đƣợc mục tiêu }́y , tƣ̀ nƣ̃a cuối năm 1971, ta g}́p rút 

chu}̃n bị mọi mặt. Ở miền Bắc, trong năm 1971, có 150.000 thanh niên 

gia nh}̣p qu}n đ ội, đâ đƣa vào miền Nam 55.000 c{n b ộ, chiến sî , 

cùng khối lƣợng lớn vũ khí trang bị . C{c binh khí kỹ thuật mới 

gồm cã xe tăng , ph{o cơ giới , vũ khí hạng nặng lần đầu tiên đƣợc 

đƣa vào chiến trƣờng . Hệ thống đƣờng 559 ph{t triển th|nh 6 

tuyến trục dọc, trong đó có tuyến đƣờng bí m}̣t đễ v}̣n  chuyễn hành 

qu}n cã đêm và ngày . Nhờ v}̣y , ở chiến trƣờng miền Nam , 

___________ 

1. Văn kiện Đãng toàn tập, t.33, tr. 42-43. 
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tƣ̀ đ}̀u năm 1972, qu}n giải phóng có thể chiến đ}ú hiêp̣ đồng binh 

chủng quy mô lớn, lƣ̣c lƣợng tƣơng đƣơng qu}n đoàn. Nam Bộ - 

chiêń trƣờng xa xôi nh}t́ - đa ̂tiêṕ nh}ṇ 2 trung đoaǹ bộ binh (số 24 v| 

số 271), 2 tiêũ đoaǹ ph{o 85 mm, 1 tiêũ đoaǹ ph{o 122 mm, 2 tiễu đoàn 

cao xạ 37 mm, 1 tiễu đoàn xe tăng 20 (gồm 36 chiếc), 1 đại đội tên 

lƣ̃a chống tăng B.721. 

II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƢỢC XUÂN-HÈ 1972 

1. Chiến trƣờng Trị Thiên - Khu 5 - Tây Nguyên  

Với quyết t}m cao, ngay tƣ ̀cuối năm 1971, cả miền Nam đa ̂r{o 

riết chu}̃n bị đũ c{c mặt cho cuộc tiến công chiến lƣợc năm 1972. 

Thƣ̣c lƣ̣c vũ trang kê ̃cả trên chiến trƣờng xa Nam Bộ tăng lên nhanh 

chóng nhờ có sự chi viện kịp thời từ hậu phƣơng lớn miền Bắc. 

Bộ Tỗng tham mƣu qu}n đội S|i Gòn có dƣ ̣ đoán: Mƣ́c độ 

hoạt động của cộng sản trong năm 1972 sẽ tƣơng tƣ ̣ nhƣ 6 th{ng 

cuối năm 19712. Nhƣng Tết Nh}m Tý (th{ng 2-1972), không th}́y 

qu}n Giải phóng hoạt động mạnh nhƣ mọi năm, nên Mỹ - chính 

quyền S|i Gòn chủ quan. Nguyê̂n Văn Thiệu yên t}m với thê ́bố trí 

chiến lƣợc mạnh ở hai đ}̀u, chƣơng trình bình định ở nông thôn đũ  

sƣ́c không cho cộng sản t}̣p trung lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c, không còn  

sƣ́c tiến h|nh nhƣ̂ng chiến dịch lớn nhƣ trƣớc, v| chúng đũ sƣ́c  

l|m chủ tình hình. 

Trƣa ng|y 30-3-1972, qu}n Giải phóng nỗ súng mỡ m|n cuộc 

tiến công chiến lƣợc Xu}n - Hè 1972. Mỹ v| chính quyền S|i Gòn đã 

không ph{n đoán đƣợc thời điễm, khả năng, quy mô, cƣờng đ ộ 

của cuộc tiến công. 

___________ 

1. Xem: Bô ̣ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ 

kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VII, tr. 38. 

2. Kế hoạch qu}n sƣ̣ hô̂n hợp AB.147 của Bô ̣Tỗng tham mƣu Qu}n lƣ̣c 

Việt Nam Cộng hòa. 
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Trên hƣớng Trị Thiên , qu}n Giãi phóng sƣ̃ dụng 5 sƣ đoàn và 

4 trung đoàn b ộ binh độc l}̣p , 7 trung đoàn pháo mặt đ}́t , 3 sƣ 

đoàn pháo cao xạ , 2 trung đoàn tên lƣ̃a phòng không , 2 trung đoàn 

xe tăng , thiết giáp ... Nhƣ̂ng tr}̣n hiệp đồng binh chũng đ}̀u tiên 

đạt hiệu quã cao , chọc thủng  tuyến phòng ngƣ̣ vƣ̂ng chắc cũa địch 

ở Đƣờng 9. 

Ng|y 30-3-1972, 150 kh}̃u đại b{c v| hơn 90 kh}̃u súng cối 

đồng loạt bắn hơn 15.000 quả đạn xuống c{c cƣ ́điễm của địch dọc 

theo đƣờng số 9 (bắc Quảng Trị). Sau đó, bộ binh có yễm trợ xe 

tăng l}̀n lƣợt tiến chiếm c{c huyện Gio Linh, Cam Lộ, Đông H|, Hải 

Lăng... Sau 1 th{ng bị tiến công liên tục, qu}n địch th{o chạy về Huê,́ 

Tƣớng Ho|ng Xu}n Lãm, Tƣ lệnh Qu}n đoàn I - Qu}n khu I S|i 

Gòn, bị c{ch chƣ́c. Ng|y 2-5-1972, tỉnh Quảng Trị đƣợc giãi  phóng. 

Tuy nhiên, cuộc chiến đ}́u giƣ ̂ th|nh cỗ Quảng Trị của qu}n  Giải 

phóng diê̂n ra trong 81 ng|y đêm vô cùng {c liệt. 

Cũng tƣ ̀ ng|y 30-3-1972, qu}n Giải phóng mỡ cuộc tiến công ỡ  

khu vƣ̣c bắc T}y Nguyên. Đến ng|y 24-4, to|n bộ cụm phòng ngự 

Đắc Tô - T}n Cảnh (bắc Kon Tum) bị đ}̣p tan, thị xã Kon Tum (ở c{ch 

đó 50 km vê ̀phía nam) bị uy hiếp. Đại t{ Đức Đạt, Tƣ lệnh Sƣ đoàn 22 

S|i Gòn v| Đại t{ cố v}́n Mỹ chêt́ tại tr}̣n, Đại t{ Vi Văn Bình, Tƣ 

lệnh phó cùng Bộ Tham mƣu Sƣ đoàn 22 S|i Gòn bị bắt sống. H|ng 

vạn d}n đƣợc giải phóng. 

Qu}n Giải phóng Khu 5 cũng l}̀n lƣợt giải phóng c{c huyện 

Ho|i ]n, Ho|i Nhơn, c{c thị tr}́n Tam Quan v| Bồng Sơn (tỉnh 

Bình Định), mỡ thế đƣ́ng ch}n cho chũ lƣ̣c trên các vùng bắc Quãng  

Nam, bắc Bình Định. 

Phối hợp với cu ộc tiến công trên mặt tr}̣n Trị Thiên , qu}n đội 

Việt Nam hợp đồng cùng qu}n đ ội bạn Lào tiến hành chiến dị ch 

phòng ngự lớn trong khu vực C{nh đồng Chum - Xiêng Khoãng và 

giải phóng C{nh đồng Chum , mỡ 4 đợt chiến dịch , tƣ̀ 21-5-1972 

đến 15-11-1972, với 244 tr}̣n đánh liên tiếp nhau . Qu}n giãi phóng 

v| qu}n c{ch mạng L|o đã đ{nh thiệ t hại nặng nhiều đơn vị lớn  
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của qu}n S|i Gòn, qu}n Viêng Chăn v| lính Th{i, giƣ ̂vƣ̂ng địa bàn 

chiến lƣợc Trung L|o. 

Đê ̃ gi|nh thắng lợi vang dội trong c{c chiến dịch Quảng Trị, 

chiến dịch giải phóng Đắc Tô - T}n Cảnh v| Khu 5, lƣ̣c lƣợng giải 

phóng Việt Nam đa ̂ chịu tỗn th}́t lớn, đặc biệt trong cuộc chiến ở 

th|nh cỗ Quảng Trị. 

2. Chiến dịch Nguyê̂n Huê ̣ở miền Đông Nam Bộ  

Th{ng 10-1971, Trung ƣơng Cục v| Qu}n ủy Miền đa ̂ vạch kế 

hoạch t}́n công Xu}n - Hè 1972 cho t}́t cả c{c hƣớng chiến lƣợc trên 

to|n Miền, trong đó hƣớng chủ yếu l| ở chiến trƣờng miền Đông 

Nam Bộ, bằng lƣ̣c lƣợng qu}n chũ lƣ̣c mỡ chiến dịch Nguyê̂n  Huê ̣

nhằm diệt ph}̀n lớn qu}n chủ lƣ̣c S|i Gòn, diệt v| l|m tan rã ph}̀n 

lớn lƣ̣c lƣợng vũ trang địa phƣơng, bộ m{y kềm kẹp ở cơ sỡ, ph{ vơ̂ 

tuyến phòng thủ biên giới của chúng ở bắc Sài  Gòn, giải phóng 

nhƣ̂ng khu vƣ̣c quan trọng, tạo b|n đạp tiến công  vƣ̂ng chắc uy 

hiếp S|i Gòn. Chiến dịch Nguyê̂n Huê ̣ với hƣớng  tiến công chủ 

yếu l| hƣớng Đƣờng 13, với khu vƣ̣c quyết chiến l| Lộc Ninh - Hớn 

Quản. 

Đ}y l| chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng với quy mô 

tƣơng đƣơng c}́p qu}n đoàn tăng cƣờng mỡ ra l}̀n đ}̀u tiên trên 

chiến trƣờng Nam Bộ. Lƣ̣c lƣợng tham gia chiến dịch gồm: 

- 3 sƣ đoàn chủ lƣ̣c (số 5, số 7, số 9). 

- 3 trung đoàn bộ binh độc l}̣p (số 24, số 71, số 205). 

- 3 trung đoàn bộ binh địa phƣơng (số 4, số 16, số 33). 

- Trung đoàn đặc công số 429. 

- Trung đoàn 42 v| Tiễu đoàn 28 (thuộc Đoàn ph{o binh 75). 

- 2 tiễu đoàn xe tăng v| xe bọc thép. 

- 4 tiễu đoàn ph{o cao xạ v| súng m{y cao xạ. 

Ngo|i ra, còn có 20 tiễu đoàn v| 63 đại đội bộ đội địa phƣơng trên 

địa b|n chiến dịch. Bộ Chỉ huy chiến dịch gồm: 

- Tƣ lệnh kiêm Bí thƣ Đãng ủy: Trung tƣớng Tr}̀n Văn Tr| 

(Phó Tƣ lệnh qu}n Giải phóng miền Nam). 
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- Chính ủy: Thiếu tƣớng Tr}̀n Độ (Phó Chính ủy Miền). 

- Phó Tƣ lệnh: Đồng Văn Cống, Phó Chính ủy: Tr}ǹ Văn Ph{c, 

Tham mƣu trƣỡng: Lê Ngọc Hiền, Chủ nhiêṃ H}ụ c}̀n: Bùi Phùng. 

Đêm 31-3 rạng s{ng 1-4-1972, qu}n Giải phóng mỡ đ}̀u chiến 

dịch Nguyễn Huệ bằng cu ộc tiến công qu}n Sài Gòn ỡ Thi ện Ngôn - 

Xa M{t, buộc chúng phải t}̣p trung chống đơ̂ bằng c{ch điều qu}n 

đi chốt giƣ ̂ c{c vị trí chiến lƣợc trên tuyến đƣờng 22 quan trọng 

n|y. Nhƣng đ}y chĩ là tr}̣n nghi binh trên hƣớng phụ, buộc địch phãi 

lo đối phó với cuộc t}́n công ỡ đƣờng 22, tạo điều kiện cho c{c đơn vị 

chủ lƣ̣c qu}n nhanh chóng triễn khai lƣ̣c lƣợng tƣ ̀c{c vị trí t}p̣ kêt́ dọc 

biên giới xuống hƣớng chủ yêú (đƣờng 13), chiếm lĩnh c{c vị trí xu}́t 

ph{t tiến công c{c trọng điểm: 

- Sƣ đoàn 5 qu}n Giải phóng bao v}y cụm cƣ ́điễm Lộc Ninh. 

- Sƣ đoàn 9 qu}n Giải phóng triễn khai phía bắc thị xã An Lộc. 

- Sƣ đoàn 7 qu}n Giải phóng chốt chặn dọc Đƣờng 13 trên hai 

khu vƣ̣c: c}̀u C}̀n Lê (ngã ba đƣờng 17 phía bắc thị xã) v| từ nam thị 

xã đến bắc Chơn Th|nh. 

C{c sƣ đoàn chủ lƣ̣c qu}n Giải phóng kết hợp chặt chẽ với c{c 

trung đoàn độc l}̣p, trung đoàn địa phƣơng 16, 33, 4 của khu v| c{c 

tiễu đoàn địa phƣơng tỉnh, đại đội huyện... hình th|nh thê ́bố trí liên 

ho|n, bao v}y chia cắt địa hình phòng ngƣ ̣của đối phƣơng ngay tƣ ̀

đ}̀u, đ}̃y chúng v|o thê ́phòng ngƣ ̣chống đơ̂. 

Trong lúc qu}n Sài Gòn đang bàng hoàng trƣớc nhƣ̂ng th}́t bại 

nặng nề ỡ hƣớng nghi binh thì ng|y 5-4, bộ binh qu}n Giãi phóng - 

có xe tăng yểm trợ - b}́t ngờ tiến công vào chi khu qu}n sƣ̣ Lộc Ninh, 

mỡ đ}̀u cho cu ộc tiến công trên hƣớng chũ yếu (Đƣờng số 13 – Bình 

Long)1. Qu}n Sài Gòn vô cùng hoãng hốt trƣớc hõa lƣ̣c mãnh liệt  

___________ 

1. Lƣ̣c lƣợng binh chủng hợp th|nh tiến công Lộc Ninh gồm: Sƣ 

đoàn bộ binh sô ́ 5, Trung đoàn 3 thuộc Sƣ đoàn bộ binh sô ́ 9, Trung đoàn 

ph{o 208 thuộc Đoàn 75 v| một đại đội xe tăng (gồm 10 chiếc). 
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v| trƣớc sƣ ̣xu}́t hiện - l}̀n đ}̀u tiên trên chiến trƣờng Nam Bộ - xe 

tăng qu}n Giải phóng. 

Ng|y 6-4, Qu}n đoàn III S|i Gòn điều Trung đoàn 1 thiết gi{p, 

Tiễu đoàn 2 bộ binh v| Tiễu đoàn 74 biệt động qu}n tƣ ̀tuyến phòng 

thủ biên giới vê ̀cƣ́u Lộc Ninh. Khi mới đến Lộc T}́n (c{ch Lộc Ninh 2 

km vê ̀phía bắc), lƣ̣c lƣợng cƣ́u viện n|y bị tiêu diệt g}̀n nhƣ to|n bộ 

trong một tr}̣n v}̣n động phục kích cũa qu}n Giãi phóng. 

Chiều ngày 7-4, qu}n Giãi phóng  ho|n to|n l|m chủ chi khu 

Lộc Ninh . Ph}̀n lớn qu}n Sài Gòn ỡ đ}y bị diệt , bị bắt hay ra 

h|ng . Viên Đại tá Nguyê̂n Công Vînh (Chiến đoàn trƣỡng Chiến 

đoàn 91), Trung tá Nguyê̂n Đƣ́c Dƣơng (Trung đoàn trƣỡng 

Trung đoàn 1 thiết giá p), Đại úy Phan Văn Chƣ́c (Tiễu đoàn phó 

biệt đ ộng qu}n biên phòng ) cùng nhiều sĩ quan qu}n S|i Gòn bị 

bắt sống . 

Phối hợp với chiến trƣờng trọng điễm chủ yếu, c{c lƣ̣c lƣợng vû 

trang Bình Long cùng với qu}n chủ lƣ̣c tiến công v| l|m chủ ho|n 

to|n c{c cƣ ́ điễm qu}n sƣ ̣ xung yếu của qu}n S|i Gòn trên đƣờng 

13: Sƣ đoàn 7 qu}n Giải phóng triễn khai chiếm lĩnh dọc đƣờng 13 

tƣ̀ ngâ ba Đồng T}m xuống thị xâ Bình Long và tƣ̀ nam thị  xã Bình 

Long đến Chơn Th|nh, kết hợp với bộ đội qu}̣n Chơn Thành, Hớn 

Quản gơ̂ một số đồn bảo an ở ngoại vi thị xã. 

Ở đông bắc thị xã An Lộc, một bộ ph}̣n Sƣ đoàn 9 qu}n Giải 

phóng cùng với du kích v| b ộ đội tĩnh tiến công vào căn cƣ́ Técních  

v| cƣ ́điễm Phú Lố, tiêu diệt ph}̀n lớn lƣ̣c lƣợng bảo vệ căn cƣ ́(Tiễu 

đoàn 1 thuộc Chiến đoàn 7, Sƣ đoàn 5 bộ binh qu}n Sài  Gòn), ph{ 

hủy trung t}m thông tin v| nhiều phƣơng tiện chiến tranh, chiếm lĩnh 

ho|n to|n căn cƣ.́ 

Hay tin mất Lộc Ninh, qu}n S|i Gòn bỏ Bù Đốp (tỉnh Phƣớc 

Long) th{o chạy vê ̀thị xã Phƣớc Bình (ng|y 8-4). 

Qu}n Chiến đoàn 52 S|i Gòn cũng bỏ căn cƣ ́Đồng T}m (nam Lộc 

Ninh) rút chạy vê ̀phía nam, lọt v|o tr}̣n địa phục kích ở c}̀u C}̀n Lê, 

một bộ ph}̣n lớn bị thƣơng vong (ng|y 8-4). 
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Trong 8 ng|y đ}̀u của chiến dịch (tƣ ̀1 đến 8-4-1972), trên cả hai 

hƣớng thƣ ́ yếu v| chủ yếu, qu}n Giải phóng đa ̂ diệt v| đánh thiệt  

hại nặng 5 chiến đoàn v| trung đoàn chủ lƣ̣c S|i Gòn cùng một số 

lớn qu}n bảo an v| d}n vê,̣ diệt v| bƣ́c rút nhiều đồn trong  hai 

tỉnh Bình Long v| Phƣớc Long. 

S{ng 13-4, qu}n Giải phóng chuyễn sang tiến công thị xã An 

Lộc (Hớn Quản), tỉnh lỵ tỉnh Bình Long, chiếm đƣợc một số vị trí ở 

ngoại ô nhƣ c{c điễm cao 128, 169, khu vƣ̣c Núi Gió..., nhƣng 

không dƣ́t điễm đƣợc do qua 5 ng|y địch đa ̂ có thời giờ củng cố 

phòng ngƣ ̣ở An Lộc. 

Trong lúc c{c lƣ̣c lƣợng giải phóng đ}̃y mạnh hoạt động tiêu 

diệt địch ở c{c vùng ven thị xã nhƣ Xa Cam, Xa C{t, du kích v| 

đồng b|o nỗi d}̣y trƣ̀ng trị bọn {c ôn, giải t{n c{c ban tê ̀xã, kêu gọi 

binh sĩ ra h|ng. 

M}́t Lộc Ninh, địch ra sƣ́c giƣ̂ Bình Long vì “Bình Long m}́t, S|i 

Gòn không còn”. Đƣợc qu}n chủ lƣ̣c tăng cƣờng v| m{y bay B.52 

yễm trợ bỏ bom rải thảm, ng|y 9-4-1972, địch ph{ c}̀u C}̀n Lê; ng|y 

11-4-1972, bằng trƣ̣c thăng bốc Chiến đoàn 8 tƣ ̀Lai Khê xuống thị xã, 

mỡ cuộc h|nh qu}n “Toàn thắng 72C” nhằm giải tỏa khu vƣ̣c n|y. B}́t 

ch}́p khó khăn tình hình chuyễn biến phƣ́c tạp, qu}n Giải phóng 

điều động lƣ̣c lƣợng, chuyễn xe ph{o tƣ ̀ Lộc Ninh xuống Bình 

Long, ch}́p h|nh quyết t}m của Bộ Tƣ lệnh chiến dịch giải phóng thị 

xã Bình Long (An Lộc). 

Tƣ̀ ngày 7 đến ng|y 13-4-1972, qu}n chũ lƣ̣c Giãi phóng ráo 

riết chuyễn sang bao v}y thị xâ An L ộc; bộ đội huyện , tỉnh liên 

tục ph{o kích v|o c{c căn cứ địch trong thị xã nhƣ tiểu khu Bình 

Long, chi khu An Lộc, sỡ c hỉ huy nhẹ Sƣ đo|n 5 S|i Gòn ... Du 

kích v| b ộ đội huyện Hớn Quãn liên tục tiến công bọn bão an d}n 

vệ ỡ các }́p ven và ngay tại thị xâ An L ộc. Qu}n Giãi phóng diệt 

đƣợc 40 tên thuộc Tiễu đoàn 36, Liên đoàn biệt đ ộng qu}n 333. Tại 

S|i Gòn có sự hỗ trợ của lực lƣợng vũ trang , đồng bào 4 ấp nội thị 
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nỗi d}̣y ph{ bỏ bộ m{y kềm kẹp, gi|nh quyền l|m chủ tại c{c ấp. 

Đê ̃tho{t khỏi thê ́bao v}y v| duy trì liên lạc với lƣ̣c lƣợng đồn trú 

ở Chơn Th|nh, qu}n đóng giƣ ̂ Bình Long cố nống ra vê ̀ phía ấp  

“t}n sinh” Thanh Bình, bị đánh chặn, buộc phải co lại. 

Suốt 32 ng|y đêm (tƣ ̀ 13-4 đến 15-5-1972), chiến sƣ ̣ diê̂n ra vô 

cùng {c liệt. Địch t}̣p trung một lƣ̣c lƣợng hỏa lƣ̣c d|y, ph{o, đạn, kê ̃

cả m{y bay B.52 rải thảm c|y n{t mặt đ}́t. H|ng ng|n đồng bào bị 

giết hại, t|i sản, nh| cƣ̃a bị ph{ hủy. B.52 còn rải thảm bom Mŷ  v|o 

bệnh viện thị xã An Lộc - nơi đồng b|o t}̣p trung để tr{nh đạn ph{o, 

có rất đông đồng b|o, có cả binh lính S|i Gòn bị thƣơng đang nằm 

chƣ̂a trị... 

Tƣ ̀giƣ̂a th{ng 4-1972, bộ đội huyện Hớn Quản gồm 2 đại đội 70 

v| 75 do Út Tính, Huyện đội phó chỉ huy, cùng với đại đội đặc công 

tỉnh phối hợp tiến công ngoại vi An Lộc. Tại Phú Miêng, Phú Lạc, bộ 

đội huyện v| du kích bao v}y, đánh chiếm, diệt c{c ban tề, gọi bảo 

an, d}n vê ̣ ra h|ng. Đặc biệt trong c{c ng|y 21, 22-4- 1972, bộ đội 

đặc công tỉnh v| du kích cùng với Trung đoàn 14 Sƣ đoàn 7 v| Trung 

đoàn 1 Sƣ đoàn 5 chủ lƣ̣c Miền, tiến công chiếm lại Núi Gió v| cao 

điễm 169, diệt ph}̀n lớn Tiễu đoàn 6 dù v| Ban chĩ huy lƣ ̂đoàn dù - 

lƣ̣c lƣợng tiếp cƣ́u thị xã An Lộc. C{c Tiễu đoàn 5, Tiễu đoàn 88 v| 

Liên đoàn 81 biệt kích dù buộc phải tìm đƣờng rút lui để bom, ph{o 

của chúng d}̣p v|o tr}̣n địa. 

Giƣ̂a lúc địch bị thu hút ở chiến trƣờng nóng bỏng Bình Long, tại 

Chơn Th|nh, bộ đội huyện cùng du kích ph{t động nh}n d}n các xã 

nỗi d}̣y, giải phóng ho|n to|n c{c xã Minh Hòa, Minh Thạnh, sóc 

số 5. Tại thị tr}́n Chơn Th|nh, tuy t}̣p trung qu}n đông, nhƣng 

địch bị thu hút v|o việc giải tỏa Đƣờng 13, tiếp ứng cho An Lộc, nên 

không ngăn cản nỗi phong tr|o nh}n d}n tiếp tế lƣơng thƣ̣c, thuốc 

men, đƣa con em tham gia chiến đ}́u, tỗ chƣ́c các cuộc đ}́u tranh đòi 

trả chồng, con, em bị bắt đi lính trỡ về với gia đình. 

 Trƣớc tình hình có h|ng ng|n d}n ở thị xã An Lộc bị bom, đạn 
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địch giết hại, Thƣờng vụ Khu ủy miền Đông cƣ ̃ c{n bộ đón hơn 

20.000 d}n tƣ ̀ c{c đồn điền trong t}̀m bom đạn của địch đƣa về 

vùng an to|n. C{c anh, chị Năm Sao, T{m Lênh, Chín Thu, S{u 

Dƣ, T{m Gia, Chín Chùa, Hai Kỳ, Năm Th|nh... khăć phục vô v|n 

khó khăn vê ̀ lƣơng thƣ̣c, thuốc men, phƣơng tiện v}̣n chuyễn đƣa 

đồng b|o đi l{nh nạn. 

Đãng b ộ tỉnh huy đ ộng mọi khã năng cũa địa phƣơng , có sự 

chi viện cũa trên , chăm lo cuộc sống cũa nh}n d}n trong các vùng 

mới giã i phóng , vƣ̀a giãi quyết lƣơng thƣ̣c , thuốc men ... , vƣ̀a v}̣n 

động đồng bào tham gia sãn xu}́t , ph{t rừng l|m rẫy , sƣ̃ dụng 

phƣơng tiện đễ đƣa gạo tƣ̀ biên giới về kịp thời cƣ́u trợ cho d}n . 

Với tinh th}̀n “t}́t cã đễ giãm bớt khó  khăn cho d}n” , c{n b ộ t}̣n 

tụy công t{c không kể ng|y đêm , có nhiều tấm gƣơng cao đẹp 

điễn hình . 

Ng|y 15-5-1972, Bộ Tƣ lệnh Miền quyết định chuyễn sang t}̣p 

trung lƣ̣c lƣợng, tiến công Đƣờng 13, mỡ rộng vùng giải phóng ở 

Bình Long v| hình th|nh thê ́{p s{t bao v}y nội ô thị xã An Lộc. 

Tƣ ̀ng|y 16-5-1972, Sƣ đoàn 7 chủ lƣ̣c Miền chốt chặn Đƣờng 13, 

đánh bại mọi cuộc phản kích của địch nhằm giải tỏa Đƣờng 13 

đồng thời cũng phục vụ cho việc giƣ ̂ vƣ̂ng vùng giải phóng phía 

sau. Cuộc chiến dọc theo c{c tr}̣n địa chốt chặn tƣ ̀T|u Ô, nam thị xã 

Bình Long xuống đến bắc Chơn Th|nh diê̂n ra hết sƣ́c quyết liệt  

kéo d|i suốt 4 th{ng liền, kê ̃ tƣ ̀ 16-5 đến cuối th{ng 9 đ}̀u tháng 

10-1972. Tr}̣n địa chốt chặn trên Đƣờng 13 đƣợc giƣ ̂vƣ̂ng, với quyết 

t}m lớn duy trì thế tiến công trên chiến trƣờng , dù mục tiêu  chiến 

dịch đề ra l| giải phóng An Lộc chƣa đạt đƣợc. 

Nh}n lúc ph}̀n lớn qu}n chủ lƣ̣c của Qu}n đoàn III S|i Gòn bị 

giam ch}n trên chiến trƣờng Đƣờng số 13 - Bình Long, qu}n và d}n  

c{c tỉnh, th|nh miền Đông Nam Bộ v| S|i Gòn - Gia Định mỡ các tr}̣n 

tiến công liên tiếp. 

Qu}n d}n T}y Ninh giãi phóng một vùng rộng lớn tƣ̀ Bàu Cõ đến 
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Đồng Pan, K| Tum, Thiện Ngôn, Xa M{t... Khu căn cƣ ́Trung ƣơng 

Cục miền Nam đa ̂có một vùng giải phóng rộng lớn. 

Đễ bão đãm lânh đạo , chỉ đạo kịp thời trên địa b|n phối hợp 

đƣợc ph}n công , Ph}n khu ũy ph}n khu Thũ Biên 1 quyết định 

th|nh lập Ban chỉ huy tiền phƣơng chiến dịch Xu}n - Hè 1972, do 

Bùi Kh{nh Ngƣơn l|m Chỉ huy trƣởng , Nguyê̂n Văn Luông làm 

Chính ủy cùng m ột số thành viên khác . Ban chĩ huy tiền phƣơng 

Ph}n khu có nhiệm vụ trƣ̣c tiếp chĩ đạ o các đơn vị trong Ph}n khu 

v| lực lƣợng c{c huyện T}n Uyên , Ch}u Thành , Phú Gi{o , L{i 

Thiêu, An Đƣ́c trong hoạt đ ộng cũa chiến dịch Xu}n - Hè. C{c 

huyện cûng thành l}̣p Ban chĩ đạo , chỉ huy thống nhất trong chiến 

dịch. Tƣ̀ đ}̀u  th{ng 3-1972, qu}n và d}n Ph}n khu Thũ Biên đâ mỡ 

đợt hoạt đ ộng đánh phá bình định trên toàn địa bàn Ph}n khu . 

Ng|y 6-12-1972, Tỉnh ủy huy đ ộng g}̀n 600 c{n b ộ, chiến sî , nh}n 

viên các cơ quan phía sau cũa tĩnh , học viên c{c trƣờ ng cũa Ph}n 

khu cùng 2 tiễu đoàn (1 v| 2) l|m nhiệm vụ bảo vệ do đồng chí 

Tr}̀n Văn Ch}u (Năm Ch}u ) Tỉnh đ ội phó trƣ̣c tiếp chĩ huy , phối 

hợp với đơn vị pháo binh cũa Miền , v}̣n chuyễn 100 tr{i đạn ĐKB -

122 ly tƣ̀ chiến khu Đ xuố ng c}́t gi}́u tại căn cƣ́ Hố Đá xâ Bình 

Chu}̃n (huyện Lái Thiêu - Thủ Dầu M ột). Hai ngày sau đó , lƣ̣c 

lƣợng d}n công tiếp tục chuyễn đạn xuống }́p Đồng An thƣ̣c hiện 

t}̣p kích vào s}n bay T}n Sơn Nh}́t và cơ quan B ộ Tỗng tham mƣu 

ngụy, ph{ hủy m ột số máy bay v}̣n tãi và nhiều phƣơng tiện chiến 

tranh khu s}n bay, buộc s}n bay T}n Sơn Nh}́t phãi đóng cƣ̃a 3 

ng|y liền . 

Đêm 30-6, bộ đội đặc công U13 v| U15 đánh chiếm v| ph{ 

hủy ho|n to|n Trung t}m truyền tin của Qu}n khu III trên đĩnh núi 

Phƣớc Long. 

 

___________ 

1. Ph}n khu Thủ Biên th|nh l}̣p th{ng 5-1971 trên cơ sỡ s{p nh}̣p 

Ph}n khu 5 v| tỉnh Biên Hòa. 
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Đêm 12-8, Đoàn đặc công 113 thuộc Tiễu đoàn 9 đột nh}̣p khu kho 

Đồi 53 (thuộc Tỗng kho Long Bình, Biên Hòa), dùng ch}́t nỗ phá 

tung 5.430 t}́n bom và 200 t}́n thuốc nỗ, ph{ hủy 17 nh| kho. 

Ng|y 31-8, Đoàn ph{o binh 174, ph{o kích s}n bay Biên Hòa, 

ph{ hủy nhiều m{y bay, mọi hoạt động của s}n bay bị tê liệt trong 5 

ng|y liền. 

Đêm 9-9, bộ đội đặc công thuộc Trung đoàn N3 luồn v|o s}n bay 

Biên Hòa, đánh bom ph{ hủy v| ph{ hỏng hơn 100 m{y bay các loại. 

Đặc công Đoàn 10 Rƣ̀ng S{c hai l}̀n đột nh}̣p Th|nh Tuy Hạ 

(một trong nhƣ̂ng kho chƣ́a h|ng qu}n sƣ ̣ lớn nh}́t ở miền Nam 

của Mỹ v| qu}n S|i Gòn); l}̀n đ}̀u v|o đêm 11-11, ph{ hủy hơn 

10.000 t}́n bom (trong đó có nhiều bom napal) v| 23.000 m3 ch}́t nỗ; 

l}̀n sau , trong đêm 12 rạng 13-12, dùng chất nổ ph{ tung 18.057 t}́n 

bom v| đạn ph{o. Bom đạn nỗ liên tục 3 ng|y đêm, tiếng nỗ l|m 

rung chuyễn cả S|i Gòn. 

Chiến dịch Nguyê̂n Huê ̣ với quy mô lớn nh}́t c}́p qu}n đoàn 

(tính đến thời điễm đó) đa ̂ thƣ̣c sƣ ̣gi{ng một “cú đ}́m” mạnh, góp 

ph}̀n v|o chiến cuộc chung, tạo bƣớc ngoặt mới trong chiến tranh 

chống Mỹ. 

3. Chiến dịch tiến công tỗng hợp ở Trung Nam Bộ và Tây 

Nam Bộ 

Trƣớc năm 1972, nhiều địa phƣơng ở Nam Bộ, tiêu biễu l| 

Long An và Bến Tre đâ có nhƣ̂ng chiến dịch chống phá bình định 

mang tính ch}́t chiến dịch tiến công tỗng hợp. Năm 1972, chiến 

dịch tiến công tỗng hợp đƣợc chính thƣ́c tỗ chƣ́c thƣ̣c hiện ở hai 

khu Trung v| T}y Nam Bộ, một phƣơng thƣ́c mới, một quan niệm 

mới của phong tr|o chống ph{ bình định tƣ ̀ đó hình th|nh v| 

đƣợc v}̣n dụng phỗ biến nhanh chóng trên to|n Miền. 

Chiến dịch tiến công tỗ ng hợp là hoạt đ ộng kết hợp chặt chê 

tiến công qu}n sƣ̣ , đ}́u tranh chính trị , binh v}̣n diê̂n ra trên m ột  
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hay nhiều khu vƣ̣c có liên quan , trong một thời gian nh}́t định đặt ra 

nhiều cao điễm , nhằm nhƣ̂ng mục tiêu cụ thễ . Chiến dịch tiến công 

tỗng hợp là sƣ̣ kết hợp giƣ̂a chiến tranh cách mạng với khỡi nghîa cũa 

qu}̀n chúng, giƣ̂a tiến công và nỗi d}̣y nhằm chuyễn thế chiến lƣợc mỡ 

mảng, mỡ vùng . Phƣơng thƣ́c này đòi hõi sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng tỗng 

hợp, chỉ huy chỉ đạo tổng hợp, kế hoạch phƣơng án tỗng hợp và mang 

lại kết quả tổng hợp , thắng lợi tỗng hợp , tiêu diệt, tiêu hao sinh lƣ̣c 

địch, l|m tan rã bộ m{y kềm kẹp của địch, giải phóng c{c xã, ấp, gi|nh 

quyền làm chủ hoặc chuyển thế l|m chủ nh}n d}n, x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng 

chính trị v| lực lƣợng vũ trang, tạo thế đứng cho c{c lực lƣợng cấp trên 

về hoạt động ... Yêu c}̀u các mûi tiến công binh v}̣n là phá râ phòng vệ 

d}n sƣ̣ và các lƣ̣c l ƣợng kềm kẹp địa phƣơng , l|m suy sụp nặng hệ 

thống đồn bót và lƣ̣c lƣợng cơ động yễm trợ, triệt hạ nguồn dƣ̣ trƣ̂ bỗ 

sung cũa địch, biến một bộ ph}̣n phòng vệ d}n sƣ̣ thành lƣ̣c lƣợng nỗi 

d}̣y và bỗ sung cho lƣ̣c lƣợng vû trang địa phƣơng. 

Ở khu Trung Nam Bộ, khi chiến dịch Lộc Ninh diê̂n ra quyết 

liệt, chính quyền S|i Gòn điều Sƣ đo|n 21 v| Trung đo|n 15 (thuộc 

Sƣ đoàn 9) của đồng bằng sông Cƣ̃u Long lên tăng viện cho mặt 

tr}̣n Đƣờng số 13 - Bình Long, đa ̂tạo thu}̣n lợi cho qu}n và d}n khu 

Trung Nam Bộ tiến công v| nỗi d}̣y, tạo thê ́cho chiến dịch tiến công 

tỗng hợp do Miền trƣ̣c tiếp chỉ đạo. 

Đêm 6 rạng ng|y 7-4-1972 qu}n d}n to|n khu đồng loạt nỗ súng 

tiến công v| nổi dậy . Ở vùng 4 tỉnh Kiến Tƣờng , Trung đoàn 88 

phối hợp với lƣ̣c lƣợng địa phƣơng ba mûi tiến công các đồn bót , 

giải phóng c{c xã Hậu Thạnh , Nhơn Hòa L}̣p , T}n Ninh ... Trong 

khi đó , Trung đoàn 320 l}̀n đ}̀u tiên dùng đạn B .72 diệt đồn  biệt 

kích ở T}n Th|nh . Ở tỉnh Mỹ Tho , đƣợc chũ lƣ̣c phối hợp tác chiến , 

lƣ̣c lƣợng địa phƣơng tiến công ba mûi trên nhiều vị trí ỡ mãng 4 

huyện Cai L}̣y bắc , vùng 20-7 huyện Ch}u Thành ... Khu t}̣p trung 

ba trung đoàn tiến công  hệ thống đồn bót hai bên kênh Nguyê̂n Văn 

Tiếp, tiêu diệt căn cƣ́ Thiên H ộ v| chi khu Mỹ An . Trong khi đó  

ở tỉnh Bến Tre , lƣ̣c lƣợng địa phƣơng có chũ lƣ̣c hô̂ trợ tiến công  
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đồng loạt hê ̣ thống đồn bót ở c{c xã T}n H|o, Long Mỹ, Phƣớc 

Long, Thạnh Phú Đông huyện Giồng Trôm; Bình Kh{nh, Phƣớc Hiệp 

huyện Mỏ C|y... Ở tỉnh Kiến Phong, tiến công mạnh tại tuyến Mŷ An, 

Mỹ Hòa... 

Sau đợt tiến công tạo thế , tạo lực n|y , tƣ̀ cuối tháng 5-1972, 

Miền điều m ột bộ ph}̣n chũ lƣ̣c tăng cƣờng cho đồng bằng đễ 

phối hợp với khu và các địa phƣơng mỡ chiến dịch tiến công tỗng 

hợp đánh phá bình định , ph{ hệ thống kềm kẹp , gi|nh d}n , mỡ 

rộng vùng giãi phóng . Trung ƣơng Cục và Qu}n ũy M iền chĩ 

định Ban Chĩ đạo chiến dịch gồm : Ho|ng Văn Th{i (Tƣ lệnh ), 

Nguyê̂n Minh Đƣờng (Chính ủy ) v| c{c tƣớng Đồng Văn Cống 

(Phó Tƣ lệnh ), Lê Văn Tƣỡng (Phó Chính ủy ), Lê Quốc Sãn , 

Dƣơng Cƣ̣ T}̃m ... 

Ng|y 10-6-1972, đợt I cũa c hiến dịch tiến công tỗng hợp trên 

to|n khu bắt đầu ở hƣớng chủ yếu l| Mỹ Tho . Trên 5 tỉnh Kiến 

Tƣờng , Mỹ Tho , Kiến Phong , Bến Tre , Gò Công , lƣ̣c lƣợng 3 mũi 

c{c địa phƣơng có sự hỗ trợ t{c chiến của chủ lực Miền v| khu l iên 

tục tiến công v| nổi dậy . Qu}̀n chúng bung ra khá mạnh ỡ vùng 4 

Kiến Tƣờng , bắc Cái Bè , Cai L}̣y , vùng 20-7, mảng 3 Cai L}̣y bắc ... 

(Mỹ Tho). 

V|o đợt II từ đêm 2 rạng ng|y 3-7-1972, một bộ ph}̣n chũ lƣ̣c 

thu hút qu}n Sài Gòn  lên biên giới , một bộ ph}̣n khác phối hợp với 

lƣ̣c lƣợng địa phƣơng tiến công tỗng hợp bằng ba mûi , mỡ mãng , 

mỡ vùng ỡ nam - bắc L ộ 4, tạo thế vững chắc để ph{t triển đồng 

loạt tiến công . 

Đợt III bắt đ}̀u ng|y 6-8-1972 ngay khi đợt II kết thúc, tiếp tục 

ph{t triễn tiến công ở nam - bắc Lộ 4, mỡ mảng ở Bến Tre, mỡ lõm ở 

Gò Công, Chợ Gạo (Mỹ Tho), Kiến Phong, căng kéo qu}n S|i Gòn 

đang l}́n chiếm ở Lộ 1 Campuchia... 

Đến cuối năm 1972, qua 3 đợt tiến công và nỗi d}̣y , khu Trung 

Nam Bộ đâ loại khõi vòng chiến đ}́u 54.600 tên, diệt 16 tiễu đoàn ,  
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49 đại đội, 22 trung đội, bắn rơi 60 m{y bay c{c loại , ph{ hủy 295 xe 

qu}n sƣ̣ , 13 t|u, 4 ph{o, 21 kho tàng , thu trên 9.000 kh}̃u sú ng, 62 

m{y thông tin... Chi khu Vĩnh Kim (Mỹ Tho) bị diệt, chi khu Long 

Khốt, yếu khu Thiên Hộ (Kiến Tƣờng), yếu khu Ba Dƣ̀a (Mỹ Tho)... bị 

đánh thiệt hại nặng , 79 xã với 1.044 ấp đƣợc giải phóng , hơn 900.000 

d}n gi|nh đƣợc quyền l|m chủ1. Nhờ v}̣y mỡ lại đƣợc vùng  trung 

t}m Đồng Th{p Mƣời v| nam - bắc lộ, tạo đƣợc b|n đạp đƣ́ng ch}n 

ở vùng s}u Chợ Gạo - Gò Công. 

Ở khu Tây Nam Bộ, qu}n Giải phóng chọn U Minh v| Chƣơng 

Thiện l|m trọng điễm 1, Vĩnh - Tr| l|m trọng điễm 2. Mô̂i tỉnh 

chọn trọng điễm riêng. Ở mô̂i trọng điễm của khu v| của tỉnh đều 

th|nh lập Ban chỉ huy để thống nhất chỉ huy , thống nh}́t lƣ̣c lƣợng , 

kết hợp 3 mũi gi{p công th|nh sƣ́c mạnh tỗng hợp tiến công v| 

nỗi d}̣y. Khu ủy do Võ Văn Kiệt l|m Bí thƣ, Tr}̀n Văn Bĩnh v| Lê 

Đức Anh l|m Phó Bí thƣ2; đến cuối năm 1971 bỗ sung thêm 11 ủy 

viên3 nhằm tăng cƣờng lãnh đạo chỉ đạo to|n qu}n khu thƣ̣c hiện 

tiến công v| nỗi d}̣y. 

Yêu c}̀u chung của chiến dịch l| giải phóng cơ bản c{c địa b|n 

trọng điễm, mỡ mảng, mỡ vùng l|m b|n đạp mỡ rộng vùng giải 

phóng. Phƣơng ch}m chung l| giải phóng đến đ}u x}y dƣ̣ng chính 

quyền v| c{c đoàn thê ̃qu}̀n chúng đến đó, dồn sƣ́c ngƣời, sƣ́c cũa 

cho phía trƣớc tiến công liên tục. 

Đêm 6 rạng ng|y 7-4-1972, chiến dịch tiến công tỗng hợp trên 

địa bàn miền T}y Nam B ộ bắt đ}̀u cao điễm I . Tại trọng điểm 1, 

lƣ̣c lƣợng qu}n khu tiến công ỡ 4 huyện thu ộc tiễ u khu Chƣơng 

Thiện (Vĩnh Thuận , Long Mŷ , Đức Long , Gò Quao ), mỡ r ộng khu 

___________ 

1. Xem: Khu VIII - Trung Nam Bộ kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc (1954-

1975), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2001, tr. 678. 

2. Bốn Ủy viên Thƣờng vụ l| Vũ Đình Liệu, Tr}̀n Văn Long, La L}m Gia, 

Phan Ngọc Sến. 6 Khu ủy viên l| Phan Công Cƣơng, Tr}̀n Quang Quýt , 

Lê Thị Bảy, Võ Văn Sĩ, Phạm Văn Kiết, Nguyê̂n Đáng. 

3. Gôm̀ Nguyên̂ Văn Cúc, Nguyên̂ Văn Đáng, Hô ̀ Nam, Nguyên̂ Văn 

Nam, Phạm Ngọc Hƣng, Nguyê̂n Đình Chƣ́c, Lê Phƣớc Thọ, Nguyê̂n T}́n 

Liềng, Nguyên̂ Đê,̣ Ngô Khắc Đăng, Ma Ha Sơn. 
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giải phóng Long Mỹ, Ngang Dƣ̀a - U Minh, chọc thông Ba Hồ, khai 

thông h|nh lang tƣ ̀U Minh lên Giồng Riềng, uy hiếp t}y nam thị xã 

Vị Thanh. Lƣ̣c lƣợng các huyện thuộc tĩnh C}̀n Thơ cùng với du kích  

xã bƣ́c h|ng, bƣ́c rút 57 đồn, loại khỏi vòng chiến đ}́u h|ng ng|n  

qu}n địch, giải t{n h|ng ng|n d}n vê,̣ thu 700 súng, khai thông 

kênh x{ng L{i Hiếu1. Tại trọng điễm 2, lƣ̣c lƣợng khu cùng địa 

phƣơng tiến công địch ở Tr| Ôn, Vũng Liêm, Bình Minh; Tiễu đoàn 

Tr| Vinh diệt yếu khu T}̣p Ngãi (Tiễu C}̀n); du kích v| qu}̀n chúng 

phối hợp nỗi d}̣y giải phóng vùng Te Te xã Hƣng Hòa (Tiễu C}̀n); bộ 

đội huyện Tr| Cú thọc s}u v|o vùng ruột ở Long Hiệp... 

Cao điễm II (đợt II) bắt đ}̀u tƣ ̀ 16 giờ ng|y 20-4-1972, lƣ̣c lƣợng 

khu và địa phƣơng phối hợp tiến công địch ỡ Long Mŷ (C}̀n Thơ), Gò 

Quao, Vĩnh Bình, An Biên, Giồng Riềng (Rạch Gi{). Chỉ trong 10 ng|y 

của cao điểm II , lƣ̣c lƣợng hai tĩnh C}̀n Thơ , Sóc Trăng có sự hỗ trợ 

của chủ lực khu đã bao v}y uy hiếp 942 đồn bót, bƣ́c hàng, bƣ́c rút 61 

đồn, ph{o kích 200 mục tiêu c{c thị xã, thị tr}́n, mỡ thêm vùng  giải 

phóng v| đánh thông liên lạc giƣ̂a nhiều vùng2. 

Cao điễm III bắt đ}̀u tƣ ̀ đêm 8-5-1972 với hƣớng chính l| Vĩnh 

Thu}̣n (Rạch Gi{), hƣớng thƣ ́yếu l| Long Mỹ (C}̀n Thơ). 

Cao điễm IV bắt đ}̀u v|o đêm 9-6-1972, chủ lƣ̣c Miền đƣợc 

tăng cƣờng cho đồng bằng phối hợp với c{c khu v| địa phƣơng 

hoạt động kìm ch}n Sƣ đoàn 7 v| Liên đoàn qu}n biệt động số 41 ở 

vùng n|y. 

Cao điễm V tƣ ̀ đêm 8-7-1972 tiến công theo phƣơng thƣ́c cuốn 

chiếu ở Vĩnh Thu}̣n. 

Cao điễm VI tƣ ̀đêm 11-8-1972 với việc tiến công chi khu Hiếu Lê,̂ 

nhằm khai thông h|nh lang U Minh Thƣợng v| U Minh Hạ. 

Qua 6 đợt cao điễm trong 4 th{ng (tƣ̀ đ}̀u tháng 4 đến th{ng 

8-1972), qu}n và d}n khu T}y Nam B ộ đâ tiêu diệt và làm tan râ 

80.000 qu}n địch , bằng 1/2 tỗng số qu}n địch ỡ T}y Nam B ộ; 

___________ 

1, 2. Xem: Ban Chỉ đạo v| Ban Biên t}̣p truyền thống T}y Nam Bô:̣ Tây 

Nam Bộ 30 năm kháng chiến (1945-1975), Sđd, tr. 678, 682. 
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diệt 6 tiễu đoàn, 70 đại đội, 256 trung đội, 45 ban tê ̀xã, ấp, gơ̂ 916 đồn 

bót, căn cƣ,́ giải phóng ho|n to|n thêm 5 xã trong 29 xã đƣợc giãi  

phóng, 421 ấp v| 800.000 d}n, thu trên 10.000 súng v| 500 m{y 

thông tin1. 

4. Đẩy mạnh công tác binh vận  

Công tác binh v}̣n đƣợc đặc biệt chú trọng theo yêu c}̀u : “... phải 

đăṭ v}ń đề thắng địch bằng công tác binh vâṇ cũng quan trọng nhƣ thắng 

địch bằng tác chiến. Trong c{c chiêń dịch tỗng hợp, chẵng nhƣ̂ng phải 

coi trọng viêc̣ đ}ỹ mạnh chiêń tranh du kích rộng khắp để tiêu diệt, 

tiêu hao địch m| còn phải coi viêc̣ l|m tan rã lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ ̣

của địch, trƣớc hêt́ l| l|m tan rã lƣc̣ lƣợng “nh}n d}n tƣ ̣vệ”, d}n vê,̣ 

bảo an, là một nhiêṃ vụ chính trị mâú chốt”2. 

Thƣ̣c hiện nhiệm vụ n|y, trong năm 1972, c{c địa phƣơng t}̣p 

trung c{c nguồn x}y dƣ̣ng nhanh cơ sỡ nội tuyến trong c{c lƣ̣c 

lƣợng kềm kẹp của địch. Khu S|i Gòn - Gia Định nắm đƣợc trên 400 

cơ sỡ trong phòng vê ̣ d}n sƣ.̣ Khu Trung Nam Bộ, có 4.200 cơ sỡ  

(gồm 2.000 cơ sỡ trong phòng vê ̣ d}n sƣ,̣ 1.400 cơ sỡ trong d}n vệ , 

trên 700 cơ sỡ trong địa phƣơng qu}n, 100 cơ sỡ trong chủ lƣ̣c); riêng 

tỉnh Bêń Tre x}y dƣ̣ng đƣợc cơ sỡ trong 170 đồn bót. Khu T}y Nam 

Bộ có 3.800 cơ sỡ, gồm 720 cơ sỡ trong phòng vê ̣d}n sƣ,̣ 500 cơ sỡ 

trong d}n vê3̣. 

Kh}̃u hiệu đòi hòa bình , chống bắt lính , đôn qu}n trỡ thành 

cuộc v}̣n đ ộng chính trị lớn đƣ ợc gia đình binh sĩ với nhiều mức 

độ kh{c nhau , trƣ̣c tiếp hay gián tiếp thƣ̣c hiện . Nhƣ̂ng đòn tiến 

công cũa qu}n giãi phóng nỗ ra tƣ̀ Xu}n - Hè 1972 cùng với c{c  

___________ 

1. Xem: Ban Chỉ đạo v| Ban Biên t}̣p truyền thống T}y Nam Bô:̣ Tây 

Nam Bộ 30 năm kháng chiến (1945-1975), Sđd, tr. 694. 

2. Lê Du}̃n: Thƣ vào Nam, Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, tr. 312. 

3. Theo t|i liệu Tỗng kết công t{c binh v}̣n trong cuộc kh{ng chiến 

chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975 trên chiến trƣờng B2 cũ - Th|nh ủy Th|nh phố 

Hô ̀Chí Minh, th{ng 5-2000, tr. 110-115. 
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cuộc đ}́u tranh, nỗi d}̣y của nh}n d}n t{c động đến tinh th}̀n chiến đấu 

của số đông binh lính qu}n đội S|i Gòn cũng nhƣ nh}n viên chính 

quyền. Xu thê ́ chung trong binh lính S|i Gòn l| muốn ho| bình , 

ch{n ghét chiến tranh, đòi ch}́m dƣ́t chiến tranh; cùng với tin tƣ́c h|ng 

ng|y tƣ ̀Hội đàm Paris cũng góp ph}̀n t{c động đến ý chí của  qu}n 

lính S|i Gòn trong c{c chi khu, đồn bót vùng tranh ch}́p, vùng còn bị 

tạm chiếm. Không chỉ số đông binh lính m| nhiều sĩ quan c}́p dƣới 

tinh th}̀n cũng bị sa sút. Ở nhiều nơi, nh}t́ l| nhƣ̂ng đồn  bót lẻ tẻ 

đóng s}u ở vùng tranh ch}́p có nhiều hiện tƣợng “trung l}̣p hóa” 

không hạch s{ch ức hiếp d}n, không bắn ph{ c|n quét  v|o nhƣ̂ng 

vùng “căn cƣ ́lõm” của phía giải phóng... 

Trung ƣơng Cục chỉ đạo c{c khu, tỉnh điều động cơ sỡ nội 

tuyến chiến lƣợc cho trọng điễm S|i Gòn - Gia Định, vì v}̣y tại đ}y 

vƣ̀a x}y dƣ̣ng vƣ̀a ph{t triễn trong năm 1972 có 880 cơ sỡ nội tuyến 

gồm 23 đãng viên (3 chi bộ), 17 đoàn viên, 98 nòng cốt, 188 tích 

cực, 554 cảm tình c{ch mạng. Ng|y 19-6-1972, cơ sỡ nội tuyến Huỳnh 

Văn Bé qu}n cảnh g{c cỗng số 10 kho Long Bình ph{ kho xăng thiêu 

hủy h|ng triệu lít xăng, ph}̀n lớn là xăng JP4 dùng cho m{y bay phản 

lƣ̣c (b{o Điện Tín số ra ng|y 21-6-1972 ở S|i Gòn đƣa tin có 5 bồn 

xăng bị ch{y). Ng|y 9-9-1972, cơ sỡ nội tuyến Nguyê̂n  Văn Thôn 

l|m công t{c gắn ngòi nỗ ở kho bom phi trƣờng Biên Hòa, đa ̂ đánh 

mìn ph{ nỗ h}̀m chƣ́a bom v| hỏa tiê̂n gồm trên 100 tr{i bom, trên 

1.000 hỏa tiê̂n, ph{ hủy v| l|m hƣ hại g}̀n 100 m{y bay c{c loại... 

Đêm 15-12-1972, trong khi m{y bay B.52 Mỹ ném bom ở miền Bắc, 

thì cơ sỡ nội tuyến Triết l{i xe tại Cục qu}n v}̣n đặt ch}́t nỗ đánh 7 

điễm bồn chƣ́a xăng v| nơi t}̣p trung xe tại trại Đống Đa, Triệu Đà, 

l|m nỗ 5 xe bồn cùng nhiều qu}n xa và nhiều phƣơng tiện khí t|i 

kh{c (b{o Chính luận S|i Gòn số ra ngày 16-12-1972 đƣa tin 3 vụ nỗ 

trong c{c trại binh ở đƣờng Tr}̀n Quốc Toản (nay l| đƣờng 3-2, qu}̣n 

10, Th|nh phố Hồ Chí Minh))1. 

___________ 

1. Theo t|i liệu Tỗng kết công t{c binh v}̣n trong cuộc kh{ng chiến 

chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975 trên chiến trƣờng B2 cũ - Th|nh ủy Th|nh phố 

Hô ̀Chí Minh, th{ng 5-2000, tr. 110-115. 
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Tại Khu 8 trong các đợt 1, 2, 3 của chiến dịch tiến công tổng 

hợp, hoạt đ ộng binh v}̣n trong 3 mũi gi{p công cùng diễn ra sôi 

nỗi. Th{ng 6-1972 ở khu vực nam l ộ 4 - Mỹ Tho đã ph{  rã phần lớn 

phòng vệ d}n sự v| b ộ m{y kềm kẹp xã , ấp, kết hợp cơ sỡ n ội 

tuyến diệt , bƣ́c hàng 25 đồn, 1 yếu khu , giải phóng ho|n to|n 5 xã, 

có 26.000 d}n bung về vƣờn cû . Trong khi đó tại Kiến Phong , lƣ̣c 

lƣợng 3 mũi nổ i d}̣y dọc l ộ 30, phòng vệ d}n sự xã Mỹ Ngãi khởi 

nghĩa mang ra 20 súng, 2 to{n phòng vệ d}n sự xã Phong Mỹ 

mang ra 19 súng sau đó có 13 ngƣời xin vào b ộ đội. Th{ng 7-1972, 

ở vùng 20-7 Mỹ Tho có 4 gia đình binh sî tại C}̀u Sệp  v}̣n đ ộng 9 

lính bỏ ngũ mang ra 2 súng, vợ Trƣỡng }́p v}̣n đ ộng chồng ỡ công 

sỡ tề Vînh Kim kéo ra m ột toán phòng vệ d}n sƣ̣ n ộp 10 súng. Tỉnh 

Mỹ Tho ph{t đ ộng phong trào “sạch làng , tốt xóm” v}̣n đ ộng tƣ̀ 

50% - 80% binh sî trỡ v ề. Xã Phú Quý vận đ ộng 94 binh sî trỡ về , 

sƣ̃ dụng 35 ngƣời vào du kích . Xã Nhị Quý vận đ ộng đƣa đón 

trong 5 ng|y đƣợc 64 lính bỏ ngũ (ph}̀n lớn là lính Sƣ đoàn 9). Thị 

tr}́n Cai L}̣y trong 15 ng|y đƣa đón 228 lính bỏ ngũ , có 3 sĩ quan 

c}́p úy 1. 

Tại Khu 9, trong 4 ng|y của th{ng 4-1972, gia đình binh sî kêu 

gọi đại đ ội bão an Thiên Chúa giáo Nhà thờ Tôma xâ Lƣơng T}m , 

trên 70 binh sî và tề mang toàn b ộ vũ khí về với c{ch mạng . Hè 

1972, tỉnh Cần T hơ mỡ mãng , mỡ lôm giãi phóng trên các tuyến 

x{ng X| No , x{ng Bún T|u , x{ng Ô Môn , ph{ rã 12.561 phòng vệ 

d}n sƣ̣ , thu 500 súng, l}́y 637 thanh niên bỗ sung cho lƣ̣c lƣợng vû 

trang giãi phóng . Ngo|i ra , còn sử dụng cơ sở n ội tuyến trong 2 

bên toán phòng vệ d}n sƣ̣ xâ Vînh Tƣờng (huyện Long Mŷ ) khỡi 

nghĩa lấy đồn , lƣ̣c lƣợng vû trang giãi phóng trụ lại chống càn mỡ 

vùng giải phóng gồm 4.000 d}n, giƣ̂ cho đến ngày giãi phóng năm 

1975. Trong khi đó, tại Sóc Trăng cuối năm 1972, sƣ̃ dụng nội tuyến tỗ  

___________ 

1. Theo t|i liệu Tỗng kết công t{c binh v}̣n trong cuộc kh{ng chiến 

chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975 trên chiến trƣờng B2 cũ - Th|nh ủy Th|nh phố 

Hô ̀Chí Minh, th{ng 5-2000, tr. 110-115. 
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chƣ́c 4 cuộc khỡi nghĩa, 29 vụ cơ sỡ kết hợp 3 mũi diệt v| bƣ́c 

h|ng, bƣ́c rút 43 đồn bót, ph{ rã 32 to{n phòng vê ̣d}n sƣ,̣ 37 ban tề 

ấp, thu 326 súng1... 

Bộ Tỗng Tham mƣu qu}n đội S|i Gòn phải thƣ̀a nh}̣n: số tỗn 

th}́t trong năm 1972 l| con số cao nh}́t trong suốt hai thời kỳ 

Chiến tranh cục b ộ v| Việt Nam hóa chiến tranh 1965-1974 (393.186 

tên), cao hơn cả số tỗn th}́t của năm 1968 (226.649 tên)2. Đặc biệt số 

đào rã ngũ v| tƣ ̃ vong r}́t lớn, bằng hoặc hơn cả số thanh  niên bị 

bắt lính (năm 1972 chính quyền S|i Gòn bắt 298.229 thanh niên trong 

khi số tỗn th}́t l| 393.186)3. Tuyến phòng thủ tƣ̀ vùng biên giới Việt 

Nam - Campuchia xuống vùng bắc v| t}y bắc Sài  Gòn bị đ}̣p tan. 

Qu}n giải phóng chiếm giƣ ̂ nhƣ̂ng địa b|n xung yếu, tạo đƣợc thê ́

uy hiếp thƣờng xuyên đối với “thũ đô” Sài Gòn - Gia Định. 

Trong đợt chiến dịch n|y, lƣ̣c lƣợng giải phóng, đặc biêṭ l| c{c 

đơn vị chủ lƣ̣c ở miền Trung v| miền T}y Nam Bộ đa ̂c}̀m ch}n một 

lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c v| cơ động chiến lƣợc của qu}n đội S|i Gòn trong 

nhiều tháng trời , hợp đồng và “chia lƣ̃a” với các chiến trƣờng  kh{c 

của miền Nam, đặc biệt l| với Trị Thiên, T}y Nguyên, nh}́t l| miền 

Đông Nam Bộ. 

5. Chống, phá bình định ở nông thôn vùng ven 

Chuyễn thê ́ chiến lƣợc trong bƣớc 2 chống phá bình định nông thôn 

vùng ven đô 

Ở khu Sài Gòn - Gia Định , tƣ̀ tháng 7-1972 đến th{ng 11-1972, 

qu}n d}n vùng ven đô đ}̃y mạnh phong trào du kích chiến tranh ,  

___________ 

1. Theo t|i liệu Tỗng kết công t{c binh v}̣n trong cuộc kh{ng chiến 

chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975 trên chiến trƣờng B2 cũ - Th|nh ủy Th|nh phố 

Hô ̀Chí Minh, th{ng 5-2000, tr. 110-115. 

2, 3. Ban Tỗng kết chiến tranh B2 (Bô ̣Quốc phòng): Quá trình cuộc chiến 

tranh xâm lƣợc..., Sđd, tr. 446. 
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loại khỏi vòng chiến đấu 1.158 tên, trong đó diệt gọn m ột đại đ ội 

qu}n Sài Gòn , bắt sống 34 tên (chủ yếu ở Thủ Đức v| Bình Ch{nh ); 

ph{ hủy một số phƣơng tiện chiến tranh: 7 xe (có 4 xe ủi), 2 kho đạn, 1 

gi|n rađa, 4 kh}̃u ph{o, bắn rơi 4 m{y bay, bƣ́c rút 6 tua bót, đánh 

hƣ 8 tua bót kh{c, 1 nh| l|ng, 8 nh| dù, 2 nh| sĩ quan , l|m s}̣p 1 

c}̀u, thu 79 súng. Qu}̀n chúng đăṕ 1.351 mô ụ, sƣu t}̀m trên 300 tr{i 

nỗ c{c loại1... 

Đ}y cũng l| thời gian có nhiều cố gắng nhằm ph{t triễn v| 

củng cố thƣ̣c lƣ̣c c{ch mạng ở c{c địa phƣơng vùng ven đô. C{c 

huyện vùng nông thôn ven đô đến cuối năm 1972 đâ ph{t triễn 

thêm 255 ngƣời, ph}̀n lớn l| c{c tỗ giải phóng (45 tỗ), một số l| 

qu}̀n chúng tích cƣ̣c v| nòng cốt. Riêng huyện Củ Chi (ở vùng 

trung tuyến) đa ̂ph{t triễn lƣ̣c lƣợng c{c loại thêm 517 ngƣời, gồm 76 

tỗ giải phóng v| 137 nòng cốt, ph{t triễn thêm 14 đãng viên, 4 chi 

bộ, 2 chi đoàn v| nhiều cơ sỡ kh{c2. 

Cùng với ph{t triễn thƣ̣c lƣ̣c củng cố lƣ̣c lƣợng, phong tr|o du 

kích chiến tranh ở c{c địa phƣơng ven đô không nhƣ̂ng đa ̂ l}́y lại 

tiến độ ph{t triển nhƣ những năm 1967-1968, m| còn đạt trình độ cao 

l|m cơ sỡ cho qu{ trình chống ph{ bình định ở đ}y: 100% số xâ ỡ 

nhiều huyện đâ có xâ đội; huyện nào cûng có lƣ̣c lƣợng trên về  đƣ́ng 

ch}n phối hợp hoạt động, phong tr|o nh}n d}n du kích chiến tranh 

mỡ rộng. 

Nỗi b}̣t là huyện Thũ Đƣ́c , nơi nhiều năm sau M}̣u Th}n 1968, 

h}̀u nhƣ bị cô l}̣p với ph}̀n còn lại cũa qu}n khu Sài Gòn - Gia 

Định, phong trào nh}n d}n du kích chiến tranh năm 1972 ở địa 

phƣơng đâ có sƣ́c mạnh mới , l}̣p nhƣ̂ng chiến công khá toàn diện . 

Nƣ̃a đ}̀u năm 1972, du kích và b ộ đội ỡ Thũ Đƣ́c liên tục săn máy 

bay, bắn rơi 5 trƣ̣c thăng các loại . Qu}n Sài Gòn ráo riết đốn lá phá 

địa hình ỡ đ}y nhƣng lƣ̣c lƣợn g vû trang Thũ Đƣ́c đâ kiên quyết  

___________ 

1, 2. Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định, thông b{o tình hình tƣ̀ th{ng 7- 

1972 - th{ng 11-1972 của S|i Gòn - Gia Định. 
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chống trã trƣ̀ng trị bọn đi phá địa hình khiến chúng phãi khiếp sợ 

hạn chê ́hoạt động. Chính quyền S|i Gòn điều vê ̀Thủ Đức 2 đơn vị 

lính bảo an số 55 v| 703, bọn n|y phải thuê ngƣời đi đốn l{ ph{ địa  

hình với gi{ 5.000 đ/ng|y m| không ai nh}̣n tiền đi l|m. Bọn d}n vê ̣

thì không d{m đi c|n ph{, chỉ quanh qu}̃n trong đồn bót. Trƣớc tình 

hình đó, chính quyền S|i Gòn phải đƣa vê ̀ một đại đội thuộc lƣ̣c 

lƣợng Biêṭ khu Thủ đô. Nhƣng lƣ̣c lƣợng n|y vƣ̀a vê ̀đâ đƣợc qu}̀n 

chúng ở xã Phƣớc Long v}̣n động không đi c|n, yêu c}̀u  giúp họ 

l|m đơn đòi đ}́t, đòi trỡ vê ̀ đ}́t cũ l|m ăn. Binh lính thuộc Đại đội 

143 Biệt khu Thủ đô đóng ở đồn Phong Phú thì bắt sóng  Đài Ph{t 

thanh Giải phóng v| gọi đồng b|o đến nghe. Đa số tề  xã, ấp co lại 

không d{m ho|nh h|nh nhƣ trƣớc, có 5 tê ̀ấp gƣ̃i tiền ủng hộ c{ch 

mạng. Nh}n d}n nhiều xã ấp trong huyện tích cực  tham gia cuộc 

v}̣n động ủng hộ c{ch mạng x}y dƣ̣ng lòng tin vào thắng lợi cu ộc 

kh{ng chiến . Đến giƣ̂a năm 1972, thƣ̣c lƣ̣c cách mạng  ở huyện Thủ 

Đức đa ̂ph{t triễn kh{1. 

Cuối năm 1972, trên chiến trƣờng Nam Bộ sƣ ̣chuyễn biến ở ba 

vùng đa ̂ tƣơng đối rõ rệt: “vùng kềm” tuy còn đông d}n hơn vùng 

giải phóng v| vùng tranh ch}́p, nhƣng ph}̀n lớn bộ m{y kềm kẹp 

chỉ l| hình thƣ́c; vùng giải phóng v| vùng tranh ch}́p mỡ r ộng hơn 

năm 1971, hình th|nh thê ́ c|i răng lƣợc có lợi cho thế tiến  công 

chiến lƣợc của lƣ̣c lƣợng giải phóng. 

Thê ́bố trí qu}n của chính quyền S|i Gòn ở Nam Bộ nói riêng và 

trên to|n miền Nam nói chung bị đão lộn nghiêm trọng. Kế hoạch 

bình định nông thôn bị đ}̃y lùi. 

Tƣ̀ sau Xu}n - Hè 1972, phong trào chống , ph{ bình định ở 

Nam Bộ vƣợt qua nhƣ̂ng khó khăn phƣ́c tạp tƣ̀ cuối năm 1968 

đến đầu năm 1971, tƣ̀ng bƣớc phát triễn và giành nhƣ̂ng thắng lợi có 

___________ 

1. B{o c{o về tình hình qu}̀n chúng nông thôn ven đô v| c{c phong trào 

đ}́u tranh chính trị vũ trang năm 1972: Thủ Đức có 232 c{n bộ, chiến sî (trong 

đo ́có 166 đãng viên), lƣ̣c lƣợng m}̣t c{c loại có 408 ngƣời v| 201 ngƣời có 

cảm tình với c{ch mạng. 
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ý nghĩa quyết định. Đặc biệt ở khu Trung v| T}y Nam Bộ tƣ ̀ giƣ̂a 

năm 1972 chiến dịch tiến công tỗng hợp đa ̂mỡ ra khả năng mới cho 

phong tr|o chống ph{ bình định. Việc tiêu diệt sinh lƣ̣c địch, nh}́t l| 

lƣ̣c lƣợng kềm kẹp ở cơ sỡ, bƣ́c h|ng, bƣ́c rút đồn bốt địch, giải phóng 

xã, ấp gi|nh quyền l|m chủ của nh}n d}n, tạo thế đƣ́ng cho c{c 

lƣ̣c lƣợng chính trị v| lƣ̣c lƣợng vũ trang, l| nhƣ̂ng yếu tố then chốt 

của phong tr|o chống ph{ bình định. Nó đa ̂đƣợc các chiến dịch tiến 

công tỗng hợp giải quyết kh{ hiệu quả. 

Chỉ sau m}́y th{ng tiến công, qu}n d}n miền Nam đa ̂ tiêu 

diệt, l|m bị thƣơng h|ng chục ng|n qu}n đối phƣơng, trong đó có 

h|ng trăm lính Mỹ v| “đồng minh”; thu v| ph{ hủy h|ng trăm 

kh}̃u ph{o, h|ng chục ng|n súng bộ binh, h|ng ng|n m{y truyền tin, 

qu}n S|i Gòn bị thiệt hại lớn vê ̀ xe tăng, thiết gi{p, xe cơ giới. Điều 

quan trọng l| hê ̣ thống phòng thủ vòng ngo|i của chúng bị ph{ vỡ ; 

còn về phía qu}n Giải phóng có 10 sƣ đoàn chũ  lƣ̣c đƣ́ng vƣ̂ng trên 

chiến trƣờng miền Nam ; lƣ̣c lƣợng vû trang 3 thƣ́ qu}n ỡ  c{c địa 

phƣơng đƣợc bố trí lại trong thê ́vƣ̂ng chắc. Chƣơng trình bình định 

nông thôn của chính quyền S|i Gòn đến năm 1972 suy giãm nhanh; 

hơn 1.000.000 d}n gi|nh đƣợc quyền l|m chủ, vùng giải phóng tiếp 

tục đƣợc mỡ rộng. 

III. MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ Ở THÀNH THỊ 

Ng|y 29-6-1971, trong bƣ́c điện gƣ̃i cho Trung ƣơng Cục miền 

Nam, Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn nhận định : “Thời cơ đó mỡ ra  cho 

chúng ta triển vọng gi|nh thắng lợi lớn trong năm sắp tới (1972 - 

TG)...”1. Ng|y 29-11-1971, trong bƣ́c điện chĩ đạo “nhiệm vụ cũa 

công tác thành thị ... đến suốt năm 1972”, Lê Du}̃n đặc biệt lƣu ý : 

“Đi đôi với mặt tr}̣n qu}n sƣ̣ sê đƣợc đ}̃y mạnh lên , mặt trận chính  

trị càng trở nên cực kỳ quan trọng , có khả năng phát triển hết sức  to  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.32, tr. 389. 
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lớn và có tầm quan trọng quyết định đối với thắng lợi cũa cách mạng ... 

Riêng đối với Sài Gòn , phong trào đ ấu tranh chính trị có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng ...”1. “Phải nắm vững khâu trung tâm cấp bách 

trƣớc mắt cũa công tác thành thị là tỗ chƣ́c tập hợp lƣ̣c lƣợng , là xây 

dƣ̣ng đ ội ngû đấu tranh chính trị , ra sƣ́c phấn đấu đễ t hu hút thật đông 

đão quần chúng cơ bãn vào mặt trận đấu tranh cũa ta ... phải cố gắng 

t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng công nhân tiến b ộ l|m hạt nh}n ... Phải mở r ộng 

đội ngû xung kích vào mọi t}̀ng lớp thanh niên, nh}́t là thanh niên 

lao động..., đồng thời chuyễn m ột bộ ph}̣n lƣ̣c lƣợng xung kích 

của học sinh , sinh viên tõa ra hoạt đ ộng trong các giới lao 

động...“2. “Đi đôi với việc t}̣p hợp , tỗ chƣ́c qu}̀n chúng cơ bãn , x}y 

dƣ̣ng và phát triễn phong trào ỡ cơ sỡ ..., mỡ rộng hơn nƣ̂a mặt 

tr}̣n liên hiệp hành đ ộng với các lƣ̣c lƣợng , c{c phe ph{i “đối 

l}̣p”...”3 “Đ}̃y phong trào phụ nƣ̂ tiến lên tƣơng xƣ́ng với năng lƣ̣c 

c{ch mạng to lớn của chị em ..., với danh hiệu nỗi tiếng là “đ ội 

qu}n tóc dài ...””4. 

Nghị quyết của Hội nghị l}̀n thƣ ́ 20 Ban Ch}́p h|nh Trung 

ƣơng Đãng kho{ III (27-1–11-2-1972) cũng nh}́n mạnh nhiệm vụ: “... 

phải đ ộng viên , t}̣p hợp và tỗ chƣ́c qu}̀n chúng r ộng râi , nhanh 

chóng hình th|nh đội qu}n chính trị đông đão, kết hợp đ}́u tranh c{ch 

mạng của qu}̀n chúng với việc khoét s}u v| lợi dụng m}u thu}̂n nội 

bộ địch, mỡ rộng mặt tr}̣n liên hiệp h|nh động chống Mỹ - Thiệu, 

t}̣p trung mũi nhọn đòi qu}n Mỹ vê ̀nƣớc, l}̣t chính quyền Nguyê̂n 

Văn Thiệu, đòi ch}́m dƣ́t chiến tranh x}m lƣợc , vãn hồi hòa bình, 

hòa hợp d}n tộc...”5. 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục miền Nam trong ph}̀n “công tác 

đô thị” cũa Chĩ thị ngày 20-11-1971 ph}n tích rô : “việc Mŷ ngoan 

cố giƣ̂ Thiệu càn g làm cho sƣ̣ khũng hoãng chính trị cũa chế đ ộ

___________ 

1, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.32, tr. 473, 469. 

2, 4. Sđd, t.32, tr.467. 

5. Sđd, t.33, tr. 44. 
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S|i Gòn thêm tr}̀m trọng. Mỹ - Thiệu c|ng bị cô l}̣p, m}u thu}̂n 

giƣ̂a c{c t}̀ng lớp nh}n d}n, phe ph{i tôn gi{o, kê ̃ cả trong ngụy 

qu}n, ngụy quyền đối với Mỹ - Thiệu v| chính s{ch Việt Nam ho{ kéo 

d|i chiến tranh cùng c{c chính s{ch phản đ ộng khác cũa chúng  c|ng 

ph{t triễn hết sƣ́c s}u sắc. Vì v}̣y ta c}̀n tiếp tục đ}̃y mạnh  phong 

tr|o đ}́u tranh chống Mỹ, chống Thiệu kết hợp với các  kh}̃u hiệu 

d}n sinh d}n chủ v| c{c quyền lợi bƣ́c thiết kh{c của đông đão c{c 

t}̀ng lớp nh}n d}n, giƣơng cao hơn nƣ̂a khẫu hiệu hòa bình, cơm áo, 

dân chủ, độc lập, trung lập, Mỹ rút quân, thay đỗi tập đoàn hiếu chiến và 

phát xít Nguyê̂n Văn Thiệu...”1. 

Dƣới sƣ ̣ chỉ đạo của Trung ƣơng Cục miền Nam v| Mặt tr}̣n 

d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, c{c tỗ chƣ́c c{ch mạng vận 

động ng|y c|ng nhiều c{c t}̀ng lớp nh}n d}n đô thị - tƣ ̀công nh}n, 

lao động, tiễu thƣơng, sinh viên học sinh, trí thƣ́c, nh| tu hành, tƣ 

sản d}n tộc..., đến nhƣ̂ng d}n biễu Quốc hội S|i Gòn, bộ m{y chính 

quyền v| qu}n sƣ ̣của Thiệu - tham gia c{c cuộc đ}́u tranh đòi hòa 

bình, độc l}̣p, d}n chủ, d}n sinh. 

Th{ng 1-1972, Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định họp hội nghị l}̀n thƣ ́

5 (gọi l| Hội nghị “Bình Giã” l}̀n thƣ ́5) do Nguyê̂n Văn Linh, Phó Bí 

thƣ Trung ƣơng Cục miền Nam chủ trì2. Hội nghị ph}n tích, đánh gi{ 

cao phong tr|o đô thị, đồng thời kiễm điễm uốn nắn những quan 

điễm lệch lạc xem nhẹ vị trí, vai trò của giai c}́p công nh}n, x{c l}̣p 

phƣơng hƣớng chỉ đạo phong tr|o đô thị gắn liền với  phong tr|o 

học sinh, sinh viên, phong tr|o công nh}n v| c{c phong  tr|o đ}́u 

tranh của c{c giới. 

Trong 3 th{ng đầu năm 1972, tại S|i Gòn - Gia Định , có hơn 

150 cuộc đ}́u tranh cũa công nh}n , lao động, lớp nghèo thành thị . 

Nỗi b}̣t là cu ộc bâi công cũa 5.000 công nh}n cãng Sài Gòn trong  

___________ 

1. Văn kiện Đãng toàn tập, t.32, tr. 580-581. 

2. Sau Hội nghị, Nguyê̂n Văn Linh nh}̣n nhiệm vụ Bí thƣ Th|nh ủy S|i 

Gòn - Gia Định. 
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hai ng|y 17 v| 18-3, l|m tê liệt mọi hoạt động của cảng, buộc phía chủ 

phải tăng 30% lƣơng cho công nh}n. Phong tr|o chống bắt lính  

trong công nh}n lao động ở ngã tƣ Bảy Hiền, T}n Quý Đông, Bình 

Đông, Bình Thới, C}̀u Tre, Phú Thọ Hòa... dƣới nhiều hình thức  

phong phú bảo vê ̣thanh niên, sinh viên trốn lính v| lính trốn nhƣ: đào 

h}̀m bí m}̣t, tạo địa hình cho thanh niên l{nh né, tỗ chƣ́c canh phòng 

trong khu xóm b{o động nhƣ̂ng vụ lùng sục bắt lính của cảnh s{t ... 

Ở những quận xa nhƣ Nh| Bè, Bình Ch{nh v| những  lõm địa hình 

nhƣ Hố B}̀n, nhƣ̂ng “lôm nh}n t}m” trong khu xóm lao động, cảnh 

s{t S|i Gòn không d{m v|o bố r{p với lƣ̣c lƣợng lẻ tẻ. 

B}́t ch}́p lu}̣t kiễm duyệt v| tịch thu b{o bƣ̀a bãi của chính 

quyền S|i Gòn, b{o chí tiến bộ v}̂n tìm mọi c{ch để duy trì hoạt 

động, dƣ̣a v|o sƣ ̣ ủng hộ của đông đão qu}̀n chúng1. Phong tr|o 

xu}́t bản b{o nƣ̃a công khai ph{t triễn mạnh: h|ng chục tờ b{o với 

nội dung chống Mỹ - Thiệu2 đƣợc in (bằng typo hay bằng ronéo), 

không c}̀n gi}́y phép Bộ Thông tin của chính quyền S|i Gòn , 

nhƣng v}̂n lƣu h|nh bằng c{ch chuyền tay nhau. 

 

___________ 

1. Nhƣ c{c tơ ̀Tin Sáng, Điện Tín, Tạp chí Đối diện, v.v.. 

2. Có thể kể một số tờ b{o đƣợc nhiều ngƣời đọc nhƣ : Sinh Viên (của 

Tỗng hội sinh viên S |i Gòn), Văn Khoa , Đất sống , Nƣ̂ sinh viên (Đại học Văn 

khoa), Phấn đấu (Đại học Lu}̣t khoa ), Xuân bƣ̀ng sáng  (Đại học Khoa học ), 

Hoa súng (Đại học Dƣợc khoa ), Đồng hành (Đại học Sƣ phạm ), Sinh viên Vạn 

Hạnh (Đại học Vạn Hạnh ), Tin tƣỡng  (Đoàn sinh viên ph}̣t tƣ̃ Sài Gòn ), Kết 

hợp (Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam ), Đại học mới  (Phong trào tƣ̣ trị đại 

học), Khai sáng  (Đại học xá Minh Mạng ), Học sinh  (Tỗng đoàn học sinh Sài 

Gòn), Ngòi bút , Ý trẻ, Sống nghî  (Trƣờng Petrus Ký ), Chí Linh , Ải Nam Quan , 

Việt sống  (Trƣờng Nguyê̂n Trâi ), Lên đƣờng , Hành trình mới , Tình ngƣời 

(Trƣờng Cao Thắng ), Đức Trí , Màu áo học trò , Vùng lên  (Trƣờng Đƣ́c Trí ), 

Đòi quyền sống  (Phong trào phụ  nƣ̂ đòi quyền sống ), Nội san  (Nghiệp đoàn 

gi{o học tƣ thục ), v.v. (Xem: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 

Thành  phố Hồ Chí Minh , sơ thão , t}̣p II , Nxb. Th|nh phố Hồ Chí Minh , 2000, 

tr. 314, 315). 
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Ng|y 21-3-1972, Nixon đơn phƣơng đình chĩ H ội nghị Paris . 

Ng|y 5-4-1972, Nixon ra lệnh cho máy bay (kễ cã máy bay B .52) 

ném bom miền Bắc trở lại 1. Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng và 

Chính phủ Việt Nam D}n chủ C ộng hòa ra lời kêu gọi , vạch rõ : 

“Nhƣ̂ng hành đ ộng chiến tranh }́y cùng với thái đ ộ ngoan cố phá 

hoại H ội nghị Paris chƣ́ng tõ t}̣p đoàn hiếu chiến Nixon v}̂n theo 

đuỗi chính sách chiến tranh hòng thƣ̣c hiện ý đồ x}m lƣợc nƣớc ta . 

Chúng muốn cứu vãn chính s{ch Việt Nam hóa chiến tranh khỏi 

nguy cơ th}́t bại hoàn toàn . Chúng muốn tạo ra thế mạnh trong lúc 

chúng đang thua to v| khốn quẫn trên chiến trƣờng , để ép ta đ|m 

ph{n theo điều kiện của chúng hòng thực hiện chủ nghĩa thực d}n 

mới kiễu Mŷ ỡ miền Nam nƣớc ta . Chúng ta phải kiên quyết đ{nh 

mạnh hơn nữa để đánh bại hoàn toàn chiến lƣợc Việt Nam hóa 

chiến tranh” 2. 

Lời kêu gọi của Trung ƣơng Đãng đa ̂ thúc đ}̃y phong tr|o đ}́u 

tranh chống Mỹ của nh}n d}n miền Nam, đặc biệt l| phong tr|o c{c 

đô thị. 

Đồng loạt trong th{ng 4-1972, có 17 tỗ chƣ́c qu}̀n chúng - nhƣ 

Mặt tr}̣n nh}n d}n tranh thủ hòa bình, Phong tr|o phụ nƣ ̂ đòi 

quyền sống, Tỗng hội sinh viên S|i Gòn, Lƣ̣c lƣợng quốc gia tiến bộ, 

v.v. - ra Tuyên bố chung, đòi Nixon phải nối lại c{c cuộc đàm phán ở 

Hội nghị Paris, đòi Nguyê̂n Văn Thiệu tƣ ̀chƣ́c để vãn hồi hòa bình ở 

Việt Nam. 

B}́t ch}́p sƣ̣ phãn đối cũa nh}n d}n , Nguyê̂n Văn Thiệu ra 

lệnh mỡ r ộng hạn tuỗi bắt lính tƣ̀ 17 đến 43 tuỗi , tuỗi tối đa vào 

đại học là 18 tuỗi , thanh niên (kễ cã học sinh ) tƣ̀ 15 tuỗi trỡ lên 

nếu chƣa bị bắt lính phãi vào lƣ̣c lƣợng “phòng vệ d}n sƣ̣” có vû 

trang , sinh viên phãi t}̣p qu}n sƣ̣ . Lệnh đôn qu}n bắt lính cũa

___________ 

1. Chiến dịch ném bom ph{ hoại miền Bắc n|y đƣợc gọi l| Linebacker  I. 

2. Viện Lịch sƣ̃ Đãng: Nhƣ̂ng sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ Đãng, Nxb. Thông tin lý 

lu}̣n, H| Nội, 1985, t.3, tr. 64. 
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Nguyê̂n Văn Thiệu bị sinh viên, học sinh chống đối quyết liệt. 

Ng|y 8-4, h|ng nghìn sinh viên thuộc 13 trƣờng đại học thƣ̣c hiện bâi 

khóa 4 ng|y để phản đối. 

Nhằm đe dọa phong trào đ}́u tranh cũa sinh viên , học sinh , 

ng|y 18-4-1972, Nguyê̂n Văn Thiệu đƣa 10 c{n b ộ chủ chốt của 

Tỗng hội sinh viên và Tỗng đoàn học sinh Sài Gòn (trong đó có 

hai chũ tịch cũa hai tỗ chƣ́c này là Huỳnh T}́n M}̂m và Lê Văn 

Nuôi ) ra Tòa án mặt tr}̣n . Trƣớc Tòa án , 10 sinh viên , học sinh đã 

tƣ̣ cắt tay , l}́y máu viết kh}̃u hiệu : “Tự do hay l| chết” , biến vành 

móng ngựa th|nh diễn đ|n tố c{o t ội ác cƣớp nƣớc và bán nƣớc 

của Mỹ - Thiệu . 

Phong trào học sinh , sinh viên trong nƣớc đâ ãnh hƣỡng đến 

sinh viên Việt Nam du học ỡ Mŷ , trong đó nỗi b}̣t thái đ ộ yêu nƣớc 

của sinh viên Nguyễn Th{i Bình 1 ở Đại học Washington . Đễ khũng 

bố phong trào , ng|y 2-7-1972, Mỹ cho mật vụ công khai giết 

Nguyê̂n Thái Bình khi chiếc máy bay Boeing 747 của hãng h|ng 

không Pan Am chỡ anh sinh viên yêu nƣ ớc 24 tuỗi này sắp đáp 

xuống s}n bay T}n Sơn Nh}́t , vu cáo anh cƣớp máy bay (mặc dù 

trong tay anh không có m ột vû khí nào cã ). Viên m}̣t thám Mŷ 

William H . Mills bắn 4 ph{t đạn v|o ngực anh , rồi ném thi thễ anh 

xuống đƣờng băng . H|nh đ ộng sát nh}n dâ man này bị dƣ lu}̣n 

trong và ngoài nƣớc lên án mạnh mê . Sinh viên Sài Gòn làm lê̂ truy 

điệu Nguyê̂n Thái Bình , công bố nhƣ̂ng bài viết , nhƣ̂ng trang nh}̣t 

ký chứa chan lòng yêu nƣớc v| căm thù qu}n x}m lƣợc  của anh . 

Bên cạnh nhƣ̂ng cu ộc hội thão , mít tinh , biễu tình , “đêm không 

ngủ”..., sinh viên, học sinh còn th|nh lập c{c đội xung kích đi vào các 

xóm lao đ ộng, c{c chợ , c{c xí nghiệp ... để “Nói cho đồng b|o  

___________ 

1. Nguyê̂n Th{i Bình sinh năm 1948 tại xã Trƣờng Bình, huyện C}̀n 

Giuộc, tỉnh Long An. Anh học giỏi nên đƣợc học bỗng du học tại Mỹ. 

Trong nhƣ̂ng năm theo học Trƣờng Đại học Washington ở th|nh phố 

Seattle, bang Washington, anh tham gia phong tr|o chống chiến tranh của 

Mỹ tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, anh về nƣớc v| bị Mỹ giết. 
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tôi nghe v| nghe đồng b|o tôi nói”, thắt chặt mối quan hê ̣giƣ̂a sinh 

viên, học sinh với qu}̀n chúng nh}n d}n trong công cuộc đ}́u tranh. 

Đúng nhƣ Hội nghị Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng l}̀n thƣ́ 20 

khóa III (tƣ ̀ ng|y 27-1 đến ng|y 11-2-1972) đa ̂ nh}̣n định: “... chính 

quyền ph{t xít ra sƣ́c đàn {p v| khủng bố, nhƣng khí thế cũa qu}̀n 

chúng ng|y c|ng d}ng lên, c{c t}̀ng lớp v| c{c giới ngả về  c{ch 

mạng, vê ̀phía nh}n d}n ng|y c|ng mỡ rộng”1. 

IV. ĐẨY MẠNH “ĐÁNH VÀ ĐÀM” 

Tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng khóa  

III, Bí thƣ thƣ ́nh}́t Lê Du}̃n đa ̂khẵng định: “... chúng ta dƣ̣a vào sƣ́c 

mình để chiến đ}́u, song sƣ ̣ủng hộ chí tình vê ̀tinh th}̀n va ̀v}̣t ch}́t, 

sƣ ̣giúp đơ̂ to lớn vê ̀kinh tê ́v| quốc phòng của phe ta2 cũng l| một 

chô̂ dƣ̣a r}́t quan trọng để chúng ta đánh thắng giặc Mỹ”3. 

Ng|y c|ng bị lên {n v| cô lập trƣớc dƣ luận thế giới v| ngay 

trong nƣớc Mŷ , th{ng 11-1972 sẽ bầu cử Tổng thống , Nixon ra sƣ́c 

“thi thố nhiều mƣu ma chƣớc quỹ , tìm mọi c{ch lợi dụng những  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.33, tr. 45. 

2. Ngo|i Hiệp định ký kết hằng năm giƣ̂a hai nƣớc, năm 1971 Liên Xô 

ký với Việt Nam D}n chủ Cộng hòa 2 hiệp định về viện trơ ̣bô ̃sung nhằm  

tăng cƣờng khả năng quốc phòng của Việt Nam. Khi Nixon mỡ cuôc̣ chiêń 

tranh ph{ hoại l}̀n thƣ́ hai ở miêǹ Bắc (chiêń dịch Linebacker I), “Liên Xô ra 

tuyên bố chính thƣ́c lên {n c{c h|nh động của Mỹ l| không thễ  ch}́p nh}̣n 

đƣợc (...), nh}́n mạnh rằng mọi h|nh động nhằm phong tõa  c{c hải cảng 

Bắc Việt Nam v| cắt đƣ́t c{c hệ thống giao thông liên lạc  kh{c phải đƣợc 

ch}́m dƣ́t” (IIya V. Gaiduk: Liên bang Xôviết và chiến tranh  Việt Nam, Nxb. 

Công an nh}n d}n, H| Nội, 1998, tr. 447). 

Năm 1972, chỉ tính riêng viện trơ ̣ qu}n sƣ̣, Liên Xô tiếp tục giúp Việt 

Nam 332 triệu rúp, còn Trung Quốc giúp 1,2 tỷ nh}n d}n tệ (T|i liệu của 

Văn phòng Bô ̣ Quốc phòng, hô ̀ sơ K4, sô ́ 795, trích d}̂n theo Viện Lịch sƣ̃ 

Qu}n sƣ̣ Việt Nam: Lịch sƣ̃ kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975). 

3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.32, tr. 129. 
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m}u thu}̂n, nhƣ̂ng thiên hƣớng tiêu cƣ̣c hoặc sai l}̀m trong quan hê ̣

giƣ̂a c{c nƣớc xã hội chủ nghĩa”1. 

Trƣớc “tình hình quốc tê ́ sắp tới vê ̀ nhiều mặt có lợi cho ta, 

đồng thời cũng có nhƣ̂ng diê̂n biến phƣ́c tạp”, Đãng khẵng định: “... 

chúng ta c}̀n ra sƣ́c thắt chặt liên minh chiến đ}́u với nh}n d}n các  

nƣớc anh em L|o v| Campuchia, tăng cƣờng đoàn kết hƣ̂u nghị v| ra 

sƣ́c tranh thủ sƣ ̣viện trợ của c{c nƣớc anh em... Đồng thời, c}̀n phải 

luôn luôn đề cao cảnh gi{c, kịp thời vạch tr}̀n v| đánh bại mọi mƣu 

mô xảo quyệt của đế quốc Mỹ v| bè lũ tay sai”2. 

Đầu th{ng 4-1972, Mỹ cho t}̣p trung vê ̀ vùng biễn miền 

Nam v| c{c căn cƣ ́ ở Th{i Lan một lƣ̣c lƣợng lớn không qu}n v| 

hải qu}n, gồm 1.400 m{y bay chiến đ}́u, 193 m{y bay B.52, 65 t|u 

chiến (bằng 40% m{y bay chiến thu}̣t, g}̀n 50% m{y bay chiến 

lƣợc của cả nƣớc Mỹ, 73% t|u chiến của Hạm đội 7). Lƣ̣c lƣợng này 

vƣ̀a phục vụ cho chúng phản kích ở miền Nam, vƣ̀a mỡ lại chiến 

tranh ph{ hoại ở miền Bắc. Quốc hội Mỹ viện trợ bỗ sung kh}̃n c}́p 

cho chính quyền S|i Gòn 3 tỷ USD. Tỗng thống Nixon tuyên bố 

hoãn cuộc hòa đàm ở Paris. 

Ng|y 6-4-1972 b}́t ch}́p cam kết của Mỹ năm 1968, Nixon ra 

lệnh tiến h|nh cuộc chiến tranh ph{ hoại l}̀n thƣ ́hai chống miền Bắc 

l}́y m}̣t danh l| “chiến dịch Linebacker I”. Tƣ ̀ 6-4-1972, không qu}n 

Mỹ đánh ph{ ồ ạt miêǹ Bắc nhằm trả đûa cuộc tiến công Xu}n - Hè 

của ta ở miền Nam, chặn nguồn tiếp tê ́tƣ ̀nƣớc ngo|i v|o miền Bắc 

v| tƣ ̀ miền Bắc v|o miền Nam. Ng|y 9-5-1972, Mỹ cho  thả mìn 

phong toả bến cảng cùng c{c cƣ̃a sông luồng lạch, vùng biễn miền 

Bắc Việt Nam. Ng|y 10-4, l}̀n đ}̀u tiên Mỹ dùng m{y bay chiến lƣợc 

B.52 ném bom thị xã Vinh (Nghê ̣An)... Tỗng thống Nixon nói: “Tôi 

đa ̂ quyết định thi h|nh nhƣ̂ng biện ph{p qu}n  sƣ ̣ có tính ch}́t 

quyết định để sớm ch}́m dƣ́t chiến tranh”, “Tha ̀ th}́t bại trong cuộc 

b}̀u cƣ ̃Tỗng thống còn hơn thua trong cuộc chiến tranh n|y”. 

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, Sđd, t.33, tr. 42. 
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 Nhƣ v}̣y, Mỹ đa ̂“Mŷ hóa” trỡ lại cuộc chiến ở Việt Nam bằng 

không qu}n chƣ ́ không phải bằng bộ binh nhƣ trƣớc, nhƣng với 

quyết t}m r}́t cao, nhằm gi|nh thắng lợi quyết định cho chiến lƣợc 

Việt Nam ho{ chiến tranh. Mỹ hy vọng đ}y l| biện ph{p có tính 

quyết định chƣ ́không còn l| biện ph{p hô̂ trợ nhƣ trƣớc, để bắt đối 

phƣơng phải ch}́m dƣ́t chiến tranh theo ý muốn của Mỹ. 

Hƣỡng ứng lời kêu gọi của Trung ƣơng Đãng v| Chính phủ, 

ng|y 16-4-1972 nh}n d}n miền Bắc theo yêu c}̀u của mặt tr}̣n, 

nhanh chóng đƣa cuộc chiến tranh nh}n d}n chống chiến tranh 

ph{ hoại ph{t triễn lên đĩnh cao mới. 

“... mặc dù cuộc chiến đ}́u {c liệt hơn với kẻ thù có g}y cho ta 

nhƣ̂ng tỗn th}́t mới, nhƣng hiệu su}́t đánh địch của lƣ̣c lƣợng vû  

trang ta không ngƣ̀ng đƣợc n}ng cao”1. 

Luồng hàng v}̣n chuyễn ỡ miền Bắc và tƣ̀ miền Bắc vào miền 

Nam v}̂n thông suốt . Lƣợng hàng v}̣n chuyễn vào các chiến trƣờng  

năm 1972 tăng hơn 1,7 l}̀n so với năm 1971. Cuối th{ng 8- 1972, cơ 

quan tình b{o Mỹ (CIA) b{o c{o với Tỗng thống Nixon: “mặc dù 

ném bom r}́t {c liệt, v}̂n không giảm đƣợc một c{ch có ý nghĩa việc 

đƣa ngƣời v| trang bị v|o miền Nam Việt Nam”. 

H|nh động cũa Mŷ khi g}y lại chiến tranh phá hoại ỡ miền Bắc 

v| phản kích cu ộc tiến công chiến lƣợc ỡ miền Nam càng làm cho 

lo|i ngƣời tiến b ộ, kễ cã nh}n d}n tiến b ộ Mỹ, công ph}̂n , lên án và 

đòi chính quyền Nixon phãi ch}́m dƣ́t chiến tranh . Ng|y 27- 7-

1972, tại H ội nghị các Đãng C ộng sãn và công nh}n ch}u ]u đoàn 

kết với nh}n d}n Việt Nam diê̂n ra ỡ P aris, Thủ đô nƣớc Ph{p , 

___________ 

1. “Trong vòng g}̀n 6 th{ng (tƣ̀ ngày 9-5 đến ng|y 22-10-1972), ta đâ bắn 

rơi 561 m{y bay địch, diệt v| bắt sống nhiều giặc l{i... Ng|y 10-5, miền 

Bắc bắn rơi 18 m{y bay; ng|y 27-6, không qu}n ta diệt gọn cả tốp 4 chiếc F-

4 trên vùng trời Sơn La; ng|y 23-7, d}n qu}n Th{i Thụy (Th{i Bình) bắn rơi 

2 chiếc A.7... (Xem: Viện Nghiên cƣ́u chủ nghĩa M{c – Lênin và  tƣ tƣỡng Hô ̀

Chí Minh: Lịch sƣ̃ Đãng Cộng sản Việt Nam (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 1995, t.II, tr. 554). 
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có 27 đoàn đại biễu các nƣớc Đông ]u , T}y ]u , Bắc ]u thống 

nh}́t ra Tuyên bố Paris , đòi Chính phũ Mŷ ch}́m dƣ́t tƣ́c khắc các 

cuộc ném bom và mọi hành đ ộng chiến tranh chống nƣớc Việt 

Nam D}n chũ C ộng hò a, ch}́m dƣ́t mọi sƣ̣ can thiệp vào công 

việc n ội bộ của Việt Nam , L|o v| Campuchia . Sƣ̣ kiện có ý nghîa 

nh}́t là ngày 10-8-1972 tại Thủ đô Georgetown (Guyana ), đại biễu 

của 59 nƣớc tham dƣ̣ H ội nghị B ộ trƣỡng các nƣớc không liên kế t 

đâ long trọng “công nh}̣n đại biễu Chính phũ cách mạng l}m thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam và đại biễu Chính phũ Vƣơng 

quốc đoàn kết d}n t ộc Campuchia là thành viên chính thƣ́c cũa 

Hội nghị . Đ}y là biễu thị sƣ̣ phãn đối kiê n quyết cũa các lƣ̣c 

lƣợng đ ộc l}̣p d}n t ộc thuộc thế giới thƣ́ ba đối với “Học thuyết 

Nixon””1. 

Tại Paris, s{ng ng|y 2-5-1972 diê̂n ra cuộc gặp riêng l}̀n thƣ́ 13 

giƣ̂a Lê Đức Thọ v| Xu}n Thủy với Kissinger. Đến giƣ̂a th{ng 7-

1972, tại c{c cuộc đàm ph{n Paris, cuộc gặp riêng Lê Đức Thọ, Xu}n 

Thủy với Kissinger mới đi vào giai đoạn thƣ̣c chất. 

Theo chủ trƣơng mới của Đãng vê ̀ đàm ph{n ở Paris, ng|y 8-

10-1972 Việt Nam chủ động đƣa ra dƣ ̣ thảo Hiệp định vê ̀ch}́m dƣ́t 

chiến tranh v| l}̣p lại hòa bình ở Việt Nam. Bản dƣ ̣thảo đề cập to|n 

bộ nhƣ̂ng v}́n đề cơ bản để ch}́m dƣ́t chiến tranh x}m lƣợc của Mỹ 

ở Việt Nam. Chiều 8-10-1972, Lê Đức Thọ trao cho Kissinger bản dƣ ̣

thảo “Hiệp định vê ̀ch}́m dƣ́t chiến tranh v| l}̣p lại  hòa bình ở Việt 

Nam” do Việt Nam soạn thảo. 

“Yêu c}̀u lớn nh}́t cũa ta hiện nay là ch}́m dƣ́t chiến tranh cũa 

Mỹ ở miền Nam . Mỹ rút hết , ch}́m dƣ́t sƣ̣ dính líu qu}n sƣ̣ cũa 

Mỹ ở miền Nam v|  ch}́m dƣ́t cu ộc chiến tranh không qu}n , hải 

qu}n , thả mìn chống miền Bắc ... đƣa đến việc thƣ̀a nh}̣n trên thƣ̣c 

tế hai chính quyền , hai qu}n đội, hai địa bàn ỡ miền Nam Việt 

Nam. Đạt đƣợc yêu c}̀u này là m ột thắng lợi có ý nghîa quan 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.33, tr. 367. 
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trọng đối với cả hai miền trong điều kiện so s{nh lƣ̣c lƣợng hiện nay 

ở miền Nam Việt Nam, sẽ tạo một tình hình so s{nh lƣ̣c lƣợng mới có 

lợi cho ta”1. 

Ng|y 9-10-1972, tại M{txcơva , Tỗng Bí thƣ Đãng C ộng sãn Liên  

Xô - Brejenev “đánh gi{ cao chủ trƣơng dƣ ̣ thảo Hiệp định cũa  ta 

v| cho rằng đạt đƣợc hai mục tiêu cơ bản ch}́m dƣ́t dính líu qu}n 

sƣ ̣ của Mỹ, công nh}̣n thƣ̣c tê ́ ở miền Nam có hai chính quyền  l| 

thắng lợi r}́t quan trọng”2. Ở Bắc Kinh, Thủ tƣớng Chu ]n Lai b|y 

tỏ “đồng tình với s{ch lƣợc đ}́u tranh của Việt Nam và  hƣ́a quyết 

t}m ủng hộ Việt Nam”3. 

Ng|y 13-10-1972, ph{i đoàn Mỹ gƣ̃i công h|m cho ph{i đoàn 

Việt Nam D}n chủ Cộng ho| thông b{o việc Tỗng thống Nixon 

ch}́p nh}̣n bản dƣ ̣thảo l|m cơ sỡ cho một Hiệp định. Sau đó phía Mỹ 

lại nhiều l}̀n đề nghị sƣ̃a đỗi nhiều nội dung trong dƣ ̣ thảo Hiệp  

định. Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng gƣ̃i công h|m cho Tỗng thống  

Nixon cảnh b{o: “Nếu phía Mỹ cƣ ́ tiếp tục mƣợn cớ n|y hoặc cớ 

kh{c trì hoãn việc thực hiện lịch m| hai bên đã thỏa thuận , thì cuộc 

đàm ph{n nh}́t định sẽ ho|n to|n tan vơ̂”. 

Ng|y 20-10-1972, công hàm phúc đáp cũa Tỗng thống Nixon 

thƣ̀a nh}̣n : văn bãn  Hiệp định đâ hoàn thành . Cùng lúc , Mỹ lập 

c}̀u hàng không tiếp tế ồ ạt vû khí , trang bị chiến tranh cho chính 

quyền Sài Gòn . Việt Nam D}n chũ C ộng hoà đƣa ra lịch trình với 

dƣ̣ kiến ký kết Hiệp định ngày 31-10-1972, tạo điều kiện thu}̣n lợi 

cho Mŷ trong cu ộc b}̀u cƣ̃ Tỗng thống diê̂n ra sau đó m ột tu}̀n . 

Nhƣng phía Mŷ v}̂n liên tục đề nghị sƣ̃a đỗi văn bãn dƣ̣ thão Hiệp 

định và trì hoân việc ch}́p nh}̣n lịch trình ký kết m ột Hiệp định . 

Đễ tranh  thủ l{ phiếu của cử tri Mỹ , đánh lƣ̀a dƣ lu}̣n tiến b ộ trên 

thế giới , Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế bên ngo|i vĩ tuyến 20, 

nhƣng đồng thời cho đánh bom ác liệt bên trong vî tuyến 20.  

___________ 

1, 2, 3. Lƣu Văn Lợi, Nguyê̂n Anh Vũ: Các cuộc thƣơng lƣợng Lê Đức 

Thọ - Kissinger tại Paris, Nxb. Công an nh}n d}n, H| Nội, 1996, tr. 278-281. 
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Kissinger rêu rao: “hòa bình đa ̂ở trong t}̀m tay”, nhƣng cố tình trì 

hoãn việc ký kết nhằm tính to{n nhƣ̂ng mƣu đồ đen tối kh{c. 

Tƣ̀ ngày 18-10 đến 22-10-1972, Kissinger sang Sài Gòn gặp 

Nguyê̂n Văn Thiệu, sau đó vịn cớ Nguyê̂n Văn Thiệu có ý kiến 

kh{c, Mỹ tuyên bố hoãn ký, đòi thay đỗi một số điễm quan trọng, 

trong đó có yêu c}̀u qu}n đội miền Bắc phải rút khỏi miền Nam 

(trƣớc đ}y, Mỹ đa ̂ bỏ yêu c}̀u n|y). Chính phủ Việt Nam D}n chủ 

Cộng hòa, Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam 

Việt Nam lên {n th{i độ thiếu nghiêm chỉnh v| không nh}́t qu{n của 

Mỹ. Cuối th{ng 10-1972, Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa  

công khai trƣớc dƣ lu}̣n vê ̀diê̂n tiến đàm ph{n v| th{i độ l}̣t lọng của 

Mỹ vê ̀ký kết Hiệp định hòa bình. 

“Đ}y l| một đợt đ}́u tranh công khai có tiếng vang r}́t rộng. 

Đoàn ngoại giao ở H| Nội đƣợc thông b{o tƣơng đối đ}̀y đũ. C{c đại 

sƣ ́v| đại biện ta ở nƣớc ngo|i cũng thông b{o cho c{c nƣớc sỡ tại. 

R}́t nhiều cuộc họp b{o đa ̂đƣợc tỗ chƣ́c ở H| Nội, Paris v| thủ đô của 

nhiều nƣớc. C{c hãng thông t}́n b{o chí, đài ph{t thanh các  nƣớc 

trong nhiều ng|y liên tiếp đƣa tin tƣ́c vê ̀việc n|y”1. 

___________ 

1. Hãng U.P.I. của Mỹ đƣa tin: Bắc Việt Nam đâ đƣa quả bóng sang s}n 

Mỹ. Hãng A. F. P. của Ph{p nh}̣n xét: Nixon bị dồn v|o ch}n tƣờng... bị đặt 

v|o tình thê ́ nghiêm trọng phải lƣ̣a chọn giƣ̂a c{c khả năng: ký sớm Hiệp 

định, hoặc bỏ rơi Thiệu hoặc tiếp tục chiến tranh. 

Nhiều nh}n v}̣t quan trọng trong chính giới Mỹ, chủ yếu l| phe đối l}̣p, 

đòi Nixon phải ký sớm Hiệp định, không để Thiệu b{c bỏ. 

Nƣ̃a đêm hôm đo,́ Thủ tƣớng Chu ]n Lai của Trung Quốc tiếp đại 

diện của hai miền Nam Bắc Việt Nam v| nói: “Việt Nam D}n chủ Cộng hòa 

công bố là cần thiết, đoì Nixon ký Hiệp định vào ngày 31-10 là đòi hỏi đúng ... 

Mỹ không thễ trốn tránh trách nhiệm của mình”. 

S{ng hôm sau, Chủ tịch Hôị đồng Bô ̣ trƣỡng Liên Xô - Côxƣghin A.N. 

cũng tiếp đại diện Việt Nam D}n chủ Cộng hòa v| đại diện Chính phủ 

c{ch mạng l}m thời v| nói: “Đêm 26-10, Bô ̣Chính trị Liên Xô họp nghiên cƣ́u 

tuyên bô ́ của Việt Nam và ủng hô ̣ 100%” (Xem: Lƣu Văn Lợi, Nguyê̂n Anh  

Vũ: Các cuộc thƣơng lƣợng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris (t{i bản), Nxb. 

Công an nh}n d}n, H| Nội, 2002, tr. 532). 
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Thƣ̣c ra, Mỹ chƣa chịu ch}́p nh}̣n việc ký kết Hiệp định ch}́m dƣ́t 

chiến tranh, bỡi chúng muốn đánh đòn qu}n sƣ ̣ để ép Việt Nam  

phải nhƣợng bộ. 

Hiễu rõ bản ch}́t của Nixon, đánh gi{ chính x{c }m mƣu của 

chúng, Bộ Chính trị v| Qu}n uỷ Trung ƣơng đa ̂ động viên to|n 

Đãng, to|n d}n, to|n qu}n đề cao cảnh gi{c, chu}̃n bị să̂n s|ng cho 

cuộc đọ sƣ́c mới, quyết đánh cho chúng nhƣ̂ng đòn đau hơn nƣ̂a, 

buộc chúng phải thƣơng lƣợng trong thê ́yếu, thê ́thua. 

V. “ĐIỆN BIÊN PHŨ TRÊN KHÔNG” BU ỘC ĐẾ QUỐC MŶ  

PHẢI CHẤP NHẬN KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS 

Tƣ ̀ th{ng 10-1972, miền Bắc đa ̂ kh}̃n trƣơng chu}̃n bị nhƣ̂ng 

phƣơng {n đối phó với }m mƣu của Mỹ sau cuộc b}̀u cƣ ̃ở Mỹ v| 

Nixon có thê ̃ thắng cƣ.̃ Bộ Chính trị nhắc nhỡ: “phãi đề phòng Mỹ 

tăng cƣờng h|nh động qu}n sƣ.̣ Tuyệt đối ta không đƣợc lơ l| m}́t 

cảnh gi{c”1. 

Đúng nhƣ nh}̣n định, sau khi trúng cƣ ̃ lại Tỗng thống (ng|y 8-

11-1972), Nixon trỡ giọng đe doạ, ph{ ngang, l|m cuộc đam̀ ph{n ở 

Paris bỏ dỡ. Ng|y 14-12-1972, chính quyêǹ Nixon thông qua kế 

hoạch mở cu ộc t}̣p kích bằng B .52 (m}̣t danh là chiến dịch Linebacker  

II) đánh v|o Thủ đô H| Nội. Ng|y 16-12-1972, Kissinger họp b{o đỗ 

lô̂i cho Viêṭ Nam D}n chủ Cộng hòa thiêú thiêṇ chí. 

Trong chiến dịch Linebacker II, Mỹ đa ̂ huy động g}̀n 200 m{y 

bay chiến lƣợc B.52, hơn 1.000 m{y bay chiến thu}̣t (trong đó có 30 

chiếc F.111), hơn 60 t|u chiến c{c loại của Hạm đội 7. 

Tr}̣n chiến đ}́u cũa qu}n d}n miền Bắc chống t}̣p kích cũa 

không qu}n Mŷ bắ t đ}̀u tƣ̀ 19 giờ 40 phút ng|y 18-12-1972. Trong 

suốt 12 ng|y đêm , tƣ̀ ngày 18-12 đến ng|y 29-12-1972, Mỹ đã sử 

dụng 729 l}̀n chiếc máy bay ném bom chiến lƣợc B .52, gồm 4.000 l}̀n 

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Đãng Cộng sản Việt Nam, Sđd, t.II, tr.565. 
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chiếc máy bay chiến thu}̣t liên tục đánh phá ác li ệt Thủ đô H| N ội, 

Hải Phòng v| m ột số mục tiêu phía Bắc vî tuyến 20; ném khoảng 

35.000 t}́n ch}́t nỗ 1, tƣ́c 10 vạn quả bom , với lƣợng ch}́t nỗ nhiều 

hơn 5 l}̀n quã bom nguyên tƣ̃ mà Mŷ đâ ném xuống Hiroshima 

th{ng 8-19452. 

Nhờ chu}̃n bị tốt về tƣ tƣỡng và tỗ chƣ́c, l}̀n đ}̀u tiên Hà Nội tiến 

h|nh một chiến dịch phòng không hiện đại, quy mô lớn, với sƣ̣ s{ng 

tạo trong nghê ̣ thu}̣t qu}n sƣ,̣ ph{t huy vai trò của c{c lực  lƣợng 

phòng không ba thƣ ́qu}n, đặc biệt l| lƣ̣c lƣợng phòng không tên lƣ̃a 

v| không qu}n, qu}n v| d}n miền Bắc, trƣ̣c tiếp l| qu}n v| d}n H| 

Nội, Hải Phòng đa ̂đánh bại ho|n to|n cuộc t}̣p kích  đƣờng không 

chiến lƣợc của đế quốc Mỹ. 

Trong 12 ng|y đêm đó, qu}n v| d}n Việt Nam đâ bắn rơi 81 

m{y bay hiện đại nh}́t (trong đó có 34 m{y bay B.52 thuộc loại tối t}n 

nhƣ B.52D, B.52G3 v| 5 F.111), 44 phi công Mỹ bị bắt sống, nhiều 

phi công kh{c bị chết4; bắn chìm v| bắn hỏng 9 t|u chiến. Riêng H| 

Nội, bắn rơi 30 m{y bay (trong đó có 23 m{y bay B.52, 2 m{y bay 

F.111), có nhiều chiếc rơi tại chô̂. Đ}y l| tr}̣n đánh tiêu diệt nhiều nh}́t 

m{y bay B.52, con “chũ b|i” của không qu}n Mỹ (với tỷ lê ̣tỗn th}́t 

34/200  17%). L}̀n đầu tiên trên thê ́giới, không qu}n chiến lƣợc Mỹ 

trong một thời gian ngắn, bị tỗn th}́t nặng nề không  sao bù đắp 

đƣợc. Tr}̣n đánh n|y đƣợc gọi l| “Điện Biên Phũ trên không” đối 

với qu}n x}m lƣợc Mỹ. 

___________ 

1. Xem: Lịch sƣ̃ kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 1954-1975, Sđd, t.VII, tr. 

315-316. 

2. Xem: Michael Maclear: Vietnam - The Ten Thousand Days War (Việt 

Nam: cuộc chiến tranh mƣời nghìn ngày ), Nxb. Thames Methuen, London, 

1984, tr. 422. 

3. Mô̂i m{y bay B.52 trị gi{ 7.946.780 đôla (theo M.Maclear), Sđd,  

tr. 422. 

4. Xem: Bô ̣Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam: Chiến tranh 

nhân dân..., Sđd, tr. 117. 
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S{ng 21-12-1972, Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa ra 

Tuyên bố lên {n mạnh mẽ h|nh động chiến tranh điên rồ của 

chính quyền Nixon... “Ngay ng|y hôm ấy, Tuyên bố của Chính 

phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đƣợc ph{t đi 

trên Đài Ph{t thanh Giải phóng: “... Bọn x}m lƣợc Mỹ đụng đến miền 

Bắc một, thì qu}n v| d}n miền Nam quyết gi{ng trả chúng gấp năm, 

g}́p mƣời l}̀n!”. Đài cũng truyền đi thƣ của S|i Gòn gƣ̃i Ha ̀Nội: “Lƣ̃a 

miền Bắc khêu lƣ̃a miền Nam, lƣ̃a H| Nội giục lƣ̃a Sài Gòn. Tƣ ̀ngo|i 

vô trong, tƣ ̀h}̣u phƣơng lớn đến tiền tuyến lớn anh hùng đang vang 

lên tiếng trả lời đanh thép: Đánh!””1. 

Đúng nhƣ Chủ tịch Hồ Chí Minh đa ̂ tiên đoán hồi đ}̀u năm 

1968 khi Ngƣời đến thăm Bộ Tƣ lệnh Phòng không Không qu}n: 

“Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đƣa B.52 ra đánh H| Nội, rồi có 

thua nó mới chịu thua...”2. 

Không khu}́t phục đƣợc Việt Nam, lại bị tỗn th}́t nặng nê,̀ 

ng|y 30-12-1972, Nixon phải ngƣng ném bom miền Bắc tƣ ̀vĩ tuyến 20 

trỡ ra v| đề nghị Việt Nam nối lại cuộc đàm ph{n ở Paris. Ng|y 

15-1-1973, Mỹ tuyên bố ngừng ho|n to|n c{c hoạt đ ộng chống  ph{ 

miền Bắc. Chính Mỹ đa ̂phải “chũ động xin hòa”, nối lại đ|m ph{n trên 

thế thua. Kissinger thƣ̀a nh}̣n: “Các ngài không nhƣ̂ng  anh hùng mà còn 

thông minh”. John Negropoute, chuyên viên cũa  Kissinger vê ̀ Việt 

Nam, thú nh}̣n: “Chúng ta ném bom Bắc Việt Nam để rồi chính chúng ta 

lại chấp nhận nhƣợng bộ“3. 

Trong thời gian chu}̃n bị ký Hiệp định, Nixon thƣ̣c hiện hai 

chƣơng trình mang m}̣t danh “Enhance” v| “Enhance Plus” (tăng 

cƣờng thêm nƣ̂a) chuyễn giao c}́p tốc cho chính quyền S|i Gòn 

trong 6 tu}̀n lê̂ một lƣợng súng đạn và phƣơng tiện chiến tranh trị  

___________ 

1, 2, 3. Đại tƣớng Võ Nguyên Gi{p: Tỗng hành dinh trong mùa Xuân 

toàn thắng, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2005, tr. 14, 24, 39-40. 
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gi{ khoảng 2 tỷ đôla1, bao gồm 625 m{y bay c{c loại, 500 kh}̃u 

ph{o, 400 xe tăng v| xe bọc thép v| nhiều t|u chiến. Mỹ cũng bí mật 

chuyễn giao cho chính quyền S|i Gòn c{c căn cƣ ́qu}n sƣ ̣của Mỹ, vì 

theo dƣ ̣ thảo Hiệp định, c{c căn cƣ ́n|y phải bị th{o dơ̂ đem vê ̀Mỹ. 

Mỹ còn phối hợp với Nguyê̂n Văn Thiệu l}̣p kê ́hoạch tr|n ng}̣p lãnh 

thỗ (còn gọi l| kê ́ hoạch Hùng Vƣơng), dùng bộ binh của chính 

quyền S|i Gòn kết hợp với không qu}n Mỹ mỡ c{c cuộc h|nh qu}n 

l}́n chiếm c|ng nhiều c|ng tốt vùng giải phóng, l}́n đến đ}u sơn cờ 

v|ng ba sọc đõ đến đó. 

Chính trong bối cảnh ấy, Hội đàm Paris bƣớc v|o giai đoạn cuối 

cùng. Ng|y 13-1-1973, kết thúc nhƣ̂ng đợt gặp riêng giƣ̂a Cố v}́n Lê 

Đức Thọ v| Cố v}́n Henry Kissinger. Hiệp định vê ̀ch}́m dƣ́t chiến 

tranh và l}̣p lại hòa bình ỡ Việt Nam đƣợc Lê Đƣ́c Thọ cùng 

Kissinger ký tắt ng|y 23-1-1973 v| sau đó đƣợc Bộ trƣỡng Ngoại 

giao bốn Chính phũ (Chính phủ Việt Nam D}n chủ C ộng hòa, Chính 

phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính 

phủ Mỹ, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa) ký chính thƣ́c ng|y 27-1-

1973, Hiệp định có hiệu lƣ̣c bắt đ}̀u tƣ ̀ng|y 28-1-1973. 

Nh| sử học ngƣời Anh , Michael Maclear nh}̣n xét : “Giãi pháp 

cuối cùng đƣợc Kissinger và Lê Đƣ́c Thọ ký tắt ỡ Paris vào trƣa 

ng|y 23-1-1973 ho|n to|n giống với bản đã đƣợc thỏa thuận hồi 

th{ng 10 *1972+”2. Nh| sử học Mỹ Stanley Karnow cũng viết tƣơng tƣ:̣ 

“Hiệp định hòa bình đƣợc chính thƣ́c ký ỡ Paris ngày 27-1-1973 không 

kh{c với bản dự thảo đƣợc đề ra hồi th{ng 10. Chiến dịch ném 

bom dƣ̂ d ội cũa Nixon th}̣t là không c}̀n thiết” 3. Hai nh}̣n  

___________ 

1. Stanley Karnow: Vietnam, a History (Vietnam, một thiên lịch sƣ̃), 

Sđd, tr.649. 

Theo S. Karnow, Chƣơng trình viện trơ ̣ kh}̃n c}́p n|y đâ đƣa không 

qu}n của Thiệu trơ ̃th|nh lƣ̣c lƣợng lớn thƣ́ tƣ trên thế giới (tr.649). 

2. Michael Maclear: Vietnam - The Ten Thousand Day War, Sđd, tr.423. 

3. Stanley Karnow: Vietnam, a History, Sđd, tr.654. 
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định ấy cho th}́y cuộc ném bom t|n bạo của Mỹ trong 12 ng|y 

đêm cuối năm 1972 không hê ̀ lung lay ý chí sắt đa ́ v| quyết t}m 

trƣớc sau nhƣ một của qu}n v| d}n Việt Nam. 

Mỹ phải ch}́p nh}̣n ký Hiệp định Paris nhƣ mô tả của c{c nh| b{o 

có mặt tại phòng họp ở Đại lộ Kleber (Ph{p), nơi Hiệp định đƣợc ký 

kết chính thƣ́c: “Phòng họp im lặng nhƣng dƣ }m của ph{o  đài 

bay Mỹ bị nỗ tung trên b}̀u trời H| Nội v}̂n còn vang vọng  đến 

đ}y”. 

Hiệp định có 9 chƣơng với 23 điều khoản, ghi nh}̣n sƣ ̣ thỏa 

thu}̣n Việt - Mỹ, phản ảnh thắng lợi to lớn của nh}n d}n Việt 

Nam sau 18 năm chống Mỹ, cƣ́u nƣớc. Nhƣ̂ng điều mục quan 

trọng nh}́t trong đó l|: 

• Điều 1 (Chƣơng I) “Hoa Kỳ và các nƣớc khác tôn trọng độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thô ̃của nƣớc Việt Nam nhƣ Hiệp định 

Genève năm 1954 vê ̀Việt Nam đa ̂công nhận”. 

• Điều 4 (Chƣơng II) “Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục dính líu qu}n sƣ ̣

hoặc can thiệp v|o công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam”. 

Điều 5 (Chƣơng II) “Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ký Hiệp 

định này , sẽ hoàn thành việc rút hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam 

mọi quân đ ội, cố vấn quân sƣ̣ và nhân viên quân sƣ̣ , kễ cã nhân viên 

quân sƣ̣ kŷ thuậ t, nhân viên quân sƣ̣ liên quan đến chƣơng trình bình 

định, vũ khí , đạn dƣợc và dụng cụ chiến tranh cũa Hoa Kỳ và cũa các 

nƣớc ngoài khác” . 

Quyền d}n t ộc cơ bãn và quyền d}n t ộc tƣ̣ quyết cũa nh}n 

d}n Việt Nam đƣợc công nh}̣n , Mỹ phải đơn phƣơng rút qu}n , 

ch}́m dƣ́t mọi dính líu qu}n sƣ̣ ỡ miền Nam Việt Nam , cam kết 

đền bù chiến tranh cho nh}n d}n Việt Nam . Đó là kết quã cũa g}̀n 

5 năm đ}́u tranh đàm phán với 201 phiên họp công khai , 45 cuộc 

gặp riêng , 500 cuộc họp báo , 1.000 cuộc phõng v}́n , h|ng trăm 

cuộc mít tinh ũng h ộ Việt Nam , kễ tƣ̀ ngày 13-5-1968 đến ng|y 

27-1-1973. 
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Ký Hiệp định Paris, c{c bên thƣ̣c hiện ngƣng bắn trên khắp 

miền Nam kê ̃ tƣ ̀ 24 giờ (giờ quốc tê)́ ng|y 27-1-1973, trao trả nh}n 

viên qu}n sƣ ̣v| d}n sƣ ̣bị bắt. 

Ng|y 29-3-1973, Bộ Chỉ huy viện trợ qu}n sƣ ̣ Mỹ (MACV) ở 

miền Nam Việt Nam làm lê̂ cuốn cờ , sau đó Tƣớng Frederick 

Weyand, Tƣ lệnh cuối cùng của MACV, cùng 2.501 lính viê̂n chinh Mŷ 

cuối cùng lặng lê lên máy bay về nƣớc dƣới sƣ̣ kiễm soát cũa các  sĩ 

quan Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam v| qu}n Giải phóng miền  

Nam. Trƣớc đó đa ̂có 58.199 lính Mỹ kh{c chết tr}̣n không đƣợc gặp 

lại ngƣời th}n của họ1. 

Mỹ chính thƣ́c ch}́m dƣ́t chiến tranh qua việc phải ký Hiệp 

định nhƣng vì muốn giƣ ̂ “danh dƣ,̣ uy tín, quyền lợi”, Mỹ v}̂n 

chƣa tƣ ̀bỏ Việt Nam, v}̂n để lại 20.000 cố v}́n qu}n sƣ ̣đội lốt d}n sƣ̣, 

l}̣p lại bộ chỉ huy qu}n sƣ ̣tr{ hình, tiếp tục viện trợ qu}n sƣ,̣ kinh tê ́

cho tay sai ở miền Nam Việt Nam, v}̂n cùng chính quyền Sài  Gòn 

tiếp tục chiến lƣợc “Việt Nam ho{ chiến tranh” do Mỹ đề ra  v| chỉ 

huy, dƣới một hình thƣ́c mới. 

Hiệp định Paris tạo ra bƣớc ngoặt căn bãn cho cu ộc chiến tranh 

c{ch mạng của Việt Nam chống x}m lƣợc Mỹ , tiến tới thắng lợi 

ho|n to|n .  

 

* * * 

 

Năm 1972 mỡ ra cho cách mạng miền Nam cơ h ội giành thắng lợi có 

ý nghĩa quyết định : chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến  tranh” cũa Tỗng 

thống Mŷ Nixon có nguy cơ phá sãn , nhất là do sai lầm cũa Nixon mỡ 

rộng chiến tranh ra toàn Đông Dƣơng ; năm 1972 là năm bầu cử Tổng 

thống Mŷ sê là thời điễm quyết định sƣ̣ nghiệp chính trị cũa Nixon nếu  

___________ 

1. Con sô ́ chính thƣ́c do Bô ̣ Quốc phòng Mỹ đƣa ra. Borgna Brunner 

(Chủ biên): TIME Almanac 2007 (Niên gi{m 2007 của TIME), Information 

Please xu}́t bản, Massachusetts, 2006, tr. 376. 
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không tìm đƣợc giải pháp cho cuộc chiến tranh Việt Nam, nhƣ Nixon đâ hƣ́a 

trong vận động tranh cƣ̃ nhiệm kỳ trƣớc. 

Căn cƣ́ vào tình hình phát triễn các mặt của so sánh lƣ̣c lƣợng, nhất là 

sƣ̣ phát triễn của thƣ̣c lƣ̣c cách mạng qua các năm 1970, 1971, nhận thƣ́c 

đúng thời cơ của năm 1972, Đãng đa ̂hạ quyết tâm thƣ̣c hiện cuộc tiến công 

toàn diện cả vê ̀quân sƣ̣, chính trị, ngoại giao để giành thắng lợi quyết định 

trong thời điễm này, tạo bƣớc ngoặt đặc biệt quan trọng cho  cuộc chiến 

tranh cách mạng. 

Cuộc tiến công chiến lƣợc năm 1972 ở miền Nam có mấy nét mới nỗi 

bật sau: 

Một là, cuộc tiến công mang tính chất tỗng hợp, kết hợp nhuần 

nhuyê̂n trong chỉ đạo, vận dụng và triễn khai các nhân tô ́quân sƣ̣, chính trị, 

binh vận trên cả ba vùng chiến lƣợc, vƣ̀a đánh vào quân chủ lƣ̣c của chế độ 

Sài Gòn, vƣ̀a phá rã tƣ̀ng mảng lớn hê ̣ thống “ấp tân sinh”, kềm kẹp  của 

địch, làm thất bại vê ̀cơ bản chƣơng trình bình định của chúng. 

Hai là, sƣ̣ phối hợp giƣ̂a chiến trƣờng và bàn hội nghị, giƣ̂a đánh và 

đàm, bằng bản lĩnh và trí tuê ̣ ngoại giao, đặc biệt là sƣ̣ phối hợp với 

phong trào đấu tranh sắc bén ở các đô thị miền Nam, buộc Mỹ phải chấp 

nhận nhƣ̂ng điều kiện của phía Việt Nam trong việc thảo ra nội dung cơ 

bản của bản Hiệp định có lợi cho cách mạng Việt Nam. 

Thƣ̣c tiê̂n chiến trƣờng miền Nam đa ̂diê̂n ra đồng loạt các trận tiến công 

mạnh mẽ của quân giải phóng, tƣ̀ Trị Thiên đến Tây Nguyên, chiến 

trƣờng Nam Bộ và Cƣ̣c Nam Trung Bộ mùa hè 1972, trong đo ́ác liệt nhất 

là chiến trƣờng Trị Thiên - đa ̂phá vơ̂ các tuyến phòng thủ chủ yếu của địch, 

tƣ̀ giới tuyến tạm thời đến vành đai phòng thủ “Thũ đô” Sài Gòn của chê ́

độ Mỹ - Thiệu. Chƣơng trình bình định bị phá sản, hệ thống ấp tân sinh, 

xƣơng sống của chiến lƣợc Việt Nam hoá chiến tranh bị rã tƣ̀ng mảng lớn, 

đặc biệt là ở khu vƣ̣c Nam Bộ. 

Mặc dù Mŷ và quân Sài Gòn cố sƣ́c chống đơ̂ đòn tiến công tỗng hợp 

của lực lƣợng cách mạng bằng mọi thủ đoạn ác hiểm , nhƣng thế và  

lƣ̣c cũa địch đâ ngày càng khó khăn , bị căng kéo trên toàn chiến trƣờng .  
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Trong khi đo ́ở Mỹ, sau khi Tài liệu mật của Lầu Năm Góc đƣợc phơi bày 

công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, nền chính trị của 

nƣớc Mỹ lâm vào tình trạng chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết. Nguy cơ 

thất cƣ̃ của Nixon rất lớn. 

Đê ̃đối phó với tình thê ́này, với bản chất ngoan cô,́ vâ̂n muốn tìm một 

chiến thắng dù Mỹ phải rút quân, Nixon hy vọng chế độ Sài Gòn có  thê ̃

đƣ́ng đƣợc trƣớc sƣ́c tiến công của cách mạng Việt Nam bằng cách  

chuyễn giao thật nhiều vũ khí và phƣơng tiện chiến tranh cho chính quyền  

Sài Gòn, kéo dài đàm phán, lƣ̀a gạt nhân dân Mỹ bằng hình ảnh “Hòa bình 

đa ̂ trong tầm tay”, tiếp nhận bản Hiệp định do phía Việt Nam đƣa ra 

nhƣng vâ̂n hoãn ngày ký kết, với hy vọng và ý đô ̀ là sẽ phản  kích một 

đòn độc hiễm sau khi đắc cƣ̃ nhiệm kỳ hai. 

Cuộc tập kích cũa không quân Mŷ trên miền Bắc sau khi Nixon đắc 

cƣ̃ tháng 12-1972 không phãi là điều bất ngờ đối với quân dân Việt 

Nam. Đòn hiễm cuối cùng cũa Nixon , cho máy bay chiến lƣợc B .52 ném 

bom rãi thãm nhằm tàn phá Hà N ội, Hải Phòng và nhiều nơi ở miền 

Bắc hòng hũy hoại tiềm lƣ̣c cũa Việt Nam bu ộc phía Việt Nam phãi 

chấp nhận các điều kiện cũa Mỹ, tạo thế và lực mới cho chính quyền 

Nguyê̂n Văn Thiệu tiếp tục thƣ̣c hiện “chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến 

tranh” cũa Nixon . 

Thê ́ nhƣng trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 đâ 

quật nhƣ̂ng con ác điễu B.52 xuống tận bùn đen, một trận đánh oanh liệt 

của quân dân miền Bắc, vƣ̀a phá vơ̂ huyền thoại vê ̀“sƣ́c mạnh thần kỳ” cũa 

không lƣ̣c Hoa Ky,̀ vƣ̀a dồn Nixon vào thế phãi chấp nhận điều kiện của Việt 

Nam trong Hội nghị Paris. 

Hiệp định Paris ký kết ngày 27-1-1973 thƣ̣c sƣ̣ là bƣớc thắng lợi có ý 

nghĩa quyết định của cách mạng Việt Nam , buộc đế quốc Mŷ , trƣớc công 

luận thế giới , phải công nhận đ ộc lập , thống nhất , chủ quyền , toàn vẹn 

lãnh thổ của nƣớc Việt Nam , phải rút hết quân Mỹ và “đồng minh” về 

nƣớc , trong lúc lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng Việt Nam vâ̂n đƣ́ng chân 

tại địa bàn , hình thành thế cài răng lƣợc trên chiến trƣờng có lợi cho cách 

mạng. 
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Rõ ràng Mỹ đã phải ký Hiệp đị nh Paris “trong thế thua” , mặc dù 

Nixon đâ lƣ̀a gạt đƣợc m ột bộ phận nhân dân Mŷ đễ giành thắng lợi 

trong cuộc bầu cƣ̃ . Điều đó cho thấy , để tiến đến thắng lợi hoàn toàn 

cho cuộc cách mạng dân t ộc dân chũ nhân dân ỡ miền Nam , trƣớc mắt 

quân dân Việt Nam vâ̂n còn m ột chặng đƣờng gian khỗ , phƣ́c tạp phãi 

vƣợt qua . 
 

* * * 
 

Giai đoạn thƣ́ tƣ “Đánh thắng chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến 

tranh” (1969-1972), một chiến lược mới cũa “Học thuyết Nixon” , 

trong thế Mỹ phải xuống thang chiến tranh sau thất bại của chiến  

lược Chiến tranh cục bộ. 

Về phía địch , thực chất là Mŷ , qua chiến lược này , muốn trỡ lại 

hình thức sữ dụng quân Sài Gòn thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, 

như hình thức chiến tranh đặc biệt nhưng ở một tình thế hoàn toàn 

khác: con chủ bài quân viê̂n chinh Mỹ đâ thua trận. 

Tuy nhiên, lợi dụng thời gian sau Mậu Thân 1968, phía cách 

mạng chậm chuyển hướng tiến công , buông lõng nông thôn , sức chưa 

kịp phục hồi, Mỹ - chính quyền Sài Gòn đâ ồ ạt thực hiện loại chiến 

tranh hủy diệt, chiến tranh giành dân, chiến tranh bóp nghẹt với 

mọi thủ đoạn tàn khốc nhất, chiếm lại hầu hết nông thôn Nam Bộ; 

mỡ rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương để bóp nghẹt các nguồn 

tiếp tê ́ và xóa bỏ như̂ng căn cứ an toàn của lực lượng cách mạng 

miền Nam. Bằng thủ đoạn ngoại giao xảo quyệt, lợi dụng mâu thuâ̂n 

giư̂a Liên Xô và Trung Quốc, Mỹ thực hiện chính sách hòa hoãn giư̂a 

các nước lớn để hạn chê ́ sự giúp đơ̂ của các nước xã hội chủ nghĩa 

cho cuộc kháng chiến của Việt Nam. 

Về phía cách mạng , hai năm 1969, 1970 thực sự là thời kỳ rất 

khó khăn , cách mạng miền Nam lâm vào tình t hế mất đất , mất dân , 

cơ sỡ bị tiêu hao , lực lượng vû trang khó hồi phục , thế và lực tiến 

công suy giãm . Tuy nhiên , từ sai lầm cũa Mŷ mỡ r ộng chiến tranh 

biến Đông Dương thành m ột chiến trường thống nhất , cách mạng ba 
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nước anh em đâ cùng nhau xác định kẻ thù chung để phối hợp chiến 

đấu chống lại . Các chiến thắng Đường 9 - Nam Lào , Đông Bắc 

Campuchia, khu vực 3 biên giới năm 1971, chiến thắng Trị Thiên, 

Tây Nguyên, Khu 5, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cữu Long năm 

1972, nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không ở miền Bắc cuối 

năm 1972 hạ nhiều máy bay chiến lược B.52, Mỹ đâ phải ký Hiệp 

định Paris (tháng 1-1973) công nhận độc lập, thống nhất, chủ quyền 

và toàn vẹn lãnh thỗ của Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân đồng 

minh Mỹ ra khỏi Việt Nam, cam kết không can thiệp vào công việc 

nội bộ của Việt Nam. 

Giai đoạn thứ tư 1969-1972 nỗi lên mấy đặc điễm sau: 

Một là, Mỹ chuyễn hướng chiến lược trong thê ́ thua của chiến 

lược Chiến tranh cục bộ, nhưng vâ̂n ngoan cố tìm chiến thắng trong 

âm mưu mới : sữ dụng quân Sài Gòn thay quân Mŷ trên chiến trường 

với sự yễm trợ cũa hõa lực Mŷ , mỡ rộng chiến tranh ra toàn Đông  

Dương, sữ dụng tối đa sức mạnh quân sự phối hợp thủ đoạn chính  

trị - ngoại giao quốc tê ́ để giành ưu thắng. Thực tê ́ địch đâ giành  

được ưu thê ́ khi cách mạng phạm sai lầm thời kỳ sau Mậu Thân . 

Rõ ràng mô̂i lần địch chuyễn hướng chiến lược - dù chuyễn trong  

thê ́ thua - là mô̂i lần cách mạng Việt Nam đối mặt với như̂ng thữ  

thách mới, rất phức tạp. 

Hai là, trong khó khăn mới, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đâ 

thê ̃ hiện bản lĩnh khi phân tích, đánh giá và lượng định đúng sự 

phát triễn của tình hình, đâ gắn kết cách mạng của ba nước anh em 

Việt Nam , Campuchia, Lào trong thế Đông Dương là m ột chiến 

trường. Chiến thắng của quân dân ba nước trên chiến trường Đông 

Dương, làm cho tinh thần quân Sài Gòn sa sút, nội bộ phân hóa, 

cấp chỉ huy dao động, kết hợp với phong trào các đô thị, phong trào 

nhân dân thê ́ giới, nhân dân Mỹ chống chiến tranh Việt Nam của 

Mỹ, các nhân tố đó đâ làm nên sức mạnh tỗng hợp buộc Mỹ phải 

thua trận. 
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Ba là, trong chiến tranh xâm lược thực dân mới, Mỹ luôn có mâu 

thuâ̂n nội tại là phải dựa vào lực lượng quân đội tay sai, một lực 

lượng không có cơ sỡ chính trị - xã hội vì bản chất phi nghĩa, phi 

nhân cũa cuộc chiến tranh xâm lược và b ộ máy phản động cũa người 

bản xứ. Cho nên trong đánh Mỹ, phải đương đầu với một đế quốc 

rất mạnh vê ̀tiềm lực và thực lực, cách mạng Việt Nam đâ quán triệt tư 

tưỡng chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phải đánh cho “Mŷ 

cút”, rồi sau mới đánh cho “ngụy nhào” . Mỹ phải ký Hiệp định Paris , 

cam kết rút quân khỏi Việt Nam và cam kết “không tiếp tục dính líu 

hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam”, đó 

là bước đầu tiến đến toàn thắng của cách mạng Việt Nam. 
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Đoàn cán bộ ngoại giao Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

Chụp ảnh lƣu niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh trƣớc khi đi dự Hội nghị Paris 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 

 

Nhân dân xã Quách Văn Phẩm A biểu tình đòi hiệp thƣơng tổng tuyển cử, 

đòi đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam ( tháng 5-1970) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Biểu tình chống chiến tranh tại Central Park, New York 

 Nguồn: Vietnam a Chronicle of the War, Tes Press, New York, tr. 523. 

 

 

 

Nhân dân Rumanie mít tinh tại Thủ đô Bucarest đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Bà Nguyễn Thị Định, Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời  

Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang ký Hiệp định Paris ngày 27-1-1973 

Nguồn: Bảo t|ng Phụ nữ Nam Bộ. 

 

 

Kiều bào ta ở Pháp nhiệt liệt chào mừng lễ kỷ kết Hiệp định Paris 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

Quân đội Mỹ cuốn cờ rút khỏi miền Nam Việt Nam 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

 
 

Các tầng lớp nhân dân Sài Gòn xuống đƣờng đòi  

Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thi hành Hiệp định Paris 

Nguồn: Bảo t|ng Phụ nữ Nam Bộ. 
 

Các ni sƣ Tịnh xá Ngọc Phƣợng biểu tình chống chính quyền Sài Gòn, năm 1973 

Nguồn: Bảo t|ng Phụ nữ Nam Bộ. 

 

 

Chốt chặn Tẩu Ô 115 ngày đêm, cắt đứt Quốc lộ 13 “Con đƣờng đau khổ của Mỹ - ngụy”, 

Chiến sĩ Trung đoàn Sông Lô (Sƣ đoàn 7 quân Giải phóng) truy kích địch 
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(Bình Dƣơng, tháng 9-1973) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh.
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Giai đoạn thứ năm 

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 

CHƯƠNG MƯỜI 

CHỦ ĐỘNG TRƢỚC MỌI TÌNH HUỐNG - 

TẠO THẾ VÀ LƢ̣C CHUẪN BỊ THỜI CƠ  

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (1973-1974) 

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ MIỀN NAM SAU HIỆP ĐỊNH 

PARIS VỀ VIỆT NAM 1973 

1. Tình hình thê ́giới 

Nixon tiếp tục nhiệm kỳ Tỗng thống thƣ ́hai (1973-1976), trong thê ́

sa l}̀y trên chiến trƣờng Việt Nam, uy thê ́siêu cƣờng giảm sút, chiến 

lƣợc to|n c}̀u của Mỹ bị ảnh hƣỡng nghiêm trọng. Buộc phải ký Hiệp 

định Paris (27-1-1973), Mỹ vẫn theo đuổi học thuyết Nixon, thƣ̣c hiện 

chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh”, duy trì chủ nghĩa thƣ̣c d}n 

mới ở miền Nam Việt Nam. 

Tình hình thê ́giới v| nội bộ nƣớc Mỹ ph{t triễn theo hƣớng b}́t 

lợi cho chính quyền Nixo n, xu thế đòi ch}́m dƣ́t chiến tranh ỡ miền 

Nam Việt Nam phát triễn thu}̣n lợi cho phong trào giãi phóng  d}n 

tộc, đ}́u tranh gi|nh d}n chủ, tiến bộ xã hội. 

* Ở ch}u Phi, ch}u [, phong tr|o giải phóng d}n tộc, xóa bỏ chủ 

nghĩa thƣ̣c d}n lên cao: Hội nghị c}́p cao Tỗ chƣ́c thống nh}́t ch}u  

Phi (OAU) họp tại Ethiopie (27-5-1973) ra tuyên bố xóa mọi hình  

thƣ́c bóc lột, lên {n Israel, đòi Israel rút qu}n khỏi ch}u Phi v| c{c 

nƣớc Ả R}̣p. 
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Hội nghị c}́p cao l}̀n thƣ ́ IV Phong tr|o c{c nƣớc không liên kết 

họp ở Alger (Thủ đô Algérie ) th{ng 9-1973 nhiệt liệt hoan nghênh 

chiến thắng cũa Việt Nam và Hiệp định Paris về Việt Nam . Hội nghị 

nồng nhiệt ch|o mƣ̀ng lu}̣t sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ, Chủ tịch Hội đồng 

Cố v}́n Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa  miền Nam Việt 

Nam v| b|i ph{t biễu chính thƣ́c của Chủ tịch. Hội nghị nh}́t trí ra 

Tuyên bố tăng cƣờng, đoàn kết với Mặt tr}̣n  d}n tộc giải phóng - 

Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền  Nam Việt Nam - 

Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa. 

Ng|y 14-12-1973, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị 

quyết vê ̀việc trao trả độc l}̣p cho nhƣ̂ng vùng đang bị thƣ̣c d}n đô 

hộ dƣới mọi hình thƣ́c khai thác nhƣ Puerto Rico , Samoa, Gilbert, 

Ellis, Guam, New Hebrides , Saint Hélène , Seychelles, Bermuda, 

Virgin, Cayman, Montserrat, Caicos, Comoros1. 

Cuộc c{ch mạng Ethiopie l}̣t đỗ vua Sélassié (26-2-1974), thiết l}̣p 

chê ́độ d}n chủ, theo hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Ở Mỹ Latinh : Peru quốc hƣ̂u hóa ngành đánh cá cũa Mŷ (7-5-

1973), sau đó quốc hƣ̂u hóa Công ty đồng của Mỹ (1-1-1974). Nh}n d}n 

Chile b}̀u Salvador Allende lên l|m Tỗng thống, theo đƣờng lối  

khuynh tả. Chile quốc hƣ̂u hóa ng|nh công nghiệp đồng – cơ sỡ 

kinh tê ́ quốc d}n của Chile, v| to|n bộ ng|nh vô tuyến điện viê̂n 

thông của Anh v| Mỹ (19-5-1973). Nhƣng đến th{ng 9-1973, tƣớng 

Pinochet đƣợc CIA giúp đơ̂ đa ̂ tỗ chƣ́c l}̣t đỗ Allende, {p đặt  chê ́

độ độc t|i ph{t xít th}n Mỹ. 

Ở Trung Đông, Ai C}̣p v| Syrie t}́n công Israel, định gi|nh lại b{n 

đão Sinai v| Cao nguyên Golan, nhƣng bị Israel (đƣợc Mỹ ủng h ộ) 

phản kích chiếm lại (6-10-1973). 

Ở ch}u ]u , cuộc đão chính ỡ Hy Lạp l}̣t đỗ chế đ ộ độc tài  của 

Đại tá Paradopoulos (25-11-1973 ), sau đó chính phũ d}n sƣ̣ do  

___________ 

1. Trung t}m Khoa học Xã hội v| Nh}n văn quốc gia - Viện Sƣ̃ học: Thế 

giới, nhƣ̂ng sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ thế kỷ XX (1946-2000), Nxb. Gi{o dục, H| Nội, 

2001, tr. 179. 
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cƣ̣u Thủ tƣớng Karamanlis lên nắm quyền, thƣ̣c hiện nhƣ̂ng chính 

s{ch tiến bộ (23-7-1974). C{ch mạng Bồ Đào Nha (25-4-1974) l}̣t đỗ chê ́

độ ph{t xít, th|nh l}̣p Chính phủ liên hiệp do tƣớng Spinola 

Antonio đƣ́ng đ}̀u, khôi phục quyền tƣ ̣do d}n chủ... 

Đặc biêṭ có hai sƣ ̣kiêṇ lớn diên̂ ra cuối năm 1973 v| năm 1974: 

1. Tỗ chƣ́c c{c nƣớc xu}́t kh}̃u d}̀u mỏ (OPEC) quyết định 

tăng g}́p đôi gi{ d}̀u thô (22-12-1973) g}y nên cuộc khủng hoảng 

nghiêm trọng ở h}̀u hết c{c nƣớc ch}u ]u, Mỹ, Nh}̣t... (trả đûa việc 

Mỹ ủng hộ Israel t}́n công Ai C}̣p v| Syrie). 

2. Vụ bê bối Watergate (Nixon đặt m{y nghe trộm ở cao ốc 

Watergate, trụ sỡ Đãng D}n chủ) khiến Nixon m}́t uy tín, cuối 

cùng phải từ chức (9-8-1974), trao quyền cho Phó Tỗng thống Gerald  

Ford. Sƣ ̣ kiện Nixon tƣ ̀ chƣ́c Tỗng thống Mỹ có nguyên nh}n s}u 

xa l| tƣ ̀th}́t bại trong chiến tranh Việt Nam; chiến tranh Việt Nam đa ̂

khiến nội bộ nƣớc Mỹ ph}n hóa, chia rẽ; t}́t cả d}̂n đến việc t}̣p đoàn 

tƣ bản lũng đoạn Mỹ hạ bê ̣Nixon để hòng cƣ́u vân chiến lƣợc to|n 

c}̀u, cƣ́u vãn uy thê ́của nƣớc Mỹ. 

Nhìn chung xu thê ́thê ́giới đi v|o phi thƣ̣c d}n hóa, d}n chủ hóa 

ng|y c|ng mạnh, một xu thê ́ không thê ̃ đão ngƣợc, tuy rằng cuộc 

đ}́u tranh chống độc t|i qu}n phiệt, ph{txít còn phải giằng co v| 

diê̂n ra r}́t gay go quyết liệt. Nhƣ̂ng sƣ ̣kiện trên thê ́giới, đặc biệt ở 

Mỹ (khủng hoảng kinh tê,́ chính trị sa l}̀y trong chiến tranh  Việt 

Nam) thời gian n|y đa ̂ ảnh hƣỡng đến việc thƣ̣c thi “học thuyết 

Nixon”, chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến tranh sau Hiệp  định Paris vê ̀

Việt Nam. 

C{c n ƣớc xã h ội chũ nghîa nhiệt liệt hoan nghênh chiến thắng  

của Việt Nam (Việt Nam D}n chũ C ộng hòa và Mặt tr}̣n d}n t ộc 

giải phóng - Chính phủ c{ch mạng l}m thời C ộng hòa miền Nam 

Việt Nam ) qua việc Hiệp định Paris về Việt Nam đƣ ợc ký kết v|  

tƣ̣ hào về ph}̀n đóng góp cũa mô̂i nƣớc , trƣớc hết là Liên Xô , 

Trung Quốc cho rằng “chiến tranh đâ ch}́m dƣ́t” , “Việt Nam đâ  có 

hòa bình” , mô̂i nƣớc có sƣ̣ điều chĩnh chính sách viện trợ cho  
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Việt Nam. Có nhƣ̂ng nƣớc cho rằng “să̂n s|ng đỗ m{u vì Việt 

Nam” (Cộng hòa Cuba), “đoàn kết với Việt Nam c|ng c}̀n hơn lúc n|o 

hết” (Cộng hòa D}n chủ Đức)... 

2. Tình hình kinh tê ́- xã hội miền Nam 

Cho đến 1973, kinh tê ́Nam Việt Nam tồn tại đƣợc l| nhờ viện trợ 

Mỹ v| chi tiêu của qu}n đội Mỹ v| qu}n “đồng minh” Mỹ tham 

chiến ở miền Nam. Đến năm 1973, thƣ̣c trạng kinh tê ́ - xã hội Nam 

Việt Nam bộc lộ m}́y nét chính nhƣ sau: 

Về công nghiệp , Nam Việt Nam đâ phát triễn đƣợc c{c ng|nh 

dệt, hóa chất , cơ khí , gi}́y , nh}́t là ngành chế biến thƣ̣c ph}̃m , nói 

chung là công nghiệp nhẹ (phục vụ tiêu dùng ). Sản lƣợng điện 

năm 1973 đạt 1,62 tỷ kWh (g}́p 4 l}̀n năm 1963). Mô hình về khu 

chế xu}́t l}̀n đ}̀u tiên đƣa ra thƣ̣c hiện (dùng nguyên liệu nhập 

kh}̃u , gia công trong nƣớc rồi tái xu}́t , thu ngoại tệ ), đƣợc coi là  

sƣ̣ đột phá về kinh tế . Tuy nhiên , trƣ̀ m ột số ngành chế biến nông 

sản có nguyên liệu trong nƣớc , còn phần lớn ng|nh côn g nghiệp 

Nam Việt Nam đều phãi lệ thu ộc vào nguyên liệu nh}̣p kh}̃u ; nhƣ 

ng|nh đƣờng phải dùng 97% đƣờng thô nh}̣p kh}̃u đễ tinh chế 

th|nh đƣờng kính , thuốc lá 89%, sƣ̂a 62,8%, kim khí 65%, xi măng 

42,2%, thủy tinh 41%... Riêng ngành dệt h}̀u nhƣ 100% dùng 

bông v| sợi nhập khẩu ; xăng d}̀u hoàn toàn lệ thu ộc ngoại viện . 

Điều đó cho th}́y , sau g}̀n 20 năm Mŷ nhãy vào Nam Việt Nam , 

nền kinh tế cũa chế đ ộ S|i Gòn vẫn không tự lập đƣợc , nên khi 

viện trợ giãm , nguồn ngoại tệ không còn thì nền kinh tế Nam Việt 

Nam sụp đỗ . 

Theo thống kê của chính quyền S|i Gòn, sản lƣợng lúa năm 

1973 l| 7.025.000 t}́n1
 (tăng so với năm 1963: 5.327.000 t}́n), nhƣng v}̂n 

phải nh}̣p 297.000 t}́n lƣơng thƣ̣c (gạo) vì không đũ lƣơng  

___________ 

1. Không rõ thống kê dƣ̣a trên cơ sỡ n|o, vì chính quyền S|i Gòn 

không kiễm so{t đƣợc đại bộ ph}̣n nông thôn. 
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thƣ̣c cho tiêu dùng , chủ yếu do chính s{ch bắt lính ồ ạt , đƣa h}̀u  

hết thanh niên vào lƣ̣c lƣợng vû trang và bán vû trang . C{c sản 

ph}̃m nông nghiệp khác sãn lƣợng tăng , giảm không đều : cao su 

19.000 t}́n (giảm nhiều so với năm 1963: 76.000 t}́n), c| phê 5.100 

t}́n (tăng so với năm 1963: 3.600 t}́n), hạt tiêu 529.000 t}́n (giảm so 

với năm 1963: 964.000 t}́n), tr| 6.300 t}́n (tăng so với năm 1963: 

4.700 t}́n)... Hải sản 713.000 t}́n (tăng khá so vớ i năm 1963: 349.000 

t}́n), có thể m ột ph}̀n do tình hình chiến sƣ̣ ỡ tƣ̀ng vùng chuyên 

canh có khác nhau . 

D}n số miền Nam năm 1973 l| 20 triệu ngƣời (so với năm 

1954: 12 triệu ngƣời), đáng chú ý trong cơ c}́u d}n cƣ: lao động 

trong ng|nh công nghiệp: 439.000 ngƣời. Số ngƣời l|m trong c{c 

ng|nh dịch vụ c{c loại, tƣ ̀sỡ Mỹ đến c{c ng|nh ăn uống kh{ch sạn, 

kê ̃ cả công nh}n x}y dƣ̣ng (lao động giản đơn) l| 2.116.000 ngƣời. 

Riêng lƣ̣c lƣợng vũ trang (cả chính quy v| b{n vũ trang qu}n S|i 

Gòn) lên đến 1.218.000 ngƣời. Tính ra, cƣ ́ 8 ngƣời lao động (cả 

nam v| nƣ)̂ thì có 1 ngƣời đi lính; nếu xét riêng vê ̀ lao động nam 

giới thì tỷ lê ̣sẽ l| 4 - 5 lao động/1 lính. 

Cuộc khủng hoảng kinh tê ́ do c}ḿ v}̣n d}̀u lƣ̃a Trung Đông 

(22-12-1973) l|m nền kinh tê ́ Mỹ chịu ảnh hƣỡng, gi{ cả leo thang, 

th}́t nghiệp ở Mỹ tăng, v| t}́t yếu kéo theo sƣ ̣khủng hoảng kinh tê ́ở 

Nam Việt Nam. Tỷ lê ̣ đồng Việt Nam so đôla Mỹ thay đỗi nhanh 

chóng: 1955: 1 đôla = 35 đồng Việt Nam; 1961: 1 đôla = 60 đồng; 1966: 

1 đôla = 80 đồng (thị trƣờng chợ đen 180 đồng); 1968: 118 đ; 1970: 

275 đ (thị trƣờng chợ đen: 393 đ); 1971: 400 đ; 1973: 420đ (thị 

trƣờng chợ đen 500 đ), kê ̃ tƣ ̀ đ}y, tỷ gi{ bắt đ}̀u đƣợc thã nỗi theo 

cơ chê ́ thị trƣờng...1 Cuộc khủng hoảng kinh tê ́ l|m nạn th}́t nghiệp 

ở c{c đô thị tăng r}́t cao, l|m gay gắt thêm m}u thu}̂n giƣ̂a chê ́độ 

S|i Gòn v| nh}n d}n miền Nam. 

___________ 

1. Đặng Phong: Kinh tế miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955-1975, Sđd,  

tr. 227-299. 
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 Mƣời năm sau cuộc đão chính Ngô Đình Diệm, khi Mỹ đỗ 

qu}n viê̂n chinh v|o Nam Việt Nam, nền kinh tê ́miền Nam đâ qua 

nhiều đão lộn lớn. Nhờ viện trợ Mỹ v| chi tiêu của qu}n Mỹ ở miền 

Nam (tỗng chi phí trƣ̣c tiếp trên đ}́t Việt Nam l| 140 tỷ đôla) suốt 

18 năm chiến tranh tính đến năm 1973, thu nh}̣p v| mức  hƣỡng 

thụ v}̣t ch}́t nói chung của một bộ ph}̣n d}n cƣ có đƣợc n}ng lên 

(so với năm 1963). Vì nguồn h|ng tiêu dùng tƣ̀ ngoại nh}̣p l| chủ 

yếu, nên có ngƣời nƣớc ngo|i đặt cho nền kinh tế Nam Việt Nam thời 

đó l| “nền kinh tê ́Honda” (do số lƣợng xe gắn m{y Honda nh}̣p v|o 

h|ng triệu chiếc). Khi Mỹ giảm viện trợ, cuộc khủng hoảng kinh tê ́thê ́

giới đ}̃y kinh tê ́ - xã hội miền Nam Việt Nam bƣớc v|o một thời kỳ 

khủng hoảng không có lối tho{t. 

Xã hội Nam Việt Nam mang đ}̣m nét tính ch}́t của một xã hội tiêu 

dùng, thu nh}̣p của mô̂i ngƣời phụ thuộc v|o nguồn ngoại viện  

phục vụ chiến tranh trồi sụt b}́t thƣờng; cuộc sống của ngƣời d}n  

vùng bị chiếm, nh}́t l| lƣ́a thanh niên luôn luôn bị đe dọa bỡi chính  

s{ch bắt lính, đôn qu}n “phục vụ qu}n sƣ̣”; số ph}̣n của từng gia 

đình, tƣ̀ng con ngƣời chƣ́a đ}̀y m}u thu}̂n, tủi nhục do sống  giƣ̂a 

môi trƣờng xã hội m| gi{ trị đạo đƣ́c, nh}n ph}̃m v| danh  dƣ ̣bị 

ch| đạp; đau khỗ nh}́t l| số ngƣời th}́t nghiệp, thƣơng phế  binh,... 

ng|y c|ng gia tăng. 

Tƣ ̀một nền kinh tê ́ho|n to|n lê ̣ thuộc viện trợ Mỹ nhƣ v}̣y mà 

chính quyền S|i Gòn vẫn có ảo tƣởng x}y dƣ̣ng m ột “nền kinh  tế 

độc l}̣p tƣ̣ chũ” . Sau khi Hiệp định Paris đƣợc ký kết , họ tin rằng , 

với chũ trƣơng “bình định” l}́n đ}́t giành d}n , nông nghiệp  sẽ 

đƣợc phục hồi và phát triễn tốt hơn (lúa , c}y công nghiệp , thủy 

hải sản ...) ; lƣ̣c lƣợng lao đ ộng đƣợc đào tạo tốt hơn (gi{o dục 

trung học , cao đẵng và đại học phát triễn ); hạ tầng cơ sở thừa 

hƣỡng tƣ̀ kết c}́u hạ t}̀ng đƣợc x}y dƣ̣ng trong chiến tranh : hơn 

172 s}n bay lớn nhõ , trong đó có 10 s}n bay hiện đại ; hải cảng , 

bến bâi , c}̀u cống , đƣờng sá ,... đặc biệt là tiềm năng d}̀u khí  
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vƣ̀a ph{t hiện trên thềm lục địa Nam Việt Nam (đ}́u th}̀u khai 

th{c dầu khí năm 1974 Chính quyền S|i Gòn đã thu đƣợc 30 triệu 

đôla), dƣ ̣kiến năm 1975 sẽ có 20 d|n khoan hoạt động. 

Tƣ ̀ nhƣ̂ng yếu tố trên, chính quyền S|i Gòn x}y dƣ̣ng một “kê ́

hoạch 5 năm” (1975-1980), Nam Việt Nam tiến tới “độc l}̣p vê ̀kinh tế”; 

chỉ c}̀n một nguồn t|i chính khoảng 700 triệu đôla/năm (tƣ́c 700 

triệu x 5 = 3,5 tỷ đôla) t|i trợ cho kê ́hoạch n|y thì sau năm 1980, sẽ 

không còn phải dƣ̣a v|o viện trợ Mỹ nƣ̂a1. 

Dƣ ̣{n kinh tê ́l| một trong nhƣ̂ng yếu tố then chốt c}́u th|nh của 

kê ́hoạch thƣ̣c hiện chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh” của Nixon 

sau Hiệp định Paris. 

II. HÌNH THÁI MỚI CỦA CHIẾN TRƢỜNG ĐẦU NĂM 1973  

Hiệp định Paris công nh}̣n ở miền Nam Việt Nam có 2 chính 

quyền, 2 qu}n đội, 3 lƣ̣c lƣợng chính trị, có đề c}̣p tình hình “2 

vùng”, nhƣng trên thƣ̣c tê ́ l| thê ́ “da beo” có sƣ ̣ ph}n biệt giƣ̂a 

vùng giải phóng v| tạm bị chiếm, có vùng tranh ch}́p. C{c lƣ̣c 

lƣợng chính trị , vũ trang phía Chính phủ c{ch mạng l}m thời C ộng 

hòa miền Nam Việt Nam tồn tại xen kẽ hoặc tiếp gi{p vùng chính  

quyền S|i Gòn kiễm so{t tạo thê ́mạnh của chiến tranh nh}n d}n, ƣu 

thê ́của lƣ̣c lƣợng c{ch mạng. 

Một Ban liên hiệp qu}n sƣ ̣ 4 bên v| c{c Tỗ kiễm so{t quốc tế 

(gồm đại diện 4 nƣớc: Ba Lan, Hungari, Indonesia, Canada) đƣợc 

th|nh l}̣p để bảo đãm việc thi h|nh Hiệp định. Trung tƣớng Tr}̀n 

Văn Tr|, Phó Tƣ lệnh qu}n Giải phóng miền Nam Việt Nam l|m 

Trƣỡng đoàn qu}n sƣ ̣ của Chính phủ c{ch mạng l}m thời miền 

Nam Việt Nam. Ng|y 1-2-1973, Đoàn rời Lộc Ninh vê ̀ S|i Gòn, 

đóng cơ quan tại trụ sỡ Trung t}m của Ủy ban liên hiệp qu}n sƣ ̣ 4 

bên đặt tại s}n bay T}n Sơn Nh}́t (trại Davis). 

___________ 

1. Nguyê̂n Tiến Hƣng: Khi đồng minh tháo chạy, Nxb. Hƣ́a Ch}́n Hƣng, 

San Jose. CA, 2005, tr. 149-156. 
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Ng|y 29-3-1973, Tỗng Tƣ lệnh qu}n đội Mỹ ở Việt Nam, tƣớng 

Weyand chủ trì lê ̂ cuốn cờ, nh}̣p v|o đoàn 2.501 lính Mỹ cuối 

cùng rời khỏi s}n bay T}n Sơn Nh}́t, có sƣ ̣ gi{m s{t của bên Việt 

Nam D}n chủ Cộng hòa v| bên Chính phủ c{ch mạng l}m thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cùng ng|y, nhƣ̂ng qu}n nh}n 

cuối cùng của H|n Quốc v| Philippines cũng rời Nam Việt Nam. Tƣ ̀

đó Ban liên hiệp chỉ còn hai bên: Chính phủ c{ch mạng l}m thời  

miền Nam Việt Nam v| chính quyền S|i Gòn. 

1. Âm mƣu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn 

Tỗng thống Nixon , trƣớc v| sau khi ký Hiệp định Paris , v}̂n  

cam kết ũng h ộ chính quyền S|i Gòn : “... Tôi xin bão đãm với 

ng|i (Nguyê̂n Văn Thiệu ) rằng tôi sê tiếp tục yễm trợ ngài trong 

giai đoạn h}̣u chiến và chúng tôi sê trã đûa bằng toàn thễ  sƣ́c 

mạnh của Hoa Kỳ nếu nhƣ Bắc Việt vi phạm Hiệp định” 1... , “Tôi 

quyết định sê tiếp tục viện trợ đ}̀u tƣ kinh tế và qu}n sƣ̣ cho Việt 

Nam Cộng hòa” 2. 

Nhƣ v}̣y , qu}n Mŷ rút khõi Nam Việt Nam , nhƣng chiến lƣợc 

“Việt Nam hóa chi ến tranh” vẫn đƣợc tiếp tục với mục tiêu ban 

đ}̀u (thƣ̣c hiện chũ nghîa thƣ̣c d}n mới ) v| với công thức cũ 

“chính quyền Sài Gòn , qu}n đội Sài Gòn + vũ khí Mỹ + chỉ đạo 

của cố vấn Mỹ” . Walter Lipman , nh| bình luận ngƣời Mỹ  đâ nh}̣n 

xét về tính phi “lôgích” của Học thuyết Nixon : “Đ}y có lê  l| lần 

đ}̀u tiên trong lịch sƣ̃ các cu ộc chiến tranh , một nƣớc nghî rằng 

mình có thể thắng trận bằng c{ch rút qu}n chiến đấu khỏi  chiến 

trƣờng” . 

___________ 

1. Thƣ cũa R .Nixon gƣ̃i Nguyê̂n Văn Thiệu ngày 5-1-1973, theo Nguyê̂n 

Tiến Hƣng: Khi đồng minh tháo chạy, Sđd, tr. 97-100. 

2. Thƣ của R.Nixon gƣ̃i Nguyê̂n Văn Thiệu ng|y 14-1-1973, Nguyê̂n 

Tiến Hƣng, Sđd, tr. 101. 
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Thƣc̣ tê ́khi Mỹ rút qu}n, Bộ Chỉ huy qu}n sƣ ̣Mỹ (MACV) đỗi tên 

th|nh Cơ quan tùy viên Quốc phòng Mỹ (DAO)1
 do tƣớng John 

Murray c}m̀ đ}̀u; DAO có ở Nam Viêṭ Nam hơn 20.000 cố v}ń đội lốt 

“d}n sƣ̣”. Qu}n Mỹ v| “đồng minh” đa ̂giao lại cho chính quyêǹ S|i 

Gòn t}t́ cả cơ sỡ v}ṭ ch}́t, vũ khí, phƣơng tiêṇ chiến tranh đa ̂phục 

vụ hơn 600.000 qu}n Mỹ v| “đồng minh” ở chiến trƣờng Viêṭ Nam. 

Đồng thời ngay trƣớc v| sau khi ký Hiêp̣ định Paris, Mỹ đa ̂ thƣc̣ 

hiêṇ chiêń dịch Enhance, Enhance Plus (“Tăng cƣờng”) v| kê ́hoạch 

bỗ sung năm 1973, tăng mạnh khối lƣợng dƣ̣ trƣ̂ qu}n sƣ ̣ cho chính 

quyêǹ S|i Gòn2. Sƣć mạnh của Mỹ trên c{c căn cƣ ́qu}n sƣ ̣Th{i Bình 

Dƣơng v}n̂ nguyên vẹn. Bao quanh Việt Nam l| một lƣc̣ lƣợng r}t́ 

lớn: 125.000 qu}n, 1.020 m{y bay, 56 t|u chiến3... Qu}n đội S|i Gòn 

v}n̂ duy trì đƣợc hơn 1 triêụ qu}n, đƣợc trang bị mạnh; hê ̣thống cơ sỡ 

của chính quyêǹ S|i Gòn còn có hiệu lƣ̣c; chính quyêǹ S|i Gòn công 

bố giƣ ̂đƣợc 70% d}n trong ấp t}n sinh loại A v| B, cộng với 7.000 

trung đội nghĩa qu}n, 2.177 cảnh s{t cuộc xã, 799.000 phòng vê ̣d}n 

sƣ ̣với 5.542 ấp...4 

___________ 

1. DAO: Defense Attache Office. Sô ́cô ́v}́n Mỹ ở lại Nam Việt Nam sau 

Hiệp định Paris nhiều g}́p 57 l}̀n sô ́ cô ́ v}́n Mỹ năm 1954. (Năm 1954, 

Mỹ có ở Nam Việt Nam 342 cô ́v}́n qu}n sƣ̣). 

2. Đến cuối năm 1973 đạt 2 triệu t}́n, trong đo ́ sô ́ đƣa v|o chiến dịch 

Enhance Plus l| 625 m{y bay c{c loại, 500 kh}̃u ph{o, 400 tăng, thiết 

gi{p, bỗ sung năm 1973 đại pháo mặt đ}́t và cao xạ là 124 kh}̃u, 98 m{y bay  

v| nhiều phƣơng tiện kh{c. (Xem thêm Chƣơng chín t}̣p s{ch n|y). 

3. Sau khi rút qu}n ở Việt Nam, Mỹ để lại ở Biễn Đông v| Th{i Lan một 

lƣ̣c lƣợng lớn không qu}n v| hải qu}n l|m “đội qu}n răn đe” l}́y tên là 

“Cụm hoạt động yễm trợ Mŷ và t}̣p đoàn không qu}n số 7” (United States 

Support Activity Group and Seventh Airforce) đặt trụ sỡ ở Nakhom 

Phanom - đông bắc Th{i Lan. 

4. Ban Tôñg kết chiến tranh B2: “Kế hoạch Lý Thƣờng Kiệt” của chính 

quyền S|i Gòn, Sđd, tr. 231. Theo sô ́ liệu của Bô ̣ Quốc phòng Qu}n đội 

nh}n d}n Việt Nam trong Lịch sƣ̃ quân sƣ̣, qu}n chủ lƣ̣c S|i Gòn có 720.000 tên, 

phòng vệ d}n sƣ̣: 1.150.000 tên, trong đo ́ 400.000 tên có vũ trang (cộng: 

1.125.000 qu}n có vũ trang, không kễ cảnh s{t có 115.000 tên). 
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Chính quyền S|i Gòn đề ra chƣơng trình to|n diện thƣ̣c thi 

chiến lƣợc Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon bằng một loạt kế 

hoạch qu}n sƣ,̣ chính trị, kinh tê ́phối hợp sau: 

- Kế hoạch “cộng đồng tƣ̣ vệ và phát triễn địa phƣơng 1973- 1975” 

nhằm bình định l}́n chiếm to|n bộ vùng giải phóng, đ}̃y lùi lực lƣợng 

c{ch mạng ra khỏi biên giới. 

- Kê ́ hoạch x}y dƣ̣ng qu}n đội 1974-1975 nhằm hiện đại hóa, 

tinh nhuê ̣hóa qu}n đội. 

- Kê ́hoạch 5 năm “kinh tê ́h}ụ chiến” 1975-1980 để d}ǹ d}ǹ “tƣ̣ lƣc̣ 

tƣ ̣cƣờng”, không lê ̣thuộc v|o viêṇ trợ Mỹ (nhƣ trên đa ̂đề c}̣p). 

Kê ́ hoạch trƣớc mắt của chính quyền S|i Gòn l| xóa thê ́ “da 

beo”, mỡ rộng vùng kiễm so{t, trọng điễm nhằm v|o đồng bằng 

sông Cƣ̃u Long v| chung quanh S|i Gòn. “Kê ́ hoạch Lý Thƣờng 

Kiệt 1973-1975” với 5 biện ph{p chiến lƣợc lớn m| “lấn chiếm bình 

định” l| biện ph{p trọng t}m1, nhằm mục tiêu cuối cùng l| “chiến 

tranh tàn  lụi”, “Việt Cộng chỉ còn l| một đãng đối l}̣p v|o năm 

1974 hoặc 1975”. Nguyê̂n Văn Thiệu tuyên bố: “Ngƣng chiến 

không ngƣng bắn, không thi h|nh Hiệp định, trên hòa bình dƣới 

chiến tranh, ngo|i hòa hợp trong bình định”2. 

___________ 

1. Kế hoạch Lý Thƣờng Kiệt 1973-1975, còn gọi l| “Kế hoạch cộngđồng 

tƣ̣ vệ và phát triễn địa phƣơng 1973-1975” nhằm bình định, l}́n chiếm toàn bộ 

vùng giải phóng , đ}̃y đối phƣơng ra khõi biên giới (cụ thể : cuối năm  1975 

đạt 100% ấp loại A - loại ấp chính quyền S|i Gòn kiễm so{t ho|n  to|n, 

qu}n c{ch mạng lùi về 15 căn cƣ́ ở vùng rƣ̀ng núi biên giới phía  t}y, chỉ 

hoạt động ở quy mô trung đội, tiễu đội, lúc đo ́chỉ c}̀n 15 trung đoàn qu}n 

S|i Gòn cũng đũ quét sạch, đạt mục tiêu: tƣ̀ng bƣớc làm  cho đối phƣơng 

suy yếu, khả năng đánh lớn của đối phƣơng bị hạn chế, chiến tranh d}̀n d}̀n 

t|n lụi; cuối cùng xóa bỏ đƣợc thƣ̣c tê ́ hai chính quyền , hai qu}n đội - hai 

vùng kiễm so{t v| ba lƣ̣c lƣợng chính trị - miền Nam  Việt Nam sẽ l| một 

quốc gia riêng biệt đặt dƣới quyền của chính phủ Việt Nam Cộng hòa). 

2. Thƣờng gọi l| “4 không” của Nguyê̂n Văn Thiệu: không nhƣờng 

đ}́t, không trung l}̣p, không liên hiệp, không nói chuyện với phía bên kia. 
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2. Chủ trƣơng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Mặt trận 

dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam 

* Giai đoạn thƣ́ nhất 

Trƣớc khi Hiệp định Paris đƣợc ký kết , ng|y 24-1-1973 Ban Bí 

thƣ Trung ƣơng Đãng ra Chĩ thị số 200-CT/TW, đánh giá thắng lợi 

v| chỉ rõ : “Nh}n d}n ta đâ giành đƣợc thắng lợi to lớn kết thúc 

cuộc chiến tranh giãi phóng d}n t ộc lớn nh}́t , quyết liệt nh}́t trong 

thời đại chúng ta ... Cuộc cách mạng ỡ miền Nam có nhiều thu}̣n 

lợi mới , nhƣng còn gay go , phƣ́c tạp , có khả năng tiến triển trong 

điều kiện hòa bình đƣợc giƣ̂ v ững, nhƣng phãi să̂n sàng đối phó 

với khã năng địch ngoan cố phá hoại hòa bình ... Không đƣợc buông 

lỏng lãnh đạo để xảy ra hiện tƣợng xả hơi , lơ là công việc chung , 

phô trƣơng hình thƣ́c ...”1. 

Trong nhƣ̂ng việc cần làm ngay, Chỉ thị nh}́n mạnh: 

Trên mặt tr}̣n dƣ lu}̣n v| tƣ tƣỡng, tuyên truyền công khai: 

“phãi r}́t nhạy bén đối với c{c v}́n đề vê ̀ thi h|nh Hiệp định, vê ̀tƣ ̣

do d}n chủ, hòa hợp d}n tộc ở miền Nam; chú trọng thê ̃hiện sắc sảo 

s{ch lƣợc trong tình hình mới”. Công t{c tƣ tƣỡng nội bộ: “phãi nh}́n 

mạnh thắng lợi... tiếp tục gi{o dục tinh th}̀n kiên trì c{ch  mạng,... 

n}ng cao cảnh gi{c đối với đế quốc Mỹ v| tay sai, chúng v}̂n có 

mƣu đồ ph{ hoại c{ch mạng, thƣc̣ hiện chủ nghĩa thực d}n mới ở 

miền Nam, chia cắt l}u d|i đ}́t nƣớc ta”2. 

Tiếp theo Chĩ thị ngày 24-1-1973 của Ban Bí thƣ , Bộ Chính trị có 

một dƣ̣ thão Nghị quyết gƣ̃i các c}́p ũy , c{c qu}n khu : “... Kiên 

quyết giƣ̂ vƣ̂ng hòa b ình, không chũ đ ộng g}y xung đột qu}n sƣ̣ , 

g}y nội chiến , ra sƣ́c phát huy thắng lợi đâ giành đƣợc , củng cố v| 

tăng cƣờng thƣ̣c lƣ̣c mọi mặt , tranh thũ thu}̣n lợi mới , khả năng mới 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 4-6. 

2. Sđd, tr. 9. 



Chương mười: Chủ động trước mọi tình huống... 

 

 

809 

 

809 

 

để đƣa c{ch mạng tiêń lên bằng cao tr|o chính trị, có lƣc̣ lƣợng vũ 

trang h}ụ thu}̂n...”1. 

Tiếp theo đó, ng|y 9-2-1973, Bộ Chính trị có điện số 50 g ửi 

Trung ƣơng Cục miền Nam, c{c Khu ủy, Tỉnh ủy truyền đạt “Một số 

ý kiến v| nhận định của B ộ Chính trị về tình hình địch , ta trên chiến 

trƣờng miền Nam”, trong đó có nội dung nhƣ sau: 

“1. Trong qu}n ngụy , trƣ̀ bọn quan liêu qu}n phiệt có nhiều 

quyền lợi còn ngoan cố , hiếu chiến , đa số binh sî và sî quan c}́p 

dƣới cũa ngụy không muốn đánh nƣ̂a , có n guyện vọng hòa bình  

v| hòa hợp d}n t ộc... Đ}y là thời cơ tốt . Nếu ta biết làm đúng , kịp 

thời tăng cƣờng thƣ̣c lƣ̣c vû trang và tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng qu}̀n 

chúng địa phƣơng tiến công chính trị , binh v}̣n thì có thễ có cao 

tr|o c {ch mạng thực sự v| có thể l|m tê liệt v| l|m tan rã từng  bộ 

ph}̣n ngụy qu}n . 

2. Đối với bọn sĩ quan ngụy bên trên, bọn {c ôn ngoan cố, t}m lý 

chiến... ta phải luôn cảnh gi{c, ta phải tăng cƣờng v| bảo vê ̣lƣ̣c lƣợng 

vũ trang v| chính trị cho chắc. Nhƣng phải th}ý chiêù hƣớng hòa bình 

v| hòa hợp d}n tộc l| r}t́ phỗ biêń trong qu}n ngụy”2. 

Tƣ ̀nh}̣n định trên, Điện của Bộ Chính trị chỉ đạo: “Vû khí đ}́u 

tranh hợp ph{p l| Hiệp định... Phƣơng ch}m... l| tranh thủ thờ i cơ 

l|m nhanh, t}́n công chính trị, binh v}̣n kiên quyết, liên tục, nhƣng cố 

gắng l|m r}́t êm, không nên r}̀m rộ, bộc lộ... phô trƣơng...”3. 

Nội dung quan trọng nh}́t cũa các văn bãn chĩ đạo cũa Trung 

ƣơng l| nh}̣n định có “hai khả năng” ph{t triễn của tình hình: khả 

năng đ}́u tranh trong hòa bình v| khả năng tiếp tục chiến tranh trỡ 

lại , trong đó nh}́n mạnh khã năng bu ộc đối phƣơng thi hành 

Hiệp định Paris , khả năng n|y đang tăng lên trên c ơ sỡ cho rằng  

___________ 

1. Dƣ̣ thão Nghị quyết Bộ Chính trị . Lƣu tại Ban Nghiên cƣ́u Lịch sƣ̃  

Đãng Th|nh ủy Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh. Qu}n ủy Trung ƣơng cũng có chỉ 

thị nội dung tƣơng tƣ̣ nhƣ dƣ̣ thảo Nghị quyết của Bô ̣Chính trị. 

2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 34, tr. 20, 22. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

810 

 

sức mạnh của xu thế hòa bình , hòa hợp d}n t ộc có thễ d}̂n đến  

“cao trào cách mạng thƣ̣c sƣ̣ và có thễ làm tê liệt , tan râ tƣ̀ng b ộ phận 

ngụy quân” . 

Tiếp theo điện văn của Bộ Chính trị ng|y 9-2-1973, một ph{i 

đo|n c}́p cao của Trung ƣơng Đãng do Tố Hƣ̂u, Bí thƣ Trung ƣơng 

Đãng, d}̂n đ}̀u (phía qu}n sự có Đinh Đức Thiện , phía Chính phủ có 

Nguyê̂n Thọ Ch}n) v|o miền Nam, l}̀n lƣợt ghé qua nghiên cƣú tình 

hình thƣc̣ tê ́ ở Trị - Thiên, Khu 5. V|o tới Trung ƣơng Cục, đoàn 

phỗ biến tinh th}̀n điện văn Bộ Chính trị có kết hợp giới thiệu  

kinh nghiệm thƣ̣c tê ́ “ph}n tuyến v| ổn định nhƣ Khu 5”. Đê ̃đãm 

bảo an to|n Trung ƣơng Cục đề nghị đoàn không xuống đồng bằng 

sông Cửu Long1. 

Tiếp thu tinh th}̀n của điện văn Bộ Chính trị có kết hợp “kinh 

nghiệm Khu 5”. Ban Binh v}̣n Trung ƣơng Cục tỗ chƣ́c Hội nghị 

binh v}̣n Miền ở Qu}n khu Trung Nam Bộ do Phó Bí thƣ thƣờng 

trƣ̣c Trung ƣơng Cục Phan Văn Đáng v| Phó Bí thƣ Qu}n ủy Miền 

Tr}̀n Đ ộ chủ trì , có mặt c{n b ộ binh v}̣n toàn Miền tƣ̀ c}́p huyện 

trỡ lên . Hội nghị nh}̣n định qu}n Sài Gòn (ở cấp cơ sở ) “xanh võ 

đõ lòng” , có “xu thế hòa bình , hòa hợp” . Hội nghị đề ra chũ  

trƣơng “ph}n tuyến” , “ỗn định vùng” và “năm c}́m chĩ” với 

___________ 

1. Theo một sô ́ đồng chí có mặt tại Trung ƣơng Cục, lúc b}́y giờ, 

Phạm Hùng, Bí thƣ Trung ƣơng Cục, tiếp thu nhƣ̂ng ý kiến phô ̃biến của 

Tô ́Hƣ̂u với tinh th}̀n “đê ̃nghiên cƣ́u”. 

Trong ph}̀n “Sau Hiệp định Paris” trong loạt b|i của Lê Đức Thọ (Ủy 

viên Bô ̣Chính trị) nói về tỗng kết chiến tranh v| biên soạn lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ 

có đoạn “... ng|y ấy có một sô ́đồng chí c{n bô ̣cao c}́p v|o miền Nam đâ giải 

thích tình hình, v| nh}́n qu{ nhiều v|o “khã năng hòa hoãn” để x}y dƣ̣ng... 

Cũng c}̀n phải nói rõ Bô ̣ Chính trị chƣa có một nghị quyết nào  nói l| “ta 

phải hòa hoãn với địch”. Việc giải thích của một sô ́đồng chí c{n bộ nói trên 

bị anh em miền Nam phản ứng...”. (Đăng trên tạp chí Lịch sƣ̃ quân sƣ̣ sô ́

th{ng 3-1988). Lê Đức Thọ cũng có cho biết “nhƣ̂ng đồng  chí trên không 

phải l| ph{i viên của Bô ̣Chính trị”. 
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nhƣ̂ng nội dung cụ thê:̃ “G}́p rút ổn định tình hình bằng c{ch bỏ 

vùng tranh ch}́p, chủ động chuyễn th|nh hai vùng, vùng ta v| 

vùng địch để có phƣơng ch}m đ}́u tranh phù hợp”. Nội dung 

“năm c}́m chỉ” l|: c}́m tiến công vũ trang, c}́m bao v}y đồn bót, c}́m 

đánh địch bung ra, c}́m ph{o kích, c}́m l|m xã ấp chiến đ}́u. 

Th{ng 3-1973 tại Bù Đốp , Qu}n ũy Miền tỗ chƣ́c H ội nghị qu}n 

sƣ̣. Tƣ̀ thƣ̣c tế diê̂n biến cũ a chiến trƣờng sau Hiệp định Paris , đặc 

biệt trong tháng g}̀n nh}́t , Hội nghị nh}̣n định : “Nơi nào c}́p ũy 

hƣ̂u khuynh , lƣ̣c lƣợng vû trang yếu , không kiên quyết đánh địch 

l}́n chiếm thì nơi đó m}́t đ}́t , m}́t d}n ...”. Cũng trên tinh th}̀n đó 

Phạm Hùng , Bí thƣ Trung ƣơng Cục , ra Chĩ thị 2/CT73 chống hƣ̂u 

khuynh đễ m}́t đ}́t , m}́t d}n , chỉ đạo “tiến công , phản công bằng 

kết hợp qu}n sƣ̣ , chính trị , ph{p lý” ; v| ra Chỉ thị 03 (27-3-1973)1
 

chỉ rõ : “Tuyệt đối ta không đơn giãn cho rằng địch muốn làm gì thì 

l|m. Mặt quan trọng có tính quyết định là nô̂ lƣ̣c và tác đ ộng chũ quan 

của phía cách mạng” , phải kiên trì v| hết sức khẩn trƣơng đẩy mạnh 

đ}́u tranh và x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cách mạng. “Nếu địch hành đ ộng 

bằng qu}n sƣ̣ thì phía cách mạng phãi kiên quyết tiêu diệt chúng . 

Mặt khác c}̀n phãi dùng pháp lý Hiệp định  để đấu tranh chính trị 

v| binh vận” . 

C{n bộ địa phƣơng dƣ ̣Hội nghị binh v}̣n (th{ng 2-1973) đâ trỡ 

vê ̀ b{o c{o lại nội dung hội nghị biễu hiện nhiều lệch lạc hƣ̂u 

khuynh. Do Trung ƣơng Cục v| Qu}n ủy Miền không dƣ́t kho{t 

kịp thời b{c bỏ nhƣ̂ng ý kiến chỉ đạo hƣ̂u khuynh đó, nên nhiều địa 

phƣơng, đơn vị đa ̂ lúng túng trong chỉ đạo, có bị ảnh hƣỡng tiêu  

cƣ̣c với nhƣ̂ng mƣ́c độ kh{c nhau trên chiến trƣờng. 

Ở Qu}n khu 1 (Đông Nam Bộ), nơi tình hình diê̂n biến không  

đều, lúc đầu Khu ủy cũng l|m theo nhƣng nhờ t{c đ ộng trƣ̣c tiếp  

___________ 

1. Lƣu trƣ̂ ở Ban Nghiên cƣ́u Lịch sƣ̃ Đãng Th|nh ủy Th|nh phố Hồ 

Chí Minh. 
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của Hội nghị qu}n sƣ ̣Qu}n ủy Miền v| Chỉ thị 03 của Trung ƣơng 

Cục nên Khu ủy đa ̂triễn khai chỉ đạo uốn nắn tƣơng đối kịp thời. 

Ở Qu}n khu 4 S|i Gòn - Gia Định, Th|nh ủy ban đ}̀u cũng chủ 

trƣơng gơ̂ mìn, nhƣng đến khi qu}n S|i Gòn c|n mạnh v|o Hố Bò 

(huyện Củ Chi), mới cho g|i mìn lại, đồng thời cũng kiên quyết b{c 

bỏ “năm c}́m chỉ”, Nguyê̂n Văn Linh, Phó Bí thƣ Trung ƣơng Cục 

(đang trƣ̣c tiếp phụ trách khu Sài Gòn - Gia Định), nghiêm khắc phê 

ph{n c{c quan điễm hƣ̂u khuynh, chỉ đạo c{c lực lƣợng kiên quyết 

đánh trả c{c h|nh động địch l}́n chiếm. 

Ở Qu}n khu 2 (Trung Nam Bộ), nơi trƣớc đ}y đâ có phƣơng  

{n tích cực đ{nh trả địch lấn chiếm , nhiều thành viên cũa Khu ũy , 

Bộ Tƣ lệnh (trong đó có Huỳnh Ch}u Sỗ , Bí thƣ Khu ủy ) dù 

không nh}́t trí , nhƣng do có “cán b ộ c}́p trên” xuống trƣ̣c tiếp 

“quán triệt n ội dung chĩ đạo cũa H ội nghị binh v}̣n tháng 2-

1973”, Qu}n khu 2 (Trung Nam Bộ) cho rút chũ lƣ̣c về Kiến 

Tƣờng , sau đó điều lên vùng biên giới đễ x}y dƣ̣ng , củng cố . 

Khoảng gần hai th{ng sau , l}̀n lƣợt tƣ̀ c}́p khu đến c}́p tĩnh ỡ 

Khu Trung Nam Bộ đều nhận  ra tình hình “không ỗn” , m}́t đ}́t , 

m}́t d}n nên phãi “tƣ̣ uốn nắn”  v| từ đó mới khôi ph ục lại dần 

tình thế nhƣ trƣớc th{ng 1-1973; trong đó nỗi b}̣t là tr}̣n kiên 

cƣờng bám trụ giƣ̂ đ}́t giành d}n cũa qu}n d}n Kiến Phong ỡ 

Kinh 3 - Mỹ Điền (xã Thanh Mỹ ) kéo d|i suốt 75 ng|y đêm chống 

cuộc càn quy mô lớn cũa địch  (tƣ̀ 28-6 đến 31-8-1973). 

Chiến trƣờng T}y Nam B ộ đang đối đ}̀u với lƣ̣c lƣợng qu}n 

S|i Gòn đông gấp năm , s{u lần , qu}n chũ lƣ̣c có đến 75 tiễu đoàn 

đang có kế hoạch “làm cõ U Minh” , quyết chiếm toàn b ộ vùng 

giải phóng Chƣơng Th iện. Khu ũy - Bộ Tƣ lệnh Khu 3 T}y Nam 

Bộ (Võ Văn Kiệt , Bí thƣ kiêm Chính ủy , Lê Đƣ́c Anh , Tƣ lệnh ) chủ 

trƣơng dƣ́t khoát không đƣa b ộ đội chũ lƣ̣c về phía sau đễ cũng 

cố, hu}́n luyện (nhƣ chĩ thị Qu}n ũy Miền ), v}̂n bố trí các đơn  vị 

chủ lực khu ở c{c địa b|n hiểm yếu , hợp đồng với các lƣ̣c  lƣợng  
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tại chỗ sẵn s|ng phản công , tiến công , đánh trã không cho qu}n  S|i 

Gòn bình định lấn chiếm , ph{ hoại Hiệp định . Chủ trƣơng của  

Qu}n khu 3 (T}y Nam Bộ) - không đƣa bộ đội chũ lƣ̣c về phía sau  

để củng cố - không đƣợc Qu}n ũy Miền ch}́p thu}̣n , đồng thời 

Qu}n ũy Miền phê bình gay gắt “Qu}n khu làm trái chũ trƣơng 

của Trung ƣơng” . V}́n đề đặt ra cho Khu ũy là ch}́p hành chũ 

trƣơng cũa  Trung ƣơng nhƣ thế nào ?. Võ Văn Kiệt khẳng định : 

chấp hành Nghị quyết Trung ƣơng m ột cách có trách nhiệm với “nguyên 

tắc cao nhất cũa Đãng là không đƣợc đễ thua” . Trên tinh th}̀n đó Khu 

ủy khẩn trƣơng triển khai cùng lúc ba việ c: một là , đề nghị c{c c{n  

bộ c}́p trên gặp Khu ũy trƣớc khi xuống các địa phƣơng ; hai là , 

nghiên cƣ́u kŷ ý kiến chĩ đạo cũa trên đễ nếu triễn khai thƣ̣c hiện  

sẽ không g}y ảnh hƣởng tiêu cực ; ba là , vƣ̀a điện kh}̃n c}́p lên 

Trung ƣơng Cục , vƣ̀a cƣ̃ ngƣời trƣ̣c tiếp lên Trung ƣơng Cục , đề 

đạt ý kiến : “Nếu không chống địch l}́n chiếm thì không còn đ}́t  để 

ở, m}́t d}n , m}́t đ}́t ...”, xin cho miền T}y tiếp tục thƣ̣c hiện chũ 

trƣơng Khu đề ra . 

Phan Ngọc Sến (Mƣời Kỷ), Ủy viên Thƣờng vụ, thay mặt Thƣờng 

vụ Khu ủy miền T}y lên gặp Trung ƣơng Cục, gặp Phạm Hùng đang 

trên đƣờng công t{c. Sau khi nghe tình hình v| chủ trƣơng của Khu 

ủy, Phạm Hùng cho ý kiến: Nếu nh}́t trí nhƣ tinh th}̀n chỉ đạo của 

Thƣờng trƣ̣c Trung ƣơng Cục thì thi h|nh, nếu không thì đợi Phạm 

Hùng vê.̀ 

Tại Trung ƣơng Cục , ý kiến của Phó Bí thƣ thƣờng trực lại 

r}́t dƣ́t khoát , chẵng nhƣ̂ng không ch}́p nh}̣n ý kiến đề đạt cũa 

miền T}y mà cò n nh}́n mạnh phãi nghiêm chĩnh ch}́p hành chĩ 

đạo cũa trên , l}́y đ}́u tranh chính trị làm chính . Đại diện Khu ũy 

miền T}y kiên trì ỡ lại chờ . Cho đến khi Bí thƣ Phạm Hùng về 

họp c{c Ủy viên Trung ƣơng Cục trao đổi ý kiến thì  cả Bí thƣ  v| 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục ch}́p nh}̣n ý kiến đề đạt cũa Khu 

ủy miền T}y . 
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Ng|y 10-4-1973, Phạm Hùng, Bí thƣ Trung ƣơng Cục, điện b{o 

c{o với Bộ Chính trị tình hình trên chiến trƣờng Nam Bộ v| trình b|y 

m}́y khả năng có thê ̃xảy ra: 

- Qu}n S|i Gòn vi phạm Hiệp định, l}́n chiếm mạnh; do phạm 

hƣ̂u khuynh nên để m}́t đ}́t, đa ̂có nghiêm khắc kiễm điễm. 

- Trung ƣơng Cục chũ trƣơng kiên quyết chống hoạt đ ộng l}́n 

chiếm của địch, củng cố vùng giải phóng, đ}̃y mạnh đ}́u tranh 

trong đô thị v| vùng còn bị địch kiễm so{t, kh}̃n trƣơng x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng, nh}́t l| lƣ̣c lƣợng vũ trang. 

Dƣ ̣kiến tình hình có thê ̃diê̂n biến theo ba khả năng: 

+ Chặn đƣ́ng qu}n Sài Gòn l}́n chiế m, lƣ̣c lƣợng cách mạng 

ph{t triển mạnh về mọi mặt tiến lên ho|n to|n đ{nh bại qu}n  

S|i Gòn . 

+ Do lƣ̣c lƣợng c{ch mạng lúng túng đối phó, qu}n S|i Gòn tiếp 

tục l}́n chiếm, tình hình giằng co. 

+ Chiến tranh trỡ lại. 

* Giai đoạn thƣ́ hai 

Đê ̃chu}̃n bị cho cuộc họp v|o th{ng 5-1973, Bộ Chính trị triệu t}̣p 

đại diện c{c chiến trƣờng to|n miền Nam vê ̀ b{o c{o trƣớc tình  

hình cụ thê ̃của tƣ̀ng chiến trƣờng. Đoàn đại biễu Nam Bộ v| Nam  

Trung Bộ (B2) có Nguyê̂n Văn Linh (Phó Bí thƣ Trung ƣơng Cục ), 

Ho|ng Văn Th{i (Qu}n ủy Miền), Võ Văn Kiệt (Qu}n khu miền T}y 

Nam Bộ), Nguyê̂n Minh Đƣờng (Qu}n khu miền Trung Nam Bộ), 

Tr}̀n Nam Trung (miền Đông Nam Bộ); Tƣớng Tr}̀n Văn Trà (đang là 

Trƣỡng đoàn cũa Chính phũ cách mạng l}m thời C ộng hòa miền 

Nam Việt Nam tại Hội nghị qu}n sƣ ̣hai bên miền Nam Việt Nam ở 

S|i Gòn). Bộ Chính trị ph}n công tƣ̀ng ủy viên trƣ̣c tiếp nghe b{o 

c{o chi tiết của tƣ̀ng Qu}n khu. 

Hội nghị chính thƣ́c nghe hai b{o c{o: 

- Khu 5 b{o c{o tình hình bớt căng thẳng , d}n trỡ về , hình 

th|nh hai vùng “ta - địch” ỗn định , diê̂n biến mới về t}m lý  của
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qu}n đội S|i Gòn tạo thu}̣n lợi cho công t{c binh v}̣n. Tố Hƣ̂u, 

Thƣờng trƣ̣c Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đãng, b{o c{o tình hình nhƣ 

đa ̂truyền đạt ở Khu 5 v| Nam Bộ1. 

- Qu}n khu T}y Nam Bộ b{o c{o rõ việc trụ lại, phản công, tiến 

công đánh qu}n S|i Gòn l}́n chiếm, ph{ hoại Hiệp định, cơ bãn giƣ ̂

đƣợc thê ́ trận nhƣ năm 1972, đang triễn khai kê ́hoạch ph{ }m  mƣu 

của địch huy động 75 tiễu đoàn l}́n chiếm to|n bộ vùng giải  phóng 

Chƣơng Thiện, “làm cỏ U Minh”... 

Bộ Chính trị, Qu}n ủy Trung ƣơng đánh gi{ cao chủ trƣơng v| 

quyết t}m của Qu}n khu T}y Nam Bộ có ý nghĩa r}́t lớn, không đê ̃m}́t 

đ}́t, m}́t d}n, không rút lui... 

B{o c{o tƣ ̀ thƣ̣c tê ́ của chiến trƣờng Nam Bộ v| Cƣ̣c Nam 

Trung Bộ (B2), đặc biệt l| tình hình T}y Nam Bộ đa ̂ cung c}́p cơ sỡ 

để khẵng định: dù tình hình diê̂n biến theo khả năng n|o, “con đƣờng 

c{ch mạng miền Nam l| con đƣờng bạo lƣ̣c c{ch mạng”2. Hội nghị 

nh}́n mạnh yêu c}̀u phối hợp giƣ̂a c{c chiến trƣờng để giữ v| ph{t 

triễn thê ́v| lƣ̣c, nắm vƣ̂ng thời cơ v| chiến lƣợc c{ch mạng tiến công 

để đƣa c{ch mạng miền Nam tiến lên. Kết lu}̣n cũa  Hội nghị Bộ 

Chính trị th{ng 5-1973 l|m cơ sỡ để Hội nghị Trung  ƣơng Đãng 

l}̀n thƣ ́ 21 ra Nghị quyết vê ̀ “Nhiệm vụ của c{ch mạng miền Nam 

Việt Nam trong giai đoạn mới”. 

Căn cƣ́ kết lu}̣n cũa H ội nghị B ộ Chính trị th{ng 5-1973, tƣ ̀giƣ̂a 

năm 1973 Trung ƣơng Cục , Qu}n ũy và B ộ Tƣ lệnh Miền chũ 

trƣơng dƣ́t khoát không ph}n tuyến chia vùng , giƣ̂ vƣ̂ng thế tr}̣n 

chiến tranh nh}n d}n truyền thố ng cũa Nam B ộ với thế ba vùng 

(vùng giải phóng , vùng tranh chấp v| vùng tạm bị chiếm ) đan c|i 

xen kê lƣ̣c lƣợng hai phía , ch}́m dƣ́t chũ trƣơng sai trái “c}̀n  xốc  

___________ 

1. Theo nội dung Điện sô ́50 ng|y 9-2-1973 ký tên L|nh (Xem: Văn kiện 

Đãng toàn tập, t.34, tr. 17-23). 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 232. 
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lại lƣ̣c lƣợng”, rút c{c đơn vị chủ lƣ̣c vê ̀ phía sau để “gò cƣơng  

vô̂ béo”. 

Tƣ̀ giƣ̂a năm 1973, lãnh đạo chỉ huy c{c cấp qua “thời kỳ thăm 

dò” không còn mơ hồ về “sức mạnh của xu thế” bu ộc đối phƣơng 

thi hành Hiệp định , chủ đ ộng phãn công và tiến công trƣ̀ng trị 

qu}n đội Sài Gòn hoạt đ ộng l}́n chiếm , bình định , ph{ hoại Hiệp 

định Paris . 

Khu ũy miền Đông Nam B ộ ra Nghị quyết (th{ng 5-1973) khắc 

phục hữu khuynh , đề ra nhiệm vụ : “Trên cơ sỡ tiếp tục bám, tấn, 

lấn v| xây, chuyễn mạnh phƣơng thƣ́c hoạt đ ộng, ra sƣ́c  giƣ̂ vƣ̂ng  

v| mở r ộng vùng tranh ch}́p ; xóa đại b ộ ph}̣n vùng trắng , tích cực 

mỡ r ộng hoạt đ ộng vùng s}u , vùng yếu , kết chặt với phá kềm , 

gi|nh d}n , gi|nh quyền l|m chủ , x}y dƣ̣ng cã lƣ̣c lƣợng bên ngoài  

v| bên trong vững mạn h”. Khu ũy chú trọng mỡ hƣớng tiến vào 

đô thị , chọn th|nh phố Biên Hòa l|m điểm chỉ đạo , cƣ̃ 40 c{n b ộ 

l|m công t{c đô thị , do Nguyê̂n Văn Linh , Phó Bí thƣ Trung ƣơng 

Cục, trƣ̣c tiếp t}̣p hu}́n . Bộ Chỉ huy Miền điều m ột số trung  đoàn 

độc l}̣p và các đơn vị vû trang địa phƣơng chặn đánh qu}n đ ội Sài 

Gòn ở c{c tuyến tiếp gi{p v| bao v}y những vị trí địch đóng s}u 

trong vùng giãi phóng nhƣ Chơn Thành , An Lộc... Đồng thời m ột 

bộ ph}̣n Sƣ đoàn 7 v| 9 tiến xuống cũng cố thế tr}̣n đông t}y quốc 

lộ 13 cùng lực lƣợng vũ trang địa phƣơng đ{nh lui liên tiếp hai 

cuộc hành qu}n lớn cũa Chiến đoàn 7, Chiến đoàn 9 của địch  ở 

B|u B|ng , Đồng Rùm . 

Trên chiến trƣờng Sài Gòn - Gia Định , ch}́p hành Chĩ thị 

03/CT-73 của Thƣờng vụ Th|nh ủy , ng|y 15-4-1973, c{c lực lƣợng 

vũ trang đ{nh trả c{c cu ộc càn quét cũa địch , khôi phục các khu 

vƣ̣c bị lấn chiếm sau Hiệp định , gi|nh d}n , giƣ̂ đ}́t , bảo vệ hậu cứ , 

tạo b|n đ ạp gi|nh v| ph{t huy quyền chủ đ ộng tạo thế tiến công 

địch. Địch mỡ nhiều đợt phãn kích , bình định , tiến s}u ra các vùng 

L{i Thiêu, Thủ Đức , Dĩ An , T}n Uyên, Long Thành , Nhơn Trạch...  
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nhƣng đến th{ng 6-1973 bị qu}n d}n vùng ven v| nông thôn ngoại 

th|nh S|i Gòn đánh trả, chống l}́n chiếm, gi|nh lại quyền chủ 

động, thê ́ tr}̣n chiến trƣờng xung quanh S|i Gòn đƣợc khôi phục 

nhƣ trƣớc Hiệp định Paris. 

Tại chiến trƣờng miền Trung Nam Bộ l| nơi qu}n đội S|i Gòn l}́n 

chiếm nhiều nh}́t, Qu}n ủy - Bộ Tƣ lệnh Miền chỉ đạo ba thƣ́ qu}n 

lƣ̣c lƣợng vũ trang liên tiếp tỗ chƣ́c phản công, tiến công giành lại 

c{c vị trí đa ̂ m}́t, tƣ̀ng bƣớc khôi phục thê ́ tr}̣n chiến trƣờng nhƣ 

cuối năm 1972. 

Ở miền T}y Nam B ộ, sau khi phƣơng án tác chiến nh}̣n đƣợc  sƣ̣ 

ch}́p thu}̣n và ũng hộ của Trung ƣơng Cục, c{c trung đo|n của Qu}n 

khu và lƣ̣c lƣợng vû trang địa phƣơng ngay tƣ̀ đ}̀u chẵng nhƣ̂ng đâ 

gi{ng trả quyết liệt không cho qu}n đội Sài Gòn l}́n chiếm đ}́t đai mà 

còn ph{t huy thế chủ đ ộng tiến công , mỡ thêm nhiều vùng giãi 

phóng ở Long Mỹ , Gò Quao , Vĩnh Thuận ... Th{ng 5-1973 trỡ thành 

th{ng cao điểm của qu}n d}n miền T}y phản công chống lấn chiếm 1. 

Chính quyền S|i Gòn tập trung lực lƣợng tối đa gồm 31 tiễu đoàn 

chủ lực qu}n S|i Gòn , 59 tiễu đoàn bão  an cũa 16 tiễu khu, mỡ cuộc 

“bình định Chƣơng Thiện bƣớc hai” tƣ̀ 28-5-1973 để chiếm lại v| đẩy 

c{c lực lƣợng vũ trang k h{ng chiến ra khỏi vùng giải phóng Chƣơng 

Thiện. Nắm đƣợc }m mƣu v| quy luật hoạt động cũa địch, Qu}n khu 

T}y Nam Bộ chủ trƣơng một mặt t}̣p trung lƣ̣c lƣợng đánh bại cu ộc 

bình định Chƣơng Thiện , buộc ph}̀n lớn qu}n chũ lƣ̣c Sài Gò n bị sa 

l}̀y, c}̀m ch}n ỡ đ}y , một mặt chĩ đạo các tĩnh mỡ các đợt tiến công 

trên diện r ộng phối hợp với trọng điễm căng kéo chúng , hợp đồng 

chặt chê ba mûi tiến công . Qu}n đội Sài Gòn đâ th}́t bại , không đạt 

đƣợc mục tiêu bình định Chƣơng Thiện. 

___________ 

1. Tính đến đ}̀u th{ng 6-1973: Qu}n S|i Gòn chỉ đóng lại đƣợc 16 

đồn, lƣ̣c lƣợng c{ch mạng diệt nhiều trung đội, đại đội qu}n S|i Gòn, 1 tiễu 

đoàn bảo an, 1 tiễu đoàn biệt động qu}n, đánh thiệt hại nặng 2 tiễu đoàn bảo 

an kh{c, ph{o kích diệt 8 m{y bay trong s}n bay Tr| Nóc,... 
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Kêt́ hợp hoạt động trên chiêń trƣờng với hoạt động ngoại giao: tại 

Hội nghị hai bên ở La Celle Saint Cloud (bên Ph{p) v| tại Hội nghị 

qu}n sƣ ̣ hai bên ở T}n Sơn Nh}́t, đoaǹ đaị biêũ Chính phủ c{ch 

mạng l}m thời Cộng hòa miêǹ Nam Viêṭ Nam trên b|n hội nghị v| 

trong c{c phiên họp b{o liên tiêṕ tố c{o chính quyêǹ S|i Gòn ph{ 

hoại Hiêp̣ định Paris v| ra tuyên bố: Chính phủ c{ch mạng l}m 

thời Cộng hòa miêǹ Nam Viêṭ Nam nghiêm chỉnh thi hành Hiêp̣ 

định Paris, nhƣng gi|nh cho mình quyêǹ trƣ̀ng trị c{c cu ộc h|nh 

qu}n của qu}n đội S|i Gòn l}ń chiêḿ vùng giải phóng v| cũng gi|nh 

quyêǹ chủ động tiêń công nhƣ̂ng nơi qu}n đội S|i Gòn xu}t́ ph{t 

đánh ph{ l}ń chiêḿ vùng giải phóng. 

3. Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Paris về  

Việt Nam  

Thắng lợi cũa Hiệp định Paris tạo m ột không khí ph}́n khỡi  

rộng khắp Nam B ộ, trong vùng tƣ̣ do và vùng do chính quyền Sài 

Gòn kiểm so{t . Nh}n d}n các t}̀ng lớp , c{c giới liên tiếp tổ chức 

cuộc mít tinh , biễu tình hoan nghênh Hiệp định Paris l}̣p lại hòa 

bình . 

Ở S|i Gòn, b}́t ch}́p c{c biện ph{p đề phòng ngăn chặn của 

chính quyền S|i Gòn, tại nhiều nơi nh}n d}n đỗ ra đƣờng hoan hô 

hòa bình đƣợc l}̣p lại. Cờ Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam 

Việt Nam xu}́t hiện trong c{c cuộc biễu tình ở c{c qu}̣n vùng ven S|i 

Gòn, v| huyện nông thôn tỉnh Gia Định. 

Ở Cần Thơ , ng|y 28-1-1973, 36.000 qu}̀n chúng xuống đƣờng 

với kh}̃u hiệu chào mƣ̀ng Hiệp định , ch|o mừng hòa bình . Đại hội 

liên hoan các chi phái Cao Đài bão vệ hòa bình do phái Minh Chơn 

Đạo làm nòng cốt đƣợc tỗ chƣ́c ỡ Tòa thánh Ngọc Sắc , xã T}n L ộc, 

huyện Thớ i Bình (C| Mau ) diê̂n ra tƣ̀ ngày 20 đến 23-3-1973, có 

trên 10.000 chƣ́c sắc , tín đồ đồng bằng sông Cửu Long , có cả tín 

đồ ỡ Sài Gòn xuống dƣ̣ Đại h ội. Mƣời tám đoàn đại biễu giáo phái  
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Cao Đaì v| tôn gi{o bạn cùng ký bản Tuyên ngôn gƣĩ Chính phủ S|i 

Gòn v| Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miêǹ Nam Viêṭ 

Nam, đòi phải nghiêm chỉnh thi h|nh Hiêp̣ định Paris. 

Đƣợc Hiệp định Paris công nh}̣n l| một trong ba lƣ̣c lƣợng 

chính trị ở miền Nam, lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba nỗi lên với nhiều phe nhóm, 

mang nhiều xu hƣớng chính trị kh{c nhau. Số đông t{n th|nh hòa 

bình, hòa hợp d}n tộc, độc l}̣p, d}n chủ, trƣớc th}́t bại của đế 

quốc Mŷ và t}̣p đoàn Nguyê̂n Văn Thiệu , muốn và có thễ đi chung 

với Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng - Chính phủ c{ch mạng l}m thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam trên cơ sỡ một chƣơng trình h|nh 

động nh}́t định. Nh}n v}̣t tiêu biễu có lu}̣t sƣ Tr}̀n Ngọc  Liê̂ng, 

lu}̣t sƣ Ngô B{ Th|nh (Phạm Thị Thanh V}n), ni sƣ Huỳnh  Liên, 

d}n biễu đối l}̣p Hồ Ngọc Nhu}̣n, Ngô Công Đức, Dƣơng Văn Ba, 

nhiều trí thƣ́c nhƣ gi{o sƣ Lý Ch{nh Trung, gi{o sƣ Ch}u T}m 

Lu}n, linh mục Nguyê̂n Ngọc Lan. 

Chính quyền Nguyê̂n Văn Thiệu bị suy yếu còn do m}u thu}̂n nội 

bộ. Một số tỗ chƣ́c vốn chống c{ch mạng l}̀n lƣợt ra mắt, khôi phục  

hoạt động cũng chĩa mũi nhọn chống Thiệu để lƣ̀a bịp qu}̀n chúng v| 

mong đƣợc chủ Mỹ sƣ ̃dụng1. 

Công t{c binh v}̣n đƣợc đ}̃y mạnh, kết hợp với mũi tiến công 

chính trị, vƣ̀a v}̣n đ ộng hòa hợp , hòa giải d}n t ộc, vƣ̀a đề ra phong  

tr|o “Xóa gia đình đau khỗ” tƣ ̀ mô̂i xã, ấp, gọi con em đang đi 

lính trỡ vê ̀gia đình. 

Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thẳng tay đ|n {p c{c hoạt  

động đòi thi hành Hiệp định Paris , chống lại “ 4 không” cũa  

___________ 

1. Liên minh d}n chủ gồm c{c đãng ph{i chống cộng nhƣ Đại Việt, 

Công Nông, D}n Xã (nhóm Trình Quốc Kh{nh), Hòa Hảo của L}m Th|nh 

Nguyên, Cao Đài của Trƣơng Vĩnh Thiện (Bến Tre), của Hô ̀ Đắc Trung 

(T}y Ninh ), Ph}̣t giáo nhánh Việt Nam Quốc Tƣ̣ (Thích T}m Ch}u ), Vĩnh 

Nghiêm... đa sô ́th}n Mỹ trông ngóng đƣợc Mỹ dùng l|m “con b|i” thay thế 

Nguyê̂n Văn Thiệu. 
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Nguyê̂n Văn Thiệu , đòi Nguyê̂n Văn Thiệu tƣ̀ chƣ́c ; th}̣m chí chúng 

cho bắn ph{o v|o nhƣ̂ng cuộc mít tinh qu}̀n chúng hoan hô hòa 

bình, nhƣ đa ̂băń 38.000 quả ph{o v|o ấp C{i Nai, xã Long Trị, huyêṇ 

Long Mỹ (C}ǹ Thơ) c|n quét l}ń chiếm, đốt ch{y h|ng chục ng|n giạ 

lúa của nh}n d}n xã Lƣơng Phi (huyêṇ Tri Tôn, tỉnh Long - Ch}u - 

H|)... Nhƣ̂ng cuộc biêũ tình hoan hô hòa bình liền chuyễn th|nh 

nhƣ̂ng cuộc đ}ú tranh trƣc̣ diêṇ chống đaǹ {p, chống băń ph{o, chống 

ném bom, c|n quét, đòi bung vê ̀l|ng cũ l|m ăn... 

Trong vùng do chính quyêǹ S|i Gòn kiêm̃ so{t, ng}n s{ch chính 

quyêǹ bị căt́ giảm, tình hình khủng hoảng kinh tê ́ ng|y thêm tr}̀m 

trọng đa ̂thúc đ}ỹ c{c phong tr|o qu}ǹ chúng đ}ú tranh vì d}n sinh, d}n 

chủ, đăc̣ biêṭ l| c{c phong tr|o của công nh}n lao động1. 

Cuộc đ}́u tranh chống thuê ́trị gi{ gia tăng (VAT) m| nòng cốt l| 

công nh}n lao động S|i Gòn liên kết h}̀u hết c{c giới, tƣ ̀ tiễu 

thƣơng, tiễu chủ, c{c nghiệp đoàn, giới chủ xe, tỗ chƣ́c Tỗng đoàn 

công kŷ nghệ cũa các nhà doanh nghiệp . Có những cu ộc đ}́u tranh 

tiêu biễu nhƣ cũa công nh}n các hâng xăng d}̀u Caltex , Esso, Shell... 

Cuộc đ}́u tranh của 4.000 công nh}n ng|nh hỏa xa tƣ̀ Dî  An ra Huê ́

l|m tê liệt c{c cuộc h|nh qu}n l}́y danh nghĩa phục hồi đƣờng sắt để 

l}́n chiếm vùng giải phóng. 

Th{ng 10-1973 nỗ ra nhiều cu ộc đ}́u tranh đòi tăng lƣơn g cũa 

công nh}n các hâng Vidopin , Caric, hãng thầu Pacific , d}̀u xăng 

Shell, công nh}n sỡ Mŷ DAO . Nỗi b}̣t là cu ộc đ}́u tranh tuyệt thƣ̣c 

của 200 công nh}n hâng dệt Sicovina , ủng h ộ yêu sách cũa Liên 

đoàn Công nh}n kŷ nghệ bông vãi đòi  tăng phụ c}́p đắt đõ và  trợ 

c}́p xâ h ội. 

___________ 

1. Ng}n s{ch chính quyền S|i Gòn năm 1973 l| 463 tỷ đồng, th}m hụt 

186 tỷ đồng, năm 1974 phải tăng lên 560 tỷ đồng v| th}m hụt khoảng 200 tỷ 

đồng. Thu thuê ́năm 1972 l| 42 tỷ đồng, đến năm 1973 tăng lên 126 tỷ đồng, 

dƣ̣ tính năm 1974 phải thu 179 tỷ đồng. Đồng bạc m}́t gi{, v}̣t gi{ leo 

thang tƣ̀ 30% đến 50%, công nh}n bị sa thải, th}́t nghiệp h|ng loạt. 
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Tình trạng sa sút tinh thần trong qu}n đ ội Sài Gòn , nh}́t là ỡ  

đơn vị cơ sỡ trong nhƣ̂ng vùng có chiến sƣ̣ ngày càng lan r ộng với 

phong trào trốn lính , lính trốn , chống bắt lính . Ngay trong đô thị 

cũng hình th|nh những “lõm” tự quản của quần chúng v| thanh 

niên trốn lính , lính trốn , một số “lôm” có vû trang đánh trã lại bọn 

cảnh s{t , qu}n cãnh đi lùng sục bắt lính trốn , bắt thanh niên ... ở 

qu}̣n 7, 8 S|i Gòn có khá nhiều “lôm” (vùng Hố Bần ), chƣ́a ch}́p 

h|ng ng|n lính bỏ ngũ ... 

* Đấu tranh thi hành điều khoản trao trả tù binh, tù chính trị theo 

Hiệp định Paris1. 

Cuộc trao trã tù binh đ}̀u tiên ỡ miền Nam diê̂n ra vào ngày  

12-2-1973 tại s}n bay L ộc Ninh (Bình Long ), có mặt đại diện của 

Hoa Kỳ , Việt Nam C ộng hòa , Chính phủ c{ch mạng l}m thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam , dƣới sƣ̣ giám sát , kiễm soát cũa sî 

quan trong Tỗ chƣ́c quốc tế giám sát và ki ểm so{t đình chiến v|  

sĩ quan trong Ban Liên hợp qu}n sự hai bên . Phía Chính phủ c{ch 

mạng l}m thời trao trả đợt đầu cho Hoa Kỳ 27 nh}n viên qu}n sƣ̣  

v| d}n sự . 

Chính quyền S|i Gòn tìm mọi c{ch gian lận , tr{o trở trong việc 

trao trã tù binh , tù chính trị . Theo số liệu nắm đƣợc , chính quyền 

S|i Gòn còn giam giữ hơn 200.000 tù chính trị , t}̣p trung đông nh}́t  

ở nh| tù Côn Đảo , Phú Quốc , T}n Hiệp , Chí Hòa , Thủ Đức . 

Nguyê̂n Văn Thiệu chống chế , ở m iền Nam Việt Nam không  có  

___________ 

1. Nghị điṇh thƣ của Hiệp định Paris về việc trao trả nh}n viên qu}n sƣ̣ 

v| nh}n viên d}n sƣ̣ bị bắt v| giam giƣ̂ có nêu rõ ở Điều 1: “... T}́t cả nh}n 

viên qu}n sƣ̣ Việt Nam bị bắt thuộc c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang chính quy  v| 

không chính quy sẽ đƣợc trao trả cho hai bên miền Nam Việt Nam ...”. 

Điều 7: “... Danh tƣ̀ “thƣờng d}n bị giam giƣ̂” có nghĩa l| t}́t cả những  

ngƣời đâ tham gia b}́t cƣ́ dƣới hình thƣ́c n|o v|o cuộc đ}́u tranh vû  trang 

v| chính trị giƣ̂a đôi bên, v| vì thế m| đâ bị bên n|y hay bên kia bắt v| 

giam giƣ̂ trong khi chiến tranh”. 
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v}́n đề tù chính trị, chỉ có tù binh v| tù thƣờng phạm, vì chúng cho 

rằng: trao trả 200.000 tù chính trị chẵng kh{c n|o “trao v|o tay Việt 

cộng 200 trung đoàn qu}n tinh nhuệ”. 

Tƣ̀ tháng 10-1972, chính quyền Sài Gòn ra lệnh các Trung t}m 

cải huấn lập “danh s{ch tù chính trị” , trong hồ sơ thông thƣờng ghi 

thêm hai mục “sƣ́c khõe” và “hạnh kiễm” . Xem xét l}̣p hồ sơ , qua 

s|ng lọc trong số hơn 200.000 “tù chính trị” , chúng chố t lại danh 

s{ch 5.081 “nh}n viên d}n sƣ̣” trao trã cho phía Chính phũ cách 

mạng l}m thời . Đối với tù nh}n ngo|i danh s{ch n|y , chúng rêu rao 

mỡ cái gọi là “Tòa án mặt tr}̣n lƣu đ ộng”, đƣa ra Côn Đão  để xét 

xƣ̃, chuyễn án chính trị th|nh {n “thƣờng phạm” dƣới c{c t ội danh: 

“phá rối trị an” , “gian nh}n hiệp đãng” . Trên thƣ̣c tế , chúng không 

hề mỡ ra phiên tòa nào mà chĩ có bãn án l}̣p să̂n đễ bắt tù nh}n ký 

v|o bằng c{ch tra trấn tù nh}n cho đến ng ất xỉu , rồi dƣ̣ng d}̣y bôi 

mƣ̣c, bắt tù nh}n lăn tay , điễm chĩ vào các “bãn án” đâ soạn să̂n . 

Rồi “xé phòng” , dồn trại , ém những ngƣời tù chính trị bị gạt ra 

khỏi danh s{ch trao trả cho bên Chính phủ c{ch mạng l}m thời . 

H|ng trăm ngƣời bị thƣơng , nhiều ngƣời chết đâ  bị chôn x{c phi 

tang cûng bị chúng moi xác lên , lăn tay , chụp hình , ho|n tất hồ sơ 

giả mạo ... 

Chính s{ch đày đọa dã man ở nh| tù Côn Đão đa ̂ l|m h|ng 

trăm ngƣời tù mắc chƣ́ng nan y, bại xụi. Đê ̃ bƣng bít dƣ lu}̣n, 

chính quyền S|i Gòn cho đƣa số n|y về Biên Hòa rồi ph}n t{n về c{c  

địa phƣơng để lén lút phóng thích. 

Theo yêu c}̀u đ}́u tranh , “đƣờng d}y Côn Đão” kh}̃n trƣơng  

tỗ chƣ́c l}̣p danh sách 8.000 tù chính trị ở Côn Đảo v| bí mật 

chuyễn về đ}́t liền vào cuối năm 1972. Bản danh s{ch n|y cùng 

với danh sách tù nh}n chính trị trong các nhà tù khác l}̀n lƣợt 

đƣợc tỗng hợp đễ cung c}́p cho hai đoàn đại biễu Chính phũ cách  

mạng l}m thời tại H ội nghị hai bên ỡ La Celle Saint Cloud và tại 

Hội nghị qu}n sƣ̣ hai bên ỡ T}n Sơn Nh}́t đễ công bố công khai  
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v| đ}́u tranh đòi bên chính quyêǹ S|i Gòn phải nghiêm chỉnh 

thƣc̣ hiện1. 

Sau nhiều l}̀n trì hoãn, tr{o trỡ, trao trả nhỏ giọt, đến ng|y 7-3-

1974, chính quyền S|i Gòn mới trao trả đƣợc 5.081 nh}n viên d}n 

sƣ ̣ tại s}n bay Lộc Ninh, trong đó có 4.075 tù chính trị Côn Đão . 

Bằng c{c thủ đoạn c|i số thƣờng phạm, qu}n phạm, tù chính trị c}̀u 

an đ}̀u h|ng phản bội v|o số nh}n viên d}n sƣ ̣ trao trả, chúng đƣa 

ra 211 tên “cò mồi”, xin tìm “tƣ ̣do” “vê ̀với chê ́độ Việt Nam Cộng 

hòa” trong 3 đợt trao trả. 

Ở c{c nh| tù kh{c to|n miền Nam, phía chính quyền S|i Gòn đâ 

buộc phải trao trả 26.492 c{n bộ, chiến sĩ. Con số n|y chƣa tới 13% số 

ngƣời trong diện chúng phải trao trả. 

 
 

TR]̀N VĂN TR\ 
Thƣợng tƣớng (1974) 

Tƣ lệnh quân Giải phóng miêǹ Nam Viêṭ Nam 

(1963-1967 và 1973-1975) 

Nhƣ̂ng ngƣời đƣợc thả 

khi xuống s}n bay đa ̂ lột bỏ 

qu}ǹ {o chính quyêǹ S|i Gòn 

mới ph{t (để lƣà bịp dƣ lu}̣n 

vê ̀ chính s{ch đối với tù bin h 

của chúng) ném xuống đƣờng 

băng v| giƣơng cao cá c cờ 

Măṭ tr}ṇ đa ̂ gi}ú kỹ tron g 

ngƣời (có l{ cờ chỉ cơ̂ bằn g 

b|n tay) để tỏ rõ khí thế ngƣời 

c{ch mạng.  

L| “những ngƣời chiến  

thắng trỡ về” , lƣ̣c lƣợng tù  

binh v| tù chính trị đƣợc Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam }n c}̀n đón tiếp, chăm sóc; anh chị em còn sức 

khỏe đều đƣợc trỡ lại đội ngũ chiến đ}́u v| công t{c. Nhiều đãng bộ 

địa phƣơng có thêm nhiều c{n bộ, đãng viên ƣu tú. 

___________ 

1. Theo quy định của Điều 8 Hiệp định Paris. 
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Tại trại Davis, ph{i đoàn qu}n sƣ ̣ của Chính phủ c{ch mạng 

l}m thời Cộng hòa miền Nam Việ t  Nam phối hợp với ph{i đoàn 

qu}n sƣ̣ cũa Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa trong Hội nghị 

qu}n sƣ ̣bốn bên v| tiếp theo trong Hội nghị qu}n sƣ ̣hai bên không 

chỉ đấu tranh với ph{i đoàn qu}n sƣ ̣chính quyền S|i Gòn vê ̀việc thi 

h|nh Hiệp định trên b|n hội nghị m| còn tranh thủ qua c{c cuộc họp 

b{o h|ng tu}̀n với lợi thê ́giƣ̂a S|i Gòn1, góp ph}̀n tranh thủ dƣ lu}̣n, 

bằng chính s{ch hòa bình, hòa hợp d}n tộc, tinh th}̀n nghiêm  

chỉnh thi h|nh Hiệp định Paris của c{ch mạng v| tố c{o chính  

quyền S|i Gòn vi phạm Hiệp định. 

Ng|y 13-6-1973, qua qu{ trình đ}́u tranh của nh}n d}n v| dƣ 

lu}̣n trong, ngo|i nƣớc lên {n việc chính quyền S|i Gòn vi phạm 

Hiệp định, đặc biệt l| dƣ lu}̣n Mỹ, chính quyền Mỹ, chính quyền Sài 

Gòn buộc phải ký thông b{o chung với Chính phủ c{ch mạng l}m  

thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam v| Chính phủ Việt Nam D}n 

chủ Cộng hòa cam kết thi h|nh Hiệp định Paris. 

III. BƢỚC CHUYỄN QUYẾT ĐỊNH 

1. Nghị quyết Hội nghị lần thƣ ́ 21 Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đãng. Nghị quyết 12 của Trung ƣơng Cục 

Th{ng 7-1973, Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng họp H ội nghị  

l}̀n thƣ́ 21 về tình hình nhiệm vụ cách mạng miền Nam . Hội nghị  

nhìn lại , đánh giá phong trào cách mạng ỡ miền Nam tƣ̀ sau khi  

ký Hiệp định Paris . Hội nghị cho rằng cách mạng miền Nam còn 

chô̂ yếu nhƣ phong trào đ}́u tranh chính trị phát triễn chƣa mạnh , 

vùng giải phóng chƣa đƣợc củng cố  vƣ̂ng vàng , tỷ lệ giữa ba thứ  

qu}n chƣa c}n đối , cơ sỡ cách mạng ỡ vùng thành thị và vùng

___________ 

1. Qua c{c họp b{o hằng tu}̀n, ph{i đoàn đâ quan hệ, tiếp xúc với đại 

diện của hơn 80 b{o, hãng thông tấn, đài ph{t thanh, truyền hình của 21 

nƣớc, tỗ chƣ́c cho một số nhà báo đi thăm vùng giãi phóng theo yêu c}̀u . 
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nông thôn do địch kiễm soát còn yếu . Tuy nhiên , nhìn to|n cục , 

hội nghị khẵng định thế và lƣ̣c cách mạng cũa miền Nam vào năm  

1973 vƣ̂ng chắc hơn b}́t kỳ thời kỳ nào trƣớc đ}y trong cu ộc kháng 

chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc , thời cơ chiến lƣợc xu}́t hiện tƣ̀ sau 

Hiệp định Paris ngày càng chín muồi . Tƣ̀ đó , hội nghị chũ trƣơng : 

“Con đƣờng cũa cách mạng miền Nam là con đƣờng bạo lực cách mạng . 

B}́t kễ trong tình hình nào , ta cûng phãi nắm vƣ̂ng thời cơ , giƣ̂ 

vƣ̂ng đƣờng lối chiến lƣợc tiến công v| chỉ đạo linh hoạt để đƣa c{ch 

mạng miền Nam tiến lên ... V}́n đề giành dân , giành quyền  làm chủ , 

phát triển thực lực của cách mạng là yêu cầu vừa bức thiết vừa cơ bản 

trong giai đoạn mới” 1. 

Nghị quyết x{c định nhƣ̂ng v}́n đề cơ bản sau đ}y: 

- Phải kiên quyết tiến công, đồng thời phải biết gi|nh thắng lợi 

tƣǹg bƣớc. 

- Bạo lƣ̣c c{ch mạng ở miền Nam dƣ̣a trên lƣ̣c lƣợng chính trị v| 

qu}n sƣ.̣ 

- Kết hợp đ}́u tranh qu}n sƣ ̣ với đ}́u tranh chính trị; kết hợp 

khỡi nghĩa qu}̀n chúng với chiến tranh c{ch mạng; đánh địch bằng ba 

mũi gi{p công: qu}n sƣ,̣ chính trị v| binh v}̣n; đánh địch trên cả ba 

vùng chiến lƣợc: rƣ̀ng núi, nông thôn đồng bằng v| đô thị. 

Nhƣ v}̣y, Nghị quyết 21 không chỉ đề ra nhƣ̂ng v}́n đề cơ bản cho 

giai đoạn sau Hiệp định Paris m| cho to|n bộ cuộc chiến tranh cách  

mạng giải phóng miền Nam. 

Sau khi ph}n tích chính sách cơ bãn cũa Mŷ ỡ Việt Nam v}̂n  l| 

thƣ̣c hiện “học thuyết Nixon” với mục tiêu không thay đỗi , bản 

ch}́t cƣ̣c kỳ phãn đ ộng, ngoan cố cũa t}̣p đoàn tƣ sãn m ại bản 

quan liêu , qu}n phiệt tay sai cũa Mŷ ỡ miền Nam ; Nghị quyết chỉ  

ra chô̂ yếu cơ bãn về chính trị , chô̂ mạnh tạm thời về qu}n sƣ̣ cũa  

chúng , khả năng của lực lƣợng c{ch mạng ph{t huy thế mạnh , sƣ́c

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 232-233. 
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mạnh tỗng hợp trên cả ba mặt tr}̣n chính trị, qu}n sƣ,̣ ngoại giao, 

trong khi dƣ ̣kiến tình hình có thê ̃ph{t triễn theo hai khả năng: 

1. “Ta có thê ̃tƣ̀ng bƣớc buộc địch phải thi hành Hiệp định Paris vê ̀Việt 

Nam, hòa bình đƣợc lập lại thật sƣ̣”1. 

2. “Hiêp̣ định Paris vê ̀Viêṭ Nam tiêṕ tục bị địch vi phạm v| ph{ 

hoại, xung đột qu}n sƣ ̣có thê ̃ng|y c|ng tăng, cƣờng độ v| quy mô 

chiêń tranh ng|y c|ng lớn, ta lại phải tiêń hành chiêń tranh cách mạng 

gay go, quyêt́ liêṭ để đańh bại địch, giành thắng lợi hoàn toàn”2. 

Sau khi ph}n tích chô̂ mạnh chô̂ yếu của c{ch mạng v| đối 

phƣơng, x{c định nhiệm vụ c{ch mạng miền Nam trong giai đoạn 

mới, Nghị quyết nhấn mạnh : “Chú trọng củng cố liên minh công n ông, 

mỡ rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất, đồng thời tích cƣ̣c tranh thũ  lƣ̣c 

lƣợng thƣ́ ba”3, “Khẫu hiệu trung tâm của giai đoạn mới là hòa bình, độc 

lập, dân chũ , cải thiện dân sinh , hòa hợp dân t ộc, tiến tới hòa bình  thống 

nhất Tô ̃quốc”4... 

Vê ̀đ}́u tranh qu}n sƣ:̣ “phãi kiên quyết phản công và tiến công địch, 

giƣ̂ vƣ̂ng và phát huy thê ́chủ động vê ̀mọi mặt của ta, đánh bại c{c cuộc 

h|nh qu}n của địch l}́n chiếm vùng giải phóng hoặc bình định  c{c 

vùng đồng bằng, vùng gi{p ranh”5. 

Nghị quyết nh}́n mạnh công t{c chính vê ̀qu}n sƣ ̣ l|: “Trong bất 

cƣ́ tình hình nào, phải nắm vƣ̂ng lƣ̣c lƣợng vũ trang... Nhiệm vụ của các lƣ̣c 

lƣợng vũ trang l| giƣ ̂ vƣ̂ng vùng rƣ̀ng núi tƣ ̀ vĩ tuyến 17 đến miền 

Đông Nam Bộ, x}y dƣ̣ng th|nh một hê ̣ thống căn cƣ.́.., vùng giải 

phóng ở đồng bằng, để tạo thê ́ uy hiếp c{c th|nh thị, giúp cho 

phong trào đ}́u tranh chính trị phát triễn ... să̂n sàng trong  tƣ thê ́

đánh địch, chủ động đ}̣p tan c{c cuộc h|nh qu}n l}́n chiếm  của 

chúng, kiên quyết thƣ̣c h|nh phản công và tiến công, đánh nhƣ̂ng 

tr}̣n tiêu diệt th}̣t đau, th}̣t mạnh”6. 

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 231. 

3, 5. Sđd, tr. 237. 

4, 6. Sđd, tr. 235, 243-244. 
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Nghị quyết chỉ rõ, cuộc đ}́u tranh với chính quyền S|i Gòn 

trên mặt tr}̣n chính trị v| mặt trận qu}n sự phải kết hợp chặt chẽ với  

cuộc đ}́u tranh trên mặt trận ngoại giao, đ}́u tranh một c{ch sắc bén , 

phối hợp với đ}́u tranh chính trị, đ}́u tranh qu}n sƣ ̣ở chiến trƣờng, 

tƣ̀ng bƣớc buộc đối phƣơng phải thi h|nh c{c điều khoản của Hiệp 

định v| tranh thủ dƣ lu}̣n trong nƣớc cũng nhƣ ngo|i nƣớc ủng hộ 

cuộc đ}́u tranh chính nghîa cũa nh}n d}n Việt Nam. 

Nghị quyết còn x{c định nhiệm vụ miền Bắc đối với c{ch mạng  

miền Nam: “Phải tăng cƣờng chi viện c{ch mạng miền Nam trên c{c 

mặt đ}́u tranh chính trị, kinh tê,́ qu}n sƣ ̣v| ngoại giao... Phải có kê ́

hoạch to|n diện của miền Bắc để chi viện c{ch mạng miền  Nam 

trong mọi tình huống”1. 

Nghị quyết đặc biệt khẵng định: “Đoàn kết ba nƣớc Việt Nam - Lào - 

Campuchia l| v}́n đề hết sƣ́c quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với 

ba d}n tộc ở Đông Dƣơng”2. 

Cụ thể hóa chủ trƣơng của H ội nghị B ộ Chính trị mở r ộng giƣ̂a 

năm 1973 v| Hội nghị Trung ƣơng lần thứ 21, Trung ƣơng Cục mỡ 

Hội nghị l}̀n thƣ́ 12 (tƣ̀ ngày 6 đến ng|y 18-9-1973)3, nghiên cƣ́u 

qu{n triệt chủ trƣơng , tinh th}̀n chĩ đạo cũa trên , kiễm điễm sƣ̣ lânh 

đạo cũa Trung ƣơng Cục tƣ̀ H ội nghị l ần thƣ́ 11, nh}́t là sau khi có 

Hiệp định Paris , đề ra phƣơng hƣớng , nhiệm vụ cũa chiến trƣờng 

Nam Bộ v| Cực Nam Trung B ộ trong giai đoạn mới , thông qua các 

đề {n công t{c c{c mặt : x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng toàn diện , có kế hoạch 

t{c chiến phù hợp cho lƣ̣c lƣợng vû trang và să̂n sàng cho tình 

huống có biến đ ộng lớn về chính trị , hoạt động tiến công phía trƣớc 

(vùng xôi đậu v| vùng tạm chiếm ), x}y dƣ̣ng căn cƣ́ địa cách mạng 

v| vùng giải phóng to|n diện c{c mặt q u}n sƣ̣, chính trị , tƣ tƣỡng 

v| tổ chức. 

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 242. 

3. Nghị quyết của Hội nghị đƣợc thông qua v|o th{ng 12-1973. (Xem: 

Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 485-487). 
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Trong ph}̀n kiễm điễm, Trung ƣơng Cục đánh gi{: 

“Ƣu điễm: có chuẩn bị to|n diện về tinh thần, kế hoạch và tỗ chƣ́c 

triễn khai với yêu c}̀u th}́y rô thắng lợi đồng thời nh}̣n thƣ́c bãn  ch}́t 

ngoan cố cũa địch ; nắm vƣ̂ng tƣ tƣỡng tiến công và bạo lƣ̣c cách 

mạng, thễ hiện trong bố trí chiến lƣợc mới, trong x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng 

chính trị, vũ trang nhằm l|m thay đổi có lợi về so s{nh lực lƣợng ... 

Đâ dƣ̣ kiến chính quyền S|i Gòn sẽ lật lọng , ph{ hoại Hiệp định , tƣ̀ 

đó “bƣớc đ}̀u có sƣ̣ nh}́t trí về nh}̣n định tình hình và chũ trƣơng , 

vƣ̂ng vàng ƣ́ng phó với mọi }m mƣu và thũ đoạn cũa chúng””. 

“Khuyết điễm : Tuy có dƣ̣ kiến chín h quyền Sài Gòn sê l}̣t lọng , 

ph{ hoại , nhƣng chƣa đúng mƣ́c . Khi chúng l}́n chiếm nhiều nơi , 

“Trung ƣơng Cục thiếu hƣớng d}̂n kịp thời cho các địa phƣơng chũ 

động, kiên quyết và linh hoạt ƣ́ng phó với tình huống này” . “Trung 

ƣơng Cục có đề ra phƣơng ch}m đ}́u tranh mới m ột cách toàn diện , 

kết hợp chặt chê đ}́u tranh chính trị, qu}n sƣ̣ và pháp lý, trong đó đặt 

vai trò lƣ̣c lƣợng vû trang làm h}̣u thu}̂n đắc lƣ̣c l| với tinh thần nắm 

vƣ̂ng lƣ̣c lƣợng tí ch cƣ̣c đ}́u tranh vi phạm Hiệp định và bình định 

l}́n chiếm, trong khi ra sƣ́c phát huy vai trò cũa đ}́u tranh chính trị , 

chƣ́ không đặt đ}́u tranh chính trị là chũ yếu rồi xem nhẹ vai trò cũa 

lƣ̣c lƣợng vû trang , nhƣng đặt nhƣ v ậy vẫn chƣa thật phù hợp v| 

nh}́t là có thiếu sót lúc đ}̀u ỡ chô̂ chƣa hƣớng d}̂n cụ thễ tinh th}̀n 

nói trên v| c{ch vận dụng chủ đ ộng, linh hoạt phƣơng ch}m đ}́u 

tranh sát hợp với điều kiện thƣ̣c tế tƣ̀ng vùng , tƣ̀ng nơi, tƣ̀ng lúc cã 

bằng chính trị, qu}n sƣ,̣ binh v}̣n kết hợp với pháp lý”. 

“Mặt khác, tình hình diê̂n biến rất nhanh, địch ngoan cô ́ phá hoại 

Hiệp định cao hơn mƣ́c độ đa ̂ dƣ ̣ kiến, trong lúc đó có nhiều địa 

phƣơng lúng túng trong viêc̣ v}̣n dụng phƣơng ch}m phƣơng thƣ́c 

mới, đâ phát sinh tƣ tƣỡng hƣ̂u khuynh , không nắm vƣ̂ng tƣ tƣỡng  

t}́n công v| bạo lƣ̣c c{ch mạng. Trung ƣơng Cục lại không kịp thời 

nắm v| chỉ đạo nên đa ̂xảy ra tình hình chỉ đạo tƣ ̣do, lƣợng sƣợng 

ở bên dƣới”. 
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“Trƣ ̀ miền T}y Nam Bộ, tình hình n|y ở h}̀u hết c{c khu v| 

tỉnh đều có, nhƣng với hình thƣ́c v| mƣ́c độ kh{c nhau v| nói 

chung cũng chỉ trong một thời gian ngắn”. 

“Khi có Điện số 775/TW (của Trung ƣơng) v| sau đó Chỉ thị số 

03 (của Trung ƣơng Cục), x{c định rõ tính chất tình hình v| đề ra chủ 

trƣơng thích hợp hơn, trong đó nh}́n mạnh yêu c}̀u sƣ̃ dụng lƣ̣c 

lƣợng vũ trang một c{ch sắc bén hơn, v| theo sau đó, Trung ƣơng 

Cục đa ̂có nhiều cuộc họp với một số khu ủy để uốn nắn thêm, tình 

hình đa ̂bắt đ}̀u chuyễn biến đúng hƣớng”. 

* Ph}n tích tính ch}́t của xã hội miền Nam, ngo|i nhƣ̂ng v}́n đề 

cơ bản, Trung ƣơng Cục đánh gi{ s}u tình hình trong giới trí thức, 

nhân sĩ nhƣ sau: 

“Trí thƣ́c ỡ miền Nam có ba b ộ ph}̣n: bộ ph}̣n thƣ́ nh}́t chũ yếu 

l| sinh viên , trí thức trẻ , g}̀n với cách mạng , đƣ́ng về phía nh}n d}n 

lao động... l| lực lƣợng ngòi ph{o trong đấu tranh của nh}n d}n 

th|nh thị; bộ ph}̣n thƣ́ hai ít hơn là con em giai c}́p tƣ sãn mại bãn , 

quan liêu, qu}n phiệt và địa chũ phong kiến , đƣợc Mŷ và tay sai sƣ̃ 

dụng v| ƣu đãi , quyền lợi gắn liền với chúng , chống lại cách mạng 

quyết liệt ; bộ ph}̣n thƣ́ ba : “ph}̀n lớn xu}́t th}n tƣ̀ gia đình tiễu tƣ 

sản, tƣ sãn và địa chũ , chịu ảnh hƣởng s}u sắc của văn hóa v| tƣ 

tƣỡng tƣ sãn phƣơng T}y nh}́t là Pháp , tuy có đ}̀u óc d}n t ộc và d}n 

chủ, nhƣng tinh th}̀n d}n tộc không triệt đễ và có x u hƣớng d}n chũ 

tƣ sãn rô rệt , th{i độ chính trị mang tính chất cải lƣơng v| thỏa hiệp , 

v| biến động tùy theo tình hình chuyễn biến cũa cuộc đ}́u tranh giƣ̂a 

ta và địch , tùy theo sự t{c đ ộng trƣ̣c tiếp cũa cách mạng đối với  họ 

nhiều hay ít , liên tục hay không . Do bãn ch}́t giai c}́p cũa họ , mặt 

kh{c do địch tuyên truyền xuyên tạc , họ còn hiểu sai về chủ nghĩa 

cộng sãn , về miền Bắc xâ h ội chũ nghîa , sợ c ộng sãn và ít nhiều lo 

ngại trƣớc sự lớ n mạnh cũa các phong trào công nông . Thắng lợi vî 

đại cũa d}n tộc đánh bại chiến tranh x}m lƣợc cũa tên đế quốc đ}̀u sõ 

đâ đem lại cho trí thƣ́c một sƣ̣ chuyễn biến mới về tƣ tƣỡng, n}ng cao 

lòng tƣ̣ hào d}n t ộc, giảm t}m lý tự  ti, sợ Mŷ , phục Mỹ, tin Mŷ cũa  



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

830 

 

họ. Một số trong họ muốn miền Nam đƣợc độc l}̣p vê ̀ chính trị v| 

tiến lên theo con đƣờng d}n chủ tƣ sản. Họ đang cố t}̣p hợp lƣ̣c 

lƣợng, lôi kéo các t}̀ng lớp trung gian khác , c{c phe nhóm đối l}̣p với 

bọn Nguyê̂n Văn Thiệu, c{c lƣ̣c lƣợng hòa bình, d}n tộc, d}n chủ 

với nhiều m|u sắc chính trị kh{c nhau để hình th|nh lƣ̣c lƣợng thƣ ́

ba, đồng thời g}y ảnh hƣỡng trong c{c t}̀ng lớp tiễu tƣ sãn  nh}́t l| 

trong học sinh v| sinh viên, với tham vọng chia quyền lânh đạo với ta 

trong chính phủ liên hiệp sau n|y”. 

Vê ̀ nhƣ̂ng công t{c lớn, Trung ƣơng Cục x{c định một số nội 

dung quan trọng: 

- Vê ̀công tác quân sƣ̣: Nghị quyết khẵng định “Kiên quyết v| chủ 

động đánh bại kê ́ hoạch bình định l}́n chiếm của địch, tiêu diệt v| 

l|m tan rã nhiều địch kết hợp với đ}́u tranh chính trị v| đấu tranh 

ph{p lý của qu}̀n chúng, giƣ ̂vƣ̂ng, ho|n chỉnh vùng giải phóng v| 

căn cƣ ́ địa c{ch mạng, mỡ rộng diện tranh ch}́p, tƣ̀ng bƣớc chuyễn 

vùng tranh chấp th|nh giải phóng, chuyễn vùng địch kiễm so{t th|nh 

vùng tranh ch}́p để thu hẹp vùng địch, gi|nh d}n v| gi|nh quyền l|m 

chủ của d}n, tạo thê ́ v| điều kiện thu}̣n lợi ph{t triễn phong tr|o 

đ}́u tranh trong đô thị v| vùng địch kiễm so{t ở nông thôn”. 

“Đi đôi với việc chủ động v| linh hoạt tiến công địch, ra sƣ́c x}y 

dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vũ trang ba thƣ ́qu}n c}n đối v| vƣ̂ng mạnh cả ba 

vùng, hết sƣ́c chú trọng ph{t triễn nhanh chóng lƣ̣c lƣợng d}n qu}n 

du kích, củng cố v| tƣ̀ng bƣớc ph{t triễn lƣ̣c lƣợng bộ đội địa 

phƣơng, x}y dƣ̣ng chủ lƣ̣c th|nh lƣ̣c lƣợng tinh nhuê ̣ ch}́t lƣợng 

chiến đ}́u cao , să̂n sàng đánh bại địch  trong mọi tình huống , trƣớc 

mắt cũng nhƣ trong trƣờng hợp xảy ra chiến tranh lớn , tiến lên 

gi|nh thắng lợi ho|n to|n”. 

Nghị quyết đặc biệt nh}́n mạnh: “... c{n bộ v| chiến sĩ phải 

nắm vƣ̂ng hơn nƣ̂a phƣơng ch}m kết hợp đ}́u t ranh qu}n sƣ̣ , chính 

trị, binh v}̣n v| ph{p lý”1. 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 485-489. 
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- Vê ̀công tác ở vùng tranh chấp và vùng địch tạm kiễm soát: 

Nhiêṃ vụ chính trị h|ng đ}ù hiêṇ nay l| gi|nh d}n v| gi|nh 

quyêǹ l|m chủ của nh}n d}n ở khăṕ nông thôn v| đô thị. “Vùng 

nông thôn phía trƣớc gồm có vùng tranh ch}́p, vùng địch tạm kiễm 

so{t v| một số thị tr}́n, thị tƣ.́ Gi|nh đƣợc vùng n|y l| l|m chủ kho 

nh}n lƣ̣c, v}ṭ lƣ̣c, t|i lƣc̣ lớn... Phải nh}ṇ rõ vị trí, tính ch}t́ v| n ội 

dung của công t{c gi|nh d}n, gi|nh quyêǹ l|m chủ của nh}n d}n ở 

nông thôn phía trƣớc, đề ra yêu c}ù cụ thê ̃ cho tƣ̀ng vùng để có 

phƣơng ch}m, phƣơng thƣć hoạt động thích hợp. Đặc biệt chú  ý 

công t{c binh v}ṇ l| một mũi tiêń công rất quan trọng l|m tê liêṭ v| 

l|m tan rã h|ng ngũ địch, thƣc̣ hiêṇ công nông binh liên hiêp̣ v| tạo 

điêù kiêṇ cho cao tr|o c{ch mạng của qu}ǹ chúng”. 

- Vê ̀công tác đô thị: 

“Khi có thời cơ mỡ ra cao trào đ}́u tranh cũa qu}̀n chú ng thì 

đòn tiến công chính trị ỡ thành thị là m ột trong nhƣ̂ng đòn có tính chất 

quyết định ”1... 

“Phong trào thành thị cần phải trải qua nhiều bƣớc quá độ để đẫy 

mạnh đấu tranh và xây dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng để tƣ̀ng bƣớc đẫy lùi địch và làm 

thay đỗi lƣ̣c lƣợng so sánh có lợi cho ta, phải tƣ̀ng bƣớc đƣa lên bạo lƣ̣c 

chính trị và bạo lƣ̣c vũ trang, nhất thiết phải tiến tới cao trào bạo lƣ̣c 

chính trị và vũ trang ở thành thị phối hợp với bạo lƣ̣c qu}n sƣ,̣ chính rị ở 

nông thôn mới có thê ̃ tạo ra nhƣ̂ng điều kiện tiến lên đánh đỗ chê ́

độ qu}n phiệt, ph{t xít ở ngay trung t}m đ}̀u não v| s|o huyệt cuối 

cùng của chúng”2. 

Cùng với Nghị quyết 21 Trung ƣơng Đãng , Nghị quyết 12 

Trung ƣơng Cục đâ cũng cố thêm cho cán b ộ, chiến sî , đồng bào 

Nam Bộ, Cƣ̣c Nam Trung B ộ tƣ tƣỡng tiến công và con đƣờng bạo 

lƣ̣c đễ giãi phóng miền Nam , nh}̣n thƣ́c cụ thễ , s}u sắc thêm tình 

hình nhiệm vụ , khắc phục tình trạng lúng túng không đều , tạo  

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 512-513. 
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bƣớc chuyễn mới tích cƣ̣c trên chiến trƣờng. Trong Nghị quyết 12, 

việc đƣa v|o c{c kh{i niệm “vùng tranh ch}́p”, “vùng gi{p ranh” 

(kèm theo việc x{c định rõ nhiệm vụ trên c{c vùng n|y) xen kẽ 

giƣ̂a “hai vùng” (theo ph{p lý trong c{c văn bản) l| phù hợp, vƣ̀a 

tr{nh đƣợc việc “ph}n tuyến”, “chia vùng”, vƣ̀a ph{t huy đƣợc ƣu thê ́

chiến tranh nh}n d}n. 

Qua thƣ̣c tế diê̂n biến trên chiến trƣờng trong 6 th{ng sau 

Hiệp định Paris , nhiều cán b ộ trong lƣ̣c lƣợng vû trang cho rằng 

Nghị quyết 21 nêu ra việc tranh thũ thƣ̣c hiện khã năng 1 (tƣ́c 

khả năng có thể thực hiện Hiệp định bằng con đƣờng hòa bình ) l| 

không phù hợp , trƣớc kẽ thù ngoan cố nhƣ hiện nay , khả  năng 2 

mới là hiện thƣ̣c (tƣ́c phãi tiến hành chiến tranh trỡ lại đễ giãi 

quyết v}́n đề miền Nam ), c}̀n t}̣p trung chu}̃n bị cho khã năng 2 

l| thiết thực hơn 1. 

Do x{c định rõ chính quyêǹ S|i Gòn không thi h|nh Hiêp̣ định, đa ̂

có sƣ ̣nh}t́ qu{n trong chỉ đaọ theo hƣớng kiên quyêt́ phản công, tiêń 

công, đánh trả qu}n S|i Gòn l}ń chiêḿ bình định; diên̂ biến trên c{c 

chiêń trƣờng Nam Bộ v| Cƣc̣ Nam Trung Bộ đa ̂đều hơn. 

Ở miền Đông Nam B ộ, trƣớc tháng 10-1973 không có tr}̣n 

đánh lớn nhƣng thế phãn công , tiến công phát triễn tƣơng đối 

đều trên vòng cung bắc S|i Gòn s{t biên giới , giải phóng Khiêm 

Hanh (29-9-1973), ph{ bình định ở Quéo Ba - Tr| Cao (T}y Ninh ). 

Trên vùng ven , nông thôn ngoại th|nh bắc , t}y bắc Sài Gòn (Củ 

Chi, Gò Vấp , Hóc Môn , Bình Ch{nh ), phong trào du kích đang 

tƣ̀ng bƣớc phục hồi , Tiễu đoàn Quyết thắng cùng các lƣ̣c lƣợng tại 

chỗ thực hiện nhiều trận đ{nh tốt , giƣ̂ đƣợc nhiều mãng đị a bàn 

quan trọng. Tuy nhiên nhìn chung ỡ đ}y lƣ̣c lƣợng qu}n Sài Gòn t}̣p  

trung đông , chúng còn tiếp tục lấn chiếm đƣợc . Ở miền  Đông,  

___________ 

1. Hội nghị qu}n chính to|n B2 cuối th{ng 9-1973, do Bô ̣ Tƣ lệnh 

Miền tô ̃chƣ́c nhằm qu{n triệt Nghị quyết 21 v| Nghị quyết 12. 
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trên cơ sỡ các căn cƣ́ lớn đang phát triễn , Khu ũy thƣ̣c hiện chĩ   

thị của Trung ƣơng Cục về  việc thành l}̣p căn cƣ́ T}n Phú (gồm 

c{c huyện T}n Uyên , Phú Gi{o , Độc L}̣p ), x}y dƣ̣ng thế căn cƣ́ , 

h|nh lang từ Dƣơng Minh Ch}u thông đến c{c tỉnh Đông Nam 

Bộ, x}y dƣ̣ng toàn diện vùng giãi phóng , tạo địa b|n cho c{c cơ 

quan c}́p trên và lƣ̣c lƣợng chũ lƣ̣c tiến công qu}n Sài Gòn trong 

mọi tình huống . 

Ở miền Trung Nam Bộ, trong c{c th{ng 9, 10, qu}n d}n trong 

khu đa ̂ diệt, bƣ́c h|ng, bƣ́c rút 79 đồn bót (qu}n S|i Gòn chỉ t{i 

chiếm đƣợc 21 đồn), thƣ̣c hiện nhiều tr}̣n đánh c|n tốt, khôi phục c{c 

vùng giải phóng Kiến Văn (Kiến Phong), giải phóng xã T}n Phú v| 

ph}̀n lớn c{c xã vùng 20 th{ng 7, khôi phục hình th{i bắc nam lộ 4 

Mỹ Tho cơ bản nhƣ trƣớc ng|y 28-1-1973. 

Miền T}y Nam B ộ cho đến trƣớc cuối năm 1973 đâ thƣ̣c hiện 

đƣợc chũ trƣơng cũa Khu ũy là kềm ch}n , đánh thắng 75 tiễu đoàn 

qu}n Sài Gòn ỡ vùng trọng điễm Chƣơng Thiện , đồng thời kết hợp 

chặt chê ba mûi tiến công trên diện r ộng, căng kéo chú ng, giƣ̂ 

vƣ̂ng và phát triễn vùng giãi phóng , giƣ̂ thế xen kê vùng tranh 

ch}́p. Kế hoạch qu}n Sài Gòn t}̣p trung lƣ̣c lƣợng tối đa đễ bình 

định miền T}y bị phá sãn . Chúng bu ộc phãi bõ hẵn ý định “l}́n 

chiếm Chƣơng Thiện” và “làm cõ U Minh” . Nh}n d}n trỡ về làng  

cũ đƣợc b ộ đội giúp đơ̂ , vƣ̀a x}y dƣ̣ng xâ }́p chiến đ}́u vƣ̀a ỗn 

định cu ộc sống . Vùng giải phóng miền T}y ph{t triển to|n diện : 

vụ mùa năm 1973 tăng 10.181 ha so với năm 1972, khôi phục  15.000 

ha r}̂y , 29.000 ha vƣờn ; 40 huyện có trạm d}n y , 229 xã, 601 ấp có 

trạm y tế , nh| bảo sanh ; năm học 1973-1974, vùng giải phóng khai 

giảng 942 trƣờng phỗ thông với 58.261 học sinh , 4.608 học viên 

bình d}n ... Thanh niên tòng qu}n 4.737 ngƣời , du kích xâ , ấp tăng 

4.572 đội viên. 

Đ}y là thời kỳ Miền ch}́p hành sƣ̣ chĩ đạo tƣ̀ Trung ƣơng r{o 

riết chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng các mặt với nhịp đ ộ, khối lƣợng tăng hơn  
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hẵn so với thời kỳ trƣớc Hiệp định, củng cố, bỗ sung ngƣời, trang bị, 

hu}́n luyện n}ng cao trình độ chiến đ}́u. 

Trung ƣơng Đãng , Chính phủ Việt Nam D}n chủ C ộng hòa , 

Qu}n ũy Trung ƣơng chĩ đạo các ngành , c{c địa phƣơng ở miền Bắc 

huy động sƣ́c ngƣời , sƣ́c cũa thƣ̣c hiện kế hoạch v}̣n tãi đ ột xu}́t 

nhằm tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng cho chiến trƣờng . Đễ tiếp nh}̣n  sƣ̣ chi 

viện tƣ̀ miền Bắc qua đƣờng Trƣờng Sơn , tƣ̀ sau chiến dịch Nguyê̂n 

Huệ (xu}n hè 1972), công tác h}̣u c}̀n Miền (B2) ph{t triển lên m ột 

bƣớc mới đáp ƣ́ng yêu c}̀u cũa một cuộc chiến tranh quy mô cũa giai 

đoạn kết thúc chiến tranh trên chiến trƣờng chính . Địa bàn rƣ̀ng núi 

Sông Bé - Phƣớc Long đâ đƣợc x}y dƣ̣ng thành khu vƣ̣c dƣ̣ trƣ̂ chiến 

lƣợc lớn cũa Nam Bộ v| Nam Trung Bộ trong đó có đoạn cuối đƣờng 

ống xăng dầu Bắc Nam đã kéo d|i đến địa b|n huyện L ộc Ninh dài 

1.400 km, mạng đƣờng s{ cho c{c loại xe cơ giới đã đƣợc hình th|nh . 

Tính từ sau Hiệp định cho đến th{ng 9-1973, khối lƣợng v}̣n tãi tƣ̀ 

miền Bắc vào miền Nam đạt 140.000 t}́n1, tăng g}́p 4 l}̀n so với năm 

1972, riêng xăng d}̀u đạt 6.000 t}́n. Bên cạnh đó, có 10.000 t}́n vû khí 

dƣ̣ trƣ̂ ỡ các kho dọc đƣờng Trƣờng Sơn. Trên 10 vạn c{n bộ, chiến sî, 

gồm 2 sƣ đoàn bộ binh, 2 trung đoàn bộ binh, 1 sƣ đoàn pháo cao xạ , 

1 trung đoàn thiết giáp, 1 trung đoàn công binh2
 v| nhiều đơn vị kh{c 

l}̀n lƣợt vào tới chiến trƣờng trong năm 1973. Trên toàn miền Nam 

lúc n|y , bộ đội chũ lƣ̣c có 310.000 ngƣời, bộ đội địa phƣơng  70.000, 

d}n qu}n du kích 120.000 (nhƣ v}̣y tỗng qu}n số ba thƣ́  qu}n là 

500.000, so với qu}n Sài Gòn là 710.000). 

 

___________ 

1. Gôm̀ 80.000 t}́n h|ng qu}n sƣ̣ (27.000 t}́n vũ khí, 6.000 t}́n xăng d}̀u, 

40.000 t}́n gạo), 45.000 t}́n h|ng d|nh cho nh}n d}n c{c vùng giải phóng. 

2. Đến lúc n|y c{c đơn vị chủ lƣ̣c tƣ̀ sƣ đoàn trơ ̃ xuống đều đƣợc 

biên chê ́ đũ chủng loại, qu}n sô ́ nhƣ: sƣ đoàn có 3 trung đoàn bộ binh, 1 

trung đoàn ph{o binh, c{c tiễu đoàn, đại đội binh chủng, phục vụ kh{c; trung 

đoàn có 1.800 đến 2.000 qu}n; tiễu đoàn có 400 qu}n. 
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2. Chê ́độ Sài Gòn trƣớc tình hình đế quốc Mỹ đâ rút quân và 

giảm viện trợ 

Thƣ̣c tế tƣ̀ nƣ̃a cuối n ăm 1973, dù đã bị bu ộc phãi ký “thông  

c{o chung” cam kết nghiêm chỉnh thi h|nh Hiệp định , }m mƣu 

v| h|nh đ ộng cũa chính quyền Sài Gòn chƣa có gì thay đỗi , đó l| 

phải thắng trong “giai đoạn cuối cùng của chiến lƣợc Việt Nam 

hóa chiến tranh” đã đƣợc hoạch định từ việc ký Hiệp định Paris , 

Nguyê̂n Văn Thiệu tuyên bố chu}̃n bị thƣ̣c hiện “bình định đặc 

biệt” (tƣ̀ 3-8-1973) nhằm nhanh chóng chiếm lại các lôm đâ m}́t , 

l}́n chiếm , đ}̃y chũ lƣ̣c qu}n giãi phóng ra xa , củng cố thế phòng 

ngƣ̣ hô̂ trợ cho kế hoạch bình định vòng trong , “tái thiết phát 

triễn 1973”. 

Trong lúc đó, ở Mỹ khoảng tƣ ̀th{ng 5-1973, Quốc hội Mỹ có xu 

hƣớng g}y sƣ́c ép ngày càng mạnh , cắt bớt nhƣ̂ng chi ph í “bất hợp  

lý”, “vô vọng”, “vô nghĩa” vì nhƣ̂ng cam kết của Nixon viện trợ cho 

chê ́độ S|i Gòn. Sƣ́c ép đó đe ̀nặng mọi kê ́hoạch của t}̣p đoàn quan 

liêu, qu}n phiệt Nguyê̂n Văn Thiệu. 

Ng|y 10-5-1973, Hạ nghị viện Mỹ bỏ phiếu t hông qua dƣ̣ lu}̣t 

ch}́m dƣ́t ném bom Campuchia . Nixon phũ quyết dƣ̣ lu}̣t này , 

nhƣng sau đó , ng|y 29-6 Hạ nghị viện lại thông qua m ột sƣ̃a đỗi 

đối với dƣ̣ lu}̣t bỗ sung , c}́m các hoạt đ ộng chiến sƣ̣ cũa qu}n đ ội 

Hoa Kỳ không chĩ ỡ Cam puchia và Lào mà cã ỡ Bắc và Nam Việt 

Nam. Cuối cùng ngày 15-8-1973, Nixon buộc phãi ch}́p nh}̣n điều 

m| những ngƣời th}n cận của tổng thống cho rằng sẽ dẫn đến 

“m}́t cã Đông Nam Á” : dƣ̣ lu}̣t cũa Hạ nghị viện c}́m các hoạt 

động qu}n sƣ̣ cũa Mŷ phãi đƣợc áp dụng với t}́t cã các nƣớc Đông 

Nam Á . 

Đ}y là m ột trong nhƣ̂ng nghị quyết g}y choáng váng cho t}̣p 

đoàn quan liêu , qu}n phiệt Sài Gòn . Nh}̣n thƣ́c rô “sƣ̣ cƣu mang” 

của Mỹ có tầm quyết định sự số ng còn đối với chế đ ộ S|i Gòn , 

Kissinger , cố v}́n ngoại giao cũa Tỗng thống Nixon cho rằng : khi 

Mỹ ra đi “nếu may mắn , họ (tƣ́c chính quyền Sài Gòn ) có thể trì  
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hoãn sự sụp đổ khoảng m ột năm rƣơ̂i” 1. Nhƣng Kissinger v}̂n cố  

trấn an Nguyễn Văn Thiệu bằng m ột bãn báo cáo (đƣợc Nixon ký ) 

trong đó lƣu ý miền Nam có mọi cơ h ội đễ “chƣ́ng tõ sƣ́c mạnh 

vốn có cũa mình” , hƣ́a rằng “Mŷ v}̂n là ngƣời bạn trung thành”  v| 

sẽ viện trợ kinh tế cho miền Nam để  khôi phục lại tƣ̀ nhƣ̂ng m}́t 

m{t trong chiến tranh . Trung tƣớng Charles J . Timmes, nguyên l| 

một cố v}́n cũa qu}n đ ội Sài Gòn tƣ̀ đ}̀u th}̣p niên 1960, thì đ ộng 

viên: “Qu}n đội Nam Việt Nam v}̂n có khã năng ngăn chặn , đ}̃y 

lùi mọi cu ộc tiến công cơ̂ sƣ đoàn cũa Bắc Việt năm 1973, v| những 

cuộc tiến công cơ̂ sƣ đoàn và qu}n đoàn vào năm 1974”2. Kissinger 

cho rằng miền Nam c}̀n đƣợc duy trì “khoãng thời gian hai năm 

sau Hiệp định Paris đễ Mŷ không bị trách cƣ́ nếu S|i Gòn rơi v|o 

tay cộng sãn” 3. 

Th}ý rõ chiêù hƣớng viêṇ trợ Mỹ ng|y c|ng bị căt́ giảm, trƣớc hêt́ 

l| vê ̀măṭ qu}n sƣ,̣ Nguyên̂ Văn Thiêụ chủ trƣơng t}p̣ trung v|o ba v}ń 

đề lớn4: “cuộc c{ch mạng h|nh ch{nh”, kinh tê,́ qu}n sƣ.̣ 

“Cuộc cách mạng hành chánh” : mục tiêu l| l|m cho mọi công 

chƣ́c chính quyền nh}̣n thƣ́c đƣợc cu ộc chiến tranh chống c ộng, 

đƣa chính phũ thoát ra trạng thái bị đ ộng, biến các viên chƣ́c hành 

ch{nh th|nh những “nh| c{ch mạng” , “chính quyền phải gắn liền 

với d}n” , nhƣ̂ng b ộ trƣỡng phãi sát địa phƣơng , g}̀n d}n , hạn chế 

mọi xa xỉ ,... Biện pháp cụ thễ : x}y dƣ̣ng “lƣ̣c lƣợng nòng cốt” qua 

chƣơng trình hu}́n luyện ỡ Vûng Tàu . Mô̂i quan chƣ́c cao c}́p cũa 

chính phũ phãi dƣ̣ trại hu}́n luyện ba tháng , “học Việt c ộng”: mặc 

{o đen , đi ch}n không , uống nƣớc lâ bằng cốc thiếc , hội họp trên 

cỏ, ngủ giƣờng không có nệm ... Nguyê̂n Văn Thiệu sa thãi các 

th|nh phần không ăn c{nh , bằng b}̀u cƣ̃  gian l}̣n đƣa tay ch}n vào  

cơ quan l}̣p pháp , bằng x}y dƣ̣ng đãng D}n chũ chiếm đ ộc quyền  

đè bẹp và khống chế các đãng phái khác ... Nhƣ̂ng chũ trƣơng đó  

___________ 

1, 2, 3, 4. Theo Jerrold L.Schecter - Nguyê̂n Tiến Hƣng: Tƣ̀ tòa Bạch ốc đến 

Dinh Độc Lập, Sđd, tr. 289-294. 
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vƣ̀a m}u thu}̂n với cung cách tham nhûng , xa xĩ cũa số chĩ huy , 

vƣ̀a đụng chạm quyền lợi của nhiều phe c{nh , đâ làm cho n ội bộ 

chính quyền , qu}n đội Sài Gòn thêm căng thẵng , lục đục . Mùa 

thu năm 1973 trong bối cãnh “nƣớc đâ vơ̂ bờ , tình thế qu}n sự đã 

thối nát” 1, Nguyê̂n Văn Thiệu cách chƣ́c đến 3 trong 4 chỉ huy 

qu}n đoàn . C{c đảng ph{i tôn gi{o tr{nh né quan hệ th}n với 

Nguyê̂n Văn Thiệu . Giới chƣ́c Hòa Hão ỡ miền T}y có biễu hiện 

chống lại (l}̣p lƣ̣c lƣợng bán vû trang riêng do Hòa Hão chĩ đạo ), 

phong trào “chống tham  nhũng” của linh mục Trần Hữu Thanh 

(công giáo phái cƣ̣c hƣ̂u ) chĩa mũi nhọn v|o Nguyễn Văn Thiệu , 

Tr}̀n Thiện Khiêm ... Việc qu}n sƣ̣ hóa b ộ m{y h|nh chính đƣợc 

tiến hành tƣ̀ c}́p cao nhƣng đặc biệt t}̣p trung ỡ c}́p cơ sỡ dƣới 

danh nghîa x}y dƣ̣ng “hạt nh}n cũa chiến tranh diện địa” 2. Tính 

đến năm 1974, Nguyê̂n Văn Thiệu đâ đƣa 24.000 sĩ quan , hạ sĩ 

quan tín c}̃n xuống xâ , ấp; 40% công chƣ́c ỡ trung ƣơng xuống 

tỉnh , qu}̣n , kết hợp các tỗ chƣ́c “Phƣợng hoà ng” (núp dƣới hình 

thƣ́c “Trung t}m điều hợp” ), “ph}n chi khu”, “cuộc - cảnh - s{t - 

xã” , “khối hành chánh” , nối tiếp chính sách đoàn ngû hóa , tình 

b{o hóa d}n chúng trƣớc đ}y , Nguyê̂n Văn Thiệu hy vọng “hoàn 

chỉnh” đƣợc b ộ m{y kềm kẹp ỡ cơ sỡ đễ bình định xâ }́p nhƣ đâ 

l|m những năm 1969-1970. Tuy nhiên vào thời điễm này thũ 

đoạn , chính s{ch đó chỉ c|ng khoét s}u m}u thuẫn gay gắt vốn có 

giƣ̂a chính quyền Nguyê̂n Văn Thiệu và qu}̀n chúng , giƣ̂a bọn 

chúng với nhau kể từ sau Hiệp định Paris . 

Về kinh tế : Nguyê̂n Văn Thiệu đòi hõi các c}́p chính quyền  

phải giải thích cho d}n chúng biết việc qu}n Mỹ rút v| giảm viện 

trợ đễ mong d}n thông cãm với tình hình thiếu hụt ng uyên liệu ,  

___________ 

1. Theo Jerrold L.Schecter - Nguyê̂n Tiến Hƣng: Tƣ̀ tòa Bạch ốc đến 

Dinh Độc Lập, Sđd, tr. 289-294. 

2. Chiến tranh diện địa: cuộc chiến gi|nh đ}́t, gi|nh d}n ở khu vƣ̣c 

đƣợc quy định (vùng chiến thu}̣t). 
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do đó chính quyền phải tăng c{c sắc thuê ́ “chũ yếu nhắm v|o 

d}n” v| kêu gọi ngƣời d}n ủng hộ nhƣ̂ng “đồ {n kiến thiết” của 

Nguyê̂n Văn Thiệu nhằm v|o nông nghiệp (t}̣p trung v|o lúa gạo, mía 

đƣờng, tr{i c}y, tr|, c| phê,...). Ng|y 20-11-1973, theo lệnh của 

Nguyê̂n Văn Thiệu, thủ tƣớng Tr}̀n Thiện Khiêm xuống C}̀n Thơ 

giao nhiệm vụ cho vùng 4 “năm 1974 l| năm chiến tranh lúa gạo” với 

kế hoạch mang tên “Tr}̀n Khánh Dƣ” ... kết hợp l}́n chiếm Chƣ ơng 

Thiện, phong tỏa U Minh. Điều n|y có nghĩa l| việc l}́n chiếm, bình 

định mạnh đồng bằng sông Cƣ̃u Long sau Hiệp định Paris không chỉ 

l| v}́n đề chính trị, qu}n sƣ ̣m| trƣớc hết l| v}́n đề lúa gạo - kh}u 

quan trọng h|ng đ}ù có quan hê ̣ đến sƣ ̣ tồn vong  của chê ́ độ S|i 

Gòn. Th|nh công hay th}́t bại của kê ́ hoạch n|y l| điều có ý nghĩa 

r}́t hê ̣trọng đối với chê ́độ S|i Gòn. 

Tiếp theo chƣơng trình “Cãi c{ch điền địa” của nhƣ̂ng năm 

trƣớc (1970-1971), chính quyền S|i Gòn đề ra chƣơng trình cho nông 

d}n đƣợc vay vốn, đƣợc c}́p giống, m{y c|y về nông thôn... tạo vẻ ổn 

định v| phồn vinh “h}̣u phƣơng” khi Mỹ đa ̂ cắt giảm viện  trợ. 

Nhƣng điều trỡ ngại nh}́t cho c{c chuyên gia kinh tê ́ của Nguyễn  

Văn Thiệu l| “thê ́ da beo” xen kẽ ở miền Nam: chính quyền S|i 

Gòn không có vùng rộng lớn để ph{t triễn kinh tê,́ sản phẩm l|m ra 

cũng không lƣu thông đƣợc. Nguyê̂n Tiến Hƣng, cố v}́n kinh tê ́của 

Thiệu, cho rằng thê ́ mạnh của miền Nam l| đ}́t nông  nghiệp với 

nhiều t|i nguyên phong phú, nh}n lƣ̣c dồi d|o... nhƣng cuộc rút qu}n 

của Mỹ đâ l|m tan rã nông thôn; cuộc ngƣ̀ng bắn  qu{ mỏng manh 

không cho phép ph{t triễn kinh tê ́một c{ch bình thƣờng, ở đô thị tỷ 

lệ th}́t nghiệp tăng r}́t cao ... mỡ đ}̀u m ột thời kỳ khũng hoãng kinh 

tê ́- xã hội s}u sắc của chê ́độ S|i Gòn. 

Đễ khai thác ngoại viện , Mỹ v| Thiệu cho nối lại quan hệ với  

Ph{p sau 7 năm cắt đƣ́t , đề nghị Ph{p cho vay với lãi suất thấp , 

đào tạo kŷ thu}̣t viên ... để “củng cố nền công nghiệp” (lúc bấy 

giờ chũ yếu là đƣờng , xi măng , gi}́y, thủy tinh ...); tăng cƣờng quan  

hệ với Nh}̣t đễ đƣợc Nh}̣t viện trợ (nhƣng Nh}̣t nài ép chín h 

quyền Sài Gòn mua nhƣ̂ng nhà máy thũy điện , tiền viện trợ gắn  
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với việc mua h|ng hóa Nh}̣t). Cho nên cuối cùng mối hy vọng lớn 

nh}́t của chính quyền S|i Gòn v}̂n l| Mỹ1. 

Trong bối cãnh cuộc khũng hoãng d}̀u lƣ̃a năm 1973 diễn ra trên 

quy mô toàn c}̀u , một “lý thuyết đ}̀u tƣ” mới đƣợc chính quyền Sài 

Gòn đề ra: “ngƣời Mŷ phãi quay trỡ lại Việt Nam vì v}́n đề d}̀u lƣ̃a” . 

Thiệu nói: “Hây đễ cho ngƣời Mŷ vào , cƣ́ tạo thu}̣n lợi cho họ , miê̂n 

thuê,́ sang nhƣợng đ}́t cho họ, cƣ́ đễ họ vào thƣ̃ xem”2. 

* Một khó khăn nghiêm trọng cũa chính quyền Nguyê̂n Văn 

Thiệu lúc b}́y giờ là giãi quyết mối quan hệ giƣ̂a quân sƣ̣ và kinh tế 

(trong điều kiện Mŷ cắt giãm viện trợ qu}n sƣ̣ ), giƣ̂a việc c}̀n duy  

trì 1,1 triệu qu}n với điều kiện kinh tế không cho phép . Theo ý kiến  

của c{c cố vấn kinh tế , Nguyê̂n Văn Thiệu bu ộc phãi “lặng lê” , “tƣ̀ 

tƣ̀” rút m ột bộ ph}̣n không quan trọng trong lƣ̣c lƣợng địa phƣơng  

v| d}n vệ để th|nh lập những đ ội sãn xu}́t (tƣ̀ tháng  10-1973)3. 

Nhƣng điều khó khăn nh}́t cũa qu}n Sài Gòn lúc này không chỉ l| 

số lƣợng mà là ch}́t lƣợng : đội qu}n đâ quen với “vai  trò giƣ̂ 

nh| , quét giữ phía sau” v| đƣợc chi viện tố i đa về kŷ thu}̣t 

___________ 

1, 2, 3. Trƣớc kia, h|ng nh}̣p kh}̃u (chủ yếu do viện trợ Mỹ) hơn 800 

triệu đôla hằng năm đâ cƣ́u nguy nền kinh tê ́S|i Gòn, thêm v|o đo ́h|ng loạt  

h|ng tiêu dùng tƣ̀ c{c trạm b{n h|ng cho qu}n đội (PX) khắp c{c tỉnh biến 

nhƣ̂ng căn cƣ́ Mỹ, căn cƣ́ qu}n sƣ̣ S|i Gòn th|nh thị trƣờng chợ  đen 

hƣng thịnh. Năm 1973 viện trơ ̣ Mỹ bị cắt giảm còn một nƣ̃a, ng}n khố 

chính quyền suy sụp tr}̀m trọng, thuế nh}̣p kh}̃u l| nguồn thu nh}̣p chủ yếu 

không còn c{ch n|o để khôi phục lại nhƣ̂ng thiếu hụt công quŷ  (Jerrold 

L.Schecter - Nguyê̂n Tiến Hƣng: Tƣ̀ tòa Bạch ốc đến Dinh Độc Lập , Sđd, tr.65-

98). Cuối năm 1973, nhƣ̂ng công ty Mỹ v| nƣớc ngo|i đặt giá nhƣợng khu 

vƣ̣c ngoài khơi , cho đến tháng 10-1974 Việt Nam - Pecten, một chi nh{nh 

thuộc công ty d}̀u khí tuyên bô ́rằng, một giếng d}̀u sau khi đƣợc thăm dò 

đâ cung c}́p một lƣợng d}̀u l| 1.514 thùng mỗi  ng|y. Nguyê̂n Văn Thiệu 

cho biết, 6 th{ng sau, đâ có 100.000 qu}n địa  phƣơng về nh| “tay c|y tay 

súng”. Nguyê̂n Văn Thiệu còn ra chỉ tiêu ph}́n  đ}́u năm 1974: 900 xã tƣ̣ túc 

100%; x}y dƣ̣ng 250 trại dinh điền, hồi cƣ 600.000 d}n; ph{ hủy 30 - 40% cơ 

sỡ h}̣u c}̀n, tiếp tê ́của đối phƣơng. 
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trong thời kỳ qu}n Mỹ l|m nhiệm vụ “tìm diệt” ở phía trƣớc: một lính 

t{c chiến phải có 5 lính phục vụ. Bộ Tỗng Tham mƣu S|i Gòn về chƣ́c 

năng và khã năng đều không thễ so với B ộ Tƣ lệnh MACV với 6.681 

sĩ quan binh sĩ Mỹ (thời điễm 1972) vƣ̀a l| trung t}m kê ́hoạch h}̣u 

c}̀n, hoạt động tình b{o, vƣ̀a l| đ}̀u não chỉ huy v| liên kết c{c hoạt 

động qu}n sƣ,̣ đƣợc điện to{n hóa... 

Tuy nhiên, trƣớc nhƣ̂ng khó khăn nhƣ v}̣y, Nguyên̂ Văn Thiêụ 

v}n̂ cho l| tình thê ́chƣa đến nô̂i bƣć b{ch. Ng|y 30-8-1973, tại cuộc họp 

“Hội đồng chỉ đaọ tối cao” tại Dinh Độc L}̣p, Nguyên̂ Văn Thiệu 

dƣ ̣đoań vê ̀phía đối phƣơng nhƣ sau: đối phƣơng sẽ mỡ một “cuộc 

t}ń công to|n diện” chƣ ́ không phải “cuộc t}ń công bình thƣờng” 

đánh ph{ khăṕ nơi trên một quy mô nhỏ, không đũ lớn để lôi kéo sƣ ̣trả 

đûa của Mỹ... Nhƣng “họ chờ đợi cho đến khi có cuộc b}̀u cƣ ̃ở Mỹ, 

năm 1976 mới băt́ đ}ù mỡ cuộc t}ń công quy mô. Một cuộc t}ń công lớn 

trong năm b}ù cƣ ̃ở Mỹ l| điêù chăć chắn”. 

Dù đang r}́t khó khăn vê ̀nhiều mặt, nh}́t l| vê ̀ng}n s{ch do viện 

trợ qu}n sƣ ̣ tƣ ̀ Mỹ bị cắt giảm (tƣ ̀ 1,614 tỷ đôla t|i khóa năm 1973 

xuống 1,185 tỷ đôla t|i khóa năm 1974), ng}n s{ch 1973-1974 hao 

hụt 266 tỷ (tiền S|i Gòn), lạm ph{t 200 tỷ, kinh tế đình  đốn, th}́t 

nghiệp tăng (1.320.000 ngƣời)..., năm 1973 chê ́ độ S|i Gòn v}̂n còn 

đƣ́ng đƣợc, v}̂n còn l}́n lƣớt ở nhiều nơi, còn bắt đƣợc lính, tăng 

đƣợc qu}n1. 

___________ 

1. Nay có nhiều tài liệu không thống nh}́t về số qu} n Sài Gòn cuối  

năm 1973: 

- Theo s{ch: Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thƣ̣c dân mới... Sđd, tr.259: Cuối 

năm 1973, chính quyền S|i Gòn bắt đƣợc 220.000 lính, thu lại 120.000 lính 

trốn, đƣa tỗng sô ́ qu}n S|i Gòn lên 710.000, x}́p xỉ cuối năm 1972 

(717.000), gồm 340.000 qu}n chủ lƣ̣c, 370.000 qu}n địa phƣơng (154.000 

bảo an, 101.000 d}n vệ, 115.000 cảnh s{t). 

- Theo tài liệu Ban Tỗng kết chiến tranh B2 (Bộ Quốc phòng): số qu}n Sài 

Gòn giảm dần trong 3 năm, trong đó qu}n số ỡ B 2 so với năm  1972: 

603.000/1.086.860; năm 1973: 583.000/1.042.745; năm 1974: 562.000/976.211. 
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Nhìn to|n cục đến th{ng 10-1973, bê ̀ ngo|i, vị thê ́ qu}n sƣ ̣ của 

chính quyền S|i Gòn có tạm thời đƣợc cải thiện hơn so với cuối 

năm 1972, trƣớc khi ký Hiệp định Paris. Theo số liệu tỗng kết của 

chính quyền S|i Gòn (số VV1714) đến th{ng 10-1973, trên toàn miền 

Nam: qu}n S|i Gòn l}́n chiếm thêm 900 ấp, đóng thêm 525 đồn, 

riêng ấp A qu}n sƣ ̣tăng nhiều: tƣ ̀4.271 ấp/1972 lên 5.508 ấp/cuối 1973, 

riêng Nam Bộ 2.923 ấp lên 3.470 ấp. 

Đánh giá kế t quã hoạt đ ộng trên tƣ̀ng chiến trƣờng sau hơn 9 

th{ng thi h|nh Hiệp định Paris trong thƣ gửi Bí thƣ Trung ƣơng 

Cục Phạm Hùng th{ng 10-1973, Bí thƣ thứ nhất Trung ƣơng Đảng  

Lê Du}̃n đâ vạch rô : “Thành bại cũa m ột cuộc cách mạng nói cho 

cùng l| do lực lƣợng so s{nh quyết định . Trong chiến tranh kẽ nào 

mạnh thì thắng , kẻ n|o yếu thì thua . Song nói mạnh , yếu là nói 

theo quan điễm cách mạng , quan điễm phát triễn , l| căn cứ v|o  sƣ̣ 

đánh giá tỗng hợp  cả qu}n sự v| chính trị , cả thế , lƣ̣c và thời cơ , cả 

điều kiện khách quan và nghệ thu}̣t lânh đạo ; l| xem xét c{c yếu tố 

ấy trong qu{ trình vận đ ộng trong không gian và thời gian nh}́t 

định...”. Đễ chƣ́ng minh điều này , sau khi ph}n tích về kết quã 

hoạt đ ộng trên tƣ̀ng chiến trƣờng cụ thễ (tình hình đầu năm 1973), 

Lê Du}̃n chĩ rô : Theo báo cáo cũa anh Sáu D}n (Võ Văn Kiệt - BT), ở 

Khu 9, tỷ lệ ta địch l| 1/8; nhƣng do nắm chắc chô̂ mạnh cũa ta , 

chô̂ yếu cũa địch , ta biết chũ đ ộng tiến công thì v}̂n giành đƣợc 

thắng lợi . Ngƣợc lại , ở Trị - Thiên, tỷ lệ ta địch l|  1/2, nhƣng do 

đánh giá quá cao chô̂ mạnh cũa địch , không th}́y chô̂ mạnh cũa ta 

nên các đồng chí địa phƣơn g thiên về phòng ngƣ̣ , co thũ , l|m ta bị 

động th}́t thế , để địch lấn tới , thƣ̣c hiện “bình  định”, ph}n tuyến , 

ph}n vùng 1. 

 

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.35, tr. 180-181. 
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IV. TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 

1. Mỡ thê,́ tạo lƣ̣c mới. Chuẫn bị thời cơ giải phóng miền Nam 

Trƣớc cuối năm 1973, cả hai bên đều triễn khai kê ́hoạch mùa khô 

1973-1974, đồng thời chu}̃n bị phƣơng hƣớng cho cã năm  1974. Tình 

hình nỗi lên m}́y đặc điễm lớn: 

* Phía chính quyền S|i Gòn, tuy chịu sƣ́c ép nặng nê ̀ ng|y 

c|ng tăng do Mỹ cắt giảm viện trợ nhƣng v}̂n tƣ ̣ đánh gi{ còn 

nhiều điễm mạnh trên chiến trƣờng, đồng thời còn hy vọng v|o 

phe ph{i Nixon trong cuộc chống đơ̂, mặc cả đòi Quốc hội Mỹ 

phải tiếp tục viện trợ cho Nam Việt Nam1; do đó, v}̂n giƣ̂ nguyên c{c 

mục tiêu2
 qu}n sƣ,̣ chính trị đâ đề ra tƣ ̀ trƣớc, có điều chỉnh một 

mƣ́c nội dung kê ́hoạch năm 1974. 

Cụ thể , chính quyền S|i Gòn điều chỉnh từ “c ộng đồng phát 

triễn 1973” sang “an ninh phát triễn 1974” với xu hƣớ ng đặt mạnh 

hơn việc đối phó với cu ộc tiến công có hạn chế cũa đối phƣơng . 

Nh}́t quán chính sách “không có hòa bình , không có tỗng tuyễn 

cƣ̃”, Thiệu ra lệnh : “phãi t}́n công ngay tại vùng c ộng sãn kiễm  

so{t” , “phãi đánh trƣớ c”... ; tiếp tục x}y dƣ̣ng xâ , ấp th|nh “hạt  

___________ 

1. V|o lúc n|y, chủ yếu do cuộc chiến tranh Việt Nam, nƣớc Mỹ 

đang l}m v|o một thời kỳ kinh tê ́ t|i chính suy tho{i nặng nề, chính trị 

không ổn định, uy tín trên thê ́giới đang xuống th}́p. Chính quyền Nixon khó 

có khả năng thuyết phục đƣợc Quốc hội Mỹ thay đỗi chiều hƣớng giãm  

dính líu v|o chiến tranh Việt Nam. 

2. Ba mục tiêu cụ thễ: 1/ Chiếm toàn bộ vùng giãi phóng, xóa 60 lõm căn 

cƣ́, tiêu diệt, khu trục chũ lƣ̣c qu}n Giãi phóng ra khõi miền Đông Nam Bộ , 

triệt hạ 13 m}̣t khu và xóa 103 xã giải phóng ở miền T}y Nam Bộ . 2/ Hiện đại 

hóa qu}n đội S|i Gòn theo kế hoạch d|i hạn 1973-1979 trên cơ sỡ hoàn chĩnh 2 

lƣ̣c lƣợng chiến lƣợc : “lƣ̣c lƣợng dâ chiến”  v| “lực lƣợng lãnh thổ” . 3/ Kế 

hoạch hậu chiến 8 năm (1973-1980) (Nguyê̂n Tiến Hƣng gọi là kế hoạch 5 năm 

1975-1980) nhằm làm cho Việt Nam Cộng hòa có “một nền kinh tế tƣ̣ lƣ̣c tƣ̣ 

cƣờng”, một chế độ chính trị dứt kho{t đứng về phía “thế giới tự do”. 
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nh}n của chiến tranh diện địa”, tiếp tục đ}̃y mạnh qu}n sƣ ̣ hóa 

chính quyền c}́p cơ sỡ: thiết l}̣p tỗ chƣ́c qu}n sƣ ̣mới l| ph}n chi khu 

ở xã nhằm thống nh}́t chỉ huy qu}n sƣ ̣ đến c}ṕ xã ấp1. Đễ thống 

nh}́t nội bộ, Nguyê̂n Văn Thiệu tiếp tục cuộc thanh lọc, sa thãi công 

nh}n viên trong chính quyền, sĩ quan trong qu}n đội. Về biện  ph{p 

bình định l}́n chiếm, chính quyền S|i Gòn t}̣p trung lƣ̣c lƣợng  lớn 

hơn, nhăm̀ v|o nhƣ̂ng nơi lƣ̣c lƣợng giải phóng sơ hỡ, l}́n chiếm |o 

ạt, chiếm đến đ}u củng cố to|n diện đến đó, kê ̃ cả qu}n  sƣ,̣ chính 

trị, kinh tê.́ 

* Về phía lƣ̣c lƣợng giãi phóng , căn cƣ́ tình hình thƣ̣c tế chiến 

trƣờng , Bộ Tƣ lệnh  Miền ra lệnh cho các lƣ̣c lƣợng vû trang trƣ̀ng  

trị qu}n S|i Gòn vi phạm Hiệp định “bất kỳ ỡ đâu , bằng các hình  

thƣ́c và lƣ̣c lƣợng thích đáng “. Kế hoạch qu}n sƣ̣ mùa khô 1973-1974 

v| phƣơng hƣớng tổng thể năm 1974 không chĩ x {c định quyền 

đánh trã qu}n Sài Gòn vi phạm Hiệp định mà còn thễ hiện tƣ 

tƣỡng kiên quyết phãn công , tiến công , t}̣p trung nô̂ lƣ̣c thắng đối 

phƣơng theo tình huống “khã năng 2”. Phƣơng hƣớng chĩ đạo 

chung là : đ}̃y mạnh đánh qu }n Sài Gòn bình định l}́n chiếm , đặc 

biệt tại khu vƣ̣c đồng bằng sông Cƣ̃u Long , ph{ hậu phƣơng trực 

tiếp cũa đối phƣơng , tiêu diệt qu}n Sài Gòn ỡ vùng rƣ̀ng núi , mỡ 

rộng hành lang tiếp nh}̣n chi viện tƣ̀ miền Bắc vào và hành  lang 

xuống các chiến trƣờng , tạo b|n đạp từng bƣớc tiến công v| mở 

rộng hoàn chĩnh vùng giãi phóng Đông Nam B ộ, ph{ lỏng kềm , 

đƣa lƣ̣c lƣợng về vùng quanh đô thị , nh}́t là vùng quanh Sài Gòn , 

đánh phá cơ sỡ v}̣t ch}́t , h}̣u c}̀n, giao thông , hô̂ trợ cho khu 

Trung và T}y Nam B ộ chống phá bình định . Đễ thƣ̣c hiện phƣơng 

hƣớng trên , nhiệm vụ cũa lƣ̣c lƣợng vû trang là phãi phát triễn 

tiến công ra phía trƣớc (chủ yếu l| vùng tranh chấp ), kết hợp chặt  

___________ 

1. Năm 1974, chính quyền S|i Gòn tiếp tục đƣa thêm 17.200 công 

chƣ́c, sĩ quan tăng cƣờng cho bô ̣m{y chính quyền xã ấp. 
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chẽ phản công v| tiến công ; ra sƣ́c x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang  ba 

thƣ́ qu}n ; tích cực chuẩn bị mọi mặt để thắng đối phƣơng theo khả 

năng 2. 

Đặt mạnh yêu cầu khẩn trƣơng mở r ộng, thông hành lang bắc - 

nam, ngay trong tháng 11-1973, Bộ Tƣ lệnh Miền chĩ đạo mỡ chiến 

dịch Bù Bông - Kiến Đƣ́c (5 – 15-11-1973). Yếu khu Bù Bông là m ột 

căn cƣ́ qu}n Sài Gòn án ngƣ̂ hành lang chiến lƣợc 559 đông 

Trƣờng Sơn , đƣờng Hồ Chí Minh . Theo mệnh lệnh cũa B ộ Tƣ lệnh 

Miền, hai Trung đoàn 429 (đặc công ) v| 421 phối hợp m ột bộ ph}̣n 

bộ binh, ph{o binh , xe tăng cũa chũ lƣ̣c Miền , dƣới sƣ̣ chĩ huy cũa 

Bộ Chỉ huy chiến dịch 1
 tiêu diệt yếu khu Bù Bông , đánh thiệt hại 

nặng Sƣ đoàn 22 đến ứng cứu ; sau đó , ph{t triển thế tiến công tiêu 

diệt tiếp yếu khu Kiến Đƣ́c , giải phóng m ột vùng r ộng lớn tƣ̀ ngâ 

ba Đắc Soong (Quảng Đức ) nối đến Bù Gia M}̣p , Bù Đốp , Lộc 

Ninh, nối tuyến chiến lƣợc 559 với tuyến chiến dịch cũa các đoàn 

h}̣u c ần Miền , góp phần tạo thế , tạo lực chiến trƣờng Nam B ộ v| 

Cƣ̣c Nam Trung B ộ. 

Tiếp sau chiến dịch Bù Bông - Kiến Đức, Trung đoàn 10 đặc 

công Rƣ̀ng S{c gi{ng một đòn nặng v|o dƣ ̣ trƣ ̂ chiến tranh của 

chính quyền S|i Gòn: tiến công kho Shell Nh| Bè (3-12-1973), thiêu 

hủy hơn 2.500.000 lít xăng. Nguyê̂n Văn Thiệu buộc phải ban bố 

lệnh tiết giảm nhiên liệu. 

Qu}n khu T}y Nam Bộ triễn khai nhiệm vụ mùa khô 1973-

1974 tuy có khó khăn do lƣ̣c lƣợng vû trang phãi tác  chiến liên 

tục trong hai năm 1972, 1973, c{c trung đo|n chủ lực (1, 20) Khu 

v}̂n nô̂ lƣ̣c cùng các lƣ̣c lƣợng tại chô̂ đánh trã mọi cố gắng phãn 

___________ 

1. Do Ho|ng C}̀m l|m Chỉ huy trƣỡng kiêm Chính ủy. Đãng ủy 

chiến dịch: Bí thƣ Ho|ng Cầm ; Phó Bí thƣ Nguyễn Văn Tòng . Xem thêm chi 

tiết chiến dịch Bù Bông - Kiến Đức trong: Chặng đƣờng mƣời nghìn ngày , 

hồi ký của Thƣợng tƣớng Ho|ng C}̀m, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 

1995, tr. 352-367. 
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kích của qu}n S|i Gòn, mỡ rộng vùng giải phóng 4 tỉnh phía t}y 

sông H}̣u, đạt hiêụ su}́t cao hơn b}́t kỳ quý n|o của năm 1973: gơ̂ 324 

căn cƣ́, đồn bót, giải phóng 156 ấp. Có những mảng giải phóng  liên 

ho|n 5 đến 10 ấp, rộng trên 1.000 km2, 110.000 d}n, thông h|nh 

lang căn cƣ ́ U Minh Thƣợng - U Minh Hạ v| tƣ ̀ U Minh đi c{c 

vùng trọng điễm. Qu}n S|i Gòn ở khu T}y Nam Bộ bị căng kéo, 

không thƣ̣c hiện đƣợc kê ́hoạch vơ vét lúa gạo, lùi về thế  giằng co 

trên chiến trƣờng n|y. 

Qu}n khu Trung Nam Bộ cũng gặp khó khăn về qu}n số, trang bị 

nhƣ Qu}n khu T}y Nam Bộ, nhƣng lƣ̣c lƣợng vũ trang với nòng cốt l| 

2 trung đoàn chủ lƣ̣c (1 v| 320) v}̂n duy trì thê ́ tiến công, giƣ̂ đƣợc 

th|nh quả cuối năm 1973, tiêu diệt bƣ́c rút 16 đồn bót , giải phóng 

thêm 16 ấp với 8.000 d}n. Tuy nhiên do không đánh gi{ đúng đối 

phƣơng nên sau đó (tƣ ̀ 12-2-1974) Qu}n khu để mất  vùng 4 Kiến 

Tƣờng, c}̀u nối giƣ̂a vùng biên giới v| vùng 1 Khu Trung Nam Bộ, 

tình thê ́trỡ nên khó khăn. 

* Hoạt động đợt 2 mùa khô 1973-1974 diê̂n ra tƣ ̀ th{ng 3 đến 

th{ng 6-1974. 

Cuối th{ng 3-1974, Qu}n khu miền Đông v| tỉnh B| Rịa - Long 

Kh{nh phối hợp thƣ̣c hiện chiến dịch tỗng hợp đƣờng 2 (B| Rịa - 

Long Kh{nh) nhằm mỡ rộng vùng giải phóng, khôi phục trạng 

th{i l|m chủ nhƣ trƣớc ng|y có Hiệp định Paris ở vùng trọng 

điễm B| Rịa, trong 5 ng|y (tƣ ̀ng|y 26-3 đến ng|y 1-4-1974) đa ̂thu hồi 

vùng giải phóng tƣ ̀Kim Long đến sỡ B| Cùi. 

Th{ng 5-1974, Qu}n ũy , Bộ Tƣ lệnh Miền chĩ đạo mỡ chiến  

dịch đƣờn g 7 (Bến Cát ) v| hoạt đ ộng phối hợp trên trục l ộ 14. 

Trong hai tháng (5, 6-1974), c{c Sƣ đo|n 7, 9 cùng c{c lực lƣợng 

vũ trang địa phƣơng loại khỏi vòng chiến m ột bộ ph}̣n quan 

trọng sinh lực v| phƣơng tiện chiến tranh của qu}n S| i Gòn 1
 giải 

___________ 

1. Loại 15/40 tiễu đoàn chủ lƣ̣c cơ động v| biệt động qu}n S|i Gòn, 4/18 

chi đoàn thiết gi{p, 84/325 tăng, thiết gi{p. 
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phóng Kiêń Điền, Rạch Băṕ nối liền với vùng giải phóng Long 

Nguyên, Thanh An, Thanh Tuyền, giải phóng đƣờng 14 tƣ ̀ Chơn 

Th|nh đến Đồng Xo|i (không kê ̃ 2 căn cƣ ́ chi khu n|y), kềm ch}n 

ph}̀n lớn lƣ̣c lƣợng Qu}n đoàn 3 S|i Gòn v|o viêc̣ phòng thủ 

tuyến T}y Ninh - Lai Khê, Bêń C{t, lộ 16 T}n Uyên, tạo điều kiện 

thu}̣n lợi cho chiêń dịch mùa khô 1974-1975 v| phong tr|o chiến 

tranh nh}n d}n vùng ven bắc S|i Gòn. Tại đ}y, Trung đoàn 16 

phối hợp Tiễu đoàn Quyết thắng v| du kích Củ Chi đánh lui c{c 

cuộc h|nh qu}n l}́n chiêḿ của Sƣ đoàn 25 qu}n S|i Gòn giƣ ̂ vƣ̂ng 

vùng giải phóng An Nhơn T}y, góp ph}̀n tƣ̀ng bƣớc khôi phục thế 

vùng “Tam gi{c sắt”. 

Trong khi chiến dịch đƣờng 2 B| Rịa triển khai , Bộ Tƣ lệnh 

Miền điều Sƣ đoàn 5 xuống đồng bằng hô̂ trợ Qu}n khu 8. Sƣ 

đoàn xuống vùng biên giới Kiến Tƣờng góp ph}̀n căng kéo qu}n 

S|i Gòn ở Đông , v| T}y Nam B ộ, giải phóng m ột khu vƣ̣c r ộng ỡ 

Mộc Hóa , thu hú t qu}n Sài Gòn lên biên giới , tạo điều kiện cho 

Qu}n khu 8 giƣ̂ vƣ̂ng vùng giãi phóng trong đó có các ngâ tƣ 

quan trọng “vùng ru ột” (c{c kinh : Năm Ngàn , Phụng Thớt , Hai 

Hạt, Trại Lòn , Bằng Lăng ). Trong lúc đó Qu}n khu T}y Nam B ộ 

cũng tranh thũ thời cơ mỡ chiến dịch tỗng hợp trong tháng 4-

1974 gơ̂ thêm 150 đồn bót ; tỷ lệ gỡ đồn bót của du kích Qu}n khu 

T}y Nam Bộ bằng 3 mũi gi{p công chiếm trên 70% số đồn bót gơ̂ 

đƣợc cũa toàn Miền (B2). 

Đến cuối mùa khô 1973-1974 ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long, 

qu}n S|i Gòn không còn khả năng l}́n chiếm m| phải thu hẹp 

phạm vi kiễm so{t ở c{c tỉnh Chƣơng Thiện, C}̀n Thơ, C| Mau, 

Rạch Gi{. 

Nhƣ v}̣y , hoạt động qu}n sƣ̣ mùa khô 1973-1974 đâ thễ hiện  sƣ̣ 

phối hợp tƣơng đối nhịp nhàng cũa các qu}n khu trên toàn chiến 

trƣờng và cũa lƣ̣c lƣợng ba thƣ́ qu}n , phối hợp lƣ̣c lƣợng chính trị , 

binh v}̣n , tạo sự chuyển biến theo hƣớng ph{t huy quyền chủ 

động. Trong 6 th{ng đầu năm 1974 số qu}n Sài Gòn bị loại ra    
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khỏi vòng chiến v| số đồn bót bị gỡ nhiều hơn cả năm 19731. 

Qu}n d}n Nam Bộ - Cƣ̣c Nam Trung B ộ đâ giãi phóng 360.000 

d}n , 16 xã, 582 ấp, chuyễn thế làm chũ 668 ấp (tính riêng ở B 2). 

Hội nghị qu}n  ủy Miền cuối th{ng 5-1974 đánh giá : “lƣ̣c lƣợng 

cách mạng đã tạo ra nhiều điều kiện và “khả năng mới” , thế cũa lƣ̣c 

lƣợng cách mạng hiện nay là đang giƣ̂ quyền chũ đ ộng. Địch đang ỡ 

vào thế suy yếu và bị đ ộng”. 

Tƣ ̀đ}̀u năm 1974 Nguyê̂n Văn Thiệu ra lệnh cho qu}n S|i Gòn 

“phãi hành đ ộng trƣớc” ; nhƣng trên thƣ̣c tế đến giƣ̂a năm 1974, qu}n 

S|i Gòn đa ̂phải l}́y hoạt động ngăn chặn l| chính, giải tỏa có trọng 

điễm2, co d}̀n tƣ̀ng bƣớc vê ̀ giƣ ̂ th|nh phố, thị xã, thị trấn, dọc c{c 

trục giao thông thủy bộ v| địa b|n chiến lƣợc quan trọng . Tuy 

nhiên, lãnh đạo phía c{ch mạng cũng cho rằng việc khắc  phục 

nhƣ̂ng khuyết nhƣợc điễm của qu}n d}n c{ch mạng chƣa  đúng 

mƣ́c, thắng lợi của c{ch mạng còn hạn chê ́ trong khi chính  quyền 

S|i Gòn đạt đƣợc một số th|nh công vê ̀củng cố hạ tầng cơ sỡ vùng 

chúng kiễm so{t, tăng đƣợc hiệu lƣ̣c qu}n địa phƣơng  nhƣ đƣa 

đƣợc g}̀n nƣ̃a lƣ̣c lƣợng bảo an lên cơ động, đãm nhiệm việc giƣ ̂gìn 

một ph}̀n lãnh thỗ v| trong tƣơng lai qu}n S|i Gòn  còn khả năng 

phản kích quyết liệt. 

2. Cao trào đấu tranh mới của đô thị và vùng tranh chấp  

Hơn một năm sau Hiệp định Paris , trong khi chiến trƣờng  

đang diê̂n  biến tích cƣ̣c nghiêng về phía cách mạng , thì tình  trạng 

khủng hoảng kinh tế S|i Gòn gia tăng , th{i đ ộ hiếu chiến chống 

ph{ Hiệp định của chính quyền S|i Gòn ng|y c|ng quyết liệt .  

___________ 

1. Loại g}̀n 10.000 tên, gơ̂ 1.410 đồn bót. 

2 C{c cuộc h|nh qu}n ngăn chặn, giải tỏa trọng điễm chủ yếu trên 

chiến trƣờng B2 của qu}n S|i Gòn v|o thời gian n|y: Rạch Bắp - An Điền 

(Bình Dƣơng); T{nh Linh, Ho|i Đức (Bình Tuy); T}y Ninh - Long Khốt 

(Kiến Tƣờng); U Minh (Chƣơng Thiện),... 
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Trong bối cãnh đó, Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định đâ lânh đạo, chỉ đạo, 

t}̣p hợp và tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng tạo m ột khí thế mới trong phong trào 

đ}́u tranh ỡ đô thị . Phong trào không chĩ sôi nỗi ỡ Sài Gòn  m| còn 

t{c động mạnh mẽ đến phong tr|o c{c đô thị trên toàn miền Nam. 

Nhiều tỗ chƣ́c chính trị, xã hội chống chính quyền Sài Gòn xu}́t hiện 

trong thời gian n|y. 

Ng|y 14-2-1974, Tô ̃chƣ́c nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris m| 

tiền th}n của nó l| Lƣ̣c lƣợng quốc gia tiến bộ, do lu}̣t sƣ Trần Ngọc  

Liê̂ng l|m Chủ tịch ra mắt. H|ng loạt tỗ chƣ́c kh{c của c{c giới cũng 

đƣợc th|nh l}̣p: Ủy ban chống sa thải; Ủy ban chống đàn áp, bất công; 

Mặt trận nhân dân cƣ́u đói; Ủy ban bảo vê ̣các bạn hàng chợ; Ủy ban bảo 

vệ quyền lợi sinh viên; Ủy ban bảo vê ̣tƣ̣ do báo chí,. 

Lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba, hình th|nh sau Hiệp định Paris đa ̂ có nhƣ̂ng 

chuyễn biến mới thu hút thêm nhiều nh}n sĩ trí thƣ́c, binh sĩ, d}n 

biễu, nh| b{o, tu sĩ, công thƣơng gia, cƣ̣u tƣớng t{ S|i Gòn... có 

khuynh hƣớng chống Nguyê̂n Văn Thiệu, đòi hòa bình, độc l}̣p, 

d}n chủ theo xu hƣớng hòa hợp d}n tộc, m| nòng cốt l| c{c trí 

thƣ́c nh}n sĩ yêu nƣớc nhƣ: b| lu}̣t sƣ Ngô B{ Th|nh, lu}̣t sƣ Tr}̀n 

Ngọc Liê̂ng, kỹ sƣ Dƣơng Văn Đại, d}n biễu Hồ Ngọc Nhu}̣n, 

gi{o sƣ Ch}u T}m Lu}n, gi{o sƣ Lý Ch{nh Trung, thƣợng tọa 

Thích Ph{p Lan, ni sƣ Huỳnh Liên, nh| b{o Nam Đình, linh mục 

Phan Khắc Tƣ,̀ linh mục Ch}n Tín, Nguyê̂n Ngọc Lan, v| nhƣ̂ng lƣ̣c 

lƣợng chống chiến tranh, trong đó có nhƣ̂ng c{ nh}n, nhóm lƣu  

vong... Lƣ̣c lƣợng thƣ ́ ba tiêu biễu cho xu hƣớng chính trị ho| hợp  

hòa giải d}n tộc ph{t triễn mạnh, đế quốc Mỹ v| t}̣p đoàn Nguyê̂n 

Văn Thiệu c|ng thêm bị cô l}̣p. 

Th{ng 4-1974, c{c nghiệp đo|n ở th|nh phố S|i Gòn ph{t 

động một chiến dịch đ}́u tranh chống sa thãi , nỗi b}̣t là nhƣ̂ng 

cuộc đ}́u tranh cũa 1.000 công nh}n hâng MIC , của 1.500 công 

nh}n các hâng b ột mì Sakibomi , Viphumico , của 1.000 công nh}n 

bốc vác Khánh H ội, cuộc đ}́u tranh cũa 3.000 công nh}n Hàng 

không Việt Nam ... Ng|y 30-4-1974, đại diện 200 nghiệp đoàn họp
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Hội nghị chống sa thải, kêu gọi công nh}n đ}́u tranh đòi chính 

quyền S|i Gòn phải ban h|nh quy định về lƣơng tối thiễu cho 

công nh}n lao động. 

Cùng với phong tr|o đ}́u tranh đòi d}n sinh d}n chủ của công 

nh}n v| lao động, phong tr|o đ}́u tranh của qu}̀n chúng c{c giới đô 

thị đòi trao trả tù chính trị phối hợp với cuộc đ}́u tranh trong Ban 

qu}n sƣ ̣ hai bên của ph{i đoàn Chính phủ c{ch mạng l}m thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng diê̂n ra liên tục v|o cuối năm 

1974. Th{ng 10, th{ng 11 có hai cuộc biễu tình quy tụ h|ng ng|n 

ngƣời mô̂i cuộc, có đông đão tăng ni, ph}̣t tƣ ̃Gia Định S|i Gòn, đ}́u 

tranh đòi chính quyền S|i Gòn phải thả tù chính trị. 

Giới b{o chí trỡ th|nh một mũi xung kích công khai chống chế độ 

độc t|i Nguyê̂n Văn Thiệu. Ng|y 20-9-1974 c{c chủ b{o v| ký giả  

họp mít tinh, v| tu}̀n h|nh trƣớc tòa soạn b{o Điện tín, một trong 

nhƣ̂ng tờ b{o đối l}̣p chê ́ độ S|i Gòn, mỡ đ}̀u cuộc đ}́u tranh  

chống sắc lu}̣t 007, sắc lu}̣t kềm kẹp b{o chí của Nguyê̂n Văn  

Thiệu. Ở Huê,́ cũng đa ̂diê̂n ra 2 cuộc biêũ tình (ng|y 8 v| 15-9) của 

h|ng chục vạn đồng b|o chống Nguyễn Văn Thiệu khủng bố b{o chí, 

đòi quyền tƣ ̣do, d}n chủ. 

Cũng trong thời gian n|y, Ủy ban Liên minh các lƣ̣c lƣợng dân 

tộc, dân chủ và hòa bình Khu Sài Gòn - Gia Định gồm nhiều nh}n sĩ, trí 

thƣ́c đa ̂ ra vùng giải phóng1, do gi{o sƣ Nguyê̂n Văn Chì l|m Chủ 

tịch, ra lời kêu gọi (25-9-1974) chống Nguyê̂n Văn Thiệu, đòi hòa  

bình, tƣ ̣do, d}n chủ. 

Đối phó với phong tr|o đấu tranh của nh}n d}n đô thị, ng|y 22-

9-1974, chính quyền S|i Gòn vạch ra “Kế hoạch Sao chổi” nhằm quyết 

liệt thanh toán toàn b ộ c{c lực lƣợng đối lập chống Nguyễn Văn 

Thiệu mà chúng gọi chung là “phãn động cộng sãn, th}n cộng...”. 

___________ 

1. Ủy ban Liên minh c{c lƣ̣c lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| hòa bình Việt 

Nam do lu}̣t sƣ Trịnh Đình Thảo l|m Chủ tịch th|nh l}̣p ng|y 21-4-1968. 
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Ng|y 1-10-1974, b{o chí lột tr}̀n “Kê ́ hoạch Sao chỗi” trƣớc dƣ 

lu}̣n, d}́y lên một l|n sóng căm ph}̂n trong c{c giới đồng b|o tại 

th|nh phố S|i Gòn v| c{c đô thị miền Nam. 

Ng|y 10-10-19741, đƣợc sƣ̣ hô̂ trợ cũa các lƣ̣c lƣợng sinh viên , 

Ủy ban bảo vệ quyền lợi lao đ ộng và Mặt tr}̣n nh}n d}n cƣ́u đói ..., 

lƣ̣c lƣợng báo chí tỗ chƣ́c m ột cuộc xuống đƣờng l}́y tên là “Ngày 

ký giả đi ăn mày” để phản đối luật b{o chí của Nguyễn Văn Thiệu , 

do các nhà báo Tô Nguyệt Đình , Nguyê̂n Văn Mại , Quốc Phƣợng ... 

d}̂n đ}̀u . H|ng trăm ký giả mang bị , g}̣y xuống đƣờng , thu hút 

nhiều d}n biễu đối l}̣p và m ột “biễn đồng bào” trên đoạn đƣờng 

tƣ̀ công trƣờng Lam Sơn đến chợ Bến Thành với kh}̃u hiệu “Còn 

Thiệu, còn chiến tranh” . Đi đ}̀u cu ộc biễu tình là 400 nh| b{o 

mang bị g}̣y , đội nón rách , tiếp theo là đoàn ni cô , đại biễu các tỗ 

chƣ́c Mặt tr}̣n nh}n d}n cƣ́u đói , Tỗ chƣ́c nh}n d}n đòi thi hành 

Hiệp định Paris , Mặt tr}̣n nh}n d}n tranh  thủ hòa bình , Phong trào 

Phụ nữ đòi quyền sống , Phong trào nh}n d}n chống tham nhûng , 

Trung t}m Văn Bút , c{c d}n biểu đối lập ... Một “rƣ̀ng cãnh sát” Sài 

Gòn dựng lên ở khu trung t}m th|nh phố nhƣng cũng không l|m 

gì đƣợc . C{c hâng thông tin UPI (Mỹ), AFP (Ph{p ), Reuters 

(Anh) đều cho đ}y l| cu ộc biễu tình lớn nh}́t trong 9 năm c}̀m 

quyền cũa Nguyê̂n Văn Thiệu . Ng|y 13-10, có 29 tờ báo đình 

bản . Tiếp sau đó là ba cu ộc biễu tình lớn nƣ̂a vào các ngày 31-

10, 28-11 v| ng|y 22-12-1974 , gọi l| những “Ngày báo chí và công 

lý thọ nạn” . Riêng đêm 31-10, hơn 5.000 đồng bào Sài Gòn đốt 

đuốc biễu tình , giƣơng ãnh Nguyê̂n Văn Thiệu bị gạch chéo , đòi 

“Thiệu tƣ̀ chƣ́c ngay” , cuộc biễu tì nh nỗ ra mânh liệt đâ  l|m tê 

liệt thành phố ; trong cuộc đ}́u tranh quyết liệt này có hơn  

___________ 

1. Ban tô ̃chƣ́c chọn ng|y 10-10 l| ng|y song th}̣p, C{ch mạng T}n Hợi 

năm 1911 của Trung Hoa Quốc d}n Đãng nhƣng ng}̀m ý ghi nhớ ngày  

lịch sƣ̃ Chủ tịch Hô ̀Chí Minh v| Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa 

ra mắt đồng b|o Thủ đô H| Nội (10-10-1954). 
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60 đồng b|o v| d}n biễu đối l}̣p bị cảnh s{t S|i Gòn đánh trọng 

thƣơng, 50 nh| b{o bị bắt. 

Cuối năm 1974, ở S|i Gòn có 30 tỗ chƣ́c chính trị xã hội công khai 

ra tuyên bố chống Nguyê̂n Văn Thiệu, đòi tỗng tuyễn cƣ,̃ đòi tƣ ̣ do 

d}n chủ, đòi cải thiện đời sống. Trong phong tr|o đô thị có cả lƣ̣c 

lƣợng thƣơng phê ́ binh, m| phía c{ch mạng coi l| một bộ ph}̣n 

qu}̀n chúng đau khổ vì bị chính quyền S|i Gòn hất hủi . Ng|y 4-12-

1974, Ủy ban hành động cho công bằng xã hội ra đời t}̣p hợp  trên 

10.000 sinh viên Thiên Chúa gi{o l| một nét mới của phong  tr|o 

Công gi{o chống Nguyê̂n Văn Thiệu. Đêm Noel 24-12-1974, tại nh| 

thờ dòng Chúa Cƣ́u thê ́v| nh| thờ Vƣờn Xo|i, h|ng trăm thanh niên 

học sinh v| sinh viên Thiên Chúa gi{o tỗ chƣ́c mít  tinh phản đối 

chính s{ch bắt lính của chính quyền S|i Gòn. 

Tỗ chƣ́c Mặt trận nhân dân  cƣ́u đói ra mắt tƣ̀ tháng 9-1974 do 

đại  đƣ́c Thích Hiễn Pháp làm Chũ tịch , thu hút nhiều thành ph}̀n  

có uy tín nhƣ : tỗng vụ trƣỡng vụ cƣ sî giáo h ội Ph}̣t giáo thống 

nh}́t Thích Quãng Long , ni sƣ Huỳnh Liên , linh mục Phan Khắc 

Tƣ̀, chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền lợi lao đ ộng, c{c d}n biểu đối 

l}̣p , c{c nghệ sĩ ... Với kh}̃u hiệu “lá lành đùm lá rách” có n ội 

dung tố cáo chế đ ộ, hình thức hoạt đ ộng cũa mặt tr}̣n th}̣t đ ộc 

đáo: biễu tình có ca hát “Dậy mà đi” , “Hát cho đồng bào tôi nghe” , 

biễu tình “xa luân chiến” (biễu tình không lớn mà liên miên ngày 

n|y qua ng|y kh{c , đêm này qua đêm nọ nhƣ bánh xe quay làm 

cho cãnh sát m}́t ăn m}́t ngũ ). Mặt tr}̣n chống Nguyê̂n Văn Thiệu 

hoạt đ ộng công khai nhƣng ra tờ báo bí m}̣t l}́y tên Cƣ́u đói in 

10.000 bản, đƣợc các báo Sài Gòn Điện tín , Đại dân t ộc cỗ vû . Mặt 

tr}̣n còn l}̣p “Khối dân t ộc xâ h ội” gồm nhƣ̂ng d}n biễu đối l}̣p 

trong Quốc h ội Sài Gòn đễ đ}́u tr anh nghị trƣờng 1, tỗ chƣ́c “b{o 

___________ 

1. Đƣa nh}n chƣ́ng vào Quốc hội Sài Gòn đễ tố cáo sƣ̣ tàn bạo , vô 

nh}n cũa chế độ Nguyê̂n Văn Thiệu , hoặc cƣớp diê̂n đàn Quốc hội , đƣa 

yêu sách ... 
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nói”, “văn nghê ̣ chạy”, “biễu tình ngồi”, “ph{t ch}̃n”, có cả d}n 

biễu, tăng ni tham gia. 

Trƣớc cao tr|o đ}́u tranh của nh}n d}n đô thị, chính quyền S|i 

Gòn lúng túng, phải đối phó bằng c{c biện ph{p đàn {p thô bạo. 

H|nh động đó lại c|ng nhƣ đỗ d}̀u v|o lƣ̃a. Tính chung tƣ ̀th{ng 5-

1972 đến đ}̀u năm 1975, chính quyền S|i Gòn ban h|nh đến 60 sắc 

lệnh ph{t xít, thủ tiêu mọi quyền d}n chủ sơ đẵng nh}́t, đặc biệt l| 

sắc lệnh ng|y 12-5-1973 (ký hiệu 009-SLVN) khủng bố t}́t cả nhƣ̂ng 

ai chống Nguyê̂n Văn Thiệu. Trong hai năm 1973-1974, chúng đa ̂bắt 

v| giam c}̀m 93.340 ngƣời... 

Sƣ ̣ lãnh đạo của Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định đối với phong 

tr|o đô thị thời gian n|y ng|y c|ng sắc bén, đề ra kh}̃u hiệu h|nh 

động phù hợp cho tƣ̀ng giới, tƣ̀ng ng|nh, căn cƣ ́ v|o khả năng v| 

điều kiện cụ thê ̃tƣ̀ng thời điễm m| chuyễn kh}̃u hiệu tƣ ̀th}́p lên cao, 

tƣ ̀kh}̃u hiệu kinh tê ́lên kh}̃u hiệu chính trị, chuyễn hình thƣ́c v| quy 

mô đ}́u tranh một c{ch linh hoạt, s{t hợp... nhờ v}̣y phong trào đ}́u 

tranh ở đô thị không chỉ thu hút qu}̀n chúng cơ bản m| còn lôi kéo 

đƣợc nhiều th|nh ph}̀n trung gian, th}̣m chí tranh thủ đƣợc sƣ ̣đồng 

tình của một bộ ph}̣n sĩ quan, binh lính, nh}n viên chính quyền Sài 

Gòn, tạo thế v| lực cho phong tr|o , c{c cuộc đ}́u tranh  vƣ̀a có hiệu 

quả thiết thƣ̣c, vƣ̀a bảo tồn v| ph{t triễn đƣợc lƣ̣c lƣợng. G}̀n 2 năm 

sau Hiệp định Paris, phong tr|o đô thị vƣơn lên mạnh mẽ, góp ph}̀n 

thúc đ}̃y nhanh sƣ ̣ khủng hoảng to|n diện  của chính quyền S|i 

Gòn, đồng thời t}̣p dƣợt qu}̀n chúng đô thị  tiến lên phối hợp ng|y 

c|ng chặt chẽ với đòn tiến công qu}n sƣ ̣ trong cuộc chiến mùa khô 

1974-1975. 

Trong lãnh đạo phong tr|o đ}́u tranh ở đô thị, Trung ƣơng 

Cục đặc biệt quan t}m chỉ đạo x}y dƣ̣ng cơ sỡ, x}y dƣ̣ng c{c lõm 

chính trị, lõm du kích, hu}́n luyện đào tạo c{n bộ đƣợc s|ng lọc tƣ ̀

phong tr|o đ}́u tranh, chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng, să̂n s|ng đón thời cơ phát 

động qu}̀n chúng nỗi d}̣y v|o thời điễm quyết định. 
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Thời kỳ n|y lƣ̣c lƣợng vũ trang nội th|nh cũng d}̀n d}̀n đƣợc 

phục hồi (sau tỗn th}́t năm M}̣u Th}n 1968). 

Qua một thời gian kiên trì vƣ̀a đ}́u tranh vƣ̀a x}y dƣ̣ng thƣ̣c 

lƣ̣c, c{c đo|n thể v| lực lƣợng vũ trang đã g}y dựng , củng cố 

đƣợc nhiều lôm chính trị ỡ n ội đô , khôi phục , củng cố v| ph{t 

triễn các đ ội vû trang biệt đ ộng. Đoàn biệt đ ộng 19-5 đƣợc thành 

l}̣p gồm các đ ội 1, 3, 4, 5. C{c đ ội độc l}̣p : 7, 8, 9, 11, 15, Z17, V20, 

V22 cũng đƣợc hình th|nh ; qu}n số mô̂i đ ội tƣơng đƣơng một đại 

đội. C{c đ ội vû trang cũa đoàn thễ qu}̀n chúng và ban ngành : 

Th|nh đoàn , Hoa v}̣n , Tuyên hu}́n , An ninh , Phụ vận , Binh v}̣n 

đƣợc khôi phục . 

Th{ng 4-1974, Bộ Tƣ lệnh Miền quyết định thành l}̣p Lƣ̂ đoàn 

đặc công biệt động 316, t}̣p hợp nhiều c{n bộ tình b{o, biệt động, đặc 

công đâ dày dạn ỡ chiế n trƣờng Sài Gòn - Gia Định . Lƣ̂ đoàn cùng  

với 6 trung đoàn đặc công triễn khai trên c{c hƣớng xung quanh 

ven đô, tạo thê ́đƣ́ng chu}̃n bị cho thời cơ quyết định. 

Giƣ̂a năm 1974, Mai Chí Thọ thay Nguyê̂n Văn Linh, l|m Bí 

thƣ Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định. Th{ng 8-1974, Qu}n khu S|i 

Gòn - Gia Định đƣợc sắp xếp lại thành Thành đ ội; Tiễu đoàn Quyết  

Thắng đƣợc n}ng lên th|nh Trung đoàn Gia Định. 

3. Thời cơ và cuộc tiến công mùa mƣa 1974 

Tƣ ̀ giƣ̂a năm 1974, c{ch mạng miền Nam đƣ́ng trƣớc nhiều 

thu}̣n lợi có ý nghĩa chiến lƣợc, có khả năng gi|nh thắng lợi lớn 

trong mùa mƣa v| mùa khô 1974-1975, tạo một bƣớc ngoặt mới. 

Ba yếu tố chủ yếu quan hê ̣chặt chẽ nhau đa ̂xu}́t hiện: 

Một là, thê ́ v| lƣ̣c chính quyền, qu}n đội S|i Gòn sa sút không 

cƣơ̂ng lại đƣợc. 

Đến mùa mƣa 1974, h}̀u nhƣ t}́t cã nhƣ̂ng kế hoạch chính 

quyền Sài Gòn đề ra sau Hiệp định Paris đều bị phá sãn : kế hoạch 

giảm 300.000 qu}n mà Mŷ đƣa ra bu ộc Nguyê̂n Văn Thiệu  phải  
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ch}́p nh}̣n để “tăng ch}́t lƣợng”. Nguyê̂n Văn Thiệu cƣơ̂ng lại, 

nhƣng đến giƣ̂a năm 1974 qu}n số v}̂n cƣ ́ giảm (50.000 v|o năm 

1974) vì số thanh niên bị bắt lính không bù nỗi số tỗn th}́t v| đào rã 

ngũ (1 chết, 3 đào rã). Mặt kh{c, qu}n S|i Gòn phải d|n mỏng để giƣ ̂

đồn bót, do đó chẵng nhƣ̂ng qu}n S|i Gòn không tăng đƣợc m}̣t 

độ h|nh qu}n m| ng|y c|ng lún s}u v|o thê ́chống đơ̂1; số lƣợng ấp 

loại A giảm, số đồn bót bị m}́t tăng. Tình hình đào rã hai thƣ ́ qu}n 

đều tăng: miền Đông Nam Bộ: 23.000/1973 lên 24.000/1974, đồng 

bằng sông Cƣ̃u Long: 55.895/1973 lên 73.720/19742. Kê ́ hoạch phục 

hồi kinh tê ́ 1973-1974 cũng nhƣ kế hoạch h}̣u chiến đều không làm 

đƣợc. Nhìn chung trên chiến trƣờng  Nam Bộ, Nam Trung Bộ tƣ ̀

mùa mƣa 1974 qu}n S|i Gòn đang  lùi vê ̀ thê ́phòng ngƣ.̣ Bộ Tỗng 

tham mƣu S|i Gòn thú nh}̣n: “Qu}n đội Việt Nam Cộng hòa ở thê ́

bị động, bị c}̀m ch}n, khả năng yếu kém, tinh th}̀n sa sút”3. 

Hai là, vê ̀mặt chính trị, t}̣p đoàn quan liêu qu}n phiệt Nguyê̂n 

Văn Thiệu phải đối phó trên cả ba mặt: sƣ́c tiến công của lƣ̣c 

lƣợng vũ trang c{ch mạng trên chiến trƣờng, phong tr|o đ}́u tranh 

chính trị của nh}n d}n vùng chúng kiễm so{t v| sƣ ̣ m}́t tinh th}̀n, 

ph}n hóa trong n ội bộ. Kh}̃u hiệu hòa bình , hòa hợp , tƣ̣ do , cơm 

___________ 

1. Trên to|n miền Nam, h|nh qu}n l}́n chiếm tƣ̀ 9.025 cuộc năm 1973 tụt 

xuống 3.175 cuộc năm 1974; h|nh qu}n chống đơ,̂ đối phó: 2.160 cuộc năm  

1973 tăng lên 8.871 cuộc năm 1974. 

2. Trên to|n Miền, ấp loại A qu}n sƣ̣: tƣ̀ 5.508 ấp cuối năm 1973 tụt 

xuống 2.695 ấp năm 1974 (miền Đông Nam Bô:̣ 1.553 ấp tụt xuống 848 ấp, 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long: 1.948 ấp còn 1.009 ấp). Ở B2: m}́t 2.373 đồn bót 

(miền T}y Nam Bô ̣ m}́t 1.500, miền Trung Nam Bô ̣ m}́t 675). Xem thêm: 

Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thƣ̣c dân mới... Sđd, tr. 261, 262, 265; Qu}n khu 7 - 

Bô ̣ Quốc phòng: Lịch sƣ̃ Bộ Chỉ huy Miền, tr. 566-567; Ban Tỗng  kết chiến 

tranh B2, Sđd, tr. 241. 

3. Theo t|i liệu “Lƣợng gi{ ấp” của Phòng 3 Bô ̣ Tỗng tham mƣu S|i 

Gòn, 1974. 
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{o do Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đề ra đa ̂trỡ 

th|nh nội dung đ}́u tranh bƣ́c xúc của mọi t}̀ng lớp nh}n d}n, đăc̣ 

biệt l| nh}n d}n đô thị, trong đó có lƣ̣c lƣợng thƣ ́ ba. Thƣ̣c tê ́

phong tr|o đa ̂chuyễn lên cao tr|o đ}́u tranh to|n diện, dồn t}̣p đoàn 

qu}n phiệt, hiếu chiến vào thế cô l}̣p ngày càng tr}̀m trọng. Trong nội 

bộ chính quyền, qu}n đội S|i Gòn cũng có nhƣ̂ng diê̂n biến  phƣ́c 

tạp: do Mỹ cắt giảm viện trợ, do th}́t bại trên chiến trƣờng, t}m lý 

th}́t bại, hoang mang ph{t triễn ở mọi c}́p; trong khi đó cuộc “cách 

mạng h|nh ch{nh” của Nguyê̂n Văn Thiệu cũng g}y ra nhƣ̂ng m}u 

thu}̂n, lục đục gay gắt trong nội bộ. 

Ba là, việc Mỹ cắt giảm viện trợ1
 không nhƣ̂ng ảnh hƣỡng tiêu cƣ̣c 

đến việc x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ ̣ m| nguy hiễm hơn l| đƣa  

nền kinh tê ́ t|i chính S|i Gòn v|o tình trạng suy tho{i, có nguy cơ 

l|m sụp đỗ cả chê ́độ. 

Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong qu}n đ ội Sài Gòn đâ  

hiện ra hết sƣ́c cụ thễ : nguồn tiếp liệu đâ cạn tƣ̀ tháng 4-1974, hơn 

___________ 

1. Tƣ̀ giƣ̂a năm 1973, do {p lƣ̣c của Quốc hội, viện trơ ̣Mỹ cho chế đô ̣

S|i Gòn chính thƣ́c bị cắt giảm. Cụ thê ̃ nhƣ viện trơ ̣ qu}n sƣ̣ 1974, phía 

L}̀u Năm Góc đề nghị 1 tỷ 100 triệu đô la, Quốc hội chỉ phê chu}̃n 625 triệu 

(trong đo ́ có 226 trƣ̀ v|o nợ cũ, riêng cho L|o 110 triệu, c}́m dùng  để trả 

lƣơng cho cảnh s{t quốc gia, còn có thễ rút bớt cho chi phí hoạt động của cơ 

quan DAO...). Về kinh tế, Thƣợng nghị sî Edward Kennedy  yêu c}̀u cắt 50% - 

tƣ̀ 943 triệu xuống 475 triệu đô la (quan điễm: “Viện trơ ̣Mỹ đang đƣợc dùng 

để kéo d|i cuộc chiến tranh thay vì l|m giảm vi phạm...”). 

Viện trơ ̣qu}n sƣ̣ niên khóa 1974-1975 bị cắt giảm chỉ còn 400 triệu đô 

la, giảm 2/3 so với nhu c}̀u tiếp tục chiến tranh (2,3 tỷ đôla). Theo phiếu  

trình của Văn phòng Tham mƣu trƣỡng (9-10-1974) về “Tình trạng thiếu hụt 

các mặt của quân lƣ̣c Việt Nam Cộng hòa tháng 10-1974” (Trung t}m Lƣu trƣ̂ 

quốc gia II, sô ́8882 TL PTT VNCH Đệ II, t}̣p Qu}n sƣ̣): Viện trợ qu}n sƣ̣ chỉ 

đáp ứng 40% nhu c}̀u, 700 triệu đôla/1.429 triệu đôla. So với  nhu c}̀u: đạn 

dƣợc thiếu 41%, nhiên liệu thiếu 71%, y dƣợc thiếu 37%, truyền tin thiếu 

66%, qu}n nhu thiếu 68%, qu}n cụ thiếu 65%, công binh thiếu 81%, không 

qu}n thiếu 73%, hải qu}n thiếu 83%... 
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nƣ̃a số xe thiết gi{p bị hỏng, 20% m{y bay phải nằm ụ, mô̂i tiền đồn 

chỉ đƣợc bắn bốn quả đạn cối một ng|y... C{ch sƣ ̃dụng hỏa lực theo 

kiễu lính nh| gi|u của Mỹ phải bỏ. Trong thông điệp tháng 6-

1974, Nguyê̂n Văn Thiệu kêu gọi binh lính “đánh giặc theo  kiễu con 

nh| nghèo”. 

Đƣợc tin Nixon từ chức vì vụ Watergate (th{ng 8-1974), Nguyê̂n 

Văn Thiệu họp Hội đồng tƣớng lĩnh để cƣ́u xét tình hình. Hội nghị có 

nhiều ý kiến đề c}̣p tới việc phải thay đỗi bố trí chiến lƣợc, phải thu 

hẹp đ}́t đai kiêm̃ so{t để t}̣p trung sƣ́c mạnh giƣ̂ các  trọng điễm. 

Tuy nhiên, đến lúc n|y S|i Gòn v}̂n chƣa hết hy vọng  vê ̀ một “cái 

phao” cuối cùng tƣ ̀Mỹ. Trong xu thê ́cắt giảm viện trợ cho S|i Gòn 

khó cƣơ̂ng lại đƣợc ở Quốc hội Mỹ, Chính phũ Mỹ m| đại diện l| 

phe ph{i Nixon v}̂n nô̂ lƣ̣c vƣ̀a ngăn trỡ xu hƣớng trên, vƣ̀a cố 

gắng động viên, l|m an t}m chính quyền Sài Gòn. Th{ng 8-1974, 4 

ng|y trƣớc khi phải tƣ ̀ chƣ́c, Nixon còn “trả  đûa” Quốc hội bằng 

c{ch ký một dƣ ̣ lu}̣t viện trợ 1 tỷ đôla cho Nam Việt Nam 1. Gerald 

Ford, ngƣời thay Nixon làm Tỗng thống gƣ̃i ngay m}̣t điện cho Thiệu 

khi vƣ̀a nh}̣n chƣ́c: “... Nhƣ̂ng cam kết mà quốc gia chúng tôi đâ l}̣p 

ra v}̂n luôn có giá trị và sê đƣợc  tôn trọng đ}̀y đũ trong chính 

quyền của tôi... L}̀n nƣ̂a tôi cam kết để ng|i tin tƣỡng ở tôi rằng, 

cuối cùng sƣ ̣ ủng hộ của chúng tôi sẽ đ}̀y đũ cho cả viện trợ qu}n sƣ ̣

l}̂n viện trợ kinh tế”2. 

Cùng với lời “t{i cam kết” , Tỗng thống Ford lại cƣ̃ Thƣ́ trƣỡng 

Quốc phòng William Clemente sang Sài Gòn , trƣ̣c tiếp đ ộng viên 

Nguyê̂n Văn Thiệu “Xin đƣ̀ng lo ... tôi chắc chắn Quốc h ội sê duyệt 

thêm tiền. Khủng hoảng chẳng có nghĩa lý gì...”3. W. Clemente hƣ́a sẽ 

h|nh động c}́p tốc ngay khi trỡ về Washington . Đại sƣ́ Martin lại bảo 

đãm với Nguyê̂n Văn Thiệu : “cánh cƣ̃a viện trợ không bị đóng” 4. 

___________ 

1. Sau đo ́Quốc hội Mỹ cắt giảm chỉ còn 60% cho năm 1975. 

2, 3, 4. Jerrold L. Schecter - Nguyê̂n Tiến Hƣng: Tƣ̀ tòa Bạch ốc đến 

Dinh Độc Lập, Sđd, tr. 97-137. 
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Thƣ̣c ra Nh| Trắng không chỉ g}y ảo tƣỡng cho Dinh Độc L}̣p m| 

còn tƣ ̣ dối mình. Lãnh tụ của xu hƣớng cắt viện trợ cho Việt Nam, 

Thƣợng nghị sĩ Edward Kennedy cho rằng chi phí khỗng lồ cũa Mỹ 

cho Việt Nam chỉ để “kéo d|i cuộc chiến tranh”, “mua thêm thời 

gian cho chính quyền Nguyê̂n Văn Thiệu giƣ ̂ nền kinh tê ́ chiến 

tranh của S|i Gòn thoi thóp”...1. 

Đê ̃ chu}̃n bị phƣơng hƣớng, nhiệm vụ mùa mƣa, mùa khô 

1974-1975, Trung ƣơng Cục họp Hội nghị l}̀n thƣ ́13 mỡ rộng (tƣ ̀28-

7 đến 4-8-1974) đánh gi{ tình hình mọi mặt một năm sau khi có 

Nghị quyết 21 Trung ƣơng v| Nghị quyết 12 Trung ƣơng Cục. Hội 

nghị cho rằng c{ch mạng có khả năng gi|nh thắng lợi lớn trong  

mùa mƣa v| mùa khô 1974-1975, có thê ̃ tạo ra bƣớc ngoặt cho c{ch 

mạng miền Nam trong khi chính quyền S|i Gòn đang sa sút toàn 

diện về qu}n sƣ̣, chính trị, kinh tê.́ Hội nghị xác định : để biến nhƣ̂ng 

khả năng trên th|nh hiện thƣ̣c thì phải chu}̃n bị tốt cho  cả mùa 

mƣa v| mùa khô, nô̂ lƣ̣c lớn, ph{t huy tƣ tƣỡng tiến công , gi|nh 

thắng lợi lớn trong mùa khô 1974-1975, tạo ra bƣớc ngoặt  có tính 

quyết định để chuyễn phong tr|o nhằm đạt v| có thể vƣợt chỉ tiêu 

năm 1975. 

Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng phê chuẩn đề nghị của Qu}n 

ủy Trung ƣơng về việc th|nh lập c{c qu}n đo|n chủ lự c. Sau khi 

th|nh lập c{c Quân đoàn 1 ở miền Bắc (24-10-1973, Binh đoàn 

Quyết Thắng ), Quân đoàn 2 ở Khu 5 (17-5-1974, Binh đoàn Hƣơng 

Giang), Quân đoàn 4 đƣợc thành l}̣p trên chiến trƣờng Nam B ộ - 

Cƣ̣c Nam Trung B ộ (20-7-1974, Binh đoàn Cƣ̃u Long )2
 trƣớc mắt 

gồm 2 Sƣ đoàn 7, 9 v| c{c đơn vị binh chủng (trong đó có cơ giới , 

ph{o cao xạ ). C{c Qu}n khu Đông , Trung và T}y Nam B ộ có c{c  

___________ 

1. Jerrold L. Scecter - Nguyê̂n Tiến Hƣng: Tƣ̀ tòa Bạch ốc đến Dinh Độc Lập, 

Sđd, tr. 97-137. 

2. Tƣ lệnh: Thiếu tƣớng Ho|ng C}̀m. Chính ủy Ho|ng Thế Thiện. 
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Sƣ đoàn nhẹ 6, 8, 4. Riêng cánh t}y Sài Gòn , Miền tăng cƣờng Sƣ  

đoàn 5. Qu}n khu S|i Gòn - Gia Định có 2 Trung đoàn : Gia Định  1, 

Gia Định 2; Khu Cƣ̣c Nam Trung B ộ có Trung đo|n 812. Miền còn 

tăng cƣờng nhiều trung đoàn , tiễu đoàn , đơn vị binh chũng cho 

c{c địa phƣơng . Về bố trí chiến lƣợc , Miền t}̣p trung hƣớn g khu 

Đông Nam Bộ theo tinh th}̀n đ}y là chiến trƣờng tiêu diệt đối 

phƣơng , mỡ địa bàn , h|nh lang chiến lƣợc ; đồng bằng sông Cƣ̃u 

Long là trọng điễm cũa Nam B ộ, Nam Trung Bộ v| cả miền Nam  

về đánh phá bình định , đồng thời chu}̃n bị hƣớng tiêu điểm cho 

tr}̣n quyết chiến chiến lƣợc cuối cùng là Sài Gòn , t}̣p trung bố trí 

lƣ̣c lƣợng đặc công biệt đ ộng1
 quanh Sài Gòn theo phƣơng án “ 6 

hƣớng tiến công” . Lƣ̣c lƣợng biệt đ ộng nội thành Sài Gòn có 3 tiễu 

đoàn, 11 đại đội. 

Năm 1974, Miền tiếp nh}̣n tƣ ̀ Trung ƣơng 28.612 qu}n (nhiều 

hơn năm 1973 g}̀n 4.000 qu}n); 30.233 t}́n đạn dƣợc, xăng d}̀u, v}̣t tƣ 

kỹ thu}̣t (g}́p 5 l}̀n so với năm 1973: 5.839 t}́n). Trƣớc tình hình cắt  

giảm viện trợ của Trung Quốc, Liên Xô sau Hiệp định Paris (Liên 

Xô chỉ còn viện trợ để “x}y dƣ̣ng hòa bình”, Trung Quốc cắt toàn bộ 

viện trợ), Miền chỉ đạo ph{t huy tƣ ̣ lƣ̣c tƣ ̣ cƣờng, trong hai năm 

1973-1974 h}̣u c}̀n Miền sản xu}́t 4.096 t}́n v}̣t ch}́t h}̣u c}̀n (gồm cả 

vũ khí), kê ̃cả thu mua l| 80.500 t}́n. Miền v| c{c khu đều có dƣ ̣ trƣ ̂

h}̣u c}̀n. 

Nhìn lại to|n diện thế v| lực nhằm thực hiện ý định sắp tới , 

lãnh đạo , chỉ huy Miền đ{nh gi{ cao những mặt đã đạt đƣợc , 

nh}́t  l| bƣớc ph{t triển về qu}n lực , bố trí lƣ̣c lƣợng , nhƣng cûng 

còn chô̂ yếu nh}́t đâ có tƣ̀ trƣớc là x}y dƣ̣ng , ph{t triển lực lƣợng  

___________ 

1. Lƣ̣c lƣợng đặc công: c{c Tiễu đoàn 198 (Củ Chi, Hóc Môn, Gò 

V}́p), 197 (T}n Bình, bắc Bình Ch{nh), c{c Trung đoàn 10 rƣ̀ng S{c, 116 

(Long Th|nh, Nƣớc Trong), 113 (mục tiêu s}n bay Biên Hòa), 119 (khu vƣ̣c 

Bình Dƣơng), 115 (lô ̣ 8, Phú Hòa Đông), 117 (Vƣờn Thơm, B| Vụ), 429 

(nam Nhà Bè, nam Bình Chánh); Lƣ̂ đoàn đặc công - biệt động 316... 
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ch}̣m, chƣa theo kịp yêu c}̀u của tình hình nhiệm vụ, cơ c}́u ba thƣ ́

qu}n chƣa c}n đối: bộ đội địa phƣơng v| d}n qu}n du kích tăng  

nhanh nhƣng chƣa đũ vê ̀số so với yêu c}̀u vê ̀cơ c}́u. 

Căn cƣ ́ chỉ đạo của Qu}n ủy Trung ƣơng v| tƣ ̀ thƣ̣c tê ́ của 

chiến trƣờng Nam B ộ trong thế chung cũa chiến trƣờng miền Nam , 

Qu}n ủy Miền đề ra phƣơng hƣớng trong v|i năm tới: phải tạo thay 

đỗi lớn hơn nƣ̂a cục diện chiến trƣờng đồng bằng, gi|nh cho đƣợc 

ph}̀n lớn nông thôn, ph{t huy thê ́ mạnh vê ̀ qu}n sƣ ̣ ở miền Đông , 

mỡ rộng và hoàn chĩnh vùng giãi phóng , l}́n d}̀n vùng trung tuyến, 

mỡ ra hƣớng tiến công mới ở phía đông S|i Gòn , ph{t triễn thê ́

chiến tranh du kích v| phong tr|o đ}́u tranh chính trị ở vùng ven, 

tạo điều kiện đ}̃y phong tr|o đô thị ph{t triển; ra sƣ́c x}y dƣ̣ng v| 

mỡ rộng tuyến h|nh lang Bắc Nam, tƣ̀ miền Đông xuống c{c qu}n 

khu, đồng thời nhanh chóng x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng, tăng cƣờng dƣ ̣trƣ;̂ 

trƣớc mắt tạo cho đƣợc sƣ ̣chuyễn biến thƣ̣c sƣ̣ về so sánh lƣ̣c lƣợng 

có lợi cho c{ch mạng , nh}́t là ỡ  xã, ấp, chu}̃n bị điều kiện v| thời cơ 

cho c{c bƣớc tiếp sau. 

Mùa mƣa 1974, qua tài liệu cũa chính quyền Sài Gòn (trong 

đó có kế hoạch Lý Thƣờng Kiệt 1973-1975) m| lãnh đạo Miền 

nắm đƣợc nhờ tình báo chiến lƣợc , Trung ƣơng Cục và Qu}n ũy 

Miền nhìn th}́y tình hình đang chuyễn biến nhanh theo hƣớng có 

lợi cho cách mạng , phải kịp thời h|nh đ ộng đễ qu}n Sài Gòn 

không có  cơ hội gƣợng d}̣y . Vì vậy , kh{c với lệ thƣờng nhƣ nhiều 

mùa mƣa trƣớc , Qu}n ũy Miền chĩ đạo các lƣ̣c lƣợng vû trang , 

đặc biệt là lƣ̣c lƣợng các qu}n khu , c{c địa phƣơng , không chĩ 

x}y dƣ̣ng , củng cố chuẩn bị cho nhiệm vụ mùa khô 1974-1975 m| 

còn phải vƣợt mọi khó khăn liên tục hoạt đ ộng ngay trong mùa 

mƣa, kết hợp thƣờng xuyên với các cao điễm (c{c th{ng 7, 8, 9), 

kết hợp các chiến dịch quy mô vƣ̀a và nhõ với các chiến dịch tỗng 

hợp quy mô tƣơng đối lớn . 

Thƣ̣c hiện tinh th}̀n trên , chỉ trong 3 th{ng 7, 8, 9-1974, chủ 

yếu bằng lƣ̣c lƣợng vû trang địa phƣơng và ba mûi tiến công ỡ  cơ 
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sỡ, lƣ̣c lƣợng giãi phóng đâ diệt địch và giành d}n g}̀n bằng kết  

quả của 6 th{ng xu}n hè 1974: diệt 5 tiễu đoàn qu}n Sài Gòn , giải 

phóng 215.000 d}n , giải phóng ho|n to|n 16 xã, giải phóng cơ bản  

28 xã. Trên toàn Nam B ộ, Cƣ̣c Nam Trung B ộ, trong 8 th{ng đầu 

năm 1974, c{c địa phƣơng đã giải phóng 72 xã, 394 ấp, với 

426.000 d}n1. Ở đồng bằng sông Cửu Long , vùng giải phóng đƣợc 

mỡ r ộng ỡ A n Biên (Rạch Gi{ ), Tr| Vinh , Vĩnh Long , Chợ Gạo 

(Mỹ Tho ), Bến Tre . Vùng ven S|i Gòn tiếp tục chuyển thế 2. C{c 

lƣ̣c lƣợng vû trang địa phƣơng đều tăng nhanh 3. Th{ng 11-1974, 

chiến trƣờng Nam B ộ, Cƣ̣c Nam Trung B ộ lại v|o m ột cao điễ m 

mới , củng cố thế trận đã gi|nh đƣợc . Đợt đ{nh bồi mùa mƣa của 

lƣ̣c lƣợng cách mạng đâ khiến cho qu}n Sài Gòn không còn cơ h ội 

gƣợng d}̣y . 

Phối hợp với tiến công qu}n sự , chính trị , trên mặt trận ngoại  

giao, ng|y 22-6-1974, Bộ Ngoại giao Chính phủ c{ch mạng l}m 

thời tuyên bố đình chĩ vô thời hạn việc họp Ban Liên hiệp qu}n  sƣ̣ 

hai bên do sƣ̣ phá hoại cũa phía chính quyền Sài Gòn . Ng|y  8-10-

1974, Chính phủ c{ch mạng l}m thời ra tuyên bố về tìn h hình 

miền Nam , đòi Hoa Kỳ ch}́m dƣ́t hoàn toàn mọi dính líu , đòi loại 

bỏ chế đ ộ qu}n phiệt , hiếu chiến Nguyê̂n Văn Thiệu , l}̣p m ột 

chính quyền t{n th|nh hòa bình , hòa hợp d}n t ộc, đồng thời 

tuyên bố chính thƣ́c rút khõi H ội nghị hiệp thƣơng hai bên ở La 

Cell Saint Cloud (Ph{p). Đòn tiến công ngoại giao này khiến 

chính quyền S|i Gòn không còn giữ đƣợc thế hai mặt , tr{o trở  

___________ 

1. Đánh 1.554 tr}̣n, loại khỏi vòng chiến 116.343 qu}n S|i Gòn, gơ̂ 

1.826 đồn bót. 

2. Trong hai th{ng 9, 10-1974, đặc công tiến công 82/90 mục tiêu 

qu}n S|i Gòn ở vùng ven.  

3. 8 th{ng đ}̀u năm 1974, to|n B2 ph{t triễn thêm 6.320 d}n qu}n du kích 

(bằng sô ́tăng của cả năm 1973), đến th{ng 12-1974 tỗng sô ́d}n qu}n du kích 

tăng lên 95.828 ngƣời, bô ̣đội địa phƣơng tăng lên 86.639 ngƣời. 
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(vƣà vi phạm vƣà lợi dụng Hiêp̣ định Paris để ngăn cản đà tiến của 

c{ch mạng miền Nam). 

4. Chủ trƣơng chiến lƣợc mới của Trung ƣơng Đãng. Sƣ ̣ kiện 

Phƣớc Long 

Giƣ̂a lúc Qu}n ũy Trung ƣơng chĩ đạo B ộ Tỗng tham mƣu 

nghiên cƣ́u hoàn chĩnh dƣ̣ thão “kế hoạch giành thắng lợi ỡ miền 

Nam sau vài ba năm làm thay đỗi so sánh lƣ̣c lƣợng ỡ miền Nam” 1
 

để trình B ộ Chính trị sẽ họp v|o th{ng 9-1974, Bí thƣ thứ nhất Lê 

Du}̃n làm việc với Tƣớng Hoàng Văn Thái (Phó Tổng tham mƣu 

trƣỡng thƣ́ nh}́t ) v| Tƣớng Lê Trọng Tấn trong hai ng|y 21 – 22-7-

1974 v| “trực tiếp hƣớng dẫn khởi thảo kế hoạch chiến lƣợc giãi  phóng 

miền Nam”2. 

Tƣớng Hoàng Văn Thái ghi nh}̣n : “Trƣớc khi chúng tôi lên 

đƣờng , anh Văn (Đại tƣớng Vô Nguyên Giáp ) đâ cho thêm nhƣ̂ng  

ý kiến cần thiết để b{o c{o với anh Ba (Lê Du}̃n )”. Sau khi nghe 

b{o c{o “anh Ba ph{t biểu suy nghĩ của anh về những vấn đề có 

liên quan đến kế hoạch chiến lƣợc , đến thời cơ chiến lƣợc , nh}́t l| 

tình hình thế giới v| vùng Đông Nam ch}u [ ... phải chu}̃n bị  cho

___________ 

1. “Dƣ̣ thão mang số 133/TG1 ng|y 16-5-1974 đâ đƣợc chỉnh lý đến l}̀n 

thƣ́ năm”. “Qu}n ủy chỉ thị cho Bô ̣Tỗng tham mƣu... nêu một số ý kiến cơ 

bản” trong đo ́ có ý kiến “... c}̀n đi s}u nghiên cƣ́u, ph}n tích, đánh gi{ 

nhƣ̂ng nh}n tố mới vƣ̀a đƣợc tạo ra, l|m cơ sỡ cho quyết t}m chiế n lƣợc. 

Việc x}y dƣ̣ng kế hoạch chiến lƣợc, nên tiến h|nh theo hai bƣớc . Mục tiêu 

của bƣớc một l| gi|nh thắng lơị có ý nghĩa quyết định... Sang bƣớc thƣ́ hai, 

dƣ̣a trên cơ sỡ thắng lơị của bƣớc một ph{t triễn đán h lớn, tiêń công v| 

nỗi d}̣y, gi|nh thắng lơị ho|n to|n...”. (Đại tƣớng Vô  Nguyên Gi{p: Tỗng 

hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng (Hồi ức), Nxb. Chính trị quốc gia, H| 

Nội, 2000, tr. 109-110). 

2. Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh - trƣ̣c thuộc Bô ̣Chính trị: Tỗng kết 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị  

quốc gia, H| Nội, 1995, tr. 91. 
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cuộc tỗng công kích - tỗng khỡi nghĩa dƣ́t điễm trong vòng 1-2 

th{ng khi có thời cơ chiến lƣợc... Điều lắng đọng s}u sắc trong t}m trí 

tôi... l| ý kiến của anh Ba vê ̀thời cơ chiến lƣợc... Trong đề {n dƣ̣ thão 

trƣớc, chúng tôi trù tính gi|nh thắng lợi quyết định v|o năm 1975 v| 

không loại trƣ ̀ sang cả năm 1977. B}y giờ gợi ý của anh Ba l| c|ng 

sớm c|ng tốt, c|ng để l}u tình hình c|ng phƣ́c tạp...”1. 

Tƣ ̀ ng|y 30-9, Bộ Chính trị họp hội nghị để b|n nhiệm vụ 

chống Mỹ, cƣ́u nƣớc trong hai năm 1975-1976; v| tạm ngƣ̀ng họp 

ng|y 8-10-1974. Ng|y 10-10-1974, Lê Du}̃n có thƣ gƣ̃i Phạm Hùng, Bí 

thƣ Trung ƣơng Cục vê ̀kết lu}̣n của đợt hội nghị n|y của Bộ Chính 

trị2. Trong thƣ Lê Du}̃n nói rõ hơn ý đồ chiến lƣợc của phía c{ch  

mạng khi ký Hiệp định Paris. 

“Tuy nói Mŷ phãi ra vì thua , vì yếu , nhƣng ta biết rằng Mŷ 

v}̂n còn tiềm lƣ̣c lớn và nhiều mƣu đồ đ ộc ác . Ta không bao giờ 

chủ quan m| ch o rằng chúng đâ “sƣ́c tàn lƣ̣c kiệt” . Ta tuy thắng 

liên tiếp và đâ mạnh lên , nhƣng còn gặp nhiều khó khăn . Đến lúc 

n|y, sƣ̣ viện trợ cũa phe ta không phãi đ}̀y đũ và kịp thời  nhƣ ta 

mong muốn... Trong hoàn cãnh đó, ta phãi tạo ra một thế đi lên vƣ̂ng 

nh}́t , một thế thắng chắc nh}́t . Chính vì lẽ đó m| ta ký Hiệp định 

Pari. Đối với ta , điều quan trọng cũa Hiệp định Pari không phãi 

l| ở chỗ thừa nhận hai chính quyền , hai qu}n đội, hai vùng kiễm 

so{t , tiến tới thành l}̣p chính phũ ba thành ph}̀n , m| mấu chốt l| 

ở chỗ qu}n Mỹ phải ra còn qu}n ta thì ở lại , h|nh lang Nam Bắc 

v}̂n nối liền , h}̣u phƣơng gắn với tiền phƣơng thành m ột dãi liên 

ho|n thống nhất ; thế tr}̣n tiến c ông cũa ta v}̂n vƣ̂ng . Ý định của ta 

là giữ nguyên thế và lực của mình ở miền Nam để tiến lên  tiếp tục  tiến 

công địch . Thông qua Hiệp định Pari , ta đ}́u tranh đòi

___________ 

1. Đại tƣớng Ho|ng Văn Th{i: Nhƣ̂ng năm tháng quyết định (Hồi ức), 

Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, 2001, tr. 120, 125, 130, 133. 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.35, tr. 172. 
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thi hành d}n chũ , ph{ bỏ kềm kẹp ; ta tỗ chƣ́c , t}̣p hợp qu}̀n 

chúng  mỡ rộng mặt tr}̣n yêu nƣớc , ph}n hóa bọn tay sai , cô l}̣p kẽ 

thù, nhằm làm yếu hơn nƣ̂a lƣ̣c lƣợng mọi mặt cũa ngụy qu}n , 

ngụy quyền , tiến lên hoàn toàn xóa bõ chúng . Trong trƣờng hợp 

địch không thi hành Hiệp định , g}y lạ i chiến tranh , thì ta có sẵn 

thế và lƣ̣c mạnh đễ phãn công diệt chúng . Tình hình ph{t triển 

theo khã năng nào , chúng ta cũng ho|n to|n chủ đ ộng. Quyết 

t}m cũa chúng ta là tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn chƣ́ không 

bao giờ dừng lại . Ký Hiệp định , ta tõ ra r}́t kiên quyết , nhƣng 

cũng rất mềm dẻo . Ta quyết giành thắng lợi cuối cùng , nhƣng 

biết thắng tƣ̀ng bƣớc” 1. 

Sau khi ph}n tích viêc̣ Mỹ v|o, Mỹ ra, tình hình sau Hiêp̣ định v| 

hiêṇ nay, Bí thƣ thƣ ́nh}t́ Lê Du}ñ khẵng định hai ý quan trọng: 

- “Lúc này, chúng ta đang có thời cơ. Hai mƣơi năm chiến đ}́u 

mới tạo đƣợc thời cơ này , chúng ta phải quyết nắm lấy để đƣa sự 

nghiệp giải phóng d}n tộc đến thắng lợi ho|n to|n”2. 

- “Chọn thời cơ chiến lƣợc n|y, ta ph{n đoán Mỹ không có khả 

năng quay lại. Song ta cũng khẵng định, dù Mỹ có can thiệp trỡ lại 

trong chƣ̀ng mƣ̣c n|o thì chúng cũng không xoay chuyễn đƣợc 

tình thê,́ v| ta v}̂n thắng”3. 

Bí thƣ thƣ ́nh}́t ph}n tích: 

“Mŷ thì đa ̂ thua, đang rút ra, trƣớc mắt muốn giƣ ̂ tình hình 

miền Nam ổn định trong một số năm để ngụy quyền tiếp tục 

đƣ́ng vƣ̂ng v| Mỹ có thời gian vƣợt qua nhƣ̂ng khó khăn lớn về 

kinh tê ́ v| chính trị trong nƣớc. Riêng lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và 

ngụy thì ta đang ở thế thắng, thế tiến lên; trái lại, vì thất bại liên tiếp, thê ́và 

lƣ̣c của ngụy, cả vê ̀chính trị và quân sƣ̣, đang xuống dốc. 

___________ 

1, 2, 3. Trích thƣ của Bí thƣ thƣ́ nh}́t Trung ƣơng Đãng Lê Du}̃n gƣ̃i Bí 

thƣ Trung ƣơng Cục Phạm Hùng (10-10-1974) về kết lu}̣n Hội nghị Bô ̣

Chính trị (đợt 1, 30-9-1974). (Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.35, tr. 172-186). 
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Xét t}́t cả c{c mặt nói trên, chúng ta khẵng định đây là thời cơ 

thuận lợi nhất để nhân dân ta hoàn toàn giải phóng miền Nam, giành 

thắng lợi trọn vẹn cho cách mạng dân tộc dân chủ, đồng thời giúp Lào và 

Campuchia hoàn thành sƣ̣ nghiệp giải phóng dân tộc. Ngo|i thời cơ này, 

không có thời cơ n|o kh{c. Nếu để ch}̣m mƣơi, mƣời lăm năm 

nƣ̂a, bọn ngụy gƣợng d}̣y đƣợc, c{c thê ́ lƣ̣c x}m lƣợc đƣợc hồi  

phục,... thì tình hình sẽ phƣ́c tạp vô cùng. 

Khi hạ quyết t}m chiến lƣợc n|y, điều m}́u chốt nh}́t phải c}n 

nhắc l| liệu Mỹ có trỡ lại miền Nam hay không?. 

Tuy vê ̀ bản ch}́t Mỹ r}́t ngoan cố v| còn nhiều }m mƣu th}m 

độc, nhƣng đ}y l| lúc Mỹ đang ra, m| đa ̂ ra thì việc quay lại 

không phải dê.̂.. Ngoan cố b{m giƣ ̂ miền Nam đến cùng l| một 

việc, m| quay trỡ lại miền Nam một l}̀n nƣ̂a l| một việc kh{c”1. 

Vê ̀ phƣơng c{ch sắp tới để thắng đối phƣơng, bƣ́c thƣ chỉ rõ: 

“V}́n đề đặt ra cho ta phải suy nghĩ l| đánh nhƣ thê ́n|o v| thắng nhƣ 

thê ́n|o cho tốt. Nhƣ trên đa ̂nói, để ch}̣m mƣơi, mƣời lăm năm thì 

nguy hiễm đa ̂ đành, còn đánh m| đánh không tốt, đánh một c{ch 

tr}̀y tr}̣t cũng đe ̃ ra phƣ́c tạp. Thời cơ n|y đòi hỏi phải làm nhanh, 

làm gọn, làm triệt để, nhƣng phải khôn khéo. Có nhƣ thế mới tạo đƣợc 

b}́t ngờ, không ai kịp trỡ tay”2. 

Bƣ́c thƣ chỉ rõ nhƣ̂ng điều kiện, khả năng có thê ̃ l|m đƣợc nhƣ 

v}̣y: “so s{nh thê ́ v| lƣ̣c hai bên (với c{ch nhìn, đánh gi{ biện 

chƣ́ng, tr{nh đơn thu}ǹ chỉ so s{nh số lƣợng); khả năng tạo sƣ́c 

mạnh tỗng hợp - sƣ́c mạnh l|m chủ của nh}n d}n; sƣ́c mạnh cả 

nƣớc đánh giặc, tƣ ̀h}̣u phƣơng ra tiền tuyến, trong đó “sƣ́c mạnh lớn 

nh}́t, quyết định nh}́t l| ở miền Bắc, ở h}̣u phƣơng”; sƣ́c mạnh của hai 

ngọn cờ độc l}̣p d}n tộc v| chủ nghĩa xã hội gắn liền với ba dòng 

th{c c{ch mạng ; sƣ́c mạnh truyền thống d}n t ộc và  đƣờng lối c{ch 

mạng của Đãng. 

___________ 

1, 2. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.35, tr. 172-186. 
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Qu{n triệt sự chỉ đạo của Trung ƣơng Đảng , Trung ƣơng Cục, 

Qu}n ủy Miền (B2) x{c định rõ: để tạo thời cơ v| gi|nh l}́y thời cơ 

quyết định phải đi bằng cả hai ch}n thê ́v| lƣ̣c to|n diện, khẵng định 

thê ́c{ch mạng đang “mạnh hơn địch nhiều” cả vê ̀chính trị, qu}n sƣ,̣ 

ho|n to|n có khả năng đ}̃y lùi địch tƣ̀ng bƣớc, gi|nh thắng  lợi 

tƣ̀ng ph}̀n, với tốc độ c|ng ng|y c|ng nhanh hơn, đi đôi với  kh}̃n 

trƣơng x}y dƣ̣ng thê,́ lƣ̣c to|n diện, đ}̃y chúng suy sụp nhanh chóng 

vê ̀ mọi mặt để đi đến tr}̣n quyết chiến chiến lƣợc cuối  cùng giải 

phóng miền Nam. 

Về phƣơng hƣớng , phƣơng ch}m cụ thễ sắp tới , Qu}n ũy Miền 

chủ trƣơng không hợp đồng ng|y giờ kiểu năm 1968, 1972, m| chỉ 

hợp đồng căng kéo đối phƣơng trên chiến trƣờng , tạo điều kiện  

cho một hoặc vài hƣớng đâ chọn giành thắng lợi có ý nghîa chi 

phối cục diện (trƣ̀ khi thời cơ yêu c}̀u cách khác ). Tinh th}̀n chung  

l| “ăn tƣ̀ng miếng hay vài miếng” , nhƣng liên tục , không tạo cớ cho 

Mỹ phản ứng mạnh , nhƣng khi đâ “ cộng 5, 6 miếng lại ” thì cách 

mạng đã đạt thắng lợi có ý nghĩa chiến lƣợc , đối phƣơng hiễu ra 

thì l| chuyện đã rồi . Qu}n ũy Miền cûng cho rằng chính quyền Sài 

Gòn không dễ gì ngồi chờ chết đến gần m| không dốc to |n lực 

chống trã , đồng thời dƣ̣ kiến có thễ thay đỗi “vì nhƣ̂ng bƣớc tiến 

nhảy vọt chắc chắn sẽ xảy ra v| không còn xa lắm , đâ nhìn th}́y tia 

s{ng của nó” 1. 

Với phƣơng hƣớng , phƣơng ch}m đâ xác định , Qu}n ũy B ộ 

Tƣ lệnh Miề n đề ra nhƣ̂ng mục tiêu cơ bãn cũa kế hoạch mùa khô  

1974-1975: Tiêu diệt và làm tan râ m ột bộ ph}̣n quan trọng lƣ̣c 

lƣợng chiến tranh cũa chế đ ộ S|i Gòn , ph{ cơ bản kế hoạch bình  

định cũa địch , trọng điểm ở đồng bằng sông Cử u Long (vùng  

Vĩnh - Tr| - Bến, Đồng Th{p Mƣời , biên giới Kiến Tƣờng , vùng 

___________ 

1. B{o c{o của Qu}n ủy Miền gửi Qu}n ủy Trung ƣơng ng|y 13-9-1974.  

Lƣu : Phòng Khoa học - Công nghệ - Môi trƣờng Qu}n khu 9. Hồ sơ : 

54/1974 TƢC. 
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ruột H}̣u Giang), uy hiếp lộ 4 v| c{c đô thị, ho|n chỉnh căn cƣ ́

Đông Nam Bộ, tạo thê ́ bao v}y S|i Gòn tƣ ̀ hƣớng bắc, t}y, t}y 

nam, tạo b|n đạp bao v}y cô l}̣p S|i Gòn tƣ ̀hƣớng đông; mỡ lõm, mỡ 

vùng, tạo b|n đạp đƣ́ng ch}n v| tiến công s{t vùng ven cho đặc 

công, biệt đ ộng, bộ binh1. Về thời gian , yêu c}̀u , lãnh đạo , chỉ huy 

Miền nh}́t trí phãi chũ đ ộng hành đ ộng trƣớc , đ}̃y đối p hƣơng v|o 

thê ́bị động ngay tƣ ̀đ}̀u, không cho chúng thƣ̣c hiện kế hoạch mùa 

khô và kế hoạch vơ vét lúa gạo ; t}̣p trung đánh to , gi|nh thắng lợi 

ngay tƣ ̀đợt một. 

Trong lúc đó , mặc dù đâ tƣ̣ th}́y sa sút , khó khăn to|n diện , 

nhƣng đ}̀u nâo chính quyền cûng nhƣ các tƣớng lînh Sài Gòn và  

cả CIA cũng vẫn rất “chủ quan” . Trƣớc khi phía cách mạng ra 

qu}n mùa khô , cơ quan tình báo Mŷ CIA ỡ Sài Gòn , sau khi ph}n 

tích mọi hoạt đ ộng cũa đối phƣơng , đâ nh}̣n  xét: “l}̀n này họ (lƣ̣c 

lƣợng cách mạng ) g}y cãm tƣỡng nƣ̃a muốn đánh , nƣ̃a muốn 

không” . Tại cu ộc họp cũa số chĩ huy chóp bu Sài Gòn 2, Nguyê̂n 

Văn Thiệu và các tƣớng lînh thống nh}́t nh}̣n định : qu}n cộng sãn  

sẽ mở cu ộc tiến công quan trọng hơn vào nhƣ̂ng tháng cuối năm  

1974, nhƣng chƣa lớn bằng cu ộc tiến công 1968 (thống nh}́t nhƣ 

nh}̣n định trƣớc đó 15 ng|y của c{c quan chức tình b{o CIA Polgar 

v| Frank Snepp ). Thiệu cûng khẵng định “Qu}n đ ội Bắc Việt  (chỉ 

số qu}n miền Bắc đang có mặt ỡ miề n Nam ) không thễ  

___________ 

1. Đễ đạt nhƣ̂ng mục tiêu trên , yêu c}̀u cụ thễ là : giải phóng đƣờng  

14 - Phƣớc Long - T}y Ninh ; giải phóng lộ 20 T{nh Linh -Võ Đắc (chia cắt 

c{c Qu}n khu 2, 3 của qu}n S|i Gòn ); giải phóng Dầu Tiếng - B|u Đồn - 

Truông Mít , uy hiếp lộ 22; giải phóng Bến Cầu , Quéo Ba , ph}n tuyến 

V|m Cỏ Đông - V|m Cõ T}y (mỡ hành lang xuống đồng bằng , chia cắt 

c{c Qu}n khu 3, 4 của qu}n S|i Gòn ); nếu thu}̣n lợi có thễ giãi phóng 

Xu}n Lộc ... 

2. Cuộc họp diê̂n ra ng|y 9 – 10-10-1973; Theo Frank Snepp: trong 

Cuộc tháo chạy tán loạn, Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, bản dịch của Ngô Dƣ, 

tr.92. 
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đánh chiếm v| giƣ ̂ nhƣ̂ng th|nh phố quan trọng đƣợc, họ nhằm 

hƣớng chính l| Qu}n khu 3, chủ yếu l| T}y Ninh (thống nh}́t với dƣ̣ 

đoán của Đại sƣ ́Mỹ Martin) v| họ sẽ chỉ tiếp tục tiến công cho đến  

th{ng 6, hết mùa khô (1975). Sau đó họ ngƣ̀ng để l}́y sƣ́c v| củng  

cố...”. Tình b{o CIA v| tòa Đại sƣ ́Mỹ nh}́t trí nh}̣n định đối phƣơng 

muốn cô l}̣p S|i Gòn, nhƣng b}́t đồng trong nh}̣n định vê ̀ hƣớng 

(CIA: hƣớng Phƣớc Long; Martin: hƣớng T}y Ninh)1. 

Sƣ ̣ th}̣t l| Bộ Tƣ lệnh Miền có mỡ mặt tr}̣n nghi binh trên 

hƣớng Phú Gi{o, T}n Uyên (Bình Dƣơng), kèm chiến dịch Ho|i 

Đức - T{nh Linh (Bình Thu}̣n) nhăm̀ tạo thu}ṇ lợi cho hƣớng chính 

đƣờng 14 - Phƣớc Long (lúc b}́y giờ mục tiêu chủ yếu l| Đồng 

Xo|i), v| mặt tr}̣n lớn T}y Ninh. Nhìn to|n cục, trong chỉ đạo hoạt 

động mùa khô 1973-1974 Bộ Tƣ lệnh Miền thê ̃hiện rõ ý định căng kéo 

địch đễ tạo thu}̣n lợi cho hƣớng chính (đƣờng 14 - Phƣớc Long), cho 

vùng trọng điễm đánh ph{ bình định l| đồng bằng sông  Cƣ̃u 

Long v| cho việc mỡ thê ́vùng ven S|i Gòn. 

* Cuộc tiến công mùa khô 1974-1975 trên chiến trƣờng Nam Bộ, 

Nam Trung Bộ mỡ m|n v|o đêm 5-12-1974. 

Ở đồng bằng sông Cƣũ Long, cuộc tiêń công v| nỗi d}ỵ của 

qu}n d}n Nam Bộ gi|nh thắng lợi, cơ bản đaṭ yêu c}ù kê ́hoạch, có 

nơi vƣợt mƣć nhƣ vùng Vĩnh - Tr|, giải phóng ho|n to|n 51 xã, giải 

phóng cơ bản 42 xã, 414 ấp, 489.000 d}n2, trong đó riêng Qu}n khu 

miêǹ T}y giải phóng ho|n to|n 37 xã, 287 ấp, 403.000 d}n. Tuy nhiên 

nhƣợc điêm̃ của hai qu}n khu trong đợt 1 l|: chƣa tiêu diệt đƣợc 

nhiêù chi khu, chƣa giải phóng rộng vùng Mỏ C|y, Giồng Trôm 

(Bêń Tre), chƣa khôi phục ho|n to|n vùng 4 Kiêń Tƣờng. 

___________ 

1. Cuộc họp diê̂n ra ng|y 9 – 10-10-1973; Theo Frank Snepp: trong 

Cuộc tháo chạy tán loạn, Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, bản dịch của Ngô Dƣ, 

tr.92. 

2. Loại khỏi vòng chiến 34.400 qu}n S|i Gòn, diệt 15 tiễu đoàn, gơ̂ 

1.168 (riêng Qu}n khu T}y Nam Bô ̣ gơ̂ 848) đồn bót, căn cƣ́, ph}n chi 

khu, chi khu, yếu khu. 
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Ở miền T}y lúc b}́y giờ, v}́n đề Hòa Hảo đang nảy sinh một nét 

mới. Nhƣ̂ng đòi hỏi của c{c thủ lĩnh Hòa Hảo đối với chính quyền 

S|i Gòn vê ̀ v}́n đề chia quyền, đòi có lƣ̣c lƣợng riêng1
 đa ̂bị chính 

quyền S|i Gòn chẵng nhƣ̂ng b{c bỏ m| còn đàn {p l|m h|ng chục 

ngƣời chết v| bị thƣơng, h|ng trăm bảo an qu}n v| thanh niên tín 

đồ Hòa Hảo bị bắt. Nhiều cuộc xung đột xảy ra ở Thốt Nốt, Ô Môn, 

Thu}̣n Trung giƣ̂a bảo an Hòa Hảo v| qu}n S|i Gòn . Nh}n vụ việc 

n|y, Khu ủy T}y Nam Bộ chủ trƣơng tranh thủ đƣa phong tr|o c{ch 

mạng vùng Hòa Hảo lên một bƣớc. Nhiều tín đồ v| bảo an qu}n 

Hòa Hảo gặp hoạn nạn đƣợc c{ch mạng giúp  đơ̂, tiếp nh}̣n v|o 

h|ng ngũ chống chê ́ độ S|i Gòn. Qu}n khu T}y Nam Bộ đƣa lƣ̣c 

lƣợng hô̂ trợ, c{c đội vũ trang tuyên truyền, c{c đội công t{c v|o 

vùng đồng b|o Hòa Hảo đang bị kềm kẹp, tỗ chƣ́c v| ph{t động 

hơn 1 triệu d}n trong vùng Hòa Hảo nỗi d}̣y gi|nh quyền l|m chủ 

với nhiều mƣ́c độ. Ng|y 5-11-1974, 200 tín đồ Ph}̣t gi{o Hòa Hảo 

bao v}y Lƣơng Trọng Tƣờng lúc hắn đang v}̣n động thanh niên v|o 

bảo an qu}n. Tên n|y b{o cảnh s{t S|i Gòn đến bắt đi 20 ngƣời. Tín 

đồ ph}̂n nộ t}̣p hợp trên 1.500 ngƣời lên {n bọn Lƣơng Trọng Tƣờng 

lƣà mị để băt́ lính cho Mỹ - Thiệu. Lƣơng Trọng Tƣờng phải đƣ́ng ra 

xin lô̂i. 

Một sƣ ̣ viêc̣ kh{c g}y thôi động lớn lúc b}ý giờ l| cuộc đ}́u 

tranh ở Rạch Gi{ chống chính quyêǹ S|i Gòn băt́ sƣ sãi Khmer đi 

lính. Khỡi đ}̀u, chúng băt́ 20 sƣ sãi Khmer (5-5-1974) ở huyêṇ Ch}u 

Th|nh B (tỉnh Rạch Gi{), vụ viêc̣ trỡ nên nghiêm trọng khi chúng bao 

v}y chùa Cù L| (thị tr}ń Minh Lƣơng) băt́ 6 sƣ sãi kh{c. 

Ban Khmer v}̣n cũa tĩnh , c{c huyện huy đ ộng 4.000 qu}̀n  

chúng , có 600 sƣ sâi tham gia , đội ngû chĩnh tề kéo ra thị tr}́n  

___________ 

1. Tô ̃ đình Hòa Hảo do Huỳnh Văn Nhiệm đƣ́ng đ}̀u đòi đƣợc chính 

quyền đối xƣ̃ nhƣ c{c tôn gi{o kh{c, cụ thê ̃Hòa Hảo t{ch ra x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng vũ trang riêng 15.000 qu}n. 
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Rạch Sỏi v| thị xã Rạch Gi{, đ}́u tranh trƣ̣c diện với qu}̣n trƣỡng v| 

tỉnh trƣỡng. 

Tại thị tr}́n Rạch Sỏi, đoàn biễu tình có 150 sƣ sãi v| h|ng 

ng|n qu}̀n chúng bị cảnh s{t S|i Gòn chặn lại, bắn chết 4 ngƣời, l|m 

bị thƣơng 12 sƣ sãi. Qu}̀n chúng, có cả gia đình binh sĩ dùng gậy gộc 

chống trả, đánh chết một cảnh s{t, l|m bị thƣơng một trƣỡng chi 

cảnh s{t v| hai cảnh s{t viên kh{c. Chính quyền S|i Gòn dùng thủ 

đoạn tr{o trỡ, cho hai tay sai đội lốt sƣ sãi cùng 2 “d}n biễu quốc 

hội” đến chuyễn bốn thi thê ̃ sƣ sãi vê ̀ nh| x{c bệnh viện tỉnh, lột 

{o c| sa, cho mặc qu}̀n {o đen v| vu khống l| “Việt Cộng”. Sƣ ̣ gian 

dối trắng trợn n|y đa ̂ g}y ph}̂n nộ lớn, c{c đo|n  đ}́u tranh ở Rạch 

Sỏi, thị xã Rạch Gi{ phối hợp kéo đến dinh tĩnh trƣởng, đòi trƣ̀ng trị 

bọn giết ngƣời, đòi bồi thƣờng tính mạng , đòi trả {o c| sa, đòi chƣ̂a 

trị cho nhƣ̂ng ngƣời bị thƣơng. Đê ̃ xoa dịu cơn thịnh nộ của đồng 

b|o, chính quyền S|i Gòn phải chấp  nh}̣n ph}̀n lớn yêu s{ch (bồi 

thƣờng mô̂i sƣ sãi chết 5 triệu đồng), c{ch chƣ́c một xã trƣỡng, đỗi 

đi một qu}̣n trƣỡng. 

Bốn sƣ sãi chết đƣợc c{ch mạng công nh}̣n l| liệt sĩ, thi thễ 

đƣợc đƣa vê ̀ chùa Cù L|. Tại đ}y diê̂n ra lê ̂ c}̀u siêu quy tụ hơn 

1.000 sƣ sãi của 46 chùa v| h|ng ng|n đồng b|o c{c tỉnh miền 

T}y, ph{t động căm thù, hạ quyết t}m đ}́u tranh tiếp... 

* Trận Phƣớc Long - Đòn trinh sát chiến lƣợc 

Th{ng 12-1974, ở miền Đông Nam Bộ, ba mặt tr}̣n cùng lúc 

phối hợp: đƣờng 14 - Phƣớc Long, Võ Đắc - T{nh Linh (Bình Thuận), 

T}y Ninh, tiến công trên diện rộng. 

Trên hƣớng chính , mục tiêu trƣớc mắt ban đầu l| giải phóng 

đƣờng 14 đoạn Đồng Xoài - Kiến Đƣ́c , tr}̣n then chốt là Đồng Xoài . 

Nhƣng sau đó Trung ƣ ơng chĩ thị chƣa đánh Đồng Xoài , chƣa 

đƣợc b ộc lộ lƣ̣c lƣợng lớn . Tăng, ph{o 130 mm... d|nh c{c loại vũ 

khí n|y cho đợt 2. Bộ Chỉ huy Miền chỉ đạo chuyển sang tiêu diệt 

chi khu Bù Đăng và coi đ}y là tr}̣n then chốt (đợt 1) đồng thời  
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v}̂n chu}̃n bị mọi mặt cho mục tiêu Đồng Xoài . Trong vòng 3 

ng|y (tƣ̀ đêm 12 rạng 13-12-1974), qu}n Giãi phóng và các lƣ̣c 

lƣợng tại chô̂ làm chũ chi khu Bù Đăng , chiếm yếu khu Bù Na , 

tiêu diệt chi khu Bù Đốp lƣu vong (qu}n S|i Gòn chiếm lại , 

nhƣng bị tiêu diệt l}̀n 2), thƣ̣c hiện đƣợc ý định cũa lƣ̣c lƣợng 

giải phóng l|m chủ đƣờng 14 tƣ̀ c}y số 11 đến nam Kiến Đức . 

Tình thế mới xuất hiện : Đồng Xo|i bị cô lập , chi khu Phƣớc Bình  

v| thị xã Phƣ ớc Long bị uy hiếp , c{c Sƣ đo|n 18, 25, 5 S|i Gòn  bị 

căng kéo , c}̀m ch}n ỡ Hoài Đƣ́c , Long Khánh , T}y Ninh , đƣờng  

16, Phú Gi{o , T}n Uyên , đƣờng 7 Bến Cát ... không thễ să̂n sàng 

ứng cứu Đồng Xo|i , Phƣớc Long . 

Bộ Tƣ lệnh Miền b{o c{o tình hình mới, xin đánh Đồng Xo|i. 

Đƣợc Qu}n ủy Trung ƣơng ch}́p nh}̣n, Bộ Tƣ lệnh Miền một mặt đề 

nghị Qu}n ủy Trung ƣơng điều thêm tăng, ph{o cơ giới, cao xạ vê ̀

hƣớng Phƣớc Long, mặt kh{c chỉ đạo tiến công Đồng Xo|i, về hỏa 

lƣ̣c chỉ sƣ ̃ dụng ph{o mang v{c v| ph{o 105 mm, có dƣ ̣ bị m ột 

đơn vị nhỏ cơ giới v| ph{o lớn; dƣ ̣ kiến nếu sau khi m}́t Đồng  

Xo|i m| qu}n S|i Gòn không có khả năng chi viện thì sẽ dứt điễm 

Phƣớc Long. 

Chỉ sau 3 giờ chiêń đ}́u qu}n Giải phóng đa ̂ l|m chủ chi khu 

Đồng Xo|i (26-12-1974). Phƣớc Long bị uy hiếp, nhƣng qu}n S|i 

Gòn chỉ có thê ̃ tăng viện 1 tiễu đoàn. Lƣ̣c lƣợng tại chô̂ của Phƣớc 

Long cộng thêm số t|n qu}n chạy vê,̀ qu}n số có 4.000 tên, 10 ph{o, 1 

chi đội cơ giới, 40 đồn bót. Bộ Tƣ lệnh Miền tiếp tục đề nghị với Trung 

ƣơng cho giải phóng to|n bộ tỉnh Phƣớc Long. 

Lúc đầu Trung ƣơng còn c}n nhắc để giữ bí mật vũ khí 

(ph{o , xe tăng ), nhƣng sau đó qua đ}́u tranh , thuyết phục nhiều 

l}̀n cũa B ộ Tƣ lệnh Miền , Trung ƣơng ch}́p thu}̣n đề nghị đánh 

Phƣớc Long . 

Mặc dù khã năng chi viện cũa qu}n Sài Gòn hạn chế , nhƣng 

lƣ̣c lƣợng cũa chúng ỡ Phƣớc Long khá lớn , Bộ Tƣ lệnh Miền chĩ  
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đạo c{c mặt tr}̣n kê ̃ cả đồng bằng sông Cƣ̃u Long đ}̃y mạnh tiến 

công “chia lƣ̃a”, điều thêm lƣ̣c lƣợng cho tr}̣n quyết định, trong đó 

đƣợc Trung ƣơng cho phép sƣ ̃dụng tăng T54 v| ph{o 130 mm. 

Tƣ̀ ng|y 31-12-1974, bộ binh, đặc công, c{c đơn vị binh chủng kỹ 

thu}̣t qu}n Giải phóng hiêp̣ đồng chặt chẽ, đ}̣p tan tuyến phòng 

thủ vòng ngo|i của qu}n S|i Gòn, diệt chi khu Phƣớc Bìn h v| cao 

điễm B| R{, đ}̣p vơ̂ thế kiềng ba ch}n của Phƣớc Long , chia cắt 

qu}n S|i Gòn trong thị xã, kềm chế c{c s}n bay... Th}ý rõ nguy cơ 

m}́t Phƣớc Long, qu}n S|i Gòn tại chô̂ t}̣p trung lƣ̣c lƣợng chặn con 

đƣờng độc đạo d|nh cho xe tăng tiến vào thị xã, Bộ Tƣ lệnh Qu}n 

đoàn 3 S|i Gòn huy động 80 l}̀n chiếc m{y bay/ng|y cho mặt tr}̣n 

Phƣớc Long, dƣ̣ định đỗ qu}n tăng viện thƣc̣ hiêṇ trong đánh ra, 

ngo|i đánh v|o, liều lĩnh đỗ 200 qu}n biệt kích bằng dù xuống thị xã 

(ng|y 4-1-1975)...; nhƣng t}́t cả đâ muộn. 

Trong khi chiến sƣ ̣Phƣớc Long đang tiêṕ diê̂n, ng|y 2-1-1975 tại 

Dinh Độc L}̣p, Nguyê̂n Văn Thiệu chủ tọa một cuộc họp, có mặt t}́t 

cả tƣớng lĩnh cao c}́p, Thiệu nh}̣n định: Nếu muốn tăng viện  cho 

Phƣớc Long phải l}́y tƣ ̀nơi kh{c, m| ở nhƣ̂ng nơi n|y, tin tình b{o 

cho biết, cộng sản cũng đang chu}̃n bị tiến công v|o năm 1975. Cho 

nên không tăng viện cho Phƣớc Long hay cố gắng l}́y  lại tỉnh n|y 

nƣ̂a vì gi{ của việc n|y qu{ cao vả lại không có qu}n trƣ ̀bị v| m{y 

bay. Tƣớng Cao Văn Viên cho rằng “đ}y l| bƣớc đ}̀u của nguy cơ to 

lớn, cộng sản đang hƣớng tới chinh phục miền Nam ho|n to|n bằng 

qu}n sƣ̣”1. 

Trạm quan s{t ph{o binh qu}n Giải phóng đặt trên đĩnh núi B| 

R{ hiệu chỉnh cho ph{o 130 mm bắn chính x{c, kềm chê ́ c{c trận  

địa ph{o của qu}n S|i Gòn trong thị xã. 8 tiễu đoàn cao xạ ho|n  

to|n khống chê ́b}̀u trời thị xã. 

___________ 

1. Jerrold L. Schecter - Nguyê̂n Tiến Hƣng: Tƣ̀ tòa Bạch ốc đến Dinh Độc 

Lập, Sđd, tr.142. 
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Ng|y 6-1-1975, qu}n Giải phóng mỡ tr}̣n công kích cuối cùng, 

cắm l{ cờ “quyết chiến quyết thắng” trên nóc dinh tỉnh trƣỡng 

Phƣớc Long lúc 10 giờ 30 phút1. Sau khi thanh to{n c{c ổ đề kh{ng còn 

lại, tr}̣n đánh kết thúc lúc 19 giờ ng|y 6-1-1975. 

Phối hợp lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c Miền, qu}n d}n địa phƣơng tiến 

công v| nỗi d}̣y, giải phóng ho|n to|n tỉnh Phƣớc Long. Qu}n 

đoàn 3 S|i Gòn còn lƣ̣c lƣợng lớn nhƣng bị kềm ch}n trên c{c 

hƣớng bắc, t}y bắc, đông bắc S|i Gòn không thê ̃ l|m gì cho Phƣớc 

Long. Nguyê̂n Văn Thiệu ngo|i miệng hò hét “tái chiếm” Phƣớc 

Long, nhƣng không d{m đƣa lƣ̣c lƣợng dƣ ̣bị lên, cũng không còn 

sƣ́c “tái chiếm”. 

Ở mặt trận T}y Ninh , c{c lực lƣợng vũ trang giải phóng ho|n 

th|nh 2/3 mục tiêu kê ́ hoạch đề ra: chiếm căn cƣ ́ truyền tin núi B| 

Đen, diệt cƣ ́điễm xóm Phan... (qu}n S|i Gòn phản ứng với 116 lƣợt 

m{y bay khu trục + 160 lƣợt trƣ̣c thăng vũ trang oanh kích... nhƣng 

không t{i chiếm đƣợc). 

Mặt tr}̣n Ho|i Đức - T{nh Linh: giải phóng ho|n to|n huyện 

T{nh Linh, 4 xã huyện Ho|i Đức. 

Ở vùng ven S|i Gòn: lƣ̣c lƣợng Th|nh đội v| đặc công gơ̂ 84 

đồn, giải phóng ho|n to|n 3 xã, giải phóng cơ bản 4 xã, mỡ rộng v| 

ph{t triển nhiều lõm du kích (ở Đức Hòa , Tam T}n - Bình Ch{nh , 

Bƣng S{u xã, ven lộ 8...). Ở nội đô S|i Gòn, biệt động Thành  

đánh 13 tr}̣n; có thêm nhiều lõm chính trị xu}́t hiện, thế kềm kẹp 

của chính quyền S|i Gòn bị ph{ lỏng. 

Ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long, vùng giải phóng đƣợc mỡ rộng, {p 

s{t c{c trục giao thông kê ̃cả trục chiêń lƣợc, thị tr}́n, thị xã. 

___________ 

1. Diệt 2.000 tên trong thị xã, thu 3.125 súng c{c loại v| hơn 1 vạn viên 

đạn ph{o. Do qu}n S|i Gòn chống trả quyết liệt, tr}̣n đánh phải kéo d|i nhiều 

ng|y, sô ́ thƣơng vong của qu}n Giải phóng cũng r}́t cao (bị thƣơng 764, 

trong đo ́ 390 trọng thƣơng). Có đại đôị bô ̣ binh chỉ còn 5 - 7 tay súng 

(Ho|ng C}̀m: Hồi ký, Sđd, tr. 429). 
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* Đầu năm 1975, tình hình thê ́v| lƣ̣c trên chiến trƣờng đa ̂ph{t 

triễn r}́t thu}̣n lợi: 

Sau 3 th{ng đ}̀u mùa khô 1974-1975, trên to|n chiến trƣờng 

Nam Bộ, Cƣ̣c Nam Trung Bộ, bằng tiến công v| nỗi d}̣y, qu}n d}n B2 

đâ giãi phóng hoàn toàn 1 tỉnh, 1 huyện, 100 xã, giải phóng cơ bản 61 

xã, 759 ấp với 621.700 d}n1, thu 2.201 t}n binh, ph{t triễn 8.456 d}n 

qu}n du kích. 

Cùng với nhƣ̂ng diê̂n biến mới tích cƣ̣c có ý nghĩa chiến lƣợc 

trên chiến trƣờng Nam Bộ, Cƣ̣c Nam Trung Bộ cuối năm 1974 đến 

đ}̀u 1975, nhƣ̂ng chiến dịch tiến công trên chiến trƣờng Khu 5 - Trị 

Thiên đâ đạt nhƣ̂ng thắng lợi có ý nghĩa quan trọng vê ̀ chính trị , 

qu}n sƣ,̣ chủ yếu trên hai hƣớng: 

- Chiêń dịch K711 giải phóng qu}ṇ lỵ Thƣợng Đức v| 4 xã ven 

(13.000 d}n), mỡ rộng vùng giải phóng Quảng Đa,̀ tạo một b|n đạp 

mới, trƣc̣ tiêṕ uy hiêṕ th|nh phố Đa ̀Nă̂ng tƣ ̀hƣớng t}y - nam. 

- Chiến dịch tiến công tuyến phòng ngƣ ̣của Sƣ đoàn 1 bộ binh Sài 

Gòn ở La Sơn - Mỏ T|u (t}y nam th|nh phố Huê)́, đánh thiệt hại  

nặng sƣ đoàn mạnh nh}́t của Qu}n khu 1 S|i Gòn, giải phóng một 

khu vƣ̣c rộng g}̀n 300 km2, tạo b|n đạp tiến công th|nh phố Huế v| 

uy hiếp trục giao thông Huê ́- Đa ̀Nă̂ng. 

Khi Phƣớc Long đƣợc giãi phóng , đợt 1 kế hoạch mùa khô  

1974-1975 của Nam B ộ, Cƣ̣c Nam Trung B ộ mới đi nƣ̃a thời gian , 

nhƣng nhìn toàn cục miền Nam lúc b}́y giờ , thế chiến lƣợc mới có 

tính thời cơ đâ xu}́t hiện , trong đó quyết định nh}́t là sƣ̣ kiện 

Phƣớc Long . 

Phƣớc Long trỡ thành tĩnh đ}̀u tiên đƣợc giãi phóng trong 

cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc . Việc này mỡ ra nhiều mặt  

có ý nghĩa rất lớn , đƣợc đánh giá là “ đòn trinh sát chiến  lƣợc” ,

___________ 

1. Đ{nh 7.666 tr}̣n, loại khỏi vòng chiến 166.052 qu}n S|i Gòn, gơ̂ 

1.803 đồn bót. 
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khẵng định thê ́v| lƣ̣c thƣ̣c sƣ ̣của qu}n đội S|i Gòn không thê ̃giƣ ̂

m| cũng không thê ̃t{i chiếm một tỉnh lỵ bị m}́t v| quan trọng hơn l| 

x{c định điều m| Bộ Chính trị đã khẳng định : Một khi Mŷ “đã ra thì 

việc quay lại không phải dê̂”. 

Sau khi m}́t Phƣớc Long, Mỹ b{o động kh}̃n c}́p Sƣ đoàn 3 

thủy qu}n lục chiến ở Okinawa, dọa ném bom trỡ lại miền Bắc, cho 

t|u s}n bay Enterprise tƣ ̀Philippines v|o biễn miền Nam Việt Nam... 

Nhƣng Ngoại trƣỡng Mỹ Kissinger lại tuyên bố: “Bõ qua sƣ ̣ kiện 

Phƣớc Long, đ}y chƣa phải l| cuộc tiến công ồ ạt của miền  Bắc 

Việt Nam”. 

Hai ng|y sau khi m}́t Phƣớc Long, Đại sƣ ́ Mỹ Martin, tuy r}́t 

tích cƣ̣c tranh đ}́u cho sƣ ̣ viện trợ tối đa của Mỹ để cƣ́u chê ́ độ 

Thiệu, nhƣng th}́y khó cƣơ̂ng lại Quốc hội Mỹ, buộc phải b{o cho 

Thiệu: “Việc yễm trợ bằng m{y bay (của Mỹ) lúc n|y chƣa đƣợc 

phép”1. Phớt lờ lời kêu gọi của Thiệu, ng|y 22-1-1975, Tỗng thống 

Ford tuyên bố: “không có h|nh động n|o kh{c ngo|i việc bỗ sung 

viện trợ cho S|i Gòn; sẽ không can thiệp v|o miền Nam Việt Nam nếu 

xét ra không phù hợp hiến ph{p v| lu}̣t ph{p”2. 

Mỹ không muốn mang tiếng bỏ rơi đồng minh vì nhƣ v}̣y sê  

có ảnh hƣởng đảo ngƣợc lớn về hình ảnh nƣớc Mỹ l| m ột cƣờng 

quốc qu}n sƣ̣ , nên cố thuyết phục Nguyê̂n Văn Thiệu đánh giá 

th}́p vụ m}́t Phƣớc Long . Thƣ́ trƣỡng B ộ Quốc phòng Mŷ trƣ̣c 

tiếp làm việc với Nguyê̂n Văn T hiệu về việc này và B ộ trƣỡng 

Schlesinger tuyên bố trong cu ộc họp báo về việc m}́t Phƣớc Long 

(14-1-1975): “Tình hình ỡ miền Nam Việt Nam b}y giờ cho th}́y 

Bắc Việt Nam không thích tung ra m ột cuộc t}́n công quy mô , 

rộng khắp . C{i m|  họ đang chủ t}m l| l|m suy yếu sự kiểm so{t 

của chế đ ộ Nam Việt Nam trên khắp nƣớc , đặc biệt làm đão l ộn 

chính s{ch bình định đang th|nh công . Do đó , điều mà chúng tôi  

___________ 

1, 2. Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thƣ̣c dân mới..., Sđd, tr. 273. 
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tiên đoán trong vài tháng tới chĩ là m ột số tr}̣n đá nh lớn. Lúc n|y tôi 

không tiên liệu sê có cuộc t}́n công quy mô chính yếu nhƣ năm 1972”. 

Trả lời c}u hỏi của b{o chí: “do đ}u mà ông tin nhƣ v}̣y”, Schlesinger trã 

lời: “Cái mà tôi căn cƣ́ là sƣ̣ cơ động cũa các lƣ̣c lƣợng cũa họ”1. 

Nhƣ̂ng ngƣời tích cƣ̣c v}̣n đ ộng cho sƣ̣ trỡ lại cũa Hoa Kỳ coi  

đ}y l| d}́u hiệu chính quyền Ford đa ̂ ngả vê ̀ phía Quốc hội tƣ́c xu 

hƣớng không can thiệp trỡ lại Việt Nam. 

Nhƣ̂ng viên chƣ́c, tƣớng lĩnh Mỹ đa ̂tƣ̀ng có mặt ở Việt Nam thì 

không chỉ coi sƣ ̣kiện Phƣớc Long l| “đòn trinh s{t chiến lƣợc” cũa  

đối phƣơng m| coi đ}y l| “tiếng chuông b{o trƣớc hồi kết thúc” 

của chê ́độ S|i Gòn. 

Dave Richard Palmer, một đại t{ tƣ̀ng có mặt trong đội qu}n 

viê̂n chinh Mỹ ở Việt Nam thì cho rằng: “Ngƣời ta c|ng tin rằng 

miền Nam Việt Nam sụp đỗ l| t}́t nhiên, sƣ ̣đỗ vơ̂ thƣ̣c tê ́l}̀n đ}̀u tiên 

đa ̂xu}́t hiện với sƣ ̣th}́t thủ Phƣớc Long”2. 

Thƣợng nghị sĩ Mỹ Mike Mansfield (lãnh đạo Đãng D}n chủ ở 

Thƣợng viện) nói lên th{i độ của đa số nh}n d}n v| Quốc hội Mŷ  

lúc b}́y giờ: “Viện trợ thêm có nghĩa l| thêm giết nhau, thêm đánh 

nhau, chuyện n|y phải ch}́m dƣ́t thôi”. 

Đến lúc n|y, Nguyê̂n Văn Thiệu v}̂n cay cú không cam chịu 

th}́t bại, quyết liệt tìm c{ch v}̣n động để không bị Mỹ bỏ rơi v| vẫn 

hy vọng điều đó sẽ đến trong nhƣ̂ng giờ phút quyết định. C{c tƣớng 

lĩnh g}̀n Nguyê̂n Văn Thiệu cũng tin v|o điều n|y. 

___________ 

1. Theo Jerrold L. Schecter - Nguyên̂ Tiêń Hƣng: Tƣ̀ tòa Bạch ốc đến 

Dinh Độc Lập, Sđd. 

Sau khi m}́t Phƣớc Long, Nguyê̂n Văn Thiệu cƣ̃ Nguyê̂n Tiến Hƣng 

(với tƣ c{ch l| Bô ̣trƣỡng, Cô ́v}́n của Thiệu) sang Mỹ để trƣ̣c tiếp b{o c{o 

sƣ̣ kiện nghiêm trọng này , nhƣng “lời cãnh báo bị bõ ngoài tai” ; c}u trã  lời 

của c{c viên chƣ́c Mỹ luôn l|: Không có cuộc t}́n công quy mô lớn  v|o 

năm 1975, một kiễu tƣ̀ chối t{i tăng viện, t{i oanh tạc. 

2. Dave Richard Palmer: Summons of the Trumpet, bản dịch Tiếng kèn gọi 

quân, Nxb. Thông tin lý lu}̣n, H| Nội, 1987, tr.236. 
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Tình hình lúc n|y đang chƣ́ng minh nh}̣n định đúng đắn của Bộ 

Chính trị tại hội nghị, (cuộc họp đợt 1) b|n nhiệm vụ qu}n sƣ̣ hai  

năm 1975-1976: Mỹ đa ̂rút ra thì việc quay lại không phải dê.̂ Dù có 

can thiệp trỡ lại trong chƣ̀ng mƣ̣c nào thì cûng không xoay c huyễn 

đƣợc tình thê.́ C{c thê ́ lƣ̣c x}m lƣợc b|nh trƣớng đều có }m  mƣu 

r}́t nguy hiễm đối với Việt Nam v| Đông Nam [, nhƣng lúc n|y chƣa 

să̂n s|ng. Đ}y l| thời cơ thu}̣n lợi để qu}n d}n miền Nam  mỡ cuộc 

tiến công v| nỗi d}̣y cuối cùng... Nhƣ̂ng ng|y cuối năm  1974, khi 

nghe chỉ huy ở c{c chiến trƣờng miền Nam b{o c{o vê ̀ bƣớc ph{t 

triễn mới của tình hình tƣ ̀ khi bƣớc v|o mùa khô 1974-1975, Bộ 

Chính trị dƣ ̣ kiến thời cơ chiến lƣợc cụ thê ̃ có thễ xu}́t  hiện sớm. 

Do đó, ngo|i kê ́ hoạch cơ bản hai năm 1975-1976, Bộ Chính trị x{c 

định c}̀n chu}̃n bị một kê ́ hoạch să̂n s|ng đón thời cơ, giải phóng 

miền Nam ngay trong năm 1975. 

Ng|y 6-1-1975, tin chiến thắng Phƣớc Long kịp đến hội nghị Bộ 

Chính trị (đợt 2) trƣớc khi bê ́mạc (ng|y 7-1-1975). Kết lu}̣n hội nghị, 

Bí thƣ thƣ ́ nh}́t Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đãng Lê Du}̃n nh}́n  

mạnh yêu c}̀u nắm vƣ̂ng thời cơ chiến lƣợc, ho|n chỉnh kế hoạch  

h|nh động, kh}̃n trƣơng điều động lƣ̣c lƣợng, v}̣t ch}́t bảo đảm cho 

c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang đánh mạnh v| mạnh nh}́t, thắng triệt để, giải 

phóng S|i Gòn. Tuy v}̂n giƣ ̂kê ́hoạch hai năm 1975-1976 với yêu c}̀u 

kh}̃n trƣơng ho|n th|nh công t{c chu}̃n bị mọi mặt  “tạo điều kiện 

chín muồi” để tiến h|nh tỗng công kích, tỗng khỡi nghîa giãi phóng 

miền Nam, Bộ Chính trị lần nữa nhấn mạnh: nếu thời cơ đến vào đầu 

hoặc cuối năm 1975 thì phải nhanh chóng nắm lấy, giải phóng miền Nam 

trong năm 1975. 

* * * 

1. Hiệp định Paris đƣợc ký kết trong lúc tình hình thê ́giới có nhiều biến 

động, nỗi lên là cuộc khủng hoảng dầu lƣ̃a ở Trung Đông đa ̂ ảnh hƣởng  

đến kinh tê ́toàn cầu, nhất là với Mỹ. 

Nƣớc Mŷ , sau hơn 20 năm trƣ̣c tiếp dính líu và sa lầy ỡ Việt Nam , 

đâ rơi vào khũng hoãng : một là , ƣu thế cƣờng quốc đƣ́ng đầu phe tƣ bãn 
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chủ nghĩa giảm sút và có nguy cơ thất thê ́ nghiêm trọng trƣớc Liên Xô, 

Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa; hai là, nội tình nƣớc Mỹ chia rẽ sâu 

sắc ảnh hƣỡng đến sƣ̣ thống nhất quốc gia; ba là, phong trào chống My ̂trên 

thê ́giới phát triễn, nhất là ở các nƣớc thuộc thê ́giới thƣ́ ba, làm Mỹ bị cô 

lập cao độ. Tình hình đo ́ đòi hỏi một sƣ̣ điều chỉnh không thễ  đão ngƣợc 

trong chiến lƣợc toàn cầu cũng nhƣ trong chiến tranh Việt Nam. Chiến 

lƣợc “cân bằng lƣ̣c lƣợng”, tìm sƣ̣ hòa hoãn và câu kết với  Trung Quốc, 

Liên Xô vì lợi ích quốc gia của mô̂i bên, đồng thời tìm giải pháp rút ra khỏi 

chiến tranh Việt Nam là nhƣ̂ng bƣớc đi, tuy rất ngập ngƣ̀ng của Nixon, 

nhƣng là bƣớc đi tất yếu. 

Việc quân Mỹ rút ra khỏi Việt Nam, theo Hiệp định Paris, không có 

nghĩa là Mỹ đa ̂chịu thua trong cuộc chiến tranh này. Nixon vâ̂n hy vọng 

chiến lƣợc “ Việt Nam hóa chiến tranh” với sƣ̣ yễm trợ hỏa lƣ̣c tối đa của 

Mỹ, trong khi Liên Xô, Trung Quốc giảm viện trợ cho Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa (Trung Quốc cắt tất cả viện trợ quân sƣ̣, kinh tê;́ Liên Xô chỉ 

còn viện trợ kinh tê)́, sẽ làm lƣ̣c lƣợng cách mạng ở miền Nam  suy yếu 

dần, không thê ̃ hồi phục... và chiến tranh sẽ đi đến hồi “tàn lụi” với ƣu 

thắng nghiêng vê ̀ chính quyền Sài Gòn. Còn chính quyền Nguyê̂n Văn 

Thiệu thì đặt kê ́hoạch đầy tham vọng, giành lại hầu hết địa bàn và dân cƣ, 

trói tay đối phƣơng bằng pháp lý Hiệp định Paris trong lúc vâ̂n thƣ̣c hiện 

quyết liệt “4 không”, phá hoại Hiệp định Paris. 

2. Hiệp định Paris đúng là một thắng lợi lớn lao của cách mạng Việt 

Nam, mà điều kiện then chốt bu ộc đối phƣơng phãi chấp nhận là quân 

Mỹ và quân “đồng minh” Mỹ phải rút hết , nhƣng quân đội cách mạng 

vâ̂n ỡ lại , đƣ́ng ỡ vị trí đâ già nh đƣợc đầu năm 1973. Lƣ̣c lƣợng hai bên 

nghiêm chĩnh thi hành Hiệp định Paris sê là điều kiện thuận lợi lập lại 

hòa bình ở Việt Nam , tiến tới thống nhất đất nƣớc và đó cûng là thiện chí 

của cách mạng . Nhƣng ngƣợc lại nế u đối phƣơng ngoan cố phá hoại 

Hiệp định Paris thì trong tình thế Mŷ đâ “cút” , sẽ mở ra thời cơ đánh 

cho “ngụy nhào” , theo tƣ tƣỡng chiến lƣợc cũa Chũ tịch Hồ Chí Minh . 

Thắng lợi rất to lớn khi Hiệp định Paris đƣợc ký kế t đâ tạo m ột không khí 

rất hồ hỡi phấn khỡi trong nhân dân cã nƣớc . Tuy nhiên , Hiệp định  
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Paris đâ gây mơ hồ trong một số đồng chí ỡ nhiều cấp khác nhau, kễ cã trong 

lãnh đạo cấp cao của cách mạng. Khi xác định “thắng lợi to lớn kết thúc 

cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc lớn nhất, quyết liệt nhất trong thời đại 

chúng ta”, trong lời văn Chỉ thị 200-CT/TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đãng, Trung ƣơng đa ̂đánh giá quá cao thắng lợi của Hiệp định Paris, tƣ̀ 

đo ́ dâ̂n đến nhƣ̂ng nhận định và chủ trƣơng không đúng  - nhƣ̂ng chủ 

trƣơng “hƣ̂u khuynh” (“go ̀cƣơng vô ̂béo”, “năm cấm chĩ”) thê ̃ hiện trong 

Hội nghị Binh vận toàn Miền ở Trung Nam Bộ. Tuy đa ̂có uốn nắn qua 

Hội nghị Bù Đốp và Chỉ thị 02/CT-73, rồi Chỉ thị 03/CT tháng 3-1973 của 

Trung ƣơng Cục nhƣng việc chấp hành không  triệt để nên cách mạng có tỗn 

hao. Sƣ̣ thiệt hại của Khu V, Trung Nam Bộ, một sô ́ tỉnh Đông Nam Bộ 

trong nhƣ̂ng tháng đầu năm 1973, chủ trƣơng đúng đắn, kịp thời đánh trả 

nhƣ̂ng vi phạm Hiệp định của chính  quyền Sài Gòn ở khu Tây Nam Bộ 

đa ̂ là nhƣ̂ng thƣ̣c tiê̂n sinh động, qua đo ́ đa ̂ khắc phục đƣợc xu hƣớng 

hƣ̂u khuynh, làm cơ sỡ cho Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 5-1973 và 

xác định rõ nét nội dung chĩ  đạo chiến lƣợc cƣ̣c kỳ quan trọng của Nghị 

quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đãng tháng 10-1973 và Nghị 

quyết 12 của Trung ƣơng Cục. 

3. Thƣ̣c tiê̂n chiến trƣờng miền Nam trong nhƣ̂ng tháng đầu năm 

1973 đa ̂ giúp khắc phục nhƣ̂ng biễu hiện hƣ̂u khuynh trong chỉ đạo, 

nhƣng quan trọng hơn chính là chỉ ra phƣơng hƣớng và quyết tâm giành 

toàn thắng của lƣ̣c lƣợng cách mạng trong 2 năm 1975-1976. Tập thê ̃Bộ 

Chính trị, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đãng , Quân ũy Trung ƣơng 

đƣ́ng đầu là Bí thƣ thƣ́ nhất Lê Duẫn đóng vai trò rất quyết định trong 

việc xác định quyết tâm cũa toàn Đãng , toàn quân , toàn dân nỗ lực vƣợt 

bậc đễ tạo thời cơ mới tro ng năm 1974. Trong thời gian này lƣ̣c lƣợng 

cách mạng không phải không gặp những khó khăn lớn , nhƣ việc giãm 

đáng kễ viện trợ cũa Liên Xô , Trung Quốc sau Hiệp định Paris , sƣ̣ tăng 

cƣờng lƣ̣c lƣợng cũa quân đ ội Sài Gòn và thũ đoạ n cũa chính quyền Sài 

Gòn “tràn ngập lãnh thổ” , quyết xoá thế “da beo” , tiêu diệt các căn cƣ́  
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lõm của lƣ̣c lƣợng cách mạng, đẫy lùi quân Giải phóng ra biên giới; chính 

quyền Sài Gòn huy động toàn lƣ̣c quân sƣ̣, cảnh sát, lƣ̣c lƣợng bán vũ 

trang, lƣ̣c lƣợng tình báo, gián điệp, chiêu hồi, chiến tranh tâm lý... để 

giành đất, giành dân. 

Sƣ̣ đánh trả của lƣ̣c lƣợng cách mạng diê̂n ra cƣ̣c kỳ gian khô,̃ nhất là 

trong mùa mƣa 1974, lƣ̣c lƣợng cách mạng phải “rƣớn” lên trên sƣ́c mình 

để tạo thê,́ tạo lƣ̣c, tạo thời cơ mới. 

4. Trong thời gian có ý nghĩa quyết định này một vấn đề hết sƣ́c then 

chốt đƣợc đặt ra: “Nếu ta tiến công mạnh quân đội Sài Gòn thì Mỹ có 

trỡ lại không?”. Trả lời dƣ́t khoát đƣợc câu hỏi này sẽ có tác dụng  rất 

quyết định đến khí thê ́ và mãnh lƣ̣c tiến công của lƣ̣c lƣợng cách  mạng, 

giải quyết trận cuối cùng với chê ́độ Sài Gòn. 

Chiến dịch Phƣớc Long cuối 1974 - đầu 1975 do Trung ƣơng Cục đề ra 

đa ̂đem đến Hội nghị Bộ Chính trị (đợt 2) sƣ̣ xác định đo.́ Thắng lợi Phƣớc 

Long vƣ̀a nhƣ m ột đòn “trinh sát chiến lƣợc” , vƣ̀a nhƣ triệu chƣ́ng  báo 

trƣớc ngày tận cùng của chê ́độ Sài Gòn. Bí thƣ thƣ́ nhất Lê Duẫn khẵng 

định ở Hội nghị Bộ Chính trị ngày 7-1-1973: “My ̂ không thễ trỡ lại!” - 

mà dù có trỡ lại lƣ̣c lƣợng cách mạng cũng đũ sƣ́c đối phó. Và Bộ Chính 

trị hạ quyết tâm “giãi phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975”. 

Thƣ̣c tiê̂n chiến trƣờng qua tƣ̀ng chặng đƣờng khẵng định tầm 

nhìn của B ộ Chỉ huy tối cao B ộ Chính trị và Quân ủy Trung ƣơng : 

“Con đƣờng cách mạng miền Nam là con đƣờng bạo lƣ̣c cách mạng . 

Bất kễ trong tình hình nào , ta cûng phã i nắm vƣ̂ng thời cơ , giƣ̂ vƣ̂ng 

đƣờng lối chiến lƣợc tiến công và chĩ đạo linh hoạt đễ đƣa cách mạng 

miền Nam tiến lên” 1. 

Việc chuẫn bị cho cuộc quyết chiến chiến lƣợc cuối cùng của Bộ Chỉ huy 

tối cao thê ̃hiện rõ nghê ̣thuật và sƣ̣ sáng tạo trong chỉ đạo chiến tranh, vê ̀

tính chất toàn diện, chặt chẽ, nhất là vê ̀thời cơ kết thúc chiến tranh  trong 

thời gian ngắn nhất. 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.34, tr. 232. 
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CHƯƠNG MƯỜI MỘT 

GIẢI PHÓNG SÀI GÒN – GIẢI PHÓNG 

NAM BỘ – KẾT THÚC CUỘC CHIẾN TRANH 

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ 

VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN 

(tƣ̀ ngày 8-1-1975 đến ngày 30-4-1975) 

I. THỜI CƠ LỚN - NGHỊ QUYẾT LỊCH SƢ̃ 

Tiếp theo đợt 1, Bộ Chính trị h ọp đợt 2 tƣ̀ ngày 18-12-1974 đến 

ng|y 8-1-19751
 khi chiến dịch mùa khô 1974-1975 trên chiến trƣờng 

Nam Bộ - Cƣ̣c Nam Trung B ộ (B2) đang tiếp di ễn. Bộ Chính trị x{c 

định rô nhƣ̂ng biểu hiện cũa thời cơ đang xu}́t hiện: 

* Về phía cách mạng: 

Một là, ta đâ giành quyền chủ động trên khắp các chiến trƣờng , trƣ̀ng 

trị c{c cuộc hành qu}n l}́n chiếm cũa địch , gi|nh lại d}n v| những 

vùng bị mất, mỡ rộng vùng giải phóng cũa ta. 

Hai là, ta đâ củng cố và hoàn chỉnh thế chiến lƣợc liên hoàn từ Bắc vào 

Nam, tƣ̀ rƣ̀ng núi Trị - Thiên đến T}y Nguyên, miền Đông Nam Bộ v| 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long. 

Ba là, ta đâ xây dƣ̣ng và tăng cƣờng các binh đoàn chũ lƣ̣c cơ đ ộng ở 

vùng rừng núi ; tập trung đƣợc nguồn dự trữ chiêń lƣợc trên những 

địa b|n quan trọng. 

___________ 

1. Gồm hai đợt: Đợt 1: từ ng|y 30-9 đến ng|y 8-10-1974; Đợt 2: từ 

ng|y 8-12-1974 đến ng|y 8-1-1975. 
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Bốn là , ta đâ cải thiện đƣợc tình hình nông thôn đ ồng bằng, tạo nên 

c{c b|n đạp ở vùng phụ cận thành thị lớn; đăc̣ biệt đối với đồng bằng 

Nam Bộ, ta đã x}y d ựng đƣợc một số đơn vị l ớn qu}n chũ l ực, điêù 

m| trƣớc đ}y chƣa làm đƣợc. 

Năm là , ta đâ phát động đƣợc phong trào đấu tranh chính trị dƣới 

kh}ũ hiệu hòa bình, độc lập, hòa hợp d}n tộc. 

S{u l|, ta tiếp tục tranh thũ thêm đƣợc sƣ̣ đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ 

của các lực lƣợng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới”1. 

Bộ Chính trị cho rằng , về phía địch, với tình hình qu}n sƣ̣ , chính 

trị, kinh tế nhƣ hi ện nay, “Nguyễn Văn Thiệu khó bề đƣ́ng vƣ̂ng” 2, 

“thế cũa địch ngày càng x}́u, lƣ̣c cũa địch ngày càng suy”3. 

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cho rằn g chính quyền Sài Gòn cûng còn 

nhƣ̂ng chỗ mạnh nhất định : qu}n số 700.000 tên, có 13 sƣ đoàn chũ 

lƣ̣c còn nắm đƣợc m ột số vùng nông thôn đông d}n , nhiều cũa; còn 

viện trợ về qu}n sƣ̣ , kinh tế cũa Mŷ tuy có cắt gi ảm, còn cố vấ n Mŷ 

chỉ huy. 

Với nhận định “chƣa bao giờ hai mặt đ}́u tranh qu}n sƣ,̣ chính trị 

có điêù kiện thuận lợi, có khả năng kế t lại thành cao trào tiế n công 

nhƣ hiện nay”, Bộ Chính trị x{c định quyết t}m: “Nhiệm vụ s ắp tới 

của chúng ta l| nắm vững thời cơ lịch sử, mở nhiêù chiến dịch tổng 

hợp liên tiế p, đ{nh những trận quyế t định, kêt́ thúc th ắng lợi cuộc 

kh{ng chiến chống Mŷ, ho|n th|nh c{ch mạng d}n tộc d}n chũ nh}n 

d}n ở miêǹ Nam, tiêń tới thống nh}t́ Tổ quốc”4. 
 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.36, tr. 3. 

2, 3. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.36, tr. 5, 4. Bộ Chính trị chỉ rõ 5 biễu hiện 

của qu}n S|i Gòn: 

1) Từ qu}n chủ lực đến qu}n địa phƣơng đều đang ở thê ́phòng ngự. 

2) Sức kìm kẹp của qu}n địa phƣơng đã giảm, dễ tan rã. 

3) Trình độ hiệp đồng của c{c qu}n binh chủng th}́p v| yếu. 

4) Tinh th}̀n sa sút thêm một bƣớc nghiêm trọng. 

5) Vùng địch tạm chiêḿ bị chia cắt. 

4. Sđd, tr. 6. 
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... “Để thƣ̣c hi ện quyết t}m nói trên , phải ph}́n đ}́u thƣ̣c hi ện 

những nhiệm vụ cụ thể, đạt đƣợc những yêu c}ù sau đ}y: 

Một là, thƣ̣c hiện tiến công và n ổi dậy trên quy mô lớn , tiêu diệt chi 

khu, quận lỵ , đánh bại kế hoạch “ bình định” , gi|nh phần lớn nông 

thôn ỡ đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng Khu V v| Trị -Thiên... 

Hai là , mỡ nhƣ̂ng chiến dịch hợp đ ồng binh chũng của b ộ đội chũ 

lực ta, đ{nh mạnh v|o qu}n chủ l ực ngụy , tiêu diệt nhiề u sinh lực 

địch, loại khõi vòng chiế n đấu nhiề u trung đo|n, sƣ đo|n, bẻ gãy 

xƣơng số ng qu}n ngụy ; bao v}y, tiêu diệt và chiế m lînh các khu 

vực chiế n lƣợc quan trọng, mở rộng hơn nữa vùng gi ải phóng , 

ho|n chỉnh c{c c ăn cứ chiến lƣợc để đẩy mạnh c uộc tiế n công và 

nổi dậy. 

Ba là , kết hợp với đòn tiến công vào qu}n chũ lƣ̣c ngụy và đòn 

đánh phá “bình định” nông thôn , thƣ̣c hi ện bao v}y , uy hiếp các 

th|nh thị lớn , nh}́t là Sài Gòn , phát triển phong trào đấu tranh chính trị  

lên quy mô rộng lớn, đòi hòa bình, hòa hợp d}n tộc. Nếu Mŷ lật Thiệu, 

thì nhanh chóng ph{t đ ộng qu}̀n chúng n ổi dậy, đánh đ ổ ngụy 

quyền, x}y dƣ̣ng chính quyền cách mạng ỡ các c}́p bên dƣới , đ}́u 

tranh lập chính phũ liên hiệp bên trên. 

Bốn là, đẫy mạnh công tác binh v ận kịp với quy mô , cƣờng độ tiêń 

công nổi dậy, nhanh chóng làm tan râ qu}n ngụy khi ta đ{nh mạnh, 

thúc đẩy những cuộc binh biến, ly khai cũa một số đơn vị qu}n ngụy 

ở những nơi có điêù kiện. 

Năm là , phá hủy các cơ sở h ậu cần và phƣơng ti ện chiến tranh cũa 

địch, l|m cho địch mất hẳn nguồn dự trữ; đ{nh mạnh v|o c{c cơ quan 

đầu nâo , triệt phá các đƣờng giao thông cũa địch. Tiêṕ tục hoàn 

chỉnh c{c tuyến giao thông vận tải cũa ta , bảo đảm đủ dự trữ vê ̀vật 

ch}t́, kỹ thuật cho qu}n đội đ{nh liên tục, d|i ng|y. 

Thƣ̣c hiện nhƣ̂ng nhiệm vụ và yêu c}̀u trên đ}y , phải nắm vƣ̂ng 

c{i đích l| tạo ra sức mạnh t ổng hợp , kết hợp qu}n sƣ̣ với chính trị , 

khỡi nghîa với chiến tranh , phối hợp “ba mûi giáp công” , ba vùng 
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chiêń lƣợc, tiêu diệt địch để l|m chủ, l|m chủ để tiêu diệt địch, tiêń 

tới tổng tiế n công và n ổi dậy, thắng địch tại s|o huy ệt quan trọng 

nh}t́ cũa chúng là Sài Gòn, để kết thúc chiêń tranh”1. 

Bộ Chính trị x{c định rõ vị trí đặc bi ệt cũa chiến trƣờng Nam B ộ: 

“Đánh trận cuối cùng này , trƣớc hết là nhi ệm vụ cũa các lƣ̣c lƣợng 

qu}n sự, chính trị trên chiế n trƣờng Nam Bộ, trong đó có l ực lƣợng 

của S|i Gòn - Gia Định, đồng thời là nhi ệm vụ cũa qu}n và d}n c ả 

nƣớc...”2. 

Kế hoạch hoạt đ ộng năm 1975 chỉ ra nhi ệm vụ cũa tƣ̀ng chiến 

trƣờng, đồng thời hƣớng hoạt đ ộng cũa t}́t c ả c{c chiến trƣờng v|o 

c{i đích chung l|  tiến tới tr ận quyết chiến chiến lƣợc tại sào huy ệt 

cuối cùng cũa địch bằng con đƣờng nhanh nh}́t . Trong đó , “Chiến 

trƣờng Nam B ộ có ba nhi ệm vụ quan tr ọng: đánh phá “bình định” ; 

đánh qu}n chũ lƣ̣c ngụy ; v}y ép thành thị . Để đánh phá “bình 

định”, m| tr ọng điểm là ỡ đ ồng bằng sông Cƣ̃u Long , phải sử 

dụng hai đến ba vạn qu}n chũ l ực ở miền Đông Nam Bộ đ{nh 

xuống đồng bằng, kết hợp với những cuộc tiế n công và n ổi dậy 

của l ực lƣợng qu}n sự, chính trị t ại ch ỗ, mở vùng gi ải phóng liên 

ho|n nố i miề n Đông với Khu VIII, Khu IX; đồng thời ép mạnh về  

phía Mỹ Tho , S|i Gòn , nh}́t là Sài Gòn , tạo thế  cho qu}̀ n chúng ở 

đ}y nổi dậy. Để góp phầ n v}y ép Sài Gòn , qu}n chũ l ực ta phải 

tiêu diệt cho đƣợc một bộ phận quan trọng qu}n chũ l ực ngụy ở 

miền Đông. 

... Khi có thời cơ, sẽ cơ động thêm ba sƣ đoàn vào miền Đông . Sử 

dụng hai qu}n đo|n đ{nh chớp nhoáng , diệt m}́ y sƣ đo|n chủ l ực 

ngụy ở đ}y, rồi thọc vào Sài Gòn”3. 

Tuy cho rằng kh ả năng Mŷ trỡ lại không nhiều , Bộ Chính trị vẫn 

đề cao cảnh giác: 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.36, tr. 6-8. 

2, 3. Sđd, tr. 8, 8-9.  
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“C}̀n có kế hoạch chu}̃n bị ỡ miền Nam cûng nhƣ ỡ miền Bắc 

nhằm đối phó v ới việc Mŷ có th ể dùng không qu}n , hải qu}n đ{nh 

ph{ trở lại. Khả năng Mŷ quay lại can thiệp vào chiêń tranh Việt Nam 

không nhiêù. Nhƣng... chúng ta cũng phải đề phòng”1. 

Về yêu c}̀u, phƣơng ch}m, Bộ Chính trị nêu một số nội dung chũ 

yếu: sẽ tùy theo diễn biến chiến đ}́u trên chiến trƣờng mà chĩ đạo, chỉ 

huy, “đánh mạnh nh}́t, b}́t ngờ nh}́t , nhằm tiến tới đích nhanh nh}́t , 

thắng gọn nh}́t và triệt để nh}́t ỡ Sài Gòn” . Kế hoạch năm 1976 sẽ do 

kết quả thƣ̣c hiện kế hoạch năm 1975, nhƣng phải “cố gắng cao nh}́t 

để thắng gọn trong năm 1975”2. Mặt hoạt đ ộng khác cûng r}́t quan 

trọng là “Sƣ̃ dụng khôn khéo vû khí đấu tranh ngoại giao , góp phần 

giƣơng cao ngọn cờ hòa bình , độc lập, hòa hợp d}n t ộc nhằm cô l ập 

bọn tay sai ngoan cố ; l|m s{ng tỏ chính nghĩa của ta , tranh thũ sƣ̣ 

đồng tình, ủng hộ của c{c lực lƣợng c{ch mạng v| nh}n d}n tiến b ộ 

trên thế giới; ngăn chặn }m mƣu v| thủ đoạn can thiệp, ph{ hoại của 

đế quốc Mŷ và bọn phản động quốc tê”́3. 

Tình hình miền Nam đầu năm 1975 x{c minh nhận định đúng 

đắn cũa B ộ Chính trị về thời cơ lịch sử , trong đó n ổi lên sƣ̣ suy yếu 

của chế độ S|i Gòn với những biểu hiện rô nh}́t là tình hình chính trị, 

kinh tế. Đặc biệt ỡ thành thị , chƣa lúc nào chính quyền Sài Gòn gặp 

khó khăn , rối loạn nhƣ hi ện nay. Mỹ rút, viện trợ gi ảm làm cho nền 

kinh tế l ệ thuộc Mŷ bị xáo tr ộn, hỗn loạn , đời sống ngƣời d}n trong 

vùng chúng ki ểm soát điêu đƣ́ng . Sƣ̣ chống đối cũa m ọi t}̀ng lớp 

nh}n d}n đối với chế  độ Nguyễn Văn Thiệu gay gắt hơn bao giờ hết . 

Nội bộ chúng đang x}u xé nhau. C{c phe ph{i, nhƣ̂ng ngƣời c}̀m đ}̀u 

c{c tôn gi{o , kể cả ph{i Thiên chúa cực hữu do Tr}ǹ Hữu Thanh 

đƣńg đầu m}u thuẫn với thê ́lực c}m̀ quyêǹ. 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.36, tr. 9. 

2, 3. Sđd, tr. 10.  
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Nổi lên ba v}́n đề chủ yếu b{o trƣớc sự c{o chung của một chê ́độ 

do Mŷ dựng lên và nuôi dƣỡng: 

Một la,̀ d}́u }́n Phƣớc Long. 

Hai là, sƣ̣ cô l ập về chính trị cũa t ập đoàn đ ộc tài qu}n phi ệt do 

Nguyễn Văn Thiệu c}̀m đ}̀u. 

Ba là, viện trợ Mŷ bị co h ẹp, sƣ̣ suy sụp cũa chúng không cƣỡng 

lại đƣợc1. 

Ba mặt trên có quan h ệ chặt chê, quyết định l ẫn nhau, trƣ̣c tiếp 

t{c động đến cuộc tranh câi ỡ Mŷ giƣ̂a Chính phũ và Quốc hội về v}́n 

đề viện trợ cho chế độ S|i Gòn. 

Nhìn lại t ừ năm 1971, thời đi ểm mà kế hoạch “Vi ệt Nam hóa 

chiến tranh” đâ đạt đến đĩnh cao nhƣng đâ tụt xuống qua các chiến 

dịch qu}n sự thất bại nặng l| c{c chiến dịch “To|n thắng 1971”, “Lam 

Sơn 719”. Tƣ̀ sƣ̣ th ảm bại cũa qu}n chũ lƣ̣ c Sài Gòn ỡ Campuchia , 

L|o năm 1971, đến cuộc tiến công chiến lƣợc cũa qu}n d}n miền Nam 

năm 1972 v| sự kiện Phƣớc Long đ}̀u năm 1975, sự suy sụp cũa qu}n 

S|i Gòn l| nghiêm trọng hơn bao giờ hêt́. 

Sau sƣ̣ ki ện Phƣớc Long , chế đ ộ S|i Gòn đứng trƣớc m ột tình 

trạng ki ệt quệ mới. Cố v}́n kinh tế cũa Nguy ễn Văn Thiệu cho rằng 

“chƣơng trình Mŷ cắt gi ảm viện trợ năm 1975 chỉ còn có th ể nuôi 

đƣợc một miền Nam đâ cắt xén bớt” 2. Chính quyền S|i Gòn v ẫn r}́t 

chủ quan , có ảo tƣỡng qua m ột số nh}n tố “bề ngoài” , tƣ̣ cho là 

còn đủ mạnh đ ể tiếp tục chiến tranh , hoạch định v| thực thi  kế 

hoạch năm 1975 nhƣ đâ thƣ̣c hi ện đƣợc vi ệc hiện đại hóa qu}n đ ội, 

chuyển qu}n chũ lƣ̣c và b ảo an thành nhƣ̂ng đơ n vị lớn v| c ơ 

___________ 

1. Quốc hội Mŷ c ắt hẳn ng}n sách vi ện trợ qu}n sự cho Đông Dƣơng 

trong 6 th{ng còn lại của n ăm tài chính 1974 kết thúc ngày 30-6 (Xem:  

Đại t ƣớng Vô Nguyên Giáp : Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn th ắng, 

Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2000, tr. 107). 

2. Jerrold L.Schecter - Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ố c đến Dinh Độc 

Lập, Sđd, tr. 118. 
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động, tăng đƣợc nhiều đơn vị thu ộc qu}n binh chũng kŷ thu ật, đăc̣ 

biệt là không qu}n ; bên cạnh đó đã duy trì , ph{t triển khá đông lực 

lƣợng phòng vệ d}n sự (4,5 triệu tên, trong đó có 490.000 tên đƣợc vû 

trang)1, v| còn kiểm soát đƣợc những vùng đông d}n trù phú quanh 

đô thị và dọc các trục giao thông... 

Tuy nhiên , khi “nh}n tố Mŷ” không còn nhƣ trƣớc Hi ệp định 

Paris về Vi ệt Nam thì qu}n đ ội Sài Gòn b ộc lộ rõ thực chất của nó . 

Chính tƣớng Cao  Văn Viên, Tổng tham mƣu trƣỡng qu}n đ ội Sài 

Gòn đã thừa nh ận: “Qu}n đội Việt Nam Cộng hòa thƣ̣c ch}́t không 

phải là một thƣ̣c thể độc lập, c|ng không có binh thuyết, không hề có 

chiến lƣợc, vì việc điều khiển t}́t cả c{c hoạt động qu}n sự nằm trong 

tay ngƣời Mŷ” 2. Cùng nói về vi ệc này, chu}̃n tƣớng tƣ l ệnh Sƣ đoàn 

25 Lý Tòng B{ thừa nh ận: “Khi trận đánh trỡ nên gay go , họ (qu}n 

S|i Gòn ) không muốn chiến đ}́u nƣ̂a . Họ muốn dƣ̣a vào Mŷ . Khi 

không có Mŷ , họ bỏ chạy . Đó là cái b ệnh cũa qu}n đ ội Việt Nam 

Cộng hòa mắc phải”3. 

Trong tình thế nhƣ v ậy, Nguyễn Văn Thiệu và tƣớng lînh , sĩ 

quan, viên chƣ́c cao c}́p trong chính quyền Sài Gòn lại tin là Mŷ 

không thể bỏ rơi Nam Vi ệt Nam . Thƣ̣c ra m ột số viê n chƣ́c , tƣớng 

lĩnh cấp cao của Mỹ (trong đó có đại sƣ́ Martin ) vẫn chƣa cam chịu 

th}́t bại ở Nam Việt Nam. Tổng thố ng Gerald Ford (kế vị Nixon) 

___________ 

1. Lịch sử Quân đội nhân dân, Sđd, tr. 191: Cuôí năm 1974 qu}n Sài Gòn 

còn 690.000 qu}n (340.000 qu}n chũ l ực). Mỗi tiểu đo|n qu}n S|i Gòn chỉ 

còn 200 qu}n (biên chế  550); so với năm 1972 chi viện hõa l ực năm 1974 về 

không qu}n chiế n thuật và pháo binh giãm 75%, B.52 giảm 100%. Theo tài 

liệu cũa Ban T ổng kế t chiến tranh B 2: qu}n số  qu}n đội Sài Gòn năm 1974 

còn 976.211 trong đó ở B2 l| 562.000. Sự chênh lệch giữa các số liệu có thể do 

tình hình đ|o rã ngũ của qu}n S|i Gòn t ăng nhanh, nhƣng thống kê cũa B ộ 

Tổng tham mƣu qu}n Sài Gòn không nắm đƣợc. 

2. Cuộc chiến tranh xâm lƣợc..., Sđd, tr. 319. 

3. Ghi chép cũa nhà báo Larry Engelmann trong : Tears before the rain 

(Nƣớc mắt trƣớc cơn mƣa). 
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sau khi nhậm chức, đã nhiều l}̀n cam kế t chính sách cũa Hoa Kỳ là 

trƣớc sau nhƣ một đối với chế độ S|i Gòn. Ford đã xin Quốc hội Mŷ 

cho giữ lại 700 triệu đôla viện trợ (trong số  1 tỷ đôla viện trợ Nam 

Việt Nam mà Nixon đã ký trƣớc khi từ chức); sau khi th}́t thũ Phƣớc 

Long, Ford lại đề xu}t́ viện trợ kh}ñ c}́p bổ sung 300 triệu đôla để 

kéo d|i sự tồn tại cũa chê ́độ S|i Gòn. 

Nghi ngờ về hi ệu quả của vi ệc viện trợ b ổ sung này , Quốc h ội 

Mỹ cử m ột “Phái đoàn hai đ ảng” sang Sài Gòn đ ể nghiên cƣ́u , xem 

xét thực tế . Tr{i với hy v ọng lớn vào cơ h ội n|y, chính quyền S|i 

Gòn đụng ph ải “thái đ ộ khinh bĩ” 1
 của m ột nhóm nh}n v ật quan 

trọng cũa Quốc h ội Mŷ , phản ánh thái đ ộ của phần lớn d}n Mỹ đã 

ch{n chƣờng, vô vọng về cuộc chiến tranh ỡ Việt Nam, đồng thời đâ 

nhận thƣ́c ph}̀n n|o về b ản ch}́t cũa cái chế đ ộ m| họ đâ cƣu mang 

(tuy trong phái đoàn nghị sî Mŷ v ẫn có nhƣ̂ng nh}n v ật thuộc “phe 

chính phủ”). 

Không c}̀n xem xét nhiều về di ễn biến chiến trƣờng và nguy cơ 

đòi hõi vi ệc cƣ́u vớt chế đ ộ S|i Gòn , với thái đ ộ “vƣ̀a là quan tòa 

vƣ̀a là b ồi th}̃m” 2
 “phái đoàn nghị sî Mŷ t ập trung khám phá b ản 

ch}́t áp bƣ́c và tham nhûng cũa chế đ ộ Thiệu”3. Họ đặt thẵng c}u 

hỏi “Tại sao miền Nam Vi ệt Nam vi phạm ngƣng bắn ?”4. Qua khảo 

s{t “chu ồng cọp” Côn Đảo, nh| tù S|i Gòn , tiếp xúc với các nh}n 

vật đối l ập, c{c tù nh}n , kể cả 18 nh| b{o đối l ập bị chính quyền 

S|i Gòn bắt giam ..., lắng nghe ý kiến cũa c ả hai phía , kể cả ý kiế n 

của ph{i đo|n qu}n s ự Chính phủ c {ch mạng l}m th ời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam ở trại Davis , Ph{i đo|n hai đảng Mŷ đã 

chuyển từ ho|i nghi sang nh ận thức s}u sắc có b ằng chứng: chế độ 

m| họ đã cƣu mang là m ột nhóm tham nhûng , {p b ức d}n và b}y 

giờ đang ngoan cố  ph{ hoại Hi ệp định. Lời tố  c{o của m ột nữ tù 

___________ 

1, 2, 3, 4. Jerrold L.Schecter - Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ốc đến Dinh 

Độc Lập, Sđd, tr. 153,155.  
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nh}n 19 tuổi với d}n biểu Mc Closky “họ tra t}ń chúng tôi r}t́ tàn ác”1
 

đã g}y ấn tƣợng s}u trong phái đo|n, đã nói lên nhiều điều và đƣợc 

ghi rô trong bản báo cáo cũa Phái đo|n. 

C|ng về cuối cu ộc chiến tranh càng có nhiều ngƣời Mŷ tiến bộ 

trong đó có nhiề u nh}n vật c}́ p cao trong phái đo|n hai vi ện, hai 

đảng Mŷ đến Sài Gòn đầu năm 1975, đã đóng góp v|o cuộc đấu tranh 

ch}ḿ dứt cƣu mang một chế độ t|n {c  m| Mỹ đã dựng lên và nuôi 

dƣỡng bao nhiêu năm, góp phầ n vào vi ệc sớm kế t thúc cu ộc chiến 

tranh phi nh}n, phi nghîa, v| phi ph{p của Mỹ ở Việt Nam. 

Đối với chính quyền , qu}n đội Sài Gòn , dù v ẫn hy vọng Mŷ 

sẽ tr ở lại v|o gi ờ phút quyế t định, ít ra cũng b ằng sự can thiệp 

của  không qu}n, hải qu}n... nhƣng t}m lý hoang mang th}́ t bại 

ng|y c|ng lan r ộng. Theo đại s ứ Mỹ tại S|i Gòn Martin , ngay vào 

thời điểm Nixon từ chức, “ngƣời Nam Việt Nam đã nghiên c ứu 

khả năng thực tế , phải cắt những vùng không có l ợi về  qu}n sự, 

kinh tế  nhƣ Qu}n khu 1 v| Qu}n khu 2 để tập trung toàn b ộ sức 

lực bảo vệ đồng bằng thiế t yếu phía nam theo m ột tuyế n chạy dài 

từ Nha Trang đến T}y Ninh”2. C{c sĩ quan c ấp cao Sài Gòn l ập 

luận: “Chính phũ Vi ệt Nam không thể bảo vệ to|n b ộ lãnh th ổ 

hiện tại v ới những cơ sở vật ch}́ t, qu}n sự có trong tay ho ặc trông 

th}́y lúc đó”3. Chính quyề n Sài Gòn đã b ắt đầu nói về  chiến lƣợc 

“triển khai lại” , “nhẹ đằng đầu, nặng đằng đáy”, tức là “rút ng ắn, xén 

bớt”... V| sau s ự kiện Phƣớc Long, phƣơng án “mỗi chiế n lƣợc cho 

mỗi mức viện trợ” trở nên thúc bách h ơn. Th{ng 1-1975 Bộ Tổng 

tham mƣu Sài Gòn l ập Ũy ban nghiên c ứu về  một phƣơng án rút 

lui chiế n lƣợc: “Nếu phải rút lui chiế n lƣợc thì chủ động rút c ả cao 

nguyên - Qu}n khu 2 - Qu}n khu 1 về giƣ̂ Qu}n khu 3, Qu}n khu 4 

___________ 

1. Jerrold L.Schecter - Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ố c đến Dinh Độc 

Lập, Sđd, tr. 153, 155. 

2, 3. Viện Lịch s ử Qu}n sự - Bộ Quôć phòng : “Đại s ứ Martin “hầu 

kiện””, tạp chí Lịch sử quân sự, th{ng 4-1988 (sô ́28). 
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trƣớc khi có cuộc tiêń công cũa cộng sản”1. Chính quyền Sài Gòn thay 

cụm từ “rút lui chiêń lƣợc” bằng cụm t ừ “di tản chiến thuật”, đồng 

thời vẫn còn hy v ọng vào viện trợ Mỹ, nên trƣớc mắt chƣa đi vào tổ 

chức thực hiện. Đ{nh gi{ , nhận thức về  đối phƣơng, cuộc họp giữa 

Nguyễn Văn Thiệu và các t ƣ lệnh qu}n đo|n ng|y 9 v| 10-2-1975 

thừa nhận sự ph{t triển thế v| lực cũa qu}n Gi ải phóng, nhƣng vẫn 

giữ những nhận định trong hội nghị tháng 10-1974, cho rằng sắp tới 

“nhiêù khả năng cộng sản sê duy trì cu ộc chiến với cƣờng độ “tiệm 

tiêń””, có thể ph{t triển rộng chiến dịch Xu}n - Hè v|o th{ng 3-1975, 

cao điểm sê nh ằm vào tháng 5, th{ng 6-1975 với mục tiêu đ{nh ph{ 

bình định, gi|nh d}n; cƣờng độ sẽ mạnh hơn năm 1973-1974, nhƣng 

chƣa lớn nhƣ những năm 1968, 1972. Nêú có hoạt động quy mô lớn 

đối phƣơng “cûng phải chờ đến cuối 1975 đầu 1976 mới có điêù kiện 

v| lúc đó hƣớng chũ yế u cũa h ọ l| miền Đông Nam Ph}̀ n và tr ọng 

điểm là vùng T}y Ninh”.  

Tƣ̀ nhƣ̂ng nhận định, đánh giá trên , sƣ̣ bố trí thế phòng thủ của 

qu}n Sài Gòn trên chiến trƣờng miền Nam v ẫn theo kiểu cû “nặng 

hai đ}̀u” Qu}n khu 1 (Trị Thiên , Quảng Đà ) v| Qu}n khu 3 (Đông 

Nam Bộ)2, mặt khác chính quyền Sài Gòn cûng sớm nh ận th}́y vị trí 

hiểm yếu cũa địa bàn T}y Nguyên trong đó đặc biệt coi trọng Gia Lai, 

Kon Tum nên tăng cƣờng phòng thũ hƣớng này , tập trung ỡ đ}y 

ph}̀n lớn lƣ̣c lƣợng cũa Qu}n đoàn 2. 

___________ 

1. Tham gia thão lu ận tại B ộ Tổng tham mƣu qu}n Sài Gòn có T ổng 

thôńg Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tƣớng Tr}̀ n Thiện Khiêm, Tổng Tham mƣu 

trƣởng Cao Văn Viên, Tổng Cục tr ƣởng tiế p vận Đồng Văn Khuyên. Nội 

dung phƣơng án: nếu đƣợc viện trợ 1,5 tỷ đôla thì có thể giữ cả 4 qu}n khu; 

nếu giảm còn 700 triệu thì chĩ có th ể giữ Qu}n khu 3, Qu}n khu 4 (Nam Bộ) 

v| với điêù kiện phãi có yểm trợ không qu}n, hải qu}n Mỹ. 

2. Trên chiế n trƣờng B 2 lúc n|y qu}n S|i Gòn không còn qu}n dù v| 

thủy qu}n lục chiế n; c{c liên đo|n biệt động qu}n làm l ực lƣợng dự bị 

chung, kết hợp với Liên đo|n biệt cách dù 81, c{c Sƣ đo|n bộ binh 5, 18, 25, 

7, 21. 
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Sƣ̣ sa sút tinh th}̀n cũa qu}n đội Sài Gòn phát triển song song với 

tình hình rối ren về chính trị - xã hội miền Nam dẫn đến sƣ̣ cô lập cao 

độ của tập đoàn qu}n phi ệt hiếu chiến ỡ Sài Gòn . Trong chính giới 

S|i Gòn , Nguyễn Văn Thiệu trỡ thành nguyên nh}n nhƣ̂ng th ảm bại 

của chế độ S|i Gòn. 

Ng|y 25-1-1975, 18 đoàn thể thuộc nhiêù khuynh hƣớng chính trị 

cùng ký chung m ột bản kiế n nghị đòi Mỹ chấ m dứt viện trợ cho 

Nguyễn Văn Thiệu, đòi Thiệu từ chức. Một tu}̀n sau, ng|y 1-2-1975, 

23 tổ chức tiến bộ công bố  chung một bản cáo trạng tố  c{o “Thiệu là 

sản phẫm của chiến tranh, còn Thiệu là còn chiến tranh, Thiệu bán đƣ́ng Tổ 

quôć cho Mŷ”. 

Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục đàn áp phong trào chống đối bằng 

mọi thũ đoạn phát xít . Nhƣ̂ng trận xô xát giƣ̂a các t}̀ng lớp nh}n d}n 

với m ật vụ , cảnh sá t Sài Gòn trong các cu ộc biểu tình x ảy ra hàng 

ng|y trên đƣờng phố. 

Ng|y 4-2-1975, giới ký gi ả tổ chƣ́c mít tinh mƣ̀ng xu}n ]́t Mâo 

tại rạp chiếu bóng Khải Hoàn. Đêm trƣớc đó, mặc dù bị công an , mật 

vụ đồng loạt khám xét nhà , bắt giƣ̂ m ột số ký gi ả v| đóng cửa m ột 

loạt tờ b{o đối l ập, nhƣng cuộc mít tinh v ẫn đƣợc tiến hành . Lễ đài 

mƣ̀ng xu}n trỡ thành di ễn đàn tố cáo chế đ ộ ph{t xít độc tài cũa 

Nguyễn Văn Thiệu, lên án vi ệc khũng bố , bắt ký gi ả, sinh viên và 

đóng cửa các báo. 

Để chu}̃n bị cho cuộc tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn , Th|nh ủy 

quyết định l}́y ngày 15-2-1975 tiến hành m ột cuộc diễn tập toàn 

th|nh (với kh}̃u hiệu ban đ}̀u là đòi th ả 18 ký giả bị bắt), có sức thu 

hút những nh}n vật chống Nguyễn Văn Thiệu gồm các giới hòa nhập 

với phong trào cũa qu}̀n chúng cách mạng. 

S{ng ng|y 15-2, khi các cuộc biểu tình n ổ ra, chợ C}̀u Muối tràn 

ngập truyền đơn , chính quyền S|i Gòn ho|n to|n bị bất ngờ , không 

kịp bố trí c ảnh sát dâ chiến đ ể đàn áp . Ở chợ Cầu Muối , cảnh sát 

chìm, cảnh sát n ổi cũa qu ận 2 phải giật mía cũa nhƣ̂ng ngƣời ng ồi 

b{n ở chợ để đánh nhau với nhƣ̂ng ngƣời biểu tình. 
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Một d}n biểu đối lập nhận xét: “Nguyễn Văn Thiệu đƣợc trang bị 

tận răng mà nay phải dùng mía để đ{nh nhau với d}n chúng, coi nhƣ 

nó đã bị tƣớc hêt́ vû khí...”. 

II- MỠ ĐẦU TỖNG TIẾN CÔNG - NỖI DẬY XUÂN 1975: 

TRẬN BUÔN MA THU ỘT, GIẢI PHÓNG TÂY NGUYÊN , GIẢI 

PHÓNG TRUNG BỘ VÀ NAM TRUNG BỘ 

Ch}́p hành nghị quyết cũa Hội nghị Bộ Chính trị trong phiên họp 

ng|y 8-1-1975, Thƣờng trƣ̣c Qu}n ũy Trung ƣơng h ọp bàn nhiệm vụ 

mùa xu}n 1975, thƣ̣c hiện bƣớc 2 kế hoạch chiến lƣợc , nhằm hƣớng 

tiến công chũ yếu s ắp tới của b ộ đội chũ lƣ̣c sê là nam T}y Nguyên , 

tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lƣ̣c địch , giải phóng các tĩnh 

Đắc Lắc, Phú Bổn, Quảng Đƣ́c; mục tiêu then chốt l| thị xã Buôn Ma 

Thuột. Có thời cơ sẽ ph{t tri ển giải phóng Pleiku, Kon Tum hoặc tiến 

công xuống Phú Yên , Kh{nh Hòa. C{c hƣớng phối hợp : Đông Nam 

Bộ, Khu 5, Trị Thiên. Đồng bằng sông Cƣ̃u Long tiếp tục phá bình 

định, mỡ rộng vùng giải phóng. 

Đại tƣớng Văn Tiến Dûng , Ủy viên B ộ Chính trị , Tổng Tham 

mƣu trƣỡng đƣợc cƣ̃ vào chiến trƣờng T}y Nguyên thay mặt B ộ 

Chính trị, Qu}n ũy Trung ƣơng và B ộ Tổng tƣ lệnh chĩ huy tại ch ỗ 

thƣ̣c hiện ý định cũa B ộ Chính trị Qu}n ủy Trung ƣơng : đánh Buôn 

Ma Thuột, giải phóng T}y Nguyên . Bộ Chỉ huy chiến dịch T}y 

Nguyên đƣợc thành l ập (Tƣ lệnh: Trung tƣớng Hoàng Minh Thảo, 

Chính ủy: Đại t{ Đặng Vû Hiệp). 

1. Giải phóng Tây Nguyên 

Với ý định đánh chiếm thị xâ Buôn Ma Thu ột, giải phóng T}y 

Nguyên bằng sƣ́c mạnh tiến công hi ệp đồng binh chũng , Bộ Tổng 

tham mƣu huy động vào chiến dịch này 4 sƣ đoàn và 4 trung đoàn 

bộ binh, 10 trung đo|n binh chủng, nhiêù đơn vị hậu c}ǹ, vận tải. Lực 

lƣợng Qu}n khu 5 phối hợp có Sƣ đo|n 3 v| qu}n d}n địa phƣơng. 
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Phía qu}n S|i Gòn, đ}̀u năm 1975, bố trí chiến lƣợc ỡ Qu}n khu 2 

v| T}y Nguyên không thay đổi1. Khi qu}n Sài Gòn phát hi ện các s ƣ 

đo|n chủ l ực cũa đối phƣơng từ phía Bắc chuyển vào , chúng ph{n 

đo{n sẽ có chiến dịch lớn với trọng điểm là chiêń trƣờng T}y Nguyên, 

c{c nơi khác là chiế n trƣờng phối hợp, nhƣng cho rằng, hƣớng tiến 

công chũ yế u cũa chiế n dịch T}y Nguyên sê là Pleiku , Kon Tum, 

hƣớng hỗ trợ l| Buôn Ma Thu ột, Gia Nghîa . Cuối tháng 2-1975, 

chúng t ăng cƣờng cho T}y Nguyên một liên đo|n bi ệt động qu}n, 

đồng thời dự kiêń thành lập hai khối cơ động chiến lƣợc quy mô c}́p 

sƣ đo|n với ba trọng điểm: Đ| Nẵng, S|i Gòn, T}y Nguyên2. 

Để tạo điều ki ện đánh Buôn Ma Thu ột, qu}n Giải phóng cắt các 

đƣờng 19, 21, thƣ̣c hiện chia cắt T}y Nguyên và đ ồng bằng Khu 5, tổ 

chƣ́c nghi binh ỡ Pleiku - Kon Tum. 

Sau khi đánh chiếm Thu}̀n M ẫn (ng|y 5-3), cắt đƣờng 14, 

chiếm Đƣ́c L ập, Núi Lửa (ng|y 9-3), qu}n Giải phóng t ập trung 

tiến công thị xâ B uôn Ma Thuột ngày 10-3-1975. Qu}n Sài Gòn bị 

b}́t ngờ c ả về chiến lƣợc l ẫn chiến dịch 3, điều lƣ̣c lƣợng (2 trung 

đoàn và 1 tiểu đoàn ) phản kích “tƣ̃ thũ Buôn Ma Thu ột bằng m ọi 

gi{” (lệnh cũa Nguy ễn Văn Thiệu) nhƣng th}́ t bại . Qu}n Giải 

___________ 

1. 2 Sƣ đo|n bộ binh, 7 liên đo|n biệt động qu}n, 86 tiểu đo|n bảo an , 5 

thiêt́ đo|n v| 12 chi đội thiết giáp , 13 tiểu đo|n v| 8 đại đội pháo binh (376 

kh}̃u), 16 phi đo|n không qu}n (487 m{y bay c{c loại). 

2. Lực lƣợng đƣợc bố  trí nhƣ sau: Sƣ đo|n dù ở Đ| Nẵng, 3 liên đo|n 

biệt động qu}n ở S|i Gòn; liên đo|n 4 biệt động qu}n, lực lƣợng trù bị  Bộ 

Tổng tham mƣu đƣợc tăng cƣờng cho T}y Nguyên. 

3. Jerrold L.Schecter - Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ố c đến Dinh Độc 

Lập, Sđd, tr. 166, 167: Trung tƣớng tƣ lệnh vùng II Phạm V ăn Phú đã đƣợc 

Bộ Tổng tham mƣu Sài Gòn (JGS) v| nh}n viên t ình b{o riêng cho hay tr ƣớc 

cuộc t}́n công lớn cũa c ộng sãn , nhƣng Phú cho r ằng đó l| tin đồn, l| mƣu 

kế của c ộng sãn hòng đ{nh lạc h ƣớng việc phòng thũ Pleiku (nơi Phú đặt 

Tổng hành dinh ), to|n b ộ Sƣ đo|n 23 triển khai ở Pleiku, còn Buôn Ma 

Thuột giao cho biệt động qu}n, qu}n địa phƣơng. 
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phóng chiếm thị xâ, tiểu khu Buôn Ma Thuột, tiêu diệt, bắt sống toàn 

bộ qu}n địch, ho|n th|nh trận then chố t quyết định của chiến dịch T}y 

Nguyên, “điểm trúng huy ệt” l|m cho đối phƣơng choáng váng , rối 

loạn sự chỉ đạo chiến lƣợc và đảo lộn thê ́phòng thủ của chúng ở T}y 

Nguyên. Một cục diện mới mở ra. 

Phối hợp tr ận then chốt quyết định cũa chiến dịch T}y Nguyên , 

qu}n Giải phóng ỡ các chiến trƣờng bắc T}y Nguyên , Trị Thiên, Khu 

5, Đông Nam Bộ, Khu 6 tiến h|nh chiến dịch địa phƣơng tạo thế chia 

cắt, kềm giƣ̂, ph}n tán Qu}n đoàn 2, Qu}n đoàn 1, Qu}n đoàn 3 S|i 

Gòn, l|m cho chúng mất kh ả năng phản kích trên b ộ để “tái chiếm” 

Buôn Ma Thuột. Qu}n Sài Gòn bu ộc phải huy động lƣ̣c lƣợng quy 

mô c}́p sƣ đoàn đ ể phản kích Tiên Phƣớc (Khu 5), D}̀u Tiếng (Đông 

Nam Bộ) nhƣng đều bị đ}̃y lùi. 

Ng|y 11-3, Bộ Chính trị nhận định: “Thắng lợi ỡ Buôn Ma Thuột, 

trên đƣờng 19 v| c{c hƣớng kh{c chứng tỏ đã có kh ả năng giành 

thắng lợi to lớn với nhịp độ nhanh hơn trƣớc”. 

Tại S|i Gòn , khi m}́t Buôn Ma Thu ột, Tổng thống Nguy ễn Văn 

Thiệu triệu tập cuộc họp kh}̃n c}́p (có mặt Thủ tƣớng Trần Thi ện 

Khiêm, đại tƣớng Cao Văn Viên , trung tƣớng Đ ồng Văn Khuyên ), 

vƣ̀a bàn vi ệc “triển khai lại” lƣ̣c lƣợng theo phƣơng án “đ}̀u bé đít 

to” – đâ đƣợc dƣ̣ kiến tƣ̀ khi Mŷ gi ảm viện trợ năm 1974 (tƣ́c “nhẹ 

đằng đ}̀u , nặng đằng đáy” thay cho “nặng hai đ}̀u” ), nhƣng lại cố  

“tái chiêḿ” Buôn Ma Thuột1. 

Nhƣng chính quyền  S|i Gòn v| c ả Bộ Tổng tham mƣu Sài Gòn 

không lƣờng n ổi cả hai việc đều hết sƣ́c nguy hi ểm: rút lực lƣợng 

khỏi Kon Tum , Pleiku ra hƣớng Tuy Hòa đ ể củng cố thì xa trên 100 

c}y số  m| không có đƣờng (vì đối phƣơng đã chiế m hế t), phải

___________ 

1. Cuộc họp nói trên đƣa ra ba lý do: 1. Buôn Ma Thuột là trung t}m cũa 

tuyến đƣờng ngắn nh}́t nối liền Bắc - Nam, chi phối các vùng xung quanh , 

kiểm soát đƣờng sang Lào và ra b iển; 2. Dùng S ƣ đo|n 23 “tiêu diệt” Sƣ 

đo|n 320 Bắc Việt; 3. Cứu các Sƣ đo|n 6, 22, 23, trong đó có những binh lính 

“tinh nhuệ” cũa qu}n Sài Gòn . Muốn vậy trƣớc mắt phãi “cho h ọ ra khõi 

vùng hoang vắng nguy hiểm” ở cao nguyên để củng cô ́lực lƣợng. 
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xuyên rừng núi; nêú đƣa lực lƣợng tái chiếm Buôn Ma Thuột thì chĩ 

có đƣờng không. 

Bộ Chỉ huy qu}n Gi ải phóng th}́y vi ệc qu}n Sài Gòn ph ản kích 

t{i chiếm Buôn Ma Thu ột là cơ h ội tiêu diệt chúng ngoài công sƣ̣ , 

nhanh chóng chuy ển sang tình huống đ{nh ph ản kích , tập trung 

đánh địch đổ bộ đƣờng không (13-3-1975), đồng thời phát huy mạnh 

mẽ hỏa lực ph{o binh, xe tăng hỗ trợ bộ binh bám đánh địch mặt đ}́t, 

đánh bại hoàn toàn cu ộc phản kích “tái chiếm” Buôn Ma Thu ột, xóa 

sổ Sƣ đoàn bộ binh 23 S|i Gòn, ho|n th|nh trận then chốt thƣ́ hai , đ}̃y 

nhanh tốc đ ộ ph{t tri ển cũa chiến dịch , đ}̃y qu}n Sài Gòn ỡ T}y 

Nguyên đến nguy cơ tan vơ̂ , mỡ đ}̀u bƣớc suy sụp không cƣ́u vân 

nổi cũa chúng. 

Th}́t bại trong cuộc “tái chiếm” Buôn Ma Thu ột, chính quyền S|i 

Gòn bu ộc phải giỡ lại phƣơng án “di t ản chiến thu ật” đâ b ảo lƣu 

trƣớc đ}y , quyết định rút bõ T}y Nguyên theo đƣờng số 7 để bảo 

to|n lực lƣợng v| giữ miền duyên h ải Trung Bộ (ng|y 14-3-1975) 

đồng thời thực hiện chũ trƣơng cũa đại sứ Mỹ Martin1; qu}n Sài Gòn 

thực hành “nhanh , b}t́ ngờ” lệnh rút qu}n , nhƣng Bộ Chỉ huy chiế n 

dịch qu}n Giải phóng có sự chỉ đạo trực tiêṕ từ Bộ Chính trị v| Qu}n 

ủy Trung ƣơng, đã dự kiêń trƣớc các tình huố ng phức tạp, nên điêù 

động lực lƣợng, xử lý kịp th ời, truy kích quyế t liệt. Cuộc “di tản 

chiêń thuật” cũa Qu}n đo|n 2 S|i Gòn tr ở th|nh cuộc tháo chạy tán 

loạn, m{y bay của qu}n S|i Gòn ném bom cả lên đầu qu}n Sài Gòn2... 

___________ 

1. Ng|y 14-3-1975, Martin gửi thƣ cho Thiệu: trong vài tu}̀n tới phãi mở 

một cuộc tiến công trên hƣớng Qu}n khu 3 (T}y Ninh) gi|nh một thắng lợi 

chính trị để tranh thũ d ƣ luận và vi ện trợ Mỹ (Xem: Cuộc chiế n tranh xâm 

lƣợc..., Sđd, tr. 275). 

2. Theo Jerrold L.Schecter - Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ốc đến Dinh 

Độc Lập, Sđd, tr. 178: Cuộc triển khai này tr ở th|nh cuộc tháo chạy tán loạn 

v| l| một th}́t bại thãm hại . To|n bộ qu}n Sài Gòn gồm 7 trung đo|n bộ binh 
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Qua cuộc truy kích th}̀n tốc 8 ng|y (tƣ̀ 17 đến 24-3), qu}n Giải 

phóng tiêu diệt toàn bộ c{nh qu}n của Qu}n đo|n 2 S|i Gòn rút khỏi 

T}y Nguyên, diệt và bắt sống trên 8.000 tên, ho|n th|nh trận then chốt 

thứ ba. 

Ng|y 25-3-1975, to|n b ộ T}y Nguyên sạch bóng qu}n Sài Gòn . 

Cục diện mới đâ mỡ. Thời cơ lớn đâ đến. 

2. Giải phóng Trị Thiên - Huê,́ Quảng Ngâi, Quảng Tín, Quảng 

Nam, Đà Nă̂ng 

 

Tiếp theo thắng lợi cũa cu ộc tiến công chiến lƣợc giải phóng T}y 

Nguyên, qu}n Giải phóng và các lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ bắt đ}̀u t ổng tiến 

công chiến lƣợc trên hai khu vƣ̣c Trị Thiên - Huế và Quảng Nam - Đà 

Nă̂ng, trong đó mục tiêu chũ yếu là Huế , Đà Nă̂ng , nhằm tiêu di ệt 

to|n b ộ Qu}n đoàn 1 - Qu}n khu 1 S|i Gòn , giải phóng các tĩnh 

Quảng Nam, Quảng Tín , Quảng Ngâi , tạo điều ki ện thuận lợi cho 

trận quyêt́ chiêń chiêń lƣợc cuối cùng tại Sài Gòn. 

Trƣớc thế tiến công cũa qu}n Gi ải phóng , Tổng thống Nguy ễn 

Văn Thiệu chủ trƣơng co cụm chiến lƣợc , lệnh cho Qu}n khu 1 thƣ̣c 

h|nh t{c chiến trì hoãn về cố thủ Đ| Nẵng bằng 2 giai đoạn 1, đồng 

thời cho rút bõ Huế, Quảng Tín, Quảng Ngâi về giƣ̂ tƣ̀ bắc Bình Định 

trỡ vào, nối liền với Qu}n khu 3. 

Trƣớc nguy cơ bị chia cắt chiến lƣợc đâ quá rô ràng, to|n bộ qu}n 

S|i Gòn ở Quảng Trị rút về giƣ̂ tuyến Mŷ Chánh (bắc Huế) (ng|y 18-

3). Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu điều sƣ đoàn thũy qu}n lục chiến 

tƣ̀ Sài Gòn ra tăng cƣờng c ho Đà Nă̂ng , thay cho sƣ đo|n dù t ừ Đ| 

____________ 

 

v| m ột lữ đo|n thiế t giáp rút khõi Kon Tum và Pleiku , bị tiêu di ệt chĩ còn 

những toán lính nhõ. 

1. Giai đoạn 1: rút Sƣ đo|n 1, Sƣ đo|n 3 bộ binh, Sƣ đo|n thủy qu}n lục 

chiêń về Đ| Nẵng. 

Giai đoạn 2: rút S ƣ đo|n 2 bộ binh về  Đ| N ẵng. Sau khi hoàn t}́ t kế  

hoạch, Sƣ đo|n thủy qu}n lục chiến sê đƣợc trã về S|i Gòn. 
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Nẵng về S|i Gòn để sẵn sàng c ơ động. Thê ́phòng thủ ở vùng đồng 

bằng Qu}n khu 1, Qu}n khu 2 trở nên quá mõng. Huê,́ Đ| Nẵng, Tam 

Kỳ, Quảng Ngâi bị uy hiêṕ mạnh. 
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Trong lúc đó ỡ Nam B ộ qu}n S|i Gòn bị căng kéo trên nhiều mặt 

trận: mặt trận Đông Nam Bộ (tập trung trên các trục đƣờng 1, 13, 20), 

mặt trận ven bắc Sài Gòn , mặt trận đồng bằng sông Cửu Long. Tình 

trạng rối loạn phát triển trong qu}n đội Sài Gòn1. 

Nhƣ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn (tƣ̀ ngày 9 đến ng|y 24-3) 

cục di ện chiế n trƣờng đã thay đổi lớn: quân Sài Gòn t ừ trạng thái 

“phòng thũ diện địa”2 chuyển sang “co cụm chiêń lƣợc” và rút lui. 

Ng|y 18-3-1975, Bộ Chính trị nh ận định : “Thắng lợi to lớn có ý 

nghĩa chiến lƣợc của ta đánh dấu m ột bƣớc rất mới trong cục di ện chung, 

một bƣớc suy sụp mới cũa Mŷ -ngụy. Địch đang thƣ̣c hi ện co cụm chiến 

lƣợc, có thể co cụm ỡ Đà Nă̂ng và Cam Ranh ...”. Hội nghị B ộ Chính trị 

(ng|y 25-3) hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn Sài Gòn và miền Nam 

trước mùa mưa 1975. 

Nhiệm vụ trƣớc mắt là nhanh chóng tiêu di ệt Qu}n đoàn 1 

(không cho chúng rút về Sài Gòn ), giải phóng Huế , Đà Nă̂ng và 

c{c tỉnh Trung  Bộ. Qu}n ũy Trung ƣơng phán đoán , sau khi bõ 

Quảng Trị , qu}n Sài Gòn có th ể bỏ c ả Thƣ̀a Thiên Huế 3, chỉ thị 

___________ 

1. Lúc n|y qu}n S|i Gòn chỉ còn 12 sƣ đo|n, 8 liên đo|n, 58 tiểu đo|n 

ph{o, 18 thiêt́ đo|n. 

2. Phòng thủ diện địa: chỉ trạng th{i qu}n S|i Gòn bố  trí phòng thủ khu 

vực đƣợc quy định (vùng chiến thuật). 

3. Theo Jerrold L.Schecter - Nguyễn Tiế n Hƣng: Từ tòa Bạch ố c đến 

Dinh Độc Lập, Sđd, tr.179, 190: Ng|y 13-3-1975, Nguyễn Văn Thiệu cho gọi 

Trung tƣớng Tƣ lệnh vùng I Ngô Quang Tr ƣởng về  S|i Gòn b|n “chiế n 

lƣợc mới”, nói về  kế hoạch “bố  trí lại” , “bõ mặc Huế , rút quân về  vùng duyên 

hải Đà Nẵng” nhƣng chƣa chính th ức ra lệnh. Cũng chính v|o ng|y đó, ở 

Washington hai viện Mŷ th ực hiện “cuộc bõ phiế u phãn đối viện trợ thêm 

về qu}n sự nhƣ một cú đá vào ch ỗ hiểm, đau đớn cực kỳ” . Cay cú về  một cố 

đô nguy nga, biểu tƣợng quyề n lực cũa vùng Trung B ộ, phải đƣợc “giữ 

bằng mọi giá”, Ngô Quang Trƣởng ng}́m ng}̀m vạch kế  hoạch “ba vùng cố  

thủ” riêng ...; nhƣng trƣớc sức tiến công “nhƣ chẻ tre” của đối phƣơng, Cao 

Văn Viên thông báo cho Ngô Quang Tr ƣởng: “lệnh tổng thố ng” không cố  

thủ Huế . 
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c{c đơn vị ph ải hành động khâñ trƣơng, táo bạo, kiên quyết thực hiện 

chia cắt, phối hợp giữa lực lƣợng các trung đo|n, tiểu đo|n v| bộ đội, 

du kích, nh}n d}n địa phƣơng. 

Thƣ̣c hi ện chĩ thị cũa B ộ Chính trị từ ng|y 21-3-1975, Qu}n 

đoàn  2 (qu}n cách mạng) v| hai qu}n khu Trị - Thiên, Khu 5 b{m s{t 

việc qu}n Sài Gòn đang g}́p rút điều chĩnh thế bố trí lƣ̣c lƣợng theo ý 

đồ co cụm chiến lƣợc 1, nhanh chóng chuyển tƣ̀ thế tiếp c ận hệ thống 

phòng ngự đối phƣơng sang thế bao v}y, chia cắt làm chúng rối loạn 

đội hình, chặn đƣờng rút chạy và tiêu diệt chúng, giải phóng Huế v| 

to|n tỉnh Thừa Thiên (ng|y 26-3), tiêu diệt và làm tan râ toàn bộ qu}n 

S|i Gòn ở chiêń trƣờng Trị - Thiên (trong số hơn 40.000 qu}n Sài Gòn, 

có 16.000 chạy đƣợc vào Đ| Nẵng). 

Để giải phóng Qu ảng Nam, Quảng Tín , Quảng Ngâi , Đà Nă̂ng 

(từ ng|y 21 đến ngày 29-3-1975), Qu}n đo|n 2 (qu}n cách mạng ) v| 

qu}n d}n miêǹ Trung thực hiện hai bƣớc chiêń dịch: 

Bƣớc 1: Chiến dịch Nam - Ngãi (tƣ̀ ngày 21 đến ng|y 25-3-1975). 

Qu}n khu 5 tập trung toàn b ộ lƣ̣c lƣợng đ}̃y mạnh tốc độ tiến công, 

tiêu diệt, l|m tan rã m ột bộ phận chũ lƣ̣c và hai ph}̀n ba qu}n địa 

phƣơng cũa qu}n Sài Gòn , giải phóng thị xâ Tam Kỳ (Quảng Nam) 

v| tỉnh Qu ảng Ngâi , thƣ̣c hiện chia cắt chiến lƣợc , tạo b|n đạp tiến 

công Đà Nă̂ng tƣ̀ phía nam. Căn cƣ́ liên hợp qu}n sƣ̣ Đà Nă̂ng bị bao 

v}y, cô lập tƣ̀ các phía bắc , t}y, nam, bị cắt hoàn toàn khõi các vùng 

còn lại m| qu}n S|i Gòn đang chiêḿ giữ. 

Bƣớc 2: Giải phóng Đà Nă̂ng (tƣ̀ ngày 28 đến ng|y 29-3-1975). 

Bộ Chính trị chỉ đạo : trƣớc mắt t ập trung lƣ̣c lƣợng Qu}n đoàn 

2 v| Qu}n khu 5 tiêu diệt Sƣ đo|n thủy qu}n lục chiế n Sài Gòn v| 

lực lƣợng còn lại cũa Qu}n khu 1 S|i Gòn , giải phóng thành  phố Đ| 

___________ 

1. Lúc đầu chúng muố n giữ cả Huế  lẫn Đ| Nẵng, nhƣng do áp l ực cũa 

qu}n Giãi phóng, chúng buộc phãi chuyển trọng t}m co cụm về Đ| Nẵng. 
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Nẵng. Với phƣơng ch}m hành động: kịp thời nhấ t, nhanh chóng nhấ t, 

táo bạo nhấ t, bât́ ngờ nhất, chắc thắng, Bộ Chính trị v| Qu}n ủy Trung 

ƣơng quyết định th|nh lập Bộ Tƣ lệnh và Đảng ũy chiế n dịch mang 

tên Mặt trận U75 do Phó T ổng tham mƣu trƣởng Lê Trọng T}́n làm 

Tƣ lệnh; Tƣ lệnh Qu}n khu 5 Chu Huy M}n làm Chính ũy , Bí thƣ 

Đảng ũy. Dự kiêń hai khả năng: 

- Nếu đối phƣơng co cụm vƣ̂ng chắc : phải tăng cƣờng Qu}n 

đoàn 2, Qu}n đoàn 1 tiến công hiệp đồng binh chũng quy mô lớn. 

- Nếu đối phƣơng bị tan râ , tiêu hao nặng và Đà Nă̂ng đâ bị cô 

lập thì s ử dụng lực lƣợng tại ch ỗ l| chính . T}t́ cả phải sẵn sàng kịp 

thời chuyển phƣơng án khi thời cơ xu}t́ hiện. 

Tổng thống Nguy ễn Văn Thiệu chũ trƣơng “tƣ̃ thũ Đà Nă̂ng” , 

“Tƣ̃ thũ nhƣ̂ng tĩ nh và ph}̀n đ}́t còn lại , vận dụng m ọi phƣơng tiện 

để phản công quyế t liệt”. Chủ tr ƣơng này g ắn với hy vọng cũa 

Nguyễn Văn Thiệu về việc Mŷ sê trở lại v|o thời điểm quyết định v| 

khi đó Đ| Nẵng sê là đầu c}̀u đổ bộ của qu}n viễn chinh1. Qu}n Sài 

Gòn ở đ}y còn 75.000 tên (trong đó có 3 sƣ đo|n bộ binh, sƣ đo|n 

thủy qu}n lục chiế n, 1 sƣ đo|n không qu}n , 7 tiểu đo|n ph{o , 700 

tăng thiế t giáp ...), tuy nhiên toàn b ộ đang ở tình trạng suy sụp tinh 

th}ǹ, rối loạn chỉ huy, tan râ vê ̀tổ chức. 

Th}́y thƣ̣c tế đâ di ễn ra g}̀n với tình huống 2, Bộ Tƣ lệnh 

chiến dịch l ệnh cho Qu}n đo|n 2 v| Qu}n khu 5 không chờ đủ

___________ 

1. Theo Jerrold L.Schecter – Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ốc đến Dinh 

Độc Lập, Sđd, tr. 191-196: Sự thực là trong các bu ổi họp ở Dinh Độc Lập lúc 

b}́y giờ, Nguyễn Văn Thiệu vẫn gọi Đ| Nẵng là “chiến địa cuối cùng”, “cho 

dù c{c chiến địa ở vùng I, vùng II bị mất, ta phãi giữ Đ| Nẵng bằng mọi giá” 

(chứ không ch}́ p nhận buộc phãi rút bõ nh ƣ Huế) với hai lý do : một là , 

“theo quan điểm qu}n sự, việc }́y có thể thực hiện đƣợc” (lời cũa Thiệu); hai 

l|, giữ Đ| N ẵng để Mỹ còn có ch ỗ trở lại; Thiệu cho rằng: “Khi giữ hoặc 

chiêḿ lại đƣơc̣ Đ| Nẵng, ta sê biến bâi biển thành bâi đ{p cho Mỹ theo ki ểu 

Normandie... Tôi không muố n ngƣời Mŷ có c ớ nói rằng: Không có bâi đ{p 

thì l|m sao họ đƣa qu}n qua đƣợc”. 
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lực lƣợng, mở m|n chiến dịch ngày 28-3 (5 giờ 30 phút s{ng). Sau 33 

giờ chiêń đấu, Qu}n đo|n 2, chủ lực Qu}n khu 5 cùng c{c lực lƣợng 

tại chỗ giải phóng Đ| Nẵng, tiêu diệt và làm tan râ m ột bộ phận lớn 

qu}n Sài Gòn, thu và phá hũy toàn bộ vũ khí, cơ sở vật ch}́t, kỹ thuật 

của chúng1. 

Nhƣ vậy, cho đến cuối th{ng 3-1975, một nƣ̃a miền Nam đâ đƣợc 

giải phóng . Hai qu}n đoàn qu}n Sài Gòn bị tiêu di ệt và tan rã 

(khoảng 270.000 qu}n). 

3. Nam Bộ - Cƣ̣c Nam Trung B ộ chuẫn bị thế , lƣ̣c tại ch ỗ cho 

trận quyết chiến chiến lƣợc cuối cùng 

Sau khi giải phóng Phƣớc Long , Trung ƣơng Cục và Qu}n ũy - 

Bộ Tƣ lệnh Miền chũ tr ƣơng chuyển ngay sang đợt 2 kê ́hoạch mùa 

khô 1974-1975 (mặc dù về thời gian đến trận Phƣớc Long thì mới nửa 

đợt 1) với chĩ tiêu không chĩ theo yêu c}̀ u phố i hợp chiêń dịch T}y 

Nguyên mà cho cả năm 1975 với những nội dung chũ yêú: 

1) Giải phóng đại bộ phận nông thôn đồng bằng, thông hành lang 

tƣ̀ T}y Ninh xuống hai Qu}n khu Trung Nam Bộ v| T}y Nam Bộ. 

2) Ho|n th|nh cho đƣợc một bƣớc quan trọng ý định chiến lƣợc , 

kh}̃n trƣơng chu}̃n bị cho đòn quyết chiến chiến lƣợc đánh vào Sài 

Gòn. 

3) “Đánh địch để tạo thế phải đi cùng với mục tiêu diệt địch”. Cụ 

thể: phải đánh quỵ kho ảng tƣ̀ 2 đến 3 sƣ đoàn chũ lƣ̣c qu}n Sài Gòn 

(nhăm̀ vào các sƣ đoàn 18, 25, 9), l|m tụt nửa số qu}n b ảo an, d}n vệ 

___________ 

1. Tiêu diệt, bắt sống, l|m tan rã : Bộ chỉ huy Qu}n đo|n 1 S|i Gòn , Sƣ 

đo|n “thủy qu}n lục chiến”, Sƣ đo|n 3 bộ binh, liên đo|n 15 biệt động qu}n, 

nhiêù đơn vị binh chũng và l ực lƣợng còn lại cũa các s ƣ đo|n 1, 2, 23. Thu 

v| ph{ hủy 69.000 kh}̃u súng các loại , 109 kh}̃u pháo từ 105 đến 175mm, 138 

tăng – thiêt́ giáp, 115 m{y bay, 47 t|u chiến... 
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v| lực lƣợng kềm kẹp. 

Trung ƣơng Cục , Qu}n ũy Miền dƣ̣ kiến nếu hƣớng tiến công 

chủ yế u cũa miề n Nam (T}y Nguyên) thắng lớn, có th ể đột biế n, 

chiêń trƣờng B2 phải thực hiện kế hoạch một cách kh}̃n trƣơng, tích 

cực hơn nữa, sẵn sàng đón thời cơ chiêń lƣợc. 

Để mỡ địa bàn hành lang về phía t}y chia cắt qu}n Sài Gòn giƣ̂a 

S|i Gòn với miền T}y , Qu}n ũy Miền quyết định thành lập Đoàn 232 

tƣơng đƣơng qu}n đoàn (gồm các Sƣ đoàn 5, 3, Trung đoàn 16). 

Th|nh lập thêm Đoàn H ậu c}̀n 240 đƣ́ng ch}n ỡ phía T}n An (Long 

An) để đảm bảo hậu c}̀n cho Đoàn 232. 

Khi mặt tr ận T}y Nguyên mỡ màn (ng|y 4-3-1975) cũng l| lúc 

qu}n d}n chiến trƣờng Nam Bộ, Cƣ̣c Nam Trung Bộ đâ să̂n sàng thế 

trận vào đợt 2 chiến dịch mùa khô 1974-1975 nhằm phối hợp giƣ̂a các 

chiến trƣờng, tiêu diệt qu}n Sài Gòn ỡ vòng ngoài, ph{ ý định của đối 

phƣơng phòng ng ự từ xa và thế  co cụm , củng cố  phòng ngự; hình 

th|nh thế trận bao v}y cũa qu}n giải phóng cô lập Sài Gòn; đồng thời 

tiêń hành mọi công tác chu}̃ n bị cho tr ận quyết chiến chiến lƣợc giải 

phóng S|i Gòn. 

Trong đợt này , qu}n và d}n miền Đông Nam B ộ, Cƣ̣c Nam  

Trung Bộ phối hợp một bộ phận Qu}n đoàn 4 mỡ hai chiến dịch song 

song: D}̀u Tiếng và quốc lộ 20 – Định Quán – L}m Đồng – Đà Lạt. 

* Tại mặt trận Dầu Tiếng – Chơn Thành (tỉnh Thủ Dầu Một), Bộ Tƣ 

lệnh Miền sử dụng c{c cơ quan trực thuộc Bộ để v}y ép An L ộc, tạo 

điêù kiện cho Sƣ đo|n 9 v| Trung đo|n 16 rảnh tay cơ động. Địch 

ph{t hiện qu}n Giải phóng sê mở đợt tiến công, nhƣng chúng không 

có biện pháp phòng bị mới do khó khăn vê ̀lực lƣợng. 

Chiến dịch D}̀u Tiế ng mỡ màn cùng thời đi ểm bắt đ}̀u cu ộc 

tiến công thị xâ Buôn Ma Thu ột trong chiến dịch T}y Nguyên . 

Trong hơn 2 ng|y, Sƣ đoàn 9 v| Trung đo|n 16 chủ lực Miền B 2 

cùng qu}n d}n địa phƣơng đã tiêu di ệt chi khu D}̀u Tiếng (ng|y 
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13-3-1975), một mắt xích quan tr ọng hàng đầu trong hệ thống 

phòng thủ của qu}n S|i Gòn trên vùng trung tuyế n bắc Sài Gòn . 

Qu}n Sài Gòn t ổ chức phản kích c}́ p sƣ đo|n nhƣng chẳng những 

không tái chiêḿ đƣợc D}̀u Tiếng mà còn m}́t thêm hàng loạt cứ điểm 

trên tĩnh l ộ 26, quốc lộ 14. Một dải vùng gi ải phóng r ộng, liên hoàn 

hình th|nh từ ngã ba Đất Sét, Suối Ông Hùng (T}y Ninh), C}ù Khởi, 

Bêń Cũi sang phía đông D}̀u Tiếng. M}t́ D}̀u Tiếng, qu}n Sài Gòn ở 

An Lộc hoang mang, bỏ An L ộc (ng|y 23-3-1975), nơi mà chúng đã 

“tử thủ” th|nh công n ăm 1972, chạy về  Chơn Thành . Chớp thời cơ, 

Sƣ đo|n 9 cùng một bộ phận Sƣ đo|n 341 v| c{c l ực lƣợng tại ch ỗ 

tiêń công Chơn Thành. Qu}n Sài Gòn lại bõ Ch ơn Thành chạy về Lai 

Khê (ng|y 2-4-1975); to|n tỉnh Bình Phƣớc (Bình Long - Phƣớc Long) 

đƣợc giải phóng . Nhƣ vậy là m ột mảng lớn địa b|n chiế n dịch ở 

vùng b ắc Sài Gòn đã m ở từ suối Ông Hùng qua D}̀ u Tiế ng, Chơn 

Th|nh, to|n tỉnh Bình Phƣớc, đặc biệt trong đó có c{c tuyế n quốc lộ 

13, 14 bảo đảm cơ động lực lƣợng và binh khí kŷ thu ật vào sát tuyến 

phòng thủ của địch ở phía bắc Sài Gòn. 

* Chiến dịch đƣờng 20 - Định Quán - Lâm Đồng - Đà Lạt do Bộ Tƣ 

lệnh tiề n phƣơng Qu}n đo|n 4 chỉ huy . Từ ng|y 18-3, Sƣ đo|n 7 

(thiêú) cùng c{c l ực lƣợng tại ch ỗ liên tục tiế n công hoàn toàn làm 

chủ lộ 20 từ La Ngà đến Phƣơng L}m. Tiêṕ đó, từ ng|y 27-3 đƣợc Bộ 

Tƣ lệnh tăng cƣờng cơ giới, Sƣ đo|n 7 thọc s}u , bỏ qua c{c đồn bót 

nhỏ dọc đƣờng, tiêń công giải phóng thị xâ B ảo Lộc (ng|y 28-3-1975) 

v| to|n tỉnh L}m Đồng. Phối hợp với Sƣ đo|n 7, Trung đo|n 812 

Qu}n khu Cực Nam Trung Bộ đ{nh lui nhiều đợt qu}n Sài Gòn phản 

kích t{i chiêḿ Tánh Linh (đã giải phóng ngày 26-12-1974), giải phóng 

Ho|i Đức (ng|y 21-3-1975), dứt điểm chi khu Vô Đắc, giải phóng Di 

Linh (ng|y 28-3-1975), tiêń về Đ| Lạt. Qu}n Sài Gòn ở Đ| Lạt thế  cô, 

buộc phải rút chạy (đêm 31-3-1975); ng|y 3-4-1975 tỉnh Tuyên Đức 

ho|n to|n đƣợc giải phóng. Sau khi để lại một bộ phận chiêḿ giữ c{c 
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vùng mới giải phóng, Trung đo|n 812 tiêń vê ̀Phan Thiêt́. 

Nhƣ vậy trong vòng m ột tu}̀n (tƣ̀ ngày 27-3 đến ng|y 3-4) qu}n 

Giải phóng cùng qu}n d}n tại chỗ đã tiến công và nổi dậy giải phóng 

hai tĩnh L}m Đồng - Tuyên Đức. V| từ đ}y, L}m Đồng - Tuyên Đức 

kết nối với vùng giải phóng Quảng Đức - Phƣớc Long1, liên hoàn với 

vùng giải phóng bắc Sài Gòn từ t}y quốc lộ 13 sang bắc T}y Ninh, tạo 

nên thế  chiêń lƣợc r}́ t thuận lợi để triển khai lực lƣợng v}y ép Sài 

Gòn từ hƣớng bắc, đông bắc. 

* Trên mặt tr ận Bình Tuy - Long Khánh : trong nhƣ̂ng ngày nƣ̃a 

cuối tháng 3, Sƣ đo|n 6 (thiếu) Qu}n khu Đông Nam Bộ cùng c{c 

lực lƣợng địa ph ƣơng giải phóng khu v ực lộ 3 Ho|i Đức đến Gia 

Rai, tiêu diệt trên 10 cứ điểm trên quố c lộ 1 Long Khánh và Bình 

Tuy2. Qu}n Sài Gòn ph ản kích quyế t liệt nhƣng không tái chiế m 

đƣợc, đ|nh chịu mấ t một đoạn quố c lộ 1 sau lƣng phòng tuyế n 

Phan Rang. Nhƣ vậy lực lƣợng giải phóng đã chia c ắt ph}̀n còn lại 

của Qu}n khu 2 với Qu}n khu 3 S|i Gòn , đồng thời tạo thêm m ột 

b|n đạp mới, một tuyến cơ động mới cho các lực lƣợng tiến công Sài 

Gòn từ hƣớng này. 

* Trên chiến trƣờng miền Đông , th{ng 3 tiến công chiến lƣợc 

cũng l| th{ng khẩ n trƣơng nh}́ t, sôi động nh}́ t về hoạt động chu}̃n 

bị chiế n trƣờng, chu}̃n bị v ật ch}́ t, nh}n lực bảo đảm cho trận 

quyế t chiế n chiế n lƣợc cuố i cùng . Từ đầu tháng 3-1975, bộ đội 

công binh và b ộ đội hậu c}̀n Miền cùng qu}n d}n địa ph ƣơng g}́ p 

rút m ở đƣờng, sửa chữa c}̀u, lập kho bâi tiế p nhận hàng , chu}̃n bị 

vị trí t ập kế t cho các qu}n đo|n v| c{c l ữ đo|n, trung đo|n bi nh 

___________ 

1, 2. Tên các t ỉnh cũ : Tuyên Đức: gồm các huy ện thị : Đ| Lạt , Đơn 

Dƣơng, Đức Trọng, Lạc Dƣơng (nay thuộc tĩnh L}m Đồng).  

Bình Tuy : tỉnh do Ngô Đình Diệm lập gồm các huy ện: H|m T}n , T{nh 

Linh, Bình T}n, Ho|i Đức (nay thuộc tĩnh Bình Thuận). 

Quảng Đức: gồm các huy ện Gia Nghîa , Đắc Song, Kiến Đức, Đức Lập, 

Khiêm Đức (nay thuộc tĩnh Đăk Nông). 
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chủng kỹ thu ật. C{c đoạn đƣờng Đồng Xoài , C}y Gáo ... đƣợc mở 

rộng. C{c cầ u ng}̀ m vƣợt sông Bé , sông Sài Gòn , sông Vàm Cõ 

Đông, nhƣ Nha Bích , Mã Đ|, Bêń B}̀u... đƣợc sửa chữa, bảo đảm cơ 

động cho xe tăng và binh khí kŷ thu ật. Lực lƣợng hậu c}̀ n Miề n 

đƣợc tổ chức lại thành 5 đo|n, mỗi đo|n phục vụ một cánh qu}n lớn 

trên một hƣớng chiế n dịch và 8 tiểu đo|n c ơ động, đồng thời sẵn 

s|ng tiếp quản cơ sở vật ch}́t cũa qu}n Sài Gòn ở c{c vùng m ới giải 

phóng. 

* Ở vùng ven Sài Gòn , Bộ Tƣ lệnh Miền đƣa toàn bộ lƣ̣c lƣợng địa 

phƣơng, đăc̣ công – biệt động xuố ng hoạt động chiế m lînh các địa 

b|n bao quanh S|i Gòn . Bộ đội địa phƣơng các huy ện Cũ Chi , Hóc 

Môn, Bình Ch{nh, Thủ Đức đều tiêu diệt đƣợc một số  đồn bót , mở 

rộng các lôm gi ải phóng. Tiểu đo|n Quyết thắng, bộ đội địa phƣơng 

v| du kích Củ Chi l ập chiến công lớn trên quốc lộ 1 (đoạn B|u Tre – 

C}y Tr}m): tiêu diệt đo|n xe vận tải vû khí 53 chiêć đang trên đƣờng 

cứu viện cho mặt trận T}y Ninh. C{c đơn vị đăc̣ công, biệt động thực 

hiện tố t nhiề u trận phố i hợp với chiế n trƣờng chung , tiêṕ tục m ở 

rộng hành lang, b|n đạp triển khai lực lƣợng và chu}̃n bị 60 mục tiêu 

theo kế hoạch. Lúc n|y, qu}n d}n vùng ven , nông thôn ngoại thành 

đã giải phóng hoàn toàn thêm 3 xã, 37 ấp, giải phóng về  cơ bản 4 xã 

17.000 d}n, chuyển 63 ấp yếu lên tranh ch}́ p, x}y dựng thêm 19 lõm 

chính trị trong đó có m ột số  lõm xã đô thị hóa ở Gò Vấp, Hóc Môn, 

T}n Bình, bắc Thũ Đức. 

* Ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long, kể tƣ̀ tháng 2-1975 nhịp độ tiến công 

v| giải phóng có ph}̀ n chậm lại , vì vậy khi giao nhiệm vụ đợt II, Bộ 

Chỉ huy Miền thẳng thắn chĩ ra nh ững khuyết điểm đang tồn tại ở 2 

qu}n khu, đăc̣ biệt là Qu}n khu Trung Nam B ộ, đề ra những biện 

ph{p cụ thể để khắc phục, đƣa phong trào chiến tranh nh}n d}n tiến 

kịp yêu cầ u cũa tình hình , nhiệm vụ . Bộ Tƣ lệnh Miền chĩ đạo phải 

kiên quyết thực hiện bằng đƣợc chĩ tiêu kế hoạch, tạo thế mới hƣớng 

tới yêu c}̀ u mở mảng, mở vùng {p s{t đối phƣơng, từ biên giới đến 
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c{c trục giao thông v| đô thị. 

Ch}́p hành mệnh lệnh cũa Bộ Tƣ lệnh Miền, trên tuyến biên giới 

T}y Ninh và Long An , c{c Sƣ đo|n 3, Sƣ đo|n 5 (Đo|n 232) tiêu diệt 

một loạt c ứ điểm qu}n Sài Gòn t ừ Bêń C}̀u, Mộc Bài, An Thạnh, Tr| 

Cao đến Quéo Ba , mở thông hành lang t ừ T}y Ninh đến sát Kiế n 

Tƣờng, l|m chủ phía t}y sông V|m Cỏ Đông, mở đƣờng đƣa lực 

lƣợng từ miêǹ Đông xuống Khu Trung Nam Bộ, mở thêm một hƣớng 

tiêń công Sài Gòn. 

Tại Đ ồng Tháp Mƣời và Mŷ Tho , Sƣ đoàn 8 Qu}n khu Trung 

Nam Bộ (thiêú) diệt yếu khu Ngâ Sáu là m ột trong những cứ điểm 

quan trọng nh}́ t cũa qu}n Sài Gòn ở Đồng Tháp M ƣời, hỗ trợ địa 

phƣơng diệt 4 đồn, giải phóng đại bộ phận lộ 20, diệt 3 đồn ở bắc Cai 

Lậy, cắt giao thông trên lộ 12. 

Ở khu vực Vĩnh Long - Tr| Vinh - Bến Tre, qu}n giải phóng tiêu 

diệt nhiều chi khu , yếu khu , một số ti ểu đoà n qu}n Sài Gòn ; qu}n 

d}n địa phƣơng làm chũ cơ b ản tuyến sông Măng Thít , cắt đƣ́t l ộ 4 

một số ngày . Bộ đội địa phƣơng Bến Tre gi ải phóng 3 xã (ở Ba Tri), 

giải phóng cơ bản 3 xã (ở Chợ L{ch), nhƣng chƣa thực hiện đƣợc mở 

mảng Mõ Cà y. Đặc biệt ở Bêń Tre, mỗi huyện đã th|nh l ập 3 đến 4 

tiểu đo|n quần chúng chu}̃ n bị kh ởi nghîa, mỗi tiểu đo|n có t ừ 500 

đến 600 ngƣời trang bị gậy gộc, dao, m{c... 

Ở vùng H ậu Giang, Sƣ đoàn 4 Qu}n khu T}y Nam Bộ cùng bộ 

đội và nh}n d}n địa phƣơng giải phóng một số xã s{t th|nh phố C}ǹ 

Thơ, l|m chủ m ột ph}̀n kênh Xáng X| No , giải phóng Long Thạnh , 

nam Cái Tắc. 

Tƣ̀ tháng 12-1974 đến th{ng 3-1975, nh}n d}n vùng đ ồng bằng 

sông Cƣ̃u Long đâ có 116 cuộc đ}́u tranh tr ực diện với chính quyền 

S|i Gòn v| tiến công binh v ận, có 670.000 lƣợt ngƣời tham gia , huy 

động 24.900 lƣợt ngƣời đi d}n công. 

Đến tháng 3-1975 trên chiến trƣờng B 2, tuy hoạt đ ộng cũa 

qu}n Giải phóng trong đợt 2 mùa khô 1974-1975 còn một số hạn 

chế: chủ lực chƣa di ệt gọn đơn vị đối phƣơng (Đông Nam Bộ), 
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chƣa mỡ m ảng giải phóng r ộng đƣợc ỡ Mõ Cày (Bến Tre ), chƣa 

có đòn thôi động ở T}y Nam Bộ... nhƣng đã m ở thế mới xung 

quanh Sài Gòn , đặc biệt là trên vòng cung  bắc Sài Gòn t ừ t}y sang 

đông, chia cắt qu}n Sài Gòn ở Qu}n khu 2, Qu}n khu 3 S|i Gòn , 

mở h|nh lang t ừ T}y Ninh xuố ng Kiế n Tƣờng, l|m chủ phía t}y 

sông Vàm Cõ Đông, tạo b|n đạp từ hƣớng t}y Sài Gòn , uy hiếp lộ 4, 

tạo thế sẵn s|ng chia cắt qu}n Sài Gòn gi ữa Qu}n khu 3, Qu}n khu 4 

S|i Gòn . 

* Nhƣ vậy, thƣ̣c hiện sƣ̣ chĩ đạo cũa B ộ Chính trị, trong tháng 3-

1975, qu}n d}n miề n Nam đã l|m thấ t bại }m m ƣu cũa địch co cụm 

miền Trung và c ả ý định rút t|n qu} n cũa hai qu}n đo|n 1, 2 về co 

cụm gi ữ Qu}n khu 3, Qu}n khu 4 (của chế  độ S|i Gòn ). Lực lƣợng 

dự bị không còn , t}m lý hoang mang , th}́t bại tràn lan trong qu}n 

S|i Gòn. 

Trƣớc tình thế nguy c}́p đó , ng|y 23-3-1975, Phó T ổng thống 

Nguyễn Cao Kỳ và linh mục Tr}̀n Hƣ̂u Thanh l ập “Ũy ban cƣ́u nguy 

d}n tộc”, đòi T ổng thống Nguy ễn Văn Thiệu trao quyền hành . Tƣ̀ 

trƣớc đến b}́y giờ, Tr}̀n Hƣ̂u Thanh vẫn đƣợc sƣ̣ chĩ đạo cũa Vatican , 

v| đến lúc n|y , theo đối sách mới cũ a Vatican , Tr}̀n Hƣ̂u Thanh 

chu}̃n bị thế chính trị cho thời hậu chiến. 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đƣ́ng trƣớc ba nguy cơ lớn: 

- M}́t 2 qu}n đoàn, 2 qu}n khu; chịu {p lực uy hiếp của qu}n Giải 

phóng từ v|nh đai phía bắc v| c{c phong  tr|o nh}n d}n đấu tranh 

chính trị, vũ trang ngay tại S|i Gòn. 

- Chịu {p lực nội bộ }m mƣu đảo chính. 

- [p lực từ c{c lực lƣợng tiến bộ v| phản chiến ỡ Mŷ đòi 

Chính phủ Mỹ gạt bỏ Nguyễn Văn Thiệu. 

Trƣớc thái đ ộ của T ổng thố ng Nguyễn Văn Thiệu ngoan cố 

b{m Mỹ đến cùng đ ể tiếp tục chiến tranh , chống lại hòa bình , độc 

lập, d}n chũ, hòa hợp d}n tộc, ng|y 25-3-1975, Chính phủ c{ch mạng 

l}m thời C ộng hòa miền Nam Vi ệt Nam ra tuyên bố vạch tr}̀n }m 



Chương mười một: Giải phóng Sài Gòn - giải phóng Nam bộ... 

 

 

907 

 

907 

 

mƣu bắt  lính, đôn qu}n , cƣơ̂ng bƣ́c di d}n , gom d}n , ph{ hoại 

Hiệp định, tiêṕ tục chiế n tranh thực d}n mới cũa Mŷ . Tuyên bố kêu 

gọi những ngƣời trong qu}n đội, chính quyền Sài Gòn: “... Hãy mạnh 

dạn đƣńg về  phía chính nghĩa cùng v ới gia đình v| to|n d}n đấu 

tranh làm th}́t bại chính sách phát xít, hiêú chiêń cũa Mŷ - Thiệu, bảo 

vệ v| thi h|nh nghiêm chỉnh Hiệp định Paris để cứu l}́y mình và góp 

ph}ǹ thực hiện hòa bình độc lập, d}n chũ, hòa hợp d}n tộc trên miêǹ 

Nam th}n yêu cũa chúng ta. 

Sƣ̣ nghiệp đ}́u tranh chánh nghîa cũa toàn d}n ta nhằm x}y dƣ̣ng 

một miền Nam Vi ệt Nam hòa bình , độc lập, d}n chũ , trung lập và 

phồn vinh, tiến tới hòa bình thống nhƣ́t T ổ quốc nhƣ́t định thắng lợi 

vẻ vang”. 

4. Tình thế tuyệt vọng cũa chính quyền Nguyễn Văn Thiệu 

Sau khi m}́t Đà Nă̂ng vào nhƣ̂ng ngày cuối tháng 3, mặc dù 

Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh “tử thủ” Quy Nh ơn, Nha Trang, Cam 

Ranh, nhƣng Trung đo|n 47 S|i Gòn ch ƣa kịp về  đến Quy Nhơn đã 

bị qu}n Giải phóng đ{nh tan ở Phú An (ng|y 31-3). Trung đo|n 41 S|i 

Gòn chƣa về đến Nha Trang đã bị tiêu di ệt và tan râ . C{c đơn vị cũa 

Sƣ đo|n 22 S|i Gòn khẩn c}́p tháo chạy khõi các địa b|n đã đƣợc bố 

trí. 

Trong khi tuyến phòng thũ cũa qu}n Sài Gòn ỡ Madrak (Đèo 

Phƣợng Hoàng) bị ph{ vỡ (ng|y 31-3), qu}n Giải phóng đánh chiếm 

Bình Định, Quy Nhơn, Tuy Hòa (ng|y 1-4), Bộ Tƣ lệnh Qu}n đoàn 2 

S|i Gòn bỏ chạy . Nha Trang rơi vào c ảnh hỗn loạn . Qu}n Sài Gòn 

phải bõ Nha Trang, Cam Ranh (ng|y 2-4). Phan Rang - Phan Thiết bõ 

ngỏ, nhƣng khi phát hiện qu}n Giải phóng chƣa đến đồng thời bị c}́p 

trên thúc ép chúng quay trỡ lại. 

Nhƣ vậy, chỉ trong 1 th{ng (tƣ̀ ngày 4-3 đến ng|y 4-4-1975), tƣ̀ 

T}y Nguyên , Trị Thiên - Huế đến Khu 5, Khu 6, Đông Nam Bộ, 

lƣ̣c  lƣợng cách mạng đâ gi ải phóng 16 tỉnh, 6 th|nh phố , thị xã , 
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tiêu diệt và làm tan râ g}̀n m ột nƣ̃a binh lƣ̣c Sài Gòn . Ý đồ co cụm  

chiêń lƣợc cũa qu}n Sài Gòn b ị ph{ s ản. Khả năng tập trung lực 

lƣợng để tăng cƣờng phòng thũ Sài Gòn bị hạn chê.́ 

Cuối tháng 3-1975, chi nhánh tình báo CIA ỡ Sài Gòn báo cáo vê ̀

Washington: Tình hình chiế n tranh Việt Nam đã ho|n to|n đảo 

ngƣợc trong một tu}̀n lễ. Một thảm bại qu}n s ự l| chắc chắn. Chính 

giới Mŷ “ đau lòng” công nh ận sự thật hiển nhiên này 1. Từ đ}y nảy 

sinh cuộc tranh câi m ới về  việc Mŷ có c}̀ n can thiệp trở lại không , 

giống nhƣ khi m}́t Phƣớc Long, nhƣng có tính thúc b {ch hơn và đòi 

hỏi rõ r|ng, dứt khoát hơn vì là giới hạn cuối cùng. 

Có nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc thắng bại không cần b|n m| 

v}́n đề là ỡ ch ỗ “uy tín” cũa Hoa Kỳ đối với các đ ồng minh. Ngoại 

trƣỡng Kissinger, ngƣời đã “bỏ qua sự kiện Phƣớc Long” đến lúc này 

tỏ ra dứt kho{t : “Hoa Kỳ không th ể có một chính sách không nh}́t 

qu{n. Chúng ta không th ể bỏ những ngƣời bạn của chúng ta ở vùng 

n|y của thế giới m| không l|m cho nền an ninh của nhƣ̂ng ngƣời bạn 

ở vùng kh{c bị uy hiếp” 2. Kissinger cố đòi không đƣợc gi ảm viện trợ 

t|i chính cho Việt Nam Cộng hòa. 

Nhƣng “đối thũ cƣ́ng đ}̀u” cũa Kissinger lại là B ộ trƣỡng Quốc 

phòng Schlesinger, ngƣời đâ bí m ật cho báo chí  biết là Mŷ vƣ̀a mới 

c}́p cho Sài Gòn 700 triệu đôla3; số tiền đó hoặc chƣa đụng đến hoặc 

đâ “tiêu” hết rồi. 

Thời gian này , tƣ̀ ngày 13-3-1975 đến ng|y 6-4-1975, Tổng 

thống Nguy ễn Văn Thiệu cƣ̃ hẵn m ột phái đoàn g ồm nhiều d}n 

biểu quốc h ội Sài Gòn trƣ̣c tiếp qua Mŷ đ ể vận động tăng viện trợ 

___________ 

1, 2. Frank Snepp: Cuộc tháo chạy tán loạn , Sđd, tr.157. Lúc n|y Mỹ đang 

coi Việt Nam là v}́ n đề sô ́1, bên cạnh đó l| chính s{ch c}n b ằng giữa Israel 

v| c{c nƣớc Ã Rập.  

3. [m chỉ vi ệc Mŷ đã vi ện trợ cho Sài Gòn 700 triệu đôla năm tài 

chính  1975. 
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h}̀u cƣ́u nguy cho chế đ ộ S|i Gòn . Trong phái đoàn có Chũ tịch 

Ủy ban quốc phòng Hạ viện Đinh Văn Đệ (một cơ sở tình b{o Miền)1. 

Đinh Văn Đệ đã tìm c{ch mô t ả tình hình nguy ngập cũa chế  độ S|i 

Gòn cho c{c nghị sĩ Mỹ , với dụng ý “dù có đem cả núi tiền qua tiếp 

viện” cûng vô ph ƣơng cứu chữa. Từ bản tƣờng trình cũa Đinh Văn 

Đệ, Quốc hội Mŷ càng xác định th{i độ chống duyệt chi thêm viện trợ 

cho chính quyêǹ Nguyễn Văn Thiệu. 

Đến lúc này, ở Bộ Quốc phòng Mŷ, tƣ̀ Bộ trƣỡng Schlesinger đến 

thứ trƣởng về an ninh quốc tế, c{c chuyên gia ch}u [ đều nghî theo 

chiêù hƣớng x}́ u, cho rằng chế  độ S|i Gòn không còn c{ch n|o l ật 

ngƣợc đƣợc thế cờ. Nh| Trắng tránh né nh ững bình lu ận, tranh câi 

công khai về  Đông Dƣơng, nhƣng xu hƣớng rời bõ Vi ệt Nam là khó 

đảo ngƣợc, dù Chính phủ Mỹ v ẫn còn hy v ọng vào kh ả năng qu}n 

đội Sài Gòn có th ể c}m̀ cự một thời gian để chờ một giải pháp chính 

trị, tr{nh phải đầu hàng. 

Ng|y 28-3-1975 Tổng tham mƣu trƣỡng lục qu}n Hoa Kỳ 

nguyên là chĩ huy qu}n sƣ̣ tối cao cũa Mŷ ỡ Vi ệt Nam , tƣớng 

Frederick C . Weyand (ngƣời đâ thay thế tƣớng Creighton Abrams 

v|o tháng 6-1972 l|m Tƣ l ệnh cuối cùng cũa qu}n Mŷ ỡ Vi ệt Nam , 

rời Vi ệt Nam ngày 29-3-1973) cùng những chuyên gia h|ng đầu về 

Việt Nam sang Sài Gòn với sƣ́ mạng do T ổng thống Mŷ Ford trƣ̣c 

tiếp giao phó là nghiên cƣ́u tại ch ỗ xem tìn h hình miền Nam nguy 

c}́p đến mức nào để đề ra giải pháp c}́ p cứu2. Tin tức về  nhiệm 

___________ 

1. Những năm 1967-1970, l| d}n biểu Hạ nghị vi ện Sài Gòn, Phó trƣởng 

khôí đối lập, Phó Chủ tịch Hạ nghị vi ện, nhƣng để thi hành chĩ thị (của c{ch 

mạng) phải nắm chức Chũ tịch Ũy ban quố c phòng Sài Gòn , nên ông phải 

“từ bỏ phe đối lập, quay lại th}n chính quyề n, chôńg cộng”, do đó đƣơc̣ cử 

chức Chũ tịch Ũy ban quốc phòng Hạ nghị viện (1974). 

2. “... tình hình Việt Nam đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Thế m| Tổng 

thôńg Hoa Kỳ lại viế t trong Hồi ký cũa ông (năm 1979): “Ai cûng biêt́ là v}́n 

đề ở Việt Nam nghiêm trọng, nhƣng xem ra chẳng ai hiểu rô nó nguy ng ập 
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vụ của ph{i đo|n Weyand khiế n cho giới chóp bu Sài Gòn ph}́ n 

khởi, hy vọng Mŷ vi ện trợ qu}n sự kh}̃n c}́p và tr ƣớc mắt máy bay 

B.52 của Mỹ có  thể sẽ tr ở lại Vi ệt Nam, cho rằng Weyand chính là 

ngƣời Mŷ tích c ực nh}́ t đề đạt nh ững việc này . Cùng v ới việc 

Weyand sang Sài Gòn , Mỹ lập c}̀u hàng không kh}̃ n c}́p chuyển vû 

khí từ Bangkok sang Nam Việt Nam. Để tr}́n an qu}n Sài Gòn, t|u 

s}n bay Hancock cùng 300 lính thủy đ{nh bộ Mỹ tiếp cận Nam Việt 

Nam. Một bộ phận Hạm đội 7 rập rình trên bi ển Đông. Ng|y 1-4, 

sau bản tin về việc vû khí Mŷ s ắp đƣa xuống s}n bay T}n Sơn Nh}́t, 

đ|i truyề n hình Sài Gòn lại phá t hình ảnh các kh}̃ u pháo 105mm 

đang đƣợc khiêng ra máy bay qu}n s ự C-5,... Coi đ}y là th ời cơ có 

một không hai, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiế t lộ hết cho phái 

đo|n Weyand nh ững bức thƣ cam kế t mật cũa c ựu Tổng thố ng 

Nixon gửi riêng cho Thiệu, l}u nay đƣợc giữ kín, Thiệu kh}̃ n thiế t 

kêu gọi nƣớc Mŷ tr ở lại Việt Nam vì “vinh d ự” cũa nh ững cam kế t 

nƣớc lớn. 

Nhƣng trong lúc đó , một sƣ̣ kiện đột biến lại đ}̃y chế đ ộ S|i Gòn 

v|o tình thế rối loạn mới : Thủ tƣớng Tr}̀n Thiện Khiêm tƣ̀ chƣ́c (4-4-

1975) kéo theo sự tan rã của n ội các. H}̀u hết các quan chƣ́c chóp bu 

của chính quyền S|i Gòn đều gom t|i s ản să̂n sàng đào t}̃u . Cùng lúc 

đó lại có tin tƣ̀ Hoa Kỳ: tổng thống Ford biểu hiện thái độ thờ ơ trƣớc 

yêu c}̀u c}́p cƣ́u chế đ ộ S|i Gòn , đang đi nghĩ mát và đang xem xét 

việc di tản 6.000 ngƣời Mŷ ỡ Việt Nam... 

Đến lúc này , lƣ̣c lƣợng qu}n đ ội Sài Gòn còn kho ảng 7 sƣ 

đoàn, 51 tiểu đoàn bi ệt động qu}n, 33 tiểu đoàn phá o, 12 thiết 

đoàn, 1.360 m{y bay c{c loại , 1.496 t|u, thuyền . Tuy nhƣ̂ng bi ện 

ph{p phòng thủ đối phó đã bị ph{ s ản, chính quyền S|i Gòn v ẫn 

còn chủ quan cho rằng : trên toàn miền Nam đối phƣơng có kho ảng 

____________ 

 

đến chừng n|o”. Nguyễn Tiêń Hƣng: Khi đồng minh tháo chạy, Sđd, tr. 322. 



Chương mười một: Giải phóng Sài Gòn - giải phóng Nam bộ... 

 

 

911 

 

911 

 

19 sƣ đoàn , trong đó có 8-9 sƣ đoàn ỡ Nam B ộ; có lực lƣợng phòng 

không mạnh ... nhƣng phải để lại m ỗi tĩnh m ột trung đoàn nên lƣ̣c 

lƣợng chu}̃n bị tiến công Sài Gòn cûng chĩ m ột qu}n đo|n. Hơn 

nữa, qu}n Giải phóng ph ải m}́t khoảng 2 th{ng nữa mới có th ể tập 

trung lực lƣợng tiế p tục cu ộc tiế n công để gi|nh th ắng lợi hoàn 

to|n, hoặc để buộc phía Sài Gòn thi hành Hi ệp định Paris . 

Weyand thống nh}́t với Sài Gòn chũ trƣơng cố giƣ̂ toàn b ộ Qu}n 

khu 3, Qu}n khu 4 kể tƣ̀ Phan Rang trỡ vào, tổ chƣ́c tuyến phòng ngƣ̣ 

tƣ̀ xa , cố giƣ̂ thế c}̀m cƣ̣ cho tới mùa mƣa , sau đó sê cũng cố lƣ̣c 

lƣợng còn lại, tổ chƣ́c phản công giành lại các khu vƣ̣c đâ m}́t. Tƣớng 

Nguyễn Vînh Nghi (bị mất chức lúc Linh mục Trần Hữu Thanh 

chống tham nhûng) đƣợc cƣ̃ phụ trách việc này. Phan Rang đƣợc coi 

l| vị trí tiền tiêu có ý nghĩa chiến lƣợc quan tr ọng, qu}n Sài Gòn t ập 

trung ỡ đ}y lƣ̣c lƣợng kho ảng 2 sƣ đoàn bộ binh vừa mới đƣợc khôi 

phục, Lữ đo|n dù 2, Lữ đo|n 31 biệt động qu}n, Sƣ đo|n 6 không 

qu}n yểm trợ. 

Cùng với chủ trƣơng giữ tuyến Phan Rang , ng|y 7-4-1975, Bộ 

Tổng tham mƣu Sài Gòn đề ra 5 biện pháp: Ổn định tình hình , chặn 

đƣ́ng các cuộc rút lui bƣ̀a bâi , hợp nh}́t 2 tỉnh còn lại của Qu}n khu 2 

(Ninh Thuận, Bình Thuận) v|o Qu}n khu 3 (S|i Gòn ); ƣu tiên phục 

hồi các đơn vị chiến đ}́u còn lại (trong đó dƣ̣ kiến gi ải tán các sƣ 

đoàn 1, 3; cải tổ biệt động qu}n lên lƣ̣c lƣợng tổng trù bị; n}ng 27 liên 

đoàn b ảo an thàn h 27 trung đoàn b ộ binh...); th|nh lập Bộ tƣ lệnh 

h|nh qu}n thu ộc Bộ Tổng tham mƣu để chỉ huy lực lƣợng t ổng trù 

bị, th|nh lập khu Đông , T}y Sài Gòn , ngăn chặn tiến công cũa qu}n 

Giải phóng; chiếm lại lânh thổ đâ m}́t với kế hoạch 3 giai đoạn trong 

90 ng|y kể tƣ̀ ngày 7-4-1975. 

Lúc n|y đ ể phòng thủ Qu}n khu 3 v| S|i Gòn , qu}n chũ lƣ̣c 

S|i Gòn chỉ còn 3 sƣ đo|n v| 4 lữ đo|n1. Weyand chĩ đạo củng cố  

___________ 

1. Gồm các s ƣ đo|n 18, 22, 25, Lữ đo|n 1 kỵ binh , 1 lữ đo|n dù , 2 lữ 
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mạnh tuyế n Xu}n Lộc – Phan Rang, coi đ}y là m ặt trận quyế t 

định; đồng thời tăng cƣờng phòng gi ữ tuyêń đƣờng số  4 Nam Sài 

Gòn v| đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo hậu phƣơng. Nhƣ 

vậy, sau th}́t bại trong ý đồ co cụm ở miền Trung, qu}n Sài Gòn thiết 

lập kiểu co cụm “vòng tròn” để giữ S|i Gòn với các m ắt xích Xu}n 

Lộc - Phan Rang, T}y Ninh, v| bắc - t}y bắc Cũ Chi , Long An - Bêń 

Lức, trong đó tuyến Xu}n Lộc - Phan Rang là then chốt (thƣờng đƣợc 

gọi là phòng tuyế n Weyand), Xu}n Lộc đƣńg ở vị trí “mất Xu}n Lộc 

l| mất S|i Gòn”. 

Bộ Tổng tham mƣu Sài Gòn còn điều 1 lƣ̂ đoàn dù và 3 liên đoàn 

biệt động qu}n, tổ chƣ́c thành 4 khu vƣ̣c phòng thũ đông , t}y, nam, 

bắc ỡ ngoại vi Sài Gòn. 

Nhìn tổng quát , phòng thủ của qu}n S|i Gòn mạnh bên ngo|i , 

mỏng v| sơ hở ở bên trong. Không có qu}n dƣ̣ bị, chúng dự kiến nếu 

vòng ngo|i ngăn chặn có hi ệu quả sẽ điều bớt lực lƣợng v|o phía 

trong “tƣ̃ thũ” . Tuy nhiên , thƣ̣c tế di ễn biến ỡ miền Trung (Phan 

Rang) kh{c hẳn những gì tƣớng t{ S|i Gòn dự liệu1. 

Trƣớc khi rời Sài Gòn , Weyand hƣ́a với Tổng thống Nguyễn Văn 

Thiệu: “Chúng tôi sê h ỗ trợ ông và trình bày trƣớc quốc h ội nhƣ̂ng 

yêu c}̀u cũa ông”2. 

Về v}́n đề sƣ̃ dụng máy bay chiến lƣợc B.52, trƣớc đó Tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu đâ có trƣ̣c tiếp thĩnh c}̀u nhƣng phía Mŷ không 

đồng ý. Vì vậy Tổng tham mƣu trƣỡng Cao Văn Viên và các đ ồng sƣ̣ 

của Nguy ễn Văn Thiệu đề nghị m ột giải pháp dƣ̣ phòng : giả dụ 

không có B .52 thì xin cho m ột loại bom hạn g nặng khác nhƣ Daisy 

____________ 

 

đo|n thủy qu}n lục chiến. 

1. Phòng tuyế n Phan Rang th}́ t thũ ngày 16-4-1975; Tƣớng Nguyễn 

Vĩnh Nghi bị bắt sôńg. 

2, 3. Trích từ Jerrold L.Schecter – Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ốc đến 

Dinh Độc Lập, Sđd, tr. 259.  
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Cutter, CBU-55 chẵng hạn3... Ph{i đo|n Weyand tr ả lời “sê đem qua 

ngay một số”4. 

Nhƣng Bộ trƣỡng B ộ Quốc phòng Mŷ Schlesinger đâ chĩ đạo 

thẳng Weyand trƣớc khi phái đo|n Weyand r ời Sài Gòn : “Hây c}̃ n 

thận, đƣǹg hứa nhiều. Đừng l}̀m tƣởng anh sê đảo ngƣợc đƣợc tình 

thê.́ Mọi việc đã trở nên tồi tệ”. 

Việc Weyand tƣ̀ Sài Gòn trỡ về trình báo cáo về “cam kết tối 

mật” cũa Nixon với Nguy ễn Văn Thiệu và đề đạt thĩnh c}̀u cũa Sài 

Gòn “xin n ém bom B .52, viện trợ qu}n sƣ̣ kh}̃n c}́p 722 triệu 

đôla ...”, lại g}y cu ộc tranh câi mới ỡ Quốc h ội Mŷ , Nh| Trắng l ẫn 

L}̀u Năm Góc . 

Nhiều ngƣời (trong đó có Weyand , Martin) cho rằng đáp ƣ́ng 

thỉnh cầu trên l| cần thiết đ ể t{i tạo niềm tin cũa “thế giới tƣ̣ do” đối 

với Hoa Kỳ , đ}y là cơ h ội cuối cùng tái sƣ̃ dụng không lƣ̣c Mŷ b ảo 

vệ th|nh công Nam Vi ệt Nam chống lại sƣ́c mạnh hơn hẵn cũa kẽ 

thù, nếu không cûng tạo đƣợc thế đ ể “thƣơng lƣợng” với đối 

phƣơng..., v| hơn thế nữa b ảo vệ an toàn 6.000 ngƣời Mŷ còn lại ỡ 

Việt Nam . Martin cho rằng : “Nam Việt Nam đâ liên tục gánh chịu 

nhƣ̂ng đ ảo lộn h}̀u nhƣ vì nhƣ̂ng nguyên nh}n bên ngoài . Mỗi sƣ̣ 

đảo lộn đều nguy hi ểm. Cộng lại thành sƣ̣ tác đ ộng cƣ̣c kỳ nguy 

hiểm” (trích trong văn b ản điều tr}̀n sau này cũa Martin trƣớc Quốc 

hội Mŷ)1. 

Tổng thống Ford vào thời đi ểm này đang có yêu c}̀u chiến lƣợc 

tranh cƣ̃ t ổng thống theo tinh th}̀n : ch}́m dƣ́t chiến tranh và xoa 

dịu dƣ lu ận trƣớc cuộc b}̀u cƣ̃ năm 1976. Nếu kéo dài chiến tranh , 

tr{ch nhi ệm sê đ ổ lên đ}̀u Ford , biến nó thành cu ộc chiến tranh 

của Ford chứ không còn l| của Nixon . Nhƣng yêu c}̀u đó lại đƣ́ng 

trƣớc m}u thuẫn: nếu bõ rơi chế độ S|i Gòn thì lạ i làm m}́ t lòng tin 

___________ 

4. Daisy Cutter, CBU-55: loại bom ngạt (xem chú thích trang 948). 

1. “Đại sứ Martin “h}̀u kiện””, tạp chí Lịch sử quân sự, sô ́th{ng 3-1988. 
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của “thế  giới tự do” đối với Hoa Kỳ . Cho nên Ford yêu c}̀ u Quố c 

hội viện trợ 722 triệu đôla nhƣ Weyand đề nghị v| ch ọn ngày 19-4 

l|m th ời hạn cuố i cho Quố c hội giải quyế t. Nếu đƣợc nhƣ vậy thì 

có thể giúp Việt Nam đẩy lùi cuộc tiến công vû bâo cũa đối phƣơng, 

c}n bằng tình hình qu}n s ự, v| cho phép m ột cơ hội giải quyế t v}́n 

đề Nam Bắc Việt Nam bằng đ|m ph{n chính trị ; còn nếu nhƣ tình 

huống x}́u xảy ra , ít nhất cûng cho phép rút lu i trật tự 6.000 ngƣời 

Mỹ v| đƣa nhiề u ngƣời Việt Nam ở nơi hiểm nguy đến chố n an 

to|n,... Thực ch}́ t, yêu c}̀ u cũa Ford nh ằm vào m ột đích kh{c : sự 

th|nh bại của vi ệc này không quan tr ọng. Nếu Quốc hội bác đề nghị 

n|y thì g{nh n ặng trách nhi ệm về th}́t bại ở Việt Nam cûng nh ƣ uy 

tín của nƣớc Mŷ trên vai chính phũ sê chuy ển sang vai Quốc hội. 

Nhận thƣ́c xu hƣớng th}́t bại không cƣơ̂ng lại đƣợc sau khi xem 

xét b{o c{o, đề đạt của Weyand, Ngoại trƣởng Kissinger đâ phải thốt 

lên: “Sao họ không chết đi sớm hơn. Điều tồi tệ nh}́t có thể xảy ra nếu 

họ sống v}́t vƣỡng” . Tuy nhiên Kissinger cûng đƣ́ng trƣớc sƣ́c ép về 

yêu c}̀u bảo vệ uy tín cũa Hoa Kỳ nên ông ta công bố với báo chí: Hoa 

Kỳ không có “cam kế t về  luật pháp” đối với miền Nam Việt Nam, 

nhƣng lại có “cam kêt́ vê ̀tinh th}ǹ”1. 

Nghị sĩ Jackson , một trong nhƣ̂ng nh}n v ật “phản chiến” trong 

Quốc hội, công khai buộc tội “nhƣ̂ng thảo luận bí m ật” ({m chỉ cam 

kết m ật cũa Nixon với Nguy ễn Văn Thiệu), cho rằng nhƣ̂ng thõa 

thuận }́y chƣa bao giờ đƣợc thƣ̀a nhận về pháp lý. 

Dù muốn dù không , Tổng thống Ford ph ải tõ thái đ ộ phù hợp 

xu hƣớng cũa ph}̀ n lớn ngƣời Mŷ , ph}̀n lớn nh}n vật trong Quố c 

hội lúc b}́ y giờ v| cả sự chuyển biến mới cũa nhiề u nh}n vật trong 

___________ 

1. Theo Jerrold L. Schecter – Nguyễn Tiến Hƣng: Từ tòa Bạch ốc đến Dinh 

Độc Lập, Sđd, “Kissinger quan t}m đến chính mình và uy tín n ƣớc Mŷ hơn là 

quan t}m đến bộ mặt chính trị cũa Ford . Kissinger đang gặp rắc rố i trong 

c{c cuộc đ|m ph{n ở Trung Đông: ngƣời Ã Rập và Israel đang nghi ngờ Hoa 

Kỳ nếu nƣớc này bõ rơi Nam Việt Nam”. 
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Chính phủ : không tin vào c ơ hội cuố i cùng là Mŷ tr ở lại Vi ệt Nam 

có th ể đảo ngƣợc đƣợc chiề u hƣớng sụp đổ ho|n to|n của  chê ́độ 

S|i Gòn. V}ń đề c}ṕ bách hơn là phải đƣa những ngƣời Mŷ còn lại ra 

khỏi nơi nguy hiểm... 

III. CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ , ĐĨNH CAO CŨA 

TỖNG TIẾN CÔNG VÀ NỖI DẬY MÙA XUÂN 1975 

1. Chuẫn bị lƣ̣c lƣợng , thế trận tổng tiến công và n ổi dậy giải 

phóng Sài Gòn 

Cùng với  quyết t}m gi ải phóng miền Nam trong năm 1975, v| 

sau đó (ng|y 18-3) x{c định quyết t}m gi ải phóng trƣớc mùa mƣa 

1975, Trung ƣơng kh}̃ n trƣơng chi viện lực lƣợng, vũ khí v ới quy 

mô lớn vào Nam B ộ, Cực Nam Trung Bộ1, tạo điều kiện cho Nam 

Bộ - Cực Nam Trung Bộ chu}̃n bị lực lƣợng, thế trận, tạo sức mạnh 

{p đảo qu}n Sài Gòn . Bản th}n Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ tuyển 

đƣợc 17.424 t}n binh (g}́p 4 l}̀n năm 1974); lực lƣợng bộ đội địa 

phƣơng toàn Miề n tăng vọt gồm 2 trung đo|n, 25 tiểu đo|n, 143 

đại đội. 

Qu{n tri ệt quyết t}m cũa Trung ƣơng , ng|y 29-3-1975, Trung 

ƣơng Cục ra Nghị quyết 15: “Động viên toàn Đ ảng, to|n d}n t ập 

trung cao nh}́t m ọi sƣ́c mạnh tinh th}̀n và lƣ̣c lƣợng cũa mình , ph{t 

huy cao độ sƣ́c mạnh tổng hợp ba mûi giáp công , ba thƣ́ qu}n , ba 

vùng, vùng lên t ổng công kích t ổng khỡi nghîa , nhanh chóng đánh 

sập toàn b ộ ngụy qu}n ngụy quyền , gi|nh to|n b ộ chính quyền về 

tay nh}n d}n với khí thế t}́n công quyết li ệt, th}̀n tố c, t{o bạo v| 

quyết giành toàn thắng , giải phóng xâ mình , huyện mình, tỉnh mình 

v| to|n miền Nam”2. 

___________ 

1. Từ th{ng 1 đến tháng 4-1975: Trung ƣơng chi viện 46.000 qu}n (g}́p 

đôi sô ́qu}n chi viện năm 1973). 

2. Văn kiện Đảng Toaǹ tập, t.36, tr. 504-505. 
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Ng|y 31-3-1975, Bộ Chính trị dƣới sự chủ trì của Bí thƣ thứ 

nh}́t Lê Du}̃n nh ận định : cuộc chiến tranh cách mạng ỡ miền Nam  

không nhƣ̂ng đâ bƣớc vào giai đoạn phát tri ển nhảy vọt mà thời 

cơ chiến lƣợc để tiến hành tr ận quyế t chiế n chiế n lƣợc cuố i cùng đã 

chín mu ồi. 

Văn kiện ngày 1-4 của Bộ Chính trị x{c định rõ : “về chiến lƣợc , về 

lực lƣợng quân sự, chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo, địch thì đang đƣ́ng 

trƣớc nguy cơ sụp đổ và diệt vong. Mỹ tỏ ra hoàn toàn bấ t lực, dù có t ăng 

viện cûng không thể cứu vân đƣợc tình thế của ngụy”1, “nắm vững thời cơ 

chiêń lƣợc quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kêt́ thúc thắng lợi 

chiêń tranh giải phóng trong th ời gian ngắn nhất. Tôt́ hơn cả là bắt đầu và 

kêt́ thúc trong tháng 4 năm nay, không để chậm. Phải hành động “thần tốc, 

táo bạo, bât́ ngờ”2. “Từ giờ phút này (14g) trận quyết chiến chiến lƣợc cuối 

cùng của quân và dân ta đã bắt đầu”3. 

Phƣơng án tổng thể về mặt qu}n sƣ̣ cũa cuộc tổng tiến công nhƣ 

sau: g}́p rút tăng thêm lƣ̣c lƣợng vào hƣớng t}y Sài Gòn thƣ̣c hi ện 

chia cắt và bao v}y chiến lƣợc , triệt hẵn đƣờng số 4, {p s{t S|i Gòn , 

đồng thời nhanh chóng t ập trung lƣ̣c lƣợng ỡ hƣớng đông và đông 

nam, đánh chiếm nhƣ̂ng mục tiêu quan tr ọng, thƣ̣c hiện bao v}y cô 

lập Sài Gòn tƣ̀ phía Long Khánh , B| Rịa, Vũng T|u ; tổ chƣ́c să̂n 

s|ng những đơn vị binh chủng hợp th|nh đ ể khi thời cơ xu}́t hi ện 

thì tức khắc đ{nh chiếm c{c mục tiêu quan tr ọng, nh}́t là ỡ trung 

t}m thành phố. 

Trên cơ sỡ quyết t}m cũa B ộ Chính trị , của Trung ƣơn g Cục v| 

căn cứ tình hình đang phát tri ển “một ngày b ằng hai mƣơi năm”, 

trƣớc đó ng|y 27-3-1975 Qu}n ũy - Bộ Tƣ lệnh Miề n đã x}y 

dựng phƣơng án gi ải phóng Sài Gòn v ới nội dung chũ yế u nhƣ 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.36, tr. 95. 

2. Sđd, tr. 95-96. 

3. Sđd, tr. 95. 
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sau: trƣớc hế t, thực hành chia c ắt chiế n lƣợc (cắt lộ 4, lộ 15, sông 

Lòng T|u , giải phóng Xu}n L ộc, uy hiế p Biên Hòa ) kết hợp đ{nh 

ph{ kho t|ng, s}n bay, hậu cứ tạo biến động lớn ở S|i Gòn. Khi đó sử 

dụng lực lƣợng Nam Bộ - Cực Nam Trung Bộ l| chủ yếu, tăng cƣờng 

qu}n cũa Bộ từ 2 sƣ đo|n đến một qu}n đo|n, thực hành tiến công 5 

hƣớng vào Sài Gòn , kêt́ hợp đăc̣ công biệt động với phát động qu}̀n 

chúng nổi dậy, trong đ{nh ra, ngo|i đ{nh v|o, tổng công kích - tổng 

khởi nghîa giải phóng Sài Gòn. 

Phƣơng án trên đƣợc Trung ƣơng Cục nh}́t trí (ng|y 7-4-1975) v| 

đề đạt lên B ộ Chính trị . Sau đó B ộ Chính trị chỉ đạo: để bảo đảm 

nhanh, giải quyế t nhanh, ta c}̀n tổ chức chiến dịch quy mô l ớn, tập 

trung lực lƣợng ƣu thế {p đảo địch (15 sƣ đo|n) đ{nh thẳng vào Sài 

Gòn, tiêu diệt, bắt sống và làm tan râ toàn b ộ qu}n Sài Gòn . Sau đó, 

nêú đồng bằng sông Cửu Long chƣa giải quyết xong, sẽ tiếp tục phát 

triển về đồng bằng, giải phóng toàn Nam B ộ. Theo phƣơng án n |y, 

Bộ Tổng tham mƣu điêù động 3 qu}n đo|n từ miêǹ Bắc, miêǹ Trung, 

T}y Nguyên vào tham gia chiế n dịch gi ải phóng Sài Gòn , quyêt́ t}m 

có mặt ở B2 chậm nh}t́ vào ngày 25-4-1975. 

Trong khi chu}̃n bị phƣơng án trên , Trung ƣơng cho phép B ộ 

Tƣ lệnh Miền sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng Nam B ộ - Cƣ̣c Nam Trung B ộ mỡ 

chiến dịch chia cắt chiến lƣợc , triệt để bao v}y Sài Gòn , nếu xu}́t 

hiện đột biến đối phƣơng tan râ lớn thì không nh}́t thiết chờ đũ 

lƣ̣c lƣợng tƣ̀ miền Bắc vào , m| có  thể sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ, có 

thêm Sƣ đo|n 316 v| Trung đo|n 95B, tiến công chọc thẳng vào Sài 

Gòn, kết hợp đặc công, biệt động và qu}̀ n chúng n ổi dậy giải 

phóng S|i Gòn . 

V|o thời gian n|y B ộ Chính trị cử Ủy viên B ộ Chính trị Lê Đƣ́c 

Thọ v|o miền Nam phổ biêń Nghị quyết Bộ Chính trị ng|y 25-3-1975 

vê ̀cuộc tổng tiến công Xu}n 1975 đồng thời công bố  quyêt́ định của 

Trung ƣơng Đảng vê ̀việc thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng 

S|i Gòn. Cùng với Lê Đức Thọ, hai ũy viên Bộ Chính trị kh{c l| Phạm 
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Hùng v| V ăn Tiế n Dûng thay m ặt Bộ Chính trị chỉ đạo chiế n dịch 

giải phóng Sài Gòn. 

Ng|y 8-4-1975, tại Lộc Ninh, Bộ Chỉ huy chiến dịch gi ải phóng 

S|i Gòn - Gia Định đƣợc công bố th|nh l ập gồm: Đại t ƣớng Văn 

Tiến Dûng - Tƣ lệnh; Bí th ƣ Trung ƣơng Cục Phạm Hùng - Chính 

ủy; c{c Phó T ƣ lệnh: Thƣợng tƣớng Tr}̀ n Văn Trà , Trung tƣớng Lê 

Đức Anh (phụ tr{ch c{nh t}y nam - nam), Trung tƣớng Đinh Đức 

Thiện (phụ tr{ ch hậu c}̀ n), Trung tƣớng Lê Trọng T}́ n (phụ tr{ch 

c{nh đông), Trung tƣớng Lê Quang Hòa (Phó Chính ủy kiêm chủ 

nhiệm chính trị ). Phụ tr{ch công t{c n ổi dậy: Nguyễn Văn Linh , 

Phó Bí th ƣ Trung ƣơng Cục . Chỉ đạo công t{c tiế p quản sau khi 

giải phóng thành phố : Võ V ăn Kiệt, Ủy viên Th ƣờng vụ Trung 

ƣơng Cục . 

Theo đề nghị tƣ̀ chiến trƣờng , ng|y 14-4-1975, Bộ Chính trị đặt 

tên cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Để thƣ̣c hiện ý định cũa B ộ Chính trị v| chủ trƣơng của Miền , 

một số đơn vị cũa B 2 đƣợc sắp xếp lại 1, củng cố . Một số đơn vị mới 

đƣợc thành l ập: Sƣ đoàn 2 đặc công Miền g ồm 6 trung đoàn đặc 

công (e10, e113, e1115, e116, e117, e429), Lƣ̂ đoàn đặc công bi ệt động 316 

(gồm các ti ểu đo|n 80, 81, 82 đặc công , c{c đo|n bi ệt động Z10, Z21, 

Z22, Z23, Z25, Z26, Z28, Z30, Z31). Lực lƣợng Thành đội Sài Gòn - Gia 

Định đƣợc bổ sung, th|nh l ập các Trung đo|n Gia Định 1, Gia 

Định 2. Hậu c}̀ n đƣợc bố  trí lại chuy ển từ nhiệm vụ phục vụ cho 

c{c chiế n dịch cũa Miề n và các qu}n khu sang nhi ệm vụ phục vụ 

cho 5 qu}n đo|n chủ l ực áp sát Sài Gòn . Từ đầu tháng 3-1975 đến 

___________ 

1. Qu}n đo|n 4 đƣợc tăng cƣờng Sƣ đo|n 6 (Qu}n khu Đông Nam Bộ), 

Sƣ đo|n 341, Trung đo|n 95 (nhƣng không còn S ƣ đo|n 9); Đo|n 232 đổi 

th|nh Bi nh đo|n c{nh t}y nam v| nam , đƣợc bổ sung Sƣ đo|n 9, Trung 

đo|n 16, Trung đo|n 271B, 2 trung đo|n chủ lực Qu}n khu Trung Nam Bộ, 1 

tiểu đo|n tăng T.54, 1 tiểu đo|n ph{o 130mm, 6 ph{o cao xạ v| m ột số đơn 

vị binh chủng kh{c. 
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th{ng 4-1975, đã đƣa 65.000 t}́n hàng đến vị trí quy định (vƣợt chĩ 

tiêu đề ra). Trong vài tu}̀ n lễ công binh cũng cố  v| mở rộng các 

tuyêń chiế n dịch trên nhiề u hƣớng, tổng chiề u dài 1.790km. Trong 

những ngày cuối chu}ñ bị chiêń dịch, hậu c}̀n Miêǹ đƣa 10.000 ngƣời 

từ tuyêń sau lên thành lập 8 tiểu đo|n cơ động, huy động g}̀n 4.000 

xe vận tải các loại , 656 thuyêǹ máy , ca nô, 1.736 xe đạp thồ, 63.342 

d}n công hõa tuyế n; th|nh lập 15 bệnh viện dâ chiến, 17 đội điều trị 

(tổng số 10.000 giƣờng). 

Tại S|i Gòn - Gia Định , sau khi nhận Nghị quyết 15 của Trung 

ƣơng Cục , Th|nh ủy tri ển khai mọi công tác chu}̃n bị . Ng|y 12-4-

1975, Thƣờng vụ Thành ũy ban hành tài liệu “Những việc cần làm ngay 

trong các giai đoạn trƣớc, trong và sau khi thành phố đƣợc giải phóng”. T|i 

liệu khẳng định: “Hiện nay chúng ta đang ở thời kỳ tr ực tiế p cách 

mạng ở th|nh phố, l| giai đoạn tổng công kích , tổng khởi nghîa để 

gi|nh to|n bộ chính quyền về tay nh}n d}n... Thời cơ 30 năm mới có 

một l}̀n!”. Đến lúc này, thực lực cách mạng n ội ngoại đô Sài Gòn đã 

tăng g}́p ba bốn l}̀n so với trƣớc, gồm lực lƣợng đảng viên (735 đảng 

viên ở nội thành; nêú kể cả số ở vùng ven 1.200, trong đó có 12 c{n bộ 

c}ṕ thành ũy và t ƣơng đƣơng, 60 c{n b ộ c}ṕ quận ũy và t ƣơng 

đƣơng); đo|n viên c{c t ổ hạt nh}n , cơ sở c{ch mạng , qu}ǹ chúng 

nòng cố t (10.000 ngƣời ở nội thành và vùng ven ), qu}ǹ chúng c ảm 

tình; 400 tổ chức công khai , biêń tƣớng với 25.000 ngƣời do cách 

mạng nắm và c{c tổ chức nòng cốt sẵn sàng hành động, 40 lõm chính 

trị nội, ngoại ô v ới 7.000 qu}ǹ chúng c ơ sở đã gi|nh quyề n làm chũ 

với những mức độ kh{c nhau ; c{c l ực lƣợng vû trang m ật, qu}ǹ 

chúng vũ trang... Th|nh ủy điều chĩnh lực lƣợng tổng hợp trên cả hai 

địa b|n c{nh A , B (đã đƣợc chia từ th{ng 9-1974). C{nh A do Bí th ƣ 

Th|nh ủy Mai Chí Th ọ phụ tr{ch (địa b|n : nội thành , Bình Ch{nh , 

Nh| Bè), nhiệm vụ chũ yếu là phát động qu}ǹ chúng nổi dậy. C{nh B 

do Phó Bí thƣ Th|nh ủy Nguyễn Thành Thơ phụ tr{ch, có 500 c{n bộ 
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thuộc các c ơ quan xung quanh Thành ũy , lực lƣợng an ninh và các 

ban, ng|nh còn lại , lực lƣợng các huy ện nông thôn ngoại thành , 

lực lƣợng Trung đo|n Gia Định 2, có nhi ệm vụ gi ải phóng ngoại 

th|nh v| sẵn sàng vào chiêḿ thị xâ Gia Định. 

Rút kinh nghiệm năm 1968, t|i liệu “Nhƣ̂ng việc c}̀n làm ngay...” 

chỉ rõ: “Thời cơ khỡi nghîa là lúc mà các cuộc công kích v| khởi nghîa 

của ta xung quanh thành phố th|nh công lớn, lực lƣợng qu}n sự địch 

bảo vệ th|nh phố bị đ{nh sụp, bọn địch đảo chính lẫn nhau hoặc thay 

đổi c}́p lânh đạo chóp bu , h|ng ngũ địch rối loạn , không kiểm soát 

đƣợc tình hình ho ặc rút chạy khõi th |nh phố. Lúc n|y, dù qu}n chủ 

lực chƣa vào cûng ph ải phát động qu}̀n chúng nổi dậy tiến công và 

khởi nghîa, chống mọi tƣ tƣởng ỹ lại trông chờ”. 

Trung ƣơng Cục kh}̃n trƣơng điều đ ộng cán b ộ ở c{c khu tiếp 

sƣ́c cho Sài Gòn - Gia Định. 

Lƣ̣c lƣợng các ban ngành đều kh}̃n trƣơng chu}̃n bị hành động. 

Lƣ̣c lƣợng công nhân : Ban Công vận xác định lƣ̣c lƣợng công nh}n 

sẽ tham gia khởi nghĩa, chủ yếu l| ở c{c khu phố, c{c bộ phận còn lại, 

có nhiệm vụ chiếm lînh v | bảo vệ c{c nh| m{y , không để cho địch 

ph{ hoại . Nhiều ban cán sƣ̣ Đ ảng lânh đạo công nh}n khỡi nghîa , 

nhiều tổ tƣ̣ vệ bí mật đƣợc thành lập. 

Lƣ̣c lƣợng Thành Đoàn : gồm cán b ộ (khoảng 500 ngƣời), đoàn 

viên, c{c tổ biệt động; lực lƣợng cán b ộ v| quần chúng trong các t ổ 

chức công khai do Thành Đo|n nắm và chu}ñ bị hành động:  

Tổng hội Sinh viên Sài Gòn;  

Tổng đo|n Học sinh Sài Gòn;  

Đo|n Văn nghệ học sinh – sinh viên Sài Gòn;  

Đo|n công t{c xã hội;  

Mặt trận nh}n d}n cứu đói (bộ phận sinh viên, học sinh);  

Đo|n sinh viên Phật tử;  

Thanh sinh công; 
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Một bộ phận cũa Ũy ban cải thiện chế độ lao tù; 

Một bộ phận cũa Ũy ban đòi quyền sống cho đồng bào. 

Th|nh Đo|n còn có c{c lõm chính trị ở vù ng ven thuộc Gò Môn 

v| Bình T}n . Bộ phận thƣờng trực, Ban chĩ huy Tiề n phƣơng Thành 

Đo|n (gồm Nguyễn Chơn Trung và Lê Công Giàu ) đƣợc đăṭ bên 

cạnh Th|nh ủy . Trụ s ở của Ban Chỉ đạo Tiề n phƣơng cũa Thành 

Đo|n đăṭ tại khu Bàn Cờ (quận 3). C{c tổ biệt động Thành Đo|n đƣợc 

bố trí tiếp cận các mục tiêu đã định. Lực lƣợng học sinh, sinh viên đã 

chu}ñ bị 12.000 l{ cờ c}m̀ tay. 

Ban Hoa vận: bố trí lƣ̣c lƣợng lânh đạo khỡi nghîa ỡ 10 khu vực 

trọng điểm thuộc cać quận 5, 6, 10, 11. Không khí chu}ñ bị khởi nghîa 

trong bà con ngƣời Hoa r}́t sôi động, nh}t́ là ở c{c khu vực chợ Bình 

T}y, đƣờng Tổng đốc Phƣơng1. Có 3 bệnh viện có c ơ sở Hoa vận từ 

trên xuống dƣới chu}̃n bị phục vụ tiế n công và  nổi dậy. Lực lƣợng 

yểm trợ khởi nghîa cũa Ban Hoa v ận đóng tại Kho 8. Văn phòng và 

Bộ chỉ huy Tiề n phƣơng cũa Ban Hoa v ận đăṭ tại b ệnh viện Triề u 

Ch}u (tức Bệnh viện An Bình ngày nay ). Xe cứu thƣơng cũa b ệnh 

viện tham gia làm liên l ạc v| ch ở vũ khí . B| con ng ƣời Hoa một số  

nơi đã nắm đƣợc lực lƣợng phòng vệ d}n sự, vận động lính đ|o ngũ 

hiêń súng cho cách mạng. 

Không chĩ chu}̃n bị cờ (may 36 cờ lớn, 16.000 cờ nhõ), kh}̃u hiệu 

chu}̃n bị khỡi nghîa, b| con ngƣời Hoa còn ũng hộ t|i chính cho c{ch 

mạng (trong đó có m ột tƣ sản ngƣời Hoa ũng h ộ 10 triệu đồng), ph{ 

lệnh giới nghiêm, trƣ̀ng trị ác ôn ỡ nhiều xóm lao động. 

Ban Phụ vận: chu}̃n bị nh}n sƣ̣ Ũy ban nh}n d}n cách mạng vùng 

trọng điểm quận 2, tổ chức các ban c}́p cứu, tiêṕ tế, y tế, cứu thƣơng, 

trật tự, đ|o hầm, chu}ñ bị các cơ sở in }ń,... 

Ban Binh vận: kh}̃n trƣơng chu}̃n bị hành đ ộng, vƣ̀a ỡ cơ sỡ c{c 

đơn vị, c{c trƣờng hu}́n luyện qu}n Sài Gòn, vừa kh}ñ trƣơng chu}̃n 

bị vận động tƣớng Dƣơng Văn Minh và nhóm cũa ông. 

___________ 

1. Nay là đƣờng Ch}u Văn Liêm. 
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Ban Trí v ận: Đƣa ra vùng gi ải phóng các đ ảng viên và cốt cán 

trong các t ổ chƣ́c công khai , nƣ̃a công khai nhƣ t ổ chƣ́c “Lƣ̣c 

lƣợng  quốc gia tiến b ộ” cũa Tr}̀n Ng ọc Liễng, để hƣớng d ẫn và 

chu}ñ bị m ọi việc giải phóng Sài Gòn . Th|nh ủy yêu cầ u các đảng 

viên, c{n bộ l|m công t{c trí vận theo dôi sát Đ|i Ph{t thanh H| Nội, 

Đ|i Ph{t thanh Gi ải phóng để kịp th ời nắm chũ tr ƣơng, chủ động 

linh hoạt, s{ng tạo trong hoạt động vận động trí thức và các t}̀ng lớp 

bên trên trong chính quyêǹ Sài Gòn. 

Ban Tuyên huấn : chu}̃n bị cơ sỡ n ội thành, nổi dậy ỡ nhƣ̂ng lôm 

l|m chủ, chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng vû trang tuyên truyền , c{c phƣơng tiện 

thông tin , loa, c{c b|i h{t c{ch mạng ph{t đ ộng qu}̀n chúng n ổi dậy 

khi qu}n đội Sài Gòn tan ra.̂ 

Lƣ̣c lƣợng vû trang Sài Gòn - Gia Định : Lƣ̣c lƣợng vû trang t ập 

trung: 2 trung đo|n (Gia Định 1, Gia Định 2), 4 tiểu đo|n đăc̣ công, 

biệt động, bộ binh (tiểu đo|n 195 biệt động; tiểu đo|n 197, tiểu đo|n 

198 đăc̣ công biệt động; tiểu đo|n 4 bộ binh Thũ Đức), c{c đại đội bộ 

đội địa phƣơng huyện. D}n qu}n, du kích: 3.345 ngƣời, du kích mật: 

trên 300 ngƣời. Lực lƣợng qu}̀n chúng vû trang (số nắm đƣợc): 60 tổ 

biệt động, hơn 300 qu}ǹ chúng (có vũ trang), 340.000 qu}ǹ chúng sẵn 

s|ng nổi dậy. Từ Củ Chi (vòng qua Đức Hòa - Long An), d}n công, 

c{n bộ đã đƣa vào Sài Gòn 30.000 kh}ũ súng . Ngo|i ra , còn những 

h}m̀ chứa vû khí từ trƣớc năm 1968. 

Ngo|i lực lƣợng chiến đấu , c{c cụm tình b{o c|i cắm nhiều nơi 

nội ngoại thành, kể cả một số bộ phận quan trọng trong chính quyền, 

qu}n đội Sài Gòn (Bộ Tƣ lệnh Cảnh sát quốc gia, Bộ Tổng tham mƣu, 

Dinh Tổng thống, c{c bộ tƣ lệnh hải qu}n , không qu}n...), đều đƣợc 

giao nhiệm vụ chiến dịch1. 

___________ 

1. Tƣ liệu về  hoạt động và các m ặt chu}̃ n bị cho “Chiế n dịch H ồ Chí 

Minh” tại Thành phố  S|i Gòn , tỉnh Gia Định dựa theo sách : Lịch sử Đảng bộ 

Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố  Hồ Chí Minh , (1945-1975) (Sơ thảo), Sđd, 

t.II. 
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Ng|y 7-4-1975, Bộ Chính trị gửi đi ện văn ký tên Lê Du}̃n mang 

nội dung chĩ đạo đến các qu}n đo|n đang hành tiêń: 

“Thần tốc, táo bạo, bất ngờ”1. 

Đại tƣớng Vô Nguyên Giáp cûng đi ện cho các đơn vị đang đ ổ 

v|o chiến trƣờng nội dung mệnh lệnh: 

“Thần tốc, thần tốc hơn nƣ̂a 

Táo bạo, táo bạo hơn nữa”2. 

Điện văn biến thành kh}̃u hiệu trên vành mû cán bộ, chiến sî, trên 

th|nh xe các qu}n đoàn đang th}̀n tốc hành qu}n . Tốc độ h|nh qu}n 

không ngƣ̀ng tăng, có ng|y đạt 150km. 

Ng|y 8-4, một sƣ̣ ki ện g}y rúng đ ộng chế đ ộ S|i Gòn : Nguyễn 

Th|nh Trung, một cán bộ binh vận (nội tuyến) đang hoạt động trong 

lƣ̣c lƣợng không qu}n Sài Gòn, l{i m{y bay F-5E xu}́t phát từ s}n bay 

Biên Hòa bay vào ném bom xuống Dinh Độc Lập, rồi hạ cánh an toàn 

xuống s}n bay Phƣớc Long trong vùng giải phóng. 

Bộ Tƣ lệnh Miền chĩ đạo các lƣ̣c lƣợng vû trang kh}̃n trƣơng thực 

hiện tiến công chia cắt chiến lƣợc, bao v}y, cô lập Sài Gòn, tạo thế cho 

chiến dịch cuối cùng. 

* Mặt trận Xuân Lộc 

Quan trọng nh}́t, tập trung nh}́t, {c liệt nh}́t trong đợt hoạt động 

n|y l| chiến dịch Xuân L ộc nhằm giải quyết mắ t xích phòng thũ chũ 

yếu, then chốt, đóng vai trò quyết định trong hệ thống phòng thũ còn 

lại của qu}n S|i Gòn3. 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.36, tr. 96. 

2 Đại tƣớng Vô Nguyên Giáp : Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn th ắng 

(Hồi ức), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2000, tr.286. 

3. Đƣợc gọi là “cánh c ửa thép cũa phòng tuyế n Weyand”, do tƣớng 

Weyand đề xu}́t. Qu}n Sài Gòn bố  trí ở đ}y lực lƣợng tƣơng đƣơng qu}n 

đo|n: ban đầu gồm Sƣ đo|n 18, c{c thiết đo|n 5, 22; sau khi chiế n dịch m ở 

m|n, chúng tăng cƣờng lực lƣợng lên 9 chiêń đo|n (bộ binh, dù, tăng - thiêt́ 

gi{p) chƣa tính các tiểu đo|n bảo an địa phƣơng. 
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Thƣ̣c hiện sƣ̣ chĩ đạo “th}̀n tốc” cũa B ộ Tổng Tƣ lệnh, ban đ}̀u 

Qu}n đo|n 4 (đơn vị chũ công chiế n dịch gi ải phóng  Xu}n Lộc), 

thực hiện phƣơng án s ử dụng m ột bộ phận bộ binh, to|n b ộ xe 

tăng, ph{o binh tiế n công thẳng vào s ở chỉ huy ti ểu khu, sở chỉ 

huy Sƣ đo|n 18, thực hành bao v}y chia c ắt diệt viện nhằm giải 

phóng thị xã . 

Tuy nhiên , sau 5 ng|y  chiến đ}́u , c{c đơn vị không dứt đi ểm 

đƣợc các mục tiêu . Qu}n Sài Gòn d ồn lực lƣợng về  Xu}n Lộc 

(qu}n số  lên 9 chiến đo|n g ồm cả bộ binh, dù, tăng - thiết giáp , 

chƣa tính 8 tiểu đo|n bảo an địa phƣơng) điên cuồng phản kích , sử 

dụng  loại bom m ới mà Mŷ v ừa cung c}́ p1
 (9-4-1975) g}y thƣơng 

vong cao cho lực lƣợng chiế n dịch Xu}n L ộc, chiến trận trở nên 

giằng co, {c liệt. 

Qu}n đoàn 4 lúc bấy giờ mặc dù đã đƣợc b ổ sung Sƣ đoàn 341, 

Sƣ đo|n 6 thiêú (Qu}n khu Đông Nam Bộ), Trung đo|n 5 (Qu}n khu 5) 

nhƣng vẫn không sung sức do Sƣ đo|n 9 đã đƣợc rút đi tăng cƣờng 

cho Binh đo|n 232, Sƣ đo|n 7 vừa trải qua chặng đƣờng chiến đấu 

h|ng tr ăm kilômét lên Di Linh , chƣa kịp nghĩ ng ơi, củng cố . Mặt 

kh{c, công tác chu}ñ bị chiêń dịch quá g}ṕ. 

___________ 

1. Thực hiện lời hứa cũa phái đo|n Weyand , Mỹ không chỉ đem thêm 

sang Sài Gòn bom Daisy Cutter (bom nặng 7,5 t}́n dùng để ph{t quang tạo 

bãi đ{p cho tr ực thăng) m| c ả bom CBU-55B (Cluster Bomb Unit). Theo 

Frank - Snepp (Sđd, tr.275): So với bom Daisy Cutter , CBU-55 còn khủng 

khiếp hơn, l| một trong những loại bom sát thƣơng tàn ác nh}́t trong kho vû 

khí của Mỹ , ngo|i bom hạt nh}n . Nó tạo ra đ{m m}y chấ t lõng đƣờng kính 

500m, d|y 2m, bôć cháy tạo ra m ột nhiệt lƣợng và áp l ực mạnh thố c xuống 

mặt đất với áp su}́t hàng t}́n/cm2. Con ngƣời dù thoát khõi vòm lửa này vẫn 

chêt́, vì sau tiếng nổ nó tạo ra một khoảng ch}n không lớn. 

Theo sách : Lịch sử Quân đoàn 4, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , sau khi m}́ t 

Xu}n Lộc, qu}n Sài Gòn còn ném CBU -55 v| Daisy Cutter xuố ng Xu}n Lộc, 

g}y thƣơng vong cho nhiều cán bộ chiêń sî Qu}n đo|n 4 (hy sinh 250 c{n bộ, 

chiêń sî trong 1 trận ném bom). 
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Trƣớc tình hình trên , Bộ Chỉ huy Chiến dịch H ồ Chí Minh v| 

Bộ Tƣ lệnh Miề n chĩ đạo B ộ Tƣ lệnh Qu}n đo|n 4 thay đổi cách 

đ{nh: tr{nh ch ỗ mạnh, đ{nh v|o ch ỗ yêú nhƣng hiểm cũa tuyế n 

phòng ng ự qu}n Sài Gòn , buộc chúng ph ải bõ Xu}n L ộc. Tƣ lệnh 

Miêǹ đồng thời là Phó Tƣ lệnh chiêń dịch Hồ Chí Minh Trần Văn Trà 

xuống tận Sở chỉ huy Qu}n đo|n 4 tại chiế n khu Đ để thông qua 

phƣơng án m ới và bi ện pháp h ỗ trợ. Từ ng|y 15-4 Qu}n đo|n 4 

chuyển hƣớng, đ{nh chiếm ngâ ba D}̀ u Gi}y và Núi Thị (giao điểm 

quốc lộ 20 v| 1A, nằm ở phía t}y Xu}n L ộc), tiêń về  phía sau l ƣng 

phòng tuyến bảo vệ S|i Gòn của địch, uy hiếp Sở chỉ huy Qu}n đo|n 

3 S|i Gòn ở Trảng Bom, đ{nh qu}n ph ản kích ở Biên Hòa , Trảng 

Bom, tiêṕ tục chế  {p s}n bay Biên Hòa . Phòng tuyến Xu}n Lộc trở 

nên m}́t tác dụng vì đã bị nằm ngoài hệ thống phòng thũ , đồng thời 

Biên Hòa trở nên trơ trọi thiếu lực lƣợng bảo vệ. Trong khi đó ở phía 

đông và đông bắc Xu}n Lộc, qu}n d}n địa ph ƣơng phố i hợp lực 

lƣợng c}ṕ trên phát triển tiêń công giải phóng tĩnh Ninh Thuận (ng|y 

16-4), Bình Thuận và thị xâ Phan Thiết (ng|y 19-4), Bình Tuy v| thị xã 

H|m T}n (ng|y 23-4).  

Tình hình ở miền Nam lúc n|y t{c đ ộng trƣ̣c tiếp đến tình hình 

Campuchia, góp phần thúc đẩy sự sụp đ ổ của Lon Nol . Ng|y 17-4, 

qu}n cách mạng Campuchia gi ải phóng Phnôm Pênh , kết thúc thắng 

lợi cuộc kháng chiến chống Mŷ, cứu nƣớc cũa nh}n d}n Campuchia . 

Nhìn lại từ Phnôm Pênh cho đến Sài Gòn , Tổng trƣởng Quốc phòng 

S|i Gòn Trầ n Văn Đôn cho rằng: “Sự sống còn (của S|i Gòn ) chỉ còn 

có thể tính từng ngày , từng tu}̀n, m| không tính t ừng tháng” (ng|y 

18-4)1. 

Ng|y 18-4, Tổng thống Mŷ Ford ra l ệnh di tản ngƣời Mŷ ỡ Sài 

Gòn, chỉ để lại 1.000 ngƣời. Đại sƣ́ Mŷ Martin nhận định (ng|y 19-4): 

___________ 

1, 2. Trích lại từ: Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thực dân mới..., Sđd, tr. 283.  



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

926 

 

“Sài Gòn có khả năng bị bao v}y, cô lập trong vòng 1-2 tu}̀n và có thể 

bị cộng sản đ{nh chiêḿ trong vòng 3 hoặc 4 tu}ǹ nữa”2. 
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Trƣớc tình hình này, ng|y 21-4, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút bỏ 

Xu}n Lộc (thực ra trong đêm 20-4 qu}n Sài Gòn ở Xu}n Lộc đã rút 

chạy theo đƣờng liên tĩnh số 2 vòng xuống Bà Rịa...), co lực lƣợng về 

Long Bình, Biên Hòa để phòng thủ S|i Gòn, đồng thời điêù 3 sƣ đo|n 

từ đồng bằng sông Cửu Long tập trung giữ đƣờng số  4 tại c{c khu 

vực Long An (ở đ}y có Sƣ đo|n 22), Cai Lậy, Gi{o Đức, C}ǹ Thơ, bảo 

đảm không để cô lập Sài Gòn từ phía t}y. 

Thƣ̣c tế sau khi qu}n Sài Gòn ph ải rút bõ Xu}n L ộc, c{c sƣ đo|n 

S|i Gòn m| kế hoạch Weyand dự kiến b ảo vệ ngoại vi S|i Gòn đã 

ho|n to|n bị chia cắt . Sƣ đoàn 25 S|i Gòn bị kềm ch}n ở T}y Ninh 

không thoát ra đƣợc; Sƣ đoàn 5 S|i Gòn bị kềm ch}n ở hƣớng Bình 

Long, không di chuyển về Bình Dƣơng đƣợc ; Sƣ đoàn 22 S|i Gòn bị 

đ{nh thiệt hại n ặng ở Long An, không bảo đảm giữ đƣợc phía nam 

S|i Gòn ; Sƣ đo|n 18 (theo Frank Snepp : chỉ còn lại 4 tiểu đo|n) rút 

qu}n chạy vê ̀hƣớng Bà Rịa... 

Frank Snepp thú nh ận: “... phòng tuyến ngo|i S|i Gòn đã vụn 

nhƣ võ cũ hành” . Nguyễn Cao Kỳ , lúc đó l| thủ lĩnh “Ủy ban Cứu 

nguy d}n tộc” thƣ̀a nh ận: “... Không khí cũa m ột vài tu}̀n  cuối (l|) 

không khí không còn ai chĩ huy , không còn ai chịu trách nhi ệm”... 

“Phòng tuyến Weyand” thế là đâ tan vơ̂ . “Cánh cƣ̃a thép” phía đông 

S|i Gòn đã mở. 

* Cùng với chiến dịch Xu}n L ộc, trên hƣớng t}y nam , theo chĩ 

đạo cũa Miền, Binh đoàn 232 tổ chƣ́c (c{c Sƣ đo|n 5, 3) tiến công thị 

xã T}n An, Thủ Thừa nhằm cắt lộ 4 nhƣng không thành, chuyển sang 

chiếm vị trí đƣ́ng ch}n ỡ t}y T}n An , tạo địa b|n đƣa binh khí kỹ 

thuật xuống bắc l ộ 4, l|m gi{n đoạn g iao thông tƣ̀ng lúc trên quốc l ộ 

4. Trong lúc đó các Sƣ đoàn 9, 3 mỡ đƣờng đƣa binh khí kŷ thu ật 

xuống khu vƣ̣c Vàm Cõ Đông, mỡ khu An Ninh - Lộc Giang chu}̃n bị 

đ}̀u c}̀u cho bộ binh, xe tăng vƣợt sông tiến đánh Hậu Nghîa. 

Qu}n ũy , Bộ Tƣ lệnh Miền chĩ đạo đ ồng bằng sông Cƣ̃u Long 

phối hợp hoạt đ ộng tạo thế gi ải phóng Sài Gòn , không cho đối 
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phƣơng co cụm về  đồng bằng, vì nếu phải kéo dài chiế n đấu sang 

mùa mƣa sê gặp khó khăn; c{c mục tiêu chính l|: lộ 4, th|nh phố C}ǹ 

Thơ, thị xã Vĩnh Long, thị xã Mỹ Tho. 

Qu}n khu Trung Nam Bộ bỏ qua kế hoạch gi ải phóng Kiến 

Tƣờng, chuyển trọng t}m hoạt đ ộng xuống l ộ 4, nam Long An , mỡ 

hƣớng tiến công hiểm vào Sài Gòn tƣ̀ phía nam. 

Qu}n khu T}y Nam Bộ tiếp tục mỡ r ộng giải phóng vùng sông 

Măng Thít, l|m gi{n đoạn giao thông l ộ 4 (khoảng Ba Càng), tiếp tục 

mỡ mảng Chƣơng Thiện, C}̀n Thơ, khống chế s}n bay Trà Nóc , să̂n 

s|ng tiến công tiểu khu C}̀n Thơ. 

Cơ quan tình báo CIA Mŷ thƣ̀a  nhận: “Ỡ đồng bằng, qu}n cộng 

sản buộc ba sƣ đoàn qu}n chính phũ ỡ vào thế phòng thũ v| họ uy 

hiêṕ nặng Mŷ Tho, C}ǹ Thơ”1. 

Ng|y 19-4-1975, Kissinger, một trong nhƣ̂ng ngƣời tích cƣ̣c trong 

việc vận động “không đƣợc bõ rơi Sài Gòn” ho ặc ít nhất cũng ph ải 

tạo “một khoảng cách nh}́t định” để không bị mang tiếng bõ rơi đồng 

minh, đâ phải “hạ gi ọng”: “Sƣ̣ phát tri ển về chính trị ỡ miền Nam 

phụ thuộc vào bản th}n ngƣời Việt Nam, Mỹ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ 

một giải pháp nào do họ thông qua”2. 

Đối với ngƣời Mỹ, việc thúc bách lúc này trƣớc hết là bảo đảm an 

to|n cho ng ƣời Mŷ rút khõi Sài Gòn và nuôi hy v ọng tìm đƣợc giải 

ph{p kéo d|i s ự tồn tại chế độ S|i Gòn không có Nguy ễn Văn Thiệu 

v| d ựng lên một chính phũ có kh ả năng “thƣơng lƣợng” với đối 

phƣơng. Martin thuyêt́ phục Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức 

với lý do “Tình hình qu}n sự r}t́ tồi tệ v| d}n chúng quy tr{ch nhiệm 

v|o ng|i”. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã miễn cƣỡng ch}́p nhận 

từ chức (21-4-1975) để đƣợc an toàn ra nƣớc ngoài sống lƣu vong còn 

hơn là bị Mŷ đảo chánh (CIA có kế  hoạch đảo chánh Nguy ễn Văn 

Thiệu vào ngày 23-4-1975). 

___________ 

1, 2. Frank Snepp: Cuộc tháo chạy tán loạn, Sđd, tr. 156.  
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Ở “thủ đô” S|i Gòn , sau khi Xu}n Lộc th}́t thũ thì “Đúng l| 

những ngày cũa một chính phũ đang hoang mang, tan râ và một tình 

thê ́không thể n|o chấn chĩnh lại đƣợc nữa”1. 

S{ng 21-4-1975, sau bài phát bi ểu kịch li ệt đả kích Mỹ “bội ƣớc” 

trƣớc 200 nh}n vật cao c}́p , Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố tƣ̀ chƣ́c và 

giao quyền cho phó t ổng thống Tr}̀n Văn Hƣơng . Tr}̀n Văn Hƣơng 

thề “chiến đ}́u cho đến lúc qu}n đ ội bị tiêu di ệt...”. Mọi ngƣời hi ểu 

lời thề này không “quan tr ọng” bằng vi ệc “làm m ột cái xƣơng ngăn 

không cho tƣớng Nguyễn Cao Kỳ xen vào công việc” mà theo dƣ̣ tính 

của Mỹ l| tìm m ột “con rối” đối phƣơng có th ể ch}́p nhận thƣơng 

lƣợng, để gơ̂ gạc ph}̀n nào “uy tín” Hoa K ỳ2. Mỹ không chấp nh ận 

đòi hõi cũa tƣớng Nguy ễn Cao Kỳ đƣợc nắm quốc phò ng, qu}n đội, 

vì sẽ l|m hỏng mƣu mô cuối cùng của Mỹ. 

Tổng thống Mŷ Ford đến lúc này bu ộc phải kêu gọi ngƣ̀ng bắn 

v| thƣơng lƣợng . Điều này xác nh ận Mŷ đâ bõ cu ộc ngay tƣ̀ ngày 

18-4. Tuy nhiên , Mỹ v ẫn chƣa chịu bó tay mà đang ní u kéo Trung 

Quốc, chạy vạy tìm tay sai mới đ ể tiếp tục duy trì chũ nghîa thƣ̣c 

d}n mới ỡ miền Nam 3. 

Trên cƣơng vị “tổng thống” (kế vị Nguyễn Văn Thiệu) Tr}̀n Văn 

Hƣơng ra “Nhật lệnh”: “Chống cộng đến giọt máu cuối cùng” , ch}́p 

nhận “phản kích” Xu}n L ộc l}̀n nƣ̂a , sƣ̃ dụng c ả c{c loại bom Mỹ : 

bom ngạt CBU -55, bom BLU-182, bom 500 Pounds... ( l| loại bom bị 

c}́m sƣ̃ dụng ), với sƣ̣ trợ giúp cũa các chuyên viên DAO . Chính 

quyền Tr}̀n Văn Hƣơng là “chính quyền Thiệu không có Thiệu”. 

V|o những ng|y cuối th{ng 4-1975, thời đi ểm “đêm trƣớc” 

chiến dịch H ồ Chí Minh , trận quyế t chiế n chiế n lƣợc là th}̀ n tố c, 

___________ 

1. Dave Richard Palmer: Summons of the trumpet (Tiếng kèn g ọi qu}n), 

Sđd, tr. 328. 

2. Frank Snepp: Cuộc tháo chaỵ tán loạn, Sđd, tr. 259. 

3. Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thực dân mới..., Sđd, tr. 284. 
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tiến công kiên quyế t, dứt khoát , giải quyế t triệt để chế độ do Mŷ 

dựng lên đã t ồn tại h ơn 20 năm, không đƣợc phép ng ập ngừng, 

không còn ch ỗ dừng lại để gọi là th ƣơng lƣợng. Phải huy động sức 

mạnh t ổng hợp, biện pháp t ổng hợp cũa chiế n tranh nh}n d}n, 

nhiệm vụ cũa các l ực lƣợng tại chỗ n|y l| góp s ức tạo mọi điều kiện 

thuận lợi về chính trị, qu}n sự nhằm tránh, giảm thƣơng vong trong 

lực lƣợng vû trang cûng nh ƣ trong d}n thƣờng, ngăn chặn mọi hoạt 

động cũa đối phƣơng phá hoại v ật ch}́t, gieo rắc hoang mang trong 

những giờ phút cuối cùng cũa cuộc chiến. Tình thế đặt ra yêu c}̀u cụ 

thể l| phải gạt bõ “chính phũ Thi ệu không có Thi ệu” đang ngoan cố  

hô hào “tử thủ đến giọt máu cuố i cùng”, lập ra một chính phũ , ch}́p 

nhận không chố ng cự, hòa giải, hòa hợp d}n tộc... Định hƣớng n|y 

đã đƣợc Mặt trận d}n tộc giải phóng miề n Nam Việt Nam , Chính 

phủ c{ch mạng l}m th ời Cộng hòa miề n Nam Việt Nam công bố , 

đến giờ phút n|y tr ở th|nh mục tiêu v ận động trƣớc mắt cũa cách 

mạng v| c{c nhóm , c{ nh}n yêu n ƣớc đang hƣớng về  Mặt trận d}n 

tộc giải phóng - Chính phủ c{ch mạng l}m th ời Cộng hòa miền Nam 

Việt Nam có m ặt trong thời điểm quyế t chiế n cũa Chiế n dịch H ồ 

Chí Minh. 

C{c c{n b ộ tình b{o , binh vận, trí vận... qua bao năm tháng mai 

phục trong lòng “thũ đô” chế đ ộ S|i Gòn đã góp phần tạo đƣợc sự 

g}̀n gûi ỡ nhiều mƣ́c đ ộ kh{c nhau với Mặt tr ận d}n tộc giải phóng 

trong giới nh}n sî , trí thức , lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba , d}n biểu đối l ập (với 

chính quyền S|i Gòn ...) v| cả nhiều sî quan Sài Gòn , họ có thể kh{c 

nhau về xu hƣớng chính trị , nhƣng có cùng m ột chí hƣớng hòa 

bình, độc lập, đòi ch}́m dƣ́t chiến tranh , Mỹ rút khỏi miền Nam 

Việt Nam ... Trong giờ phút quyết định này , một đối tƣợng đƣợc 

nhắm ch ọn đƣ́ng ra l ập chính phũ cho chế đ ộ S|i Gòn l| tƣớng 

Dƣơng Văn Minh . Trong thành ph}̀n cao c}́p chính quyền S|i 

Gòn có T ổng trƣỡng Quốc phòng Tr}̀n Văn Đôn ch}́p nh ận 

“phƣơng án Dƣơng Văn Minh” ; xu hƣớng này lôi kéo đƣợc Tổng 
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tham mƣu trƣởng Cao Văn Viên, Thủ tƣớng Nguyễn Bá C}̃ n, có sự 

đồng tình cũa Phó Thũ tƣớng Nguyễn Văn Hảo...1. 

Đại sƣ́ Pháp Mérillon nghî rằng Paris có th ể nh}n cơ hội này 

đóng vai trò trung gian với Hà N ội, nếu đƣợc tƣớng Dƣơng Văn  

Minh nhận làm t ổng thống ; lập ra một “chính phũ ba thành ph}̀n” 

m| Ph{p có thể “chi phối” đƣợc. 

Chính quyền Mỹ v ẫn còn nuôi ảo tƣỡng sƣ̃ dụng “gi ải pháp 

thƣơng lƣợng” để duy trì ảnh hƣỡng cũa Mŷ2. Tòa đại sứ Mỹ v| CIA 

lúc n|y chỉ còn hy vọng ỡ “con bài” Dƣơng Văn Minh, theo giải pháp 

“mơ tƣỡng” có thể thƣ̣c hiện đƣợc trong giờ chót cũa một cuộc chiến. 

C{c c{n b ộ tình b{o , điệp báo , binh vận, trí v ận nhƣ kŷ sƣ Tô 

Văn Cang3, th}̃m phán Tri ệu Quốc Mạnh , nh| b{o Huỳnh B{ 

Th|nh (họa sî Ớt ), Nguyễn Văn Cƣớc ... nhƣ̂ng ngƣời g}̀n gûi cách 

mạng hoặc cơ sở của Ban Mặt tr ận - Trí v ận Thành ũy Sài Gòn - 

Gia Định (T4) nhƣ luật sƣ Tr}̀n Ng ọc Liễng, chu}̃n tƣớng Sài Gòn 

Nguyễn Hƣ̂u Hạnh (cơ sỡ b inh vận), cùng với nhiều nh}n v ật nhƣ 

gi{o sƣ Lý Ch{nh Trung , nƣ̂ lu ật sƣ Ngô Bá Thành , nguyên Phó 

Chủ tịch Hạ vi ện Sài Gòn H ồ Văn Minh (cố v}́n cũa Dƣơng Văn 

Minh) nhƣ̂ng d}n bi ểu đối l ập... đều nhất trí ủng h ộ phƣơng án 

Dƣơng Văn Minh nhận làm t ổng thống đ ể ch}́m dƣ́t chiến tranh . 

Tƣ̀ Văn phòng báo chí cạnh Tƣớng Dƣơng Văn Minh đâ phát đi 

“Tuyên cáo” in ronéo cũa Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh chống 

“chính phũ Thi ệu không có Thi ệu” (bằng ba thƣ́ tiếng : Việt, Anh, 

Ph{p). Bản tuyên cáo đƣợc gửi đến nhiề u hâng thông t}́ n, b{o chí 

___________ 

1. Frank Snepp: Cuộc tháo chạy tán loạn, Sđd, tr. 257. 

2. Đến giờ phút chót Mỹ v ẫn còn ảo tƣởng b}́ t cứ bằng cách nào cûng 

đƣợc, miễn ch}́m dứt chiến tranh, Mỹ ra đi trong danh dự; Mỹ v| Ph{p chia 

với nhau sử dụng “con b|i” Dƣơng Văn Minh. 

3. Tô Văn Cang, c{n bộ của c{nh tình b{o chiế n lƣợc, do đại t{ Nguy ễn 

Văn Khiêm (tức Sáu Trí ) phụ tr{ch (Hồi ký cũa t ƣớng Nguyễn Văn Khiêm, 

b{o c{o của Tô Văn Cang, bản lƣu cũa Hội đồng Chĩ đạo). 
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trong nƣớc và n ƣớc ngoài , đƣợc đông đảo nh}n d}n Sài Gòn 

hƣởng ứng và g}y xôn xao d ƣ luận ở ngo|i n ƣớc, tạo thanh thế  

cho Đại t ƣớng Dƣơng Văn Minh trở th|nh ch ỗ dựa r}́ t tố t cho các 

lực lƣợng đối lập, lực lƣợng thứ ba và c ả cơ sở c{ch mạng ở S|i 

Gòn. Sau đó, nhiều bản tuyên cáo in ronéo chố ng “chính phũ Thi ệu 

không có Thi ệu” tiế p tục xu}́ t hiện trong các gi ới ở S|i Gòn 1. Nội 

dung Tuyên cáo  yêu c}̀ u loại tr ừ “chính phũ Thi ệu không có 

Thiệu” cûng đƣợc Đ|i Ph{t thanh H| N ội, Đ|i Ph{t thanh Gi ải 

phóng lên tiế ng tán thành . 

Trƣớc đó , v|o đầu th{ng 4-1975, tại nh| riêng của Dƣơng Văn 

Minh đâ diễn ra cuộc họp cũa nhóm nhƣ̂ng ngƣời g}̀n gûi nhiều năm 

v| ủng h ộ Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh đ ể b|n việc đƣa Đại tƣớng 

Dƣơng Văn Minh lên thay Nguyễn Văn Thiệu nhằm thƣ̣c hi ện một 

trong nhiều phƣơng án (hoặc thƣơng lƣợng hoặc bàn giao , hoặc đ}̀u 

h|ng...) để góp phầ n kết thúc chiến tranh , hạn chế , ngăn chặn đ ổ 

m{u, t|n ph{ . Vốn có să̂n t}m tƣ và nguy ện vọng trên, Dƣơng Văn 

Minh ch}́p nhận ý kiến đề xu}́t cũa nhóm th}n hữu này2. 
 

___________ 

1. Nhóm n|y t ổ chức công bố  chủ tr ƣơng với báo chí tại Đƣờng Sơn 

Qu{n, một nhà hàng cũa c ựu trung tƣớng Sài Gòn Mai H ữu Xu}n nằm ở 

giữa một đồn điêǹ cao su trên xa lộ Đại H|n ; có mặt nhiều nhà báo trong 

nƣớc, ngo|i n ƣớc, có nhiều d}n biểu đối lập với Thiệu... Sau sự kiện này , 

nh}n vật c}́p cao đầu tiên đến gặp Đại t ƣớng Dƣơng Văn Minh là Đại s ứ 

Ph{p Merillon. 

2. Trả lời c}u hõi cũa lu ật sƣ Tr}̀n Ngọc Liễng và giáo s ƣ Lý Ch{nh 

Trung vì sao ông ch}́ p nhận việc này trong tình thế  “không còn gì để cứu 

vãn” hay “còn có th ể l|m gì đƣơc̣”, Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh bộc bạch : 

“tôi cûng biế t nhƣ vậy, nhƣng ở đ}y còn là v}́ n đề nh}n đạo, bớt đổ xƣơng 

m{u chừng nào tố t chừng }́y”. Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh còn nói v ới cố  

v}́n cũa mình là bác sî H ồ Văn Minh : “Tình hình tuy đen tố i, nhƣng vẫn 

phải làm chính trị. Tôi nghî bên kia cûng c}̀ n mình”. Nguyễn Hữu Thọ, Tr}̀n 

Bạch Đằng (Chủ biên ): Chung một bóng cờ, Nxb. Chính trị quố c gia, H| Nội, 

1993, tr. 829-830. 



Chương mười một: Giải phóng Sài Gòn - giải phóng Nam bộ... 

 

 

933 

 

933 

 

Chu}̃n tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u Hạnh , tƣ̀ng làm vi ệc nhiều năm với 

tƣớng Dƣơng Văn Minh , cho biế t có ba lý do để Dƣơng Văn Minh 

nhận làm tổng thống: chống chính phũ chiến tranh cũa Nguy ễn Văn 

Thiệu; chống chính phũ “t ử thủ” của Trầ n Văn Hƣơng; muốn hòa 

hợp, hòa gi ải d}n tộc. Đại t{ Mỹ Dave Richard Pal mer, một ngƣời 

đã tham gia chiến tranh Việt Nam, nhận xét về tình hình lúc đó: Một 

liên minh đảng phái muố n cứu vân tình hình và chố ng đơ̂ ph}̀n nào 

sự sụp đổ đã đƣa tƣớng Dƣơng Văn Minh – từ l}u đã rút khỏi chính 

trƣờng – trở lại để cố d|n xếp một cuộc đầu hàng thông qua th ƣơng 

lƣợng”1. 

Tr}̀n Văn Hƣơng định lợi dụng phiên h ọp “lƣơ̂ng vi ện” cũa 

Quốc hội Sài Gòn ỡ trụ sỡ Thƣợng nghị vi ện ngày 26-4-1975 để yêu 

c}̀u quốc h ội “cho ông ta quyền chĩ định m ột chính phủ đứng ra 

thƣơng thuyế t (tức không giao chức Tổng thố ng cho Dƣơng Văn 

Minh) hoặc đ{nh đến cùng, “dẫu Sài Gòn có biến thành biển máu...”2. 

Nhƣng mọi việc bị đảo ngƣợc. Ph{i đối lập ũng hộ Dƣơng Văn Minh 

t{n ph{t 48 bản Tuyên cáo chống Tr}̀n Văn Hƣơng và cƣớp diễn đ|n, 

giới thông t}́n báo chí tung ra tin : Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã 

chạy trốn. Phiên họp biểu quyế t Tr}̀ n Văn Hƣơng phải trao quyề n 

cho Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh. Khi gạt bõ Nguy ễn Văn Thiệu, Mỹ 

xem con bài Tr}̀n Văn Hƣơng cûng chĩ là “b ƣớc đệm” để Mỹ có thời 

gian tìm ra một đối tƣợng mà Mŷ có th ể “tác động” và “phía bên kia 

cũng có thể ch}ṕ nhận”. 

Trƣớc ngày Tr}̀n Văn Hƣơng bu ộc phải trao quyền cho Dƣơng 

Văn Minh, nhận rô đ ã bị Hoa Kỳ bỏ rơi , Thủ tƣớng Nguy ễn Bá C}̃n 

v| nội các Sài Gòn xin tƣ̀ chƣ́c (ng|y 23-4-1975). Ngay trong đêm hôm 

đó pháo binh vào đợt pháo kích “đóng cƣ̃a s}n bay Biên Hòa”; s}n 

bay bị tê liệt trƣớc khi Chiêń dịch Hồ Chí Minh mở m|n. 

___________ 

1. Dave Richard Palmer: Tiếng kèn gọi quân, Sđd, tr. 328. 

2. Diễn văn cũa Tr}̀ n Văn Hƣơng trƣớc Quố c hội Sài Gòn , ng|y 24-4-

1975, Viện Bảo tàng Việt Nam ghi lại từ băng ghi }m. 
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Về phía Mŷ , tại Trƣờng Đại h ọc New Orleans ngày 23-4 Tổng 

thống Ford tuyên bố: “Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối 

với Mŷ”1. 

2. Giải phóng Sài Gòn 

Ch}́p hành sƣ̣ chĩ đạo tƣ̀ B ộ Chính trị , Bộ Tổng tƣ lệnh, Bộ Tƣ 

lệnh Chiến dịch H ồ Chí Minh quyết định gi ải phóng Sài Gòn với 4 

mũi tiến công lớn trên các h ƣớng: t}y bắc, bắc-đông bắc, đông-đông 

nam, t}y-t}y nam. Để thực hiện đ{nh nhanh , dứt điểm nhanh, vừa 

tiêu diệt địch, vừa bảo vệ d}n, bảo vệ c{c cơ sở kinh tế, văn hóa, Bộ 

Tƣ lệnh xác định c{ch đ{nh: thực hiện chia cắt, bao v}y, tiêu diệt, l|m 

tan râ các sƣ đo|n qu}n S|i Gòn phòng thủ ở vòng ngo|i, không cho 

chúng co cụm v|o n ội thành, mở đƣờng cho các binh đo|n đột kích 

cơ giới mạnh , tiêń nhanh theo các trục đƣờng lớn đ{nh thẳng vào 5 

mục tiêu chủ yế u (Bộ Tổng tham mƣu, s}n bay T}n Sơn Nh}́t, Bộ Tƣ 

lệnh biệt khu thũ đô, Tổng nha cảnh sát, Dinh Độc Lập). Để phối hợp 

với các binh đo|n đột kích mạnh , tạo điêù kiện cho các mûi tiế n 

nhanh, v|o đúng c{c mục tiêu , c{c lực lƣợng tự vệ th|nh phố v| an 

ninh vû trang , lực lƣợng chính trị qu}̀ n chúng ở S|i Gòn b ằng mọi 

c{ch vô hiệu hóa các mục tiêu đó. Riêng lực lƣợng biệt động đến giờ 

phút cuố i trƣớc khi chiế n dịch m ở m|n đƣợc chuyển nhiệm vụ chũ 

yêú, từ đ{nh trƣớc một số mục tiêu nội ô Sài Gòn sang chiế m và giữ 

c{c c}y cầu quan trọng2, c{c b|n đạp trọng yêú cho bộ đội chũ lực tiêń 

___________ 

1. Cuộc chiến tranh xâm lƣợc thực dân mới..., Sđd, tr. 284. 

2. Có 12 c}y c}̀u quan trọng nh}́t trên các cửa ngô vào Sài Gòn , trong đó 

có c{c cầu trên xa lộ S|i Gòn - Biên Hòa, c{c cầu Mới, Ghềnh, Cỏ May, Bình 

Triệu, Bình L ợi, Bình Ph ƣớc, Bông, X{ng, Tham Lƣơng, Bình Điền, An 

Lạc,...(ngo|i c{c cầ u lớn là c}̀ u Sài Gòn , Rạch Chiế c, Đồng Nai...). Việc giữ 

nguyên vẹn c}̀u Sài Gòn còn do có s ự t{c động cũa những ngƣời nhƣ Chu}̃n 

tƣớng Nguyễn Hữu Hạnh... 
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qu}n, dẫn đƣờng cho các đơn vị. Kê ́hoạch ph{t động qu}ǹ chúng nổi 

dậy phối hợp với đòn tiến công qu}n sự, từ chu}ñ bị đến hành động 

do Phó Bí thƣ Trung ƣơng Cục Nguyễn Văn Linh trực tiêṕ chĩ đạo. 

Tƣ̀ ngày 25-4-1975 c{c qu}n đo|n gi ải phóng tiến vào các đi ểm 

tập kết bao v}y Sài Gòn. 

Ng|y 26-4-1975, giƣ̂a lúc phe Nguy ễn Cao Kỳ , phe Tr}̀n Văn 

Đôn mƣu đồ đƣợc giữ chức tổng thống, nhƣng không đƣợc Pháp và 

Mỹ ủng h ộ, thì S|i Gòn đã nằm trong vòng v}y thép cũa đại qu}n 

giải phóng v ới sức mạnh áp đảo toàn b ộ hệ thống phòng thũ cũa 

qu}n Sài Gòn . 

Hƣớng t}y bắc : Qu}n đoàn 3 (Tƣ lệnh: Thiếu tƣớng Vû Lăng ; 

Chính ủy: Đại tá Đặng Vû Hiệp) v| c{c trung đo|n Gia Định 1, 2. 

Hƣớng bắc và đông bắc : (Tƣ lệnh: Thiếu tƣớng Nguy ễn Hòa ; 

Chính ủy: Thiếu tƣớng Đặng Minh Thi), Qu}n đoàn 1. 

Hƣớng đông và đông nam : Qu}n đoàn 2 (Tƣ lệnh: Thiếu tƣớng 

Nguyễn Hƣ̂u An; Chính ủy: Thiếu tƣớng Lê Minh Chính), (đƣợc tăng 

cƣờng Sƣ đoàn 3/Qu}n khu 5), Qu}n đoàn 4 (Tƣ lệnh: Thiếu tƣớng 

Ho|ng Cầm ; Chính ủy: Thiếu tƣớng Hoàng Thế Thi ện), gồm các Sƣ 

đoàn 7, 6, 341. 

Hƣớng t}y và t}y nam : Binh đoàn 232 (Tƣ lệnh: Trung tƣớng Lê 

Đức Anh; Chính ủy: Thiêú tƣớng Lê Văn Tƣởng), gồm các Sƣ đo|n 3, 

5, 9, 16; c{c trung đo|n 88, 24; c{c tiểu đo|n 1, 2 Long An. 

S{ng 26-4-1975, bộ phận tiền phƣơng cũa B ộ Chỉ huy Chiến dịch 

Hồ Chí Minh xuống Căm Xe (bắc D}̀u Tiếng). 

14 giờ ngày 26-4-1975, Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định h ọp ỡ An 

Thạnh (khu vƣ̣c M ộc Bài , huyện Gò D}̀u , tỉnh T}y Ninh ) để kiểm 

điểm lại l}̀n cuối toàn b ộ công việc đâ chu}̃n bị và hƣớng d ẫn thêm 

nhƣ̂ng công việc kế tiếp. 

17 giờ ngày 26-4-1975, Chiến dịch H ồ Chí Minh mở màn giai  

đoạn 1 với mục tiêu c hủ yế u là phá v ỡ c{c m ắt xích phòng thũ 
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vòng ngo|i của qu}n S|i Gòn , khống chế c{c s}n bay Biên Hòa , T}n 

Sơn Nh}́t, Tr| Nóc (C}̀n Thơ), c{c trận địa ph{o quan tr ọng, cắt đƣ́t 

đƣờng số  4 v| tất cả c{c hƣớng thũy b ộ ra biển, v}y ép Sài Gòn v ới 

phạm vi r ộng, trên t}́t cả c{c hƣớng, không cho các s ƣ đo|n chủ l ực 

S|i Gòn co cụm về  vùng ven v| n ội đô. Trong giai đoạn n|y nhi ệm 

vụ đặc biệt hết sức quan trọng cũa các đơn vị đặc công, biệt động là 

đ{nh chiếm và gi ữ c{c c}y cầ u nhằm bảo đảm tốc độ tiến qu}n cũa 

t}́t cả c{c mũi đột phá Sài Gòn . Qu}n Sài Gòn coi vi ệc giữ c{c c}y 

c}̀u quan trọng là vi ệc số ng còn cũa chúng , nên đối với lực lƣợng 

giải phóng đ}y là nhi ệm vụ gay go , {c liệt; có nhiều nơi phải giằng 

co, gi|nh đi giật lại , đặc biệt nhƣ c{c c}y cầ u ở hƣớng đông: c}̀u xa 

lộ Đồng Nai, Trung đo|n đăc̣ công 116 đã chiếm đƣợc, nhƣng qu}n 

S|i Gòn ph ản kích , t{i chiếm, đặc công phải tổ chức đ{nh lại . Ở c}̀u 

Rạch Chiếc (trên xa lộ S|i Gòn - Biên Hòa, g}̀n c}̀u Sài Gòn ), c{c đơn 

vị của L ữ đo|n đăc̣ công biệt động 316 phải đ{nh đi, đ{nh lại ở cả 

hai đầu c}̀u, chịu nhiều thƣơng vong . Khi vòng ngoài bị phá v ỡ thì 

địch có }m m ƣu phá c ầu nhƣng chiế n sî đặc công cũa thành phố  

ngăn cản đƣợc. Ở c}̀u Sài Gòn , Tiểu đo|n 4 Thủ Đức cûng ph ải 

đ{nh đi đ{nh lại, cuối cùng chĩ chiếm đƣợc đầu c}̀u phía đông (s{ng 

30-4). 

Hƣớng đông - đông nam 

Sƣ đoàn 3 qu}n Giải phóng đá nh chiếm Đƣ́c Thạnh , B| Rịa , 

Phƣớc Tînh ; Sƣ đoàn 325 chiếm Long Thành , ph{t tri ển theo lộ 25 

về hƣớng Nhơn Trạch ; Sƣ đo|n 304 chiếm một ph}̀ n căn cứ Nƣớc 

Trong... Phối hợp qu}n chũ l ực, qu}n d}n địa ph ƣơng giải phóng 

c{c huy ện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, c{c m ảng nông thôn 

hai bên các l ộ 15, 25, 19, 1, 2. Đội hình Qu}n đo|n 4 ph{t tri ển 

theo trục đƣờng số  1. Sƣ đo|n 341 đ{nh chiế m chi khu Trảng Bom 

(do một bộ phận cũa S ƣ đo|n 18 bộ binh và 1 trung đo|n thiế t giáp 

S|i Gòn chiế m giữ). T|n binh qu}n S|i Gòn chạy về  Suối Đỉa bị 

Trung đo|n 270 diệt và b ắt sống 2.000 tên. Tại Hố  Nai, Qu}n đo|n 
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4 gặp phải cụm phòng ng ự mạnh (1 lữ đo|n kỵ binh thiế t giáp, một 

lữ đo|n dù), chiêù 28-4 chƣa vƣợt qua đƣợc. 

Cuộc pháo kích cũa cụm pháo chiến dịch Đoàn 75 đặt tại Hiếu 

Liêm vào s}n bay Biên Hòa làm hõng h}̀u hết các đƣờng băng . V|i 

chiếc phản lƣ̣c F -5A còn lại bay về Sài Gòn , nhƣ̂ng chiếc A-37 di tản 

xuống C}̀n Thơ (chiêù 28-4). Ng|y 29-4, tƣớng Tƣ lệnh Qu}n đo|n 3 

S|i Gòn buộc phải đƣa sở chỉ huy từ Biên Hòa vê ̀Gò Vấp. 

Trên sông Lòng Tàu các đ ội cũa Đoàn 10 đặc công khống chế 

đoạn Phƣớc Khánh – ngã ba Đồng Tranh (tƣ̀ 27-4). 

Hƣớng tây - tây nam 

Sƣ đoàn 5, Sƣ đoàn 8 cắt đƣ́t đƣờng số 4 (c{c đoạn Bến Lức - 

Trung Lƣơng, Cai Lậy - An Hƣ̂u) kềm chế các sƣ đoàn Sài Gòn 7, 9, 

22, tạo thuận lợi cho các h ƣớng tiến công. Sƣ đo|n 3 mở địa b|n cho 

Sƣ đo|n 9 đƣa lực lƣợng đột kíc h chũ yế u cùng binh khí kŷ thu ật 

vƣợt sông Vàm Cõ Đông. Khắc phục nhiề u khó kh ăn trên đồng l}̀y, 

đƣợc nh}n d}n giúp đơ̂, Sƣ đo|n 9 v| m ột bộ phận xe pháo tiế n 

chiêḿ khu vực T}y Vînh L ộc và Mŷ Hạnh . C{c Trung đo|n 24, 28 

đ{nh qu}n S|i Gòn mở rộng hành lang tiến lên phía bắc... C{c Trung 

đo|n 88, 24, 16 tiêń vê ̀phía t}y bắc C}ǹ Giuộc. 

Hƣớng tây bắc 

Qu}n đoàn 3 tập trung hõa lƣ̣c pháo binh tiêu di ệt 11 trong số 18 

trận địa ph{o của qu}n S|i Gòn . Trung đo|n 316 cùng c{c đơn vị T}y 

Ninh bao v}y, chia cắt từng cụm đối phƣơng, chốt chặn các đƣờng 1, 

22, kêm̀ chê ́Sƣ đo|n 25 S|i Gòn không cho chúng rút t ừ T}y Ninh về 

Đồng Dù, Hóc Môn. Sƣ đo|n 320A đƣa lực lƣợng áp sát, chu}ñ bị t}́n 

công Đồng Dù. 

Một số đơn vị tại ch ỗ đâ vào đƣợc n ội đô trƣớc ngày 26-4: tiểu 

đoàn 197 v| tiểu đoàn 23 Trung đoàn đặc công 429 tiến công làm tê 

liệt trung t}m vô tuyến viễn thông Phú L}m. Trung đo|n Gia Định tổ 

chức những mûi đột nhập s}n bay T}n Sơn Nh}́t, bố trí bộc phá s ẵn 

s|ng mở đƣờng cho xung kích. 
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Trong hai ngày đêm (tính đến chiều 28-4), c{c binh đo|n chủ lực, 

c{c lực lƣợng chính trị qu}n s ự tại chỗ không chĩ hoàn thành nhi ệm 

vụ qu}n sự giai đoạn 1 m| còn tạo ra thế , lực chính trị, qu}n sự mới 

đăṭ chê ́độ S|i Gòn v|o trƣớc thời điểm cáo chung. 

* Để bảo đảm tiến công táo bạo , th}̀n tốc cũa các binh đoàn đ ồng 

thời hạn chế sƣ̣ đ ổ n{t, thƣơng vong cho nh}n d}n vào nhƣ̂ng giờ 

phút cuối cùng , công tác binh v ận, vận động hậu trƣờng đ}̀u nâo 

chính quyền S|i Gòn lúc n|y hoạt động ráo riết. 

Việc này có sƣ̣ phối hợp hoạt đ ộng cũa các đ ảng bộ tại chỗ m| 

trƣ̣c tiếp là đảng bộ S|i Gòn - Gia Định, c{c lực lƣợng tình báo, qu}n 

b{o, an ninh, binh vận, d}n vận,... không chĩ v ận động qu}̀n chúng 

nổi dậy mà còn huy động mọi lƣ̣c lƣợng, mọi khả năng kể cả việc huy 

động một bộ phận lƣ̣c lƣợng phong trào chính trị đô thị là “lực lƣợng 

thứ ba”, tổ chức bố trí ngƣời nắm hệ thống bộ m{y chính quyền lực 

lƣợng qu}n sự, cảnh sát, kho tàng, công xƣởng, bộ m{y ph{t thanh , 

truyêǹ hình, an sinh điện, nƣớc trong giờ phút quyết định để kịp thời 

ngăn chặn, tr}ń áp bọn phản động, lƣu manh cƣớp giật,... 

Lúc bấy giờ “Ủy ban Cứu nguy d}n t ộc” do tƣớng Nguy ễn Cao 

Kỳ v| linh mục Trần Hữu Thanh cầm đầu đang r{o riết v ận động, 

nhƣng không đƣợc Mŷ ũng h ộ, l|m “đảo chánh” với m ột “kế hoạch 

liều mạng” cũa tƣớng Nguy ễn Cao Kỳ: “Biến Sài Gòn thành 

Stalingrad”... ph{ hủy cầu, cô lập Sài Gòn ... Có mất S|i Gòn v ẫn còn 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long...1. 

Ng|y 28-4-1975, Tổng thống Tr}̀n Văn Hƣơng tƣ̀ chƣ́c “theo 

thủ tục” , “lƣơ̂ng vi ện” Sài Gòn b}̀u Đại tƣớng Dƣ ơng Văn Minh 

___________ 

1. Nguyễn Cao Kỳ : Chúng ta đã thua tr ận ở Việt Nam nhƣ thế nào? (Hồi 

ký), Nxb. Thông tin , 1990, tr.282. Theo chu}̃n tƣớng Sài Gòn Nguy ễn Hữu 

Hạnh, kế hoạch của Nguyễn Cao Kỳ là một ảo vọng: cho đến lúc n|y to|n bộ 

xăng đảm bảo cho chế  độ S|i Gòn còn không qu{ 7 ng|y. Thực ra, từ ng|y 

29-4-1975 (lúc 11 giờ 30) Nguyễn Cao Kỳ đã lên tr ực thăng Huey thoát ra 

biển Đông, xuôńg tàu s}n bay Midway cũa Mŷ . 
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l|m Tổng thố ng Việt Nam Cộng hòa , do áp l ực vận động từ nhiều 

phía . 

Cao Văn Viên, Tổng tham mƣu trƣỡng Sài Gòn bõ chạy sau khi 

tuyên bố “qu}n đ ội tiếp tục chiến đ}́u đ ể bảo vệ Tổ quốc”1. Thủ 

tƣớng Nguyễn Bá C}̃n sau khi xi n tƣ̀ chƣ́c cûng chu ồn thẵng không 

c}̀n chờ các bƣớc thũ tục. 17 giờ ngày 28-4-1975, sau một bài diễn văn 

chắp vá , đ}̀y nhƣ̂ng lời tƣ̣ khai , tƣ̣ bào chƣ̂a , “tổng thống 8 ng|y” 

Tr}̀n Văn Hƣơng thoái vị , trao quyền cho tƣớng Dƣơng Văn Min h. 

Dƣơng Văn Minh đề cƣ̃ Nguyễn Văn Huyền (Công giáo) nguyên Chũ 

tịch Thƣợng viện làm Phó T ổng thống, Vũ Văn Mẫu2
 (Phật giáo) l|m 

Thủ tƣớng , cƣơng quyết không ch}́p nh ận cho Nguyễn Cao Kỳ và 

Tr}̀n Hƣ̂u Thanh (công giáo cƣ̣c hƣ̂u) nắm quốc phòng và nội vụ, đề 

phòng bọn này làm đảo chính. 

Tƣớng Dƣơng Văn Minh thƣ̣c hi ện việc đ}̀u tiên là đƣa Mŷ sớm 

ra đi bằng cách Phó T ổng thống Nguy ễn Văn Huyền báo tin chính 

phủ mới không ph ản đối vi ệc Mŷ ph ải ra đi trong 24 giờ. B|i diễn 

văn nhậm chƣ́c cũa Tổng thống Dƣơng Văn Minh (kết thúc lúc 17 giờ 

50 phút ng|y 28-4-1975) chính thức công nhận trên thực tê ́Chính phủ 

c{ch mạng l}m th ời Cộng hòa miề n Nam Việt Nam bằng “đề nghị 

ngừng bắn ngay và h ọp hội nghị hòa bình trong khuôn kh ổ Hiệp 

định Paris” với tinh th}ǹ ch}ḿ dứt chiêń tranh. 

Tổng thống Dƣơng Văn Minh “hƣ́a thành l ập một chính phũ 

dƣ̣a trên cơ sỡ th ật rộng râi , có nhiều nh}n v ật độc lập, nh}́t quyết 

hòa hợp” . Ông nói : “Việc tôi l|m trƣớc hết l| th ả nhƣ̂ng ngƣời bị 

bắt giam vì lý do chính trị ...”. Đồng thời , Dƣơng Văn Minh cûng 

nói mấy lời với qu}n đ ội: “Các chiến hƣ̂u có m ột nhiệm vụ mới 

bảo vệ ph}̀n lânh th ổ còn lại . Giữ vững tinh th}̀ n. Siết chặt h|ng 

___________ 

1. Frank Snepp: Cuộc tháo chaỵ tán loạn, Sđd, tr. 259. 

2. Nguyên là ngoại tr ƣởng cũa Ngô Đình Diệm. Từ chức, xuống tóc để 

phản đối Diệm - Nhu đ|n {p Phật giáo. 
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ngũ. Quyết hoàn thành nhi ệm vụ . Khi có l ệnh ngừng bắn, c{c chiến 

hữu thực hiện nghiêm chĩnh l ệnh theo điêù khoản Hiệp định Paris , 

giữ vững trật tự an ninh những vùng các chiêń hữu bảo vệ”1. 

Theo giáo sƣ Lý Chánh Trung : “Dƣơng Văn Minh tuy đâ có ý 

định “bàn giao chính quyền cho cách mạng” nhƣng để tr{nh đổ m{u, 

phải c}n nhắc nên dùng tƣ̀ ngƣ̂ gì trong thời đi ểm này để không tạo 

cớ cho Nguyễn Cao Kỳ , Tr}̀n Hƣ̂u Thanh kích đ ộng qu}n sî Sài Gòn 

đảo chính vaò giờ phút chót”2. 

Sau khi nhậm chƣ́c , Tổng thống Dƣơng Văn Minh ra l ệnh soạn 

thảo tối hậu thƣ gƣ̃i cho Đại sƣ́ Mŷ Martin. Văn thƣ chính thƣ́c mang 

số 033TT/VT, đề ng|y 28-4-1975, gƣ̃i cho Martin: 

“Tôi tr}n trọng yêu c}̀u ông đại sƣ́ vui lòn g ra chĩ thị cho các 

nh}n viên cơ quan tùy viên qu}n sƣ̣ DAO rời khõi Việt Nam trong 24 

giờ đồng hồ kể từ ng|y 29-4-1975 để v}ń đề hòa bình Việt Nam sớm 

đƣợc giải quyêt́”3. 

Ký tên: Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh. 

B|i di ễn văn nhậm chƣ́c và nh ững h|nh đ ộng ban đ}̀u cũa 

Tổng thống Dƣơng Văn Minh đâ làm c ả tòa đại sứ Mỹ vừa bất ngờ 

vƣ̀a th}́t v ọng vì không đúng mong đợi cũa h ọ, cho rằng bài di ễn 

văn đâ “làm tiêu tan hi ệu lƣ̣c cũa b ộ m{y nh| nƣớc” 4. Cuối cùng l| 

sự bực tức, trƣớc hế t từ Đại s ứ Mỹ Martin : Dƣơng Văn Minh đã 

nói đúng yêu cầ u cũa c ộng sản, v| lại nói “th ả hết tù chính trị” 

___________ 

1, 4. Frank Snepp: Cuộc tháo chạy tán loạn, Sđd, tr. 302, 303 v| Trần Trọng 

Trung: Nhà Trắng với cuộc chiến tranh xâm lƣợc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 2005, tr.920: “Bài diễn văn đầu tiên cũa Minh đặc biệt ngắn và 

thiêú thực tế . Nói thẳng với Chính phũ cách mạng l}m th ời - l}̀n đầu, một 

thủ lĩnh S|i Gòn chính thức công nhận Chính phũ cách mạng” . 

2. Lý Ch{nh Trung , gi{o sƣ Đại học, trong nhóm Dƣơng Văn Minh đảm 

nhận việc thảo văn bản tuyên bố của Dƣơng Văn Minh. 

3. Văn bản sô ́033-TT/VT Phũ Tổng thôńg Sài Gòn. 
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trong khi từ trƣớc đến nay Mŷ và chính quyền Sài Gòn luôn tuyên bố 

miêǹ Nam không có tù chính trị 1. Sự thực việc Dƣơng Văn Minh yêu 

c}ù Mŷ ra đi không ngoài dự định của Mỹ, nhƣng nó đến quá nhanh, 

không qua thƣơng lƣợng d}y dƣa, lại quy định “trong 24 giờ” là 

ngo|i ý muốn và trở th|nh sức ép đối với Mŷ2. 

Không đ}̀y 10 phút sau  khi Dƣơng Văn Minh ch}́m dƣ́t “di ễn 

văn nhậm chƣ́c” , chiều 28-4-1975 một biên đội 5 m{y bay ph ản lƣ̣c 

A-37 do Mŷ chế tạo lƣợn vòng trên b}̀u trời Sài Gòn... v| đúng 18 giờ 

(ng|y 28-4) bắt đầu cuộc oanh kích s}n bay T}n S ơn Nh}́ t3
 kéo d| i 

g}̀n 20 phút. 
 

___________ 

1. Frank Snepp: Cuộc tháo chạy tán  loạn, Sđd, tr. 302, 303 v| Trần Trọng 

Trung: Nhà Trắng với cuộc chiến tranh xâm lƣợc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 2005, tr.920: “Bài diễn văn đầu tiên cũa Minh đặc biệt ngắn và 

thiêú thực tế . Nói thẳng với Chính phũ  c{ch mạng l}m th ời - l}̀n đầu, một 

thủ lĩnh S|i Gòn chính thức công nhận Chính phũ cách mạng” . 

2. Thực ra, ng|y 10-4-1975, Bộ Chỉ huy qu}n Gi ải phóng miề n Nam đã 

tuyên bố : “Qu}n giải phóng lúc nào cûng tạo điêù kiện cho cố  v}́n Hoa Kỳ 

rút về nƣớc bình an vô sự”. 

3. “Tôí 28-4, c{c đ|i ph ƣơng T}y đƣa tin: Hồi 16 giờ 40 phút, 5 chiêć 

m{y bay A -37 do Mŷ chế  tạo đã dội bom xuống s}n bay T}n Sơn Nh}́t ở độ 

cao 5.000 bộ. Một số m{y bay của không l ực Việt Nam cộng hòa v| của Hoa 

Kỳ bị ph{ hủy trong đó có 3 chiêć AC.119 v| nhiều chiếc C.47...”. 

“Sự kiện này n ằm trong ý định của B ộ Tổng tƣ lệnh trong việc dùng 

không qu}n chiế n đấu trƣớc và trong chiế n dịch gi ải phóng Sài Gòn , đã 

đƣợc trao đổi nhiều l}̀n với các anh ở B2... Nguyễn Thành Trung , cơ sở binh 

vận cũa ta ..., sau khi ném bom dinh t ổng thố ng ngụy đã hạ c{nh an to|n 

xuống s}n bay Phƣớc Long. Bộ Tổng tham mƣu nh}́t trí đề đạt với Qu}n ũy 

Trung ƣơng c}̀ n sử dụng số  phi công đƣợc Mŷ đ|o tạo huấ n luyện, sô ́ sĩ 

quan lái máy bay chiế n đấu cũa ta s ử dụng m{y bay v ừa thu đƣợc tham gia 

chiêń dịch... chỉ trong mấy ngày , ta có đƣợc một phi đội A-37... 17 giờ ng|y 

28-4 phi đội mang tên Quyế t Thắng do Nguyễn Thành Trung chĩ huy đã 

ho|n th|nh xuấ t sắc nhiệm vụ , ph{ hủy 20 m{y bay địch...”. Đại tƣớng Vô 

Nguyên Giáp : Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn th ắng (Hồi ức), Nxb. 

Chính trị quốc gia, 2000, tr. 327-328. 
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Đến lúc này , mọi phƣơng án thƣơng lƣợng hay kéo dài chính 

quyêǹ Sài Gòn thêm ngày nào đều không phù h ợp với yêu c}̀ u cũa 

chiêń dịch là : “Kiên quyết th}̀n tốc, triệt để”. Trên tinh th}̀n đó, Đ|i 

Ph{t thanh Giải phóng, tiêńg nói cũa M ặt trận d}n tộc giải phóng và 

Chính phủ c{ch mạng l}m th ời Cộng hòa miề n Nam Việt Nam lên 

tiêńg không ch}́ p nhận chính quyề n Dƣơng Văn Minh , yêu c}̀ u 

Dƣơng Văn Minh làm theo m ọi yêu c}̀ u cũa M ặt trận và Chính phũ 

c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miêǹ Nam Việt Nam. 

Trên tinh th}̀n đó , Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục có Đi ện (số 

505/TV, 28-4-1975) gửi Vô Văn Kiệt (Ủy viên Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Cục, phụ tr{ch việc chu}ñ bị tiếp quản thành phố), c{c Khu ủy v| c{c 

đầu mố i khác , khẳng định quyế t t}m giải phóng Sài Gòn và gi ải 

phóng to|n Nam Bộ1... 

Đại tá tình báo chiến lƣợc Nguy ễn Văn Khiêm (tƣ́c Sáu Trí , sau 

ng|y giải phóng đƣợc phong thiếu tƣớng ) tƣ̀ Hà N ội vào gặp kỹ sƣ 

Tô Văn Cang nói rô ý chĩ đạo: đến lúc này không còn có vi ệc thƣơng 

thuyêt́ hòa bình , chỉ còn một cách duy nh}́ t là Dƣơng Văn Minh đầu 

h|ng vô điêù kiện... nhƣ ý kiế n cũa đại di ện chính th ức cũa “M ặt 

trận” hiện đang ở trong Ũy ban Li ên hiệp hai bên ở trại Davis . 

“Chính phũ Dƣơng Văn Minh không còn thái độ n|o kh{c vừa có lợi 

lớn, vừa hợp đạo lý l| chấ p nhận đầu hàng vô điêù kiện nhƣ lời kêu 

gọi cũa Chính phũ cách mạng l}m th ời đã loan b{o trên đ|i ph{t 

thanh” (Hồi ký cũa Nguyễn Văn Khiêm tức Sáu Trí). 

___________ 

1. ]m mƣu cũa  Mỹ đƣa Dƣơng Văn Minh lên làm T ổng thố ng ngụy 

quyền nhằm thƣơng lƣợng với ta , hòng c ứu vân ph}̀ n còn lại cũa chính 

quyền Sài Gòn . Song, thực ch}́t lúc này không còn là đại diện cho lực lƣợng 

thứ ba mà tr ở th|nh tay sai của M ỹ, chôńg lại l ực lƣợng cách mạng . Lịch sử 

biên niên xứ ủy Nam B ộ và Trung ƣơng Cục (1954-1975). Nxb. Chính trị quố c 

gia, H| Nội, 2008, tr. 1341. 
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C{n bộ binh vận, tình b{o, Ban An ninh T4 (S|i Gòn - Gia Định)1
 

cơ sở c{ch mạng hoạt động trong “lực lƣợng thứ ba”, th}ý đ}y là c ơ 

hội tố t để vận động Dƣơng Văn Minh giao chính quyề n cho cách 

mạng, đồng thời đƣa ngƣời vào n ắm các ch ức vụ quan tr ọng trong 

qu}n đội, cảnh sát và chính quyề n Sài Gòn , để góp phầ n làm cho 

chính quyền Sài Gòn t ừ m}́t hiệu lực đến nhanh chóng tan râ . Một 

trong những ngƣời tích cực trong việc này là luật sƣ Tr}ǹ Ngọc Liễng 

(Chủ tịch L ực lƣợng quố c gia tiế n bộ, gắn bó v ới Luật sƣ Nguyễn 

Hữu Thọ v| kết bạn với Dƣơng Văn Minh). Nguyễn Văn Diệp2, Tổng 

trƣởng thƣơng mại và kŷ ngh ệ, một cơ sở c{ch mạng đƣợc cử l|m 

d}n biểu đối lập Lý Quý Chung làm Bộ trƣởng Bộ Thông tin. Đặc biệt 

th}m̃ phán Tri ệu Quố c Mạnh (một đảng viên thuộc cánh Trí V ận) 

nắm Bộ chỉ huy cảnh sát Sài Gòn - Gia Định. 

Ng|y 28-4-1975 tờ Điện tín3
 thuộc nhóm Dƣơng Văn Minh tục bản 

(sau hơn 2 th{ng bị Nguy ễn Văn Thiệu đóng c ửa). Tờ b{o kêu g ọi 

nh}n d}n các thành thị nổi dậy giành quyêǹ làm chũ, l|m tan rã h|ng 

ngũ địch, kêu gọi binh sî đầu hàng. 

C{c cơ sở của Ban Trí v ận, c{n bộ điệp báo cũa Ban An ni nh Sài 

Gòn tích cực theo dõi , kiểm soát các tài li ệu, t|i sản ỡ công sỡ , không 

cho ai t}̃u tán hoặc tiêu hũy. 

Tƣ̀ ngày 26-4, ở nhiều nơi trong th|nh phố , lƣ̣c lƣợng qu}̀n 

chúng đã v ận động binh sî bõ súng hoặc không nên chống cƣ̣ . 

Đến ng|y 28-4, khí thế quần chúng m ỗi lúc càng mạnh mê . Nhiều 

___________ 

1. Ban An ninh T4 (S|i Gòn - Gia Định) ghi lại nhận xét cũa Lê Đức Thọ: 

Chính nhóm An  ninh T4 với vai trò cũa Huỳnh Bá Thành , đã có t{c động 

tích cực nh}́ t việc vận động Dƣơng Văn Minh “giao chính quyề n cho cách 

mạng” lúc lên nhậm chức Tổng thống ngày 28-4-1975. 

2. Đã từng là Tổng trƣởng kinh tế trong nội các Tr}̀n Thiện Khiêm... 

3. Do Hồ Ngọc Nhuận (Phó Trƣởng khố i nghị sî đối lập - xã hội trong 

Nghị viện Sài Gòn ) l|m Gi{m đốc chính trị . Hồ Ngọc Nhuận làm Giám đốc 

chính trị cả 3 tờ b{o đối lập Tin Sáng, Điện Tín, Đại Dân tộc. 
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cờ, truyền đơn, {p phích c ổ vũ khí thế  nổi dậy xu}́ t hiện trên nhiề u 

đƣờng phố , trong các xóm lao động, kêu gọi binh sî Sài Gòn hây 

thức thời trong giờ phút quyế t định, lập công với cách mạng . Đồng 

b|o nói th ẳng với họ: “Qu}n Giải phóng s ắp tới, con đƣờng sống là 

bỏ ngũ , nộp vû khí ...”. 

Chiều 28-4, sau hai ngày đêm chiến đ}́u, c{c qu}n đo|n qu}n Giải 

phóng cùng c{c l ực lƣợng tại ch ỗ đã ph{ v ỡ c{c khu v ực phòng thũ 

vòng ngo|i của qu}n S|i Gòn , cắt đƣt́ đƣờng số 4, tăng cƣờng v}y ép 

S|i Gòn trên c{c h ƣớng, bao v}y ngăn chặn, không cho các s ƣ đo|n 

chủ lực Sài Gòn co cụm vê ̀vùng ven v| nội thành. 

Nhƣ vậy, ng|y 28-4, cùng với c{c mũi tiến công v}y ép S|i Gòn , 

tƣ̀ vòng ngoài , qu}n d}n Sài Gòn - Gia Định đâ thƣ̣c hi ện một ph}̀n 

“trong đánh ra” không chĩ bằng hoạt đ ộng vû trang tại ch ỗ m| còn 

tiến công binh vận, đặc biệt tập trung động viên đ}̀u hàng tƣ̀ đ}̀u nâo 

chính quyền S|i Gòn, vô hiệu hóa các lƣ̣c lƣợng cảnh sát, kềm kẹp tƣ̀ 

th|nh phố đến phƣờng, khóm1. 

Ng|y 28-4, Ủy viên Thƣờng vụ Th|nh ủy Trần Quốc Hƣơng 

(Mƣời Hƣơng) điện báo cho Trung ƣơng Cục mọi việc chu}̃n bị trong 

ngo|i th|nh phố đã ho|n tất. 

Nhận th}́y thời cơ đòn quyết định đâ tới , tối 28-4, Bộ Chỉ huy 

Chiến dịch H ồ Chí Minh ra l ệnh tổng công kích trên toàn mặt tr ận, 

ngăn chặn và tiêu diệt các đơn vị chũ lƣ̣c ỡ phía ngo|i, đồng thời thọc 

s}u vào bên trong , cùng lực lƣợng tại ch ỗ đánh chiếm các địa bàn 

quan trọng, să̂n sàng đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu then chốt ỡ 

nội đô ; chỉ thị cho c{c qu}n khu Trung Nam B ộ, T}y Nam Bộ phối 

hợp tiến công v| nổi dậy giải phóng đồng bằng Nam Bộ. 

* * * 

___________ 

1. Tính đến trƣớc sáng 30-4-1975, ở vùng ven v| trong n ội thành Sài 

Gòn - Chợ Lớn đã có 32 điểm qu}̀n chúng n ổi dậy giành quyề n làm chũ , tự 

giải phóng. 
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5 giờ sáng 29-4, trƣớc giờ các cánh qu}n tiến vào Sài Gòn , Bộ 

Chính trị gửi điện nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị lập đƣợc chiêń công 

lớn trong những ngày qua ; “Kêu gọi toàn th ể c{n bộ, chiêń sî , đảng 

viên, đo|n viên thanh niên nhanh chóng đ{nh thẳng vào sào huy ệt 

cuối cùng cũa địch v ới khí thế  hùng mạnh của m ột qu}n đội trăm 

trận trăm thắng, đập tan mọi sức đề kh{ng của địch, kêt́ hợp tiế n 

công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn thành phố  S|i Gòn ; đồng thời 

giữ nghiêm kỹ luật, triệt để ch}ṕ hành mọi chĩ thị, mệnh lệnh, bảo vệ 

tính mạng v| t|i s ản cũa nh}n d}n , n}ng cao bản ch}́t cách mạng và 

truyêǹ thống quyế t thắng cũa qu}n đội, gi|nh thắng lợi hoàn toàn 

cho chiêń dịch lịch sử mang tên Bác”. 

C{c đơn vị kịp thời phổ biến điện cũa Bộ Chính trị, biến lời động 

viên, nhắc nhỡ cũa B ộ Chính trị th|nh khẩu hi ệu hành đ ộng “Chậm 

trễ là có tội với lịch sƣ̃”, “thời cơ là mệnh lệnh”. 

Hƣớng đông – đông nam 

Sƣ đoàn 325 (Qu}n đoàn 2) đánh chiếm chi khu Nhơn Trạch , 

khu kho Thành Tuy Hạ , ph{t tri ển đến Cát Lái . Bộ Tƣ lệnh chiến 

dịch lệnh cho x}y dƣ̣ng tr ận địa pháo 130mm ỡ Nhơn Trạch đ ể bắn 

v|o s}n bay  T}n Sơn Nh}́t . Đƣợc d}n địa phƣơng giúp đỡ , bộ đội 

ph{o binh của qu}n đo|n đƣa đ|i quan s{t v|o s{t s}n bay , hiệu 

chỉnh cho ph{o bắn rất chính x{c . S}n bay T}n Sơn Nh}́t bị tê liệt, 

nửa số m{y bay bị tiêu di ệt, Mỹ tạm dừng di tản bằng máy bay cánh 

cố định, chuyển sang dùng máy bay lên th ẳng đổ xuống các s}n 

thƣợng cao ố c trong thành phố . Binh đo|n thọc s}u cũa Qu}n đo|n 

2 (gồm Trung đo|n 66 bộ binh, một lữ đo|n xe t ăng, một tiểu đo|n 

ph{o cao xạ v| ti ểu đo|n công binh ) tiêń đến phía c}̀ u xa lộ Đồng 

Nai, bắt liên lạc v ới Trung đo|n 116 đặc công đang giữ c}̀u sau 

nhiều l}̀n đ{nh qu}n S|i Gòn ph ản kích tái chiếm, bảo đảm cho binh 

đo|n thọc s}u tiến qua. 

Sƣ đoàn 341 v| Sƣ đo|n 6 bộ binh (Qu}n khu 7) vòng Hố Nai , 

đ{nh v|o Biên Hòa . Đội hình th ọc s}u cũa Qu}n đo|n 4 (c{c 
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Trung đo|n 141, 165 thuộc Sƣ đo|n 7) v| c{c tiểu đo|n xe tăng, ph{o 

cao xạ tiế n theo đƣờng số  1. Do phải đột phá nhiề u khu vực phòng 

thủ của qu}n S|i Gòn (đăc̣ biệt các cụm s}n bay Biên Hòa , Hốc Bà 

Thức chống cự mạnh), đến tối 29, Qu}n đo|n 4 chƣa vƣợt khõi thị xâ 

Biên Hòa . Trung đo|n đăc̣ công 113 trong đêm 29-4 đ{nh chiếm lại 

c}ù Ghêǹh, hy sinh nhiêù chiêń sî. 

Lƣ̣c lƣợng tạ i chỗ ở Thủ Đức n ổi dậy đều , tr}́n áp lƣ̣c lƣợng 

kềm kẹp ỡ cơ sỡ . Bắt đ}̀u tƣ̀ các khu vƣ̣c Gi ồng Ông Tố (ng|y 23-4), 

Lò Lu (ng|y 25-4) đến ngày 25-9, t}́t cả c{c xã ở Thủ Đức đã gi|nh 

chính quyền. 

Hƣớng bắc 

Sƣ đoàn 312 (Qu}n đoàn 1) tiến công căn cƣ́ Phú Lợi. Trung đoàn 

209 (Sƣ đoàn 312) chốt chặn đƣờng 13 v| đƣờng liên tỉnh 14 diệt cánh 

qu}n tƣ̀ Lai Khê - Bến Cát về thị xâ Bình Dƣơng , bắt sống 200 tên. 

Ph}̀n lớn Sƣ 5 S|i Gòn ph ải quay lại vị trí cû . Đội hình thọc s}u cũa 

qu}n đoàn (c{c Trung đo|n 47, 48 bộ binh – Sƣ đoàn 320B) v| c{c tiểu 

đoàn binh chũng đánh chiếm chi khu T}n Uyên, căn cƣ́ Lái Thiêu, mỡ 

đƣờng xuống Gò V}́p. 

Một bộ phận Trung đoàn 115 v| tiểu đoàn 4 Gia Định chiếm c}̀u 

Bình Phƣớc (ng|y 29-4) nhƣng không giƣ̂ đƣợc vì qu}n Sài Gòn t ập 

trung lƣ̣c lƣợng phản kích mạnh. Hai đơn vị đánh chiếm một số mục 

tiêu trên xa lộ Đại Hàn (đoạn c}̀u Bình Phƣớc - Qu{n Tre), một mûi 

kh{c tiến đến bắc s}n bay T}n Sơn Nh}́t, bắn ĐKB vào s}n bay. 

Qu}n d}n Thũ D}̀u M ột phối hợp qu}n chũ lƣ̣c , nổi dậy giải 

phóng phần lớn nông thôn. 

Ở Gò Vấp , phía trƣớc Qu}n đo|n 1, tiểu đoàn 80 đặc công cơ 

giới và m ột bộ phận Lƣ̂ đoàn đặc công bi ệt động 316 đánh chiếm 

căn cƣ́ pháo binh C ổ Loa và căn cƣ́ thiết giáp Phù Đ ổng (đêm 28 

rạng ng|y 29-4). 

Ở xã T}n Thới Hi ệp (huyện Hóc Môn ), lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ giải 

phóng c{c ấp 2, 3, đến s{ng 30-4 giải phóng toàn xa.̂ 



Chương mười một: Giải phóng Sài Gòn - giải phóng Nam bộ... 

 

 

947 

 

947 

 

Ở xã Phú Nhu ận, một cán bộ phụ nữ tới nh| m ột đại tá Sài Gòn 

đã đƣợc chị vận động từ trƣớc thu xe và súng . C{n bộ quận lânh đạo 

qu}ǹ chúng nổi dậy chiêḿ trụ sở phƣờng 12. 

Hƣớng tây bắc 

Sƣ đoàn 320A (Qu}n đoàn 3) tiến công căn cƣ́ Sƣ đoàn 25 S|i Gòn 

tại Đồng Dù . Tại đ}y địch kh{ng cự kh{ quyết li ệt. Khi Sƣ đoàn 10 

Qu}n đoàn 3 vƣợt qua Cũ Chi tiến về Hóc Môn thì địch núng thế . 

Sau 6 giờ chiến đ}́u , qu}n giải phóng di ệt 560 tên, bắt sống 880 tên, 

thu 17 kh}̃u pháo lớn (có 3 kh}̃u 175mm), 439 xe. Hôm sau chu}̃n 

tƣớng Tƣ l ệnh Sƣ đoàn 25 Lý Tòng B{ bị nữ du kích Củ Chi Lê Thị 

Sƣơng bắt sống khi đang trốn trên đ ồng lúa . Nắm thời cơ qu}n Sài 

Gòn hoang mang do mất Đ ồng Dù , Sƣ đoàn 316 chuyển từ bao v}y, 

ngăn chặn sang tiến công tiêu diệt, l|m tan rã hai Trung đo|n 46, 49 

(Sƣ đo|n 25). Nhƣ vậy Sƣ đo|n 25, lực lƣợng chũ yếu phòng thũ cửa 

ngõ t}y bắc Sài Gòn bị tiêu diệt. 

Binh đoàn thọc s}u cũa Qu}n đoàn 3 (Sƣ đoàn 10 bộ binh và các 

đơn vị  binh chũng ) tiến theo đƣờng số 1 qua c}̀u Bông do Trung 

đoàn 198 chiếm giƣ̂ trƣớc, nhanh chóng vƣợt qua Hóc Môn, tiêu diệt 

qu}n Sài Gòn tại trung t}m hu}́n luy ện Quang Trung. Binh đoàn tiến 

thẵng xuống ngâ ba Bà Quẹo (lúc 24 giờ ngày 29-4), tiến vào s}n bay 

T}n Sơn Nh}́t. 

Phối hợp qu}n chũ lƣ̣c , qu}n d}n tĩnh T}y Ninh , c{c quận Hóc 

Môn, Củ Chi kết hợp tiến công v| n ổi dậy tại ch ỗ. Trung đoàn Gia 

Định 1 tăng cƣờng ti ểu đoàn 195 tiến công chiếm 2 ph}n chi khu 

Xu}n Thới Thƣợng , T}n Thới Nh}́t , tiến công đ ồn Nhà Tô , tạo điều 

kiện cho lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ nổi dậy làm chũ hai xâ , giải phóng thị 

tr}́n Hóc Môn . Trung đoàn Gia Định 2 diệt đồn Tổng Khôn , T}n 

Thạnh Đông , đánh tan đại đ ội chi khu , bƣ́c hàng  bót chợ ... cùng 

nh}n d}n tại ch ỗ giải phóng xâ T}n Thạnh Đông , chặn đánh tàn 

qu}n Sƣ đoàn 25 (diệt và bắt trên 320 tên). Nhƣ vậy, ở Củ Chi , 

qu}n d}n tại ch ỗ đâ cơ b ản giải phóng toàn qu ận vào đêm 29-4. 
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Nổi bật trong cuộc nổi dậy ở đ}y l| vai trò của c{c b| m{. M{ Nguyễn 

Thị R|nh có 8 con và 2 ch{u nội liệt sî; năm 1945 m{ đã thƣợng cờ đỏ 

sao vàng trên c}y điệp đầu }́p Phƣớc Hòa (xã Phƣớc Hiệp) để kêu gọi 

nh}n d}n khởi nghîa giành chính quyề n, 30 năm sau chí nh má lại 

thƣợng lá c ờ Mặt trận trên đỏ d ƣới xanh có ngôi sao vàng ở giữa, 

cũng trên c}y điệp này. M{ Năm ở xã Trung Lập là ngƣời phát động 

hơn 200 ngƣời vùng lên truy b ắt ác ôn , cắm cờ trên bót. M{ Nguyễn 

Thị L|nh ở thị trấn cùng đồng bào lao động xông vào chiếm chi cảnh 

s{t T}n An Hội và dinh quận, hạ cờ ba sọc, thƣợng cờ Mặt trận. Quận 

phó, quận trƣởng Cũ Chi đều bị bắt. 

Hƣớng tây và tây nam 

Sƣ đoàn 3 (Đoàn 232) phối hợp với pháo binh, xe tăng giải phóng 

thị xã H ậu Nghîa , đêm 29-4 tiến sát ngoại ô Sài Gòn . T|n binh S|i 

Gòn chạy theo đƣờng liên tỉnh 8 bị Trung đo|n Gia Định 1 chặn bắt 

sống trên 1.000 tên. Binh đo|n thọc s}u cũa Đo|n 232 (gồm Sƣ đo|n 9 

v| một số đơn vị binh chũng) tiêń vào thành phố. 

Một bộ phận đặc công thu ộc Đoàn 117 v| 1 tiểu đoàn thu ộc 

Trung đoàn đặc công 429 đánh chiếm khu vƣ̣c rađa Phú L}m , một 

ph}̀n khu Bà Hom , T}n Tạo trên đƣờng 10, bắn ĐKB vào s}n bay 

T}n Sơn Nh}́t . Trung đoàn 16 {p s{t cầu Bình Điền , c}̀u An Lạc , 

cƣ̃a ngô chính (theo lộ 4) v|o th|nh phố . Bộ đội địa phƣơng Bình 

Ch{nh chiếm c{c ph}n chi khu T}n Túc , T}n Hòa và nhiều xâ khác . 

Tiểu đoàn 197 đặc công chốt ỡ }́p Hƣng Nhơn (xã T}n Kiên , Bình 

Ch{nh). 

Sƣ đoàn 5 v| Trung đo|n 88 đánh lui nhiều đợt ph ản kích cũa 

qu}n Sài Gòn, giƣ̂ vƣ̂ng trận địa chốt chặn cắt hẵn lộ 4. 

Trung đoàn 88 chiếm lộ 5 (Chợ Lớn - C}̀n Giuộc) ở phía bắc cầu 

Ông Thìn. Trung đoàn 24 tiến vào c}̀u  Chƣ̂ Y. Tiểu đoàn 198 v| tiểu 

đo|n 78 của Trung đo|n đăc̣ công 429 đ{nh chiế m các bót ở Bình 

Hƣng, l|m chủ c{c bót Ký Thủ Ôn , c}ù Nhị Thiên Đƣờng nhƣng 

qu}n Sài Gòn tái chiêḿ đƣợc bót c}ù Nhị Thiên Đƣờng. 
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Ở Duyên H ải (nay là  huyện C}̀n Giờ ), s{ng ng|y 29-4, nh}n 

d}n }́ p An Nghîa n ổi trố ng mô , bằng khí thế  đuổi qu}n đồn trú , 

l|m chủ ấ p. 

Ở Nh| Bè , lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ ấp 5, xã Long H ậu tƣ̣ gi ải phóng 

(chiêù 29-4). 

Ở quận 11 suốt đêm 28 v| ng|y 29-4, qu}n d}n tại ch ỗ lùng bắt 

{c ôn , hù d ọa lính đ ồn trú , nổi dậy làm chũ phƣờng , khóm. Tƣ̣ vệ 

v| nh}n d}n phƣờng Bình Thới chiếm c{c trụ sở Khóm 5, Khóm 6 

(tối 29-4). 

Ở quận 6, 30 c{n bộ, chiến sî lƣ̣c lƣợng vû trang qu}n khu đâ ém 

trƣớc đêm 28, s{ng 29 đánh qu}n B ảo an phản kích , l|m tan rã một 

đại đội. 

C{nh A của Th|nh ủy t ập kết ỡ bờ sông Vàm Cõ T}y tƣ̀ đêm 29 

kế tiêṕ nhau luồn vào thành phố theo ngả B| Hom. 

Nhƣ vậy sau 3 ng|y chiến dịch (tính từ ng|y 26-4), qu}n giải 

phóng đã diệt và làm tan râ ph}̀n lớn các Sƣ đoàn 5, 25, 18, 22, 7 qu}n 

S|i Gòn. Các binh đoàn thọc sâu đâ tiến đến vùng ven , cách trung tâm Sài 

Gòn 10 đến 20 kilômét. C{c lực lƣợng vũ trang tại chỗ hoạt động mạnh 

trên các địa bàn tƣ̀ xa đến sát và trong đô thị , chiếm giƣ̂ các c}y c}̀u 

trên các cƣ̃a ngô vào thành phố. 

Chế độ S|i Gòn đã đến giờ c{o chung. Chính phủ Mỹ đứng trƣớc 

hai ý kiến: một bên là Bộ trƣỡng Quốc phòng Schlesinger cho rằng đâ 

qu{ mu ộn (không còn kh ả năng thƣơng lƣợng ), một bên l| Ngoại 

trƣởng Kissinger còn chút tin đại sứ Martin là ng ƣời “biết lợi dụng 

thời cơ” để nói chuyện với Hà N ội. Tổng thống G. Ford quyết định 

một phƣơng án “trung dung”: trao quyêǹ cho Kissinger “nói chuyện” 

với Hà Nội, còn Đại sứ qu{n Hoa Kỳ ở S|i Gòn chỉ còn việc lo sao cho 

ngƣời Mŷ thoát hêt́ khõi Việt Nam. 

Ng|y 29-4-1975, Đại sƣ́ Mŷ Martin và Đại sƣ́ Pháp thông qua 

đoàn Hunggari xin gặp phá i đoàn qu}n sƣ̣ phía cách mạng ỡ trại 

Davis, nhƣng đƣợc trả lời “không còn gì để bàn bạc”. 
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Sau khi thành l ập Nội các , ng|y 29-4, Tổng thống Dƣơng Văn 

Minh triển khai cắt cƣ̃ các chƣ́c vụ qu}n đ ội, cảnh sát, triển khai việc 

thăm dò “th ƣơng thuyết” với tinh th}̀n să̂n sàng “ch}́p nh ận” làm 

theo nhƣ̂ng “đòi hõi” cũa Chính phũ cách mạng l}m thời C ộng hòa 

miền Nam Việt Nam để ch}́m dƣ́t chiến tranh sớm nh}́t. 

Khi Dƣơng Văn Minh nhậm chƣ́c T ổng thống , Tổng tham mƣu 

trƣỡng S|i Gòn , tƣớng Cao Văn Viên đâ chạy ra nƣớc ngoài . Tƣớng 

Đồng Văn Khuyên là T ổng tham mƣu trƣỡng . Chu}̃n tƣớng Nguyễn 

Hƣ̂u Hạnh (một cơ sỡ binh v ận) tƣ̀ C}̀n Thơ đƣợc đi ện về Sài Gòn 

gặp T ổng thống Dƣơng Văn Minh vào sáng ngày 29-4-1975 tại nh| 

riêng ỡ số 3 Tr}̀n Quý Cáp (nay là Vô Văn T}̀n ), nhận lệnh đến B ộ 

Tổng tham mƣu xem xét tình hình qu}n sƣ̣ . Khi Nguyễn Hƣ̂u Hạnh 

chƣa tới B ộ Tổng tham mƣu , đâ đƣợc tin Trung tƣớng T ổng tham 

mƣu trƣỡng Đ ồng Văn Khuyên và Trung t ƣớng Nguyễn Văn Minh, 

Tƣ lệnh Biệt khu Thũ đô đâ rời bõ nhi ệm sỡ và bõ ra nƣớc ngoài . 

Trung tƣớng Vînh L ộc đƣợc mời đến nhà riêng T ổng thống Dƣơng 

Văn Minh và giao giƣ̂ chƣ́c T ổng tham mƣu trƣỡng (lúc đầu Vĩnh 

Lộc không chịu nh ận, song Chu}̃n tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u Hạnh kh}̃n 

khoản yêu c}̀u mới nhận) v| Thiếu tƣớng L}m Văn Ph{t giữ chức Tƣ 

lệnh Biệt khu Thũ đô. 

Trung tƣớng Vînh L ộc gọi nhƣ̂ng ngƣời còn lại ỡ B ộ Tổng 

tham mƣu đến trình di ện và bổ nhiệm một cách v ội vâ c {c chức vụ 

trong Bộ Tổng tham mƣu , trong đó Chu}̃n tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u 

Hạnh l|m Phụ t{ T ổng tham mƣu trƣỡng . Trung tƣớng Nguy ễn 

Hƣ̂u Có đến B ộ Tổng tham mƣu Sài Gòn (tối 29-4) không có chƣ́c 

vụ chính thức nhƣng gắn bó với Nguy ễn Hƣ̂u H ạnh trong những 

giờ phút n|y , có t{c đ ộng thúc đ}̃y vi ệc qu}n đội Sài Gòn không 

chống cự1.  

___________ 

1. Sau ngày gi ải phóng, Nguyễn Hữu Hạnh và Nguy ễn Hữu Có đều là 

th|nh viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. 
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S{ng ng|y 29-4-1975, Đại s ứ Ph{p Mérillon đến thông báo v ới 

Dƣơng Văn Minh và Nguy ễn Văn Huyền rằng Bộ Ngoại giao Ph{p 

đã liên h ệ với Hà Nội về việc thƣơng thuyết thì Hà N ội đã trả lời là 

“quá trễ”1. Mặc dù v ậy, Tổng thống Dƣơng Văn Minh vẫn tiếp tục 

thăm dò vi ệc thƣơng thuyết, lệnh phải giữ cho đƣợc trung t}m phát 

tín Qu{n Tre để liên lạc với phía Mặt trận d}n tộc giải phóng với nội 

dung đã chuẩn bị sẵn (nhƣng đ|i n|y bị qu}n Giải phóng chiêḿ ngày 

29-4-1975). 

Trong ngày 29-4-1975, Tổng thống Dƣơng Văn Minh cûng đâ bàn 

đến phƣơng {n “th|nh phố bỏ ngỏ”2. 

11 giờ trƣa 29-4, Tổng trƣỡng thƣơng mạ i và kŷ ngh ệ Nguyễn 

Văn Diệp dẫn đầu một phái đo|n (trong đó có Nguy ễn Đình 

Đầu3) đi công xa cắm cờ Tổng thố ng (để vƣợt qua các chố t cũa 

qu}n Sài Gòn , đặc biệt là qua trại lính dù đang chu}̃ n bị “t ử thủ” 

ở khu vực Hoàng Hoa Th {m s{t s}n bay T}n S ơn Nh}́ t). Ph{i đo|n 

đến mời kŷ s ƣ Tô Văn Cang cùng đi đến trại Davis . Thoạt đầu, 

___________ 

1. Theo Cuộc tháo chạy tán loạn , Sđd, tr.292: Mérillon trực tiế p đến trại 

Davis. Phía “cộng sản” chĩ nhắc lại những đòi hỏi mới nh}́t đã ph{t trên Đ|i 

H| Nội: đồng ý đem lại hòa bình với điều kiện Mŷ rút hết, không đ|m ph{n 

với Dƣơng Văn Minh. 

2. Ng|y 29-4-1975, Dƣơng Văn Minh đã b|n riêng với Vû Văn Mẫu (Thủ 

tƣớng) việc tuyên bố  “thành phố bỏ ngỏ” để tr{nh cuộc pháo kích cũa qu}n 

Giải phóng vào thành phố , có thể g}y nhiều thƣơng vong cho d}n thƣờng, 

giao bác sî Hồ Văn Minh soạn thảo tuyên bố n|y (nhƣng sau đó Vũ Văn Mẫu 

soạn th ảo), tuy nhiên bản tuyên bố  đƣợc giữ lại vì ở S|i Gòn đã xuấ t hiện 

hiện tƣợng hỗn loạn: hôi cũa, cƣớp bóc, một số lính S|i Gòn, kể cả lính thủy 

qu}n lục chiến bắn đuổi theo những máy bay Mŷ di tản,... 

3. Từ năm 1967, đã tham gia l ập nhóm Trí Vi ệt, lập nhà xu}́ t bản do 

Nguyễn Đình Đầu quản lý điều hành , trong nhóm Trí Vi ệt có luật sƣ Trịnh 

Đình Thảo, L}m Văn Tết, sau Tết Mậu Th}n 1968, hơn một nửa nh}n sự của 

nhóm ra vùng giải phóng tham gia Liên minh các lực lƣợng d}n tộc, d}n chũ 

v| hòa bình Việt Nam. 
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Ban chĩ huy trại cho biế t không tiếp xúc, nhƣng qua lời tự giới thiệu 

của kỹ sƣ Tô Văn Cang là cán bộ tình b{o, đại úy T|i mới tiếp và cho 

biêt́ phái đo|n phía Chính phủ c{ch mạng ở đ}y không có nhi ệm vụ 

gặp phía chính quyề n Sài Gòn , đồng thời nói rô phía cách mạng 

không có chũ trƣơng nào khác là yêu c}̀u chính phũ Sài Gòn phải đầu 

h|ng vô điêù kiện; c{c ông về nói với ông Dƣơng Văn Minh tuyên bố 

ch}ṕ nhận những điêù kiện cũa Chính phũ cách mạng l}m thời Cộng 

hòa miền Nam Việt Nam trong tuyên bố ng|y 26-4-1975. 

Nhận đƣợc báo cáo cũa phái đoàn Nguy ễn Văn Diệp, Phó Tổng 

thống Nguy ễn Văn Huyền cho soạn ngay (Nguyễn Văn Diệp và 

Nguyễn Đình Đ}̀u ch}́p bút ) tuyên bố ch}́p nh ận mọi điều ki ện cũa 

“Tuyên bố cũa Chính phũ cách mạng l}m thời C ộng hòa miền Nam 

Việt Nam ngày 26-4-1975” mặc dù chƣa biết n ội dung của tuyên bố1. 

17 giờ ng|y 29-4-1975, Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyêǹ đọc tuyên 

___________ 

1. Trên thực tế  Bản tuyên bố  đã ph{t trên Đ|i Ph{t thanh Gi ải phóng , 

Thông t}́n xâ Gi ải phóng , v| đã công bố  ở Paris. Bản tuyên bố  khẳng định 

lập trƣờng cũa Chính phũ cách mạng l}m th ời Cộng hòa miề n Nam Việt 

Nam nhƣ sau: 

“... 1. Ch{nh phủ Mỹ ph ải thực hiện nghiêm chĩnh và đầy đủ điêù 1, 

điêù 4 v| điều 9 của Hiệp định Paris về Việt Nam, phải thực sự tôn trọng các 

quyền d}n tộc cơ bản cũa nh}n d}n Vi ệt Nam và quyề n tự quyết cũa nh}n 

d}n miền Nam Việt Nam. 

... 2. Phải xóa bõ chánh quyề n Sài Gòn , công cụ cũa chũ nghîa th ực d}n 

mới cũa Mŷ, xóa bỏ bộ m{y chiến tranh và b ộ m{y kềm kẹp và đ|n {p nh}n 

d}n hiện nay ở miền Nam Việt Nam. Ch{nh quyền đó, bộ m{y kềm kẹp đó 

còn tồn tại ngày nào , dù d ƣới nhân hi ệu gì , thì nh}n d}n miề n Nam Việt 

Nam vẫn còn phải chịu đau thƣơng, khổ nhục. 

Đó l| nh ững yêu c}̀ u c}́ p bách nh ứt, cơ bản nhứt mà nh}n d}n miề n 

Nam Việt Nam quyết thực hiện cho bằng đƣợc...”. 

Nói về tuyên bố n|y, Frank Snepp cho rằng: “Hà Nội đòi chính phủ v| 

qu}n đội Nam Việt Nam phải đầu hàng và kêu g ọi lực lƣợng thứ ba cùng 

với nh}n d}n nổi dậy khởi nghîa. Minh thƣờng đƣợc coi là ng ƣời trung lập 

của lực lƣợng thứ ba” (Cuộc tháo chạy tán loạn, Sđd, tr. 286). 
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bố n|y trên Đ|i Ph{t thanh S|i Gòn v| Đ|i ph{t đi phát lại , liên tục 

nhiêù l}ǹ bản tuyên bố n|y. 

Lúc 16 giờ ngày 29-4, khi đƣợc Lu ật sƣ Tr}̀n Ng ọc Liễng báo 

đƣợc tin qu}n Gi ải phóng chu}̃n bị 4 trận địa pháo 130 ly, mỗi trận 

địa 5.000 quả, ph{o kích v|o th|nh phố trƣớc khi tiến qu}n , Tổng 

thống Dƣơng Văn Minh ch}́p nh ận cƣ̃ Luật sƣ Tr}̀n Ng ọc Liễng trƣ̣c 

tiếp đến trại Davis báo cho Võ Đông Giang biết : “Thành phố bõ ngõ , 

xin không pháo kích vào nội đô”. Luật sƣ Tr}̀n Ngọc Liễng huy động 

thêm Linh mục Ch}n Tín và Giáo sƣ Ch}u T}m Lu}n cùng đi . 

Chuyến đi này còn có nhi ệm vụ nói rô Dƣơng Văn Minh ch}́p nh ận 

“không kh{ng cự” 1. Tr}̀n Ng ọc Liễng gặp đƣợc Đại tá phó trƣỡng 

ph{i đo|n Chính phủ c{ch mạng l}m thời C ộng hòa miền Nam Vi ệt 

Nam Vô Đông Giang, Võ Đông Giang trả lời là sê báo lên c}́p trên nội 

dung này, đồng thời mời các vị khách lƣu lại tại trại trong đêm nay vì 

“Qu}n Giải phóng sẽ tiến vào Sài Gòn ... Ra đƣờng vào gi ờ n|y rấ t 

nguy hiểm”. 

Đƣợc trao chức Chỉ huy trƣởng c ảnh sát Thũ đô và Gia Định , 

Th}̃m phán Tri ệu Quốc Mạnh nh}n danh “l ệnh Tổng thống” thông 

b{o cho thuộc c}́p kh}̃n trƣơng triển khai ngay hai việc lớn l| vô hiệu 

hóa hệ thống cảnh sát và thả tù chính trị. 

Để triển khai việc thƣ́ nh}́t , Triệu Quốc Mạnh cho gi ải tán 

ngay các F (tƣ́c các t ổ chƣ́c cảnh sát đặc bi ệt chuyên đánh phá , bắt 

cóc c{n b ộ, cơ sỡ cách mạng , nhƣ̂ng ngƣời tham gia chống Mŷ v| 

chính quyề n tay sai ), c{c bộ chỉ huy c ảnh sát qu ận và các cu ộc cảnh 

s{t (tổ chức cảnh sát ở cơ sở); lệnh cho lực lƣợng cảnh sát : “Để 

đảm bảo tính mạng , gia đình anh em cảnh sát , cho phép ai muố n 

về để lo việc nhà c ứ về...”. Đến chiề u 29-4, 16.000 cảnh sát trong 

___________ 

1. Bản tƣờng trình cũa Lu ật sƣ Tr}̀n Ngọc Liễng tại h ội thảo về Chiến 

dịch Hồ Chí Minh n ăm 1975 do Vô V ăn Kiệt tổ chức đầu tháng 11-2006 tại 

Th|nh phố  Hồ Chí Minh (lƣu tại H ội đồng Chĩ đạo biên soạn Lịch s ử Nam 

Bộ kh{ng chiến). 
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th|nh phố đã bỏ việc. Bộ m{y kềm kẹp cũa chính quyền Sài Gòn ở cơ 

sở thực tế h}ù nhƣ tan râ. Lệnh thiết qu}n luật thực tế chỉ l| để giữ 

trật tự. Tình hình đó tạo điêù kiện thuận lợi cho các lực lƣợng tại chỗ 

nổi dậy giành quyêǹ làm chũ. 

Về vi ệc thả tù chính trị , mặc dù Tri ệu Quốc Mạnh chƣa đƣợc 

Dƣơng Văn Minh trực tiếp giao việc này , nhƣng trƣớc khả năng tù 

chính trị bị s{t hại h|ng loạt v|o gi ờ phút cuối cùng do l ệnh từ c{c 

ph}ǹ tử cực đoan (nhƣ L}m Chính Nghîa , chỉ huy h|nh qu}n đang 

liên tục hăm he bắn tù chính trị), Chỉ huy trƣởng cảnh sát Thũ đô và 

Gia Định Triệu Quố c Mạnh nh}n danh “l ệnh Tổng thố ng” “để tạo 

điêù kiện thƣơng thuyết theo ý định của T ổng thống”, lệnh cho thả 

hêt́ tù chính trị . Lệnh này đƣợc triển khai thi hành trong khi m ột số  

cai tù còn d}y dƣa. 

Tối 29-4-1975, sau khi nắm tì nh hình chiến sƣ̣ ỡ m ột số hƣớng , 

chu}̃n tƣớng phụ tá T ổng tham mƣu trƣỡng , Nguyễn Hƣ̂u Hạnh với 

sƣ̣ có mặt trung tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u Có báo cáo với trung tƣớng 

Vĩnh L ộc tình hình nghiêm tr ọng “không thể gơ̂ gạc đƣợc nƣ̂a” , 

ng}̀m ý “ chỉ còn c{ch đầu h|ng” . S{ng 30-4-1975, Vĩnh L ộc rút lui 

không làm T ổng tham mƣu trƣỡng và giao cho tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u 

Hạnh, có tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u Có cùng đi , đến b{o c{o tình hình với 

Tổng thống Dƣơng Văn Minh. Cùng v|o thời điểm n|y, Chu}̃n tƣớng 

Nguyễn Hƣ̂u Hạnh ra l ệnh không đƣợc phá các c}̀u ỡ phía bắc Sài 

Gòn, do vì lúc b}́y giờ có ý kiến ph ải phá c}̀u để chặn đƣờng tiến cũa 

qu}n Giải phóng . Để tr{nh ph ản ƣ́ng cũa b ọn hiếu chiến , Chu}̃n 

tƣớng Nguyễn Hƣ̂u Hạnh l}́y lý do phải giữ đƣờng cho “qu}n đội 

Cộng hòa rút vê ̀S|i Gòn”. 

Trong đêm 29-4-1975, trong khi “chiến dịch di t ản quan chƣ́c 

Mỹ v| gia đình , cùng với những ngƣời có “thế lực” từng l|m vi ệc 

cho Mŷ ồ ạt tri ển khai với b ãi đ ậu là s}n thƣợng nhiều nhà cao 

t}̀ng trong thành phố thì ỡ B ộ Tổng tham mƣu Sài Gòn , c{c đơn 

vị b ảo vệ đã tan rã , c{c tr ƣởng phòng đã bỏ chạy , Tổng tham 
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mƣu trƣởng lo việc t}̃ u tán c ả gia đình (rời Sài Gòn lúc 8 giờ s{ng 

30-4)... Chu}̃n tƣớng Nguyễn Hữu Hạnh gi ữ quyền nhận và truyề n 

lệnh cũa T ổng thố ng. Một số  cơ sở an ninh trong Bộ Tổng tham 

mƣu thu giữ chìa khóa v| t|i li ệu để chu}̃n bị giao cho qu}n Gi ải 

phóng. 

* Giờ quyết định đâ đến. Trên mû, trên tay áo, trên báng súng cũa 

c{n bộ, chiến sî, trên nòng pháo, trên thành xe cũa các lƣ̣c lƣợng tiến 

công Sài Gòn ghi lời “hịch” Xu}n M ậu Th}n 1968 của Chủ tịch H ồ 

Chí Minh “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”. 

5 giờ sáng 30-4-1975, mỡ màn giai đoạn cuối cũa Chiến dịch H ồ 

Chí Minh: hiệp đồng các cánh , c{c hƣớng, đánh chiếm các mục tiêu 

nội đô, giải phóng Sài Gòn . Thủ đô chính quyền S|i Gòn bị kẹp chặt , 

bị {p đảo giƣ̂a vòng v}y bộ binh, xe tăng, ph{o binh qu}n Giải phóng 

ở vòng ngo|i v| đặc công bi ệt động, c{c lực lƣợng vũ trang , chính trị 

tại chỗ vòng trong. 

8 giờ sáng ngày 30-4, tại Phủ Thủ tƣớng Chính quyền S|i Gòn (số 

7 đại lộ Thống Nh}́t - nay là đƣờng Lê Du}̃n), Dƣơng Văn Minh cùng 

Phó Tổng thống (Nguyễn Văn Huyền ) v| Thủ tƣớng (Vũ Văn M ẫu) 

thống nh}́t triệu tập cuộc họp để quyết định đơn phƣơng ra tuyên bố 

th|nh phố S|i Gòn bỏ ngỏ giao chính quyền lại cho Chính phủ c{ch 

mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam1. 

Dƣơng Văn Minh nói rô tại cu ộc họp: “Để tr{nh cho ngƣời d}n 

S|i Gòn những tai h ọa đâ x ảy ra nhƣ tại Đà Nă̂ng , m| có th ể còn 

tồi tệ hơn, tôi quyế t định trao quyề n cho Chính phũ cách mạng 

___________ 

1. Theo Nguyễn Hữu Hạnh: Sau khi ông nghe bá o cáo tình hình , “Minh 

Lớn” hõi Hạnh “B}y gi ờ “toa” muốn gì?”, Hạnh nghĩ: “Đầu hàng sớm là tốt 

nh}́t”; nhƣng ông không nói th ẳng điêù đó, m| trả lời: “... Giải quyết chính 

trị nhƣ thê ́n|o l| quyề n cũa đại tƣớng, riêng về  qu}n sự thì đại tƣớng phải 

giải quyết g}́p, tình hình qu{ nguy ng ập, không cho phép chúng ta ch}̀ n chờ 

nữa” (Chung một bóng c ờ, Tr}̀n Bạch Đằng, Chủ biên , Nxb. Chính trị quố c 

gia, H| Nội, 1993, tr. 811). 
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l}m thời Cộng hòa miề n Nam Việt Nam”; lệnh cho Vû V ăn Mẫu 

soạn th ảo lời tuyên bố , v| chấ p nhận đề nghị của t ƣớng Nguyễn 

Hữu Hạnh ra Nh ật lệnh cho qu}n đội Việt Nam Cộng hòa ng ƣng 

bắn. Để kết thúc bu ổi họp Dƣơng Văn Minh nói : “Bắt đầu từ giờ 

phút n|y s ự r|ng buộc giữa anh em ta không còn n ữa. Mỗi ngƣời 

ho|n to|n t ự do về  sự chọn lựa cũa mình ...”. Tổng thố ng Dƣơng 

Văn Minh đề nghị m ọi ngƣời qua Dinh Độc Lập để l|m vi ệc cuố i 

cùng l| đón qu}n Gi ải phóng vào , trên danh nghîa là “ để b|n giao 

một chính quyền đã tự giải tán”. 

Ngay trong lúc đó Dƣơng Văn Minh đƣợc báo có m ột khách 

ngƣời Pháp, tƣớng Vanuxem1
 xin gặp. 

Tổng trƣỡng thƣơng mại và kŷ ngh ệ Nguyễn Văn Diệp có mặt 

trong buổi tiếp Vanuxem thu ật lại : Tại b|n t rao đổi có Dƣơng Văn 

Minh - Tổng thống, Nguyễn Văn Huyền - Phó Tổng thống , Vũ Văn 

Mẫu - Bộ trƣỡng Ngoại giao (đúng ra là Thũ tƣớng ), v| tôi (Nguyễn 

Văn Diệp đƣợc giƣ̂ lại)... Vanuxem nói: 

- ... Tình hình không hết hy v ọng đ}u . Tôi đâ th u xếp xong ỡ  

Paris. Đề nghị ông nh ờ một nƣớc thứ ba bảo hộ cho!... Tôi có thu 

xếp liên lạc r ồi... V| liên lạc tại đ}y! ( có th ể hiểu là toà Đại s ứ 

Ph{p). 

Dƣơng Văn Minh nói: 

- “Tôi không còn ngày giờ nƣ̂a ... Một ngày tôi cûng không có”. 

“Tới đó k ể nhƣ Dƣơng Văn Minh đâ dƣ́t khoát hẵn lời gạ g ẫm của 

Vanuxem rồi... Vậy là Vanuxem đi... 

Sau lúc }́y chúng tôi còn ng ồi lại gi}y lát ... Trong cái không 

khí  im lặng }́y , tƣ̣ nhiên ông Minh thốt lên : “Chúng ta đâ bán nƣớc 

___________ 

1. Vanuxem, ngƣời từng có m ặt trong cuộc chiến tranh x}m lƣợc Đông 

Dƣơng l}̀n thứ hai cũa Pháp , l|m cố  v}́n qu}n sự cho Nguyễn Văn Thiệu, 

nhƣng Thiệu không tin dùng. 
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cho Mŷ r ồi. B}y giờ họ lại bắt chúng ta bán n ƣớc cho một nƣớc thứ 

ba nữa!”1. 

Lúc 9 giờ 30 phút, ng|y 30-4-1975 (tƣ́c sau 28 giờ 30 phút sau khi 

Dƣơng Văn Minh nhậm chƣ́c ), Đài Phát thanh Sài Gòn phát đi lời 

Tuyên bố cũa Dƣơng Văn Minh, to|n văn nhƣ sau: 

“Đƣờng lối , chủ trƣơng của tôi là hòa gi ải và hòa hợp dân t ộc để cứu 

sanh mạng đồng bào. Tôi tin tƣởng sâu xa vào s ự hòa giải ngƣời Việt Nam 

để khỏi phí phạm x ƣơng máu ng ƣời Việt Nam. Vì lẽ đó tôi yêu cầ u tất cả 

anh em chiế n sî C ộng hòa hây bình tînh , ngƣng nổ súng và ở đâu ở đó. 

Chúng tôi cũng yêu cầ u anh em Chánh phũ Cách mạng lâm th ời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam ngƣng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp Chánh phũ 

Cách mạng lâm thời Cộng hòa miề n Nam Việt Nam để cùng nhau th ảo 

luận bàn giao chánh quyề n trong vòng tr ật tự, tránh sự đổ máu vô ích cho 

đồng bào”2. 

Chu}̃n tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u Hạnh có đề nghị và đƣợc sƣ̣ ch}́p 

thuận cũa Dƣơng Văn Minh ra “Nh ật lệnh” cho qu}n đội Sài Gòn 

đơn phƣơng ngƣ̀ng bắn, tƣ́c là án binh b}́t động3. 

Tƣ̀ 9 giờ 30 s{ng 30-4-1975 c{c tuyên bố trên đƣợc Đ|i S|i Gòn 

liên tục phát đi phát lại nhiề u l}̀ n, c{c l ực lƣợng nổi dậy tại ch ỗ, 

___________ 

1. Nguyễn Văn Diệp: “Ngày cuố i cùng cu ộc chiến tranh cũa Sài Gòn” 

(Võ Trần Nhâ ghi), tạp chí Doanh nhân sô ́86 ng|y 13 – 19-4-2005, tr.16-17. 

2. Tƣ liệu cũa Ban Binh vận Trung ƣơng Cục, Cục Địch vận. 

3. To|n văn “Nhật lệnh” nhƣ sau: 

“Thƣa quý vị t ƣ lịnh sƣ đoàn, quân binh chũng , địa phƣơng quân, nhân dân 

tự vệ, 

Tôi, Chu}̃n tƣớng Nguyễn Hữu Hạnh , phụ t{ T ổng tham mƣu trƣởng, 

thay mặt Trung tƣớng Vînh L ộc (Tổng tham mƣu trƣởng, vắng mặt), yêu 

c}̀u t}́t cả quý vị tƣớng lânh và qu}n nh}n các c}́ p hây triệt để thi hành lệnh 

của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về ngừng bắn. C{c cấp chĩ huy qu}n lực 

Việt Nam Cộng hòa hây s ẵn sàng liên lạc v ới các c}́ p chĩ huy qu}n đội cũa 

Ch{nh phủ l}m th ời miền Nam Việt Nam để thực hiện ngƣng bắn một cách 

không đổ m{u” (T|i liệu lƣu tại Ban Binh vận Trung ƣơng Cục). 
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đặc biệt công tác binh vận1
 đƣợc thêm thuận lợi triển khai rộng khắp 

tại th|nh phố v| trên c{c chiến trƣờng. 

10 giờ sáng ngày 29-4, ngay sau khi nhận tin Dƣơng Văn Minh 

lên làm T ổng thống Vi ệt Nam Cộng hòa , Bộ Chính trị , Qu}n ũy 

Trung ƣơng đâ ra chĩ thị do Lê Du ẩn ký gửi Lê Đức Th ọ, Phạm 

Hùng, Văn Tiến Dûng, Tr}̀n Văn Tra,̀ Lê Trọng T}́n: “Lệnh cho bộ đội 

ta tiếp tục t}́n công gi ải phóng Sài Gòn theo kế hoạch đâ định . Tiến 

qu}n với khí thế hùng mạnh nh}́t , giải phóng và chiếm lînh toàn  bộ 

th|nh phố , tƣớc vû khí quân đ ội địch , giải tán chính quyền các cấp cũa 

địch, đập tan triệt để mọi sƣ̣ chống cƣ̣ cũa chúng . Công bố đặt thành phố 

S|i Gòn - Gia Định dƣới quyền cũa Ũy ban qu}n quản do tƣớng Tr}̀n 

Văn Trà làm Chủ tịch”2. 

Chính ủy Phạm Hùng ký l ệnh cho toàn lƣ̣c lƣợng chiến dịch tiếp 

tục tiến công, kiên quyết tiến công để giải phóng Sài Gòn , giải phóng 

miền Nam , ho|n th|nh nhi ệm vụ cũa tr ận quyết chiến chiến lƣợc 

cuối cùng theo tinh th}̀n Điện ngày 29-4 của Bộ Chính trị v| Qu}n ủy 

Trung ƣơng. 

Nhìn trên to|n cục , sau nhƣ̂ng tuyên bố tƣ̀ đ}̀u nâo chính 

quyền, qu}n đội Sài Gòn 9 giờ 30 phút s{ng ng|y 30-4, trong bối 

cảnh tiến công th}̀n tốc cũa các qu}n đoàn q u}n Giải phóng tƣ̀ ngoài 

___________ 

1. Dƣơng Văn Minh có tiêṕ sî quan chĩ huy đội “Lôi Hổ” (đội bảo vệ s}n 

bay T}n Sơn Nh}́t) sau khi tuyên bố  đƣợc phát đi lúc 9 giờ 30. Viên sî quan 

đội Lôi Hổ hỏi: “Anh em chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Tại sao Đại tƣớng lại 

đầu hàng ? - Tại sao ?”. Dƣơng Văn Minh tr}̀ m ng}m nhìn viên sî quan r ồi 

nói: “Qua cûng nh ƣ em, l| qu}n nh}n , đầu hàng th ật là nhục nhâ . Nhƣng 

m| em nên nghĩ, nếu tiếp tục đ{nh nhau thì số phận cũa anh em binh sî sê ra 

sao? V| đ{nh nhau rồi thì d}n chúng sê chịu sao n ổi?”. Sau khi nghe Dƣơng 

Văn Minh nói , viên sî quan Lôi H ổ trở gót đi xuố ng, d{ng thi ểu nâo (Võ 

Tr}̀n Nhâ ghi theo l ời kể của Nguyễn Văn Diệp, tạp chí Doanh nhân sô ́88 ra 

ng|y 13-19-4-2005, tr. 17). 

2. Lê Trọng T}n: Những năm tháng quyế t định, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , 

H| Nội, 1985, tr. 284.  
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v|o, tiêń công và nổi dậy cũa các l ực lƣợng tại chỗ, trong đó đăc̣ biệt 

l| mũi tiế n công binh vận, h}ù hế t các đơn vị còn lại cũa qu}n Sài 

Gòn trên chiến trƣờng Đông Nam Bộ tê liệt hoặc tan ra,̂ đa số l}ǹ lƣợt 

đầu hàng, nhƣng cûng có nh ững bộ phận do chĩ huy ngoan cố , hoặc 

không nhận đƣợc lệnh từ Dƣơng Văn Minh đã n ổ súng chố ng cự 

trong tình thê ́v| t}m lý tuyệt vọng. 

Hƣớng tây bắc 

Tƣ̀ Bà Quẹo , đội hình th ọc s}u cũa Qu}n đoàn 3 vƣợt qua  ngã 

tƣ Bảy Hiề n, tiến vào s}n bay T}n S ơn Nh}́ t. Một số  chốt qu}n Sài 

Gòn trong s}n bay còn ngoan cố  chống trả. Một tố p máy bay c}́ t 

c{nh t ừ s}n bay Trà Nóc (C}̀n Thơ) ném bom khu v ực từ B| Quẹo 

đến ngâ t ƣ Bảy Hiề n, Lăng Cha Cả, g}y thƣơng vong nhiề u cán 

bộ, chiến sî , ba chiế c xe tăng cháy . Nhờ nh}n d}n dẫn đƣờng 

Trung đo|n xe t ăng 24 tiến vào s}n bay T}n S ơn Nh}́ t theo các 

cổng số  4, số 5 Ho|ng Hoa Th{m lầ n lƣợt tiế n chiế m các khu 

thông tin, sở chỉ hu y Sƣ đo|n 5 không qu}n, Bộ Tƣ lệnh dù , Bộ 

Tƣ lệnh không qu}n ... của qu}n S|i Gòn . 11 giờ 30 phút , Trung 

đo|n xe t ăng 24 bắt liên lạc đƣợc với Phái đo|n qu}n s ự c{ch 

mạng ở Trại Davis , ho|n to|n l|m chủ s}n bay T}n S ơn Nh}́ t. 

Trong lú c đó Trung đo|n 28 (Sƣ đo|n 10) tiến về  Bộ Tổng tham 

mƣu Sài Gòn , phối hợp chiế n đấu với Qu}n đo|n 1. Tại đ}y, đội 

biệt động Z28 (thuộc Lữ đo|n đặc công biệt động B 16) cùng đội 

trinh sát cũa L ữ đo|n đặc công biệt động 316 đã l|m c hủ trung 

t}m Điện toán , viên đại t{ gi{m đốc giao nộp toàn b ộ cơ sở trung 

t}m . Tại khu v ực này , Z28, Z32 cùng m ột bộ phận Qu}n đo|n 1 

đ{nh chiế m ph}̀ n lớn căn cứ Bộ Tổng tham mƣu. Ở phía c ổng 1, 

Trung đo|n 28 cùng lúc đơn vị phố i hợp phát tri ển thuận lợi, tiến 

v|o s ở chỉ huy , c{c ổ đề kh{ng cuố i cùng trong B ộ Tổng tham 

mƣu Sài Gòn l}̀ n lƣợt tan râ . Tại s ở chỉ huy hạ sĩ Ba Minh (một 

đảng viên cách mạng đƣợc cài vào văn phòng) giao cho Trung đo|n 

28 chìa kh óa, to|n b ộ t|i li ệu và c ơ sở văn phòng B ộ Tổng tham 
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mƣu. Bộ phận đi đầu cũa mûi th ọc s}u Qu}n đo|n 3 tiếp tục tiế n 

về Dinh Độc Lập. 

Hƣớng bắc 

Sƣ đoàn 312 (Qu}n đoàn 1) phối hợp với các lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ 

tiêu diệt và bƣ́c hàng to |n bộ qu}n Sài Gòn ỡ căn cƣ́ Phú Lợi . Lƣ̣c 

lƣợng chốt chặn cũa qu}n đoàn tại khu vƣ̣c An Lợi , sau khi bắt 

gọn 36 xe và 1.200 tên thuộc Sƣ đoàn 5 S|i Gòn rút chạy trên 

đƣờng 14, tiếp tục đánh thẵng lên căn cƣ́ Lai Khê . To|n b ộ qu}n 

S|i Gòn ở đ}y đầu h|ng . Lê Nguyên Vî , Chu}̃n tƣớng tƣ l ệnh Sƣ 

đoàn 5, tƣ̣ sát . 

Đội hình th ọc s}u cũa Qu}n đoàn 1 đánh chiếm Lái Thiêu , tiến 

công tuyến phòng thũ cũa Lƣ̂ 3 kỵ binh S|i Gòn mới hình th|nh , 

buộc toàn tuyến đ}̀u hàng (thu 140 tăng - thiết giáp). Đơn vị thọc s}u 

bắt tù binh dẫn đƣờng qua c}ù Bình Triệu để tiêń vào phối hợp Qu}n 

đo|n 3 chiêḿ Bộ Tổng tham mƣu Sài Gòn . C{c mũi thọc s}u tiến tới 

đ}u cờ c{ch mạng m ọc lên tới đó. Từ c}ù Bình Tri ệu đến Quán Tre , 

qu}ǹ chúng gi ƣơng cờ, nổi trố ng, truy lùng t ƣớc vû khí qu}n Sài 

Gòn, dẫn đƣờng cho bộ đội. 

Cùng hƣớng Qu}n đo|n 1, Trung đoàn đặc công 115 tƣ̀ phía 

đông bắc s}n bay T}n Sơn Nh}́t , tiến chiếm xƣỡng qu}n cụ, trại Phan 

S|o Nam , c{c trại cựu chiến binh , tiến về ngâ năm Chu ồng Chó . 

Trong lúc đó lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ xã T}n Thới Hi ệp nổi dậy tƣ̣ gi ải 

phóng. Tề xâ ph}n chi khu Ba Thôn và lƣ̣c lƣợng b ảo an ỡ Thạnh Lộc 

bị bao v}y, đ}̀u hàng. 9 giờ sáng, nh}n d}n làm chũ phƣờng 2 thị trấn 

Gò Vấp. C{c xã An Phú Đông , Nhị Bình, An Nhơn, Thông T}y Hội... 

đều chớp thời cơ tự gi ải phóng. Ở Phú Nhuận, tƣ̣ vệ mật cùng qu}̀n 

chúng khởi nghĩa l|m chủ c{c ấp Đông Nhất , Đông Nhì , Đông Ba, 

T}y Nhƣ́t, T}y Nhì, T}y Ba (s{ng ng|y 30-4). 

Cùng hƣớng Qu}n đo|n 3, Tiểu đoàn 195 (Trung đoàn Gia 

Định 1) bao v}y , dùng ph{o l|m {p l ực, buộc 3.000 qu}n Sài Gòn 
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từ Đồng Dù, Hậu Nghîa chạy về  co cụm ở Phú Tuất (gi{p Đức Hòa) 

phải đầu hàng lúc 15 giờ (có 13 sĩ quan cấ p tá). Trong khi đó, ph}ǹ 

lớn lực lƣợng cũa Trung đo|n Gia Định 1 ph{t triển về  phía ngã t ƣ 

Bảy Hiêǹ, chiêḿ bệnh viện Vì D}n1
 (9 giờ s{ng), tiêṕ tục tiêń s}u đ{nh 

tan 1 tiểu đo|n dù ở trại Nguyễn Trung Hiêú. Trung đo|n Gia Định 2 

từ phía đông bắc trại Quang Trung , tiêń về phía tiểu khu Gia Định, 

tao ngộ với một bộ phận qu}n Sài Gòn , bắt sống nhiều tên , tiêṕ tục 

tiêń chiêḿ tiểu khu Gia Định. 

Ở Củ Chi, qu}n d}n tại chỗ vƣ̀a giúp lƣ̣c lƣợng trên truy quét tàn 

qu}n Sài Gòn, vƣ̀a giải quyết các cụm còn lại trong huyện (ở Phú Hòa 

Đông, ở Th{i Mỹ , ở Trung L ập Thƣợng , ở Mũi Lớn ...), giải phóng 

ho|n to|n huyện Cũ Chi. 

Ở T}n Bình, tƣ̀ tối 29-4, cơ sỡ Ban Tuyên hu}́n Thành ũy phối hợp 

với qu}n d}n tại ch ỗ nổi dậy và tiếp tục gi ải quyết nhƣ̂ng cụm qu}n 

S|i Gòn còn lại : đồn Cống Lỡ , chi cục c ảnh sát , trụ sở xã Phú Th ọ 

Hòa, bót Nguy ễn Văn Cƣ̣ , trụ sở ấp T}n Giang , trƣờng D}n Chủ , 

trƣờng nƣ̂ qu}n nh}n , trụ sở ấp Chí Hòa 2, trụ sở nh}n d}n tự v ệ ấp 

T{i Thiết , bót c ảnh sát Ngâ tƣ B ảy Hiền ... Lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ gi|nh 

chính quyền ở c{c xã T}n Sơn Nhì , Phú Thọ Hòa, Khu vƣ̣c chợ Ông 

Tạ (xã T}n Sơn Hòa ). Một thanh niên (anh Nguyễn T}́n Thành tƣ̣ 

C}̃m) hy sinh khi treo lá cờ cách mạng lên trụ sỡ nh}n d}n tƣ̣ v ệ ấp 

T{i Thiết (xã T}n Sơn Hòa). 

Hƣớng tây - tây nam 

Sƣ đoàn 5 ph{t tri ển theo lộ 4 đánh chiếm thị xâ T}n An , thị 

tr}́n Bến Lƣ́c ; diệt, bƣ́c hàng Sƣ đoàn b ộ binh 22, Liên đoàn 6 biệt 

động qu}n Sài Gòn ; tiếp tục rê lên bắc l ộ chiếm thị tr}́n Thũ Thƣ̀a . 

Sƣ đoàn 3 giải phóng Đƣ́c Hòa lúc 6 giờ. Đội hình th ọc s}u cũa 

Binh đo|n 232 tiến theo lộ 9. Sƣ đo|n 9 sau khi đ{nh rã ti ểu đo|n 

dù ở B| Quẹo , nhanh chóng v ƣợt qua ngâ t ƣ Bảy Hiền, tiến chiếm 

___________ 

1. Nay là Bệnh viện Thôńg Nh}́t. 
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Biệt khu Thũ đô, tƣớng L}m Văn Phát 1
 tu}n lệnh Tổng thố ng, 

không chố ng cự. Trung đo|n 117 chiếm chi khu Bình Chánh , căn 

cứ Th{i V ăn Minh (T}n Tạo ), đ{nh tan rã Liên đo|n 8 biệt động 

qu}n, cùng l ực lƣợng tại ch ỗ giải phóng huy ện Bình Chánh . Trong 

khi đó, Tiểu đo|n đặc công 197 chiếm ngâ 3 lộ 4 - lộ Đại H|n , bắt 

sống nhiều tàn qu}n (thu 450 súng). Thừa cơ, đơn vị đoạt xe, dùng 

xe chở qu}n thọc s}u vào các đƣờng Lục Tĩnh , Tổng đốc Phƣơng, 

Đồng Khánh , Tr}̀n Hƣng Đạo,... tiến vào quận 1 (c{c đƣờng Lê Lợi, 

Tự Do - tức đƣờng Đồng Khởi sau này ...) chiếm trụ s ở Hạ nghị 

viện (sự ph{t tri ển cũa mûi n |y cho thấ y qu}n Sài Gòn bên trong 

g}̀n nhƣ đã tan rã ). 

Ở phía nam th|nh phố , Trung đoàn 88 chiếm c}̀u Ông Thìn , ngã 

ba An Phú , ph{t triển sang phía Nhà Bè , chiêḿ khu kho, cảng Nhà 

Bè, Bộ Tƣ lệnh hải qu}n. Trung đo|n 24 theo lộ 5 cùng một bộ phận 

đăc̣ công Trung đo|n đăc̣ công 429 v| Tiểu đo|n 198 chiêḿ c}̀u Nhị 

Thiên Đƣờng, c}ù Chữ Y, thọc s}u chiêḿ Tổng nha cảnh sát. 

Với sƣ̣ có mặt cũa Trung đoàn 88, một bộ phận Đoàn 10 Đặc 

công Rƣ̀ng Sác , qu}n d}n Nhà Bè tƣ̣ gi ải phóng bằng tiến công và 

nổi dậy, đặc bi ệt phát huy mạnh mê tiến công binh v ận khi Tổng 

thống Dƣơng Văn Minh tuyên bố “bàn giao” và sau đó đ}̀u hàng . 

Có nơi nhƣ ở xã T}n Quý , chính quyền S|i Gòn tan rã , nhƣng khi 

đồng bào đ ổ ra đƣờng thu gom vũ khí đ ể giao cho lƣ̣c lƣợng cách 

mạng thì m ột số ph}̀n tƣ̃ nguyên là đ ảng viên Đảng D}n chũ lợi 

dụng lúc giao thời đứng ra th|nh l ập “Ũy ban nh}n d}n cách 

mạng” ở ấp 3. D}n kịp thời phát hi ện báo cho cách mạng gi ải t{n 

ngay. D}n xâ Phú Xu}n tích cƣ̣c huy đ ộng xuồng ghe chỡ m ột bộ 

phận Đo|n 10 qua sông Soài Rạp để phối hợp Trung đo|n 88. Bộ 

___________ 

1. Ngƣời chị cũa t ƣớng Phát , L}m Thị Ph}́ n là cán b ộ qu}n báo qu}n 

Giải phóng , vẫn thƣờng xuyên giữ liên lạc . Tƣớng này đã đƣợc Nguyễn 

Hữu Hạnh tr ực tiế p yêu c}̀ u ngừng bắn, {n binh bấ t động, chờ qu}n Giải 

phóng v|o. 
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phận này cùng nh}n d}n }́ p 3 xã Phú Xu}n chiế m quận lỵ Nhà Bè . 

17 giờ 30 ng|y 30-4 to|n quận Nhà Bè đƣợc giải phóng . 

Ở Rừng S{c , lƣ̣c lƣợng còn lại cũa Đoàn 10 chia thành các mûi 

tiến chiếm H ải qu}n công xƣỡng , bến Cát Lái , mũi kh{c cùng qu}n 

d}n Duyên hải tiến chiếm các chi khu C}̀n Giờ , Quảng Xuyên. Chủ 

yếu bằng bao v}y, binh vận, lƣ̣c lƣợng cách mạng giải phóng C}̀n Giờ 

lúc 12 giờ ngày 30-4, giải phóng Quảng Xuyên lúc 18 giờ ng|y 30-4. 

Tại cửa sông Lòng T|u , đội 12 Đoàn 10 l|m nhiệm vụ chốt chặn , 

bắn chìm 12 t|u thuyền định chạy trốn ra biển. 

Lƣ̣c lƣ ợng nòng cốt c{ch mạng tại ch ỗ ở qu ận 7, quận 8 ph{t 

động nh}n d}n nổi dậy tr}́n áp h ệ thống kềm kẹp cơ sỡ cũa chính 

quyền Sài Gòn , l|m tan rã c{c chốt nhỏ lẻ , chiếm và bảo vệ c{c cơ sở 

kinh tế , kho tàng . Nòng cố t cách mạn g tiế n đến đ}u là nh}n d}n 

hƣởng ứng nổi dậy, cờ mặt trận mọc lên đến đó. Khí thế  đăc̣ biệt 

mạnh mẽ ở c{c phƣờng Rạch Ông , Hƣng Phú, Ch{nh Hƣng. Đến 10 

giờ, nh}n d}n làm chũ tòa hành chánh qu ận 7. 11 giờ 30 phút, lực 

lƣợng nổi dậy tại chỗ l|m chủ to|n bộ quận 7, quận 8. 

Quận 4, địa bàn tiếp giáp qu ận 7, quận 8 qua Kinh Tẽ đâ có khí 

thế nổi dậy trƣớc khi qu}n Gi ải phóng tới . Thanh niên tại chỗ th|nh 

lập tiểu đội vû trang bao v}y bót Tr}̀n Văn Cát , kêu gọi cảnh sát 

trƣỡng đ}̀u hàng . Phƣờng Khánh Hội là nơi không có nòng cốt cách 

mạng, nhƣng đến giờ giải phóng nhà nào cûng treo cờ , thanh niên tổ 

chƣ́c lƣ̣c lƣợng giƣ̂ trật tƣ.̣ 

Ở quận 6, lƣ̣c lƣợng vû trang qu ận đâ ém trƣớc ỡ địa bàn , s{ng 

ng|y 30-4 cùng đồng bào lao đ ộng, thanh niên trốn lính (đƣợc trang 

bị súng vừa lấy đƣợc) truy quét qu}n Sài Gòn trong quận, giải phóng 

to|n quận (lúc 11giờ 30 phút). 

Ở quận 11, hai cán b ộ c{ch mạng (chị Út V}y , anh Sáu Hoà ng) 

ph{t đ ộng nh}n d}n giành chính quyền phƣờng 8, chiếm tòa hành 

chính qu ận, sau đó dùng xe chỡ b ộ đội đi chiếm các vị trí , giải 

phóng quận. 
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Ở quận 5, lƣ̣c lƣợng vû trang qu ận đâ ém qu}n tƣ̀ trƣớc , s{ng 

ng|y 30-4 chia làm hai cánh giải quyết các mục tiêu chũ yếu nhƣ toà 

h|nh chính quận, Ban Chĩ huy c ảnh sát quận, c{c chốt qu}n S|i Gòn 

còn lại trên địa b|n . 3 bệnh viện có cơ sỡ Hoa v ận đều tham gia tiến 

công binh vận, nổi dậy. Đồng bào ngƣời Hoa v ận động nhiều binh 

lính v| phòng v ệ d}n sƣ̣ bõ ngû , nộp súng cho cách mạng , nhiệt liệt 

hƣỡng ƣ́ng hoạt đ ộng vû trang tuyên truyền (treo 1.500 l{ cờ , rải 

15.000 truyền đơn ...), đến trƣa ng|y 1-5 h}̀u hết các phƣờng thu ộc 

quận 5 th|nh lập xong chí nh quyền cách mạng (thu trên 3.000 súng, 

2.000 lƣ̣u đạn). 

Ở quận 10, c{c tổ vũ trang tại ch ỗ đâ hoạt đ ộng trƣớc khi qu}n 

chủ lực v|o , cắm cờ , tiến công binh v ận, cổ vũ đ ồng bào n ổi dậy 

gi|nh chính quyền. Qu}n d}n tại chỗ, bằng mọi hình thức, bƣ́c hàng, 

l|m tan rã qu}n S|i Gòn trên địa b|n, thu gom g}̀n 4.000 súng, một số 

đem trang bị ngay cho l ực lƣợng thanh niên tham gia truy quét qu}n 

S|i Gòn, tự giải phóng. 

Đặc bi ệt, lƣ̣c lƣợng h ọc sinh , gi{o chức đã chiế m chi cảnh sát 

quận 10, một số cảnh sát bõ trốn , số còn lại giao n ộp toàn bộ vũ khí, 

hồ sơ. Ở kh{m Chí Hòa , khi xe tăng qu}n Giải phóng đến , tù nh}n 

nổi dậy phá khám , cả tiểu đoàn qu}n Sài Gòn canh giƣ̂ không dám 

ngăn chặn, nhiều tên bõ chạy. 

Đâ có 66 điểm nổi dậy trong nội thành tƣ̀ ngày 29 đến s{ng 30-4-

1975 trƣớc khi đại qu}n chiếm Dinh Độc lập. 

Hƣớng đông - đông nam 

Sƣ đoàn 6 v| Sƣ đo|n 341 Qu}n đoàn 4 v|o Biên Hòa (8 giờ 

s{ng, ng|y 30-4) chiếm B ộ Tƣ lệnh Qu}n đoàn 3 S|i Gòn , s}n bay 

Biên Hòa , Bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn 5 không qu}n , ph{t tri ển theo trục 

đƣờng xe lƣ̃a d ọc quốc l ộ 1 cũ v|o Thủ Đức . Do c}̀u Ghềnh yếu , cơ 

giới không qua đƣợc, mũi th ọc s}u cũa Qu}n đo|n 4 buộc phải 

vòng lại theo xa lộ S|i Gòn - Biên Hòa , theo sau Lữ xe tăng 203 

Qu}n đo|n 2. Sƣ đo|n 7 Qu}n đo|n 4 sau khi đ{nh qu}n S|i Gòn 
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chốt chặn ở Tam Hiệp, định tiế n vào Sài Gòn , nhƣng đã có đơn vị 

bạn phía tr ƣớc nên chuyển sang chiế m Bộ Tƣ lệnh Thũy qu }n lục 

chiến (căn cứ Sóng Thầ n), căn cứ hải qu}n ở T}n cảng, Bộ Quốc 

phòng, cảng Bạch Đằng, Đ|i Ph{t thanh S|i Gòn . 

Ở qu ận Bình Thạnh , một cán b ộ phụ nữ (chị Ba Li ễu) ph{t 

động nh}n d}n nổi dậy chiếm phƣờng 13 xã Thạnh Mỹ T}y (9 giờ 

s{ng, ng|y 30-4). Qu}n d}n tại ch ỗ khỡi nghîa làm chũ toàn địa 

b|n Bình Hòa , Thạnh Mỹ T}y . Lƣ̣c lƣợng h ọc sinh thị xâ Gia Định 

cùng mũi đi đầu của Trung đo|n Gia Định 2 chiếm dinh tĩnh 

trƣỡng Gia Định . 

Sƣ đoàn 325 Qu}n đo|n 2 vƣợt sông Cát Lái , v|o gi ải phóng 

quận 9, Thủ Thiêm . Ở đ}y , nƣ̂ chiến sî bi ệt động Nguyễn Thị Di ễm 

lãnh đạo quần chúng bao v}y, chiếm trụ sỡ quận 9. 

Sƣ đoàn 3 Qu}n khu 5 sau khi giải phóng Vûng Tàu (lúc 9 giờ), 

cƣ̃ một bộ phận phối hợp Đoàn 10 chặn bắt tàu xuồng tàn qu}n chạy 

trốn ỡ phía rƣ̀ng Sác. 

Đội hình th ọc s}u cũa Qu}n đoàn 2 có Lữ đo|n xe tăng 203, 

Trung đoàn b ộ binh 66, phối hợp làm nhi ệm vụ d ẫn đƣờng có 1 

đại đ ội đặc công cũa Trung đoàn đặc  công 116 (do Phạm Duy Đô 

chỉ huy), ph{t triển theo trục Xa l ộ S|i Gòn - Biên Hòa. Trên đƣờng 

h|nh tiến , khi chiến đ}́u di ệt cụm qu}n Sài Gòn ỡ liên trƣờng Thũ 

Đức, c{n bộ, chiến sî trên xe 707 của Lữ đo|n 203 anh dûng hy  sinh. 

Đoàn xe tăng vƣợt qua c}̀u Rạch Chiếc do Z 23 Lƣ̂ đoàn đặc công 

biệt động 316 chốt giƣ̂ . Ở cầu S|i Gòn , Tiểu đoàn 4 Thủ Đức mới 

t{i chiếm đƣợc đầu phía đông (7giờ sáng ngày 30-4). Đầu phía t}y , 

qu}n Sài Gòn còn khá đông (8 thiết g i{p M .113, 4 tăng M .41, 6 t|u 

chiến ỡ T}n C ảng, bộ binh...). Hai xe tăng dẫn đ}̀u đ ội hình th ọc 

s}u , khi tăng tốc vƣợt c}̀u bị xe tăng qu}n Sài Gòn ỡ Vòm đ}̀u 

c}̀u phía t}y bắn cháy . Đội hình xe tăng th ọc s}u tổ chƣ́c hõa lƣ̣c 

diệt qu}n Sà i Gòn ỡ đ}̀u c}̀u phía t}y . Tiểu đoàn trƣỡng Ti ểu đoàn 

xe tăng Ngô Văn Nhỡ hy sinh trên tháp pháo trong khi chĩ  huy 
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đội xe vƣợt c}̀u, Lữ đo|n phó Trần Minh Công thay. Để dập tắt các ổ 

hỏa lực hiểm ác cũa địch, Tiểu đo|n 9 (Trung đo|n 66) thuộc Sƣ đo|n 

304 đã nổ súng tiêu di ệt bọn co cụm ở g}ǹ ngôi chùa phía t}y xa l ộ. 

Ph{o 85 của Trung đo|n 68 cùng v ới ĐKZ cũa Trung đo|n 66 bắn 

ch{y hai t|u chiế n. Đƣợc hõa l ực pháo chi vi ện đăć lực, Trung đo|n 

66 cùng v ới xe tăng cũa L ữ đo|n 203 đã đột phá qua c}̀ u trong 

khoảng 30 phút. 

Mƣời giờ, đội hình thọc s}u cũa Lƣ̂ đoàn 203 xe tăng tiến đến c}ù 

Thị Nghè; chu}ñ úy Lê Tiế n Hùng cũa Đại đội 3 chỉ huy xe t ăng 866 

xung phong dẫn đầu đội hình chiến đấu; xe tăng 866 vừa bắn cháy 2 

chiêć M .41, M.48 của qu}n S|i Gòn thì bị trúng đạn địch, Hùng bị 

thƣơng nặng, chiêń sî H ải phụ trách đại liên 12,7 ly hy sinh . C{c xe 

tăng cũa Đại đội 4 |o ạt v ƣợt lên, qua đƣờng Hồng Thập Tự (nay là 

đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai), tiêń vào đại lộ Thống Nh}t́. Binh lính 

S|i Gòn vứt súng, cởi bõ qu}n phục vội vâ tháo chạy. 

Nh}n d}n lúc đ}̀u có vài ngƣời l}́p ló ỡ vĩa hè , rồi sau đó l}̀n lƣợt 

chạy |o ra hoan hô qu}n Gi ải phóng . Ngƣời ngƣời lớp lớp nhƣ 

nhƣ̂ng đợt sóng tràn ng ập mặt đƣờng bám sát thành xe , bắt tay các 

anh bộ đội. Sĩ quan , chiến sî qu}n Gi ải phóng đƣa tay ra nắm l}́y 

h|ng nghìn, h|ng vạn b|n tay của đồng bào Sài Gòn . Vui mƣ̀ng sung 

sƣớng, nhiều ngƣời nƣớc mắt trào ra ƣớt đ}̀m trên ma1́. 

Lƣ̣c lƣợng Qu}n đoàn 2 tiến vào Dinh Đ ộc Lập theo hai ngả: 

Hồng Thập Tƣ̣ và đại lộ Thống Nh}́t. 

Mũi d ẫn đ}̀u tiến vào Dinh Đ ộc Lập gồm nhƣ̂ng chiếc xe tăng 

của Đại đ ội 4 Lƣ̂ đo|n xe tăng 203, tiếp sau đó là m ột bộ phận cũa 

Trung đoàn bộ binh 66. 

Chiếc xe tăng 843 dẫn đ}̀u Đại đ ội 4 xe tăng do Trung úy Đ ại  

đội trƣởng Bùi Quang Th ận chĩ huy tiế n vào , húc c{nh tr{i c ổng 

Dinh Độc Lập, nhƣng đột nhiên chế t máy ph ải tạm d ừng;

___________ 

1. Hồi ký Nguy ễn Hữu An, Tƣ lệnh Qu}n đo|n 2 trong Đại thắng mùa 

Xuân 1975 qua những trang hồi ký , Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , H| N ội, 2005, 

tr.455. 
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chiếc xe 390 do Trung úy Chính trị viên Đại đội 4 Vũ Đăng Toàn 

chỉ huy tiế n lên húc đổ c{nh c ổng chính , tiến trƣớc vào s}n Dinh 

Độc Lập1, sau đó l| xe 843. Một chiế c xe jeep cũa bi ệt động trƣơng 

cờ Mặt trận d}n tộc giải phóng cûng tiế n qua cổng. Nhiều xe tăng 

kh{c của Qu}n đo|n 2 tiếp tục tiế n vào tri ển khai đội hình xung 

quanh dinh. 

Tổng thống , nội các Sài Gòn đều đang ỡ tƣ thế chờ qu}n cách 

mạng v|o sẵn s|ng chấp nhận các điều kiện cũa bên cách mạng. Tổng 

trƣỡng Thƣơng mại và kŷ ngh ệ Nguyễn Văn Diệp (cơ sỡ c{ch mạng) 

với băng vải trắng đón qu}n Giải phóng ở dƣới l}ù2. 

___________ 

1. Nh| b{o ng ƣời Pháp De Mulder chụp đƣợc bức ảnh xe 390 húc cổng 

Dinh Độc Lập và xe 843 kẹt ở cổng phụ bên trái. 

2. Borries Gallasch: Ho-Tschi-Minh Stadt (Th|nh phố Hồ Chí Minh), Nxb. 

Rowhlt Verlag, 1975: 

Nh| b{o ngƣời Đức Borries Gallasch là phóng viên nƣớc ngoài duy nh}́t 

có mặt ở Dinh Độc Lập (một số phóng viên n ƣớc ngoài khác có m ặt nhƣng 

còn ở phía ngo|i ), chứng kiến cảnh qu}n Giải phóng m ặt giáp m ặt Dƣơng 

Văn Minh. Anh thuật lại: 

... Khi Gallasch “tiến vào đến giữa sảnh cũa Dinh thì c ửa thang máy b ật 

mở, bƣớc ra là T ổng thố ng Minh , Thủ t ƣớng Mẫu và m ột vài ng ƣời đi từ 

dƣới h}̀m lên”. Dƣơng Văn Minh nói với Gallasch: “Thật tốt cho anh có m ặt ở 

đây, anh sê ch ứng kiến sự chuyển đổi vận mệnh cũa đất nƣớc tôi vào tay nh ững 

ngƣời xứng đáng hơn”. 

Gallasch mô tả tiêṕ: 

... “Trong lúc nh ững nh}n viên cũa T ổng thống Dƣơng Văn Minh đi đi 

lại lại đầy lo }u thì ông v ẫn đƣ́ng im lặng giữa sảnh và phóng tia m ắt nhìn 

qua cửa sổ phía tr ƣớc cũa Dinh ... Bỗng nhiên những tiế ng nổ inh tai cũa 
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Chu}̃n tƣớng Nguy ễn Hƣ̂u Hạnh hƣớng d ẫn các chĩ huy qu}n 

Giải phóng vào phòng h ọp, nơi Tổng thống Dƣơng Văn Minh và nội 

c{c S|i Gòn đang chờ “bàn giao”, gồm các Trung tá Nguy ễn T}́n Tài, 

Bùi V ăn Tùng , Lữ đo|n tr ƣởng và Chính ũy L ữ đo|n xe t ăng 203 

thuộc Qu}n đo|n 2; Đại úy Phạm Xu}n Th ệ Trung đo|n phó Trung 

đo|n 66 v| một số c{n bộ chiêń sî khác. 

Tại phòng họp Dinh Độc Lập lúc b}́y giờ có đũ mặt T ổng thống, 

Phó Tổng thống, Thủ tƣớng v| c{c B ộ trƣỡng trong nội các Sài Gòn . 

Tiếp sau mûi th ọc s}u cũa Qu}n đoàn 2, l}̀n lƣợt có mặt các cán b ộ 

tình b{o: Đại tá Nguy ễn Văn Khiêm (S{u Trí ), Tô Văn Cang (đang 

mang danh nghîa “lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba” đ ể tiếp cận Dƣơng Văn Minh ). 

Trong Dinh có mặt m ột số chiến sî bi ệt động, an ninh T4, sinh viên 

học sinh . C{c phóng viên có mặt trong , ngo|i di nh có phóng viên 

ngƣời Đƣ́c Borries Gallasch , nh| b{o Ph{p De Mulder (ngƣời chụp 

ảnh các xe tăng húc cổng), phóng viên hãng Reuters... 

Trƣớc đó, lúc 9 giờ 30 c{c chiến sĩ Ban An ninh khu S|i Gòn - Gia 

Định dƣới sƣ̣ chĩ huy cũa Lê Thanh V}n (S{u Ngọc) đâ xu}́t hiện trên 

t}̀ng 2 Dinh Độc Lập1. Ch{nh võ phòng của Phủ T ổng thống hƣớng 

dẫn Trung úy Bùi Quang Th ận, đi cùng Nguyễn Hƣ̂u Thái (Chủ tịch 

Tổng hội sinh viên Sài Gòn ), tiến sî Huỳnh Văn Tòng (Đại học Vạn 

____________ 

 

súng m{y vang lên . Tôi nằm rạp xuống sàn... không có t}́m kính nào bị v ỡ... 

Minh “lớn” vẫn đƣ́ng nguyên chỗ cũ, to lớn nhƣ một bức tƣợng bên cạnh 

ông Thũ t ƣớng th}́p bé ... Rồi trƣớc mắt chúng tôi xu}́ t hiện cảnh tƣợng 

không thể tin đƣợc: ba chiế c xe tăng treo những lá c ờ của M ặt trận giải 

phóng tiến qua cổng sắt hƣớng về  phía bồn hoa trƣớc Dinh. Súng bắn loạn 

xạ trên không trung , những ph{t súng của niề m vui , d|n giao h ƣởng cũa 

chiêń thắng, giai điệu cũa vinh quang ... thật là một cảnh ngoạn mục . V| rồi 

một ngƣời lính Gi ải phóng v ới kh}̃u súng bên tay trái và m ột lá c ờ bên tay 

phải xông lên c}̀u thang...”. 

1. Theo Lê Thanh V}n (S{u Ngọc), phụ tr{ch Ban An ninh của khu S|i 

Gòn - Gia Định, sự kiện này x ảy ra trƣớc khi xe tăng qu}n Giải phóng vào 

khuôn viên Dinh Độc Lập, cụ thể l| lúc 9 giờ s{ng 30-4. 
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Hạnh) lên nóc dinh , hạ cờ ba s ọc, trƣơng cờ Mặt tr ận d}n tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam. Lúc đó l| 11 giờ 30 phút ng|y 30-4-19751. 

Trả lời đề nghị cũa Dƣơng Văn Minh “Chúng tôi xin bàn giao 

chính quyề n cho cách mạng” , Trung tá Chí nh ũy L ữ đo|n xe t ăng 203 

Bùi Văn Tùng nói : “Các ông không còn gì để bàn giao, chỉ có đầu hàng vô 

điêù kiện”. 

Trong giờ phút lịch sƣ̃ này , đối với m ọi chiến sî cách mạng , 

d}n sự hay qu}n sự, tại chỗ hay từ xa vào , mệnh lệnh cũa Tổ quốc, 

của nh}n d}n , cũng nh ƣ t}m huyế t cũa m ỗi ngƣời là gi ải quyế t 

triệt để một chính quyề n do Mŷ d ựng lên và nuôi d ƣỡng đã hơn 20 

năm, giải phóng Sài Gòn , giải phóng miề n Nam , gi|nh lại hòa 

bình, độc lập, thống nh}́ t Tổ quốc. Trên tinh th}̀ n nhƣ vậy, lực 

lƣợng thọc s}u cũa Qu}n đo|n 2 tiến vào Dinh Độc Lập đã chấ p 

h|nh nghiêm m ệnh lệnh cũa B ộ Chỉ huy chiế n dịch , ho|n th|nh 

xu}́t sắc nhiệm vụ. 

Theo tƣờng thu ật cũa nhà báo Borries Gallasch và Chu}̃n tƣớn g 

Nguyễn Hữu Hạnh, Tổng thống Dƣơng Văn Minh tõ ra bình tînh và 

giữ tƣ thê ́đúng mực2. 

Trung tá Bùi Văn Tùng đƣa tay ra bắt tay Dƣơng Văn Minh v| 

nói: “Ông Minh , chúng tôi muố n ông cùng chúng tôi đến ngay Đài Phát 

thanh kêu gọi quân đội đầu hàng hoàn toàn để không còn đổ máu n ữa”. 

Dƣơng Văn Minh nói: “Tôi đã tuyên bố  đầu hàng rồi”. Tô Văn Cang 

thuyêt́ phục: “Lúc nây tuyên bố h|ng m| chƣa tiếp xúc với qu}n Giải 

phóng, còn b}y gi ờ thì gặp nhau rồi nên tuyên bố  lại”. Dƣơng Văn 

Minh đồng ý3. 

___________ 

1. Ban Biên soạn đã bổ sung và chĩnh sửa đoạn nội dung này (BT). 

2. Borries Gallasch: Ho-Tschi-Minh Stadt, Die Stunde Null (Th|nh phố Hồ 

Chí Minh, giờ khắc số không), Nxb. Rowohlt-Rororo, Hamburg 9/1975, tr.51-

63. Bản dịch đăng báo Tuổi trẽ, sô ́ng|y 30-4-2007. 

3. Xem thêm tƣờng trình cũa Tô Văn Cang (lƣu tại H ội đồng chĩ đạo 

biên soạn lịch sử Nam Bộ kh{ng chiến). 
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Hai chiếc xe jeep l}̀n lƣợt rời Dinh Đ ộc Lập để đến Đ|i Ph{t 

thanh ỡ đƣờng Nguyễn Bĩnh Khiêm, nơi Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 

đang chiêḿ giữ. Trên xe đi trƣớc (do chiêń sî lái xe Đ|o Ngọc V}n lái) 

có Đại úy Phạm Xu}n Th ệ, Dƣơng Văn Minh, Vũ Văn Mẫu. Trên xe 

đi sau (do nhà báo Hà Huy Đỉnh l{i) có Bùi V ăn Tùng, nh| b{o Đức 

Gallasch, một luật sƣ. 

Borries Gallasch tƣờng thu ật giai đoạn này nhƣ sau : “Chúng tôi 

đi vào phòng thu nhõ trên lầ u một... Chúng tôi ng ồi bấ t động một lát . 

Tổng thố ng Dƣơng Văn Minh và chính ũy xe t ăng Bùi V ăn Tùng ng ồi 

trên 2 chiếc ghế  và tôi ng ồi giữa họ tại m ột chiế c bàn nhõ . Ông Tùng 

thảo văn kiện đầu hàng trên m ột mảnh giấy màu xanh ...”1. 

Tuyên bố ch}́p nhận đ}̀u hàng cũa T ổng thống Dƣơng Văn Minh 

đâ phát trên Đài Phát thanh là bản viết tay cũa Trung tá Chính ũy Lƣ̂ 

đoàn xe tăng 203, đƣợc chĩnh sƣ̃a vài l}̀n và đâ đƣợc Dƣơng Văn 

Minh đọc để ghi vào băng: 

“Tôi, Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh, Tổng thống chánh quyền Sài 

Gòn, kêu gọi qu}n lƣ̣c Cộng hòa hạ vû khí đ}̀u hàng không điều kiện 

qu}n Giải phóng miền Nam Vi ệt Nam. Tôi tuyên bố chánh quyền Sài 

Gòn từ Trung ƣơng đến địa phƣơng ph ải giải tán hoàn toà n. Tƣ̀ 

trung ƣơng đến địa phƣơng trao lại cho Chính phũ cách mạng l}m 

thời miền Nam Việt Nam2”. 

Vũ Văn M ẫu phát bi ểu trƣ̣c tiếp tiếp theo : “Trong tinh th}̀n hòa 

giải và hòa hợp d}n tộc, tôi, gi{o sƣ Vũ Văn Mẫu, Thủ tƣớng, kêu gọi 

t}t́ cả c{c tầng lớp đồng bào vui vẽ chào mừng ngày hòa bình cũa d}n 

tộc, v| trở lại sinh hoạt bình th ƣờng. C{c nh}n viên của c{c c ơ quan 

h|nh chính quay tr ở vê ̀vị trí cũ theo s ự hƣớng dẫn cũa Chính phũ 

c{ch mạng”. 

___________ 

1. Sau này còn có ý kiến khác về ngƣời phác thảo văn kiện đầu hàng đầu 

tiên cho Dƣơng Văn Minh; nhƣng tƣờng thuật cũa nhà báo ngƣời Đức Borries 

Gallasch l| có cơ sở hơn cả (Xem thêm báo Tuổi trẽ, sô ́ra ngày 30-4-2007). 

2. Tức là Chính phũ cách mạng l}m thời Cộng hòa miêǹ Nam Việt Nam - 

Ban Biên soạn. 
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Chính ủy L ữ đo|n xe tăng 203 Bùi Văn Tùng đ ọc lời ch}́p nh ận 

đ}̀u hàng: “Chúng tôi đại diện lƣ̣c lƣợng qu}n Giải phóng miền Nam 

Việt Nam long trọng tuyên bố Thành phố Sài Gòn đâ đƣợc giải phóng 

ho|n to|n , ch}́p nh ận sƣ̣ đ}̀u hàng không điều ki ện cũa Tƣớng 

Dƣơng Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn”. 

C{c lời tuyên bố ấy đƣợc ph{t đi ph{t lại nhiều lần , xen kê là 

nhƣ̂ng tiếng nhạc , tiếng ngƣời nói chuy ện, có c ả tiếng ngƣời nƣớc 

ngo|i góp v|o không khí bình ổn của S|i Gòn... 

* Kể tƣ̀ khi Chiến dịch H ồ Chí Minh ph{t ph{o l ệnh, qu}̀n 

chúng S|i Gòn - Gia Định đâ n ổi dậy ỡ 107 khu vƣ̣c , trong đó có 

31 khu vực ngoại thành , 76 khu vực nội thành ; 32 khu vực từ ng|y 

29 đến rạng sáng 30-4; 34 khu vực trƣớc khi Dƣơng Văn Minh đầu 

h|ng, 41 khu vực sau đó, lúc qu}n chủ l ực chƣa tới. Hình thức, nội 

dung nổi dậy đa dạng nh ƣng chũ yế u là d ẫn đƣờng qu}n chũ l ực, 

t{c động cho qu}n Sài Gòn tan râ , gi|nh chính quyề n, thƣợng cờ đỏ 

sao vàng , cờ xanh đỏ sao v|ng , ph{ hệ thống kềm kẹp ở cơ sở, bảo 

vệ c{c c ơ sở kinh tế , kỹ thu ật điện, nƣớc, liên lạc b ƣu chính vi ễn 

thông... c{c cơ sở vật ch}́t chính quyền, hỗ trợ c{c lực lƣợng an ninh 

truy quét tàn qu}n , giữ an ninh trật tự khu vực mới giải phóng ... 

Thực tế, sau tuyên bố  “bàn giao” cũa D ƣơng Văn Minh lúc 9 giờ 30 

s{ng 30-4-1975, qu}n Sài Gòn ở ven và trong Sài Gòn , trừ một số  

ngoan cố , h}̀u hế t tan râ ho ặc chống cự một cách tuy ệt vọng. Theo 

b{o c{o lúc bấ y giờ, trong nổi dậy khởi nghîa ở nội thành , chỉ có 

một ngƣời (ở ấp Tái Thiế t, xã T}n Sơn Hòa) hy sinh khi treo cờ (anh 

Nguyễn T}́n Thành). 

Trong Chiến dịch H ồ Chí Minh , riêng qu}n d}n Sài Gòn - Gia 

Định đã diệt và làm tan râ 31.000 tên, bắt 12.619 tù binh, chiếm 9 căn 

cƣ́ qu}n sƣ̣, 5 chi khu, 21 ph}n chi khu và trụ sỡ tề ..., thu 12.275 súng 

v| gần nhƣ to|n bộ hồ sơ c{c cơ quan chế độ S|i Gòn t ừ Phủ Tổng 

thống trở xuống. Sau giải phó ng số  qu}n Sài Gòn l}̀ n lƣợt ra trình 

diện hơn 400.000 v| số công an, cảnh sát hơn 100.000. 

Nói về cuộc tiến công và n ổi dậy cũa lƣ̣c lƣợng tại ch ỗ S|i Gòn - 
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Gia Định trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Tƣ lệnh Chiến dịch Hồ Chí 

Minh Văn Tiến Dûng nhận xét: “Qu}̀n chúng đâ vào trận chiến đúng 

lúc, không sớm quá cûng không mu ộn quá. H|nh động yêu nƣớc tạo 

ra khí thế cách mạng tràn ng ập đƣờng phố , l| sức mạnh to lớn . Đ}y 

l| c{i quý nhất của S|i Gòn - Gia Đị nh và đ}y cûng là kết qu ả của 

công tác tuyên truyền giáo dục , tổ chƣ́c và rèn luyện trong đấu tranh 

qua nhiêù năm cũa Đảng bộ th|nh phố”1. 

Sƣ̣ nổi dậy tại ch ỗ đƣợc chu}̃n bị chu đáo , qu}n cách mạng giải 

phóng đến đ}u thì trật tự an ninh đƣợc xác lập đến đó, cuối cùng là 

to|n th|nh phố  S|i Gòn . Trƣa ngày 30-4, Phó Bí th ƣ Th|nh ủy 

Nguyễn Thành Th ơ cùng m ột bộ phận Thành ũy vào t ới cơ quan 

h|nh chính của tỉnh Gia Định. Tối 30-4 to|n b ộ Ban Thƣờng vụ 

Th|nh ủy v|o đóng tại tr ƣờng Petrus - Ký đƣờng Cộng hòa (nay là 

trƣờng chuyên Lê Hồng Phong trên đƣờng Nguyễn Văn Cừ). 

17 giờ ngày 30-4, tiếng súng đâ thƣ̣c sƣ̣ ch}́m dƣ́t ỡ “thũ đô” chế 

độ do Mŷ dƣ̣ng lên . Th|nh phố hơn 3 triệu rƣơ̂i  d}n vƣ̀a qua cu ộc 

chiến tranh 30 năm, vẫn nguyên vẹn. 

Thiếu tƣớng Tƣ l ệnh Qu}n đoàn 2 Nguyễn Hƣ̂u An phụ trách 

quản lý an ninh Dinh Đ ộc Lập và các cán b ộ tình b{o Nguy ễn Văn 

Khiêm, Tô Văn Cang đang có mặt ỡ Dinh Đ ộc Lập. Sau khi Dƣơng 

Văn Minh đọc tuyên bố đ}̀u hàng , theo đề nghị cũa Thiếu tƣớng 

Nguyễn Hƣ̂u An , Nguyễn Văn Khiêm và Tô Văn Cang thay mặt lƣ̣c 

lƣợng cách mạng đƣ́ng ra nói chuy ện với h ọ. C{c th|nh viên chính 

phủ cuối cùng của chế đ ộ S|i Gòn đứng dậy, tr}n trọng tiếp nhận và 

lộ rõ nét vui mừng nghe c{n bộ c{ch mạng chính thức b{o tin S|i Gòn 

đâ hoàn toàn gi ải phóng g}̀n nhƣ nguyên vẹn , đồng bào ít bị t ổn 

hại...; khẵng định đó là “do sƣ̣ lânh đạo sáng suốt cũa Mặt tr ận d}n 

tộc giải phóng, đồng thời công nh ận sƣ̣ đóng góp cũa các ông , đƣ́ng 

đ}̀u là ông Minh đâ thƣ́c thời ra l ệnh cho qu}n đội Sài Gòn buông 

___________ 

1. Văn Tiến Dûng : Đại thắng mùa Xuân 1975, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, 

1976, tr. 299. 
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súng chấp nhận đ}̀u hàng vô điều ki ện... Nh}n d}n v| c{ch mạng sẽ 

có chính s{ch thỏa đ{ng đối với c{c ông...”. 

Trƣớc thời đi ểm 11 giờ 30 phút ng|y 30-4, một bộ phận 

ngƣời  đâ tƣ̀ng có liên quan với chế đ ộ S|i Gòn ho ảng loạn cùng 

với sƣ̣ rút chạy cũa ngƣời Mŷ vì bị ám ảnh bỡi “cu ộc tắm máu” 

tƣỡng tƣợng do b ọn t}m lý chiến g ieo rắc 1. Nhƣng khi qu}n Giải 

phóng đã tiến vào, nh}n d}n đã l|m chủ ph ƣờng xóm , họ mới d}̀n 

hiểu ra “đó l| t}m lý chiế n”. S|i Gòn gi ải phóng nguyên vẹn trong 

trạng th{i tr ật tự v| niềm h}n hoan từ nội ô ra ven đô, đến độ g}y 

ngạc nhiên cho h}̀ u hết những ngƣời nƣớc ngoài có m ặt tại Sài Gòn 

trong những giờ phút lịch sử: nƣớc vẫn chảy đến mọi nhà; dòng điện 

chỉ tạm d ừng trong hai giờ rồi lại sáng ; công nh}n nhà máy v ẫn sẵn 

s|ng cho m{y chạy ; chợ búa, qu{n x{ v ẫn mở; đƣờng phố vẫn đông 

ngƣời, xe cộ... C{c thanh niên đeo băng đỏ l| ng ƣời tại ch ỗ, có mặt 

h}ù khắp các ng ả đƣờng để giữ trật tự giao thông. Ngƣời d}n Sài 

Gòn - Chợ Lớn - Gia Định n{o nức cắt dán cờ hoa chu}̃n bị cho ngày 

mít tinh lịch sử mừng toàn thắng. 

V|o ng|y 30-4-1975, nhƣ̂ng hạt nh}n cũa Đài Truyền hình tƣơng 

lai cũa Thành phố H ồ Chí Minh từ chiến khu đã có mặt kịp thời tiếp 

quản nhƣ̂ng cơ sỡ tƣơng ƣ́ng (lúc bấy giờ trong kh{ ng chiến ta chƣa 

có Đ|i Truyền hình nên Trung ƣơng Cục v| Ban Tuyên huấn l ập 2 

đoàn tiếp quản có mặt ngay trong chiều ngày 30-4-1975) - t}t́ cả đều 

l| c{n b ộ của Đ|i Ph{t thanh Gi ải phóng nh ƣ Lê Minh Hiề n, Thanh 

Nho, kỹ sƣ Hồ Vĩnh Thuận, kỹ sƣ Huỳnh Minh Lý (Ba Nhi), nữ ph{t 

thanh viên Mŷ Hạnh (13 năm xƣớng ngôn trên Đ|i Ph{t thanh Gi ải 

phóng trong chiế n khu)... Lúc 8 giờ tối 30-4-1975, từ Đ|i Ph{t thanh 

___________ 

1. Chính Nguyễn Cao Kỳ lúc b}́ y giờ cũng nói : “Hàng triệu ngƣời Việt 

Nam làm việc cho My,̂ lĩnh lƣơng cũa Mŷ, chắc chắn sê không thoát chết nếu 

S|i Gòn thất thũ”. 
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S|i Gòn vang lên nhạc hi ệu mở đầu “Giải phóng miề n Nam” v| tiếng 

nói của ph{t thanh viên Nguy ễn Hữu Phƣớc (con luật sƣ Nguyễn 

Hữu Thọ) v| Thanh Liêm (nữ) vốn là các phát thanh viên cũa Đ|i 

Giải phóng trong chiêń khu. Trong khi đó, hai đo|n c{n bộ, nh}n viên 

truyêǹ hình t ừ H| Nội cûng l}ǹ lƣợt có m ặt ở S|i Gòn , dẫn đầu có 

Đặng Trung Hiếu (có mặt vào chiều ngày 30-4) v| Huỳnh Văn Tiểng 

(đến nơi vào ngày 1-5-1975). 

V|o chiều ng|y 30-4, Bộ Tƣ lệnh qu}n Giải phóng Sài Gòn - Chợ 

Lớn - Gia Định phát đi bản Thông c{o số 1 to|n văn nhƣ sau: 

“Thông cáo số 1 của Bộ Tƣ lệnh quân Giải phóng Sài Gòn - Chợ 

Lớn - Gia Định. 

Qu}n Giải phóng đâ chiếm Dinh Đ ộc Lập và làm chũ tình hình 

t}́t cả S|i Gòn lúc 12 giờ trƣa hôm nay, ng|y 30-4-1975. 

“Bắt đ}̀u tƣ̀ giờ phút này, yêu c}̀u t}́t cả nh}n d}n thi hành mệnh 

lệnh cũa Bộ Tƣ lệnh qu}n Giải phóng: 

- Lệnh giới nghiêm bắt đ}̀u tƣ̀ 18 giờ đến 6 giờ sáng. 

- T}́t c ả qu}n đội Sài Gòn , nh}n d}n tƣ̣ v ệ, cảnh sát cũa ngụy 

quyền Sài Gòn ph ải đến trình di ện nộp vû khí tại các Ũy ban qu}n 

quản cũa quận. 

- Anh chị em công nh}n phải giƣ̂ gìn bảo vệ c{c xí nghiệp nhà máy. 

- Công chƣ́c các c}́p trên lînh vƣ̣c đi ện, nƣớc, viễn thông, vệ sinh 

công cộng... phải tiếp tục điều hành và tuyệt đối không đƣợc hũy 

hoại t|i sản nhà nƣớc. 

“Bộ Tƣ lệnh qu}n Giải phóng sê nghiêm trị hành đ ộng trộm 

cƣớp, g}y xáo tr ộn, l|m mất tr ật tƣ̣ . Nghiêm c}́m g}y tiếng n ổ, bắn 

súng bừa bãi g}y hoang mang trong d}n chúng”. 

S|i Gòn, ng|y 30-4-1975 
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Bộ Tƣ lệnh Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định1. 

Trong chiến dịch lịch sƣ̃ giải phóng Sài Gòn (tƣ̀ ngày 26 đến ng|y 

30-4-1975), có trên 1.447 c{n bộ, chiêń sî đã ngã xuống cho ngày toàn 

thắng. Trong số  những ngƣời cuố i cùng  hy sinh trong chiế n tranh 

giải phóng, có 52 c{n bộ chiêń sî đăc̣ công biệt động trong trận đ{nh 

chiêḿ và giữ c}ù Rạch Chiếc cho xe tăng Qu}n đo|n 2 tiêń sớm nh}́t 

v|o Dinh Độc Lập. 

Ở Washington , ng|y 30-4, khi nghe Tổng thống Vi ệt Nam 

Cộng hòa tuyên bố đầu h|ng , ngoại trƣởng Kissinger tỏ vẻ ngạc 

nhiên: “Tôi cƣ́ tƣỡng h ọ có thể thƣơng lƣợng m ột sƣ̣ đ}̀u hàng  chƣ́ 

biết đ}u lại tuyên bố  đầu hàng , tôi không nghî là s ự đầu hàng lại 

diễn ra nhanh nhƣ vậy”2. 

Về thời g ian, tính từ lúc Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh lên nh ậm 

chƣ́c (17 giờ 30 phút ng|y 28-4-1975) cho đến khi đ}̀u hàng (11 giờ 

30 phút ng|y 30-4-1975) chỉ vỏn vẹn 43 tiêńg đồng hồ. Dù điều 

quyết định l| {p lực cũa qu}n Giải phóng lúc b}́ y giờ vừa mạnh vừa 

kh}̃n c}́p, nhƣng ở đ}y không thể không tính đến sự t{c động cũa 

nhiều nh}n tố  hình th|nh sau m ột quá trình v ận động l}u dài , trong 

đó n ổi lên tinh th}̀ n d}n tộc đều có ít nhiề u trong mỗi con ngƣời 

Việt Nam. 

Việc Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh nhận ch}́p chính vào thời điểm 

m| sự c{o chung của chế độ S|i Gòn chỉ còn tính theo ng|y giờ l| kết 

quả t{c động từ nhóm Dƣơng Văn Minh, có phía c{ch mạng , có tình 

nghĩa của ng ƣời em Trung tá D ƣơng Thanh Nhựt và cũa chính 

Dƣơng Văn Minh đã nhận thức đƣợc tình thê ́vừa kh}̃n c}́p vừa là cơ 

hội để ch}ḿ dứt chiến tranh. Ph{p v| Mỹ đều tƣởng “đƣa” Dƣơng 

___________ 

1. Do Tô Văn Cang soạn th ảo theo sự hƣớng dẫn cũa Nguy ễn Văn 

Khiêm (S{u Trí). 

2. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố  Hồ Chí Minh , Sđd, 

tr. 369. 
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Văn Minh ra làm Tổng thống thì có thể lợi dụng theo ý đồ kh{c nhau 

của mỗi bên. Tuy nhiên, Mỹ đã nhận một kết quả tr{i ngƣợc. V}ń đề 

còn lại l| chấ m dứt nhƣ thê ́n|o. Lúc bấy giờ, bên cạnh ph ƣơng án 

“liêù mạng” nh ƣ Nguyễn Cao Kỳ , những ngƣời trong chính quyề n 

S|i Gòn v ẫn còn c ơ hội “bõ chạy” để tr{nh trƣớc mọi hậu quả vê ̀c{ 

nh}n chƣa biết sê ra sao (nhƣ trƣờng hợp Tổng tham mƣu trƣởng Sài 

Gòn Vĩnh L ộc, diễn ra ngay sáng 30-4). Trụ lại để “bàn giao” , đó l| 

phƣơng án mà D ƣơng Văn Minh đã chọn để mọi việc sớm kết thúc, 

tr{nh đƣợc đổ n{t v| thêm đổ m{u. Từ “bàn giao” đƣợc dùng để đối 

phó với tình hình n ội bộ chính quyền Sài Gòn , có tính đến toan tính 

của Ph{p v| Mỹ , còn thực ch}́t cũa v}́ n đề l| chấm dứt chiến tranh 

theo điêù kiện cũa bên Chính ph ủ c{ch mạng l}m th ời Cộng hòa 

miêǹ Nam và Chính phũ Việt Nam D}n chũ Cộng hòa; có gọi l| “đầu 

h|ng” thì cũng s ẵn sàng ch}́ p nhận vì l ợi ích cũa d}n t ộc thoát khõi 

phụ thuộc nƣớc ngoài, hêt́ Pháp đến Mŷ. Thực ra, “bàn giao” v| “đầu 

h|ng” đều dẫn đến một kế t cục chính quyề n về  tay nh}n d}n, nhƣ 

tiêṕ theo Sài Gòn là hàng loạt các tĩnh đồng bằng sông Cửu Long. V| 

Dƣơng Văn Minh đã chấ p nhận chuyển từ “bàn giao” sang “ đầu 

h|ng” trƣớc yêu c}ù cũa bên c{ch mạng với niêm̀ tin Tổ quốc độc lập, 

thống nh}́t, hòa bình, đo|n kết, hòa hợp hòa gi ải. Tuyên bố của Phó 

Chủ tịch Nguyễn Văn Huyêǹ chiêù 29-4-1975 theo gợi ý cũa đo|n đại 

biểu qu}n sự ở Trại Davis đã nói lên nguy ện vọng ch}n thực cũa 

nhóm Dƣơng Văn Minh, thực lòng là đi hõi ý kiêń cũa đại diện Chính 

phủ c{ch mạng l}m th ời Cộng hòa miề n Nam Việt Nam về  việc 

“thành phố bỏ ngỏ”. 

Mỹ góp phần đƣa Dƣơng Văn Minh lên nhƣng chính Đại sứ Mỹ 

Martin đâ phải thốt lên “thế là hết” sau khi nghe T ổng thống Dƣơng 

Văn Minh đọc diễn văn nhậm chƣ́c . Khi điều tr}̀n trƣớc Quốc h ội 

sau th}́t bại ỡ Vi ệt Nam Martin cho rằng “trong nƣ̃a cuối cùng cũa 

th{ng 4, Nam Việt Nam đâ hành đ ộng để đáp ƣ́ng các yêu sách cũa 
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cộng sản”1. 

* Nối tiếp một ph}̀n cuộc di tản ngƣời Mŷ ra khõi Nam Việt Nam 

đâ diễn ra khá ồ ạt khi đối phƣơng chiếm th|nh phố Đ| Nẵng , ng|y 

19-4-1975 chính quyền Ford chính thức ra m ột quyết định mà theo 

đại sƣ́ Mŷ Martin “nó sẽ dẫn đến sƣ̣ sụp đổ của l}u đ|i bằng giấy bìa 

của S|i Gòn”, đó là quyết định di tản ngƣời Mŷ khõi Việt Nam. Đúng 

ng|y n|y , nhƣ̂ng chiếc máy bay cƣ́u nạn đ}̀u tiên đâ đến Utapao 

(Th{i Lan ) để chu}̃n bị thƣ̣c hi ện cuộc h|nh qu}n “ Gió lốc ”2
 với 

phƣơng án đâ vạch trƣớc. 

Bị {m ảnh về m ột cuộc “tắm máu” khi c ộng sản chiếm thành 

phố do chính Mŷ và c ơ quan t}m lý chiế n Sài Gòn gieo r ắc, những 

ng|y n|y không chỉ có ng ƣời Mŷ mà còn có sî quan q u}n đội, nh}n 

viên chính quyêǹ Sài Gòn đƣa cả gia đình đi “tị nạn”. Riêng ở tòa đại 

sứ Mỹ, mỗi lúc một chật ních ngƣời vì “ai cûng biế t ngƣời Mŷ sắp ra 

đi” (điều tr}ǹ cũa Martin tại Quốc hội Mŷ). 

Tại s}n bay T}n Sơn Nhất , hồi 4 giờ sáng ngày 29-4-1975, khi ba 

chiếc máy bay C .130 của Mỹ m ới hạ cánh chuy ển giao “món hàng 

nóng” g ồm các trái bom n ặng 7 t}́n mang tên “Daisy Cutter” và sê 

chở 260 ngƣời đi di tản về căn cứ Clark ở Philippines, thì tên lửa cũa 

qu}n Giải phóng đã phóng t ới. Hai chiế c máy bay c}́ t cánh thoát , 

nhƣng chiế c cuố i cùng bị trúng tên l ửa bố c cháy trên đƣờng băng. 

Trụ sở DAO cũa cố  v}́n Mŷ bị trúng hõa ti ễn, hai lính thũy qu}n lục 

chiến Mŷ chết. Họ l| những ngƣời lính Mŷ cuố i cùng tử trận tại Việt 

Nam. Tiếp theo là đại b{c 130 ly nổ c}́p tập. Bên phía trại không 

qu}n Sài Gòn di ễn ra cảnh tƣợng hoảng loạn , gi|nh nhau lên m{y 

bay di tản. 

Đúng vào thời đi ểm này, Tổng thống Ford l ệnh cho sƣ́ quán Mŷ 

chỉ t ập trung vào vi ệc làm sao cho t}́t c ả ngƣời Mŷ thoát hết khõi 

Việt Nam . Martin bắt đ}̀u chính thƣ́c ra l ệnh triển khai chiến dịch 

___________ 

1. “Đại sứ Martin “h}̀u kiện””, Tlđd. 

2. Cuộc hành qu}n “Gió lốc”: Operation frequent wind. 
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“Gió lốc” . Lƣ̣c lƣợng đâ chƣ̣c să̂n g ồm 4 t|u s}n bay , 55 t|u chiến , 

100 m{y bay... 

Trƣớc 11 giờ (29-4), Đại sƣ́ Martin g ọi điện thảo luận với B ộ 

trƣỡng Ngoại giao Mŷ Kissinger , yêu c}̀u cho ông đƣợc ỡ lại cùng B ộ 

Tham mƣu 20 ngƣời trong vòng vài ngày . Ngoại trƣởng Mỹ gi ận dƣ̂ 

qu{t: “Ông phải thƣ̣c hiện ngay cuộc di tản bằng trực thăng v ận cho 

t}́t cả ngƣời Mŷ, tôi lặp lại, t}́t cả nhƣ̂ng ngƣời Mŷ”. 

Ngo|i Bi ển Đông cách bờ bi ển Việt Nam 40 dặm, ba đội trƣ̣c 

thăng să̂n sàng khỡi đ ộng chiến dịch “Gió lốc” . Cả Bộ Tƣ lệnh Thái 

Bình Dƣơng ở Hawai l ẫn đoàn Không qu}n chiến lƣợc (USSAG) 

đóng ỡ Thái Lan cùng phối hợp thƣ̣c hi ện chiến dịch này . Họ phải 

m}́t m}́y tiếng đ ồng hồ tập kết và v ận chuyển g}̀n 1.000 thủy qu}n 

lục chiế n thuộc lực lƣợng đổ bộ đến T}n Sơn Nh}́ t v| Tòa Đại s ứ 

Mỹ, bảo vệ cho cuộc di tản trực thăng vận kh}̃ n c}́p n|y (qu}n Mŷ 

đặt tên cho nó là “Ng ƣời liều mạng” , “Móng quặp chặt”). 

Đài Phát thanh Mŷ ỡ Sài Gòn bắt đ}̀u phát đi đi ệu nhạc “Tôi mơ 

vê ̀ một Giáng sinh tr ắng” v| b ản tin “Khí h ậu Sài Gòn 150OF (tƣơng 

đƣơng 40OC) và đang nóng dần”. Đó l| lệnh di tản kh}̃n c}́p ngƣời Mŷ 

nhƣ đã đƣợc quy định. 

Lúc bấy giờ đã có l ệnh cũa B ộ Chỉ huy qu}n Gi ải phóng không 

động vào c}̀u hàng không di t ản cũa Mŷ , nhƣng lƣ̣c lƣợng thƣ̣c h iện 

di tản phải đối mặt với nhƣ̂ng loạt súng cũa lính Sài Gòn b}́t mân nâ 

v|o những chiếc trực thăng , thậm chí “chiếc trƣ̣c thăng nào cûng bị 

súng bắn theo nhƣng không biết ai bắn” 1
 v| ngƣời Mỹ có cơ sở chắc 

chắn để cho rằng qu}n Sài Gòn ngăn cản cuộc di tản2. 

Đến 1 giờ 45 phút s{ng 30-4, trung t}m cƣ́u nạn báo cáo đâ di 

tản 6.619 ngƣời . Cuộc hành qu}n “Gió lốc” đáng lê ph ải hoàn t}́t 

lúc 23 giờ 59 phút (ng|y 29-4), tuy nhiên, Tổng thống Ford lại phát 

lệnh tiếp tục di t ản, v| đến lúc n|y , chỉ t ập trung cƣ́u ngƣời Mŷ , 

___________ 

1, 2. E.M. Tilford: Search and Rescue in Southeast Asia (Tìm v| cứu ở Đông 

Nam Á), Tlđd. 
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coi là đâ quá mu ộn. Trƣớc đó , cả Bộ trƣỡng Quốc phòng 

Schlesinger và cố v}́n Kissinger đều gi ận dƣ̂ vì sƣ̣ n}́n ná quá đáng 

của Đại sứ Martin ở S|i Gòn đ ể cố tạo ra vẻ “ngƣời Mỹ đ|ng 

ho|ng ra đi”3. Tổng thố ng G.Ford ra lệnh dứt khoát : “Ch}́m dứt 

cuộc di tản lúc 3 giờ 30 phút, giờ địa ph ƣơng, s{ng 30-4”. Tuy 

nhiên, lệnh không thi hành đƣợc. 

V|o lúc 4 giờ 20 phút s{ng ng|y 30-4-1975, chiếc trƣ̣c thăng 

CH-53 (mang tên Lady Ace 09 do Đại úy Gerry chĩ huy ) đáp xuống 

nóc sứ qu{n Mỹ , đƣợc lệnh không nhận ngƣời di t ản. Viên chĩ huy 

đích th}n c}̀m cờ lệnh cũa Tổng thống Mŷ mang bí số “Tiger - Tiger - 

Tiger” chuyển cho Đại sƣ́ Martin chĩ thị cho ông ta rời Vi ệt Nam 

ngay. Đến 4 giờ 58 phút, chiếc máy bay mới bốc đƣợc Đại sƣ́ 

Martin. Martin cùng Bộ Tham mƣu bay ra tàu USS Blueridge đang ỡ 

Biển Đông. 

Khi chiếc CH -53 chỡ Martin rời s}n thƣợng , tòa đại sứ Mỹ v ẫn 

còn 5 nh}n viên, 4 lính thủy đ{nh bộ Mỹ v| ngót 420 ngƣời Việt Nam 

ph}̀n đông là nh}n viên cao c}́p cũa chính quyền Sài Gòn , nh}n viên 

sƣ́ quán Hàn Quốc , đƣ́ng đ}̀u là m ột thiếu tƣớng ... T}́t cả những 

ngƣời này ch}ṕ nhận “bõ cũa chạy lấy ngƣời”. 

Với chiến dịch “Gió lốc” , ngƣời Mŷ đâ thƣ̣c hi ện một cuộc trƣ̣c 

thăng vận lớn nh}́t tƣ̀ trƣớc đến nay , gồm 132 chuyến bay . Ngƣời 

Mỹ đ{nh gi{ đ}y l| cu ộc di tản thành công tốt đẹp , tuy cuộc di tản 

___________ 

3. Frank Snepp: Cuộc tháo chạy tán loạn, Sđd, tr. 52, 53 viết: “Hoa Kỳ phải 

quỳ gối mà bõ Việt Nam, nhƣng phải làm sao g}y đƣợc }́n tƣợng là Hoa Kỳ 

đ|ng ho|ng rút khỏi n ơi đ}y. Muôń thế phải có một th}̀y phù thủy có ngh ệ 

thuật đạo diễn. Martin là b ậc th}̀y trong v}́ n đề n|y” (Martin sang Sài Gòn 

l|m Đại sứ từ ng|y 24-6-1973). Nguyễn Cao Kỳ viết trong hồi ký: “Trong khi 

Washington thúc giục Martin chu}̃ n bị di t ản quy mô , ai cûng th}́y l| ông ta 

coi thƣờng lệnh }́y vì ông ta cho r ằng một chƣơng trình di tản quá vội vâ sê 

l|m thƣơng tổn ph}̃m giá cũa nƣớc Mŷ cûng nhƣ ph}̃m giá cũa cá nh}n ông 

ta” (Nguyễn Cao Kỳ : Chúng ta đã thua tr ận ở Việt Nam nhƣ thế nào?, Sđd, 

tr.299). 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

980 

 

diễn ra trong làn đạn cũa binh lính Sài Gòn b}́t mân ngƣời Mŷ đâ bõ 

rơi họ. 

Moorefield, ngƣời đƣợc Martin chọn “giúp cai trị” ỡ tòa đại sƣ́ l| 

ngƣời Mŷ cuố i cùng r ời Sài Gòn lúc 5 giờ 24 phút ng|y 30-4 (muộn 

hơn 2 giờ so với lệnh cũa Nhà Trắng). 

Tuy nhiên, ng|y 30-4, t|u s}n bay Midway vẫn phải đón thêm 48 

chiêć trực thăng Sài Gòn và 3 chiêć 04-47, rồi cả chiêć máy bay quan 

s{t 0-1. 

E.M. Tilford, t{c gi ả s{ch Search and Rescue in Southeast Asia 

(Tìm v| c ứu ở Đông Nam Á ) viết: “Sự dính líu của Mỹ v|o Vi ệt 

Nam kéo dài m ột thế  hệ. Thời gian này , Mỹ dấ n th}n vào cu ộc 

xung đột ở Đông Nam Á . Nhiều ngƣời nghî r ằng Mŷ rút khõi 

Đông Nam Á t ừ năm 1969 nhƣng lại kế t thúc b ằng t}́ n thảm kịch 

tại S|i Gò n năm 1975”. 

Tom Polgar , nh}n viên CIA cao c}́p ỡ tòa đại sƣ́ , “ngƣời nguy 

hiểm nh}́ t đối với Martin” vì nh ững nhận định, b{o c{o lên Nh| 

Trắng cứ tr{i ngƣợc với ý Martin , nhƣng “giống Martin” ở chỗ “kịch 

liệt chống cộng và ham thích nghiên cứu”, cùng ngồi với Martin trên 

chiêć CH-53, đã ghi lại cảm tƣởng cũa mình ngày hôm }́y: “Đó l| một 

cuộc chiến tranh l}u dài và khó kh ăn mà chúng ta đã thua. Th}t́ bại 

độc nh}́t cũa lịch s ử Hoa Kỳ chắc không báo tr ƣớc sức mạnh bá chũ 

to|n cầu cũa nƣớc Mŷ đã chấm dứt. Nhƣng... ai không học đƣợc gì ở 

lịch sử, bắt buộc sê phải nhắc lại lịch sử!”1. 

3. Giải phóng Đông Nam Bộ 

___________ 

1. Frank Snepp, Sđd, xin xem thêm: 

- E.M. Tilford Jr: Bản dịch trích đoạn “Mỹ vạch kế hoạch di tản khõi Việt 

Nam từ bao giờ” (đăng trên tạp chí Lịch s ử quân sự th{ng 4-1988) từ s{ch 

Search and Rescue in Southeast Asia (Tìm v| cứu ở Đông Nam Á). 

- “Martin “h}̀u kiện””, Tlđd. 

- Jerrold L.Schecter - Nguyễn Tiế n Hƣng: Từ tòa Bạch ố c đến Dinh Độc 

Lập, Sđd. 
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Phối hợp với các cánh qu}n gi ải phóng Sài Gòn , c{c tỉnh miền 

Đông Nam Bộ đ}̃y mạnh tiến công và nổi dậy theo tinh th}̀n tĩnh giải 

phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xa.̂ 

Tại tỉnh Tân Phú (thuộc tĩnh Đồng Nai ngày nay ), khi chiến dịch 

đƣờng 20 bắt đầu (ng|y 17-3-1975), bộ đội tĩnh kế t hợp bộ đội Sƣ 

đo|n 7 qu}n Giải phóng tiến công địch ở Ph}n chi khu Phƣơng L}m, 

Núi Tr|n , cao điểm 112; trong khi đó quần chúng nh}n d}n n ổi dậy 

gi|nh quyền làm chũ ở xã 116, 125, La Ngà, Túc Trƣng. Đến ngày 20-

3-1975 to|n tỉnh T}n Phú  đƣợc giải phóng , tạo điêù kiện cho việc 

thông thoáng đƣờng 20 để c{c l ực lƣợng từ T}y Nguyên đi xuố ng 

góp phần vào chiêń dịch tiêń công Xu}n Lộc. 

Tại Long Khánh (thuộc tĩnh Đ ồng Nai ngày nay ), tỉnh uỷ chủ 

trƣơng “mở địa b|n phí a bắc thị xâ” , kết hợp tiế n công với nổi 

dậy v| binh vận, đến cuối tháng 3-1975 đã giải phóng 4 ấp Bình Lộc, 

Bảo Vinh A, Bảo Vinh B, Suối Chồn, tạo b|n đạp cho chủ lực vê ̀đƣńg 

ch}n chu}̃n bị chiế n dịch Xu}n L ộc. S{ng s ớm ngày 9-4-1975 qu}n 

Giải phóng và lực lƣợng địa phƣơng đồng loạt tiến công địch ở Long 

Kh{nh. Sau đó chiế n trận xảy ra ác li ệt với nhiều tổn th}́ t hy sinh 

nhƣng cuối cùng phòng tuyêń Long Khánh cûng bị chọc thũng. Ng|y 

16-4, giải phóng s ở cao su Bình L ộc. Ng|y 19-4, giải phóng Suố i Tre. 

S{ng ng|y 21-4, giải phóng Long Khánh. 

Ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh đội Bà Rịa phối hợp với Sƣ đoàn 3 Sao 

V|ng thực hiện kế hoạch giải phóng v ới 2 giai đoạn: giai đoạn I gi ải 

phóng thị xã B| Rịa v| tỉnh Ph ƣớc Tuy; giai đoạn II giải phóng Vûng 

T|u. Theo đó, từ ng|y 26-4 thực hiện giai đoạn I; đến 15 giờ ng|y 27-4 

giải phóng hoàn toàn thị xâ Bà Rịa ; cùng trong ng|y 27-4 giải phóng 

Xuyên Mộc, Long Đất, đảo Lý Sơn. Từ trƣa ngày 28-4 thực hiện giai 

đoạn II ; đến 13 giờ 30 ng|y 30-4 giải phóng hoàn toàn thành phố  

Vũng T|u. 

Ở Côn Đảo, ng|y 29-4 chúa đảo L}m Hƣ̂u Phƣơng bõ chạy , địch 

ở đ}y có }m m ƣu thũ tiêu tù nh}n . Nửa đêm 30-4 đƣợc tin Sài Gòn 
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đã giải phóng, lập tức Đảo uỹ l}m thời thành lập, tù chính trị nổi dậy; 

9 giờ s{ng ng|y 1-5-1975 Đ|i Ph{t thanh Côn Đảo phát sóng báo tin 

giải phóng hoàn toàn Côn Đảo. 

Tại Tây Ninh, tƣ̀ sau khi huy ện Bến C}̀u đƣợc gi ải phóng 

(ng|y 15-3-1975), lực lƣợng vû trang tĩnh cùng b ộ đội địa ph ƣơng 

v| du kích tiế n công địch trên h ƣớng đông bắc, giải phóng toàn 

bộ vùng nông thôn huy ện Dƣơng Minh Ch}u từ suối Đ{ đến núi 

B|; đồng thời giải phóng nhiề u địa b| n ở huyện T}n Biên , Gò 

D}̀u... Trên cơ sở đó tỉnh nhanh chóng ph{t tri ển lực lƣợng tại ch ỗ 

để tăng cƣờng cho các huy ện và cho trên (chỉ 20 ng|y t ừ ng|y 4 

đến 24-4-1975 to|n tỉnh x}y d ựng đƣợc 9 tiểu đo|n v| 13 đại đội 

độc lập). Khi Chiến dịch H ồ Chí Minh b ắt đầu thì đêm 27-4-1975 

to|n tỉnh T}y Ninh tiế n công t}́ t cả c{c mục tiêu địch còn lại ; 

trong lúc đó có trên 3.000 d}n công trong tĩnh phục vụ cho Đo|n 

232 v|o chiến dịch . 

Ng|y 29-4-1975 giải phóng cơ b ản huyện Gò D}̀u và gi ải 

phóng ho|n to|n huy ện Trảng Bàng . Địch ỡ huy ện Ch}u Thành v| 

thị xã T}y Ninh bị v}y ép . Trƣớc tình thế  th}́t bại hoàn toàn , s{ng 

ng|y 30-4-1975 Đại t{ Tỉnh tr ƣởng T}y Ninh Bùi Đức Tài ch}́ p 

nhận thƣơng thuyết đầu hàng cách mạng . Lúc 11 giờ ng|y 30-4-

1975 lực lƣợng giải phóng vào tiế p quản thị xâ ; tỉnh T}y Ninh 

ho|n to|n gi ải phóng . 

Tại Biên Hòa , bƣớc vào Chiến dịch H ồ Chí Minh , bộ đội Qu}n 

đo|n 4 cùng l ực lƣợng địa ph ƣơng tiế n công địch đồng loạt trên 

nhiều vị trí . Ng|y 29-4, giải phóng huy ện Thố ng Nh}́ t. S{ng 30-4, 

giải phóng huy ện Vînh C ửu. Cuộc chiến đấu trong thị xâ Biên Hoà 

gay go phức tạp . Chiều 29-4, tù chính trị phạm ở nh| tù T}n Hi ệp 

nổi dậy phá khám và t ự giải phóng . 6 giờ s{ng ng|y 30-4, to|n khu 

kỹ nghệ Biên Hoà đƣợc giải phóng; cùng lúc đó cờ Mặt trận d}n tộc 

giải phóng đã đƣợc nội tuyến treo lên trên nóc toà hành chính Biên 

Ho|. Đến 10 giờ ng|y 30-4-1975, th|nh phố  Biên Hoà hoàn toàn 
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đƣợc giải phóng. 

Tại Thủ Dầu M ột nay là Bình Dƣơng , ng|y 26-4, lƣ̣c lƣợng địa 

phƣơng tĩnh và huy ện phố i hợp với bộ đội chũ l ực Qu}n đo|n I 

tiến công phá tan ở c{c vị trí địch ở phòng tuyế n phía Bắc thị xâ 

Thủ Dầ u Một. S{ng 29-4 giải phóng T}n Uyên , lực lƣợng cách 

mạng cũng tiế n công và n ổi dậy giành quyề n làm chũ ở nhiều nơi 

thuộc Bến Cát , Ch}u Thành , Phú Gi{o , L{i Thiêu , Dĩ An , {p s{t thị 

xã Thủ Dầ u Một. S{ng s ớm ngày 30-4 đ{nh chiế m địch ở tiểu khu 

Phú L ợi; địch còn lại trong thị xã hố t hoảng; Tỉnh tr ƣởng Nguyễn 

Văn Cũa bõ chạy và bị b ắt số ng; c{c đo|n c{n b ộ tỉnh cùng c{c 

c{nh của thị xã chiế m lînh 7 mục tiêu quan tr ọng. Đến 9 giờ 

ng|y 30-4 giải phóng huy ện Lái Thiêu ; 10 giờ ng|y 30-4-1975 

qu}n c{ch mạng ho|n to|n l|m chủ thị xã Thủ Dầ u Một. Trƣa 30-4 

giải phóng huy ện Phú Giáo . 16 giờ ng|y 30-4 địch còn lại ở Bến 

C{t đầu hàng . 19 giờ ng|y 30-4, giải phóng huy ện Dî An. 
 

4. Đồng bằng sông Cƣ̃u Long tƣ̣ giải phóng 

Trong nhƣ̂ng tháng cuối cùng cũa chế đ ộ S|i Gòn , chính quyêǹ 

S|i Gòn đã phải tính đến việc giở lại phƣơng án “nhẹ đăǹg đầu, nặng 

đăǹg đ{y” trƣớc kia, giải thích rằng theo khả năng lúc b}́y giờ “miêǹ 

Nam Việt Nam có th ể chiêḿ đủ phần đất để sinh sống và phát tri ển 

th|nh quốc gia riêng ...”, v| “phần dƣới” quốc gia đó chính l| đồng 

bằng sông Cửu Long trù phú , nơi cung c}́ p lúa , c{ thịt, rau quả cho 

75% d}n số  ở miêǹ Nam... Cao Văn Viên, Tổng tham mƣu trƣởng 

qu}n đội Sài Gòn lúc này cûng b ộc lộ: “Việc triển khai này thực ra tôi 

đã ôm ấ p từ l}u...”. Thực hiện ý đồ đó, Tổng thố ng Nguyễn Văn 

Thiệu đã giao nhiệm vụ cho Nguyễn Khoa Nam, Tƣ lệnh Qu}n khu 4 

phải “tử thủ” bằng b}́t cứ gi{ n|o. Những ph}ǹ tử ngoan cố cực đoan 

trong giới c}̀m quyền Sài Gòn coi đó nhƣ phƣơng án cuối cùng “cứu 

chê ́độ”. Tƣớng Nguyễn Cao Kỳ c}̀m đầu “Ũy ban cứu nguy d}n tộc” 
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nói: “dù m}́ t Sài Gòn ch ăng nữa, chúng ta v ẫn còn đồng bằng sông 

Cửu Long”. Điêù đó không chỉ nói lên tầ m vóc đăc̣ biệt cũa đồng 

bằng sông Cửu Long vào thời điểm cuối cuộc chiêń tranh, m| thực tế 

trong cuộc chiến tranh 30 năm vùng đất này luôn ph ải đối đầu với 

chiêń lƣợc bình định liên tục v| quyế t liệt nh}́t cũa t}́ t cả c{c loại kẻ 

thù, từ Ph{p đến Mŷ. 

Qu{ trình cu ộc đ}́u tranh chống phá bình định cũa nh}n d}n 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long diễn ra liên tục, quyết liệt. Đó là quá trình 

ph{t huy mạnh mẽ h|o khí Đ ồng Nai, khí ph{ch Nam B ộ, chính nơi 

đ}y là quê hƣơng đồng khỡi, cũng l| nơi hình th|nh chiến lƣợc chiến 

tranh nh}n d}n “hai ch}n (chính trị , vũ trang song song ), ba mûi 

(chính trị , qu}n sƣ̣ , binh vận) gi{p công” , đánh lùi địch tƣ̀ng bƣớc , 

gi|nh thắng lợi từng phần. 

Nhƣ̂ng ngày cuối cũa Chiến dịch H ồ Chí Minh , đối thũ cụ th ể 

trƣớc mắt cũa qu}n Giải phóng là một qu}n khu, một qu}n đo|n còn 

lại của  chê ́ độ S|i Gòn . Qu}n d}n đồng bằng sông Cửu Long phải 

thực hiện hai nhiệm vụ: phối hợp chiêń dịch giải phóng Sài Gòn và tự 

giải phóng. Nhiệm vụ phối hợp chũ yếu là kềm giữ c{c đơn vị thuộc 

Qu}n đo|n 4 S|i Gòn , đồng thời đảm nhiệm một mûi tiế n công Sài 

Gòn từ hƣớng nam. Nhiệm vụ “T ự giải phóng” t ức là không ch ờ sự 

chi viện cũa các qu}n đo|n, binh đo|n chủ lực, Nghị quyết 15 Trung 

ƣơng Cục xác định rõ nhiệm vụ cũa đồng bằng sông Cửu Long là: xã 

giải phóng xa,̂ huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tĩnh. 

Trƣớc ngày 26-4-1975, Qu}n khu Trung Nam Bộ v| T}y Nam Bộ 

đã gấp rút chu}ñ bị toàn diện cả vê ̀lực lƣợng và thê ́trận. 

Về lƣ̣c lƣợng vû trang , Qu}n khu 9 g}́p rút b ổ sung 8.868 t}n 

binh, x}y dƣ̣ng 9 tiểu đoàn n}ng t ổng số đơn vị b ộ đội địa phƣơng 

tỉnh lên 23 tiểu đoàn . Tỉnh mạnh có từ 5 đến trên 7 tiểu đoàn (C| 

Mau, Tr| Vinh...). Có 10 đại đội bộ đội địa phƣơng huyện đƣợc n}ng 

lên thành 10 tiểu đoàn , có 60 đại đội bộ đội địa phƣơng huy ện mới 
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đƣợc tổ chƣ́c cùng 330 đại đội du kích xa.̂ 

Qu}n khu Trung Nam Bộ bổ sung 5.140 t}n binh, th|nh lập thêm 

7 tiểu đoàn , 36 đại đội, 150 trung đội bộ đội địa phƣơng , n}ng qu}n 

số mỗi tiểu đoàn tƣ̀ 150 lên 250 ngƣời. 

H|ng trăm ng|n quần chúng đƣợc tổ chƣ́c să̂n sàng tham gia d}n 

công phục vụ chiến đ}́u và nổi dậy giải phóng quê hƣơng. 

C{c địa phƣơng đều đã x}y dựng xong kế hoạch tiến công v| n ổi 

dậy giải phóng các thành phố, thị xã, căng kềm các đơn vị chũ lƣ̣c Sài 

Gòn ở đ ồng bằng sông Cƣ̃u Long , phối hợp với mặt tr ận chính ỡ 

miền Đông quyết cắt đƣ́t lộ 4, không cho đối phƣơng co cụm về đồng 

bằng sông Cƣ̃u Long hoặc cƣ́u nguy cho Sài Gòn. Lƣ̣c lƣợng vû trang 

c{c địa phƣơng đều áp sát các thị xâ , thị trấn , thị tứ , đƣờng giao 

thông, să̂n sàng tiến công hỗ trợ cho qu}̀n chúng nổi dậy. 

Với thế tr ận và lƣ̣c lƣợng trên , trong bối c ảnh diễn biến toàn 

chiêń trƣờng Xu}n 1975, qu}n d}n đồng bằng sông Cửu Long hoàn 

to|n có kh ả năng thực hiện tiến công và n ổi dậy tự giải phóng b ằng 

lực lƣợng cũa chính mình . Tuy vậy, Bộ Chỉ huy Chiế n dịch H ồ Chí 

Minh vẫn có ph ƣơng án s ẵn sàng điêù động một bộ phận chũ l ực 

xuống đồng bằng sông Cửu Long nếu sau khi giải phóng Sài Gòn mà 

đồng bằng chƣa giải quyết xong. Nhƣ vậy, nhiệm vụ cũa đồng bằng 

sông Cửu Long không chĩ là t ự giải phóng mà còn ph ải giải phóng 

kịp thời, phối hợp nhịp nhàng với mặt trận phía đông, cũng nhƣ với 

cuộc tiến công và n ổi dậy cũa Sài Gòn - Gia Định, thời điểm bắt đầu 

không đƣợc chậm trễ. 

Lúc n|y, ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long , qu}n Sài Gòn chƣa bị t ổn 

th}́t nặng nhƣ ỡ các qu}n khu khác , còn giữ đƣợc 3 sƣ đoàn chũ lƣ̣c, 

c{c đơn vị biệt động qu}n, địa phƣơng qu}n. Dƣ̣a vào lƣ̣c lƣợng này, 

Tƣ lệnh Qu}n khu 4 Nguyễn Khoa Nam họp các tĩnh trƣỡng hạ quyết 

t}m “tƣ̃ thũ” đến cùng. 

Về phía lƣ̣c lƣợng gi ải phóng, căn cƣ́ vào thƣ̣c lƣ̣c , khả năng, Bí 
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thƣ Khu ũy miề n T}y Vû Đình Li ệu đề nghị Trung ƣơng Cục cho 

miêǹ T}y tự lực giải phóng, Bí thƣ Trung ƣơng Cục Phạm Hùng ch}ṕ 

thuận đề nghị n|y. 

Trƣớc tình hình lƣ̣c lƣợng qu}n Sài Gòn còn đông , nhƣ̂ng 

ngƣời c}̀m đ}̀u có bi ểu hiện ngoan cố chống cƣ̣ , Qu}n ũy Miền 

ch}́p thu ận cho các qu}n khu Trung và T}y Nam B ộ đƣợc thƣ̣c 

hiện cuộc tiến công và n ổi dậy chậm hơn Chiến dịch H ồ Chí Minh 

từ 1 đến 2 ng|y, tốt nh}́t vào th ời điểm các qu}n đo|n bắt đầu cuộc 

công kích và o nội đô Sài Gòn , tức thời điểm tiế p cận việc Tƣớng 

Dƣơng Văn Minh lên làm T ổng thố ng, chính quyề n và qu}n đội 

S|i Gòn gầ n nhƣ tê liệt. Bộ Tƣ lệnh Miề n cûng thông qua phƣơng 

{n tiế n công và n ổi dậy cùng lúc : sử dụng l ực lƣợng vû  trang 

tiến công mạnh mê , tiêu diệt các đơn vị qu}n Sài Gòn ng ăn chặn ở 

vùng ven c{c th|nh phố , thị xã , thu hút ph}̀ n lớn qu}n Sài Gòn về  

c{c khu v ực này để tạo điều kiện cho tự vệ mật và nh}n d}n n ổi 

dậy trong nội thị chiế m cá c mục tiêu tr ọng yế u, dùng s ức mạnh 

của quầ n chúng bu ộc chúng ph ải đầu hàng . Bên cạnh đó cũng d ự 

kiến một tình huố ng thời cơ cho các địa phƣơng: trong trƣờng hợp 

thời cơ xu}́t hiện mà các đơn vị khu , tỉnh ch ƣa kịp đến thì mû i 

chính trị , binh vận kế t hợp với lực lƣợng vû trang tại ch ỗ chiếm 

c{c mục tiêu tại ch ỗ. 

Ngoại trừ tỉnh Long An v| c ả ph}̀n trục lộ 4 ở phía đông bắc Mỹ 

Thuận (từ huyện Cái Bè đổ vê ̀ phía đông) nằm trong đội hình tiế n 

công từ phía nam v| cắt đƣt́ lộ 4 trong chiêń dịch giải phóng Sài Gòn, 

c{c tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với phƣơng ch}m chũ động, tự 

lực kịp th ời đã tranh thủ th ời cơ h|nh động tự giải phóng khi qu}n 

Giải phóng bắt đầu đợt công hâm cuối cùng vào “thũ đô” Sài Gòn. 

Tổ chƣ́c chĩ huy tổng tiến công và nổi dậy ỡ đồng bằng sông Cƣ̃u 

Long l}̀n này giƣ̂a Qu}n khu Trung Nam B ộ v| Qu}n khu T}y Nam 

Bộ có kh{c nhau. 

Ở Qu}n khu Trung Nam B ộ, do phải thƣ̣c hi ện hai nhiệm vụ - 
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nhiệm vụ trong đội hình tiế n công Sài Gòn và nhi ệm vụ t ự giải 

phóng, nên có hai Ban chĩ huy: 

- Ban chĩ huy hƣớng tiến công phía nam Sài Gòn m ật danh là J50 

gồm: Huỳnh Văn Mến (Tƣ Th}n, khu ũy viên, Phó Tƣ lệnh Qu}n khu): 

Tƣ lệnh; Võ Văn Thạnh (Khu ũy viên, Phó Chính ủy Qu}n khu): Chính 

ủy; Nguyễn Văn Chiểu (Tỉnh đội trƣỡng Long An): Phó Tƣ lệnh. 

- Ban chĩ huy ỡ khu vƣ̣c tƣ̣ gi ải phóng: Thƣờng trƣ̣c Khu ũy : Bí 

thƣ Khu ũy Huỳnh Ch}u Sổ; Thƣờng trực chĩ huy: Lê Quốc Sản (T{m 

Phƣơng, Tƣ lệnh Qu}n khu), Lê Minh Đ|o (Ba Đ|o, Phó T ƣ lệnh 

Tham mƣu trƣởng), Lê Văn Ph}m̃ (Chín Hải). 

Ở miền T}y , để lãnh đạo , chỉ huy t ổng tiến công và n ổi dậy 

giải phóng toàn khu , Bộ Chỉ huy thống nhất đƣợc th|nh l ập gồm 

Thƣờng v ụ Khu ủy , Bí thƣ Qu}n khu ủy v| Tƣ l ệnh Qu}n khu do 

Bí thƣ Khu ũy kiêm chính ũy Qu}n khu Vû Đình Liệu phụ trách . 

Tỉnh Long An nằm trọn trong đội hình tiến công Sài Gòn đ ồng 

thời phải thƣ̣c hiện nhiệm vụ tƣ̣ giải phóng. Hai nhiệm vụ có quan hệ 

chặt chê với nhau: vừa góp sức mở đƣờng vừa phục vụ các mûi tiế n 

công Sài Gòn t ừ phía nam, vừa nổi dậy phối hợp lực lƣợng cũa trên 

giải phóng tĩnh. 

Ng|y 29-4-1975 bộ đội Đoàn 232 tiến công ti ểu khu Hậu Nghîa 

v| c{ c vị trí địch d ọc lộ 7, 8, 9, 10, Hiệp Hoà , Đức Hoà ; bộ đội Sƣ 

đo|n 5 v| biệt động thị xâ đ{nh chiế m thị xâ T}n An ; trong khi đó 

2 tiểu đo|n của Long An tham gia c{nh qu}n tiế n đ{nh v|o h ƣớng 

Quận 8 S|i Gòn . Tỉnh Long An đƣợc giải phóng lúc 18 giờ ng|y 30-

4-1975. 

Cùng với Long An, tỉnh Mỹ Tho nằm trong đội hình tiến công S|i 

Gòn (từ phía nam) với nhiệm vụ cụ th ể l| góp phầ n kềm ch}n , tiêń 

đến tiêu diệt Qu}n đo|n 4 S|i Gòn đồng thời tự giải phóng. Mặt trận 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

988 

 

chia cắt chiêń lƣợc gồm lộ 4 v| kênh Chợ Gạo1. 

Đối với Qu}n khu 4 (S|i Gòn ), Mỹ Tho l| m ột trong ba cụm 

điểm hàng đ}̀u (trong đó có căn cƣ́ Đ ồng T}m ) ở đ ồng bằng sông 

Cƣ̃u Long nên qu}n Sài Gòn ph ải giƣ̂ bằng đƣợc . Trên lộ 4 tƣ̀ thị 

tr}́n Bến Lƣ́c đến bắc Mŷ Thu ận chúng bố trí 3 sƣ đoàn chũ lƣ̣c , 50 

kh}̃u pháo... 

Mặt tr ận lộ 4 do Sƣ đoàn 8 Qu}n khu Trung Nam Bộ chủ công 

phụ tr{ch . Ngã ba Trung Lƣơng đƣợc ch ọn làm đi ểm đột phá chũ 

yếu cũa qu}n Gi ải phóng đ ể vƣ̀a cắt l ộ 4 vƣ̀a să̂n sàng gi ải phóng 

thị xã Mỹ Tho . Tƣ̀ đêm 26 rạng 27 đến ng|y 30-4, ở mặt tr ận Trung 

Lƣơng , Sƣ đoàn 8 cùng qu}n d}n tại ch ỗ đâ hoàn toàn cắt đƣ́t l ộ 4, 

tiêu diệt một bộ phận quan trọng Sƣ đo|n 7 S|i Gòn . Trong thời 

gian đó, trên mặt trận kênh Chợ Gạo, bộ đội tĩnh Mŷ Tho cùng 

qu}n d}n cách mạng tại ch ỗ đ{nh thi ệt hại n ặng 2 ph}n chi khu, 

bức rút 11 đồn bót , bắn cháy 12 t|u, l|m chủ 10 km kênh Chợ Gạo. 

Nhƣ vậy lực lƣợng Qu}n khu Trung Nam Bộ cùng qu}n d}n Mỹ 

Tho đã ho|n th|nh nhi ệm vụ chia c ắt chiế n lƣợc, l|m chủ ho|n 

to|n lộ 4 v| kênh Ch ợ Gạo. 

Sƣ đoàn 8 Qu}n khu Trung Nam Bộ tiếp tục đƣợc giao nhiệm vụ 

cùng qu}n d}n Mỹ Tho gi ải phóng thị xâ Mŷ Tho và đ{nh chiếm căn 

cứ Đồng T}m. 

Chu}̃n bị giải phóng tĩnh, Mỹ Tho đã có bƣớc ph{t triển nhảy vọt 

về lƣ̣c lƣợng vû trang, trong m}́y ngày đâ lập thêm tiểu đoàn ]́p Bắc, 

ho|n chỉnh 28 đại đội địa phƣơng. 

Tƣ̀ sáng 30-4 thị xã Mỹ Tho đã ho|n to|n bị  cô lập, nhƣng ngay 

cả sau khi Tổng thống Dƣơng Văn Minh đ ọc tuyên bố đ}̀u hàng (lúc 

12 giờ ngày 30-4) tƣ̀ căn cƣ́ Đ ồng T}m, Tƣ lệnh Sƣ đoàn 7 S|i Gòn 

vẫn ra lệnh cho các đơn vị thuộc c}́p trong đó có c{c thiế t đo|n phải 

___________ 

1. Nằm trên trục đƣờng thũy huyế t mạch từ đồng bằng sông Cửu Long 

về S|i Gòn. 
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ra lộ 4, tăng cƣờng phòng thũ các thị xa,̂ thị trấn. 

Huyện Chợ Gạo (Mỹ Tho) với chiến dịch tổng hợp mỡ mảng mỡ 

vùng thực hi ện tƣ̀ tháng 11-1974 đến th{ng 3-1975, đâ gi ải phóng 

đƣợc h}̀u hết các xâ đông t}y kênh Chợ Gạo , tiến lên giành chính 

quyền sớm nh}́t , giải phóng thị tr}́n lúc 13 giờ 30 phút ng|y 30-4, 

sau đó bằng lực lƣợng tại ch ỗ, tiến công và n ổi dậy giải phóng toàn 

huyện. 

Ở thị xã Mỹ Tho v| căn cứ Đ ồng T}m, một trung đoàn cũa Sƣ 

đoàn 8 qu}n khu thƣ̣c hi ện đò n quyết định tiêu di ệt Thiết đoàn 6 

qu}n Sài Gòn . Khi nghe lời tuyên bố đ}̀u hàng cũa T ổng thống 

Dƣơng Văn Minh trên đài , c{c chiến sĩ bi ệt động và các cơ sỡ bí m ật 

trong thị xâ làm hạt nh}n phát động qu}̀n chúng nổi dậy, vƣ̀a uy hiêṕ 

qu}n Sài Gòn v ừa tiến công binh vận, buộc chúng đầu hàng . 23 giờ 

đêm 30-4, c{c đơn vị khu tĩnh tiến vào chiếm dinh tĩnh trƣởng, thị xã 

Mỹ Tho ho|n to|n đƣợc giải phóng. 

Tại căn cứ Đ ồng T}m , s{ng 30-4, Tƣ lệnh Sƣ đoàn 7 S|i Gòn 

vẫn triệu tập cuộc họp bàn phƣơng án “tƣ̃ thũ” mang tên “kế 

hoạch  Gavel”, lệnh cho nhiề u đơn vị ở xa rút về  Đồng T}m, lực 

lƣợng thiế t giáp ra l ộ 4. Nhƣng các đơn vị S ƣ đo|n 7 đã trốn chạy 

một nửa trƣớc khi về tới Đồng T}m. 19 giờ 20 phút ng|y 30-4 du kích 

đã lọt vào căn cứ, 24 giờ phối hợp hành động cùng lực lƣợng khu tiêń 

công từ ngo|i v|o . Lực lƣợng trong căn cứ số rã, số bị b ắt. Chu}ñ 

tƣớng Nguyễn Văn Hai, Tƣ lệnh Sƣ đo|n 7 tự s{t. 

Đến giƣ̂a đêm 30-4, h}̀u hết các chốt qu}n Sài Gòn ỡ Mŷ Tho đều 

đ}̀u hàng (riêng chốt Hậu Mŷ (C{i Bè) đến trƣa 2-5 mới đ}̀u hàng). 

Tỉnh Gò Công với thế tr ận đƣợc chu}̃n bị l}u dài , h|nh đ ộng 

đúng thời cơ, tạo nên một nét nổi bật vê ̀tự giải phóng bằng binh vận. 

Tỉnh lỵ n ằm trong vùng s}u , tỉnh ủy, huyện ũy , tổ chức đảng ở đ}y 

đã bị “lột xác” từ 2 đến 3 l}̀n, nhƣng khi tình hình chiến trƣờng thay 

đổi nhanh, nhiêù ngƣời phía chính quyề n Sài Gòn muố n “lập công 

chuộc tội”, c{n bộ binh vận nắm bắt thời cơ, g}́p rút tạo cơ sở nội ứng 
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trong các lực lƣợng chính quyêǹ Sài Gòn ở cơ sở. Khi lời tuyên bố đầu 

h|ng của T ổng thống Dƣơng Văn Minh đƣợc phát đi trên đ|i ph{t 

thanh, lực lƣợng chính trị , binh vận tại ch ỗ kịp thời hành động, giải 

phóng thị xã lúc 13 giờ ng|y 30-4. Sau đó bộ đội địa phƣơng mới về 

tiêṕ quản. To|n tỉnh Gò Công đƣợc giải phóng lúc 14 giờ 30 phút 

ng|y 30-4. 

Bến Tre l| tỉnh đƣợc Qu}n khu Trung Nam Bộ x{c định l| hƣớng 

tiến công quan trọng. Tỉnh đã chuẩ n bị l ực lƣợng vû trang , chính 

trị r}́t hùng h ậu (trong đó có 4 tiểu đo|n du kích , 11 tiểu đo|n l ực 

lƣợng nổi dậy cũa qu}̀ n chúng có t ổ chức). Nhƣng do sơ hở, địch 

l}́y đƣợc t|i li ệu và b ản đồ t{c chiế n cũa phía gi ải phóng ; chúng 

xua qu}n đ{nh ph{ vùng ven , v| tăng cƣờng lực lƣợng phòng thũ 

thị xã . Trƣớc tình huố ng đó, lãnh đạo tỉnh kịp th ời thay đổi 

phƣơng {n chiế n đấu, điều lực lƣợng hoạt động ở khu vực Lƣơng 

Quới (huyện Giồng Trôm ), kéo qu}n S|i Gòn ra gi ải tõa tại đ}y và 

kềm ch}n chúng , tạo điều kiện thuận lợi cho thị xâ ; một mặt phát  

huy mạnh mûi tiế n công chính trị , binh vận tập trung vào tr ọng 

điểm thị xâ . Viên Đại t{ tỉnh trƣởng Bến Tre ban đầu ra lệnh “tử thủ 

đến cùng” , nhƣng cuố i cùng ph ải chạy trố n lúc 18 giờ ng|y 30-4. 

Qu}n Giải phóng tiế n vào chiế m tòa hành chính , tiểu khu qu}n sự, 

dinh tĩnh trƣởng lúc 7 giờ s{ng ng|y 1-5 (tốp lính cuối cùng ra hàng 

ng|y 5-5, trong đó có viên Chuẩ n tƣớng Tƣ lệnh Sƣ đo|n 22 S|i 

Gòn). 

Ở thị xã Mộc Hóa (tỉnh Kiến Tường), qu}n Sài Gòn tập trung lƣ̣c 

lƣợng tƣơng đối mạnh đ ể cố thũ, nhƣng cả tiểu khu đâ l}m vào thế 

cô lập. Lƣ̣c lƣợng giải phóng dùng loa kêu gọi Tĩnh trƣỡng đ}̀u hàng. 

8 giờ sáng ngày 1-5 Tỉnh trƣởng chấp nh ận “bàn giao” , sau đó các 

chốt qu}n Sài Gòn l}̀n lƣợt đ}̀u hàng , 11 giờ ngày 1-5 tỉnh Kiến 

Tƣờng đƣợc hoàn toàn giải phóng. 

Ở vùng phía bắc Đ ồng Tháp Mƣời , tƣ̀ đ}̀u tháng 4-1974, Trung 
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ƣơng Cục đâ quyết định thành l ập lại tĩnh Long Châu Tiền (gồm các 

huyện T}n Ch}u , An Phú , Phú T}n , Hồng Ngƣ̣ , Thanh Bình , Tam 

Nông), địa bàn bao g ồm một ph}̀n “thánh địa Hòa Hảo”, một khu 

vƣ̣c rộng liên hoàn tƣ̀ Long Ch}u Tiền sang Long Ch}u Ha.̀ 

Sau khi Tổng thống Dƣơng Văn Minh tuyên bố đ}̀u hàng , qu}n 

S|i Gòn ở Long Ch}u Tiền (trƣ̀ “khu thánh địa”) nói chung không cố 

thủ chống cự ; c{c mũi tiến công c ủa qu}n Giải phóng đều phát tri ển 

thuận lợi. Thị xã Cao Lãnh đƣợc gi ải phóng lúc 22 giờ ngày 30-4. Thị 

xã Sa Đéc đƣợc gi ải phóng lúc 7 giờ sáng ngày 1-5 (tỉnh trƣởng, phó 

tỉnh tr ƣởng chạy trố n). Trừ một số  bảo an chạy sang “ khu Thánh 

địa”, số còn lại hầu hêt́ đầu hàng. 

Trong chiến dịch này , qu}n d}n Trung Nam Bộ đâ diệt, l|m tan 

rã ho|n to|n trên 300.000 qu}n Sài Gòn (trong đó có 2 sƣ đoàn chũ 

lƣ̣c), không chĩ gi ải phóng quê hƣơng mà còn góp ph}̀n q uan trọng 

trƣ̣c tiếp giải phóng Sài Gòn. 

* Ở miền T}y Nam Bộ, Cần Thơ l| trọng điểm 1. Ở đ}y, lƣ̣c lƣợng 

qu}n Sài Gòn t ập trung mạnh nh}́ t. Khi Tƣớng Dƣơng Văn Minh 

nhậm chức Tổng thố ng, trong cuộc họp tại c ăn cứ Đồng T}m (Mỹ 

Tho) b|n việc “tử thủ”, Tƣ lệnh Qu}n khu 4 Nguyễn Khoa Nam và 

c{c tƣớng lînh Sài Gòn nh}́ t trí tr ƣớc hết phải giữ cho đƣợc các tĩnh 

Mỹ Tho, Vĩnh Long, tổ chức phòng thũ 2 s}n bay Trà Nóc, Lộ Tẻ, tỉnh 

lỵ v| s}n bay Vĩnh Long, căn cứ Đồng T}m. H}ù hêt́ Qu}n đo|n 4 S|i 

Gòn về  co cụm b ảo vệ C}ǹ Thơ. Tuy nhiên cûng có m ột số  tên bõ 

chạy trƣớc, nhƣ Chu}ñ tƣớng T}̀n, Tƣ lệnh Sƣ đo|n 4 không qu}n 

cùng nhiều sî quan đ|o tẩu bằng máy bay. 

Đêm 29 v| suốt ng|y 30-4, lƣ̣c lƣợng vû trang giải phóng do một 

số đơn vị thu ộc Sƣ đoàn 4 Qu}n khu T}y Nam Bộ l|m chủ công , 

đánh chiếm ngoại vi thành phố C}̀n Thơ, nhƣng phải chiến đ}́u giằng 

co với qu}n Sài Gòn ỡ khu vƣ̣c Vòng Cung ; lƣ̣c lƣợng cũa chúng ỡ 

đ}y khoảng 10.000 tên, có công sự chắc , có ph{o , xe M .113, M.118, 

m{y bay, t|u yểm trợ, còn kh{ng cự mạnh. 
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Trong khi h}̀u nhƣ toàn bộ sinh lƣ̣c qu}n Sài Gòn dồn ra lộ Vòng 

Cung cố thũ, thì s{ng 30-4 qu}n d}n thành phố C}̀n Thơ đâ tiến hành 

nổi dậy khỡi nghîa. Lƣ̣c lƣợng nổi dậy chiếm giƣ̂ c}̀u Trà Nóc (10 giờ 

ng|y 30-4), lƣ̣c lƣợng n ội tuyến cánh binh v ận ỡ đơn vị b ảo vệ s}n 

bay cƣớp súng , uy hiếp viên Đại tá chĩ huy s}n bay Trà Nóc , to|n bộ 

qu}n Sài Gòn ỡ s}n bay đ}ù hàng. 

Ngay sau khi Tổng thống Dƣơng Văn Minh tuyên bố đ}̀u hàng , 

lƣ̣c lƣợng cảnh sát tại C}̀n Thơ tan ra,̂ qu}n d}n C}̀n Thơ l}̀n lƣợt giải 

phóng gần 6.000 tù v| 5.000 t}n binh, đào binh Sài Gòn , tuyên truyền 

ph{t động nh}n d}n nổi dậy khắp thành phố. 

Nắm đƣợc tin T ổng thống Dƣơng Văn Minh đâ tuyên bố đ}̀u 

h|ng, qua cơ sỡ nh}n viên ỡ Đài Phát thanh C}̀n Thơ , Ban khỡi nghîa 

sớm t ổ chƣ́c chiếm đài , ph{t đi lời tuyên bố của Ủy ban nh}n d}n 

c{ch mạng Cần Thơ (15 giờ ng|y 30-4) do Nguyễn Văn Lƣu (Năm 

Bình) đọc. Lƣ̣c lƣợng vû trang tĩnh C}̀n Thơ chĩ đ ể lại một bộ phận 

giƣ̂ Đài Phát thanh , t}́t cả số còn lại tri ển khai đánh chiếm các mục 

tiêu khác. 

Việc chiếm Đài C}̀n Thơ và phát thanh lời tuyên bố  của Ủy ban 

nh}n d}n cách mạng là s ự kiện đăc̣ biệt tác động đến toàn b ộ diễn 

biêń cũa tình hình ở C}ǹ Thơ v| vùng xung quanh , trở th|nh vũ khí 

tiêń công tác động trực tiế p đến mặt trận Vòng Cung là n ơi cuộc 

chiêń đấu đang còn giằng co, v| đến nhiêù mặt trận khác. 17 giờ ng|y 

30-4 to|n bộ qu}n Sài Gòn ở Vòng Cung đầu hàng, gồm các đơn vị Sƣ 

đo|n 21, Trung đo|n 11 (Sƣ đo|n 7), Trung đo|n bảo an tĩnh Phong 

Dinh1, 2 thiêt́ đo|n v| 1 chi đội xe nồi đồng (xe thiết giáp bánh h ơi). 

Qu}n Giải phóng chiế m dinh tĩnh tr ƣởng Phong Dinh lúc 18 giờ 30 

phút ng|y 30-4-1975. Tại đ}y, c{c th|nh viên lãnh đạo, chỉ huy tỉnh 

(đƣńg đầu là Phó bí th ƣ Tỉnh ủy Trầ n Minh Sơn) đã bu ộc Chu}̃ n 

___________ 

1. Phong Dinh: tên cû cũa tĩnh C}̀n Thơ. 



Chương mười một: Giải phóng Sài Gòn - giải phóng Nam bộ... 

 

 

 

993 

 

993 

 

tƣớng Tƣ lệnh Sƣ đo|n 21 S|i Gòn (Mạch Văn Trƣờng) ra lệnh cho 

to|n bộ sƣ đo|n hạ súng đầu hàng. 

Bằng tiến công và n ổi dậy, đặc biệt phát huy mạnh mê mûi binh 

vận, qu}n d}n miền T}y giải quyết tiếp nhƣ̂ng mục tiêu lớn cũa qu}n 

S|i Gòn trê n địa bàn nhƣ B ộ Tƣ lệnh Qu}n khu 4, Qu}n đoàn 4 S|i 

Gòn, Bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn 4 không qu}n, s}n bay Lộ Tẻ... giải phóng 

ho|n to|n th|nh phố Cần Thơ v| tỉnh Phong Dinh. 

Tƣ lệnh Qu}n khu 4 (S|i Gòn ) Nguyễn Khoa Nam tìm cách trì 

hoãn (giao bản tuyên bố hƣ́a ngƣ̀ng bắn tƣ̀ sáng 1-5 v| hứa sau đó sẽ 

b|n giao chính quyền ) để l|m chậm bƣớc tiến cũa qu}n Gi ải phóng, 

nhƣng sau đó tuy ệt vọng vì m}́t hết qu}n tƣớng (Phó Tƣ lệnh Qu}n 

khu 4 Lê Văn Hƣng đâ tƣ̣ sát ), cũng phải tƣ̣  s{t bằng súng lục . Yếu 

khu Trà L ồng là m ột chốt đi ểm lớn cũa qu}n Sài Gòn , bằng thuyết 

phục trên thế mạnh nhắm v|o viên chỉ huy , 13 giờ ngày 30-4 lƣ̣c 

lƣợng giải phóng đâ tiếp quản yếu khu này, không có nổ súng. 

Ở tỉnh Trà Vinh, Ủy ban khởi nghĩa t ập trung giải quyết trƣớc 

tiểu khu , thị xã , coi đ}y là mục tiêu then chố t. C{c Chi khu , trục 

giao thông, ph}n chi khu... l| hƣớng phối hợp, căng kéo đối phƣơng. 

Tiêń công binh vận nhắm trƣớc tiên vào đối tƣợng chĩ huy cũa tĩnh , 

nhƣng với đăc̣ trƣng là tĩnh có nhiêù ngƣời Khmer, th|nh phần sƣ sãi 

đƣợc phát huy cao nh}́ t. Lực lƣợng vû trang địa phƣơng khá mạnh : 

riêng lực lƣợng tập trung có 5 tiểu đo|n bộ binh, 7 đại đội binh chũng 

v| biệt động thị xâ . Trƣớc đó huy ện Duyên Hải đã ho|n to|n gi ải 

phóng. Ở c{c huyện khác, lực lƣợng giải phóng bao v}y các chi khu , 

quận lỵ. Sau khi nhận lệnh trên, Khu ũy miề n T}y giao cho tĩnh Trà 

Vinh nhiệm vụ nổ súng trƣớc. 

Mục tiêu chũ yếu , đ}̀u tiên là gi ải phóng thị xâ . Qu}n Sài Gòn ỡ  

đ}y r}́ t mạnh , cho nên kế  hoạch gi ải phóng thị xâ ph ải tĩ mĩ , chu 

đ{o, chỉ đạo chỉ huy phải s}u sát , v| đòi hỏi sự nhạy bén trong xử lý 

tình huống. 
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Khi các mûi tiến công qu}n sƣ̣ đâ chiếm đƣợc 22 đồn bót, chỉ huy 

trƣỡng Nguyễn Trƣờng Thọ (Năm Ròm) vẫn coi là chƣa có đòn quyết 

định, ho|n th|nh “nhiệm vụ lịch sƣ̃” vì chƣa chiếm đƣợc 2 cụm ph{o 

(21 kh}̃u) của Sƣ đo|n 7 qu}n Sài Gòn . Tham mƣu trƣỡng tĩnh đ ội 

Chín Hải trƣ̣c tiếp xông tr ận. Bị trọng thƣơng và trƣớc khi hy sinh 

anh ra “lệnh quyết tƣ̃” : “Chƣa chiếm đƣợc mục tiêu , chƣa rời tr ận 

địa, mỗi chiến sî ph ải khắc ghi lời thề : “quyết tử giải phóng Trà 

Vinh!”. “Lệnh quyêt́ tử” đã đƣợc thi hành. 

Cùng với c{c mũi tiến công qu}n sự, 9 giờ 30 phút ng|y 30-4, mũi 

nổi dậy cûng đạt đĩnh đi ểm, qu}̀n chúng tràn ngập cả khu chợ, băng 

cờ cách mạng xu}́t hi ện khắp các đƣờng phố thị xâ , v}y quanh dinh 

tỉnh trƣỡng , l|m tê li ệt nhiều mûi ph ản kích cũa qu}n Sài Gòn . Ban 

chỉ huy hai lần đƣa 4 sƣ sâi đến gặp Tĩnh trƣỡng Trà Vinh , thuyết 

phục y đầu h|ng . 10 giờ ngày 30-4, tại chùa Phƣởng, tỉnh trƣởng đọc 

lời đ}̀u hàng . 10 giờ 30, Ban khỡi nghîa vào chiếm dinh Tĩnh trƣỡng . 

Thị xã Tr| Vinh trở th|nh thị xã đƣợc gi ải phóng vào hàng sớm nh}́t 

ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long. 

To|n tỉnh đƣợc giải phóng vào đêm 30-4. 

Ở tỉnh Bạc Liêu , Đại tá Tĩnh trƣỡng Nguy ễn Ngọc Điệp, b}́t 

ch}́p tình hình đã tuy ệt vọng vẫn hô hào thu ộc hạ “t ử thủ đến 

ngƣời cuố i cùng” . Tỉnh ủy th|nh l ập hẳn một nhóm chuyên trách 

công tác v ận động Nguyễn Ngọc Điệp quay về  với nh}n d}n, gồm 

Tr}̀n Thanh Hồng, Phó Chủ tịch M ặt trận tĩnh ; Thƣợng tọa Thích 

Hiển Giác , một vị ch ức sắc cao c}́ p cũa phái Cao Đ|i Ch ơn Minh 

Đạo, do Lê Qu}n Ũy viên Ban Tuyên hu}́ n Khu phụ trách . Lê Qu}n 

nh}n danh Mặt trận d}n tộc giải phóng tĩnh Bạc Liêu chính th ức 

viết thƣ cho Nguyễn Ngọc Điệp. Nhận đƣợc thƣ, Nguyễn Ngọc 

Điệp xin gặp đại di ện Mặt trận d}n tộc giải phóng tĩnh Bạc Liêu . 

Qua tiếp xúc, Nguyễn Ngọc Điệp đã thấy không còn con đƣờng nào 

kh{c nh ƣng còn lo về  số phận bản th}n và sî quan , binh sî d ƣới 

quyền. Nguyễn Ngọc Điệp giằng co trì hoân với lý do là “ch ờ thuyết 
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phục cấ p dƣới”. Trong lúc đó {p l ực qu}̀ n chúng n ổi dậy xuố ng 

đƣờng trên toàn thị xâ , bao v}y cả tòa h|nh ch{nh ; cờ Mặt trận d}n 

tộc giải phóng đã tung bay kh ắp đƣờng phố , trụ sở. Trƣớc tình thế  

đó Điệp phải chịu m ời phái đo|n của M ặt trận d}n tộc giải phóng 

tỉnh v|o ti ểu khu, thuyết phục các sî quan qu}n Sài Gòn ch}́ p nhận 

cho Đại t{ Tỉnh tr ƣởng Điệp chính th ức đƣ́ng ra giới thiệu đại diện 

của Mặt trận d}n tộc giải phóng và chính quyề n cách mạng tĩnh Bạc 

Liêu nói chuy ện trƣớc đồng bào và c ả binh sî , viên chức chính 

quyền Sài Gòn . Đến 10 giờ 30 (30-4-1975), Nguyễn Ngọc Điệp đồng 

ý giao chính quyề n cho cách mạ ng. C{c đơn vị qu}n Sài Gòn trong 

tỉnh (đông đến 12.000 tên) l}̀n lƣợt nộp súng cho cách mạng . Tỉnh 

Bạc Liêu đã tự giải phóng không tốn một viên đạn. 

Ở tỉnh Sóc Trăng , lƣ̣c lƣợng qu}n Sài Gòn ỡ thị xâ có 26.000 

tên. Tuy nhiên, Ban chĩ huy kh ởi nghîa nh ận định tình hình ng|y 

29-4 trên các m ặt trận phía đông chính là th ời cơ, đã sử dụng 5 tiểu 

đo|n qu}n địa ph ƣơng, cùng c{c đại đội an ninh vû trang , biệt 

động phố i hợp tiế n công và n ổi dậy ở thị xã . Qu}n S|i Gòn chố ng 

trả quyết liệt ở Bộ Chỉ huy cảnh sát và ở s}n bay. 6 giờ 30 s{ng 30-4, 

qu}n Sài Gòn ph ản kích tại tr ận địa ph{o s}n bay (ph{o binh cùng 

liên đo|n 953 qu}n Sài Gòn ) quyêt́ chiếm lại các kh}̃ u pháo 105 ly. 

Liên đo|n 953 qu}n Sài Gòn liên tục xin máy bay y ểm trợ, ném bom 

tuyêń lộ s{t s}n bay , nhƣng không qu}n C}̀ n Thơ không ứng cứu. 

Một máy bay L 19 từ Bạc Liêu đến phóng rố ckét v|o l ực lƣợng giải 

phóng ở s}n bay . L}m Quang Nghîa , Tỉnh tr ƣởng Ba Xuyên, giao 

quyêǹ cho Trung tá Tĩnh phó , lên xe chạy về  hƣớng Bâi Xàu , trốn ra 

đƣờng biển1. 

Khi Tổng thống Dƣơng Văn Minh tuyên bố đ}̀u hàng , to|n mặt 

trận tập trung tiến công binh v ận, giải quyết nhƣ̂ng căn cƣ́ còn lại , 

___________ 

1. Xem: Lịch sử Đảng bộ Sóc Trăng, t.2, tr. 343-354. 
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kết hợp qu}̀n chúng nổi dậy giành chính quyền . Viên Thiếu tá Tham 

mƣu phó ti ểu khu xin hàng . Thị xã Sóc Trăng đƣợc gi ải phóng lúc 

14 giờ 30 phút ng|y 30-4. To|n tỉnh đƣợc gi ải phóng vào sáng sớm 

1-5. 

Ở Rạch Giá , c{c mũi tiến công qu}n sự b ắt đầu từ 1 giờ sáng 

ng|y 30-4, cuộc nổi dậy cũa qu}̀ n chúng di ễn ra suố t ngày và đêm 

30-4, đặc biệt tập trung ở thị xã . Ở Rạch Sỏi , lực lƣợng giải phóng 

kết hợp với nội tuyế n khởi nghîa chiế m chi đội thiế t giáp ; Tiểu 

đo|n 207 tỉnh dùng ngay l ực lƣợng này phát tri ển tiế n công ra 

nhiều hƣớng trong đó có s}n bay v| n ội ô thị xâ . Qu}n Sài Gòn ở 

một số  nơi ngoan cố  chống cự l|m 12 c{n bộ, chiến sî hy sinh và bị 

thƣơng, nhƣng không ngăn đƣợc bƣớc tiế n của c{c mũi tiế n công 

qu}n sự. 

Lƣ̣c lƣợng n ổi dậy ỡ thị xâ vƣ̀a tr}́n áp b ộ m{y kềm kẹp của 

chính quyền S|i Gòn tại ch ỗ, vƣ̀a tiến công binh v ận. Lƣ̣c lƣợng 

giải phóng qua máy b ộ đàm l ệnh cho Tĩnh trƣỡng ph ải đ}̀u hàng 

(lúc 15 giờ ngày 30-4), nhƣng y do dƣ̣ vì sợ ; đến 20 giờ, mới xin 

h|ng, v| ra l ệnh cho các l ực lƣợng thuộc quyề n buông súng . Đến 

22 giờ lực lƣợng giải phóng tiế n vào dinh tĩnh tr ƣởng. 22 giờ 30 

phút ng|y 30-4 tỉnh Rạch Gi{ ho|n to|n đƣợc giải phóng . 

Thị xã Vĩnh Long l| trọng điểm 2 trong kế hoạch gi ải phóng T}y 

Nam Bộ. Qu}n Sài Gòn xem đ}y là m ột trong 5 cụm điểm hàng đ}̀u 

phải giƣ̂, nên bố trí ỡ đ}y lƣ̣c lƣợng mạnh , trong đó có hậu cƣ́ cũa Sƣ 

đoàn 9 Qu}n đoàn 4 S|i Gòn đóng ở nội thị. Trƣớc tình hình đó, Khu 

ủy T}y Nam Bộ đồng ý lui cuộc tiến công thị xã Vĩnh Long 1 ng|y so 

với kế  hoạch ban đầu, đồng thời tăng cƣờng cho tĩnh 2 trung đo|n 

của khu. 

Sau khi Tổng thống Dƣơng Văn Minh tuyên bố đ}̀u hàng , qu}n 

S|i Gòn ở thị xã Vĩnh Long vẫn còn tiếp tục bắn pháo chặn đƣờng lƣ̣c 

lƣợng qu}n Gi ải phóng tiến công thị xâ ; nhƣng chúng không ngăn 

đƣợc thế áp đ ảo cũa lƣ̣c lƣợng cách mạng áp sát thị xã từ trƣa 30-4. 
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Đến 20 giờ, c{c lực lƣợng cách mạng đã tiếp cận các mục tiêu , dùng 

m{y bộ đ|m kêu g ọi đại t{ Tỉnh tr ƣởng đầu hàng nhƣng y vẫn lệnh 

cho qu}n cũa tiểu khu “tử thủ”. Kêt́ hợp áp lực qu}n sự, lực lƣợng tại 

chỗ nổi dậy đã l|m chủ hầu hết thị xâ. Trong khi đó tin Vùng 4 chiêń 

thuật tan râ làm cho Trung đo|n trƣởng Trung đo|n 16 (Sƣ đo|n 9 

S|i Gòn ) hoang mang xin đầu hàng , giao súng cho cách mạng . Đến 

lúc n|y, viên đại t{ Tỉnh tr ƣởng mới chịu đầu hàng (21 giờ 30 phút 

ng|y 30-4) giao chính quyề n cho cách mạng . Lực lƣợng cách mạng 

giải phóng toàn tĩnh Vînh Long sáng ngày 1-5. Nhƣ vậy về  cơ bản 

tỉnh Vĩnh Long tự giải phóng không có nổ súng m| bằng áp lực qu}n 

sự kêt́ hợp nổi dậy v| tiến công binh vận. 

Ở Cà Mau , qu}n Sài Gòn còn 12.000 tên, h}̀u hết số chĩ huy 

đều hô hào “t ử thủ”. Lực lƣợng vû trang cách mạng trên toàn tĩnh 

có 10 tiểu đo|n, riêng lực lƣợng tĩnh có 7 tiểu đo|n v| 1 đại đội 

ph{o 105 ly. 

Trên thế mạnh đâ tạo đƣợc tƣ̀ trƣớc , cuộc tiến công gi ải phóng 

thị xã C| Mau mở m|n đêm 29-4, đến trƣa 30-4, qu}n cách mạng 

đã l|m tê li ệt vành đai bảo vệ thị xã , nhƣng bọn chĩ huy qu}n Sài 

Gòn v ẫn cố  thủ ở nội ô . Qua liên lạc  trên máy b ộ đ|m, viên Đại t{ 

Tỉnh tr ƣởng Cà Mau dùng kế  d}y dƣa, hẹn hôm sau m ới giao nộp 

chính quyề n. Khi lực lƣợng giải phóng tiế p tục tiế n công, y vẫn chĩ 

huy các l ực lƣợng còn lại chố ng cự. Đến đêm y lên trực thăng trố n 

tho{t. 6 giờ s{ng ng|y 1-5 qu}n Giải phóng tiế n vào thị xâ , h|ng 

chục ng|n quầ n chúng n ổi dậy truy lùng qu}n Sài Gòn l}̃ n trố n. 

Tỉnh C| Mau ho|n to|n đƣợc giải phóng vào sáng 1-5. 

Ở tỉnh Long Châu Hà, 19 giờ ngày 30-4, Bộ Chỉ huy khu lệnh cho 

Trung đo|n 101 dùng xe cơ giới l}́y đƣợc chi viện cho các l ực lƣợng 

tiêń công thị xâ Long Xuyên, Ch}u Đốc. 

Tỉnh ủy Long Ch}u H| chủ trƣơng gi ải phóng huy ện Hà Tiên 

trƣớc vì thế và lƣ̣c cách mạng ỡ đ}y mạnh hơn đố i phƣơng , nhƣng 
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Thƣờng vụ Khu ũy chĩ thị tĩnh ph ải đánh chiếm ngay thị xâ Long 

Xuyên, có lực lƣợng khu tăng cƣờng. 

Trên thƣ̣c tế tƣ̀ ngày 29-4, bằng tiến công và n ổi dậy cũa các lƣ̣c 

lƣợng tại ch ỗ, đến 17 giờ ngày 30-4 huyện Hà T iên đâ đƣợc gi ải 

phóng trƣớc thị xã Long Xuyên (trong đó có 2 thị trấn H| Tiên v| 

Kiên Lƣơng). 

Ở thị xã Long Xuyên, địa phƣơng nh ận đƣợc tin T ổng thống 

Dƣơng Văn Minh đ}̀u hàng trong khi đơn vị chũ lƣ̣c do khu chi vi ện 

chƣa kịp về . Lãnh đạo chỉ huy tại ch ỗ quyết định hành đ ộng ngay, 

không chờ chũ lƣ̣c. Cuộc nổi dậy tại thị xâ do các cơ sỡ làm nòng cốt , 

bắt đ}̀u tƣ̀ giới giáo chƣ́c , học sinh, chiếm các trƣờng học, đài truyền 

tin, kho bạc ..., l}́y súng cũa qu }n Sài Gòn tƣ̣ t ổ chƣ́c đội tƣ̣ v ệ vũ 

trang. Đài truyền tin do qu}n Gi ải phóng chiếm phát huy ngay tác 

dụng, qua đó cơ sỡ cách mạng liên lạc với lƣ̣c lƣợng qu}n Giải phóng 

ở Cần Thơ, đề nghị đƣợc chi viện. Nƣ̃a đêm 30-4, Trung đoàn 101 của 

Qu}n khu T}y Nam Bộ với xe b ọc thép và xe chuy ển qu}n ồ ạt tiến 

v|o. Thị xã Long Xuyên đƣợc ho|n to|n giải phóng lúc 18 giờ 30 phút 

ng|y 1-5. 

Tại thị xã Châu Đốc , ng|nh binh v ận vận động đƣợc trung t{ 

Tiểu khu phó kiêm Qu ận trƣởng Ch}u Phú , nên qu}n Sài Gòn án 

binh b}́t động. Tỉnh trƣởng dùng trực thăng bõ trốn. C{n bộ v| cơ sở 

c{ch mạng chiế m ty thông tin , dùng loa phóng thanh kêu g ọi binh 

lính S|i Gòn gi ữ nguyên vị trí, giữ kho tàng và m ọi cơ sở vật ch}́t để 

chuyển giao cho cách mạng ; kêu gọi d}n vệ ủng hộ c{ch mạng, giữ 

trật tự, an ninh. Qua bƣớc liên hệ trƣớc, phía c{ch mạng chuyển thƣ 

cho viên Trung tá Tĩnh phó (ph{i Cao Đ|i T}y Ninh), yêu c}̀u ra lệnh 

cho các c ơ quan, đơn vị  S|i Gòn gi ữ nguyên vị trí để chu}ñ bị bàn 

giao cho cách mạng . Lực lƣợng giải phóng thị xâ g ồm biệt động, an 

ninh vû trang thị xâ cùng lực lƣợng tại chỗ. 

S{ng ng|y 1-5 tiểu đoàn tĩnh tiến vào thị xâ Ch}u Đốc. 12 giờ trƣa 

1-5, thị xã tổ chƣ́c mít tinh mƣ̀ng thắng lợi. 
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Một đại đ ội thuộc Tiểu đoàn A 12 tỉnh cùng m ột đại đ ội cũa 

Trung đoàn 101, Qu}n khu T}y Nam Bộ (có 6 xe bọc thép vƣ̀a chiếm 

đƣợc) sau khi giải phóng Long Xuyên tiếp tục tiến lên Ch}u Phú 

đánh bảo an qu}n Hòa H ảo cố thũ ỡ t ổng hành dinh cũa thũ lînh vû 

trang giáo phái Hòa Hảo L}m Thành Nguyên (Hai Ngoán). 

* Đồng bằng sông Cƣ̃u Long là vùng có đông đ ồng bào Hòa Hảo 

tập trung nh}́t ỡ các tĩnh Long Xuyên , Ch}u Đốc. Tình hình trở nên 

phƣ́c tạp; việc giải phóng vùng này ph ải kéo dài thêm m}́y ngày là 

do thái độ d}y dƣa ngoan cố cũa m ột số phản động đội lốt tôn giáo , 

khống chế đƣợc đồng bào Hòa Hảo. 

Tƣ̀ ngày 30-4-1975, viên đại tá Ti ểu khu trƣỡng Ch}u  Đốc v| c{c 

trung tá Chi khu trƣỡng H ồng Ngƣ̣ , T}n Ch}u cùng Huỳnh Công 

Hiếu, đại tá Dƣ , Lƣơng Trọng Tƣờng , Huỳnh Văn Nhi ệm... tập hợp 

hơn 11.000 lính bảo an tƣ̀ B ảy Núi và nhiều nơi khác d ồn về vùng 

Hƣng Nhơn, Phú An, Hiệp Xƣơng, Long Sơn, Phú T}n... Trong lúc đó 

30 tên trong tổ chƣ́c phản động đội lốt đạo mang tên “Trung ƣơng 

gi{o hội Phật giáo Hòa H ảo” chạy về xâ Hòa H ảo (huyện Phú T}n ), 

tuyên bố “tƣ̃ thũ” “b ảo vệ Tổ Đình”, đòi lập khu đạo tƣ̣ trị ỡ Long 

Xuyên, Ch}u Đốc với 200.000 qu}n đang có. 

“Trung ƣơng giáo h ội” kéo về T ổ Đình tiến hành thống nh}́t 

lực lƣợng gồm 7.000 qu}n Sài Gòn , 7.000 qu}n bảo an , c}̀m đầu là 

Lƣơng Trọng Tƣờng, Huỳnh Công Hiế u, th|nh l ập các m ặt trận 

chống trả ở c{c hƣớng Long Sơn, bắc Năng Gù , Kiến An - Chợ 

Mới, T}n Huề . 

Hai tiểu đoàn qu}n Gi ải phóng cũa tĩnh Long Ch}u Tiền tƣ̀ 

T}n Ch}u, Hồng Ngƣ̣ , tiến về gi ải phóng vùng “Thánh địa” đâ gặp 

phải sƣ̣ chống cƣ̣ cũa m ột bộ phận thiết giáp , một số chốt b ảo an . 

Phía qu}n Gi ải phóng cƣ̃ ra m ột phái đoàn , do Tĩnh đ ội trƣỡng 

Long Ch}u Tiền Lại Hƣ̂u Khai , Bí thƣ Huy ện ũy Phú T}n Nguy ễn 

Văn Ba (Bảy Tạo ), dẫn đ}̀u vào gặp các chƣ́c sắc cũa Trung ƣơng 

gi{o h ội Phật giáo Hòa H ảo, vƣ̀a giải thích vƣ̀a đ}́u tranh bu ộc họ 
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giải tán vô điều ki ện bảo an qu}n , giao trụ sỡ Trung ƣơng h ội cho 

c{ch mạng , ngƣời tu hành thì về T ổ đình. Tại T ổ Đình Hòa H ảo, 

c{n b ộ chiến sî gi ải phóng phát đ ộng qu}̀n chúng tín đ ồ nổi dậy 

cùng lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng v}y ép các chốt và trƣ̣c di ện 

đ}́u tranh với b ọn nh}n danh đại di ện Tổ Đình, “Trung ƣơng giáo 

hội”, buộc chúng ph ải đ}̀u hàng , ra lệnh giải tán “lƣ̣c lƣợng thống 

nh}́t bảo an - Hòa Hảo”. 

Bị sức ép về qu}n  sƣ̣, chính trị , }m mƣu “thƣơng lƣợng” d}y 

dƣa cûng th}́t bại , lƣ̣c lƣợng phái “Nguy ễn Giác Ng ộ” (Nguyễn 

Gi{c Ng ộ đâ chết nhƣng thế lƣ̣c v ẫn còn ) cho trƣơng kh}̃u hi ệu 

“khu phi chiến” , nhƣng không giải tõa đƣợc áp lƣ̣c tƣ̀ lƣ̣c lƣợng 

qu}n Giải phóng kết hợp với lƣ̣c lƣợng đông đ ảo đồng bào tín đ ồ. 

Chỉ trong hai ng|y đầu th{ng 5, bọn c}̀m đ}̀u ỡ T ổ Đình và 

“Trung ƣơng giáo h ội” liên tục ra 5 thông báo gƣ̃i tín đ ồ v| binh 

sĩ, đặt ra nhiề u yêu sách , nhƣng đều không đƣợc cách mạng ch}́ p 

nhận. Chúng ph ải l}̀ n lƣợt hạ m ức, từ yêu sách đầu tiên là đình 

chiến ở hai tĩnh Long Xuyên , Ch}u Đốc thành l ập khu tự trị của 

đạo Hòa H ảo,... xuống yêu sách l}̀ n thứ năm là xin gi ữ trung đội 

bảo an để bảo vệ Tổ Đình. Yêu sách cuố i cùng này cûng không 

đƣợc ch}́ p nhận, chúng bu ộc phải ra Thông báo số  6 kêu gọi binh 

sĩ n ộp súng trình di ện với cách mạng , về nh| l|m ăn, tu hành , 

không tham gia chính trị .  

7 giờ ngày 3-5 qu}n Giải phóng tiến v|o Tổ Đình Hòa H ảo, tiếp 

nhận giao nộp vû khí cũa hơn 18.000 qu}n bảo an. Th{i độ đúng đắn 

của c{n bộ, chiến sî cách mạng đâ giải tõa mọi hiểu l}̀m, mọi lo sợ cũa 

đồng bào Hòa Hảo về sƣ̣ trả thù theo luận điệu t}m lý chiến cũa b ọn 

x}́u. Đồng bào tín đ ồ vui vẽ , hồ hỡi đón tiếp cán b ộ, chiến sî cách 

mạng. Nhiều ngƣời chĩ chỗ bọn phản động đã chôn giấu súng, trong 

đó có 6 h}m̀ chôn trong trụ s ở gi{o hội. Với nhiều chứng cớ rõ r|ng, 

đồng bào tố  c{o tội {c phản th}̀y, phản đạo của Trung ƣơng giáo hội 

nhiệm kỳ IV do Huỳnh Văn Nhiệm c}m̀ đầu. 
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Đồng bào Hòa H ảo vùng “Thánh địa” đƣợc gi ải phóng , nhƣng 

bọn c}̀m đ}̀u ph ản động đội lốt Hòa H ảo chƣa cam chịu tƣ̀ bõ }m 

mƣu trục lợi , đ}̀u cơ chí nh trị . Trƣớc ngày 30-4 lƣ̣c lƣợng qu}n 

Giải phóng đâ di ệt tiểu đoàn b ảo an “quyết tƣ̃” , bắt sống Trung t{ 

Quận trƣởng Chợ Mới; sau đó, Tổ Đình Hòa H ảo, Ban trị s ự 

Trung ƣơng Phật giáo Hòa H ảo và một số  chỉ huy qu}n S|i Gòn đã 

phải ký v ăn bản đầu hàng . Nhƣng lực lƣợng 10.000 t|n qu}n (gồm 

3.000 qu}n bảo an và 7.000 qu}n Sài Gòn ) trong đó có m ột số  t|n 

qu}n ở Tổ Đình Hòa H ảo lại tụ t ập về  T}y An Cổ Tự (xã Long  

Kiến) v| ở quận lỵ Ch ợ Mới, có Giang đo|n 33 (20 giang thuyề n). 

Những tên c}̀ m đầu là L ƣơng Trọng Tƣờng, Huỳnh Công Hiế u hô 

h|o “t ử thủ”, lôi kéo đồng bào làm rào ch ắn cho chúng . Trong khi 

đó ở Sa Đéc, sau khi qu}n Giải phóng làm chũ tĩnh lỵ (khoảng 7 - 8 

giờ s{ng 1-5-1975), Ban Chĩ huy tiề n phƣơng tĩnh Sa Đéc đƣợc tin 

t|n qu}n địch rút về  cố thủ T}y An C ổ Tự, huyện Chợ Mới... , liền 

tập trung toàn b ộ 3 tiểu đo|n (502A, 502B và 1 tiểu đo|n m ới 

th|nh l ập), tăng cƣờng 1 chi đội xe thiế t giáp bánh h ơi, một bộ 

phận giang thuyề n tàu chiế n đấu nhõ , ph{o 105 ly (chiêń lợi ph}̃m 

vừa thu đƣợc),... để chi viện vào việc giải phóng huyện Chợ Mới. Bọn 

t|n qu}n ở Chợ Mới dùng c ả b|n Thông thiên ng ăn chặn sức tiế n 

công v}y ép cũa các đơn vị  tỉnh Sa Đéc. C{c đơn vị này kịp th ời 

chuyển sang biện pháp chũ yêú là vận động chính trị, binh vận, tuyên 

truyêǹ phát động đồng bào tín đồ, chỉ rõ }m m ƣu cũa b ọn c}̀m đầu 

phản động đội lố t giáo s ự Hòa H ảo đang tụ t ập tàn qu}n và  chôn 

nhiêù h}̀ m vû khí hòng chố ng phá cách mạng , không để đồng bào 

yên ổn làm ăn... Qu}n Giải phóng đƣợc qu}̀n chúng đồng tình , ủng 

hộ. Không còn con đƣờng nào khác , 8 giờ ng|y 6-5-1975, bọn “quyết 

tử” và “tử thủ” đầu hàng. Ta bắt bọn c}̀m đầu, thu trên 40.000 súng, 

35 t|u chiến, 1 trực thăng, 33 xe qu}n sự... 
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Vùng đạo Hòa H ảo, một khu vƣ̣c tƣơng đối r ộng, trù phú của 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long , với đông đ ảo qu}̀n chúng tín đ ồ đâ 

đƣợc hoàn toàn gi ải phóng c ùng với sự kết thúc to|n thắng cu ộc 

chiến tranh cách mạng gi ải phóng miền Nam . Đ}y là kết qu ả của 

cuộc đ}́u tranh kiên trì , thƣ̣c hi ện chính sách đại đoàn kết , chính 

s{ch tôn gi{o của c{ch mạng , xóa bỏ m ọi định kiến , hiểu l}̀ m và 

hận thù do sƣ̣ kềm kẹp , lƣ̀a mị cũa các kẽ thù d}n t ộc tƣ̀ Pháp đến 

Mỹ, bảo đảm quyền tƣ̣ do tín ngƣơ̂ng , quyền tu hành chính đáng 

của đồng bào . 

Nhƣ vậy, qu}n d}n đồng bằng sông Cƣ̃u Long đâ kịp thời tranh 

thủ thời cơ , triệt để tận dụng nhƣ̂ng thuận lợi đâ đƣợc tạo ra tƣ̀ mặt 

trận Sài Gòn và các tĩnh Đông Nam B ộ để tƣ̣ gi ải phóng bằng lƣ̣c 

lƣợng b ản th}n , thƣ̣c hiện xu}́t sắc Nghị quyết 15 (Xu}n 1975) của 

Trung ƣơng Cục , đúng tinh th}̀n “tĩnh gi ải phóng t ỉnh, huyện giải 

phóng huyện, xã giải phóng xâ” ; với phƣơng ch}m truyền thống và 

sƣ́c mạnh t ổng hợp cũa đ ồng bằng tƣ̀ “hai ch}n chính trị - qu}n sƣ̣ 

song song”, “ba mûi giáp công - ba vùng giáp kích”. 

Chiến công đó cũa đ ồng bằng sông  Cƣ̃u Long nói lên ý thƣ́c tự 

lực tự cƣờng và s ự chu}̃n bị chu đ{o c ả thế v| l ực tại ch ỗ, sẵn 

s|ng  v| đã thực hiện nhanh, gọn, bóp chế t }m mƣu cũa các thế  lực 

hiếu chiế n, ngoan cố  muốn dựa vào đồng bằng sông Cửu Long để 

“tử thủ”, chờ sự trở lại của Mỹ hòng ph ản kích , gi|nh lại nh ững gì 

đã mất. 

5. Giải phóng các huyện đảo, quần đảo 

Tại đ ảo Phú Quốc , sau khi Tổng thống Dƣơng Văn Minh đ}̀u 

h|ng, h}ù hết qu}n Sài Gòn ở đ}y đều hoang mang, hỗn loạn, một số 

ngoan cố chống cự lại qu}n Giải phóng nhƣ hai đại đội qu}n Sài Gòn 

ở đồn Cửa Cạn . Trƣớc sức tiến công cũa l ực lƣợng vû trang huy ện, 

chúng chố ng cự nửa giờ, sau đó m ới bõ chạy . Cửa Cạn đƣợc giải 
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phóng lúc 14 giờ ng|y 30-4. Cùng thời gian này l ực lƣợng qu}n Sài 

Gòn ở thị trấn Dƣơng Đông hỗn loạn. Một số xuống tàu chạy ra nƣớc 

ngo|i, một số  l}ñ trố n vào r ừng. Thị trấ n Dƣơng Đông đƣợc giải 

phóng lúc 16 giờ ng|y 30-4. Ở căn cứ hải qu}n C}y Dừa, qu}n Sài 

Gòn lấy tàu h ải qu}n và c ƣớp thêm một số t|u của ng ƣ d}n để trốn 

chạy ra nƣớc ngoài. Trên đảo còn có trên 200 tội phạm hình s ự tho{t 

tù, ra ngoài phá phách . C{c cơ sở c{ch mạng trong quầ n chúng và 

trong hàng ngũ qu}n S|i Gòn l|m nòng cố t nổi dậy, phối hợp với lực 

lƣợng cách mạng gi ữ an ninh trật tự, bảo vệ c{c cơ sở vật ch}́t - kỹ 

thuật do qu}n Sài Gòn để lại. Lực lƣợng Giải phóng tiêń chiêḿ căn cứ 

hải qu}n, ổn định tình hình to|n đảo lúc 20 giờ ng|y 30-4. 

Côn Đảo lúc b}́y giờ về phía chính quyền Sài Gòn là tĩnh Côn 

Sơn, về phía Chính phũ cách mạng l}m thời C ộng hòa miền Nam 

Việt Nam là m ột huyện thuộc tĩnh Sóc Trăng . Năm 1975, chính 

quyền Sài Gòn còn giam tại đ}y kho ảng 7.000 tù, trong đó có 

khoảng 4.000 tù chính trị . Chúng có 1 tiểu đoàn b ảo an, một đại 

đội cảnh sát canh giƣ̂ . Tƣ̀ chiều 29-4 cố v}́n Mŷ và chúa đ ảo cùng 

vợ con l}̀ n lƣợt xuố ng tàu chạy trố n. Khi Tổng thố ng Dƣơng Văn 

Minh tuyên bố  đầu hàng thì toàn b ộ qu}n Sài Gòn ở đảo hỗn loạn , 

tìm c{ch th{o chạy . Đêm 30-4 tù chính trị n ổi dậy phá khám , bắt 

đầu từ Chuồng Cọp, Lao 7. S{ng 1-5 chính quyền cách mạng ở Côn 

Đảo đƣợc thành l ập. Ng|y 4-5 Th|nh ủy S|i Gòn - Gia Định qua 

đƣờng vô tuyến viễn thông liên lạc đƣợc với Phó Bí th ƣ Đảo ũy Côn 

Đảo Tr}ǹ Trọng T}n, b|n việc đƣa anh chị em tù vê ̀đất liêǹ. 

Để giải phóng qu}̀n đ ảo Trƣờng Sa , Bộ Tƣ lệnh Hải qu}n ch}́p 

h|nh mệnh lệnh của B ộ Tổng Tƣ lệnh điều đ ộng một bộ phận lƣ̣c 

lƣợng Trung đoàn 125 cùng nhiều đ ội đặc công cũa Khu 5 v| tỉnh 

Kh{nh Hòa , chiếm đảo đ}̀u tiên là Song Tƣ̃ T}y 5 giờ sáng 14-4; từ 

ng|y 25-4 đến 29-4 l}ǹ lƣợt chiế m các đảo Nam Yế t, Sinh Tồn, 

Trƣờng Sa và nhiêù đảo khác do qu}n Sài Gòn đóng giữ. 
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6. Nội các Dƣơng Văn Minh đƣợc trả tƣ̣ do 

Ng|y 2-5-1975, Chính phủ c{ch mạng l}m thời C ộng hòa miền 

Nam Việt Nam công bố  quyết định tr ả tự do cho nội các D ƣơng 

Văn Minh. 

Tƣớng Tr}̀n Văn Trà , Chủ tịch Ủy ban Qu}n qu ản Sài Gòn - Gia 

Định, trƣ̣c tiếp gặp T ổng thống Dƣơng Văn Minh , Phó Tổng thống 

Nguyễn Văn Huyền , Thủ tƣớng Vũ Văn M ẫu vƣ̀a thông báo quyết 

định, vƣ̀a truyền đạt chính sách cũa cách mạng: 

“Chính phũ cách mạng l}m thời C ộng hòa miền Nam Vi ệt Nam 

đâ quyết định tr ả tƣ̣ do cho các ông về với gia đình . Giờ đ}y , miền 

Nam Việt Nam đâ đƣợc hoàn toàn gi ải phóng , nƣớc Việt Nam độc 

lập và thống nh}́t . Cuộc chiến đ}́u cũa nh}n  d}n Việt Nam chống đế 

quốc Mŷ x}m lƣợc và tay sai đâ toàn thắng... 

B}y giờ đ}́t nƣớc Việt Nam đâ độc lập và thống nh}́t, không phải 

l| lúc nói chuyện ngƣời thắng kẽ thua. Đối với chúng ta , không có kẽ 

thua, ngƣời thắng mà chĩ có d}n tộc Việt Nam chúng ta thắng Mŷ... 

Mỗi ngƣời Vi ệt Nam lúc này hây thƣ̣c hi ện tốt chính sách hòa 

hợp d}n tộc cũa Chính phũ cách mạng l}m thời C ộng hòa miền Nam 

Việt Nam, đem hết sƣ́c lƣ̣c và trí tuệ của mình để góp phần x}y dƣ̣ng 

đ}́t nƣớc sau 30 năm chiến tranh tàn pha.́..”. 

Tƣớng Dƣơng Văn Minh bày tõ lòng biế t ơn đối với Chính phũ 

c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miêǹ Nam Việt Nam và nói: 

“... Tôi vô cùng c ảm kích và thƣ̣c sƣ̣ h}n hoan vì đến 60 tuổi tôi 

mới đƣợc trỡ thành công d}n cũa nƣớc độc lập, tƣ̣ do... 

Tôi nhận chƣ́c Tổng thống khi biết rô ý đồ của Mỹ đã bỏ rơi miền 

Nam Việt Nam và họ muốn dùng tôi vào thời điểm này để l|m gì. 

... Chúng tôi nh ận rô chĩ có m ột con đƣờng khi qu}n Giải 

phóng tiến v|o Dinh Đ ộc Lập, chúng tôi chấp nh ận đ}̀u hàng 

không điều ki ện. 

Xin hƣ́a với ngài và cách mạng , l| công d}n của nƣớc Vi ệt Nam 
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độc lập, tôi sê góp công sƣ́c cũa mình vào việc x}y dƣ̣ng đ}́t nƣớc...”. 

Cuộc gặp kết thúc , Chủ tịch Ủy ban Qu}n qu ản Tr}̀n Văn Trà 

một l}̀n nƣ̂a nhắc lại : Nƣớc Việt Nam đâ hoàn toàn đ ộc lập và thống 

nh}́t, mỗi ngƣời Việt Nam lúc này ph ải cùng nhau hợp lƣ̣c x}y dƣ̣ng 

đ}́t nƣớc1... 

Về hành đ ộng cũa Dƣơng Văn Minh r a tuyên bố sáng 30-4-1975 

v| công t{c binh vận, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng có ghi nhận: 

“... tuyên bố cũa Dƣơng Văn Minh và nh ật lệnh cũa Nguy ễn 

Hƣ̂u Hạnh cûng đâ có tác dụng nh}́t định làm gi ảm ý chí đề kháng 

của đại b ộ phận qu}n ngụy v|o những giờ chót của chiến tranh , 

tạo thu ận lợi đ ể đại qu}n ta tiến nhanh vào Sài Gòn . Thúc đ ẩy 

Dƣơng Văn Minh ngừng bắn thức thời, đó l| m ột thành công cũa 

công tác binh địch v ận đã ch ọn đúng đối tƣợng để t{c động vào  

đúng thời điểm. Đó l| m ột đóng góp quan tr ọng cũa mûi binh địch 

vận trong thời điểm kết thúc chiế n tranh”2. 

* 

*     * 

Cuộc Tổng tiến công và n ổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng Sài Gòn, 

___________ 

1. Hồi ký cũa Trung tƣớng Nguyễn Văn Thái, nguyên Chính ũy Sƣ đo|n 

7, Qu}n đo|n 4 trong “Cuộc hội ngộ chƣa từng có trong lịch sử”, đăng trong 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học tại H ọc viện Lục qu}n Đ| Lạt (Bộ Quôć phòng) 

nh}n kỹ niệm 30 năm ngày Gi ải phóng miền Nam. Trung tƣớng có lời bình: 

Khi nghe Thƣợng tƣớng Tr}̀ n Văn Trà nói vi ệc “thắng - thua” lúc }́ y, tôi 

th}̀m nghî mình là ng ƣời chiến thắng sao lại khô ng nói chuy ện thắng... Sau 

n|y thông qua nhiề u chũ tr ƣơng, chính s{ch cụ th ể của Đảng và Nhà n ƣớc, 

tôi mới nhận rô ch}n lý s}u s ắc cũa c}u nói đó. Còn chính ông Minh rấ t t}m 

đắc c}u này. 

2. Trích Chỉ thị số  93-CV/TW ngày 8-10-2002 của Ban Bí th ƣ Trung 

ƣơng Đảng về  Tổng kế t công tác binh địch v ận trong kháng chiế n chố ng 

Mỹ, cứu nƣớc. 
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giải phóng miề n Nam đã kết thúc cu ộc chiến tranh cách mạng chố ng Mŷ , 

cứu nƣớc kéo dài 21 năm, đồng thời cûng kế t thúc th ắng lợi cuộc kháng 

chiêń trƣờng kỳ 30 năm chôńg Pháp và chôńg My.̂ 

1. Thắng lợi vî đại đó là công lao cũa c ả nƣớc, là kết quả sƣ̣ dốc sƣ́c cũa 

cả dân tộc vào trận quyết chiến cuối cùng . Thời cơ và bƣớc đi đến thắng lợi 

đó trong nhƣ̂ng ngày đầu Xuân 1975, đâ đƣợc lƣ̣c lƣợng cách mạng dƣ̣ liệu 

và chuẩn bị cho nhiều tình huống , nhƣng kết thúc cuối cùng v ẫn là một bất 

ngờ đối với cả ngƣời chiến thắng và kẽ thua trận, bất ngờ đối với cả thế giới. 

Vì không ai có th ể hình dung một cuộc chiến tranh lâu dài nhiều chục năm , 

vô vùng ác li ệt mà lại có m ột kết thúc nhanh g ọn, trọn vẹn , nguyên vẹn ... 

nhƣ nó đâ diễn ra trong thƣ̣c tê.́ 

2. “Cuộc Tổng tiến công và n ổi dậy mùa Xuân năm 1975 đâ th ể 

hiện ở trình đ ộ cao, phƣơng châm tích cƣ̣c chũ đ ộng và cơ đ ộng linh hoạt 

của B ộ Chính trị và Quân ủy Trung ƣơng . Bộ thống soái tối cao đƣ́ng 

đầu l à Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn đã quyết định đúng đắn kế hoạch cơ 

bản và kế hoạch thời cơ ... với tinh thần táo bạo quyết thắng” 1
 đâ huy 

động đƣợc sƣ́c mạnh cũa toàn dân t ộc, thể hiện thiên tài sáng suốt , nhạy 

bén, ứng phó th ật tài tình với di ễn tiến cũa tình hình , một diễn tiến với 

vận tố c “một ngày b ằng hai mƣơi năm”. Sức mạnh t ổng hợp cũa l ực 

lƣợng cả nƣớc và sức mạnh thời đại, có sự chỉ đạo của Đảng, của tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh , “thần kỳ” ở chỗ lúc thì vận dụng rất hiệu quả phƣơng châm 

“đẩy lui địch từng bƣớc, giành thắng lợi từng phần”, lúc thì ch ớp thời cơ, 

“thần tốc” giành thắng lợi hoàn toàn trong th ời gian ngắn nhất. Sức mạnh 

tổng hợp lực lƣợng cả nƣớc và s ức mạnh th ời đại, cùng v ới sự sáng tạo 

trong tƣ duy và hành động cũa l ực lƣợng cách mạng , tất cả làm nên m ột 

lực tiế n công không gì ng ăn nổi; đặc biệt, hàm ch ứa một tố  chất đầy khí 

phách và b ản lînh , không chĩ ở ngƣời lânh đạo, chỉ huy , mà ở hàng tri ệu 

___________ 

1. Lê Duẫn - một nhà lânh đạo lỗi lạc, một tƣ duy sáng tạo lớn cũa cách mạng 

Việt Nam (Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002, tr.39. 
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con ngƣời đƣ́ng ở mọi vị trí trong cu ộc chiế n đấu, - một cuộc chiế n đấu 

vừa cực kỳ gian kh ổ, quyết liệt về  tính chấ t, lại vừa cực kỳ phong phú và 

phức tạp về hình thái diễn biến. 

3. Nét độc đáo của cuộc “Đại thắng mùa Xuân 1975” còn là đƣờng lôí 

“hai chân (chính trị, vũ trang), ba mûi (chính trị, quân sự, binh vận), giáp 

công trên ba vùng chiế n lƣợc (rừng núi, nông thôn đồng bằng, đô thị)” và 

trên mặt trận ngoại giao , vận động nhân dân , báo chí thế  giới ũng h ộ Việt 

Nam. Đó là đƣờng lôí xuất phát từ thực tiễn cách mạng ở Việt Nam, ở miêǹ 

Nam, hoàn thành ở Nam Bộ, từ cuộc kháng chiế n chố ng xâm lƣợc Pháp 

trƣớc đây, đƣợc bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao từ sau cuộc Đồng khởi lịch 

sử năm 1960. Cho đến trận quyêt́ chiêń cuối cùng thì đƣờng lôí đó đã nhuần 

nhuyễn đến mức trở thành “Nghệ thuật”, một nghệ thuật tuyệt vời, khiêń 

cả thê ́giới kinh ngạc. 

4. Đƣờng lối cách mạng miền Nam trong nhƣ̂ng ngày tháng quyết định 

cuộc chiến tranh không ph ải chĩ là chƣ̂ nghîa trên văn b ản, mà ở chính sức 

mạnh bằng hành đ ộng cũa các lƣ̣c lƣợng cách mạng hợp thành dƣới ánh 

sáng của nghị quyết Đảng: 

- Trƣớc hết đ ó là sức mạnh của các quân binh chủng cách mạng c ả 

nƣớc , hình thành các quân đoàn vây ép địch , tƣ̀ anh b ộ đội chũ lƣ̣c đến 

ngƣời dân quân du kích , đặc công , biệt động thành , đâ đ ảm nhiệm vai 

trò  “quyết định trƣ̣c tiếp” , đập tan cánh cửa thép b ảo vệ hang ổ cuối 

cùng của đối phƣơng , tiến quân tƣ̀ Bình Giâ - Ba Gia, rồi Phƣớc Long - 

Buôn Ma Thuột, rồi Xuân Lộc - Biên Hòa, vào đến tận Dinh Độc Lập. Nét 

đăc̣ sắc cũa “quả đấm” vû trang không chĩ ở chỗ “nghiêǹ nát” đối phƣơng, 

mà chính ở chỗ tạo thế cho lực lƣợng chính trị nổi dậy từ trong ruột cũa kẽ 

địch ở cả ba vùng chiến lƣợc, một thế hợp đồng tiến công lợi hại cũa chiế n 

tranh nhân dân mà cho đến cả loại bom hủy di ệt hàng loạt cũa Mỹ cũng 

không ngăn chặn nổi. 

- Đó là sƣ́c mạnh cũa đ ội quân chính trị mạnh mê và mƣu trí , tƣ̀ nông 

thôn đến thành thị , tƣ̀ Trị Thiên , Tây Nguyên đến đ ồng bằng sông Cƣ̃u 

Long, đâ làm kẽ thù điên đ ảo không biết đƣờng chống đơ̂ . Đó là sức mạnh 
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của hàng tri ệu dân công hõa tuyến mỡ đƣờng cho đại quân tiến vào Sài 

Gòn. Đó là sƣ́c mạnh chính trị cũa khẫu hiệu đấu tranh dân sinh “đòi quyền 

sống”, “đòi dân chũ và công lý” , vì “Hòa hợp dân t ộc”, đâ quy tụ v ào trận 

chiến hầu hết các giai tầng xâ h ội. “Hòa hợp dân t ộc” lúc này không chĩ là 

khẫu hiệu mà thƣ̣c sƣ̣ đâ thành sƣ́c mạnh cô lập cao độ tập đoàn quân phiệt 

ngoan cô ́chống cách mạng. 

- Đó là hàng chục vạn quần chúng , cờ đõ trong tay, đƣ́ng lên tƣ̀ n ội ô 

Sài Gòn và các vùng nông thôn thành thị toàn miề n Nam với khẫu hiệu 

“tĩnh giải phóng tĩnh , huyện giải phóng huy ện, xã giải phóng xâ” , không 

đợi đại quân ; áp đảo kẽ địch, thúc đẩy sự tan râ hàng lo ạt binh lính địch, 

giành chính quyề n cơ sở ngay khi lực lƣợng vû trang ch ƣa kịp tiế n vào 

chiêḿ lînh , bảo vệ cơ sở vật chấ t cũa các trung tâm đô thị , bảo đảm điện 

nƣớc không gián đoạn... 

Hiếm có một thế trận đấu tranh với m ột đội quân chính trị “mềm dẽo” 

mà dũng mãnh , tiến công địch với khí phách và b ản lînh tuy ệt vời nhƣ ỡ 

Nam Bộ vào những ngày quyết định này. 

- Đó là sƣ́c mạnh tinh thần đoàn kết chiến đấu , khắc phục m ọi hiểm 

nguy, không lùi bƣớc trƣớc nhƣ̂ng âm mƣu , hành động dâ man cũa kẽ thù , 

sƣ̣ hy sinh cao c ả của những ngƣời yêu nƣớc , đảng viên cộng sản trên các 

chiến trƣờng , trên các lînh vƣ̣c đấu tranh , kể cả ở các nhà tù , gắn bó với 

Đảng, với nhân dân , trọn lòng ti n ỡ Chũ tịch H ồ Chí Minh , tiếp tục khí 

phách của các tiên liệt cách mạng. 

Việc tƣớng Dƣơng Văn Minh và N ội các cũa ông ra tuyên bố chiều 

29-4-1975 chấp nhận các điều kiện do Chính phũ cách mạng lâm th ời Cộng 

hòa miề n Nam Việt Nam đặt ra trong tuyên bố  ngày 26-4-1975 để chấm 

dứt chiế n tranh, trên thực tế  là “chấ p nhận đầu hàng không điều kiện”, 

đƣợc những ngƣời cùng chí h ƣớng trong lực lƣợng thứ ba hế t lòng ũng 

hộ và h ợp lòng dân . Hành động đó đã gó p phầ n vô hiệu hóa l ực lƣợng 

quân đội Sài Gòn , tránh đƣợc đổ nát, gây thêm tang tóc vào gi ờ phút quyết 

định. Đó là thành qu ả của quá trình v ận động từ nhiều phía , trƣớc hết và 

chủ yế u do sức mạnh cũa chính nghîa cách mạn g, truyền thống đoàn kế t 
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yêu nƣớc trong “con Lạc cháu H ồng” ở những mức độ khác nhau đã thức 

thời trỗi dậy. 

“Đại thắng mùa Xuân 1975” là sƣ́c mạnh cũa “truyền thống yêu 

nƣớc Việt Nam” đƣợc b ồi dƣơ̂ng và nâng cao trong thời đại H ồ Chí Minh, 

là s ức mạnh cũa truyề n thố ng thũy chung đoàn kế t quố c tế , dẫn đến kế t 

thúc một cách th ật diệu kỳ, trọn vẹn m ột cuộc chiến tranh ác li ệt nhất lịch 

sử Việt Nam. 

Nhƣ lời Thƣợng tƣớng Trần Văn Trà tuyên bố vào ngày 2-5-1975 tại 

“Dinh Độc Lập”: “Đối với chúng ta , không có kẽ thua , ngƣời thắng mà chĩ 

có dân tộc Việt Nam chúng ta thắng Mŷ”1. 
 
 

___________ 

1. Tr}̀n Bạch Đằng (Chủ biên): Chung một bóng cờ, Sđd, tr. 814. 
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Ngày 18-12-1974, Bí thƣ thứ nhất Lê Duẩn và Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng 

họp quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 
Nguồn: Lê Duẩn - Một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tƣ duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam 

(Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002. 
 

 
 

Ban Chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên: Thƣợng tƣớng Trên Văn Trà, Lê Đức Thọ,  

Đại tƣớng Văn Tiến Dũng, Phạm Hùng... (từ trái sang) tại Sở Chỉ huy 

Chiến dịch Tây Nguyên, tháng 2-1975 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 
 

Sở Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh ở Căm Xe - Bến Cát, tháng 4-1975 
hàng ngồi từ trái sang: Đại tƣớng Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng. 

Hàng đứng từ trái sang, thứ hai: Trần Văn Trà 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 

 

Quân Sài Gòn tháo chạy khỏi Tây Nguyên bằng trực thăng (tháng 3-1975) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Quân về đồng bằng, tƣ đƣờng Hồ Chí Minh, tháng 2-1975 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 
 
 

 
 

 

Đội nữ pháo binh Cà Mau trong những ngày chuẩn bị giải phóng (ngày 14-4-1975) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Sáng 30-4-1975, lực lƣợng chính trị và vũ trang chiếm sân bay Trà Vinh 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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Bộ đội ta chiếm căn cứ Đồng Tâm, Tiền Giang 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang: Tuyên huấn Khu 8 

Trung Nam Bộ (1959-1975), th{ng 6-2003, t.1. 

 
 

Quân Giải phóng chiếm xe tăng địch trên Lộ 4 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mít tinh mừng giải phóng Cai Lậy - Mỹ Tho 

Nguồn: Ban Tuyên gi{o Tỉnh ủy Tiền Giang: Tuyên huấn Khu 8 

Trung Nam Bộ (1959-1975), th{ng 6-2003, t.1. 

 

Thiếu tá Sài Gòn Lê Quang Ninh (áo xắn tay) - cánh Binh vận, họp với bộ đội  
xã An Tịnh - Trảng Bàng chuẩn bị kế hoạch rã ngũ quân đội Sài Gòn tại căn cứ 

Sƣ đoàn 25 Bộ binh đóng tại Củ Chi, ngày 28-4-1975 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 

 

Biệt động và đặc công Sài Gòn tấn công đài rađa Phú Lâm, ngày 28-4-1975 
Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Quân Giải phóng cắm cờ tại Bộ Tƣ lệnh quân Sài Gòn ở thị xã Phƣớc Long (năm 1975) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 
 

 

Quân Giải phóng đánh chiếm Sở Chỉ huy Sƣ đoàn 25 Sài Gòn,  

căn cứ Đồng Dù - Củ Chi, ngày 29-4-1975 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
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“Niềm vui giải phóng”. Nữ chiến sĩ du kích Kim Yến (Củ Chi - Gia Định năm 1975) 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Tiến về giải phóng thành phố Cần Thơ (ngày 30-4-1975) 

Nguồn: Ban Chỉ đạo v| Ban Biên tập truyền thống T}y Nam Bộ: 

Tây Nam bộ 30 năm kháng chiến (1945-1975), Sđd, tr. 672-673. 

 

Trực thăng chở ngƣời di tản trên nóc Đại sứ quán Mỹ, cuối tháng 4-1975 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 
 
 

 

Cuối đƣờng hầm 

Nguồn: America’s Longest War, The Unites Stated and Vietnam, 1950-1975, George C.Herring,  

Nxb. Mc Graw, fourth edition. 
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Chiếm giữ Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh (x), Tổng thống chính quyền Sài Gòn đọc lời đầu hàng tại 
Đài Phát thanh Sài Gòn (ngày 30-4-1975) 

Ảnh Kỳ Nh}n. Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh. 

 

Nội các Dƣơng Văn Minh đầu hàng ngày 30-4-1975 
Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Th|nh phố Hồ Chí Minh: 

Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, t.1 (1930-1975), 
Nxb. Tổng hợp Th|nh phố Hồ Chí Minh.
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Lễ mừng chiến thắng tổ chức tại Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất) 

Nguồn: Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 1, 

Nxb. Tổng hợp Th|nh phố Hồ Chí Minh, tr. 210. 
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KẾT LUẬN 

Phần Nam Bộ kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

 

1. Cuộc kháng chiến 9 năm chống thƣ̣c d}n Pháp x}m lƣợc với 

chiến thắng lịch sƣ̃ Đi ện Biên Phũ đâ bu ộc Pháp ph ải ký Hi ệp định 

Genève 1954 đình chĩ chiến sƣ̣ , công nhận độc lập, thống nh}́t , chủ 

quyền và toàn vẹn lânh th ổ của Việt Nam. Đó là một bƣớc ngoặt lớn 

trên con đƣờng cách mạng cũa Vi ệt Nam nhằm gi ải phóng và thống 

nh}́t Tổ quốc. Sau Hiệp định Genève 1954, nh}n d}n Nam Bộ cùng 

nh}n d}n miền Nam bu ộc phải tiếp tục đ}́u tranh chống }m mƣu 

của đế quốc Mỹ dựng lên chính quyền Ngô Đình Di ệm làm công cụ 

ph{ hoại Hiệp định Genève 1954, th|nh quả của gần một thế kỹ đ}́u 

tranh chống chế đ ộ thƣ̣c d}n phong kiến và trƣ̣ c tiếp là cu ộc kháng 

chiến chống thƣ̣c d}n Pháp trỡ lại x}m lƣợc Vi ệt Nam l}̀n thƣ́ hai 

(1945-1954). 

Tƣ̀ năm 1940, vùng đất béo bở Vi ệt Nam và khu vƣ̣c Đông 

Dƣơng đâ l ọt vào t}̀m ngắm cũa Mŷ 1; t|i li ệu L}̀u Năm Góc bị 

phanh phui năm 1971 khẵng định chũ trƣơng x}m lƣợc Vi ệt Nam , 

Đông Dƣơng là nh}́t quán trong chính sách cũa Mŷ . Hiệp định 

Genève công nh ận độc lập, chủ quyề n, thống nh}́ t và toàn vẹn lãnh 

___________ 

1. Theo: Nƣớc Mŷ và Đông Dƣơng từ Roosevelt đến Nixon của nh| s ử 

học ngƣời Mŷ Peter A . Poole (The Us and Indochina from F. D. Roosevelt 

to Nixon), George Washington University, Washington D.C, Nxb. The 

Drydon Press, 1973 - Bản dịch cũa Vû Bích H ợp, Nxb. Thông tin lý lu ận, 

H| Nội, 1983. 
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thổ của Vi ệt Nam , Campuchia, L|o, không ngăn chặn đƣợc tham 

vọng đó của Mỹ. Do đó nh}n d}n Nam Bộ, nh}n d}n miêǹ Nam phải 

tiêṕ tục đấu tranh với kẽ thù m ới là Mŷ trong điêù kiện cả nƣớc vừa 

ra khõi m ột cuộc chiến tranh kéo dài v ƣợt qua những thử th{ch cực 

kỳ nghiêm tr ọng. Đế quốc Mŷ tr ở th|nh kẻ thù chính , trực tiếp cũa 

nh}n d}n Việt Nam, đƣńg đầu phe đế quốc tƣ bản với tiềm lực qu}n 

sự, kinh tê,́ khoa học kŷ thuật g}́p trăm ngàn l}ǹ nƣớc Việt Nam. Chủ 

nghĩa th ực d}n mới Mŷ th ực hiện ở Nam Việt Nam về  bản ch}́ t 

không khác gì chũ nghîa th ực d}n cû . Bằng sự gi{m s{t v| chỉ huy 

của đội ngû cố  v}ń, viện trợ hơn 1 tỷ đôla trong 5 năm đầu (1955-

1960), chủ yếu cho qu}n sự, Mỹ dựng lên ở miêǹ Nam một bộ m{y 

chính quyền có bề  thê,́ một qu}n đội chính quy , ra sức thực thi một 

hệ thống chính sách kinh tế , chính trị, xã hội, văn hóa... lừa mị d ƣới 

chiêu bài “quốc gia d}n tộc”. 

M}́y năm đ}̀u sau 1954, chúng có tạo đƣợc m ột bộ mặt hào 

nho{ng của thị trƣờng tr|n ngập hàng hóa, ph}̀n lớn là hàng nhập từ 

Mỹ, t{c động vào kinh tế  miêǹ Nam ph}̀n nào có g}y ảo tƣởng trong 

một bộ phận nh}n d}n về chủ nghĩa thực d}n mới, nh}t́ là trong t}̀ng 

lớp những ngƣời đƣợc hƣởng đặc quyền đăc̣ lợi nằm trong bộ m{y 

chính quyền, qu}n đội, giới thƣơng gia, th}ù khoán... 

Đồng thời với vi ệc thƣ̣c thi kế hoạch bốn bƣớc 1
 gọi là “đ ả 

thƣ̣c”, “bài phong” , x}y dƣ̣ng “đ ệ nh}́t c ộng hòa” , đuổi Pháp , phế 

tru}́t B ảo Đại , chính quyền Di ệm - Nhu điên cuồng tiến hành tố 

cộng diệt cộng, t|n s{t khốc li ệt ngƣời kháng chiến cû , ngƣời yêu 

nƣớc và b}́t cƣ́ ai chống lại chúng . Tội ác “trời không dung đ}́t 

___________ 

1. The Pentagon Papers (T|i liệu L}̀u Năm Góc), ấn bản cũa Thƣợng nghị 

sĩ Gravel , Nxb. Beacon Press, Boston, 1971, t.I, tr. 204, cho biế t: “Văn kiện 

NSC số 5429/2 ng|y 20-8-1954 của Hội đồng An ninh quố c gia đã vạch ra kế  

hoạch 4 bƣớc đến từng chi tiế t cho Ngô Đình Di ệm ngay từ th{ng 8 năm 

1954, tức sau khi ký Hiệp định Genève đúng 30 ng|y”. 
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không tha” đã bóc trầ n thực ch}́ t cũa chũ nghîa th ực d}n mới Mŷ 

đƣợc thi thố  ở miền Nam Việt Nam. 

Đảng đâ đánh giá r}́t đúng , r}́t sớm b ản ch}́t cũa chính quyền 

S|i Gòn “ ... không phải chĩ là chính quyền cũa đế quốc phong kiến 

bại tr ận để lại, nó l| m ột chính quyền thƣ̣c d}n ki ểu mới cũa m ột 

đế quốc x}m lƣợc đƣơng muố n g}y chiế n tranh , l| đế quốc Mŷ” 1. 

Sƣ̣ c}u kết giƣ̂a đế quốc Mŷ và phong kiến hiếu chiến phục thù 

Ngô Đình Di ệm đâ s ản sinh ra một chế đ ộ độc tài phát xít tàn ác 

th}m độc2. 

C{ch mạng miền Nam đã tr ải qua nhƣ̂ng năm cƣ̣c kỳ khó khăn 

(nh}́t là tƣ̀ năm 1956 đến năm 1959), nh}n d}n bị dìm trong biển máu, 

c{n bộ nòng cốt bị giết hại , tù đ|y, cơ sỡ cách mạng bị t ổn th}́t nặng 

nê,̀ phong trào cách mạng tƣỡng chƣ̀ng không còn sƣ́c gƣợng d ậy, 

nh}n d}n miền Nam đâ anh dûng , b}́t khu}́t, mƣu trí vùng lên, bằng 

chính sức của mình v| có sự lãnh đạo , l|m nòng cốt của c{n bộ, đảng 

viên sống chết bám trụ tạo cơ sỡ trong lòng d}n. 

2. “Đề cƣơng cách mạng miền Nam” cũa Bí thƣ Xƣ́  ủy Lê Duẩn 

đƣợc hoàn thành vào cuối năm 1956, rút ra từ lý lu ận và thƣ̣c ti ễn 

C{ch mạng Th{ng T{m 1945, 9 năm kháng chiến , v| thực tê ́ của 

Nam Bộ. 

Ý nghĩa lịch sử của “Đề cƣơng c{ch mạng miền Nam” l| đã góp 

ph}̀n chu}̃n bị  cơ sỡ lý lu ận chính trị và thƣ̣c ti ễn cho Nghị quyết 

Hội nghị Ban Ch}́p hành Trung ƣơng l}̀n thƣ́ 15, đƣợc khẵng định 

v| b ổ sung qua Nghị quyết Đại h ội đại bi ểu toàn quốc l}̀n thƣ́ III 

của Đảng (1960). 

Đánh giá sƣ̣ lânh đạo , chỉ đạo cũa Trung ƣơng thời kỳ này , Bộ 

Chính trị đã nh ận khuyế t điểm: “ta có sai l}̀ m trong chĩ đạo chiế n 

lƣợc, chậm chĩ đạo chuy ển hƣớng đấu tranh , chỉ nhấ n đấu tranh  

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.17, tr. 787. 

2. Xem: Sđd, tr. 788. 
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chính trị khi địch đã dùng bạo lực phản cách mạng thẳng tay giết hại 

c{n bộ, nh}n d}n”1. 

Nhƣ̂ng cu ộc đ}́u tranh chính trị kết hợp vû trang đƣợc tiến 

h|nh thắng lợi ở nông thôn Nam B ộ v| một số nơi ỡ Trung B ộ v|o 

nhƣ̂ng năm 1958, 1959 l| thực tiễn có sƣ́c thuyết phục . C{ch mạng ở  

miền Nam bùng ph{t b ƣớc đầu nhƣ tức nƣớc vỡ bờ, trở th|nh cuộc 

Đồng khởi rộng khắp Nam Bộ năm 1960 từ sau Nghị quyế t Trung 

ƣơng 15. C{ch mạng miề n Nam chứng minh rằng, trong điều kiện 

không có chiến tranh thế giới, hơn nữa c}̀n phải bảo vệ hòa bình thế  

giới, c{ch mạng vẫn có thể nổ ra và thắng lợi... “Bảo vệ hòa bình thế  

giới và đẩy mạnh cách mạng các n ƣớc tiế n lên . Hai mục tiêu này 

(không đối lập nhau nhƣ nhiều ngƣời lập luận), m| có quan h ệ hữu 

cơ với nhau, l|m tiề n đề cho nhau và hoàn toàn có th ể thực hiện 

đƣợc một khi những ngƣời cộng sản nắm vững thế  chiêń lƣợc tiến 

công...”2. Đó l| một kết luận r}́t đúng của Bí th ƣ thứ nh}́t Ban Ch}́ p 

h|nh Trung ƣơng Đảng Lê Du}̃ n. Thực tiễn đấu tranh cách mạng 

của Nam B ộ khởi đầu từ dƣới ánh sáng cũa “ Đề cƣơng cách mạng 

miền Nam”, trên thực tế  góp phầ n r}́ t lớn vào n ội dung đƣờng lố i 

c{ch mạng chung , v| chính đƣờng lố i cách mạng đúng đã c ởi trói 

cho lực lƣợng c{ch mạng, ph{t huy đầy đủ sức mạnh tiến công tiềm 

ẩn trong nh}n d}n , l|m nên những sự kiện lịch s ử suốt chiều dài 21 

năm chống Mŷ, cứu nƣớc. 

Nghị quyết Trung ƣơng 15 l| kết qu ả của sự ph}n tích đ{nh 

gi{ đúng tình hình ta , địch, l| sự đúc kết v| n}ng cao trình đ ộ lý 

luận cách mạng tƣ̀ thƣ̣c ti ễn đ}́u tranh kiên cƣờng , s{ng tạo của 

___________ 

1. Bộ Chính trị Ban Chấ p hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam 

“Kết luận về  tổng kế t cuộc kháng chiế n chố ng Mŷ và m ột số  v}́n đề lịch 

sử Đảng thời kỳ 1954-1975 (25-5-1994). (Lịch s ử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

t.II, tr. 104). 

2. Lê Du}̃n: Dƣới lá c ờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã 

hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, H| Nội, 1970, tr. 45. 
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nh}n d}n miề n Nam, biểu thị tinh th}̀ n độc lập tự chủ trong hoạch 

định đƣờng lối cách mạng , có sử dụng cơ sở ph{p lý  của Hiệp định 

Genève, đƣợc sự nh}́t trí cao trong Đảng, có tính đến mố i quan hệ 

hữu cơ giữa nhiệm vụ cách mạng ở hai miền Nam, Bắc và tranh thũ 

đƣợc sự đồng tình ũng h ộ không thể thiếu cũa phong trào cách 

mạng thế  giới, đặc biệt cũa Liên Xô , Trung Quốc và các n ƣớc xâ hội 

chủ nghĩa kh{c . 

Đƣờng lối chiến lƣợc đƣợc x{c định dứt kho{t trong Đại h ội l}̀n 

thƣ́ III cũa Đ ảng năm 1960 đâ chĩ rô hai nhi ệm vụ chiến lƣợc : miền 

Bắc tiến lên x}y dƣ̣ng chũ ng hĩa xã h ội làm ch ỗ dƣ̣a vƣ̂ng chắc cho 

c{ch mạng miền Nam ; miền Nam tiếp tục cu ộc cách mạng d}n t ộc 

d}n chũ nh}n d}n tiến tới thống nh}́t nƣớc nhà ; hai nhiệm vụ có 

quan hệ mật thiết với nhau đ ể thƣ̣c hiện mục tiêu chung cũa cách 

mạng Việt Nam. Đƣờng lối đó vừa chỉ ra phƣơng hƣớng l}u d|i của 

c{ch mạng, vƣ̀a là kim chĩ nam cho Nam Bộ vƣơn lên để đối phó hiệu 

quả với các loại chiến lƣợc chiến tranh cũa Mŷ chống lại nh}n d}n 

Việt Nam. 

Để định ra đƣờng lối ch iến lƣợc , điều quan tr ọng phải đánh giá 

đúng tình hình và xu thế phát tri ển cũa nó . Đƣơng nhiên việc ph}n 

tích, đánh giá đúng tình hình và xu thế phát tri ển không hề dễ 

d|ng, nh}́t là trong thế  c{ch mạng ph ải đƣơng đầu trực tiếp với tên 

đế quốc đầu sõ , tiến hành m ột cuộc chiế n hũy di ệt khố c liệt. Năm 

1965 giữa lúc qu}n vi ễn chinh Mŷ ồ ạt đổ v|o miền Nam, leo thang 

trong chiế n tranh phá hoại miề n Bắc, khi cả nƣớc bắt đầu đối phó 

với chiến lƣợc chiến tranh cục bộ của Mỹ, Đảng đã chỉ ra ba ch ỗ yếu 

cơ bản cũa Mŷ: 

Một là , chiến lƣợc toàn c}̀u mƣu đ ồ b{ chủ của Mỹ sau Chiến 

tranh thế giới thƣ́ hai đang chịu sƣ́c tiến công cũa ba trào lƣu cách 

mạng trên thế giới, phải chuyển đổi nhiều l}̀n, tƣ̀ chiến lƣợc “tr}́n {p 

ồ ạt” (thời Eisenhower) sang chiến lƣợc “phản ứng linh hoạt” (thời 

Kennedy)... tức đã bị động, suy yếu vê ̀chiêń lƣợc. 
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Hai là, trong x}m lƣợc Vi ệt Nam, Mỹ đã phải thay đổi nhiều l}ǹ 

chiêń lƣợc chiêń tranh, tức đã thú nhận thê ́thua cũa chiến lƣợc chiêń 

tranh trƣớc đó. 

Ba là , chủ nghĩa thực d}n mới Mỹ , tuy hiểm độc nhƣng thƣ̣c tế 

Mỹ lại ph ải “lệ thuộc” vào chính con bài bù nhìn do Mŷ d ựng lên, 

một chê ́độ không có cơ sở xã hội trong nh}n d}n, tức Mŷ phải “cùng 

chêt́ chìm” v ới nó vì ch ỗ nhƣợc chí tử vê ̀chính trị của nó m| không 

có c{ch n|o khắc phục1. 

Ở Nam B ộ, Đại h ội dûng sî di ệt Mỹ th{ng 2-1966 của đặc khu 

S|i Gòn - Gia Định đâ sớm đú c kết “ 10 khả năng đánh đƣợc Mŷ” ; 

qu}n khu 8 với kinh nghi ệm vành đai di ệt Mŷ ỡ Rạch Kiến (Long 

An), Bình Đức (Tiền Giang ), qu}n khu 9 ph{ có hi ệu quả kế hoạch 

Mỹ y ểm trợ qu}n Sài Gòn “gom tát” d}n trong g ọng kềm “bình 

định” ỡ miề n T}y (đi đôi với g ọng kềm “tìm và di ệt” cũa qu}n 

viễn chinh Mŷ ỡ miền Đông , T}y Nguyên...); trận đ}̀u tiên di ệt gọn 

đơn vị đại đ ội lính thũy đánh b ộ Mỹ ở Núi Th|nh (Quảng Nam ) 

ng|y 26-5-1965, trận Pl}yme -Ia Đrăng (T}y Nguyên ) tƣ̀ ngày 19-10 

đến 26-11-1965, diệt 2 tiểu đo|n kỵ binh bay Mỹ ... nhƣ vậy chiế n 

trƣờng Nam Bộ, khu 5, T}y Nguyên đã góp phầ n quan trọng chĩ ra 

chỗ yếu cũa Mŷ ngay khi qu}n vi ễn chinh Mŷ m ới đặt ch}n đến 

Nam Việt Nam. 

Sƣ̣ ph}n tích và đánh giá đ úng đắn tình hình ta , địch và xu thế 

ph{t triển cũa so sánh lƣ̣c lƣợng bi ểu thị sƣ̣ s}u sát thƣ̣c ti ễn, sự tỉnh 

t{o, khoa học và b ản lînh cũa Đảng trên tƣ tƣởng chiế n lƣợc tiế n 

công, đã l| c ơ sở cho quyết t}m đ{nh Mỹ của nh}n d}n, l| nền tảng 

của đƣờng lố i chiến lƣợc đã chỉ đạo cuộc kháng chiế n ở Nam Bộ, ở 

miêǹ Nam suố t nhiều năm sau, cho đến cuộc quyết chiến cuối cùng 

năm 1975. 

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.26, tr. 569-575. 
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3. Đƣờng lối chiến lƣợc chỉ ra phƣơng hƣớng , mục tiêu của c{ch 

mạng, v| phƣơng pháp cách mạng là nh}n tố  bảo đảm thắng lợi cũa 

đƣờng lối chiêń lƣợc. 

Trong kháng chiến chống Mŷ , vƣợt qua giai đoạn hi ểm nghèo 

nhƣ̂ng năm 1956-1958, với tƣ tƣỡng chiến lƣợc tiến công , nh}n d}n 

Nam Bộ đâ tƣ̀ Đ ồng khỡi chuyển lên chiến tranh cách mạng góp 

ph}̀n l}̀n lƣợt đánh bại các chiến lƣợc chiến tranh khác nhau cũa Mŷ . 

Phƣơng pháp cách mạng với vô vàn cách đánh sáng tạo , độc đáo, nỡ 

rộ trên chiến trƣờng Nam Bộ, có những c{ch cũng đƣợc  nh}n ra trên 

nhiều chiến trƣờng khác . Trong chiến tranh nh}n d}n , phƣơng pháp 

c{ch mạng phong phú l| xuất ph{t từ quần chúng gi{c ng ộ c{ch 

mạng, đó là nhƣ̂ng con ngƣời Việt Nam ỡ Nam Bộ đã kinh qua kh{ng 

chiêń chống Pháp và ngà y càng tr ƣởng thành trong quá trình kháng 

chiêń chống Mŷ. 

Đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang l| m ột sáng tạo tƣ̀ sƣ̣ bƣ́c 

xúc sống còn của nh}n d}n chống lại chính s{ch tố c ộng, diệt cộng 

của Mỹ v| chế đ ộ Ngô Đình Di ệm. Phƣơng pháp đ}́u tranh chính 

trị - vũ trang manh nha t ừ khi có Hi ệp định s ơ bộ 6-3-1946 trong 

kh{ng chiế n chố ng Pháp ở Nam Bộ, đã ph{t tri ển đầy đủ, to|n 

diện trong đấu tranh chố ng Mŷ “không ph ải chĩ là khoa h ọc mà 

còn l| ngh ệ thuật”, “là quy lu ật cơ bản cũa ph ƣơng pháp cách 

mạng miề n Nam”1. 

Đánh với kẽ địch mạnh thƣ̣c hi ện chiến thu ật đánh nhanh 

thắng nhanh , c{ch mạng luôn x{c định phƣơng ch}m chiến lƣợc 

đánh l}u dài , “đ}̃y lùi địch tƣ̀ng bƣớc , gi|nh thắng  lợi tƣ̀ng ph}̀n , 

tiến lên giành thắng lợi toàn cục” , biết kềm ch}n địch ỡ chiến 

trƣờng miền Nam và thắng địch trên chiến trƣờng miền Nam . 

Đƣơng nhiên , trong quá trình th ực hiện phƣơng ch}m đ{nh l}u  

___________ 

1. Xem: Lê Du}̃n: Dƣới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa 

xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Sđd, tr. 41-68. 
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d|i, qu}n d}n Nam Bộ, qu}n d}n miền Nam đã biết tận dụng đúng 

mức thế v| lực, biết nắm thời cơ (tức những điều kiện chính trị , 

kinh tế , xã h ội chín mu ồi cho đột biế n), triệt để khai thác m}u 

thuẫn trong nội bộ địch để từ thế m| nh}n lực lên g}́p bội, v| từ sự 

phối hợp nhu}̀ n nhuyễn, biện chứng thế v| lực tạo ra m ột thế  trận 

chiến tranh nh}n d}n , th}̀n tố c tranh thũ th ời cơ gi{ng cho địch 

những đòn quyế t định gi|nh th ắng lợi lớn trong thời gian tƣơng 

đối ngắn, tạo nên nh ững bƣớc ngoặt cũa cu ộc chiến tranh , tiến lên 

gi|nh thắng lợi hoàn toàn . 

Giƣ̂ thế hợp pháp, phối hợp ba thế (hợp pháp, b{n hợp ph{p, b}́t 

hợp pháp) l| kết quả gi|nh đƣợc qua đấu tranh c{ch mạng của quần 

chúng, khoét s}u v|o chỗ yếu cơ bản về chính trị cũa chũ nghîa thƣ̣c 

d}n mới Mŷ, tạo điều kiện cho sƣ̣ phối hợp tiến công địch bằng chính 

trị, vũ trang , binh vận trên cả ba vùng chiến lƣợc , tạo thế “không 

ph}n tuyến chia vùng”, trói tay địch, hạn chế chúng phản kích. Nh}n 

d}n Nam Bộ vƣ̀a có sƣ́c tiến công địch ngay ỡ vùng đô thị , tại “thủ 

đô Sài Gòn” sào huyệt cũa chúng, nơi tập trung cơ quan đ}̀u nâo, vƣ̀a 

ph{t triển đ}́u tranh giành quyền làm chũ ỡ nông thôn đ ồng bằng , 

nh}́t là ỡ miền Trung, miền T}y Nam B ộ quyết liệt giành đ}́t , gi|nh 

d}n là nét độc đáo khác cũa chiến tranh nh}n d}n. Phối hợp tiến công 

địch trên cả hai vùng chiến lƣợc đô thị - nông thôn là một thế trận r}́t 

lợi hại trên địa bàn Nam Bộ. 

S{ng kiến tiến công địch bằng m ọi hình thƣ́c linh hoạt , s{ng 

tạo của nh}n d}n , nhƣ dùng ong vò vê , bằng mìn tƣ̣ tạo , mìn gạt ... 

chính xuất ph{t từ tƣ tƣởng c{ch mạng tiến công , 1 ngƣời cûng 

tiến công , tay không cûng tiến công , tiến công c ả bằng qu}n sƣ̣ , 

chính trị , binh vận, thậm chí trong ngục tù đế quốc cûng tiến 

công. Độc đáo nh}́t là cu ộc tiến công cũa đ ội qu}n tóc dài , bịt họng 

súng đ ồng, ngăn xích sắt cũa đoàn xe thiết giáp Mŷ . Th|nh công 

nổi bật trong việc chĩ đạo chiến lƣợc cũa Đ ảng bộ miền Nam l| đã 
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buộc địch phải đối phó hoàn toàn bị động trƣớc thế chiến lƣợc tiến 

công toàn di ện cũa chiế n tranh nh}n d}n. 

Có một ch}n lý hi ển nhiên: đƣờng lối , phƣơng pháp cách mạng 

đƣợc thực thi từ những con ngƣời đã góp phần s{ng tạo ra nó , đó là 

nhƣ̂ng công nh}n, nông d}n, lớp nghèo thành thị, trí thức, nh}n sî và 

t}́t c ả nhƣ̂ng t}̀ng lớp nh}n d}n không cam chịu nhục m}́t nƣớc , 

không cam chịu làm nô lệ. M}u thuẫn cơ bản giƣ̂a x}m lƣợc và chống 

x}m lƣợc , m}u thuẫn quyền lợi giai c}́p , m}u thuẫn về tƣ̣ do , d}n 

chủ, về danh dƣ̣ làm ngƣời bị xúc phạm , v| c{c m}u thuẫn khác nảy 

sinh tƣ̀ sƣ̣ nô dịch về văn hóa , sƣ̣ suy đồi vê ̀đạo lý, có nguyên nh}n 

từ cuộc x}m lƣợc cũa Mŷ , l| động lực s}u xa cũa các giai t}̀ ng xâ hội 

trong chố ng Mŷ , cứu nƣớc. Họ sẵn sàng d}́ n th}n, xả th}n vì s ự 

nghiệp cách mạng. 

Đội ngû cán b ộ xu}́t th}n tƣ̀ nh}n d}n đƣợc Đ ảng rèn luy ện về 

ph}̃m ch}́ t, về bản lînh , mang trong mình hào khí Đồng Nai, họ 

vừa là con em nh}n d}n , vừa là ng ƣời lânh đạo quầ n chúng đấu 

tranh đƣa cách mạng tiế n lên . Có đƣợc đội ngû cán b ộ nhƣ thế l| 

một bảo đảm thắng lợi cho đƣờng lố i, chính s{ch . Đội ngû cán b ộ 

c{ch mạng đƣợc hiểu là nh ững chiế n sî trung kiên đƣ́ng trong 

h|ng ngũ gi ải phóng : từ Xứ ủy Nam B ộ, Trung ƣơng Cục miề n 

Nam, đến các khu ũy , liên tĩnh ũy , huyện ũy , xã ủy , c{c c{n b ộ 

đảng viên có b ản lînh , có tr í tu ệ b{m đất bám d}n , l|m nòng cố t 

cho phong trào tại t}́ t cả c{c địa ph ƣơng, c{c đơn vị chiế n đấu. Có 

những chi bộ Đảng phải nhiều l}̀n lột xác mà phong trào cûng v ẫn 

vƣợt qua những lúc hi ểm nghèo . 

4. X}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng , l|m thay đổi tƣơng quan là điều ki ện 

đƣa cách mạng đến thắng lợi . Mỡ đ}̀u bằng cu ộc chiến đ}́u không 

c}n sƣ́c , nhƣng ngay trong hoàn c ảnh khó khăn nh}́t , bị t ổn th}́t 

nặng nề qu}n d}n Nam B ộ vẫn luôn có đƣợc đ ội ngû chiến đ}́u 

thích nghi v ới nhiều điều ki ện khác nhau , tƣ̀ đội tƣ̣ v ệ tại ch ỗ đến 

c{c lực lƣợng vũ trang dƣới danh nghĩa gi{o ph{i , tƣ̀ nhƣ̂ng t ổ săn 
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bắt cƣớp, tổ “chống thũy hõa đạo tặc” ở nông thôn đến các t ổ chức 

nghiệp đo|n, lực lƣợng bảo vệ văn hóa d}n tộc, bảo vệ nh}n ph}̃ m 

phụ n ữ, bảo vệ tự do báo chí , bảo vệ quyền số ng... dƣới những 

hình thức công khai , b{n công khai v| bí m ật ở đô thị . 

Sau khi có Hi ệp định Genève , lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh chính trị , lƣ̣c 

lƣợng phụ nƣ̂ Nam B ộ đâ phát tri ển thành “đ ội qu}n tóc dài” . Sau 

Đồng khỡi các t ổ chƣ́c gi ải phóng cũa các giới công , nông, thanh, 

phụ, mặt tr ận... l| cơ sở chính trị cho c{c hoạt đ ộng kháng chiến 

dƣới nhiều hình thƣ́c c ả ở vùng nông thôn gi ải phón g lẫn ỡ vùng 

th|nh thị , vùng địch chiếm , đặc biệt ỡ “thũ đô” Sài Gòn - Gia Định 

của địch . Lƣ̣c lƣợng yêu nƣớc trong lòng địch , lợi dụng tính ch}́t hai 

mặt cũa chũ nghîa thƣ̣c d}n mới , đâ mƣu trí leo cao , th}m nhập nơi 

cơ mật địch l}́y đƣợc nhƣ̂ng tài li ệu quý phục vụ cách mạng . Chính 

nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng nằm ngay trong b ộ m{y kềm kẹp địch ở ấp chiến 

lƣợc, ấp t}n sinh đã l| lực lƣợng quan tr ọng tiếp sƣ́c với lƣ̣c lƣợng 

vũ trang bên ngo|i ph{ lỏng , ph{ rã, ph{ banh h ệ thống gom d}n , 

gi|nh nông thôn trong quốc s{ch của Mỹ - chính quyền S|i Gòn . 

C{ch mạng x}y dựng đƣợc thực lực đông đ ảo, tích cực c{ch mạng 

nhờ dƣ̣a vào đ ộng lƣ̣c yêu nƣớc n ồng nàn cũa qu}̀n chúng các giới , 

thống nh}́t với mục tiêu chính trị th ể hiện trong nội dung cƣơng 

lĩnh của Mặt tr ận d}n tộc giải phóng miền Nam Vi ệt Nam, điều mà 

kẻ địch không thể có đƣợc. 

Nhƣng quan trọng nh}́t là sƣ̣ thống nh}́t các lƣ̣c lƣợng vû 

trang giải phóng sau k hi thành l ập Mặt tr ận d}n tộc giải phóng 

miền Nam Vi ệt Nam cuối năm 1960, tƣ̀ đó hình thành thế tr ận 

chiến tranh nh}n d}n mà nòng cốt là các đ ội d}n qu}n du kích 

trên h}̀u hết các địa bàn cơ sỡ ỡ nông thôn Nam B ộ. C{c ấp , xã 

chiến đ}́u với h}̀m chông , hố đinh , cung tên, bẫy đá , ong vò vê , 

mìn, đạp lôi , mìn “gạt” tự tạo bằng thuốc n ổ l}́y đƣợc tƣ̀ nhƣ̂ng 

quả bom lép cũa Mŷ . H}̀u nhƣ m ọi ngƣời d}n yêu nƣớc ỡ Nam 

Bộ, ở miền Nam đều trở th|nh chiến sĩ . Khi quần chúng bị địch 
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“gom tát” d ồn vào các }́ p chiến lƣợc, ấp t}n sinh hay vùng ven đô 

thị, c{c trục l ộ, thì chính h ọ trở th|nh c ơ sở cho các đội vû trang , 

b{n vũ trang , đội đặc công - biệt động xu}́ t quỹ nhập th}̀n. 

Trong cuộc chiến quyết liệt giành nông thôn ỡ Nam B ộ, nổi lên 

phƣơng ch}m: “làm chũ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để l|m chủ”1, 

đó l| ph ƣơng pháp x}y d ựng thế  chiêń lƣợc cũa chiế n tranh nh}n 

d}n, l| quy lu ật giành th ắng lợi cũa kh ởi nghîa vû t rang và chiế n 

tranh cách mạng”. 

Trong x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang , Nam Bộ đâ có th ể hình 

th|nh những đơn vị cấp trung đo|n (rồi sƣ đoàn , qu}n đoàn trong 

tình hình mới sau n|y ) trên một vùng sông nƣớc , địa hình trống 

trải, l| nhờ dƣ̣a vào nh}n d}n , tƣ̀ đó kết hợp nhiều mặt đâ x}y dƣ̣ng 

đƣợc căn cƣ́ vƣ̂ng chắc , nơi đƣ́ng ch}n cũa cơ quan lânh đạo cách 

mạng v| b ộ đội tập trung , nh}́t là căn cƣ́ “nh}n t}m” , c{c lõm căn 

cƣ́ trong vùng địch . Chính chiến tranh nh} n d}n đâ trui rèn , n}ng 

cao nghệ thuật qu}n sƣ̣ cách mạng : du kích chiến , hoạt đ ộng cũa 

biệt động đô thị , kết hợp với các hình thƣ́c tác chiến t ập trung cũa 

bộ đội chũ lƣ̣c , l}̀n lƣợt góp ph}̀n đánh thắng các }m mƣu chiến 

lƣợc mới  của địch. 

L}́y ít đánh nhiều , l}́y yếu thắng mạnh là phƣơng ch}m cơ b ản 

của chiến lƣợc đ{nh l}u d|i, nhƣng trong tƣ̀ng thời cơ cụ thể nhƣ các 

trận Bàu Bàng , Nh| đỏ Bông Trang , Đồng Rùm (trong chiến dịch 

Junction City) ở chiến trƣờng Đông Nam Bộ, c{ch mạng đã tận dụng 

chỗ mạnh của ta đ{nh v|o chỗ yếu cũa địch để gi|nh chiến thắng, đâ 

biết mƣu trí t ập trung lƣ̣c lƣợng hơn hẵn địch đánh nhƣ̂ng đòn có ý 

nghĩa quyết định . Trong tác chiến đâ phát huy tinh  th}̀n dûng c ảm, 

đánh g}̀n, “nắm thắt lƣng địch mà đánh” , hạn chế chỗ mạnh về hỏa 

lƣ̣c, phi cơ, cơ giới “bắt địch phải đ{nh theo c{ch đ{nh của ta”. 

___________ 

1. Lê Du}̃n: Dƣới lá c ờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩ a xâ 

hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Sđd, tr. 62. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1026 

 

Nam Bộ đâ đạt trình độ nghệ thuật trong thƣ̣c hiện phƣơng ch}m 

tiêń công “hai ch}n, ba mûi giáp công trên ba vùng chiế n lƣợc”, chủ 

động, linh hoạt kế t hợp đấu tranh vû trang v ới đấu tranh chính trị , 

ngoại giao. 

Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh đâ tƣ̀ng ph}n tích, “ta đâ phát huy 

thế r}́t mạnh cũa ta , chủ đ ộng sáng tạ o không chĩ trong tƣ̀ng tr ận 

đánh mà đâ sáng tạo ra m ột thế trận, một cục diện qu}n sƣ̣ để thắng 

địch”1. Đó l| thế  trận chiến tranh nh}n d}n với cái nền d}n qu}n du 

kích, địa phƣơng qu}n làm chũ địa b|n phố i hợp với những đơn vị  

vũ trang tập trung, tinh nhuệ, hiện đại l|m quả đấm có vai trò quyế t 

định trực tiêṕ. 

Điểm chung nh}́t cũa lƣ̣c lƣợng qu}n Gi ải phóng ỡ Nam B ộ 

trong kháng chiến chống Mŷ là tiếp tục phát huy truyền thống , 

bản ch}́t cũa qu}n đ ội nh}n d}n trong thời chống Pháp , đó là “b ộ 

đội Cụ H ồ”, tƣ̀ nh}n d}n mà ra gắn bó với d}n nhƣ cá với nƣớc , 

trung thành vô hạn với T ổ quốc , nung n}́u trong lòng tinh th}̀n yêu 

nƣớc và khát v ọng x}y dƣ̣ng đ}́t nƣớc đ ộc lập tƣ̣ do . Chỉ có Đ ảng, 

đội tiên phong cũa giai c}́p công nh}n và cũa d}n t ộc mới x}y 

dƣ̣ng đƣợc m ột qu}n đội anh hùng nhƣ v ậy. L|m công t{c chính 

trị trong lực lƣợng vũ trang , lãnh đạo Đ ảng ỡ Nam B ộ ý thức rất 

rõ: nếu qu}n đ ội không có đƣờng lối , chính sách đúng cũa Đ ảng 

chỉ đƣờng , không có sƣ̣ đùm b ọc, sƣ̣ hy sinh cũa nh}n d}n thì sê 

chiến đ}́u không có phƣơng hƣớng , không có ngu ồn bổ sung, 

không có tai mắt , không có h ậu c}̀n tại ch ỗ. Bộ đội Nam Bộ còn 

đƣợc giáo dục niềm tƣ̣ h |o đƣợc nối tiếp truyền thống , bản lînh và 

kinh nghiệm tác chiến cũa các đơn vị anh hùng thời chống Pháp 

nhƣ Tiểu đoàn 307 của khu 8, khu 9, Tiểu đoàn 302 của miền Đông 

v| nhiều đơn vị địa phƣơng qu}n rất dũng c ảm khác ... mới x}y 

___________ 

1. Trích Báo cáo Trung ƣơng Cục và Quân ũy Miề n về  hoạt động cũa S ƣ 

đoàn 9 mùa khô 1965-1966 - Tƣ liệu lƣu tại Sƣ đo|n 9. 
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dựng đƣợc một đội qu}n cách mạng có ph}̃ m ch}́ t và tài giõi , lớn 

mạnh hơn trƣớc r}́ t nhiều, l|m “qu ả đấm” quyế t định gi|nh th ắng 

lợi trƣớc kẽ thù m ới là qu}n đội viễn chinh Mŷ . 

Mối quan h ệ “qu}n đội - nh}n d}n” là quan h ệ m{u thịt , thƣ̣c 

ch}́t là cái nền chính trị cũa đƣờng lối qu}n sƣ̣ cách mạng , l| nguồn 

mạch vô t ận cho sƣ́c mạnh cũa qu}n đ ội cách mạng , của chiến tranh 

nh}n d}n. Tƣ̀ khi bắt đ}̀u x}y dƣ̣ng các Trung đoàn 1, Trung đoàn 2 

chủ lực Miền, rồi phát triển lên thành các Sƣ đoàn 9, 5, 7... với h}̀u hết 

l| lực lƣợng thanh niên tự nguy ện tòng qu}n cũa miền T}y , miền 

Trung, miền Đông Nam Bộ, Xƣ́ ũy Nam Bộ rồi Trung ƣơng Cục miền 

Nam luôn th}́u hiểu s}u sắc rằng: không gắn liền với chính trị, không 

trƣớc hết là chính trị thì qu}n đ ội nói riêng , c{ch mạng nói chung 

không thể đạt đƣợc mục tiêu cũa mình. 

5. Tình thế mới , giai đoạn cách mạng mới đòi hõi m ột tổ chƣ́c 

có uy tín gi ƣơng cờ hiệu triệu nh}n d}n miề n Nam chố ng Mŷ , cứu 

nƣớc. Mặt trận d}n tộc giải phóng miề n Nam Việt Nam ra đời, l| 

kết quả của s ự ph{t huy truyề n thố ng đại đo|n kế t chố ng ngoại 

x}m, có chiề u s}u từ Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt thời 

chống Pháp. Ngọn cờ Mặt trận giƣơng cao vẫn là ngọn cờ dân tộc, 

m| vị trí , vai trò đã có nh ững điểm mới so với thời chố ng Pháp . 

Lời kêu gọi cũa M ặt trận d}n tộc giải phóng c ổ vũ tinh thầ n 

đo|n kế t hòa h ợp, hòa gi ải d}n tộc, nhằm mục ti êu chố ng kẽ thù 

chung là chũ nghîa th ực d}n mới Mŷ , với công cụ cũa nó là chính 

quyền qu}n đội Sài Gòn . Ủy ban M ặt trận d}n tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam, đƣ́ng đầu là nhà trí th ức yêu nƣớc Nguyễn 

Hữu Thọ, đã x{c định M ặt trận là đại di ện ch}n chính duy nh}́ t 

của nh}n d}n miề n Nam. Ngay từ khi ra đời, Mặt trận đã đảm 

đƣơng chức năng và quyề n lực cũa m ột chính quyề n trên thực tế ở 

vùng nông thôn Nam B ộ đƣợc giải phóng và nhanh chóng đƣợc 

thừa nhận trên trƣờng quố c tế . Điều kỳ di ệu là M ặt trận d}n tộc 

giải phóng , với nền tảng liên minh công - nông, dƣới sự lãnh đạo 
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của Đảng, trong một thời gian ngắn đã x}y d ựng nên nhà n ƣớc 

c{ch mạng , đƣơng đầu với chính quyề n Sài Gòn . Sự ra đời cũa M ặt 

trận d}n tộc giải phóng càng làm n ổi rô chính nghîa cũa cu ộc nổi 

dậy từ tình thế  “tức nƣớc vỡ bờ” cũa nh}n d}n miề n Nam. Những 

nh}n sî trí th ức ƣu tú t ừ S|i Gòn , từ c{c tỉnh Nam B ộ, T}y Nguyên, 

ra chiế n khu tham gia kháng chiế n thể hiện r}́ t rô tinh th}̀ n đo|n 

kết cũa các t}̀ ng lớp nh}n d}n trong Mặt trận d}n tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam , v| tiế p sau Tế t Mậu Th}n 1968 l| Liên minh 

c{c lực lƣợng d}n tộc d}n chũ và hòa bình Vi ệt Nam. 

Tƣ duy chiến lƣợc thành l ập một Mặt tr ận riêng cho miền 

Nam, với cƣơng lînh : Độc lập, d}n chũ , cải thiện d}n sinh , hòa 

bình trung l ập, thƣ̣c hi ện hòa hợp hòa gi ải d}n tộc tiến tới hòa 

bình thống nhất đất nƣớc , l| đặc thù mới của mặ t trận đoàn kết 

d}n tộc trong sƣ̣ nghi ệp chống x}m lƣợc thƣ̣c d}n mới Mŷ ỡ miền 

Nam, trên cơ sỡ nguyên tắc liên minh công - nông và thế tƣơng 

quan thời đại . 

Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam Vi ệt Nam vận dụng sách 

lƣợc nhu}̀n nhuy ễn ở vùng chiến lƣợc đô thị : liên minh với trí thức 

nh}n sî yêu nƣớc, đo|n kết với lực lƣợng thuộc t}̀ng lớp trên, với các 

chức sắc tôn giáo có tinh th}̀ n d}n tộc, liên hiệp hành động cùng 

những ngƣời đối lập với Mŷ và chế  độ S|i Gòn , kể cả những công 

chức, qu}n nh}n, d}n biểu, v.v. đang làm việc trong bộ m{y nh| nƣớc 

hay qu}n đội Sài Gòn , số ngƣời còn ch ƣa hiểu đúng về  chủ nghĩa 

cộng sản; sử dụng c{c loại di ễn đ|n công khai để gi|nh ƣu thế chính 

trị trong xâ hội, cô lập cao độ số cực hữu phản động. Trên cơ sở ph{t 

triển mạnh phong trào cách mạng ở nông thôn, phong trào công nh}n 

lao động, thanh niên, sinh viên, học sinh vùng đô thị, Mặt trận đã x}y 

dựng đƣợc khối liên minh công - nông - trí, sức mạnh làm lay chuyển 

tận gốc bộ m{y cai trị, đ|n {p của chế  độ S|i Gòn, l|m cho chủ nghĩa 

thực d}n mới Mŷ tan ra.̂ 
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Sƣ̣ hình thành lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba g ồm nhiều thành ph}̀n có xu 

hƣớng chính trị khác nhau, thống nh}t́ với mục tiêu chung chống Mŷ, 

chống chính quyề n tay sai Mŷ , nhƣng không là thành viên cũa M ặt 

trận d}n tộc giải phóng đã góp phầ n tăng thêm thế  v| lực cũa cách 

mạng, cũng từ sự ph}n hóa cũa t}̀ ng lớp trung gian ở S|i Gòn tr ƣớc 

thắng lợi cũa cách mạng và th}́ t bại cũa Mŷ trong chiế n tranh x}m 

lƣợc thực d}n mới. 

Với một tƣ duy phong phú về sƣ̣ liên minh giai c}́p, giới, Nam Bộ 

thƣ̣c sƣ̣ đâ phát huy r}́t cao tƣ tƣỡng đại đoàn kết cũa Chũ tịch H ồ 

Chí Minh trong kháng chiến chống Mŷ. 

Trong quá trình Mŷ leo thang và mỡ rộng chiến tranh, biến Đông 

Dƣơng thành m ột chiến trƣờng , thì tƣ duy mặt tr ận mỡ r ộng thành 

liên minh đặc bi ệt giƣ̂a ba nƣớc Vi ệt Nam , L|o v| Campuchia , tạo 

nên thế va ̀lƣ̣c mới để đ}̃y lùi và đánh thắng đế quốc Mŷ. 

6. Trong kháng chiến chống Pháp , phải 5 năm sau khi kháng 

chiến bắt đ}̀u cu ộc đ}́u tranh chính nghîa cũa nh}n d}n Vi ệt Nam 

mới đƣợc phe xâ h ội chũ nghîa công nh ận (1950), còn trong kh {ng 

chiến chống Mŷ , tuy có m ột thời gian khũng ho ảng về đƣờng lối 

(1956-1958), nhƣng cách mạng Vi ệt Nam đâ dƣ́t khoát đƣợc công 

nhận là m ột bộ phận cũa cách mạng thế giới , chính nghĩa v| thực 

tiễn cuộc đ}́u tranh gi ải phóng d}n t ộc cũa Vi ệt Nam đâ nhanh 

chóng tranh thủ đƣợc sự đ ồng tình cũa nh}n d}n tiến b ộ trên thế 

giới , trong đó uy tín và vai trò cũa nhà trí thƣ́c yêu nƣớc Nguy ễn 

Hƣ̂u Th ọ, c{c nh}n sĩ trí thức trong Ủy ban Mặt tr ận d}n tộc giải 

phóng miề n Nam Việt Nam và Liên minh các lƣ̣c lƣợng d}n t ộc, 

d}n chũ và hoà bình Vi ệt Nam, đâ có ảnh hƣỡng lớn . Chƣa bao giờ  

số phận cũa m ột quố c gia, một d}n tộc lại đƣợc nh}n d}n thế  giới 

quan t}m đến nhƣ vậy, v| cũng ch ƣa bao giờ số phận của nhiề u 

d}n tộc đấu tranh cho độc lập d}n tộc trƣớc kẽ thù hung hân là 

đế quốc Mŷ lại g ắn liề n mật thiế t nhƣ thế với kế t quả của cu ộc 
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kh{ng chiế n cũa nh}n d}n Vi ệt Nam. Phong trào nh}n d}n thế  giới 

ủng h ộ Việt Nam đã thực sự trở th|nh một lực lƣợng phố i hợp r}́t 

lợi hại chố ng lại cu ộc chiến tranh x}m lƣợc cũa Mŷ ở Việt Nam. 

Nếu trong kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp , ở Ph{p nh}n d}n 

có truyền thống kh{ng chiến chống ph{t xít Đức, truyền thống gắn bó 

giƣ̂a nh}n d}n hai nƣớc , giƣ̂a hai Đ ảng Việt Nam và Pháp , có Đảng 

Cộng sản khá mạnh , có phong tr|o chống chiến tranh Vi ệt Nam sôi 

nổi ngay tƣ̀ đ}̀u , thì ở nƣớc Mỹ không đƣợc nhƣ v ậy. Thế nhƣng , 

cuộc kháng chiến cũa nh}n d}n Vi ệt Nam chống x}m lƣợc Mŷ đâ 

sớm khơi d ậy sƣ̣ bùng n ổ của phong tr|o ph ản chiến cũa nh}n d}n 

Mỹ, nh}́t là cũa thanh niên Mŷ, tƣ̀ sƣ̣ kiện Norman Morrison tƣ̣ thiêu 

trƣớc L}̀u Năm Góc (1965) đến c{c phong tr|o biểu tình cũa sinh viên 

c{c trƣờng Đại h ọc Mŷ , có cuộc đổ m{u... Đó là hi ện tƣợng đặc bi ệt 

của xã hội Mŷ: “Lƣơng t}m ngƣời Mŷ nổi giận”, công chúng Mŷ d}̀n 

nhận th}́y đƣợc sƣ̣ lƣ̀a dối cũa chính quyền và điều đó làm xói mòn 

sƣ̣ nh}́t trí quốc gia đối vớ i chính sách đối ngoại cũa Chính phũ Mŷ . 

Cuộc chiến tranh Việt Nam đâ diễn ra ngay trên đƣờng phố nƣớc Mŷ, 

l|m suy yếu vị thế chiêń lƣợc toàn c}̀u cũa Mŷ; phong trào đấu tranh 

ở chính nƣớc Mŷ đã trở th|nh một lực lƣợng quan trọng góp ph}̀ n 

l|m Mỹ ph ải chịu thua trong cu ộc chiến tranh x}m lƣợc Việt Nam 

(những năm cuố i cũa cu ộc chiến tranh , tỷ l ệ giữa lực lƣợng chống 

chiêń tranh Việt Nam với lực lƣợng ũng hộ đƣờng lối chiêń tranh cũa 

Chính phủ Mỹ l| 2/1). 

C{c lực lƣợng trong nƣớc , ngo|i nƣớc phối hợp , tạo thế, tạo 

lực, tạo thời cơ cho cách mạng chiế n thắng, đã chỉ ra m ột thực tế : 

“Ai không hiểu khía cạnh chính trị cũa cu ộc kháng chiế n miề n 

Nam Việt Nam chố ng Mŷ thì k hông thể hiểu gì về  cuộc chiến tranh 

n|y”. 

7. Cuộc kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp kết thúc , Hiệp định 

Genève 1954 đƣợc ký kế t, miền Bắc Việt Nam tiế n lên x}y dựng 
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chủ nghĩa xã h ội; l|m c ăn cứ địa, l|m h ậu phƣơng vững chắc cho 

c{ch mạng miề n Nam, gắn liền với cả phe xâ h ội chũ nghîa , có hai 

nƣớc lớn mạnh là Liên Xô, Trung Quốc. 

Trong chống Mŷ , miền Nam là chiến trƣờng chính nhƣng miền 

Bắc xâ hội chũ nghîa, nơi có Trung ƣơng Đảng, Chính phủ do Hồ Chí 

Minh làm Chũ tịch , đã giữ vai trò quyết định trong cuộc cách mạng , 

l| chỗ dựa toàn diện cũa miền Nam trong suố t 21 năm. Từ năm 1965 

khi cả nƣớc có chiế n tranh, cả Đông Dƣơng là m ột chiến trƣờng thì 

miêǹ Bắc vừa là chiến trƣờng chống chiến tranh phá hoại cũa không 

qu}n và hải qu}n Mŷ, đồng thời tiếp tục giữ vai trò hậu phƣơng cũa 

miêǹ Nam. 

Nhƣ̂ng cán bộ lãnh đạo ƣu tú đƣợc Trung ƣơng ph}n công ở lại 

miêǹ Nam thƣờng xuyên đƣńg ch}n trên địa b|n Nam B ộ, có lúc 

ngay tại Sài Gòn, để trực tiêṕ chĩ đạo c{ch mạng miền Nam. Ph}ǹ lớn 

đội ngû cán b ộ chính trị, qu}n sự, kinh tế, gi{o dục , văn hóa... đƣợc 

đ|o tạo m ột cách bài b ản ở miêǹ Bắc trƣớc khi đƣợc đƣa về  Nam 

chiêń đấu. C{c t}̀ng lớp thanh niên cũa miề n Bắc, lớn lên dƣới mái 

trƣờng xâ hội chũ nghîa, gắn bó với chiêń trƣờng miền Nam nhƣ với 

chính quê mình. 

Nguồn tiếp vi ện lớn lao tƣ̀ Liên Xô , Trung Quốc đƣợc chuy ển 

v|o miền Nam qua hai đƣờng H ồ Chí Minh: Đƣờng biển, với tình thế 

hiểm nguy “một đi không trỡ về” ; Đƣờng bộ: “Xẽ dọc Trƣờng Sơn đi 

cƣ́u nƣớc” , nguy hiểm không kém , với bom đạn , ch}́t độc hóa h ọc, 

thiết bị điện tƣ̃... C{c con đƣờng Hồ Chí Minh huyền thoại, thƣ̣c ch}́t 

l| một chiến trƣờng quyết li ệt để bảo đảm nguồn chi viện vô tận về 

ngƣời và ph ƣơng tiện chiến đấu cho miề n Nam, vừa thể hiện ý chí 

sắt đ{ của nh}n d}n Việt Nam quyết đ{nh v| quyết thắng Mŷ, vừa là 

}n tình s}u nặng cũa miêǹ Bắc với miêǹ Nam. 

Hiệp định Genève 1954 l| cơ sở ph{p lý m ột l}̀n nƣ̂a khẵng 

định vai trò , vị trí của n ƣớc Việt Nam D}n chũ C ộng hòa trên 

chính tr ƣờng quố c tế , có t ƣ thế l| m ột nƣớc có chũ quyề n đƣợc 
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công khai công nhận trong cộng đồng quốc tế . Nh| nƣớc Việt Nam 

D}n chũ C ộng hòa có thêm “chính danh” , “chính nghîa” hi ệu triệu 

cả nƣớc đƣ́ng lên chố ng Mŷ , cứu nƣớc. Tiếng nói có tr ọng lƣợng 

của n ƣớc Việt Nam D}n chũ C ộng hòa trên tr ƣờng quố c tế  đã tạo 

thế v| lực trong đấu tranh ngoại giao , đƣa vai trò cũa M ặt trận d}n 

tộc giải phóng miề n Nam Việt Nam và Chính phũ Cách mạng l}m 

thời Cộng hòa miề n Nam Việt Nam lên t}̀ m vóc m ới. Đó l| l ợi thế  

r}́t khác thời chống Pháp trong mố i quan hệ m{u thịt gi ữa miền Bắc 

v| miền Nam. 

8. Mặt tr ận ngoại giao đâ di ễn ra r}́t phƣ́c tạp , qua nhiều giai 

đoạn: 

1/ Khi Tổng thống Mŷ Johnson quyết định leo thang , thƣ̣c hiện 

chiến lƣợc “Chiến tranh cục b ộ” (1965) thì Mỹ đ ồng thời tung  thủ 

đoạn “đàm phán không điều ki ện” với Việt Nam D}n chũ C ộng hòa 

nhằm đánh lƣ̀a dƣ luận thế giới và đổ lỗi cho Việt Nam không muốn 

đàm phán hòa bình. 

2/ Khi bị th}́t bại bƣớc đ}̀u trong chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ” 

(1968), ý chí x}m lƣợc bị lung lay , Tổng thống Johnson phải tuyên bố 

ngƣ̀ng ném bom và ng ồi vào bàn đàm phán (1968), nhƣng ý đ ồ Mỹ 

vẫn là thƣơng lƣợng trên thế mạnh , mặc dù xu thế chung bu ộc Mŷ 

phải rút d}̀n qu}n Mŷ ra khõi Việt Nam. 

3/ Tổng thống Nixon thay Johnson đƣa ra “h ọc thuyết Nixon” , 

vận dụng vào Việt Nam bằng chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh”, 

tiếp tục đàm phán nhƣng thƣ̣c ch}́t v ẫn đeo đuổi chính sách bám l}́y 

Nam Việt Nam bằng chũ nghîa thƣ̣c d}n mới , hy vọng qu}n đội Sài 

Gòn có th ể thay qu}n Mŷ giành ƣu thế trên chiến trƣờng Đông 

Dƣơng (1969-1971). 

Trong cả ba giai đoạn , chính s{ch nhất qu{n của Mỹ l| sử dụng 

“c}y gậy và cũ cà rốt” tƣ́c vƣ̀a đe d ọa vû lƣ̣c , vƣ̀a đƣa mồi viện trợ, 

t{i thiết để buộc đối phƣơng phải ch}́p nhận điều kiện cũa Mŷ. 
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Đồng thời Nixon hy v ọng lợi dụng quan h ệ giƣ̂a các nƣớc lớn 

(Liên Xô , Trung Quố c) g}y sức ép đối với lânh đạo c{ch mạng 

Việt Nam. 

Trƣớc các thũ đoạn ngoại giao nham hi ểm của đế quốc Mỹ, nh}n 

d}n Việt Nam cả Nam và Bắc đâ đáp tr ả bằng lập trƣờng kiên định , 

theo lời kêu g ọi cũa Chũ tịch H ồ Chí Minh ng|y 17-7-1966: “Chiêń 

tranh có th ể kéo d|i 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc l}u hơn nữa. H| 

Nội, Hải Phòng và  một số  th|nh phố , xí nghi ệp có th ể bị t|n ph{ , 

song nh}n d}n Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý h ơn độc lập, 

tự do”1. 

Hội nghị Paris với sƣ̣ tham dƣ̣ cũa bốn bên (Mỹ, Việt Nam Cộng 

hòa, Việt Nam D}n chũ C ộng hòa, Mặt trận d}n tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam, sau là Chính phũ cách mạng l}m thời Cộng hòa miền 

Nam Việt Nam) chính thức bắt đầu ng|y 15-1-1969. Trong quá trình 

“vƣ̀a đánh vƣ̀a đàm” , sƣ̣ phối hợp giƣ̂a mặt tr ận qu}n sƣ̣ , chính trị, 

ngoại giao  tiến công địch , đâ bu ộc Mŷ ph ải tƣ̀ng bƣớc ch}́p nh ận 

nhƣ̂ng điều kiện cũa Việt Nam. 

“Cuộc đ}́u tranh trên mặt tr ận ngoại giao ỡ Paris kéo dài 5 

năm, phối hợp chặt chê với cu ộc đ}́u tranh qu}n sƣ̣ và chính trị 

trong nƣớc , g}y đƣợc ảnh hƣỡng chính trị r ộng lớn trên thế giới . 

Hiệp định Paris đƣợc ký kết ngày 27-1-1973, Mỹ ph ải ch}́m dƣ́t 

x}m lƣợc Vi ệt Nam , rút hết qu}n đ ội Mŷ và chƣ h}̀u ra khõi miền 

Nam Việt Nam , cam kết tôn tr ọng các quyền d}n t ộc cơ bản cũa 

nh}n d}n Việt Nam là đ ộc lập, chủ quyền , thống nh}́t và toàn vẹn 

lãnh th ổ. Thƣ̀a nh ận thƣ̣c tế ỡ miền Nam Vi ệt Nam có hai chính 

quyền, hai qu}n đội, hai vùng ki ểm soát và ba lƣ̣c lƣợng chính trị ... 

“Hiệp định đó ghi lại nhƣ̂ng thắng lợ i r}́t to lớn cũa cu ộc kh{ng 

chiến chố ng Mŷ , cứu nƣớc, đ{nh dấ u một bƣớc ngoặt trong cuộc 

đấu tranh cách mạng cũa nh}n d}n ta . Nó phản ánh s ự so sánh l ực 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr. 108. 
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lƣợng giữa cách mạng và ph ản cách mạng trên chiế n trƣờng Việt 

Nam và t rên thế  giới. D}n tộc ta đã đuổi đƣợc đội qu}n viễn chinh 

Mỹ v| ch ƣ h}̀u gồm trên nửa triệu tên ra khõi n ƣớc ta , ch}́m dứt 

sự chiếm đóng của qu}n đội nƣớc ngoài t ừ hơn một trăm năm 

nay..., làm thấ t bại m ột bƣớc quan trọng chiế n lƣợc qu}n sự “phản 

ứng linh hoạt” cũa đế quốc Mŷ . Cuộc kháng chiế n chống Mŷ , cứu 

nƣớc cũa nh}n d}n ta đã góp phầ n tích c ực chố ng lại và làm đảo 

lộn chiế n lƣợc toàn c}̀ u cũa đế quốc Mŷ , l|m thấ t bại m ột bƣớc 

quan trọng “học thuyết Nixon””1. 

Tình hình sau khi ký kết Hi ệp định Paris , Đảng đâ dƣ̣ kiến phát 

triển theo hai khả năng: 

Một là , c{ch mạng “có thể tƣ̀ng bƣớc bu ộc địch ph ải thi hành Hi ệp 

định Pari về Việt Nam, hòa bình đƣợc lập lại thật sự...”. 

Hai là , do }m mƣu chiến lƣợc cũa đế quốc Mŷ cố bám giƣ̂ khu 

vƣ̣c Đông Dƣơng, Đông Nam Á , địch ngoan cố vi phạm và phá hoại 

Hiệp định Paris về Việt Nam, xung đột qu}n sƣ̣ có thể ng|y c|ng tăng 

cƣờng độ, nh}n d}n ta “lại phải tiến hành chiến tranh cách mạng gay go , 

quyết liệt để đánh bại địch, giành thắng lợi hoàn toàn”2. 

Nghị quyết Trung ƣơng 21 ng|y 13-10-1973 đề ra chủ trƣơng: “Ta 

phải hết sƣ́c tranh thũ thƣ̣c hi ện khả năng thƣ́ nh}́t và chu}̃n bị sẵn 

s|ng cho khả năng thứ hai”3. 

Thƣ̣c tế tình hình đâ phát triển theo khả năng thƣ́ hai. 

9. C{c cột mốc đánh d}́u nhƣ̂ng bƣớc ngoặt cũa cu ộc chiến tranh 

c{ch mạng với đóng góp của Nam Bộ. 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mŷ , cuộc chiến tranh cách 

mạng di ễn ra vô cùng ác li ệt, kéo d|i , c{ch mạng ph ải đƣơng đ}̀u 

với tên đế quốc cƣ̣c kỳ ngoan cố , t|n bạo , không cam chịu th}́t bại, 

điên cuồng bày hế t chiế n lƣợc chiế n tranh này đến chiế n lƣợc 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.34, tr. 219-220. 

2. Xem: Sđd, tr. 231. 

3. Sđd, tr. 231. 
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chiến tranh khác , sự chỉ đạo củ a cách mạng t ừ Bộ Chính trị Trung 

ƣơng Đảng đến Xứ ủy Nam Bộ, rồi Trung ƣơng Cục miêǹ Nam, đã tỏ 

ra sắc bén, linh hoạt đầy sáng tạo trên t ƣ tƣởng chiến lƣợc tiến công, 

để tạo bƣớc đột phá qua các cột mốc sau: 

1/ Vƣợt qua thời kỳ đấu tranh chính trị đơn thuần 1954-1956, 

nh}t́ là thời kỳ hiểm nghèo 1956-1959, một số cuộc nổi dậy từng ph}ǹ 

năm 1959, cuộc Đồng khởi giành quyêǹ làm chũ ở nông thôn Nam Bộ 

năm 1960, trận Tua Hai ở Đông Nam Bộ đầu năm 1960 đã bấ t ngờ 

đ{nh đòn quyết định v|o chủ nghĩa thực d}n mới ngay lúc lực lƣợng 

c{ch mạng bị t ổn th}́ t nặng nề , l| môć rấ t quan trọng cũa cách mạng 

miêǹ Nam tạo cơ sở vững chắc để đánh thắng các loại chiêń lƣợc chiêń tranh 

tiêṕ theo cũa đế quôć My.̂ Sự kiện Đồng khởi cũa Nam Bộ đã cụ thể hóa 

nhận định của Bộ Chính trị ngay trong th ời kỳ địch khủng bố  {c liệt 

nh}t́: Đế quốc Mŷ và tay sai đã thất bại một cách cơ bản về chính trị, 

thời kỳ tạm ổn định của chế độ S|i Gòn đã qua, thời kỳ khũng hoảng 

triêǹ miên cũa chúng bắt đầu mở ra, cho đến ngày sụp đổ ho|n to|n. 

2/ Năm 1963, chiến thắng Ấp Bắc ỡ Nam Bộ mỡ ra khả năng đánh 

trả có hiệu quả c{c loại chiến thu ật t}n kỳ cũa M ỹ. Chiến thắng đó 

mỡ đ}̀u cho vi ệc đánh bại hoàn toàn “chiến lƣợc chống n ổi dậy” cũa 

Kennedy với hàng loạt tr ận đánh hạ gục lƣ̣c lƣợng t ổng trù bị cũa 

qu}n đội Sài Gòn ỡ Bình Giâ , Đồng Xoài (Đông Nam Bộ), Ba Gia 

(Quảng Ngâi) (1964-1965), buộc Mŷ ph ải bị đ ộng, trƣ̣c tiếp đ ổ qu}n 

viễn chinh x}m lƣợc miền Nam để cƣ́u vân chế độ S|i Gòn. 

3/ Thắng lợi cũa hai mùa khô 1965-1966 v| 1966-1967, với tr ận 

Vạn Tƣờng th{ng 8-1965 (Quảng Ngâi), chiến dịch Pl}yme - Ia Đrăng 

th{ng 11-1965 (T}y Nguyên), trận tập kích Bàu Bàng tháng 11-1965 

(Sông Bé ), nh}́t là chiến thắng Junction City ỡ Đông Nam B ộ..., c{c 

vùng, c{c qu}n khu đã phối hợp tốt đ{nh bại cu ộc phản công chiến 

lƣợc l}̀n thƣ́ hai cũa Mŷ trong chiến tranh cục b ộ, kết hợp với các 

cuộc đ}́u tranh chính trị - vũ trang ở đô thị , nông thôn đâ cơ bản làm 

th}t́ bại chiêń lƣợc chiêń tranh cục bộ của Mỹ. 
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4/ Cuộc tập kích chiến lƣợc Tết M ậu Th}n 1968 trên toàn miền 

Nam, đăc̣ biệt l| cuộc tiêń công tại “thũ đô” Sài Gòn cũa lực lƣợng vû 

trang biệt động qu}n khu và l ực lƣợng chũ l ực Miề n (B2), đã l|m 

lung lay ý chí x}m l ƣợc cũa đế quốc Mŷ , tạo b ƣớc ngoặt cũa cu ộc 

chiêń tranh: Mỹ buộc phải tìm cách xuống thang, phải chịu bƣớc vào 

đ|m ph{n v ới cách mạng , thay đổi chiến lƣợc theo hƣớng “phi Mŷ 

hóa cuộc chiến tranh”, đƣợc hoàn thi ện bằng chiến lƣợc “Việt Nam 

ho{ chiến tranh” cũa Nixon. 

5/ C{c chiến thắng năm 1970, 1971 ở chiến trƣờng Đông Dƣơng; ở 

Đƣờng 9 Nam Lào; v| nhất là chiến thắng năm 1972, trong đó chiến 

dịch Nguyễn Huệ ở miêǹ Đông, Khu 6, chiêń dịch t ổng hợp ở miêǹ 

Trung và miền T}y Nam Bộ đã phối hợp nhịp nhàng với chiêń thắng 

ở chiêń dịch  Quảng Trị - Thừa Thiên (hƣớng tiến công chũ yế u) v| 

chiêń dịch B ắc T}y Nguyên, Khu 5 buộc Mŷ ph ải chu}̃ n bị ký t ắt 

Hiệp định Paris v|o th{ng 10-1972. Chiêń thắng “Điện Biên Phũ trên 

không” cũa miền Bắc phối hợp với đấu tranh vû trang- chính trị trên 

chiêń trƣờng miêǹ Nam và đấu tranh ngoại giao trên bàn hội nghị, đã 

buộc Mŷ ph ải ký Hi ệp định Paris ng|y 27-1-1973, một thắng lợi cực 

kỳ to lớn, mở ra cục diện mới trên chiêń trƣờng. 

6/ Chiến thắng Phƣớc Long vƣ̀a có ý nghîa “thăm dò chiến lƣợc” 

vƣ̀a mỡ ra kh ả năng mới là qu}n gi ải phóng có kh ả năng tiêu diệt 1 

tiểu khu cũa chế đ ộ S|i Gòn, giải phóng 1 tỉnh. Tiếp theo là trận tiêu 

diệt tiểu khu Buôn Ma Thuột và qu}n đoàn 2 S|i Gòn, tạo thời cơ lớn 

để tiến tới kết thúc chiến tranh. 

Phối hợp với T}y Nguyên , ng|y 25-3-1975 qu}n ta đâ gi ải phóng 

th|nh phố Huế v| to|n bộ Trị Thiên. 

Cũng trong thời gian đó, ng|y 29-3, ta chiếm Đà Nă̂ng. 

Thời cơ giải phóng Sài Gòn ngày càng chín muồi. V| theo đ| tiến 

công th}̀n tốc tƣ̀ các hƣớng , ta đâ giải phóng Sài Gòn nguyên vẹn lúc 

11 giờ 30 phút ng|y 30-4-1975 v| ng|y 1-5-1975, cả đồng bằng Nam 

Bộ đâ đƣợc gi ải phóng . Cuộc kháng chiến 21 năm chống Mŷ , cƣ́u 

nƣớc đâ kết thúc thắng lợi. 
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Đó l| th ắng lợi trong một cuộc đọ sức th}̀n kỳ , nhờ có s ự lãnh 

đạo thiên t|i trong h|ng chục n ăm chống Mŷ cũa Chũ tịch H ồ Chí 

Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam do Ngƣời sáng l ập và rèn luy ện 

theo chũ nghîa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

Đó là kết qu ả của bao công lao v| hy sinh xƣơng m{u của chiến 

sĩ, đồng bào c ả nƣớc, một mƣ́c hy sinh vô cùng lớn lao nhƣng c}̀n 

thiết để gi|nh trọn vẹn lại đ}́t nƣớc Việt Nam và hòa bình l}u bền cho 

d}n tộc. 

Đó là sự phối hợp hiệu quả của c{c loại lực lƣợng trong Mặt tr ận 

đại đoàn kết d}n tộc. 

Đó là sƣ̣ c ộng hƣỡng cũa t}́t c ả c{c nh}n tố m| c{i nền l| tinh 

th}̀n d}n t ộc tiềm }̃n trong m ỗi con ngƣời Vi ệt Nam, m| chính s{ch 

đại đoàn kết , hòa hợp , hòa giải d}n tộc theo tƣ tƣỡng H ồ Chí Minh 

đâ khơi d ậy; đến giờ phút quyết định tinh thần ấy đã bùng ph{t v| 

góp phần quan trọng vào chiến thắng chung. 

Đại thắng mùa Xu}n 1975 l| sự kế t thúc cũa cu ộc đ}́u trí ỡ đĩnh 

cao, l| sự kết hợp nhuần nhuy ễn các nh}n tố qu}n sƣ̣ - chính trị - 

ngoại giao, trong đó nh}n tố qu}n sự có ý nghĩa quyết định trực tiêṕ. 

“Thắng lợi cũa cách mạng miền Nam và cũa cu ộc kháng c hiến 

chống Mŷ , cƣ́u nƣớc là thắng lợi cũa chiến lƣợc tiến công . Tƣ̀ cao 

tr|o “đ ồng khỡi” chuy ển thành chiến tranh cách mạng đánh thắng 

chiến tranh x}m lƣợc cũa đế quốc Mŷ , c{ch mạng miền Nam v| 

kh{ng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣ ớc l| m ột quá trình liên tục giƣ̂ 

vƣ̂ng thế tiến công , liên tục thƣ̣c hành chiến lƣợc tiến công ... trong 

điều ki ện l}́y nhõ đánh lớn , phải biết thắng tƣ̀ng bƣớc nhằm đánh 

bại những }m mƣu chính trị , qu}n sƣ̣ cũa địch trong tƣ̀ng thời kỳ , 

đ}̃y lùi địch tƣ̀ng bƣớc , không ngƣ̀ng cũng cố tr ận địa cách mạng , 

tạo thế v| lực hơn hẳn địch đ ể tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn . 

Trong quá trình }́y , Đảng luôn luôn coi trọng việc cũng cố và b ảo 

vệ hậu phƣơng lớn miền Bắc, nh}n tố  thƣờng xuyên quyế t định 

thắng lợi cũa chiế n tranh cứu nƣớc. Do đó, đi đôi với đẩy mạnh 
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tiến công, Đảng chũ tr ƣơng kiềm chế v| đ{nh thắng bộ binh địch ở 

miền Nam ; v| khi Mỹ leo thang m ở rộng chiế n tranh, Đảng chủ 

trƣơng kiên quyế t đ{nh th ắng b}́ t kỳ loại chiế n tranh nào cũa Mŷ , 

đồng thời tìm cách kéo Mŷ xuố ng thang từng bƣớc, để tiến lên 

gi|nh thắng lợi hoàn toàn” 1. 

“Nhờ kết hợp sƣ́c mạnh cũa nh}n d}n ta với sƣ́c mạnh cũa thời 

đaị, nhờ đƣờng lối quốc tế đúng đắn cũa Đảng, chúng ta đã tranh thủ 

đƣợc sƣ̣ ũng hộ r}́t to lớn về tinh th}̀n và vật ch}́t cũa các nƣớc xâ hội 

chủ nghĩa anh em, của tất cả c{c lực lƣợng c{ch mạng v| tiến b ộ trên 

thế giới , tạo thành m ột mặt tr ận quốc tế r ộng lớn chƣa tƣ̀ng có ũng 

hộ Việt Nam chống đế quốc Mŷ x}m lƣợc”2. 

* 

*     * 

D}n tộc Việt Nam đâ đánh thắng cu ộc chiến tranh x}m lƣợc của 

Mỹ ở miêǹ Nam Việt Nam, một cuộc chiến tranh mà đế quốc Mŷ đã 

dốc sức đến mức cao nh}́t nó có th ể huy động đƣợc trong thế  tƣơng 

quan cũa thời đại. Công lao này thuộc vê ̀qu}n d}n cả nƣớc, trong đó 

qu}n d}n Nam Bộ có góp phầ n cũa mình . Kinh nghiệm và bài h ọc 

của cu ộc kháng chiế n chố ng Mŷ ở Nam Bộ cũng l| chung của c ả 

nƣớc. Điêù quan trọng là từ b|i học lịch sử chúng ta vận dụng đƣợc 

cho hiện tại và t ƣơng lai, trong đó n ổi lên là bài h ọc bám d}n , hêt́ 

lòng yêu d}n, dựa vào nh}n d}n, lực lƣợng quyết định mọi thành bại 

để x}y dựng và phát tri ển sự nghiệp cách mạng , nhằm mục tiêu cao 

nh}t́ là phục vụ lại nh}n d}n ; thực hiện ý nguy ện cũa Chũ tịch H ồ 

Chí Minh trong Di chúc của Ngƣời: “x}y dựng một nƣớc Việt Nam 

hòa bình , thống nh}́t, độc lập, d}n chũ và giàu mạnh , v| góp phầ n 

xứng đ{ng v|o sự nghiệp cách mạng thê ́giới”3. 

___________ 

1, 2. Văn kiện Đảng Toàn tập, t.37, tr. 485-486.  

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr. 512. 
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TỖNG LUẬN 
30 năm Nam Bộ kháng chiến  

“Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. 

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó 

không bao giờ thay đỗi!”1
 

Hồ Chí Minh 

I 

Lịch sử Việt Nam hơn m ột thế kỹ tƣ̀ năm 1858 đến năm 1975 l| 

lịch sử của những cu ộc kháng chiến , đ}́u tranh chống ngoại x}m , tƣ̀ 

thƣ̣c d}n Pháp đến đế quốc Mŷ , đều mở đầu từ Nam B ộ, cuối cùng 

kết thúc tại Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh v| trên mảnh đ}́t 

Nam Bộ, mảnh đ}́t t}̣n cùng cũa Tỗ quốc Việt Nam. 

Cuộc kháng chiến tƣ̀ năm 1945 đến năm 1975 của nh}n d}n Việt  

Nam chống cu ộc x}m lƣợc cũa Pháp và Mŷ kéo dài 30 năm, diê̂n ra 

r}́t ác liệt , cũng nhƣ c{c cu ộc kháng chiến tƣ̀ nhiều ngàn năm trƣớc 

đều cùng mang m ột tính ch}́t : nh}n d}n Việt Nam chiến đ}́u bằng 

sƣ́c cũa mình là chính . Riêng trong thời đại mới , công cuộc kháng 

chiến đâ tranh thũ đƣợc sƣ̣ giúp đơ̂ không thể thiếu đƣợc tƣ̀ các nƣớc 

xã hội chũ nghîa, c{c d}n tộc bè bạn khắp năm ch}u. 

Mục tiêu của cu ộc kháng chiến cũa nh}n d}n Việt Nam là  

quyền đƣợc sống tƣ̣ do trên đ}́t nƣớc đ ộc l}̣p và thống nh}́t , 

___________ 

1. “Thƣ gƣ̃i đồng b|o Nam Bộ”, trong Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, tr. 246. 
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chống  lại }m mƣu thôn tính , chia cắt lânh thỗ , chia rê Bắc - Nam, nô 

dịch d}n tộc cũa kẽ x}m lƣợc ; đó cûng là mục tiêu ngàn đời cũa d}n 

tộc, đƣợc đề ra cụ th ể trong Chánh cƣơng vắn tắt năm 1930 của Đảng 

Cộng sản Việt Nam do Chũ tịch Hồ Chí Minh s{ng lập . Để bảo vệ 

quyền đƣợc sống đ ộc l}̣p , tƣ̣ do và mƣu c}̀u hạnh phúc , trong quá 

khƣ́ d}n t ộc Việt ỡ phƣơng Nam đâ ph ải chiến đ}́u hơn 10 thế kỹ 

chống x}m lƣợc phƣơng Bắc (tƣ̀ thế kỹ II trƣớc CN đến năm 938 sau 

CN), ba l}̀n chống qu}n Nguyên - Mông (thế kỹ XIII ), hơn 20 năm 

chống qu}n Minh (thế kỹ XV ), rồi qu}n Mân Thanh (thế kỹ XVIII ). 

Trong cuộc đ}́u tranh chống chũ nghîa thƣ̣c d}n cả cũ lẫn mới đến tƣ̀ 

ch}u ]u, ch}u Mŷ, d}n tộc Việt Nam đâ phải chiến đ}́u 117 năm (nếu 

tính từ khi thực d}n Ph{p đ{nh chiếm S|i Gòn năm 1859 đến Đại 

thắng mùa Xu}n 1975). Đó là nhƣ̂ng trang sƣ̃ viết bằng máu cũa 

nhiều thế hệ nối tiếp nhau , qua đó mô̂i con ngƣời Việt Nam dù trƣ̣c 

tiếp hay gi{n tiếp tham gia đ{nh giặc nhƣng luôn tiềm ẩn trong lòng 

tình yêu nƣớc, thƣơng nòi, mô̂i l}̀n nhắc đến Tỗ quốc, d}n tộc, lịch sử 

nhiều ngàn năm thì đều th}́y r}́t tƣ̣ hào và căm ghét bọn cƣớp nƣớc 

v| b{n nƣớc. 

Chủ tịch H ồ Chí Minh đã khẳng định chính nghĩa của cu ộc 

kh{ng chiến trong lời kêu gọi To|n quốc kh{ng chiến ng|y 19-12-

1946: 

“Chúng ta muốn hòa bình , chúng ta ph ải nh}n nhƣợng . 

Nhƣng chúng ta càng nh}n nhƣợng , thƣ̣c d}n Pháp càng l}́n tới , vì 

chúng quyết t}m cƣớp nƣớc ta lần nữa ! Không! Chúng ta th| hy 

sinh t}́t c ả, chƣ́ nh}́t định không chịu m}́t nƣớc , nh}́t định không 

chịu l|m nô lệ” 1. 

Nh}n d}n Nam Bộ đâ cùng nh}n d}n c ả nƣớc làm đúng nhƣ  lời 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi. 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, tr. 480. 
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II 

Cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm và chống Mŷ 21 năm cũa  

Việt Nam diê̂n ra trong bối cảnh thế giới r}́t khác so với cách đ}́y g}̀n 

một thế kỹ, năm pháo thuyền Pháp bắn phá Đà Nă̂ng , Gia Định. Khi 

Việt Nam tiến hành cu ộc kh{ng chiến lần nữa chống thực d}n Ph{p 

trỡ lại x}m chiếm Việt Nam mỡ đ}̀u tƣ̀ Nam B ộ ng|y 23-9-1945, lịch 

sƣ̃ thế giới đâ đi vào bƣớc ngoặt mới : chủ nghĩa xã h ội không chĩ 

thƣ̣c hiện trong phạm vi lânh thỗ cũa Liên Xô mà đa ̂trỡ thành một hệ 

thống thế giới bao g ồm nhiều nƣớc tr ải dài tƣ̀ Đông ]u đến Mông 

Cỗ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên; Liên Xô trỡ thành thành trì cũa cách 

mạng xã hội chũ nghîa trên thế giới; phong trào đ}́u tranh giải phóng 

d}n tộc đi lên chũ nghîa xã hội đang ỡ thế tiến công vào chũ nghîa tƣ 

bản đế quốc. 

Trong cuộc “chiến tranh lạnh” giƣ̂a hai phe tƣ b ản chũ nghîa  

v| xã h ội chũ nghîa diê̂n ra sau Chiến tranh thế giới thƣ́ hai , giƣ̂a 

lúc phong tr|o c{ch mạ ng thế giới phát tri ển mạnh mê , đâ nảy sinh 

xu hƣớng “hòa hoân” , “chung sống hòa bình” , “hòa bình cùng 

ph{t tri ển”, ảnh hƣỡng không nhõ đến các phong trào đ}́u tranh 

gi|nh đ ộc l}̣p , tƣ̣ do cũa nhiều d}n t ộc, nhiều khu vƣ̣c trong đó  có 

miền Nam Việt Nam đang còn bị thống trị bỡi chũ nghîa thƣ̣c d}n 

cũ Ph{p v| đƣợc thay thế bằng chủ nghĩa thực d}n mới Mỹ . Chủ 

nghĩa thực d}n mới v| chủ nghĩa thực d}n cũ không kh{c nhau về 

bản ch}́t ; chô̂ khác là ỡ th ủ đoạn thi h|nh chính s{ch thực d}n . Chủ 

nghĩa thực d}n cũ thi h|nh chính s{ch trực tr ị1, khai thác cùng kiệt 

thuộc địa đ ể l|m gi|u cho chính quốc tƣ b ản đế quốc . Trong khi 

chủ nghĩa thực d}n cũ của tƣ b ản Pháp chĩ là tham vọng chiếm 

___________ 

1. Nhƣ̂ng ngƣời thƣ̣c sƣ̣ cai trị thuộc địa đều là ngƣời “m}̂u quốc”  

(Ph{p), bộ máy phong kiến bãn xƣ́ chĩ giƣ̂ vai trò thi hành mệnh lệnh cũa 

quan cai trị. 
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thuộc địa, thì chủ nghĩa thực d}n mới nằm trong  chiến lƣợc toàn c}̀u 

của đế quốc Mỹ đứng đầu phe tƣ b ản. Chủ nghĩa thực d}n mới ở 

miền Nam Việt Nam khoác bộ mặt “cải tiến”, tuy trao quyền “độc l}̣p 

chính trị” cho m ột chính quyền tay sai , đại diện cho giai c}́p bóc l ột 

tại chỗ , nhƣng kiểm soát và khai thác các nƣớc “đ ồng minh” bằng 

viện trợ về kinh tế, qu}n sƣ̣, đặc biệt thƣ̣c hiện chũ nghîa chống cộng 

cƣ̣c đoan và tham vọng bá quyền cũa đế  quốc Mŷ . Nhƣ v}̣y , chủ 

nghĩa thực d}n mới hi ểm độc hơn vì nó tạo điều kiện v}̣t ch}́t cho 

t}̀ng lớp bóc l ột tại chô̂  có ý thức giai cấp s}u sắc , với các thũ đoạn 

của chủ nghĩa chống c ộng mang tính ch}́t chiến lƣợc toàn c}̀u  của 

Mỹ. Lúc đầu một bộ ph}̣n nh}n d}n có thể có chút ảo tƣỡng về chính 

trị, nhƣng càng về sau, khi bộ mặt cũa đế quốc và tay sai bị bóc tr}̀n , 

nh}n d}n ngày càng nh}̣n thƣ́c tính ch}́t ph ản động cũa chũ nghîa 

thƣ̣c d}n mới và kiên quyết chống lại chúng. 

Nhìn chung, sau Chiến tranh thế giới thƣ́ hai , xu}́t hiện một bối 

cảnh thế giới r}́t phƣ́c tạp , trong đó nƣớc Mŷ nỗi lên đƣ́ng đ}̀u phe 

tƣ bản chũ nghîa , tƣ̣ cho mình có sƣ́ mệnh lânh đạo thế giới , ôm }́p 

tham vọng bá chũ toàn c}̀u. Đối với cuộc đ}́u tranh giành độc l}̣p cũa 

nhiều d}n tộc, c{c yếu tố thuận lợi v| th{ch thức của bối c ảnh }́y đan 

xen nhau. 

Nh}n d}n Việt Nam , m| Nam B ộ l| một bộ ph}̣n vốn chịu c ảnh 

nô lệ m}́t nƣớc g ần m ột thế kỹ , đâ tƣ̀ng đ}́u tranh với chũ nghîa 

thƣ̣c d}n cû qua nhiều thế hệ , đâ có thời cơ giành lại đ ộc l}̣p , tƣ̣ do 

tƣ̀ tay Pháp , Nh}̣t vào lúc Chiến tranh thế giới thƣ́ hai kết thúc 

(1945); nhƣng ngay sau đó cách mạng Việt  Nam đâ ph ải đối mặt 

với }m mƣu và thũ đoạn cũa phe đế quốc do Mŷ đƣ́ng đ}̀u . C{ch 

mạng Việt Nam , đặc biệt là Đ ảng bộ v| nh}n d}n Nam Bộ đâ ph ải 

liên tục xƣ̃ lý mọi tình huống do sƣ̣ tác đ ộng nhiều mặt  của bối 

cảnh thế giới t rong quá trình tiến hành kháng chiến , trên tinh th}̀n 

độc l}̣p tƣ̣ chũ về đƣờng lối chiến lƣợc và đoàn kết quốc tê;́ đâ vƣợt 
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lên trên xu hƣớng “hòa hoân” và tƣ tƣỡng phũ  nh}̣n cách mạng bạo 

lƣ̣c, dũng cảm tiến hành chiến tranh cách mạng và giành đƣợc thắng 

lợi. Đúng nhƣ Bí thƣ thƣ́ nh}́t Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đ ảng Lê 

Du}̃n đâ khẵng định : việc bảo vệ hòa bình thế giới và việc đ}̃y mạnh 

c{ch mạng ở c{c nƣớc tiến lên , đều ho|n to|n có th ể thƣ̣c hiện đƣợc 

một khi các chiến sî cách mạng nắm vƣ̂ng thế chiến lƣợc tiến công1. 
 

III 

Cuộc kháng chiến 30 năm cũa nh}n d}n Việt Nam , m| nh}n  

d}n Nam Bộ góp phần , đâ xóa bõ vînh viê̂n chế đ ộ thƣ̣c d}n cû  ở 

Việt Nam sau 9 năm, v| l| m phá s ản chũ nghîa thƣ̣c d}n mới  Mỹ 

sau 21 năm. 

Nhân dân Việt Nam đƣ́ng lên chiến đấu vì đ ộc lập dân t ộc và thống 

nhất đất nƣớc cũa mình , cảm ơn sâu sắc sƣ̣ đ ồng tình ũng h ộ của quốc tê,́ 

đồng thời cûng góp ph}̀n thiết thƣ̣c và o sƣ̣ thƣ́c tĩnh vùng lên cũa 

h}̀u nhƣ t}́t c ả c{c d}n tộc bị áp bƣ́c trên thế giới , đặc biệt ỡ ch}u Á , 

ch}u Phi . Chủ nghĩa đế quốc đã dốc sức rất cao hòng đè bẹp cu ộc 

c{ch mạng Việt Nam, vì lo sợ lợi ích to|n cầu của chúng bị đe dọa, v| 

hơn thế bị cách mạng Việt Nam l ột tr}̀n mặt th}̣t cũa chũ nghîa thƣ̣c 

d}n mới Mŷ. 

Thế nhƣng lƣ̣c lƣợng x}m lƣợc , hết Pháp r ồi Mŷ , đều không 

thể hiểu đƣợc vì sao chúng lại ph ải thua tr}̣n mặc dù chúng có 

tiềm lƣ̣ c kinh tế và qu}n sƣ̣ mạnh nh}́t các nƣớc tƣ b ản chũ nghîa , 

có trong tay m ột đội qu}n viê̂n chinh nhà nghề , đƣợc nhƣ̂ng viên 

tƣớng già dặn , nhƣ̂ng b ộ óc tự cho l| “thông minh” nhất chỉ huy , 

với khối lƣợng bom đạn , ch}́t đ ộc hóa họ c khỗng l ồ, với các loại  

chiến lƣợc , chiến thu}̣t t}n kỳ , trong khi đối phƣơng chĩ là m ột 

nƣớc “đ}́t không rộng, ngƣời không đông”, nghèo n|n về kinh tế, lạc 

___________ 

1. Xem: Lê Du}̃n: Dƣới lá cờ vẽ vang cũa Đãng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa 

xã hội, tiến lên giành nhƣ̂ng thắng lợi mới, Sđd, tr. 45. 
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h}̣u về trình độ khoa học kŷ thu}̣t. 

Tƣớng Henri Navarre , tƣ lệnh qu}n đ ội Liên hiệp Pháp ỡ Đông 

Dƣơng đỗ lô̂i cho Chính phũ Pháp , “vƣ̀a sai l}̀m về đƣờng lối chiến 

lƣợc, vƣ̀a không tạo (cho ông ta) cơ hội giành ƣu thế qu}n sƣ̣ ...”1. 

Nhƣng trong các nguyên nh}n về chiến lƣợc , ông ta lại không hề nói 

đến ng uyên nh}n cốt lôi : cuộc chiến tranh x}m lƣợc thƣ̣c d}n cũa 

Ph{p l| phi nghĩa , không thể có cơ may gi|nh thắng lợi khi đối mặt 

với sƣ́c đề kháng kiên cƣờng b}́t khu}́t cũa  cả d}n tộc Việt Nam và 

bị ngay nh}n d}n Ph{p nguyền rủa l| một “chiến tranh b}̃n thĩu” . 

Bộ trƣỡng Quốc phòng Mŷ Robert S . McNamara rút ra 11 b|i học 

tƣ̀ “T}́n th ảm kịch Việt Nam” cho nƣớc Mŷ , trong đó có bài học : 

“chúng ta (tƣ́c Mŷ) đánh giá th}́p sƣ́c mạnh cũa chũ nghîa d}n t ộc 

thúc đẩy một d}n tộc đ}́u tranh và hy sinh cho lý tƣỡng  v| c{c gi{ trị 

của nó...” ... “phản ánh sƣ̣ thiếu hiểu biết cơ bản cũa chúng ta (Mỹ) về 

lịch sử văn hóa v| chính trị của nh}n d}n (Việt Nam)”2. Ông McNamara 

có th ể r}́t thƣ̣c t}m muố n tìm nguyên nh}n cho sai l}̀m cũa Mŷ , 

nhƣng ông lại không th}́y đƣợc b ản ch}́t phi nghîa cũa cu ộc chiến 

tranh mà Mŷ đang tiến hành ỡ Việt Nam nhằm thƣ̣c hiện tham vọng 

b{ chủ to|n cầu của họ. 

Trong t}m khảm ngƣời d}n Việt Nam , ngƣời d}n Nam B ộ, qua 

c{c cao tr|o vận đ ộng cách mạng nh}́t là trong cao trào d}n chũ  

1936-1939, trong cuộc Nam kỳ khỡi nghîa 1940, ngƣời c ộng sản là  

tiêu biểu cho tinh th}̀n yêu nƣớc , thƣơng d}n, tiêu biểu cho chính 

nghĩa của cuộc kháng chiến. Chủ nghĩa chống cộng cũa Mŷ và tay sai 

đồng nghîa với chống ngƣời yêu nƣớc , bộc lộ bản ch}́t cƣớp nƣớc và 

___________ 

1. Henri Navarre: Agonie de l’Indochine (Cơn h}́p hối ỡ Đông Dƣơng ), 

bản dịch của Nxb. Công an nh}n d}n, H| Nội, 2004, tr. 436. 

2. Robert S. McNamara: In Retrospect - The tragedy and lessons of Vietnam 

(Nhìn lại quá khứ : Tấn thãm kịch và nhƣ̂ng bài học về Việt Nam ), Nxb. Random 

House, New York, USA, 1995 (Xem bãn dịch cũa Nxb . Chính trị quốc gia, H| 

Nội, 1995, tr. 316). 
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b{n nƣớc của chúng. Đó là điều mà không m ột thũ đoạn lƣ̀a mị hoặc 

đàn áp nào có thể l|m thay đổi. 

Chủ nghĩa yêu nƣớc đ}́u tranh gi ải phóng d}n t ộc cũa nh}n  d}n 

Việt Nam là tƣ tƣỡng xuyên suốt hai cu ộc kháng chiến. D}n tộc Việt 

Nam đ}́u tranh vì đ ộc l}̣p, tƣ̣ do và thống nh}́t đ}́t nƣớc , nhƣng biết 

ph}n biệt bọn c}̀m đ}̀u các nƣớc đế quốc với nh}n d}n cũa nƣớc đó . 

Cho nên , trong kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp , Việt Nam v ẫn 

đoàn kết và tranh thũ đƣợc sƣ̣ ũng h ộ của nh}n d}n yêu chuộng hòa 

bình Ph{p . Trong kháng chiến chống đế quốc Mŷ , nh}n d}n Việt 

Nam đánh giá cao p hong trào nh}n d}n tiến b ộ Mỹ ph ản đối cu ộc 

chiến tranh cũa Mŷ ỡ Việt Nam . Nh}n d}n Việt Nam vƣ̀a nêu cao 

tinh th}̀n đoàn kết kháng chiến vì đ ộc l}̣p d}n t ộc và thống nh}́t Tỗ 

quốc, vƣ̀a nh}̣n thƣ́c và thể hiện s}u sắc tinh th}̀n đoàn kết quốc tế vì 

hòa bình, độc l}̣p d}n tộc, d}n chũ v| tiến bộ xã hội. 

Đối với Nam Bộ, tính chất tự lực tự cƣờng chiến đấu vì mục đích 

sống còn cũa mình càng r}́t rô : nhƣ̂ng ngày đ}̀u kháng chiến , Nam 

Bộ tƣ̣ lƣ̣c chiến đ}ú lúc chƣa có đ}̀y đũ sƣ̣ chi viện và cùng chiến đ}́u 

của c ả nƣớc; kh{ng chiến chống Ph{p , Nam Bộ đi trƣớc toàn quốc 

kh{ng chiến 15 th{ng; kh{ng chiến chống Mỹ , Nam Bộ, miền Nam 

nỗi d}̣y, đồng loạt khỡi nghîa trƣớc khi c ả nƣớc tiếp sƣ́c đ}̀y đũ cho 

miền Nam. 

Con ngƣời Nam B ộ, đƣ́ng ch}n ỡ vùng đ}́t Đ ồng Nai, Cƣ̃u Long 

l| con d}n của đất nƣớc ph{t tích từ Phong Ch}u , Nghĩa Lĩnh, l| sản 

ph}̃m tích tụ tinh hoa văn hóa Việt nhiều ngàn năm . Nam Bộ tƣ̣ hào 

vì đâ xƣ́ng đáng với lòng tin c}̣y cũa c ả nƣớc, đƣ́ng ỡ tuyến đ}̀u, nêu 

cao “hào khí Đồng Nai”, đinh ninh một da:̣ “Nam Bộ l| m{u của m{u 

Việt Nam”. 

Trong cả hai cuộc kháng chiến , Nam Bộ “đƣ́ng đ}̀u sóng ngọn  

gió” , đâ cùng c ả nƣớc đem h ết “tinh thần v| lực lƣợng , tính mệnh 

v| của cải” bảo vệ độc l}̣p, tƣ̣ do, thống nh}́t đ}́t nƣớc ; v| trong tr}̣n 

quyết chiến cuối cùng đâ mƣu trí và kiên cƣờng làm phá sản mƣu đồ 
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của địch b{m m ảnh đ}́t này đến cùng đ ể chống lạ i cách mạng . Nam 

Bộ đi trƣớc về sau , đƣợc Chũ tịch H ồ Chí Minh biểu dƣơng là  “Thành 

đồng Tỗ quốc”, Nam Bộ l|m đƣợc điều đó vì hai lẽ:  

Một la,̀ Nam Bộ có cả nƣớc, cả d}n tộc tiếp sƣ́c, bỡi Nam Bộ l| của 

cả nƣớc, “vì cả nƣớc, cùng cả nƣớc,”1. 

Hai là , Nam Bộ có những con ngƣời , đi lên tƣ̀ văn minh sông 

Hồng, khỗ công khai phá vùng đ}́t mới , sớm đi vào nền kinh tế hàng 

hóa, trƣỡng thành qua tiếp c}̣n nền văn minh phƣơng T}y (với th}n 

ph}̣n ngƣời d}n m}́t nƣớc ), tƣ̀ vị thế địa chính trị cũa mình , tích tụ 

thêm ch}́t liệu mới qua hai cu ộc đọ sƣ́c ác liệt với  kẻ thù có trình đ ộ 

công nghiệp, khoa học kŷ thu}̣t r}́t cao - tƣ́c qua thƣ̣c tiê̂n mà ngày 

c|ng ho|n thiện tính c{ch của con ngƣời Nam Bộ trên cái nền văn hóa 

Việt Nam. Đó là nhƣ̂ng con ngƣời cũa m ột vùng đ}́t có sƣ́c hút , sƣ́c 

chuyển hóa và sƣ́c lan tõa độc đáo, một vùng “động lƣ̣c phát triển”, luôn 

năng động sáng tạo, một mảnh đ}́t đặc thù cũa Tỗ quốc Việt Nam. 
 

IV 
 

Mô̂i địa phƣơng trong c ả nƣớc, trong khi góp ph}̀n mình vào  sƣ̣ 

nghiệp chung , đâ luôn đặt mình trong mối quan hệ máu thịt với  cả 

nƣớc, bỡi chiến công cũa mô̂i địa phƣơng , mô̂i t}̣p th ể, mô̂i cá nh}n , 

đều l| kết qu ả của sự phối hợp l|m nên sức mạnh chung , l| kết quả 

của sự cộng hƣỡng cũa nhiều nh}n tố c}́u thành.  

Trong kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp , khi Nam Bộ bắt đ}̀u 

kh{ng chiến thì c ả nƣớc d}́y lên phong trào ũng h ộ Nam Bộ. 

Nhƣ̂ng đoàn qu} n “Nam tiến” , nhƣ̂ng b ộ đội hải ngoại tiếp sƣ́c 

cho qu}n d}n Nam Bộ. Khi cuộc kháng chiến chống thƣ̣c d}n Ph{p ở 

Nam Bộ gặp khó khăn , Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, Tạm ƣớc 14-9-1946 

___________ 

1. Lê Du}̃n: Vì cả nƣớc, cùng cả nƣớc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội - 

b|i nói của Tổng Bí thƣ Lê Duẩn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Th|nh phố 

Hồ Chí Minh lần thứ III, ng|y 8-11-1983 - trong Nguyê̂n Văn Linh : Thành phố 

Hồ Chí Minh 10 năm, Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, tr.3. 
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đâ đem đến cho Nam Bộ sƣ̣ trợ sƣ́c vô cùng quý giá, vƣ̀a l| liều thuốc 

hồi sinh cho cuộc kháng chiến ỡ Nam B ộ, vƣ̀a l| điều kiện cho Nam 

Bộ tiến công địch bằng “đ}́u tranh chính trị kết hợp đ}́u tranh vû 

trang”, m| sau n|y trong kh{ng chiến chống Mỹ phƣơng thức tiến 

công đó đâ trỡ thà nh quy lu}̣t cũa cách mạng miền Nam . Tr}̣n Điện 

Biên Phũ kết thúc 9 năm kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp dù diê̂n 

ra ỡ T}y Bắc , nhƣng là niềm tƣ̣ hào cũa mô̂i con ngƣời Việt Nam dù 

sống ỡ b}́t cƣ́ nơi đ}u, kể cả định cƣ ỡ nƣớc ngo|i, vì nó l| biểu trƣng 

chói lọi về kh ả năng chiến thắng cũa m ột d}n tộc nhõ bé , bị {p bức 

bóc lột, đâ kiên quyết , dũng cảm chống lại chũ nghîa đế quốc hùng 

mạnh, t|n bạo. 

Trong kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc , nh}n d}n Nam Bộ 

thƣ̀a hƣỡng di s ản tinh th}̀n quý giá cũa 9 năm kháng chiến chống 

thƣ̣c d}n Pháp : sƣ̣ thống nh}́t về chính trị và tinh th}̀n cũa toàn d}n 

Việt Nam : “Nam Bắc m ột nhà” . Tinh th}̀n và tình c ảm đó th ể hiện 

xuyên suốt 21 năm trong kh}̃u hiệu cũa nh}n d}n miền Bắc : “Tất cả 

vì miền Nam ru ột thịt” ; cũng nhƣ tấm lòng của nh}n d}n miền Nam 

đối với c ả nƣớc: “miền Bắc gọi miền Nam tr ả lời”. Dù tr ải qua bao 

thăng tr}̀m , dù ở mỗi bƣớc ngoặt hi ểm nghèo cũa chiến t ranh, tình 

nghĩa Bắc Nam v ẫn sắt son m ột dạ . Nhƣ̂ng địa danh g}y kinh 

ho|ng cho kẻ thù , nhƣng lại khơi niềm ph}́n khích trong qu}n d}n 

cả nƣớc: Khe Sanh , Đƣờng 9, A S}̀u , A Lƣới , B{c [i , Nam Ngâi , 

Bình Phú, Đắc Tô, IaĐrăng, Lộc Ninh, Tam giác sắt , Bù Đăng, Phƣớc 

Long, chiến khu Đ, Dƣơng Minh Ch}u, Đồng Tháp, U Minh...; nhƣ̂ng 

phong trào sôi nỗi gắn kết các thành thị anh em với nhau : Đà Nă̂ng, 

Huế, S|i Gòn , C}̀n Thơ , Mỹ Tho v| c{c th|nh thị miền Nam ... b}́t 

ch}́p súng đạn kẻ thù , t}́t c ả đồng hành trong m ột cung “giao 

hƣỡng d}n tộc” tuyệt vời . 

Cho nên nói đến Nam B ộ, nói đến miền Nam trong trang sử 

kh{ng chiến h|o hùng 30 năm điều chính yếu là nói }n tình cũa c ả 

nƣớc đối với tƣ̀ng m ảnh đất vốn l| m ột bộ ph}̣n máu thịt cũa cơ  thể 

to|n d}n t ộc, tƣ́c ngu ồn mạch vô t}̣n cho tƣ̀ng địa bàn , tƣ̀ng con 
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ngƣời, vƣ̀a giúp mình vƣợt qua đƣợc nhƣ̂ng thách thƣ́c khắc nghiệt 

nh}́t trong quá trình trƣỡng thành , vƣ̀a là đ ộng lƣ̣c th úc đẩy mình 

góp sức cùng cả nƣớc làm nên “vòng hoa chiến thắng” chung. 
 

V 
 

B|i học quan trọng nhất của 30 năm kháng chiến ỡ Nam Bộ l| vai 

trò của nhân dân. 

Con ngƣời Việt Nam ỡ Nam B ộ bƣớc vào kháng chiến sau Cách 

mạng Th{ng T{m 1945 l| những con ngƣời đã qua hơn 80 năm chống 

Ph{p x}m lƣợc với tinh thần x ả th}n vì đại nghîa cũa Trƣơng Định , 

Nguyê̂n Hƣ̂u Hu}n, Nguyê̂n Trung Trƣ̣c, Hồ Hu}n Nghiệp, Võ Duy 

Dƣơng,... ở nửa cuối thế kỷ XIX ; với hào khí cũa  c{c phong tr|o 

hƣỡng ƣ́ng “H ải ngoại huyết thƣ” cũa Phan B ội Ch}u , gƣơng yêu 

nƣớc cũa Phan Ch}u Trinh nhƣ̂ng năm đ}̀u thế  kỷ XX ; phong trào 

Đông Dƣơng Đại hội, Mặt tr}̣n D}n chũ Đông Dƣơng 1936 - 1939 với 

Nguyê̂n An Ninh , Nguyê̂n Văn Tạo , Nguyê̂n Văn Cƣ̀ , Lê Hồng 

Phong...; cuộc Khỡi nghîa Nam Kỳ 1940 với Nguyê̂n Thị Minh Khai , 

Võ Văn Tần , Phan Đăng Lƣu ..., tóm lại l| những con ngƣời đã bừng 

tỉnh về d}n t ộc, với khát vọng cháy bõng về đ ộc l}̣p, tƣ̣ do và thống 

nh}́t đất nƣớc. 

Nh}n d}n Nam Bộ bƣớc vào kháng chiến với lòng yêu nƣớc , căm 

thù giặc cƣớp nƣớc l|m h|nh trang ban đầu . Lúc kh{ng chiến chống 

Ph{p thì có m ột ít súng l}́y đƣợc cũa Nh}̣t , Ph{p cùng với gi{o m{c , 

t}̀m vông vạt nhọn ; trong chống Mŷ , sau khi qu}n đội nh}n d}n t}̣p 

kết ra Bắc , nh}n d}n không có chính quyền , không có qu}n đội, kiên 

trì ph{p lý Hiệp định Genève v| vốn kinh nghiệm tích lũy từ kh{ng 

chiến chống Pháp làm chô̂ dƣ̣a để đ}́u tranh. 

Cũng nhƣ Pháp đâ sai l}̀m trong đánh giá con ngƣời Nam B ộ 

khi trỡ lại x}m lƣợc Việt Nam năm 1945, đế quốc Mỹ cũng lặp lại  

sai l}̀m cơ bản }́y khi tƣỡng rằng chúng sê chiến thắng dê̂ dàng  bằng 

chính s{ch vừa t|n bạo vừa lừa mị củ a chũ nghîa thƣ̣c d}n mới , với 
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“triều đình” họ Ngô, với bảng hiệu “Việt Nam Cộng hòa”. 

Dƣới sƣ̣ đàn áp dâ man cũa địch , nh}n d}n miền Nam , nh}n 

d}n Nam Bộ chịu vô v|n thống khổ . Thế nhƣng con ngƣời Nam B ộ 

sau kháng chiến 9 năm chống Ph{p đã tích lũy đƣợc thêm nhiều 

ph}̃m ch}́t và kinh nghiệm đ ể n}ng thành ch}́t lƣợng mới , cao hơn 

hẵn so với lúc khỡi đ}̀u tiến hành cu ộc kháng chiến l}̀n thƣ́ nh}́t 

1945. C{c mối m}u thu ẫn giƣ̂a nh}n d}n với kẽ x}m lƣợc  v| b ọn 

tay sai bán nƣớc bị d ồn ép đến cƣ̣c đ ộ đâ là đ ộng lƣ̣c cũa cu ộc nỗi 

d}̣y đ ồng loạt . Yêu nƣớc , căm thù giặc , tin tƣỡng tuyệt đối và hy 

vọng v|o Chủ tịch H ồ Chí Minh , v|o miền Bắc hậu phƣơng lớn xã 

hội chũ nghîa , m| nổi bậ t là ý chí thống nh}́t đ}́t nƣớc , ý thức c{ch 

mạng đƣợc trui rèn qua đấu tranh l| vũ khí tinh thần của ngƣời 

d}n miền Nam . Nh}n d}n Nam Bộ, đúng nhƣ nghîa đen cũa c}u 

nói: “nh}́t tề đƣ́ng d}̣y” , cả trong l}̀n kháng chiến thƣ́ nh}́ t ngày 

23-9-1945, cũng nhƣ trong lần kh{ng chiến thứ hai , m| nổi bật l| 

cuộc Đồng khỡi năm 1960. “Đề cƣơng cách mạng miền Nam” 1
 do 

Bí thƣ Xứ ủy Nam B ộ Lê Du}̃n biên soạn năm 1956 đâ khẵng định 

phƣơng hƣớng cũa cách mạng miền Nam : Nh}n d}n miền Nam 

chỉ có con đƣờng cứu nƣớc v| tự cứu mình l| ph ải đƣ́ng lên làm 

c{ch mạng . Lời kêu gọi cũa Đ ảng, của Chủ tịch H ồ Chí Minh , của 

Mặt tr}̣n d}n t ộc giải phóng miền Nam Việt Nam đâ thôi thúc sƣ̣ 

nỗi d}̣y không gì  ngăn cản nỗi cũa lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng cách 

mạng. 

Cũng nhƣ trong kh{ng chiến chống thực d}n Ph{p , thời gian  

đ}̀u chống Mŷ nh}n d}n miền Nam , nh}n d}n Nam Bộ tƣ̣ vệ bằng 

vũ khí tự tạo , chông , mìn, “súng ngƣ̣a trời” , sau đó l}́y vũ khí của 

địch trang bị cho mình , tiến lên nỗi d}̣y đ ồng loạt , tiến hành 

kh{ng chiến trƣờng kỳ , dũng cảm đối mặt với qu}n x}m lƣợc . Cuộc 

kh{ng chiến chống đế quốc Mỹ so với cu ộc kháng chiến chống thƣ̣c 

___________ 

1. Xem Văn kiện Đãng Toàn tập, t.17, tr. 783-805. 
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d}n Pháp l}̀n thƣ́ hai  đâ diê̂n ra, về thời gian dài g}́p hơn hai l}̀n , về 

cƣờng độ {c liệt gấp trăm ng|n lần , v| đặc biệt  đâ đƣợc tiến hành 

bằng khí phách tuyệt vời cũa các t}̀ng lớp nh}n d}n : mô̂i tĩnh , cả ở 

miền Nam và miền Bắc , đều có từ 1 đến 2 vạn b| mẹ liệt sĩ , b| mẹ 

Việt Nam anh hùng , nhiều đơn vị và cá nh}n đạt danh hiệu Anh 

hùng; nhƣ tĩnh Tiền Giang thời chống Pháp có  3.601 gia đình liệt sî , 

chống Mŷ có 23.088; tỉnh Đ ồng Tháp , chống Pháp có 2.023 liêṭ sî , 

chống Mŷ có 12.284; tỉnh Bến Tre trong chống Ph{p chƣa có tập th ể, 

c{ nh}n đạt danh hiệu Anh hùng, trong chống Mŷ có 39 đơn vị, 41 c{ 

nh}n đƣợc phong tặng Anh hùng lƣ̣c lƣợng vû trang nh}n d}n 

(không kể h|ng vạn liệt sĩ của tĩnh)1; v.v.. Đúng nhƣ c}u nói r}́t hình 

tƣợng thời kháng chiến chống Mŷ ỡ Nam Bộ: “Ra ngô gặp anh hùng”. 

Nh}n d}n Việt Nam , nh}n d}n Nam Bộ, m| hơn 80% l| nông 

d}n, tiến hành kháng chiến đâ khẵng định vai trò chũ lƣ̣c cũa khố i 

liên minh công - nông trong Mặt tr}̣n d}n t ộc thống nh}́t đâ lôi cuốn 

to|n d}n tiến công địch trên tất c ả c{c mặt trận : qu}n sƣ̣ , chính trị , 

kinh tế, ngoại giao, văn hóa, sản xu}́t, chế tạo vû khí , phục vụ chiến 

đ}́u, binh v}̣n, tình b{o..., một cuộc chiến tranh cách mạng toàn diện 

do nh}n d}n tiến hành. 

Nam Bộ đâ thƣ̣c hiện ngay trong kháng chiến chính sách c}́p 

ruộng đ}́t cho nông d}n, bồi dƣơ̂ng sƣ́c d}n, l|m kế “s}u rễ bền gốc”, 

nhƣ truyền thống ông cha đâ  l|m; v| hơn thế đã thực thi c ải cách 

ruộng đ}́t nhằm cũng cố vƣ̂ng chắc khối liên minh công - nông trong 

tinh th}̀n đoàn kết , d}n tộc mà ảnh hƣỡng chính trị s}u xa cũa chính 

s{ch ấy đã l|m nền tảng cho lòng tin cũa ngƣời d}n Nam Bộ v|o c{ch 

mạng trong cu ộc kháng chiến khốc liệt nh}́t  lịch sử suốt 21 năm 

chống Mŷ, cƣ́u nƣớc. 

Chiến tranh nh}n d}n ỡ Nam B ộ ph{t triển tƣ̀ tƣ tƣỡng “ lấy dân 

làm gốc” mà Đảng và Chũ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngay  tƣ̀ ngày 

___________ 

1. Theo thống kê cũa Địa chí các địa phƣơng , con số có thễ chƣa th}̣t  

đ}̀y đũ. 



Tổng luận 

 

 

1053 

 

1053 

 

đ}̀u Nam Bộ kh{ng chiến. Tƣ tƣỡng “l}́y d}n làm gốc” đâ khơi đ ộng 

nguồn sáng tạo vô t}̣n cũa nh}n d}n trong kháng chiến . Thời kháng 

chiến chống Pháp là sƣ̣ hình thành r ộng râi lƣ̣c lƣợng d}n qu}n du 

kích, l|m nền cho cu ộc kháng ch iến trƣờng kỳ , dƣ̣a vào d}n đ ể x}y 

dƣ̣ng căn cƣ́ kháng chiến , nguồn h}̣u c}̀n tại chô̂ , nguồn bỗ sung lƣ̣c 

lƣợng cách mạng ; trong kháng chiến chống Mŷ , mọi ngƣời d}n đều 

có ý thức dựa v|o ba thế : thế hợp pháp , b{n hợp ph{p v|  bí mật đ ể 

tiến công địch . Đặc biệt l| s{ng tạo ra phƣơng ch}m đấu tranh chính 

trị kết hợp vũ trang , phối hợp ba mûi chính trị , qu}n sƣ̣ , binh v}̣n 

tiến công địch trên ba vùng chiến lƣợc : rƣ̀ng núi , đồng bằng và đô 

thị, m| sau  n|y, Bí thƣ thứ nhất Trung ƣơng Đ ảng Lê Du}̃n đâ đúc 

kết thành quy lu}̣t cũa cách mạng miền Nam , quy lu}̣t cũa chiến 

tranh nh}n d}n chống chiến tranh x}m lƣợc cũa đế quốc thƣ̣c d}n . 

Cho nên chính tƣ̀ tƣ tƣỡng “l}́y d}n làm gốc” mà  c{ch mạng đã tạo 

ra một thế tr}̣n tỗng hợp đánh địch r}́t hiệu qu ả. Chỉ có thế trận 

“thiên la địa vông” cũa chiến tranh nhân dân mới bu ộc kẽ địch mạnh hơn , 

trang bị tối tân hơn ... phải chịu thua . Chính nh}n d}n l| ngu ồn sáng 

tạo phong phú đề ra vô vàn sáng kiến chống lại các loại chiến lƣợc 

chiến tranh , c{c loại vũ khí hiện đại của địch , l|m cơ sở cho Đ ảng 

đúc kết thành lý lu}̣n , phƣơng ch}m , phƣơng thƣ́c , chiến lƣợc , s{ch 

lƣợc cách mạng , th|nh nghệ thu}̣t qu}n sƣ̣ , nghệ thu}̣t chĩ đạo và 

điều hành thắng lợi chiến tranh nh}n d}n chống x}m lƣợc . Sƣ́c 

mạnh vô địch của chiến tranh nh}n d}n cũng chính l| sức mạnh vô 

địch cũa con ngƣời đâ đƣợc giác ng ộ về quyền lợi cũa g iai c}́p và 

d}n tộc. 

Trong khi đƣ́ng lên kháng chiến đ ể cƣ́u nƣớc và tƣ̣ cƣ́u mình , 

con ngƣời Nam Bộ đâ thể hiện nhƣ̂ng nét đặc thù khá tiêu biểu: 

1) Tinh th}̀n gắn bó đoàn kết keo sơn trong đại đa số các t}̀ng lớp 

nh}n d}n, c{c d}n tộc, c{c tôn gi{o từ nông thôn đến th|nh thị. 

Đó không chĩ là tình c ảm địa phƣơng , m| bi ểu thị mạnh mê ý 

chí thống nh}́t cũa c ả d}n tộc. Tình cảm gắn kết đó trong con ngƣời 
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Việt Nam ỡ Nam B ộ to{t lên nhƣ m ột lê sống tƣ̣ th}n , Nam Bắc một 

nh| nhƣ “con m ột cha , nh| một nóc” , nh}́t là trong hoạn nạn . Mọi 

ngƣời đều să̂n sàng mỡ lòng mình với nhƣ̂ng thành viên khác trong 

xã h ội, l}́y việc chung lo việc nƣớc làm nghîa c ả v| đã l|m thì l|m 

đến cùng , l|m hế t mình vì đại nghîa , tình c ảm đó bắt ngu ồn tƣ̀ 

nhiều thế hệ cha ông luôn gắn kết với nhau đ ể chế ngƣ̣ thiên nhiên 

trên vùng đ}́t mới khai phá . Tình cảm cả nƣớc vì Nam B ộ v| ngƣợc 

lại Nam B ộ vì cả nƣớc đâ làm s}u sắc thêm ý chí  v| nghĩa tình của 

một d}n tộc thống nh}́t. 

2) Tinh th}̀n yêu nƣớc, kiên cƣờng, ý chí quật khởi, vùng dậy đấu 

tranh chống địch là truyền thống chung cũa nh}n d}n Việt Nam ; ở 

Nam Bộ, tinh th}̀n }́y nhanh chóng bùng phát và lan tõa thành phong 

tr|o rộng, mạnh, thu hút h}̀u nhƣ t}́t c ả mọi tầng lớp : một cái chết 

của “Trò Ơn” (1950) đâ d}́y lên làn sóng yêu nƣớc cũa c ả Nam Bộ, 

của cả nƣớc; ngọn đuốc sống Thích Qu ảng Đƣ́c (1963) đâ khơi động 

khí thế đấu tranh  sôi sục ỡ t}́t c ả c{c th|nh thị miền Nam chống chế 

độ phản động Sài Gòn ; chính s{ch “binh vận” đã trở th|nh cu ộc v}̣n 

động rộng lớn “gia đình đau khỗ” d ẫn đến sƣ̣ phá vơ̂ tƣ̀ng m ảng }́p 

chiến lƣợc , sƣ̣ tan râ hàng loạt đơn vị qu }n đội địch ỡ nhƣ̂ng thời 

điểm quyết định... 

3) Tính năng đ ộng, s{ng tạo , tƣ̣ lƣ̣c cánh sinh , d{m nghĩ d{m 

l|m của con ngƣời Nam B ộ đƣợc kích thích , nỡ r ộ trong gian khỗ , 

tạo nên năng lực xử lý những vấn đề phức tạp của tình thế cách 

mạng, tìm ra c{c phƣơng ph{p chiến đấu hiệu qu ả về chiến thu}̣t , 

chiến dịch ..., trong đó tiêu bi ểu là phƣơng ch}m “ 2 ch}n, 3 mũi, 

gi{p công trên 3 vùng chiến lƣợc” , đâ trỡ thành quy lu}̣t cũa cách 

mạng miền Nam trong kh{ ng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc . Nhƣ̂ng 

s{ng kiến của Đ ảng bộ v| nh}n d}n Nam B ộ đâ thiết thƣ̣c góp ph}̀n 

v|o việc hình th|nh đƣờng lối chung , đƣa cách mạng thoát khõi bế 

tắc, vƣ̂ng vàng tiến lên . 

Nhƣ̂ng đặc tính trên cũa con ngƣờ i Việt Nam ỡ nơi nào cûng  có, 

nhƣng ỡ Nam Bộ nó đƣợc thể hiện đ}̣m nét, nhờ có truyền thống bắt 
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nguồn tƣ̀ hoàn cảnh di d}n cũa cha ông, khai phá đ}́t hoang, sớm tiếp 

c}̣n với môi trƣờng khắc nghiệt cả trong thiên nhiên lẫn trong xâ hội. 

Cho nên tƣ tƣỡng “l}́y d}n làm gốc” cũa Chũ tịch H ồ Chí Minh chỉ 

đạo cho Nam B ộ tƣ̀ ngày đ}̀u kháng chiến đâ khơi đúng chô̂ mạnh 

đặc thù }́y ; v| thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng ỡ Nam B ộ 

c|ng l|m rõ vai trò của nh}n d}n. 
 

VI 
 

 

Độc l}̣p d}n t ộc và thống nh}́t đ}́t nƣớc vƣ̀a là mục tiêu vƣ̀a  l| 

động lƣ̣c cũa cu ộc chiến đ}́u . C{ch mạng đề ra mục tiêu lý tƣởng 

đúng trên cơ sỡ ph}n tích nhƣ̂ng m}u thu ẫn xâ h ội là v}́n  đề rất cơ 

bản; nhƣng chính chƣơng trình hành động cụ thể m| c{ch mạng chủ 

trƣơng đâ quy tụ các lƣ̣c lƣợng yêu nƣớc chung quanh ngọn cờ đ ộc 

l}̣p d}n tộc và chũ nghîa xâ h ội cả trong kháng chiến chống Pháp và 

chống Mŷ. Mặt tr}̣n Việt Minh (tên gọi tắt cũa Viêṭ Nam độc l}̣p đồng 

minh) đâ t}̣p hợp t}́t cả c{c th|nh viên cứu quốc l|m nên C{ch mạng 

Th{ng T{m 1945. Mặt tr}̣n Liên Việt (tên gọi tắt cũa Liên hiệp quốc 

d}n Việt Nam ) đâ là ngu ồn lƣ̣c cũa cu ộc kháng chiến chống Pháp 9 

năm (1945 - 1954). Trong kháng chiến chống x}m lƣợc Mŷ , Mặt tr}̣n 

d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với cƣơng lînh “hòa bình , 

độc l}̣p, trung l}̣p, tiến tới hòa bình thống nh}́t nƣớc nhà” , phù hợp 

với lòng d}n , với bối c ảnh và xu thế  thời đại. Nét độc đáo cũa Nam 

Bộ l| cả trong hai cuộc kháng chiến , đa số nhƣ̂ng nh}n sî , trí thức , 

nhƣ̂ng thành ph}̀n ƣu tú cũa xâ hội luôn nhiệt tình, khảng khái đƣ́ng 

về phía kháng chiến, să̂n sàng d}́n th}n , chịu đựng gian khổ , hy sinh 

vì đại cuộc. 

Khi Mŷ tiến hành chiến tranh cục b ộ, phạm vi mặt trận đo|n 

kết đâ mỡ r ộng hơn, bao gồm lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba , cả c{c hình thức 

liên hiệp hành đ ộng với nhƣ̂ng ngƣời đối l}̣p trong chính quyền  v| 

qu}n đội Sài G òn, kể cả hình thức phối hợp với c{c loại lực lƣợng ly 
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khai chống lại Mŷ - Thiệu, để ng|y c|ng cô lập x}m lƣợc Mỹ v| tập 

đoàn tay sai phản động nh}́t. 

Tƣ tƣỡng đoàn kết, hòa hợp, hòa giải dân tộc đƣợc Nam Bộ v}̣n dụng 

nhu}̀n nhuyê̂n, đặc biệt ỡ địa bàn các thành thị , đâ góp ph}̀n tạo ra 

sƣ́c cuốn hút mânh liệt cũa ngọn cờ d}n t ộc, nhƣ Chũ tịch H ồ Chí 

Minh đâ dạy: “Ta phải nh}̣n rằng đâ là con Lạc cháu Hồng thì ai cûng 

có ít hay nhiều lòng {i q uốc”1; nếu cách mạng biết khơi d}̣y thì bằng 

nhiều cách khác nhau ngƣời Việt Nam nào cûng có điều kiện và cơ 

hội tham gia vào công cu ộc cƣ́u nƣớc . Suốt hai cu ộc kháng chiến 

chống thƣ̣c d}n Pháp và đế quốc Mŷ , sƣ́c mạnh cũa Việt Nam còn l| 

sƣ́c mạnh cũa cộng đồng ngƣời Việt Nam ỡ nƣớc ngoài tham gia các 

phong trào chống chiến tranh tại chô̂ với tinh th}̀n yêu nƣớc hƣớng 

về Tỗ quốc, đoàn kết, hòa hợp d}n tộc. 

C}u nói cũa Chũ tịch Ũy ban qu}n qu ản th|nh phố S|i Gòn - 

Gia Định Tr}̀n Văn Trà vào nhƣ̂ng ngày toàn thắng mùa Xu}n 1975 

lịch sử : “Đối với chúng ta , không có kẽ thua ngƣời thắng , m| chỉ có 

d}n tộc Việt Nam chúng ta thắng Mŷ” ; c}u nói đã l ột tả đƣợc chiều 

s}u tƣ tƣỡ ng đại đoàn kết , hòa hợp , hòa gi ải d}n tộc cũa Chũ tịch 

Hồ Chí Minh. 

Sƣ́c mạnh tỗng hợp cũa chúng ta còn th ể hiện trong khối liên 

minh đặc biệt giƣ̂a nh}n d}n ba nƣớc Đông Dƣơng , ba d}n tộc tuy 

có nền văn hóa kh{c nhau nhƣng cùng  chung một kẽ thù , có 

truyền thống l}u đời sát cánh bên nhau chống thƣ̣c d}n đế quốc 

x}m lƣợc . Sƣ́c mạnh cũa cách mạng còn th ể hiện ỡ phong trào nh}n  

d}n thế giới đoàn kết ũng h ộ cuộc kháng chiến cũa Việt Nam. Không 

phải ngẫu nhiên mà nhà triết học ngƣời Pháp Jean Paul Sartre , 

nh| b{c học ngƣời Anh , Hu}n tƣớc Bertrand Russel , đâ l}̣p hẵn  một 

to| {n quốc tế để lên án các tội ác chiến tranh cũa đế quốc Mỹ đối với 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 246. 
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nh}n d}n Việt Nam : chính nghĩa của cu ộc kháng chiến  đâ có sƣ́c 

thuyết phục, gắn kết hàng triệu triệu ngƣời thu ộc nhiều t}̀ng lớp và 

xu hƣớng chính trị khác nhau trên thế giới. 

Suốt 30 năm chiến tranh gi ải phóng , Nam Bộ đâ có chính sách 

đúng đắn xƣ̃ lý các mối quan hệ xâ h ội, d}n tộc, tôn giáo... bảo đảm 

lợi ích chính đáng cũa các t}̀ng lớp khác nhau mà lợi ích d}n t ộc là 

trên hết, lôi cuốn vào hàng ngû kháng chiến nhƣ̂ng ngƣời  tƣ sản d}n 

tộc, nhƣ̂ng ngƣời địa chũ khai minh , trên cơ sỡ th}́u hiểu đặc thù cũa 

con ngƣời Nam B ộ v| qu{n triệt quan đi ểm cũa chũ nghîa Mác - 

Lênin, tƣ tƣỡng H ồ Chí Minh , không biệt phái , hẹp hòi , tƣ̀ đó tạo 

đƣợc sƣ̣ đ ồng thu}̣n trong toàn xâ h ội. Tƣ tƣỡng đoàn kết hòa hợp , 

hòa giải d}n tộc là m ột vû khí sắc bén đƣợc nh}̣n thƣ́c và v}̣n dụng 

một cách trí tuệ , có nghĩa có tình trong c{ch mạng gi ải phóng miền 

Nam, thống nh}́t đ}́t nƣớc , v| cho đến nay nó v ẫn là đòi hõi thƣờng 

trƣ̣c theo tƣ tƣỡng H ồ Chí Minh “đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết ; 

th|nh công, th|nh công, đại thành công”. 
 

VII 

X}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang trong kháng chiến là mối quan  

t}m hàng đ}̀u cũa cách mạng vì chống lại bạo lƣ̣c x}m lƣợc t}́t yếu 

phải có bạo lƣ̣c c {ch mạng . Thƣ̣c tiê̂n đâ chĩ ra rằng đ}́u tranh vû 

trang và nghệ thu}̣t chĩ đạo qu}n sƣ̣ phát tri ển qua 30 năm hiến 

tranh cách mạng , đâ “ có tác dụng quyết định trực tiếp trong việc tiêu 

diệt lƣ̣c lƣợng quân sƣ̣ địch , và do đó đậ p tan mọi âm mƣu quân  sƣ̣ và 

chính trị của chúng” 1. 

Tƣ duy cũa Đ ảng bộ Nam Bộ x}y dƣ̣ng đơn vị vû trang t}̣p  

trung lớn trên địa bàn rƣ̀ng núi miền Đông , rồi sau đó c ả ở đ ồng 

___________ 

1. Lê Du}̃n: Dƣới lá cờ vẽ vang cũa Đãng , vì độc lập tự do , vì chủ nghĩa xã 

hội, tiến lên giành nhƣ̂ng thắng lợi mới, Sđd, tr. 51. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1058 

 

bằng sông Cƣ̃u Long trên cái nền r ộng khắp cũa lƣ̣c lƣợng b ộ đội 

địa phƣơng, d}n qu}n du kích xu}́t th}n tƣ̀ các đoàn th ể công, nông, 

thanh, phụ, Mặt tr}̣n..., l| cả một quá trình . Chỉ có những “qu ả đ}́m 

thép”, có c{ch đ{nh linh hoạt , s{ng tạo , phối hợp với d}n qu}n du 

kích, địa phƣơng qu}n , biết sáng tạo thế tr}̣n và phát huy thế tr}̣n 

r}́t mạnh cũa chiến tranh nh}n d}n mới bu ộc kẽ địch  có ƣu thế về 

vũ khí v| kỹ thuật ph ải đánh theo cách đánh cũa  Việt Nam , v| cuối 

cùng phải chịu thua. 

Đảng bộ Nam Bộ đâ nắm vƣ̂ng nguyên tắc lânh đạo tuyệt đối lƣ̣c 

lƣợng vû trang, x}y dƣ̣ng và phối hợp đồng bộ ba thƣ́ qu}n, xƣ̃ lý r}́t 

sắc sảo mối quan hệ giƣ̂a qu}n sƣ̣ và chính trị theo nguyên tắc : hoạt 

động vû trang luôn gắn với yêu c}̀u chính trị , phục vụ nhiệm vụ 

chính trị. Cho nên trong kháng chiến, khi yếu tố qu}n sƣ̣ nỗi lên hàng 

đ}̀u trong các bƣớc ngoặt cũa chiến tranh cách mạng , thì nh}n tố 

xuyên suốt vẫn là chính trị, vì Đảng bộ Nam Bộ th}́u hiểu rằng: chiến 

tranh cách mạng không ph ải là m ột hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ đơn thu}̀n , 

m| l| một bộ ph}̣n không thể t{ch rời của chính trị. 

Đặc biệt đối mặt với kẻ x}m lƣợc có ƣu thế qu}n sự rất cao, Đảng 

Cộng sản Việt Nam đâ biết cách khỡi đ}̀u kháng chiến v| kết thúc 

cuộc kháng chiến trên phƣơng ch}m đ}̃y lùi địch tƣ̀ng bƣớc , gi|nh 

thắng lợi tƣ̀ng ph}̀n làm thay đỗi so sánh lƣ̣c lƣợng, biết kềm chế khả 

năng leo thang cũa địch , giới hạn cu ộc chiến tranh chống x}m lƣợc 

trong phạm vi miền Nam, cuối cùng buộc chúng phải xuống thang và 

ch}́p nh}̣n rút qu}n đ ội Mŷ và các nƣớc đ ồng minh cũa Mŷ ra khõi 

miền Nam Việt Nam. 
 

VIII 

Sƣ̣ lânh đạo , chỉ đạo tập trung thống nhất về đƣờng lối của  

Trung ƣơng có ý nghîa r}́ t quan trọng đối với sƣ̣ nghiệp cách 

mạng chung . Nam Bộ ở xa Trung ƣơng nhƣng luôn b ảo đảm mối 

quan hệ lânh đạo cũa Trung ƣơng đối với địa phƣơng , vƣ̀a tƣ̀ thƣ̣c tiê̂n 
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c{ch mạng của Nam B ộ góp phần v|o sự lãnh đạo của Trung 

ƣơng, vừa giữ mối quan hệ giữa Nam B ộ với các địa bàn khác 

trong cả nƣớc, bảo đảm sƣ̣ phối hợp và hợp đ ồng chiến đ}́u . Ở 

miền Nam , c{ch mạng đã vận dụng h|i hòa mối quan hệ giữa ba 

vùng chiến lƣợc : rƣ̀ng núi , nông thôn đồng bằng v | đô thị , đặc biệt 

đâ chĩ đạo m ột cách sáng tạo , linh hoạt sƣ̣ tác đ ộng qua lại giƣ̂a 

phong trào đô thị và phong trào nông thôn , tiến đến tỗng công 

kích - tỗng khỡi nghîa , theo đƣờng lối đ ộc l}̣p tƣ̣ chũ cũa cách 

mạng Việt Na m... 

Trên cơ sỡ tƣ tƣỡng chiến lƣợc tiến công , Nam Bộ đâ xƣ̃ lý 

đúng mƣ́c mối quan hệ giƣ̂a tiến công và x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng về 

mọi mặt : qu}n sƣ̣ , chính trị , ngoại giao , kinh tế , giao thông liên 

lạc... x}y dƣ̣ng vùng nông thôn là că n cƣ́ địa , l| hậu phƣơng lớn 

l|m chỗ dựa cho c{ch mạng , x}y dƣ̣ng chính quyền , x}y dƣ̣ng các 

đoàn th ể chính trị - xã h ội...; đâ xƣ̃ lý toàn diện mối quan hệ giƣ̂a 

kh{ng chiến v| kiến quốc . Về chiến lƣợc con ngƣời đâ có nhƣ̂ ng 

chủ trƣơng rất cơ b ản, nhƣ ngay trong ngày đ}̀u kháng chiến đâ 

x}y dƣ̣ng nhƣ̂ng trƣờng Qu}n , D}n, Chính, Đảng đào tạo cán b ộ 

c{c cấp , tƣ̀ cao , trung c}́p đến cơ sỡ , l| ngu ồn bỗ sung cho đ ội ngû 

lãnh đạo Đ ảng, chính quyền , đoàn th ể, kể cả c{n b ộ khoa học  kỹ 

thu}̣t , văn hóa nghệ thu}̣t ..., x}y dƣ̣ng nhƣ̂ng trƣờng ti ểu học , 

trung học kháng chiến nhƣ Nguyê̂n Văn Tố , Th{i Văn Lung ; ngay 

khi chiến tranh cục b ộ của Mỹ leo thang đến mức rất cao , đâ kiên  

trì mở trƣờng  dạy con em c{n b ộ (nhƣ trƣờng Nguyê̂n Văn Trô̂i ỡ 

Miền, v| nhiều trƣờng ở khu , tỉnh...), tƣ́c có cái nhìn th}́u suốt 

tƣơng lai , chu}̃n bị cho “ ngày mai ca hát” tƣ̀ nhƣ̂ng ngày kháng 

chiến gian khỗ . 

Đƣơng nhiên sƣ̣ chĩ đạo cũa Đ ảng có lúc , có nơi không đ ồng 

bộ, không gắn chặt các mối quan hệ d ẫn đến v}́p váp , g}y tỗn 

th}́t  cục bộ v| tạm thời, bị kẻ địch lợi dụng, ảnh hƣỡng đến tiến trình 

ph{t tri ển cũa cách mạng , nhƣng nhìn chung Đ ảng bộ Nam Bộ đâ 
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v}̣n dụng th|nh công chủ nghĩa M{c - Lênin, tƣ tƣỡng Hồ Chí Minh 

trên nhƣ̂ng v}́n đề chiến lƣợc. Đó cûng là quá trình Đảng bộ Nam Bộ 

tƣ̣ làm giàu tri thƣ́c cách mạng qua thƣ̣c tiê̂n chiến đ}́u . V| điều đó 

cũng th ể hiện b ản sắc cũa Đ ảng Cộng sản Việt Nam , trong đó có 

Đảng bộ Nam Bộ đâ hình thành và lớn lên  tƣ̀ chũ nghîa yêu nƣớc , tƣ̀ 

nền văn hóa đ}̣m tính nh}n văn cũa d}n tộc Việt Nam. 
 

IX 

 

1. Đƣờng lối chiến lƣợc đúng đắn , kết tinh trí tuệ cũa B ộ Chính trị  

Trung ƣơng Đảng l}́y chũ nghîa Mác - Lênin và tƣ tƣỡng H ồ Chí 

Minh làm nề}n t ảng và kim chĩ nam cho hành đ ộng, l| nh}n tố 

quyết định thắng lợi hàng đ}̀u cũa cách mạng . Đảng bộ Nam Bộ, 

trƣớc hết là Xƣ́ ũy Nam B ộ, Trung ƣơng Cục miền  Nam, tƣ̀ thƣ̣c 

tiê̂n chiến đ}́u cũa Nam B ộ, của miền Nam đã góp phần quan trọng 

v|o nội dung cũa đƣờng lối chiến lƣợc cũa Đ ảng trong 30 năm chiến 

tranh cách mạng. 

Trƣớc hết , trong tình thế lƣ̣c lƣợng đ ảng viên nòng cốt còn lại 

sau Nam Kỳ khỡi nghîa r}́t ít , - vƣợt qua nhƣ̂ng b}́t đ ồng nh}́t thời 

giƣ̂a “Tiền Phong” và “Gi ải Phóng” - Đảng bộ Nam Bộ đâ gi ải 

quyết m ột cách sáng tạo v}́n đề t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng đ ể tiến hành 

Tỗng khỡi nghîa Tháng Tám 1945 ở Nam Bộ, đặc biệt ỡ Sài Gòn lúc 

xu}́t hiện thời cơ Chiến tranh thế giới thƣ́ hai vƣ̀a kết thúc . Với cao 

tr|o cứu nƣớc sôi nổi có lực lƣợng thanh niên Tiền phong r ộng 

khắp thành thị , nông thôn , v| lực lƣợng Thanh niên Cứu quốc , 

Đảng bộ Nam Bộ đâ lânh đạo qu}̀n chúng “t}̣p hợp  đƣợc lƣ̣c 

lƣợng hàng ƣ́c triệu ngƣời , chớp thời cơ nh}́t tề nỗi lên” 1
 cƣớp 

chính quyền đ ồng thời với Hà N ội, Huế và c ả nƣớc, thƣ̣c hiện tƣ 

tƣỡng Hồ Chí Minh v| cũng l| th ể hiện quyết t}m sắt đá cũa c ả d}n 

___________ 

1. Tr}̀n Văn Giàu: Hồi ký 1940-1945, bản thảo, tr. 71. 
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tộc: “dù phải đốt cháy c ả dãy Trƣờng Sơn , cũng phải kiên quyết giành cho 

đƣợc độc lập”1. Thắng lợi có ý nghîa chiến lƣợc cũa Cách mạng Tháng 

T{m 1945 trong cả nƣớc, trong đó có Tỗng khỡi nghîa ỡ Nam Bộ, đặc 

biệt ỡ Sài Gòn - Gia Định, nơi trung t}m đ}̀u nâo chính trị - kinh tế - 

qu}n sƣ̣ khu vƣ̣c , đâ đặt qu}n x}m lƣợc Pháp trƣớc m ột thƣ̣c tế là 

phải đối mặt với c ả một d}n tộc đâ bƣ̀ng tĩnh về quyền d}n t ộc tƣ̣ 

quyết, kiên quyết “đem hết tinh th}̀n và lƣ̣c lƣợng , tính mệnh v| của 

cải để giƣ̂ vƣ̂ng quyền tƣ̣ do v| độc l}̣p }́y”. 

Nam Bộ đâ thay mặt cả nƣớc nh}́t tề đƣ́ng lên kháng chiến đánh 

trả qu}n Pháp g}y h}́n ngay trong đêm 22 rạng ng|y 23-9-1945, chỉ 

28 ng|y sau khi gi|nh đƣợc đ ộc l}̣p, tƣ̣ do, v| sau đó đ ồng t}m nh}́t 

trí khắc phục những ấu trĩ ban đầu , thống nh}́t lƣ̣c lƣợng , thống 

nh}́t chĩ đạo trên phạm vi toàn Nam B ộ. Công cuộc kháng chiến cũa 

Nam Bộ ngay tƣ̀ đ}̀u đâ đƣợc Chũ tịch Hồ Chí Minh , Trung ƣơng 

Đảng và Chính phũ kịp thời cỗ vû , chỉ đạo nh}n d}n  cả nƣớc ũng 

hộ, đâ không ngƣ̀ng giƣ̂ vƣ̂ng lời thề “đ ộc l}̣p hay l| chết” trong khí 

thế sôi sục . C{ch mạng Th{ng T{m v| Ng|y Đ ộc l}̣p trong năm 

1945, quy tụ đƣợc lƣ̣c lƣợng kháng chiến quanh ngọn cờ đ ộc l}̣p 

d}n tộc, tạo đƣợc khoảng thời gian 15 th{ng quý b{u để Trung ƣơng 

có điều kiện chuẩn bị mọi mặt cho to|n quốc kh{ng chiến m| Đ ảng 

biết chắc không th ể tr{nh khỏi do dã t}m cƣớp nƣớc ta l}̀n nƣ̂a cũa 

thƣ̣c d}n Pháp. 

Trong cuộc kháng chiến l}̀n thƣ́ hai chống cu ộc x}m lƣợc thƣ̣c 

d}n mới cũa Mŷ , tƣ̀ thƣ̣c tiê̂n ỡ Nam B ộ, Bí thƣ Xứ ủy Lê Duẩn  đâ 

sớm đề ra “Đề cƣơng cách mạng miền Nam” tƣ̀ năm 1956, l|m cơ sỡ 

cho đƣờng lối chiến lƣợc cách mạng. 

Khi cách mạng miền Nam l}m vào tình thế hi ểm nghèo (1957-

1959) thì chính qu}n d}n miền Nam , qu}n d}n Nam Bộ đâ chƣ́ng 

___________ 

1. D}̂n theo : Đại tƣớng Vô Nguyên Giáp : Nhƣ̂ng c hặng đƣờng lịch sƣ̃ , 

Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2001, tr. 196. 
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minh một cách thuyết phục bằng thƣ̣c tiê̂n : đƣờng lối cách mạng bạo  

lƣ̣c là con đƣờng đúng đắn đ ể cƣ́u nƣớc , cƣ́u mình cũa nh}n d}n , 

l|m cơ sở cho Nghị quyết Trung ƣơng 15, mỡ đ}̀u cho cu ộc Đồng 

khỡi cũa miền Nam năm 1960, đƣa cách mạng chuy ển hẵn sang thế 

tiến công, đánh d}́u bƣớc ngoặt có ý nghî a chiến lƣợc cũa cách mạng 

miền Nam Việt Nam. 

Khi Mŷ đƣa vû khí tối t}n - trƣ̣c thăng vû trang, thiết xa v}̣n - v|o 

chiến trƣờng miền Nam thì chính qu}n d}n Trung Nam Bộ (khu 8) đâ 

dũng cảm “cắm cọc phá lƣới, trụ lại bẻ lao”, từ đó rút ra kinh nghiệm 

đánh bại chiến lƣợc chiến tranh đặc biệt cũa Mŷ. 

Khi Mŷ ph ải trƣ̣c tiếp đƣa qu}n viê̂n chinh sang trắng trợn x}m 

lƣợc miền Nam thì chính qu}n d}n miền Nam đâ sáng tạo muôn vàn 

c{ch đ{nh hiệu quả khiến qu}n Mŷ bị động cả về chiến thu}̣t và chiến 

lƣợc, bị v}y hãm trong thế trận thiên biến vạn hóa của chiến tranh 

nh}n d}n. 

Sau khi ký Hiệp định Paris , trong lúc m ột số nơi còn mơ h ồ về 

}m mƣu th}m độc cũa địch phá hoại Hiệp định , để m}́t đ}́t m}́t d}n , 

thì quan đi ểm chĩ đạo cũa Khu 9 v| thực tiễn chiến đấu hiệu qu ả 

chống địch l}́n chiếm cũa qu}n d}n miền T}y Nam B ộ v| nhiều nơi 

kh{c đã l|m cơ sở cho Nghị quyết Trung ƣơng 21, chỉ ra con đƣờng 

ph{t triển tích cƣ̣c cũa cách mạng miền Nam, tạo thời cơ đƣa đến đại 

thắng 30-4-1975. 

Nhìn chung, bằng thƣ̣c tiê̂n đ}́u tranh cách mạng cũa mình, qu}n 

d}n Nam Bộ đâ góp ph}̀n vào đƣờng lối cách mạng chung . Rõ r|ng, 

đƣờng lối cách mạng là kế t quả của m ột quá trình nh}̣n thƣ́c thƣ̣c 

tiê̂n, l|m gi|u tri thức c{ch mạng do Đ ảng đúc kết và n}ng cao thành 

lý luận, th|nh quy luật đƣa c{ch mạng tiến lên. 

2. Ngo|i đƣờng lối chiến lƣợc đúng , phƣơng pháp cách mạng 

linh hoạt  s{ng tạo thì nh}n tố đặc biệt quan trọng l| hệ thống tổ 

chƣ́c chặt chê cũa Đ ảng, tƣ̀ Trung ƣơng , Xƣ́ ũy , Trung ƣơng Cục  

đến cấp ủy c{c khu (liên tĩnh ), tỉnh, huyện , xã... c{c chi b ộ cơ sỡ , 
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x}y dƣ̣ng nhƣ̂ng chi b ộ tƣ̣ đ ộng công tá c trong tình thế chiến 

trƣờng chia cắt , mạnh dạn bố trí c{n b ộ v|o b ộ m{y chính quyền , 

qu}n đội địch đ ể phục vụ c{ch mạng , t}́t c ả đều có ý thức chấp 

h|nh nghiêm tổ chức kỷ luật , dù tạm thời bị đ{nh ph{ , tan vơ̂ 

nhƣng vẫn phục h ồi, b{m d}n , b{m đất l|m nòng cốt v| lãnh đạo 

phong trào . 

Đội ngû cán b ộ Đảng, v| cùng với họ l| h|ng triệu ngƣời yêu  

nƣớc, đƣợc tỗ chƣ́c và đặt dƣới sƣ̣ lânh đạo , chỉ đạo thống nhất của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh s{ng lập  v| rèn 

luyện, với bộ Thống soái tối cao là “ Bộ Chính trị , và Quân  ủy Trung 

ƣơng, đƣ́ng đầu là Bí thƣ thƣ́ nhất Lê Duẫn”1. 

Đảng bộ Nam Bộ đâ nh}̣n thƣ́c s}u sắc tính ch}́t hệ trọng cũa 

“chiến lƣợc  con ngƣời” , x}y dƣ̣ng và rèn luyện nên m ột đội ngû 

c{n b ộ có phẩm chất , có trí tuệ , tƣ̀ các c}́p ũy đến đ ảng viên ỡ tỗ 

chƣ́c cơ sỡ , một đội ngû thống nh}́t về ý chí và hành đ ộng, có sức 

chịu đựng bền bỉ , biết tháo gơ̂ nhƣ̂ ng bế tắc khó khăn cũa tƣ̀ng 

thời kỳ khũng ho ảng, nh}́t là đâ nêu gƣơng x ả th}n, hy sinh cũa 

chính mình . 

Hơn thê,́ đội ngû cán bộ đó vƣ̀a có tinh th}̀n kỹ lu}̣t cao trong thi 

h|nh mệnh lệnh , vƣ̀a biết ch}́p hành m ột cách có trách n hiệm ... 

Chính tinh thần chấp h|nh kỷ luật nghiêm chỉnh , s{ng tạo, d{m chịu 

tr{ch nhiệm đã biến những điều không th ể th|nh có th ể, qua các 

bƣớc ngoặt cũa chiến tranh cách mạng. 

3. Ở Nam B ộ trong cả hai cuộc kháng chiến , công tác chính trị tƣ 

tƣỡng l| một công tác có ý nghîa sống còn cũa cách mạng ; lãnh đạo 

Đảng và các đoàn th ể luôn nh}́n mạnh m ột nguyên lý r}́t thiêng 

liêng: “Đảng tƣ̀ nh}n d}n mà ra , vì nh}n d}n m| t ồn tại , phải phục 

vụ lợi ích của  d}n, đó là tiêu chu}̃n hàng đ}̀u cũa đ ội ngũ lãnh đạo”. 

Đảng phải gắn bó với d}n, s}u sát đời sống, t}m tƣ, nguyện vọng cũa 

___________ 

1. Lê Duẫn - Một nhà lânh đạo lô̂i lạc , một tƣ duy sáng tạo lớn cũa cách mạng 

Việt Nam (Hồi ký), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002, tr. 39. 
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d}n, luôn tìm tòi học hõi tƣ̀ thƣ̣c tiê̂n đ ể đề ra nhƣ̂ng chũ trƣơng , 

chính s{ch thích hợp phục vụ lợi ích của d}n. 

Có lúc giữa d}n v| Đ ảng ý kiến , suy nghî chƣa phù hợp nhau , 

Đảng không sát t}m tƣ , nguyện vọng cũa d}n, l| xảy ra tỗn th}́t, nhƣ 

chủ trƣơng phong tỏa kinh tế trong kh{ng chiến chống Ph{p , việc 

ch}̣m chĩ đạo chuy ển hƣớng chiến lƣợc giai đoạn 1956 - 1959 trong 

kh{ng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc: Đảng m}́t ngu ồn sƣ́c mạnh , m}́t 

sƣ́c chiến đ}́u ; còn d}n thì mất phƣơng hƣớng , không gắn kết với 

nhau chặt che,̂ bị kẻ thù lợi dụng, phong trào cách mạng l}m vào tình 

thế hiểm nghèo. 

Khi ý Đảng lòng d}n thống nh}́t thì cách mạng vƣợt qua mọi khó 

khăn, ph{t triển r}́t nhanh , tạo thế , tạo lực , tạo thời cơ gi|nh chiến 

thắng lớn, tiêu biểu là Nghị quyết Trung ƣơng 15 năm 1959, phong 

tr|o Đồng khỡi năm 1960. 

Đảng bộ Nam Bộ th}́u hi ểu rằng sƣ́c mạnh chính trị cũa cách 

mạng không phải chĩ ỡ số lƣợng và ch}́t lƣợng cán b ộ đảng viên, m| 

chính ở nh}n d}n đã bừng tỉnh ; khơi d}̣y động lƣ̣c cách mạng trong 

d}n bằng chính s{ch hợp lòng d}n, tạo lòng tin trong nh}n d}n l| sức 

mạnh của c{ch mạng . Cho nên trong suốt 30 năm chiến tranh cách 

mạng, Đảng bộ Nam Bộ đâ nô̂ lƣ̣c v}̣n động theo lời dạy cũa Chũ tịch 

Hồ Chí Minh: “l}́y d}n làm gốc”, l}́y đƣợc nguồn sƣ́c mạnh tƣ̀ d}n để 

luôn có th ể đƣ́ng d}̣y trong nhƣ̂ng tình huống hi ểm nghèo nh}́t , vì 

“còn d}n thì còn cách mạng”. 

4. Trong lânh đạo chĩ đạo , Đảng đâ có nhƣ̂ng lúc phạm khuyết  

điểm, sai lầm : Sau thắng lợi cũa kháng chiế n chống Pháp nhƣ̂ng 

năm 1949 - 1950 đâ đánh giá không đúng }m mƣu mới vơ vét nh}n  

t|i vật lực của Ph{p - Mỹ trong kế hoạch bình định Nam B ộ (1951 -

1952), x}y dƣ̣ng đ ội qu}n tay sai bản xƣ́ (qu}n đội quốc gia Bảo 

Đại); sau Hiệp định G enève, khi địch đâ b ộc lộ rõ bản ch}́t ph{t xít , 

chống c ộng, xé bỏ Hiệp định Genève , Đảng đâ phạm sai l}̀m “l}́y 

một chiến thu}̣t thay cho đƣờng lối chiến lƣợc , l}́y một sách lƣợc cải 
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lƣơng thay cho đƣờng lối cách mạng”1
 (thời kỳ 1956 -1959); trong giai 

đoạn chống “chiến tranh đặc biệt” cũa Mŷ (1961 -1963) đâ có lúc xem 

nhẹ “quốc s{ch ấp chiến lƣợc” bình định nông thôn của địch ; trong 

cuộc Tỗng tiến công M}̣u Th}n 1968 đâ chũ quan trong đánh giá so 

s{nh lƣ̣c lƣợng; sau Hiệp định Paris 1973 đâ có lúc đánh giá th}́p ý đồ 

ph{ hoại Hiệp định của Mỹ - Thiệu... Thƣ̣c tiê̂n đâ cho th}́y : nhiều 

chặng đƣờng cách mạng gặp khó khăn có nguyên nh}n tƣ̀ nhƣ̂ng v}́p 

v{p trong lãnh đạo chỉ đạo; cƣ́ mô̂i l}̀n v}́p váp là cách mạng phải trả 

gi{ bằng xƣơng m{u của chiến sĩ , đồng bào . Nhƣ̂ng v}́p váp đó cũa 

Đảng nói chung, của Đảng bộ Nam Bộ nói riêng, nói lên hai mặt, một 

là, sƣ̣ xa rời nh}n d}n , xa rời thƣ̣c tế , không kịp thời xƣ̃ trí chũ đ ộng, 

linh hoạt nhƣ̂ng cái mới phát sinh trong thƣ̣c tiê̂n ; hai là , mặt chũ 

quan }́u trî , sa vào tƣ̣ mân , kiêu ngạo cũa ngƣời c ộng sản chiến 

thắng. B|i học lịch sử cho hiện tại v| tƣơng lai không chỉ rút ra từ  

nhƣ̂ng thành tƣ̣u, thắng lợi, m| còn từ chính những khuyết điểm, sai 

l}̀m. 

B|i học quý gi{ nhất của Đảng do Chũ tịch Hồ Chí Minh gi{o dục 

rèn luyện l| biết nghiêm khắc tự phê bình v| kịp thời có biện ph{p, tỗ 

chƣ́c khắc phục khuyết điểm, sai l}̀m. 
 

X 
 

Cuộc kháng chiến cũa nh}n d}n Việt Nam chống Pháp , chống 

Mỹ kéo d|i 10.804 ng|y. 

Khi cuộc chiến kết thúc , nó đã g}y xiết bao kinh ngạc , nh}́t là 

trong dƣ lu}̣n thế giới, kể cả trong nƣớc Mŷ. 

Dƣ lu}̣n  phẫn nộ, ghê tỡm vì mƣ́c đ ộ khốc liệt cũa cu ộc chiến  

tranh, tƣỡng chƣ̀ng không m ột d}n tộc nào chịu đƣ̣ng nỗi tƣ̀ng }́y 

bom đạn , ch}́t độc hoá học< d ội xuống trong m ột cuộc chiến hũy  

___________ 

1. Công văn 65/NB ngày 9-8-1960 của Thƣờng vụ Xứ ủy Nam B ộ gƣ̃i 

Ban Ch}́p hành Trung ƣơng , Tlđd. 
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diệt điên cuồng còn hơn chũ nghîa phát xít trong Chiến tranh thế giới 

thƣ́ hai. 

Dƣ lu}̣n khó hi ểu vì sao m ột d}n tộc nhõ vƣ̀a tr ải qua g}̀n 100 

năm dƣới ách cai trị cũa đế quốc thƣ̣c d}n và phát xít , th}̣m chí vƣ̀a 

trải qua một tr}̣n đói khũng khiếp giết chết hàng triệu ngƣời , d}n tộc 

đó không chĩ chịu đƣ̣ng mà còn vùng d}̣y và chiến thắng qua hai 

cuộc kháng chiến liên tục ba mƣơi năm. 

Dƣ lu}̣n cảm phục về bản lînh cũa nhƣ̂ng con ngƣời đâ biến lòng 

yêu nƣớc, yêu hoà bình mang tính truyền thống thành sƣ́c m ạnh tinh 

th}̀n và v}̣t ch}́t , d{m đ{nh v| biết thắng những thế lực đứng đầu 

chủ nghĩa đế quốc. 

Dƣ lu}̣n kinh ngạc về ph}̃m ch}́t lạc quan , yêu đời cũa nhƣ̂ng 

t}m hồn tƣ̣ nguyện x ả th}n vì nghîa , dù ở chiến trƣờng hay trong 

ngục tù, dù trƣớc họng súng hay trên m{y chém , vẫn hiên ngang 

“dáng đƣ́ng Việt Nam”. 

Tìm đ}u ra đ ộng lƣ̣c mạnh mê }́y , sƣ́c chịu đƣ̣ng bền bĩ }́y , suốt 

nhiều th}̣p kỹ, th}̣m chí suốt nhiều thế hệ nối tiếp nhau? 

Có nh| triết học nƣớc ngoài gọi Việt Nam là “lƣơng t}m cũa loài 

ngƣời”, vì cuộc chiến đ}́u cũa Việt Nam giƣ̂a “muôn trùng thác lû” , 

đâ nói lên m ột khả năng kỳ diệu , một ch}n lý : “con ngƣời chiến 

thắng vû khí”, “Không có gì quý hơn độc l}̣p, tƣ̣ do!”. 

D}n tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sƣ̃ hàng ngàn năm dƣ̣ng nƣớc 

v| giữ nƣớc , să̂n sàng hy sinh chiến đ}́u chĩ có m ột ƣớc mong : Việt 

Nam đƣợc sống tƣ̣ do , hạnh phúc trong Tổ quốc độc l}̣p, thống nh}́t, 

sống trong danh dƣ̣ và n h}n ph}̃m. Họ tha thiết yêu con ngƣời , yêu 

ho| bình, ho| bình cho mình v| cho mọi d}n tộc trên hành tinh này. 

Một nhà sƣ̃ học Mŷ viết về cu ộc chiến tranh Việt Nam : “Ý nghîa 

của nó đã vƣợt ra ngo|i không gian m ột quốc gia và thờ i gian”1. Việt 

Nam cảm ơn sƣ̣ đồng cảm quý báu này. 

Chiến thắng Việt Nam là chiến thắng cũa chính nghîa , của “văn 

___________ 

1. Gabriel Kolko: Anatomy of a War (Giải phẫu một cuộc chiến tranh ), 

Nxb. Pantheon Books, New York, 1985, tr. 557. 
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ho{ vì con ngƣời” , chiến thắng cũa truyền thống đạo lý Việt Nam : 

“Dûng c ảm làm việc nghîa , không quản hy sinh”1, “Đem đại nghîa 

thắng hung tàn, l}́y chí nh}n thay cƣờng bạo”2, “Không có gì quý hơn 

độc l}̣p, tƣ̣ do!”3. 

Đảng bộ v| qu}n d}n Nam B ộ đƣợc thƣ̀a hƣỡng truyền thống 

đạo lý , bản lînh và khí phách d}n t ộc Việt Nam , đâ cùng c ả nƣớc 

đoàn kết một lòng và dƣ̣a vào sƣ́c mạnh cũa thời đại phát huy cao 

độ sƣ́c sáng tạo vô bờ bến cũa con ngƣời , chiến thắng vû khí , kỹ 

thu}̣t và các thũ đoạn cũa chũ nghîa thƣ̣c d}n cû và c ả chủ nghĩa 

thƣ̣c d}n mới. 
 

 
 

___________ 

1. Hồ Hu}n Nghiệp: B|i thơ tuyệt mệnh (1864): 

“Kiến nghîa ninh cam b}́t dûng vi  

To|n bằng trung hiếu t{c nam nhi  

Thƣ̃ th}n sinh tƣ̃ hà tu lu}̣n  

Duy luyến cao đƣờng bạch phát thùy”  

(Biết }́y là việc nghîa thì không thễ không dûng cãm làm ; Có l|m trọn 

điều trung hiếu thì  mới xƣ́ng đáng là trang nam nhi ; Th}n này dù sống hay 

chết không đáng kễ mà chi ; Chỉ thƣơng nhớ mẹ gi| đầu bạc ). Địa chí văn hoá 

Thành phố Hồ Chí Minh, t.1, Nxb. Th|nh phố Hồ Chí Minh, 1998, tr.320. 

2. Nguyê̂n Trâi : Bình Ngô đạ i cáo , trong Tr}̀n Trọng Kim : Việt Nam sƣ̃ 

lƣợc, Nxb. Khai Trí, S|i Gòn, 1971, quyễn I, tr. 243. 

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr. 108. 
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Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 

Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ, đọc diễn văn trong cuộc mít tinh chào mừng chiến thắng 

tại Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15-5-1975) 

Nguồn: Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ, Nxb. Thông tấn, tr. 120. 

 

Đồng bào Sài Gòn về Dinh Độc Lập chào mừng đoàn quân chiến thắng, ngày 30-4-1975 

Nguồn: Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh.
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Bộ Tƣ lệnh Miền chụp ảnh chung với một số cán bộ Bộ Quốc phòng tại Sài Gòn 

sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975 

Nguồn: Bộ Quốc phòng - Qu}n khu 7: Lịch sử Bộ Chỉ huy Miền (1961-1976),  

Sđd, tr. 676-677. 
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“Bắc Nam sum họp” 

Nguồn: “Another Vietnam”, National Geographic, tr. 236. 
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PHỤ LỤC 1 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

Về tình hình mới, nhiệm vụ mới 

và chính sách mới của Đảng1
 

(Trích) 

 

TÌNH HÌNH MỚI V\ NHIỆM VỤ MỚI 

Hội nghị Giơnevơ đâ đi đến sƣ̣ thõa thu}̣n l}̣p lại hòa bình ỡ 

Đông Dƣơng , đâ ký kết Hiệp định đình chiến ỡ Việt Nam , L|o v| 

Cao Miên. Đó là một thăńg lợi cũa nh}n d}n Việt Nam, nh}n d}n Lào 

v| nh}n d}n Khơme . Đó là kết qu ả của cuộc đ}́u tranh gi ải phóng 

d}n tộc chống đế quốc g}̀n m ột thế kỹ nay cũa nh}n d}n Đông 

Dƣơng, đặc biệt đó là kết qu ả cuộc đ}́u tranh vû trang anh dûng c ủa 

nh}n d}n Việt Nam trong tám , chín năm nay dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng và cũa Hồ Chủ tịch. 

Lƣ̣c lƣợng cũa ta ngày càng lớn mạnh khiến cho Pháp không 

còn đủ sức tiếp tục chiến tranh nhƣ trƣớc , m}u thuẫn giƣ̂a các đế 

quốc s}u s ắc, lƣ̣c lƣợng hòa bình cũa Liên Xô , Trung Quốc , của 

nh}n d}n Pháp và nh}n d}n toàn thế giới lớn mạnh , đó là nhƣ̂ng 

nh}n tố quyết định sƣ̣ thõa thu}̣n l}̣p lại hòa bình ỡ Đông Dƣơng . 

Thắng lợi to lớn cũa lƣ̣c lƣợng hòa bình ỡ  Đông Dƣơng , đâ đ}̣p  tan 

___________ 

1. Đ}y là Nghị quyết cũa Bộ Chính trị họp tƣ̀ ngày 5 đến ng|y 7 th{ng 9 

năm 1954 - BT. 
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}m mƣu cũa đế quốc Mŷ và thƣ̣c d}n hiếu chiến Pháp hòng mỡ 

rộng chiến tranh , dùng vũ lực đ ể chinh phục nƣớc ta m ột l}̀n nƣ̂a . 

Thắng lợi to lớn đó khiến cho nh}n d}n ta tránh khõi tai họa chiến 

tranh to lớ n hơn và làm cho tình hình thế giới bớt căng thẵng . 

Thắng lợi to lớn đó đâ kết thúc ách thống trị cũa thƣ̣c d}n Pháp ỡ 

miền Bắc , l|m cho nh}n d}n miền Bắc đƣợc ho|n to|n gi ải phóng , 

tạo nên những điều kiện thuận lợi cho  công cuộc hòa bình kiến 

thiết nƣớc Việt Nam sau này . Đồng thời cûng đặt đƣợc cơ sỡ đ ể 

tiến lên m ột bƣớc nƣ̂a thƣ̣c hiện thống nh}́t và đ ộc l}̣p , d}n chũ 

trong toàn quốc . 

Cuộc đ}́u tranh cũa nh}n d}n ta đâ bƣớc vào một giai đoạn mới. 

- Đặc điểm thứ nhất của giai đoạn mới l| tƣ̀ chiến tranh chuyển  

sang hòa bình . T{m năm nay hết thảy sự hy sinh , cố gắng cũa nh}n 

d}n Việt Nam đều nhằm giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh giải 

phóng d}n tộc. Hết thảy phục tùng chiến tranh. To|n bộ đấu tranh v| 

to|n bộ công t{c của ta đều tiến h|nh trong ho|n cảnh chiến tranh . 

Nay đâ đình chiến, chúng ta công t{c v| phấn đấu trong hòa bình. Đó 

l| một sự biến đổi rất lớn , ảnh hƣỡng tới toàn bộ côn g tác cũa chúng 

ta, ảnh hƣỡng tới chính sách, nhiệm vụ, tỗ chƣ́c và lề lối làm việc cũa 

chúng ta. Chúng ta phải thích ứng với tình hình mới một c{ch có nền 

nếp, quy cũ. 

- Đặc điểm thứ hai của giai đoạn mới l| Nam, Bắc tạm thời phân  

làm hai vùng . Hiệp định đình chiến đâ vạch giới tuyến qu}n sƣ̣ tạm 

thời, miền Bắc giới tuyến thuộc về ta , miền Nam giới tuyến tạm 

thời do đối phƣơng kiểm soát . Trƣớc đ}y vùng địch và vùng ta ỡ 

trong tình trạng chiến tranh , ho|n to|n đối chọi nhau , hai bên đều 

nhằm làm cho đối phƣơng tan râ và bị tiêu diệt . Nhƣng tƣ̀ nay hai 

bên c}̀n phải chung sống trong hòa bình . Vùng ta vừa phải ra sức 

củng cố v| kiến thiết , vƣ̀a phải chiếu cố tới sƣ̣  ph}n chia tạm thời 

của nƣớc nh| , hết sƣ́c tránh g}y nên sƣ̣ đối l}̣p gay go giƣ̂a hai 

bên, để lợi cho việc tranh thũ thƣ̣c hiện thống nh}́t sau  n|y. Đó là 
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một sƣ̣ biến đỗi r}́t lớn và r}́t phƣ́c tạp, đòi hõi chúng ta vƣ̀a phải giƣ̂ 

vƣ̂ng nguyên tắc, vƣ̀a phải mềm dẽo đến cao độ. 

- Đặc điểm thứ ba của giai đoạn mới l| tƣ̀ nông thôn chuyển đến 

vào thành thị . Trƣớc đ}y vì chiến tranh , khu tƣ̣ do cũa ta ph}̀n lớn 

l| ở nông thôn , th|nh thị bị địch thống trị . Ng|y nay đình chiến , 

chúng ta không những có khu tự do vùng nông thôn cũ , không 

nhƣ̂ng chĩ tiếp thu vùng nông thôn mới ỡ đồng bằng Bắc Bộ chúng 

ta còn tiếp quản nhƣ̂ng thành phố lớn nhƣ Hà Nội , Hải Phòng , 

v.v.. Miền Bắc ranh giới qu}n sƣ̣ tạm thời có đũ nhƣ̂ng điều kiện 

c}̀n thiết để kiến quốc , nó không những có nông thôn , có th|nh thị , 

đƣờng sắt , cƣ̃a bể và nhƣ̂ng vùng mõ , vùng công nghiệp , v.v.. Đó 

cũng l| một biến đổi lớn , đòi hõi chúng ta không nh ững phải quản 

lý nông thôn , còn phải quản lý th|nh thị , quản lý công nghiệp . 

- Đặc điểm thứ tƣ của giai đoạn mới l| tƣ̀ phân tán chuyển tới tập 

trung. Trƣớc đ}y do đặc điểm cũa chiến tranh du kích , do thành phố 

v| mạch m{u giao t hông còn ỡ trong tay địch , c{c địa phƣơng , c{c 

ng|nh có tính chất ph}n t{n tới một trình độ nhất định . Việc t}̣p 

trung lânh đạo và thống nh}́t lânh đạo bị hạn chế trong phạm vi nh}́t 

định. Lúc đó nhƣ thế l| đúng v| cần thi ết. Nhƣng hiện nay tình hình 

đâ biến đỗi , miền Bắc giới tuyến gồm cả thành thị và đƣờng giao 

thông sê do chúng ta nắm , chúng ta đã có đủ điều kiện cần thiết để 

thƣ̣c hiện t}̣p trung và thống nh}́t lânh đạo. Vả lại việc thi h|nh Hiệp 

định đình chiến và sƣ̣ chĩ đạo công tác ỡ miền Nam , cũng nhƣ việc 

đối ngoại , v.v. đều đòi hỏi chúng ta thực hiện tập trung lãnh đạo v| 

thống nh}́t lânh đạo . Tƣ̀ ph}n tán đến t}̣p trung , thống nh}́t tƣ̀ du 

kích đến  chính quy , đó là một biến đỗi lớn , đồng thời cûng là một 

cuộc đ}́u tranh gian khỗ. 

- Đặc điểm thứ năm của giai đoạn mới l| mối quan hệ giƣ̂a ba  

nƣớc Việt Nam , Lào, Cao Miên đâ thay đỗi . Trƣớc đ}y lúc chiến tranh 

ta và địch đều  không ph}n biệt ranh giới giƣ̂a ba nƣớc trong hành 
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động qu}n sƣ.̣ Ng|y nay trong ho|n cảnh hòa bình, mối quan hệ giƣ̂a 

ta và hai nƣớc Lào, Cao Miên c}̀n đặt trên cơ sỡ mới. 

Tình hình sau khi đình chiến điều kiện trong nƣớc cũng nhƣ điều 

kiện ngoài nƣớc đều có lợi cho ta , khiến cho ta có thể cũng cố hòa 

bình, kiến thiết miền Bắc , tiến tới thƣ̣c hiện thống nh}́t , độc l}̣p, d}n 

chủ trong to|n quốc . So với Triều Tiên và Đƣ́c thì chúng ta có nhƣ̂ng 

điều kiêṇ thu}̣n lợi để tranh thũ thống nh}́t nƣớc nha.̀ 

... 

... nhiệm vụ chung của Đảng ta l|: đoàn kết và lânh đạo nhân dân đấu 

tranh thƣ̣c hiện Hiệp định đình chiến , đề phòng và khắc phục mọi âm mƣu 

phá hoại Hiệp định đình chiến để cũng cố hòa bình , ra sƣ́c hoàn thành cải 

cách ruộng đất , phục hồi và nâng cao sản xuất , tăng cƣờng xây dƣ̣ng quân 

đội nhân dân để cũng cố miền Bắc , giƣ̂ vƣ̂ng và đẫy mạnh cuộc đấu tranh 

chính trị của nhân dân miền Nam , đặng cũng cố hòa bình , thƣ̣c hiện thống 

nhất, hoàn thành độc lập, dân chũ trong toàn quốc. 

Tuy tình hình phƣ́c tạp, nhiệm vụ cũa chúng ta gian lao , công tác 

của chúng ta nặng nề , nhƣng nếu toàn Đảng , to|n qu}n v| to|n d}n 

một lòng, một dạ kiên quyết ph}́n đ}́u cho sƣ̣ nghiệp giải phóng d}n 

tộc, hết sƣ́c v}̣n dụng nhƣ̂ng điều kiện thu}̣n lợi ỡ trong và ngoài 

nƣớc, tiếp tục đ}́u tranh gian khỗ , thì thắng lợi của chúng ta chắc 

chắn sê đƣợc đảm bảo. 

... 

... nhiệm vụ của Đảng ở miền Nam trong giai đoạn hiện tại l| : 

lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực hiện Hiệp định đình chiến , 

củng cố hòa bình , thƣ̣c hiện tƣ̣ do dân chũ (tƣ̣ do ngôn luận , tƣ̣ do hội họp , 

tƣ̣ do tỗ chƣ́c , tƣ̣ do đi lại, v.v.), cải thiện dân sinh, thƣ̣c hiện thống nhất và 

tranh thũ độc lập . Đồng thời phải lânh đạo nhân dân đấu tranh chống 

nhƣ̂ng hành động khũng bố , đàn áp , phá cơ sở của ta , bắt bớ cán bộ ta và 

quần chúng cách mạng , chống những hành động tiến công của địch , ngụy, 

giƣ̂ lấy quyền lợi quần chúng đâ giành đƣợc trong thời kỳ kháng chiến, nhất 
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là ở những vùng căn cứ địa và vùng du kích cũ của ta. 

Tình hình rất phức tạp , nhiệm vụ nặng nề và kh ó khăn , nhƣng 

thu}̣n lợi cûng có nhiều . Song không đƣợc chũ quan , khinh địch , 

không đƣợc vội vàng , h}́p t}́p. Nhƣ̂ng kh}̃u hiệu đ}́u tranh nêu lên 

lúc n|y phải dựa v|o những nhiệm vụ trên v| tùy nơi, tùy lúc m| nêu 

cho thích hợp. Nhƣ̂ng kh}̃u hiệu trƣớc đ}y nhƣ: đánh đỗ bù nhìn Bảo 

Đại, tiêu diệt thƣ̣c d}n Pháp , v.v., không thích hợp nƣ̂a . Kh}̃u hiệu 

chung cũa miền Nam lúc này là : Việt Nam hòa bình , thống nh}́t, độc 

l}̣p, d}n chũ. 

Đối tƣợng phản đối của chú ng ta lúc này không phải là toàn bộ 

ngụy quyền, m| l| phe th}n Mỹ , phe chia rê và ngoan cố thuộc số ít 

trong chính quyền đó . Chúng ta phải biết cô lập số ít đó . Mặt tr}̣n 

d}n tộc thống nh}́t cũa ta lúc này phải th}̣t rộng râi , tranh thũ đoàn 

kết rộng râi các tƣ̀ng lớp nh}n d}n , t}̣p hợp mọi lƣ̣c lƣợng d}n tộc , 

d}n chũ và hòa bình chống đế quốc Mŷ , bọn thực d}n Ph{p ph{ hoại 

Hiệp định đình chiến và tay sai cũa chúng . Chúng ta không những 

phải tiến h|nh công t{c trong quần chúng công nông , tiểu tƣ sản và 

trong ph}̀n tƣ̃ trí thƣ́c cách mạng, m| còn phải tiến h|nh công t{c mặt 

tr}̣n trong các tƣ̀ng lớp trên nhƣ tƣ sản , nh}n sî d}n chũ và th}n sî 

yêu nƣớc . Chúng ta phải liên hợp với t}́t cả nhƣ̂ng ngƣời nào tán 

th|nh hòa bình, thống nh}́t, độc l}̣p, d}n chũ. 

T{n th|nh hòa bình tức l| đôi bên tu}n theo v| thi h|nh đúng 

Hiệp định đình chiến, chống hành vi g}y h}́n cũa đế quốc Mŷ và phe 

th}n Mŷ. 

Thƣ̣c hiện thống nhất tức l| do đôi bên thỏa thuận tiến h|nh tổng 

tuyển cƣ̃, b}̀u ra chính phũ liên hợp thống nh}́t , chƣ́ không phải do 

bên này ép buộc, thôn tính bên kia. 

Đảm bảo độc l}̣p d}n tộc tƣ́c là cùng nƣớc Pháp điều chĩnh 

quan hệ , bảo hộ lợi ích d}n tộc Việt Nam , chống l}́y danh nghîa 

độc l}̣p d}n tộc c}́u kết với đế quốc Mŷ , b{n lợi ích của nh}n d}n 
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Việt Nam . 

Thƣ̣c hiện d}n chũ tƣ́c là đảm bảo quyền tƣ̣ do d}n chũ cũa nh}n 

d}n, không khũng bố và bắt bớ cá n bộ và nhƣ̂ng ngƣời kháng chiến 

hay cảm tình ũng hộ ta trƣớc đ}y , cho các đảng phái , c{c đo|n thể 

qu}̀n chúng đƣợc hợp pháp tồn tại và hoạt động. 

Đối với ngụy quyền trong Nam, v}̣n động l}̣p nên một chính phũ 

t{n th|nh đình chiế n, củng cố hòa bình , thƣ̀a nh}̣n quyền tƣ̣ do d}n 

chủ của nh}n d}n, cải thiện d}n sinh, t{n th|nh thống nhất bằng tổng 

tuyển cƣ̃ tƣ̣ do, t{n th|nh thƣơng lƣợng với Chính phủ ta. 

Đối với yêu cầu quần chúng công nông không nên n}ng lên quá 

cao, không thể theo quyền lợi và địa vị cũa công nông ỡ miền Bắc . 

Trong cuộc v}̣n động qu}̀n chúng nên lợi dụng pháp lu}̣t và lời hƣ́a 

(nhƣ Sắc lệnh giảm tô , Cải cách điền địa , Lu}̣t lao động , v.v.) do 

Chính phủ Bảo Đại ban bố để tranh thũ hoạt động hợp pháp đòi 

nhƣ̂ng quyền lợi hằng ngày cho qu}̀n chúng. 

Đối với những quyền lợi về ruộng đất m| nông d}n đã đƣợc 

hƣỡng tƣ̀ sau Cách mạng Tháng Tám đến giờ thì phải lânh đạo nông 

d}n đ}́u tranh cố g iƣ̂ l}́y. Nhƣng phải hết sƣ́c khôn khéo , mềm dẽo, 

c}̀n dƣ̣a vào khả năng hợp pháp mà đ}́u tranh. 

Phƣơng ch}m cũa ta lúc này là tranh thũ hoạt động hợp pháp và 

nƣ̃a hợp pháp , kết hợp công tác hợp pháp với công tác không hợp 

ph{p. Đối với c{c tổ chức quần chúng v| tổ chức Đảng thì cố tranh 

thủ cho đƣợc tồn tại hợp ph{p v| hoạt động hợp ph{p . Hình thức 

đ}́u tranh kịch liệt (nhƣ khỡi nghîa và chiến tranh du kích ) c}̀n đình 

chỉ ngay ; nhƣ̂ng hình thƣ́c nhƣ biểu tình , đình công , bãi công , bãi 

khóa, bãi thị, v.v. cũng cần sử dụng một c{ch thận trọng v| phải tiến 

h|nh trên nguyên tắc có lý , có lợi , có mức , đƣ̀ng để bọn phản động 

khiêu khích và tạo cơ hội cho bọn thƣ̣c d}n Pháp ph{ hoại đình chiến 

v| ngụy quyền khủng bố. 

Đối với công t{c ở th|nh thị phải coi trọng , vì th|nh thị l| nơi 
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trung t}m chính trị , kinh tế cũa đối phƣơng ỡ miền Nam . Nhƣng 

cũng không thể coi nhẹ công t{c nông thôn , vì nông thô n trƣớc đ}y 

ph}̀n nhiều là vùng du kích , căn cƣ́ du kích cũa ta , cơ sỡ qu}̀n chúng 

của ta tƣơng đối mạnh , nó đã v| vẫn l| chỗ dựa vững chắc của ta . 

Cho nên ta nên áp dụng phƣơng ch}m thành thị và nông thôn đều 

đƣợc chiếu cố , cụ thể l| : mỡ rộng công tác thành thị , giƣ̂ vƣ̂ng và 

ph{t triển cơ sở nông thôn, đặc biệt là cơ sỡ ỡ vùng căn cƣ́ du kích và 

du kích. 

Phƣơng ch}m công tác v}̣n động binh lính đối phƣơng lúc này la:̀ 

kêu gọi họ đ}́u tranh cho hòa bình, không đánh nhau nƣ̂a, ngƣời Việt 

Nam không đánh ngƣời Việt Nam. Đối với lính ]u Phi nên nêu khẩu 

hiệu đòi về nƣớc, kết hợp với kh}̃u hiệu đòi cải thiện sinh hoạt. 

Đối với những căn cứ địa v| vùng du kích trƣớc đ}y , nay ta rút 

đi thì trƣớc khi rút nên bố trí công tác cho đƣợc ỗn và tăng cƣờng 

công tác giáo dục , đánh thông tƣ tƣỡng cho toàn thể cán bộ , đảng 

viên và nh}n d}n về tình hình mới , nhiệm vụ mới và phƣơng ch}m 

chính s{ch mới. 

Đối với đồng bào Bắc “di cƣ” vào Nam c}̀n liên lạc giúp đơ̂ để 

tuyên truyền v}̣n động họ đòi cải thiện sinh hoạt , phản đối bị bắt vào 

Nam và đòi Pháp phải trả về Bắc , v}̣n động họ biên thƣ tố cáo hành 

động cũa Pháp và ngụy bắt ép họ d i cƣ và đày đọa họ . Gƣ̃i nhƣ̂ng 

thƣ đó cho Chính phũ ta , cho Ũy ban kiểm soát quốc tế và cho đại 

biểu ta trong Ũy ban liên hợp để đ}́u tranh với Pháp, ngụy. Dùng b{o 

v| truyền đơn công bố những lời tuyên bố v| phản kh{ng của đồ ng 

b|o, đồng thời gƣ̃i cho đài phát thanh cũa ta . G}y dƣ lu}̣n phản đối 

r}̀m rộ bọn thƣ̣c d}n Pháp phá hoại đình chiến và bọn Ngô Đình 

Diệm bắt ép đồng bào ta vào Nam. 

Đối với quan hệ kinh tế về mậu dịch giữa miền Bắc v| miề n 

Nam, c}̀n duy trì nhƣ cû và phát triển. 
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Tóm lại , nhiệm vụ công tác ỡ miền Nam nên dƣ̣a trên kh}̃u hiệu 

hòa bình , thống nh}́t , độc l}̣p , d}n chũ và trên chính sách mặt tr}̣n 

thống nh}́t r ộng râi, để tranh thũ ảnh hƣỡng và đ ồng tình rộng lớn , 

buộc ngụy quyền ph ải tu}n theo Hiệp định đình chiến , phải thƣ̀a 

nh}̣n quyền tƣ̣ do d}n chũ cũa nh}n d}n trong m ột hạn đ ộ n|o đó , 

phải tán thành tỗng tuy ển cƣ̃ đ ể thống nh}́t nƣớc nhà . Đồng thời 

l|m cho nhiều ngƣời trong  ngụy quyền sẽ thấy trong qu{ trình v| 

sau khi thống nh}́t họ v ẫn có đƣờng thoát và có th ể giƣ̂ đƣợc địa vị 

nh}́t định cũa họ . L|m đƣợc nhƣ thế thì chúng ta sẽ thắng lợi . Nếu 

ta đƣa ra yêu c}̀u quá cao , dùng th{i đ ộ đối l}̣p, gay gắt và phƣơng 

thƣ́c đ}́u tranh kịch liệt , muốn nhanh chóng biến miền Nam thành 

vùng tự do , thì kết qu ả sẽ khiến cho phe th}n Mỹ , phe ngoan cố có 

thể thƣ̀a cơ g}y nên thế Nam Bắc đối l}̣p gay go , chính quyền ph ản 

động do đó lạ i đƣợc cũng cố . Đó là điều ta c}̀n tránh trong công tác 

của ta ở miền Nam . 

... 
 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.15, tr. 283-312. 
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ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAM* 

Tháng 8 năm 1956 

 

Trong hai năm đ}́u tranh cho hoà bình , thống nhất , độc l}̣p 

d}n chũ , nh}n d}n miền Nam đâ bi ểu lộ rõ r|ng lòng thiết tha yêu 

nƣớc và ý chí kiên cƣờng cũa ngƣời Việt Nam . Đồng thời hai năm 

qua cûng làm cho nh}n d}n miền Nam th}́y rô }m mƣu th}m đ ộc 

của đế quốc x}m lƣợc Mỹ  v| tội ác phản bội bán nƣớc cũa bọn Ngô 

Đình Diệm . 

Ng|y 20-7-1956, ng|y m| theo Hiệp định đình chiến ký kết tại 

Hội nghị Giơnevơ ph ải có tỗng tuy ển cƣ̃ tƣ̣ do toàn quốc đ ể thống 

nh}́t đ}́t nƣớc Việt Nam, đâ không thƣ̣c hiện đƣợc. 

Lý do l| bọn đế quốc x}m lƣợc Mỹ v| phong kiến đ ộc tài Ngô 

Đình Diệm đâ tìm mọi cách đ ể ph{ hoại , không chịu thi hành hiệp 

định, để mong chia xẽ l}u dài đ}́t nƣớc ta , biến miền Nam thành 

thuộc địa và căn cƣ́ qu}n sƣ̣ cũa  đế quốc Mỹ đ ể g}y lại chiến tranh , 

mong cƣớp đoạt giang sơn, Tỗ quốc cũa chúng ta. 

Nh}n d}n Việt Nam đâ chiến thắng bọn đế quốc Pháp và can 

thiệp Mŷ sau chín năm kháng chiến anh dûng , đâ bắt bu ộc các đế 

quốc trong H ội nghị Giơnevơ thƣ̀a nh}̣n quyền đ ộc l}̣p d}n t ộc và 

___________ 

* Đ}y là t|i liệu thuộc Phông lƣu trữ Xứ uỷ Nam Bộ - BT. 
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lãnh thổ to|n vẹn của đất nƣớc ta , nh}́t định không đ ể cho bọn đế 

quốc phong kiến g}y lại chiến tranh , nh}́t định không đ ể cho chúng 

kéo d|i sự chia xẻ đất nƣớc ta, kéo d|i chế độ đế quốc phong kiến tàn 

{c của chúng trên đất miền Nam yêu quý của chúng ta. 

A- BA NHIỆM VỤ CHÍNH CŨA TOÀN QUỐC HIỆN NAY 

Để đối phó với tình hình do Mŷ - Diệm g}y nên , để hoàn thành 

sƣ̣ nghiệp giải phóng d}n tộc , để giải phóng nh }n d}n miền Nam ra 

khỏi {ch đế quốc phong kiến , Trung ƣơng Đảng đâ nêu ra ba nhiệm 

vụ chính l|m đƣờng lối chung cho to|n bộ công t{c c{ch mạng hiện 

nay cũa toàn quốc. 

Ba nhiệm vụ }́y la:̀ 

1. Củng cố thật vững chắc miền Bắc, 

2. Đẩy mạnh phong tr|o c{ch mạng miền Nam, 

3. Tranh thũ sƣ̣ đồng tình và ũng hộ cũa nh}n d}n yêu chuộng 

ho| bình, d}n chũ, độc l}̣p d}n tộc trên thế giới. 

Vì sao phải củng cố thật vững chắc miền Bắc? 

Vì miền Bắc l| một nửa nƣớc đâ hoàn toàn giải phóng khõi ách 

đế quốc phong kiến , đâ có chính quyền độc l}̣p và d}n chũ cũa nh}n 

d}n, miền Bắc độc l}̣p d}n chũ là sƣ̣ nghiệp thắng lợi cũa cách mạng , 

do toàn d}n tƣ̀ Bắc chí Nam đâ chiến đ}́u anh dûng tro ng chín năm 

với đế quốc Pháp và can thiệp Mŷ ; miền Bắc hiện nay phải là cơ sỡ 

th}̣t vƣ̂ng mạnh cũa toàn quốc để làm h}̣u thuẫn cho phong trào cách 

mạng giải phóng miền Nam. 

Vì vậy phải củng cố thật vững chắc miền Bắc. 

Tại sao phải đẫy mạnh phong trào cách mạng miền Nam? 

Vì miền Nam hiện nay còn ở dƣới {ch thống trị của đế quốc 

phong kiến . Bọn đế quốc phong kiến Mỹ - Diệm đƣơng dùng 

chính s{ch độc t|i ph{t xít của đế quốc thống trị , giai c}́ p thống trị 

để chiếm cƣ́ miền Nam , đƣơng phá hoại hoà bình , thống nh}́t 
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đ}́t  nƣớc ta, đƣơng áp bƣ́c bóc lột nh}n d}n ta , đƣơng }m mƣu g}y 

lại chiến tranh , mong x}m chiếm cả Tỗ quốc ta . Để chống lại Mŷ - 

Diệm, nh}n d}n miền Nam chĩ c ó con đƣờng cứu nƣớc v| tự cứu 

mình, l| con đƣờng c{ch mạng . Ngo|i con đƣờng c{ch mạng không 

có một con đƣờng kh{c. 

Vì vậy phải đẩy mạnh phong tr|o c{ch mạng miền Nam. 

Tại sao phải tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân yêu chuộng 

hoà bình dân chủ độc lập dân tộc trên thế giới? 

Vì sự nghiệp giữ gìn ho| bình , thƣ̣c hiện thống nh}́t , ho|n 

th|nh độc lập d}n chủ của chúng ta hiện nay l| một bộ phận của 

phong trào nh}n d}n tiến bộ trên thế giớ i, đƣơng tranh đ}́u thƣ̣c 

hiện hoà bình d}n chũ , độc l}̣p d}n tộc chung cho cả nh}n loại ; vì 

sƣ̣ nghiệp hoà bình thống nh}́t đ}́t nƣớc ta là hợp với pháp lý mà 

Hội nghị quốc tế Giơnevơ đâ thƣ̀a nh}̣n , cho nên mọi hành động 

chống lạ i hoà bình , thống nh}́t đ}́t nƣớc ta , đều l| phi ph{p , đều bị 

nh}n d}n thế giới lên án . Cho nên ta nắm l}́y chính nghîa , ta nắm 

l}́y pháp lý để chống lại Mŷ - Diệm, tƣ́c nhiên đƣợc sƣ̣ đồng tình 

v| ủng hộ của nh}n d}n thế giới . Do đó mà ta đƣợc thêm sƣ́c 

mạnh, địch sê bị cô l}̣p và yếu thế , ta có thêm điều kiện thu}̣n lợi 

để thắng địch , để hoàn thành sƣ̣ nghiệp giải phóng hoàn toàn d}n 

tộc ta. 

Đó là ba nhiệm vụ cũa toàn b ộ đƣờng lối cách mạng cũa to|n thể 

nh}n d}n toàn quốc ta hiện nay . Ba nhiệm vụ }́y không th ể t{ch rời 

nhau đƣợc, ba nhiệm vụ }́y liên quan m}̣t thiết với nhau. Có l|m tròn 

ba nhiệm vụ }́y , c{ch mạng giải phóng d}n t ộc cũa nh}n d}n ta mới 

đi đến thành công. 

To|n thể Đảng bộ Nam Bộ cũng nhƣ to|n thể nh}n d}n Nam Bộ 

c}̀n phải nh}̣n rô đƣờng lối cách mạng chung }́y cũa toàn quốc.  

Để làm tròn nhiệm vụ cũa mình , Đảng bộ Nam Bộ phải nắm 

vƣ̂ng đƣờng lối cách mạng miền Nam để giƣ̂ gìn và đ}ỹ mạnh phong 

tr|o c{ch mạng tiến lên. 
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B- MỤC ĐÍCH, VỊ TRÍ V\ ĐỐI TƢỢNG CỦA PHONG TR\O 

C[CH MẠNG MIỀN NAM 

Phong trào cách mạng miền Nam là m ột bộ ph}̣n cũa phong trào 

c{ch mạng chung của to|n quốc. Công tác đ}̃y mạnh phong tr|o c{ch 

mạng miền Nam l| đ ể thƣ̣c hiện m ột nhiệm vụ trong ba nhiệm vụ 

chiến lƣợc chung cũa toàn quốc đ ể nhằm thƣ̣c hiện mục đích chung 

của to|n quốc l| : giƣ̂ gìn hoà bình , thƣ̣c hiện thống nh}́t, ho|n th|nh 

độc l}̣p d}n chũ chung cho cả to|n quốc. 

Vị trí của phong tr|o c{ch mạng miền Nam l| cùng với to|n quốc 

tranh đ}́u thƣ̣c hiện mục đích chung }́y cũa toàn quốc. 

Nhƣng nh}n d}n miền Nam hiện nay không nhƣ̂ng chĩ nằm 

trong cái c ảnh đ}́t nƣớc bị chia  xẻ, chiến tranh hăm dọa mà hằng 

ng|y đƣơng bị chính s{ch đ ộc tài phát xít cũa Mŷ - Diệm áp bƣ́c bóc 

lột, tù t ội chém giết ghê gớm , thợ thuyền đƣơng ỡ trong c ảnh chết 

đói, công ăn việc làm không có , nạn thất nghiệp nguy ngập không có 

lối ra , d}n cày đƣơng bị cƣớp đ}́t tăng tô tăng thuế , bị ruồng bố , bị 

bắt lính, công thƣơng nghiệp bị phá sản, v.v., nh}n d}n không có một 

chút quyền tự do d}n chủ n|o , chính s{ch khủng bố tr ả thù, tù tội, 

chém giết lan tràn khắp thôn quê đến thành thị. 

Tình hình ấy nhất định thúc đẩy nh}n d}n miền Nam ph ải 

đƣ́ng lên đ}̣p tan chính sách đ ộc tài phát xít cũa Mŷ - Diệm đ ể tƣ̣ 

cƣ́u mình . 

Vì vậy , mục đích c{ch mạng của miền Nam còn ph ải đánh  đỗ 

chính quyền độc tài, ph{t xít Mỹ - Diệm, thƣ̣c hiện một chính quyền 

liên hiệp d}n chũ có tính ch}́t d}n t ộc độc l}̣p , để giải phóng nh}n 

d}n miền Nam ra khõi ách đế quốc phong kiến đ ộc tài phát xít Mŷ - 

Diệm để cùng với to| n quốc thƣ̣c hiện hoà bình ,thống nh}́t, độc l}̣p 

d}n tộc. 

Vì vậy , vị trí của phong tr|o c{ch mạng miền Nam không 

nhƣ̂ng là cùng với toàn quốc tranh đ}́u thƣ̣c hiện mục đích chung 
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của to|n quốc m| còn phải tranh đ}́u để thƣ̣c hiêṇ mục đích riêng cũa 

mình, tƣ́c là tranh đ}́u tƣ̣ gi ải phóng ra khõi chính quyền đế quốc 

phong kiến Mŷ - Diệm. 

Hai mục đích }́y dính chặt với nhau làm một. 

Vì chỉ trong qu{ trình tranh đấu của phong tr|o c{ch mạng chung 

của t o|n quốc chống Mỹ - Diệm để thƣ̣c hiện hoà bình thống nh}́t 

mới tạo nhƣ̂ng điều kiện thu}̣n lợi nh}́t cho nh}n d}n miền Nam 

tranh đ}́u chống lại nhƣ̂ng chính sách độc tài phát xít cũa Mŷ - Diệm; 

v| đ ồng thời cûng trong quá trì nh tranh đ}́u cũa phong trào cách 

mạng miền Nam chống lại chính s{ch đế quốc phong kiến của Mỹ - 

Diệm để tƣ̣ giải phóng cho mình , mới tạo nhƣ̂ng điều kiện thu}̣n lợi 

cho công cuộc tranh đ}́u hoà bình thống nh}́t đ}́t nƣớc. 

Chúng ta phải nh}̣n rằng : chính quyền miền Nam hiện nay 

không phải chĩ là m ột chính quyền cũa đế quốc phong kiến bại tr}̣n 

để lại, nó l| m ột chính quyền thƣ̣c d}n ki ểu mới cũa m ột đế quốc 

x}m lƣợc đƣơng muốn g}y chiến tranh , l| đế quố c Mŷ . Bọn đế 

quốc Mŷ mặc dù bị hết th}́t bại này qua th}́t bại khác , đƣơng bị d}̀n 

d}̀n cô l}̣p trên thế giới , mộng x}m lăng thế giới cũa chúng đâ bị 

tan vơ̂ trƣớc sƣ́c mạnh cũa phe xâ h ội d}n chũ hoà bình trên thế 

giới, trƣớc sự ph{t minh tiến tri ển cũa Liên Xô về nguyên t ử v| 

khinh khí đ ể bảo vệ hoà bình , nhƣng bọn tài phiệt cũa chúng v ẫn 

đeo đuỗi chính sách chiến tranh đ ể mong giải quyết nguy cơ khũng 

hoảng cũa chúng . 

Chính bọn đế quốc x}m lƣợc  muốn g}y chiến tranh này 

đƣơng c}̀m đ}̀u bọn phong kiến Ngô Đình Diệm hiếu chiến , trả 

thù, sƣ̣ c}́u kết }́y đâ phát sinh ra m ột chế độ độc tài phát xít tàn ác 

th}m độc. 

Phong trào cách mạng miền Nam ph ải nh}̣n rô đối tƣợng cũa 

mình l| đế quốc x}m lƣợc ph{t xít Mỹ v| phong kiến đ ộc tài tr ả 

thù hiếu chiến Diệm . Chính quyền đế quốc phong kiến ấy đƣơng 
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hung hăng trả thù v| muốn g}y chiến , đƣơng áp bƣ́c bóc l ột tàn sát 

nh}n d}n ta . Nh}n d}n ta quyết không  tha thƣ́ chúng , nh}́t định sê 

đ}̣p tan }m mƣu th}m đ ộc cũa chúng , vì chính nghĩa l| về ta , sƣ́c 

mạnh sẽ về phía ta, ở trong nƣớc cũng nhƣ trên thế giới. 

C- YÊU C]̀U CŨA NH]N D]N VÀ M]U THU]̂N 

GIƢ̂A NH]N D]N VÀ CHÍNH QUYỀN MŶ - DIỆM 

1. Nguyện vọng hòa bình thống nhất và độc lập dân tộc 

Nh}n d}n miền Nam cûng nhƣ nh}n d}n toàn quốc , sau 90 năm 

đ}́u tranh chống ách nô lệ và nh}́t là sau chín năm kháng chiến gian 

khỗ anh dûng đâ cùng với toàn quốc đem lại t hắng lợi vî đại . Trong 

Hội nghị quốc tế Giơnevơ, c{c cƣờng quốc v| c{c nƣớc liên can đã long 

trọng tuyên bố thừa nhận quyền độc l}̣p d}n tộc và lânh thỗ toàn vẹn 

của d}n tộc Việt Nam, v| đã quy định miền Bắc v| miền Nam, sau khi 

t}̣p kết qu}n đ ội để đình chiến, hai miền ph ải hiệp thƣơng đ ể thƣ̣c 

hiện tỗng tuyển cƣ̃ tƣ̣ do trong toàn quốc, thống nh}́t đ}́t nƣớc. 

Nhƣ v}̣y nh}n d}n Việt Nam , đâ có điều kiện thƣ̣c hiện hoà bình 

thống nh}́t đ ể x}y dƣ̣ng nền đ ộc l}̣p d}n chũ chung cho toàn quốc 

với tỗng tuyển cƣ̃ tƣ̣ do trong cả nƣớc. 

Nhƣng chính quyền đế quốc phong kiến Mŷ - Diệm ra sƣ́c phá 

hoại, đi ngƣợc lại với yêu c}̀u , với nguyện vọng thiết tha }́y cũa nh}n 

d}n miền Nam, của cả d}n tộc Việt Nam. 

Sƣ̣ m}u thuẫn }́y giƣ̂a nh}n d}n Việt Nam với chính quyền Mŷ – 

Diệm nh}́t định không thể tồn tại l}u dài đƣợc. 

Nh}́t định nh}n d}n miền Nam ph ải đƣ́ng lên tranh đ}́u đ}̣p 

tan chính sách chia xẽ , g}y chiến cũa đế quốc pho ng kiến Mŷ - Diệm 

để thƣ̣c hiện nguyện vọng cũa mình vì hoà bình , độc l}̣p , thống 

nh}́t là yêu c}̀u bƣ́c thiết cũa nh}n d}n , nó l| kết qu ả của biết bao 

gian nan , biết bao xƣơng máu trong chín năm chiến đ}́u anh dûng 

của nh}n d}n , vì đó l| c{i lẽ sinh t ồn t}́t nhiên cũa m ột d}n tộc, 

không thể kh{c đƣợc. 



Phụ lục 

 

 

1087 

 

1087 

 

2. Quyền tƣ̣ do dân chũ và nguyện vọng bƣ́c thiết cũa nhân dân 

để đảm bảo tính mạng và tài sản, đảm bảo đời sống vật chất và tinh 

thần cũa nhân dân 

Nh}n d}n miền Nam hiện nay đang ỡ dƣới quyền thống trị đ ộc 

t|i ph{t xít đ|n {p của Mỹ - Diệm. Chúng trơ tr{o lừa bịp , ức hiếp 

nh}n d}n với nhƣ̂ng trò hề trƣng c}̀u d}n ý , b}̀u quốc h ội, l}̣p hiến 

ph{p với khẩu hiệu trống rỗng : “trọng nh}n ph}̃m con ngƣời - ban 

h|nh c{c quyền tự do d}n chủ - cải cách điền địa - cải thiện đời sống 

cho nh}n d}n”. 

Nhƣng sƣ̣ thƣ̣c , trong sƣ̣ sinh sống hằng ngày cûng nhƣ trong 

ph{p luật của chúng, nh}n d}n miền Nam đang nằm dƣới những b|n 

tay r}́t đẫm máu cũa chúng. 

Với chính sách qu}n phiệt , đồn lính đóng khắp nơi , m}̣t thám 

giăng bũa tƣ́ tung , luôn luôn ruồng bố đột kích , bắn giết nh}n d}n , 

coi tính mạng con ngƣời nhƣ cõ rác , với chính sách ƣ́c hiếp , mua 

chuộc, lƣ̀a bịp , gian dối , h|nh hung , chúng đã biến bộ m{y chính 

quyền tƣ̀ trên xuống dƣới là độc quyền cũa gia đình họ Ngô và đế 

quốc Mŷ. 

Qu}n đội , công an , h|nh chính , quốc hội , ngôn lu}̣n đều do 

ngƣời cũa họ Ngô, th}n thuộc v| tay sai nắm giữ. 

Chúng nắm cả độc quyền chính trị, qu}n sƣ̣ và kinh tê.́ 

Chúng muốn to|n thể nh}n d}n phải cúi đầu dƣới ý muốn của 

gia đình họ Ngô và đế quốc Mŷ. 

Nh}n d}n miền Nam ph}̀n lớn đâ c}̀m súng đƣ́ng d}̣y , đâ hy 

sinh t}́t cả trong chín năm kháng chiến gian khỗ , anh dûng để cỡi 

xiềng xích đế quốc phong kiến , nh}n d}n miền Nam có thể nào chịu 

cúi đầu dƣới chính s{ch độc t|i ph{t xít ghê tởm ấy của Mỹ - Diệm. 

Nh}́t định không thể nhƣ v}̣y đƣợc. 

Nh}́t định nh}n d}n miền Nam ph ải đƣ́ng d}̣y đòi quyền sống 

của mình. 
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Cuộc tranh đ}́u cũa nh}n d}n miền Nam chống lại chính quyền 

Mỹ - Diệm để đòi các quyền tƣ̣ do d}n chũ để đảm bảo tính mạng tài 

sản, đảm bảo đời sống v}̣t ch}́ t và tinh th}̀n cũa mình , l| việc tất 

nhiên phải có, không thể kh{c đƣợc. 

Hơn nƣ̂a, hiện nay khắp thế giới, trong các nƣớc thuộc địa và bán 

thuộc địa cû đâ giải phóng hay chƣa , ý thức d}n tộc v| d}n chủ đang 

đƣợc phát triển mạ nh mê , đó là một sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ khách quan 

đƣơng tiến triển, do sƣ̣ thắng lợi cũa phe xâ hội và d}n chũ, ho| bình, 

độc l}̣p d}n tộc trên thế giới. 

Tình hình ấy c|ng xúi đẩy c{c từng lớp d}n chủ miền Nam quyết 

t}m đƣ́ng d}̣y chống lại chính sách độc tài phát xít Mŷ - Diệm. 

Sƣ̣ m}u thuẫn }́y giƣ̂a nh}n d}n và chính quyền Mŷ - Diệm, nh}́t 

định không thể tồn tại đƣợc , nh}n d}n miền Nam nh}́t định tìm đũ 

mọi c{ch để giải quyết nó, để bảo vệ đời sống cũa mình. 

3. Phải có công ăn việc làm , tiền lƣơng đũ sống cho thợ thuyền ; 

không đƣợc cƣớp giƣ̣t lại ru ộng đất cũa dân cày , giảm tô , hạ thuế, 

hạ giá sinh hoạt , bảo vệ mỡ mang các ngành công thƣơng nghiệp 

dân tộc là nguyện vọng thiế t tha chung cũa nhân dân miền Nam đ ể 

cải thiện đời sống cho nhân dân 

Do chính sách kinh tế tài chính , tăng binh bị g}y chiến tranh , do 

kế hoạch viện trợ Mŷ , do chế đ ộ độc quyền phụ thu ộc Mŷ , h|ng 

ngoại ho{ của phe Mỹ tr|n ngập v|o, h|ng ho{ trong nƣớc cạnh 

tranh không lại , sản ph}̃m cũa nông d}n bị ƣ́ đọng m}́t giá không 

xu}́t cảng đƣợc ; do chính sách thuế má nặng nề đ}̣p mạnh vào các 

thƣ̣c ph}̃m c}̀n thiết cũa đa số nh}n d}n nhƣ gạo , c{, thịt, mắm, vải, 

v.v., do chính sách lạm phát đ ồng bạc ngày càng m}́t giá , do chế độ 

đ}̀u cơ tranh giành quyền lợi cũa các bọn có quyền thế , kết quả l| 

công thƣơng nghiệp trong nƣớc bị phá s ản không phát tri ển lên 

đƣợc, thợ thuyền th}́t nghiệp, đồng lƣơng chết đói , d}n cày phá s ản 

mua mắc bán rẽ , thuế má nợ n}̀n ng}̣p đ}̀u , nạn mắc mỏ nh ảy lên 

vùn vụt, cảnh b}̀n cùng đói khỗ diê̂n ra khắp nơi. 
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Ở thôn quê , bọn địa chủ ngoan cố dựa v|o chính quyền , tìm đủ 

mọi c{ch giành giƣ̣t, l}́y lại đ}́t đai cũa d}n cày , đòi lại nợ n}̀n cû , ức 

hiếp d}n cày đũ mặt. 

Ở th|nh thị những tiếng kêu cứu về nạn thất nghiệp , vì nạn mắc 

mỏ đã vang lên , nô̂i u}́t h}̣n cũa các tƣ̀ng lớp nh}n d}n đƣơng ng}́m 

ngầm nổi dậy. 

Tình hình điêu đứng của nh}n d}n do chính quyền đế quốc 

phong kiến cũa Mŷ - Diệm g}y ra , nh}́t định không thể kéo dài 

đƣợc. 

Hơn nƣ̂a , đời sống cũa nh}n d}n lao động miền Bắc ngày càng 

đƣợc cải thiện , thợ thuyền đâ  đƣợc đảm bảo cơm no áo }́m ; d}n cày 

đâ có ruộng , công thƣơng nghiệp d}n tộc đƣơng trên đà phát triển . 

Tình hình ấy c|ng thêm kích thích mạnh lòng uất hận v| yêu nƣớc 

của nh}n d}n miền Nam. 

Nền kinh tế cũa các nƣớc láng giềng t rung l}̣p nhƣ Cao Miên , Ai 

Lao, vị trí trung lập cũng đang tiến triển khả quan , c|ng l|m cho c{c 

tƣ̀ng lớp nh}n d}n th}́y rô cái tai hại cũa chính sách g}y chiến , vị trí 

lệ thuộc cũa chính quyền Mŷ - Diệm, l|m cho nh}n d}n miền Na m 

c|ng quyết t}m chống Mỹ - Diệm. 

Nguyện vọng tha thiết cũa nh}n d}n lao động thành thị là : có 

công ăn việc làm cho thợ thuyền, tiền lƣơng đũ sống. 

Nguyện vọng tha thiết cũa d}n cày là : không đƣợc l}́y ruộng đ}́t 

đâ tạm chia cho d}n cày, phải để nguyên canh, không đƣợc tăng tô. 

Nguyện vọng chung cũa toàn thể nh}n d}n lao động là : hạ gi{ 

sinh hoạt bằng cách bõ các thƣ́ thuế đảm phụ quốc phòng , an ninh 

4% v| c{c thứ thuế chồng chất kh{c , giảm các thƣ́ thuế  v| c{c món 

h|ng cần thiết của nh}n d}n, chống nạn đ}̀u cơ lạm phát. 

Nguyện vọng cũa các nhà công thƣơng nghiệp là : bảo vệ giúp 

đơ̂ các ngành công thƣơng nghiệp d}n tộc , xu}́t nh}̣p cảng phải 

dƣ̣a trên quyền lợi cũa d}n tộc , dƣ̣a trên sƣ̣ bảo vệ công thƣơng 
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nghiệp trong xƣ,́ trên ý thƣ́c x}y dƣ̣ng nền kinh tế thống nh}́t cũa d}n 

tộc, trên sƣ̣ bình đẵng cùng có lợi với t}́t cả các nƣớc khác. 

Chính s{ch kinh tế t|i chính của chính quyền Mỹ - Diệm không 

nhƣn̂g đi ngƣợc lại với quyền lợi nguyện vọng cũa nhân dân, m| còn 

chống chọi gay gắt với nguyện vọng quyền lợi cũa mọi tƣ̀ng lớp nh}n 

d}n. Sƣ̣ m}u thuẫn }́y nh}́t định không tồn tại đƣợc. 

Nh}n d}n lao động nh}́t định không th ể ngồi yên mà chịu c ảnh 

chết đói chết khát. 

D}n cày đâ chín năm đỗ máu đ ể gi|nh lại m ột ít quyền lợi sinh 

sống, nay nh}́t định cûng không th ể để cho bọn Mŷ - Diệm cƣớp lại 

quyền lợi cũa họ . C{c nh| tƣ s ản cûng nh}́t định ph ải tranh thủ 

quyền sống cũa họ. 

Một cuộc xung đột, đ}́u tranh gay gắt giƣ̂a các tƣ̀ng lớp nh}n d}n 

với chính quyền Mŷ - Diệm không thể tr{nh đƣợc. 

Đƣờng lối c{ch mạng của phong tr|o c{ch mạng miền Nam l| 

phải giải quyết ba yêu c}̀u bƣ́c thi ết ấy của nh}n d}n Việt Nam , giải 

quyết ba m}u thu ẫn căn bản }́y giƣ̂a nh}n d}n Việt Nam với chính 

quyền đế quốc phong kiến Mŷ - Diệm. 

Ho| bình thống nhất d}n tộc, ban hành các quyền tƣ̣ do d}n chũ, 

cải thiện đời sống cho nh}n d}n , nh}́t là nh}n d}n lao đ ộng, l| ba 

kh}̃u hiệu tranh đ}́u cũa toàn thể nh}n d}n miền Nam. 

Gi{o dục , tuyên truyền phỗ biến r ộng râi ba kh}̃u hiệu }́y s}u 

rộng trong toàn th ể nh}n d}n, l| công t{c hằng ng|y của mọi ngƣời 

c{ch mạng. 

Kịp thời, tuỳ ho|n c ảnh cụ th ể tƣ̀ng lúc tƣ̀ng địa phƣơng , quyết 

t}m lânh đạo qu}̀n chúng tranh đ}́u b ảo vệ quyền lợi cho qu}̀n 

chúng, bảo vệ sinh mạng, t|i sản, đòi tƣ̣ do, đòi hoà bình, thống nh}́t 

đ}́t nƣớc là công tác thƣờng xuyê n cũa phong trào cách mạng, để giƣ̂ 

vƣ̂ng và phát triển phong trào đi đến thắng lợi. 

Ba kh}̃u hiệu }́y là ba yêu c}̀u , nguyện vọng cũa nh}n d}n . 

Nhƣng không phải t}́t c ả mọi ngƣời đều gi{c ng ộ rõ r|ng , đ}̀y đũ 
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s}u sắc nguyện vọng cũ a mình . Cũng không ph ải mọi ngƣời đều 

quyết t}m đƣ́ng lên tranh đ}́u đ ể thƣ̣c hiện nguyện vọng cũa mình , 

nếu không có m ột sƣ̣ giáo dục tuyên truyền s}u r ộng, bền bĩ trong 

qu}̀n chúng nh}n d}n , nếu không biết phƣơng pháp phát đ ộng tƣ 

tƣỡng qu}̀n chúng làm cho qu}̀n chúng tƣ̣ b ản th}n thiết tha , quyết 

t}m tranh đ}́u đ ể thƣ̣c hiện nhƣ̂ng yêu c}̀u nguyện vọng cũa họ thì 

nhƣ̂ng kh}̃u hiệu }́y không th ể biến thành nhƣ̂ng sƣ́c mạnh đ ể đ}̣p 

tan chính quyền độc tài phát xít Mŷ - Diệm đƣợc. 

D- HÌNH THỨC TRANH ĐẤU 

V\ KHẢ NĂNG PH[T TRIỂN CỦA PHONG TR\O 

C[CH MẠNG MIỀN NAM 

Đâ nh}̣n rô mục đích và yêu c}̀u cũa phong trào cách mạng miền 

Nam, đâ nh}̣n rô vị trí và đối tƣợng cũa phong trào , c}̀n ph ải có 

đƣờng lối phƣơng pháp đ}́u tranh đúng mới phát triển đƣợc khả 

năng cũa cách mạng, mới đƣa phong trào cách mạng đến thành công. 

Để có đƣờng lối , phƣơng pháp tranh đ}́u đúng , chúng ta cần 

phải nh}̣n rô tình hình cụ thể trên thế giới và trong nƣớc , với nhƣ̂ng 

khả năng phát triển cũa nó , chúng ta phải nhận rõ tƣơng quan lực 

lƣợng giƣ̂a cách mạng và phản cách mạng hiện nay , với nhƣ̂ng khả 

năng phát triển cũa nó. 

Tình hình thế giới hiện nay nhƣ thế nào? 

Hệ thống kinh tế xâ h ội chũ nghîa hiện nay đâ lớn mạnh , bao 

gồm hàng ngàn triệu ngƣời tƣ̀ ]u sang Á , với nhƣ̂ng nƣớc r ộng lớn 

nh}́t và đông ngƣời nh}́t trên thế giới nhƣ Liên Xô và Trung Hoa. Thế 

giới không còn ỡ dƣới độc quyền duy nh}́t cũa tƣ bản chũ nghîa nƣ̂a, 

m| đã chia hẳn l|m hai hệ thống song song tồn tại. 

Phƣơng thƣ́c sinh s ản cũa nền kinh tế xâ h ội chũ nghîa đâ hơn 

hẵn phƣơng thƣ́c sinh s ản cũa tƣ b ản chũ nghîa . Bằng chƣ́ng là 
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Liên Xô trƣớc kia là m ột nƣớc kinh tế còn lạc h}̣u nay đâ đƣ́ng bƣ̣c 

nh}́t trong các nƣớc ]u ch}u. 

Với mục đích phát tri ển cũa kinh tế xâ h ội chũ nghîa là phụng 

sƣ̣ nhu c}̀u v}̣t ch}́t và tinh th}̀n cho nh}n d}n , cho nên nó có tính 

ch}́t hoà bìn h, d}n chũ , tiến b ộ, tƣơng trợ l ẫn nhau , cùng chung 

sống có lợi . 

Tính chất ho| bình , d}n chũ và tiến b ộ của nền kinh tế xã h ội 

chủ nghĩa phù hợp với sự yêu cầu v| tiến ho{ chung của nh}n loại . 

Do đó phạm vi liên hệ cũa nó  với các nƣớc khác nh}́t là các nƣớc mà 

nền kinh tế còn th}́p kém , ng|y c|ng mở r ộng, v| kết quả tạo ra một 

vùng ho| bình r ộng lớn , bao gồm đại đa số trong nh}n loại , nhƣ sƣ̣ 

liên hệ cũa phe xâ h ội chũ nghîa với ]́n Đ ộ, Nam Dƣơng, Diến 

Điện, Ai C}̣p, v.v.. 

Tr{i lại nền kinh tế của tƣ b ản chũ nghîa , với mục đích bóc l ột 

nh}n d}n lao động trong nƣớc chúng , chiếm đoạt lợi quyền cũa các 

nƣớc nhõ yếu , l|m cho c{c nƣớc nhỏ yếu đi v|o con đƣờng nghèo 

khỗ, để lệ thuộc các nƣớc nhõ yếu vào tƣ b ản chũ nghîa đ ể thu đoạt 

th}̣t nhiều lợi tƣ́c kếch sù cho nhóm tƣ b ản tài phiệt quốc tế , nh}́t là 

tƣ bản tài phiệt Mŷ . Với b ản ch}́t cƣớp cho đƣợc nhiều lợi tƣ́c và 

tranh giành quyền l ợi lẫn nhau, c{c nƣớc tƣ b ản Anh, Ph{p v| Mỹ , 

nh}́t là đế quốc Mŷ đƣơng tìm đũ cách đ ể thôn tính các nƣớc nhõ 

yếu, g}y chiến tranh và tranh giành lẫn nhau. 

Tình hình ấy l|m cho bọn đế quốc c|ng ng|y c|ng bị cô lập trên 

thê ́giới, phạm vi ảnh hƣỡng cũa chúng ngày càng bị thu hẹp lại. 

Một mặt khác , lƣ̣c lƣợng chính trị cũa phong trào hoà bình d}n 

chủ, độc l}̣p d}n t ộc ngày càng phát tri ển rộng lớn , bao gồm hàng 

ng|n triệu nh}n d}n khắp thế giới . Sự ph{t tri ển khí giới nguyên tƣ̃ 

v| khinh khí có th ể giết ngƣời hàng loạt m ột cách ghê gớm , thì hiện 

nay không còn là đ ộc quyền cũa đế quốc g}y chiến nƣ̂a , m| Liên Xô, 

ngƣời đại bi ểu cho phong trào hoà bình trên thế giới lại có những 

ph{t minh về nguyên tử v| khinh khí tiên tiến hơn đế quốc Mỹ. 
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Tình hình ấy l|m cho bọn hiếu chiến nhƣ Mỹ , Anh phải th}́y 

rằng nếu chúng mạo hi ểm g}y ra một cuộc chiến tranh thế giới thì 

chính chúng sẽ bị tiêu diệt t rƣớc nh}́t, do đó mà phong trào đòi hoà 

bình trong c{c nƣớc đế quốc ấy cũng đƣơng ph{t triển mạnh. 

G}̀n đ}y trong cuộc tranh cƣ̃ Tỗng thống Mŷ , bọn Cộng ho| cầm 

quyền ỡ Mŷ hiện nay đâ mua chuộc lòng d}n đâ nêu kh}̃u hiệu “hoà 

bình v| thịnh vƣợng”. Điều đó chƣ́ng minh rằng chính nh}n d}n cũa 

một nƣớc hiếu chiến nh}́t là đế quốc Mŷ cûng đƣơng mong muốn 

ho| bình. 

Tình hình chung ấy cho ta thấy rằng : lƣ̣c lƣợng hoà bình và d}n 

chủ độc l}̣p d}n tộc trên thế giới đâ nghiêng hẵn về hoà bình d}n chũ. 

Do đó chúng ta có thể nh}̣n định rằng thế giới hiện nay có thể duy trì 

ho| bình l}u d|i đƣợc. 

Nhƣng một mặt khác , chúng ta cũng ph ải nh}̣n rằng nền kinh tế 

đế quốc chủ nghĩa cò n thì luôn luôn }m mƣu g}y chiến tranh v ẫn 

còn, nguy cơ chiến tranh vẫn còn. 

Căn cƣ́ vào tình hình chung trên thế giới , Đại hội l}̀n thƣ́ XX cũa 

Đảng Cộng sản Liên Xô đâ đƣa ra hai nh}̣n định r}́t quan trọng la:̀ 

1. T}́t cả c{c cuộc xung đột hiện nay trên thế giới đều có th ể giải 

quyết bằng cách thƣơng lƣợng hoà bình. 

2. Phong trào cách mạng trong nhiều nƣớc hiện nay có th ể tiến 

triển hoà bình đƣợc (cố nhiên trong nhƣ̂ng nƣớc mà giai c}́p thống trị 

có một bộ m{y qu}n sƣ̣ cảnh sát mạnh đƣơng dùng chính sách phát 

xít để đàn áp phong trào thì đ ảng cách mạng trong các nƣớc }́y c}̀n 

phải th}́y rô tình hình cụ th ể của nƣớc mình để có phƣơng ph{p đấu 

tranh thích hợp). 

Căn cƣ́ vào tình hình c hung và sƣ̣ nh}̣n định }́y , chúng ta kết 

lu}̣n rằng, nếu trên thế giới hiện nay t}́t c ả c{c cuộc xung đột đều có 

thể giải quyết bằng phƣơng pháp thƣơng lƣợng hoà bình đƣợc , thì 

việc thống nh}́t nƣớc Việt Nam ta bằng phƣơng pháp ho| bình có thể 

thƣ̣c hiện đƣợc. 
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Vì quyền lợi v| nguyện vọng ho| bình thống nhất đất nƣớc ta l| 

quyền lợi và nguyện vọng chung cũa toàn thể nh}n d}n hai miền Bắc 

v| Nam , nh}n d}n hai miền không có lý do gì mà g}y chiến tran h, 

không có lý do gì mà kéo dài việc chia xẽ đ}́t nƣớc . Ngƣợc lại, nh}n 

d}n cả hai miền đƣơng càng ngày càng quyết t}m hành đ ộng chống 

lại }m mƣu chia xẻ v| g}y chiến của Mỹ - Diệm để tạo những điều 

kiện thu}̣n lợi đi đến hiệ p thƣơng , thƣơng lƣợng giƣ̂a hai miền đ ể 

ho| bình thống nhất đất nƣớc. 

Tình hình chia xẻ hiện nay chỉ l| do Mỹ - Diệm độc đoán g}y nên. 

Cho nên v}́n đề căn b ản là làm thế nào đ}̣p tan }m mƣu chia xẽ và 

g}y chiến }́y cũa Mŷ - Diêṃ. 

Nhƣ trên kia đâ nh}̣n định , muốn chống Mŷ - Diệm, ngo|i con 

đƣờng cách mạng nh}n d}n miền Nam không có con đƣờng nào 

kh{c. 

Thế thì đƣờng lối phƣơng pháp đ}́u tranh cũa phong trào cách 

mạng miền Nam l| đƣờng lối phƣơng ph{p đ}́u tranh nào? 

Nếu tình hình thế giới có th ể duy trì hoà bình đƣợc , do tƣơng 

quan lƣ̣c lƣợng trên thế giới đâ thay đỗi có lợi cho phe hoà bình và 

d}n chũ , nếu trong nhiều nƣớc phong trào cách mạng có th ể ph{t 

triển hoà bình đƣợc, thì phong tr|o c{ch mạng miền Nam cũng có thể 

ph{t triển theo đƣờng lối hoà bình đƣợc. 

Trƣớc hết chúng ta c}̀n nh}̣n định : thế nào là phong trào cách 

mạng tranh đấu theo đƣờng lối ho| bình? 

Phong trào cách mạng tranh đ}́u theo đƣờng lối hòa bình , 

nghĩa l| phong tr|o ấy lấy lực lƣợng chính trị của nh}n d}n l|m 

căn bản, không phải l}́y lƣ̣c lƣợng vû trang cũa nh}n d}n đ ể tranh 

đ}́u với chính quyền hiện hƣ̂u , để đạt mục đích cách mạng cũa 

mình. Phong trào cách mạng tranh đ}́u theo đƣờng lối hoà bình 

cũng kh{c với phong tr|o c ải lƣơng ỡ chô̂ phong trào c ải lƣơng thì 

căn bản dƣ̣a vào pháp lu}̣t , hiến pháp đ ể tranh đ}́u , còn phong 

tr|o c{ch mạng thì dựa v|o lực lƣợng c{ ch mạng chính trị cũa 
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qu}̀n chúng làm căn b ản1. Một mặt khác nƣ̂a phong trào cách mạng 

tranh đ}́u đ ể thƣ̣c hiện mục đích cách mạng , còn phong tr|o c ải 

lƣơng tranh đ}́u với mục đích cải lƣơng. 

Thế thì với một chính quyền đế quốc phong kiến độc tài phát xít 

Mỹ - Diệm, đƣờng lối tranh đ}́u chính trị hoà bình có kh ả năng đạt 

đƣợc mục đích không? 

Chúng ta phải nh}̣n rằng, t}́t cả sƣ̣ nghiệp trong mô̂i nƣớc đều do 

nh}n d}n làm nên , đó là m ột quy lu}̣t nh}́t đị nh, không thể kh{c 

đƣợc. Cho nên đƣờng lối phong trào cách mạng ph ải đi đúng theo 

khuynh hƣớng nguyện vọng nh}n d}n thì mới phát đ ộng đƣợc 

phong trào cách mạng, thì c{ch mạng mới th|nh công đƣợc. 

Nguyện vọng thiết tha cũa nh}n d }n miền Nam là giƣ̂ gìn hoà 

bình, thƣ̣c hiện thống nh}́t đ}́t nƣớc . Chúng ta ph ải th}́y rô nguyện 

vọng ho| bình ấy của nh}n d}n . Chính phong tr|o c{ch mạng miền 

Nam có thể ph{t động lên và đi đến thành công đƣợc căn bản là do ta 

nắm chặt ngọn cờ hoà bình hợp với lòng d}n . Ngƣợc lại , bọn Mỹ - 

Diệm đƣơng dùng bạo lƣ̣c, ph{t xít g}y chiến tranh tr{i với lòng d}n , 

nên nh}́t định chúng sê th}́t bại. 

Với chính sách bạo lƣ̣c , độc tài phát xít , Mỹ - Diêṃ có th ể g}y 

đƣợc một lƣ̣c lƣợng mạnh đ ể chống lại phong trào cách mạng , d}̣p 

tắt phong trào cách mạng không? 

Nh}́t định không thể đƣợc. 

Căn bản là vì chế đ ộ Mỹ - Diệm không dƣ̣a vào m ột lƣ̣c lƣợng 

chính trị n|o đ{ng k ể trong nƣớ c, tr{i lại , h}̀u hết các tƣ̀ng lớp 

nh}n d}n đều chống lại chúng . Vì vậy , chính quyền Diệm không 

phải là m ột chính quyền mạnh . Nó chỉ l| m ột chính quyền hèn 

___________ 

1. Dƣ̣a vào lƣ̣c lƣợng chính trị cũa qu}̀n chúng làm căn bãn không có 

nghĩa l| không dựa v|o ph{p luật , hiến pháp . Tr{i lại phải biết triệt để lợi 

dụng ph{p luật, hiến pháp có lợi cho nh}n d}n đễ đ}̃y mạnh phong trào đ}́u 

tranh cách mạng cũa nh}n d}n . 
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yếu v| hung bạo . Tính chất hèn yếu v| hung bạo của chính quyền 

Mỹ - Diệm không nhƣ̂ng không có m ột cơ sỡ qu}̀n chúng nào trong 

nƣớc mà còn đƣơng bị cô l}̣p trên quốc tế . Sƣ̣ tàn bạo cũa nó nh}́t 

định không th ể l|m lay chuy ển đƣợc phong trào cách mạng , không 

thể tồn tại l}u dài đƣợc. 

Bằng chƣ́ ng là trong hai năm nay , khắp thôn quê không lúc 

n|o ngớt tiếng súng đ|n {p của Mỹ - Diệm, không ngày nào mà 

chúng không t|n s{t những ngƣời yêu nƣớc . Nhƣng tinh th}̀n cách 

mạng vẫn vƣ̂ng vàng , cơ sỡ cách mạng cũa nh}n d}n v ẫn không bị 

lay chuyển. 

Một khi mà toàn thể nh}n d}n đâ quyết t}m bảo vệ cách mạng thì 

không có một sƣ́c tàn bạo nào có thể làm lay chuyển đƣợc. 

Nhƣng tại sao phong trào cách mạng hiện nay chƣa phát tri ển 

mạnh lên? 

Đ}y cûng là do nhƣ̂n g nguyên nh}n khách quan và chũ quan 

nh}́t định. 

Về khách quan cũa phong trào chúng ta th}́y , sau chín năm 

tranh đ}́u vû trang mạnh mê , phong trào nh}n d}n hiện nay nói 

chung, có tính chất tạm yên , l| m ột trạng thái biến chuy ển cũa  

phong trào tƣ̀ hình thƣ́c bạo lƣ̣c qua hình thƣ́c hoà bình . Nó có tính 

ch}́t đƣ́ng dƣ̀ng lại đ ể rồi tiến lên . Với sƣ̣ đàn áp bóc l ột tàn nh ẫn 

của Mỹ - Diệm, phong trào cách mạng cũa nh}n d}n nh}́t định sê 

nỗi lên . Nh}n d}n miền Nam đâ quen với máu lƣ̃a chín năm kháng 

chiến, nhƣ̂ng tàn bạo cũa Mŷ - Diệm không th ể dẹp đƣợc tinh thần 

tranh đ}́u cũa nh}n d}n . 

Một mặt khác , về chũ quan chúng ta ph ải nh}̣n rằng : một số 

đông cán b ộ, nhƣ̂ng ngƣời có trách nhiệm  hƣớng d ẫn phong trào 

c{ch mạng , vì sự biến chuy ển cũa phƣơng thƣ́c tranh đ}́u , vì tình 

hình công t{c từ công khai qua bí mật , c{c đ ồng chí ta chƣa nắm 

vƣ̂ng đƣờng lối chính trị cũa Đ ảng, chƣa nắm vƣ̂ng phƣơng pháp 

tranh đ}́u chính trị, chƣa đi đúng đƣờng lối qu}̀n chúng nên đâ hạn 

chế nhiều khả năng phát triển cũa phong trào. 
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Hiện nay, sỡ dî phong trào tranh đ}́u chính trị chƣa phát triển đồng 

đều trong nh}n d}n một nguyên nh}n chính khác là vì m ột số cán  bộ 

v| quần chúng chƣa gi{c ngộ đƣợc rằng sƣ́c mạnh cũa lƣ̣c lƣợng chính 

trị của nh}n d}n nhất định có thể đánh lui đƣợc sƣ̣ tàn bạo áp bƣ́c bóc 

lột cũa Mŷ - Diệm, do đó mà còn có thái đ ộ lƣ̀ng chƣ̀ng, không tin 

tƣỡng vào sƣć mạnh cũa lƣ̣c lƣợng chính trị cũa mình. 

Chúng ta cần ph ải nh}̣n rằng , b}́t cƣ́ phong trào cách mạng nào 

cũng có khi xuống, khi lên, b}́t cƣ́ phong trào cách mạng nào cûng có 

lúc tuần tự tiến triển, có lúc bột khỡi tiến triển. Căn bản là cán bộ phải 

th}́y rô tính ch}́t phát tri ển cũa phong trào đ ể lãnh đạo đúng mức 

qu}̀n chúng đ}́u tranh , l|m thế n|o cho quảng đại qu}̀n chúng quyết 

t}m tham gia phong trào , quyết t}m tranh đ}́u tƣ̀ th}́p đến cao , thì 

nh}t́ định không th ể có một lƣ̣c lƣợng nào chống lại đƣợc với lòng 

quyết t}m cũa quảng đại qu}̀n chúng. 

Phong trào tranh đ}́u chính trị trong hai năm qua ỡ thôn quê và 

th|nh thị, hoặc bằng hình thƣ́c này hoặc bằng hình thƣ́c khác , chƣ́ng 

minh rằng qu}̀n chúng có r}́t nhiều kh ả năng để tranh đ}́u chính trị 

với Mŷ - Diệm. Trong nhƣ̂ng cu ộc tranh đ}́u }́y , nếu chúng ta nắm 

vƣ̂ng đƣờng lối và phƣơng pháp đ}́u tranh hơn , thì phong tr|o còn 

có thể tiến triển thu}̣n lợi hơn cho cách mạng. Chính s{ch t|n bạo của 

Mỹ - Diệm rô ràng không d}̣p tắt đƣợc phong trào , không làm nhụt 

đƣợc ý chí đ}́u tranh cũa nh}n d}n. 

Có ngƣời cho rằng : bọn Mỹ - Diệm dùng bạo lƣ̣c hiện nay căn 

bản là đ ể t|n s{t n hƣ̂ng ngƣời lânh đạo phong trào cách mạng , để 

tiêu diệt Đ ảng Cộng sản, Đảng Cộng sản bị bào mòn d}̀n đi đến 

không còn khả năng lânh đạo cách mạng; phong trào tranh đ}́u chính 

trị của quần chúng do đó không thể ph{t triển lên đƣợc. 

Nh}̣n định nhƣ v}̣y không đúng. 

Nhƣ̂ng ngƣời c ộng sản lânh đạo phong trào cách mạng , quyết 

t}m hoà mình trong qu}̀n chúng , quyết t}m b ảo vệ phụng sƣ̣ 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1098 

 

quyền lợi qu}̀n chúng , quyết t}m đi đúng đƣờng lối qu}̀n chúng , 

giƣ̂a qu}̀n chúng v| ngƣời c ộng sản không còn có ph}n biệt gì nƣ̂a , 

thì l|m thế n|o bọn Mỹ - Diệm có th ể tiêu diệt đƣợc nhƣ̂ng ngƣời 

lãnh đạo c{ch mạng? Vì bọn Mỹ - Diệm không thể n|o tiêu diệt đƣợc 

qu}̀n chúng, cho nên chúng cûng không thể n|o tiêu diệt đƣợc nhƣ̂ng 

c{n bộ lãnh đạo phong tr|o quần chúng. 

Sƣ̣ thƣ̣c, hơn 30 năm nay, đế quốc Ph{p quyết t}m tiêu diệt c ộng 

sản để tiêu diệt phong trào cách mạng gi ải phóng d}n t ộc, nhƣng 

phong trào cách mạng đâ chiến thắng. Không phải nhƣ̂ng ngƣời cộng 

sản bị tiêu diệt , m| chính l| bọn đế quốc Ph{p đã bị tiêu diệt ở trên 

đ}́t này. 

Sƣ̣ thƣ̣c, hai năm nay Mŷ - Diệm quyết t}m tiêu diệt c ộng sản ỡ 

miền Nam, nhƣng phong trào cách mạng vẫn vƣ̂ng vàng, ngƣời cộng 

sản vẫn quyết t}m làm tròn nhiệm vụ cũa mình và nh}́t định phong 

tr|o c{ch mạng sẽ tiến lên tiêu diệt chính quyền đế quốc phong kiến 

Mỹ - Diệm, v| cũng không phải nhƣ̂ng ngƣời cộng sản sê bị tiêu diệt 

m| chính l| đế quố c phong kiến Mŷ - Diệm sê bị tiêu diệt , cũng nhƣ 

đế quốc Ph{p v| phong kiến tay sai đã bị tiêu diệt. 

Chúng ta tin tƣởng rằng ý chí ho| bình v| lực lƣợng ho| bình 

d}n chũ đ ộc l}̣p d}n t ộc cũa nh}n d}n miền Nam sê đánh lui ch ính 

s{ch t|n bạo đ ộc tài phát xít Mŷ - Diệm, sẽ tiến lên đập tan chính 

quyền đế quốc phong kiến Mŷ - Diệm. 

L}́y nh}n nghîa đ ể chiến thắng cƣờng bạo là m ột truyền thống 

của d}n tộc Việt Nam. 

Nguyện vọng hoà bình đâ là nguy ện vọng chung của nh}n d}n 

trên thế giới và trong nƣớc , kể cả nh}n d}n miền Nam , thì đƣờng lối 

tranh đ}́u cũa chúng ta cûng không th ể ra ngoài đƣờng lối hoà bình 

đƣợc. 

Chính đƣờng lối tranh đấu ho| bình ấy mới tạo đƣợc lực lƣ ợng 

chính trị mạnh mẽ đ ể chiến thắng }m mƣu g}y chiến và chính sách 

t|n bạo của Mỹ - Diệm. 
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Đƣờng lối c{ch mạng ph ải tuyệt đối tin tƣỡng vào kh ả năng cũa 

nh}n d}n, tin tƣỡng vào sƣ́c mạnh cũa nh}n d}n. 

Năng lƣ̣c cũa nh}n d}n , sức mạnh của nh}n d}n v| ý nguyện 

sinh tồn cũa nh}n d}n kết tinh trong yêu c}̀u bƣ́c thiết nh}́t cũa nh}n 

d}n là hoà bình , thống nh}́t, độc l}̣p d}n t ộc, l| có c{c quyền tự do 

d}n chũ, l| cải thiện đời sống cũa nh}n d}n. 

Qu{ trình  đ}́u tranh cũa nh}n d}n đ ể thƣ̣c hiện nhƣ̂ng nguyện 

vọng của nh}n d}n , l| qu{ trình tập hợp lực lƣợng của nh}n d}n , l| 

qu{ trình x}y dựng phƣơng tiện tranh đấu của nh}n d}n , l| qu{ 

trình tự gi ải phóng cũa nh}n d}n về chính trị , kinh tế , văn hoá tƣ̀ 

th}́p đến cao , tƣ̀ ít đến nhiều , tƣ̀ nhƣ̂ng bƣớc tu}̀n tƣ̣ đến bƣớc 

nhảy vọt và cûng là quá trình lay chuy ển cũa chính quyền phát xít 

đen tối cũa Mŷ - Diệm. Chính quyền ấy lay chuy ển tƣ̀ng ph}̀n hay 

to|n t hể l| song song với lực lƣợng tƣơng quan của phong tr|o , 

song song với tình hình phát tri ển cụ thể trong nƣớc và ngoài nƣớc , 

v| nhất định nó ph ải lay chuyển đến t}̣n gốc trong cái thế giằng co 

l}u dài phƣ́c tạp do phong trào các h mạng cũa nh}n d}n đòi hoà 

bình v| d}n chủ , chống lại chính sách g}y chiến và phát xít cũa Mŷ 

- Diệm. 

Chúng ta tin tƣởng v| sự thực cũng có th ể cho phép chúng ta tin 

tƣỡng là hoà bình có th ể thắng }m mƣu g}y chiến , thì chúng ta cũng 

có thể tin tƣỡng là d}n chũ phải thắng phát xít. Nh}̣n định rằng dƣới 

chính quyền ph{t xít của Mỹ - Diệm không thể dùng lực lƣợng chính 

trị của nh}n d}n tranh đấu đòi thực hiện d}n chủ đƣợc, cũng nhƣ cho 

rằng t rƣớc }m mƣu g}y chiến cũa Mŷ - Diệm không th ể tranh đ}́u 

giƣ̂ gìn và thƣ̣c hiện hoà bình đƣợc là nhƣ̂ng nh}̣n định hoàn toàn sai 

lạc không có bằng cớ. 

Đành rằng các quyền tƣ̣ do d}n chũ không th ể tranh đ}́u dê̂ 

d|ng m| có đƣợc . Trên lịch sƣ̃ tranh đ}́u đòi các quyền tƣ̣ do d}n 

chủ của nh}n d}n trong c{c nƣớc tƣ b ản cûng không có m ột 

quyền  tƣ̣ do nào mà nh}n d}n tranh thũ đƣợc m ột cách dê̂ dàng . 
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Tỷ nhƣ đ ể gi|nh quyền tranh đấu ng|y 1-5 giai c}́p thợ thuyền đâ 

đỗ biết bao nhiêu máu , đâ phải giành đi giành lại biết bao l}̀n mới 

thu đƣợc. 

Thế thì việc khó khăn gian khỗ để tranh thũ các quyền tƣ̣ do d}n 

chủ l| một việc tất nhiên phải có , nhƣng không phải khó khăn gian 

khỗ mà không làm đƣợc. 

Bọn Mỹ - Diệm đâ tƣ̀ng hô hào phải Bắc tiến , phải g}y chiến 

tranh, nhƣng nay chúng phải nói đến hoà bình (mặc dù là chúng gian 

tr{) nhƣng đó cûng là một bƣớc thụt lùi cũa chúng. 

Tranh đ}́u đòi thƣ̣c hiện ba yêu c}̀u cũa  qu}̀n chúng là quá trình 

t}́t nhiên để tạo những phƣơng tiện cần thiết để đánh đỗ Mŷ - Diệm. 

Có thể có nhiều hình thức để đ{nh đổ một chính quyền phản 

động mà sƣ̣ sụp đỗ cũa nó cûng phải trải qua nhiều giai đoạn , tuỳ 

theo tình hình cụ thể cũa quá trình tranh đ}́u giƣ̂a nh}n d}n và chính 

quyền phản động }́y, v| tình hình cụ thể trong nƣớc ấy1. 

Nhƣng có một quy lu}̣t cho mọi chính quyền phải đỗ là khi đa 

số nh}n d}n không thể sống với chính quyền }́y đ ƣợc nữa , khi mà 

đa số nh}n d}n quyết t}m đánh đỗ nó và t}́t nhiên , trong lúc đó 

chính quyền ấy cũng không tr{nh khỏi sự khủng hoảng nội bộ của 

nó về mọi mặt và nh}́t là về chính trị , do sƣ̣ xung đột giƣ̂a nh}n d}n 

với nó , giƣ̂a nội bộ cũa nó với nó và tình hình thế giới không thu}̣n 

tiện cho nó. 

___________ 

1. Tỷ nhƣ do sự tranh đấu của nh}n d}n m| chính quyền ấy buộc phải 

thay đỗi tƣ̀ng ph}̀n , nhƣ phãi kêu gọi các ph}̀n tƣ̃ tiến bộ d}n chũ tham gia 

v|o rồi do đó mà biến chuyễn chính quyền cũa nó . 

Cũng có thể quần chúng tranh đấu buộc phải bầu cử lại quốc hội , tỗ 

chƣ́c lại chính phũ. 

Cũng có thể những cuộc nổi dậy của một bộ phận chính quyền với nh}n 

d}n đễ đánh đỗ chính quyền ấy. 

Cũng có thể có cơ hội thuận tiện nhƣ cuộc C{ch mạng Th{ng T{m 1945 

của ta, v.v.. 
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Chúng ta quyết t}m l|m đúng đƣờng lối của chúng ta , rồi sự 

ph{t triển cũa tình hình sê cho phép chúng ta làm. 

Đế quốc chũ nghîa và phong kiến đƣơng đi v|o con đƣờng chết. 

Thắng lợi thuộc về sƣ̣ nghiệp vinh quang thống nh}́t, độc l}̣p cũa 

d}n tộc ta, thuộc về cộng sản chũ nghîa vî đại cũa chúng ta. 

Chúng ta tin tƣởng rằng chúng ta nhất định chiến thắng. 

Đ- B\I HỌC LỊCH SỬ V\ NHỮNG NHIỆM VỤ CHUNG CỦA 

C[CH MẠNG MIỀN NAM 

Nhiệm vụ cũa chúng ta hiện nay là hoàn thành cách mạng gi ải 

phóng d}n tộc, c{ch mạng phản đế và ph ản phong. Cuộc cách mạng 

của chúng ta mới th|nh công đƣợc m ột nƣ̃a nƣớc , một nƣ̃a nƣớ c 

chƣa thành công, cuộc cách mạng đƣơng tiếp diê̂n. Chúng ta cần phải 

học hỏi những b|i học kinh nghiệm lịch sử cũ đã đƣa ta đến th|nh 

công, biết áp dụng nó trong tình hình cụ th ể hiện tại đ ể ho|n th|nh 

sƣ̣ nghiệp cũa chúng ta. 

B|i học kinh nghiệm từ khi Đ ảng ta ra đời đến cu ộc Cách mạng 

Th{ng T{m th|nh công l| b|i học kinh nghiệm quý b{u , thiết thƣ̣c 

nh}́t, soi sáng cho chúng ta con đƣờng c}̀n đi , phải đi để đạt tới mục 

đích cách mạng. 

Tƣ̀ năm 1930 đến 1945, Đảng ta đâ tiến hành một phong trào cách 

mạng tranh đấu chính trị giằng co l}u d|i , khi }m th}̀m khi bồng bột, 

lúc bí mật lúc công khai , có khi tranh đấu trên nghị trƣờng, trong báo 

chí, phối hợp đ}́u tranh ngoài đƣờng phố, trong hƣơng thôn , có khi 

võ trang khởi nghĩa từng phần . Kết quả đến th{ng 8-1945, thích ứng 

thời cơ nh}n d}n tƣ̀ Bắc chí Nam nỗi lên , vùng dậy đ{nh đổ chế đ ộ 

đế quốc phong kiến độc tài phát xít đem lại nền độc l}̣p cho d}n tộc. 

Cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công không ph ải là m ột 

chuyện tình cờ. Nó l| kết quả t}́t nhiên cũa một công trình cách mạng 

của to|n d}n, to|n Đảng ta. 
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Nhƣng nguyên nh}n nào đƣa Cách mạng Tháng Tám đến 

th|nh công ? 

B}́t cƣ́ cuộc cách mạng nào cûng ph ải tiến triển theo nhƣ̂ng quy 

lu}̣t cũa nó . Biết sƣ̃ dụng đúng đắn nhƣ̂ng quy lu}̣t cũa cách mạng , 

biết linh hoạt sáng tạo kịp thời áp dụng nó trong quá trình phát tri ển 

của c{ch mạng cũng nhƣ trong g iờ phút quyết định cũa cách mạng 

thì c{ch mạng mới th|nh công. 

Dƣới đ}y là bài học kinh nghiệm: 

1. Không có lƣ̣c lƣợng bên trong không nắm đƣợc thời cơ bên 

ngoài  

Cuộc cách mạng giải phóng d}n tộc cũa chúng ta không ph ải chĩ 

có tính chất gi ải phóng cho  d}n tộc chung mà còn có tính ch}́t gi ải 

phóng cho nh}n d}n lao đ ộng ỡ trong m ột nƣớc thu ộc địa nhõ yếu . 

Một cuộc cách mạng nhƣ v}̣y , nếu không có m ột tình thế quốc tế 

thu}̣n lợi thì cách mạng khó mà thaǹh công. 

Thời cơ thu}̣n lợi nh}́t cho cách mạng Việt Nam trong thời kỳ }́y 

l| thời cơ n|o? 

L| lúc lực lƣợng xã h ội chũ nghîa , lƣ̣c lƣợng Hồng qu}n Liên Xô 

cùng với Đ ồng minh đánh bại bọn phát xít , tƣ́c là lúc chũ nghîa xâ 

hội v| d}n chủ đƣơng thắng thế chủ nghĩa đế quốc nói chung bị yếu 

thế. 

Do Đảng ta đâ nắm vƣ̂ng thời cơ }́y, do phong trào cách mạng đâ 

đi đúng thời cơ }́y mà cách mạng đâ thành công tƣơng đối dê̂ dàng. 

Nhƣng, nếu thời cơ bên ngoà i có mà lƣ̣c lƣợng cách mạng bên 

trong không có hoặc còn yếu thì thời cơ }́y chạy qua và không th ể 

đem lại kết quả n|o cho c{ch mạng. 

Cho nên , trƣớc hết , căn bản là ph ải có m ột thƣ̣c lƣ̣c cách 

mạng bên trong , thì mới kịp thời sử  dụng đƣợc có hiệu qu ả thời 

cơ bên ngoài . 
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Chúng ta h{ chẳng thấy m ột số nƣớc thu ộc địa khác cûng trong 

thời cơ }́y mà không có cách mạng thành công sao ? Căn nguyên là vì 

trong các nƣớc }́y chƣa có lƣ̣c lƣợng cách mạng đ}̀y đũ , nên dẫu cơ 

hội bên ngoài có thu}̣n lợi cûng không thể sƣ̃ dụng đƣợc. 

Đó là một bài học kinh nghiệm. 

Một số đ ồng chí chúng ta hiện nay ỡ miền Nam , trong lúc 

tranh đ}́u chống chính quyền đế quốc phong kiến Mŷ - Diệm đ ể 

ho|n th|n h độc l}̣p d}n chũ gi ải phóng cho nh}n d}n miền Nam , 

m| chỉ ngó đến tình hình quốc tế , chỉ ngó đến những biện ph{p 

quốc tế . C{c đ ồng chí }́y đâ phạm m ột lô̂i l}̀m , không th}́y rô con 

đƣờng phát tri ển cũa cách mạng . Do đó mà p hong trào cách mạng 

không nhƣ̂ng không phát tri ển lên đƣợc , m| còn đi v|o con đƣờng 

bị động. 

Nếu không có m ột thƣ̣c lƣ̣c cách mạng bên trong thì dù cơ h ội 

bên ngoài có thu}̣n tiện , mục đích c{ch mạng cũng chƣa th ể đạt 

đƣợc. 

L|m thế nào đ ể x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c bên trong , để có thể kịp thời 

sƣ̃ dụng cơ hội thu}̣n tiện bên ngoài? 

2. Phải có m ột đảng cách mạng đƣ́ng trên lập trƣờng giai cấp 

của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng, theo chũ nghîa Mác - 

Lênin, lãnh đạo phong trào cách mạng dân t ộc giải phóng thì cách 

mạng mới thành công 

Ph{t xít Nhật lật đổ đế quốc Ph{p cƣớp Đông Dƣơng . Với 

danh nghîa đ ộc l}̣p gi ả hiệu cũa phát xít Nh}̣t ban cho , dƣ̣a vào thế 

lƣ̣c cũa Nh}̣t , c{c đ ảng ph{i gọi l| “quốc gia” mọc ra nhƣ nấm . 

Chúng cũng nói “đ ộc l}̣p d}n chũ” cûng nói “yêu nƣớc thƣơng 

nòi”, “vì qu}̀n chúng vì d}n t ộc”, chúng phất cờ giong trống khắp 

th|nh thị thôn quê cơ h ồ nhƣ nh}n d}n cả nƣớc đều răm rắp theo 

chúng hết ! 
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Nhƣng khi Nh}̣t bại tr}̣n , c{ch mạng nổi dậy , thì c{c đảng ph{i 

gọi l| “quốc gia” đều tan rã hết chẳng kh{c gì bọt trôi mặt nƣớc ! 

T}́t cả qu}̀n chúng nh}n d}n , tƣ̀ thôn quê đến thành thị đều theo 

ngọn cờ của Đảng ta , nh}́t tề đƣ́ng d}̣y tƣ̀ Bắc chí Nam , đ}̣p đỗ 

chính quyền đế quốc phong kiến , đem lại độc l}̣p thƣ̣c sƣ̣ cho d}n 

tộc. 

Tại sao vậy? 

Đó nh}́t định cûng không phải là chuyện tình cờ. 

Đó chính là sƣ̣ nghiệp v}̣n động cách mạng cũa Đản g ta trong 

15 năm. 

Với đƣờng lối chính trị cách mạng giải phóng d}n tộc đúng đắn 

của Đảng , với lòng sắt đá cũa Đảng quyết t}m phụng sƣ̣ d}n tộc , 

quyết t}m bảo vệ quyền lợi cũa nh}n d}n lao động , với uy thế chính 

trị lớn lao của  Đảng, nh}́t là khi Đảng phát động du kích , l}̣p căn cƣ́ 

Việt Bắc , Đảng đâ làm cho qu}̀n chúng nh}n d}n tƣ̣ bản th}n kinh 

nghiệm, th}́y rô Đảng ta là ngƣời lânh đạo đúng đắn và trung thành 

của d}n tộc v| nh}n d}n lao động. 

Vì Đảng ta l| đảng của công nh}n v| nh}n d}n lao động đã đứng 

trên quan điểm giai c}́p theo đƣờng lối cũa chũ nghîa Mác - Lênin, 

m| có một nhận định khoa học về đƣờng lối giải phóng d}n tộc v| 

mặt tr}̣n d}n tộc. 

Đảng đâ nh}̣n rô đƣờng lối cá ch mạng giải phóng d}n tộc cũa ta 

l| đƣờng lối c{ch mạng phản đế v| phản phong, nên đâ nêu cao kh}̃u 

hiệu “d}n tộc độc l}̣p, d}n cày có ruộng”. 

C{ch mạng phản đế v| phản phong phải dính liền với nhau. 

 Mặt tr}̣n d}n tộc phải dƣ̣a trên  cơ sỡ công nông liên minh , đoàn 

kết liên hiệp với các t}̀ng lớp tƣ sản d}n tộc, dƣới quyền lânh đạo cũa 

giai c}́p công nh}n, m| ngƣời đại biểu l| Đảng Cộng sản. 

Chính đƣờng lối chính trị đúng ấy của Đảng đã quyết định sự 

th|nh công cũa Cách mạng Tháng Tám. 
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3. Phải xây dƣ̣ng khối công nông liên minh sâu rộng vƣ̂ng chắc 

Tƣ̀ khi cách mạng vô sản thành công ỡ Liên Xô, c{ch mạng tƣ sản 

ở Trung Hoa do bọn Quốc d}n Đảng lãnh đạo đã đầu h|ng đế quốc , 

đi ngƣợc lại quyền lợi d}n tộc Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Hoa 

đâ đƣ́ng ra lânh đạo phong trào cách mạng giải phóng d}n tộc để 

thƣ̣c hiện chính quyền d}n chũ nh}n d}n cách mạng , thì c{ch mạng 

Việt Nam không còn đi theo con đƣờng cû đƣợc. 

Tinh th}̀n giải phóng d}n tộc nỗi d}̣y ỡ Việt Nam , đồng thời sƣ̣ 

gi{c ngộ giai cấp cũng bùng lên . Đó là một sƣ̣ kiện khách quan lịch 

sƣ,̃ không thể khác đƣợc. 

Việt Nam Quốc d}n Đ ảng chũ trƣơng chĩ biết đánh T}y , không 

nói đến quyền lợi giai cấp. Họ cho rằng nói đến quyền lợi c{c giai cấp 

trong nƣớc là m ột tội ác đối với d}n t ộc cho nên một số lânh tụ cũa 

họ, có lúc đã chủ trƣơng : trƣớc phải tiêu diệt Đ ảng Cộng sản Đông 

Dƣơng rồi sau mới đánh T}y , vì Đ ảng Cộng sản Đông Dƣơng chũ 

trƣơng chia ruộng đ}́t cho d}n cày, nhƣ v}̣y là chia rê d}n tộc. 

Họ không nói đến giai cấp , nhƣng kỳ thƣ̣c họ chĩ là đại biểu cho 

quyền lợi cũa giai c}́p tƣ sản và địa chũ trong nƣớc . Họ không thấy 

hoặc không m uốn nói chính bọn phong kiến phản quốc đâ c}́u kết 

với đế quốc, b{m gót đế quốc, đâ chia xẽ d}n tộc để giƣ̂ quyền lợi ích 

kỷ của chúng. Họ đã t{ch rời quảng đại quần chúng nh}n d}n nên họ 

đâ th}́t bại và hoàn toàn bị ph { sản, không còn c}́t đ}̀u lên nỗi đƣợc ! 

C{c đảng ph{i gọi l| “quốc gia“ trong thời kỳ Nhật thuộc cũng không 

thể khác hơn. Khi phong trào nh}n d}n nỗi d}̣y, thì c{c đảng ph{i gọi 

l| quốc gia n|y đều phải tan rã , ph{ sản hết , chính vì bản ch}́t giai 

c}́p thoái bộ, phản động cũa họ, họ đã t{ch rời quần chúng công nông 

v| c{c từng lớp lao động kh{c. 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng tƣ̀ năm 1930 đâ thành ngƣời lânh 

đạo duy nh}́t cũa phong trào cách mạng giải phóng d} n tộc , đâ 

lãnh đạo nh}n d}n l|m C{ch mạng Th{ng T{m th|nh công , nguyên 
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nh}n chính là trong phong trào v}̣n động cách mạng , trong việc x}y 

dƣ̣ng mặt tr}̣n d}n tộc , Đảng đâ l}́y công nông liên minh làm nền 

tảng cho mặt tr}̣n nên đâ x}y d ựng đƣợc một mặt trận mạnh mẽ v| 

s}u rộng, đâ đƣa cách mạng đến thành công. 

Ai đâ sống trong phong trào cách mạng , t}́t phải th}́y rằng tƣ̀ 

khi có Đảng ta nêu cao kh}̃u hiệu “D}n tộc Việt Nam phải đƣợc độc 

l}̣p, giai c}́p công nông ph ải đƣợc giải phóng ; công nh}n là đội tiên 

phong cũa cách mạng , d}n cày là chũ lƣ̣c cũa cách mạng ; có giải 

phóng đƣợc d}n c|y mới đ{nh đuổi đƣợc đế quốc , phải đánh đuỗi 

đế quốc để giải phóng d}n c|y” , thì c{ch mạng d}n tộc từ  Bắc chí 

Nam ùn ùn nỗi d}̣y . Lịch sử c{ch mạng giải phóng d}n tộc Việt 

Nam tƣ̀ khi bị đế quốc Pháp x}m lƣợc , chƣa có phong trào nào s}u 

rộng, bền bĩ tƣ̀ Bắc chí Nam nhƣ phong trào qu}̀n chúng do Đảng ta 

lãnh đạo. 

C{i khí thế c {ch mạng của phong tr|o công nông trong những 

năm 1930 - 1931, nh}́t là ỡ Nghệ Tînh, c{i tính chất chính trị s}u rộng, 

phỗ biến cũa hàng triệu công nông trong phong trào d}n chũ 1936 - 

1940, c{i tính chất quật khởi của công nông trong phong trào 1940 - 

1945 l| sự tiếp diễn cần thiết để động viên, tỗ chƣ́c, gi{o dục chính trị 

quảng đại qu}̀n chúng nh}n d}n mà Cách mạng Tháng Tám là một 

sƣ̣ tiếp diê̂n cao nh}́t , quyết định cũa phong trào cách mạng qu}̀n 

chúng. 

H|ng triệu ngƣời đã vùng dậy cƣớp chính quyền trong C{ch 

mạng Th{ng T{m , l| h|ng triệu ngƣời đã đƣợc Đảng ta động viên 

gi{o dục , ảnh hƣỡng trong 15 năm hoạt động chính trị cũa Đảng mà 

căn bản là qu}̀n chúng công nông. 

Thê ́thì đặt vấn đề công nông trong mặt trận d}n tộc l| đúng, hay 

không nói đến nhƣ các đảng phái “quốc gia” kia là đúng? 

Sƣ̣ th}̣t lịch sƣ̃ cách mạng đâ chƣ́ng minh : không có công nông 

liên minh, thì không có lực lƣợng c{ch mạng! Điều ấy không còn nghi 

ngờ gì nƣ̂a. 



Phụ lục 

 

 

1107 

 

1107 

 

Có đồng chí nhận rằng : nêu rô khối công nông liên minh tƣ́c là 

đặt v}́n đề giai c}́p , m| đã đặt vấn đề giai cấp tức l| l|m tổn thƣơng 

đến mặt trận d}n tộc, tƣ́c là làm yếu lƣ̣c lƣợng mặt tr}ṇ d}n tộc! 

Điều }́y nh}́t định không đúng! 

Chính trong lúc kh{ng chiến , Đảng ta , vì củng cố v| ph{t triển 

một mặt tr}̣n d}n tộc tích cƣ̣c chiến đ}́u mà đâ đặt v}́n đề chia ruộng 

đ}́t cho d}n cày. Do đó, h|ng triệu ngƣời đi d}n công, h|ng vạn chiến 

sĩ hùng dũng đã chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Mặt tr}̣n Liên Việt đâ thành công vì đâ kịp thời đúng lúc giải 

quyết v}́n đề ruộng đ}́t cho d}n cày. 

Tƣỡng điều }́y cûng không còn nghi ngờ gì nƣ̂a. 

C{c đồng chí ta  hiện nay đƣơng hoạt động trong nông thôn , đều 

th}́y rằng nhƣ̂ng miếng đ}́t đâ chia cho d}n cày là sƣ́c mạnh lớn lao 

của phong tr|o c{ch mạng để chống Mỹ - Diệm, l| c{i bùa hộ th}n 

cho cán bộ ta. Một mặt khác, chúng ta cũng đã nhận th}́y, nơi nào mà 

đồng chí chƣa quyết t}m , t}̣n tụy bảo vệ quyền lợi cũa d}n cày , nh}́t 

l| vấn đề ruộng đất , tô tƣ́c, c|y cấy giúp đỡ lẫn nhau , thì phong tr|o 

c{ch mạng những nơi ấy bị sụt xuống. 

Có đồng chí căn cứ v|o c}u : “trong lúc này trung l}̣p đƣợc ai thì 

trung l}̣p, lôi kéo đƣợc ai thì lôi kéo” rồi bị số địa chũ lƣ̀a bịp . Chúng 

cũng nói đến nƣớc nh| , nhƣng cốt để l}́y đ}́t ruộng cũa d}n cày . 

Đồng chí ta vì muốn trung l}̣p , lôi kéo địa chũ, đâ đi ngƣợc lại quyền 

lợi cũa d}n cày. Muốn trung l}̣p, lôi kéo một vài ngƣời, m| chƣa chắc 

đâ trung l}̣p lôi kéo đƣợc , m| phải bỏ h|ng ng|n h|ng vạn ngƣời l| 

một chuyện không thể hiểu đƣợc. 

C}u nói “trung l}̣p đƣợc ai thì tru ng l}̣p , lôi kéo đƣợc ai thì lôi 

kéo” l| chiến thuật mềm dẻo , chiến thu}̣t }́y phải phụng sƣ̣ cho 

nhƣ̂ng nhiệm vụ chiến lƣợc nh}́t định. 

Nhiệm vụ chiến lƣợc cách mạng cũa ta ỡ thôn quê hiện nay là : 

đoàn kết trung b}̀n cố nông , liên hiệp với phú nông , chống lại đế 

quốc phong kiến. 
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Chúng ta chống địa chủ nhƣng có ph}n biệt đối đãi , có trung lập 

lôi kéo tƣ̀ng ngƣời hay tƣ̀ng b ộ ph}̣n nhõ, đó chĩ là chiến thu}̣t ph}n 

ho{ một ph}̀n nào giai c}́p địa chũ. 

Trong nƣớc ta hiện nay , một nƣ̃a nƣớc đâ làm cách mạng điền 

địa, một nƣ̃a nƣớc chƣa , ý thức giai cấp đấu tranh ở thôn quê thật l| 

gay gắt; không phải chúng ta gay gắt mà chính là địa chũ. 

Cho nên l}̣p trƣờng giai c}́p ỡ trong đả ng bộ cûng nhƣ ỡ trong 

nông d}n c}̀n phải đƣợc x}y dƣ̣ng , củng cố vững chắc để quyết 

t}m vì giai c}́p , vì d}n tộc m| chiến đấu thì mặt trận d}n tộc ở thôn 

quê mới phát triển đƣợc , phong trào cách mạng mới có thể tiến 

triển đƣợc . 

Hiện nay, ở th|nh thị , nh}́t là Sài Gòn Chợ Lớn và các đồn điền 

cao su, có cả triệu ngƣời lao động đƣơng l}m v|o cảnh đói thiếu , th}́t 

nghiệp. Phong trào lao động đƣơng sôi nỗi . Một lƣ̣c lƣợng chính trị 

hùng mạnh đƣơng ph{t triển , đó là một lƣ̣c lƣợng chính trị khách 

quan ỡ đô thị, chúng ta cần phải thấy rõ. 

Chính quyền Mỹ - Diệm và các đảng phái “quốc gia” cũa chúng 

đƣơng tìm cách kiềm chế và lûng đoạn phong trào . Chúng biết rằng 

nếu hàng triệu  ngƣời }́y đến lúc giác ngộ quyết t}m bảo vệ quyền 

sống cũa họ , th}́y rô mặt nạ cũa bọn cƣớp nƣớc và bọn bán nƣớc đâ 

l|m cho họ điêu đứng cực nhục thì nhất định chính quyền của chúng 

không thể đƣ́ng vƣ̂ng đƣợc. 

Cho nên, có gi{c ngộ quyền lợi giai cấp công nh}n , có đẩy mạnh 

phong trào tranh đ}́u cũa công nh}n đƣ́ng d}̣y chống Mŷ - Diệm, có 

dƣ̣a trên phong trào công nh}n để mỡ rộng mặt tr}̣n d}n tộc ỡ đô thị , 

mặt tr}̣n mới phát triển đƣợc. 

Vì vậy chú ng ta nh}́t định không sợ nói đến giai c}́p mà làm 

tỗn thƣơng đến mặt tr}̣n d}n tộc . Vì thực ra công nông có gi{c 

ngộ quyền lợi cũa công nông , c{c từng lớp tiểu tƣ sản v| tƣ sản có 

gi{c ngộ quyền lợi của họ thì tất cả mới quyế t t}m đánh đỗ đế 

quốc và phong kiến . M| trong c{c giai cấp có tính chất d}n tộc v| 
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d}n chũ }́y , quyền lợi công nông là nh}́t trí hơn hết với quyền lợi 

giải phóng d}n tộc , do đó mà lƣ̣c lƣợng cách mạng cũa công nông 

th|nh lực lƣợng căn bản cũa phong trào cách mạng cũa mặt tr}̣n 

d}n tộc. 

Một mặt khác , Đảng có x}y dƣ̣ng khối công nông liên minh th}̣t 

vƣ̂ng chắc s}u rộng , thì Đảng mới duy trì v| củng cố vị trí chính trị 

v| uy thế chính trị của Đảng đƣợc . Vì vị trí , uy thế chính trị cũa 

Đảng chĩ có thể duy trì , củng cố ph{t triển lên đƣợc , căn bản là khi 

Đảng biết cũng cố và phát triển vị trí chính trị cũa giai c}́p công 

nông trong phong trào cách mạng , căn bản là khi Đảng biế t n}ng 

cao uy thế chính trị cũa giai c}́p công nh}n và nông d}n trong 

phong trào cách mạng . 

Nếu vị trí và uy thế chính trị mà lọt vào giai c}́p tƣ sản hay các 

tƣ̀ng lớp đại biểu cho tƣ sản, thì sự lãnh đạo của Đảng nhất định sẽ bị 

tỗn thƣơng và có thể nguy hại cho cách mạng. 

Cho nên , x}y dƣ̣ng khối công nông liên minh , không nhƣ̂ng vì 

khối công nông liên minh là lƣ̣c lƣợng căn bản cũa cách mạng , m| 

còn l| để giữ vững vị trí lãnh đạo của Đảng , uy thế ch ính trị của 

Đảng. 

Hiện nay ỡ miền Nam, Mỹ - Diệm muốn tiêu diệt Đảng ta , muốn 

đ}̣p vào vị trí và uy thế chính trị cũa Đảng ta , để đè bẹp phong trào 

c{ch mạng. 

Để đối phó lại, Đảng ta lại càng phải đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ 

x}y dƣ̣ng khối công nông liên minh , giƣ̂ vƣ̂ng vị trí chính trị cũa giai 

c}́p công nông, nêu cao uy thế chính trị cũa giai c}́p công nông. 

Vì Đảng ta l| đảng của giai cấp công nh}n v| nh}n d}n lao động , 

cho nên sƣ̣ tồn tại cũa Đảng kh ông thể ra ngoài phong trào chính trị 

của công nông. 

Một mặt khác , có x}y dựng khối công nông liên minh , mới phát 

triển mỡ rộng đƣợc mặt tr}̣n d}n tộc. 
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Kinh nghiệm phong trào cách mạng Việt Nam đâ chƣ́ng tõ 

điều }́y .  

Chỉ khi n|o phong trào công nông phát tri ển mạnh mê , thì c{c 

tƣ̀ng lớp bên trên mới có ý thƣ́c , mới có hành đ ộng chính trị . C{c 

phong trào 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1940 - 1945, v.v. đều chứng tỏ 

điều }́y. 

 Chúng ta phải x}y dƣ̣ng khối công nông liên minh vì: 

 - Công nông là lƣ̣c lƣợng căn bản cũa phong trào cách mạng. 

 - Vị trí uy thế của công nông có củng cố , ph{t triển thì vị trí uy 

thế chính trị cũa Đảng mới vƣ̂ng. 

- Vì có củng cố x}y dựng khối công nông liên minh , mới cũng cố 

ph{t triển mặt tr}̣n d}n tộc chống đế quốc phong kiến. 

4. Xây dƣ̣ng, củng cố, phát triển mặt trận dân tộc 

Đảng ta lânh đạo phong trào d}n tộc giải phóng tƣ̀ năm 1930, 

nhƣng đến khi Đại chiến l}̀n thƣ́ hai bùng nỗ , Đảng ta mới có một 

chƣơng trình mặt tr}̣n d}n tộc cụ thể và đến năm 1941, hình thức mặt 

tr}̣n mới đƣợc rô ràng. 

Kiểm điểm lại chúng ta nh}̣n th}́y : trong phong trào 1930 - 1931 

nội dung mặt tr}̣n phản đế nặng về giai c}́p hơn là d}n tộc ; phong 

tr|o 1936 - 1939 mặt tr}̣n có tính ch}́t d}n chũ chung hơn là d}n tộc ; 

cuối năm 1939 thì Đại chiến lần thứ hai bùng nổ , đƣờng lối mặt tr}̣n 

của Đảng mới có nội dung giai cấp , d}n chũ, d}n tộc thƣ̣c tế , đ}̀y đũ 

v| đến năm 1941, hình thức mặt trận lại có ý nghĩa mặt trận d}n tộc 

rõ r|ng hơn, tƣ́c là Mặt tr}̣n Việt Minh. 

X}y dƣ̣ng , củng cố , ph{t triển mặt trận d}n tộc , tƣ́c là bố trí các 

lƣ̣c lƣợng trong d}n tộc để đánh bại kẽ thù cũa d}n tộc. 

Kẻ thù của d}n tộc chúng ta l| đế quốc v| phong kiến. 

Mặt tr}̣n d}n tộc cũa chúng ta là để chống lại kẽ thù chung }́y. 

Vì chiến thuật tập trung mũi nhọn v|o đế quốc , ph}n hoá giai 

c}́p phong kiến , ta nêu kh}̃u hiệu đánh đỗ đế quố c và tịch thu 
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ruộng đ}́t cũa bọn phản quốc , nghĩa l| chỉ đ{nh đuổi những địa chủ 

c}u kết với đế quốc, l}́y ruộng đ}́t chia cho d}n cày. 

Mặt tr}̣n d}n tộc có nhiệm vụ đánh đỗ đế quốc phong kiến , ban 

h|nh c{c quyền tự do d}n chủ, bảo đảm đời sống cho qu}̀n chúng lao 

động, chia đ}́t cho d}n cày , mỡ mang công thƣơng nghiệp , giải 

phóng ho|n to|n cho đất nƣớc , th|nh lập chính quyền liên hiệp d}n 

chủ, th|nh lập qu}n đội d}n tộc dƣới quyền lãnh đạo của giai cấ p 

công nh}n. 

Mặt tr}̣n cũa ta có tính ch}́t giai c}́p rô ràng , bao gồm các lƣ̣c 

lƣợng d}n chũ trong nƣớc, đặt quyền lợi Tỗ quốc lên trên hết. 

Một mặt tr}̣n nhƣ v}̣y là đúng với tình hình khách quan tiến bộ 

của d}n tộc ta . Do đó , mặt tr}̣n đâ động viên đƣợc t}́t cả các lƣ̣c 

lƣợng yêu nƣớc, d}n chũ, tiến bộ và đƣa Cách mạng Tháng Tám đến 

th|nh công. 

X}y dƣ̣ng, củng cố, ph{t triển mặt trận d}n tộc thống nhất l| một 

nhiệm vụ quan trọng cũa Đảng ta hiện nay để chiến thắng qu}n thù. 

C{c đồng chí chúng ta cần phải nhận rõ những kinh nghiệm về 

việc x}y dƣ̣ng mặt tr}̣n. 

Có lúc chúng ta đã phạm phải biệt ph{i tả khuynh nhƣ phong 

tr|o 1930 - 1931, do đó mà phong trào xa lìa các bạn đồng minh c}̀n 

thiết làm cho phong trào bị cô độc , dê̂ bị tan râ. Cũng có lúc chúng ta 

phạm phải biệt ph{i hữu khuynh , nhƣ Trung ƣơng đâ nh}̣n định 

trong v}́n đề nông d}n và ruộng đ}́t. 

Hiện nay, nƣớc ta đƣơng ỡ trong một tình thế đặc bi ệt: một nƣ̃a 

nƣớc độc l}̣p và một nƣ̃a nƣớc lại nằm dƣới quyền thống trị cũa đế 

quốc và phong kiến . Việc x}y dƣ̣ng, củng cố, ph{t triển mặt trận d}n 

tộc chống đế quốc và phong kiến có nhiều thu}̣n lợi, nhƣng đồng thời 

cũng có nhiều phƣ́c tạp. 

Cƣơng lînh và chƣơng trình Mặt tr}̣n Tỗ quốc , về nội dung 

cũng nhƣ về hình thức của mặt trận rất thích hợp với tình hình 
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hiện tại do đ}̃y mạnh phong trào cách mạng ỡ miền Nam chống Mŷ - 

Diệm để hoà bình  thống nh}́t đ}́t nƣớc , ho|n th|nh độc lập d}n chủ 

chung cho cả toàn quốc. 

Để thƣ̣c hiện đúng đắn nhiệm vụ x}y dƣ̣ng , củng cố ph{t triển 

Mặt tr}̣n Tỗ quốc, chúng ta cần phải nhận rõ mấy điểm sau đ}y: 

- Một là phải x}y dƣ̣ng khối c ông nông liên minh chặt chê , vƣ̂ng 

chắc nhƣ trên kia đâ nói. 

- Hai là phải đ}̃y mạnh lòng yêu nƣớc ch}n chính trong các tƣ̀ng 

lớp tiểu tƣ sản, học sinh, sinh viên, trí thức. 

Kinh nghiệm v}̣n động cách mạng Việt Nam , phong trào học 

sinh, sinh viên , trí thức đã đóng một vai trò c{ch mạng có tính chất 

qu}̀n chúng quan trọng trong nhƣ̂ng cuộc đ}́u tranh chính trị. 

Tình hình học sinh , sinh viên và trí thƣ́c ỡ miền Nam hiện nay 

trƣ̀ một số tiến bộ tích cƣ̣c đâ th}́y rõ nhiệm vụ của họ phải tranh đấu 

cho chính nghîa , cho d}n tộc , ph}̀n đông còn lƣ̀ng chƣ̀ng , lòng yêu 

nƣớc cũa họ chƣa đƣợc khai thông , họ chƣa vững v|ng đứng lên bảo 

vệ quyền lợi cũa họ. 

Cho nên c}̀n phải có một sƣ̣ tuyên truyền g i{o dục, tranh đ}́u về 

mặt nh}̣n thƣ́c , về lý lu}̣n , về tƣ tƣỡng s}u rộng trong qu}̀n chúng 

học sinh, sinh viên, trí thức, căn cƣ́ vào nhƣ̂ng biến cố thƣ̣c tế trong 

nƣớc và trên thế giới , l|m cho họ thấy rõ bƣớc đƣờng tiến triển ng|y 

c|ng thuận lợi của c{ch mạng, th}́y rô tƣơng lai tƣơi sáng vinh quang 

của đời sống vật chất v| tinh thần của họ l| ở bên mặt trận c{ch 

mạng, mặt tr}̣n hoà bình thống nh}́t độc l}̣p d}n chũ trong nƣớc và 

mặt tr}̣n hoà b ình d}n chủ trên thế giới , chớ không phải ỡ bên mặt 

tr}̣n cũa phe đế quốc và tay sai mà Mŷ - Diệm thƣờng gọi là “thế giới 

tƣ̣ do” và “quốc gia” gian trá cũa chúng . C}̀n phải hƣớng dẫn họ 

tranh đ}́u thƣ̣c hiện một mặt tr}̣n văn h o{ thực sự d}n tộc d}n chủ 

chống lại văn hoá gian tra,́ thù hằn lệ thuộc v| độc t|i của Mỹ - Diệm. 

- Ba là phải x}y dƣ̣ng , ph{t triển ý thức chính trị , tính tích cực 

chiến đ}́u trong các tƣ̀ng lớp tƣ sản d}n tộc công thƣơng nghiệ p 
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l|m cho họ nh}̣n thƣ́c đ}̀y đũ rằng : nếu họ không tích cƣ̣c đƣ́ng lên 

tranh đ}́u chính trị với Mŷ - Diệm, không tích cƣ̣c tham gia vào 

nhƣ̂ng cuộc tranh đ}́u chính trị cũa nh}n d}n thì nh}́t định họ không 

thể nào bảo vệ đƣợc quyêǹ lợi cũa họ. 

Giai c}́p tƣ sản d}n tộc , về số lƣợng không phải là một lƣ̣c lƣợng 

lớn, nhƣng với vị trí kinh tế , văn hoá cũa nó trong sƣ̣ sinh hoạt cũa 

d}n tộc, họ có một vị trí quan trọng. 

Hiện nay nền kinh tế cũa miền Nam bị đ ộc quyền kinh tế Mŷ và 

độc tài chính trị Diệm đè ép không có đƣờng ra. 

Sƣ̣ công phẫn cũa tƣ̀ng lớp tƣ sản đối với chính quyền Mŷ - Diệm 

ng|y c|ng ph{t triển, chúng ta cần phải tích cực trong việc tổ chức họ 

cùng với c{c từ ng lớp nh}n d}n khác tranh đ}́u đòi các quyền tƣ̣ do 

d}n chũ, đi đến thƣ̣c hiện một chính quyền có tính ch}́t d}n chũ , d}n 

tộc ỡ miền Nam , cùng với nh}n d}n tranh đấu đòi đặt quan hệ hai 

miền đòi hoà bình thống nh}́t đ}́t nƣớc đ ể hoàn thành độc l}̣p d}n 

chủ trong to|n quốc. Đó là con đƣờng vinh quang nh}́t cũa họ để làm 

tròn nhiệm vụ ngƣời d}n yêu nƣớc. 

Ngo|i ra chúng ta còn phải tranh thủ những nh}n vật có tên 

tuỗi , nhƣ̂ng th}n sî yêu nƣớc vào mặt tr}̣ n. Họ có t{c dụng động 

viên qu}̀n chúng và ph}n hoá qu}n thù , l|m tăng thêm lực lƣợng 

của mặt trận . 

- Bốn là siết chặt sƣ̣ đoàn kết với các tôn giáo Cao Đài , Ho| Hảo, 

Ph}̣t giáo, Công giáo, cả bên dƣới và bên trên, căn bản la ̀bên dƣới. 

Hiện nay mặt tr}̣n cûng đâ có nhiều thành tích đáng kể trong 

sƣ̣ v}̣n động hợp tác với các tôn giáo , nhƣng đồng thời cûng có 

nhiều khuyết điểm . Cho nên c}̀n phải tỗng kết kinh nghiệm riêng 

tƣ̀ng v}́n đề trong công tác mặ t tr}̣n với Cao Đài , Ho| Hảo , Ph}̣t 

gi{o , Công giáo , để có kế hoạch xúc tiến công tác thu đƣợc nhiều 

kết quả hơn . 

- Năm là phải đi s}u đoàn kết với các d}n tộc thiểu số trong 

sinh hoạt v}̣t ch}́t hằng ngày , trong sƣ̣ kiên nhẫn giáo  dục chính 
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trị, văn hoá. Chúng ta phải nhận rõ đồng b|o thiểu số ở vùng đồng 

bằng cûng nhƣ rƣ̀ng núi đều có sƣ̣ quan trọng lớn lao trong phong 

tr|o chống Mỹ - Diệm. Chúng ta cần có những tổ chức chuyên tr{ch , 

căn bản là đào t ạo c{n bộ trong c{c d}n tộc thiểu số để đẩy mạnh 

phong trào cách mạng cũa các d}n tộc }́y. 

- S{u l| ph ải nh}̣n rô sƣ́c mạnh và năng lƣ̣c cũa giới thanh niên 

v| phụ nữ , phải x}y dƣ̣ng mặt tr}̣n thanh niên , mặt tr}̣n phụ nƣ̂ tuỳ 

theo hình thức hợp ph{p cụ th ể tƣ̀ng địa phƣơng đ ể t}̣p hợp đông 

đảo thanh niên , phụ nữ trong phong tr|o đấu tranh chung của công 

nông, của Mặt trận Tổ quốc v| riêng của giới họ. 

C}̀n phải tranh đ}́u tƣ tƣỡng không nh}̣n th}́y lƣ̣c lƣợng , vai trò 

quan trọng lớn lao cũa phụ nƣ̂ trong phong trào đ}́u tranh giải phóng 

d}n tộc. 

- Bảy là tranh thũ sƣ̣ đồng tình ũng hộ của những phần tử, nhƣ̂ng 

bộ ph}̣n trong bộ m{y chính quyền của Mỹ - Diệm, đặc biệt trong các 

tỗ chƣ́c có tính chất quần chúng. 

X}y dƣ̣ng , củng cố , ph{t triển mặt tr}̣n d}n t ộc là một nhiệm vụ 

r}́t quan trọng đ ể chiến thắng qu}n thù . Vì trong cu ộc chiến đ}́u ác 

liệt ai mạnh thì đƣợc , ai yếu thì thua , đó là lê t}́t nhiên . Cho nên 

chúng ta cần ph ải biết đ ể tỗ chƣ́c t}́t c ả khả năng cách mạng vào 

mặt tr}̣n d}n t ộc. “Thêm bạn bớt thù” là phƣơng ch}m x}y dƣ̣ng 

mặt tr}̣n. 

Chúng ta c|ng mạnh địch c|ng yếu , chúng ta c|ng có điều kiện 

thu}̣n lợi để chiến thắng qu}n thù. 

5. Phải biết khai thác nhƣ̂ng mâu thu ẫn nội bộ địch, để làm 

yếu địch , để gây lƣ̣c lƣợng cũa ta ngay trong lòng địch , để cô 

lập địch 

Nội bộ của địch không th ể có tính chất đo|n kết nhất trí đƣợc . 

Sƣ̣ c}́u kết giƣ̂a Mŷ - Diệm không phải là m ột sƣ̣ c}́u kết bình 

đẵng, m| chính l| m ột sƣ̣ c}́u kết có tính ch}́t b ảo hộ v| lệ thu ộc. 

Do tính ch}́t b ảo hộ v| lệ thu ộc }́y mà các ph}̀n tƣ̃ bên dƣới cũa 
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chính quyền Mỹ - Diệm, nh}́t là nhƣ̂ng ph}̀n tƣ̃ ti ểu tƣ sản trí thƣ́c , 

nhƣ̂ng ph}̀n tƣ̃ thu ộc về các tƣ̀ng lớp nh}n d}n lao đ ộng đều có 

nhƣ̂ng m}u thu ẫn đối với chính quyền Mŷ - Diệm, nh}́t là trong 

lúc phong tr|o c{ch mạng d}n t ộc và d}n chũ càng ngày càng phát 

triển mạnh . 

Với tính ch ất gia đình , c{ nh}n độc tài cũa Diệm , với chính sách 

đô hộ, viện trợ lûng đoạn cũa đế quốc Mŷ , với tình hình khũng 

hoảng không tránh khõi về chính trị , kinh tế tài chính cũa n ội bộ 

chính quyền miền Nam , nhƣ̂ng bọn đâ ỡ trong chính quyền hay còn 

ở bên ngo|i, không thể tr{nh khỏi những sự tranh chấp giữa bọn n|y 

với bọn kia, giƣ̂a cá nh}n này với cá nh}n khác. 

Phải khai thác hết nhƣ̂ng m}u thu ẫn }́y đ ể ph}n hoá , tranh thũ 

c{c phần tử có th ể tiêń bộ, để g}y lƣ̣c lƣợng cũa ta ngay trong lòng 

địch, để cô l}̣p Mŷ - Diệm ngay với nhƣ̂ng ph}̀n tƣ̃ phụ thu ộc với 

chúng, ngay trong nhƣ̂ng tỗ chƣ́c phụ thu ộc với chúng là m ột nhiệm 

vụ quan trọng để đƣa cách mạng đến thành công. 

Kinh nghiệm phong trào cách mạng cũa ta cho ta th}́y : sƣ̣ m}u 

thuẫn cũa n ội bộ địch, sƣ̣ tan râ cũa khối c}u kết cũa chúng là m ột 

điều kiện hết sƣ́c quan trọng cho sƣ̣ thành công cũa phong tr|o 

c{ch mạng . 

Tình hình hiện nay của ta cho p hép ta có những điều kiện thuận 

lợi để có thể khai thác m ột cách chũ đ ộng, linh hoạt các m}u thu ẫn 

của nội bộ địch. 

M}u thuẫn }́y nằm trong các làng mạc , c{c trại lính, c{c công sở , 

c{c tổ chức, đảng phái chính trị cũa đế quốc phong kiến Mỹ - Diệm. 

Chúng ta cần ph ải triệt đ ể tìm hiểu, khai thác có lợi cho phong 

tr|o c{ch mạng (v}́n đề này sê có nh}̣n xét riêng). 

E- KẾT LU]̣N 

Để giƣ̂ vƣ̂ng v| đ}̃y mạnh phong trào cách mạng miền Nam phát 

triển, chúng ta c}̀n ph ải đi đúng đƣờng lối chính trị cũa Đ ảng, c}̀n 

phải học t}̣p kinh nghiệm lịch sƣ̃ cách mạng cũa Đảng. 
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Căn cƣ́ vào kinh nghiệm lịch sƣ̃ và sƣ̣ c}̀n thiết cũa phong trào 

c{ch mạng miền Nam hiện nay , chúng ta có thể nhận đị nh rằng : 

muốn giƣ̂ vƣ̂ng và phát triển phong trào cách mạng miền Nam đến 

th|nh công, chúng ta phải l|m tròn mấy nhiệm vụ sau đ}y: 

1. Giƣ̂ vƣ̂ng sƣ̣ lânh đạo cũa Đảng và phát huy uy thế chính trị 

của Đảng s}u rộng trong quảng đại qu}̀n chúng. 

2. X}y dƣ̣ng khối công nông liên minh s}u rộng, vƣ̂ng chắc. 

3. X}y dƣ̣ng, ph{t triển một mặt trận d}n tộc thật mạnh mẽ , rộng 

rãi. Tích cực phổ biến Cƣơng lĩnh Mặt trận Tổ quốc trong c{c từng 

lớp nh}n d}n, ngay trong hàng ngũ địch. 

4. Tích cực khai th{c m}u thuẫn nội bộ địch , l|m yếu địch , g}y 

thêm lƣ̣c lƣợng ta, cô l}̣p địch. 

Muốn cho phong trào cách mạng phát triển , t}́t cả đảng viên 

chúng ta cần thiết phải có một nhận thức tối thiểu về cơ sở lý lu}̣n 

c{ch mạng để hƣớng dẫn công t{c hằng ng|y của chúng ta. 

Căn bản lý lu}̣n và kinh nghiệm trên đ}y là dƣ̣a vào thƣ̣c tế cách 

mạng Việt Nam v| cũng dựa trên phƣơng thức c{ch mạng đúng đắn 

l| “đẩy mạnh c{c lực lƣợng tích c ực, tranh thũ các lƣ̣c lƣợng trung 

gian, cô l}̣p qu}n thù”. 

Phƣơng thƣ́c }́y đối với phong trào cách mạng Việt Nam vẫn là 

phƣơng ch}m chĩ đạo cho công tác cách mạng hiện tại cũa chúng ta . 

Với tình hình cụ thể miền Nam , chúng ta đặt vấn đề cô lập qu}n thù 

một cách cụ thể hơn tƣ́c là: “đ}̃y mạnh các lƣ̣c lƣợng tích cƣ̣c, tranh thũ 

c{c lực lƣợng trung gian, ph}n hoa,́ tranh thũ và cô l}̣p qu}n thù”. 

Có nhƣ vậy, chúng ta mới có điều kiện thuận lợi để thực hiện hoà 

bình thống nhất , ho|n th|nh độc lập d}n chủ trong cả nƣớc ta trong 

giai đoạn hiện tại. 

Kinh nghiệm 15 năm v}̣n động chính trị cũa Đảng tƣ̀ năm 1930 

đến 1945 cho chúng ta th}́y rằng với lƣ̣c lƣợng chính trị chúng ta có 

thể thƣ̣c hiện mục đích cách mạng cũa ta. 

Chúng ta nhận rằng : trong khi giải phóng qu}n cũa ta còn ít , 

còn ở trên Việt Bắc thì cả nƣớc , tƣ̀ Bắc chí Nam , qu}̀n chúng đâ 
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đƣ́ng d}̣y cƣớp chính quyền . Qu}̀n chúng }́y tƣ́c là lƣ̣c lƣợn g chính 

trị của Đảng ta đã động viên , t}̣p hợp trong quá trình tranh đ}́u , tƣ̀ 

nhƣ̂ng cuộc tranh đ}́u đòi tƣ̀ng cắc bạc, đồng lƣơng cho thợ, cƣớp lại 

tƣ̀ng hột thóc cho nh}n d}n , đến những cuộc tranh đấu đòi những 

quyền d}n chũ, gi|nh giƣ̣t tƣ̀ng quyền lợi nhõ nh}́t một để ra báo chí, 

để đƣa ngƣời vào viện d}n biểu, hội đồng thành phố, v.v.. Với nhƣ̂ng 

thắng lợi tƣ̀ng bƣớc }́y , chúng ta đã biết động viên gi{o dục tổ chức 

qu}̀n chúng mà thắng lợi cũa Cách mạn g Tháng Tám là kết quả t}́t 

nhiên cũa nhƣ̂ng phong trào }́y. 

Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa , đƣờng lối công tác đ}́u 

tranh chính trị hiện nay nh}́t định có thể đem lại kết quả , có thể đạt 

đƣợc mục đích cách mạng cũa chúng ta. Lý luận c{ch mạng hiện tại 

trên thế giới đâ chƣ́ng minh điều đó , kinh nghiệm cách mạng Việt 

Nam cûng đâ chƣ́ng minh điều đó. 

Ng|y nay, chúng ta tiến h|nh phong tr|o đấu tranh chính trị với 

nhƣ̂ng điều kiện mới, t}́t nhiên có khó khăn mới . Nhƣng chúng ta có 

thu}̣n lợi mới là : lƣ̣c lƣợng cũa chúng ta vƣ̂ng chắc ỡ miền Bắc ; đồng 

b|o miền Nam đã từng đấu tranh gian khổ , anh dûng, lòng yêu nƣớc 

tr|n ngập trong mọi từng lớp nh}n d}n , tình hình thế giới đang phát 

triển thu}̣n lợi cho ta , kẻ thù của d}n tộc ta ng|y c|ng suy yếu v| cô 

l}̣p, ta dƣ̣a trên một pháp lý vƣ̂ng chắc là Hiệp nghị Giơnevơ. 

Chúng ta nhất định thắng vì chúng ta đi đúng với sự tiến ho{ tất 

nhiên cũa d}n tộc ta, của nh}n loại. 

Dƣới sƣ̣ lânh đạo sáng suốt cũa Trung ƣơng và Hồ Chũ tịch , với 

lòng quyết t}m chiến đấu của to|n thể đảng viên chúng ta , nh}́t định 

chúng ta sẽ l|m tròn nhiệm vụ vinh quang của ngƣời cộng sản , đem 

lại ho| bình , thống nh}́t, độc l}̣p , d}n chũ cho Tỗ quốc yêu quý cũa 

chúng ta. 

Lƣu tại Kho Lƣu trƣ̂ Trung ƣơng Đảng. 
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PHỤ LỤC 3 

Đảng Lao động Việt Nam 

Xƣ́ ũy Nam Bộ 

Số 65/NB 

Ngày 9-8-1960 

 

Kính gởi Trung ƣơng 

 

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ VỚI TRUNG ƢƠNG 

VỀ VIỆC KIỄM ĐIỄM ĐƢỜNG LỐI, 

CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG  

MIỀN NAM TƢ̀ NGÀY HÒA BÌNH ĐẾN NAY 

(Trích) 

... 

Tƣ̀ trƣớc đến nay , nhiều cán bộ MN *
 đâ nhiều l}̀n đề nghị với 

Đảng kiểm điểm lại đƣờng lối chũ trƣơng đ ối với MN . Bản th}n Xƣ́ 

ủy chúng tôi cũng thấy cần đề nghị với TW **
 một số ý kiến liên quan 

đến đƣờng lối của Đảng... 

Nhƣ̂ng ý kiến chúng tôi không thể tránh khõi thiếu sót hoặc 

phiến diện cục bộ. 

Ý kiến đề nghị kiểm điểm của chúng tôi chia làm 3 thời kỳ: 

___________ 

* MN: Miền Nam - BT. 

** TW: Trung ƣơng - BT. 
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Thời kỳ thƣ́ nhất 

Tƣ̀ sau khi hòa bình l}̣p lại đến cuối 1956 (tƣ́c là tƣ̀ khi có nghị 

quyết về tình hình và nhiệm vụ ỡ MN cũa TWC*
 đến trƣớc khi có bản 

t|i liệu “Đƣờng lối c{ch mạng MN” củ a đ/c Lê Du}̃n). Trong thời kỳ 

n|y chúng tôi chủ yếu dựa v|o bản nghị quyết về tình hình và nhiệm 

vụ trƣớc mắt của TWC m| kiểm điểm. 

Thời kỳ thƣ́ hai 

Tƣ̀ đ}̀u năm 1957 đến th{ng 10-1959 (tƣ́c là khi có tài liệu “Đƣờng 

lối cách mạng MN” đến trƣớc khi có Nghị quyết cũa hội nghị TW thƣ́ 

15), trong thời kỳ này , chúng tôi chủ yếu dựa v|o b ản tài liệu đƣờng 

lối cách mạng MN mà kiểm điểm. 

Thời kỳ thƣ́ ba 

Tƣ̀ đ}̀u 1959 đến nay . Về thời kỳ này , thì đa số  nhƣ̂ng ý kiến 

đang trao đỗi với TW và kỳ này cûng đâ có thêm một điện khác đề ra. 

Thời kỳ thƣ́ nhất 

Tƣ̀ sau hòa bình l}̣p lại đến cuối 1956. 

Sau khi hòa bình l}̣p lại , chỉ đạo của Đảng đối với MN thể hiện 

trong nghị quyết của TWC m| sau đ}y l| những điểm chủ yếu: 

1/ Nhiệm vụ trƣớc mắt cũa MN là giƣ̂ gìn cũng cố hòa bình , 

tranh thũ thƣ̣c hiện tƣ̣ do d}n chũ cải thiện d}n sinh tiến tới thƣ̣c hiện 

thống nh}́t, ho|n th|nh độc lập d}n chủ trong cả nƣớc. 

2/ Để thƣ̣c hiện nhiệm vụ chung }́y, nh}n d}n MN tiến hành một 

cuộc đ}́u tranh chính trị , theo phƣơng pháp hòa bình . Đấu tranh 

chính trị hòa bình tuy khó khăn, phƣ́c tạp nhƣng cuối cùng nh}́t định 

thắng lợi vì đó là phƣơng phaṕ đ}́u tranh duy nh}́t đúng. 

___________ 

* TWC: Trung ƣơng Cục - BT. 
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Yêu c}̀u cũa cuộc đ}́u tranh là nhằm buộc đối phƣơng phải thi 

h|nh Hiệp định Genève , thƣ̣c hiện tƣ̣ do d}n chũ , cải thiện đời sống 

nh}n d}n, d}n chũ hóa bộ máy chính quyền MN để đi đến tuyển cƣ̃ 

to|n quốc, thƣ̣c hiện thống nh}́t, độc l}̣p d}n chũ cả nƣớc. 

Mục đích công t{c của chúng ta hiện nay không phải l| đ{nh 

đỗ chính quyền đối phƣơng nhƣ thời kỳ kháng chiến mà là đ}́u 

tranh buộc đối phƣơng phải cải thiện d}n sinh thi hành tƣ̣ d o d}n 

chủ, chuyển biến d}̀n d}̀n chính quyền địch , tạo điều kiện tốt để 

thƣ̣c hiện độc l}̣p thống nh}́t bằng con đƣờng thi hành Hiệp định 

Genève. 

3/ Ta chuyển hình thƣ́c đ}́u tranh tƣ̀ qu}n sƣ̣ sang chính trị thì 

khả năng và phƣơng ti ện chính của ta không phải ở nông thôn nhƣ 

trong thời kỳ chiến tranh bƣớc đ}̀u mà tại thành thị là trung t}m hoạt 

động chính trị cũa đối phƣơng , l| nơi ta có nhiều khả năng v| 

phƣơng tiện hoạt động chính trị. 

4/ Phƣơng ch}m hoạt động, công tác chung cũa MN là kết hợp bí 

m}̣t với công khai và bán công khai . Tỗ chƣ́c Đảng hoàn toàn bí m}̣t . 

Tỗ chƣ́c và hoạt động cũa qu}̀n chúng thì công khai hợp pháp và bán 

hợp pháp là căn bản . Đấu tranh thì dựa trên tí nh ch}́t hợp pháp và 

b}́t hợp pháp mà căn bản là hợp pháp. 

Ng|y nay dựa v|o sự chỉ đạo của TW v| căn cứ v|o thực tế tình 

hình ở MN, chúng tôi thấy đƣờng lối, phƣơng ch}m, chính s{ch đề ra 

trong nghị quyết cũa TWC , đối vớ i tình hình lúc đó , có nhiều điểm 

c}̀n phải xét lại. 

1. Thiếu sót lớn nh}́t cũa sƣ̣ chĩ đạo cũa Đảng trong lúc đó là 

không nêu lên nhƣ̂ng vấn đề có tính chất cơ bản làm cơ sỡ cho toàn bộ 

đƣờng lối chính sách cũa Đảng đối với cách mạng MN. 

Sau khi hòa bình l}̣p lại , MN vẫn nằm dƣới quyền thống trị 

của đế quốc v| phong kiến thì tính chất của xã hội MN không thể 

n|o lại không l| một xâ hội thuộc địa và nƣ̃a phong kiến đƣợc . Chúng 

tôi th}́y rằng lú c đó , tình hình có nhiều điểm chƣa bộc lộ rõ rệt 
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nhƣ ngày nay . Ví dụ : chính quyền phong kiến lúc đó chƣa thật 

vƣ̂ng chắc lắm , chƣa th}̣t sƣ̣ tàn bạo phát xít nhƣ ngày nay , lúc đó 

đế quốc Ph{p còn , đế quốc Mỹ chƣa thay thế h ẳn đế quốc Ph{p , cả 

bọn đế quốc v| phong kiến chƣa ra mặt phản bội hội nghị Genève 

nhƣ ngày nay , v.v. cho nên r}́t không nên chũ quan , m{y móc lấy 

t}́t cả nh}̣n thƣ́c hiện nay mà chụp vào lúc đó . Song chúng tôi cho 

rằng, ngay lúc đó nếu chúng ta ph}n tích kŷ bản ch}́t cũa đế quốc 

v| phong kiến , nếu ta đoán đƣợc và đánh giá đúng mƣ́c }m mƣu 

của chúng , nếu chúng ta l}́y quan điểm biện chƣ́ng mà nh}̣n định 

tình hình thì không phải l| lúc đó lại không có  nhƣ̂ng yếu tố khá rô 

rệt khả dî cho phép ta th}́y trƣớc đƣợc }m mƣu phản bội Hiệp định 

Genève của chúng , }m mƣu nô dịch MN cũa bè lû phong kiến và đế 

quốc, nh}́t là đế quốc Mŷ và nhƣ v}̣y , không phải là lúc đó ta lại 

không thể th}́y đƣợc trƣớc rằng MN đang biến thành thuộc địa và 

xã hội MN chƣa thể tho{t khỏi c{i tính chất thuộc địa v| nửa phong 

kiến đƣợc. 

2. Chúng ta không đề ra nhiệm vụ chiến lƣợc và đƣờng lối cơ bản của 

cách mạng MN. 

Đối với kẻ thù nhƣ thế v| do nhận định tính chất của xã hội MN 

nhƣ trên kia, thì rõ r|ng nh}n d}n MN không kh{c đƣợc phải tiếp tục 

nhiệm vụ cách mạng phản đế , phản phong, tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc 

dân chũ nhân dân, trong hoàn cảnh và điều kiện mới. 

V}́n đề m}́u chốt là kẽ thù , nh}́t là kẽ thù đó lại là đế quốc 

Ph{p, Mỹ v| bọn phong kiến m| Diệm l| tiêu biểu , không dê̂ dàng 

nhƣợng bộ nh}n d}n , không dê̂ dàng nhả miếng mồi ngon , nên 

cuộc đ}́u tranh cách  mạng của nh}n d}n MN , d}̀u chiến thu}̣t nhƣ 

thế nào , cũng sẽ phải gay go {c liệt , cũng nhất định không đi ra 

ngo|i quy luật của một cuộc c{ch mạng ở một nƣớc thuộc địa . 

Nghị quyết của TW lần thứ 15 đâ xác định đƣợc đƣờng lối , nhƣng 

đối với v}́n đề này cûng nhƣ các v}́n đề trên , chúng tôi nghĩ không 

phải đợi đến tình hình rô nhƣ ngày nay , chúng ta mới có thể nêu 
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lên kết lu}̣n }́y , tr{i lại chúng ta có đủ điều kiện để nêu lên từ 

nhƣ̂ng ngày sau hòa bình. Nói đến quy luật của một cuộc c{ch 

mạng tiến h|nh ở một nƣớc thuộc địa thì không thể không nói đến 

v}́n đề đánh đỗ chính quyền phản động bằng phƣơng pháp cách 

mạng bằng bạo lực đƣợc , không thể không tiếp tục áp dụng nh ững 

điểm cơ bản cũa đƣờng lối mà Đảng đâ đề ra tƣ̀ khi thành l}̣p Đảng , 

cộng thêm với nhƣ̂ng kinh nghiệm phong phú cũa Cách mạng 

th{ng T{m . Tuy không nói hẵn ra nhƣng nghị quyết cũa TWC vô 

hình trung đã coi chế độ ở MN nhƣ là một chế độ dân chũ tƣ sản . Chúng 

tôi đồng ý là ngay trong lúc hòa bình vƣ̀a l}̣p lại , chúng ta có khả 

năng duy trì khí thế cũa qu}̀n chúng buộc đối phƣơng thi hành một 

ph}̀n tƣ̣ do d}n chũ . Nhƣng căn cƣ́ vào bản ch}́t cũa kẽ thù và }m 

mƣu cũa chúng , đó cûng chĩ là một khả năng trong nhiều khả năng 

kh{c. Khẫu hiệu đòi thi hành Hiệp định Genève theo chúng tôi rất cần 

thiết đƣa ra nhƣng phải xem nó là một khẫu hiệu chiến thuật tranh thũ 

một khả năng có thể xảy ra thì ít , không xảy ra thì nhiều , l| một 

kh}̃u hiệu t}́n công chính trị tranh thũ dƣ lu}̣n để đƣa cách mạng 

tiến lên chƣ́ quyết không thể xem thi hành Hiệp định Genève nhƣ là 

một khả năng thƣ̣c tế . S{ch lƣợc đấu tranh trực tiếp của c húng ta 

không nêu đánh đỗ chính quyền Mŷ - Diệm thành nhiệm vụ trƣớc 

mắt là đúng trong lúc }́y , nhƣng chúng ta không thể không vạch rô 

quan niệm cũa chúng ta là không bao giờ có hy vọng hòa bình trong 

một chính quyền đế quốc phong kiến đƣợc , không thể l}́y việc d}n 

chủ hóa bộ m{y chính quyền đế quốc phong kiến l|m điều kiện để 

buộc nó phải thi hành hiệp định , để tiến lên hòa bình thống nh}́t 

nƣớc nhà đƣợc . 

Theo chúng tôi thì thiếu sót lớn nh}́t cũ a chúng ta trong lúc đó 

l| lấy một chiến thuật , thay cho đƣờng lối chiến lƣợc , lấy một sách lƣợc 

cải lƣơng thay cho đƣờng lối cách mạng . Hoặc nếu đó không phải là 

m}́t vai trò lânh đạo , thì ít ra cũng có một thiếu sót không lợi trong 

khi nêu một giai đoạn sách lƣợc ra cho toàn Đảng thi hành  thì lại 
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không nêu rô nhiệm vụ chiến lƣợc , không xác định đƣờng lối cách 

mạng l}u d|i v| căn bản của Đảng. 

Sƣ̣ thiếu sót đó, dù cho l| ở khía cạnh n|o, thì t{c hại cũa nó cûng 

l| rất lớn. 

Trƣớc hết vì nó đã l|m đảng viên c{n bộ lạc mất phƣơng hƣớng 

c{ch mạng, dê̂ nảy nỡ nhƣ̂ng tƣ tƣỡng hƣ̂u khuynh, cải lƣơng. 

Thƣ́ hai l| vì đã lấy một s{ch lƣợc l|m đƣờng lối chiến lƣợc nên 

khi tình hình đã biến đổi , khả năng cû đâ không còn , m| vẫn chƣa 

mau lẹ nh}̣n ra đƣợc v}́n đê,̀ thay đỗi đƣợc chũ trƣơng. 

Sau nƣ̂a , chính vì đƣờng lối chiến lƣợc không rõ , mục tiêu c{ch 

mạng không rõ nên phƣơng ch}m công t{c , phƣơng ph{p v| hình 

thƣ́c đ}́u tranh , hình thức tổ chức quần chúng cũng nhƣ công t{c 

Đảng và nhiều v}́n đề khác cûng chƣa thi hành hoàn toàn đúng đƣợc 

(sƣ̣ sai đúng cũa các v}́n đề này còn có nhƣ̂ng ý kiến , nguyên nh}n 

kh{c nữa, chúng tôi sê nói ỡ điểm 3 sau). 

Chót hết , l| chính vì x{c định vấn đề thiếu thỏa đ{ng , nên quan 

điểm cũa chúng ta về lƣ̣c lƣợng chũ lƣ̣c cách mạng và căn cƣ́ địa cách 

mạng cũng chƣa chính x{c . Nghị quyết của TWC đã xem nhẹ va i trò 

của nông thôn, đâ đi ngƣợc lại nguyên tắc nông thôn là trung t}m cũa 

c{ch mạng v| ngọn cờ hiệu triệu phong tr|o chung trong c{ch mạng 

d}n tộc d}n chũ ỡ một nƣớc nông nghiệp. 

3. Chúng ta đã đ{nh gi{ tƣơng quan lực lƣợng giữ a ta và địch ỡ 

MN sau khi hòa bình chƣa đƣợc toàn diện. 

Sau khi hòa bình l}̣p lại , chính quyền v| qu}n đội c{ch mạng 

không còn ỡ MN. Ngƣợc lại qu}̀n chúng lại phải đ}́u tranh dƣới nanh 

vuốt cũa chính quyền và qu}n đội địch. Đó l| một mặt khó khăn mới. 

Nhƣng, đánh giá tƣơng quan lƣ̣c lƣợng không phải chĩ căn cƣ́ vào 

yếu tố chính quyền và qu}n đội địch. 

Nh}n d}n MN sau 9 năm kháng chiến , đa số có một trình độ 

chính trị v| tổ chức nhất định . Họ đã gi| nh đƣợc trên mƣ́c độ r}́t 

rộng râi các quyền lợi d}n chũ và kinh tế . Đảng bộ MN đâ công 
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khai lânh đạo cuộc kháng chiến , lớn mạnh về uy thế cûng nhƣ về tỗ 

chƣ́c. Tƣ̀ đ}́u tranh vû trang qua đ}́u tranh chính trị , phong trào 

c{ch mạ ng MN không phải xuống th}́p mà trên đà lên cao . Nh}n 

d}n MN bƣớc vào đ}́u tranh hòa bình sau khi cùng nh}n d}n cả 

nƣớc kháng chiến thành công . Đánh giá tƣơng quan lƣ̣c lƣợng 

không thể không chiếu cố đến nhƣ̂ng đặc điểm cụ thể }́y . Chính vì 

đánh giá tƣơng quan lƣ̣c lƣợng không rô ràng , nên mƣ́c độ chũ 

trƣơng về phƣơng ch}m và công tác cụ thể cũa nghị quyết TWC có 

ph}̀n th}́p so với khả năng và khí thế cách mạng cũa qu}̀n chúng 

trong lúc }́y . 

Ví dụ nhƣ: 

- Chủ trƣơng giải tán các tỗ chƣ́c cách mạng cũa qu}̀n chúng . B}́t 

lu}̣n ỡ thôn quê hay thành thị cûng chĩ một mƣ̣c lợi dụng khả năng 

hợp pháp và b}́t hợp pháp cũa tỗ chƣ́c qu}̀n chúng. 

- Hình thức đấu tranh chỉ một mực dùng hình thứ c đ}́u tranh 

chính trị đơn thuần, một mƣ̣c cố thuyết phục rằng đ}́u tranh chính trị 

nhƣ v}̣y có khả năng chuyển biến đƣợc tình hình, v.v.. 

- V}́n đề ruộng đ}́t , chỉ nêu vấn đề giảm tô v| giữ nguyên canh 

không nêu rô ràng v}́n đề giƣ̂ quyền sỡ hƣ̂u trên ruộng đ}́t cũa chính 

phủ kh{ng chiến đã cấp cho d}n c|y. 

- Chủ trƣơng tổ chức chi bộ Đảng phải bí mật , gọn nhẹ, xem tình 

hình đa số đảng viên ta hoạt động công khai trong kh{ng chiến nhƣ 

l| một “nhƣợc điểm” của  đảng bộ. Chúng tôi đồng ý l| chuyển sang 

giai đoạn đ}́u tranh mới , tỗ chƣ́c Đảng căn bản phải bí m}̣t gọn nhẹ , 

nhƣng nếu chĩ đơn thu}̀n chũ trƣơng nhƣ thế là không th}́y hết tình 

hình đặc điểm của Đảng bộ MN v| tự ta thối thủ , tƣ̣ ta biến ƣu thế 

của ta th|nh nhƣợc điểm. 

Chúng tôi thấy rằng một khi đƣờng lối, chủ trƣơng chƣa thật phù 

hợp, tƣơng quan lƣ̣c lƣợng đánh giá chƣa th}̣t chính xác , thì nhất 

định hình thƣ́c, phƣơng pháp phƣơng ch}m đ}́u tranh , tỗ chƣ́c qu}̀n 

chúng cũng nhƣ Đảng chƣa thể ho|n to|n chính x{c đƣợc. 
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4. Tƣ̀ nghị quyết TWC đến tháng 7-1956, chủ trƣơng của Đảng về 

căn bản không thay đỗi, mặc dù tình hình đâ biến chuyển r}́t lớn: Mỹ 

đâ h}́t cẵng Pháp , Diệm thi hành c hế độ gia đình trị , khả năng hiệp 

thƣơng tuyển cƣ̃ không còn nƣ̂a. 

Giƣ̂a 1956, BCT* có chỉ thị cho MN (chỉ thị 64 ngày 19-6-1956). 

Trong chĩ thị }́y TW tuy đâ nh}̣n định rằng MN đang trỡ thành 

thuộc địa ki ểu mới cũa Mŷ , tuy đâ nh}̣n định chế đ ộ MN là đ ộc tài 

ph{t xít , tuy đâ nh}̣n rô }m mƣu cũa đế quốc và phong kiến tƣ s ản 

mại b ản, tuy đâ xác định là nh}n d}n MN ph ải làm cách mạng , 

nhƣng đƣờng lối thì căn b ản vẫn không thay đỗi , cụ thể l| vẫn chĩ 

đạo nh}n d}n MN đ}́u tranh đòi tuy ển cƣ̃ , với phƣơng pháp và 

hình thức cũ. 

Trong chĩ thị }́y , TW có nói đến việc duy trì các lƣ̣c lƣợng vû 

trang chống Diệm cũa các giáo phái , nhƣng với ý thƣ́c là lợi dụng 

một cơ hội să̂n có, chƣ́ chƣa nêu rô vai trò t}́t yếu cũa vû trang trong 

đƣờng lối cách mạng. V}́n đề vû trang tƣ̣ vệ cûng đƣợc đặt ra, nhƣng 

qu{ sơ lƣợc. 

Th{i độ của Đảng không rô ràng đối với v}́n đề vû trang đâ làm 

cho Đảng bộ MN không mạnh dạn sƣ̃ dụng m}u thuẫn Diệm - Mỹ 

trong lúc }́y (trong cuộc xung đột giƣ̂a Diệm và giáo phái ), không 

mạnh dạn x}y dựng lực lƣợng vũ trang v| chuy ển biến tính ch}́t cũa 

cuộc đ}́u tranh ỡ MN trong lúc }́y. 

Cũng trong kho ảng thời gian nói trên , TW có  chỉ thị 17 nói về 

phƣơng ch}m tỗ chƣ́c Đ ảng và đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng . Theo 

chỉ thị , số đ /c bị l ộ mặt ỡ các địa phƣơng ph ải nh}́t thiết điều đ ộng 

đi nơi khác hoặc lắng xuống , chi bộ chỉ g ồm nhƣ̂ng đ /c sống hợp 

ph{p. Nhƣ chún g tôi có ... ở trong ấy đặt vấn đề nhƣ vậy l| không 

chiếu cố đến các đặc đi ểm cũa Đ ảng bộ MN (số lƣợng đông , đa số 

công khai lânh đạo qu}̀n chúng trong kháng chiến , v.v.) không 

___________ 

* BCT: Bộ chính trị - BT. 
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thể nh}́t loạt điều đ ộng hoặc cho lắng các đ /c lộ mặt, vì nhƣ thế sẽ 

l|m tiêu hao lực lƣợng Đ ảng nặng nề. Hơn nƣ̂a, với sƣ̣ kiểm soát gắt 

gao cũa địch , việc điều chĩnh đ ảng viên lộ mặt không th ể thƣ̣c hiện 

theo ý muốn cũa mình đƣợc . Thƣ̣c tế nhiều địa phƣơng thi hành 

CT.17* đâ th|nh vùng trắng , không còn cơ sỡ Đ ảng và nhiều đ /c đỗi 

địa phƣơng đâ bị địch bắt . Lúc đó chúng tôi cho l| c{ch thức chấp 

h|nh của c{c địa phƣơng không đúng , loay hoay đi rút kinh nghiệm . 

Nhƣng chính đƣờng lối tỗ chƣ́c chĩ lêc̣h về một mặt cũa ta g}y nên sƣ̣ 

tỗn th}́t đó. 

Về phƣơng ch}m tỗ chƣ́c qu}̀n chúng cûng v}̣y , đơn thu}̀n công 

khai hợp pháp là không đúng . Thƣ̣c tế đâ cho th}́y trong chế độ phát 

xít MN, qu}̀n chúng nông thôn không thể tranh thũ phong t r|o hợp 

ph{p của tổ chức đƣợc . Trong trƣờng hợp đó ta không chũ trƣơng 

đƣa qu}̀n chúng vào nhƣ̂ng tỗ chƣ́c bí m}̣t và cách mạng thì không 

thể phát động đƣợc một phong trào qu}̀n chúng cách mạng mạnh mê 

dùng những hình thức đấ u tranh cách mạng có khả năng ngăn chặn 

v| đ{nh lùi địch đƣợc. 

Tóm lại : trong thời kỳ này , chủ trƣơng về c{ch mạng MN của ta 

có những thiếu sót sau: 

Nh}̣n định bản ch}́t cũa địa chũ phong kiến và đánh giá }m mƣu 

s}u xa cũa chúng chƣa thật chính x{c . Do đó chƣa nêu rô đƣợc rằng 

tính chất xã hội MN vẫn còn l| thuộc địa v| phong kiến v| nh}n d}n 

MN vẫn còn phải tiếp tục làm cuộc cách mạng phản đế phản phong 

trong nhƣ̂ng điều kiện mới. 

Mặt khác ta kh ông đƣ́ng trên nguyên tắc cơ bản cũa chũ nghîa 

M{c - Lênin về cách mạng ỡ thuộc địa và bán thuộc địa và đƣờng lối 

cơ bản cũa Đảng ta kết hợp với đặc điểm tƣơng quan đặc điểm mới 

của tình hình MN m| đặt ra đƣờng lối c{ch mạng  v| những phƣơng 

ph{p tổ chức đấu tranh thích hợp. 

___________ 

* CT.17: Chỉ thị 17 - BT. 
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Tr{i lại ta đã lấy một chiến thuật thay thế cho đƣờng lối chiến 

lƣợc. Hơn nƣ̂a ta đâ g}y trong Đảng và trong nh}n d}n một ảo tƣỡng 

hòa bình, một mộng tƣỡng vào Hiệp định Genève. 

Nhƣ v}̣y, vô hình trung ta đâ tách khõi đƣờng lối chiến lƣợc cách 

mạng của Đảng ta đề ra từ khi th|nh lập Đảng. 

Vô hình trung đƣờng lối cơ bản cũa ta lúc }́y đâ phạm hƣ̂u khuynh. 

Chúng tôi cho rằng một trong những nguyên nh}n ph{ t sinh ra 

sai l}̀m cûng là do một mặt thì Hiệp định Genève đâ mang lại cho ta 

nhƣ̂ng thắng lợi r}́t lớn , nhƣng mặt khác ta cûng lại đánh giá nó quá 

cao về phƣơng diện hòa bình thống nh}́t đ}́t nƣớc . Do đó mà quan 

điểm l}̣p trƣờng cách mạng có bị lu mờ. 

Thời kỳ thƣ́ hai (tƣ̀ đầu năm 1957 đến tháng 10-1959) 

Cuối năm 1956, t|i liệu “Đƣờng lối c{ch mạng MN” ph{t h|nh , 

Đảng bộ Nam Bộ đánh giá r}́t cao tác dụng cũa tài liệu này . Giƣ̂a lúc 

phong trào đang gặp nhiều khó khăn , t|i liệu đã soi s{ng v| giải 

quyết nhiều v}́n đề cơ bản nhƣ mục đích và đối tƣợng cũa cách mạng 

MN, tính chất của cuộc đấu tranh ấy. 

Tuy nhiên, nếu tài liệu phát hiện và ph}n tích s}u sắc tình hình xâ 

hội MN , đề ra con đƣờng c{ch mạng l| con đƣờng duy nhất đúng 

của nh}n d}n MN tiến tới gi|nh chính quyền , đâ gắn chặt sƣ̣ chĩ đạo 

của Đảng v| những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa M{c - Lênin, thì 

t|i liệu chƣa giải quyết thỏa đáng về hình thƣ́c và khả năng phát triển 

của phong tr|o c{ch mạng MN. 

T|i liệu vẫn x{c định c{ch mạng MN ph{t triển theo đƣờng lối 

đ}́u tranh chính trị hòa bình, vẫn cho rằng chúng ta có khả năng buộc 

chính quyền MN thay đổi t ừng phần , nhƣ cho các ph}̀n tƣ̃ tiến bộ 

tham gia vào, rồi do đó mà biến chuyển chính quyền địch , hoặc qu}̀n 

chúng đấu tranh bắt buộc Mỹ - Diệm phải b}̀u cƣ̃ lại quốc hội , tỗ 

chƣ́c lại chính phũ, v.v.. 

T|i liệu “Đƣờng lối c{ch mạ ng MN” giải thích tại sao chúng ta 

chủ trƣơng đƣờng lối hòa bình nhƣ sau: 
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“Nếu tình hình thế giới có thể duy trì hòa bình đƣợc , do tƣơng 

quan lƣ̣c lƣợng trên thế giới đâ thay đỗi có lợi phe hòa bình và d}n 

chủ, nếu trong nhiề u nƣớc , phong trào cách mạng có thể phát triển 

hòa bình đƣợc thì phong tr|o c{ch mạng MN cũng có thể ph{t triển 

theo đƣờng lối hòa bình đƣợc”. 

Mặc dù tài liệu vạch rô đƣờng lối hòa bình cũa ta hoàn toàn ... 

ngƣợc với bọn theo chũ nghîa cải lƣơng và có nội dung triệt để cách 

mạng... nhƣng chúng tôi th}́y l}̣p lu}̣n }́y chƣa đúng . L}́y tình hình 

thế giới làm nền tảng cho đƣờng lối cũa một nƣớc có nhƣ̂ng đặc điểm 

nh}́t định thì hoàn toàn không phù hợp, mặc d}̀u cuộc cách mạng 

trong mô̂i nƣớc đều chịu ảnh hƣỡng cũa tình hình thế giới . Ngay khả 

năng tiến hành cách mạng bằng con đƣờng hòa bình nhƣ nghị quyết 

hội nghị l}̀n thƣ́ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô cũng chỉ nói đến m ột 

số nƣớc tƣ bản có cơ c}́u d}n chũ. 

MN Việt Nam là thuộc địa cũa Mŷ , do Mŷ - Diệm khống chế, nó 

có quy luật c{ch mạng của nó , không thể l}́y khả năng khái quát cũa 

thế giới làm khả năng cũa MN đƣợc . Khi trả lời v}́n đề cách  mạng 

MN có thể tiến hành theo con đƣờng hòa bình không, t|i liệu “Đƣờng 

lối Cách mạng MN” chũ yếu nói về chô̂ đó cũa phong trào là lòng 

mong muốn hòa bình cũa nh}n d}n MN . Ng|y nay , chúng tôi thấy 

rằng cách giải thích }́y k hông thõa đáng. Vì đúng nhƣ tuyên ngôn 12 

Đảng đâ nói : phƣơng thƣ́c cách mạng quyết liệt hay không , không 

phải chĩ do ta mà chũ yếu là do thái độ cũa địch nƣ̂a . Lúc đó chế độ 

MN đâ phát xít rô rệt , một mặt đâ ngoan cố không thi  h|nh Hiệp 

định Genève, một mặt dùng máu lƣ̃a để đánh phá phong trào cách 

mạng. Ở trong tình hình đó , t}́t nhiên ta phải rút ra nhƣ̂ng kết lu}̣n 

thỏa đ{ng về hình thức đấu tranh v| khả năng đấu tranh mới đúng . 

V}̣y mà tài liệ u “Đƣờng lối cách mạng MN” không nêu v}́n đề bạo 

lƣ̣c và v}́n đề vû trang ra. Do đó, về cơ bản tài liệu vẫn chƣa đáp ƣ́ng 

thƣ̣c tế tình hình trong lúc đó . Về khả năng vû trang khỡi nghîa , t|i 

liệu xem nhƣ là một trong nhiều khả năng khác và đánh giá r}́t nhe.̣ 
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Chúng tôi đồng ý rằng nếu ngay trong những ng|y đầu hòa 

bình lập lại , chúng ta nêu ra vấn đề vũ trang thì nhất định không 

tranh thũ đƣợc qu}̀n chúng . Nhƣng, sau một , hai năm thƣ̃ thách 

qu}̀n chúng đâ th}́y rô chĩ đ}́u tranh chính trị hòa bình đơn thu}̀n 

không thể giải quyết đƣợc tình thế . Trong hoàn cảnh }́y , Đảng ta 

không mạnh dạn sƣ̃a chƣ̂a đƣờng lối đ}́u tranh là không theo kịp 

tình hình. 

Đầu năm 1958, Xƣ́ ũy họp hội nghị l}̀n thƣ́ 2. Nghị quyết của hội 

nghị Xứ ủy lúc ấy có nêu vấn đề vũ trang tuyên truyền ra , nhƣng lại 

đánh giá việc x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang là để chu}̃n bị đối phó khi 

chiến tranh tái phát và sỡ dî nêu ra là do ỡ MN thƣ̣c  tế có các lƣ̣c 

lƣợng vû trang chống Diệm cũa các giáo phái chƣ́ chƣa th}́y rô vû 

trang là một bộ ph}̣n cũa cuộc cách mạng ỡ MN xu}́t phát tƣ̀ quy lu}̣t 

của c{ch mạng MN. 

Th{ng 8-1958, Xƣ́ ũy họp hội nghị l}̀n thƣ́ 3, c{c nghị q uyết cũa 

hội nghị này vẫn dƣ̣a vào tình hình bản tài liệu “Đƣờng lối cách 

mạng MN” . Tuy nhiên, to|n thể Xứ ủy thấy khả năng chuyển biến 

hòa bình l| không có nữa, x{c định c{ch mạng MN phải tiến theo con 

đƣờng “tƣơng đối hòa b ình”. V}́n đề vû trang đƣợc đặt ra tích cƣ̣c 

hơn nhƣng quan niệm về đƣờng lối đ}́u tranh chƣa th}̣t rô ràng và 

cũng không giải quyết đƣợc gì tiến hơn trƣớc. 

Ý kiến của chúng tôi đối với đƣờng lối c{ch mạng ở MN đƣợc 

rõ r|ng  hơn khi nh}̣n đƣợc chĩ thị cũa BCT về việc chống lu}̣t phát 

xít 10/59 v| nhất l| từ khi nhận đƣợc nghị quyết của hội nghị TW 

l}̀n thƣ́ 15. 

Tƣ̀ hội nghị Xƣ́ ũy l}̀n thƣ́ 4 đến nay, tình hình đã chuyển biến 

tốt. Mặc dù chúng tôi còn có một số ý kiến trình bày thêm với TW đối 

với Nghị quyết Hội nghị TW l}̀n thƣ́ 15 v| c{c chủ trƣơng gần đ}y 

(chúng tôi trình b|y trong một điện riêng ), nhƣng chúng tôi th}́y sƣ̣ 

chỉ đạo của Đảng đã phù hợp với thực tế v| đi v|o những nguyên tắc 

cơ bản cũa chũ nghîa Mác - Lênin. 
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Tuy nhiên, chúng tôi lại thấy để cho đến 5 năm Đảng ta mới có 

đƣờng lối đ}̀y đũ cho cách mạng là quá ch}̣m. 

Có thể l| lúc đầu (năm 1954) tình hình v| yếu tố chƣa rõ  rệt, sƣ̣ 

thiếu sót đó cûng dê̂ hiểu. Nhƣng đ}̀u năm 1956, tình hình MN đã có 

nhiều biến chuyển quan trọng nh}́t là khi tài liệu “Đƣờng lối cách 

mạng MN” mặc dù chƣa thật ho|n hảo , nhƣng cûng đâ nêu lên đƣợc 

nhƣ̂ng điểm r}́t cơ bản, thế mà đợi đến năm 1959 mới có Nghị quyết 

của Hội nghị TW lần thứ 15 thì sự chậm trễ thật l| qu{ rõ r|ng. 

Hội nghị Xƣ́ ũy chúng tôi xác định rô ràng trách nhiệm r}́t nặng 

nề cũa mình đối với nhƣ̂ng sai l}̀m thiếu só t vƣ̀a qua . Chúng tôi 

quyết t}m sƣ̃a chƣ̂a sai l}̀m , củng cố lại sự lãnh đạo , đảm bảo thƣ̣c 

hiện thắng lợi nhiệm vụ cũa Đảng. 

Th{ng 8 năm 1960 

Xƣ́ ũy Nam Bộ 

Nguồn: Phông Nam Bộ - Lƣu trƣ̂ cũa  

Văn phòng Trung ƣơng Đảng  

Hội đồng Chĩ đạo sƣu t}̀m. 
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PHỤ LỤC 4 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƢƠNG 

LẦN THƢ́ 15 (MỠ RỘNG) 

Về tăng cƣờng đoàn kết, 
kiên quyết đấu tranh giƣ̂ vƣ̂ng hòa bình,  

thƣ̣c hiện thống nhất nƣớc nha1̀ 

(Trích) 

 Phần thứ nhất 

NHIỆM VỤ CŨA CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY 

I- ĐẶC ĐIỂM CỦA TÌNH HÌNH VIỆT NAM TỪ KHI HÒA 

BÌNH ĐƢỢC LẬP LẠI 

... 

Nhƣ̂ng đặc đi ểm tình hình trên đ}y làm nỗi b}̣t lên hai m}u 

thuẫn cơ bản mà cách mạng Việt Nam hiện nay phải giải quyết: 

1. M}u thuẫn giƣ̂a m ột bên là  chủ nghĩa đế quốc x}m lƣợc , giai 

c}́p địa chũ phong kiến , v| bọn tƣ s ản mại bản quan liêu thống trị ỡ 

miền Nam và m ột bên là d}n t ộc Việt Nam , nh}n d}n cả nƣớc Việt 

Nam, bao gồm nh}n d}n miền Bắc và nh}n d}n miền Nam. 

2. M}u thuẫn giƣ̂a con đƣờng xâ h ội chũ nghîa và con đƣờng tƣ 

bản chũ nghîa ỡ miền Bắc. 

Đó là hai m}u thuẫn tính ch}́t khác nhau, quan hệ biện chƣ́ng với 

nhau và tác động mạnh mê lẫn nhau. 

___________ 

1. Hội nghị lần thứ 15 Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng khóa II họp 

th{ng 1-1959 - Ban Biên soạn. 
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 Phần thứ hai 

ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ở MIỀN NAM 

I- NHƢ̂NG ĐẶC ĐIỄM CŨA TÌNH HÌNH MIỀN NAM 

1. Tính chất xã hội miền Nam 

... 

c) Trong xâ h ội miền Nam thu ộc địa và nƣ̃a phong kiến , có hai 

mâu thuẫn cơ bản: 

1- M}u thuẫn giƣ̂a nh}n d}n ta ỡ miền Nam và bọn đế quốc x}m 

lƣợc, chủ yếu l| đế quốc Mỹ. 

2- M}u thuẫn giƣ̂a nh}n d}n miền Nam , trƣớc hết là nông d}n , 

v| giai cấp địa chủ phong kiến. 

V|, trong giai đoạn hiện nay , mâu thuẫn chũ yếu ở miền Nam l| 

m}u thuẫn giƣ̂a d}n tộc ta, nh}n d}n ta ỡ miền Nam và bọn  đế quốc 

x}m lƣợc Mŷ cùng t}̣p đoàn thống trị Ngô Đình Diệm , tay sai cũa đế 

quốc Mŷ, đại diện cho bọn địa chũ phong kiến và tƣ sản mại bản th}n 

Mỹ phản động nh}́t. 

 ... 

II- NHIỆM VỤ CŨA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ỡ MIỀN NAM 

Căn cƣ́ v |o c{c đặc đi ểm tình hình hiện nay và thái đ ộ chính trị 

của c{c giai cấp ở miền Nam , Hội nghị Trung ƣơng l}̀n thƣ́ 15 đề ra 

nhiệm vụ cách mạng Việt Nam ỡ miền Nam nhƣ sau: 

1. Nhiệm vụ cơ b ản là gi ải phóng miền Nam khõi ách th ống trị của đế 

quốc và phong kiến , thƣ̣c hiện độc lập dân t ộc và ngƣời cày có ru ộng, hoàn 

thành cách mạng dân t ộc dân chũ nhân dân ỡ miền Nam , xây dƣ̣ng m ột 

nƣớc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chũ và giàu mạnh. 

2. Nhiệm vụ trƣớc mắt là đoàn kết toàn dân , kiên quyết đấu tranh 

chống đế quốc Mŷ xâm lƣợc và gây chiến , đánh đỗ tập đoàn thống trị đ ộc 

tài Ngô Đình Diệm , tay sai cũa đế quốc Mŷ , thành lập m ột chính quyền 

liên hợp dân t ộc dân chũ ỡ miền Nam , thƣ̣c hiện đ ộc lập dân t ộc và các 

quyền tƣ̣ do dân chũ , cải thiện đời sống cũa nhân dân , giƣ̂ vƣ̂ng hòa 
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bình, thƣ̣c hiện thống nhất nƣớc nhà trên cơ sỡ đ ộc lập và dân chũ , tích 

cƣ̣c góp phần b ảo vệ hòa bình  ở Đông Nam Á và thế giới . 

3. Phƣơng hƣớng phát triển cũa cách mạng ỡ miền Nam 

Vì chế độ miền Nam là m ột chế độ thƣ̣c d}n và nƣ̃a phong kiến 

cƣ̣c kỳ ph ản động và tàn bạo , vì chính quyền miền Nam l| chính 

quyền đế quốc và ph ong kiến độc tài, hiếu chiến, cho nên ngoài con 

đƣờng cách mạng , nh}n d}n miền Nam không có con đƣờng nào 

kh{c để tƣ̣ giải phóng khõi xiềng xích nô lệ ... con đƣờng phát tri ển 

cơ bản cũa cách mạng Việt Nam ỡ miền Nam là khỡi nghî a giành 

chính quyền về tay nh}n d}n . Theo tình hình cụ th ể v| yêu cầu hiện 

nay cũa cách mạng thì con đƣờng đó là lấy sƣ́c mạnh cũa quần chúng , 

dƣ̣a vào lƣ̣c lƣợng chính trị cũa quần chúng là chũ yếu , kết hợp với lƣ̣c 

lƣợng vû trang đ ể đánh đỗ quyền thống trị cũa đế quốc và phong kiến , 

dƣ̣ng lên chính quyền cách mạng cũa nhân dân . Đó là mục tiêu ph}́n 

đ}́u cũa nh}n d}n miền Nam hiện nay . Vì chế độ thống trị cũa Mŷ - 

Diệm dƣ̣a vào vû lƣ̣c đ ể tồn tại , m| chúng ta thì ph ải dƣ̣a vào lƣ̣c 

lƣợng qu}̀n chúng , l}́y lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng đánh đỗ chúng , cho 

nên muốn đạt đƣợc mục tiêu đó , cần phải có m ột quá trình đấu tranh 

lâu dài và gian khỗ , phải tích cƣ̣c xây dƣ̣ng , củng cố và phát tri ển lƣ̣c 

lƣợng cách mạng , thì mới có th ể có điều kiện nắm lấy thời cơ thuận lợi và 

giành lấy thắng lợi cuối cùng . 

... 

III- V]́N ĐỀ MẶT TR]̣N D]N TộC THỐNG NH]́T Ỡ MIỀN NAM 

... 

Trong tình hình cụ th ể hiện nay, để ph}n hóa triệt đ ể, cô l}̣p và 

đánh bại kẽ thù cụ th ể trƣớc mắt và nguy hi ểm nh}́t là Mŷ - Diệm, 

Mặt tr}̣n d}n t ộc thống nh}́t ỡ miền Nam ph ải r}́t r ộng râi , phải 

đoàn kết t}́t c ả c{c d}n t ộc đa số và thi ểu số , c{c đảng phái , c{c tôn 

gi{o v| những c{ nh}n yêu nƣớc , đoàn kết với ngoại kiều , đặc biệt 

l| Hoa kiều ; không ph}n biệt chũng t ộc, tôn giáo , chính kiến , điều 

cốt yếu là chống Mŷ - Diệm, t{n th|nh tự do d}n chủ , cải thiện d}n 
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sinh và hòa bìn h thống nh}́t Việt Nam . Phải tranh thũ đoàn kết mọi 

ngƣời có th ể đoàn kết đƣợc , phải trung l}̣p mọi ngƣời có th ể trung 

l}̣p đƣợc , kể cả nhƣ̂ng ngƣời có ít nhiều khuynh hƣớng chống Mŷ - 

Diệm trong chính quyền miền Nam , đặc biệt c hú ý những từng lớp 

bên dƣới trong các cơ quan hành chính và qu}n đ ội miền Nam. 

Khuynh hƣớng hòa bình trung l}̣p là một khuynh hƣớng chính 

trị đang bắt đầu nảy nở trong một số tƣ sản d}n tộc v| trí thức lớp 

trên ỡ miền Nam , cho nên c}̀n phải chú ý tranh thũ và sƣ̃ dụng 

khuynh hƣớng chính trị này để mỡ rộng mặt tr}̣n chống Mŷ - Diệm. 

Đảng ta phải theo dôi sát tình hình trong nƣớc và các mặt phát triển 

hiện nay cũa thế giới , để có thể chũ động sƣ̃ dụng  khuynh hƣớng }́y 

một cách có lợi nh}́t cho cách mạng. 

... 

Mặt tr}̣n ỡ miền Nam phải nhằm t}̣p hợp mọi lƣ̣c lƣợng nh}n 

d}n miền Nam chung quanh các yêu c}̀u c}́p bách nh}́t ỡ miền Nam 

hiện nay la:̀ 

- Đòi hòa bình, chống chính sách g}y chiến cũa Mŷ - Diệm. 

- Đòi thống nh}́t nƣớc nhà , chống chính sách chia cắt cũa Mŷ - 

Diệm. 

- Đòi độc l}̣p, d}n chũ, chống chính sách nô dịch và độc tài hung 

bạo của Mỹ - Diệm. 

- Đòi an ninh , đòi tôn trọng tính mạng , t|i sản cũa nh}n d}n , 

chống chính sách càn quét, khủng bố của Mỹ - Diệm. 

- Đòi cải thiện đời sống nh}n d}n: công nh}n có công ăn việc làm, 

nông d}n đƣợc giảm tô, giảm tƣ́c và tiến tới ngƣời cày có ruộng, binh 

lính đƣợc tăng lƣơng v|  đối đâi tƣ̃ tế ; chống chế độ độc quyền công 

thƣơng nghiệp cũa t}̣p đoàn thống trị , bảo vệ nội hóa , đòi x}y dƣ̣ng 

một nền kinh tế độc l}̣p, tƣ̣ chũ. 

... 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, 

t.20, tr. 60, 72, 81-83, 87-89. 
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PHỤ LỤC 5 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỄU 

TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA 

ĐÃNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

VỀ NHIỆM VỤ VÀ ĐƢỜNG LỐI CŨA ĐÃNG 

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Ng|y 10 th{ng 9 năm 1960  

(Trích) 

Ở miền Nam, cuộc đ}́u tranh cũa đồng bào ta chống đế quốc Mŷ 

v| bọn tay sai Ngô Đình Diệm, tuy gặp nhiều khó khăn, vẫn đƣợc giƣ̂ 

vƣ̂ng và ngày càng phát triển . Nh}n d}n cả nƣớc một lòng đoàn kết 

ph}́n đ}́u và đƣợc sƣ̣ đồng tình , ủng hộ rộng rãi của nh}n d}n thế 

giới. Đế quốc Mŷ và bọn tay sai cũa chúng ngày càng bị cô l}̣p. 

Thay mặt toàn Đảng , Đại hội toàn quốc l}̀n thƣ́ III nhiệt liệt biểu 

dƣơng tinh th}̀n đoàn kết chiến đ}́u anh dûng cũa qu}n và d}n ta 

trong kháng chiến , tinh th}̀n đ}́u tranh cách mạng anh dûng cũa 

đồng bào miền Nam chống Mŷ - Diệm, tinh th}̀n lao động c}̀n cù cũa 

đồng bào, qu}n đội và cán bộ ỡ miền Bắc trong công cuộc x}y dƣ̣ng 

chủ nghĩa xã hội. 

Nh}̣n định toàn diện nhƣ̂ng thành qu ả c{ch mạng đã gi|nh 

đƣợc, Đại h ội kết lu}̣ n rằng : tƣ̀ Đại h ội l}̀n thƣ́ II đến nay , đƣờng 

lối cũa Đ ảng và sƣ̣ lânh đạo cũa Ban Ch}́p hành Trung ƣơng do 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1136 

 

đồng chí H ồ Chí Minh đứng đầu l| đúng . Đảng ta tuyệt đối trung 

th|nh với chủ nghĩa M{c - Lênin, một lòng một dạ phục vụ nh}n d}n, 

phục vụ Tổ quốc , đâ không ngƣ̀ng đoàn kết và phát tri ển lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng trong cả nƣớc, đƣa cách mạng đến thắng lợi vẽ vang. 

... 

III 

1. Ở miền Nam , m}́y năm nay , đế quốc Mỹ v| bọn tay sai Ngô 

Đình Diệm thi hành chính s{ch r{o riết tăng cƣờng qu}n bị , chu}̃n bị 

chiến tranh, khủng bố cực kỳ dã man phong tr|o c{ch mạng của nh}n 

d}n miền Nam , nhằm phá hoại độc l}̣p , thống nh}́t cũa d}n tộc ta , 

ph{ hoại Hiệp định Giơnevơ , ph{ hoại hòa bì nh ỡ Đông - Nam Á và 

thế giới. Chúng ra sức bóc lột vơ vét, b}̀n cùng hóa các tƣ̀ng lớp nh}n 

d}n ta , l|m cho nền kinh tế miền Nam đang suy sụp nghiêm trọng , 

xã hội miền Nam rối loạn , đời sống cũa đồng bào ta ỡ miền Nam vô 

cùng khốn khỗ. 

Sống trong cảnh nƣớc sôi lƣ̃a bõng , đồng bào ta ỡ miền Nam 

không hề khu}́t phục , không ngƣ̀ng giƣơng cao ngọn cờ d}n tộc và 

d}n chũ , đoàn kết ph}́n đ}́u r}́t anh dûng . Ở khắp nông thôn v| 

th|nh thị, đồng bằng và miền nú i, phong trào đ}́u tranh chống Mŷ - 

Diệm, đòi độc l}̣p d}n tộc , tƣ̣ do d}n chũ , cải thiện d}n sinh, đòi hòa 

bình thống nhất Tổ quốc ng|y c|ng lan rộng trong mọi từng lớp nh}n 

d}n ta . Trong binh sî và nh}n viên chính quyền ỡ miền Na m ngày 

c|ng có nhiều ngƣời thấy rõ bộ mặt phi nghĩa của Mỹ - Diệm. Mỹ - 

Diệm càng đàn áp khũng bố thì ngọn lƣ̃a căm thù và yêu nƣớc ỡ miền 

Nam bốc cháy càng cao , nh}n d}n ta càng đoàn kết rộng râi và chặt 

chẽ l|m cho ch úng c|ng bị cô lập ; phong trào d}n tộc d}n chũ miền 

Nam càng phát triển mạnh me.̂ 

2. Chế độ thƣ̣c d}n và nƣ̃a phong kiến ỡ miền Nam là trỡ lƣ̣c 

ngăn cản sƣ̣ nghiệp hòa bình , thống nh}́t cũa d}n tộc ta , l| nguồn 

gốc cũa mọi nô̂i đa u đớn , khỗ cƣ̣c cũa đồng bào ta ỡ miền Nam . 
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Nhiệm vụ cơ bản cũa cách mạng miền Nam là : giải phóng miền Nam 

khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến , thƣ̣c hiện độc lập dân tộc và 

ngƣời cày có ruộng, góp phần xây dựng một nƣớc Việt Nam hòa bình, thống 

nhất, độc lập, dân chũ và giàu mạnh. 

Hiện nay , ở miền Nam , m}u thuẫn s}u sắc nh}́t là m}u thuẫn 

giƣ̂a một bên l| nh}n d}n miền Nam bao gồm giai cấp công nh}n , giai 

c}́p nông d}n , giai c}́p tiểu tƣ sản , giai c}́p tƣ sản d}n tộc , c{c từng 

lớp và cá nh}n yêu nƣớc khác , v| một bên l| đế quốc Mỹ v| bọn tay 

sai cũa chúng gồm nhƣ̂ng bọn th}n Mŷ phản động nh}́t trong giai 

c}́p địa chũ và tƣ sản mại bản . Nhiệm vụ trƣớc mắt cũa cách mạng 

miền Nam là : đoàn kết toàn dân , kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mŷ 

xâm lƣợc và gây chiến , đánh đỗ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm 

tay sai cũa đế quốc Mŷ, thành lập một chính quyền liên hợp dân tộc dân chủ 

ở miền Nam, thƣ̣c hiện độc lập dân tộc , các quyền tự do dân chủ , cải thiện 

đời sống nhân dân , giƣ̂ vƣ̂ng hòa bình , thƣ̣c hiện thống nhất nƣớc nhà trên 

cơ sỡ độc lập và dân chũ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông - Nam Á 

và thế giới. 

3. Cuộc đ}́u tranh cách mạng ỡ miền Nam là một quá trình đấu 

tranh lâu dài , gian khỗ , phƣ́c tạp , kết hợp nhiều hình thƣ́c đấu tranh linh 

hoạt từ thấp đến cao , lấy việc xây dƣ̣ng , củng cố, phát triển lực lƣợng cách 

mạng cũa quần chúng làm cơ sỡ . Trong quá trình }́y , phải đặc biệt coi 

trọng công t{c tổ chức v| gi{o dục nh}n d}n , trƣớc hết là công nh}n , 

nông d}n và trí thƣ́c ; phải phát huy đến cao độ tinh th}̀n yêu nƣớc 

của c{c từng lớp nh}n d }n; phải không ngƣ̀ng vạch tr}̀n nhƣ̂ng }m 

mƣu và hành động gian ác cũa đế quốc Mŷ và bọn tay sai , triệt để 

ph}n hóa và cô l}̣p chúng. 

Để bảo đảm cho cuộc đ}́u tranh cách mạng ỡ miền Nam giành 

đƣợc toàn thắng , đồng bào ta ỡ miền Na m c}̀n ra sƣ́c xây dƣ̣ng khối 

công nông binh liên hợp v| thực hiện một mặt trận d}n tộc thống 

nh}́t rộng râi chống Mŷ - Diệm l}́y liên minh công nông làm cơ 

sỡ. Mặt tr}̣n này phải đoàn kết các giai c}́p và các tƣ̀ng lớp yêu 
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nƣớc , d}n tộc đa số , c{c d}n tộc thiểu số , c{c đảng ph{i yêu nƣớc v| 

c{c tôn gi{o , v| tất cả những ngƣời có khuynh hƣớng chống Mỹ - 

Diệm. Mục tiêu phấn đấu của mặt trận n|y l| hòa bình , độc l}̣p d}n 

tộc, tƣ̣ do d}n chũ , cải thiện d}n s inh, hòa bình thống nhất Tổ quốc . 

Công tác mặt tr}̣n phải nhằm đoàn kết t}́t cả nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng có thể 

đoàn kết , tranh thũ b}́t cƣ́ lƣ̣c lƣợng nào có thể tranh thũ , trung l}̣p 

nhƣ̂ng thế lƣ̣c c}̀n phải trung l}̣p, thu hút đông đảo qu}̀n chúng nh}n 

d}n vào phong trào đ}́u tranh chung chống Mŷ - Diệm nhằm giải 

phóng miền Nam, hòa bình thống nhất Tổ quốc. 

4. Phong trào cách mạng ỡ miền Nam có một vị trí r}́t quan 

trọng trong sự nghiệp thống nhất nƣớc nh| . Đi đôi với việc ra sƣ́c 

x}y dƣ̣ng miền Bắc tiến lên chũ nghîa xâ hội , nh}n d}n ta c}̀n ra 

sƣ́c giƣ̂ vƣ̂ng và phát triển lƣ̣c lƣợng cách mạng ỡ miền Nam tạo 

nhƣ̂ng điều kiện thu}̣n lợi cho việc hòa bình thống nh}́t nƣớc 

nh|. 

Cuộc đ}́ u tranh thƣ̣c hiện thống nh}́t nƣớc nhà cũa nh}n d}n 

ta là một cuộc đ}́u tranh chính nghîa , chống đế quốc Mŷ và bọn 

tay sai phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ , l| một hiệp nghị quốc tế thừa 

nh}̣n độc l}̣p , chủ quyền , thống nh}́t và lân h thỗ toàn vẹn cũa 

nƣớc ta . Chính phủ v| nh}n d}n ta kiên quyết giƣ̂ vƣ̂ng đƣờng lối hòa 

bình thống nhất nƣớc nhà , giƣ̂ vƣ̂ng Hiệp nghị Giơnevơ . Chúng ta 

chủ trƣơng thực hiện thống nhất nƣớc nh| từng bƣớc theo tinh 

th}̀n cũa C ƣơng lînh Mặt tr}̣n Tỗ quốc Việt Nam . Nhƣng chúng ta 

phải luôn luôn n}ng cao cảnh giác , să̂n sàng đối phó với mọi tình 

thế. Nếu đế quốc Mŷ và bọn tay sai cũa chúng liều lînh g}y ra 

chiến tranh hòng x}m lƣợc miền Bắc , thì nh}n d}n cả nƣớc ta sê 

kiên quyết đƣ́ng d}̣y đánh bại chúng , ho|n th|nh độc lập v| thống 

nh}́t Tỗ quốc . 

Đồng bào miền Nam đâ tƣ̀ng đƣ́ng d}̣y chống bọn thƣ̣c d}n 

x}m lƣợc ; đâ tƣ̀ng vùng lên trong các cuộc khỡi nghîa Nam Kỳ , Ba 

Tơ; đâ cùng đồng b|o cả nƣớc tiến h|nh thắng lợi cuộc C{ch mạng 
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Th{ng T{m v| đƣa kh{ng chiến đến th|nh công , giải phóng hoàn 

to|n miền Bắc . Cuộc đấu tranh cách mạng cũa đồng bào ta ỡ miền Nam 

hiện nay là sƣ̣ tiếp tục cũa nhƣ̂ng cuộ c đấu tranh cách mạng ấy trong 

nhƣ̂ng điều kiện lịch sƣ̃ mới. 

Đại hội tin tƣỡng rằng đồng bào miền Nam sê tăng cƣờng đoàn 

kết, tiếp tục phát huy truyền thống chiến đ}́u anh dûng cũa d}n tộc , 

ho|n th|nh thắng lợi nhiệm vụ của  c{ch mạng d}n tộc d}n chủ nh}n 

d}n ỡ miền Nam, luôn luôn xƣ́ng đáng là thành đồng Tỗ quốc . Nƣớc 

Việt Nam là một , d}n tộc Việt Nam ta là một ; ý chí thống nhất Tổ 

quốc cũa nh}n d}n cả nƣớc ta không bao giờ lay chuyển , cuối cùng 

chúng ta nh}́t định sê thắng lợi. 

... 

 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, 

t.21, tr. 915, 916, 918-921. 
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PHỤ LỤC 6 

CHƢƠNG TRÌNH CŨA MẶT TRẬN DÂN TỘC 

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM 

(Trích) 

Chƣơng trình cũa Mặt tr}̣n d}n t ộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam gồm 10 điểm sau đ}y: 

I- Đánh đỗ chế đ ộ thuộc địa trá hình cũa đế quốc Mŷ và chính 

quyền đ ộc tài Ngô Đình Diệm , tay sai cũa Mŷ , thành lập chính 

quyền liên minh dân tộc dân chũ 

Chế độ ở miền Nam hiện nay l| m ột chế độ thuộc địa trá hình 

của đế quốc Mỹ. Chính quyền miền Nam l| chính quyền tay sai, thƣ̣c 

hiện mọi đƣờng lối, chính s{ch của đế quốc Mỹ. Phải đánh đỗ chế độ 

đó và chính quyền đó , th|nh lập chính quyền liên minh d}n t ộc d}n 

chủ rộng râi , gồm đại bi ểu các tƣ̀ng lớp nh}n d}n , c{c d}n t ộc, c{c 

đảng phái , c{c tôn gi{o v| những nh}n sĩ yêu nƣớc , gi|nh lại quyền 

lợi kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa cũa nh}n d}n , thƣ̣c hiện độc l}̣p, 

d}n chũ , cải thiện d}n sinh , hòa bình trung lập , tiến tới hòa bình 

thống nh}́t Tỗ quốc. 

II- Thƣ̣c hiện chế độ dân chũ rộng râi và tiến bộ 

1- Bãi bỏ hiến ph{p hiện h|nh của chính quyền đ ộc tài Ngô Đình 

Diệm tay sai cũa Mŷ. Tiến hành b}̀u cƣ̃ Quốc hội mới bằng phỗ thông 

đ}̀u phiếu. 
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2- Ban bố các quyền tƣ̣ do d}n chũ , tƣ̣ do ngôn lu}̣n , tƣ̣ do báo 

chí, tƣ̣ do h ội họp , tƣ̣ do nghiệp đoàn , tƣ̣ do đi lại ... Đảm bảo tƣ̣ do 

tín ngƣỡng, Nh| nƣớc không có sự ph}n biệt đối xử với c{c tôn gi{o. 

C{c đ ảng phái , c{c đo|n th ể yêu nƣớc không ph}n biệt xu hƣớng 

chính trị đều đƣợc tự do hoạt động. 

3- To|n x{ chính trị phạm , giải tán các trại t}̣p trung dƣới mọi 

hình thức. Bãi bỏ luật ph{t xít 10/59 v| c{c lu}̣t phản d}n chũ khác . 

Mọi ngƣời vì chế đ ộ Mỹ - Diệm mà ph ải chạy ra nƣớc ngoài đều 

đƣợc tƣ̣ do trỡ về nƣớc. 

4- Nghiêm c}́m mọi sƣ̣ bắt bớ giam c}̀m trái phép , tra t}́n nhục 

hình. Trƣ̀ng trị bọn gian ác tàn sát nh}n d}n mà không chịu hối cải. 

III- Xây dƣ̣ng nền kinh tế đ ộc lập , tƣ̣ chũ thƣ̣c hiện c ải thiện 

dân sinh 

1- Bãi bỏ độc quyền kinh tế của đế quốc Mỹ v| của bọn tay sai . 

X}y dƣ̣ng một nền kinh tế và tài chính độc l}̣p , tƣ̣ chũ, lợi cho quốc 

kế d}n sinh. Tịch th}u t|i sản của đế quốc Mỹ v| tập đo|n thống trị 

tay sai cũa Mŷ làm tài sản quốc gia. 

2- Giúp đỡ cho công thƣơng gia khôi phục v| khuếch trƣơng 

công nghệ và tiểu công nghệ , khuyến khích phát triển kŷ nghệ . Tích 

cƣ̣c bảo vệ hàng nội hóa , bằng cách bâi bõ thuế sản xu}́t , hạn chế 

hoặc đình chĩ nh}̣p cảng hàng hóa trong nƣớc sản xu}́t đƣợc , giảm 

thuế nh}̣p cảng nguyên liệu, m{y móc. 

3- Ch}́n hƣng nông nghiệp , canh t}n nghề trồng tĩa , nghề c{ v| 

chăn nuôi. Giúp đỡ cho nông d}n khai hoang v| ph{t triển sản xuất , 

bảo vệ mùa màng, đảm bảo tiêu thụ nông sản. 

4- Khuyến khích và đ}̃y mạnh việc giao lƣu kinh tế giƣ̂a thành 

thị v| nông thôn , giƣ̂a đồng bằng và miền núi , ph{t triển buôn bán 

với nƣớc ngoài không ph}n biệt chế độ chính trị , theo nguyên tắc 

bình đẳng cùng có lợi. 
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5- Thi hành chính sách thuế công bằng và hợp lý . Bãi bỏ phạt vạ 

vô lý. 

6- Ban hành lu}̣t lao đ ộng: c}́m sa thải, cúp phạt, đánh đ}̣p th}̀y 

thợ, cải thiện đời sống cho công nh}n và viên chƣ́c . Quy định tiền 

lƣơng và điều kiện bảo đảm sƣ́c khõe cho thiếu niên học nghê.̀ 

7- Tỗ chƣ́c cƣ́u tế xâ hội: 

- Giải quyết công ăn việc làm cho nhƣ̂ng ngƣời th}́t nghiêp̣. 

- Bảo trợ trẽ mồ côi, ngƣời già yếu, t|n tật. 

- Giúp đỡ những nơi mất mùa, nhƣ̂ng nơi bị hõa hoạn, thiên tai. 

8- Giúp đỡ cho đồng bào di cƣ muốn về xƣ́ sỡ, giải quyết công ăn 

việc làm cho nhƣ̂ng ngƣời muốn ỡ lại. 

9- Nghiêm c}́m việc đuỗi nhà , đốt nhà , cƣớp đ}́t , dồn d}n. Bảo 

đảm cho đồng bào ỡ nông thôn và các giới c}̀n lao ỡ thành thị đƣợc 

yên ỗn làm ăn. 

IV- Thƣ̣c hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ru ộng đất cho 

nông dân làm cho ngƣời cày có ruộng 

1- Thƣ̣c hiện giảm tô . Đảm bảo nguyên canh. Đảm bảo quyền sỡ 

hƣ̂u đ}́t , khai hoang cho ngƣời có công khai phá . Bảo hộ quyền sỡ 

hƣ̂u chính đáng về ruộng đ}́t đâ đƣợc chia cũa nông d}n. 

2- Bãi bỏ c{c “khu trù mật” , chế độ bắt d}n đi “dinh điền”. Đồng 

b|o đã bị cƣỡng bức v|o “khu trù mật” v| “dinh điền” đƣợc tự do trở 

về sinh sống, l|m ăn trên ruộng vƣờn của mình. 

3- Tịch th}u ruộng đất của đế quốc Mỹ v| bè lũ tay sai để chia 

cho d}n cày nghèo không có  ruộng đ}́t hoặc thiếu ruộng . Chia lại 

công điền cho công bình hợp lý. 

4- Bằng thƣơng lƣợng và giá cả công bằng hợp lý. Nh| nƣớc mua 

lại ruộng đất của điền chủ có từ mức độ n|o trở lên tùy tình hình 

ruộng đ}́t cũa mô̂i địa ph ƣơng đem chia cho nông d}n không đ}́t 

hoặc thiếu đ}́t. Nông d}n đƣợc chia ruộng đ}́t không phải trả tiền và 

không bị ràng buộc bỡi một điều kiện nào. 
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V- Xây dƣ̣ng nền văn hóa giáo dục dân tộc dân chũ 

1- B|i trừ văn hóa v| gi{o dục nô dịch, cao bồi theo kiểu Mŷ; x}y 

dƣ̣ng một nền văn hóa và giáo dục d}n tộc, tiến bộ, phục vụ Tổ quốc, 

phục vụ nh}n d}n. 

2- Xóa bỏ nạn mù chữ . L}̣p thêm các trƣờng phỗ thông, đảm bảo 

cho thanh niên và thiếu niên có đũ trƣờng học . Mỡ mang các trƣờng 

đại học và chuyên nghiệp và các trƣờng dạy nghề . Thƣ̣c hiện chế độ 

dạy bằng tiếng Việt trong c{c trƣờng học . Giảm học phí cho học sinh 

v| sinh viên ; miê̂n học phí cho học sinh và sinh viên nghèo ; cải cách 

chế độ thi cƣ.̃ 

3- Ph{t triển khoa học , kỹ thuật v| văn học , nghệ thu}̣t d}n t ộc; 

khuyến khích và giúp đơ̂ trí thƣ́c , văn nghệ sî có đũ điều kiện phát 

triển tài năng để phục vụ công cuộc x}y dƣ̣ng nƣớc nha.̀ 

4- Ph{t triển y tế để chăm nom sƣ́c khõe cho nh}n d}n. Ph{t triển 

phong trào thể dục thể thao. 

VI- Xây dƣ̣ng một quân đội bảo vệ Tỗ quốc, bảo vệ nhân dân 

1- X}y dƣ̣ng m ột qu}n đội d}n tộc bảo vệ Tỗ quốc , bảo vệ nh}n 

d}n. Bãi bỏ chế độ cố v}́n qu}n sƣ̣ Mŷ. 

2- Bãi bõ chế đ ộ bắt lính . Cải thiện đời sống v}̣t ch}́t , bảo đảm 

quyền lợi chính trị cho binh lính . Bãi bỏ chế đ ộ ngƣợc đâi đánh đ}̣p 

đối với binh sî. Có chính s{ch chiếu cố gia đình qu}n nh}n nghèo. 

3- Khen thƣỡng và trọng dụng  c{c sĩ quan v| binh lính có công 

trong cuộc đ}́u tranh chống ách thống trị cũa đế quốc Mŷ và t}̣p đoàn 

tay sai cũa Mŷ . Khoan hồng đối với nhƣ̂ng ngƣời trƣớc đâ theo Mŷ - 

Diệm g}y tội ác với nh}n d}n nhƣng nay hối cải, phục vụ nh}n d}n. 

4- Xóa bỏ c{c căn cứ qu}n sự của nƣớc ngo|i ở Việt Nam. 

VII- Thƣ̣c hiện dân t ộc bình đẵng , nam nƣ̂ bình quyền b ảo hộ 

quyền lợi chính đáng cũa ngoại kiều và kiều bào 

1- Thƣ̣c hiện quyền d}n tộc tƣ̣ trị: 
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- Th|nh lập c {c khu tự trị ở c{c vùng d}n t ộc thiểu số trong đại 

gia đình d}n tộc Việt Nam. 

- Bảo đảm quyền bình đẵng giƣ̂a các d}n t ộc. C{c d}n tộc đều có 

quyền tƣ̣ do dùng và phát tri ển tiếng nói , chƣ̂ viết cũa mình , tƣ̣ do 

giƣ̂ gìn hoặc thay đỗi phong tục t}̣p quán cũa mình. Bãi bỏ chính s{ch 

ngƣợc đâi, cƣơ̂ng bƣ́c đồng hóa cũa Mŷ - Diệm hiện nay. 

- Giúp đỡ c{c d}n t ộc thiểu số tiến kịp trình đ ộ chung bằng cách 

ph{t triển kinh tế, văn hóa ỡ các vùng d}n t ộc thiểu số, đào tạo nh}n 

t|i ngƣời d}n tộc thiểu số. 

2- Thƣ̣c hiện nam nƣ̂ bình đẵng . Phụ nữ đƣợc hƣởng quyền lợi 

nhƣ nam giới về mọi mặt chính trị, kinh tê,́ văn hóa, xã hội. 

3- Bảo vệ quyền lợi chính đáng cũa ngoại kiều sinh s ống ở Việt 

Nam. 

4- Bảo vệ và chăm sóc quyền lợi cũa kiều bào ỡ hải ngoại. 

VIII- Thƣ̣c hiện chính sách ngoại giao hòa bình trung lập 

1- Xóa bỏ mọi hiệp ƣớc bất bình đẳng x}m phạm đến chủ quyền 

của d}n tộc do t}̣p đoàn tay sai cũa Mŷ ký với nƣớc ngoài. 

2- Đặt quan hệ ngoại giao với tất c ả c{c nƣớc , không ph}n biệt 

chế độ chính trị; theo nhƣ̂ng nguyên tắc chung sống hòa bình cũa hội 

nghị Băng-đung. 

3- Đoàn kết chặt chê với các nƣớc yêu chu ộng hòa  bình v| c{c 

nƣớc trung l}̣p . Mỡ rộng quan hệ hƣ̂u h ảo với các nƣớc Đông Nam 

[, đặc biệt đối với các nƣớc láng giềng Kampuchia, L|o. 

4- Không tham gia khối liên minh qu}n sƣ̣ nào , không liên minh 

qu}n sƣ̣ với nƣớc nào. 

5- Nh}̣n viện trợ kinh tế cũa b}́t cƣ́ nƣớc nào să̂n sàng giúp đơ̂ 

Việt Nam không có điều kiện ràng buộc. 

IX- Lập lại quan hệ bình thƣờng giƣ̂a hai miền , tiến tới hòa 

bình thống nhất Tổ quốc 

Yêu c}̀u bƣ́c thiết cũa đ ồng bào trong toàn quố c là ph ải hòa 

bình thống nhất Tổ quốc . Mặt tr}̣n d}n t ộc giải phóng miền Nam 
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chủ trƣơng thống nhất nƣớc nh| từng bƣớc bằng phƣơng ph{p hòa 

bình, trên nguyên tắc hai miền cùng nhau thƣơng lƣợng , cùng nhau 

b|n bạc mọi hình thứ c và biện pháp có lợi cho d}n t ộc, cho Tỗ quốc 

Việt Nam. 

Trong khi nƣớc nhà chƣa thống nh}́t , chính phủ hai miền cùng 

nhau thƣơng lƣợng cam kết không tuyên truyền chia rê d}n tộc , 

không tuyên truyền chiến tranh , không dùng binh lƣ̣c đ ối với 

nhau. Thƣ̣c hiện trao đỗi kinh tế văn hóa giƣ̂a hai miền . Cho nh}n 

d}n hai miền đƣợc tƣ̣ do đi lại buôn bán , thăm viếng , tƣ̣ do gƣ̃i 

thƣ tƣ̀ cho nhau . 

X- Chống chiến tranh xâm lƣợc, tích cực bảo vệ hòa bình thế giới 

1- Chống chiến tranh x}m lƣợc và t}́t cả các hình thƣ́c nô dịch cũa 

đế quốc. Ủng hộ c{c cuộc đấu tranh giải phóng d}n tộc của nh}n d}n 

c{c nƣớc. 

2- Chống tuyên truyền chiến tranh . Đòi tỗng giải trƣ̀ qu}n bị , 

c}́m vû khí hạt nh}n , sƣ̃ dụng n ăng lƣ̣c nguyên tƣ̃ vào mục đích 

hòa bình . 

3- Ủng hộ c{c phong tr|o đấu tranh cho hòa bình, d}n chũ và tiến 

bộ xâ hội trên thế giới . Tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông 

Nam Á và thế giới. 

Hơ̂i toàn thể đồng bào! 

Hơ̂i t}t́ cả nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc! 

D}n tộc ta đâ tranh đ}́u g}̀n một trăm năm và kháng chiến 9 

năm, đâ hy sinh biết bao xƣơng máu , quyết không thể trỡ lại cuộc 

đời nô lệ! 

Vì hòa bình , độc l}̣p, tƣ̣ do, thống nh}́t cũa Tỗ quốc vì v}̣n mạng 

của d}n tộc , vì đời sống của chúng ta , vì tƣơng lai của ta v| con 

ch{u ta. 

T]́T CÃ HÂY ĐƢ́NG LÊN 

T]́T CÃ HÂY ĐOÀN KẾT LẠI! 
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Hãy siết chặt h|ng ngũ , tiến lên chiến đ}́u dƣới ngọn cờ cũa 

MẶT TR]̣N D]N TỘC GIÃI PHÓNG MIỀN NAM VIỆ T NAM để 

đánh đỗ ách thống trị tàn ác cũa đế quốc Mŷ và tay sai cũa Mŷ là Ngô 

Đình Diệm để cƣ́u nƣớc cƣ́u nha.̀ 

Chúng ta nhất định sẽ thắng , vì lực lƣợng đo|n kết của nh}n 

d}n ta là lƣ̣c lƣợng vô địch , vì chính nghĩa thu ộc về chúng ta , vì chủ 

nghĩa thực d}n lỗi thời ng|y nay đang tan rã v| đi tới diệt vong . 

Trên thế giới , phong trào hòa bình d}n chũ , độc l}̣p , d}n tộc đang 

ph{t triển rộng rãi , mạnh mẽ v| ng|y c|ng thu đƣợc nhiều thắng lợi 

mới. Tình hình đó hết sức thuận lợi cho sự nghiệp cứu nƣớc cứu 

nh| của chúng ta . 

Đế quốc Mŷ và t}̣p đoàn tay sai cũa Mŷ nh}́t định sê th}́t bại !  

Sƣ̣ nghiệp giải phóng d}n tộc ỡ miền Nam Việt Nam nh}́t định 

sẽ th|nh công! 

Hãy đoàn kết , tin tƣỡng và ph}́n đ}́u anh dûng ! Tiến lên giành 

l}́y thắng lợi huy hoàng cho d}n tộc ta, cho Tỗ quốc ta. 

MẶT TRẬN DÂN TỘC GIÃI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM  

20-12-1960 

Nguồn: Chung một bóng cờ (Về Mặt trận Dân tộc  

giải phóng miền Nam Việt Nam), 

Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1993, tr. 958-962. 
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PHỤ LỤC 7 

ĐIỆN NGÀY 7-2-1961 

CỦA ANH BA (LÊ DUẪN) GƢ̃I XƢ́ ŨY NAM BỘ 

NHẬN ĐỊNH VỀ CÁCH MẠNG MIỀN NAM...* 

GƢ̃I ANH MƢỜI CÚC1 

V\ C[C ĐỒNG CHÍ NAM BỘ 

Ngày 7 tháng 2 năm 1961 

 

Các đồng chí thân mến, 

Vƣ̀a qua , Bộ Chính trị đã đề ra phƣơng hƣớng cho phong tr|o 

c{ch mạng miền Nam. Để có sƣ̣ nh}́t trí hơn nƣ̂a trong nh}̣n định, tôi 

trình b|y thêm với c{c đồng chí một số ý kiến. 

Trƣớc hết , tôi muốn nói rô thêm nhƣ̂ng suy nghî về con đƣờng 

tiến lên cũa cách mạng miền Nam , vì trƣớc kia cũng nhƣ hiện nay 

tôi có trách nhiệm đề đạt ý kiến về v}́n đề này . Khi còn ỡ miền 

Nam, trong nhƣ̂ng l}̀n thảo lu}̣n về đƣờng lối cá ch mạng miền 

Nam với các đồng chí , tôi đâ nh}̣n định rằng cách mạng miền Nam 

không tiến hành bằng cách trƣờng kỳ đ}́u tranh vû trang , l}́y nông 

thôn bao v}y thành thị , tiến lên dùng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ giải 

phóng to|n bộ đất nƣớ c nhƣ Trung Quốc đâ làm , m| đi con đƣờng 

___________ 

* Tƣ̣a do Ban Biên soạn đặt . 

1. Bí danh của Nguyễn Văn Linh - BT. 
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của Việt Nam, nghĩa là có khởi nghĩa bộ phận, lập căn cƣ́ địa, có chiến tranh 

du kích, rồi tiến lên tỗng khỡi nghîa, chủ yếu dùng lực lƣợng chính trị có 

phối hợp với lƣ̣c lƣợng vû trang để giành chính quyền về tay nh}n 

d}n. Ở đ}y, lƣ̣c lƣợng chính trị đóng vai trò chính, có sự tham gia của 

lƣ̣c lƣợng vû trang và đ}́u tranh vû trang trong một mƣ́c độ nh}́t 

định, g}̀n nhƣ trong Cách mạng Tháng Mƣời Nga năm 1917 hoặc 

nhƣ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của ta . Vì thế , ta tạm dùng 

kh{i niệm đấu tranh theo “đƣờng lối hòa bình” . Chúng ta quan niệm 

rõ r|ng l| phải tiến tới khởi nghĩa bằng lực lƣợng chính trị l| chính , 

có lực lƣợng vũ trang phối hợp , trên cơ sỡ đoàn kết toàn d}n trong 

mặt tr}̣n d}n tộc thống nh}́t , m| nòng cốt l| công , nông, binh liên 

hiệp. Chúng ta không hiểu kh{i niệm “hòa bình” với một nội dung 

n|o kh{c , m| phải hiểu nó đúng theo phƣơng ph{p c{ch mạng m| 

chúng ta đã b|n với nhau . Trong khi nh}́n mạnh phƣơng hƣớng tiến 

tới khỡi nghîa bằng lƣ̣c lƣợng chính trị là chính , có lực lƣợng vũ 

trang phối hợp , tôi còn nêu ý kiến phải nắm vƣ̂ng hơn nƣ̂a việc xây 

dƣ̣ng lƣ̣c lƣ ợng vũ trang . Hồi }́y , có đồng chí đề nghị không nên đấu 

tranh vû trang vì sợ rằng dùng lƣ̣c lƣợng vû trang sê có hại cho việc 

đ}́u tranh đòi các quyền tƣ̣ do , d}n chũ. Nhƣng tôi đâ trình bày , đâ 

nói rõ sự cần thiết phải x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang . Kết quả là sau 

c{c lần họp b|n đó , ta đâ mỡ rộng lƣ̣c lƣợng vû trang ỡ miền T}y 

Nam Bộ và đƣa đồng chí X về miền Đông để x}y dƣ̣ng cho đƣợc một 

tiểu đoàn ỡ đ}y trong vòng một năm . Tôi có đề nghị ngoài n |y trang 

bị cho tiểu đo|n ấy , v| tôi cũng đề ra rằng ở nông thôn có thể dùng 

đ}́u tranh vû trang để giúp sƣ́c cho đ}́u tranh chính trị , còn ở rừng 

núi thì có thể ph{t động chiến tranh du kích. 

Ra ngoài này , th}́y có sƣ̣ ch}̣m trê̂  trong việc x}y dƣ̣ng ti ểu 

đoàn nói trên cûng nhƣ trong việc x}y dƣ̣ng căn cƣ́ , nên tôi đâ 

nhiều l}̀n trao đỗi ý kiến với anh Hai Đ . Sỡ dî tôi ph ải nhắc lại 

nhƣ v}̣y , vì sau n|y có m ột số đ ồng chí cho rằng do sai l}̀m trong 
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việc định phƣơng hƣớng cách mạng theo “con đƣờng hòa bình” , nên 

đâ làm ch}̣m sƣ̣ phát tri ển cũa cách mạng miền Nam . Sƣ̣ th}̣t không 

phải nhƣ v}̣y. Chúng ta có nói đến “con đƣờng hòa bình”, nhƣng căn 

cƣ́ vào n ội dung các l}̀n th ảo lu}̣n thì k ết qu ả l| ta vừa đẩy mạnh 

đƣợc x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chính trị , vƣ̀a x}y dƣ̣ng đƣợc lƣ̣c lƣợng vû 

trang ỡ miền Trung , miền T}y và miền Đông Nam B ộ, quy mô phỗ 

biến là đến trung đ ội, có nơi đến đại đ ội; riêng ỡ miền Đông thì đến 

tiểu đoàn. Nhƣ v}̣y, tôi nghî rằng chúng ta đâ chũ trƣơng đúng. 

Khi địch tăng cƣờng khũng bố phong trào miền T}y, ở ngo|i n|y, 

chúng tôi nhận định l| không phải địch mạnh ; tr{i lại, m}́y năm qua 

chúng đã thất bại lớn về chính trị. Trƣớc đ}y, chúng ta đã chủ trƣơng 

đánh mạnh bọn ác ôn để giúp sƣ́c cho phong trào cách mạng tiến lên; 

chúng ta đã nhất trí v| đã l|m nhƣ vậy . Kết quả cũa phong trào 

chƣ́ng minh phƣơng hƣớng }́y là đúng. Sau khi phong trào ph{t triển 

nhờ có hoạt động vû trang , thì lại nổi lên ý kiến cho rằng c{ch mạng 

miền Nam phải tiến lên theo quy lu}̣t đ}́u tranh vû trang , l}́y nông 

thôn bao v}y thành thị nhƣ kiểu Trung Quốc . Tôi đâ nhắc rằng các 

đồng chí phải kiên  trì phƣơng hƣớng dựa v|o lực lƣợng chính trị v| 

đ}́u tranh chính trị là chính để tiến tới tỗng khỡi nghîa , đồng thời mỡ 

rộng căn cƣ́ địa, ra sƣ́c xây dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang để đẫy phong trào cách 

mạng tiến lên. 

Nhƣng sau khi xảy ra cuộc đảo chính ngày 11-11-1960 ở S|i 

Gòn, chúng tôi thấy ý kiến nắm thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa 

đƣợc nh}́n mạnh ; tr{i lại , chủ trƣơng x}y dựng lực lƣợng vũ trang , 

x}y dƣ̣ng căn cƣ́ địa thì không đƣợc quán triệt đ}̀ y đũ . Trong các 

b{o c{o của Nam Bộ gửi ra , r}́t ít nói đến việc x}y dƣ̣ng căn cƣ́ , 

đồng thời thanh minh rằng không phải do sợ khó khăn mà do nh}̣n 

th}́y việc x}y dƣ̣ng căn cƣ́ không có ý nghîa quan trọng lắm đối với 

c{ch mạng miền  Nam. 

Riêng tôi , trong m}́y năm kháng chiến chống Pháp ỡ Nam Bộ , 

tuy biết x}y dƣ̣ng căn cƣ́ là quan trọng , nhƣng vẫn chƣa nh}̣n rô vị 
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trí chiến lƣợc của nó . Chính vì xem nhẹ việc x}y dựng căn cứ , cho 

nên mặc d}̀u qu}n số không ít , Nam Bộ vẫn không x}y dƣ̣ng nỗi 

trung đoàn, sƣ đoàn, không tiêu diệt đƣợc sinh lƣ̣c lớn cũa địch . Khi 

ra Bắc và qua nghiên cƣ́u kinh nghiệm cách mạng cũa một số nƣớc 

anh em, tôi càng th}́y rô v}́n đề x}y dƣ̣ng căn cƣ́ địa , x}y dƣ̣ng thƣ̣c 

lƣ̣c cũa ta, tiêu diệt lƣ̣c lƣợng cũa địch có t}̀m quan trọng đặc biệt làm 

thay đỗi hẵn tƣơng quan lƣ̣c lƣợng , bảo đảm cho cách mạng thành 

công. Thí dụ nhƣ trong c{ch mạng Nga , sau khỡi nghîa vû trang , 

phải tiến hành chiến tranh suốt ba năm để quét sạch lƣ̣c lƣợng phản 

động mới giành đƣợc toàn thắng . Ở Trung Quốc thì lập căn cứ nông 

thôn, đánh l}u dài , l}́y tiêu diệt sinh lƣ̣c địch làm chính , rồi tiến lên 

đánh chiếm thành thị . Ở Việt Nam , sau khi Tỗng k hỡi nghîa Tháng 

T{m th|nh công, phải kháng chiến chín năm, đánh tr}̣n quyết định ỡ 

Điện Biên Phũ, l|m thay đổi hẳn lực lƣợng so s{nh, chúng ta mới gi|nh 

đƣợc thắng lợi. Nhƣng vì ta chƣa mạnh tuyệt đối , v| trong điều kiện 

quốc tế lúc bấy giờ, chúng ta chỉ mới giải phóng đƣợc nửa nƣớc. 

Ở L|o hiện nay, tuy Pa-thét L|o cùng với lực lƣợng đảo chính đã 

th|nh lập Chính phủ trung lập , nhƣng cách mạng Lào còn gặp khó 

khăn kéo dài vì lƣ̣c lƣợng đị ch chƣa bị tiêu diệt , phản động trong 

nƣớc và đế quốc bên ngoài còn c}u kết với nhau để chống phá quyết 

liệt nƣ̂a. Phƣơng hƣớng cũa cách mạng Lào trong thời kỳ này cûng là 

x}y dƣ̣ng căn cƣ́, x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chính trị và lƣ̣ c lƣợng qu}n sƣ̣, 

tiêu hao, tiêu diệt sinh lƣ̣c địch , tiến tới kết hợp khỡi nghîa với công 

kích, giải phóng cả nƣớc. 

C{ch mạng miền Nam không thể ph{t triển ngo|i quy luật 

chung }́y . Hình nhƣ c{c đồng chí chỉ thấy có một khả năng , khỡi 

nghĩa xong l| c{ch mạng th|nh công ; không phải đi đƣờng xa , 

không phải chiến đ}́u l}u dài , không c}̀n x}y dƣ̣ng căn cƣ́ , x}y 

dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang lớn mạnh . Muốn đi nhanh , nhƣng đi 

chệch đƣờng thì cách mạng sê kéo dài . Xét cho cùng , c{ch mạng l| 

do tƣơng quan lƣ̣c lƣợng quyết định ; trong tƣơng quan đó , lƣ̣c 
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lƣợng cũa ta gồm có lƣ̣c lƣợng chính trị và lƣ̣c lƣợng vû trang . Hiện 

nay, về lƣ̣c lƣợng chính trị thì có thể nói ta chiếm ƣu thế tuyệt đối s o 

với Mŷ - Diệm. Nhƣng về lƣ̣c lƣợng vû trang thì ta kém hơn địch 

nhiều. Chúng ta chƣa đủ lực lƣợng l|m chủ T}y Nguyên, một địa bàn 

trọng yếu đóng vai trò xƣơng sống chiến lƣợc của to|n bộ chiến 

trƣờng miền Nam . Chúng ta cũn g chƣa làm chũ đƣợc đồng bằng 

Nam Bộ, đồng bằng Khu 5, kể cả các thị tr}́n. Trong tình hình đó, nếu 

có điều kiện thuận lợi cho phép khởi nghĩa th|nh công , l|m chủ 

th|nh thị , thì chúng ta cũng không thể giữ đƣợc m| phải rút ra  để 

chiến đ}́u l}u dài . Chỉ khi n|o ta tiêu diệt đƣợc nhiều sinh lực địch , 

l|m chủ hoặc có điều kiện l|m chủ c{c vùng chiến lƣợc thì cuộc tổng 

khỡi nghîa và tỗng công kích mới chắc chắn giành đƣợc thắng lợi. 

Một điều c}̀n khẵng định là cách mạng miền Nam không chĩ đối 

phó với chính quyền v| qu}n đội của Diệm m| phải đối phó với cả 

đế quốc Mỹ v| tay sai của Mỹ ở Đông - Nam Á. Nếu bọn phản động 

bên trong còn ít nhiều thƣ̣c lƣ̣c thì kẽ thù bên ngoài sê tiếp sƣ́c cho 

bọn tay sai , x}y dƣ̣ng lại thƣ̣c lƣ̣c cũa chúng để chống phá cách 

mạng l}u d|i . Phải đánh tan lƣ̣c lƣợng bên trong mới có điều kiện 

ngăn chặn sƣ̣ can thiệp cũa bên ngoài . Cố nhiên , không nh}́t thiết 

phải ho|n to|n tiêu diệt hết sinh lực địch thì c{ch mạng mới có điều 

kiện thắng lợi . Điều quan trọng là phải tiêu diệt đƣợc một bộ ph}̣n 

lớn lƣ̣c lƣợng địch , do đó làm tan râ các bộ ph}̣n khác ; đồng thời 

phải x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cũ a ta th}̣t mạnh để có đũ điều kiện làm chũ 

tình thế . Xu}́t phát tƣ̀ tình hình hiện nay và kinh nghiệm trƣớc đ}y 

của c{ch mạng , chúng ta đề ra chủ trƣơng đánh địch bằng cả hai lực 

lƣợng chính trị và quân sƣ̣ , tiến tới tỗng khỡi nghîa , tỗng công kích để giải 

phóng miền Nam . Ta phải phát động qu}̀n chúng đ}́u tranh chính trị , 

ph{t triển lực lƣợng chính trị , x}y dƣ̣ng căn cƣ́ địa , x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng vû trang , đánh địch cả về chính trị và qu}n sƣ̣ , thƣ̣c hiện 

nhiệm vụ chiến lƣợc quan trọng là tiêu diệt sinh lƣ̣c địch , tiến tới 

khỡi nghîa giành chính quyền . 
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Phải có thƣ̣c lƣ̣c , đồng thời chúng ta cûng phải biết nắm thời cơ , 

b}́t ngờ tiến công địch , khỡi nghîa tƣ̀ng ph}̀n , đánh thắng địch tƣ̀ng 

bƣớc, tiến lên đánh thắng địch trên toàn chiến trƣờng , khỡi nghîa 

gi|nh to|n bộ chính quyền. L|m đƣợc nhƣ vậy mới l| đúng. 

Hiện nay , ta và địch đang giành nhau ba vùng quan trọng : 

T}y Nguyên , nông thôn đồng bằng  v| th|nh thị . Vùng T}y 

Nguyên là xƣơng sống chiến lƣợc , l| địa b|n để ta tiến lên tiến 

công địch , đồng thời là căn cƣ́ để ta x}y dƣ̣ng và bảo vệ lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng . Nông thôn đồng bằng là chô̂ dƣ̣a chính để x}y dƣ̣ng 

thƣ̣c lƣ̣c c {ch mạng . Th|nh thị l| đầu não của địch , l| hang ổ cuối 

cùng của chúng . Xét về chiến lƣợc , trong ba vùng đó , T}y Nguyên 

có vị trí rất quan trọng . Để đối phó với mọi tình huống khó khăn , 

phƣ́c tạp , chúng ta phải xây dƣ̣ng cho đƣợc căn cƣ́ ỡ Tây Nguyên . 

Việc này tôi đâ bàn nhiều với các đồng chí ỡ Khu 5. Về phía địch , 

chúng cũng quyết chiếm lấy T}y Nguyên . Chắc các đồng chí đâ 

th}́y điều đó . 

C{c cuộc c{ch mạng ở Nga , Trung Quốc , Cu Ba, L|o, cũng nhƣ 

c{ch mạng Việt Nam ta ở giai đoạn trƣớc , đâ cho chúng ta nhiều bài 

học về phƣơng ph{p c{ch mạng . Kinh nghiệm cho th}́y rằng , muốn 

l|m cho c{ch mạng bùng nổ , phải biết tạo ra và sƣ̃ dụng sƣ́c mạnh 

bột phát cũa phong trào qu}̀n chúng để áp đảo qu}n thù. Song tƣ̀ sƣ́c 

mạnh ấy phải nhanh chóng x}y dựng một c{ch có căn cơ thực lực 

c{ch mạng , cả chính trị và qu}n sƣ̣ , coi đó là chô̂ dƣ̣a cơ bản nh}́t , 

quyết định thắng lợi cuối cùng cũa cách mạng. 

Hiện nay , ta có điều kiện x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cách mạng , v| 

phải qua chiến đ}́u tiêu diệt sinh lƣ̣c địch để cũng cố và phát 

triển thƣ̣c lƣ̣c cũa ta . Trong năm nay , Trung ƣơng sê giúp x}y 

dƣ̣ng 12 tiểu đoàn cho cả Khu 5 v| Nam Bộ . C{c khu ng cán bộ sê 

do Trung ƣơng đƣa vào , còn chiến sĩ thì tuyển lựa tại chỗ . Riêng 

đối với Nam Bộ , ngo|i n|y sẽ cung cấp đủ c{n bộ cho 6 tiểu đoàn và  
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1 tiểu đoàn gồm cả cán bộ và chiến sî . Sắp tới, ta phải phát triển g}́p 

đôi, tạo ra một bƣớc chuyển đáng kể về lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ.̣ 

Một điều quan trọng nƣ̂a là phải bảo đảm tiếp tế h}̣u c}̀n. Phải có 

lƣ̣c lƣợng để sản xu}́t tƣ̣ túc lƣơng thƣ̣c . Đồng thời phải tìm thêm 

nguồn cung c}́p lƣơng thƣ̣c khác nƣ̂a . Về vû khí , ngo|i phần đƣa từ 

miền Bắc vào , trong đó phải cố gắng mua một ph}̀n quan trọng , nếu 

mua đƣợc cả vû khí hạng nặng thì càng tốt . Tôi tin rằng các đồng chí 

sẽ có c{ch l|m đƣợc. 

Chúng ta phải tiến mạnh , nhƣng phải vƣ̂ng chắc , phải bảo đảm 

to|n thắng. Phải nh}̣n rô tính ch}́t l}u dài cũa sƣ̣ nghiệp cách mạng 

miền Nam, đồng thời phải biết tranh thũ thời gian. C{ch mạng l| khó 

khăn, phƣ́c tạp; phải luôn luôn nắm vƣ̂ng quy lu}̣t }́y để chiến đ}́u 

v| chiến thắng. 

C{c đồng chí có ý kiến gì xin trả lời cho biết. 

 

BA1 

Nguồn: Lê Du}̃n: Thƣ vào Nam, 

 Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, 

 tr. 31-38. 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1. Tƣ́c đồng chí Lê Du}̃n. 
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PHỤ LỤC 8 

LUẬT 10/59 CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA 

Lu}̣t số 10/59 ng|y mồng 6 th{ng năm năm 1959 “Trƣ̀ng phạt sƣ̣ 

ph{ hoại , sƣ̣ x}m phạm an ninh quốc gia , sƣ̣ x}m phạm sanh mạng 

hay tài sản cũa nh}n d}n và thiết l}̣p Tòa án qu}n sƣ̣ đặc biệt”. 

Quốc hội đâ thảo lu}̣n và biểu quyết. 

Tỗng thống ban hành Lu}̣t số 10/59 ng|y mồng 6 th{ng năm năm 

1959, trƣ̀ng phạt sƣ̣ phá hoại, sƣ̣ x}m phạm an ninh quốc gia , sƣ̣ x}m 

phạm sanh mạng hay t|i sản của nh}n d}n v| thiết lập tòa {n qu}n sự 

đặc biệt, nguyên văn nhƣ sau: 

LU]̣T AN NINH 

Phần thƣ́ nhất 

Nhƣ̂ng tội phạm phá hoại, xâm phaṃ an ninh Quốc gia, xâm phạm 

sanh mạng hay tài sản nhân dân 

Điều 1. - Sẽ bị phạt tử hình v| tịch thu to|n thể hay một phần t|i 

sản, v| nếu l| qu}n nh}n thì còn bị tƣớc binh quyền , kẻ n|o đã hoặc 

toan phạm các tội sau đ}y với m ục đích ph{ hoại, hoặc x}m phạm an 

ninh quốc gia, hoặc x}m phạm sanh mạng hay tài sản nh}n d}n: 

1. Cố sát, đ}̀u độc, hay bắt cóc, 

2. Ph{ hủy hay l|m cho vô dụng to|n thể hoặc một phần bằng 

ch}́t nỗ bằng cách đốt cháy hay bằng mọi c{ch n|o kh{c: 
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a. nhƣ̂ng nhà ỡ hay dùng đ ể ở, dù có ngƣời ở hay không , nh| 

thờ, đền chùa, miếu vû, nhƣ̂ng kho, xƣỡng, trại, v| mọi kiến trúc phụ 

thuộc cũa tƣ nh}n; 

b. nhƣ̂ng công ốc , công thƣ̣ , công sỡ , công xƣỡng , kho chƣ́a  v| 

nói chung tất cả c{c kiến trúc c{c loại thu ộc về cũa công nhà nƣớc và 

nhƣ̂ng tài s ản, động sản, hay b}́t đ ộng sản nào khác thu ộc về cũa 

công nhà nƣớc hay do nhà nƣớc ki ểm soát , hay đặt dƣới chế đ ộ đặc 

nhƣợng hay công quản; 

c. nhƣ̂ng thƣ́ tàu đi trên không, trên bộ, dƣới nƣớc, c{c thứ xe; 

d. c{c hầm mỏ, m{y móc, dụng cụ đặt nơi hầm mỏ; 

e. c{c khí giới , dụng cụ , v}̣t liệu qu}n sƣ̣ , c{c đồn bót , nha, sỡ, 

kho xƣỡng và kiến trúc đũ các loại thuộc vê ̀quốc phòng hay cảnh bị; 

g. nhƣ̂ng mùa màng , hoa màu , nhƣ̂ng nông súc và nông cơ , 

nhƣ̂ng rƣ̀ng rú đũ các loại; 

h. nhƣ̂ng hệ thống viê̂n thông , bƣu điện , đài phát thanh , nhƣ̂ng 

hệ thống sản xu}́t và ph}n phối điện nƣớc , v| những nh|  hoặc kiến 

trúc hay dụng cụ thuộc về việc khai th{c c{c hệ thống kể trên; 

i. nhƣ̂ng đê điều , đ}̣p nƣớc , đƣờng giao thông , đƣờng sắt , phi 

trƣờng, hải cảng, c}̀u cống hay kiến trúc kŷ thu}̣t về c}̀u cống hay các 

đƣờng nói trên; 

k. c{c sông lớn, sông con mà thuyền bè đi lại đƣợc, sông đào. 

Điều 2. - Sẽ bị phạt khổ sai chung th}n v| tịch thu to|n thể hay 

một ph}̀n tài sản, v| nếu l| qu}n nh}n còn bị tƣớc binh quyền, kẻ n|o 

với mục đích phá hoại , hoặc x}m phạm an ninh quốc gia , hoặc x}m 

phạm sanh mạng hay t|i sản nh}n d}n , đâ hay toan phạm nhƣ̂ng tội 

sau đ}y: 

1. cƣớp, hoặc có khí giới, hoặc tƣ̀ 2 ngƣời trỡ lên; 

2. l|m gi{n đoạn sự giao thông trên đƣờng bộ , hay đƣờng thũy 

bằng cách khủng bố, hăm dọa bằng vû khí, hay bằng mọi cách khác; 

3. hăm dọa trƣ̣c tiếp hay gián tiếp về các vụ việc sau đ}y : {m s{t, 

đốt nhà cƣ̃a mùa màng, bắt cóc; 

4. ph{ phiên chợ hay ngăn cản không cho nhóm chợ; 
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5. ph{ hủy hay có h|nh vi ph{ hoại không đƣợc ghi ở những điều 

khoản trên. 

Điều 3. - Sẽ bị những hình phạt dự liệu trong Điều 1 hay Điều 2 

kể trên, nhƣ̂ng kẽ nào gia nh}̣p m ột tỗ chƣ́c hoặc giao kết với nhau , 

để giúp đỡ sự chuẩn bị hoặc sự thự c hành nhƣ̂ng tội phạm đƣợc quy 

định ỡ 2 điều này. 

Điều 4. - C{c ch{nh phạm, đồng phạm và chũ mƣu thu ộc th}̃m 

quyền Tòa án Qu}n sƣ̣ Đặc biệt nhƣ sê quy định ỡ ph}̀n thƣ́ hai lu}̣t 

n|y không đƣợc hƣởng trƣờng hợp giảm khinh. 

Điêù 5. - Sẽ đƣợc miễn những hình phạt , hay đƣợc gi ảm khinh 

về nhƣ̂ng tội thuộc th}̃m quyền Tòa án Qu}n sƣ̣ Đặc biệt , kẻ n|o m| 

trƣớc khi các t ội }́y đƣợc thƣ̣c hành hay toan thƣ̣c hành và khi chƣa 

có sự truy tố n|o , đâ báo tin đ}̀ u tiên cho Chánh phũ hay nhà chƣ́c 

tr{ch qu}n sự, h|nh ch{nh, hay tƣ pháp biết, hoặc là khi đâ có sƣ̣ truy 

tố rồi mà giúp đơ̂ cho bắt đƣợc nhƣ̂ng kẽ phạm tội hay tòng phạm. 

Tuy nhiên, nhƣ̂ng can phạm đƣợc miê̂n hình phạt có th ể bị xử 

phạt quản thúc hay biệt xƣ́ trong một thời gian do Tòa định. 

 

 Phần thƣ́ hai 

Tỗ chƣ́c các Tòa án Quân sƣ̣ Đặc biệt 

Điều 6. - Nay thiết l}̣p ba Tòa án Qu}n Đặc biệt đặt trụ sỡ ỡ Sài 

Gòn, Ban Mê Thuột, v| Huế. 

Quản hạt Tòa {n Qu}n sự Đặc biệt S|i Gòn l| c{c tỉnh Nam phần. 

Quản hạt Tòa án Qu}n sƣ̣ Đặc biệt Ban Mê Thuột là các tĩnh Cao 

nguyên Trung ph}̀n . Quản hạt Tòa án Qu}n sƣ̣ Đặc biệt Huế là các 

tỉnh Trung nguyên Trung phần. 

Tùy theo nhu cầu có thể thiết lập thêm những Tòa {n Qu}n sự 

Đặc biệt kh{c do Sắc lịnh v| sự ph}n chia quản hạt giữa những Tòa 

{n mới v| Tòa {n cũ cũng sẽ do Sắc lịnh ấn định. 

Sƣ̣ sƣ̃a đỗi quản hạt sau này sê do Sắc lịnh }́n định. 

C{c T òa {n Qu}n sự Đặc biệt sẽ đặt trụ sở tại trụ sở Tòa 

Thƣợng th}̃m , Sơ th}̃m hay Hòa giải Rộng quyền nếu không có 
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trụ  sỡ riêng biệt, v| sẽ xét xử tại đó hay xét xử lƣu động ngo|i trụ sở 

nếu c}̀n. 

Điều 7. - Th|nh phần của mô̂i Tòa án Qu}n sƣ̣ Đặc biệt gồm có:  

- Một sî quan tƣ̀ c}́p tá trỡ lên, có bằng luật khoa cử nh}n, Chánh thẩm. 

- Đô trƣỡng, Thị trƣởng, hay Tĩnh trƣỡng nơi Tòa nhóm họp hoặc 

đại diện, Phụ thẩm. 

- Một sî quan tƣ̀ c}́p tá trỡ lên, Phụ thẩm. 

Ch{nh thẩm hay Phụ thẩm sẽ do nghị định của Bộ trƣởng Quốc 

phòng hay Bộ trƣởng Phụ t{ Quốc phòng bổ nhiệm. 

Điều 8. - Một sî quan tƣ̀ c}́p tá trỡ lên giƣ̂ chƣ́c vụ Ũy viên Chánh 

phủ v| một hay nhiều Phó Ủy viên Ch{nh phủ l| sĩ quan cấp t{. 

C{c nh}n viên sĩ quan trên đ}y đều do nghị định của Bộ trƣởng 

Quốc phòng hay Bộ trƣỡng Phụ tá Quốc phòng cƣ̃ ra mô̂i sáu tháng . 

Khi thiếu c}́p tá thì sê l}́y xuống c}́p úy nếu không có điều chi n găn 

trỡ. 

Mô̂i khi c}̀n thì cûng có thể cƣ̃ ngay nhƣ̂ng sî quan thay thế theo 

thể thƣ́c trên. 

Điều 9. - Phòng Lục sự sẽ do một Lục sự trƣởng điều khiển với 

sƣ̣ giúp việc cũa một số Lục sƣ,̣ Thơ ký Lục sƣ,̣ v| thơ ký đ{nh m{y. 

C{c nh}n viên này sê đƣợc bỗ nhiệm do nghị định cũa Bộ trƣỡng 

Quốc phòng hay Bộ trƣỡng Phụ tá Quốc phòng. 

Điều 10. - T}́t cả các nh}n viên đều phải tuyên thệ trƣớc Tòa Phá 

[n trƣớc khi nhận việc. Sƣ̣ tuyên thệ này là tuyên thệ viết. 

Điều 11. - Thuộc th}̃m quyền Tòa án Qu}n sƣ̣ Đặc biệt: 

1. C{c vi phạm dự liệu trong c{c Điều 1, 2, v| 3 Lu}̣t này b}́t lu}̣n 

bị can l| thƣờng nh}n hay qu}n nh}n. 

2. C{c tội gi{n điệp v| phản nghịch ấn định bởi Dụ số 47 ng|y 21-

8-1956. 

3. C{c tội lũng đoạn v| ph{ hoại nền kinh tế v| t|i ch{nh quốc gia 

dƣ̣ liệu bỡi Dụ số 61 ng|y 3-10-1955. 

4. Nhƣ̂ng tội có điều lu}̣t minh định thuộc th}̃m quyền Tòa án 

Qu}n sƣ̣ Đặc biệt. 
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Điều 12. - Khi một việc thuộc  th}̃m quyền Tòa án Qu}n sƣ̣ Đặc 

biệt thì Bộ trƣỡng Quốc phòng hay Bộ trƣỡng Phụ tá Quốc phòng ra 

lệnh có viện dẫn lý do để truyền đƣa thẵng bị can ra xét xƣ̃ , không 

c}̀n mỡ cuộc th}̃m cƣ́u. 

Điều 13. - Ủy viên Ch{nh phủ đọc bản c{o trạng về thẩm quyền 

của Tòa {n v| mọi chi tiết của tội trạng. 

Điều 14. - Ủy viên Ch{nh phủ Tòa {n Qu}n sự Đặc biệt trong 

công việc truy t}̀m các vụ phạm pháp thuộc th}̃m quyền Tòa án này , 

đƣợc quyền sƣ̃ dụng t}́t cả cać nh}n viên công lƣ̣c. 

Điều 15. - Tòa {n Qu}n sự Đặc biệt sẽ nhóm họp để xét xử trong 

thời hạn là ba ngày sau khi nh}̣n đƣợc lệnh cũa Bộ trƣỡng Quốc 

phòng hay Bộ trƣởng Phụ t{ Quốc phòng nói ở Điều 12. Tr{t trực tố 

ra h}̀u phiên Tòa cũa Ũy viên Chánh phũ sê tống đạt cho bị can 24 

giờ trƣớc phiên xƣ.̃ 

Điều 16. - Bị can có quyền nhờ luật sƣ biện hộ . Nếu bị can không 

có luật sƣ , Ủy viên Ch{nh phủ hay Ch{nh thẩm phải triệu dụng một 

lu}̣t sƣ biện hộ cho bị can. 

Điều 17. - Tòa {n Qu}n sự Đặc biệt xử chung thẩm v| {n văn 

không đƣợc thƣợng tố lên Tòa Phá Án. 

Điều 18. - [n văn do Tòa {n Qu}n sự Đặc biệt tuyên xử sẽ đem 

thi hành theo thể thƣ́c đƣợc }́n định trong các Điều 93 đến 98 Bộ 

Qu}n lu}̣t. 

Điều 19. - Trong trƣờng hợp xƣ̃ tƣ̃ hình, {n văn chỉ đƣợc thi h|nh 

sau khi đơn xin }n xá bị bác bõ. 

Điều 20. - Nếu c}̀n, một sắc lịnh sê }́n định thể thƣ́c thi hành Lu}̣t 

n|y. 

Điều 21. - C{c điều khoản tr{i vớ i Lu}̣t này đều bị bâi bõ . Lu}̣t 

n|y sẽ đăng v|o Công b{o Việt Nam Cộng hòa. 

S|i Gòn ng|y 6-5-1959 

Ký tên: Ngô Đình Diệm 

Nguồn: Công báo Việt Nam Cộng hòa, ng|y 9-5-1959. 
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PHỤ LỤC 9 

BÀI NÓI CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN 

BÍ THƢ THỨ NHẤT 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐÃNG  

TẠI HỘI NGHỊ LẦN THƢ́ 12 CỦA TRUNG ƢƠNG 
Phấn khỡi tiến lên, đem toàn lƣ̣c cũa nhân dân hai miền 

đánh thắng đế quốc Mŷ và bè lû tay sai1
 

Thƣa các đồng chi,́ 

Tƣ̀ sau khi Trung ƣơng ta họp Hội nghị l}̀ n thƣ́ 11 đến nay, tình 

hình miền Nam nƣớc ta đã có những chuyển biến mới. 

Trong Nghị quyết Hội nghị l}̀n thƣ́ 9 (ph}̀n miền Nam) v| lần thứ 

11, chúng ta chủ trƣơng phải đ{nh thắng đế quốc Mỹ v| tay sai trong 

chiến tranh đặc biêṭ; phải cố gắng kiềm chế và có thể kiềm chế địch và 

thắng địch trên chiến trƣờng miền Nam là chính ; đồng thời chúng ta 

cũng đã dự kiến l| nếu thất bại trong chiến tranh đặc biệt thì trong 

nhƣ̂ng điều kiện nh}́t định , đế quốc Mŷ có thể dùng chiến tranh cục 

bộ, có thể đƣa qu}n viễn chinh Mỹ trực tiếp tham gia chiến đấu ở miền 

Nam, giai đoạn đ}̀u có thể 15, 20 vạn qu}n, về sau có thể tăng lên tới 

30, 40 vạn. Nội dung chũ yếu cũa việc kiềm chế địch  l| hạn chế v| 

thắng chúng ỡ chiến trƣờng miền Nam , còn đối với việc đ{nh thắng 

địch trong chiến tranh đặc biệt thì chúng ta vƣ̀a cố gắng hạn chế địch 

trong chiến tranh đặc biệt, vƣ̀a chu}̃n bị đối phó để đánh thắng địch trong 

___________ 

1. Hội nghị Ban Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng l}̀n thƣ́ 12 khóa III họp 

th{ng 12-1965 - Ban Biên soạn. 
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trƣờng hợp đế quốc Mŷ đƣa qu}n đội Mŷ và qu}n các nƣớc chƣ h}̀u 

v|o tham chiến. 

Đến cuối năm 1964, với chiến thắng Bình Giâ cũa qu}n d}n 

miền Nam , rõ r|ng l| ngụy qu}n không còn đủ sức chống đỡ nổi 

trƣớc sƣ́c tiến côn g cũa Qu}n giải phóng miền Nam , v| đế quốc 

Mỹ đã bắt đầu thấy rằng chúng có thể thua trong chiến tranh đặc 

biệt . Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ liều lĩnh tiến h|nh chiến tranh 

ph{ hoại đối với miền Bắc nƣớc ta , chủ yếu l| để c ứu vãn sự thất 

bại của chúng ở miền Nam ; cuộc chiến tranh bằng bộ binh vẫn 

còn hạn chế ở chiến trƣờng miền Nam l| chính , phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc cũa địch về cơ bản vẫn chƣa thay đỗi . Nhƣng chiến 

tranh phá hoại đối với miền Bắc cûng th}́t bại nốt trên nhƣ̂ng 

mục đích m| địch đã đề ra . Trƣớc tình thế bị động , lúng túng ấy , 

đế quốc Mỹ phải ồ ạt đƣa qu}n chiến đấu Mỹ v|o miền Nam . 

Điều đó chƣ́ng tõ rằng chiến lƣợc chiến tranh đặc biệt về căn b ản 

đâ bị phá sản . 

Nhƣ v}̣y , t}́t cả nhƣ̂ng tình hình trên đ}y đâ diê̂n ra đúng với 

dƣ̣ kiến cũa chúng ta , v| chỉ rõ rằng chủ trƣơng v| sự nhận định 

của Trung ƣơng ta trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 v| lần thứ 

11 về cơ bản l| đúng . Nhƣng chúng ta cûng phải th}́y rằng tình 

hình đã ph{t triển nhanh hơn l| chúng ta dự kiến , trong khi đó 

thì chúng ta chƣa có đầy đủ lực lƣợng , v| điều kiện để chủ động 

đón l}́y sƣ̣ chuyển biến nhanh }́y cũa tình hình . Đến giƣ̂a năm 

1965, ngụy qu}n thất bại liên tiếp v| hết sức nặng nề , nhƣng sƣ́c 

ta cũng không đủ để l|m cho chúng tan rã thực sự . Nếu lúc b}́y 

giờ chúng ta có să̂n một lƣ̣c lƣợng dƣ̣ trƣ̂ mạnh ỡ miền Nam thì 

chúng ta có thể bồ i thêm cho địch nhƣ̂ng đòn nặng hơn nƣ̂a , l|m 

cho ngụy qu}n tan râ một cách cơ bản , không phƣơng cƣ́u vân 

đƣợc nƣ̂a . V| một khi ngụy qu}n đã tan rã đến mức ấy , kéo theo 

sƣ̣ sụp đỗ cũa ngụy quyền thì việc đế quốc Mŷ có trƣ̣c tiế p đƣa 

qu}n ồ ạt vào miền Nam hay không cûng còn là một v}́n đề 
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chúng phải c}n nhắc , có thể chúng đƣa qu}n v|o m| cũng có thể 

chúng phải chịu thôi cuộc chiến tranh . 

Nói nhƣ vậy không phải l| nêu lại vấn đề để b|n cãi nữa , m| cốt 

để rút ra nhƣ̂ng kết lu}̣n c}̀n thiết sau đ}y: 

a) Khi đề ra phƣơng ch}m kháng chiến l}u dài , chúng ta vừa 

hiểu nó theo quy lu}̣t cũa một cuộc chiến tranh nh}n d}n l}́y yếu 

đánh mạnh , nhƣng đồng thời cûng phải th}́y rô tƣơng quan lƣ̣c 

lƣợng cụ thể giƣ̂a ta và địch trong tƣ̀ng lúc để đặt chũ trƣơng cho 

chính x{c . Chủ trƣơng kiên quyết đ{nh bại địch trong chiến tranh 

đặc biệt trong một thời gian tƣơng đối ngắn (v|i bốn năm ) l| một 

chủ trƣơng đúng . Nó đã giúp cho c húng ta , nh}́t là cho Đảng bộ 

miền Nam nh}̣n rô tình hình và khả năng hiện thƣ̣c trong việc làm 

th}́t bại chiến tranh đặc biệt cũa địch , do đó mà đâ có nhƣ̂ng nô̂ lƣ̣c 

vƣợt bƣ̣c để đƣa phong trào cách mạng miền Nam tiến lên một bƣ ớc nhảy 

vọt rất lớn từ sau Bình Giã . Nếu hiểu trƣờng kỳ theo kiểu tu}̀n tƣ̣ tiến 

bƣớc, m| trong những điều kiện nhất định không nỗ lực tập trung 

binh lƣ̣c thì cûng không thể giành đƣợc nhƣ̂ng thắng lợi lớn ỡ miền 

Nam trong thờ i gian qua và đ}̃y nhanh ngụy qu}n đến nguy cơ tan 

rã ho|n to|n . 

b) Đế quốc Mŷ tiếp tục leo thang mỡ rộng chiến tranh thêm một 

bƣớc ỡ miền Nam chũ yếu là vì chúng là tên sen đ}̀m quốc tế , chúng 

còn lực lƣợng v| khả năng mở rộ ng chiến tranh ; bản ch}́t chúng là 

hiếu chiến , chúng còn rất ngoan cố trong việc b{m giữ miền Nam 

nƣớc ta . Mặt khác , chúng còn leo thang chiến tranh l| vì chúng ta 

chƣa đánh và làm cho ngụy qu}n tan râ đến mƣ́c không còn cƣ́u v ãn 

đƣợc nƣ̂a, nghĩa l| chúng ta chƣa thắng một c{ch triệt để hơn trong 

chiến tranh đặc biệt để làm cho đế quốc Mŷ ít có khả năng mỡ rộng 

chiến tranh hơn. Nói một c{ch kh{c l| trong điều kiện còn có thể mở 

rộng chiến tranh đƣợc nƣ̂a thì chúng còn quyết t}m leo thang. 

c) Đó là nói về điều kiện và nguyên nh}n trong nƣớc , nhƣng 

v}́n đề Việt Nam còn là một v}́n đề và đâ trỡ thành một v}́n đề 
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quốc tê.́ Trong chiến tranh ỡ miền Nam, không phải chĩ có m}u thuẫn 

giƣ̂a d}n tộc ta với đế quốc Mŷ và bè lû tay sai , m| còn có m}u thuẫn 

giƣ̂a hai phe nƣ̂a. Trong lúc chúng ta có khả năng đánh mạnh và thắng 

lớn hơn nƣ̂a thì phe ta không có quyết t}m đ}̀y đũ để cùng chúng ta 

chiến thắng đế quốc Mỹ ở miền Nam . Còn đế quốc Mỹ thì chúng đã 

d}̀n d}̀n th}́y rằng, với việc chúng đƣa thêm m}́y chục vạn qu}n vào 

miền Nam, tình hình trƣớc mắt cũng chƣa đẩy chúng phải mắc kẹt v|o 

một cuộc chiến tranh cục bộ lớn hơn khiến chúng phải đƣơng đầu với 

một sƣ̣ phản ƣ́ng lớn cũa phe xâ hội chũ nghîa và cũa nh}n d}n thế 

giới. Ở đ}y chúng ta cũng rút ra một kết luận nữa l| phải kiên quyết 

đoàn kết với phe ta và làm cho phe ta quyết t}m hơn nƣ̂a cùng chúng 

ta phối hợp hành động để đánh bại đế quốc Mŷ ỡ miền Nam, giúp đỡ 

chúng ta một c{ch có hiệu quả nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng 

ta hoàn thành cách mạng d}n tộc d}n chũ trong cả nƣớc. 

Thƣa các đồng chi,́ 

Tôi trình bà y m}́y điểm trên đ}y là để kiểm điểm lại một cách 

kh{i qu{t mấy chủ trƣơng lớn trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 v| 

l}̀n thƣ́ 11 của Ban Chấp h|nh Trung ƣơng ta. 

Hiện nay, đế quốc Mỹ đã đƣa v|o miền Nam nƣớc ta gần 20 vạn 

qu}n Mỹ v| qu}n c{c nƣớc chƣ hầu. Tình hình đó l|m cho cuộc chiến 

tranh ỡ miền Nam có nhƣ̂ng đặc điểm mới và một loạt v}́n đề mới 

cũng đặt ra cho chúng ta. 

Cục diện chiến tranh sẽ ph{t triển nhƣ thế n|o ? Tính chất , mục 

đích và  hình thức của chiến tranh có gì thay đổi ? Ta có thể đánh 

thắng đế quốc Mŷ không ? Ta quyết thắng và thắng nhƣ thế nào ? 

Đƣờng lối , phƣơng ch}m , quyết t}m chiến lƣợc cũa chúng ta có gì 

thay đỗi ? T}́t cả nhƣ̂ng v}́n đề đó đều l | những vấn đề lớn v| rất 

phƣ́c tạp mà Bộ Chính trị đâ bàn đi bàn lại nhiều l}̀n . Trên cơ sỡ 

dƣ̣ thảo nghị quyết mà Bộ Chính trị trình ra Trung ƣơng , hội nghị 

chúng ta đã đi đến nhất trí trên vấn đề cơ bản l| dù đế quốc M ỹ 

đƣa 20, 25 vạn hay 30, 40 vạn qu}n chiến đấu v|o miền Nam , 

chúng ta cũng có thể v| nhất định đ{nh thắng chúng , chúng ta có 
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thể hạn chế và thắng địch trên chiến trƣờng miền Nam là chính . 

Chúng ta cũng nhất trí phải giữ vữ ng và quán triệt hơn nƣ̂a phƣơng 

ch}m đánh địch cả bằng qu}n sƣ̣ và chính trị . Sƣ̣ nh}́t trí đó r}́t là 

quan trọng, nó có một gi{ trị thực tiễn rất lớn đối với cuộc đấu tranh 

c{ch mạng chống Mỹ , cƣ́u nƣớc cũa nh}n ta ỡ cả hai  miền Nam Bắc , 

đồng thời nó cûng có một ý nghîa lịch sƣ̃ vô cùng trọng đại đối với 

d}n tộc ta và cả đối với phe ta và phong trào cách mạng trên toàn 

thế giới. 

... 

I- ĐÁNH GIÁ ĐẾ QUỐC MY ̂

Trong chiến tranh cûng nhƣ trong việc định ra đƣờng lối chiến 

lƣợc và sách lƣợc cũa cách mạng trên thế giới nói chung và trong mô̂i 

nƣớc nói riêng , v}́n đề quan trọng b}̣c nh}́t là đánh giá đế quốc Mŷ , 

l| đ{nh gi{ sự so s{nh lực lƣợng giữa ta v| địch , l| vấn đề biết địch 

biết ta. 

Chúng ta biết rằng đế quốc Mỹ có chiến lƣợc to|n cầu của chúng, 

v| chiến lƣợc ấy đã đƣợc chúng đề ra từ sau chiến tranh thế giới lần 

thƣ́ hai chƣ́ không phải là mới đ}y . Sau chiến tranh thế giới l}̀ n thƣ́ 

hai, đế quốc Mỹ l| kẻ độc quyền về bom nguyên tử , tiềm lƣ̣c kinh tế 

v| qu}n sự của chúng hầu nhƣ còn nguyên vẹn, còn c{c đế quốc ph{t 

xít thì bị giải gi{p trong chiến tranh , c{c đế quốc đồng minh của Mỹ 

thì bị suy sụp nghiêm trọng hơn bao giờ hết , có thể nói l| cả thế giới 

tƣ bản đều mắc nợ Mŷ. Trong khi đó thì Liên Xô vƣ̀a thắng tr}̣n trong 

chiến tranh chống phát xít cûng bị tỗn th}́t r}́t nặng nề , c{ch mạng 

Trung Quốc chƣa thắng lợi , phe xâ hội chũ nghîa cûng chƣa hùng 

mạnh nhƣ ng|y nay . Chính trong tình hình ấy m| đế quốc Mỹ }m 

mƣu làm bá chũ hoàn c}̀u , chƣơng trình 12 điểm cũa Tờruman và kế 

hoạch M{csan l| thể hiện chiến lƣợc to|n cầu đó của đế quốc Mŷ. 

Nhƣng tƣ̀ sau chiến tranh thế giới l}̀n thƣ́ hai đến nay , tình 

hình thế giới đã ph{t triển theo chiều hƣớng không thuận lợi cho 
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đế quốc Mỹ. Thắng lợi cũa Liên Xô trong việc khôi phục và phát triển 

kinh tế sau chiến tranh , th|nh công to lớn của c{ch mạng Trung 

Quốc, sƣ̣ xu}́t hiện và hình thành cũa một loạt nƣớc xâ hội chũ nghîa 

sau chiến tranh đâ làm cho cán c}n lƣ̣c lƣợng nghiêng hẵn về phe xâ 

hội chũ nghîa và các lƣ̣c lƣợng cách mạng trên toà n thế giới . Còn đế 

quốc Mŷ thì đâ m}́t độc quyền về vû khí nguyên tƣ̃ , v| lần lƣợt thất 

bại ở Trung Quốc , ở Triều Tiên, cùng với Ph{p thua trận ở Việt Nam , 

sau này lại th}́t bại ỡ Cuba , v| hiện nay đang sa lầy ở miền Na m Việt 

Nam và ỡ Lào . Trong thế giới tƣ bản thì rô ràng đế quốc Mŷ không 

còn giữ đƣợc địa vị ƣu thắng ho|n to|n nữa cả về mặt kinh tế v| 

chính trị, vì c{c đế quốc thua trận v| c{c đồng minh của Mỹ đã mạnh 

lên hơn trƣớc , v| có tên đã trở th|nh địch thủ đ{ng gờm đối với đế 

quốc Mŷ. 

... 

Chúng ta không đƣợc coi thƣờng }m mƣu g}y chiến v| những 

h|nh động phản c{ch mạng của đế quốc Mỹ vì lịch sử cũng đã ghi 

nh}̣n rằng chúng đâ thành công tạ m thời trong việc d}̣p tắt phong 

tr|o c{ch mạng ở một số nơi trên thế giới nhƣ ở Philíppin, Hy Lạp (cố 

nhiên nhƣ̂ng th}́t bại tạm thời cũa cách mạng ỡ nhƣ̂ng nƣớc này còn 

có thể do sự sai lầm về phía chủ quan của c{c lực l ƣợng lãnh đạo ở 

đ}́y nƣ̂a, chƣ́ không phải chĩ vì sƣ̣ phản kích cũa địch mà thôi). 

Trong nhƣ̂ng bƣớc ngoặt cũa lịch sƣ̃ cách mạng thế giới và cũa 

mô̂i nƣớc , việc đánh giá đúng thế lƣ̣c cũa đế quốc , nh}́t là đế quốc 

Mỹ trên phạm vi to|n thế giới v| cụ thể ở từng khu vực l| một vấn đề 

không giản đơn một chút nào đối với các đảng cộng sản trên thế giới . 

Đánh giá quá cao đế quốc Mŷ là không đúng và chúng ta đâ th}́y rô 

sƣ̣ nh}̣n định không đúng }́ y đâ dẫn tới nhƣ̂ng sai l}̀m nguy hiểm 

nhƣ thế nào rồi về chiến lƣợc và sách lƣợc cũa cách mạng vô sản thế 

giới. Ngƣợc lại, nếu không nh}̣n rô đế quốc Mŷ là tên sen đ}̀m quốc 

tê,́ cũng có thể dẫn tới những sai lầm kh{c. 

... 
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Trải qua thƣ̣c tiê̂n cũa cách mạng ỡ Lào và ỡ miền Nam , c|ng 

ng|y chúng ta c|ng hiểu rõ thêm chỗ mạnh, chô̂ yếu cũa đế quốc Mŷ. 

Ở Việt Nam ta v| ở miền Nam nói riêng , đế quốc Mỹ đã bốn lần thất 

bại. L}̀n thƣ́ nh}́t , chúng can thiệp vào chiến tranh Đông Dƣơng tƣ̀ 

năm 1950, đâ gánh chịu 80% chi phí qu}n sƣ̣ cho Pháp trong nhƣ̂ng 

năm cuối cùng cũa cuộc chiến tranh này mà vẫn phải cùng thƣ̣c d}n 

Ph{p chịu thất bại nhục nhã ở Điện Biên Phủ v| ở Hội nghị  Giơnevơ 

năm 1954. 

Tƣ̀ khi trƣ̣c tiếp nhảy vào x}m lƣợc miền Nam nƣớc ta , đế 

quốc Mŷ đâ liên tiếp th}́t bại . Chúng đã thất bại trong việc dùng 

chính quyền ph{t xít Ngô Đình Diệm hòng đè bẹp phong tr|o c{ch 

mạng ở miền Nam . Trong lúc kẽ thù lồng lộn điên cuồng , dùng tất 

cả nhƣ̂ng thũ đoạn dâ man nh}́t để đàn áp cách mạng , v| phong 

tr|o c{ch mạng cơ hồ nhƣ không thể gƣợng dậy nổi thì chúng ta 

đâ nh}̣n định rằng đế quốc Mŷ và tay sai đâ th}́t bại mộ t cách cơ 

bản về chính trị , v| chủ trƣơng ph{t động quần chúng nổi dậy 

khỡi nghîa tƣ̀ng ph}̀n ỡ các thôn xâ . Chuyển biến cũa phong trào 

c{ch mạng miền Nam từ đó đến nay đã chứng tỏ rằng sự đ{nh gi{ 

đó là hoàn toàn đúng đắn, lúc bấy giờ nếu chúng ta đ{nh gi{ kh{c 

thì chúng ta có thể sẽ phạm những sai lầm nguy hiểm chƣa lƣờng 

hết đƣợc . 

Tƣ̀ năm 1961 trỡ đi, đế quốc Mỹ đã dùng chiến tranh đặc biệt để 

tiếp tục đánh phá cách mạng miền Nam và  hy vọng có thể tiêu diệt 

lƣ̣c lƣợng vû trang cũa nh}n d}n miền Nam trong một thời gian 

tƣơng đối ngắn . Nhƣng kết quả lại ngƣợc với ý muốn cũa chúng : 

chiến lƣợc chiến tranh đặc biệt đâ căn bản bị phá sản cùng với sƣ̣ về 

vƣờn của Taylo, bố đẽ cũa chiến lƣợc }́y. Đó là th}́t bại l}̀n thƣ́ ba cũa 

đế quốc Mỹ. 

Th}́t bại l}̀n thƣ́ tƣ cũa chúng là tiến hành chiến tranh phá hoại 

đối với miền Bắc nƣớc ta , nhƣng vẫn không lay chuyển nỗi quyết 

t}m cũa nh}n d} n ta trong cả nƣớc và không cƣ́u chúng ra khỏi 
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tình thế lúng túng , bị động v| ng|y c|ng thất bại nặng nề hơn ở 

miền Nam . 

... 

Tóm lại , đế quốc Mỹ l| m ột tên đế quốc đ}̀u sõ có tiềm lƣ̣c kinh 

tê,́ qu}n sƣ̣ to lớn g}́p b ội so vớ i ta, nhƣng càng d}́n bƣớc vào cu ộc 

chiến tranh x}m lƣợc miền Nam nƣớc ta , chúng c|ng lún s}u hơn 

trƣớc, do đó chúng phải thú nh}̣n rằng chúng đâ đi vào m ột “đƣờng 

h}̀m không lối thoát”. 

Đánh giá đế quốc Mŷ không ph ải là làm m ột b|i to{n gi ản đơn 

để lƣờng sƣ́c mạnh cũa chúng nhiều hay ít , cũng không chỉ l| nhận 

định một cách chung chung so sánh lƣ̣c lƣợng giƣ̂a chúng và các lƣ̣c 

lƣợng cách mạng trên thế giới , m| ph ải ph}n tích thế lƣ̣c cũa đôi 

bên một c{ch to|n diện về c{c mặt chính trị , qu}n sƣ̣ , kinh tế , để 

th}́y rô chô̂ mạnh , chô̂ yếu cũa chúng trong tƣ̀ng khu vƣ̣c cụ th ể 

trên thế giới , trong tƣ̀ng gian đoạn lịch sƣ̃ nh}́t định . Trong giai 

đoạn lịch sƣ̃ hiện tại , trong tƣơng quan lƣ̣c lƣợng giƣ̂a ta và địch ỡ 

Việt Nam , ở Đông Nam [ v| trên to|n thế giới , đƣ́ng trƣớc sƣ́c 

mạnh của phe xã h ội chũ nghîa , của phong tr|o đ ộc l}̣p d}n t ộc, 

phong trào hòa bình d}n chũ , v| đứng trƣớc những m}u thu ẫn s}u 

sắc trong hàng ngû bọn đế quốc , đế quốc Mỹ không th ể tùy ý mở 

rộng chiến tranh với b}́t cƣ́ quy mô nào cûng đƣợc , m| chúng đang 

đi vào m ột cuộc chiến tranh riêng biệt , trong đó chúng không th ể 

dùng hết sức mạnh m| chúng có , c|ng tăng cƣờng và mỡ r ộng chiến 

tranh, chúng c|ng thất bại v| bị cô lập hơn bao giờ hết , v| cuối cùng 

chúng phải chịu thua , vì nếu không thì chúng lại ph ải thua đau hơn , 

to hơn và sê không lƣờng hết nhƣ̂ng h}̣u qu ả nguy hiểm đối vớ i 

chúng. 

II- TA ĐÁNH VÀ THẮNG NHƢ THẾ NÀO? 

Nhƣ trên đâ nói , chúng ta khẳng định rằng những dự kiến tình 

hình v| những chủ trƣơng đề ra trong c{c Nghị quyết Hội nghị 
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l}̀n  thƣ́ 9 v| thứ 11 của Trung ƣơng ta về cơ bản l| đúng , nhƣng lúc 

b}́y giờ chúng ta chĩ có thể nói đến mƣ́c }́y vì chúng ta chƣa có thƣ̣c 

tiê̂n để nói cụ thể hơn nƣ̂a . Vả lại , nhƣ̂ng ngƣời mácxít chúng ta , 

đƣ́ng trƣớc một sƣ̣ v}̣t đang biến chuyển, chúng ta chỉ có thể dự kiến 

nhƣ̂ng khả n ăng phát triển nh}́t định cũa nó , m| không nên vội kết 

lu}̣n một cách cụ thể, cƣ́ng nhắc nhƣ̂ng cái chƣa xảy đến, cũng không 

nên khẵng định về mặt lý lu}̣n nhƣ̂ng sƣ̣ việc mà chúng ta chƣa đụng 

chạm trên thực tiễn . Hơn nƣ̂a, chiến tranh ỡ miền Nam có nhƣ̂ng sƣ̣ 

ph{t triển nhanh chóng về phía địch cũng nhƣ phía ta, cho nên chúng 

ta chĩ nên đề ra đƣờng lối , phƣơng hƣớng nhiệm vụ chung và phải 

luôn luôn theo dôi và kịp thời nắm vƣ̂ng sƣ̣ phát triển và nhƣ̂ng bƣớc 

ngoặt cũa tình hình để v}̣n dụng đƣờng lối , phƣơng ch}m }́y một 

c{ch linh hoạt , để điều khiển cuộc chiến tranh trên cơ sỡ nhƣ̂ng quy 

lu}̣t mà ta đâ nắm đƣợc, v| trên ý đồ của địch m| ta đã ph{n đo{n, vì 

không phải lúc nào sƣ̣  v}̣t cûng luôn luôn phát triển hoàn toàn đúng 

với ý định chũ quan cũa chúng ta. 

Đến b}y giờ , chúng ta đã đ{nh nhau với qu}n viễn chinh Mỹ ở 

miền Nam 5, 7 th{ng nay rồi, chúng ta đã thắng đƣợc một số trận, tuy 

mới là bƣớc đ}̀ u, nhƣng r}́t quan trọng , cho nên chúng ta có thƣ̣c tế 

để ph}n tích cụ thể các mặt cũa tình hình tƣ̀ so sánh lƣ̣c lƣợng giƣ̂a ta 

v| địch , hình th{i chiến trƣờng thế v| lực , mục tiêu chiến lƣợc v| 

chiến thu}̣t cũa đế quốc Mŷ . Tƣ̀ đó , chúng ta đã đi đến kết luận l| 

chúng ta ho|n to|n có khả năng thắng đế quốc Mỹ trong cuộc chiến 

tranh quy mô nhƣ hiện nay hay quy mô lớn hơn nƣ̂a với 30, 40 vạn 

qu}n Mŷ tham gia. Đó là một nh}̣n định có cơ sỡ thƣ̣c tế, có nội dung 

lý luận cụ thể của nó. 

- Trƣớc hết , chúng ta thấy rằng đế quốc Mỹ đƣa qu}n Mỹ trực 

tiếp tham gia chiến đ}́u ỡ miền Nam , trong thế chúng bị động về 

chiến lƣợc, trong lúc ngụy qu}n , ngụy quyền đang có nguy cơ tan rã  

v| sụp đổ ho|n to|n , còn c{ch mạng miền Nam thì đang ở trong thế 

tiến công cả về mặt chính trị và qu}n sƣ.̣ 
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Th}̣t v}̣y , tƣ̀ khi chuyển tƣ̀ thế thoái thũ lên thế t}́n công , c{ch 

mạng miền Nam đã trải qua hai thời kỳ . Thời kỳ cuối năm 1959 đ}̀u 

năm 1960 đến cuối năm 1963 l| thời kỳ tấn công chủ yếu bằng đấu 

tranh chính trị có kết hợp với đ}́u tranh vû trang . Trong thời kỳ này 

th|nh phần đấu tranh qu}n sự cũng ng|y c|ng tăng lên song song với 

sƣ̣ lớn mạnh của c{c lực lƣợng vũ trang. Tƣ̀ năm 1964 đến nay, đâ bắt 

đ}̀u thời kỳ t}́n công bằng qu}n sƣ.̣ 

Cuộc khỡi nghîa tƣ̀ng ph}̀n cũa 10 triệu nông d}n miền Nam bắt 

đ}̀u tƣ̀ cuối năm 1959 đ}̀u năm 1960, v| việc đ{nh đổ anh em Diệm - 

Nhu năm 1963, chƣ́ng tõ rằng đế quốc Mŷ đâ th}́t bại một cách thảm 

hại về chính trị , v| chiến thắng Bình Giã cuối năm 1964 l| c{i mốc 

đánh d}́u sƣ̣ th}́t bại cũa đế quốc Mŷ về mặt qu}n sƣ̣ trong chiến 

lƣợc chiến tranh đặc biệt. 

Hai là , đế quốc Mỹ đƣa qu}n của chúng v|o Nam trong lúc lực 

lƣợng cũa cách mạng miền Nam đâ lớn lên về mọi mặt . Khi đế quốc 

Mỹ hất cẳng thực d}n Ph{p để thống trị miền Nam nƣớc ta, chúng đã 

cùng với Ph{p l| kẻ chiến bại. Còn về phía ta, tuy lƣ̣c lƣợng vû trang 

v| một phần lớn c{n bộ tập kết ra Bắc , nhƣng nh}n d}n miền Nam 

vẫn ỡ trong thế chiến thắng , vì họ đã tham gia tổng khởi nghĩa trong 

C{ch mạng Th{ng T{m , họ đã tham gia kh{ng ch iến chống Pháp 

trong 9 năm và góp ph}̀n vào thắng lợi chung cũa cả nƣớc , họ đã l|m 

chủ chính quyền v| gi|nh đƣợc đại bộ phận ruộng đất về tay mình . 

Thế chiến thắng }́y đâ tạo cho nh}n d}n miền Nam một sƣ́c mạnh to 

lớn về tinh th}̀n, về chính trị. Khi kẽ địch dùng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ và 

chính quyền ph{t xít để đ|n {p v| phản kích lại , c{ch mạng phải tạm 

thời thoái thũ , lƣ̣c lƣợng tuy bị tỗn th}́t nặng nề , nhƣng khi chuyển 

sang thế tiến công, nh}n d}n đâ vùng lên khỡi nghîa với một sƣ́c qu}̣t 

khỡi còn mạnh hơn nhiều so với lúc tỗng khỡi nghîa năm 1945. Kẻ 

địch không thể nào lƣờng nỗi sƣ́c mạnh }́y. 

Đến nay sƣ́c mạnh về tinh th}̀n , về chính trị }́y đâ biến thành 

sƣ́c mạ nh về v}̣t ch}́t , về qu}n sƣ̣ . Nh}n d}n miền Nam đâ có 
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Đảng, có qu}n đội của mình , có mặt trận đang l|m chức năng của 

một chính quyền nh}n d}n thƣ̣c sƣ̣ . Nói riêng về qu}n sự , sƣ́c mạnh 

ấy không phải chỉ thể hiện ở số lƣợng , m| còn cả về mặt chất lƣợng , 

tƣ́c là về trình độ kŷ thu}̣t , chiến thu}̣t, về trình độ tác chiến và chĩ 

huy, về cơ c}́u tỗ chƣ́c cũa qu}n đội , về quan hệ hƣ̂u cơ giƣ̂a ba thƣ́ 

qu}n và sƣ̣ gắn bó chặt chê cũa nó với nh}n d}n. 

Ba là, đế quốc Mỹ đƣa qu}n v|o miền Nam trong lúc chúng ta đã 

triển khai lƣ̣c lƣợng cũa ta khắp cả miền Nam tƣ̀ vî tuyến 17 đến mũi 

C| Mau. Lƣ̣c lƣợng vû trang cũa chúng ta với ba thƣ́ qu}n đâ chiếm 

lĩnh trận địa , đâ có mặt khắp mọ i nơi, đâ đƣ́ng ch}n một cách vƣ̂ng 

chắc ỡ rƣ̀ng núi, ở nông thôn đồng bằng v| cả ở xung quanh v| trong 

c{c đô thị . Đế quốc Mŷ vào là đâ ỡ trong thế bao v}y cũa qu}n du 

kích v| bộ đội địa phƣơng. Vì vậy, qu}n chũ lƣ̣c cũa chúng ta vẫn giƣ̂ 

vƣ̂ng thế chũ động , cơ động trên nhƣ̂ng địa bàn chiến lƣợc quan 

trọng. Cho nên dù cho đế quốc Mŷ có cố gắng bƣớc đ}̀u t}̣p trung 

qu}n để phản công ta , chúng cũng không thể n|o tho{t khỏi thế bị 

động về chiến lƣợc và rồi cûng phải chuyển vào thế phòng ngƣ.̣ Đó là 

c{i khó khăn nhất đối với qu}n Mỹ . Chính một số tên trong bọn 

chúng đã phải thừa nhận rằng đem những binh đo|n lớn đ{nh với 

qu}n du kích ỡ miền Nam chẵng khác nào “đ}́m vào nƣớc, khi đâ rút 

tay lên thì đ}u lại vào đ}́y”. 

Tóm lại, với việc đƣa 20 vạn qu}n Mỹ v|o miền Nam, hay rồi đ}y 

đế quốc Mỹ có thể tăng qu}n lên nữa thì tƣơng quan lực lƣợng vẫn 

không thay đỗi có lợi cho chúng. 

... 

Về phía ta thì mô̂ i thƣ́ qu}n cũa qu}n đội ta đâ sáng tạo ra 

nhƣ̂ng lối đánh thích hợp ỡ mô̂i chiến trƣờng , trên mọi địa hình , 

ở trong đô thị , xung quanh các căn cƣ́ đóng qu}n cũa địch , trên 

rƣ̀ng núi cûng nhƣ ỡ đồng bằng . Trải qua thƣ̣c tiê̂n , qu}n giải 

phóng v| lực lƣợng vũ trang nh}n d}n miền Nam chúng ta đã đúc  
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kết đƣợc nhƣ̂ng kinh nghiệm quý báu có giá trị r}́t lớn về mặt kŷ 

thu}̣t và chĩ đạo chiến thu}̣t . Nếu tr}̣n ]́p Bắc đ}̀u năm 1963 đâ mỡ 

đ}̀u cho một cao trào đ {nh bại chiến thuật trực thăng vận v| thủy 

xa v}̣n cũa Mŷ yểm hộ cho nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng lớn cũa qu}n Mŷ ỡ 

đồng bằng , thì ta cũng có thể coi trận Vạn Tƣờng trong th{ng 8-

1965 l| một trận Ấp Bắc đối với qu}n đội Mỹ . Tr}̣n Vạn Tƣ ờng đã 

chƣ́ng tõ một cách hùng hồn rằng qu}n đội ta hoàn toàn có khả 

năng đánh bại đƣợc qu}n đội Mŷ trong điều kiện chúng có mọi ƣu 

thế tuyệt đối về binh khí , hỏa lực so với qu}n đội ta . V| rõ r|ng l| 

sau tr}̣n Vạn Tƣờng đâ  có một loạt trận qu}n giải phóng miền Nam 

chiến thắng qu}n đội Mŷ một cách hết sƣ́c oanh liệt . Vì vậy ta có 

thể kết lu}̣n rằng sắp tới , chúng ta có khả năng đ{nh thắng qu}n 

Mỹ, v| có thể tiêu diệt đƣợc một bộ phận quan trọng s inh lƣ̣c cũa 

qu}n đội Mŷ . 

... 

V}̣y thì , với việc đế quốc Mŷ đƣa m}́y chục vạn qu}n Mŷ vào 

miền Nam, tính chất v| hình thức của cu ộc chiến tranh ỡ miền Nam 

có những thay đổi gì ? Cuộc chiến tranh ỡ miền Nam v ẫn là chiến 

tranh đặc biệt, hay là chiến tranh cục bộ, hay là một cuộc chiến tranh 

vƣ̀a cục bộ, vƣ̀a đặc biệt? 

... 

... Nhƣng chiến tranh “đặc biệt” là m ột hình thƣ́c chiến tranh 

x}m lƣợc thích ƣ́ng nh}́t đối với chũ nghîa thƣ̣c d}n ki ểu mới cũa đế 

quốc Mỹ, trong đó chũ yếu chúng sƣ̃ dụng qu}n đội tay sai do chúng 

trang bị, chỉ huy để đàn áp phong trào cách mạng giải phóng d}n tộc, 

do đó chiến tranh cách mạng chống lại chiến tranh đặc biệt vƣ̀a có 

tính chất nội chiến, vƣ̀a có tính chất chống ngoại x}m. 

Trƣớc đ}y , chúng ta có nói rằng nếu đế quốc Mỹ đƣa v|o miền 

Nam 15, 20 vạn qu}n Mỹ thì cu ộc chiến tranh đâ vƣợt ra ngoài 

khuôn khỗ cũa m ột cuộc chiến tranh đặc biệt và trỡ thành m ột 

cuộc chiến t ranh cục b ộ. Nhƣng nay Bộ Chính trị qua nhiều l}̀n 
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thảo lu}̣n, c}n nhắc th}́y rằng nên nh}̣n định cuộc chiến tranh ỡ miền 

Nam trong giai đoạn này là một cuộc chiến tranh vƣ̀a cục bộ vƣ̀a đặc 

biệt... 

Khi nói cu ộc chiến tranh ỡ miền Nam vƣ̀a là cục b ộ vƣ̀a là đặc 

biệt, chúng ta muốn nhấn mạnh hai điều , một là tính ch}́t cục b ộ l| 

hình th{i mới của cuộc chiến tranh, v| qu}n Mỹ v|o miền Nam ng|y 

c|ng đông thì những nh}n tố của m ột cuộc chiến tranh cục b ộ ng|y 

c|ng tăng lên ; hai là trong khi nh}́n mạnh tính ch}́t cục b ộ của chiến 

tranh, chúng ta vẫn khẵng định rằng hình thái và tính ch}́t “đặc biệt” 

của nó vẫn tồn tại và vẫn còn quan trọng, vì đế quốc Mỹ vẫn còn đeo 

đuỗi mục đích của chủ nghĩa thực d}n kiểu mới. Chúng ta nhận định 

nhƣ v}̣y không phải để cắt nghîa v}́n đề theo lối tu tƣ̀ học , m| chính 

l| đ ể đề ra phƣơng hƣớng v| nhiệm vụ chiến lƣợc nhằm đ{nh bại 

mục đích chính trị của cu ộc chiến tranh  của đế quốc Mỹ , v| chiến 

thắng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa chúng , đồng thời là đ ể đề ra đối tƣợng 

t{c chiến mới của ta ở miền Nam không ph ải chũ yếu là qu}n ngụy 

nƣ̂a, m| l| cả qu}n Mŷ và qu}n ngụy. 

Qu}n Mŷ và qu}n ngụy là ha i lƣ̣c lƣợng chiến lƣợc mà đế quốc 

Mỹ dựa v|o đ ể tiến hành chiến tranh . Qu}n Mŷ đâ trỡ thành lƣ̣c 

lƣợng nòng cốt đ ể ứng chiến v| l| chỗ dựa của qu}n ngụy . Nó có 

nhiệm vụ quan trọng là ra sƣ́c giƣ̂ cho ngụy qu}n , ngụy quyền khõi 

tan râ, đồng thời chiếm đóng các vùng chiến lƣợc , giƣ̂ thế mạnh cho 

chúng trên to|n b ộ chiến trƣờng và tri ển khai để tiêu diệt lƣ̣c lƣợng 

nòng cốt của ta . Tuy v}̣y, ngụy qu}n vẫn còn là một lƣ̣c lƣợng lớn và 

cũng có nhiệm vụ chính trị v| qu}n sự quan trọng l| l|m chỗ dựa cho 

ngụy quyền ở trung ƣơng v| địa phƣơng . Ngụy qu}n có nhiệm vụ 

chiếm lại nhƣ̂ng vùng đâ m}́t, chắp vá lại cơ sỡ ngụy quyền đâ bị tan 

rã, gi|nh lại quyền l|m chủ ở  nông thôn đồng bằng, tiêu diệt bộ đội 

địa phƣơng và du kích , v| cùng với qu}n đ ội Mŷ mỡ nhƣ̂ng cu ộc 

h|nh binh lớn đ{nh lại qu}n chủ lực của ta đ ể gi|nh lại thế chủ động 

cho chúng. 
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Vì vậy , chúng ta ph ải tiêu diệt và tiêu hao m ột bộ phận quan trọng 

quân Mŷ , bẻ g ẫy lƣ̣c lƣợng nòng cốt }́y cũa qu}n ngụy , l|m cho 

qu}n Mŷ không đũ sƣ́c giƣ̂ ngụy qu}n , ngụy quyền , tƣ́c là không 

đũ sƣ́c làm nhiệm vụ chính trị trƣ̣c tiếp cũa nó , v| chính b ản th}n 

nó cũng bị đ {nh bại . Tiêu diệt qu}n Mŷ đâ trỡ thành v}́n đề hiện 

thƣ̣c và c}̀n thiết đ ể giƣ̂ thế chũ đ ộng cũa chúng ta trên toàn chiến 

trƣờng. Nhƣng một điều hết sƣ́c quan trọng là chúng ta ph ải tiếp 

tục tiêu diệt v| l|m tan rã ngụy qu}n một cách cơ bản, coi đó là m ột 

nh}n tố quan trọng đ ể l|m sụp đổ ngụy quyền , l|m thất bại mục 

đích chính trị cũa đế quốc Mŷ và cûng là đ ể đánh bại lƣ̣c lƣợng 

qu}n sƣ̣ cũa Mỹ. 

Quan hệ biện chƣ́ng cũa v}́n đề này là ngày nay  ta đánh qu}n 

Mỹ l| đ ể diệt qu}n ngụy ; diệt qu}n ngụy cûng là đ ể đánh và diệt 

qu}n Mŷ, v| diệt ngụy, diệt Mŷ chính là để làm thất bại mục đích chính 

trị của cuộc chiến tranh cũa địch , l|m thất bại chiến lƣợc qu}n sự v|  

đ}̣p tan lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ mới cũa chúng. Nhƣ v}̣y là chúng ta đâ đề 

ra một yêu c}̀u toàn diện là ph ải thắng địch cả về ba mặt nói trên , v| 

có thắng đƣợc địch c ả về ba mặt }́y thì mới có th ể gi|nh thắng lợi 

trong cuộc chiến tranh hiện nay ỡ miền Nam. 

... 

Sắp tới cục diện chiến tranh sê diê̂n biến ra sao? 

Chúng ta nhận định rằng địch sẽ tăng qu}n chủ yếu l| tăng qu}n 

Mỹ, còn qu}n ngụy thì khả năng tăng thêm có ít và không đũ bỗ sung 

số bị tiêu diệt v| tan rã. Đế quốc Mŷ có thể tăng qu}n Mŷ tƣ̀ng bƣớc , 

hoặc có thể đƣa qu}n ồ ạt từ 20 vạn tăng lên đến 30, hay 40 vạn. 

Nếu có tăng viện thêm , qu}n Mŷ có th ể đóng chốt thêm m ột số 

căn cƣ́ ỡ ven bi ển và T}y Nguyên , nhƣng ý định  chiến lƣợc cũa  

địch v ẫn không ngoài m}́y đi ểm đâ nói ỡ trên . Địch sê t}̣p trung 

lƣ̣c lƣợng đối phó với qu}n gi ải phóng chũ yếu là qu}n chũ lƣ̣c 

của ta ở những địa b|n chiến lƣợc quan trọng . Chúng sẽ ra sức  
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củng cố ngụy qu} n, tìm mọi c{ch ổn định v| b ảo vệ cho đƣợc ngụy 

quyền ỡ trung ƣơng . Chúng sẽ đẩy mạnh việc bình định nông thôn , 

trƣớc hết là ỡ nhƣ̂ng vùng trọng đi ểm, kết hợp càn quét , đánh phá 

bằng phi pháo các vùng giải phóng và thƣ̣c hiện chính sách chiêu hồi 

để gom d}n , củng cố v| x}y dựng lại ấp chiến lƣợc đ ể kìm kẹp lại 

nh}n d}n. Địch cûng sê chú trọng hơn trong việc đánh phá hành lang 

hòng cô lập miền Nam với miền Bắc. 

Trong tình hình hiện nay , có khả năng là chiến tranh v ẫn xảy ra 

trên chiến trƣờng miền Nam là chính... 

Chúng ta cũng không loại trừ khả năng địch mỡ rộng chiến tranh 

bằng bộ binh ra miền Bắc, nhƣng khả năng này không nhiều, vì đ{nh 

miền Bắc bằng b ộ binh thì đế  quốc Mŷ sê gặp r}́t nhiều khó khăn c ả 

về qu}n sƣ̣ và chính trị , cả trên thế giới và trong nƣớc chúng . Cố 

nhiên, chúng ta vẫn phải chu}̃n bị đề phòng, vì đế quốc Mỹ l| tên sen 

đ}̀m quốc tê,́ chúng có thể phạm sai lầm về chiến lƣợc... 

Chúng ta nói đ{nh thắng đế quốc Mỹ hiện nay không ph ải là 

đánh bại chính sách sen đ}̀m quốc tế cũa chúng , đánh bại thƣ̣c lƣ̣c 

qu}n sƣ̣ và chính trị cũa chúng trên thế giới , m| chỉ l| đ{nh thắng 

chúng trong khuôn khỗ và quy mô cũa cuộc chiến tranh x}m lƣợc mà 

chúng đang tiến h|nh ở miền Nam. Chúng ta cũng không chủ trƣơng 

về qu}n sƣ̣ ph ải đánh tiêu diệt toàn b ộ qu}n Mŷ , tiêu diệt đến tên 

x}m lƣợc cuối cùng , hoặc là về qu}n sƣ̣ ph ải quét sạch chúng xuống 

biển Đông, m| chúng ta chủ trƣơng l|m thất bại chính s{ch x}m lƣợc 

của chúng , đè bẹp và đánh tan ý chí x}m lƣợc cũa chúng , l|m cho 

chúng thấy không th ể tiếp tục mỡ r ộng và kéo dài chiến tranh x}m 

lƣợc đƣợc nƣ̂a và ph ải chịu thua với nhƣ̂ng điều kiện nh}́t định và 

cuối cùng ph ải rút khõi miền Nam nƣớc ta . Do đó , chúng ta đề ra 

nhiệm vụ giành thắng lợi quyết định trong giai đoạn trƣớc mắt cũa 

cuộc chiến tranh cûng tƣ́c là nêu ra  kh{i niệm gi|nh một bƣớc thắng 

lợi căn b ản trong một tình hình nh}́t định cũa cu ộc chiến tranh ỡ 

miền Nam... 
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Trong cuộc kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp trƣớc đ}y và trong 

cuộc kháng chiến chống đế quốc Mŷ hiện nay , chúng ta đều nói phải 

“đánh l}u dài” nhƣng cơ sỡ và n ội dung cũa phƣơng ch}m chiến 

lƣợc }́y cûng có nhƣ̂ng điểm khác nhau: 

Một la,̀ chúng ta đều lấy yếu đ{nh mạnh, nhƣng nếu xét về tƣơng 

quan lƣ̣c lƣợng thì ngày nay nhờ có nhƣ̂ng kinh nghiệm  của 9 năm 

kh{ng chiến trƣớc , nhờ thƣ̣c lƣ̣c cũa chúng ta về mọi mặt ỡ miền 

Nam đâ phát tri ển một cách nhanh chóng , lại có sự chi viện ng|y 

c|ng lớn của miền Bắc, cho nên khoảng cách giƣ̂a lƣ̣c lƣợng ta với lƣ̣c 

lƣợng cũa đế  quốc Mŷ b}y giờ không lớn bằng kho ảng cách giƣ̂a lƣ̣c 

lƣợng cũa ta với lƣ̣c lƣợng cũa thƣ̣c d}n Pháp trƣớc đ}y. 

Hai là, nếu tƣ̀ khi khỡi sƣ̣ cuộc kháng chiến l}̀n thƣ́ nh}́t đến cuối 

năm 1950, c{ch mạng Việt Nam nằm trong thế bị bao v}y bốn mặt, thì 

trong cuộc kháng chiến chống Mŷ hiện nay , tiền tuyến miền Nam đâ 

có một căn cƣ́ địa , một h}̣u phƣơng hoàn chĩnh , đƣợc cũng cố trong 

10 năm x}y dƣ̣ng hòa bình, nối liền với phe xâ hội chũ nghîa rộng lớn 

v| hùng mạnh. 

Ba là , cuộc kháng chiến trƣớc ph ải trải qua ba giai đoạn phòng 

ngƣ,̣ c}̀m cƣ̣ , phản công . Còn cu ộc chiến tranh cách mạng ỡ miền 

Nam ngày nay không phải bắt đ}̀u bằng giai đoạn phòng ngƣ̣ , m| lại 

bắt đ}̀u bằng nhƣ̂ng cuộc khởi nghĩa từng phần của nh}n d}n , nghĩa 

l| bắt đầu bằng m ột loạt các cu ộc tiến công về chính trị kết hợp với 

đ}́u tranh vû trang . V| trên cơ sở lực lƣợng vũ trang ph{t tri ển một 

c{ch nhanh chóng , c{ch mạng miền Nam đã chuy ển sang một giai 

đoạn mới: giai đoạn t}́n công bằng qu}n sƣ̣ . Đế quốc Mŷ đƣa g}̀n 20 

vạn qu}n v|o vẫn không làm cho cuộc chiến tranh cách mạng ỡ miền 

Nam phải quay về thế phòng ngƣ̣ đƣợc ; tr{i lại địch vẫn ỡ thế phòng 

ngƣ̣ và ta vẫn ở thế tiến công. 

Trƣớc đ}y , hiện nay cûng nhƣ sau này , chúng ta v ẫn kiên trì 

phƣơng ch}m chiến lƣợc đánh l}u dài . Nhƣng xu}́t phát tƣ̀ nhƣ̂ng 
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sự kh{c nhau nói trên , v| trƣớc sự khủng ho ảng tr}̀m trọng cũa cu ộc 

chiến tranh đặc biệt  của đế quốc Mỹ , cho nên tƣ̀ Nghị quyết H ội 

nghị lần thứ 9 của Trung ƣơng trên cơ sở phƣơng ch}m chiến lƣợc 

đánh l}u dài , chúng ta đã nêu ra phƣơng hƣớng tranh thủ thời cơ , 

nô̂ lƣ̣c ph}́n đ}́u giành thắng lợi quyết định trong m ột thời gian 

tƣơng đối ngắn ... 

Chúng ta nói đ{nh l}u d|i không có nghĩa l| đ{nh kéo d|i , v| 

cũng không có nghĩa l| coi cu ộc chiến tranh trong giai đoạn trƣớc 

mắt nhƣ là lúc mới bắt đ}̀u . Nói đ{nh l}u d|i m| không thấy rõ 

phƣơng hƣớng chĩ đạo chiến lƣợc ph ải nô̂ lƣ̣c ph}́n đ}́u giành thắng 

lợi quyết định trong m ột thời gian tƣơng đối ngắn , bỏ lỡ thời cơ l| 

sai l}̀m... 

Giờ đ}y về chiến lƣợc chúng ta v ẫn khẵng định phƣơng ch}m 

đánh l}u dài , về lânh đạo t ƣ tƣỡng , chúng ta ph ải làm quán triệt tƣ 

tƣỡng đánh l}u dài , nhƣng về mặt chĩ đạo chiến lƣợc , chúng ta phải 

th}́y rô điều kiện và kh ả năng có thể đánh thắng trong một thời gian 

tƣơng đối ngắn , để có m ột quyết t}m đ}̀y đũ , một sƣ̣  nô̂ lƣ̣c vƣợt 

bƣ̣c... 

Đó là m ột mặt cũa v}́n đề ; mặt khác , trong khi đề ra phƣơng 

ch}m đánh l}u dài , gi{o dục tƣ tƣởng đ{nh l}u d|i , đƣ́ng về phía 

nhƣ̂ng ngƣời lânh đạo, chúng ta phải hiểu rô t}m trạng và hoàn cảnh 

của nh}n d}n  ta, nh}́t là nh}n d}n miền Nam ; tuy cuộc chiến tranh 

c{ch mạng chống đế quốc Mỹ mới bắt đầu ở miền Nam từ năm 1960, 

nhƣng thƣ̣c sƣ̣ họ đâ chiến đ}́u dai dẵng suốt 20 năm nay trong một 

ho|n cảnh vô cùng gay go , {c liệt , cho nên chú ng ta phải nô̂ lƣ̣c t ột 

bƣ̣c để có thể rút ngắn cuộc chiến đ}́u đƣợc chƣ̀ng nào tốt chƣ̀ng đó . 

Cố nhiên , c{i đích của chúng ta l| ph ải giành thắng lợi mƣời mƣơi 

vẹn to|n, nhƣng nếu trong một tình hình nh}́t định, chúng ta mới đạt 

đƣợc thắng lợi chín ph}̀n , chúng ta cũng có th ể kết thúc chiến tranh 

trong nhƣ̂ng điều kiện có lợi cho chúng ta. 

... 
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III- V]́N ĐỀ ĐÁNH VÀ ĐÀM 

V}́n đề đánh và đàm không ph ải là v}́n đề hoàn toàn mới . 

Trong lịch sƣ̃ nƣớc ta , Nguyê̂n Trâi cûng đâ thƣ̣c hiện chiến lƣợc l}́y 

yếu đánh mạnh , có đ{nh có đ|m đ ể chống qu}n phong kiến nhà 

Minh. C{c đồng chí Trung Quốc cûng đâ tƣ̀ng chũ trƣơng vƣ̀a đánh 

vƣ̀a đàm khi đánh nhau với Mŷ Tƣỡng . Trong chiến tranh ch ống 

Mỹ ở Triều Tiên , phía Triều - Trung cûng áp dụng đƣờng lối vƣ̀a 

đánh vƣ̀a đàm. 

Nhƣ trên tôi đâ nói , về chiến lƣợc chính trị , chúng ta chủ trƣơng 

c{ch mạng miền Nam phải trải qua nhƣ̂ng bƣớc quá độ trƣớc khi tiến 

tới thống nh}́t nƣớc nhà và đƣa cả nƣớc tiến lên chũ nghîa xâ hội. Về 

mặt qu}n sƣ̣ , chúng ta không chủ trƣơng đ{nh v| tiêu diệt đến tên 

lính Mỹ cuối cùng ở miền Nam v| bắt đế quốc Mỹ đầu h|ng không 

điều kiện , m| chúng ta chủ trƣơng  đánh đến lúc làm tan râ ngụy 

qu}n về cơ bản, đồng thời tiêu diệt một bộ ph}̣n quan trọng cũa qu}n 

Mỹ do đó m| đập tan đƣợc ý chí x}m lƣợc của đế quốc Mỹ , bắt 

chúng phải thƣ̀a nh}̣n nhƣ̂ng điều kiện cũa chúng ta ! Nhƣ v}̣y, v}́n 

đề có đ{nh có đ|m - đánh thắng r ồi mới đàm , hoặc vƣ̀a đánh vƣ̀a 

đàm - l| một sách lƣợc gắn liền với đƣờng lối chính trị và qu}n sƣ̣ nói 

trên. T}́t cả đƣờng lối và sách lƣợc }́y đều nằm trong chiến lƣợc l}́y 

yếu đánh mạnh cũa chúng ta. 

... 

IV- VỀ NHIỆM VỤ CŨA MIỀN NAM 

Muốn thƣ̣c hiện đƣợc quyết t}m chiến lƣợc cũa chúng ta , Đảng 

bộ v| qu}n d}n miền Nam ph ải nô̂ lƣ̣c xốc tới mạnh mê hơn bao giờ 

hết. Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng kỳ này đâ đề r a nhƣ̂ng nhiệm 

vụ cụ th ể của Đảng bộ miền Nam . Tôi chĩ nói thêm m ột vài v}́n đề 

quan trọng. 

1. Phải gấp rút tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng cũa ta về mọi mặt , trƣớc hết là 

ra sƣ́c phát tri ển ba thƣ́ qu}n , nh}́t là nhanh chóng tăng cƣờng lƣ̣c  

lƣợng dƣ̣ bị chiến lƣợc... 
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Không nhƣ̂ng chúng ta c}̀n có lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị về qu}n sƣ̣ , m| 

c}̀n x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị về chính trị th}̣t hùng h}̣u đ ể cùng với 

lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ đánh nhƣ̂ng đòn b}́t ngờ vào kẽ địch khi chú ng ta 

tiến hành tỗng công kích , tỗng khỡi nghîa . Chúng ta phải đ}̃y mạnh 

đ}́u tranh chính trị ỡ đô thị và các vùng địch kiểm soát nhằm đ}̣p tan 

c{c }m mƣu v| thủ đoạn bắt lính của địch , hạn chế ngu ồn bỗ sung 

của địch, gi|nh lại ngƣời v| của về ta. 

2. Phải kiên quyết nắm vƣ̂ng thế chũ đ ộng chiến lƣợc trên toàn 

chiến trƣờng ... 

3. Phải ra sƣ́c giƣ̂ vƣ̂ng, củng cố và mở rộng quyền làm chũ ỡ rƣ̀ng núi 

và đồng bằng: L}u nay quan niệm làm chũ rƣ̀ng núi v| đồng bằng cũa 

chúng ta chƣa đƣợc đầy đủ . Chúng ta không th ể thƣ̣c hiện phƣơng 

hƣớng trƣờng chinh chạy quanh mà đặc điểm cũa chiến trƣờng nƣớc 

ta là ph ải bám l}́y đ}́t , đƣ́ng ch}n tại chô̂ đ ể đánh địch ỡ vùng rƣ̀ng 

núi cũng nhƣ ở đồng bằng... 

4. Phải tiếp tục quán triệt hơn nƣ̂a phƣơng châm đánh địch c ả bằng 

quân sƣ̣ và chính trị : Trong khi đ}̃y mạnh tiến công địch về qu}n sƣ̣ , 

c}̀n phải th}́y rô kh ả năng và sƣ̣ c}̀n thiết ph ải đ}̃y mạnh đ}́u tranh 

chính trị. Việc đế quốc Mŷ đƣa nhiều qu}n Mŷ và qu}n chƣ h}̀u vào 

miền Nam , chẵng nhƣ̂ng không làm gi ảm khả năng t}̣p hợp lƣ̣c 

lƣợng chính trị và đ}́u tranh chính trị cũa nh}n d}n ta , m| ngƣợc lại, 

c|ng l|m tăng thêm c{c kh ả năng }́y cũa ta, đồng thời càng làm cho 

địch bị cô l}̣p và th}́t bại nặng nề hơn nƣ̂a về chính trị. 

Th}̣t v}̣y , Mỹ c|ng tăng qu}n chiếm đóng thêm nhiều căn cứ 

trên đ}́t nƣớc ta , c|ng sử dụng những thủ đoạn dã man , độc ác 

nh}́t đ ể bắn giết n h}n d}n ta , thì m}u thu ẫn giƣ̂a chúng với các 

tƣ̀ng lớp nh}n d}n ta càng thêm gay gắt , m}u thuẫn giƣ̂a chúng 

với bọn c}̀m đ}̀u ngụy qu}n , ngụy quyền ng|y c|ng s}u sắc , tinh 

th}̀n d}n t ộc trong số đông binh sî ngụy qu}n và nh}n viên ngụ y 

quyền cûng đƣợc thƣ́c tĩnh mạnh mê hơn , đời sống nh}n d}n các 
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đô thị và các vùng địch ki ểm soát ngày càng thêm khó khăn điêu 

đƣ́ng. Tình hình đó tạo ra khả năng mỡ rộng hơn nƣ̂a phong trào đ}́u 

tranh chính trị, t}̣p hợp thêm những lực lƣợng mới v|o mặt trận . Do 

đó, chúng ta ph ải chú trọng ra sƣ́c tập hợp m ột lƣ̣c lƣợng quần chúng 

rộng râi trong mọi tƣ̀ng lớp nhân dân , lôi kéo cả nhƣ̂ng ngƣời trong ngụy 

quân, ngụy quyền vào một mặt trận kháng chiến ch ống Mỹ, cƣ́u nƣớc thật 

rộng râi. 

Chúng ta phải đẫy mạnh công tác đô thị và mau chóng xây dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng Đảng và lƣ̣c lƣợng quần chúng trong các đô thị . Song song với việc 

ph{t triển lƣ̣c lƣợng trung kiên nòng cốt m ột cách tích cƣ̣c và vƣ̂ng 

chắc, phải thông qua các phong trào đ}́u tranh mà nắm qu}̀n chúng 

trong các tỗ chƣ́c biến tƣớng r ộng râi , đồng thời ph ải tích cƣ̣c x}y 

dƣ̣ng các đội du kích bí m}̣t , c{c đội đặc công và lƣ̣c lƣợng mai phục 

ng}̀m để tìm cơ hội đánh địch bằng qu}n sƣ.̣ 

... 

Nói kiên trì phƣơng ch}m đấu tranh vừa qu}n sự , vƣ̀a chính trị, 

cũng tức l| khẳng định rằng khả năng tiến tới tỗng công kích , tỗng khỡi 

nghĩa ở miền Nam vẫn còn tồn tại, mặc dù đế quốc Mŷ đâ và còn có thể 

tăng qu}n nhiều hơn nƣ̂a vào miền Nam... 

... chúng ta phải đẫy mạnh hơn nƣ̂a công tác địch ngụy vận , nhất là 

công tác ngụy vận , phải nắm vƣ̂ng sách lƣợc mới là : cô l}̣p và chîa 

mũi nhọn v|o đế quốc Mỹ x}m lƣ ợc v| bọn tay sai b{n nƣớc , cũng 

nhƣ bọn qu}n nh}n ác ôn ; trung l}̣p bọn lƣng chƣ̀ng ; tranh thũ và 

lôi kéo số lớn binh sî và đơn vị muốn hòa hoân hoặc ng ả về phía 

c{ch mạng . Chúng ta chẳng những ph ải biết sƣ̃ dụng phƣơng ch}m 

ba mûi giáp công ỡ địa vị chiến thu}̣t , m| còn ph ải biết sƣ̃ dụng nó 

ở địa vị chiến lƣợc nữa đ ể tạo ra những cu ộc khỡi nghîa cục b ộ 

trong nhƣ̂ng binh đoàn qu}n ngụy , tạo cơ h ội để thƣ̣c hiện kh}̃u 

hiệu công nông binh liên hiệp k hi thời cơ tỗng công kích , tỗng khỡi 

nghĩa đã xuất hiện. 
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V- NHIỆM VỤ CŨA MIỀN BẮC ĐỐI VỚI MIỀN NAM 

Nghị quyết Đại hội l}̀n thƣ́ III cũa Đ ảng đề ra cho mô̂i miền Bắc , 

Nam một chiến lƣợc cách mạng khác nhau ; miền Bắc ph ải làm các h 

mạng xã h ội chũ nghîa và đƣa miền Bắc tiến lên chũ nghîa xâ h ội, 

miền Nam ph ải tiếp tục thƣ̣c hiện cách mạng d}n t ộc d}n chũ nh}n 

d}n, trƣớc mắt là đánh đỗ đế quốc Mŷ và bè lû tay sai , giải phóng 

miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. Nhƣng cả hai chiến 

lƣợc }́y đều nhằm m ột nhiệm vụ chung là hoàn thành cu ộc cách 

mạng d}n t ộc d}n chũ nh}n d}n trong c ả nƣớc để đƣa cả nƣớc tiến 

lên chũ nghîa xâ hội. 

Trên thƣ̣c tế , tƣ̀ năm 1954 đến nay, hai miền nƣớc ta v ẫn chung 

lƣng đ}́u c}̣t đ}́u tranh chống đế quốc Mŷ và bè lû tay sai . Giải 

phóng miền Nam chẳng những l| mối lo nghĩ lớn nhất , mối lo nghî 

hằng ngày cũa Trung ƣơng Đ ảng và Chính phũ , m| đã trở th|nh 

nguyện vọng  v| ý chí của nh}n d}n ta ở c ả hai miền; nhƣng vì trƣớc 

kia, cuộc cách mạng miền Nam còn ỡ nhƣ̂ng bƣớc đ}̀u , chiến tranh 

chƣa phát triển đến mƣ́c độ lớn và quyết liệt nhƣ ngày nay , cho nên 

nh}n d}n miền Bắc mới gánh vác m ột ph}̀n  tr{ch nhiệm đối với 

miền Nam. 

 Đến nay tình hình đâ khác trƣớc . Chiến tranh đâ lan m ột ph}̀n 

ra đến miền Bắc , đặt cả nƣớc ta trong tình trạng có chiến tranh . Đế 

quốc Mŷ lại đƣa qu}n Mŷ và qu}n m ột số nƣớc chƣ h}̀u vào x}m 

lƣợc miền Nam nƣớc ta thì c ả nƣớc ph ải đánh Mŷ . Nhiệm vụ 

chống Mŷ , cƣ́u nƣớc trỡ thành nhiệm vụ thiêng liêng cũa c ả d}n 

tộc ta và nhiệm vụ cũa miền Bắc tham gia cu ộc chiến tranh ái quốc 

hiện nay đâ trỡ thành m ột nhiệm vụ trƣ̣c  tiếp. Hơn lúc nào hết , 

miền Bắc ph ải phát huy vai trò h}̣u phƣơng lớn cũa mình đối với 

tiền tuyến miền Nam , đối với cu ộc kháng chiến chống Mŷ trong c ả 

nƣớc. Miền Bắc ph ải động viên sƣ́c ngƣời , sƣ́c cũa đến mƣ́c cao 

nh}́t, tăng cƣờng và phát huy tiềm lƣ̣c kinh tế và quốc phòng cũa 

mình đ ể chống cu ộc chiến tranh phá hoại cũa địch , đồng thời đ ể 
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trƣ̣c tiếp tham gia đánh đế quốc Mŷ và tay sai để thắng chúng ỡ miền 

Nam. Miền Bắc là ngu ồn dƣ̣ trƣ̂ lƣ̣c lƣợ ng to lớn nh}́t đối với miền 

Nam, qu}n đội miền Bắc là lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị cho qu}n chũ lƣ̣c ỡ miền 

Nam, Mỹ đƣa qu}n v|o miền Nam thì chẳng những chúng ph ải 

đƣơng đ}̀u với qu}n gi ải phóng và qu}n du kích miền Nam , m| còn 

phải trƣ̣c tiếp đánh nhau với qu}n chũ lƣ̣c cũa miền Bắc . Đó là nghîa 

vụ cao cả của chúng ta đối với đ ồng bào ruột thịt ỡ miền Nam , đồng 

thời đó cûng là quyền b ảo vệ Tỗ quốc b}́t kh ả x}m phạm cũa chúng 

ta. Không có gì ràng bu ộc đƣợc  chúng ta , v| cũng không ai có th ể 

ngăn cản nh}n d}n ta làm việc }́y . Dù đế quốc Mỹ có không muốn 

thƣ̀a nh}̣n quyền b ảo vệ Tỗ quốc cũa nh}n d}n ta , thì trên thực tế 

chúng cũng biết rằng chúng phải đánh nhau với qu}n đội miền Băć. 

... 

... chúng ta vẫn còn đấu tranh để đòi đối phƣơng phải tôn trọng 

c{c điều khoản cơ bản của Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, 

chúng ta không xóa bỏ đƣờng giới tuyến tạm thời ở vĩ tuyến 17. Đối 

với sƣ̣ ũng hộ cũa nh}n d}n thế giới cûng nhƣ sƣ̣ giúp đơ̂ cũa các 

nƣớc trong phe ta , chúng ta cũng có ph}n biệt v| yêu cầu có mức độ 

kh{c nhau đối với hai miền : chúng ta kêu gọi sự ủng hộ v| giúp đỡ 

đối với cách mạng miền Nam nhƣ là ũng hộ và gi úp đỡ một cuộc 

c{ch mạng giải phóng d}n tộc; còn đối với miền Bắc, chúng ta kêu gọi 

phải bảo vệ miền Bắc nhƣ là một nƣớc độc l}̣p có chũ quyền , một 

th|nh viên của phe xã hội chủ nghĩa . Chúng ta duy trì cơ sở ph{p lý 

của Hiệp  nghị Giơnevơ v| kêu gọi sự ủng hộ có mức độ kh{c nhau 

đối với hai miền nhƣ v}̣y là có lợi cho cuộc đ}́u tranh cũa chúng ta về 

chính trị v| ngoại giao , ph{t huy đƣợc sức mạnh chính nghĩa của 

chúng ta trên trƣờng quốc tế. 

Muốn tăng cƣờng chi viện cho miền Nam đƣợc nhiều hơn  nƣ̂a, 

thì vấn đề có tầm chiến lƣợc quan trọng nhất , c}́p bách nh}́t hiện  

nay là phải đảm bảo cho đƣợc giao thông v}̣n tải tƣ̀ Bắc vào Nam . 
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Ngƣời, vũ khí, lƣơng thƣ̣c chúng ta có să̂n t}́t cả, chỉ còn vấn đề quan 

trọng nhất l| chở v|o cho nhanh nhất , nhƣng giao thông v}̣n tải cũa 

chúng ta vẫn chƣa đảm bảo, chƣa thông suốt. Chúng ta l|m còn chậm 

vì ý thức của chúng ta chƣa đầy đủ, chƣa mạnh me.̂ B}y giờ, chúng ta 

phải tranh thũ thời gian phải dồn sƣ́c hơn nƣ̂a , t}̣p trung phƣơng 

tiện, lƣ̣c lƣợng hơn nƣ̂a để giải quyết cho đƣợc v}́n đề đảm bảo giao 

thông v}̣n tải. Tỗng qu}n ũy, Tỗng cục h}̣u c}̀n, Bộ Giao thông và các 

bộ có liên quan phải cùng nhau phối hợp chặt chê, chịu khó suy nghĩ 

v| đem hết khả năng ra để l|m cho kỳ đƣợc... 

VI- MộT SỐ Ý KIẾN VỀ V]́N ĐỀ QUỐC TẾ 

TRONG V]́N ĐỀ MIỀN NAM 

Trong khi đề ra đƣờng lối cách mạng miền Nam , chúng ta đã 

nh}̣n định rằng miền  Nam là nơi t}̣p trung t}́t c ả c{c m}u thu ẫn cơ 

bản trên thế giới : m}u thuẫn giƣ̂a phong trào đ ộc l}̣p d}n t ộc với 

bọn đế quốc x}m lƣợc , m}u thuẫn giƣ̂a hai phe , m}u thuẫn giƣ̂a 

giai c}́p vô s ản và giai c}́p tƣ s ản, m}u thuẫn giƣ̂a hòa bình và  

chiến tranh . 

Vì n ội dung và b ản ch}́t cũa v}́n đề là nhƣ v}̣y , cho nên ngày 

nay v}́n đề miền Nam nói riêng và v}́n đề Việt Nam nói chung trỡ 

th|nh trung t}m của c{c vấn đề trên thế giới . Giải quyết v}́n đề 

miền Nam và Việt Nam có liên quan đến một loạt các v}́n đề quốc tế 

kh{c. Đó là lý do gi ải thích vì sao c ả thế giới đều quan t}m tới v}́n 

đề Việt Nam . Mặt khác , vì chúng ta có đƣờng lối đúng trong vấn đề 

c{ch mạng miền Nam v| trong c{c vấn đề  quốc tế, cho nên chúng ta 

đâ tranh thũ đƣợc sƣ̣ đ ồng tình r ộng râi và sƣ̣ giúp đơ̂ to lớn trên 

thế giới. 

... 

Tƣ̀ trƣớc đến nay , cũng nhƣ từ nay về sau , Đảng ta vẫn coi 

Đảng Cộng sản Liên Xô là Đ ảng cũa Lênin , coi Liên Xô là Tỗ quốc 

đ}̀u tiên cũa vô s ản toàn thế giới ; Đảng ta coi Đảng Cộng sản 
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Trung Quốc là đ ảng có m ột vị trí cƣ̣c kỳ quan trọng trên thế giới 

v| ở ch}u [ , coi quan hệ giƣ̂a nƣớc ta với Trung Quốc là quan hệ 

môi răng , sống chết có nhau . Vì vậy , đƣờng lối cũa Đ ảng ta là b ảo 

vệ Liên Xô , bảo vệ Trung Quốc , đoàn kết với Liên Xô , đoàn kết với 

Trung Quốc đ ể đoàn kết và b ảo vệ toàn phe xâ h ội chũ nghîa và 

phong trào c ộng sản quốc tế . Chúng ta quyết không bao giờ đi 

chệch khỏi đƣờng lối ấy . 

... 

Chúng ta cần có tinh thần độc lập , tƣ̣ chũ , nhƣng luôn luôn 

chúng ta phải rất khiêm tốn , chúng ta mãi mãi coi Đảng Cộng sản 

Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc là các đảng đàn anh , nhƣ̂ng 

đảng dày dạn kinh nghiệ m đ}́u tranh cách mạng mà chúng ta phải 

học tập... 

Kinh nghiệm và thƣ̣c tiê̂n cách mạng cũa Đảng ta cho th}́y rằng 

khi nào giƣ̂ vƣ̂ng đƣợc tinh th}̀n độc l}̣p, tƣ̣ chũ, thì chúng ta có s{ng 

tạo trong đƣờng lối, chủ trƣơng v| chúng ta thành công. 

... 

Nhƣ̂ng thắng lợi to lớn cũa cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u 

nƣớc cũa nh}n d}n ta hiện nay không tách rời khõi sƣ̣ đồng tình 

v| ủng hộ của nh}n d}n thế giới , của phong tr|o cộng sản quốc tế , 

đặc biệt là sƣ̣ ũ ng hộ và giúp đơ̂ cũa các nƣớc xâ hội chũ nghîa anh 

em, nh}́t là cũa Liên Xô và Trung Quốc . Mặc dù sƣ̣ b}́t đồng ý kiến 

s}u sắc về quan điểm giƣ̂a đôi bên , cả Liên Xô và Trung Quốc vẫn 

giúp đỡ chúng ta đầy đủ , có hiệu quả v| ng| y càng nhiều hơn. 

Chúng ta ch}n th|nh c{m ơn sự giúp đỡ quý b{u đó của Liên  Xô, 

Trung Quốc và cũa các nƣớc anh em khác . Đó không phải là 

nhƣ̂ng c}u xâ giao đ}̀u lƣơ̂i , m| đó l| những lời nói xuất ph{t từ 

tình cảm s}u xa của  lòng mình . Mãi mãi chúng ta sẽ gi{o dục cho 

con cháu chúng ta lòng biết ơn s}u sắc đối với Liên Xô và Trung 

Quốc , vun đắp tình cảm hƣ̂u nghị đời đời đối với nh}n d}n Liên 

Xô, nh}n d}n Trung Quốc và nh}n d}n các nƣớc trong phe xã hội chủ 
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nghĩa. 

... 

VII- M]́Y Ý KIẾN VỀ LÂNH ĐẠO TƢ TƢỠNG  

V\ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

... Về mặt lânh đạo tƣ tƣỡng , trƣớc hết chúng ta phải làm cho 

to|n Đảng , to|n qu}n , to|n d}n ta tin tƣỡng tuyệt đối v|o đƣờng lối 

của Đảng ta về c{ch mạng miền Nam, về x}y dƣ̣ng và phát triển kinh 

tế trong chiến tranh và về các v}́n đề quốc tế , đặc biệt là phải tin 

tƣỡng s}u sắc vào thắng lợi cuối cùng cũa công cuộc chống Mŷ , cƣ́u 

nƣớc cũa chúng ta. 

Phải x}y dƣ̣ng c ho qu}n đội và nh}n d}n ta một ý chí quyết chiến 

quyết thắng không lay chuyển, gi{o dục s}u sắc tƣ tƣởng đ{nh l}u d|i, 

dƣ̣a vào sƣ́c mình là chính . Phải phát động cho đƣợc ý thƣ́c d}n tộc , 

tinh th}̀n hy sinh cƣ́u nƣớc vô điều kiện để  thƣ̣c hiện cho kỳ đƣợc 

nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc , đối với miền Nam . Trên cơ sỡ 

đó, động viên nh}n d}n anh dûng chiến đ}́u , dồn sƣ́c ngƣời sƣ́c cũa 

c}̀n thiết cho tiền tuyến , ra sƣ́c đ}̃y mạnh sản xu}́t , thƣ̣c hành tiết 

kiệm, v| tích cực tham gia đảm bảo giao thông vận tải. 

... 

Thƣa các đồng chí, 

Công cuộc chống Mŷ , cƣ́u nƣớc cũa nh}n d}n ta là một v}́n đề 

r}́t lớn , cả thế giới đều quan t}m , đều đồng tình , ủng hộ . Đảng ta 

nh}́t định sê lânh đạo nh} n d}n ta đánh thắng giặc Mŷ x}m lƣợc 

v| đƣa cuộc c{ch mạng miền Nam v| c{ch mạng Việt Nam đến 

to|n thắng . Nƣớc ta tƣ̀ thời kỳ Nam - Bắc ph}n tranh cho đến nay 

chƣa bao giờ thống nh}́t . B}y giờ là cơ hội nghìn năm có một để 

chúng ta thƣ̣c hiện thống nh}́t nƣớc nhà , ho|n th|nh sự nghiệp 

c{ch mạng d}n chủ nh}n d}n trong cả nƣớc . Ông cha chúng ta đâ 

tƣ̀ng đánh bại qu}n Nguyên, kẻ x}m lƣợc hung hãn nhất trong lịch sử 
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thế giới. Ng|y nay lịch sử lại lặp lại  một l}̀n nƣ̂a : chúng ta đã , đang 

v| nhất định sẽ đ{nh bại tên đầu sỏ đế quốc l| giặc Mỹ . L|m đƣợc sự 

nghiệp }́y là vinh quang ngàn đời cũa d}n tộc ta , l| thắng lợi vĩ đại 

của nh}n d}n ta , đồng thời cûng là thắng lợi vî đ ại của chủ nghĩa 

m{cxít - lêninnít trong thời đại ngày nay . Chúng ta quyết xứng đ{ng 

với ông cha chúng ta , quyết xƣ́ng đáng với sƣ̣ tin c}̣y cũa nh}n d}n 

tiến bộ trên toàn thế giới. 

Hội nghị Ban Ch}́p hành Trung ƣơng ta kỳ này l | một hội nghị 

lịch sử. Nó l| biểu hiện tập trung của tinh thần d}n tộc ta h|ng ng|n 

năm về trƣớc , trong giai đoạn hiện nay và cûng sê lƣu lại cho con 

ch{u chúng ta h|ng ng|n năm về sau một trang sử oanh liệt nhất. 

Nh}́t định chúng ta sẽ giải phóng miền Nam!  

Nh}́t định chúng ta sê thống nh}́t Tỗ quốc! 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 26, tr. 564-621. 
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PHỤ LỤC 10 

LỜI PHÁT BIỄU CŨA HỒ CHŨ TỊCH 

TRONG PHIÊN HỌP BẾ MẠC 

HỘI NGHỊ LẦN THƢ́ 12 CỦA BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƢƠNG ĐÃNG 

 Chiều ngày 27 th{ng 12 năm 1965 

 

Các đồng chi,́ 

Hội nghị Trung ƣơng l}̀n này đâ kết thúc thắng lợi . C{c đồng chí 

đâ hoàn toàn nh}́t trí về nh}̣n định tình hình , về phƣơng ch}m , 

nhiệm vụ chung và phƣơng ch}m , nhiệm vụ cụ thể cũa tƣ̀ng miền 

Nam - Bắc. 

Qua nhƣ̂ng ý kiến cũa các đồng chí đâ phát biểu ỡ Hội nghị , th}́y 

nỗi b}̣t lên hai điểm quan trọng: 

- Ta quyết t}m đánh thắng giặc Mŷ x}m lƣợc; 

- Ta nh}́t định thắng. 

Mỹ l| một nƣớc đế quốc lớn nh}́t , gi|u nhất , mạnh nhất trong 

phe đế quốc chũ nghîa . Nƣớc ta chĩ có hơn 30 triệu d}n , lại nghèo , 

nhƣng chúng ta dám đánh đế quốc Mŷ và nh}́t định đánh thắng đế 

quốc Mŷ x}m lƣợc . Đế quốc Mŷ có hải , lục, không qu}n nhiều, có vũ 

khí tốt, nhƣng chúng đâ bị nh}n d}n Trung Quốc , Triều Tiên, Cuba... 

đánh bại, thì nhất định chúng cũng sẽ bị nh}n d}n ta đ{nh bại trong 

}m mƣu x}m lƣợc Việt Nam. 

Tuy nhiên , đế quốc Mỹ với bản chất x}m lƣợc , hiếu chiến v| 

ngoan cố cũa một tên trùm đế quốc , nó sẽ không chịu thất bại một 
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c{ch dễ d|ng , cho nên chúng ta phải hết sƣ́c cảnh giác với nhƣ̂ng 

h|nh động “chó dại cắn c|n” của chúng. 

Đế quốc Mŷ sê tìm đũ mọi cách để bao v}y miền Nam. Về v}́n đề 

n|y, chúng ta phải tính đến những khả năng xấu nhất để có kế hoạch 

đối phó một cách chũ động. 

Địch có thể bắn phá thành phố Hải Phòng , H| Nội v| mở rộng 

việc bắn phá ra nhiều nơi khác ỡ miền Bắc . Địch bắn phá ỡ đ}u , 

chúng không nói cho ta biết trƣớc , cho nên b}́t cƣ́ ỡ đ}u , b}́t kỳ lúc 

n|o, chúng ta cũng phải tích cực chuẩn bị sẵn s|ng để đ{nh bại mọi 

}m mƣu tăng cƣờng và mỡ rộng chiến tranh x}m lƣợc cũa đế quốc 

Mỹ. Nêú ta chu}̃n bị tốt thì khi có việc xảy ra , sẽ tr{nh đƣợc thiệt hại, 

c{n bộ v| nh}n d}n không dao động, hoang mang. Việc chu}̃n bị phải 

tích cực , nhƣng phải có kế hoạch , có giải thích , đƣ̀ng làm cho qu}̀n 

chúng hoảng hốt , lo sợ rồi  đi mua sắm tích trƣ̂ vải , muối, d}̀u..., g}y 

khó khăn cho nh}n d}n v| Nh| nƣớc. 

Phải động viên , gi{o dục to|n Đảng , to|n d}n đo|n kết chặt 

chẽ. C{c cấp , c{c ng|nh v| c{c c{n bộ , đảng viên ta c}̀n phải thƣ̣c 

hiện đúng các chính sá ch cũa Đảng và Nhà nƣớc để đoàn kết và 

động viên đƣợc mọi ngƣời ph}́n khỡi và hăng hái tham gia chống 

Mỹ, cƣ́u nƣớc . 

Chúng ta phải biến nghị quyết của Trung ƣơng th|nh sức mạnh 

của to|n Đảng, to|n d}n. Muốn v}̣y, phải làm cho mọi ngƣời tin l| ta 

nh}́t định thắng, đế quốc Mỹ v| bè lũ tay sai nhất định thua; phải làm 

cho mọi ngƣời phát huy mạnh mê tinh th}̀n yêu nƣớc và chũ nghîa 

anh hùng cách mạng , không sợ gian khỗ , đem hết sƣ́c mình để làm 

tốt nhiệm vụ vƣ̀a sản xu}́t, vƣ̀a chiến đ}́u, quyết t}m đánh thắng giặc 

Mỹ x}m lƣợc. 

Trƣớc mắt, chúng ta phải chú ý l|m tốt những việc sau đ}y: 

- Phải khắc phục tƣ tƣỡng chũ quan khinh địch . Vƣ̀a qua , có 

nơi vì chũ quan khinh địch và  vì thiếu tinh thần tr{ch nhiệm đầy 

đũ trƣớc nh}n d}n , cho nên đâ không tích cƣ̣c giải thích , hƣớng 
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dẫn và giúp đơ̂ cho nh}n d}n làm tốt công tác sơ tán và phòng 

không nh}n d}n , do đó địch đâ g}y ra cho ta nhƣ̂ng thiệt hại mà 

đáng lê có thể tránh đƣợc , hoặc giảm bớt đƣợc . C{c địa phƣơng cần 

rút kinh nghiệm việc chỉ đạo công t{c sơ t{n v| phòng không nh}n 

d}n để sang năm tới làm tốt hơn nƣ̂a công tác này . Nơi nào có 

khuyết điểm , c}́p ũy c}̀n phải kiểm th ảo s}u sắc và có thể tƣ̣ phê 

bình trƣớc nh}n d}n . Nh}n d}n nghe Đảng , l|m theo sự chỉ dẫn của 

Đảng, cho nên - l| những ngƣời thay mặt Đảng ở địa phƣơng - c{c 

c}́p ũy đảng phải quan t}m hơn nƣ̂a đến việc bảo vệ tính mạng và 

t|i sản cho nh}n d}n. 

- Chúng ta phải hết sức chăm lo đến đời sống của nh}n d}n , nh}́t 

l| đời sống của c{c ch{u , của c{c gia đình thƣơng binh , liệt sî , đời 

sống cũa nh}n d}n ỡ nhƣ̂ng vùng bị địch bắn phá nhiều, ở những nơi 

m| vụ mùa vƣ̀a qua thu hoạch kém... 

Vƣ̀a qua , ở những vùng bị địch bắn ph{ nhiều , có nơi thiếu cả 

kim, chỉ kh}u, d}̀u đốt, gi}́y viết ... Do việc v}̣n tải hàng hóa để cung 

c}́p cho nhƣ̂ng nơi này có khó khăn , cho nên đồng bào ỡ đ}y phải 

chịu đƣ̣ng nhƣ̂ng thiếu thốn ; nhƣng nếu các ngành và các c}́p ũy 

đảng quan t}m hơn nƣ̂a đến đời sống cũa nh}n d}n và cùng với 

nh}n d}n bàn cách khắc phục thì chắc chắn sê có cách giảm bớt 

đƣợc khó khăn . 

Hiện nay, c{c trại sơ t{n của c{c ch{u, có nơi mỗi th{ng, mô̂i cháu 

phải đóng góp 15đ00, có nơi 20đ00. Nhƣ̂ng gia đình cán bộ, công nh}n 

ít con v| tiền lƣơng tƣơng đối kh{ thì còn có thể gửi con đến trại sơ 

t{n đƣợc; nhƣng nhƣ̂ng gia đình đông con, thu nh}p̣ th}́p thì làm thế 

n|o có đủ tiền gửi con v|o trại sơ t{n c{c ch{u , chƣa kể đến nhƣ̂ng 

chi tiêu tốn kém về việc đi lại thăm nom con... 

Nh}́t định chúng ta phải tỗ chƣ́c tốt việc sơ tán các cháu , bảo 

vệ và nuôi dƣơ̂ng tốt cá c cháu , vì c{c ch{u l| những vốn quý nhất 

của đất nƣớc . Chúng ta phải có biện ph{p chăm nom , săn sóc các 

ch{u, giúp đỡ những gia đình thu nhập thấp v| đông con . Nh| 
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nƣớc có thể tăng thêm quŷ phúc lợi để giải quyết v}́n đề n|y, nhƣng 

điều chính vẫn là phải biết dƣ̣a vào sƣ̣ giúp đơ̂ cũa nh}n d}n và biết 

c{ch tổ chức cho tốt. 

- Phải động viên công nh}n , nông d}n và các tƣ̀ng lớp nh}n d}n 

kh{c tích cực tăng gia sản xuất v| thực h|nh tiết kiệm . Không nhƣ̂ng 

chúng ta phải có chính s{ch tiết kiệm tiêu dùng , m| cần phải hết sức 

chú trọng tiết kiệm trong việc dùng vật tƣ của Nh| nƣớc , tiết kiệm 

sƣ́c ngƣời, sƣ́c cũa cũa nh}n d}n . Hiện nay việc sƣ̃ dụng sƣ́c ngƣời , 

sƣ́c cũa còn  lãng phí nhiều , nghe th}́y r}́t đau xót . L|m lãng phí sức 

ngƣời, sƣ́c cũa nhƣ v}̣y là có tội với đồng bào . C{c cấp, c{c ng|nh v| 

mô̂i cán bộ , đảng viên c}̀n phải n}ng cao hơn nƣ̂a tinh th}̀n trách 

nhiệm trong việc sƣ̃ dụng sƣ́c ngƣời, sƣ́c cũa cũa nh}n d}n. 

Hiện nay có cán bộ, đảng viên ta vẫn còn chƣa có ý thƣ́c tiết kiệm 

trong việc sƣ̃ dụng cũa công, nhƣ có cán bộ cao c}́p muốn “tiết kiệm” 

cho mình đâ dùng xe ôtô cũa Nhà nƣớc để chỡ cũi cho gia đình. Đó l| 

chủ nghĩa c{ nh}n, ôtô cũa Nhà nƣớc là để phục vụ cho ngƣời cán bộ 

đi làm việc, chƣ́ không phải để phục vụ cho công việc nội trợ cũa các 

b|, c{c cô l| vợ con của c{n bộ cao cấp! 

- Phải tăng cƣờng công tác phòng gian và g iƣ̂ bí m}̣t . Hiện nay , 

việc phòng gian và giƣ̂ bí m}̣t cũa ta còn kém . Vì sao có trƣờng hợp 

kho tàng cũa ta vƣ̀a chuyển đến nơi này thì máy bay địch đến bắn 

ph{ ngay nơi ấy ? Rõ r|ng l| có gi{n điệp đã b{o cho địch . Vì sao có 

nhƣ̂ng việc r}́t bí m}̣t chĩ bàn trong các c}́p ũy cũa Đảng , nhƣng lại 

lọt ra ngo|i ? Rõ r|ng l| ý thức giữ gìn bí mật của c{n bộ , đảng viên 

ta còn kém ... Chúng ta phải hết sức đề cao cảnh gi{c , phải tăng 

cƣờng công tác phò ng gian và giƣ̂ bí m}̣t . C{n bộ v| nh}n d}n ta rất 

tốt, cho nên ta nh}́t định làm đƣợc việc này . Trong kháng chiến , ta 

có khẩu hiệu “ba không” (không nghe , không nói , không biết ), b}y 

giờ ta cûng phải làm thế nào nêu đƣợc nhƣ̂ng kh ẩu hiệu thích hợp , 

nhƣ̂ng kh}̃u hiệu giản đơn để cho cán bộ và đồng bào dê̂ nhớ , dê̂ 

hiểu và dê̂ làm . 
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(Trƣớc hết, chúng ta phải giữ bí mật những điều đã b|n v| quyết 

định trong Hội nghị Trung ƣơng l}̀n này). 

C}̀n phải tăng cƣờng công tác kiểm tra đôn đốc và đề cao kỹ lu}̣t 

của Đảng v| Nh| nƣớc. C}̀n giáo dục cho cán bộ , đảng viên n}ng cao 

ý thức tổ chức v| kỷ luật trong việc chấp h|nh c{c chủ trƣơng , chính 

s{ch của Đảng v| Nh| nƣớc . Nhƣ̂ng ngành và nhƣ̂ng địa phƣơng có 

đồng chí Ũy viên Trung ƣơng phụ trách c}̀n phải gƣơng mẫu trong 

việc này. 

Vƣ̀a qua có hiện tƣợng : Thủ tƣớng , Phó Thủ tƣớng đã ra lệnh , 

nhƣng c}́p dƣới không thi hành mà cûng không có kỹ lu}̣t . Có c{n 

bộ, đảng viên lợi dụng quyền thế cũa Đảng và Nhà nƣớc làm nhƣ̂ng 

việc trái với chính sách và pháp lu}̣t , x}m phạm đến lợi ích v}̣t ch}́t 

v| quyền tự do d}n chủ của nh}n d}n , nhƣng cûng chƣa bị xƣ̃ phạt 

kịp thời ... Nhƣ v}̣y là kỹ lu}̣ t chƣa nghiêm . Chúng ta cần phải chú ý 

hơn nƣ̂a đến việc giáo dục ý thƣ́c tỗ chƣ́c , kỷ luật trong Đảng v| 

phải thƣ̣c hiện đúng chính sách khen thƣỡng và kỹ lu}̣t cũa Đảng và 

Nh| nƣớc. 

- Vƣ̀a qua, c{c ng|nh v| c{c địa phƣơng đều có nhƣ̂ng đơn vị sản 

xu}́t và chiến đ}́u là điển hình tốt . C}̀n phải rút kinh nghiệm và phỗ 

biến rộng râi nhƣ̂ng kinh nghiệm tốt cũa các điển hình }́y. 

Ở tỉnh Quảng Bình , có đồng b|o theo đạo Thiên chúa đã nói : 

“Sống theo Đảng , chết theo Chúa” . C}u nói }́y là tỗng kết một nh}̣n 

thƣ́c r}́t đúng t}m trạng cũa nhƣ̂ng đồng bào theo đạo có tinh th}̀n 

yêu nƣớc, họ theo Đảng nhƣng vẫn tin Chúa . Chúng ta cần phải biến 

c}u nói }́y thành kh}̃u hiệu để giáo dục và động viên đồng bào có 

đạo hăng hái tham gia sản xu}́t và chiến đ}́u. 

Nghe báo cáo cũa Tĩnh ũy Quảng Bình , th}́y vƣ̀a qua sỡ dî tĩnh 

Quảng Bình trong hoàn cảnh có khó khăn mà đâ đạt đƣợc nhƣ̂ng 

kết quả tốt về sản xu}́t và chiến đ ấu, chủ yếu l| do cấp ủy v| c{n 

bộ, đảng viên đâ biết đi sát d}n , mọi việc đều xuất ph{t từ lợi ích 

của nh}n d}n , dƣ̣a vào d}n và bàn bạc với d}n . C{c nơi kh{c cũng 
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có thể l|m tốt đƣợc nhƣ tỉnh Quảng Bình , nếu biết đi đú ng đƣờng 

lối qu}̀n chúng , biết giáo dục , động viên và tỗ chƣ́c qu}̀n chúng 

thƣ̣c hiện đúng các chũ trƣơng , chính s{ch của Đảng v| Nh| nƣớc . 

Vƣ̀a qua, c{n bộ, chiến sî và nh}n d}n tĩnh Quảng Bình có nhiều 

cố gắng và đâ đạt đ ƣợc những th|nh tích tốt về sản xuất v| chiến 

đ}́u; nhƣng nghe nói đâ có tƣ tƣỡng tƣ̣ mân, chủ quan. L|m tốt, đƣợc 

Đảng và Chính phũ khen , đƣợc các địa phƣơng khác học t}̣p kinh 

nghiệm thì lại càng phải cố gắng nhiều hơn , nếu tự mãn với những 

th|nh tích đạt đƣợc l| đã bắt đầu xuống dốc , cho nên c}̀n phải khắc 

phục tƣ tƣởng tự mãn, chủ quan... 

- Chúng ta phải chú ý ph{t triển Đảng v| Đo|n Thanh niên Lao 

động. Hiện nay có nhiều ngƣời xu}́t sắc t rong sản xu}́t, chiến đ}́u và 

phục vụ sản xuất , chiến đ}́u. Chúng ta cần phải đƣa những ngƣời ấy 

v|o Đảng , v|o Đo|n để tăng thêm sức chiến đấu của Đảng v| của 

Đoàn Thanh niên Lao động . C{c cấp ủy cần phải chú trọng hơn nữa 

đến công tác x}y dƣ̣ng đảng và c}̀n phải khắc phục tƣ tƣỡng phong 

kiến hẹp hòi, nhƣ̂ng nh}̣n thƣ́c không đúng về “liên quan” trong việc 

ph{t triển Đảng v| Đo|n Thanh niên Lao động . Ở những nơi có 

nhiều đảng viên già và đảng viên l}u năm nhƣ  tỉnh Nghệ An , nghe 

nói có những đảng viên gi| vì có tƣ tƣởng bảo thủ , gia trƣỡng , cho 

nên đâ cản trỡ bƣớc tiến bộ cũa nhƣ̂ng đảng viên mới , đảng viên trẽ. 

C}̀n phải giúp đơ̂ nhƣ̂ng đồng chí }́y phát huy ƣu điểm và sƣ̃a chƣ̂a 

bệnh bảo thũ, công th}̀n. 

- Về v}́n đề quốc tế : Đảng ta đâ và đang đem hết sƣ́c mình hoạt 

động cho mục đích đoàn kết quốc tê,́ đoàn kết Xô - Trung. 

Vƣ̀a qua , do đƣờng lối và thái độ đoàn kết , đ}́u tranh cũa 

Đảng ta đúng , cho nên đảng nào  cũng có cảm tình với Đảng ta , tỏ 

tình đo|n kết với Đảng ta v| nh}n d}n ta . Chúng ta phải thực 

hiện  đúng Nghị quyết Hội nghị l}̀n thƣ́ chín cũa Trung ƣơng . Sắp 

tới, Bộ Chính trị sê bàn kŷ một số v}́n đề quốc tế quan trọng , rồi 

b{o c{o với Trung ƣơng. Nhƣ̂ng v}́n đề chƣa đƣợc kết lu}̣n, chúng ta 
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c}̀n phải hết sƣ́c th}̣n trọng mọi lời nói và việc làm, nếu không sê ảnh 

hƣỡng không tốt. 

* 

*     * 

Qu}n và d}n ta r}́t anh hùng (c{c đảng anh em ta v| c{c nƣớc  

cũng nhận định nhƣ thế). 

Chúng ta đã gi|nh đƣợc những thắng lợi rất to lớn . Ta càng đánh 

c|ng mạnh . C{c nƣớc anh em giúp đỡ ta . Nh}n d}n thế giới , kể cả 

nh}n d}n Mŷ cûng đồng tình và ũng hộ cuộc đ}́u tranh chính nghîa 

của nh }n d}n ta . To|n Đảng , to|n qu}n , to|n d}n ta đo|n kết chặt 

chẽ, quyết t}m làm đúng nghị quyết cũa Trung ƣơng , không sợ gian 

khỗ, hy sinh thì nh}́t định chúng ta đánh thắng đƣợc giặc Mŷ x}m 

lƣợc, giải phóng đƣợc miền Nam , bảo vệ đƣợc miền Bắc , thống nh}́t 

đƣợc nƣớc nha.̀ 

Thay mặt Trung ƣơng , B{c nhờ c{c cô , c{c chú chuyển lời ch|o 

th}n ái cũa Trung ƣơng đến các cụ phụ lâo , c{c ch{u thiếu niên , nhi 

đồng, đến bộ đội v| đồng b|o c{c địa phƣơng. 

Cuộc chiến đ}́u chống Mŷ , cƣ́u nƣớc cũa nh}n d}n ta nh}́t định 

thắng! 

Tỗ quốc ta nh}́t định sê thống nh}́t , Nam - Bắc nh}́t định sê sum 

họp một nh|! 

Năm mới, chúc c{c đồng chí mạnh khỏe! 

 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, tr. 571-577. 
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PHỤ LỤC 11 

VÀI Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÔ THỊ* 

GƢ̃I KHU ŨY SÀI GÒN - GIA ĐỊNH 

Ng|y 1 th{ng 7 năm 1967 

 

Các anh thân mến, 

Tôi đâ xem báo cáo cũa anh Tƣ Ánh 1
 về công tác thành phố . Tôi 

r}́t vui mƣ̀ng trƣớc sƣ̣ trƣỡng thành cũa phong t r|o c{ch mạng S|i 

Gòn - Gia Định. 

Nh}n đ}y, tôi muốn góp với các anh một số ý kiến . Vì không có 

ho|n cảnh trực tiếp trao đổi để nắm đầy đủ mọi mặt tình hình của 

th|nh phố, cho nên tôi chĩ nói một số v}́n đề chung. 

I- VỊ TRÍ CỦA TH\NH THỊ 

TRONG CÁCH MẠNG MIỀN NAM 

Nói đến công t{c th|nh thị , trƣớc hết phải đặt nó trong toàn bộ 

cuộc đ}́u tranh và trong mối quan hệ giƣ̂a ba vùng chiến lƣợc mà 

chúng ta đã đề ra . Trong kháng chiến chống Pháp , chúng ta cûng 

chia ba vùng : vùng căn cứ , vùng du kích , vùng tạm bị chiếm v| đề 

ra phƣơng ch}m chiến thu}̣t cho mô̂i vùng . Ng|y nay , việc chia 

miền Nam thành ba vùng : rƣ̀ng núi , nông thôn đồng bằng , th|nh 

___________ 

* Tƣ̣a do Ban Biên soạn đặt . 

1. Tƣ́c đồng chí Tr}̀n Bạch Đằng, Quyền Bí thƣ Khu ũy Sài Gòn - Gia Định. 
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thị cũng nhƣ việc vận dụng phƣ ơng ch}m kết hợp đ}́u tranh qu}n 

sƣ̣ với đ}́u tranh chính trị ỡ mô̂i vùng đều đƣợc xem xét trên 

quan điểm chiến lƣợc . V}́n đề này không chĩ căn cƣ́ vào lƣ̣c 

lƣợng  so sánh giƣ̂a ta và địch ỡ tƣ̀ng vùng , m| còn xuất ph{t từ 

mục ti êu cách mạng , động lƣ̣c cách mạng và phƣơng pháp tiến 

h|nh c{ch mạng . 

Thời đại ngày nay là thời đại cách mạng vô sản , tƣ̀ sau Chiến 

tranh thế giới l}̀n thƣ́ hai đến nay là thời kỳ cao trào , thời kỳ ba dòng 

th{c c{ch mạng ở thế tiến công đang đánh lùi tƣ̀ng bƣớc , đánh đỗ 

tƣ̀ng bộ ph}̣n , nhằm tiến tới đánh đỗ hoàn toàn chũ nghîa đế quốc , 

thƣ̣c hiện bƣớc quá độ tƣ̀ chũ nghîa tƣ bản lên chũ nghîa xâ hội trên 

phạm vi thế giới. 

Cuộc cách mạng d}n tộc d}n chũ ỡ miền Nam nƣớc ta nằm trong 

quỹ đạo c{ch mạng vô sản . Đế quốc Mŷ đâ nhảy vào x}m lƣợc miền 

Nam, không chĩ nhằm đè bẹp cuộc đ}́u tranh giải phóng d}n tộc cũa 

to|n d}n ta m| còn hòng ngăn chặn cuộc c{ch mạng đó tiến l ên chũ 

nghĩa xã hội. Để giành độc l}̣p th}̣t sƣ̣ thì cách mạng d}n tộc d}n chũ 

phải phát triển theo con đƣờng không tƣ bản chũ nghîa . Nó phải giải 

quyết m}u thuẫn giƣ̂a độc l}̣p d}n tộc với chũ nghîa đế quốc , đồng 

thời phải giải quyết m}u thuẫn giƣ̂a hai con đƣờng xâ hội chũ nghîa 

v| tƣ bản chủ nghĩa, tƣ́c là m}u thuẫn giƣ̂a một bên là cuộc đ}́u tranh 

đòi giải phóng lao động để tiến lên chũ nghîa xâ hội cũa qu}̀n chúng 

công nông với một bên khác là }m mƣu và hành đ ộng cũa bọn đế 

quốc, bọn tay sai cũng nhƣ của giai cấp tƣ sản kìm hãm miền Nam 

nƣớc ta trong quŷ đạo chũ nghîa tƣ bản . Cuộc cách mạng ỡ miền 

Nam gắn liền với cuộc đ}́u tranh giƣ̂a hai hệ thống thế giới , xã hội 

chủ nghĩa v| tƣ bản chũ nghîa. 

Muốn cách mạng d}n tộc d}n chũ phát triển theo hƣớng xâ 

hội chủ nghĩa thì nhất thiết phải x{c lập vững v|ng sự lãnh đạo 

của giai cấp công nh}n v| lấy hai giai cấp công nhân và nông dân 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1194 

 

làm lực lƣợng chủ lực của c{ch mạng . Do đó , chúng ta không chỉ x}y 

dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng ỡ nông thôn , m| chú trọng x}y dựng thực lực c{ch 

mạng v| đẩy mạnh đấu tranh c{ch mạng cả ở nông thôn v| th|nh thị, 

chƣ́ không làm theo cách “l}́y nông thôn bao v}y thà nh thị” . C{ch 

mạng Th{ng T{m chứng minh rằng nhờ x}y dựng lực lƣợng cả ở 

nông thôn và thành thị nên đâ kịp thời tiến hành tỗng khỡi nghîa 

nhanh chóng và thắng lợi triệt để. 

Trong cuộc đ}́u tranh giai c}́p quyết liệt hiện nay  trên thế giới , 

b}́t cƣ́ một cuộc cách mạng nào có tính ch}́t qu}̀n chúng , nhằm mục 

đích cơ bản là giải phóng d}n tộc và giải phóng xâ hội thì nó phải 

tiến hành bằng bạo lƣ̣c cách mạng và trải qua đ}́u tranh l}u dài , 

gian khỗ . Bạo lƣ̣c cách mạng không phải chĩ là đ}́u tranh vû trang . 

Bạo lực có thể l| sự vùng dậy của quần chúng , l| đấu tranh chính 

trị, hoặc đ}́u tranh chính trị và vû trang kết hợp nhằm l}̣t đỗ ách 

thống trị cũa địch , thiết l}̣p c hính quyền của nh}n d}n . Phải đƣ́ng 

trên quan điểm cách mạng để hiểu bạo lƣ̣c qu}̀n chúng , v| có hiểu 

bạo lực c{ch mạng với nội dung l| sự vùng dậy của quần chúng 

bằng phƣơng pháp đ}́u tranh vƣ̀a chính trị vƣ̀a qu}n sƣ̣ thì mới 

th}́y rô thế tiến công cũa cách mạng . Nếu quan niệm bạo lƣ̣c chĩ là 

đ}́u tranh vû trang và chĩ đơn thu}̀n căn cƣ́ vào so sánh lƣ̣c lƣợng 

qu}n sƣ̣ giƣ̂a đôi bên thì sê phạm sai l}̀m lớn , đánh giá th}́p lƣ̣c 

lƣợng và khả năng cách mạ ng cũa qu}̀n chúng . Do đó , sẽ có th{i độ 

do dƣ̣, rụt rè , không dám phát động qu}̀n chúng khỡi nghîa , v| một 

khi qu}̀n chúng đâ nỗi d}̣y thì không dám tiếp tục tiến công để đ}̃y 

c{ch mạng tiến lên ; hoặc là khi đâ phát động đ}́u  tranh vû trang thì 

sẽ không tr{nh khỏi sa v|o thế co thủ , phòng ngự . Đấu tranh qu}n 

sƣ̣ để tiêu diệt một bộ ph}̣n quan trọng sinh lƣ̣c , l|m tan rã về cơ 

bản qu}n đội địch là điều quyết định đè bẹp ý chí x}m lƣợc cũa 

chúng. Mặt kh{c, đ}́u tranh chính trị cûng có ý nghîa quyết định , 

góp phần đập tan lực lƣợng phản động v| bộ m{y nguỵ quyền , 

gi|nh thắng lợi cho c{ch mạng . 
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Ở miền Nam , chính trong lúc địch thi h|nh chính s{ch ph{t xít 

hết sƣ́c dâ m an, thì chúng ta nhận định rằng địch đã thất bại cơ bản 

về chính trị và dù chúng có tàn bạo đến mƣ́c nào , c{ch mạng cũng 

có thể bùng nổ , miê̂n là nhƣ̂ng ngƣời lânh đạo đánh giá đúng tình 

hình, tin tƣỡng vào qu}̀n chúng  v| biết điều khiển cuộc đấu tranh 

c{ch mạng hợp với quy luật của nó . Nói về khả năng bùng nổ của 

c{ch mạng , Lênin cho rằng trong toàn bộ d}y chuyền cũa chũ nghîa 

đế quốc, nơi nào địch yếu thì ỡ đó cách mạng có thể nỗ ra ; v| khi đã 

ph{t khởi thì c{ch mạng tự nó dấy lên một sức mạnh rất lớn , đũ sƣ́c 

đƣơng đ}̀u với và đánh bại đƣợc bạo lƣ̣c cũa qu}n thù . Lu}̣n điểm 

đó cũa Lênin có giá trị đối với t}́t cả các cuộc cách mạng , v| chúng 

ta đâ  v}̣n dụng nó để tiến hành khỡi nghîa tƣ̀ng ph}̀n ỡ nông thôn 

miền Nam. 

Ở c{c nƣớc tƣ bản chủ nghĩa ph{t triển , th|nh thị chi phối v| 

khống chế nông thôn . Th|nh thị l| nơi tập trung công nh}n , lƣ̣c 

lƣợng cách mạng tiên tiến nh}́ t, đóng vai trò chũ yếu trong cuộc đ}́u 

tranh chống giai c}́p tƣ sản . Vì vậy, c{c cuộc c{ch mạng của giai cấp 

vô sản l}̣t đỗ ách thống trị cũa giai c}́p tƣ sản chũ yếu phải nỗ ra ỡ 

th|nh thị. Ở miền Nam nƣớc ta tình hình có kh{ c. Vùng nông thôn 

bao la với nền kinh tế tƣ̣ nhiên không hoàn toàn phụ thuộc vào thành 

thị. Đời sống của nh}n d}n , m| đại bộ phận l| nông d}n lao động , 

chủ yếu gắn liền với nền kinh tế nông nghiệp . Hơn nƣ̂a , trải qua 9 

năm kháng chiến chống Pháp , một bộ ph}̣n quan trọng nông d}n 

miền Nam đâ làm chũ nông thôn, l|m chủ ruộng đất, l|m chủ một bộ 

ph}̣n nền kinh tế có tính ch}́t d}n chũ nh}n d}n . Vì thế, tuy lúc đ}̀u 

địch nắm đƣợc thành thị , chúng vẫn không k hống chế đƣợc nông 

thôn một cách dê̂ dàng ; ngƣợc lại, nông thôn là kh}u yếu nh}́t trong 

hệ thống nguỵ quyền, v| l| nơi địch có nhiều sơ hở. 

Sau m}́y năm đánh phá ác liệt , địch vẫn không cai trị đƣợc 

to|n bộ v| không kiểm so{t đ ƣợc chặt chẽ nông thôn . Qu}̀n chúng 
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đông đảo ỡ đ}y ngày càng th}́y rô chĩ có vùng lên chiến đ}́u một m}́t 

một còn với qu}n thù thì mới sống nỗi , mới giƣ̂ đƣợc nhƣ̂ng quyền 

lợi cơ bản trƣớc đ}y cách mạng đâ đem lại cho họ . Vì vậy, c{c cuộc 

khỡi nghîa tƣ̀ng ph}̀n có khả năng nỗ ra và th}̣t sƣ̣ đâ nỗ ra trƣớc hết 

ở nông thôn. Bằng lƣ̣c lƣợng chính trị, kết hợp với lƣ̣c lƣợng vû trang 

v| nửa vũ trang của mình, trong đó lƣ̣c lƣợng chính trị là chính, qu}̀n 

chúng ở nông thôn đã nổi dậy gi|nh chính quyền trên một phạm vi 

kh{ rộng. Tƣ̀ các cuộc nỗi d}̣y đó , trên cơ sỡ giƣ̂ vƣ̂ng thế tiến công , 

chiến tranh cách mạng ngày càng mỡ rộng và tăng cƣờng , l}̀n lƣợt 

l|m thất bại c{c h| nh động qu}n sƣ̣ và chính trị cũa địch , thúc đẩy 

phong trào đ}́u tranh ỡ thành thị phát triển, l|m cho nội bộ địch c|ng 

m}u thuẫn , lục đục , mỡ đ}̀u thời kỳ khũng hoảng triền miên cũa 

nguỵ qu}n, nguỵ quyền. Tƣ̀ khi Ngô Đình Diệm bị phế truất đến nay, 

cuộc đ}́u tranh ỡ các thành thị lớn đƣợc duy trì và phát triển , có lúc 

đâ diê̂n ra quyết liệt , đ}̃y địch vào tình thế rối loạn hoặc g}̀n nhƣ tê 

liệt, khiến cho thế chiến lƣợc cũa địch bị đảo lộn , hoạt động qu}n sƣ̣ 

liên tiếp th}́t bại và lƣ̣c lƣợng cũa chúng bị suy yếu nghiêm trọng . 

Qu{ trình ph{t triển nói trên chứng tỏ mối quan hệ qua lại giữa nông 

thôn và thành thị , trong đó thành thị cûng giƣ̂ một vị trí quan trọng . 

Qu{ trình đó đồng thời chỉ ra khả năng kết hợp ng|y c|ng chặt chẽ 

cuộc tiến công ỡ cả hai vùng , v| trong một giai đoạn nhất định , cuộc 

chiến tranh cách mạng vƣ̀a qu}n sƣ̣ vƣ̀a chính trị cũa ta sê phát triển 

đến tổng công kích , tỗng khỡi nghîa , nhằm đánh bại về cơ bản lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ̣ , chính trị của địch ở tất cả c{c vùng do chúng kiểm 

so{t m| hƣớng chính l| th|nh thị , gi|nh trọn vẹn chính quyền về tay 

nh}n d}n. 

Đối với cuộc chiến tranh thực d}n  mới cũa Mŷ , thành thị là căn 

cƣ́, là hậu phƣơng quan trọng . Hơn nƣ̂a , dù liều lĩnh v| trắng trợn , 

đế quốc Mỹ cũng không thể không dựa v|o nguỵ quyền . Vì vậy , 

th|nh thị còn l| hang ổ , l| đầu não của nguỵ qu}n , nguỵ quyề n. 
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Đứng về qu}n sự m| xét , không đánh vào căn cƣ́ , v|o hậu phƣơng , 

v|o đầu não của địch thì không thể gi|nh đƣợc thắng lợi cuối cùng . 

Trong quá trình chiến tranh cƣ́u nƣớc ỡ miền Nam , nếu ỡ giai đoạn 

đ}̀u đ}́u tranh chính trị v| qu}n sự ở nông thôn đã có t{c dụng quyết 

định giành thắng lợi tƣ̀ng bƣớc và làm thay đỗi lƣ̣c lƣợng so sánh 

ng|y c|ng có lợi cho c{ch mạng thì ở giai đoạn cuối , nhƣ̂ng đòn tiến 

công mânh liệt về qu}n sƣ̣ và chính trị  ở th|nh thị , đánh vào một 

trong nhƣ̂ng chô̂ dƣ̣a cơ bản cũa địch , cũng l| những đòn quyết định 

đánh bại hoàn toàn chính sách x}m lƣợc cũa đế quốc Mŷ . Tóm lại , 

trên cơ sỡ ph}n tích mối quan hệ giƣ̂a nông thôn và thành thị , chúng 

ta c}̀n phải nh}̣n rô vị trí chiến lƣợc cũa thành thị ; tƣ̀ đó , x{c định 

to|n bộ công t{c th|nh thị trong thời gian tới l| gấp rút v| tích cực 

x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng , đ}̃y mạnh đ}́u tranh , chu}̃n bị điều kiện để tiến 

đến tổng công kích, tỗng khỡi nghîa. 

II- LƢ̣C LƢỢNG CÁCH MẠNG Ỡ THÀNH THI ̣ 

Khi nói về lƣ̣c lƣợng cách mạng , c{c đồng chí đã chú ý ph}n tích 

vị trí của c{c giai cấp , khuynh hƣớng cũa các đảng phái , c{c tôn gi{o 

ở S|i Gòn - Gia Định. Nhƣ thế là đúng. 

Để x}y dƣ̣ng đội qu}n chính trị cũa qu}̀n chúng ỡ thành thị , 

trƣớc hết chúng ta phải t}̣p hợp cho đƣợc lƣ̣c lƣợng công nh}n và 

c{c tầng lớp lao động kh{c . Về năng lƣ̣c cách mạng cũa công nh}n 

v| lao động ng hèo ở th|nh thị , tôi hoàn toàn đồng ý với nh}̣n định 

của c{c đồng chí . Tôi nói thêm về v}́n đề liên minh công nông. 

Chúng ta đều biết liên minh công nông l| cơ sở của mặt trận d}n 

tộc thống nh}́t , l| nh}n tố thắng lợi của c{ch  mạng d}n tộc d}n 

chủ. Nhƣ đâ nói ỡ trên , do phƣơng pháp cách mạng cũa ta , sƣ̣ chĩ 

đạo thống nh}́t hai vùng thành thị và nông thôn là r}́t c}̀n thiết . 

Liên minh công nông phải thể hiện bằng sƣ̣ phối hợp hành động 

hô̂ trợ lẫn nhau về  mọi mặt giữa phong tr|o c{ch mạng th|nh thị 
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v| nông thôn . Trong các cuộc đ}́u tranh chính trị ỡ thành thị , nh}́t 

l| những cuộc quy mô lớn v| kéo d|i , sƣ̣ phối hợp , hô̂ trợ đó c}̀n 

đƣợc t}̣p dƣợt nhằm chu}̃n bị cho nhƣ̂ng cuộc  khỡi nghîa khi có 

thời cơ . 

Song, chúng ta không chỉ đơn thuần xem xét khả năng c{ch mạng 

của c{c tầng lớp xã hội xuất ph{t từ vị trí giai cấp , m| còn phải nhận 

định thái độ chính trị cũa họ đối với cuộc chiến tranh x}m lƣợ c cũa 

đế quốc Mỹ , một cuộc chiến tranh hết sƣ́c tàn bạo và ác liệt đang đe 

doạ sự sống còn của to|n d}n tộc , chi phối cuộc sống v}̣t ch}́t và tinh 

th}̀n cũa mọi ngƣời Việt Nam . Trên quan điểm }́y , chúng ta nhìn 

nh}̣n rằng trong c{c tầng lớp lao động, thanh niên v| phụ nữ phải chịu 

nhƣ̂ng h}̣u quả cũa chiến tranh nặng nề hơn ai hết . Vì vậy , thanh 

niên và phụ nƣ̂ có vai trò r}́t to lớn trong cách mạng. 

Thanh niên, nh}́t là thanh niên các t}̀ng lớp lao động , chẵng 

nhƣ̂ng bị áp bƣ́c , bóc lột t|n nhẫn m| tính mạng còn bị đe dọa 

nghiêm trọng do bị địch săn đuỗi để bắt làm bia đơ̂ đạn cho chúng . 

Trƣ̀ một số ít bị đ}̀u độc , bị lƣu manh ho{ , truỵ lạc ho{ , số đông 

thanh niên căm thù s}u s ắc bọn x}m lƣợc Mỹ v| tay sai , l| lực lƣợng 

hăng hái , có quyết t}m đấu tranh chống bọn cƣớp nƣớc v| b{n 

nƣớc. 

Để đ}̃y mạnh đ}́u tranh chính trị và qu}n sƣ̣ trong và chung 

quanh thành thị, phải thu hút đông đảo thanh niên tham gia  c{c đội 

qu}n chính trị và lƣ̣c lƣợng vû trang, kể cả tƣ̣ vệ, du kích, c{c đội biệt 

động hoạt động bí m}̣t trong thành phố . Thanh niên là lƣ̣c lƣợng 

quan trọng có khả năng làm nòng cốt cho hai mûi đ}́u tranh }́y . Hơn 

nƣ̂a, đặt đúng vị trí công t{c thanh niên, coi trọng việc nắm lƣ̣c lƣợng 

thanh niên còn là để phá tan nguồn dƣ̣ trƣ̂ cũa địch , chu}̃n bị điều 

kiện để làm tốt công tác binh v}̣n. 

Một nét độc đáo cũa cách mạng miền Nam là đâ sản sinh ra 

“đội qu}n tóc d|i” , một lƣ̣c lƣợng cách mạng mạnh mê và hùng 
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h}̣u chƣ́ng minh khả năng cách mạng vô cùng to lớn cũa phụ nƣ̂ 

nƣớc ta . Đó là kết quả cũa đƣờng lối và phƣơng pháp cách mạng 

đúng đắn do Đảng ta đề ra ; đồng thời là kết tinh  truyền thống b}́t 

khu}́t cũa d}n tộc Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam. 

Ở c{c th|nh thị miền Nam , đời sống cũa phụ nƣ̂ , nh}́t là phụ nƣ̂ 

lao động, hết sƣ́c điêu đƣ́ng và đau khỗ , vì gi{ sinh hoạt đắt đỏ , bị 

đuỗi nhà, đuỗi chợ, chồng con lại bị th}́t nghiệp, khủng bố, tù đ|y, bị 

lùng r{p , bắt lính. Trƣớc cảnh nƣớc m}́t , nh| tan, chị em c|ng quyết 

t}m cách mạng. Cũng nhƣ ở nông thôn, phụ nữ th|nh thị có thể đóng 

vai trò quan trọng trong đ}́u tranh chí nh trị và công tác binh v}̣n . 

Chúng ta cần x}y dựng m ột số cơ sỡ phụ nƣ̂ trung kiên , sƣ̃ dụng 

nhƣ̂ng cơ sỡ này đ ể tuyên truyền , v}̣n động, t}̣p hợp chị em ỡ các 

chợ. C{c xóm lao động thành đội qu}n chính trị. 

Hiện nay, nhìn chung, phong trào phụ nƣ̂ thành thị chƣa mạnh . 

Tình hình n|y có th ể do nhiều nguyên nh}n , trong đó chúng ta có 

khuyết điểm là chƣa đặt đúng t}̀m quan trọng công tác v}̣n động phụ 

nƣ.̂ Khuyết điểm trên c}̀n sớm đƣợc khắc phục. 

Chúng ta đã  đề ra phƣơng ch}m đ{nh địch bằng ba mũi gi{p 

công và kh}̃u hiệu “Công , nông , binh liên hiệp” . Kh}̃u hiệu này là 

kết qu ả tỗng kết kinh nghiệm cũa cách mạng thế giới cûng nhƣ 

của c{ch mạng Việt Nam . Trong Cách mạng Tháng Mƣời Nga, một 

bộ ph}̣n đáng k ể binh lính cũa Nga hoàng đâ đƣ́ng về phía cách 

mạng , cùng với công nông khởi nghĩa gi|nh chính quyền . Sƣ̣ liên 

hiệp giƣ̂a công nh}n , nông d}n và binh lính là m ột trong nhƣ̂ng 

nh}n tố b ảo đảm thắng lợi cho cá ch mạng . Trong quá trình đ}́u 

tranh cũa nh}n d}n ta chống đế quốc Mŷ và tay sai , sƣ̣ liên hiệp 

giƣ̂a binh lính địch với công nh}n và nông d}n đâ xu}́t hiện trên 

một phạm vi nh}́t định . Ở giai đoạn cuối của cu ộc chiến tranh 

cƣ́u nƣớc , để tiến hành tỗng công kích , tỗng khỡi nghîa , chúng ta 

nh}́t thiết ph ải và có th ể thƣ̣c hiện kh}̃u hiệu “Công , nông, binh 
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liên hiệp” với mƣ́c đ ộ v| quy mô lớn hơn . Vì vậy, chúng ta phải đặt 

công tác binh v}̣n gắn liền với công tá c v}̣n đ ộng công nh}n , nông 

d}n, v}̣n động thanh niên, phụ nữ; phải coi binh v}̣n là m ột mặt tr}̣n 

quan trọng trong công tác thành thị , c}̀n đƣợc sƣ̣ chĩ đạo trƣ̣c tiếp , 

chặt chê cũa Đảng. 

Học sinh , sinh viên , c{c nh| khoa học , nhƣ̂ng n gƣời làm văn 

học, nghệ thu}̣t , nói chung l| giới trí thức , có địa vị xã h ội quan 

trọng trong c{c tầng lớp nh}n d}n th|nh thị , có ảnh hƣỡng đáng k ể 

đối với nguỵ qu}n , nguỵ quyền . Tuy ít nhiều có dính với các giai 

c}́p bên trên, nhƣng quyền lợi cũa trí thƣ́c về cơ b ản m}u thuẫn với 

chính s{ch nô dịch của giặc Mỹ , với chế đ ộ độc tài cũa t}̣p đoàn 

thống trị tay sai . Trƣớc sƣ̣ x}m lƣợc tàn bạo và trắng trợn cũa đế 

quốc Mŷ , tinh th}̀n d}n t ộc cũa trí  thƣ́c đƣợc thƣ́c tĩnh . Khi chiến 

tranh trỡ nên quyết liệt và sƣ̣ m}́t còn cũa d}n t ộc đƣợc đặt ra thì 

trong các t}̀ng lớp trí thƣ́c có th ể có một bộ ph}̣n, trƣớc hết là trong 

học sinh, sinh viên, cùng với công nông xông ra chiến đ ấu quyết liệt 

với qu}n thù . Vì vậy , chúng ta cần chú trọng đúng mức công t{c 

v}̣n đ ộng trí thƣ́c , trƣớc hết là nắm cho đƣợc học sinh , sinh viên, 

đồng thời lôi cuốn đông đ ảo các t}̀ng lớp trí thƣ́c khác , hình th|nh 

mặt trận công, nông, trí thức bằng nhiều hình thƣ́c tỗ chƣ́c và phƣơng 

thƣ́c hoạt đ ộng thích hợp , nhằm đ}̃y mạnh đ}́u tranh vì hoà bình , 

độc l}̣p , d}n chũ . Mặt tr}̣n này cûng có tác dụng quyết định làm 

thay đỗi lƣ̣c lƣợng so sánh ỡ thành  thị. Khi công nh}n, lao động lôi 

cuốn đƣợc các t}̀ng lớp trí thƣ́c thì phong trào đ}́u tranh sê có quy 

mô rộng lớn, sƣ́c mạnh lớn hơn và cùng với các lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh 

kh{c có kh ả năng làm cho b ộ m{y cai trị của địch bị lung lay và 

nhanh chóng đi đến tan râ .  

Khi x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cách mạng , c{c đ ồng chí đâ đặt v}́n đề 

th}m nh}̣p các tỗ chƣ́c nghiệp đoàn do địch l}̣p ra , để nắm cho đƣợc 

qu}̀n chúng bên dƣới đ ồng thời ph}n hoá bọn c}̀m đ}̀u . Việc này  

c}̀n làm tích cƣ̣c và khôn khéo hơn nƣ̂a . Đối với c{c tổ ch ức tôn 
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giáo, cũng phải làm nhƣ thế, đặc biệt phải nắm cho đƣợc qu}̀n chúng 

tín đồ ph}̣t giáo.  

Đi đôi với cũng cố , mỡ r ộng Mặt tr}̣n d}n t ộc giải phóng , c{c 

đồng chí đa ̂bí mật đƣa ngƣời của ta v|o c{c tổ chức chính trị, c{c phe 

c{nh trong tôn gi{o ít nhiều đối lập với tập đo|n thống trị đ ể tạo ra 

nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng cánh tả trong các tỗ chƣ́c }́y. Việc hình thành nhƣ̂ng 

hình thức mặt trận nhƣ thế là c}̀n thiết . Về tỗ chƣ́c , nhƣ̂ng kiểu mặt 

tr}̣n này có khi thành hình , có khi chƣa th|nh hình ; nhƣng về hành 

động, thì ta cần thiết v| có thể liên minh với các cánh tả nói trên trong 

nhƣ̂ng việc làm nh}́t định , trong tƣ̀ng thời gian nh}́t định , nhằm đạt 

tới một số yêu c}̀u cụ thể. 

Tóm lại , ở phần n|y , tôi không nói lại nh}̣n định về các giai c}́p 

trong xâ h ội, m| chỉ nhấn mạnh thêm vai trò của thanh niên , phụ 

nƣ̂, trí thức , binh sî trong hàng  ngũ địch , vì việc vận đ ộng các giới 

n|y có tầm quan trọng rất lớn trong qu{ trình x}y dựng thực lực 

c{ch mạng trong đấu tranh vì ho| bình , độc l}̣p , d}n chũ ỡ thành 

thị. Nếu không thì chúng ta sê không phát huy đ}̀y đũ nă ng lƣ̣c 

c{ch mạng của họ . 

III- VỀ KH]̃U HIỆU VÀ TỖ CHƢ́C Đ]́U TRANH 

Cuộc chiến tranh cƣ́u nƣớc cũa nh}n d}n ta ỡ miền Nam đang 

ph{t triển rất cao . Thắng lợi to lớn , dồn d}̣p cũa qu}n và d}n ta , 

th}́t bại nặng nề và tình thế nguy k hốn cũa Mŷ - nguỵ đang t{c 

động một cách toàn diện , s}u sắc đến tình hình chính trị , kinh tế , 

xã hội ở c{c th|nh thị . Muốn chĩ đạo chặt chê phong trào cách 

mạng ở th|nh thị , trƣớc hết phải nắm sát tình hình địch , ta, đ{nh 

gi{ đúng }m mƣu , h|nh động của địch v| những chuyển biến 

trong hàng ngû chúng ; đồng thời phải hiểu th}́u nguyện vọng , 

tình cảm của quần chúng ; tƣ̀ đó kịp thời đề ra nhƣ̂ng kh}̃u hiệu 

tuyên truyền , nhƣ̂ng kh}̃u hiệu hành động sắc bén , linh hoạt , có 

khả năng động viên t}̣p hợp và đƣa qu}̀n chúng vào cuộc đ}́u tranh . 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1202 

 

L|m đƣợc nhƣ thế l| chúng ta đã tìm ra vũ khí để chiến đấu với 

qu}n thù . Nếu chĩ lặp đi lặp lại nhƣ̂ng nội dung tuyên truyền 

chung chung, thì chúng ta sẽ không ph{t động đƣợc quần chúng 

vùng dậy . 

Mục tiêu của c{ch mạng l| đ{nh bại chiến tranh x}m lƣợc của đế 

quốc Mŷ, l}̣t đỗ ách thống trị cũa bọn Việt gian, gi|nh chính quyền về 

tay nh}n d}n . Trong giai đoạn n|y, c}̀n tuyên truyền s}u r ộng kh}̃u 

hiệu “chính quyền về tay nh}n d}n”. Không làm nhƣ v}̣y là chúng ta 

không th}́y hết nguyện vọng s}u xa cũa qu}̀n chúng , không th}́y hết 

khả năng thắng lợi cũa cách mạng miền Nam , mặc dù chiến tra nh 

đang diê̂n ra quyết liệt . Tuy nhiên, hiện nay kh}̃u hiệu “chính quyền 

về tay nh}n d}n” còn là một kh}̃u hiệu tuyên truyền, chƣ́ chƣa phải là 

kh}̃u hiệu hành động. 

Để động viên, t}̣p hợp, đƣa qu}̀n chúng ra đ}́u tranh và qua đó 

ph{t tr iển đội ngû cách mạng , không thể chỉ nêu khẩu hiệu tuyên 

truyền mà còn ph ải đƣa ra nhƣ̂ng kh}̃u hiệu hành đ ộng, thí dụ nhƣ 

c{c khẩu hiệu: tƣ̣ do, cơm áo, ho| bình, ruộng đ}́t vƣ̀a sát với yêu c}̀u 

cơ bản cũa qu}̀n chúng , lại vừa th ích hợp khi cần vận đ ộng qu}̀n 

chúng khởi nghĩa gi|nh chính quyền. Cố nhiên, trong đ}́u tranh hằng 

ng|y thì ph ải nhằm vào các quyền d}n sinh , d}n chũ cụ th ể, chẵng 

hạn nhƣ: chống khũng bố , đàn áp, chống cƣớp đ}́t , đuỗi nhà, chống 

ph{ gi{ đồng bạc, v.v.. 

Không nên quan niệm một cách máy móc rằng kh}̃u hiệu kinh tế 

l| cải lƣơng, kh}̃u hiệu chính trị mới là cách mạng . Có thể có những 

kh}̃u hiệu chính trị mà có tính c ải lƣơng; có những khẩu hiệu kinh tế 

m| mang tính c{ch mạng. Một kh}̃u hiệu nào đó mang tính cải lƣơng 

hay cách mạng là tuỳ ỡ mục đích mà ngƣời sƣ̃ dụng nó nhằm vào , ở 

bối cảnh và thời điểm mà nó đƣợc đƣa ra. 

Kh}̃u hiệu đòi cơm áo là nhằm vào quyền lợ i bƣ́c thiết nh}́t 

của quần chúng , nhƣng cûng có ý nghîa r}́t lớn đ ể động viên qu}̀n 

chúng đứng lên gi|nh chính quyền . Chúng ta đều biết khẩu hiệu 
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m| Đảng Bônsêvích đề ra để động viên công, nông, binh ỡ nƣớc Nga 

đƣ́ng lên giành chính quyền là: hoà bình, bánh mì, ruộng đất. Trong ba 

kh}̃u hiệu đó , hai kh}̃u hiệu có n ội dung kinh tế . Tuy v}̣y , hai kh}̃u 

hiệu đó không mang tính c ải lƣơng vì nó nhằm đ ộng viên đông đảo 

qu}̀n chúng đ}́u tranh cho quyền lợi thiết th} n trƣớc mắt cũa họ , 

đồng thời cûng nhằm cái đích cuối cùng là đánh đỗ Nga hoàng, gi|nh 

chính quyền về tay nh}n d}n. 

Trong thời kỳ chu}̃n bị Tỗng khỡi nghîa Tháng Tám ỡ nƣớc ta , 

kh}̃u hiệu tuyên truyền t}̣p trung lúc b}́y giờ  l| đ{nh đổ ph{t xít 

Nh}̣t, Ph{p, gi|nh lấy chính quyền . Giƣ̂a lúc đó , ở Bắc Bộ v| bắc 

Trung Bộ xảy ra nạn đói khũng khiếp . Đảng đề ra kh}̃u hiệu : “Phá 

kho thóc để cƣ́u đói”. Kh}̃u hiệu hành động này phù hợp với yêu c}̀u 

bƣć thiết cũa đông đảo qu}̀n chúng , đƣợc qu}̀n chúng nhiệt liệt ũng 

hộ và tích cƣ̣c thƣ̣c hiện . Đồng thời , Đảng cûng coi đó là kh}̃u hiệu 

trung t}m để phát động qu}̀n chúng , đƣa hàng triệu ngƣời ra đ}́u 

tranh, t}̣p dƣợt để tiến tới tỗng khỡi nghîa. 

Sau Cách mạng Tháng Tám , để chu}̃n bị kháng chiến chống thƣ̣c 

d}n Pháp , B{c Hồ nêu khẩu hiệu “Chống giặc đói , chống giặc dốt , 

chống giặc ngoại x}m” . Kh}̃u hiệu đó mang nội dung cách mạng s}u 

sắc, hợp với quyền lợi thiết th}n cũa qu}̀n chúng lao động mới đƣ́ng 

lên làm chũ nƣớc nhà, đồng thời cûng phù hợp với lợi ích tối cao cũa 

Tỗ quốc, với v}̣n mệnh thiêng liêng cũa d}n tộc ta. 

Trong việc hoàn thành cách mạng d}n tộc d}n chũ ỡ miề n Nam, 

kh}̃u hiệu “độc l}̣p d}n tộc” không chĩ có nghîa là đánh bại qu}n x}m 

lƣợc Mŷ mà còn phải đánh đỗ chính quyền tay sai , một công cụ x}m 

lƣợc mà Mŷ khoác cho cái chiêu bài độc l}̣p giả hiệu. 

Kh}̃u hiệu “d}n chũ” chũ yếu là đòi ruộng đ}́t cho d}n cày ; 

mặt khác , còn l| x}y dựng một nền kinh tế d}n tộc d}n chủ . Ở 

th|nh thị , kh}̃u hiệu “d}n chũ” có nghîa là đòi các quyền d}n 

sinh, d}n chũ cho các t}̀ng lớp lao động . Đối với ngƣời lao động ơ ̃ 

th|nh thị , đòi các quyền d}n sinh , d}n chũ cûng quan trọng nhƣ  
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đòi ruộng đ}́t cho d}n cày . Đó là một kh}̃u hiệu cách mạng nhằm 

thƣ̣c hiện quyền d}n chũ th}̣t sƣ̣ cũa công nh}n và lao động thành 

thị, trong khi chúng ta vẫn chũ trƣơng thƣ̣c hi ện một chính quyền 

liên hiệp, d}n tộc, d}n chũ rộng râi ỡ bên trên. 

Hiện nay, ở c{c th|nh thị miền Nam , tƣ̣ do, d}n chũ, d}n sinh là 

nhƣ̂ng yêu c}̀u bƣ́c thiết cũa qu}̀n chúng , đồng thời cûng là nhƣ̂ng 

v}́n đề r}́t cơ bản cũa cách m ạng. Chính Lênin đã từng nói , nếu 

không có các quyền tƣ̣ do , d}n chũ do Cách mạng tháng Hai đƣa lại 

thì không có phong tr|o đấu tranh s}u rộng của quần chúng trong 

C{ch mạng xã hội chủ nghĩa th{ng Mƣời . Nhƣ̂ng quyền tƣ̣ do , d}n 

chủ gi|nh đƣợc trong thời gian nhất định , dù chỉ mƣời ng|y hay v|i 

th{ng, cũng rất cần thiết cho c{ch mạng .Vì trong cao tr|o c{ch mạng , 

một ngày có khi bằng m}́y năm , gi{c ngộ chính trị v| sức s{ng tạo 

của quần chúng có nhƣ̂ng bƣớc nhảy vọt không thể lƣờng hết đƣợc. 

Nói tóm lại , hiện nay chúng ta c}̀n nhằm vào các v}́n đề bƣ́c xúc 

nh}́t về d}n sinh , d}n chũ mà đề ra kh}̃u hiệu hành động thích hợp , 

có sức lôi cuốn , động viên đông đảo qu}̀n chúng  đ}́u tranh ; thông 

qua đó , n}ng cao giác ngộ chính trị cho qu}̀n chúng , tranh thũ x}y 

dƣ̣ng và phát triển thƣ̣c lƣ̣c cách mạng , đồng thời t}̣p dƣợt và chu}̃n 

bị tiến tới tổng khởi nghĩa. 

Trƣớc mắt chúng ta là một thời gian quá độ , có quan hệ nhiều 

đến kết cục của c{ch mạng miền Nam . Nếu chúng ta chĩ đạo sắc 

bén, kịp thời , linh hoạt thì cách mạng có thể nhanh chóng thắng 

lợi; ngƣợc lại , nếu chĩ đạo bảo thũ , ch}̣m chạp , cƣ́ng nhắc , thì sẽ bỏ 

lơ̂ th ời cơ chiến thắng . Trong thời gian này , tình hình biến chuyển 

r}́t mau lẹ . Phong trào đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng lao động sê có 

nhƣ̂ng bƣớc phát triển mạnh mê , lôi cuốn các t}̀ng lớp trung gian 

biến chuyển theo . Để thích ƣ́ng với tì nh hình , ngo|i những khẩu 

hiệu cơ bản , phải biết đề ra nhƣ̂ng kh}̃u hiệu hành động cụ thể , sƣ̃ 

dụng những tổ chức qu{ độ thích hợp để kịp thời động viên , t}̣p 

hợp qu}̀n chúng . Thí dụ đối với c{c cuộc bầu cử của bọn bù nhìn, 
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chúng ta phải vận động quần chúng tẩy chay , l| cho quần chúng 

nh}̣n thƣ́c s}u sắc rằng chĩ có đ}̣p tan bộ máy cai trị cũa địch , gi|nh 

l}́y chính quyền thì nhƣ̂ng quyền lợi cơ bản và c}́p bách mới đƣợc 

thƣ̣c hiện . Tuyệt đối khô ng để cho qu}̀n chúng có b}́t kỳ một ảo 

tƣỡng nào đối với Hiến pháp , nghị viện v| c{c trò bầu b{n của địch . 

Không làm nhƣ v}̣y là sai l}̀m . Nhƣng mặt khác, nếu chúng ta không 

nêu kh}̃u hiệu đòi bảo đảm các quyền d}n chũ , đòi lập chính quyền 

d}n sƣ̣ thì cûng không đúng . Đòi l}̣p chính quyền d}n sƣ̣ là chống 

chính quyền qu}n sự độc t|i, đồng thời cûng nhằm chống các trò b}̀u 

cƣ̃ cũa địch. Đó là một kh}̃u hiệu giao thời để tuyên truyền, v}̣n động 

qu}̀n chúng v| khoét s}u thêm m}u thuẫn nội bộ địch . Còn chính 

quyền d}n sƣ̣ }́y làm thế nào mà có đƣợc , nó l| của ai v| do ai điều 

khiển thì chúng ta không nêu lên cụ thể , bỡi vì trong lúc này kh}̃u 

hiệu đó không phải là một kh}̃u hiệu h|nh động. 

Đề ra kh}̃u hiệu cho sát đúng là một việc khó , nhƣng v}́n đề 

quan trọng hơn là phải biết phát động , t}̣p hợp qu}̀n chúng để họ 

đƣ́ng lên hành động. 

Theo kinh nghiệm tƣ̀ trƣớc đến nay , chúng ta thƣờng lấy xí 

nghiệp làm đơn vị t}̣p hợp , tỗ chƣ́c công nh}n ; điều đó là c}̀n thiết . 

Chúng ta phải x}y dựng tổ chức công nh}n trong c{c xí nghiệp quan 

trọng nhƣ điện, nƣớc, giao thông v}̣n tải , c{c nh| m{y phục vụ chiến 

tranh... Mặt khác, c}̀n nh}̣n rô t}̀m quan trọng cũa việc t}̣p hợp, tỗ chƣ́c 

công nh}n lao động theo đơn vị cƣ trú cũa họ ỡ địa phƣơng . Chúng 

ta c}̀n có quan điểm biện chƣ́ng về v}́n đề tỗ chƣ́c cơ sỡ . Trƣớc đ}y, 

nhƣ̂ng ngƣời mácxít phản đối bọn cơ hội trong Quốc  tế II chũ trƣơng 

l}̣p tỗ chƣ́c đảng trên cơ sỡ đơn vị hành chính , vì bọn n|y theo quan 

điểm đ}́u tranh nghị trƣờng , chỉ chú trọng gi|nh phiếu trong c{c 

cuộc b}̀u cƣ̃. Còn chúng ta coi trọng việc tổ chức công nh}n, lao động 

theo đơn vị cƣ trú trong từng địa phƣơng l| vì nó phù hợp với phƣơng 

ph{p đấu tranh c{ch mạng của ta từ l|m chủ từng bộ phận tiến lên 

l|m chủ to|n bộ , tƣ̀ khỡi nghîa tƣ̀ng ph}̀n tiến lên tỗng khỡi nghîa . 
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Hơn nƣ̂a, xét lực lƣợng so s{nh thì ở địa phƣơng ta có thế hơn, dê̂ t}̣p 

hợp, tỗ chƣ́c qu}̀n chúng hơn. Sinh hoạt cũa nh}n d}n lao động thành 

thị có quan hệ đến c{c khu lao động nội th|nh v| c{c vùng nông thôn 

chung quanh; do đó, l}́y địa phƣơng làm đơn vị tổ chức lực lƣợng thì 

chúng ta có điều kiện thuận lợi để x}y dựng đội ngũ c{ch mạng ở c{c 

khu lao động , ở ngoại ô v| vùng nông thôn kế cận ; tƣ̀ đó tạo ra bàn 

đạp, đƣa hoạt động vào nội thành, v|o c{c xí nghiệp, nh| m{y. 

Nhằm t}̣p hợp đông đảo qu}̀n chúng , c}̀n phát triển nhiều tỗ 

chƣ́c giao thời dƣới các hình thƣ́c biến tƣớng th}̣t rộng râi , th}̣t linh 

hoạt để có thể tồn tại công khai hoặc nửa công khai , để qu}̀n chúng 

dê̂ dàng hƣỡng ƣ́ng nhƣ̂ng kh}̃u hiệu đ}́u tranh do ta đề ra ; đồng 

thời đó cûng là để che gi}́u cho lƣ̣c lƣợng nòng cốt cũa ta hoạt động 

thu}̣n lợi. 

Nhƣ̂ng tỗ chƣ́c biến tƣớng này nhiều hình , nhiều vẽ . Chúng ta 

không nên c}u nệ về hình thƣ́c tỗ chƣ́c , tên gọi, điều lệ, hệ thống chĩ 

huy, miê̂n là t}̣p hợp đƣợc qu}̀n chúng , tƣ̀ng bƣớc chuyển tỗ chƣ́c 

theo hƣớng cách mạng , giƣ̂ vƣ̂ng và phát triển đƣợc đội ngû , nuôi 

dƣơ̂ng tinh th}̀n cũa qu}̀n chúng , thông qua đ}́u tranh tƣ̀ th}́p đến 

cao. Muốn v}̣y, điều quan trọng là phải x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng nòng cốt 

gồm đảng viên hoặc nhƣ̂ng qu}̀n chúng trung kiên trong thanh niên , 

phụ nữ. Trong thời kỳ Mặt tr}̣n d}n chũ, đi đôi với các tỗ chƣ́c bí m}̣t 

gồm các chi bộ Đảng và tỗ chƣ́c qu}̀ n chúng trung kiên , ta đâ l}̣p ra 

c{c tổ chức hợp ph{p, công khai hoặc nƣ̃a công khai, c{c tổ chức biến 

tƣớng, hoặc ta lợi dụng các tỗ chƣ́c cũa địch để hoạt động . Chúng ta 

c}̀n nghiên cƣ́u, v}̣n dụng nhƣ̂ng kinh nghiệm }́y để phát triển mạnh 

mẽ, rộng khắp các tỗ chƣ́c cách mạng cũa qu}̀n chúng. 

Ở c{c th|nh thị , địch kiểm soát r}́t gắt gao bằng hệ thống cảnh 

s{t, do thám , gi{n điệp d|y đặc . Tuy v}̣y , qu}̀n chúng vẫn bền bĩ 

đ}́u tranh chống lại bọn Mŷ  x}m lƣợc và chính quyền bù nhìn . 

Gi{c ngộ chính trị v| quyết t}m c{ch mạng của quần chúng ng|y 

c|ng cao . Trong thời gian quá độ này , khi mà địch ngày càng th}́t 
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bại, l}m vào tình thế khó khăn bế tắc , rối loạn thì chúng có nhiều 

cơ hội để t}̣p hợp và tỗ chƣ́c qu}̀n chúng đ}́u tranh . Ngay nhƣ̂ng 

sƣ̣ việc nhõ nhƣ địch v}y ráp , bắt bớ giƣ̂a chợ , xe nhà binh Mŷ cán 

chết ngƣời , lính Mỹ đi xích lô quỵt tiền , v.v. đều có thể l|m nổ ra 

c{c cuộc đấu tr anh. Chúng ta phải biết lợi dụng tất cả những cơ 

hội }́y lânh đạo qu}̀n chúng đ}́u tranh tƣ̀ th}́p đến cao , qua đó 

gi{o dục quần chúng , x}y dƣ̣ng t}̣p hợp và súc tích lƣ̣c lƣợng cách 

mạng. Nếu không th}́y hết và kịp thời nắm l}́ y nhƣ̂ng cơ hội để 

tiến công địch , m| qu{ e dè trƣớc sự kiểm so{t của chúng , h|nh 

động quá th}̣n trọng , tu}̀n tƣ̣ tiến bƣớc , bắt rê̂ x}u chuô̂i , ph{t triển 

tƣ̀ng cơ sỡ một , x}y dƣ̣ng tỗ chƣ́c bí m}̣t trƣớc rồi mới phát động 

đ}́u tran h, thì chẳng những kìm hãm việc tập hợp quần chúng , m| 

còn l|m cho phong tr|o sa v|o khuynh hƣớng co thủ , phòng ngự . 

Nói tiến công không có nghĩa l| đƣa quần chúng ra đấu tranh 

một cách phiêu lƣu, mạo hiểm, l|m bộc lộ v| tiêu hao lƣ̣c lƣợng. Tiến 

công ỡ đ}y là không làm theo lối rị mọ 1
 nhƣ các đồng chí thƣờng nói, 

m| l| sau khi đã đề ra khẩu hiệu đúng , phải dám lợi dụng mọi cơ hội 

để tỗ chƣ́c qu}̀n chúng đ}́u tranh , v| thông qua đấu tranh , nhanh 

chóng phát triển đội ngû cách mạng cũa qu}̀n chúng. 

Không nên cho rằng các tỗ chƣ́c công khai , hợp pháp là cải 

lƣơng , ta không c}̀n sƣ̃ dụng . Tr{i lại , c}̀n l}̣p ra các tỗ chƣ́c công 

khai, hợp pháp cũa ta hoặc có thể xen vào các tỗ ch ức của địch m| 

hoạt động , thí dụ nhƣ c{c tổ chức nghiệp đo|n . V}́n đề cơ bản là 

phải biết dùng nhƣ̂ng tỗ chƣ́c }́y để giáo dục , t}̣p hợp qu}̀n chúng , 

hƣớng nhƣ̂ng cuộc đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng vào mục đích cuối 

cùng l| đ{nh  đỗ chính quyền bù nhìn . Một khi qu}̀n chúng đâ vào 

cuộc đ}́u tranh thì họ sê mau giác ngộ , sẽ có kinh nghiệm bản 

th}n, dê̂ nh}̣n ra ch}n lý , do đó , să̂n sàng ch}́p nh}̣n nhƣ̂ng kh}̃u 

hiệu do Đảng đề ra , d{m hăng h{i xông lên đấu tra nh một m}́t một 

___________ 

1. Rị mọ: Tƣ̀ địa phƣơng, ở đ}y có nghĩa l| mò mẫm, ch}̣m chạp. 
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còn với qu}n thù. 

Trong khi nh}́n mạnh t}̣p hợp qu}̀n chúng bằng các hình thƣ́c 

công khai, hợp pháp, chúng ta không xem nhẹ một chút nào việc phát 

triển các tỗ chƣ́c trung kiên , bí mật , x}y dƣ̣ng và phát tri ển các tỗ  

chƣ́c cơ sỡ cũa Đảng, c{c tổ chức chính trị v| vũ trang kể cả c{c cơ sở 

ng}̀m, mai phục l}u dài . Phải khéo che gi}́u các cơ sỡ Đ ảng và lƣ̣c 

lƣợng nòng cốt ; phải nghiêm ngặt tu}n theo nguyên tắc tỗ chƣ́c và 

hoạt động bí m}̣t ; phải hết sƣ́c đề cao c ảnh giác, đề phòng gi{n điệp 

chui vào Đảng và các tỗ chƣ́c trung kiên đ ể ph{ hoại, đề phòng địch 

dùng bọn đầu h|ng, đ}̀u thú để đánh ta. 

G}̀n đ}y , ở c{c th|nh thị miền Nam đã xuất hiện m ột số tỗ chƣ́c 

qu}̀n chúng và hình thƣ́c hoạt đ ộng tốt, nhƣ Hội bảo vệ nh}n ph}̃m 

phụ nữ , Hội bảo vệ văn hoá d}n t ộc, Hội ái hƣ̂u nhà giáo , c{c tuần 

lê̂ thu}̀n phong mŷ tục , c{c hoạt đ ộng cƣ́u tế xâ h ội mang danh 

nghĩa phật gi{o , v.v.. Tuy nhiên , nhƣn̂g hình thƣ́c tỗ chƣ́c và hoạt 

động nhƣ thế v ẫn chƣa nhiều . C}̀n sớm tỗng kết kinh nghiệm và 

mạnh tay hơn nữa trong việc sử dụng c{c tổ chức công khai , hợp 

ph{p, nƣ̃a hợp pháp , c{c hình thức biến tƣớng đ ể động viên , t}̣p 

hợp đông đảo qu}̀n chúng. 

IV- V]́N ĐỀ LỢI DỤNG M]U THU]̂N NỘI BỘ ĐỊCH 

C{ch mạng th|nh hay bại , xét cho cùng , l| do lực lƣợng so s{nh 

quyết định . Xét lực lƣợng so s{nh l| phải xét kết quả tổng hợp của 

c{c yếu tố vật chất v| tinh t h}̀n, của c{c lực lƣợng chính trị , qu}n sƣ̣, 

kinh tế , văn hoá mà mô̂i bên sƣ̃ dụng để chống lại đối phƣơng . Nó 

không phải là trƣ̀u tƣợng mà là cụ thể ; nó không phải l| một tỷ lệ bất 

biến mà là một so sánh trong v}̣n động , kết quả cũa quá trình phát 

triển biện chƣ́ng về sản lƣợng cûng nhƣ về ch}́t lƣợng cũa các yếu tố, 

c{c lực lƣợng nói trên. 

Về phía cách mạng , trƣớc hết đó là thƣ̣c lƣ̣c cũa mình , bao gồm 

lƣ̣c lƣợng lânh đạo , lƣ̣c lƣợng trung kiên , lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng 

c{ch mạng , số lƣợng và ch}́t lƣợng cũa đội qu}n vû trang và đội 
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qu}n chính trị, v.v.. Nói lực lƣợng c{ch mạng thì không chỉ tính đến 

lƣ̣c lƣợng să̂n có, lƣ̣c lƣợng do ta x}y dƣ̣ng nên, m| còn phải tính đến 

lƣ̣c lƣợng tạo ra trong quá trình đ}́u tranh , đến những chỗ yếu , 

nhƣ̂ng m}u thuẫn trong nội bộ địch mà ta biết khai thác , lợi dụng 

nhằm tăng thêm sƣ́c mạnh cho mình. 

Chúng ta đều biết , khi phát triển chũ nghîa Mác trong thời kỳ  

đế quốc chủ nghĩa , Lênin đâ nêu lên ba m}u thuẫn cơ bản : một là , 

m}u thuẫn giƣ̂a vô sản và tƣ bản ; hai là, m}u thuẫn giƣ̂a các d}n tộc 

bị {p bức với chủ nghĩa đế quốc ; ba là , m}u thuẫn giƣ̂a đế quốc với 

đế quốc. 

M}u thuẫn thƣ́ nh}́t chỉ rõ lực lƣợng chủ yếu của cuộc đấu tranh 

chống giai c}́p tƣ sản trên phạm vi thế giới là giai c}́p vô sản . M}u 

thuẫn thƣ́ hai chĩ rô lƣ̣c lƣợng đồng minh chũ yếu cũa cách mạng vô 

sản là cuộc đ}́u tranh để tƣ̣ giải phóng cũa các d}n tộc bị áp bƣ́c chống 

chủ nghĩa đế quốc . M}u thuẫn thƣ́ ba chĩ rô sƣ̣ c}̀n thiết phải lợi 

dụng sự chống đối lẫn nhau trong nội bộ địch , coi đó là một trong 

nhƣ̂ng thời cơ thu}̣n lợi để cách mạng vô sản có thể nỗ ra . Đứng về 

to|n cục m| xét , sƣ̣ phát triển tỗng hợp cũa ba phƣơng diện đó tạo 

ra lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a thế lƣ̣c cách mạng và thế lƣ̣c phản cách 

mạng. V}́n đề lợi dụng m}u thuẫn nội bộ địch , do đó , l| một trong 

nhƣ̂ng nguyên tắc chiến lƣợ c cũa cách mạng vô sản . Theo chũ nghîa 

M{c, chế độ tƣ bản chũ nghîa nh}́t định sê bị diệt vong và nhƣờng 

chô̂ cho chũ nghîa xâ hội là do giai c}́p vô sản đƣ́ng lên đánh đỗ nó; 

mặt khác, còn do m}u thuẫn nội tại của phƣơng thức sản xu}́t tƣ bản 

chủ nghĩa, do m}u thuẫn trong nội bộ giai c}́p thống trị làm suy yếu 

v| huỷ hoại chế độ ấy . Đ}y không còn là lý thuyết mà là một hiện 

thƣ̣c đâ đƣợc kiểm nghiệm bằng thƣ̣c tiê̂n thắng lợi cũa nhiều cuộc 

c{ch mạng . C{ch mạng th{ng Mƣời Nga chỉ rõ một trong những  

nguyên nh}n đƣa đến thắng lợi là Đảng Bônsêvích đâ biết lợi dụng  

m}u thuẫn giƣ̂a các đế quốc với chế độ Nga hoàng , biến chiến tranh 
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đế quốc th|nh nội chiến c{ch mạng . Điều đó chƣ́ng minh t}̀m quan 

trọng của nguyên tắc chiến lƣợc nói trên. 

Trong Cách mạng Tháng Mƣời Nga , việc lợi dụng m}u thuẫn 

nội bộ địch không chĩ đƣợc thƣ̣c hiện trên phạm vi chiến lƣợc mà 

còn ở phạm vi chiến thuật nữa . Nh}n cơ hội Coócnilốp nổi loạn 

chống chính phũ l}m thời Kêrenxki , Đảng Bônsêvích đâ chũ 

trƣơng đòi vû trang các xôviết thành phố và qu}̀n chúng cách 

mạng. Nhờ đó , qu}̀n chúng có thêm vû khí trong tay để nỗi d}̣y 

gi|nh chính quyền . 

Tỗng kết kinh nghiệm c{ch mạng Việt Nam , Đại hội l}̀n thƣ́ III 

của Đảng ta đã chỉ rõ biết lợi dụng m}u thuẫn nội bộ địch l| một 

nguyên tắc chiến lƣợc, chƣ́ không phải chĩ là v}́n đề sách lƣợc. 

Trong cách mạng miền Nam thời gian qua , chúng ta đã lợi dụng 

m}u thuẫn trong hàng ngû địch , nh}́t là sau sƣ̣ sụp đỗ cũa Ngô Đình 

Diệm, để phát động qu}̀n chúng vùng lên phá tan về cơ bản hệ thống 

ấp chiến lƣợc của địch , gi|nh lại đại bộ phận nông thôn , đặc biệt là ỡ 

miền Trung , tạo ra sự đồng đều giữa c{c chiến trƣờng , đƣa chiến 

tranh du kích phát triển một bƣớc nhảy vọt. 

Hiện nay, m}u thuẫn nội bộ bọn thống trị và giƣ̂a các phe phái 

đang gay gắt . Chúng ta phải nghiên cứu , có kế hoạch v| b iện pháp 

khai thác , lợi dụng đến mƣ́c tối đa nhƣ̂ng m}u thuẫn }́y nhằm làm 

cho địch suy yếu , rối loạn , đồng thời tăng thêm thƣ̣c lƣ̣c cũa cách 

mạng, đƣa phong trào đ}́u tranh tiến mạnh hơn nƣ̂a. 

Lƣ̣c lƣợng phản động nh}́t hiện nay đan g thống trị miền Nam 

l| tập đoàn quan liêu , quân phiệt (bao gồm cả bọn qu}n sƣ̣ và d}n sƣ̣ ) 

gắn liền với bộ máy chiến tranh cũa Mŷ . Thƣ̣c ch}́t cuộc chiến tranh 

đang diê̂n ra là cuộc đ}́u tranh giai c}́p quyết liệt nh}́t giƣ̂a nh}n 

d}n lao động nƣớc ta với đế quốc Mŷ cƣớp nƣớc và bọn Việt gian 

l|m tay sai cho Mỹ . Ngo|i vũ khí v| đôla của Mỹ , t}̣p đoàn thống 

trị n|y không có cơ sở kinh tế , xã hội , chính trị đ{ng kể l|m chô̂ 

dƣ̣a để thống nh}́t lƣ̣c lƣợng cũ a chúng . Sƣ̣ ph}n hoá trong chính 
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giới Mŷ và chính sách sƣ̃ dụng tay sai cũa đế quốc Mŷ càng làm cho 

bọn Việt gian thêm m}u thuẫn , x}u xé lẫn nhau . C{c tầng lớp tƣ sản 

ng|y c|ng lép vế về chính trị , bị chèn ép về kinh tế , cũng tìm mọi 

c{ch chống lại tập đo|n thống trị . C{c phe ph{i trong v| ngo|i nguỵ 

qu}n, nguỵ quyền cũng m}u thuẫn với tập đo|n thống trị , v| những 

m}u thuẫn này có lúc đâ diê̂n ra thành nhƣ̂ng cuộc đ}́u tranh quyết 

liệt. 

T}́t cả nhƣ̂ng m}u thuẫn kể trên làm cho các thế lƣ̣c thống trị ỡ 

miền Nam chia năm xẽ bảy , trỡ nên b}́t lƣ̣c trƣớc phong trào đ}́u 

tranh ngày càng lên cao cũa qu}̀n chúng cách mạng. 

Biết lợi dụng nhƣ̂ng m}u thuẫn đó , chúng ta không chỉ có thể 

nhanh chóng x}y dƣ̣ng và súc tích đƣợc lƣ̣c lƣợng cách mạng, m| còn 

tạo ra khả năng lực lƣợng c{ch mạng liên hiệp h|nh động với c{c 

t}̀ng lớp trung gian , với cánh tả trong các phe phái , c{c tổ chức tôn 

gi{o, với các nh óm ly khai , hoặc trung l}̣p hoá một bộ ph}̣n trong 

h|ng ngũ địch . L|m nhƣ thế l| thúc đẩy nhanh sự tan rã trong nguỵ 

qu}n, nguỵ quyền , tạo thêm thuận lợi để tiến h|nh tổng công kích , 

tỗng khỡi nghîa. 

Cuộc nỗi d}̣y cũa đồng bào Đà Nă̂ng chống Thiệu - Kỳ từ th{ng 3 

đến th{ng 5 năm 1966, tuy không đem lại thắng lợi , nhƣng đâ cho ta 

một bài học bỗ ích về lợi dụng m}u thuẫn nội bộ địch . Lúc đầu cuộc 

nỗi d}̣y đó không phải do ta chũ động , m| nh}n cơ hội nội b ộ địch 

chống đối lẫn nhau , ta đâ biết t}̣p hợp , ph{t động quần chúng đứng 

lên làm chũ thành phố. 

Mặc dù cơ sỡ Đảng mõng và lƣ̣c lƣợng cách mạng trong thành 

phố không nhiều , c{c đồng chí ở Đ| Nẵng đã l|m đƣợc việc đó . 

Nhƣng thiếu sót ỡ đ}y là đảng bộ thành phố chƣa t}̣p trung lƣ̣c 

lƣợng lânh đạo chặt chê cuộc đ}́u tranh , nên đâ bõ lơ̂ cơ hội giành 

thắng lợi . Điều quan trọng hơn là các đồng chí ỡ Đà Nă̂ng chƣa 

tranh thũ đƣợc thu}̣n lợi để phát triể n thƣ̣c lƣ̣c cách mạng ; đặc biệt 

l| chƣa chú trọng x}y dựng chính quyền cơ sở , thƣ̣c hiện một số 
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quyền lợi kinh tế thiết thƣ̣c cho đồng bào lao động , do đó , chƣa tạo 

đƣợc một thế mới cho phong trào qu}̀n chúng tiến lên. 

B|i học về cuộc nỗi d}̣y cũa đồng bào Đà Nă̂ng r}́t phong phú . Ở 

đ}y, tôi chĩ đề c}̣p việc lợi dụng m}u thu ẫn nội bộ địch. Chúng ta 

không trông chờ kết qu ả ngẫu nhiên cũa m}u thu ẫn trong hàng ngû 

địch. Nhƣng biết nắm l}́y , biết khai thác m} u thuẫn nội bộ địch là 

một việc làm tích cƣ̣c, đúng với nguyên tắc chiến lƣợc cũa cách mạng. 

Cố nhiên , để lợi dụng m}u thu ẫn nội bộ địch, chúng ta ph ải v}̣n 

dụng nhiều s{ch lƣợc , th}̣m chí có sách lƣợc quá đ ộ, c}̀n thiết trong 

một thời gian ngắn. Nhƣng c}̀n nh}̣n rô, đƣ́ng về toàn cục mà xét, thì 

lợi dụng m}u thuẫn nội bộ địch là một v}́n đề chiến lƣợc; còn những 

việc làm cụ th ể nhằm ph}n hoá, chia rê hàng ngû địch là nhƣ̂ng v}́n 

đề s{ch lƣợc phục vụ cho chiến lƣợc đó. 

Đừng vì ngại khuyết đi ểm chƣa làm tốt việc lợi dụng m}u 

thuẫn nội bộ địch mà kết lu}̣n rằng việc đó chĩ là sách lƣợc , không 

nên đánh giá quá cao . C{c đồng chí c}̀n nghiên cƣ́u kŷ m}u thu ẫn 

trong hàng ngû  địch, để đề ra những chủ trƣơng , nhƣ̂ng biện pháp 

cụ thể nhằm lợi dụng các m}u thu ẫn }́y , coi đó là m ột trong nhƣ̂ng 

nhiệm vụ quan trọng . 

V- V]́N ĐỀ THỜI CƠ 

Phƣơng hƣớng chiến lƣợc cũa chúng ta là tiến tới tỗng công kích , 

tỗng khỡi nghîa . Tại sao tổng khởi nghĩa phải đi liền với tổng công 

kích? 

Cuộc tỗng khỡi nghîa mà chúng ta đề c}̣p ỡ đ}y là một quá trình 

nỗi dậy đồng loạt hoặc nối tiếp nhau cũa qu}̀n chúng cách mạng trong 

một thời gian nh}́t đị nh để giành chính quyền ỡ t}́t cả nhƣ̂ng vùng 

còn do địch kiểm so{t, chủ yếu ở c{c th|nh thị lớn. 

Kinh nghiệm ỡ nƣớc ta cûng nhƣ nhiều nƣớc cho th}́y khỡi 

nghĩa chỉ có thể nổ ra v| th|nh công khi kẻ thù không còn khả 

năng cai trị đƣợc nh}n d}n nhƣ trƣớc nƣ̂a , đông đảo qu}̀n chúng 
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quyết t}m vùng lên chiến đ}́u ; khi các công cụ bạo lƣ̣c trong tay giai 

c}́p thống trị bị tê liệt , lƣ̣c lƣợng vû trang bị suy sụp , tan râ do chiến 

tranh đế quốc hoặc do nội chiế n. Nếu bọn thống trị còn lƣ̣c lƣợng 

qu}n sƣ̣ mạnh thì khỡi nghîa khó thành công. 

Chiến tranh cách mạng cũa nh}n d}n ta ỡ miền Nam vƣ̀a là chiến 

tranh chống x}m lƣợc , vƣ̀a là nội chiến cách mạng . Cuộc tỗng khỡi 

nghĩa, nh}́t là c{c cuộc khởi nghĩa ở th|nh thị , muốn thành công, thì 

về qu}n sƣ̣ phải giành đƣợc thắng lợi cơ bản , l|m cho qu}n Mỹ bị 

thiệt hại nặng, ý chí x}m lƣợc lung lay tận gốc , l|m cho qu}n nguỵ bị 

tiêu diệt một bộ ph}̣n quan trọng , đi đến tan râ không còn khả năng 

phục hồi. Nhƣ v}̣y, trong quá trình khỡi nghîa , đƣ́ng về toàn cục mà 

xét, chúng ta không chỉ đ{nh địch bằng lực lƣợng chính trị m| còn 

phải đánh địch bằng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ;̣ v| tổng công kích về qu}n sƣ̣ 

phải đi trƣớc một bƣớc. 

Nói tổng công kích ph ải đi trƣớc m ột bƣớc không có nghîa là 

phải hoàn thành tỗng công kích mới phát đ ộng tỗng khỡi nghîa , m| 

điều đó nghîa là đ ể có tổng khởi nghĩa ph ải có tỗng công kích . Mặt 

kh{c, c}̀n nh}̣n rô rằng trong quá trình tỗng công kích (qu{ trình n|y 

có thể kéo d|i ) thì những cu ộc khỡi nghîa , đặc biệt là khỡi nghîa ỡ 

th|nh thị , có thể nỗ ra và tác đ ộng trỡ lại , thúc đẩy tiến trình tổng 

công kích. 

Trong chiến tranh , khỡi nghîa ỡ thành thị có th ể nỗ ra đƣợc 

không? Phong trào đ}́u tranh chính trị cũa qu}̀n chúng và nhƣ̂ng 

h|nh động có tính bạo lƣ̣c cách mạng m}́y năm nay ỡ Sài Gòn - Gia 

Định, Huê,́ Đà Nă̂ng đâ giải đaṕ một ph}̀n quan trọng c}u hõi đó. 

Rõ r|ng l|n sóng c{ch mạng của quần chúng ở th|nh thị năm 

1963 bồi thêm một đòn vào nhƣ̂ng th}́t bại liên tiếp cũa địch ỡ 

rƣ̀ng núi và đ ồng bằng , đâ qu}̣t ngâ chế đ ộ độc tài cũa anh em 

Diệm - Nhu, l|m lung lay đến tận gốc chính quyền bù nhìn giữa 

lúc cu ộc “chiến tranh đặc biệt” bƣớc vào giai đoạn quyết liệt . Tƣ̀ 

đó đến nay , nguỵ quyền S|i Gòn l}m v|o khủng ho ảng không bao 

giờ dƣ́t. Tình thế c{ch mạng đã xuất hiện. Chính quyền bù nhìn đã tỏ 
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ra b}́t lƣ̣c , không thể cai trị nh}n d}n m ột cách bình thƣờng đƣợc 

nƣ̂a. Đại đa số nh}n d}n đâ nh}̣n rô b ộ mặt cƣớp nƣớc cũa Mŷ , bộ 

mặt bán nƣớc cũa bọn tay sai . Trong khi m}u thuẫn nội bộ chúng 

c|ng thêm s}u sắc , h|ng ngũ kẻ thù ng|y c|ng ph}n ho{ , chia rê, thì 

qu}̀n chúng cơ b ản ỡ thành thị càng tõ rô quyết t}m cách mạng , c{c 

t}̀ng lớp trung gian cûng ngày càng có c ảm tình với cách mạng . 

Nhƣ̂ng tiền đề cho khỡi nghĩa ở th|nh thị đã có. 

Trong thời gian sắp tới , trƣớc nhƣ̂ng thắng lợi dồn d}̣p cũa ta về 

qu}n sƣ,̣ hãm địch v|o tình thế nguy khốn, thì ở c{c th|nh thị lớn của 

miền Nam, kể cả Sài Gòn - Gia Định, phong trào đ}́u tranh cũa qu}̀n 

chúng có khả năng ph{t triển nhảy vọt , tình thế chín muồi cho khởi 

nghĩa có thể xuất hiện v| khởi nghĩa có thể nổ ra . Trong hoàn cảnh 

chiến tranh, thì khởi nghĩa ở th|nh thị chắc chắn không thể nổ ra chỉ 

một l}̀n, một đợt là xong, nhƣ trƣờng hợp cũa Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945. Có nhiều khả năng khởi nghĩa ở th|nh thị sẽ diễn ra trong 

một quá trình nối tiếp nhau , cuộc khỡi nghîa trƣớc tạo điều kiện cho 

cuộc khỡi nghîa sau . Trƣờng hợp khỡi nghĩa Th{ng Mƣời tiếp sau 

khỡi nghîa Tháng Hai trong Cách mạng Nga năm 1917, l| một thí dụ 

khỡi nghîa đâ nỗ ra bằng nhiều cuộc , nhiều đợt kết tiếp nhau trong 

một quá trình. 

Một vài năm nay đông đảo các t}̀ng lớp nh}n d}n thành t hị có ý 

thƣ́c đ}́u tranh giành chính quyền , v| trong phong tr|o quần chúng 

đâ xu}́t hiện nhƣ̂ng hành động theo hƣớng đó . Nhƣng chúng ta 

không theo dôi sát tình hình , không nắm bắt kịp nhƣ̂ng động thái 

mới đó để lânh đạo . Đó là khuyết điểm đồng thời là chô̂ yếu phải ra 

sƣ́c khắc phục. 

Chúng ta phải nghiên cứu b|i học về chỉ đạo khởi nghĩa của 

Lênin trong Cách mạng Tháng Mƣời . Th{ng 4 năm 1917, Lênin 

đƣa ra kh}̃u hiệu “Toàn bộ chính quyền về tay xôviết” , v| nhận 

định rằng lúc b}́y giờ có khả năng giành chính quyền bằng 

phƣơng pháp hoà bình . Nhƣng đến tháng 7 năm }́y , khi chính phũ 

l}m thời Kêrenxki thẵng tay đàn áp các cuộc biểu tình cũa qu}̀n 
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chúng, tình trạng “hai chính quy ền song song” đã chấm dứt ; bọn xã 

hội - c{ch mạng v| bọn mensêvích đã công khai đứng về phía phản 

c{ch mạng; c{c xôviết do bọn n|y lãnh đạo đã ho|n to|n v|o tay giai 

c}́p tƣ sản , thì Lênin chủ trƣơng tạm thời rút khẩu hiệu  ấy v| đề ra 

chu}̃n bị khỡi nghîa vû trang . Nhƣng sau khi công nh}n và binh lính 

đ}̣p tan cuộc nỗi loạn cũa Coócnilốp thì tháng 9 năm 1917, Lênin lại 

đƣa ra kh}̃u hiệu “Toàn bộ chính quyền về tay xôviết” . Lúc bấy giờ , 

đó là kh}̃u hiệu tiến tới khỡi nghîa vû trang. 

Trong thời gian ngắn ngũi }́y , tình hình ph{t triển rất mau lẹ v| 

sƣ̣ chĩ đạo về chiến lƣợc, chiến thu}̣t cũa Lênin linh hoạt, kịp thời biết 

dƣờng nào. 

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, c{c cuộc khởi nghĩa đã 

nỗ ra h}̀u nhƣ trong cùng một thời gian tƣ̀ Bắc đến Nam , đặc biệt ỡ 

H| Nội, Huê,́ S|i Gòn, thể hiện sƣ́c sáng tạo phi thƣờng cũa Đảng và 

nh}n d}n ta , cung c}́p nhiều bài học quý mà chúng ta c}̀n v}̣n dụng  

để chĩ đạo chiến tranh cách mạng và các cuộc khỡi nghîa ỡ thành thị 

miền Nam. 

Ở H| Nội lúc bấy giờ , trong khi cuộc tỗng khỡi nghîa đang đƣợc 

tích cực chuẩn bị , thì ng|y 17 th{ng 8 năm 1945, bọn Việt gian th}n 

Nh}̣t tỗ chƣ́c một cuộc mít tinh ũng hộ chính phũ bù nhìn . Cuộc mít 

tinh này đâ bị qu}̀n chúng nh}n d}n , dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa Đảng , 

kịch liệt phản đối v| chuyển th|nh mít tinh ủng hộ Việt Minh. Tƣ̀ đó, 

không khí cách mạng sôi sục . Nhƣ̂ng cuộc đình công , bãi thị, bãi sở 

đâ nhanh chóng trỡ thành tỗng bâi công chính trị . Ng|y 19 th{ng 8 

năm 1945, hơn mƣời vạn đồng bào Hà Nội đâ biểu tình thị uy và cuộc 

xuống đƣờng này đâ l}̣p tƣ́c chuyển thành khỡi nghîa giành chí nh 

quyền ỡ thũ đô. 

Ở S|i Gòn , cơ sỡ cũa Đảng trƣớc khỡi nghîa r}́t ít , nhƣng nhờ 

có lực lƣợng trung kiên , h|ng vạn ngƣời hăng h{i sống chết với 

qu}n thù , h|nh động rất dũng cảm , nên Đảng đâ nhanh chóng t}̣p 

hợp đƣợc đông đảo qu}̀n chúng xuống đƣờng đ}́u tranh . Nếu lúc 
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b}́y giờ nhƣ̂ng ngƣời cộng sản chĩ bàn lu}̣n , đắn đo, suy tính, không 

nh}̣n rô nguyện vọng bƣ́c thiết và đánh giá đ}̀y đũ khả năng cách 

mạng của quần chúng , không biết nắm nhƣ̂ng ph}̀n t ử tích cực , 

không dám xông ra lânh đạo khỡi nghîa thì đâ bõ lơ̂ thời cơ. 

Cố nhiên , về khách quan hiện nay tình hình miền Nam có khác 

với khi Khỡi nghîa Tháng Tám năm 1945. Lúc bấy giờ, qu}n Nh}̣t tuy 

đâ đ}̀u hàng qu}n Đồng mi nh, nhƣng ỡ Đông Dƣơng chúng chƣa bị 

thua; lƣ̣c lƣợng vû trang cũa ta thì còn nhõ bé . Ng|y nay , tuy qu}n 

Mỹ không thua trận trên thế giới , nhƣng trên chiến trƣờng miền 

Nam, chúng bị thất bại liên tiếp, nặng nê,̀ nguỵ qu}n đang trên đà tan 

rã. Còn qu}n ta ở miền Nam l| ngƣời chiến thắng , đang ỡ thế tiến 

công và giƣ̂ quyền chũ động trên chiến trƣờng. Với lƣ̣c lƣợng so sánh 

nhƣ trên, chúng ta chẳng những có thể đẩy mạnh c{c cuộc tiến công 

về qu}n sƣ̣ mà cò n có thu}̣n lợi để tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng và phong 

tr|o đấu tranh chính trị của quần chúng , kết hợp chặt chê hai mặt 

đ}́u tranh đó làm cho các điều kiện cũa khỡi nghîa nhanh chóng chín 

muồi và khỡi nghîa sớm nỗ ra ỡ thành thị. 

Chúng ta phải tạo thực lực của mình cho đủ , đồng thời c}̀n 

đánh giá đúng mƣ́c sƣ̣ phản kháng và sƣ̣ ngoan cố cũa địch để 

h|nh động kịp thời , kiên quyết . Ph}́n đ}́u tiến tới tỗng công kích , 

tỗng khỡi nghîa là quyết t}m cá ch mạng r}́t cao , l| phƣơng ph{p 

c{ch mạng rất quyết liệt , r}́t triệt để cũa chúng ta . Song mặt khác , 

chúng ta phải có s{ch lƣợc mềm dẻo v| biết thắng với mức độ 

thích hợp . Khi tiến hành khỡi nghîa , đi đôi với việc chúng ta  nắm 

chắc qu}̀n chúng , c{c công cụ bạo lực v| chính quyền c{ch mạng 

bên dƣới , ta sê l}̣p ra ỡ bên trên một chính quyền liên hiệp d}n tộc , 

d}n chũ , ho| bình , trung l}̣p thể hiện chính sách mặt tr}̣n rộng râi 

của Đảng . Đ}y là một bƣớc quá độ để tranh thũ và lôi kéo  c{c lực 

lƣợng trung gian , cô l}̣p các thế lƣ̣c phản động , đánh bại đế quốc 

Mỹ v| bọn tay sai ngoan cố , thƣ̣c hiện nhƣ̂ng mục tiêu trƣớc mắt cũa 
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c{ch mạng miền Nam. 

Trong cách m ạng nói chung cû ng nhƣ khỡi nghîa nói riêng , 

chúng ta không th ể dƣ̣ kiến đƣợc mọi điều kiện , mọi tình huống cụ 

thể. Có những điều kiện, nhƣ̂ng yếu tố chúng ta đâ nắm chắc ; nhƣng 

cũng có những điều kiện , nhƣ̂ng yếu tố ta chƣa dƣ̣ đoán đ}̀y đ ủ v| 

chính x{c , hoặc còn là }̃n số . V}́n đề cơ b ản là chúng ta ph ải nắm 

vƣ̂ng tình hình , nắm vƣ̂ng phƣơng hƣớng chiến lƣợc và nhƣ̂ng 

nguyên tắc chĩ đạo khỡi nghîa , cố gắng tạo ra điều kiện c}̀n thiết và 

đ}̀y đũ đến m ột mƣ́c  nh}́t định ; v| quan trọng hơn hết l| ph ải có 

quyết t}m hành động; trong quá trình hành động, chúng ta sẽ thấy rõ 

sƣ̣ v}̣t hơn nƣ̂a. 

* 

*     * 

Nhƣ̂ng điều trên đ}y là nhƣ̂ng gợi ý đ ể c{c anh suy nghĩ , v}̣n 

dụng v|o công t{c th|nh t hị. Ở đ}y , tôi chĩ đề c}̣p m ột số v}́n đề có 

tính nguyên tắc . Thƣ̣c tiê̂n đ}́u tranh chính trị ỡ Sài Gòn - Gia Định 

cũng nhƣ c{c th|nh thị kh{c ở miền Nam chắc chắn sinh đ ộng và 

phong phú hơn nhiều. C{c anh nên cố gắng tổng kết rút ra những b|i 

học từ thực tiễn. Đó là cách tốt nh}́t để n}ng cao trình độ công tác cũa 

c{n bộ v| cũng l| một phƣơng pháp thiết thƣ̣c nhằm đ}̃y phong trào 

th|nh thị ph{t triển mạnh me,̂ vƣợt b}̣c. 

Chúc tất cả c{c anh mạnh khoe.̃ 

 

Ch|o th}n {i v| quyết thắng . 

BA 

Nguồn: Lê Du}̃n: Thƣ vào Nam, 

Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, 

tr. 158-188. 
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PHỤ LỤC 12 

ĐIỆN 

CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN 

Số 44, ngày 24 tháng 6 năm 1971 về phƣơng hƣớng công tác ỡ 

Sài Gòn và các tỉnh trong dịp bầu cƣ̃ Tỗng thống và  

Hạ nghị viện của chính quyền ngụy 

 
Gƣ̃i: Anh Bảy Cƣờng và các đồng chí Khu ũy Sài Gòn - Gia Định, Khu 

ủy 5, Khu ũy Trị - Thiên, 

Hôm nay tôi điện m}́y ý kiến cũa tôi về phƣơng hƣớng và công 

t{c ở S|i Gòn v| c{c tỉnh trong dịp bầu cử Tổng thống ngụy v| Hạ 

nghị viện bù nhìn. 

Tình hình Mỹ ph ải xuống thang chiến tranh và ph ải rút ra khõi 

Việt Nam là m ột yêu c}̀u bƣ́c thiết cũa nƣớc Mŷ mà bọn c}̀m quyền 

Nixon không thể cƣơ̂ng lại nỗi . Tuy nhiên , thời gian rút hết qu}n 

dù d|i hay ngắn v| tình hình sẽ diễn biến nhƣ thế n|o , bọn cầm 

quyền Mŷ m ột mặt v ẫn ngoan cố bám l}́y mục tiêu cũa chúng , một 

mặt chúng cûng chƣa lƣờng hết t}́t c ả nhƣ̂ng diê̂n biến có th ể xảy 

ra ỡ c ả trên chiến trƣờng Việt Nam , Đông Dƣơng và trong nƣớc 

chúng. 

Về phía ta , ta phải nh}̣n định rằng cách mạng ph ải luôn luôn 

nắm vƣ̂ng tình hình, nắm vƣ̂ng thời cơ, lại phải có bƣớc đi đúng , tạo 

ra thời cơ và kịp thời nắm l}́y thời cơ , luôn luôn phải đánh địch hết 

đòn b}́t ngờ này đến đòn b}́t ngờ khác cả về qu}n sƣ̣ và chính trị. 
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V}̣y trong tình hình hiện nay , chủ trƣơng của ta trong cuộc bầu 

cƣ̃ sắp tới nhƣ thế nào? 

Trong tình hình n|y ta có thể đề ra v| ra sức phấn đấu đạt cho 

đƣợc m}́y yêu c}̀u sau đ}y: 

Yêu cầu thƣ́ nhất là tuyên truyền động viên tập hợp quần chúng , phát 

triển phong trào đấu tranh công khai rộng lớn đi đôi với xây dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng bí mật . Cuộc tuyển cƣ̃ cũa bọn bù nhìn sắp tới là cơ hội tốt 

nh}́t ta phải nắm l}́y để tuyên truyền , v}̣n động , t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng 

qu}̀n chúng , đƣa qu}̀n chúng ra đ}́u tranh công khai với một quy 

mô rộng lớn đến mƣ́c có thể và c}̀n thiết đƣa qu}̀n chúng xuống 

đƣờng biểu tình , thị uy, t}́t nhiên chƣa phải là bạo động cƣớp chính 

quyền, m| để đòi lập ra một chính phủ đại diện thực sự cho những 

nguyện vọng bƣ́c thiết cũa nh}n d}n hiện nay là hòa bình và cơm áo, 

dân chũ và độc lập dân tộc . Phải phóng tay phát động qu}̀n chúng , mỡ 

rộng phong trào công khai , đƣa qu}̀n chúng vào nhƣ̂ng hành động 

c{ch mạng từ hình thức thấp đến hình thức cao , v| mở rộng phong 

tr|o công khai c|ng nhanh , c|ng rộng càng mạnh bao nhiêu thì ta 

c|ng có điều kiện x}y dựng lực lƣợng chính trị , cả tỗ chƣ́c công khai 

v| bí mật , c|ng thuận lợi bấy nhiêu , không nên sợ đ}̃y mạnh phong 

tr|o công khai nhiều qu{ sẽ coi nhẹ tổ chức bí mật . V}́n đề tỗ chƣ́c 

bí mật bị coi nhẹ hay l| không đều l| do sự lãnh đạo v| tổ chức của 

Đảng. Ph{t động phong tr|o công khai luôn luôn phải có sự lãnh 

đạo cũa Đảng , chô̂ nào chƣa có sƣ̣ lânh đạo cũa Đảng thì phải tạo ra 

cho có. Th|nh ủy , qu}̣n ũy nh}́t thiết phải có bộ ph}̣n chuyên lo x}y 

dƣ̣ng tỗ chƣ́c bí m}̣t , lƣ̣c lƣợng bí m}̣t cơ sỡ đảng , cơ sỡ nòng cốt , 

cốt cán trong các hình thƣ́c khác nhau (nhƣ trong đội qu}n tuyên 

truyền, trong các tỗ chƣ́c qu}̀n chúng), c{c d}y liên lạc bí mật, c{c địa 

điểm bí m}̣t, v.v. v| bộ phận lãnh đạo phong tr|o công khai , bộ ph}̣n 

n|y phải tìm đủ mọi c{ch phóng tay ph{t động quần chúng , t}̣p hợp 

qu}̀n chúng vào các hoạt động công khai , c{c tổ chức cô ng khai, l}́y 

phong trào công khai để che gi}́u tỗ chƣ́c và hoạt động bí m}̣t . 
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Nh}́t thiết không thể vì một lý do gì mà hạn chế phong trào công 

khai, đồng thời cûng không một lúc nào đƣợc lơi lõng không quan 

t}m tới việc x}y dƣ̣ng và củng cố tổ chức v| lực lƣợng bí mật. 

Yêu cầu thƣ́ hai là kéo địch xuống một bƣớc nghĩa l| đ{nh lùi chính 

quyền tay sai phản động ỡ Sài Gòn xuống một bƣớc để tạo điều kiện 

thu}̣n lợi cho phong trào cách mạng tiến lên giành  thắng lợi quyết 

định, l| tạo ra một chính quyền ít phản động hơn mặc dầu còn l| tay 

sai cũa Mŷ nhƣng cûng phải dính với qu}̀n chúng một ph}̀n nào, nhƣ 

trƣờng hợp ta ũng hộ một liên danh nào đó ra ƣ́ng cƣ̃ Tỗng thống với 

chƣơng trình thực hiện hòa bình chấm dứt chiến tranh , chịu thƣơng 

lƣợng với Mặt tr}̣n và Chính phũ cách mạng , ví dụ liên danh đó có 

thể là Dƣơng Văn Minh. 

Ở đ}y phải dự liệu v| có nhận định về hai tình huống sau đ}y : 

một la,̀ Thiệu thắng cƣ;̃ hai la,̀ ta kéo địch xuống đƣợc một bƣớc. 

Nếu Thiệu thắng cƣ̃ , ta să̂n có lƣ̣c lƣợng đông đảo qu}̀n chúng 

đƣợc giác ngộ và tỗ chƣ́c lại trong quá trình đ}́u tranh cách mạng thì 

ta có thể và c}̀n phải đ}̃y tiếp cuộc đ}ú tranh lên mạnh hơn, quyết liệt 

hơn để chống Thiệu và phe cánh cũa hắn . Nếu Thiệu ra mặt phát xít , 

thẵng tay tr}́n áp phong trào qu}̀n chúng , m}u thuẫn giƣ̂a chính 

quyền cũa Thiệu với qu}̀n chúng gay gắt đến tột độ thì đó cûng l| cơ 

hội tạo ra nhƣ̂ng bƣớc nhảy vọt cũa cách mạng . Ở miền Nam ta , khi 

Diệm lê máy chém đi khắp nơi cûng là lúc hắn th}́t bại cơ bản về chính 

trị v| quần chúng c{ch mạng ở nông thôn Nam Bộ đã vùng lên. Ở Nga, 

khi Kêrensky thẵ ng tay bắn vào qu}̀n chúng , Đảng Bônsơvích phải 

rút v|o bí mật , chính l| lúc c{ch mạng có cơ hội chuyển sang dùng 

bạo lực để cƣớp chính quyền . Ở miền Nam ta cố nhiên điều kiện có 

kh{c, phong trào cách mạng ỡ thành phố có thu}̣n lợi hơn do có sƣ̣ 

phối hợp với nhƣ̂ng cuộc tiến công qu}n sƣ̣ cũa bộ đội chũ lƣ̣c và 

những cuộc tiến công và nỗi d}̣y ỡ nông thôn. Do đó, nếu cuộc b}̀u cƣ̃ 

không đem lại kết quả nhƣ ta muốn, không đ}̃y lùi đƣợc chính quyền 

phản động một bƣớc thì ta cûng không có gì phải bi quan, lo ngại. 
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Trong trƣờng hợp ta kéo đƣợc địch xuống một bƣớc (ở đ}y cố 

nhiên là do sƣ́c đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng đồng thời cûng là do ý đồ 

của Mỹ một phần ) thì ta phải nắm lấy nhƣ̂ng kh}̃u hiệu cơ bản nói 

trên đâ trỡ thành nguyện vọng cũa qu}̀n chúng để đ}̃y mạnh hơn nƣ̂a 

cuộc đ}́u tranh vƣ̀a công khai hợp pháp , vƣ̀a bí m}̣t để đi đến tạo ra 

cho đƣợc tình hình có hai chính quyền . Bên trên là một chính quyền tay 

sai cũa Mŷ nhƣng phải theo nguyện vọng cũa qu}̀n chúng chịu đi 

đến kết thúc chiến tranh , thƣơng lƣợng nghiêm chĩnh với ta . Bên 

dƣới, ở c{c khu phố , khóm phƣờng , ấp xã , nh| m{y ta phải tạo ra 

một chính quyền d}n chũ , công khai nhƣng thƣ̣c sƣ̣ do ta lânh đạo . 

Qu{ trình tạo ra hai chính quyền n|y l| một qu{ trình đấu tranh gay 

go; phƣ́c tạp tiếp liền sau khi cuộc b}̀u cƣ̃ kết thúc , nhằm tạo điều 

kiện cho ta đƣa cuộc cách mạng đến bƣớc quyết định the o ý đồ cũa 

ta. 

Tình thế c{ch mạng ở S|i Gòn v| c{c th|nh thị miền Nam có khả 

năng phát triển nhảy vọt . Ta nhớ rằng trong Cách mạng Tháng Tám , 

ở S|i Gòn , cơ sỡ đảng chƣa có bao nhiêu , nhƣng khi có thời cơ và 

đƣợc sƣ̣ lânh đạ o đúng, S|i Gòn đã vùng lên khởi nghĩa th|nh công . 

Ở Nga , thời kỳ tƣ̀ tháng Hai đến tháng Mƣời , c{ch mạng cũng biến 

chuyển mau lẹ nhƣ v}̣y, trong các xôviết lúc đ}̀u, Đảng Bônsơvích chĩ 

chiếm khoảng 5%, t{m th{ng sau đã chiếm 70, 80%. 

Yêu cầu thƣ́ ba là phải lợi dụng mâu thuẫn nội bộ địch để làm suy 

yếu địch và tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng cũa cách mạng . Không lúc nào 

thu}̣n lợi hơn lúc này để ta có thể lợi dụng m}u thuẫn giƣ̂a bọn 

Việt gian đ}̀u sõ , giƣ̂a cá c bọn tay sai để ph}n hóa , chia rê chúng 

với nhau , cô l}̣p bọn ngoan cố , phản động nh}́t , cốt để làm cho 

địch thêm rối loạn , suy yếu và để ta đƣa phong trào cách mạng 

tiến lên , mỡ rộng đội ngû đ}́u tranh , tăng thêm lƣ̣c lƣợng cho ta . 

Đ}y là một v}́n đề quan trọng có ý nghîa chiến lƣợc mà tôi đâ có 

dịp nói với c{c anh nhiều lần . Ở đ}y , tôi chĩ nhắc lại sƣ̣ kiện ỡ Đà 

Nă̂ng , năm 1965, lúc bấy giờ phong tr|o quần chúng cũng chƣa 
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lên mạnh nhƣ b}y giờ , trong nội thành chĩ có vài ba cán bộ trình độ 

huyện ũy viên, thế nhƣng do biết lợi dụng m}u thuẫn nội bộ địch, đâ 

có thể dấy lên một cao tr|o c{ch mạng gi|nh quyền l|m chủ 76 ng|y 

trong thành phố. Điều kiện b}y giờ thu}̣n lợi hơn trƣớc nhiều, nếu lợi 

dụng đƣợc m}u thuẫn nội bộ địch m| gi|nh đƣợc quyền l|m chủ ở 

th|nh phố thì ta có thể duy trì để tiến lên thực hiện mục tiêu chính 

của ta trong giai đoạn hiện nay, vì b}y giờ Mỹ phải rút qu}n về nƣớc, 

còn ta thì lƣ̣c lƣợng mọi mặt đều mạnh hơn. 

Yêu cầu thƣ́ tƣ l| làm cho phong trào đấu tranh chính trị ở thành thị và 

nông thôn dính chặt với nhau nhằm l}́y phong trào chính trị ỡ thành 

phố tác đ ộng đến nông thôn , đ}̃y phong trào  đ}́u tranh chính trị ỡ 

nông thôn thành m ột phong trào công khai mạnh mê , rộng râi , kết 

hợp phong trào đ}́u tranh chính trị ỡ nông thôn m ột cách thích đáng 

với đòn tiến công về qu}n sƣ̣ đ ể ph{ lỏng đi đến ph{ rã từng vùng 

nông thôn đang bị địch kìm kẹp. 

T}́t cả nhƣ̂ng yêu c}̀u này đều dính với phƣơng hƣớng và nhiệm 

vụ chiến lƣợc của c{ch mạng miền Nam , dính với to|n b ộ kế hoạch 

hoạt động qu}n sƣ̣ và đ}́u tranh chính trị cũa ta trong thời gian sắp 

tới, m| tôi sẽ gửi v|o sau . Đ}y là nhƣ̂ng nhiệm vụ khó khăn , phƣ́c 

tạp, sƣ̣ diê̂n biến hằng ngày không th ể lƣờng hết đƣợc ; ta phải biết 

đ}̃y mạnh phong trào mà cûng phải biết nuôi dƣơ̂ng phong trào, phải 

tính to{n đúng từng thời cơ  cụ thể, tƣ̀ng sƣ̣ việc, tƣ̀ng mục đích , yêu 

c}̀u, thì mới thu đƣợc kết quả lớn. Hiện nay điều quyết định thắng lợi 

nhiều hay ít là ỡ sƣ̣ lânh đạo và tỗ chƣ́c chĩ đạo cũa ta . Vì vậy , đề 

nghị c{c anh chấn chỉnh một bƣớc tỗ chƣ́c chĩ đạo tƣ̀ Trung ƣơng Cục 

xuống Thành đ ể đũ sƣ́c đ ảm đƣơng trách nhiệm quan trọng này 

trong thời gian sắp tới. 

Ch|o th}n {i v| quyết thắng . 

BA 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 32, tr.356-361. 
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PHỤ LỤC 13 

ĐIỆN 

CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẪN 

Số 485, ngày 29 tháng 11 năm 1971 về đánh giá tình hình 

phong trào đấu tranh chính trị ỡ Sài Gòn  

và nhiệm vụ năm 1972 

(Trích) 

 

... 

C}̀n huy đ ộng t}́t c ả mọi lực lƣợng sẵn có của ta , sƣ̃ dụng mọi 

công cụ, mọi hình thƣ́c để l|m công t{c tuyên truyền; c}̀n nghiên cƣ́u 

s{ng tạo nhiều phƣơng thức , nhiều biện pháp động viên nuôi dƣơ̂ng 

khí thế c{ch mạng . Đặc biệt, c{c cấp ủy cần có kế hoạch chỉ đạo chặt 

chẽ, thƣờng xuyên việc dùng báo chí c ông khai tiến b ộ, lập ra các đ ội tuyên 

truyền, các tổ mua báo đọc báo chung , lấy báo chí làm phƣơng tiện liên lạc , 

tuyên truyền phát đ ộng và tập họp quần chúng ở c{c khu phố , c{c xóm 

lao động, c{c chợ, c{c xí nghiệp, trƣờng học; chú ý sử dụng lực lƣợng 

học sinh, sinh viên vào các đội tuyên truyền làm công tác d}n v}̣n và 

binh v}̣n (nhƣ kiểu phong trào “nói cho đồng bào nghe và nghe đồng 

b|o nói” của sinh viên S|i Gòn l| một sáng kiến có ý nghîa). 

2. Động viên, tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng đông đ ảo quần chúng lao đ ộng và các 

tƣ̀ng lớp yêu nƣớc đẫy mạnh đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chũ , 

chống đàn áp , khủng bố, bóc lột, gắn liền với khẫu hiệu đuỗi Mŷ , lật Thiệu 

đòi hòa bình, chấm dƣ́t chiến tranh. 
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Đứng trƣớc những khó khăn ch ồng ch}́t về qu}n sƣ̣ , chính trị , 

kinh tế hiện nay , tên Việt gian Nguyê̂n Văn Thiệu đang ra sƣ́c ph ản 

kích, đánh phá phong trào, trả thù những ngƣời chống đối v| khủng 

bố qu ần chúng , đồng thời thi hành nhiều biện pháp kinh tế ph ản 

động (nhƣ phá giá đ ồng bạc , tăng thuế ) để trút g{nh nặng chiến 

tranh lên đ}̀u nh}n d}n miền Nam . Rồi đ}y Mŷ - ngụy c|ng thua , 

c|ng yếu, thì những thủ đoạn đ|n {p , khủng bố, bắt lính đôn qu}n , 

cƣớp bóc vơ vét cũa Thiệu và phe lû còn có th ể dã man , trắng trợn 

hơn nƣ̂a. Đời sống của đồng bào ta trong vùng địch kiểm soát, nh}́t là 

nh}n d}n lao động thành thị sê càng bị đ}̃y vào tình c ảnh ngột ngạt, 

điêu đƣ́ng không thể chịu đựng nổi. 

Vì vậy, c}̀n chú ý đ}̃y mạnh đ}́u tranh cho các yêu c}̀u bƣ́c thiết 

nh}́t cũa qu}̀n chúng , đòi các quyền d}n sinh , d}n chũ chống khũng 

bố đàn áp , chống bắt lính đôn qu}n , chống bóc lột vơ vét cũa cải, coi 

đ}y là v}́n đề r}́t quan trọng đ ể duy trì và mỡ r ộng phong trào đ}́u 

tranh chính trị ỡ thành thị , l| đòn tiến công chủ yếu trƣớc mắt v|o 

chế độ độc tài phátxít cũa Thiệu sau trò hề b}̀u cƣ̃ , l| khẩu hiệu h|nh 

động cách mạng trƣ̣c tiếp nh}́t , thƣờng xuyên nh}́t đ ể ph{t động và 

t}̣p hợp hàng chục vạn qu}̀n chúng đƣ́ng lên giành hòa bình, độc l}̣p, 

d}n chũ, tƣ̣ do th}̣t sƣ̣ . Kh}̃u hiệu đ}́u tranh cho các quyền d}n sinh 

d}n chũ thiết th}n cũa  qu}̀n chúng là nhƣ̂ng kh}̃u hiệu cách mạng 

m| ta ph ải luôn luôn biết nắm l}́y đ ể ph{t đ ộng qu}̀n chúng đ}́u 

tranh chống địch , tiến lên đánh đỗ ách thống trị cũa địch . Khuyết 

điểm cũa phong trào công nh}n mà anh Năm Cƣờng vạch ra l| ở chỗ 

trong một phạm vi nào đó , nó đã t{ch rời yêu cầu đấu tranh về đời 

sống, về kinh tế với phong trào đ}́u tranh chính trị chung . Để khắc 

phục khuyết điểm, ta phải đề ra kh}̃u hiệu d}n sinh , d}n chũ cụ th ể, 

s{t với từng giới, tƣ̀ng t}̀ng lớp nh}n d}n , đồng thời trong mọi công 

t{c chỉ đạo đấu tranh, phải th}̣t sƣ̣ gắn chặt nhƣ̂ng kh}̃u hiệu này với 

kh}̃u hiệu trung t}m đuỗi Mŷ , l}̣t Thiệu , đòi hòa bình , ch}́m dƣ́t 
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chiến tranh x}m lƣợc . Phải làm cho q u}̀n chúng nh}̣n thƣ́c s}u sắc 

rằng kẽ g}y ra mọi nô̂i cƣ̣c khỗ , đau thƣơng cho nh}n d}n miền Nam 

l| đế quốc Mỹ v| tập đo|n tay sai Nguyễn Văn Thiệu , rằng chĩ có 

đuỗi Mŷ về nƣớc và l}̣t đỗ Thiệu xuống , thì mới b ảo vệ đƣợc quy ền 

sống và cải thiện đƣợc đời sống cũa nh}n d}n một cách cơ bản, do đó 

hiểu rô ph ải tƣ̀ kh}̃u hiệu d}n sinh d}n chũ mà tiến lên chîa đúng 

mũi nhọn đấu tranh v|o kẻ thù chủ yếu l| Mỹ - Thiệu. Đối với công 

nh}n và các tƣ̀ng lớp nh}n d}n lao động khác, mục tiêu đòi d}n sinh 

d}n chũ phải gắn với việc đ}́u tranh chống các thũ đoạn vơ vét , bóc 

lột phục vụ chiến tranh , kéo d|i x}m lƣợc , với nhiệm vụ phá kìm ỡ 

c{c khu phố, c{c xóm lao động, tiến lên giành quyền làm chũ ỡ cơ sỡ ; 

đối với học sinh, sinh viên và thanh niên, phải gắn với việc chống chế 

độ qu}n sƣ̣ hóa học đƣờng, chống đôn qu}n bắt lính để kéo d|i chiến 

tranh, v.v.. 

Điều chũ yếu và cái c}̀n thiết trong lúc này là  có phong tr|o rộng 

v| mạnh, nghĩa l| l|m cho phong tr|o đi s}u v|o quần chúng cơ bản , 

thu hút , t}̣p hợp đƣợc tuyệt đại đa số qu}̀n chúng cơ bản vào mặt 

tr}̣n đ}́u tranh cũa ta, do đó phải tạo đƣợc diện đấu tranh thật rộng, phát 

động nhiều cuộc đấu tranh theo tƣ̀ng ngành , tƣ̀ng giới, tƣ̀ng khu phố, tƣ̀ng 

xóm lao động , lấy phong trào để nuôi dƣơ̂ng và lôi cuốn phong trào , l|m 

cho qu}̀n chúng tin ỡ sƣ́c mình, t}̣p dƣợt cho qu}̀n chúng và d}̀n d}̀n 

đƣa họ tham gia nhƣ̂ng cuộc đ}́u tranh phối hợp trên quy mô to hơn , 

phạm vi rộng hơn , với mƣ́c độ quyết liệt , mạnh mẽ hơn . Để t}̣p hợp 

qu}̀n chúng đông đảo, súc tích đƣợc lực lƣợng nhanh chóng, c}̀n chú 

ý điều khiển uốn nắn những cuộc đấu tranh có tính chất xốc nổi, t{ch 

xa qu}̀n chúng cũa một số ít ngƣời , đƣ̀ng để nhƣ̂ng cuộc đ}́u tranh 

n|y đƣa quần chúng v|o thế thụ động, đặc biệt c}̀n ngăn ngƣ̀a nhƣ̂ng 

hoạt động hung hăng, theo lối tƣ̣ do cá nh}n, vì những hoạt động n|y 

chẵng nhƣ̂ng không có tác dụng tuyên truyền t}̣p hợp qu}̀n chúng 

rộng râi mà ngƣợc lại làm cho qu}̀n chúng càng thêm thụ động, do đó, 
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l|m cho phong tr|o không ph{t triển đƣợc . Hơn nƣ̂a, c}̀n hết sƣ́c đề 

phòng bọn C .I.A, bọn mật v ụ có thể xen v|o g}y ra khiêu khích , lợi 

dụng những hoạt động n|y để hạn chế , kìm hãm không cho phong 

tr|o của ta lớn mạnh lên. 

3. Phải nắm vƣ̂ng khâu trung tâm cấp bách trƣớc mắt cũa công tác 

thành thị là tổ chức tập hợp lực lƣợng, là xây dựng đội ngû đấu tranh chính 

trị, ra sƣ́c phấn đấu đ ể thu hút thật đông đ ảo quần chúng cơ b ản vào mặt 

trận đấu tranh cũa ta , làm cho thực lực chính trị thay đổi m ột cách có ý 

nghĩa cả về số lƣợng và chất lƣợng. 

a) Trƣớc hết, phải ra sƣ́c khắc phục tình trạng rời rạc cũa các tỗ 

chƣ́c đoàn thể của ta. Phải cố gắng t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng công nhân tiến bộ 

l|m hạt nh}n lôi cuốn phong tr|o công nh}n lao động đi đúng hƣớng 

đồng thời tăng thêm  sinh lƣ̣c và sƣ́c chiến đ}́u mới cho phong trào 

chính trị ở th|nh thị . Phải mỡ r ộng đội ngû xung kích vào mọi t}̀ng 

lớp thanh niên, nh}́t là thanh niên lao đ ộng để hình th|nh tổ chức v| 

phong trào chung cũa giới thanh niên, đồng thời chuyển một bộ ph}̣n 

lƣ̣c lƣợng xung kích cũa học sinh , sinh viên tõa ra hoạt đ ộng trong 

c{c giới lao đ ộng để l|m công t{c tuyên truyền tập hợp quần chúng . 

C}̀n tích cƣ̣c gi ải quyết v}́n đề cán b ộ, cốt cán và hình thƣ́c tỗ chƣ́c 

thích hợp đ ể nhanh chóng t}̣p hợp phụ nữ th|nh đội qu}n chính trị 

đông đảo và đ}̃y phong trào phụ nƣ̂ tiến lên tƣơng xƣ́ng với năng lƣ̣c 

c{ch mạng to lớn của chị em . Ở miền Nam ta , phụ nữ đã trở th|nh 

một lƣ̣c lƣợng cách mạng h ùng hậu với danh hiệu nổi tiếng l| “đ ội 

qu}n tóc dài”. Nhƣng, trong khi địch bắt bà Ngô Bá Thành, ở S|i Gòn 

chỉ có v|i trăm chị em bi ểu tình ph ản đối ; điều đó chƣ́ng tõ ta chƣa 

quan t}m đ}̀y đũ đến việc tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng ph ụ nữ v| ph{t tri ển 

phong trào phụ nƣ.̂ 

... 

Năm 1972 l| năm c{ch mạng miền Nam có thời cơ lớn đ ể chuyển 

sang một bƣớc ngoặt , một giai đoạn mà quy luật chiến tranh cách mạng 
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của ta, quy luật nỗi dậy và tiến công , tiến công và nỗ i dậy, làm chủ để tiêu 

diệt địch, tiêu diệt địch đ ể làm chủ, có khả năng phát huy tác dụng đầy đũ 

nhất cũa nó , với tất c ả quy mô và sƣ́c mạnh cũa nó . Vì vậy , trong thời 

gian sắp tới , đi đôi với mặt tr}̣n qu}n sƣ̣ sê đƣợc đ}̃ y mạnh lên , mặt 

trận chính trị càng trỡ nên cƣ̣c kỳ quan trọng , có khả năng phát tri ển hết 

sƣ́c to lớn và có tầm quan trọng quyết định đối với thắng lợi cũa cách mạng. 

Để ph{t huy mạnh mẽ t{c dụng của đấu tranh chính trị , c{c cấp ủy 

c}̀n coi trọng mặt tr}̣n chính trị nhƣ coi trọng mặt tr}̣n qu}n sƣ̣ , phải 

chăm lo x}y dƣ̣ng đội ngû đ}́u tranh chính trị nhƣ chăm lo x}y dƣ̣ng 

lƣ̣c lƣợng vû trang và mô̂i c}́p c}̀n có ban tham mƣu chuyên trách chĩ 

đạo đ}́u tranh chính trị. Riêng đối với Sài Gòn , phong trào đ}́u tranh 

chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng v| những điều kiện kh{ch 

quan thu}̣n lợi cho cao trào cách mạng v ẫn tiếp tục phát tri ển. Nếu 

c{c đảng bộ th|nh thị biết c{ ch làm việc và làm việc với ý chí cách 

mạng tiến công, luôn luôn nắm vƣ̂ng tình hình, kiên quyết khắc phục 

nhƣợc điểm cũa phong trào và sƣ̃a chƣ̂a khuyết đi ểm cũa lânh đạo , 

quyết t}m đi vào qu}̀n chúng , chủ động, s{ng tạo tì m ra cung cách 

t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng tỗ chƣ́c qu}̀n chúng, đồng thời v}̣n dụng sách lƣợc 

khôn khéo, sắc bén, kết hợp tốt phong trào thành thị với phong trào 

nông thôn , phong trào chính trị với hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ chung trên 

to|n Miền, thì chắc chắn sẽ tăng cƣờng thực lực nhanh chóng , sớm 

tạo ra những điều kiện đầy đủ cho bƣớc ph{t tri ển nhảy vọt cũa 

phong trào. 

Trong thƣ này , tôi chĩ nói m ột số ý kiến về công tác đ}́u tranh 

chính trị ở th|nh thị ; còn có nhiều v}́n đề quan trọng khác nhƣ 

hoạt động cũa b ộ đội chũ lƣ̣c và đánh phá bình định nông thôn , thì 

tôi không viết , vì Bộ Chính trị v| Qu}n ủy Trung ƣơng đã l|m việc 

với anh Tƣ Chi . Riêng việc đ}̃y mạnh đánh phá bình địn h nông 

thôn nh}́t là ỡ vùng ngoại vi Sài Gòn có quan hệ m}̣t thiết với 

phong trào chính trị trong thành phố ; vì vậy , trên cơ sỡ phƣơng 
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hƣớng và kế hoạch hoạt đ ộng chung cũa Trung ƣơng Cục , đề nghị 

c{c anh l|m việc cụ th ể với Khu ũy Sài Gòn , giúp cho S|i Gòn x}y 

dƣ̣ng và phát triển các hoạt động vû trang , khôi phục và cũng cố các 

căn cƣ́ bàn đạp, củng cố giao thông liên lạc, bảo đảm cho sƣ̣ lânh đạo, 

chỉ huy đƣợc thông suốt v| nhạy bén hơn. 

Th}n ái chúc các anh mạnh khõe và thắng lợi . 

BA 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 32, tr.450-474. 
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PHỤ LỤC 14 

ĐIỆN 

CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN 

Ngày 28 tháng 9 năm 1972 về nhƣ̂ng công tác cấp bách  

ở miền Nam 

(Trích) 

 
Gƣ̃i: Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục, 

        Thƣờng vụ Khu ũy Khu V, 

        Thƣờng vụ Khu ũy Trị - Thiên, 

Nh}n dịp làm việc với các đ ồng chí Khu ũy Khu V , tôi đâ phát 

biểu một số ý kiến về công tác c}́p bách trong thời gian sắp tới . Văn 

phòng Trung ƣơng Đảng đâ ghi lại , tôi đâ xem, sƣ̃a chƣ̂a và bỗ sung ; 

nay gƣ̃i đến đ ể c{c anh nghiên cứu v| vận dụng cho kịp trong tình 

hình mới nay mai. 

1. Nắm vƣ̂ng tình hình , kiên quyết đƣa phong trào cách mạng tiến lên 

giành thắng lợi mới 

C{ch m ạng miền Nam v| cu ộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u 

nƣớc cũa nh}n d}n ta đâ giành đƣợc nhƣ̂ng thắng lợi vî đại . Đ}y 

không phải là một cuộc chiến tranh có tính ch}́t địa phƣơng , cục bộ, 

m| còn có tính chất quốc tế , tính chất thời  đại vì nó là tiêu đi ểm cũa 

cuộc đ}́u tranh quyết liệt giƣ̂a hai thế lƣ̣c cách mạng và ph ản cách 

mạng trên phạm vi thế giới . Vì vậy , chiến tranh đâ diê̂n ra r}́t gay 

go, phƣ́c tạp. 
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Tƣ̀ khi Nixon lên c}̀m quyền , chiến tranh càng thêm phƣ́c tạp. Vì 

trong quá trình phi Mŷ hóa chiến tranh , Nixon đâ kéo dài và tăng 

cƣờng chiến tranh bằng chiến lƣợc “Việt Nam hóa” , đồng thời mỡ 

rộng chiến tranh ra cả Đông Dƣơng . Tƣ̀ tháng 4-1972 đến nay, Nixon 

lại leo thang chiến t ranh, thả mìn phong tõa các cảng , g}y lại chiến 

tranh phá hoại miền Bắc trên quy mô lớn vƣợt xa thời kỳ Johnson ; ở 

miền Nam , Mỹ đã tăng cƣờng chiến tranh bằng không qu}n v| hải 

qu}n với mƣ́c độ ác liệt chƣa tƣ̀ng th}́y , v| nhƣ vậy , Nixon đâ Mŷ 

ho{ trở lại chiến tranh bằng một hình thức kh{c . Phƣ́c tạp vì nhƣ̂ng 

h|nh động chiến tranh hết sức t|n bạo đó lại phối hợp với những thủ 

đoạn ngoại giao quỹ quyệt hòng t}̣p trung mûi nhọn về phía nh}n 

d}n ta. Chính quyền Mỹ ra sức lợi dụng sự chia rẽ Trung - Xô và 

nhƣ̂ng sƣ̣ diê̂n biến trong nội bộ hai nƣớc lớn trong phe ta mà tìm 

c{ch hòa hoãn với nƣớc n|y rồi nƣớc kia hòng giúp cho Nixon thực 

hiện trót lọt chiến lƣợc “Việt Nam h óa” để cho Mỹ rút ra khỏi Việt 

Nam mà vẫn duy trì đƣợc chũ nghîa thƣ̣c d}n mới dƣới một hình 

thƣ́c khác trên cả ba nƣớc Đông Dƣơng. 

Nhƣng Nixon và phe lû đâ tính nh}̀m . Cuộc tiến công và nỗi d}̣y 

của qu}n v| d}n ta ở miền Nam tron g m}́y tháng qua đâ giáng một 

đòn th}́t bại hết sƣ́c nặng vào chính sách “Việt Nam hóa chiến tranh” 

của Mỹ, l|m cho vấn đề Việt Nam , m| Nixon cố tìm c{ch l|m mờ đi , 

lại nổi lên th|nh vấn đề số 1 của nƣớc Mỹ , đặt Nixon trƣ ớc những 

khó khăn rất lớn trong thời kỳ gay cấn nhất của năm bầu cử tổng 

thống ỡ Mŷ . V| chính những h|nh động chiến tranh điên cuồng của 

Nixon lại đang đ}̃y hắn vào thế th}́t bại mới về chính trị trong nƣớc 

Mỹ v| trên trƣờng quốc tê.́ 

... 

Đối với nh}n d}n ta , bom đạn , đe dọa và lƣ̀a bịp không lay 

chuyển đƣợc . Chƣa bao giờ cuộc kháng chiến cũa ta có đƣợc thế 

tr}̣n tốt và lƣ̣c lƣợng hùng h}̣u nhƣ ngày nay . Tr{i lại , kẻ đang thất 

bại v| bị lên {n l | bè lũ Nixon . Chúng đang đứng trƣớc nguy cơ 
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ph{ sản ho|n to|n của chính s{ch “Việt Nam hóa” v| trƣớc những 

sƣ́c ép mới cũa nh}n d}n Mŷ trong cuộc v}̣n động b}̀u cƣ̃ . Nhƣng 

Nixon r}́t ngoan cố , đang tìm mọi cách vƣợt qua cuộc tuyể n cƣ̃ để 

tiếp tục thƣ̣c hiện học thuyết cũa hắn sau khi đƣợc trúng cƣ̃ trỡ lại 

tỗng thống một nhiệm kỳ nƣ̂a . Ta phải tĩnh táo ngăn chặn mọi }m 

mƣu th}m độc cũa hắn và să̂n sàng đối phó với mọi tình huống. 

Trên mặt tr}̣n ngoại  giao, ta phải biết lợi dụng m}u thuẫn trong 

nội bộ kẽ địch để đánh địch và thắng địch một cách có lợi nh}́t, nhằm 

đạt đƣợc nhƣ̂ng yêu c}̀u cơ bản cũa cách mạng miền Nam ta . Nhƣng 

chúng ta không bao giờ đặt sự nghiệp c{ch mạng củ a nh}n d}n ta 

phụ thuộc v|o kết quả của cuộc chạy đua v|o Nh| Trắng giữa c{c tập 

đoàn tƣ bản Mŷ. Chúng ta luôn luôn khẳng định rằng trong cuộc đấu 

tranh cũa nh}n d}n ta trên ba mặt tr}̣n qu}n sƣ̣ , chính trị, ngoại giao, 

thắng lợi của đấu tranh qu}n sự, chính trị trên chiến trƣờng l| vấn đề 

quyết định ; cố nhiên , biết nắm thời cơ sƣ̃ dụng linh hoạt đ}́u tranh 

ngoại giao cũng l| điều rất quan trọng. 

... 

Chúng ta quyết kiên trì c{ch mạng , anh dûng tiến lê n đánh bại 

chiến tranh x}m lƣợc cũa đế quốc Mŷ , gi|nh lại độc lập cho Tổ quốc 

ta, tƣ̣ do cho nh}n d}n ta . Chúng ta không những quyết đ{nh thắng 

m| còn phải biết thắng tên đế quốc đầu sỏ , đƣa cách mạng nƣớc ta 

tiến lên nhƣ̂ng bƣớc vững chắc , luôn luôn giành thắng lợi mới , đồng 

thời góp ph}̀n thúc đ}̃y cách mạng thế giới phát triển theo con 

đƣờng đúng đắn cũa chũ nghîa Mác – Lênin và chũ nghîa quốc tế vô 

sản. 

2. Phát động phong trào giành hòa bình , đẫy mạnh đấu tranh chính trị 

và công tác binh vận , tranh thũ thời cơ đẫy tới cao trào cách mạng trong 

vùng địch. 

Hiện nay , cuộc tiến công và nỗi d}̣y trên chiến trƣờng đang 

tiếp diê̂n . Về qu}n sƣ̣ , Bộ Chính trị và Qu}n ũy Trun g ƣơng đâ có 
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chỉ thị về chủ trƣơng, phƣơng hƣớng tác chiến. Nay tôi chĩ nói một số 

ý kiến về đấu tranh chính trị. 

... 

Trong hoàn cảnh đó , ta phải sƣ̃ dụng cú đ}́m qu}n sƣ̣ r}́t mạnh , 

phải phát triển chiến tranh du kích trong vùng  sau lƣng địch để tiêu 

diệt và đánh bại lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa Mŷ - ngụy; nhƣng đi đôi với 

đ}́u tranh qu}n sƣ̣ , c}̀n phải có phong trào đ}́u tranh chính trị r}́t 

mạnh, r}́t quyết liệt cũa đông đảo qu}̀n chúng thì mới làm th}́t bại 

đƣợc chính s{ch “Việt Nam ho{ chiến tranh” của đế quốc Mỹ . Muốn 

có một phong tr|o chính trị nhƣ thế thì cần phải nêu khẩu hiệu 

chính trị cho đúng . Hơn nƣ̂a, tuy hiện nay chiến tranh đang tiếp tục , 

nhƣng có khả năng là nay mai ta  v| địch có thể đi đến thỏa thuận 

một giải pháp chính trị cho cuộc chiến . Vì vậy , kh}̃u hiệu nêu ra 

phải đáp ƣ́ng đƣợc yêu c}̀u cũa phong trào đ}́u tranh chính trị trƣớc 

mắt b}y giờ và cả sau này khi cách mạng miền Nam chuyển san g 

bƣớc ngoặt mới . 

Nêu kh}̃u hiệu đúng là điều r}́t quan trọng trong mô̂i thời kỳ 

c{ch mạng . Chúng ta đều biết trong C{ch mạng Th{ng Mƣời Nga , 

khỡi nghîa vû trang đâ nỗ ra dƣới kh}̃u hiệu “hòa bình , b{nh mì , 

ruộng đ}́t” . Trong chiến tranh chống Pháp , ở giai đoạn cuối , ta đâ 

l}́y v}́n đề ruộng đ}́t để phát động nông d}n đ}̃y mạnh kháng 

chiến. B}y giờ , ở miền Nam ta cần nắm khẫu hiệu hòa bình làm khẫu 

hiệu trung tâm để phát động qu}̀n chúng trong vùng đị ch đƣ́ng lên 

chống Mŷ - Thiệu. 

Bỡi vì hòa bình là v}́n đề chết sống , l| nguyện vọng tha thiết 

nh}́t cũa mọi tƣ̀ng lớp nh}n d}n tƣ̀ thành  thị đến nông thôn đứng 

trƣớc cuộc chiến tranh x}m lƣợc tàn bạo cũa đế quốc Mŷ , cuộc 

chiến tranh đã gieo biết bao tai họa cho nh}n d}n , cho đ}́t nƣớc , đâ 

chồng ch}́t biết bao đau thƣơng tang tóc cho h}̀u hết mọi gia đình . 

V| nay mai , sau khi có giải pháp , ở miền Nam sẽ có hai chính 

quyền , hai qu}n đội song song tồn tại ; bên cạnh chính quyền và 
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qu}n đội cách mạng cũa ta , bọn bù nhìn ở S|i Gòn vẫn còn chính 

quyền và qu}n đội cũa chúng . Với bản ch}́t cƣ̣c kỳ ngoan cố , phản 

động và dƣới bàn tay chĩ huy cũa Mŷ , chúng sẽ r{o riết tăng cƣờng 

đàn {p, kìm kẹp trong vùng chúng kiểm so{t , sẽ ra sức củng cố , x}y 

dƣ̣ng qu}n đội cũa chúng , sẽ tìm c{ch bung ra để gi|nh d}n lấn đất , 

phản kích l}́n chiếm nhƣ̂ng vùng chúng đâ m}́t ; do đó , nguy cơ 

chiến tranh do địch g}y ra sê có t hể luôn luôn diê̂n ra và hòa bình 

vẫn còn là yêu cầu cấp bách bƣ́c thiết cũa toàn thể nh}n d}n ta ỡ miền 

Nam. 

... 

Kh}̃u hiệu hòa bình là một kh}̃u hiệu cách mạng , một kh}̃u hiệu 

tiến công , gắn liền nhƣ̂ng mục tiêu cơ bản trƣớc mắ t cũa cách mạng 

miền Nam trong lúc chiến tranh còn tiếp diê̂n cûng nhƣ sau khi 

ngƣ̀ng bắn. 

Trƣớc hết, kh}̃u hiệu hòa bình gắn liền với kh}̃u hiệu độc l}̣p d}n 

tộc, chĩa mũi nhọn v|o kẻ thù chính l| đế quốc Mỹ , kẻ đã g}y ra cuộc 

chiến tranh x}m lƣợc tàn bạo chƣa tƣ̀ng có trong lịch sƣ̃ loài ngƣời 

trên đ}́t nƣớc ta, chƣa chịu tƣ̀ bõ }m mƣu bám giƣ̂ miền Nam làm nơi 

thí nghiệm học thuyết Nixon để đeo đuổi đến cùng chủ nghĩa thực 

d}n mới cũa Mŷ. 

Cho nên, b}y giờ cûng nhƣ sau này , mục tiêu gi|nh hòa bình 

trƣớc hết là đòi Mŷ phải hoàn toàn rút hết qu}n Mŷ và qu}n các nƣớc 

chƣ h}̀u cũa Mŷ ra khõi miền Nam Việt Nam , ho|n to|n chấm dứt 

mọi sự dính líu về qu}n sự của Mỹ ở Việt Nam , ho|n to|n không 

đƣợc dùng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa Mŷ và các nƣớc thuộc phe Mŷ để 

ảnh hƣỡng đến quá trình diê̂n biến chính trị ỡ miền Nam sau khi có 

giải pháp. 

Mặt khác , muốn có hòa bình th}̣t sƣ̣ , hòa bình trong đ ộc l}̣p, tƣ̣ 

do, d}n chũ , thì quần chúng ph ải tƣ̣ mình phá sạch mọi tỗ chƣ́c 

bình định của Mỹ - ngụy , ph{ bỏ mọi hình thức {p bức , kìm kẹp 

của chúng ở nông thôn , v| kiên quyết đấu tranh không cho chúng 
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phục hồi chƣơng trình bì nh định ỡ nhƣ̂ng vùng tranh ch}́p , nhƣ̂ng 

vùng bình định đã bị ph{ lỏng , ph{ rã ; qua đó , triệt phá t}̣n gốc 

nguồn dƣ̣ trƣ̂ lƣ̣c lƣợng cũa địch , không để cho địch tiếp tục vơ vét 

sƣ́c ngƣời, sƣ́c cũa để chu}̃n bị g}y lại chiến tranh; đồng thời tạo điều 

kiện cho qu}̀n chúng giành quyền làm chũ trên khắp các địa phƣơng , 

c{c khu vực, nắm chắc chính quyền ỡ thôn xâ đ ể đƣa cách mạng tiến 

lên gìn giƣ̂ hòa bình và độc l}̣p th}̣t sƣ.̣ 

Kh}̃u hiệu hòa bình gắn  liền với kh}̃u hiệu đòi tƣ̣ do , dân chũ 

nhằm chống lại mọi chính sách độc tài phátxít , mọi biện ph{p tăng 

cƣờng đàn áp , khủng bố , mọi h|nh động trả thù , mọi thủ đoạn kìm 

kẹp mới của ngụy quyền tay sai , buộc ngụy quyền phải bảo đảm các 

quyền tƣ̣ do d}n chũ th}̣t sƣ̣ để nh}n d}n có quyền x}y dƣ̣ng đời 

sống }́m no, hạnh phúc trong hòa bình v| độc lập d}n tộc. 

Kh}̃u hiệu hòa bình còn gắn liền với kh}̃u hiệu hòa hợp dân tộc l| 

kh}̃u hiệu nhằm t}̣p hợ p các lƣ̣c lƣợng d}n tộc d}n chũ và hòa bình 

rộng râi hơn nƣ̂a vào một mặt tr}̣n mới để ph}n hóa các thế lƣ̣c phản 

động, cô l}̣p bọn tay sai ngoan cố, hiếu chiến nh}́t, đại biểu quyền lƣ̣c 

của giai cấp tƣ sản mại bản quan liêu , qu}n phiệt, v| nhằm phấn đấu 

thƣ̣c hiện chính quyền hòa hợp d}n tộc để mỡ đƣờng tiến lên thiết 

l}̣p ỡ miền Nam một thể chế chính trị d}n tộc , d}n chũ th}̣t sƣ̣ , tho{t 

hẵn sƣ̣ lệ thuộc vào đế quốc Mŷ. 

Trong thời gian trƣớc mắt cûng  nhƣ sau khi có giải pháp đ}́u 

tranh giành hòa bình có nghîa là thƣ̣c hiện nhƣ̂ng nội dung cách 

mạng nói trên , v| chỉ khi n|o đạt đƣợc những mục tiêu cơ bản ấy 

thì chiến tranh x}m lƣợc của Mỹ mới ho|n to|n chấm dứt thật sự 

v| không còn khả năng t{i diễn một lần nữa , v| một nền hòa bình 

ch}n chính trong độc l}̣p , tƣ̣ do mới đƣợc bảo đảm một cách 

vƣ̂ng chắc . 

Dƣới nhƣ̂ng kh}̃u hiệu giành hòa bình , độc l}̣p d}n tộc , tƣ̣ do 

d}n chũ c}̀n phải v}̣n động nhiều p hong trào đ}́u tranh cũa qu}̀n 
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chúng với những khẩu hiệu cụ thể kh{c nhau, thích hợp với mọi tầng 

lớp, mọi lứa tuổi, mọi ng|nh, mọi giới, bao gồm cả gia đình binh sî và 

binh sî trong hàng ngû ngụy qu}n . Điều c}̀n chú ý là p hải thƣ̣c hiện 

cho đƣợc sƣ̣ kết hợp giƣ̂a các phong trào với nhau , phải liên kết, quy 

tụ tất cả c{c phong tr|o v|o một dòng th{c chung , l|m cho phong 

tr|o hòa bình trở th|nh một phong tr|o c{ch mạnh sôi nổi , mạnh mẽ, 

rộng khắp. 

... 

Sắp tới c}̀n theo dôi diê̂n biến cũa Hội nghị Pari , khi th}́y ta và 

địch đi đến thõa thu}̣n đƣợc một giải pháp cho chiến tranh , thì lập 

tƣ́c phải tranh thũ thời cơ nhanh chóng t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng qu}̀n 

chúng đông đảo với khẩu hiệ u vì hòa bình th}̣t sƣ̣ , vì độc lập , tƣ̣ do 

th}̣t sƣ̣ , m| đƣa phong tr|o đấu tranh chính trị th|nh cao tr|o khởi 

nghĩa gi|nh lại thôn xã. 

... 

Ở thành thị , trong tình hình sắp tới , đặc biệt là sau khi có giải 

ph{p, tình hình S |i Gòn v| c{c th|nh phố lớn ở miền Nam sẽ có 

nhƣ̂ng chuyển biến mạnh mê . Trong các t}̀ng lớp xâ hội , trong đông 

đảo nh}n d}n sê có một sƣ̣ chuyển động lớn về chính trị . C{c biện 

ph{p ph{t xít của địch, tình hình kinh tế ng|y càng đình đốn, đen tối, 

cộng thêm với các chính sách vơ vét trắng trợn cũa Thiệu , với lạm 

ph{t, th}́t nghiệp , chợ đen đang làm cho đời sống công nh}n , viên 

chƣ́c và nh}n d}n lao động ngày càng bi đát , điêu đƣ́ng, l|m cho sự 

b}́t mân cũa các tƣ̀ng lớp nh}n d}n đối với ngụy quyền ngày càng 

tăng. Nội bộ bọn tay sai bên trên sê thêm ph}n hóa , chia rê s}u sắc , 

c{c thế lực phản động trong v| ngo|i chính quyền sẽ tranh gi|nh 

nhau gay gắt, bọn bên dƣới c|ng thêm hoang mang dao động. 

Đ}y là thời cơ có thể tạo ra một bƣớc ngoặt quan trọng trong 

phong trào chính trị ỡ Sài Gòn và các thành thị lớn. 

Phải nắm l}́y cơ hội này , bắt mạch cho đúng nhƣ̂ng sƣ̣ chuyển 

động về chính trị trong mô̂i  tƣ̀ng lớp , mô̂i ngành , mô̂i giới mà đƣa 
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c{c khẩu hiệu hòa bình , độc l}̣p , d}n chũ, hòa hợp d}n tộc , cải thiện 

đời sống cũa ta ra cho đúng lúc , đúng đối tƣợng , để phát động qu}̀n 

chúng, t}̣p họp lƣ̣c lƣợng , x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cũ a cách mạng , mỡ 

rộng mặt tr}̣n chống Mŷ - Thiệu, đ}̃y mạnh các phong trào đ}́u 

tranh cũa qu}̀n chúng ; tiến tới phát động nhƣ̂ng cuộc nỗi d}̣y với 

kh}̃u hiệu đòi “hòa bình th}̣t sƣ̣ , độc l}̣p, d}n chũ th}̣t sƣ̣” , đòi “Mŷ 

rút hết , lập chính quyền hòa hợp d}n tộc” , nhằm giành quyền làm 

chủ ở cơ sở v| l|m {p lực đòi thực hiện một hình thức chính quyền 

liên hiệp ỡ bên trên . 

Phải tranh thũ thời gian đ}̃y mạnh việc x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c , t}̣p 

hợp qu}̀n chúng cơ bản, hình th|nh mặt trận nh}n d}n, ph{t triển lực 

lƣợng nòng cốt và các đội xung kích ỡ các khu xóm lao động, biến các 

địa phƣơng thành nhƣ̂ng cƣ́ điểm cách mạng để chu}̃n bị khỡi nghîa 

khi có thời cơ. 

Đồng thời với việc x}y  dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cách mạng ỡ địa phƣơng 

phải chú ý cũng cố phát triển thƣ̣c lƣ̣c cũa ta trong các ngành , c{c 

giới , x}y dƣ̣ng các ngành , c{c giới th|nh những phong tr|o vững 

mạnh, đặc biệt chú trọng x}y dƣ̣ng phong trào công nh} n lao 

động , phong trào thanh niên , học sinh , sinh viên , phong trào phụ 

nƣ̂ thành nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng chính trị mạnh làm trụ cột cho phong 

tr|o c{ch mạng trong th|nh phố . Trong lao động và thanh niên , 

c}̀n có hình thƣ́c thích hợp để tỗ c hƣ́c lƣ̣c lƣợng nƣ̃a vû trang cách 

mạng; hiện nay nơi nào đâ có tƣ̣ vệ bí m}̣t thì chú ý duy trì , nuôi 

dƣơ̂ng , nơi nào chƣa có thì c}̀n nghiên cƣ́u hình thƣ́c thích hợp để 

tỗ chƣ́c . 

Phải kịp thời t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba gồm cá c phe , nhóm t{n 

th|nh hòa bình , d}n tộc , d}n chũ , hòa hợp d}n tộc , l|m th|nh lực 

lƣợng đồng minh trƣ̣c tiếp cũa ta để ph}n hóa hơn nƣ̂a các thế 

lƣ̣c phản động , cô l}̣p và chîa mûi nhọn vào Thiệu và các ph}̀n tƣ̃ 

th}n Mŷ cƣ̣c đoan , hiếu chiến nh}́t . Muốn thế , c}̀n có nhiều hình  

thƣ́c mặt tr}̣n . Có thể có hình thức mặt trận trong c{c tôn gi{o , 
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trong trí thƣ́c , gi{o giới , viên chƣ́c , b{o chí , v.v.. Ví dụ nhƣ : trong 

thanh niên có thể l}̣p mặt tr}̣n thanh niên hò a bình d}n chũ ; trong 

c{c tôn gi{o có thể lập mặt trận hòa bình d}n chủ trong mỗi đạo 

gi{o . Ở S|i Gòn v| c{c th|nh phố , c{c tỉnh , hình thức mặt trận 

cũng có thể kh{c nhau . V| nay mai , trong một tình hình cụ thể 

nh}́t địn h, cũng có thể xuất hiện khả năng l|m mặt trận giữa qu}n 

đội cách mạng với một bộ ph}̣n nào đó trong qu}n đội cũa phía 

bên kia ly khai hoặc trung l}̣p với qu}n đội cũa chính quyền bù 

nhìn. Về phía mặt tr}̣n cũa ta hiện nay , Mặt tr}̣n D}n tộc giải 

phóng v| Liên minh c{c lực lƣợng d}n tộc , d}n chũ và hòa bình , 

cũng cần nghiên cứu việc mở rộng nhƣ thế n|o cho phù hợp với 

tình hình mới v| cần tổ chức tốt việc liên hệ giữa Mặt trận của ta 

với Mặt tr}̣ n thƣ́ ba để liên hiệp hành động trong cuộc đ}́u tranh 

chống Mŷ - Thiệu. 

... 

Phải biết đi tƣ̀ phong trào đ}́u tranh rộng râi cũa qu}̀n chúng 

m| luôn luôn x}y dựng ph{t triển lực lƣợng nòng cốt , đặc biệt là 

x}y dƣ̣ng phát triển mặt tr ận của quần chúng cơ bản ở cơ sở , ở địa 

phƣơng làm chô̂ dƣ̣a tiến lên thƣ̣c hiện khỡi nghîa tƣ̀ng ph}̀n , 

gi|nh quyền l|m chủ , x}y dƣ̣ng một hình thƣ́c chính quyền d}n 

tộc d}n chũ th}̣t sƣ̣ bên dƣới do ta nắm . Do đó , c}̀n thiết phải  kết 

hợp phong trào vùng ven thành thị với phong trào ỡ các vùng 

nông thôn phụ c}̣n , tạo th|nh một thế liên ho|n giữa hai vùng n|y , 

giúp sức đƣa phong tr|o vùng ven tiến lên th|nh cao tr|o nổi dậy 

mạnh mẽ .  

Trong quá trình đ ẩy mạnh phong tr|o chính trị ở th|nh thị 

c}̀n phải luôn luôn kết hợp công khai với bí m}̣t , hết sƣ́c coi trọng  

việc duy trì , x}y dƣ̣ng và phát triển hệ thống tỗ chƣ́c bí mật r}́t tinh , 

r}́t chặt , nghiêm ngặt tu}n thũ quy tắc hoạ t động bí m}̣t để bảo vệ 

c{n bộ , bảo vệ cốt cán , che gi}́u lƣ̣c lƣợng nòng cốt cũa  ta trong 

mọi tổ chức , mọi hoạt động ; đồng thời phải tìm cách len  v|o c{c 
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tỗ chƣ́c cũa địch , kể cả một số tỗ chƣ́c chính trị phản động để nắm 

đƣợc các hoạt động cũa chúng và có phƣơng sách đối phó đích 

đáng. 

Công tác đ}́u tranh chính trị , công tác v}̣n động qu}̀n chúng , 

tranh thũ đa số qu}̀n chúng về ta là v}́n đề hàng đ}̀u trong cuộc đ}́u 

tranh giƣ̂a ta và địch trong thời  kỳ chuyển tiếp sắp tới . Vì vậy, phải 

g}́p rút kiện toàn bộ máy làm công tác mặt trận , công tác dân vận , binh 

vận, c{c ban chỉ huy c{c đo|n thể quần chúng , c{c ban công t{c vận 

động tôn giáo... 

... 

3. Ổn định tình hình chính trị ở vùng mới giải phóng. 

... 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.33, tr. 365-386. 
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PHỤ LỤC 15 

THẮNG LỢI VÎ ĐẠI CŨA CUỘC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG MŶ, CƢ́U NƢỚC VÀ NHIỆM VỤ   

CỦA CÁCH MẠNG MIỀN NAM TRONG 

GIAI ĐOẠN MỚI 

Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thƣ́ 21  

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (Hội nghị họp đợt I:  

tƣ̀ ngày 19-6 – 6-7-1973; Đợt II: tƣ̀ ngày 1-10 – 4-10-1973) 

(Trích) 

Phần thƣ́ ba 

TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG MIỀN NAM  

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

I- ]M MƢU CŨA ĐẾ QUỐC MŶ VÀ TAY SAI , LƢ̣C 

LƢỢNG SO SÁNH GIƢ̂A TA VÀ ĐỊCH VÀ KHÃ NĂNG 

PH[T TRIỂN CỦA TÌNH HÌNH 

Sau khi đội qu}n x}m lƣợc Mŷ hoàn toàn rút khõi miền Nam và 

sau một thời gian thi hành Hiệp định Pari , căn cƣ́ vào nhƣ̂ng sƣ̣ việc 

diê̂n ra trong nƣớc ta , nh}́t là ỡ miền Nam , cũng nhƣ trên thế giới , 

chúng ta cần nhận định rõ }m mƣu của đế quốc Mỹ v| bè lũ tay sai ở 

miền Nam, đánh giá lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch và kh ả năng 

ph{t triển cũa tình hình miền Nam. 

Th}́t bại cũa Mŷ trong cu ộc chiến tranh x}m lƣợc Việt Nam 

v| Đông Dƣơng t{c đ ộng r}́t s}u sắc đến tình hình n ội bộ nƣớc 
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Mỹ về mọi mặt qu}n sự , chính trị , kinh tế , đồng thời là m ột đòn đ ả 

kích rất mạnh v|o vai trò sen đầm quốc tế của đế quốc Mỹ , l|m 

suy yếu m ột bƣớc r}́t nghiêm trọng vị trí cũa chúng trên thế giới , 

l|m thay đổi so s{nh lực lƣợng c|ng có lợi hơn nữa cho c{c tr|o 

lƣu cách mạng trong thời đại chúng t a. Chính thất bại nặng của 

Mỹ ở Việt Nam v| c ả trên trƣờng quốc tế đâ làm nhụt tính hung 

hăng cuồng chiến cũa Mŷ , đâ làm lung lay ý chí cũa chúng muốn 

dùng chiến tranh đ ể đe dọa các lƣ̣c lƣợng cách mạng , t}́n công 

x}m lƣợc  c{c nƣớc nhỏ , g}y ra tình hình luôn luôn căng thẵng trên 

thế giới . Sau hai chiến lƣợc qu}n sƣ̣ toàn c}̀u bị phe xâ h ội chũ 

nghĩa l|m ph{ s ản, Mỹ đã bu ộc phải thƣ̀a nh}̣n m ột thƣ̣c tế là hiện 

nay và trong m ột thời gian nh}́t định , với sƣ́c mạnh rô ràng đâ bị 

hạn chế , Mỹ không th ể tùy ý dùng bạo lực chiến tranh đ ể ngăn 

chặn và đ}̃y lùi các nƣớc xâ h ội chũ nghîa và phong trào đ ộc l}̣p 

d}n tộc, tr{i lại , Mỹ phải rêu rao về m ột “kỹ nguyên hòa bình” , “kỹ 

nguyên thƣơng lƣợng” , phải thay đỗi chính sách là tạm thời hòa 

hoãn với c{c lực lƣợng xã h ội chũ nghîa trên thế giới , với Liên Xô 

v| Trung Quốc . 

Chúng ta không mơ hồ về một sự thay đổi n|o đó về bản chất 

của đế quốc Mỹ . Song, chúng ta cần nhận rõ rằng thất bại của đế 

quốc Mŷ ỡ Việt Nam đâ buộc Mŷ phải ch}́p nh}̣n một bƣớc ngoặt 

thụt lùi trong chiến lƣợc to|n cầu phản c{ch mạng của chúng . Cố 

nhiên, điều đó không có nghîa là đế quốc Mŷ tƣ̀ b ỏ vai trò sen đầm 

của chúng trên thế giới , tƣ̀ bõ ý đồ giành thế mạnh trong quan hệ 

của chúng với c{c nƣớc kh{c v| dùng sức mạnh để uy hiếp nh}n 

d}n thế giới . Mỹ nói hòa bình , nói thƣơng lƣợng l| để che đậy chủ 

nghĩa thự c d}n mới cũa chúng , v| chúng đang thông qua những 

hình thức hợp t{c , liên minh khu vƣ̣c để tiếp tục chống chủ nghĩa 

xã hội v| phong tr|o độc lập d}n tộc , đặc biệt là chia rê  c{c nƣớc 

xã hội chủ nghĩa v| tìm mọi c{ch bắt c {c nƣớc nhỏ phải lệ thuộc 

v|o chủ nghĩa thực d}n mới của Mỹ bằng c{ch n|y hay c{ch kh{c . 
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Chiến lƣợc toàn c}̀u mới cũa Mŷ mang tên “học thuyết Nixon” dƣ̣a 

trên ba cơ sỡ “sƣ́c mạnh , chia sẽ trách nhiệm và thƣơng lƣợng” 

chính l | nhằm tiếp tục thực hiện vai trò b{ chủ của Mỹ thông qua 

chủ nghĩa thực d}n mới theo một phƣơng thức mới thích hợp với 

tình hình hiện nay của Mỹ ở trong nƣớc v| trên thế giới . 

V}̣y thì sau th}́t bại ỡ Việt Nam và trong b ối cảnh của tình hình 

thế giới hiện nay , }m mƣu cũa đế quốc Mŷ ỡ miền Nam và trong cả 

nƣớc ta nhƣ thế nào? 

Đế quốc Mŷ đâ buộc phải ch}́m dƣ́t chiến tranh sau khi đâ bị th}́t 

bại rất nặng ở Việt Nam , cho nên trong một số năm tr ƣớc mắt , việc 

Mỹ trực tiếp nhảy v|o x}m lƣợc nƣớc ta một lần nữa l| điều Mỹ chƣa 

thể làm đƣợc và chƣa th}́y bƣ́c thiết phải làm trong tình hình chúng 

đang tìm một thế mạnh mới trong chính sách hòa hoân giƣ̂a hai thế 

lƣ̣c trên thế giới. Nhƣng mặt khác, Mỹ còn duy trì đƣợc chính quyền 

tay sai cũa chúng , cho nên Mŷ vẫn đeo đuỗi chính sách cơ bản cũa 

chúng l| thực hiện chủ nghĩa thực d}n mới ở miền Nam trên một thế 

mạnh mới. 

Âm mƣu lâu dài cũa đế q uốc Mŷ và tay sai là tìm mọi cách xóa bõ sƣ̣ 

tồn tại cũa chính quyền và quân đội cách mạng để chúng độc chiếm miền 

Nam, chia cắt lâu dài đất nƣớc ta, biến miền Nam thành một nƣớc riêng với 

một chế độ chính trị “quốc gia” thâ n Mŷ, một nền kinh tế và văn hóa chịu 

sƣ̣ chi phối cũa Mŷ . Đế quốc Mŷ vẫn tiếp tục duy trì một  sƣ̣ cam kết nhất 

định về quân sƣ̣ và tiếp tục giúp đơ̂ ngụy quyền Sài Gòn để cho bọn tay sai 

đũ sƣ́c đƣ́ng vƣ̂ng và đối phó với miền Bắc, đồng thời bảo đảm cho Mŷ bám 

trụ lâu dài ở miền Nam , mà tránh đƣợc nguy cơ phải dính líu trực tiếp vào 

một cuộc chiến tranh mới ỡ Việt Nam. 

Để thƣ̣c hiện }m mƣu chiến lƣợc đó , Mỹ sẽ tiến h|nh một chính 

s{ch mới với nhƣ̂ng nội dung và biện pháp sau đ}y: 

- Duy trì chính quyền tay sai Nguyê̂n Văn Thiệu hiện nay , giúp 

cho ngụy quyền tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng đi đôi với làm suy yếu 

Chính phủ C{ch mạng l}m thời v| phong tr|o c{ch mạng miền Nam ; 
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Mỹ có thể tùy theo sự ph{t triển của phong tr|o c{ch mạng , tƣ̀ng 

bƣớc thay đỗi chính quyền phát xít hiện nay bằng một t}̣p đoàn tay 

sai khác tạo nên một chế độ chính trị ngụy trang bằng một hình thƣ́c 

n|o đó để đối phó với chính  quyền cách mạng cũa ta và để bảo đảm 

sƣ̣ tồn tại l}u dài cũa Mŷ ỡ miền Nam. 

- Duy trì ỡ một mƣ́c độ nh}́t định , với một hình thƣ́c nào đó sƣ́c 

mạnh của Mỹ ở Đông Nam [ để ngăn đe chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam và phong trào cách mạng miền Nam , kiềm chế phong trào cách 

mạng ở Đông Dƣơng v| Đông Nam [ tạo điều kiện bao v}y v| bóp 

nghẹt c{ch mạng miền Nam. 

- Lợi dụng xu thế hòa hoân , thông qua các hoạt động ngoại giao , 

kinh tế và chính sách c}n bằng lƣ̣c lƣợng giƣ̂a các nƣớc lớn , giƣ̂a các 

nƣớc ỡ Thái Bình Dƣơng để ngăn chặn và kiềm chế sƣ̣ phát triển cũa 

c{ch mạng miền Nam. 

Trong việc thƣ̣c hiện }m mƣu trên đ}y , Mỹ v| tay sai về cơ bản 

nh}́t trí với nhau , song cûng có nhƣ̂n g mặt m}u thuẫn nhau . Mỹ - 

ngụy nhất trí nhau ở mục đích cơ bản l| muốn xóa bỏ tình trạng hai 

chính quyền, hai qu}n đội hiện nay để chúng độc chiếm miền Nam , 

l| muốn củng cố v| tăng cƣờng thế mạnh của ngụy , l|m cho ta suy 

yếu để l}́n ta và thắng ta . Song, Mỹ đặt vấn đề thực hiện chủ nghĩa 

thƣ̣c d}n mới cũa chúng ỡ miền Nam trong bối cảnh chung cũa chiến 

lƣợc toàn c}̀u cũa Mŷ , trong thế Mŷ đâ thua , phải ra khõi Việt Nam 

v| đang phải đối phó với n hƣ̂ng khó khăn r}́t lớn ỡ trong nƣớc và 

trên thế giới . Tr{i lại , bọn tay sai chỉ nhằm v|o lợi ích của bản th}n 

chúng ở miền Nam, m| lợi ích cục bộ của bọn n|y không phải lúc n|o 

cũng nhất trí với lợi ích chung của Mỹ . Vì v}̣y, biện pháp, mƣ́c độ và 

yêu c}̀u thƣ̣c hiện }m mƣu cơ bản nói trên cũa Mŷ và ngụy có thể có 

nhƣ̂ng chô̂ khác nhau. 

Mỹ sẽ thực hiện }m mƣu chiến lƣợc của Mỹ ở miền Nam nhƣ 

thế nào , sẽ duy trì sức mạnh v| vị trí của Mỹ ra sao , duy trì chính 

quyền tay sai ỡ Sài Gòn hiện nay tới đ}u và tƣ̀ng bƣớc thay đỗi chính 
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quyền đó nhƣ thế nào , v.v.. T}́t cả nhƣ̂ng v}́n đề đó , một mặt , tùy 

thuộc vào lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch ỡ miền Nam và đây là mặt 

chủ yếu nhất ; mặt khác, Mỹ còn căn cứ v|o tình hình của Mỹ ở trong 

nƣớc và trên thế giới , căn cƣ́ vào chính sách cũa Mŷ ỡ Đông Nam Á 

v| sự tiến triển cũa chính sách chung cũa Mŷ trên trƣờng quốc tê.́ 

Trong tình hìn h đang có sƣ̣ tranh ch}́p giƣ̂a các cƣờng quốc ỡ 

khu vƣ̣c Thái Bình Dƣơng và Đông Nam Á , chính s{ch của đế quốc 

Mỹ l| duy trì những vị trí v| ảnh hƣởng nhất định của chúng ở c{c 

nƣớc trong khu vƣ̣c này để giải quyết nhƣ̂ng tranh ch}́p }́y có lợi cho 

Mỹ. Mối quan hệ cũa Mŷ với miền Bắc xâ hội chũ nghîa nằm trong 

khuôn khỗ thi hành Hiệp định Pari , đồng thời cûng xu}́t phát tƣ̀ sƣ̣ 

nh}̣n định cũa Mŷ về vị trí và vai trò quan trọng cũa Việt Nam ỡ 

Đông Nam Á . Cho nên, Mỹ thấy cần thiết phải có quan hệ với miền 

Bắc để có quan hệ với cả nƣớc ta và qua đó tạo cho Mŷ điều kiện để 

thƣ̣c hiện một thế c}n bằng lƣ̣c lƣợng ỡ Đông Nam Á và Thái Bình 

Dƣơng thích hợp với quyền lợi cũa Mŷ. 

Chính s{ch của Mỹ đối với Việt Nam có quan hệ nhiều mặt với 

chiến lƣợc chung cũa Mŷ trên thế giới ; nhƣ̂ng mối quan hệ này đang 

trong quá trình hình thành và có tác động qua lại với nhau . Cho 

nên, ta phải theo dôi  s{t mọi h|nh động của Mỹ ở Đông Dƣơng , 

Đông Nam Á và nhƣ̂ng diê̂n biến trong chính sách đối ngoại cũa 

Mỹ trên thế giới thì mới có thể hiểu đƣợc ý đồ v| sự tính to{n của 

Mỹ, mới phán đoán đƣợc sƣ̣ phát triển cụ thể cũa tì nh hình miền 

Nam sắp tới . 

Để đối phó với chính sách thƣ̣c d}n mới cũa Mŷ và đánh bại 

mọi }m mƣu của địch , đƣa cách mạng miền Nam tiến lên , điều 

quan trọng là phải đánh giá cho rô lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch ở 

miền Nam. 

Về địch : Sau 18 năm can thiệp và x}m lƣợc , đế quốc Mỹ đã 

th}́t  bại rất nặng , phải ch}́m dƣ́t chiến tranh và rút hết đội qu}n 

x}m lƣợc viê̂n chinh Mŷ và chƣ h}̀u ra khõi nƣớc ta . Tình hình đó 
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tạo nên một sự thay đổi căn bản t rong lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và 

địch. Song, đế quốc Mỹ vẫn giữ đƣợc ngụy qu}n , ngụy quyền 

chƣa sụp đỗ . Bọn tay sai Mỹ ở miền Nam hiện có những chỗ mạnh 

đáng kể . Chúng đang nắm trong tay một lực lƣợng vũ trang đông 

g}̀n một triệu tên , trong đó có 65 vạn qu}n chính quy v| địa 

phƣơng đƣợc trang bị tƣơng đối hiện đại . Chúng còn kiểm so{t 

đƣợc thành thị và nhƣ̂ng vùng đồng bằng đông d}n , còn vơ vét 

đƣợc sƣ́c ngƣời , sƣ́c cũa để nuôi dƣơ̂ng và tăng cƣờng  lƣ̣c lƣợng 

của chúng . Chúng đã x}y dựng đƣợc bộ m{y cảnh s{t , gi{n điệp , 

một hệ thống đồn bốt và chiến tranh t}m lý để kìm kẹp và khống 

chế qu}̀n chúng bằng nhƣ̂ng thũ đoạn r}́t dâ man và th}m độc . Đế 

quốc Mŷ đâ tạo ra và  để lại một lƣ̣c lƣợng phản cách mạng bao 

gồm t}̣p đoàn quan liêu , qu}n phiệt , tƣ sản mại bản đang nắm 

quyền bính ỡ Sài Gòn và nhƣ̂ng tên lƣu manh , côn đồ chuyên sống 

bằng chiến tranh và trên sƣ̣ tàn bạo . Bọn n|y rất ngoan cố , phản 

động , có kinh nghiệm chống ph{ c{ch mạng , đƣợc Mŷ tiếp tục 

viện trợ về tiền cũa và phƣơng tiện v}̣t ch}́t , đƣợc cố v}́n Mŷ chĩ 

huy và giúp sƣ́c . 

Đế quốc Mŷ đâ rút đi, nhƣng chúng đâ tạo ra cho ngụy quyền Sài 

Gòn một thế lƣ̣c có nhƣ̂ng mặt mạnh hơn nhiều so với thế lƣ̣c cũa 

bọn Ngô Đình Diệm trƣớc đ}y . V}̣y ta c}̀n nh}̣n định tình hình đó ra 

sao và c}̀n đánh giá sƣ́c mạnh cũa bọn tay sai hiện nay ỡ Sài Gòn nhƣ 

thế nào cho đúng? 

Tình hình trên đ}y chính là phản ánh thắng lợi cũa ta và th}́t 

bại của Mỹ - ngụy trong qu{ trình ph{t triển của chiến tranh . Tƣ̀ 

khi Mŷ đƣa qu}n viê̂n chinh Mŷ trƣ̣c tiếp x}m lƣợc nƣớc ta , lƣ̣c 

lƣợng cách mạng cũa nh}n d}n ta đâ chiến đ}́u chống lại toàn bộ lƣ̣c 

lƣợng cũa cả Mŷ lẫn ngụy và đâ đánh bại cả hai lƣ̣c lƣợng đó về quân 

sƣ̣. Song, th}́t bại về qu}n sƣ̣ cũa Mŷ - ngụy có mức độ nhất định ; 

ta tuy đánh thắng Mŷ - ngụy về qu}n sự , nhƣng chĩ mới thắng trên 

yêu cầu cơ bản là đẫy đƣợc quân Mŷ ra khõi miền Nam nhƣ ta đâ đề ra . 
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(Cố nhiên th}́t bại cũa Mŷ không chĩ là về qu}n sƣ̣ mà còn trên các 

mặt chính trị , kinh tế , ngoại giao , cả trong nƣớc Mŷ và trên thế 

giới , nhƣng quan trọng nh}́ t là th}́t bại về qu}n sƣ̣ trên chiến 

trƣờng). Xu}́t phát tƣ̀ lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta với đế quốc Mŷ và 

tay sai , ta đặt v}́n đề đánh bại lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa Mŷ trên cơ sỡ 

đánh bại các }m mƣu và biện pháp chiến lƣợc cũa  Mỹ, chƣ́ không 

phải tiêu diệt và đ}̣p tan đội qu}n x}m lƣợc to lớn cũa Mŷ , đồng 

thời ta chũ trƣơng t}̣p trung lƣ̣c lƣợng đánh bại qu}n Mŷ , lƣ̣c 

lƣợng đóng vai trò nòng cốt trong chiến tranh x}m lƣợc . Do đó , 

đối với qu}n ngụy , ta đặ t yêu c}̀u đánh thắng một mƣ́c nào nhằm 

l|m cho qu}n ngụy yếu đi , chƣ́ chƣa đánh bại đƣợc qu}n ngụy về 

cơ bản . Ngƣợc lại , trên bƣớc đƣờng th}́t bại và rút lui , để rút đƣợc 

qu}n Mŷ và tránh khõi th}́t bại hoàn toàn và nhục nhâ  hơn nƣ̂a , đế 

quốc Mŷ đâ dƣ̣a vào lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa Mŷ - ngụy còn kh{ 

mạnh trên chiến trƣờng , đồng thời huy động đến mƣ́c r}́t cao tiềm 

lƣ̣c qu}n sƣ̣ , kinh tế cũa nƣớc đế quốc mạnh nh}́t chống trả quyết 

liệt với ta và ra sƣ́c x}y dƣ̣ng cho bọn tay sai một lƣ̣c lƣợng qu}n 

sƣ̣ mạnh hơn trƣớc , hòng lấp phần n|o lỗ hổng khi qu}n Mỹ rút 

đi, đồng thời tạo điều kiện cho Mŷ bám trụ l}u dài ỡ miền Nam . 

Nói nhƣ thế không có nghĩa l| ta xem nhẹ những khuy ết điểm về 

mặt chũ quan cũa ta . Trên thƣ̣c tế , ta có khả năng giành thắng lợi ỡ 

mƣ́c cao hơn , nếu ta không phạm khuyết điểm trong việc nắm và 

v}̣n dụng sƣ́c mạnh tỗng hợp cũa ta để đánh bại chiến lƣợc “Việt 

Nam hóa chiến tranh”  của Mỹ . Đứng về một mặt n|o đó m| xét , 

chính những khuyết điểm của ta đã tạo ra những điều kiện kh{ch 

quan mà địch đâ ra sƣ́c khai thác để cũng cố và tăng cƣờng thế lƣ̣c 

của bọn tay sai . 

Chúng ta không coi thƣờng những mặ t mạnh cũa ngụy quyền 

S|i Gòn hiện nay ; song đánh giá thế lƣ̣c cũa bọn tay sai trƣớc hết 

ta c}̀n nh}̣n rô đó là một bộ phận hợp thành của sức mạnh m| Mỹ đâ 

sƣ̃ dụng để tiến hành cuộc chiến tranh x}m lƣợc thƣ̣c d}n mới ỡ miêǹ 
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Nam, l| sản phẩm còn lại của một loạt chiến lƣợc chiến tranh đã thất 

bại của đế quốc Mỹ . Lƣ̣c lƣợng cũa ngụy đƣợc tạo ra chũ yếu là dƣ̣a 

v|o hơn 1/2 triệu qu}n Mŷ và qu}n các nƣớc chƣ h}̀u mà Mŷ đâ đƣa 

v|o miền Nam tro ng khi leo thang chiến tranh đến đĩnh cao nh}́t và 

đƣợc Mŷ duy trì để tiến hành “Việt Nam hóa chiến tranh” , cùng với 

lƣ̣c lƣợng v}̣t ch}́t khỗng lồ mà Mŷ đâ đỗ vào Việt Nam trong cả hai 

thời kỳ chiến tranh đó . Cố nhiên , trong sƣ́c mạnh cũa ngụy có một 

ph}̀n nào do chúng tạo ra với khả năng bản th}n cũa chúng mà ta 

không đƣợc đánh giá th}́p ; song t}́t cả nhƣ̂ng gì ngụy quyền hiện có 

v| còn giữ đƣợc không phải do chúng x}y dựng nên l| chính , m| đó 

l| kết quả cũa nhƣ̂ng cố gắng chiến tranh r}́t lớn cũa cả Mŷ lẫn ngụy , 

trong đó lƣ̣c lƣợng cũa Mŷ đóng vai trò chũ yếu . Có nhận rõ điều đó, 

chúng ta mới đ{nh gi{ đúng mức khả năng thực tế của bọn tay sai 

trong tình hình mới, nh}́t là khả năng thƣ̣c tế cũa qu}n ngụy, một đội 

qu}n đánh thuê đâ tƣ̀ng chịu chung số ph}̣n chiến bại với Mŷ, đang ỡ 

thế thua, tinh th}̀n đang sa sút nay phải một mình đƣơng đ}̀u với lƣ̣c 

lƣợng cách mạng cũa nh}n d}n ta , khi đội qu}n x}m lƣợc to lớn cũa 

Mỹ, chô̂ dƣ̣a chũ yếu cũa ngụy , đâ rút đi và ít có khả năng quay trỡ 

lại con đƣờng trực tiếp tiến h|nh chiến tranh nhƣ trƣớc , mặc dù Mŷ 

vẫn duy trì một sƣ̣ cam kết nh}́t định về qu}n sƣ̣ đối với bè lû tay sai. 

Ngụy quyền S|i Gòn hiện còn lực lƣợng kh{ lớn , song lƣ̣c 

lƣợng cũa chúng chƣ́a đƣ̣ng nhƣ̂ng nhƣợc điểm thuộc về bản ch}́t 

của bọn tay sai l| tính chất phi chính nghĩa , chống Tỗ quốc , chống 

nh}n d}n , ph{t xít , qu}n phiệt , v.v.. Nhƣ̂ng nhƣợc điểm đó trƣớc 

đ}y trong thời kỳ chiến tranh , đâ bộc lộ , thì nay trong tình hình 

mới, c|ng bộc lộ rõ hơn khi ngụy quyền trực tiếp chống lại những 

nguyện vọng d}n tộc d}n chũ cơ bản cũa nh}n d}n ta , ch| đạp 

nhƣ̂ng truyền thống tốt đẹp l}u đời cũa d}n tộc ta , đặc biệt là 

chống lại khát vọng hòa bình và hòa hợp d}n tộc cũa mọi tƣ̀ng lớp 

nh}n d}n, kể cả một bộ ph}̣n lớn binh lính và nh}n viên ngụy quyền 
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ở cơ sở . Điều đó càng làm cho nh ững m}u thuẫn giữa ngụy quyền 

với đông đảo qu}̀n chúng trong vùng chúng kiểm soát càng phát 

triển s}u rộng và gay gắt, binh lính ngụy càng chán ngán chiến tranh, 

v| h|ng ngũ nội bộ bọn tay sai thêm ph}n hóa hơn nữa . Trong quá 

trình đ}́u tranh giƣ̂a ta và địch , thế cũa ngụy sê suy yếu và nhƣ̂ng 

nhƣợc điểm cơ bản cũa chúng càng phát triển , chúng không thể n|o 

khắc phục đƣợc. 

Về ta, so với năm 1954 l| lúc Mỹ mới bắt đầu can thiệp v|o miền 

Nam với lƣ̣c lƣ ợng còn nguyên vẹn , l| lúc ngụy quyền chiếm ƣu thế 

tuyệt đối so với lƣ̣c lƣợng cách mạng , thì ng|y nay cả thế v| lực của 

c{ch mạng miền Nam đã ph{t triển vƣợt bậc v| lớn mạnh hẳn lên . 

Chô̂ mạnh nh}́t cũa ta ngày nay là c {ch mạng miền Nam đã có một 

lƣ̣c lƣợng vû trang hùng h}̣u hơn b}́t cƣ́ thời kỳ nào trƣớc đ}y . Về 

số lƣợng , ba thƣ́ qu}n cũa ta không nhiều hơn địch nhƣng so với 

lƣ̣c lƣợng cũa địch , lƣ̣c lƣợng vû trang ta đâ chiếm một tỹ lệ cao 

nh}́t tƣ̀ trƣớc tới nay ; qua các thời kỳ chiến tranh , lƣ̣c lƣợng vû 

trang cũa ta đâ tƣ̀ng đánh bại cả qu}n Mŷ lẫn qu}n ngụy đƣợc trang 

bị đầy đủ v| rất hiện đại , nay đang đƣ́ng vƣ̂ng trên các địa bàn 

chiến lƣợc trọng yếu , tạo ra thế hô̂ trợ tốt giƣ̂a các vùng . Ta đâ có 

chính quyền c{ch mạng ; Chính phủ C{ch mạng l}m thời có uy tín 

cao ỡ trong nƣớc và trên thế giới . Ta có vùng căn cƣ́ rộng lớn nối 

thông với miền Bắc và dƣ̣a lƣng vào h}̣u phƣơng cũ a hai nƣớc Lào 

v| Campuchia l|m cho thế chiến lƣợc của c{ch mạng miền Nam 

c|ng thêm vững mạnh . 

Lƣ̣c lƣợng chính trị cũa ta , trải qua nhiều thƣ̃ thách vẫn giƣ̂ 

vƣ̂ng và phát triển trong nh}n d}n ỡ khắp các vùng . Một bộ ph}̣n 

lớn q u}̀n chúng trong vùng tranh ch}́p , vùng tạm bị chiếm trƣớc 

đ}y vốn là vùng giải phóng cũa ta , mặc dù bị địch đánh phá , kìm 

kẹp vẫn ơn s}u nghĩa nặng v| gắn bó với c{ch mạng . Hiệp định 

Pari đem lại cho qu}̀n chúng lòng tƣ̣ h |o trƣớc thắng lợi vĩ đại của 

d}n tộc và tạo ra thế mạnh về chính trị và pháp lý để qu}̀n chúng 
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đƣ́ng lên đ}́u tranh chống địch . Ngọn cờ hòa bình , hòa hợp d}n tộc , 

độc l}̣p, d}n chũ, cải thiện d}n sinh cũa ta, đáp ƣ́ng nguyện vọng bức 

thiết cũa đông đảo qu}̀n chúng , đang phát huy ảnh hƣỡng cũa cách 

mạng trong c{c từng lớp nh}n d}n vùng địch kiểm so{t , mỡ ra khả 

năng t}̣p hợp đƣợc đông đảo các giai c}́p cách mạng , c{c từng lớp 

yêu nƣớc, tranh thũ các  tỗ chƣ́c, c{c phe nhóm , c{c c{ nh}n thiết tha 

với hòa bình, d}n chũ, hòa hợp d}n tộc, chống t}̣p đoàn phát xít quan 

liêu qu}n phiệt Nguyê̂n Văn Thiệu. 

Trong tình hình mới, miền Bắc có điều kiện cũng cố nhƣ̂ng thành 

quả cách m ạng, đ}̃y mạnh công cuộc x}y dƣ̣ng xâ hội chũ nghîa , 

n}ng cao uy tín và vai trò cũa nƣớc ta trên trƣờng quốc tế , l|m chỗ 

dƣ̣a vƣ̂ng chắc cho cách mạng miền Nam . Thắng lợi mới cũa nh}n 

d}n ba nƣớc Việt Nam - L|o - Campuchia đâ tạ o ra một bƣớc ngoặt 

về lƣ̣c lƣợng so sánh trên bán đảo Đông Dƣơng có lợi hơn bao giờ hết 

cho cách mạng miền Nam. 

Khẵng định nhƣ̂ng mặt mạnh r}́t cơ bản trên đ}y , chúng ta 

không một chút nào xem nhẹ nhƣ̂ng nhƣợc điểm, khó khăn m| ta c}̀n 

ra sƣ́c khắc phục . Lƣ̣c lƣợng vû trang cũa ta x}y dƣ̣ng và phát triển 

chƣa c}n đối giƣ̂a ba thƣ́ qu}n ; vùng căn cứ v| vùng giải phóng của 

ta chƣa đƣợc x}y dƣ̣ng và cũng cố vƣ̂ng chắc ; sƣ̣ phát triển cũa 

phong trào chính trị chƣ a tƣơng xƣ́ng với thắng lợi to lớn cũa cuộc 

kh{ng chiến. Nhƣợc điểm lớn nh}́t có ý nghîa chi phối nhiều mặt là 

xung quanh v}́n đề giành d}n, giƣ̂ d}n, gi|nh quyền l|m chủ v| ph{t 

triển thƣ̣c lƣ̣c cách mạng, kể cả nông thôn là nơi về căn bản và thƣ̣c tế 

trƣớc đ}y ta mạnh hơn địch. Ta có vùng căn cƣ́ rộng lớn , nhƣng thƣa 

d}n; vùng giải phóng ở đồng bằng còn hẹp , lại chia th|nh nhiều lõm, 

d}n chƣa về nhiều ; vùng tranh chấp diện kh{ rộng , địch có nhiều sơ 

hở nhƣng thế v| lực của ta chƣa mạnh ; phong trào và lƣ̣c lƣợng cách 

mạng ở th|nh thị, ở c{c vùng địch kiểm so{t nhìn chung còn yếu. 

Ph}̀n lớn d}n chúng đang phải sống trong vùng địch , nhƣng 

phong trào cách mạng chƣa phát triển đúng mƣ́c, v| chƣa có phƣơng 



Phụ lục 

 

 

1249 

 

1249 

 

thƣ́c thích hợp để tỗ chƣ́c và lânh đạo qu}̀n chúng . Trong khi đó, với 

lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ địa phƣơng và hệ thống đồn bốt , với bộ máy cảnh 

s{t, gi{n điệp v| t{c động tinh thần , địch đâ tạo ra đƣợc  một sƣ́c 

mạnh tại chỗ đ{ng kể để kìm kẹp quần chúng chặt chẽ , hằng ngày 

hằng giờ tìm mọi cách đánh phá và “vô hiệu hóa” chô̂ mạnh cơ bản 

của ta, biến chô̂ yếu cơ bản cũa chúng thành nguồn dƣ̣ trƣ̂ lƣ̣c lƣợng 

của chúng . Điêù đó đòi hõi ta phải đặt v}́n đề giành d}n , giƣ̂ d}n , 

gi|nh quyền l|m chủ , ph{t triển thực lực c{ch mạng th|nh một yêu 

c}̀u cơ bản và c}́p thiết cũa giai đoạn mới , đồng thời ta c}̀n có thời 

gian và ra sƣ́c tranh thũ thời gian chu yển hƣớng lânh đạo và chĩ đạo 

xuống cơ sỡ , chuyển phƣơng thƣ́c công tác và biện pháp tỗ chƣ́c 

thích hợp để l|m thay đổi về cơ bản lực lƣợng so s{nh tại chỗ ở cơ sở 

có lợi cho ta hơn nữa. 

Trên đ}y ta đâ ph}n tích nhƣ̂ng chô̂ maṇh, chô̂ yếu cũa ta và địch 

ở miền Nam . Song, để đánh giá lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch , ta 

không thể cắt rời lƣ̣c lƣợng cách mạng ỡ miền Nam với lƣ̣c lƣợng 

chung cũa cả nƣớc , m| sự gắn bó lẫn nhau l| thực chất , l| quy  lu}̣t 

của sự nghiệp chống Mỹ, cƣ́u nƣớc, giải phóng miền Nam. Nh}n d}n 

cả nƣớc ta đâ đánh thắng đế quốc Mŷ và tay sai , giải phóng hai ph}̀n 

ba đ}́t nƣớc , nh}́t định sê chung lƣng đ}́u c}̣t tiếp tục đ}́u tranh để 

ho|n to|n giải phóng cả nƣớc Việt Nam. Ta cûng phải đƣ́ng trên quan 

điểm toàn cục , quan điểm phát triển để hiểu rô sƣ́c ta , sƣ́c địch để 

nh}̣n định xu thế tiến lên t}́t yếu cũa cuộc đ}́u tranh giƣ̂a nh}n d}n ta 

với đế quốc Mŷ và tay sai. 

Xu}́t phát tƣ̀ nh ững quan điểm đó , chúng ta khẳng định rằng , 

sau khi đế quốc Mŷ đâ thất bại và rút quân , lƣ̣c lƣợng cách mạng cũa 

nhân dân cả nƣớc ta đâ mạnh hơn hẵn lƣ̣c lƣợng cũa đế quốc Mŷ và tay 

sai; riêng lƣ̣c lƣợng so sánh tại chô̂ ỡ m iền Nam đâ có nhƣ̂ng thay đỗi cơ 

bản; lƣ̣c lƣợng cách mạng đâ lớn mạnh vƣợt bậc và vƣ̂ng chắc , mỡ ra 

triển vọng đẫy lùi và đánh bại mọi thế lƣ̣c hiếu chiến , giƣ̂ vƣ̂ng thắng lợi 

đâ giành đƣợc , bảo đảm đƣa cách mạng miền Nam  tiến đến toàn thắng . 
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Ngụy quyền S|i Gòn với sự giúp đỡ của Mỹ , nh}́t định không thể 

thƣ̣c hiện đƣợc việc xóa bõ tình trạng hai chính quyền , hai qu}n đội 

hiện nay ỡ miền Nam ; ngƣợc lại , lƣ̣c lƣợng cách mạng cũa ta có đũ 

sức đ{nh lùi địch từng bƣớc , bắt chúng phải thi hành một ph}̀n 

quan trọng Hiệp định Pari , phải tôn trọng trên thƣ̣c tế sƣ̣ tồn tại cũa 

chính quyền v| qu}n đội c{ch mạng , đồng thời ta cûng đũ sƣ́c đối 

phó với địch trong mọi tình  huống, đánh bại đế quốc Mŷ và tay sai , 

giải phóng miền Nam , ho|n th|nh nhiệm vụ độc lập v| d}n chủ 

trong cả nƣớc . 

Hiện nay, Hiệp định Pari đang bị đế quốc Mŷ và tay sai vi phạm 

hết sƣ́c nghiêm trọng và có hệ thống. Miền Nam đang ỡ trong tình trạng 

nƣ̃a chiến tranh nƣ̃a hòa bình ; cƣờng độ và quy mô chiến tranh trên toàn 

chiến trƣờng đâ giảm , nhƣng xung đột cục bộ vẫn tiếp diê̂n , hòa bình vẫn 

chƣa thật sƣ̣ đƣợc lập lại. 

Ngụy quyền S|i Gòn , đƣợc Mŷ ũ ng hộ , không chịu thƣ̣c hiện 

ngƣ̀ng bắn , đâ và đang mỡ hàng loạt cuộc hành qu}n l}́n chiếm 

vùng giải phóng , tiếp tục tiến hành “bình định” trong vùng tranh 

ch}́p và vùng chúng kiểm soát , bắn giết , bắt bớ đồng bào yêu nƣớc , 

bóp nghẹt quyền tƣ̣ do d}n chũ , tăng cƣờng áp bƣ́c , bóc lột quần 

chúng . Do bản ch}́t giai c}́p cũa chúng r}́t phản động , r}́t ngoan cố 

v| đứng trƣớc lực lƣợng so s{nh hiện nay ở miền Nam , t}̣p đoàn 

thống trị Nguyê̂n Văn Thiệu muốn du y trì một tình thế chiến tranh 

nh}́t định , một mặt để giƣ̂ vƣ̂ng thƣ̣c lƣ̣c cũa chúng , giƣ̂ vƣ̂ng và 

mỡ rộng vùng chúng kiểm soát , ngăn ngƣ̀a phong trào  nỗi d}̣y cũa 

qu}̀n chúng và mọi sƣ̣ xáo động trong nội bộ chúng ; mặt khác , 

nhằm l}́n ta tƣ̀ng bƣớc , l|m cho ta suy yếu , ngăn cản ta x}y dƣ̣ng 

v| tăng cƣờng lực lƣợng đồng thời chuẩn bị về mọi mặt để g}y lại 

chiến tranh khi chúng th}́y có điều kiện . Đế quốc Mŷ muốn giƣ̂ thế 

mạnh cho ngụy , không thể không dung túng, khuyến khích ngụy 

trong việc thƣ̣c hiện nhƣ̂ng hành động nói trên . Nhƣng trƣớc mắt , 

Mỹ gi|nh thế mạnh cho ngụy không phải để chuẩn bị ngay cho một 
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cuộc chiến tranh mới ỡ miền Nam , bỡi vì sau th}́t bại nặng nề vƣ̀a 

qua, Mỹ buộc phải đi vào thế hòa hoân chung trên thế giới và c}̀n 

tạo ra một tình hình hòa hoãn nhất định ở Việt Nam v| Đông 

Dƣơng. Cho nên , một mặt Mŷ dùng ngụy làm công cụ để phá hoại 

Hiệp định ; mặt khác , Mỹ phải dằn ngụy lại để tr{nh tình trạng 

xung đột qu}n sƣ̣ ngày càng tăng cƣờng và mỡ rộng có khả năng 

lôi kéo Mŷ dính líu trỡ lại vào một cuộc chiến tranh mới trong tình 

thế b}́t lợi cho Mŷ , đồng thời cûng để ngăn cản ngụy lao vào một 

cuộc phiêu lƣu mà  kết cục sê đem lại một th}́t bại nặng nề hơn nƣ̂a 

cho cả Mŷ lẫn ngụy . Nhƣng nếu Mŷ th}́y ngụy đũ sƣ́c g}y lại chiến 

tranh và có thể làm đƣợc mà không g}y nguy cơ kéo Mŷ vào một 

sƣ̣ sa l}̀y mới thì Mŷ sê không ng}̀n ngại thúc đ ẩy ngụy g}y hấn trở 

lại. T}́t nhiên , muốn làm đƣợc điều này , Mỹ phải căn cứ v|o lực 

lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch và tình hình chung trên thế giới , khi 

th}́y có nhƣ̂ng thay đỗi có lợi cho chũ trƣơng g}y lại chiến tranh 

của Mỹ - ngụy. 

Nhƣ v}̣y tình trạng nƣ̃a chiến tranh nƣ̃a hòa bình hiện nay còn 

kéo dài v| có thể ph{t triển theo hai khả năng: 

Một là , Hiệp định đƣợc thi hành tƣ̀ng bƣớc , xung đột quân sƣ̣ giảm 

dần, hòa bình đƣợc lập lại về cơ bản ; đấu tranh chính trị ngày càng phát 

triển , cách mạng ở thế tiến lên mạnh mẽ . Khả năng này có thể xảy ra 

khi ngụy th}́y lƣ̣c lƣợng so sánh đôi bên không cho phép chúng 

kéo d|i tình trạng giằng co hiện nay , do nhƣ̂ng cuộc hành qu}n 

phản kích cũa ngụy bị trƣ̀ng trị đích đáng , do ngụy gặp bế tắc , khó 

khăn khi kéo dài việc phá hoại Hiệp định trƣớc sƣ́c đ}́u tranh 

mạnh mẽ v| kiên quyết của ta v| của phong tr|o quần chúng trong 

vùng địch kiểm so{t ; đồng thờ i về phía Mŷ , tuy chúng r}́t ngoan 

cố, xảo quyệt , nhƣng qua đ}́u tranh ngoại giao , ta buộc đƣợc Mŷ 

đi vào con đƣờng thi hành Hiệp định và Mŷ cûng th}́y c}̀n tạo ra 

một tình thế hòa bình nh}́t định ỡ miền Nam để thiết l}̣p quan hệ với 

ta hợp với tình hình trong nƣớc Mŷ và trên thế giới . Ngụy tuy buộc 
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phải thƣ̣c hiện ngƣ̀ng bắn, phải tôn trọng về thƣ̣c tế sƣ̣ tồn tại cũa hai 

chính quyền , hai qu}n đội ỡ hai vùng , nhƣng chúng có thể không 

thƣ̣c hiện tỗng tuyể n cƣ̃ tƣ̣ do , hoặc chĩ tuyển cƣ̃ trong vùng chúng 

kiểm soát, trong khuôn khỗ hiến pháp cũa chúng , tr{i với Hiệp định, 

không thi hành tƣ̣ do d}n chũ , không thƣ̣c hiện hòa giải và hòa hợp 

d}n tộc . Tuy thế , ta c}̀n đ}́u tranh để duy trì  tình thế hòa bình đó 

nhằm tạo thu}̣n lợi đ}̃y mạnh phong trào đ}́u tranh chính trị trong 

vùng địch kiểm so{t. 

Hai là, địch gây chiến tranh trỡ lại ; ta phải tiến hành chiến tranh cách 

mạng để giành thắng lợi . Khả năng này có t hể xảy ra nếu Hiệp định 

tiếp tục bị vi phạm và phá hoại , xung đột qu}n sƣ̣ phát triển , địch 

th}́y lƣ̣c lƣợng cách mạng không đũ mạnh , chúng có thể tiến h|nh 

phản công hòng giành thắng lợi qu}n sƣ̣ , đ}̃y lƣ̣c lƣợng vû trang cũa 

ta ra khõi miền Nam , xóa bỏ hẳn vai trò của chính quyền c{ch mạng . 

Hoặc là trong quá trình ta đ}́u tranh đòi thi hành Hiệp định , bọn tay 

sai th}́y lƣ̣c lƣợng và phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh , đặt 

chế độ cũa chúng t rƣớc nguy cơ sụp đỗ hoàn toàn , cho nên chúng 

liều lînh tiến công qu}n sƣ̣ , g}y lại chiến tranh hòng cƣ́u vân chế độ 

của chúng. 

Ta phải nắm vƣ̂ng tình hình , nắm vƣ̂ng thời cơ , chỉ đạo kiên 

quyết, khôn khéo và linh hoạt để đƣa các h mạng tiến lên . Trong 

mô̂i khả năng phát triển cũa tình hình , sẽ còn có nhiều tình huống 

phƣ́c tạp . Song dù tình hình phát triển theo khả năng nào , con 

đƣờng tiến lên giành thắng lợi cũa cách mạng miền Nam chĩ có thể là 

con đƣờng bạo lực diễn ra dƣới hình thức này hay hình thức khác . Ta 

phải chuẫn bị să̂n sàng đối phó chắc thắng với khả năng xấu nhất l| địch 

g}y lại chiến tranh . Nhƣng phƣơng hƣớng chũ động tích cƣ̣c v| 

đúng đắn hiện nay có lợi  nh}́t cho sƣ̣ nghiệp cách mạng cũa ta , l| 

kết hợp đ}́u tranh chính trị , qu}n sƣ̣ , ngoại giao trên cơ sở h|nh 

động cách mạng đông đảo qu}̀n chúng trong vùng địch kiểm soát , 

buộc địch thi hành Hiệp định , buộc địch đi vào hòa bình để thắng địch. L|m 
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nhƣ v}̣y là phù hợp với nguyện vọng chung cũa nh}n d}n cả nƣớc , 

đồng thời phù hợp với phƣơng hƣớng chung cũa cách mạng miền 

Nam là kiên quyết tiến công, gi|nh thắng lợi từng bƣớc, tiến tới giành 

thắng lợi ho|n to|n. 

... 

III- NHIỆM VỤ CŨA CÁCH MẠNG MIỀN NAM 

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Đánh bại chiến tranh x}m lƣợc cũa đế quốc Mŷ , buộc Mŷ phải 

ho|n to|n rút hết đội qu}n viễn chinh Mỹ v| chƣ hầu ra khỏi nƣớc ta 

l| một thắng lợi to lớn của nh}n d}n ta , song cuộc cách mạng giải 

phóng ho|n to|n đất nƣớc ta chƣa ho|n th|nh . Thắng lợi }́y đánh 

d}́u một giai đoạn cách mạng và kháng chiến cũa nh}n d}n ta chống 

cuộc chiến tranh x}m lƣợc thƣ̣c d}n mới cũa đế quốc Mŷ , mỡ ra cho 

c{ch mạng miền Nam một giai đoạn mới : giai đoạn hoàn thành cách 

mạng d}n tộc d}n chủ nh}n d}n ở miền Nam , ho|n to|n giải phóng 

đ}́t nƣớc. 

Nhiệm vụ cũa cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới là tiếp 

tục  thƣ̣c hiện chi ến lƣợc c{ch mạng d}n tộc d}n chủ nh}n d}n , đ}́u 

tranh chống đế quốc Mŷ , bọn tƣ sản mại bản v| những t|n dƣ  

phong kiến , ho|n th|nh c{ch mạng d}n tộc d}n chủ , m| nội dung 

cơ bản là đoàn kết toàn d}n , t}̣p trung mûi nhọn vào đế q uốc Mŷ 

v| tập đo|n tƣ sản mại bản quan liêu qu}n phiệt , ph{t xít đang 

thống trị trong vùng địch kiểm soát , đ}̃y lùi và thắng địch tƣ̀ng 

bƣớc , đi đến xóa bõ chính quyền tay sai cũa Mŷ , xóa bỏ chế độ 

thƣ̣c d}n mới , thiết l}̣p m ột chính quyền d}n tộc d}n chũ th}̣t sƣ̣ , 

thƣ̣c hiện hòa hợp d}n tộc , tho{t hẳn lệ thuộc v|o Mỹ , x}y dƣ̣ng 

một nền kinh tế d}n tộc , d}n chũ và hiện đại , một nền văn  hóa 

d}n tộc , d}n chũ , l|nh mạnh v| tiến bộ , thƣ̣c hiện một miền  Nam 

Việt Nam độc l}̣p , d}n chũ , hòa bình , trung l}̣p , phồn vinh tiến tới 

hòa bình thống nhất nƣớc nh|. 
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Ho|n th|nh nhiệm vụ đó cũng l| thực hiện trọn vẹn Di chúc 

thiêng liêng cũa Hồ Chũ tịch: x}y dƣ̣ng một nƣớc Việt Nam hòa bình, 

thống nh}́t, độc l}̣p, d}n chũ và giàu mạnh , góp phần v|o cuộc đấu 

tranh cách mạng cũa nh}n d}n thế giới vì hòa bình , độc l}̣p d}n tộc , 

d}n chũ và chũ nghîa xâ hội. 

Kẻ thù chính của c{ch mạng miền Nam trong giai đoạn mới l | đế 

quốc Mŷ v| t}̣p đoàn tƣ sản mại bản quan liêu qu}n phiệt tay sai đắc 

lƣ̣c cũa đế quốc Mŷ , đại biểu cho quyền lợi cũa giai c}́p tƣ sản mại 

bản th}n Mŷ và tàn dƣ cũa giai c}́p địa chũ phong kiến. Đế quốc Mŷ là 

kẻ chủ mƣu v| l| chỗ dựa của bọn tay sai đang thống trị vùng chƣa 

giải phóng ỡ miền Nam. T}̣p đoàn quan liêu, qu}n phiệt tay sai Mŷ là 

công cụ đắc lƣ̣c cũa Mŷ để thƣ̣c hiện chũ nghîa thƣ̣c d}n mới . Chúng 

có đặc quyền đặc lợi , có ý thức g iai c}́p phản động s}u sắc , đang ra 

sƣ́c kìm kẹp đàn áp , bóc lột quần chúng , điên cuồng chống lại 

nguyện vọng hòa bình , độc l}̣p, d}n chũ, cải thiện d}n sinh , hòa hợp 

d}n tộc cũa toàn d}n. Do đó, tập đoàn quan liêu, quân phiệt tay sai Mŷ là 

kẻ thù trực tiếp mà ngọn đòn chính của cách mạng miền Nam phải nhằm 

vào để đánh đổ. 

Nội dung chũ yếu cũa cách mạng dân tộc dân chũ ỡ miền Nam trong 

giai đoạn mới là x}y dƣ̣ng một chế độ chính trị d}n tộc d}n chũ , một 

nền kinh tế d}n tộc d}n chũ , một nền văn hóa d}n tộc d}n chũ , cùng 

với x}y dƣ̣ng một qu}n đội thƣ̣c sƣ̣ bảo vệ độc l}̣p d}n tộc , bảo vệ 

quyền lợi cũa nh}n d}n. 

X}y dƣ̣ng chế độ chính trị d}n tộc d}n chũ là xóa bõ ách thống trị 

của t}̣p đoàn quan liêu qu}n phiệt phát xít hiện nay , thiết l}̣p một 

chính quyền liên hiệp d}n tộc , d}n chũ, x}y dƣ̣ng một chế độ thoát 

khỏi lệ thuộc Mỹ, không còn tay sai cũa Mŷ. 

Nền kinh tế d}n tộc d}n chũ bao gồm các thành ph}̀n kin h tế tƣ 

bản tƣ nh}n , kinh tế cá thể cũa nhƣ̂ng ngƣời tiểu sản xu}́t gồm 

nông d}n và thợ thũ công , kinh tế hợp tác xâ , kinh tế nhà nƣớc . X}y 

dƣ̣ng nền kinh tế d}n tộc d}n chũ là làm cho nền kinh tế hiện nay 
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trong vùng địch kiểm soá t không còn là nền kinh tế lệ thuộc Mŷ gắn 

liền với chiến tranh và phục vụ chiến tranh mà là một nền kinh tế 

phục vụ công cuộc lao động hòa bình , đáp ƣ́ng yêu c}̀u phát triển 

sản xu}́t cũa xâ hội và nhƣ̂ng nhu c}̀u về làm ăn si nh sống cũa các 

tƣ̀ng lớp nh}n d}n ỡ miền Nam hiện nay . Đó là cơ sỡ kinh tế cũa 

một chế độ chính trị d}n tộc , d}n chũ th}̣t sƣ̣ , chống lại }m mƣu 

th}m nh}̣p về kinh tế cũa chũ nghîa thƣ̣c d}n mới cũa Mŷ đối với 

miền Nam. 

X}y dƣ̣ng một nền văn hóa d}n t ộc d}n chũ là đ ể nhằm làm cho 

con ngƣời Việt Nam ỡ miền Nam trỡ lại với nhƣ̂ng truyền thống 

đạo đƣ́c và văn hóa tốt đẹp cũa d}n t ộc Việt Nam , gột sạch t}́t c ả 

nhƣ̂ng ảnh hƣỡng cũa văn hóa nô lệ , lai căng, đồi trụy r}̣p theo lối 

sống Mŷ. 

Dƣới chế đ ộ chính trị d}n t ộc d}n chũ , qu}n đội phải th}̣t sƣ̣ 

bảo vệ đ ộc l}̣p d}n t ộc, th}̣t sƣ̣ b ảo vệ lợi ích cũa nh}n d}n ; đó là 

một qu}n đội cũa d}n , vì d}n, do d}n, một qu}n đội không ai có th ể 

đánh bại. 

Nội dung trên đ}y cũa cách mạng d}n t ộc d}n chũ ỡ miền Nam 

phải đƣợc thể hiện đ}̀y đũ và s}u sắc trong Cƣơng lînh cũa Mặt tr}̣n 

D}n tộc giải phóng , trong chƣơng trình hành đ ộng cũa Chính phũ 

C{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Khẫu hiệu trung tâm của giai đoạn mới l| hòa bình , độc l}̣p , d}n 

chủ, cải thiện d}n sinh , hòa hợp d}n t ộc tiến tới hòa bình thống nh}́t 

nƣớc nha.̀ 

Hòa bình l| nguyện vọng thiết tha nhất của mọi từng lớp nh}n 

d}n tƣ̀ thành thị đến nông thôn . Hiện nay , sau khi Hiệp định đƣợc 

ký kết , do }m mƣu phá hoại cũa địch , nên miền Nam chƣa có hòa 

bình thật sự , vì vậy hòa bình v ẫn là đòi hõi c}́p thiết cũa nh}n d}n 

miền Nam. 

Hòa bình l| đấu tra nh ngăn chặn và đ}̣p tan mọi }m mƣu cũa 

Mỹ - ngụy chuẩn bị g}y lại chiến tranh , l| đòi Mỹ thi h|nh c{c điều 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1256 

 

khoản cũa Hiệp định , ch}́m dƣ́t mọi sƣ̣ dính líu về qu}n sƣ̣ và can 

thiệp vào n ội bộ miền Nam, đòi ngụy ph ải thi hành c{c điều kho ản 

v| quy định của Hiệp định , trƣớc hết là đòi ngƣ̀ng bắn , chống lại các 

cuộc hành qu}n càn quét l}́n chiếm cũa chúng. 

Kh}̃u hiệu hòa bình gắn liền với kh}̃u hiệu độc l}̣p , d}n chũ, cải 

thiện d}n sinh, hòa hợp d}n tộc. 

Độc lập l| xóa bỏ mọi hình thức thực d}n mới của Mỹ ở miền 

Nam, l| không còn bọn tay sai ph{t xít hiếu chiến trong bộ m{y cầm 

quyền nƣ̂a. 

Dân chũ l| không còn ấp chiến lƣợc , không còn kìm kẹp , không 

còn ai trói buộc , {p chế, l| đòi thi h|nh đầy đủ c{c quyền tự do d}n 

chủ đã ghi trong Hiệp định Pari. 

Cải thiện dân sinh l| trở về đời sống bình thƣờng , d}n về ruộng 

rẫy, buôn làng, binh lính về gia đình, l| l|m ăn sinh sống, l| giảm bớt 

qu}n đội tay sai để đơ̂ gánh nặng cho d}n , l| đòi công ăn việc l|m , 

quyền sống. 

Hòa hợp dân tộc l| xóa bỏ kỳ thị , h}̣n thù do địch g}y ra trong 

nh}n d}n , l| tập trung mũi nhọn đấu tranh đ{nh đổ bọn quan liêu 

qu}n phiệt tƣ sản mại b ản phản động , hiếu chiến thối nát , b{n rẻ lợi 

ích d}n tộc, b{n rẻ xƣơng m{u nh}n d}n. 

Kh}̃u hiệu hòa bình, độc l}̣p, d}n chũ, cải thiện d}n sinh, hòa hợp 

d}n tộc là kh}̃u hiệu cách mạng, kh}̃u hiệu tiến công đƣa qu}̀n chúng 

đƣ́ng l ên đ}́u tranh xóa bõ mọi hình thƣ́c thƣ̣c d}n cũa Mŷ , mọi 

chính s{ch phản động ph{t xít , chu}̃n bị chiến tranh cũa Mŷ - ngụy, 

đánh đỗ bọn tay sai bán nƣớc , thƣ̣c hiện một chính quyền d}n tộc 

d}n chũ tiêu biểu cho chính sách hòa hợp d}n tộc , đƣa nh}n d}n 

miền Nam thoát khõi mọi tai họa do Mŷ - ngụy g}y ra, x}y dƣ̣ng một 

miền Nam th}̣t sƣ̣ độc l}̣p và d}n chủ. 

... 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.34, tr. 103-207. 
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NGHỊ QUYẾT  

HỘI NGHỊ LẦN THƢ́ 21 CỦA BAN CHẤP 

HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐÃNG, 

Số 227-NQ/TW, ngày 13 tháng 10 năm 1973 

Thắng lợi vî đại cũa cuộc kháng chiến chống Mŷ, cƣ́u nƣớc  

v| nhiệm vụ của c{ch mạng miền Nam Việt Nam  

trong giai đoạn mới 

(Trích) 

... 

Phần thƣ́ hai 

TÌNH HÌNH HIỆN NAY Ỡ MIỀN NAM VIỆT NAM VÀ 

NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG MIỀN NAM  

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc đâ giành đƣợc thắng lợi 

r}́t to lớn , có ý nghĩa quyết định xu thế ph{t tri ển t}́t thắng cũa cách 

mạng miền Nam Việt Nam, đánh d}́u một giai đoạn cách mạng r}́t vẽ 

vang cũa d}n t ộc, mỡ ra cho cách mạng miền Nam m ột giai đoạn 

mới: ho|n th|nh c{ch mạng d}n t ộc d}n chũ nh}n d}n và thƣ̣c hiện 

hòa bình thống nhất nƣớc nh|. 

1. Tƣ̀ khi Hiệp địn h Pari về Việt Nam đƣợc ký đến nay , đế 

quốc Mŷ đâ ph ải ch}́m dƣ́t chiến tranh x}m lƣợc , rút hết c{c đơn 

vị qu}n đ ội cũa chúng và chƣ h}̀u ra khõi miền Nam nƣớc ta , 

ch}́m dƣ́t chiến tranh phá hoại và phong tõa đối với miền Bắc ; 

nhƣng ỡ miền Nam v ẫn chƣa có ngƣ̀ng bắn , hòa bình chƣa thực sự 

đƣợc l}̣p lại . Ngụy quyền S|i Gòn đƣợc M ỹ giúp đỡ v ẫn tiếp tục 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1258 

 

g}y chiến nhằm l}́n chiếm vùng gi ải phóng và vùng tranh ch}́p đặc 

biệt là vùng đồng bằng đông d}n , nhiều cũa để xóa thế xen kẽ ; chiến 

sƣ̣ có nơi có lúc diê̂n ra ác liệt tuy cƣờng đ ộ v| quy mô chiến tranh 

nói chung không bằng trƣớc ; đồng thời , chúng vẫn liên tiếp mỡ các 

cuộc hành qu}n c ảnh sát , kìm kẹp , đàn áp nh}n d}n trong vùng 

chúng kiểm soát . Hiệp định Pari về Việt Nam đâ và đang bị địch vi 

phạm hết sức nghiêm trọng. 

Âm mƣu cũa đế quốc Mŷ là tiếp tục dùng ngụy quyền Sài Gòn làm 

công cụ để thƣ̣c hiện chũ nghîa thƣ̣c dân mới ỡ miền Nam Việ t Nam, biến 

miền Nam thành một nƣớc riêng biệt với một chế độ “quốc gia” thân Mŷ , 

đƣợc Mŷ tiếp tục viện trợ về mọi mặt qu}n sƣ̣ , kinh tế , t|i chính ... 

hòng xóa bỏ vùng giải phóng v| lực lƣợng vũ trang giải phóng của 

nh}n d}n miền Nam , xóa bỏ chính quyền nh}n d}n đứng đầu l| 

Chính phủ C{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam . 

Nhƣ v}̣y , Mỹ vẫn tiếp tục dính líu về qu}n sự , vẫn tạo điều kiện 

b{m lấy miền Nam nƣớc ta một c{ch l}u d|i m| tr{n h đƣợc nguy cơ 

trƣ̣c tiếp tham gia một cuộc chiến tranh lớn ỡ Việt Nam . Chính sách 

cơ bản cũa đế quốc Mŷ ỡ Việt Nam vẫn là thƣ̣c hiện “học thuyết Nixon” , 

áp đặt chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ ở miền Nam , chia cắt lâu dài đất 

nƣớc ta. 

Để thƣ̣c hiện mục tiêu chiến lƣợc }́y: 

- Mỹ duy trì chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu , vi phạm 

nghiêm trọng Hiệp định Pari về Việt Nam , giúp ngụy quyền S|i 

Gòn tăng cƣờng lực lƣợng về mọi mặt , dùng bạo lực phản c{ ch 

mạng để củng cố {ch thống trị của chúng , phối hợp nhiều mặt hoạt 

động qu}n sƣ̣ , chiến tranh t}m lý , gi{n điệp , vơ vét , bóc lột v| bao 

v}y kinh tế , đ}̀u độc về văn hóa , để chống lại nh}n d}n , chống lại 

c{ch mạng , hòng l|m s uy yếu chính quyền cách mạng và phong 

tr|o c{ch mạng . 

- Mỹ sẽ duy trì sức mạnh ở một mức độ nhất định , thƣ̣c hiện 

chiến lƣợc “ngăn đe thƣ̣c tế” ỡ Đông Nam Á , kiềm chế phong trào 
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c{ch mạng ở Việt Nam, Đông Dƣơng, Đông Nam Á v| T}y Th{i Bình 

Dƣơng, tạo điều kiện bao v}y v| bóp nghẹt c{ch mạng miền Nam. 

- Lợi dụng xu thế hòa hoân trên thế giới , lợi dụng nhƣ̂ng m}u 

thuẫn trong phe xâ hội chũ nghîa , Mỹ dùng những thủ đoạn ngoại 

giao, kinh tế và chí nh sách c}n bằng lƣ̣c lƣợng giƣ̂a các nƣớc lớn , 

giƣ̂a các nƣớc ỡ khu vƣ̣c Thái Bình Dƣơng để ngăn chặn sƣ̣ phát triển 

của c{ch mạng miền Nam. 

Ngụy quyền S|i Gòn l| một tập đo|n tƣ sản mại bản , quan liêu , 

qu}n phiệt , ph{t xít rấ t tàn bạo . Lƣ̣c lƣợng vû trang cũa chúng còn 

tƣơng đối đông , hệ thống chính quyền và bộ máy đàn áp còn kìm 

kẹp đƣợc quần chúng trong vùng chúng kiểm so{t . Chúng lại chiếm 

giƣ̂ nhƣ̂ng thành thị , s}n bay , bến cảng lớn , nhƣ̂ng đƣờng giao 

thông chiến lƣợc , nhƣ̂ng vùng đông d}n , nhiều cũa . Chúng vẫn 

đƣợc Mŷ giúp đơ̂ về tiền cũa , vũ khí , phƣơng tiện v}̣t ch}́t và kŷ 

thu}̣t. Một số đông cố v}́n qu}n sƣ̣ Mŷ trá hình là d}n sƣ̣ hiện vẫn 

có mặt ở miền Nam . 

Nhƣng ngụy quyền Sài Gòn có nhƣ̂ng mặt yếu rất cơ bản về chính 

trị m| chỗ mạnh tạm thời về qu}n sự của chúng không thể bù đắp 

đƣợc. Lƣ̣c lƣợng ngụy qu}n , ngụy quyền l| sản phẩm còn lại của 

chiến lƣợc đâ th}́t bại cũa đế  quốc Mŷ ; thế cũa chúng là thế thua , 

tinh th}̀n cũa chúng ngày càng sa sút ; chúng đã mất chỗ dựa quan 

trọng nhất l| đội qu}n viễn chinh Mỹ . Chúng đang gặp khó khăn 

ng|y c|ng chồng chất về kinh tế , t|i chính . Chính s{ch ca i trị độc 

t|i, ph{t xít , bóc lột t|n tệ nhằm bần cùng hóa nh}n d}n đang g}y 

ra sƣ̣ b}́t bình và chống đối trong t}́t cả các tầng lớp , nh}́t định 

nh}n d}n miền Nam sê đƣ́ng lên đ}́u tranh chống lại chúng . Qu{ 

trình ph{t triển của tình hình địch ở miền Nam l| qu{ trình đi 

xuống . Mỹ - ngụy không thể khắc phục đƣợc những m}u thuẫn 

s}u sắc và tr}̀m trọng trong chế độ thƣ̣c d}n mới . Chúng c|ng duy 

trì sức mạnh qu}n sự v| chính s{ch độc t|i , ph{t xít , thì m}u thuẫn 

đối kháng giƣ̂a nh}n d}n với chúng càng quyết liệt , m}u thuẫn 
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giƣ̂a các tầng lớp trung gian và cả tầng lớp trên với chúng sê phát 

triển, nhƣ̂ng m}u thuẫn trong nội bộ địch ngày càng s}u sắc. 

Thế và lƣ̣c cũa cách mạng miề n Nam hiện nay mạnh hơn b}́t kỳ 

thời kỳ n|o tƣ̀ năm 1954 đến nay . Lƣ̣c lƣợng vû trang nh}n d}n ỡ 

miền Nam là lƣ̣c lƣợng chiến thắng đang đƣ́ng vƣ̂ng trên các địa bàn 

chiến lƣợc; tạo ra thế hỗ trợ tốt giữa c{c vùng , đang chiến đ}́ u kiên 

quyết và có hiệu quả ngăn chặn các cuộc hành qu}n l}́n chiếm cũa 

địch, giƣ̂ vƣ̂ng vùng giải phóng cũa ta. 

Chính phủ C{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 

có uy tín cao ở trong nƣớc v| trên thế giới . Cuộc hội nghị c}́p cao cũa 

c{c nƣớc Không liên kết ở Angiê vừa qua công nhận Chính phủ C{ch 

mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam l| chính phủ hợp ph{p 

duy nh}́t đâ có ảnh hƣỡng lớn đối với dƣ lu}̣n quốc tê.́ 

Nh}n d}n miền Nam Việt Nam đâ có vùng căn cƣ́ rộng lớn nối 

liền với miền Bắc xâ hội chũ nghîa, với h}̣u phƣơng rộng lớn cũa cách 

mạng L|o v| c{ch mạng Campuchia , l|m cho vị trí chiến lƣợc của 

c{ch mạng miền Nam thêm vững mạnh . Lƣ̣c lƣợng chính trị của 

nh}n d}n ta ỡ miền Nam trải qua nhiều thƣ̃ thách gay go nói chung 

vẫn đƣợc giƣ̂ vƣ̂ng và phát triển . Qu}̀n chúng nh}n d}n trong vùng 

tranh ch}́p và vùng địch kiểm soát , mặc d}̀u bị địch đánh phá , kìm 

kẹp, vẫn hƣớng về cách mạn g, tƣ̣ hào trƣớc thắng lợi vî đại cũa d}n 

tộc và b}́t bình trƣớc nhƣ̂ng hành động cũa t}̣p đoàn Nguyê̂n Văn 

Thiệu chống hòa bình và hòa hợp d}n tộc , ch| đạp c{c quyền tự do 

d}n chũ, bóc lột nh}n d}n một c{ch thậm tệ , đâ vùng lên đ}́u tranh ỡ 

một số nơi và nh}́t định sê vùng lên đ}́u tranh mạnh mê dƣới nhiều 

hình thức để thực hiện nguyện vọng bức thiết của mình. 

C{ch mạng miền Nam có chỗ dựa vững chắc l| khối liên minh 

công nông , có khả năng thự c hiện công nông binh liên hiệp , có 

khả năng đoàn kết đông đảo các tầng lớp trí thƣ́c yêu nƣớc , tiểu tƣ 

sản, tƣ sản d}n tộc và tranh thũ rộng râi các tỗ chƣ́c , c{c phe 

nhóm chính trị , c{c d}n tộc , c{c tôn gi{o v| c{c nh}n sĩ tha thi ết 
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với hòa bình , độc l}̣p tƣ̣ do , chống lại chính quyền độc tài Nguyê̂n 

Văn Thiệu. 

Trong tình hình mới , miền Bắc tuy đang phải khắc phục nhƣ̂ng 

h}̣u quả nặng nề cũa chiến tranh, nhƣng có nhiều điều kiện thu}̣n lợi 

để đ}̃y mạnh phục hồi kinh tế, tiếp tục x}y dƣ̣ng chũ nghîa xâ hội và 

l|m chỗ dựa vững chắc cho c{ch mạng miền Nam . Uy tín và vai trò 

của Việt Nam D}n chủ Cộng hòa ng|y c|ng đƣợc n}ng cao trên 

trƣờng quốc tê.́ 

Thắng lợi mới cũa nh}n d}n ba  nƣớc Việt Nam , L|o v| 

Campuchia đâ dẫn đến sƣ̣ thay đỗi trong so sánh lƣ̣c lƣợng trên bán 

đảo Đông Dƣơng có lợi hơn bao giờ hết cho cách mạng miền Nam. 

Khẵng định nhƣ̂ng chô̂ mạnh cũa ta nhƣ trên , đồng thời ta c}̀n 

th}́y rô nhƣ̂ng chô̂ yếu cũa ta để ra sƣ́c phát huy ƣu điểm , khắc phục 

nhƣợc điểm, ho|n th|nh nhiệm vụ c{ch mạng trƣớc mắt. 

Ở miền Nam hiện nay , tuy đội qu}n x}m lƣợc cũa Mŷ đâ rút đi , 

nhƣng sƣ̣ phát triển cũa phong trào chính trị cũa nh}n d}n t a còn 

yếu, c{c mũi tấn công chính trị , qu}n sƣ̣, binh v}̣n ỡ nhiều nơi chƣa 

đũ mạnh . Vùng giải phóng (bao gồm các căn cƣ́ địa ) chƣa đƣợc th}̣t 

sƣ̣ cũng cố vƣ̂ng chắc ; lƣ̣c lƣợng vû trang cũa ta phát triển chƣa c}n 

đối giƣ̂a ba thƣ́ qu}n; bộ đội địa phƣơng và d}n qu}n du kích còn 

yếu. Trên bƣớc chuyển lớn cũa tình hình , có nơi lừng chừng , hƣ̂u 

khuynh trong chũ trƣơng đối phó với địch , cho nên chúng l}́n chiếm 

đƣợc đ}́t, kìm kẹp thêm đƣợc d}n. Trải qua cuộc kháng chiến l}u dài, 

cơ sỡ ta ỡ các thành thị và vùng nông thôn do địch kiểm soát bị hao 

hụt, đến nay chƣa đƣợc củng cố, ph{t triển đúng mức, cho nên phong 

tr|o v| lực lƣợng c{ch mạng ở những nơi đó không theo kịp tình 

hình mới, không tranh thũ đƣợc thời cơ mới. 

Tình hình hiện nay ở miền Nam có thể ph{t triển theo hai khả 

năng: 

1- Do đ}́u tranh tích cƣ̣c trên ba mặt tr}̣n chính trị , qu}n sƣ̣ và 

ngoại giao , ta có thể tƣ̀ng bƣớc buộc địch phải thi hành Hiệp định Pari 
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về Việt Nam, hòa bình đƣợc lập lại thật sự , cuộc đ}́u tranh cũa nh}n d}n 

miền Nam nhằm hoàn thành độc l}̣p , d}n chũ tuy còn l}u dài , khó 

khăn, phƣ́c tạp, nhƣng ngày càng phát triển và ỡ thế tiến lên mạnh 

mẽ. 

2- Mặt kh{c, do }m mƣu chiến lƣợc cũa đế quốc Mŷ cố bám giƣ̂ 

khu vƣ̣c Đông Dƣơng , Đông Nam Á , do bản ch}́t cƣ̣c kỳ phản động , 

ngoan cố cũa Mŷ và t}̣p đoàn thống trị tƣ sản mại bản , quan liêu , 

qu}n phiệt tay sai Mŷ , Hiệp định Pari về Việt Nam tiếp tục bị địch vi 

phạm v| ph{ hoại, xung đột qu}n sƣ̣ có thể ngày càng tăng, cƣờng độ 

v| quy mô chiến tranh ng|y c|ng lớn , ta lại phải tiến hành chiến tranh 

cách mạng gay go, quyết liệt để đánh bại địch, giành thắng lợi hoàn toàn. 

Ta phải hết sƣ́c tranh thũ thƣ̣c hiện khả năng thƣ́ nh}́t và chu}̃n 

bị sẵn s|ng cho khả năng thứ hai. 

Cuộc đ}́u tranh giƣ̂a ta và địch đang diê̂n biến r}́t phƣ́c tạp, đó là 

qu{ trình phản công v| tiến công gay gắt về qu}n s ự, đ}́u tranh kiên 

trì v| mạnh mẽ về chính trị , ngoại giao, kinh tế và văn hóa , một cuộc 

đ}́u tranh không ngƣ̀ng giƣ̂a lƣ̣c lƣợng cách mạng , yêu nƣớc với lƣ̣c 

lƣợng phản cách mạng, phản d}n tộc, giƣ̂a nh}n tố hòa bình với nh}n 

tố chiến tranh. 

Hai khả năng diê̂n biến nói trên cũa tình hình miền Nam đều 

đang tồn tại và đang trong quá trình phát triển , cho nên ta phải r}́t 

chủ động, kiên quyết, cảnh giác và linh hoạt trên cả ba mặt tr}̣n chính 

trị, qu}n sƣ̣ và ngoại giao, trong lânh đạo và chĩ đạo cách mạng miền 

Nam, ph{t triển cuộc đấu tranh c{ch mạng của nh}n d}n ta để buộc 

địch phải thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam , để có hòa bình th}̣t 

sƣ̣ ỡ miền Nam , đồng thời phát triển và tăng cƣờng thƣ̣c lƣ̣c về mọi 

mặt cũa cách mạng. 

Căn cƣ́ vào sƣ̣ nh}̣n định tình hình về so sánh lƣ̣c lƣợng nhƣ 

trên, chúng ta có thể tranh thủ thực hiện khả năng thứ nhất , vì 

địch có nhiều mặt yếu r}́t cơ bản , ta c}̀n lợi dụng triệ t để làm cho 

địch phải th}́t bại trong nhƣ̂ng }m mƣu cũa chúng ; còn ta đang ở 
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thế thu}̣n lợi và có nhƣ̂ng mặt mạnh cơ bản mà ta c}̀n phát huy cao 

độ, đồng thời ra sƣ́c khắc phục nhƣ̂ng chô̂ yếu cũa ta. Tranh thũ thƣ̣c 

hiện khả năng đó cũng l| ngăn ngừa v| đẩy lùi khả năng địch g}y trở 

lại cuộc chiến tranh lớn. Mặt khác, ta phải chũ động, thƣ̣c sƣ̣ chu}̃n bị 

về mọi mặt để giành thắng lợi trong trƣờng hợp chiến tranh lớn tái 

diê̂n; ta càng să̂n sàng thì càng chũ động tạo sƣ́c mạnh buộc địch phải 

thi hành Hiệp định. 

Con đƣờng cũa cách mạng miền Nam là con đƣờng bạo lƣ̣c cách mạng . 

B}́t kể trong tình hình nào , ta cûng phải nắm vƣ̂ng thời cơ , giƣ̂ vƣ̂ng 

đƣờng lối chiến lƣợc tiến công  và chỉ đạo linh hoạt  để đƣa cách mạng 

miền Nam tiến lên . Hiện nay, phƣơng hƣớng chũ động tích cƣ̣c , có 

lợi nh}́t cho sƣ̣ nghiệp cách mạng cũa cả nƣớc là luôn luôn giƣơng cao 

ngọn cờ hòa bình và chính nghĩa, đấu tranh chính tri,̣ quân sƣ̣ và ngoại giao, 

buộc địch phải thi hành Hiệp định để thắng địch. 

V}́n đề giành dân, giành quyền làm chủ , phát triển thực lực của cách 

mạng là yêu cầu vừa bức thiết vừa cơ bản trong giai đoạn mới. 

2. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới 

là: tiếp tục thƣ̣c hiện chiến lƣợc cách mạng d}n tộc d}n chũ nh}n 

d}n, đoàn kết toàn d}n , đ}́u tranh chống đế quốc Mŷ , giai c}́p tƣ 

sản mại bản và bọn địa chũ phong kiến , ho|n th|nh c {ch mạng 

d}n tộc d}n chũ nh}n d}n , t}̣p trung mûi nhọn vào đế quốc Mŷ và 

t}̣p đoàn thống trị tƣ sản mại bản , quan liêu , qu}n phiệt , ph{t xít , 

tay sai đắc lƣ̣c cũa đế quốc Mŷ , đang thống trị trong vùng địch 

kiểm soát ; đ}̃y lùi và  thắng địch tƣ̀ng bƣớc ; đi đến xóa bõ chính 

quyền tay sai cũa Mŷ , xóa bỏ chế độ thực d}n mới , thiết l}̣p một 

chính quyền d}n tộc d}n chủ thật sự , thƣ̣c hiện hòa hợp d}n tộc , 

tho{t ly hẳn sự lệ thuộc v|o Mỹ , thƣ̣c hiện một mi ền Nam Việt Nam 

hòa bình , độc lập , dân chũ , trung lập , phồn vinh , tiến tới hòa bình thống 

nhất nƣớc nhà . 

Ho|n th|nh nhiệm vụ đó cũng l| thực hiện trọn vẹn Di chúc 

thiêng liêng cũa Hồ Chũ tịch : xây dƣ̣ng một nƣớc Việt Nam hò a bình ,
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thống nhất , độc lập , dân chũ và giàu mạnh , góp phần vào cuộc đấu tranh 

cách mạng của nhân dân thế giới vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân chũ và 

chủ nghĩa xã hội. 

Kẻ thù chính của c{ch mạng miền Nam trong giai đoạn mới là đế 

quốc Mŷ và t}̣p đoàn thống trị tƣ sản mại bản , quan liêu , qu}n 

phiệt, ph{t xít , tay sai đắc lƣ̣c cũa đế quốc Mŷ , đại biểu quyền lợi 

cho giai c}́p tƣ sản mại bản và bọn địa chũ phong kiến th}n Mŷ 

phản động nh}́t . Đế quốc Mỹ là kẻ chủ mƣu và là chỗ dựa của bọn tay 

sai đang thống trị trong vùng chƣa giải phóng ỡ miền Nam . Tập 

đoàn thống trị tƣ sản mại bản , quan liêu , quân phiệt , phát xít là công cụ 

đắc lƣ̣c cũa Mŷ để thƣ̣c hiện chũ nghîa t hƣ̣c d}n mới . Chúng có đặc 

quyền đặc lợi , có ý thức giai cấp phản động s}u sắc , đang ra sƣ́c kìm 

kẹp, đàn áp, bóc lột quần chúng , điên cuồng chống lại nguyện vọng 

hòa bình , độc l}̣p , d}n chũ , cải thiện d}n sinh , hòa hợp d}n tộc  của 

to|n d}n . Do đó , tập đoàn thống trị tƣ sản mại bản , quan liêu , quân 

phiệt, phát xít , tay sai Mŷ là kẽ thù trƣ̣c tiếp mà cách mạng miền Nam 

phải nhằm vào để đánh đỗ . 

Nội dung chũ yếu cũa chế độ dân tộc dân chũ ỡ miền Nam trong giai 

đoạn mới là x}y dƣ̣ng một chế độ chính trị d}n tộc d}n chũ , một nền 

kinh tế d}n tộc d}n chũ, một nền văn hóa d}n tộc d}n chũ , đồng thời 

x}y dƣ̣ng một qu}n đội thƣ̣c sƣ̣ bảo vệ độc l}̣p d}n tộc , bảo vệ quyền 

lợi chính trị và kinh tế cũa nh}n d}n. 

X}y dƣ̣ng chế độ chính trị d}n tộc d}n chũ là xóa bõ ách thống trị 

của tập đo|n thống trị tƣ sản mại bản , quan liêu, qu}n phiệt, ph{t xít, 

tay sai đắc lƣ̣c cũa Mŷ , thiết l}̣p một chính quyền liên hiệp d}n t ộc, 

d}n chũ, thƣ̣c hiện chũ quyền cũa d}n tộc. 

X}y dƣ̣ng nền kinh tế d}n tộc d}n chũ bao gồm các thành 

ph}̀n: kinh tế nhà nƣớc , kinh tế cá thể cũa nhƣ̂ng ngƣời sản xu}́t 

nhỏ gồm nông d}n , thợ thũ công và tiểu thƣơng , kinh tế tƣ bản tƣ  

nh}n, kinh tế t}̣p thể cũa nhƣ̂ng ngƣời lao động , xóa bỏ sự lệ thuộc 

v|o Mỹ , xóa bỏ ho|n to|n chế độ bóc lột của địa chủ phong kiến, 
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giƣ̂ vƣ̂ng nhƣ̂ng quyền lợi về ruộng đ}́t mà nông d}n lao động đâ 

gi|nh đƣợc , bảo đảm cho nông d}n có ruộng đ}́t cày c}́y ; gi|nh lại 

c{c quyền lợi kinh tế d}n tộc , phục vụ công cuộc lao động hòa 

bình, đáp ƣ́ng yêu c}̀u phát triển sản xu}́t cũa xâ hội và nhƣ̂ng nhu 

c}̀u về làm ăn sinh sống cũa các tƣ̀ng lớp nh}n d}n ỡ miền Nam . 

Đó là cơ sỡ kinh tế cũa một chế độ chính trị d}n tộc , d}n chũ thƣ̣c 

sƣ̣, chống lại }m mƣu th}m nh}̣p về kinh tế cũa chũ nghîa thƣ̣c 

d}n mới . 

X}y dƣ̣ng nền văn hóa d}n tộc d}n chũ là nhằm làm cho ai n}́y 

đều có học , có nghề để x}y dƣ̣ng đời sống và phục vụ Tỗ quốc ; khôi 

phục v| ph{t huy những truyền thống tốt đẹp của d}n tộc , l|m cho 

đời sống tinh th}̀n và văn hóa cũa nh}n d}n miền Nam lành mạnh , 

vui tƣơi và tiến bộ , gột sạch nhƣ̂ng ảnh hƣỡng cũa vă n hóa nô lệ , lai 

căng, đồi trụy theo kiểu Mŷ. 

Dƣới chế độ chính trị d}n tộc d}n chũ , qu}n đội phải th}̣t sƣ̣ 

bảo vệ độc l}̣p , d}n chũ , th}̣t sƣ̣ bảo vệ lợi ích cũa nh}n d}n : đó là 

một qu}n đội cũa d}n , vì d}n, do d}n, không kẽ thù nào  có thể đ{nh 

bại đƣợc. 

Khẫu hiệu trung tâm cũa giai đoạn mới là hòa bình , độc lập , dân chũ , 

cải thiện dân sinh, hòa hợp dân tộc, tiến tới hòa bình thống nhất Tỗ quốc. 

Nội dung trên đ}y cũa cách mạng d}n tộc d}n chũ ỡ miền Nam  

phải đƣợc thể hiện đ}̀y đũ , sinh động và s}u sắc trong Cƣơng lînh 

của Mặt trận D}n tộc giải phóng v| trong chƣơng trình h|nh động 

của Chính phủ C{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Đấu tranh gi|nh hòa bình , độc l}̣p , d}n chũ , cải thiện d}n sinh , 

hòa hợp d}n tộc l| khẩu hiệu c{ch mạng , kh}̃u hiệu tiến công , đƣa 

qu}̀n chúng miền Nam đƣ́ng lên đ}́u tranh chống mọi }m mƣu và 

h|nh động vi phạm Hiệp định Pari về Việt Nam , bảo đảm thi hành 

mọi điều khoả n cũa Hiệp định , v| xóa bỏ mọi hình thức của chủ 

nghĩa thực d}n mới của Mỹ , mọi chính s{ch phản động , ph{t xít v| 
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hiếu chiến cũa Mŷ - ngụy, đánh đỗ bọn bán nƣớc , x}y dƣ̣ng một 

miền Nam Việt Nam th}̣t sƣ̣ độc l}̣p và d}n chủ. 

Tiến tới hòa bình thống nh}́t Tỗ quốc là nguyện vọng s}u sắc cũa 

cả d}n tộc ta. Nguyện vọng đó phải đƣợc thƣ̣c hiện tƣ̀ng bƣớc. 

Cƣơng lînh x}y dƣ̣ng chế độ chính trị d}n tộc d}n chũ , kinh tế 

d}n tộc d}n chũ , văn hóa d}n tộc d }n chũ và kh}̃u hiệu trung t}m 

hòa bình, độc l}̣p, d}n chũ, cải thiện d}n sinh , hòa hợp d}n tộc , tiến 

tới hòa bình thống nh}́t Tỗ quốc thể hiện đƣờng lối , chính s{ch của 

Đảng trong giai đoạn mới cũa cách mạng miền Nam. 

Ho|n th|nh nhiệm vụ cách mạng d}n tộc d}n chũ ỡ miền Nam là 

một quá trình đấu tranh lâu dài, gay go, phƣ́c tạp. Phải kéo địch xuống và 

thắng địch tƣ̀ng bƣớc , tiến tới thắng lợi hoàn toàn . C{ch mạng miền 

Nam phải nắm vƣ̂ng tƣ tƣỡng chiến lƣợc tiến công, nhƣng phải căn cƣ́ vào 

tƣ̀ng thời kỳ , ho|n cảnh cụ thể từng vùng , th}̣m chí tƣ̀ng cuộc đ}́u 

tranh mà v}̣n dụng hình thƣ́c đ}́u tranh và chiến thu}̣t tiến công hoặc 

phòng ngự một c{ch linh hoạt , sắc bén, đồng thời giƣ̂ vƣ̂ng và phát 

triển lƣ̣c lƣợng về mọi mặt cũa ta , l|m suy yếu v| tan rã lực lƣợng 

qu}n sƣ,̣ chính trị của địch, làm cho lực lƣợng so sánh giữa ta và địch ngày 

càng thay đổi có lợi cho ta. Nhất định ta phải mạnh cả về chính trị và quân sự, 

trên cả ba vùng chiến lƣợc . Phải có lƣ̣c lƣợng vû trang bao gồm ba thƣ́ 

qu}n mạnh, chiến đ}́u giõi và luôn luôn să̂n sàng chiến đ}́u. 

Trong quá trình tiến lên , để thƣ̣c hiện một chính quyền duy nh}́t 

th}̣t sƣ̣ d}n tộc d}n chũ , cách mạng miền Nam có thể phải trải qua nhiều 

bƣớc quá độ và chĩ có thể giành đƣợc thắng lợi bằng con đƣờng bạo lƣ̣c cách 

mạng: tiến hành khỡi nghîa dƣ̣a trên lƣ̣c lƣợng chính trị và lƣ̣c lƣợng quân 

sƣ̣, hoặc là trong trƣờng hợp chiến tranh lớn trở lại thì tiến hành chiến 

tranh cách mạng để giành thắng lợi hoàn toàn. 

3. Nhiệm vụ trƣớc mắt cũa cách mạng miền Nam la:̀ 

Đoàn kết toàn d}n , đấu tranh trên ba mặt trận chính trị , quân sƣ̣, 

ngoại giao một cách hết sƣ́c chũ động , linh hoạt , tùy theo từng lúc , 

tƣ̀ng nơi mà kết hợp giƣ̂a các mặt tr}̣n đó cho thích hợp , để buộc 
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địch  phải thi hành nghiêm chĩnh Hiệp định Pari về Việt Nam , không ngƣ̀ng 

giƣ̂ vƣ̂ng và phá t triển lƣ̣c lƣợng cũa cách mạng về mọi mặt , thắng địch 

tƣ̀ng bƣớc và chũ động trong mọi tình huống , đƣa cách mạng miền 

Nam tiến lên. 

Phải l}́y kh}̃u hiệu hòa bình, độc l}̣p, d}n chũ, cải thiện d}n sinh, 

hòa hợp d}n tộc, để t}̣p hợp rộng rãi mọi lực lƣợng d}n tộc , d}n chũ. 

Chú trọng củng cố liên minh công nông , mỡ rộng Mặt trận Dân tộc thống 

nhất, đồng thời tích cƣ̣c tranh thũ lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba . L}́y kh}̃u hiệu hòa 

bình v| hòa hợp d}n tộc để ph}n hóa h|n g ngû địch, cô l}̣p t}̣p đoàn 

thống trị tƣ sản mại bản , quan liêu, qu}n phiệt, ph{t xít của Nguyễn 

Văn Thiệu. 

Địch đang dùng hành động qu}n sƣ̣ vi phạm Hiệp định một cách 

có hệ thống, ta phải kiên quyết phản công và tiến công địch , giƣ̂ vƣ̂ng và 

phát huy thế chủ động về mọi mặt của ta , đánh bại các cuộc hành qu}n 

của địch lấn chiếm vùng giải phóng hoặc bình định c{c vùng đồng 

bằng, vùng gi{p ranh ; phải phối hợp giƣ̂a ba thƣ́ qu}n , ba mûi giáp 

công, giƣâ ba vùng, giƣ̂a các chiến trƣờng để thƣ̣c hiện phản công và 

tiến công địch, đánh địch nhƣ̂ng đòn th}̣t đau, không để cho địch l}́n 

chiếm vùng giải phóng cũa ta và bình định , mỡ rộng vùng kiểm soát 

của chúng ; phải thu hồi nhƣ̂ng vù ng đâ bị địch l}́n chiếm , thu hẹp 

vùng kiểm so{t của địch ; ở nơi có điều kiện thì mở rộng vùng giải 

phóng của ta. 

Tăng cƣờng chĩ đạo , đẫy mạnh phong trào đấu tranh chính trị , 

tƣ̀ng bƣớc tiến lên thành cao trào cách mạng ỡ  th|nh thị , kết hợp 

chặt chê với phong trào đ}́u tranh cách mạng mạnh mê ỡ các vùng 

nông thôn , đ}̃y mạnh giành d}n và giành quyền làm chũ , đ}̃y lùi 

v| l|m thất bại mọi thủ đoạn qu}n sự , chính trị , kinh tế , văn hóa 

của địch. V}̣n động và lânh đạo qu}̀n chúng nắm vƣ̂ng pháp lý cũa 

Hiệp định để đ}́u tranh đòi địch phải thi hành nghiêm chĩnh Hiệp 

định, phải ngƣ̀ng bắn ; phải công nh}̣n thƣ̣c tế ỡ miền Nam có hai 

chính quyền , hai qu}n đội ; hai vùng kiểm  so{t, v| ba lực lƣợng 
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chính trị; phải thả hết tù chính trị , thi hành các quyền tƣ̣ do d}n chũ, 

chống chế độ kìm kẹp, khủng bố, thanh lọc và bóc lột, vơ vét. 

Cuộc đ}́u tranh với địch trên mặt tr}̣n chính trị và mặt tr}̣n qu}n  

sƣ̣ phải kết hợp chặt chê với cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Ta 

phải t}̣n dụng hai diê̂n đàn đ}́u tranh ngoại giao hiện nay là diê̂n đàn 

Ban Liên hiệp qu}n sƣ̣ hai bên và diê̂n đàn H ội nghị hiệp thƣơng hai 

bên ỡ Pari, ph{t huy vai trò cũa Chính phũ Cách mạng l}m thời, đồng 

thời t}̣n dụng vai trò cũa Việt Nam D}n chũ Cộng hòa, đ}́u tranh một 

c{ch sắc bén với địch , nhằm phối hợp với đ}́u tranh chính trị , đ}́u 

tranh qu}n sƣ̣ ỡ chiến trƣờng , tƣ̀ng bƣớc buộc địch phải thi hành các 

điều khoản cũa Hiệp định và tranh thũ dƣ lu}̣n trong nƣớc cûng nhƣ 

ngo|i nƣớc ủng hộ cuộc đ}́u tranh chính nghîa cũa nh}n d}n ta. 

Cuộc đ}́u tranh trên ba mặt tr}̣n chính trị , qu}n sƣ̣ và ngoại giao 

để thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam có tác dụng tích cƣ̣c đối với 

chiều hƣớng phát triển cũa tình hình miền Nam trong giai đoạn mới . 

Giƣ̂a ta và địch sê diê̂n ra m ột trạng thái giằng co r}́t quyết liệt và 

phƣ́c tạp. Ta phải r}́t  cảnh giác , kiên quyết, bền bĩ , khôn khéo, nắm 

vƣ̂ng phƣơng hƣớng chung là ta ph ải mạnh trên c ả ba mặt trận đ ể thắng 

địch, buộc địch thi hành Hiệp định , đồng thời chũ đ ộng chuẫn bị să̂n sàng 

cho trƣờng hợp ph ải tiến hành chiến tr anh cách mạng trên khắp chiến 

trƣờng miền Nam để giành thắng lợi hoàn toàn. 

Ở miền Nam hiện nay , ta và địch ỡ trong thế xen kê r}́t phƣ́c 

tạp. Ta phải tùy theo tình hình tƣ̀ng vùng , tƣ̀ng lúc và lƣ̣c lƣợng so 

s{nh ở từng địa phƣơng , tƣ̀ng xâ }́p , m| đề ra mức đ ộ, quy mô , 

hình thức vận dụng từng mũi đấu tranh v| c{ch kết hợp c{c mũi 

đ}́u tranh đó cho thích hợp . Trong tình hình mới , vận dụng phƣơng 

châm đấu tranh ph ải gắn liền với yêu cầu giành dân , giành quyền làm 

chủ là nhằm giành thế mạnh đ ể thắng địch . Hƣớng ph ản công và tiến 

công cũa ta hiện nay ph ải nhằm đánh bại kế hoạch bình định và lấn chiếm 

của địch , đặc biệt là vùng đ ồng bằng v| vùng giáp ranh . Phải tùy nơi, 

tùy lúc m| {p dụng ph ản công và tiến công m ột cách chũ đ ộng linh 
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hoạt. 

Đối với vùng gi ải phóng (bao gồm các căn cƣ́ địa ), phải đoàn kết toàn 

dân, đoàn kết quân và dân , vƣ̀a s ản xuất vƣ̀a chiến đấu , phải xây dƣ̣ng 

mạnh cả vê ̀quân sƣ̣, chính trị, kinh tế và phải giƣ̂ vƣ̂ng bằng mọi cách. Phải 

có kế hoạch qu}n sự to|n diện , phối hợp giƣ̂a các chiến trƣờng , c{c 

vùng, să̂n sàng ph ản công và tiến công địch , nếu địch đánh vào vùng 

giải phóng. 

Đối vớ i vùng tranh chấp (bao gồm cả vùng làm chũ ỡ nhiều mƣ́c độ 

khác nhau), phải giƣ̂ vƣ̂ng cả thế và lƣ̣c cũa ta , và từng bƣớc chuyển lên ; 

phải nắm đƣợc dân , xây dƣ̣ng và phát triển đƣợc thƣ̣c lƣ̣c , đƣa phong trào 

quần chúng tiến lên. Phƣơng châm đấu tranh vẫn là kết hợp ba mûi , đ}́u 

tranh chính trị, đ}́u tranh qu}n sƣ̣ và binh v}̣n, kết hợp các hình thƣ́c 

đ}́u tranh hợp pháp và không hợp pháp ; tùy lực lƣợng so s{nh từng 

vùng m| vận dụng c{c hình thức v| phƣơng pháp đ}́u tranh cho phù 

hợp và chũ động , linh hoạt . Khi chuyển lên hoặc khi tạm thời phải 

chuyển xuống , ta phải biết giƣ̂ gìn , ph{t triển lực lƣợng , che gi}́u 

thƣ̣c lƣ̣c, không để bị tiêu hao . Phải biết phát huy tác dụng pháp lý 

của Hiệp định để phát động qu}̀n chúng đ}́u tranh và ph}n hóa , 

trung l}̣p hóa hoặc tranh thũ nhƣ̂ng bộ ph}̣n cũa địch có thể trung 

l}̣p hóa hoặc tranh thũ. 

Trong vùng địch kiểm soát , cần lânh đạo quần chúng đấu tranh hợp 

pháp chốn g các hình thƣ́c kìm kẹp , đòi chính quyền địch thƣ̣c hiện các 

yêu cầu thiết thân cũa quần chúng , gắn liền với việc đòi thi hành Hiệp 

định. Phải nắm cho đƣợc qu}̀n chúng , x}y dƣ̣ng và phát triển lƣ̣c 

lƣợng thông qua việc v}̣n đ ộng đòi các quyền d}n sinh , d}n chũ . 

Biết giành thắng lợi trong tƣ̀ng việc , tƣ̀ng kh}̃u hiệu cụ thể , nhƣ 

đòi tƣ̣ do đi lại làm ăn , chống sinh hoạt đắt đõ , chống thuế , chống 

th}́t nghiệp , đòi công ăn việc làm , v.v., tƣ̀ đó mà n}ng  d}̀n phong 

tr|o lên . Thông qua phong trào đ}́u tranh mà cũng cố tỗ chƣ́c đảng 

v| c{c đo|n thể quần chúng . Tùy nơi , tùy lúc tổ chức những tỗ du 

kích bí mật , đội vû trang tuyên truyền , đội đặc công , biệt động để 
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phối hợp ba mûi g i{p công , đ}̃y mạnh phong trào đ}́u tranh cũa 

qu}̀n chúng . Phải biết tuyên truyền , v}̣n động đối với binh lính và 

nh}n viên ngụy quyền , khôn khéo và cảnh giác , lợi dụng mọi khả 

năng để phát triển phong trào đ}́u tranh , đồng thời che g i}́u, bảo vệ 

lƣ̣c lƣợng ta. 

4. Nhiệm vụ cũa miền Bắc đối với cách mạng miền Nam 

Ho|n th|nh giải phóng d}n tộc l| sự nghiệp c{ch mạng chung 

của cả nƣớc . Giải phóng miền Nam , ho|n th|nh c{ch mạng d}n tộc 

d}n chũ ỡ miền Nam , bảo vệ và x}y dƣ̣ng chũ nghîa xâ hội ỡ miền 

Bắc gắn bó chặt chê với nhau . Đó là quy lu}̣t phát triển hiện nay cũa 

sƣ̣ nghiệp cách mạng cả nƣớc . Hơn lúc nào hết , chúng ta cần nắm 

vƣ̂ng quy lu}̣t đó để tiến hành sƣ̣ nghiệp cách mạng nhằm mục tiêu 

chung đánh bại chũ nghîa thƣ̣c d}n mới cũa Mŷ ỡ miền Nam , giải 

phóng miền Nam để củng cố miền Bắc , củng cố v| x}y dựng miền 

Bắc để giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nh}́t Tỗ quốc. 

Phải tranh thủ những điều kiện thuận lợi hiện có , ra sƣ́c khôi phục 

và phát triển nền kinh tế quốc dân, phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong 

giai đoạn mới , l|m cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa tiến bộ nhanh 

chóng về mọi mặt , luôn luôn là m chô̂ dƣ̣a vƣ̂ng chắc cho cuộc đ}́u 

tranh cách mạng nhằm hoàn thành độc l}̣p , d}n chũ ỡ miền Nam , 

tiến tới hòa bình thống nh}́t Tỗ quốc. 

Trong khi đ}̃y mạnh x}y dƣ̣ng chũ nghîa xâ hội và cũng cố quốc 

phòng, miền Bắc phải tiếp t ục làm tròn nhiệm vụ hậu phƣơng lớn đối với 

cách mạng miền Nam và tích cực đấu tranh để Hiệp định Pari về Việt Nam 

đƣợc thi hành nghiêm chĩnh. 

Phải tăng cƣờng chi viện cách mạng miền Nam trên các mặt đ}́u 

tranh chính trị , kinh tế , qu}n sƣ̣ và ngoại giao . Góp phần x}y dựng 

vùng giải phóng về mọi mặt kinh tế , văn hóa , giao thông v}̣n tải , 

quốc phòng . Phải có kế hoạch toàn diện cũa miền Bắc để chi viện 

c{ch mạng miền Nam trong mọi tình huống. 

5. Đoaǹ kết ba nƣớc Việt Nam - Lào - Campuchia l| vấn đề hết sức 
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quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với ba d}n tộc ở Đông Dƣơng. 

Lợi ích d}n tộc ch}n chính cũa mô̂i nƣớc gắn bó chặt chê với 

nhau trong cuộc đ}́u tranh chung cho hòa bình v| độc lập d}n tộc 

không nhƣ̂ng trƣớc mắt mà cả l}u dài về sau . Đoàn kết hƣ̂u nghị , 

bình đẳng , tôn trọng và giúp đơ̂ nhau trong cuộc đ}́u tranh chống 

chủ nghĩa thực d}n mới của đế quốc Mỹ v| x}y dựng đất nƣớc theo 

con đƣờng cũa mô̂i nƣớc là nguyên tắc chĩ đạo mối quan hệ giƣ̂a nh}n 

d}n ta với nh}n d}n hai nƣớc Lào và Campuchia theo tinh th}̀n quốc tế 

vô sản ch}n chính. Đảng ta kiên quyết tu}n theo nguyên tắc đó. 

6. Đoàn kết trong phe xâ hội chũ nghîa , trong phong trào cộng sản và 

công nhân quốc tế và đoàn kết các phong trào đấu tranh cũa nhân dân thế 

giới chống chũ nghîa đế quốc  l| một nh}n tố rất quan trọng đối với 

thắng lợi cách mạng cũa nh}n d}n ta. 

C{ch mạng Việt Nam nói riêng, c{ch mạng ba nƣớc Đông Dƣơng 

nói chung l| những bộ phận khăng khít của phong tr|o hòa bình, độc 

l}̣p d}n tộc, d}n chũ và chũ nghîa xâ hội trên thế giới . Cần tăng cƣờng 

đoàn kết trong phe xâ hội chũ nghîa và tăng cƣờ ng đoàn kết quốc tế , nhằm 

tranh thũ sƣ̣ đồng tình , ủng hộ v| giúp đỡ tích cực của c{c nƣớc xã 

hội chũ nghîa anh em, của phong tr|o cộng sản v| công nh}n quốc tế, 

của c{c tổ chức d}n chủ quốc tế v| của nh}n d}n to|n thế giới đối với 

cuộc đ}́u tranh chống Mŷ - ngụy, ho|n th|nh mọi nhiệm vụ c{ch 

mạng ở cả hai miền nƣớc ta trong giai đoạn mới. 

... 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.34, tr. 210-243. 
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PHỤ LỤC 16 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THƢ́ 12 CỦA  

TRUNG ƢƠNG CỤC 

Th{ng 12 năm 1973  

(Trích) 

... 

Phần thƣ́ hai 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ CÁC GIAI CẤP  

Ở MIỀN NAM 

... 

B- Hơn 18 năm qua, đời sống kinh tế và thái đ ộ chính trị của c{c 

giai c}́p, c{c tầng lớp ở miền Nam đã có nhiều biến động s}u sắc dƣới 

sƣ̣ tác động tỗng hợp và mạnh mê cũa nhiều nh}n tố : của c{ch mạng 

d}n tộc d}n chũ nh}n d}n ỡ miền Nam , c{ch mạng xã h ội chũ nghîa 

ở miền Bắc v| cu ộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc cũa c ả d}n tộc 

ta; của chính s{ch thực d}n mới v| chiến tranh x}m lƣợc của đế quốc 

Mỹ v| bè lũ tay sai cùng những hậu qu ả tai hại cũa nó ; của cu ộc 

kh{ng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc cũa nh}n d}n hai nƣớc láng giềng 

anh em Lào - Campuchia và những biến động mới về nhiều mặt cũa 

tình hình thế giới : sƣ̣ phát tri ển cũa ba trào lƣu cách mạng , sƣ̣ hòa 

hoãn của c{c nƣớc lớn v| sự bất hòa của m ột số nƣớc trong phe xâ 

hội chũ nghîa. 
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1. Kh{c với giai cấp tƣ sản mại bản  tay sai thƣ̣c d}n Pháp trƣớc 

đ}y, giai c}́p tƣ sản mại bản ỡ miền Nam hiện nay đƣợc Mŷ cho nắm 

quyền trƣ̣c tiếp cai trị, có hệ thống chính quyền tƣơng đối ho|n chỉnh 

tƣ̀ trung ƣơng đến cơ sỡ , có qu}n đội , cảnh sát , nh| tù v| bộ m{y 

chiến tranh t}m lý , do thám gián điệp . Dƣ̣a vào viện trợ Mŷ , v|o 

chiến tranh và vào quyền lƣ̣c trong tay , chúng đã từng bƣớc x}y 

dƣ̣ng đƣợc một số cơ sỡ kinh tế - xã hội nhất định , đồng thời đâ x}y 

dƣ̣ng một hệ thống pháp chê,́ nền văn hóa và hệ tƣ tƣỡng phản động, 

chịu ảnh hƣởng nặng nề của chủ nghĩa thực d}n mới Mỹ . Bọn n|y 

xu}́t th}n tƣ̀ trong hàng ngû tƣớng tá ngụy, một số công chƣ́c cao c}́p 

của ngụy quyền, tƣ̀ bọn địa chũ phản động , bọn tƣ sản mại bản dƣới 

thời Pháp, dƣ̣a vào chiến tranh, ăn cắp và buôn l}̣u và làm tay sai Mŷ 

m| ngoi lên. Cho nên chúng có h}̣n thù s}u sắc với cách mạng, có đặc 

quyền đặc lợi dính liền với đế quốc Mŷ , với đƣờng lối g}y chiế n và 

chính s{ch thực d}n mới của Mỹ . Chúng l| lực lƣợng phản động , 

ngoan cố và hiếu chiến nh}́t , quyết t}m chống cộng sản , đánh phá 

c{ch mạng đến cùng với một ý thức giai cấp rõ rệt. Chúng đang l| trở 

ngại chính trên đƣờn g phát triển đi lên cũa xâ hội miền Nam . Hiện 

nay chúng là một kẽ thù chính đồng thời là kẽ thù trƣ̣c tiếp mà cách 

mạng phải đ{nh đổ . Tuy nhiên giƣ̂a bọn tƣ sản mại bản trong chính 

quyền và ngoài chính quyền , giƣ̂a bọn qu}n sƣ̣  v| bọn d}n sự tƣớng 

t{ ngụy , giƣ̂a bọn tay sai Mŷ và bọn th}n Pháp cûng có m}u thuẫn 

với nhau. Ta c}̀n ph}n tích kŷ và triệt để lợi dụng nhƣ̂ng m}u thuẫn 

đó để cô l}̣p cao độ t}̣p đoàn tay sai Mŷ phản động nh}́t, đƣ́ng đ}̀u là 

Nguyễn Văn Thiệu. 

2. Giai cấp địa chũ không còn là chô̂ dƣ̣a chũ yếu cũa đế quốc 

Mỹ nhƣ của đế quốc Ph{p trƣớc đ}y . Trải qua các giai đoạn cách 

mạng, thế lƣ̣c kinh tế và địa vị chính trị , xã hội của giai cấp địa chủ 

đâ suy yế u hẵn : quyền sỡ hƣ̂u ruộng đ}́t và chế độ bóc lột địa  tô 

của giai cấp địa chủ về cơ bản đã không còn , ph}̀n lớn địa chủ đã 
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chuyển sang kinh doanh tƣ bản chũ nghîa , một số đâ nh}̣p cục với 

bọn quan liêu , qu}n phiệt, chỉ còn một số r}́t ít sống dƣ̣a vào địa tô . 

Trong cách mạng d}n tộc d}n chũ , chúng ta phải tiếp tục đ{nh đổ bộ 

ph}̣n còn lại cũa địa chũ phong kiến. 

3. Giai cấp công nhân : ngo|i c{c đặc điểm giống nhƣ giai cấp 

công nh}n Việt Nam nói chung (nhƣ ra đời sau Cách mạng Tháng 

Mƣời Nga , lúc giai cấp công nh}n quốc tế trở th|nh nh}n vật trung 

t}m cũa thời đại , có bộ phận đã cầm quyền trên một phần s{u quả 

địa c}̀u, xu}́t th}n tƣ̀ nông d}n , gắn bó m}̣t thiết và lôi kéo nôn g d}n 

ngay tƣ̀ đ}̀u dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa mình , ra đời trƣớc giai c}́p tƣ sản 

bản xƣ́ và lại lânh đạo cả giai c}́p tƣ sản d}n tộc trong cuộc cách 

mạng chống Ph{p chứ không phải cùng với nông d}n chịu sự lãnh 

đạo cũa giai c}́p tƣ sản trong cuộc cách mạng tƣ sản d}n chũ ỡ các 

nƣớc T}y ]u trƣớc đ}y , có ý thức gi{c ngộ về giai cấp v| về d}n tộc 

r}́t s}u sắc ), giai c}́p công nh}n miền Nam hiện nay có nhƣ̂ng đặc 

điểm mới sau đ}y : g}̀n 20 năm qua , nh}́t là tƣ̀ chiến tr anh cục bộ , 

cùng với sự ph{t triển của lớp nghèo th|nh thị ở miền Nam cũng 

nhƣ các ngành nghề phục vụ yêu c}̀u cũa đội qu}n viê̂n chinh Mŷ 

v| chƣ hầu , đội ngû công nh}n đâ tăng r}́t nhanh và đông đảo hơn 

trƣớc nhiều chũ yếu tƣ̀  số nông d}n tƣ̀ nông thôn chạy ra và có 

thêm nhiều nƣ̂ công nh}n . Số này ph}̀n đông có hiểu biết về cách 

mạng; một số có trƣ̣c tiếp tham gia kháng chiến . Một số tƣ̀ lớp nghèo 

th|nh thị , học sinh con em lao động , có cả vợ con công chƣ́c nhõ 

không đũ sống cûng bị lôi vào làm cho số lƣợng công nh}n thêm 

đông đảo và cûng làm cho thành ph}̀n c}́u tạo đội ngû giai c}́p công 

nh}n phƣ́c tạp hơn. Số công nh}n già , chuyên nghiệp tƣơng đối hiểu 

biết về địch và về các h mạng ; còn phần đông công nh}n mới xuất 

th}n tƣ̀ nông d}n tuy bị áp bƣ́c bóc lột nhiều , r}́t hăng hái đ}́u tranh 

về quyền lợi kinh tế , nhƣng trình độ giác ngộ về giai c}́p còn th}́p ; 

trong một số công nh}n trẽ sƣ̣ hiểu biết về địch v| c{ch mạng còn 
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nhiều chô̂ mơ hồ . Một số không ít chịu ảnh hƣỡng cũa văn hóa đồi 

trụy v| chiến tranh t}m lý của địch . Dƣới chế độ thƣ̣c d}n kiểu mới , 

công nh}n bị bóc lột th}̣m tệ nhƣng tinh vi hơn , nh}n ph}̃m bị chà 

đạp, luôn luôn bị đe dọa m}́t việc làm , số th}́t nghiệp ngày càng 

đông, đời sống nhƣ̂ng năm g}̀n đ}y ngày càng cƣ̣c khỗ , t{c động của 

c{ch mạng ng|y c|ng mạnh , đặc biệt thắng lợi g}̀n đ}y cũa cả d}n 

tộc, l|m cho đông đảo công nh}n rất căm th ù Mỹ - Thiệu; v| luôn 

luôn đ}́u tranh chống lại các chính sách , thủ đoạn {p bức , vơ vét bóc 

lột cũa chúng. Nhƣng, do bị địch kìm kẹp r}́t chặt về chính trị, chia rê 

về tỗ chƣ́c , khống chế và đ}̀u độc về tƣ tƣỡng , r|ng buộc  về kinh tế 

v| đời sống, v| chủ yếu do nhận thức v| công t{c gi{o dục, v}̣n động, 

t}̣p hợp, tỗ chƣ́c công nh}n cũa ta còn nhiều thiếu sót và nhƣợc điểm, 

phong trào đ}́u tranh cũa công nh}n ph}̀n lớn còn bị hạn chế ỡ mƣ́c 

độ đấu tranh kinh tế , chƣa kết hợp đƣợc và làm nòng cốt cho các 

phong trào đ}́u tranh chính trị ỡ thành thị và do đó chƣa nỗi lên vai 

trò tiền phong của giai cấp công nhân miền Nam . Nhƣng không phải vì 

thế mà hiểu sai lệch vai trò lịch sử v| vai trò tiền phong của giai cấp 

công nh}n miền Nam. 

Một đặc điểm nỗi b}̣t khác là g}̀n đ}y ỡ một số vùng giải phóng , 

đâ có một lƣ̣c lƣợng công nh}n t}̣p trung nh}́t là trong các đồn điền 

lớn trồng c}y công nghiệp , đƣợc g iải phóng khõi ách kìm kẹp , {p 

bƣ́c về chính trị cũa địch , đâ thoát khõi chế độ bóc lột áp bƣ́c khắc 

nghiệt cũa đế quốc , chính quyền phản động v| của chủ tƣ bản đang 

ra sƣ́c x}y dƣ̣ng chính quyền cách mạng và làm chũ v}̣n mệnh cũa 

mình. 

4. Ngo|i công nh}n , lớp nghèo thành thị , gồm số buôn gánh 

b{n bƣng , lao động không chuyên nghiệp , số d}n bán công bán 

nông hay bán nông bán thƣơng ỡ các vùng nông thôn ven ... ng|y 

c|ng đông đảo do số nông d}n bỏ ruộng  vƣờn chạy ra thành thị 

tr{nh giặc , số tiểu tƣ sản bị phá sản , số công nh}n , lao động th}́t 
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nghiệp tăng vào, lớp nghèo thành thị số lƣợng r}́t đông có quyền lợi 

r}́t g}̀n với công nh}n, lao động và ph}̀n đông nằm trong các gia đình 

công nh}n lao động . Họ bị {p bức , bóc lột , khủng bố , bắt lính , đời 

sống r}́t v}́t vả , cƣ̣c nhục nên r}́t căm thù Mŷ và bọn tay sai , tích cực 

đ}́u tranh chống lại chúng . Cùng với công nh}n , lao động, họ l| chỗ 

dƣ̣a cũa cách maṇg ỡ thành thị. 

5. Giai c}́p nông d}n miền Nam đâ theo Đảng tƣ̀ đ}̀u làm cách 

mạng chống đế quốc v| phong kiến , ph}̀n lớn đâ đƣợc hƣỡng các 

quyền lợi về ruộng đ}́t do cách mạng đem lại và đâ tƣ̀ng tham gia 

nắm chính quyền. Trong suốt quá trình đ}́u tranh cách mạng l}u dài 

gian khỗ chống Pháp trƣớc đ}y và chống Mŷ cƣ́u nƣớc ngày nay , 

nông d}n nh}́t là ỡ nhƣ̂ng nơi đƣợc cách mạng c}́p đ}́t , đâ là lƣ̣c 

lƣợng chũ lƣ̣c trong “đồng khỡi” , cũng nhƣ trong khởi  nghĩa quần 

chúng v| chiến tranh c{ch mạng , là lực lƣợng chủ yếu trong đấu tranh 

chính trị và vũ trang , binh vận, là nguồn chủ yếu cung cấp sức ngƣời sức 

của cho kháng chiến , xƣ́ng đáng là lƣ̣c lƣợng đồng minh rất đáng tin cậy 

của giai cấp công nhân, cùng giai cấp công nhân hợp thành đội quân chủ lực 

của cách mạng. 

Bên cạnh mặt tích cƣ̣c là bản chất và là mặt chũ yếu , trong giai c}́p 

nông d}n còn có một số mặt tiêu cƣ̣c nhƣ nặng tƣ hƣ̂u , muốn làm  

gi|u c{ thể dƣới nhiều mức độ kh{c nhau ở c{c vùng v| ở mỗi tầng 

lớp nông d}n . C{c mặt tiêu cực một phần l| do bản chất giai cấp 

của nông d}n , ph}̀n khác là do ít nhiều có chịu ảnh hƣỡng chính 

s{ch thực d}n kiểu mới của M ỹ v| do việc gi{o dục của ta về ý 

thƣ́c chiến đ}́u theo đƣờng lối giai c}́p công nh}n cûng nhƣ việc 

vạch ra phƣơng hƣớng hƣớng dẫn nông d}n sau khi đƣợc cấp đất 

còn thiếu sót . Nó đã có hạn chế nhất định đến tinh thần đo|n kế t 

chiến đ}́u cũa nông d}n đóng góp sƣ́c ngƣời , sƣ́c cũa cho kháng 

chiến. 

Đến nay , nông d}n về căn bản đâ làm chũ ruộng đ}́t (trƣ̀ một 

số vùng yếu và vùng tôn giáo ). Trung nông đâ trỡ thành nhân vật 
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trung tâm ỡ nông thôn , một số do  ít bị thiệt hại trong chiến tranh v| 

có điều kiện l|m ăn thuận lợi đã trở th|nh trung nông kh{ , một số ít 

đâ thành phú nông , nhƣng một số cûng bị nghèo đi do chiến tranh 

v| c{c chính s{ch lũng đoạn bóc lột vơ vét của đị ch. B}̀n nông còn 

chiếm một tỹ lệ nh}́t định tùy theo tình hình cụ thể tƣ̀ng nơi , nói 

chung còn thiếu ruộng đ}́t , thiếu lao động , thiếu vốn và phƣơng 

tiện sản xu}́t , phải vay nặng lâi , hoặc đi làm thuê thêm , rõ nhất l| 

trong các gi a đình cách mạng , c{c gia đình bị thiệt hại nhiều trong 

chiến tranh. 

Cố nông còn ỡ một số vùng nhƣng số lƣợng r}́t ít . Một số nông 

d}n ỡ các vùng giải phóng tuy không có ruộng đ}́t nhƣng không phải 

sống lam lû cƣ̣c nhục nhƣ cố n ông trƣớc đ}y , m| l|m ăn nhƣ những 

ngƣời lao động nông nghiệp đi làm mƣớn một cách tƣ̣ do hoặc sống 

dƣ̣a vào nhiều nguồn thu nh}̣p về nông nghiệp khác , đời sống đơ̂ 

khó khăn, v}́t vả hơn.  

Phú nông hiện nay chiếm tỷ lệ trong d}n số  ít hơn trƣớc , tuy 

không làm giàu chũ yếu bằng bóc lột nh}n công nhƣ trƣớc , nhƣng 

vẫn còn điều kiện về vốn và phƣơng tiện sản xu}́t nhiều hơn trung 

nông, có điều kiện tăng năng suất , khai thác hợp lý ruộng đ}́t cũa 

mình v| có th u nh}̣p cao . Một số ngoài kinh doanh nông nghiệp , đâ 

l}́y kinh doanh thêm công , thƣơng nghiệp , v}̣n tải và cho vay làm 

nguồn thu nh}̣p chính. Trƣ̀ số c}u kết với bọn phản động trong ngụy 

qu}n, ngụy quyền địa phƣơng , phú nông nói chung cũ ng bị áp bƣ́c 

về chính trị, chèn ép về kinh tế, con em cûng bị bắt lính , của cải cũng 

bị vơ vét , do đó cûng tõ thái độ chống Mŷ và bọn tay sai tƣ sản mại 

bản độc quyền. 

6. Giai cấp tiểu tƣ sản (bao gồm thợ thũ công , tiểu thƣơng tiểu 

chủ, học sinh , công tƣ chƣ́c và nhƣ̂ng ngƣời làm nghề tƣ̣ do ) trƣớc 

đ}y đâ giƣ̂ vai trò tích cƣ̣c trong Cách mạng Tháng Tám và kháng 

chiến chống Pháp . Dƣới ách thống trị cũa Mŷ - ngụy , họ vẫn tỏ rõ 

tinh th}̀n yêu nƣớc , tha thiết với hòa bình , độc l}̣p d}n chũ . Tuy 
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trƣớc sƣ̣ khũng bố dâ man cũa địch , bị kìm kẹp về chính trị , khống 

chế về tƣ tƣỡng , r|ng buộc về kinh tế , đ}̀u độc về văn hóa tƣ tƣỡng , 

một số không ít tõ ra tiêu cƣ̣c , lƣng chƣ̀ng , nhƣng nhìn chung các 

tƣ̀ng lớp tiểu tƣ sản vẫn hƣớng về cách mạng, đâ là một trong nhƣ̂ng 

lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh chính trị quan trọng đƣơng đ}̀u với Mŷ - ngụy 

trong nhiều năm nay ỡ các thành thị , nỗi nh}́t là trong giới học sinh 

v| tiểu thƣơng. G}̀n đ}y, sau khi có Hiệp định Pari , họ phấn khởi tự 

h|o trƣớc thắng lợi vĩ đại của d}n tộc . Trƣớc nhƣ̂ng hành động cũa 

Mỹ v| Thiệu vi phạm Hiệp định một c{ch trắng trợn , trƣớc tình hình 

l|m ăn khó khăn , đời sống ngày càng thiếu thốn cƣ̣c khỗ do nhƣ̂ng 

lu}̣t phát xít , v| những chính s{ch kinh tế t|i chính phản động của 

Mỹ v| Thiệu, phong trào đ}́u tranh cũa các t}̀ng lớp tiểu tƣ sản thành 

thị đang ph{t triển lên một bƣớc mới (giai cấp tiểu tƣ sản trƣớc sau 

vẫn là bạn đồng minh đáng tin c}̣y cũa giai c}́p công nh}n). 

7. Giai cấp tƣ sản dân tộc : tƣ̀ trƣớc đến nay , địa vị kinh tế và 

chính trị giai cấp tƣ sản d}n tộc Việt Nam luôn ở thế phụ thuộc . 

Trong thời gian 20 năm qua do chính sách thƣ̣c d}n kiểu mới cũa đế 

quốc Mŷ và g}̀n đ}y do nhu c}̀u phát triển cũa kinh tế thời chiến 

phải cung ƣ́ng cho 60 vạn qu}n đội ngoại quốc v| cả triệu ngụy 

qu}n, số lƣợng và vốn kinh doanh cũa họ tăng nhiều so  với hồi 

Ph{p thuộc , chủ yếu l| trong c{c ng|nh thƣơng mại , dịch vụ v| số 

công nghiệp chế biến gia công . 

Số này muốn ph}́t lên chiếm vị trí lânh đạo nhƣ giai c}́p tƣ sản 

trong một số nƣớc d}n tộc chũ nghîa trên thế giới nhƣng b ị giai 

c}́p tƣ sản mại bản chèn ép ; tình cảm d}n tộc , gia đình , vợ con bị 

đụng chạm trƣ̣c tiếp do chính sách x}m lƣợc tàn bạo cũa đế quốc 

Mỹ, nhƣng mặt khác lại ngán chế độ xâ hội chũ nghîa nhƣ ỡ miền 

Bắc , nên trong thái độ chính trị có những chiều hƣớng phức tạp 

nhƣ: một mặt thì chống Mŷ trƣ̣c tiếp x}m lƣợc miền Nam nhƣng 

lại cần viện trợ của Mỹ ; chống chế độ phát xít Thiệu bắt con em 

họ đi lính , chèn ép họ trong việc kinh doanh , vơ vét họ bằng đũ 
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loại  thuế khóa nặng nề nhƣng không dám có hành động chống đối 

quyết liệt; phục c{ch mạng d{m chống Mỹ nhƣng sợ cộng sản , ng{n 

chế độ xâ hội chũ nghîa , th}́y Mŷ - Thiệu không thể tiêu diệt đƣợc 

c{ch mạng, nhƣng đồng thời cho rằng cách mạng miền Nam dù có 

thắng lợi cûng chƣa có thể đi ngay đến chũ nghîa xâ hội nên họ r}́t 

muốn và hy vọng có thể l}̣p ỡ miền Nam một chế độ trung l}̣p theo 

kiểu dân chũ tƣ sản trong đó họ có vai trò kinh tế , có vị trí chính trị , 

quyền tƣ hƣ̂u tài sản, quyền tƣ̣ do kinh doanh đƣợc bảo đảm và đƣợc 

c{c nƣớc đế quốc viện trợ. 

Sau khi có Hiệp định Pari về Việt Nam , họ muốn đƣợc tham gia 

hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp d}n tộc , chia quyền lânh đạo 

với cách mạng, để hƣớng miền Nam tiến theo ý đồ cũa họ. 

8. Trí thức miền Nam : số lƣợng đông hơn thời kỳ Pháp thuộc 

không phải chĩ gồm nhƣ̂ng ngƣời xu}́t th}n tƣ̀ các tầng lớp trên nhƣ 

trƣớc đ}y , m| có nhiều ngƣời  xu}́t th}n tƣ̀ các giai c}́p tiểu tƣ sản 

(công chƣ́c, tiểu thƣơng tiểu chũ , trung nông, v.v.), có một số l| con 

em cũa công nh}n, lao động và gia đình cách mạng. 

Có thể chia trí thức miền Nam th|nh ba loại chính sau đ}y: 

- Một bộ phận tr í thức chủ yếu l| sinh viên v| trí thức trẻ , g}̀n với 

c{ch mạng hơn , đƣ́ng về phía nh}n d}n lao động , đâ cùng với học 

sinh và sinh viên là lƣ̣c lƣợng ngòi pháo trong đ}́u tranh cũa nh}n 

d}n các thành thị . Nếu đƣợc cách mạng g i{o dục họ không phải chỉ 

dƣ̀ng ỡ chô̂ giác ngộ d}n tộc mà còn tán thành chũ nghîa xâ hội và 

chủ nghĩa cộng sản nữa (trên thƣ̣c tế nhiều ngƣời đâ trỡ thành đảng 

viên và cán bộ cũa Đảng). 

- Một bộ phận nhõ trí thƣ́c con em giai c}́p tƣ sản mại bản , quan 

liêu, qu}n phiệt và địa chũ phong kiến , đƣợc Mŷ và bọn tay sai dùng 

l|m v| ƣu đãi quyền lợi gắn liền với chúng , chống lại cách mạng 

quyết liệt. 

- Một bộ phận thƣ́ ba ph}̀n lớn xu}́t th}n tƣ̀ gia đình t iểu tƣ sản , 

tƣ sản và địa chũ , chịu ảnh hƣởng s}u sắc của văn hóa v| tƣ tƣởng 

tƣ sản T}y phƣơng nh}́t là Pháp , tuy cûng có đ}̀u óc d}n tộc và 
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d}n chủ, nhƣng tinh th}̀n d}n tộc không triệt để và có xu hƣớng d}n 

chủ tƣ sản rõ rệt, th{i độ chính mang tính ch}́t cải lƣơng và thõa hiệp, 

v| biến động tùy theo tình hình chuyển biến của cuộc đấu tranh giữa 

ta và địch , tùy theo sự t{c động trực tiếp của c{ch mạng đối với họ 

nhiều hay ít , liên tục hay không . Do bản ch}́t giai c}́p cũa họ , mặt 

kh{c do địch tuyên truyền xuyên tạc , họ còn hiểu sai về chủ nghĩa 

cộng sản , về miền Bắc xâ hội chũ nghîa , sợ cộng sản và ít nhiều lo 

ngại trƣớc sự lớn mạnh của c{c phong tr|o công nông . Thắng lợi vî 

đại cũa d}n tộc đánh bại chiến tranh x}m lƣợc cũa tên đế quốc đ}̀u sõ 

đâ đem lại cho trí thƣ́c một sƣ̣ chuyển biến mới về tƣ tƣỡng, n}ng cao 

lòng tự h|o d}n tộc , giảm t}m lý tƣ̣ ti , sợ Mŷ , phục Mỹ, tin Mŷ cũa 

họ. Số đông  trong họ muốn miền Nam đƣợc độc l}̣p về chính trị và 

tiến lên theo con đƣờng d}n chũ tƣ sản . Họ đang cố tập hợp lực 

lƣợng, lôi kéo các t}̀ng lớp trung gian khác , c{c phe nhóm đối lập với 

bọn Thiệu , c{c lực lƣợng hòa bình , d}n tộc , d}n chũ với nhiều màu 

sắc chính trị khác nhau để hình thành lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba , đồng thời 

g}y ảnh hƣỡng trong các t}̀ng lớp tiểu tƣ sản nh}́t là trong học sinh 

v| sinh viên , với tham vọng chia quyền lânh đạo với ta trong ch ính 

phủ liên hiệp sau n|y. 

- Ngo|i mấy giai cấp v| tầng lớp chính trên đ}y trong xã hội 

miền Nam , còn có lực lƣợng đông đảo của đồng bào tôn giáo , dân 

tộc, hàng triệu đồng bào di cƣ và di dân , h|ng triệu Hoa kiều , h|ng 

triệu th ƣơng phế binh , binh lính và sî quan ngụy , nh}n viên ngụy 

quyền cùng gia đình họ . Ngo|i những vấn đề dính liền với tính 

ch}́t giai c}́p cũa họ , cũng có những vấn đề riêng biệt mang tính 

ch}́t d}n tộc , tôn giáo , địa phƣơng . Ta c}̀ n tiếp tục đi s}u tìm hiểu 

kỹ đặc điểm v| tính chất của từng loại , ph}n tích đ}̀y đũ các mặt 

tích cực v| tiêu cực , ph{t huy những nh}n tố mới t{c động đến th{i 

độ chính trị cũa họ , để có chũ trƣơng , chính s{ch , biện phá p thích 

hợp , tranh thũ , đoàn kết , t}̣p hợp họ lại vào Mặt tr}̣n D}n tộc 
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thống nh}́t rộng râi chống Mŷ - Thiệu, ho|n th|nh c{ch mạng d}n 

tộc, d}n chũ ỡ miền Nam Việt Nam. 

... 

Phần thƣ́ tƣ 

NHƢ̂NG CÔNG TÁC LỚN 

I- CÔNG TÁC QU]N SƢ̣ 

“Trong b}́t kỳ tình hình nào , phải nắm vƣ̂ng lƣ̣c lƣợng vû trang , 

củng cố , ph{t triển v| tăng cƣờng ba thứ qu}n thật mạnh đi đôi với 

việc x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chính trị mạnh để bảo vệ và phát triển 

nhƣ̂ng thành quả cách mạng , đƣa c{ch mạng tiếp tục tiến lên” (trích 

Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng lần thứ 21). 

Để thƣ̣c hiện tốt yêu c}̀u nói trên , c}̀n phải nắm vƣ̂ng các v}́n đề 

sau đ}y: 

A- Làm quán triệt trong toàn Đảng , toàn quân, nhiệm vụ quân 

sƣ̣ cũa Đảng nói chung , của các lực lƣợng vũ trang nói riêng , 

phƣơng châm và các nguyên tắc chĩ đạo lƣ̣c lƣợng vû trang cũa 

Đảng la:̀ 

1. Kiên quyết và chũ động đánh bại kế hoạch bình định l}́n chiếm 

của địch, tiêu diệt và làm tan râ nhiêù địch kết hợp với đ}́u tranh chính 

trị v| đấu tranh ph{p lý của quần chúng , giƣ̂ vƣ̂ng, ho|n chỉnh vùng 

giải phóng và căn cƣ́ địa cách mạng , mỡ rộng diện tranh ch}́p , tƣ̀ng 

bƣớc chuyển vùng tranh ch}́p thành giải phóng , chuyển vùng địch 

kiểm soát thành vùng tranh ch}́p để thu hẹp vùng địch, gi|nh d}n v| 

gi|nh quyền l|m chủ của d}n, tạo thế v| điều kiện thuận lợi ph{t triển 

phong trào đ}́u tranh trong đô thị và vùng địch kiểm soát ỡ nông thôn. 

Đi đôi với việc chũ động và linh hoạt tiến công địch , ra sƣ́c x}y 

dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang ba thƣ́ qu}n c}n đối và vƣ̂ng mạnh cả  ba 

vùng, hết sƣ́c chú trọng phát triển nhanh chóng lƣ̣c lƣợng dân quân du 
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kích, củng cố v| từng bƣớc ph{t t riển lƣ̣c lƣợng bộ đội địa phƣơng , 

x}y dƣ̣ng chũ lƣ̣c thành lƣ̣c lƣợng tinh nhuệ ch}́t lƣợng chiến đ}́u 

cao, să̂n sàng đánh bại địch trong mọi tình huống , trƣớc mắt cûng 

nhƣ trong trƣờng hợp xảy ra chiến tranh lớn , tiến lên giành thắng lợi 

ho|n to|n. 

2. C{n bộ v| chiến sĩ phải nắm vƣ̂ng hơn nƣ̂a phƣơng châm kết 

hợp đấu tranh quân sƣ̣ , chính trị , binh vận và pháp lý , th|nh thạo công 

t{c quần chúng , luôn gắn chặt hoạt động cũa các lƣ̣c lƣợng vû 

trang với phong trào đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng cụ thể ỡ các vùng 

nhƣ sau: 

Ở vùng giải phóng và căn cứ địa , c{c lực lƣợng vũ trang phải kiên 

quyết phản công và t}́n công bằng mọi hình thƣ́c , tiêu diệt qu}n 

địch l}́n chiếm , qu}n địch vi phạ m cả đƣờng bộ , đƣờng thũy và 

đƣờng không để giƣ̂ vƣ̂ng và mỡ rộng hoàn chĩnh các vùng . C{c 

lõm giải phóng , ph{t triển d}n qu}n du kích , x}y dƣ̣ng xâ }́p chiến 

đ}́u để bảo vệ nh}n d}n , bảo vệ sản xu}́t . Cả ba thƣ́ qu}n đều phải 

mạnh mới bảo đảm giƣ̂ vƣ̂ng vùng giải phóng và căn cƣ́ địa và hô̂ 

trợ đắc lƣ̣c cho vùng tranh ch}́p , vùng nông thôn địch kiểm so{t v| 

đô thị. 

Ở vùng tranh chấp , phải linh hoạt kết hợp ba mûi chính trị , qu}n 

sƣ̣, binh v}̣n và v}̣n dụng phá p lý , kết hợp các hình thƣ́c hợp pháp 

v| không hợp ph{p , phù hợp với từng nơi từng lúc , căn cƣ́ vào 

tƣơng quan lƣ̣c lƣợng tại chô̂ và tình hình diê̂n biến khi chuyển lên 

hay chuyển xuống . Phải phát động mạnh du kích chiến tranh  t}́n 

công liên tục vào lƣ̣c lƣợng kìm kẹp cũa địch ỡ cơ sỡ , lƣ̣c lƣợng t}̣p 

trung phải có nhƣ̂ng tr}̣n đánh đau , gọn, diệt tƣ̀ng đơn vị qu}n địch 

h|nh qu}n lấn chiếm , bình định . Phải dùng ba mûi kết hợp với đơn 

vị đƣợc rèn luy ện để diệt v| gỡ đồn bốt địch , giải phóng tƣ̀ng xâ , 

tƣ̀ng }́p . Phải làm thay đỗi tƣơng quan lƣ̣c lƣợng ỡ vùng này có lợi 

cho ta , nó l| kh}u mấu chốt để chuyển vùng tranh chấp lên th|nh 

vùng giải phóng . 
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Ở vùng địch kiểm soát , đ}ú tranh chính trị là chính , t}̣n dụng hình 

thƣ́c hợp pháp . Nhƣng lƣ̣c lƣợng vû trang ỡ đ}y bao gồm d}n qu}n 

du kích , nh}́t là du kích m}̣t , biệt động , đặc công , c{c lực lƣợng an 

ninh vû trang , c{c đội vũ trang công t{c phải đƣợc bố  trí v| ph{t 

triển, phải tùy tình hình và yêu c}̀u tƣ̀ng nơi tƣ̀ng lúc mà tiến hành 

trƣ̀ gian , diệt ác ôn nhằm bảo vệ qu}̀n chúng , bảo vệ và hô̂ trợ cho 

phong trào qu}̀n chúng đ}́u tranh. Căn cƣ́ yêu c}̀u chung sê có nhƣ̂ng 

tr}̣n đánh vào kho tàng , s}n bay , bến cảng, căn cƣ́ và đ}̀u nâo địch . 

Ra sƣ́c bảo vệ và phát triển lƣ̣c lƣợng cách mạng , luôn luôn đề cao 

cảnh giác, giƣ̂ vƣ̂ng các nguyên tắc bí m}̣t . Ở nơi ta có điều kiện thì 

n}ng d}̀n đ}́u tranh du kích n g|y một mạnh để chuyển lên th|nh 

vùng tranh chấp. 

3. Trong mọi hoạt động cũa lƣ̣c lƣợng vû trang , c{c cấp ủy v| c{c 

c}́p qu}n sƣ̣ nắm chắc các nguyên tắc chĩ đạo sau: 

a) Quán triệt yêu cầu giành dân và giành quyền làm chủ của nhân dân. 

b) Mọi hoạt động phải nhằm làm cho ta mạnh lên cả về số lƣợng và 

chất lƣợng v| thay đổi tƣơng quan lực lƣợng có lợi cho ta , vƣ̀a đánh 

vƣ̀a kết hợp với các mặt công tác khác , vƣ̀a đánh vƣ̀a tranh thũ x}y 

dƣ̣ng hu}́n luyện củng cố tổ chức n}ng cao chất lƣợng. 

c) C{c lực lƣợng vũ trang phải qu{n triệt tƣ tƣỡng kiên quyết tấn 

công, phải biết lấn địch tƣ̀ng bƣớc , giành thắng lợi từng cuộc đấu tranh , 

tƣ̀ng điểm trong cả đ}́u tranh chính trị, qu}n sƣ,̣ binh v}̣n, ph{p lý tiến 

lên giành thắng lợi hoàn toàn. 

d) Trong hoạt động phải ph}n tán t}̣p trung linh hoạt kết hợp 

đánh nhõ, đánh vƣ̀a với đánh lớn , ph{t triển rộng rãi chiến tranh du 

kích, nắm vƣ̂ng quả đ}́m mạnh , chu}̃n bị chu đáo , tỗ chƣ́c chĩ huy 

chặt, thƣ̣c hành đánh đau, đánh hiểm, đánh nhanh, diệt gọn. 

e) Mọi hoạt động v| x}y dựng phải bảo đảm đáp ƣ́ng yêu cầu 

cả trƣớc mắt và lâu dài tƣ́c là một mặt phải đánh bại đƣợc nhƣ̂ng 

}m mƣu thũ đoạn tr ƣớc mắt của chúng , đồng thời chu}̃n bị să̂n 
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s|ng để trong bất cứ tình huống n|o , lƣ̣c lƣợng vû trang vẫn hoàn 

th|nh đƣợc nhiệm vụ của mình tốt nhất. 

... 

II- CÔNG TÁC ĐÁNH RA PHÍA TRƢỚC (VÙNG TRANH 

CH]́P VÀ VÙNG ĐỊCH TẠM KIỄM SOÁT) 

“Nhiệm vụ chính trị hàng đ}̀u cũa phong trào cách mạng miền 

Nam hiện nay là giành d}n và giành quyền làm chũ cũa nh}n d}n ỡ 

khắp nông thôn và đô thị” (trích Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 

l}̀n thƣ́ 21). 

Vùng nông thôn p hía trƣớc (gồm có vùng tranh ch}́p , vùng địch 

tạm kiểm so{t v| số thị trấn , thị tứ) l| vùng đông ngƣời nhiều của , 

đặc biệt là có hàng triệu đồng bào tôn giáo , d}n tộc di cƣ , di d}n... l| 

vùng xung yếu có vị trí chiến lƣợc  r}́t quan trọng mà một ph}̀n lớn 

còn bị địch kiểm so{t . Gi|nh đƣợc vùng n|y l| l|m chủ kho nh}n 

lƣ̣c, v}̣t lƣ̣c , t|i lực lớn , chiếm đƣợc bàn đạp vùng ven tạo thế cho 

phong trào đô thị , mỡ ra khả năng thu}̣n lợi để x}y dƣ̣ng vù ng giải 

phóng v| căn cứ địa c{ch mạng , hình th|nh thế mạnh của ba vùng 

chiến lƣợc , l|m thay đổi lớn lực lƣợng so s{nh có lợi cho ta trong 

giai đoạn mới . 

Ở đ}y địch đối phó với ta to|n diện , nên ta cûng phải thống nh}́t 

t}̣p trung lânh đạo cũa c}́p ũy về các mặt qu}n sƣ,̣ chính trị, binh v}̣n, 

kinh tê,́ văn hóa, đối phó mới có hiệu quả. 

... 

2. Công tác binh vận là một mûi tấn công rất quan trọng để làm tê liệt 

và làm tan rã hàng ngũ địch , buộc đị ch tƣ̀ng bƣớc đi vào hòa bình và hòa 

hợp dân tộc , làm cho chính quyền của địch nhất là ở cơ sở ngày càng suy 

yếu, thƣ̣c hiện công nông binh liên hiệp và tạo điều kiện cho cao trào cách 

mạng của quần chúng . Phải gắn chặt cô ng tác binh vận với phong trào đấu 

tranh chính trị và thông qua phong trào đấu tranh cũa quần chúng mà tƣ̀ng 

bƣớc phát động phong trào đấu tranh cũa binh si.̂ 
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Trƣớc mắt, yêu c}̀u cũa công tác binh v}̣n là phải tìm ra r}́t nhiều 

hình thƣ́c để bao v}y đồn bốt địch , l|m tê liệt , l|m mất hiệu lực , 

trung l}̣p hóa đồn bốt , l|m tan rã phòng vệ d}n sự, biến ph}̀n lớn lƣ̣c 

lƣợng phòng vệ d}n sƣ̣ thành lƣ̣c lƣợng cũa ta hoặc trung l}̣p có 

thiện cảm đối với ta để hạn chế c{c cuộc h|nh qu}n cảnh s{t, c|n quét 

l}́n chiếm cũa địch , bảo vệ tính mạng và tài sản cũa qu}̀n chúng . 

Công tác binh v}̣n còn nhằm tạo ra quan hệ bình thƣờng giƣ̂a các gia 

đình binh sî ngụy với qu}̀n chúng nh}n d}n tr ong thôn xóm , thông 

cảm với hoàn cảnh đau khỗ cũa họ để thƣ̣c hiện hòa hợp d}n tộc 

trong thôn xóm , trong bà con th}n thuộc , tƣ̀ đó mà phát triển hơn 

nƣ̂a công tác binh v}̣n. 

Làm cho công tác binh vận trở thành công tác của quần chún g. Tỗ chƣ́c 

lƣ̣c lƣợng binh vận và tỗ chƣ́c việc chuyên trách mûi tiến công bằng binh 

vận ỡ xâ ấp đối với tƣ̀ng đồn , tƣ̀ng đơn vị chũ lƣ̣c ngụy . Nghiên cƣ́u 

nhƣ̂ng hình thƣ́c tỗ chƣ́c quần chúng gia đình binh sî  để t}̣p hợp , v}̣n 

động, gi{o dục quần chúng , hình th|nh tổ chức binh vận rộng khắp . 

Trong các công tác tuyên truyền v}̣n động binh sî phải biết l}́y nội 

dung d}n tộc và nội dung giai c}́p mà giác ngộ họ , kéo họ về với d}n 

tộc, với giai c}́p thì mới  thƣ̣c hiện đƣợc công nông binh liên hiệp , l}̣t 

đỗ chế độ Mŷ - Thiệu... 

Phải tích cƣ̣c kh}̃n trƣơng x}y dƣ̣ng cơ sỡ trong lòng địch phục 

vụ cho yêu cầu trƣớc mắt v| chuẩn bị cả cho l}u d|i nên phải chú ý 

công tác v}̣n động sî quan, nhằm nhƣ̂ng sî quan nh}́t là tƣ̀ c}́p úy trỡ 

xuống. Đối với sĩ quan bên trên cũng phải chú trọng tận dụng mọi 

khả năng quan hệ tình cảm, kể cả việc khai thác quan hệ làm ăn buôn 

b{n để tranh thủ hòa hoãn trung lập từng bƣớc , th}m nh}̣p chính 

s{ch hòa hợp d}n tộc với nhiều mức độ thích hợp. Đối với ngụy quyền 

cơ sỡ và công chƣ́c c}̀n v}̣n động ph}n hóa làm tê liệt tan râ và nắm sƣ̃ 

dụng theo thực tế tƣơng quan từng vùng. 

C}̀n đi s}u nghiên cƣ́u tình hìn h qu}n ngụy , nắm yêu c}̀u 

nguyện vọng cũa tƣ̀ng loại lính , tƣ̀ng hạng sî quan , đánh giá đúng 
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thƣ̣c ch}́t nhƣ̂ng chuyển biến về tƣ tƣỡng và thái độ chính trị cũa 

họ, t{c động của sự kìm kẹp khống chế của địch , v| m}u thuẫn 

trong nội bộ họ , v.v. để đề ra yêu c}̀u nội dung tuyên truyền và yêu 

c}̀u tiến công bằng binh v}̣n tƣ̀ng nơi tƣ̀ng lúc đối với tƣ̀ng đơn vị 

cho sát . 

... 

III. CÔNG TÁC ĐÔ THỊ 

S|i Gòn v| c{c th|nh thị l| một trong ba vùng chiến lƣợc của c{ch 

mạng miền Nam , có thế chính trị của đông đảo nh}n d}n , có phong 

tr|o liên tục chống c{c }m mƣu chính s{ch phản động của địch v| 

tƣ̀ng lúc khí thế đ}́u tranh sôi nỗi đâ g}y nên nhƣ̂ng cuộc khũng 

hoảng chính trị nghiêm trọng cho chế độ phản động. 

Tƣ̀ khi có Hiệp định Pari , địch càng ra sƣ́c tăng cƣờng khũng bố 

vơ vét , đ}̃y mạnh chiến tranh t}m lý , củng cố bộ m{y kìm kẹp , vi 

phạm Hiệp định , tiếp tục kéo dài xung đột qu}n sƣ̣ càng làm cho 

nhƣ̂ng m}u thuẫn xâ hội miền Nam về kinh tế , chính trị, văn hóa, xã 

hội trỡ nên gay gắt và nhƣ̂ng nhƣợc điểm cơ bản cũa chế độ phản 

động ỡ miền Nam càng bộc lộ rô rệt , phơi bày sƣ̣ thối nát cũa chế độ 

Mỹ - Thiệu. 

Mọi tầng lớp nh}n d}n , ngay cả binh lính , cảnh sát , sĩ quan , 

nh}n viên chính quyền Sài Gòn , ng|y c|ng bức b{ch trong đời 

sống do các chính sách phát xít và vơ vét cũa Mŷ - Thiệu phải 

đ}́u tranh chống lại chúng . Tình hình ấy mở ra những khả năng 

mới cho  phong trào thành thị . Nhƣng do cơ sỡ và năng lƣ̣c công 

t{c của c{n bộ , đảng viên còn ít và yếu , nên các đảng bộ thành thị 

chƣa mỡ rộng , đ}̃y mạnh phong trào lên đƣợc ngay cả khi có thời 

cơ thu}̣n lợi . Nhiều c}́p ũy còn chƣa quan t }m lânh đạo , chỉ đạo 

công tác thành thị cho đúng mƣ́c tƣơng ƣ́ng với vị trí chiến lƣợc 

của phong tr|o th|nh thị , đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng 

hiện nay . 
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Trong tình hình mới ta phải kiên quyết khắc phục nhƣ̂ng nhƣợc 

điểm khuyết điểm cũa công tác thành thị , có chủ trƣơng , biện pháp 

khắc phục th}̣t kiên quyết và kiên trì thì ta hoàn toàn có khả năng 

khai thác nhƣ̂ng khó khăn về kinh tế và chính trị , nhƣ̂ng nhƣợc 

điểm và m}u thuẫn nội bộ địch , đƣa phong trào tƣ̀ th}́p đến cao , t}̣p 

hợp lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng và x}y dƣ̣ng cơ sỡ cách mạng , mỡ rộng 

mặt tr}̣n đ}́u tranh , nhằm hạn chế ngăn chặn các chính sách phản 

động địch làm cho h}̣u phƣơng cũa địch thƣờng xuyên không ỗn 

định, gi|nh giật sức ngƣời sức của với địch , d}̀n d}̀n đƣa lên thành 

cao trào . Khi có thời cơ nỗ ra cao trào đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng thì 

đòn tiến công chính trị ỡ thành thị là một trong nhƣ̂ng đòn có tính chất 

quyết định. 

Nhiệm vụ cũa công tác thành thị là : dƣới kh}̃u hiệu trung t}m 

hòa bình độc lập, d}n chũ, cải thiện d}n sinh, hòa hợp d}n tộc, ra sƣ́c 

t}̣p hợp đông đảo mọi tầng lớp nh}n d}n thành thị , đ}̃y mạnh các 

phong trào đ}́u tranh đòi các quy ền d}n sinh d}n chủ đấu tranh đòi 

thi hành Hiệp định nhằm ngăn chặn làm phá sản các chính sách độc 

t|i ph{t xít hiếu chiến của địch từng bƣớc đƣa phong tr|o chính trị 

ph{t triển không ngừng. Đồng thời ra sƣ́c x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợ ng, cơ sỡ, 

tạo điều kiện v| thời cơ đẩy tới cao tr|o c{ch mạng ở th|nh thị , phối 

hợp với nông thôn và mûi t}́n công qu}n sƣ̣ tiến lên đánh đỗ t}̣p 

đoàn qu}n phiệt, ph{t xít, tay sai phản động nh}́t cũa đế quốc Mŷ để 

ho|n th|nh cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. 

Thƣ̣c hiện nhiệm vụ trên đ}y là cả một quá trình đ}́u tranh 

quyết liệt l}u dài , gian khỗ và phƣ́c tạp . Vì trong những điều kiện 

trƣ̣c tiếp đƣơng đ}̀u với bộ máy kìm kẹp đàn áp mạnh mê của 

địch, phong trào thành thị cần phải trải qua nhiều bƣớc quá độ để đẫy 

mạnh đấu tranh và xây dựng lực lƣợng để từng bƣớc đẩy lùi địch và làm 

thay đỗi lƣ̣c lƣợng so sánh có lợi cho ta , phải tƣ̀ng bƣớc đƣa lên bạo lƣ̣c 

chính  trị và bạo lực vũ trang , nhất thiết phải tiến tới cao trào bạo lƣ̣c 
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chính trị và vũ trang ở thành thị phối hợp với bạo lƣ̣c qu}n sƣ̣, chính trị 

ở nông thôn mới có thể tạo ra những điều kiện tiến lên đ{nh đổ chế 

độ qu}n phiệt, ph{t xít ở ngay trung t}m đầu não v|o s|o huyệt cuối 

cùng của chúng. 

Để thƣ̣c hiện nhiệm vụ nói trên, phải nắm vƣ̂ng các v}́n đề chính 

sau đ}y: 

A- Trong mọi mặt công tác hằng ngày phải đặt cho đƣợc các yêu 

cầu mục tiêu chủ yếu: 

1. Thông qua cuộc v}̣n động qu}̀n chúng đ}́u tranh cho các 

quyền lợi thiết th}n đòi giải quyết đời sống kết hợp với đ}́u tranh 

đòi thi hành Hiệp định mà ra sƣ́c t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng qu}̀n chúng 

tƣ̀ng xóm }́p , khu phố , xí nghiệp, trƣờng , chợ, tƣ̀ng ngành và tƣ̀ng 

giới nhằm hình thành những phong trào đấu tranh rộng lớn có sức 

mạnh ngăn chặn , đ}̃y lùi nhƣ̂ng }m mƣu chính sách phản động 

của địch , duy trì và mỡ rộng phong trào đ}́u tranh ngày càng gắ n 

liền với mục tiêu chính trị trƣớc mắt l}̣t đỗ chính quyền Thiệu , l}̣p 

một chính phũ bảo đảm thi hành Hiệp định và chăm lo đời sống 

nh}n d}n. 

2. L}́y lƣ̣c lƣợng và phong trào qu}̀n chúng công nh}n , lao động, 

lớp nghèo đô thị kết hợp chặt chê nông d}n lao động ngoại thành làm 

cơ sỡ, tích cực đo|n kết c{c tầng lớp nh}n d}n đô thị , đ}̃y mạnh v}̣n 

động binh lính địch , cảnh sát, nh}n viên chính quyền địch, x}y dƣ̣ng 

nhƣ̂ng mặt tr}̣n đ}́u tranh cũa tƣ̀ng ngành t ừng giới nhất l| ở cơ sở 

xóm, ấp, l|m hậu thuẫn cho c{c trung t}m , c{c mặt trận đấu tranh ở 

bên trên, đồng thời ra sƣ́c h}̣u thuẫn và thúc đ}̃y sƣ̣ xu}́t hiện và sƣ̣ 

hoạt động của lực lƣợng thứ ba v| sử dụng b{o chí công khai , tạo ra 

nhƣ̂ng điều kiện hình thƣ́c mặt tr}̣n chính trị rộng lớn ỡ Sài Gòn và 

c{c th|nh thị nhằm l|m ph}n hóa v| cô lập cao độ kẻ thù , tiến lên 

đánh đỗ chúng. 

3. Trên cơ sỡ có phong trào đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng dƣới 

nhiều hình thƣ́c , có Đảng v| Đo|n lãnh đạo , đ}̃y mạnh công tác  
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v}̣n động binh lính , cảnh sát , công chƣ́c , phòng vệ d}n sự , đ}̃y 

mạnh công t{c vừa trừ vừa khống chế , ph}n hóa bọn tề điệp , liên 

gia, v.v, l|m suy yếu tê liệt ngụy quyề n cơ sỡ , l|m tạo những lõm 

chính trị v| l|m chủ ở cơ sở nhất l| ở xóm lao động v| nông thôn 

ven đô thị , hình th|nh những thế đấu tranh mạnh của phong tr|o 

th|nh thị , nhƣ̂ng lôm căn cƣ́ liên hoàn tƣ̀ng vùng ven đến ngoại ô 

v| nội ô c{c th|nh thị . 

4. X}y dƣ̣ng , củng cố , bảo vệ một hệ thống tỗ chƣ́c bí m}̣t cũa 

Đảng, Đoàn, nòng cốt , đoàn kết cách mạng , th}̣t tinh gọn , có chất 

lƣợng ỡ cơ sỡ, ở trong từng ng|nh từng giới v| x}y dựng một đội ngũ 

c{n bộ có năng lực, bảo đảm cho đảng bộ thành thị đũ sƣ́c chi phối và 

chủ động điều khiển lãnh đạo phong tr|o đấu tranh rộng lớn của 

th|nh thị trong tình hình thuận lợi cũng nhƣ lúc địch tăng gia khủng 

bố, đặc biệt là trong nhƣ̂ ng lúc quyết định có cao trào tiến lên l}̣t đỗ 

chế độ tay sai cũa Mŷ. 

B- Phải làm quán triệt đƣờng lối giai cấp và sách lƣợc cũa Đảng 

ở thành thị là: 

Ra sƣ́c t}̣p hợp công nh}n lao động và lớp nghèo thành thị , 

đoàn kết chặ t chê với giai c}́p tiểu tƣ sản , liên hiệp với giai c}́p tƣ 

sản d}n tộc , tranh thũ các phe phái , tôn giáo , c{c lực lƣợng , c{c xu 

hƣớng đối l}̣p với Thiệu và nhƣ̂ng ngƣời có thể lôi kéo đƣợc trong 

ngụy qu}n ngụy quyền , thúc đẩy nha nh chóng t}̣p hợp lƣ̣c lƣợng 

thƣ́ ba , hình th|nh mặt trận đấu tranh rộng lớn ở đô thị do giai cấp 

công nh}n lânh đạo , dƣ̣a trên cơ sỡ liên minh vƣ̂ng chắc với nông dân 

ngoại thành l}́y lƣ̣c lƣợng thanh niên học sinh và sinh viên làm ngòi 

ph{o, sƣ̃ dụng khôn khéo m}u thuẫn trong nội bộ địch , cô l}̣p cao 

độ t}̣p đoàn tƣ sản mại bản quan liêu , qu}n phiệt , ph{t xít tiến lên 

đánh đỗ chúng , th|nh lập chính quyền d}n tộc , d}n chũ , thƣ̣c hiện 

nguyện vọng cơ bản cũa các  tầng lớp nh}n d}n hiện nay là hòa bình , 

độc l}̣p , d}n chũ , cải thiện d}n sinh và hòa hợp d}n tộc , tiến tới 

thống nh}́t Tỗ quốc . 
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Mô̂i cán bộ đảng viên trên mọi cƣơng vị và ỡ thành thị đều phải 

thông suốt và v}̣n dụng đúng đắn đƣ ờng lối giai cấp v| s{ch lƣợc 

trên đ}y trong công tác thƣ̣c tế cũa mình , đều phải đi từ ph}n tích 

giai c}́p, hiểu biết vị trí ,vai trò, t}m tƣ, nguyện vọng, khuynh hƣớng 

của từng giai cấp , tƣ̀ng giới . Có nhƣ thế mới có thể đề ra  yêu c}̀u , 

kh}̃u hiệu và nội dung tuyên truyền v}̣n động , hình thức tổ chức 

thích hợp cho từng giai cấp , tƣ̀ng giới , tƣ̀ng hạng ngƣời và mới có 

phƣơng hƣớng đúng để t}̣p hợp các giai c}́p , c{c lực lƣợng c{ch 

mạng v| tiến bộ hình thành mặt tr}̣n đ}́u tranh ngày càng rộng mạnh 

để đánh đỗ qu}n thù. 

C- Phải nắm vƣ̂ng nhƣ̂ng phƣơng châm và nguyên tắc công tác 

sau đây: 

1. Lấy bí mật làm gốc và hết sƣ́c phát huy các khả năng nƣ̃a công khai 

và công khai hợp pháp, kết hợp đúng đắn nhƣ̂ng hoạt động nƣ̃a công khai và 

công khai ỡ bên dƣới với các trung tâm công khai bên trên. 

Phong trào thành thị có khả năng và lợi thế để sƣ̃ dụng các tỗ 

chƣ́c và hoạt động công khai nh}́t là nhƣ̂ng hình thƣ́c n ửa công khai 

r}́t c}̀n cho đời sống quần chúng m| địch không thể ngăn cấm đƣợc . 

Tỗ chƣ́c và hoạt động bí mật chĩ có ý nghîa và tác dụng ỡ chô̂ biết sƣ̃ dụng 

duy trì và mỡ rộng các tỗ chƣ́c và hoạt động nƣ̃a công khai và công  

khai hợp pháp cũa đông đảo qu}̀n chúng . Ngƣời biết làm công tác bí 

mật ỡ thành thị và cả ỡ vùng nông thôn tạm chiếm , là phải biết chui vào , 

luồn vào các tỗ chƣ́c công khai và nƣ̃a công khai , thậm chí ngay cả các tỗ 

chƣ́c có t ính chất xã hội và chức nghiệp của địch (nếu ỡ đó có quần chúng ) 

mà hoạt động , mà vận động lôi kéo và lãnh đạo quần chúng đấu tranh , mà 

giáo dục quần chúng và xây dựng cơ sở cách mạng. 

Hiện nay địch đang thi hành chín h sách phát xít trắng trợn , 

trong công tác thành thị nhất thiết phải xây dƣ̣ng hệ thống tỗ chƣ́c bí 

mật thật chặt , thật sâu , thật tinh gọn , song phải nh}̣n rô phong trào 

công khai hợp pháp càng rộng càng mạnh thì càng có điều  kiện 
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để ph{t triển v| che giấu tổ chức bí mật . Phải lợi dụng các nghiệp 

đoàn, c{c b{o chí , c{c trƣờng học , c{c hoạt động tôn gi{o , Ph}̣t giáo, 

c{c phe ph{i đối lập với Thiệu , v.v. khéo sử dụng vai trò của lực 

lƣợng thƣ ́ba để tỗ chƣ́c phong trào công khai hợp pháp. 

2. Thƣ̣c hiện mối quan hệ chặt chê giƣ̂a phong trào đấu tranh cũa quần 

chúng với công tác giáo dục tổ chức , xây dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng cũa quần chúng 

theo phƣơng hƣớng duy trì và mỡ rộng quy mô đấu tranh và quy mô tỗ 

chƣ́c lƣ̣c lƣợng nhằm tạo điều kiện cần thiết tiến tới đánh đỗ kẽ thù. 

C{n bộ , đảng viên phải biết kịp thời xen vào nhƣ̂ng cuộc đ}́u 

tranh tƣ̣ động và r}́t nhiều hình thƣ́c t}̣p hợp đâ să̂n có trong qu}̀n 

chúng để nắm quần chúng, làm cho các cuộc đấu tranh và các tổ chức đó 

ngày càng có sự chi phối lãnh đạo của Đảng . Chỉ nhƣ thế mới nuôi 

dƣơ̂ng và mỡ rộng phong trào đi vào chiều hƣớng ngày càng có tỗ 

chƣ́c tốt , có sức t}́n công chính trị chũ động và sắc bén . Khắc phục 

nhƣ̂ng khuynh hƣớng lệch lạc chĩ chạy theo đ}́u tranh hoặc chĩ làm 

công tác tuyên truyền giáo dục chung chung mà ít chú ý x}y dƣ̣ng , tỗ 

chƣ́c hoặc khuynh hƣớng tỗ chƣ́c tách  rời đ}́u tranh , không thông 

qua đ}́u tranh mà lƣ̣a ngƣời hăng hái đƣa vào tỗ chƣ́c. 

3. Đẩy mạnh toàn diện cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng có kết 

hợp sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng vû trang trƣớc hết là phục vụ cho đấu tranh chính  

trị và xây dựng quyền làm chủ của quần chúng ở cơ sở. 

Trên cơ sỡ t}̣p hợp đội ngû đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng , x}y dƣ̣ng 

tƣ̀ng bƣớc nhƣ̂ng tỗ chƣ́c tƣ̣ vệ, có những h|nh động quyết liệt bạo lực 

chống khũng bố đàn áp cũa địch. Tƣ̀ bạo lƣ̣c chính trị và đội ngû tƣ̣ vệ 

đó, tuyển chọn nhƣ̂ng ph}̀n tƣ̃ hăng hái tích cƣ̣c x}y dƣ̣ng nhƣ̂ng đội 

du kích m}̣t, nhƣ̂ng đội biệt động, đặc công, nhƣ̂ng cơ sỡ an ninh m}̣t 

v| đơn vị an ninh vũ trang, tỗ chƣ́c th}̣t tinh gọn, gi{o dục gi{c ngộ s}u 

sắc về giai c}́p, về d}n tộc, về phƣơng ch}m tỗ chƣ́c và hoạt động cũa 

đơn vị vû trang ỡ thành thị , phƣơng pháp công tác v}̣n động qu}̀n 

chúng để bí mật tồn tại v| hoạt động l}u d|i ở th|nh thị , đƣợc rèn 

luyện về vû thu}̣t, kỹ thuật chiến đấu v| có trang bị thích hợp. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1292 

 

Yêu c}̀u hoạt động vû trang ỡ thành thị trƣớc hết là tƣ̣ vệ đ}́u 

tranh, bảo vệ cơ sỡ và cán bộ , diệt ác ôn và khống chế ngụy quyền cơ 

sỡ hô̂ trợ việc x}y dƣ̣ng lôm chính trị và làm chũ cũa nh}n d}n ỡ xóm 

ấp lao động dƣới nhiều hình thức v| mức độ tùy tình hình cụ thể 

tƣ̀ng nơi. Đồng thời, c}̀n có yêu c}̀u chu}̃n bị và chũ động đánh diệt 

cơ quan đ}̀u nâo , sỡ chĩ huy , kho tàng  quan trọng cũa địch khi c}̀n 

thiết, nh}́t là khi có cao trào phối hợp ba vùng chiến lƣợc l}̣t chế độ 

Mỹ - ngụy. 

4. Nắm vƣ̂ng nhƣ̂ng nguyên tắc cơ bản đƣa phong trào thƣờng xuyên 

và vững chắc , kết hợp với sƣ̣ chĩ đạo nhạy bén l inh hoạt, tranh thũ mọi thời 

cơ cụ thể đẫy mạnh phong trào và phát triển nhanh lƣ̣c lƣợng, đồng thời biết 

kịp thời làm bình thƣờng trở lại để nuôi dƣỡng mở rộng phong trào , phát 

triển thêm tỗ chƣ́c , chuẫn bị cho bƣớc nhảy vọt . Phải nắm vƣ̂ng vƣ̀a tấn 

công vƣ̀a phát triển , nhất là chú ý bảo tồn lƣ̣c lƣợng , biết cách khéo cộng 

t{c khéo che giấu , tr{nh bộc lộ phô trƣơng , tr{nh đƣa phong tr|o lên 

cao đột xu}́t mâi ỡ một số điểm nên dê̂ bộc lộ cơ sỡ , dê̂ bị khũng bố 

thiệt hại cơ sỡ , không để bị địch khiêu khích , phòng gian bảo mật , 

bảo vệ cơ sỡ và bảo vệ cơ quan lânh đạo nh}́t là khi có cao trào g}̀n 

đến bƣớc đấu tranh quyết định. 

5. Phải chĩ đạo sƣ̣ phối hợp chặt chê phong trào giƣ̂ a các thành thị , 

phong trào thành thị với nông thôn, với tấn công quân sƣ̣ và tấn công ngoại 

giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp của phong trào chung  nhằm t}́n công 

đ}̃y lùi tƣ̀ng bƣớc chính sách cũa địch , kéo địch xuống v| đƣa phong 

tr|o chung v| phong tr|o th|nh thị tiến lên. 

... 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.34, tr. 472-518. 
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PHỤ LỤC 17 

THƢ CŨA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẪN GƢ̃I ĐỒNG CHÍ 

PHẠM HÙNG VỀ KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ  

BỘ CHÍNH TRỊ 

Ngày 10 tháng 10 năm 1974 

Gƣ̃i anh Bảy Cƣờng1
 

Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng đâ họp bàn nhiệm vụ chống Mŷ , 

cƣ́u nƣớc trong hai năm 1975-1976. Hội nghị bắt đ}̀u ngày 30 th{ng 9 

năm 1974 v| đến ng|y 8 th{ng 10 năm 1974 thì tạm dừng, chờ anh và 

một số đồng ch í ở chiến trƣờng ra . Để kết thúc đợt thảo lu}̣n đó , tôi 

đâ phát biểu một số ý kiến . Văn phòng Bộ Tỗng tham mƣu đâ ghi và 

tôi đâ xem lại , nay gƣ̃i đến để anh nghiên cƣ́u trƣớc khi Hội nghị Bộ 

Chính trị họp tiếp. 

BA 

KẾT LU]̣N ĐỢT MỘT HỘI NGHỊ BỘ CHÍNH TRI ̣

Hơn một tu}̀n làm việc , Bộ Chính trị chúng ta đâ nh}́t trí hạ 

quyết t}m hoàn thành sƣ̣ nghiệp cách mạng d}n tộc d}n chũ nh}n 

d}n ỡ miền Nam . Đ}y là một sƣ̣ kiện vô cùng trọng đại , để tiến 

___________ 

1. Bảy Cƣờng: Phạm Hùng - BT. 
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tới kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài g}̀n ba mƣơi năm , 

kể tƣ̀ khi chúng ta giành đƣợc chính quyền , để hoàn thành trọn 

vẹn tr{ch nhiệm vẻ vang đối với d}n tộc v| thực hiện nghĩa vụ 

quốc tế lớn lao đối với thời đại . Đ}y là một q uyết định r}́t dûng 

cảm, có thể nói l| t{o bạo . Song, quyết định này là kết quả cũa trí 

tuệ t}̣p thể cũa Bộ Chính trị , l| kết quả của những suy nghĩ đã 

nung n}́u tƣ̀ l}u , của sự c}n nhắc chín chắn xuất ph{t từ kinh 

nghiệm đƣợc tích lûy qua m}́y mƣơi năm chiến đ}́u , xu}́t phát tƣ̀ 

thƣ̣c tiê̂n cách mạng trên chiến trƣờng , tƣ̀ lƣ̣c lƣợng so sánh trong 

nƣớc và trên thế giới . 

Vì sao từ năm 1954, Mỹ nhảy v|o miền Nam Việt Nam l|m 

“chiến tranh đặc biệt” , sau đó phát triển thành “chiến tranh cục bộ” , 

rồi nay lại phải rút qu}n ra? 

Sau Chiến tranh thế giới l}̀n thƣ́ hai , Mỹ không d{m đƣa qu}n 

v|o để ngăn chặn c{ch mạng Trung Quốc . Nhƣng trong chiến 

tranh Triều Tiên thì Mŷ nhảy vào và cƣ́ u đƣợc chế độ tay sai Nam 

Triều Tiên khõi sụp đỗ . Tƣ̀ đó , Mỹ thấy đƣợc khả năng có thể 

dùng sức mạnh của chúng để chặn bƣớc ph{t triển của chủ nghĩa 

cộng sản , giƣ̂ vƣ̂ng nhƣ̂ng vị trí còn lại mà không gặp nhiều khó 

khăn. Trong khi ta đang đánh thắng Pháp , Mỹ đã can thiệp v|o 

chiến tranh Đông Dƣơng . Chúng biết Trung Quốc e ngại sức mạnh 

của Mỹ , nên ỡ Hội nghị Giơnevơ về Đông Dƣơng , Mỹ đã cùng 

Ph{p... ép ta dừng lại sau chiến thắng Điện Biên Phủ . Sau khi tìm 

đƣợc một ph}̀n thắng lợi cũa cách mạng Việt Nam , Mỹ đã nhảy 

v|o miền Nam nƣớc ta hòng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan 

tr|n xuống Đông Nam [ . Điều Mŷ quan t}m trƣớc hết là đè bẹp 

c{c cuộc nổi dậy , đánh bại các cuộc  chiến tranh giải phóng d}n tộc . 

Mỹ cho rằng phƣơng {n tốt nhất l| sử dụng đội qu}n tay sai cộng 

với vû khí và trang bị cũa Mŷ ; còn nếu phải tham gia thì Mỹ chỉ 

dùng cố vấn qu}n sự hoặc nhiều lắm l| v|i ba sƣ đo|n qu}n viễn  

chinh. Mỹ tính to{n có thể cùng một lúc l|m mấy cuộc chiến  tranh 
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nhƣ phƣơng án đó mà vẫn thắng , trong khi chúng chƣa phải dùng 

đến lực lƣợng chiến lƣợc d|nh để đƣơng đầu với Liên Xô. 

Ở miền Nam , Mỹ đã dựng lên chính quyền tay  sai Ngô Đình 

Diệm, ph{ hoại Hiệp nghị Giơnevơ hòng chia cắt l}u d|i đất nƣớc ta . 

Mỹ - Diệm đâ đem tƣ̀ng lƣ̂ đoàn, sƣ đoàn đi càn quét bắn pha,́ lê máy 

chém đi khắp nơi để khủng bố , giết chóc . Điều b}́t ngờ lớn đối với 

Mỹ - Diệm là ta đâ phát động qu}̀n chúng nỗi d}̣y và trong một thời 

gian ngắn đâ giành quyền làm chũ ỡ một số vùng nông thôn rộng 

lớn. Ta thắng bƣớc này là do th}́y đƣợc cái mạnh cơ bản cũa ta , c{i 

yếu cơ bản cũa địch , chính trong lúc chúng hùng hổ thi h|nh những 

thủ đoạn ph{t xít nhất. 

Trƣớc tình thế gay go cũa bè lû tay sai , năm 1962 chính quyền 

Kennơđi phải vội vâ l}̣p ra Bộ chĩ huy qu}n sƣ̣ Mŷ ỡ miền Nam , tăng 

cƣờng hệ thống cố v}́n để chĩ đạo “chi ến tranh đặc biệt” . Nhƣng các 

cuộc nỗi d}̣y ỡ nông thôn vẫn tiếp tục lan rộng , chiến tranh du kích 

không ngƣ̀ng phát triển , đ}́u tranh chính trị ỡ thành thị lên cao . Sau 

sƣ̣ sụp đỗ cũa Ngô Đình Diệm , ngụy quyền khủng hoảng liên miên , 

ngụy qu}n bị thua đau ở Bình Giã , Ba Gia , “chiến tranh đặc biệt” 

đƣ́ng trƣớc nguy cơ bị phá sản hoàn toàn . Để cƣ́u vân tình thế , sau 

khi thăm dò và biết rô mƣ́c độ phản ƣ́ng cũa các nƣớc lớn trong phe 

ta, Mỹ đã đƣa 20 vạn qu}n v|o miền Nam để l|m “chiến tranh cục 

bộ”, đồng thời g}y chiến tranh phá hoại ỡ miền Bắc . Chúng tƣởng 

buộc đƣợc lƣ̣c lƣợng vû trang ta ỡ miền Nam phải lui về phòng ngƣ̣ , 

để hao mòn d}̀n và bị tiêu diệt; buộc miền Bắc phải bị “đ}ỹ lùi về thời 

kỳ đồ đ{”. Nhƣng, Mỹ bất ngờ l| ta vẫn tiếp tục tiến công. Ta mỡ mặt 

tr}̣n Trị - Thiên, đánh địch ỡ Khe Sanh, đƣờng số 9. Ta dùng lƣ̣c lƣợng 

tinh nhuệ đánh thẵng vào Sài Gòn và t}́t cả các thành thị miền Nam 

trong dịp Tết M}̣u Th}n , l|m lung lay ý chí x}m lƣợc của Mỹ . Mỹ đã 

thua cả về sƣ́c mạnh và ý chí giƣ̂a lúc cuộc chiến tranh x}m lƣợc “leo 

thang” đến đĩnh cao nh}́t. Điều làm cho chính quyền Mŷ lo ngại hơn 

cả là trong khi tình hình nƣớc Mŷ bị rối loạn do sa l}̀y ỡ Việt Nam, thì 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1296 

 

Liên Xô đâ vƣợt lên nhanh chóng về qu}n sƣ̣ ; một số đồng minh 

nhƣ Nh}̣t Bản , T}y Đƣ́c đâ trỡ thành nhƣ̂ng đối thũ lợi hại cũa Mŷ 

về kinh tế . Trong bối cảnh đó , Johnson buộc phải xuống thang , ngồi 

v|o b|n đ|m ph{n v| chủ trƣơng “phi Mỹ hóa” chiến tranh . Tiếp 

đó, Nixon thƣ̣c hiện “Việt Nam hóa chiến tranh” để giƣ̂ cho đƣợc 

miền Nam và kéo dài chiến tranh thêm bốn năm . Nixon đâ mỡ rộng 

chiến tranh và tăng cƣờ ng đánh phá cả hai miền , dùng thủ đoạn 

ngoại giao ... để ngăn chặn sƣ̣ nghiệp thống nh}́t đ}́t nƣớc cũa nh}n 

d}n ta. Nhƣng cuối cùng hắn cûng buộc phải chịu thua , thƣ̀a nh}̣n ỡ 

miền Nam có hai chính quyền , hai qu}n đội , hai vùng kiểm  so{t. Mỹ 

phải rút hết qu}n về nƣớc , còn qu}n chủ lực của ta vẫn ở lại chiến 

trƣờng. 

Tóm lại, Mỹ muốn thông qua chính quyền v| qu}n đội tay sai để 

đè bẹp cách mạng , đặt ách thống trị thƣ̣c d}n mới cũa chúng ỡ miền 

Nam. Nhƣng Mŷ đâ thua và buộc phải dùng qu}n viê̂n chinh và bộ 

m{y chiến tranh của chúng hòng xoay chuyển tình thế . Mỹ lại thất 

bại, cuối cùng phải rút qu}n ra . Song Mŷ còn hy vọng bọn tay sai ỡ 

miền Nam vẫn đƣ́ng vƣ̂ng nhờ một triệu qu} n ngụy, hai vạn cố v}́n 

Mỹ v| một khối lƣợng viện trợ đ{ng kể , vẫn kiểm soát đƣợc thành 

phố và ph}̀n lớn nông thôn . Nhƣ v}̣y, Mỹ vào là vì nó tƣởng nó mạnh , 

ta yếu, nó sẽ thắng, ta sê thua. Nay Mŷ phải ra là vì ta mạnh , nó yếu, ta đâ 

thắng và đâ tiến lên một bƣớc rất xa ; nó đã thua và đã lùi một bƣớc nghiêm 

trọng. Trƣớc mắt, Mỹ còn b{m giữ miền Nam. Nhƣng nếu sƣ́c ta càng 

mạnh, thế ta càng vƣ̂ng , Mỹ - ngụy có ph{ Hiệp định Pari cũng 

không l|m nổi thì cuối cùng Mỹ buộc phải ra hết . Trong trƣờng hợp 

ngƣợc lại, thì Mỹ sẽ ở lại l}u d|i. 

Ý đồ chiến lƣợc của ta khi ký Hiệp định Pari l| gì? 

Tuy nói Mŷ phải ra vì thua , vì yếu , nhƣng ta biết rằng Mŷ vẫn 

còn tiềm lự c lớn và nhiều mƣu đồ độc ác . Ta không bao giờ chũ 

quan mà cho rằng chúng đâ “sƣ́c tàn lƣ̣c kiệt” . Ta tuy thắng liên 

tiếp và đâ mạnh lên , nhƣng còn gặp nhiều khó khăn . Đến lúc này , 
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sƣ̣ viện trợ cũa phe ta không phải đ}̀y đũ và  kịp thời nhƣ ta mong 

muốn... Trong hoàn cảnh đó, ta phải tạo ra một thế đi lên vƣ̂ng nh}́t , 

một thế thắng chắc nh}́t. Chính vì lẽ đó m| ta ký Hiệp định Pari . Đối 

với ta, điều quan trọng cũa Hiệp định Pari không phải là ỡ chô̂ th ừa 

nh}̣n hai chính quyền , hai qu}n đội , hai vùng kiểm soát , tiến tới 

th|nh lập chính phủ ba th|nh phần , m| mấu chốt l| ở chỗ qu}n Mỹ 

phải ra còn qu}n ta thì ỡ lại , h|nh lang Nam Bắc vẫn nối liền , h}̣u 

phƣơng gắn với tiền phƣơng thành một dải liên hoàn thống nh}́t; thế 

tr}̣n tiến công cũa ta vẫn vƣ̂ng . Ý định của ta là giữ nguyên thế và lực 

của mình ở miền Nam để tiến lên tiếp tục tiến công địch . Thông qua Hiệp 

định Pari , ta đ}́u tranh đòi thi hành d} n chũ , ph{ bỏ kìm kẹp ; ta tỗ 

chƣ́c, t}̣p hợp qu}̀n chúng mỡ rộng mặt tr}̣n yêu nƣớc , ph}n hóa bọn 

tay sai, cô l}̣p kẽ thù , nhằm làm yếu hơn nƣ̂a lƣ̣c lƣợng mọi mặt cũa 

ngụy qu}n , ngụy quyền , tiến lên hoàn toàn xóa bõ chúng . Trong 

trƣờng hợp địch không thi hành Hiệp định , g}y lại chiến tranh, thì ta 

có sẵn thế v| lực mạnh để phản công tiêu diệt chúng . Tình hình ph{t 

triển theo khả năng nào , chúng ta cũng ho|n to|n chủ động . Quyết 

t}m cũa chúng ta là tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn chƣ́ không bao 

giờ dƣ̀ng lại . Ký hiệp định , ta tõ ra r}́t kiên quyết , nhƣng cûng r}́t 

mềm dẽo. Ta quyết giành thắng lợi cuối cùng , nhƣng biết thắng tƣ̀ng 

bƣớc. Điều đó thể hiện chúng ta đâ qu{n triệt quan điểm c{ch mạng 

không ngƣ̀ng cũa Lênin . Tƣ̀ Cách mạng Tháng Tám đến nay , nh}n 

d}n ta phải liên tiếp đƣơng đ}̀u với nhiều tên đế quốc lớn mạnh . 

C{ch mạng đã trải qua nhiều chặng đƣờng , không ngƣ̀ng phát triển 

tƣ̀ bƣớc  n|y đến bƣớc kh{c v| cuối cùng nhất định phải th|nh công 

trong cả nƣớc Việt Nam . Con đƣờng phát triển cũa cách mạng nƣớc 

ta t}́t yếu phải nhƣ v}̣y. 

Hiện nay, đâ có thời cơ chiến lƣợc để giải phóng hoàn toàn miền 

Nam hay chƣa? 

Lúc này, chúng ta đang có thời cơ. Hai mƣơi năm chiến đ}́u mới tạo 

đƣợc thời cơ này , chúng ta phải biết nắm lấy để đƣa sự nghiệp giải 

phóng d}n tộc đến thắng lợi ho|n to|n. 
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Sau khi miền Bắc Việt Nam đƣợc giải phóng trỡ thành t iền đồn 

của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam [ , đế quốc Mỹ đã lập ra 

Khối liên minh qu}n sƣ̣ SEATO , ho|n chỉnh thêm một bƣớc v|nh đai 

bao v}y các nƣớc xâ hội chũ nghîa và vội vâ nhảy vào x}m lƣợc miền 

Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ, với tham vọng lớn và đ}̀u óc chũ quan , 

Mỹ chắc mẩm sẽ l|m đƣợc việc đó dễ d|ng v| tiến lên độc chiếm cả 

Đông Nam Á, một khu vƣ̣c có t}̀m quan trọng chiến lƣợc về qu}n sƣ̣ 

v| kinh tế ở t}y Th{i Bình Dƣơng. Nay bị th}́t bại, Mỹ phải xoay sang 

bắt tay , thỏa hiệp để chia quyền lợi v| vùng ảnh hƣởng ... Tuy tranh 

gi|nh nhau, song t}́t cả đều lo ngại cách mạng Việt Nam mạnh lên và 

gi|nh đƣợc to|n thắng , đều coi một nƣớc Việt Nam thống nhất , độc 

l}̣p gắn bó , đoàn kết với hai nƣớc Lào , Campuchia độc l}̣p , thống 

nh}́t sê là một trỡ lƣ̣c lớn đối với mƣu đồ... của họ. Vì thế, họ tìm c{ch 

chặn bƣớc tiến cũa Việt Nam , kéo d|i tình trạng chia cắt đất nƣớc ta , 

hòng l|m cho ta suy yếu . Nhằm làm việc đó , Mỹ hy vọng ... g}y sƣ́c 

ép, buộc ta dƣ̀ng lại sau khi ký Hiệp định Pari , đồng thời chúng cûng 

tính đến dùng kinh tế, dùng bồi thƣờng chiến tranh l|m mồi để giằng 

ta lại . Ở thời điểm n|y , Việt Nam kh ông chĩ là v}́n đề đối đ}̀u giƣ̂a 

hai hệ thống thế giới mà , về khách quan , còn l| một đối thủ quan 

trọng phải khuất phục trong sự tính to{n chiến lƣợc của c{c thế lực 

x}m lƣợc ,... tranh giành Đông Nam Á . Âm mƣu cũa họ rất n guy hiểm, 

nhƣng lúc này chƣa ai să̂n sàng, chƣa ai đũ sƣ́c làm nỗi. 

Mỹ thì đã thua , đang rút ra , trƣớc mắt muốn giƣ̂ tình hình miền 

Nam ỗn định trong một số năm để ngụy quyền tiếp tục đƣ́ng vƣ̂ng 

v| Mỹ có thời gian vƣợt qua những khó khăn lớn về kinh tế và chính 

trị trong nƣớc. Riêng lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và ngụy thì ta đang ỡ thế 

thắng, thế tiến lên ; trái lại, vì thất bại liên tiếp thế và lực của ngụy , cả về 

chính trị và quân sự, đang xuôńg dốc. 

Xét tất cả c{c mặt nói trên , chúng ta khẳng định đây là thời cơ 

thuận lợi nhất để nhân dân ta hoàn toàn giải phóng miền Nam , giành 

thắng lợi trọn vẹn cho cách mạng dân tộc dân chũ , đồng thời giúp Lào 
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và Campuchia hoà n thành sƣ̣ nghiệp giải phóng dân tộc . Ngo|i thời cơ 

n|y, không có thời cơ nào khác . Nếu để ch}̣m mƣơi , mƣời lăm năm 

nƣ̂a, bọn ngụy gƣợng dậy đƣợc , c{c thế lực x}m lƣợc đƣợc hồi 

phục,... thì tình hình sẽ phức tạp vô cùng. 

Khi hạ quyết t}m chiến lƣợc n|y , điều m}́u chốt nh}́t phải c}n 

nhắc là liệu Mŷ có trỡ lại miền Nam hay không? 

Tuy về bản ch}́t Mŷ r}́t ngoan cố và còn nhiều }m mƣu th}m 

độc, nhƣng đ}y là lúc Mŷ đang ra , m| đã ra thì việc quay lại 

không phải dê̂ , vì Mỹ còn cho{ng v{ng , ê }̃m bỡi một chuô̂i dài 

th}́t bại sau quá trình dính líu , sa l}̀y , “leo thang” rồi xuống thang , 

nay mới thoát ra đƣợc . Ngoan cố bám giƣ̂ miền Nam đến cùng là 

một việc , m| quay trở lại miền N am một l}̀n nƣ̂a là một việc khác . 

Chọn thời cơ chiến lƣợc n|y , ta phán đoán Mỹ không có khả năng 

quay lại . Song ta cûng khẵng định , dù Mỹ có can thiệp trở lại trong 

chƣ̀ng mƣ̣c nào thì chúng cûng không xoay chuyển đƣợc tình thế , 

v| ta vẫn thắng . 

V}́n đề đặt ra cho ta phải suy nghî là đánh nhƣ thế nào và thắng 

nhƣ thế nào cho tốt . Nhƣ trên đâ nói , để ch}̣m mƣơi, mƣời lăm năm 

thì nguy hiểm đã đ|nh , còn đ{nh m| đ{nh không tốt , đánh một cách 

tr}̀y tr}̣t cũng đẻ ra phức tạp. Thời cơ này đòi hõi phải làm nhanh, làm 

gọn, làm triệt để , nhƣng phải khôn khéo . Có nhƣ thế mới tạo đƣợc bất 

ngờ, không ai kịp trỡ tay . Có l|m đƣợc nhƣ thế không ? Chúng ta đã 

nh}́t trí c}̀n thiết phải làm v| nhất định l|m đƣợc. 

Lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch sau Hiệp định Pari nhƣ thế nào?  

Th|nh bại của một cuộc c{ch mạng , nói cho cùng , l| do lực 

lƣợng so sánh quyết định . Trong chiến tranh , kẻ n|o mạnh thì 

thắng, kẻ n |o yếu thì thua . Song nói mạnh , yếu là nói theo quan 

điểm cách mạng , quan điểm phát triển , l| căn cứ v|o sự đ{nh gi{ 

tỗng hợp cả qu}n sƣ̣ và chính trị , cả thế , lƣ̣c và thời cơ , cả điều 

kiện khách quan và nghệ thu}̣t lânh đạo ; l| xem xét c{c yếu tố ấy 

trong quá trình v}̣n động , trong không gian và thời gian nh}́t 
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định. Không thể chĩ l}́y số lƣợng qu}n đội , đơn vị, đồn bốt, số lƣợng 

vũ khí , trang bị và phƣơng tiện chiến tranh để so sánh và đánh giá 

mạnh, yếu. Trong nhƣ̂ng năm 1965 - 1966, Mỹ đƣa 20 vạn qu}n viễn 

chinh vào miền Nam ; nhƣng lúc b}́y giờ Mŷ vào khi chúng đâ thua 

trong “chiến tranh đặc biệt”, khi ta đâ triển khai vƣ̂ng chắc lƣ̣c lƣợng 

v| thế trận trên khắp chiến trƣờng, cho nên ta đánh giá thế và lƣ̣c cũa 

Mỹ không mạnh , ta vẫn giƣ̂ quyền chũ động và tiếp tục tiến công . 

Năm 1968, tỗng số qu}n địch vƣợt một triệu hai trăm nghìn tên, trong 

đó qu}n Mŷ đâ tăng lên hơn nƣ̃a triệu, ta chũ trƣơng đańh vào Sài Gòn 

v| c{c th|nh thị kh{c, v|o c{c cơ quan đầu não, căn cƣ,́ kho tàng, buộc 

địch phải co về để giƣ̂ . Thắng lợi cũa nhƣ̂ng chũ trƣơng đó thể hiện 

quan điểm đúng đắn cũa ta trong việc đánh giá lƣ̣c lƣợng so sánh. 

Kết quả hoạt động khác nhau trên tƣ̀ng chiến trƣờng cụ thể trƣớc 

hết cûng bắt nguồn tƣ̀ cách đánh giá khác nhau về lƣ̣c lƣợng giƣ̂a ta 

v| địch. Theo báo cáo cũa anh Sáu D}n 1, ở Khu IX, tỷ lệ ta địch l| 1/8; 

nhƣng do nắm chắc chô̂ mạ nh cũa ta , chô̂ yếu cũa địch , ta biết chũ 

động tiến công thì vẫn giành đƣợc thắng lợi . Ngƣợc lại, ở Trị - Thiên, 

tỷ lệ ta địch l| 1/2, nhƣng do đánh giá quá cao chô̂ mạnh cũa địch , 

không th}́y chô̂ mạnh cũa ta nên các đồng chí  địa phƣơng thiên về 

phòng ngự, co thũ, l|m ta bị động thất thế , để địch l}́n tới , thƣ̣c hiện 

“bình định”, ph}n tuyến, ph}n vùng. 

Về lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch sau Hiệp định Pari , chúng 

ta cûng phải có cách đánh giá b iện chƣ́ng nhƣ thế . Buộc đối 

phƣơng ký hiệp định có nghîa ta đâ mạnh , đũ sƣ́c thắng cả Mŷ lẫn 

ngụy . Khi còn qu}n Mŷ ta đâ thắng đƣợc nhƣ v}̣y , thì sau khi 

qu}n Mŷ rút hết ta càng mạnh hơn và nh}́t định sê đánh thắng 

ho|n to| n qu}n ngụy . Chính vì lo ngại điều đó m| Mỹ đã trì hoãn 

nhiều l}̀n việc ký kết hiệp định , cố kéo dài thời gian để tuồn thêm 

vũ khí , đạn dƣợc và viện trợ kinh tế vào miền Nam , tranh thũ 

củng cố , tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng cho ngụy qu}n , ngụy quyền nhằm 

___________ 

1. S{u D}n: Võ Văn Kiệt - BT.  
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đối phó lại ta. Tình hình v| lực lƣợng so s{nh sau Hiệp định Pari lẽ ra 

phải phát triển theo lôgích đó . Nhƣng, năm 1973, bọn ngụy đã gi|nh 

đƣợc chũ động ỡ một số nơi trên chiến trƣờng . Để cho địch làm đƣợc 

nhƣ thế là do ỡ nơi }́y, ta có sai l}̀m, khuyết điểm. Địch thì vẫn ngoan 

cố phá hoại , chủ động tiến lên ; còn ta thì có phần ảo tƣởng , chờ đợi, 

thụ động, th}̣m chí có nơi rút lui . Chính vì thế m| ta tụt xuống , địch 

trồi lên . Ngƣợc lại , ở nơi n|o , ta chũ động tiến công một cách thích 

hợp thì chẵng nhƣ̂ng ta vẫn mạnh mà thế và lƣ̣c cũa ta còn đƣợc 

nh}n lên g}́p đôi, g}́p ba. Tình hình đã diễn ra đúng nhƣ vậy ngay từ 

đ}̀u ỡ Khu IX sau khi Hiệp đị nh Pari đƣợc ký kết , v| về sau ở Khu V 

cũng nhƣ c{c khu kh{c. Cuối năm 1973 đ}̀u năm 1974, sau khi ta kiên 

quyết tiến công và phản công thì địch bộc lộ rô chô̂ yếu cũa chúng . 

Qu}n chũ lƣ̣c ngụy thì thế và sƣ́c cơ động yếu ; hỏa lực, phƣơng tiện 

chiến tranh và dƣ̣ trƣ̂ h}̣u c}̀n cûng yếu , tinh th}̀n càng yếu hơn . 

Qu}n địa phƣơng ngụy tuy có hàng vạn đồn bốt , nhƣng sƣ́c kìm kẹp 

bị giảm sút ; nhiều đơn vị không dám hành qu}n bị qu}̀n chúng bao 

v}y và khi bị đá nh thì tan râ tƣ̀ng mảng lớn . Nếu kể cả nhƣ̂ng khó 

khăn về chính trị , kinh tế , văn hóa , đời sống trong vùng địch kiểm 

so{t, ở nông thôn cũng nhƣ th|nh thị , đặc biệt là thế yếu về chính trị 

của ngụy quyền do sự chống đối ga y gắt cũa nh}n d}n , do m}u 

thuẫn nội bộ bọn tay sai và m}u thuẫn giƣ̂a t}̣p đoàn Nguyê̂n Văn 

Thiệu với đế quốc Mŷ, thì sự suy yếu của địch l| to|n diện. 

Về phía ta, khi hạ quyết t}m chiến lƣợc này, phải th}́y hết ý nghîa 

trọng đại cũa nó , đồng thời phải th}́y hết nhƣ̂ng khó khăn , phƣ́c tạp 

m| kẻ thù có thể g}y ra , phải th}́y hết nhƣ̂ng mặt yếu kém cũa ta , 

nh}́t là về x}y dƣ̣ng thƣ̣c lƣ̣c cách mạng nhƣ đâ trình bày trong báo 

c{o của Tổng Qu}n ủy . Song điều c}̀n nh}́n mạnh là phải nh}̣n rô 

nhƣ̂ng khả năng và lƣ̣c lƣợng to lớn mà chúng ta c}̀n và có thể huy 

động đƣợc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng trong cuộc đọ sƣ́c 

cuối cùng với địch. 

Sƣ́c mạnh cũa chúng ta trƣớc hế t là  sƣ́c mạnh làm chũ cũa nhân 

dân, sƣ́c mạnh cũa cả nƣớc đánh giặc , tƣ̀ Bắc đến Nam , hậu phƣơng đến 
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tiền tuyến. Qua cuộc chiến đ}́u ba mƣơi năm nay, trong tƣ tƣỡng, tình 

cảm, trong hành động cách mạng , trong bố trí chiến lƣợc , trong chĩ 

đạo, chỉ huy, cả nƣớc trƣớc sau vẫn là một ; hòa bình, độc l}̣p không 

chia Nam, Bắc. C{ch mạng d}n tộc d}n chủ nh}n d}n ở miền Nam v| 

c{ch mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc quyện với nhau l|m một , 

nhƣng sƣ́c mạnh lớn nhấ t, quyết định nhất là ỡ miền Bắc , ở hậu phƣơng . 

Chiến tranh đến giai đoạn kết thúc thì vai trò quyết định cũa h}̣u 

phƣơng càng nỗi b}̣t. Chúng ta chẳng những sẽ động viên những lực 

lƣợng qu}n sƣ̣ , chính trị ở miền Nam , trong vùng giải phóng cũng 

nhƣ trong vùng địch tạm thời kiểm soát , m| còn dốc v|o cuộc chiến 

đ}́u quyết định này nhƣ̂ng binh đoàn chũ lƣ̣c tinh nhuệ , h}̀u hết lƣ̣c 

lƣợng dƣ̣ bị chiến lƣợc và nguồn dƣ̣ trƣ̂ dồi dào cũa miền Bắc. 

Sƣ́c mạnh của chúng ta là sức mạnh của hai ngọn cờ độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội , gắn liền chặt chê với ba dòng thác cách mạng cũa thời 

đại. Vì vậy, cuộc kháng chiến cũa nh}n d}n ta đâ nh}̣n đƣợc sƣ̣ giúp 

đơ̂ to lớn cũ a các nƣớc xâ hội chũ nghîa anh em và cũa cả loài ngƣời 

tiến bộ. Đó là một trong nhƣ̂ng nh}n tố bảo đảm cho ta đánh thắng 

tên đế quốc đ}̀u sõ. 

Sƣ́c mạnh cũa chúng ta là sƣ́c mạnh cũa chiến tranh nhân dân . 

Trong thời đại ngày nay , chiến tranh có nhiều loại , nhiều quy mô và 

sƣ̃ dụng nhiều vû khí khác nhau ; nhƣng nói về sƣ́c mạnh , thì đ{ng 

chú ý nhất l| chiến tranh nh}n d}n v| chiến tranh nguyên tử . Chiến 

tranh nguyên tƣ̃ r}́t nguy hiểm , nhƣng khi nh}n d}n c{c nƣớc nhận 

rõ nguy cơ hủy diệt của cuộc chiến tranh n|y v| kẻ chủ mƣu g}y ra 

nó thì nhất định họ sẽ có đủ sức chặn đứng b|n tay của bọn đế quốc 

hiếu chiến . Còn trong những cuộc chiến tranh bằng vũ khí thông 

thƣờng tƣ̀  trƣớc đến nay , thì chiến tranh nh}n d}n l| vô địch ; cuối 

cùng bọn x}m lƣợc bao giờ cũng thất bại ; nh}n d}n chống x}m lƣợc 

luôn luôn là ngƣời chiến thắng. 

Chiến tranh nh}n d}n Việt Nam ngày nay đâ kế thƣ̀a truyền 

thống chống ngo ại xâm và tài thao lƣợc của cha ông ta thuở trƣớc . Có 

thời phải chiến đ}́u kiên trì ròng râ mƣời năm mới giành đƣợc 
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to|n vẹn đất nƣớc ; có thời chỉ tiến công thần tốc trong mƣời ng|y đã 

quét sạch giặc x}m lăng ra ngo|i bờ cõi. Song thời nào cûng l}́y nhõ 

đánh lớn, l}́y ít đánh nhiều , l}́y nh}n nghîa thắng hung tàn , dƣ̣a vào 

sƣ́c d}n làm chũ để giƣ̂ yên đ}́t nƣớc . Truyền thống đó đang đƣợc 

ph{t triển v| n}ng lên một trình độ mới, gắn liền với nhƣn̂g tƣ tƣỡng 

qu}n sƣ̣ Mác - Lênin. 

Chiến tranh nh}n d}n Việt Nam ngày nay là kết quả tỗng hợp cũa 

việc vận dụng đƣờng lối và phƣơng pháp cách mạng đúng đắn , sáng tạo do 

Đảng ta đề ra. Trong chống Mŷ, cƣ́u nƣớc, đ}y là một cuộc chiến tranh 

vƣ̀a qu}n sƣ̣ vƣ̀a chính trị, diê̂n ra dƣới hình thƣ́c phỗ biến là nỗi d}̣y 

v| tiến công , tiến công và nỗi d}̣y , kết hợp khỡi nghîa cũa qu}̀n 

chúng với chiến tranh c{ch mạng , v}̣n dụng phƣơng thƣ́c đ}́u tranh 

thích hợp trên ba vùng chiến lƣợc . Trên cơ sỡ quán triệt tƣ tƣỡng 

chiến lƣợc tiến công , phƣơng ch}m cơ bản là làm chũ để tiêu diệt 

địch, tiêu diệt địch để làm chũ; l| đ{nh l}u d|i, thắng tƣ̀ng bƣớc, tiến 

lên giành thắng lợi hoàn toàn . Về c{ch đ{nh , kết hợp “ba mûi giáp 

công”, sƣ̃ dụng ba thƣ́ qu}n , kết hợp chiến tranh du kích với chiến 

tranh chính quy , kết hợp đánh nhõ , đánh vƣ̀a , đánh lớn , vƣ̀a chú 

trọng tiêu diệt sinh lực , vƣ̀a đánh phá cơ sỡ h}̣u c}̀n , phƣơng tiện 

chiến tranh, cơ quan đ}̀u nâo cũa địch ... Nhƣ̂ng v}́n đề có tính quy 

lu}̣t đó đâ trỡ thành khoa học và nghệ thu}̣t qu}n sƣ̣ , phù hợp với 

ho|n cảnh lịch sử , địa lý cũa Việt Nam , với đặc điểm , bản lînh con 

ngƣời Việt Nam; ph{t huy đƣợc sức mạnh của từng ngƣời , tƣ̀ng đơn 

vị, tƣ̀ng địa phƣơng và sƣ́c mạnh chung cũa cả nƣớc. 

Cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc ỡ miền Nam là một cuộc 

chiến tranh chống ngoại x}m đồng thời mang một số yếu tố nội 

chiến. Hơn mƣời năm qua, ta đâ liên tiếp đánh bại các }m mƣu chính 

trị, qu}n sƣ̣ cũa đế quốc Mŷ và đâ đuỗi qu}n viê̂n chinh Mŷ về nƣớc . 

Nhiệm vụ chũ yếu hiện nay là đánh đỗ chế độ bù nhìn, tay sai, m| cụ 

thể là đánh đỗ t}̣p  đoàn Nguyê̂n Văn Thiệu , đại biểu quyền lợi cho 

giai c}́p phong kiến, tƣ sản mại bản, quan liêu, qu}n phiệt. 
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Quyết t}m cũa ta là động viên nhƣ̂ng nô̂ lƣ̣c lớn nhất cũa toàn 

Đảng, toàn quân , toàn dân ở c ả hai miền , mỡ cu ộc tỗng tiến c ông và nỗi 

dậy cuối cùng , đƣa chiến tranh cách mạng phát tri ển đến mƣ́c cao nhất , 

tiêu diệt và làm tan râ toàn b ộ quân ngụy , đánh chiếm Sài Gòn , sào huyệt 

trung tâm cũa địch cûng nhƣ tất c ả các thành thị khác , đánh đỗ ngụy  

quyền ỡ trung ƣơng và các cấp , giành toàn b ộ chính quyền về tay nhân 

dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam , hoàn thành cách mạng dân t ộc dân 

chủ nhân dân trong c ả nƣớc, tiến tới thống nhất nƣớc nhà . Ngay tƣ̀ giờ , 

phải tiến hành m ọi công việc chuẩn bị thật khẩn trƣơng , tạo điều 

kiện và cơ sỡ v}̣t ch}́t đ}̀y đũ nh}́t đ ể đánh mạnh , đánh nhanh , 

thắng gọn và thắng triệt đ ể trong hai năm 1975 - 1976. 

Thắng lợi hoàn toàn cũa sƣ̣ nghiệp chống Mŷ , cƣ́u nƣớc vî  đại 

chẵng nhƣ̂ng sê mỡ ra kỹ nguyên mới cho cách mạng nƣớc ta mà 

còn ảnh hƣởng mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh c{ch mạng của nh}n 

d}n các nƣớc . V| có thể mƣời lăm , hai mƣơi năm sau , sƣ̣ kiện Việt 

Nam thắng Mŷ còn tác động s}u xa t ới bƣớc đƣờng tiến lên của 

nhiều d}n tộc. 

Chúng ta đang đảm nhận một sứ mệnh lịch sử to lớn v| nặng nề 

hơn bao giờ hết . Song cûng chƣa lúc nào chúng ta ph}́n khỡi , vui 

mƣ̀ng nhƣ hiện nay. To|n Đảng, to|n d}n v| to|n qu}n, cả nƣớc ta tƣ̀ 

Bắc chí Nam, đều phải quyết t}m ho|n th|nh nhiệm vụ. Đồng bào cả 

nƣớc và anh em b}̀u bạn trên thế giới đang mong chờ thắng lợi cũa 

chúng ta. 

Thời cơ này không cho phép lƣ̀ng chƣ̀ng, do dƣ!̣ 

 

 Lê Du}̃n: Thƣ vào Nam, 

Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, tr. 355-369. 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.35, tr. 172-186. 
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PHỤ LỤC 18 

KẾT LUẬN ĐỢT HAI 

HỘI NGHỊ BỘ CHÍNH TRỊ 

Ng|y 7 th{ng 1 năm 1975 

Bàn về tình hình và nhiệm vụ cuộc chống Mŷ, cƣ́u nƣớc 

Thƣa các đồng chí, 

Trong cuộc họp l}̀n trƣớc , Bộ Chính trị đã nhất trí về phƣơng 

hƣớng chiến lƣợc nhằm đƣa cu ộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc 

đến to|n thắng . L}̀n này, Bộ Chính trị th ảo lu}̣n thêm với các đ ồng 

chí miền Nam. C{c đồng chí phụ  tr{ch chủ yếu của c{c chiến trƣờng 

Khu V, Nam Bộ đều có mặt đông đủ . T}́t c ả chúng ta đều nhất trí 

ho|n to|n về c{c mặt: đánh giá tình hình sau Hiệp định Pari, đánh giá 

lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch , nh}̣n định thờ i cơ lịch sƣ̃ , khẵng 

định quyết t}m chiến lƣợc hoàn thành cách mạng d}n t ộc d}n chũ 

nh}n d}n ỡ miền Nam trong hai năm 1975- 1976, x{c định nhiệm vụ , 

mục tiêu v| c{c bƣớc thực hiện. 

Bản kết lu}̣n cũa tôi trong l}̀n họp trƣớc đâ đ ề cập c{c vấn đề 

quan trọng }́y . Hôm nay , tôi không nhắc lại t}́t c ả m| chỉ tóm tắt 

nhƣ̂ng v}́n đề các đồng chí đâ phát biểu và nói thêm một số ý kiến để 

khẵng định m ột l}̀n nƣ̂a quyết t}m cũa B ộ Chính trị v| Qu}n ủy 

Trung ƣơng. 
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I- TÌNH HÌNH MIỀN NAM HAI NĂM SAU HIỆP ĐỊNH PARI 

Trung ƣơng đâ chĩ rô ký Hiệp định Pari là nhằm đuỗi Mŷ ra khõi 

miền Nam , thắng địch một bƣớc căn bản , tạo điều kiện để tiến lên hoàn 

thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ  nhân dân trong cả nƣớc . Để 

đạt mục đích đó, ta phải t}̣n dụng nhƣ̂ng nh}n tố thắng lợi và nhƣ̂ng 

khả năng mới do Hiệp định Pari đƣa lại ; đó là chính quyền và lƣ̣c 

lƣợng vû trang cách mạng , vùng giải phóng , lƣ̣c lƣợng chính trị  v| 

phong trào đ}́u tranh chính trị cũa qu}̀n chúng trong vùng địch kiểm 

so{t, nhƣ̂ng quyền cơ bản đƣợc Hiệp định thƣ̀a nh}̣n : hòa bình, độc 

l}̣p, d}n chũ, hòa hợp d}n tộc. 

Tuy nhiên, do không quán triệt ý đồ chiến lƣợc cũa Trung ƣơ ng, 

đánh giá chƣa đúng lƣ̣c lƣợng so sánh giƣ̂a ta và địch , nên lúc đ}̀u 

một số nơi đâ để cho địch l}́n tới và ta l}m vào thế bị động. Cuối năm 

1973 đ}̀u năm 1974, phối hợp với đ}́u tranh chính trị , ngoại giao , ta 

kiên quyết phản cô ng và tiến công , đ}̣p tan nhƣ̂ng }m mƣu và hành 

động l}́n chiếm cũa địch. Nhƣ̂ng đòn giáng trả cũa chúng ta đƣợc dƣ 

lu}̣n trong nƣớc và trên thế giới đồng tình , ủng hộ. Mọi ngƣời, ngay 

cả trong hàng ngû bọn phản động ỡ Sài Gòn , đều th}́y rô Nguyê̂n 

Văn Thiệu là kẽ chũ t}m phá hoại hiệp định , tiếp tục chiến tranh, còn 

ta thì giƣơng cao ngọn cờ hòa bình, hòa hợp d}n tộc. 

Chủ trƣơng nói trên đã tạo ra đƣợc thế mạnh mới trên những mặt 

sau đ}y: 

Một là, ta đâ giành quyền chủ động trên khắp các chiến trƣờng , trƣ̀ng 

trị c{c cuộc h|nh qu}n lấn chiếm của địch , gi|nh lại d}n v| những 

vùng bị mất, mỡ rộng vùng giải phóng cũa ta. 

Hai là, ta đâ củng cố và hoàn chỉnh thế chiến lƣợc liên hoàn tƣ̀ Bắc vào 

Nam, tƣ̀ rƣ̀ng núi Trị - Thiên đến T}y Nguyên, miền Đông Nam Bộ và 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long. 

Ba là, ta đâ xây dƣ̣ng và tăng cƣờng các binh đoàn chũ lƣ̣c cơ động ở 

vùng rừng núi ; t}̣p trung đƣợc nguồn dƣ̣ trƣ̂ ch iến lƣợc trên nhƣ̂ng 

địa bàn quan trọng. 
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Bốn là , ta đâ cải thiện đƣợc tình hình nông thôn đồng bằng , tạo nên 

c{c b|n đạp ở vùng phụ cận th|nh thị lớn; đặc biệt đối với đồng bằng 

Nam Bộ, đâ x}y dƣ̣ng đƣợc một số đơn vị lớn qu}n chũ lƣ̣c, điều mà 

xƣa nay chƣa làm đƣợc. 

Năm là , ta đâ phát động đƣợc phong trào đấu tranh chính trị dƣới 

kh}̃u hiệu hòa bình, độc l}̣p, hòa hợp d}n tộc. 

S{u l|, ta tiếp tục tranh thũ thêm đƣợc sƣ̣ đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ 

của các lực lƣợng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới. 

Chúng ta còn một số nhƣợc điểm : x}y dƣ̣ng bộ đội chũ lƣ̣c và bộ 

đội địa phƣơng chƣa đạt yêu c}̀u về số lƣợng , ch}́t lƣợng, trang bị, tỗ 

chƣ́c, c{n bộ, nh}́t là về t rình độ t{c chiến hợp đồng quy mô lớn v| 

d|i ng|y. Ở nông thôn, chƣa kết hợp tốt ba mûi tiến công ; bộ đội địa 

phƣơng, d}n qu}n du kích ỡ nhiều nơi còn yếu , chƣa tạo đƣợc thế 

cho qu}̀n chúng đ}́u tranh . Ở th|nh thị , đ}́u tranh chính trị chƣa trỡ 

th|nh phong tr|o quần chúng thật s}u rộng . Tóm lại , trong hai năm 

qua, do có khuyết điểm về chĩ đạo, chỉ huy, nên việc t}̣n dụng nhƣ̂ng 

nh}n tố thắng lợi và nhƣ̂ng khả năng mới còn bị hạn chê.́ 

Về phía địch , chúng cûng có nhƣ̂ng chô̂ mạnh nh}́t định : qu}n 

ngụy còn gần 70 vạn tên, có 13 sƣ đoàn chũ lƣ̣c ; địch còn kiểm soát 

h}̀u hết các thành thị lớn; còn nắm đƣợc những vùng nông thôn đông 

d}n, nhiều cũa; còn đƣợc Mỹ viện trợ về qu}n sƣ̣, kinh tê;́ còn cố vấn 

Mỹ chỉ huy . Tuy v}̣y, thế cũa địch ngày càng x}́u , lƣ̣c cũa địch ngày 

c|ng suy. Tình trạng đó biểu hiện ở c{c mặt sau đ}y: 

Một là, quân ngụy, tƣ̀ chũ lƣ̣c đến địa phƣơng , ở thế phòng ngự, ph}̀n 

lớn bị giam ch}n tại chỗ ; một số ít đơn vị còn cơ động nhƣng chĩ 

đƣợc ph}̀n nào; nói chung, qu}n chũ lƣ̣c không làm đƣợc vai trò yểm 

trợ cho qu}n địa phƣơng. 

Hai là, c{c thứ qu}n địa phƣơng nhƣ bảo an, “d}n vệ” thì sƣ́c kìm 

kẹp đã giảm, không còn làm đƣợc lƣ̣c lƣợng dƣ̣ trƣ̂ nhƣ trƣớc , một số 

không ít đơn vị đâ tan râ tƣ̀ng mảng khi bị ta tiến công. 
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Ba la,̀ trình độ hiệp đồng của các binh chủng quân ngụy thấp và yếu, lƣ̣c 

lƣợng không qu}n, ph{o binh, xe tăng, thiết giáp giảm sút r}́t nhiều. 

Bốn là, tinh thần quân ngụy sa sút thêm một bƣớc nghiêm trọng , tình 

trạng tan rã , bỏ trốn ng|y c|ng nhiều ; tƣớng tá chĩ huy bị thay đỗi , 

x{o trộn . Nhìn chung qu}n ngụy đang mất sức chiến đấu , m}t́ lòng 

tin nghiêm trọng, chủ nghĩa thất bại đang l}y lan. 

Năm là, vùng địch tạm chiếm bị chia cắt, kế hoạch “bình định” đang 

ph{ sản ; địch nống ra để đơ̂ thì bị đánh , bị diệt; chúng co lại để giữ 

thì mất d}n, m}́t đ}́t. 

S{u l|, tình hình chính trị, kinh tế, đặc biệt là ỡ thành thị, chƣa lúc nào 

khó khăn, rối loạn nhƣ hiện nay . M}́y chục năm nay , chế độ ngụy sống 

nhờ vào viện trợ cũa đế quốc Mŷ . Nay Mŷ rút , viện trợ giảm nhiều 

l|m cho kinh tế  x{o trộn, hô̂n loạn, đời sống nh}n d}n bị đe dọa . Sƣ̣ 

chống đối cũa nh}n d}n đối với ngụy quyền gay gắt hơn bao giờ hết . 

Về nội bộ , địch đang tranh giành , x}u xé nhau . C{c phe ph{i, nhƣ̂ng 

ngƣời c}̀m đ}̀u các tôn giáo m}u thuẫn v ới bọn cầm quyền ; giƣ̂a Mŷ 

v| bọn tay sai cũng lục đục với nhau. 

Trƣớc tình hình qu}n sƣ,̣ chính trị, kinh tế đó, Nguyê̂n Văn Thiệu 

khó bề đứng vững. 

Trải qua bao nhiêu năm đ}́u tranh gay go , gian khỗ, c{ch mạng 

miền Nam nói riê ng, c{ch mạng Việt Nam nói chung , mới tạo đƣợc 

bƣớc chuyển biến quan trọng nói trên về lƣ̣c lƣợng so sánh. Chƣa bao 

giờ hai mặt đ}́u tranh qu}n sƣ,̣ chính trị có điều kiện thuận lợi, có khả 

năng kết lại thành cao trào tiến công  nhƣ hiện nay : Khi nỗ ra “đồng 

khỡi” trong nhƣ̂ng năm 1959-1960, đội qu}n chính trị hùng h}̣u , đ}́u 

tranh chính trị mạnh mê nhƣng lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng còn nhõ 

bé. Trong các thời kỳ đánh trả “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục 

bộ” cũa Mŷ, lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng ngày càng lớn mạnh, phong 

tr|o đấu tranh chính trị tuy có ph{t triển, nhƣng không đều; do đó, sƣ̣ 

kết hợp giƣ̂a qu}n sƣ̣ và chính trị chƣa nhịp nhàng , đồng bộ . Tình 

hình hiêṇ nay khác với trƣớc r}́t nhiều . Mỹ đã thua liên tiếp v| phải 
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rút qu}n về ; ngụy qu}n , ngụy quyền không còn chỗ dựa nhƣ trƣớc . 

Qu}n đội ta sung sƣ́c, có mặt khắp miền Nam. Qu}̀n chúng nh}n d}n 

trong vùng địch đòi hõi vùng d}̣y va ̀có khí thế mới. 

Năm 1974, trong khi thế và lƣ̣c cũa ta lớn lên nhanh thì địch càng 

xuống dốc c ả về qu}n sƣ̣ , chính trị , kinh tế . Ta tiến công mạnh thì 

nh}́t định sê tạo ra nhƣ̂ng đột biến mới trong quá trình xuống dốc đó 

của địch. 

L}̀n họp trƣớc , chúng ta đã xem xét bối c ảnh quốc tế cũa chiến 

tranh Việt Nam. L}̀n này, hội nghị đi s}u ph}n tích lƣ̣c lƣợng so sánh 

giƣ̂a ta và địch. Căn cƣ́ vào sƣ̣ đánh giá trong cả hai l}̀n họp, chúng ta 

th}́y chính xác hơn thời cơ lịch sƣ̃ và khả năng thƣ̣c tế để quyết chiến 

nhƣ̂ng tr}̣n cuối cùng , đƣa cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc 

đến thắng lợi ho|n to|n . Chúng ta nhất trí phải g}́p rút chu}̃n bị mọi 

mặt để kết thúc thắng lợi cu ộc chiến tranh cƣ́u nƣớc trong năm 1975 

hoặc năm 1976. Quyết t}m này cũa B ộ Chính trị ph ải đƣợc truyền 

đến to|n thể c{n bộ, đảng viên, đoàn viên và qu}̀n chúng nh}n d}n . 

Phải tiến hành công tác chính trị , tƣ tƣỡng s}u r ộng, cỗ vû mạnh mẽ 

khí thế quyết chiến, quyết thắng. 

II- NHIỆM VU,̣ KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN 

Nhiệm vụ sắp tới cũa chúng ta là nắm vƣ̂ng thời cơ lịch sƣ̃ , mỡ 

nhiều chiến dịch tỗng hợp liên tiếp , đánh nhƣ̂ng tr}̣n quyết định, kết 

thúc thắng lợi  cuộc kháng chiến chống Mŷ , ho|n th|nh c{ch mạng 

d}n tộc d}n chũ nh}n d}n ỡ miền Nam , tiến tới thống nh}́t Tỗ quốc . 

Ho|n th|nh c{ch mạng d}n tộc d}n chủ nh}n d}n thì tất yếu sẽ đƣa 

cả nƣớc tiến lên chũ nghîa xâ hội . Trong khi thƣ̣c hiện nhiệm vụ này, 

chúng ta sẽ cùng với v| giúp đỡ hai nƣớc L|o v| Campuchia anh em 

tiến lên. 

Để thƣ̣c hiện quyết t}m nói trên , phải ph}́n đ}́u thƣ̣c hiện nhƣ̂ng 

nhiệm vụ cụ thể, đạt đƣợc nhƣ̂ng yêu c}̀u sau đ}y: 

Một là , thƣ̣c hiện tiến công và nỗi dậy trên quy mô lớn , tiêu diệt 

chi khu , qu}̣n lỵ , đánh bại kế hoạch “bình định” , gi|nh phần lớn 
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nông thôn ỡ đồng bằng Nam Bộ , đồng bằng Khu V và Trị - Thiên. 

Đ}y là một đòn chiến lƣợc quan trọng , l|m cho địch yếu hẵn xuống , 

m}́t hết nguồn dƣ̣ trƣ̂ , l|m cho ta mạnh hẳn lên , đƣ́ng vƣ̂ng ỡ nông 

thôn đồng bằng, chia cắt địch và áp sát các thành thị. 

Hai là, mỡ nhƣ̂ng chiến dịch hợp đồng binh chũng của bộ đội chủ lực 

ta, đánh mạnh v|o qu}n chủ lực ngụy , tiêu diệt nhiều sinh lƣ̣c địch , 

loại khỏi vòng chiến đấu nhiều trung đo|n , sƣ đoàn , bẻ gãy xƣơng 

sống qu}n ngụy ; bao v}y , tiêu diệt và chiếm lînh các khu vƣ̣c chiến 

lƣợc quan trọng , mỡ rộng hơn nƣ̂a vùng g iải phóng, ho|n chỉnh c{c 

căn cƣ́ chiến lƣợc để đ}̃y mạnh cuộc tiến công và nỗi d}̣y. 

Ba là , kết hợp với đòn tiến công vào qu}n chũ lƣ̣c ngụy và đòn 

đánh phá “bình định” nông thôn , thƣ̣c hiện bao v}y , uy hiếp các 

th|nh thị lớn, nh}́t là Sài Gòn , phát triển phong trào đấu tranh chính trị 

lên quy mô rộng lớn , đòi hòa bình, hòa hợp d}n tộc. Nếu Mŷ l}̣t Thiệu, 

thì nhanh chóng ph{t động quần chúng nổi dậy , đánh đỗ ngụy 

quyền, x}y dƣ̣ng chính quyền các h mạng ỡ các c}́p bên dƣới , đ}́u 

tranh l}̣p chính phũ liên hiệp bên trên. 

Bốn là, đẫy mạnh công tác binh vận kịp với quy mô , cƣờng độ tiến 

công nỗi d}̣y , nhanh chóng làm tan râ qu}n ngụy khi ta đánh mạnh , 

thúc đẩy những cuộc binh biến, ly khai cũa một số đơn vị qu}n ngụy 

ở những nơi có điều kiện. 

Năm là , phá hủy các cơ sở hậu cần và phƣơng tiện chiến tranh của 

địch, l|m cho địch mất hẳn nguồn dự trữ; đánh mạnh vào các cơ quan 

đ}̀u nâo , triệt phá c{c đƣờng giao thông của địch . Tiếp tục hoàn 

chỉnh c{c tuyến giao thông vận tải của ta , bảo đảm đũ dƣ̣ trƣ̂ về v}̣t 

ch}́t, kỹ thuật cho qu}n đội đ{nh liên tục, d|i ng|y. 

Thƣ̣c hiện nhƣ̂ng nhiệm vụ và yêu c}̀u trên đ}y , phải nắm vƣ̂ng 

c{i đích l| tạo ra sức mạnh tổng hợp , kết hợp qu}n sƣ̣ với chính trị , 

khỡi nghîa với chiến tranh , phối hợp “ba mûi giáp công” , ba vùng 

chiến lƣợc, tiêu diệt địch để làm chũ , l|m chủ để tiêu diệt địch , tiến 

tới tỗng tiế n công và nỗi d}̣y , thắng địch tại sào huyệt quan trọng 

nh}́t cũa chúng là Sài Gòn, để kết thúc chiến tranh. 
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Đánh tr}̣n cuối cùng này, trƣớc hết là nhiệm vụ cũa các lƣ̣c lƣợng 

qu}n sƣ̣, chính trị trên chiến trƣờng Nam Bộ , trong đó có lƣ̣c lƣợng 

của S|i Gòn - Gia Định , đồng thời là nhiệm vụ cũa qu}n và d}n cả 

nƣớc, trong đó khối chũ lƣ̣c Miền và các binh đoàn chũ lƣ̣c tƣ̀ các 

chiến trƣờng khác đến, đóng vai trò quyết định. 

Kế hoạch hoạt động năm 1975 chỉ ra nhiệm vụ của từng chiến 

trƣờng, đồng thời hƣớng hoạt động cũa t}́t cả các chiến trƣờng vào 

c{i đích chung l| tiến tới trận quyết chiến chiến lƣợc tại s|o huyệt 

cuối cùng cũa địch bằng con đƣờng nhanh nh}́t. 

Chiến trƣờng Nam Bộ có ba nhiệm vụ quan trọng : đánh phá “bình 

định”; đánh qu}n chũ lƣ̣c ngụy; v}y ép thành thị. Để đánh phá “bình 

định”, m| trọng điểm l| ở đồng bằng sông Cửu Long , phải sƣ̃ dụng 

hai đến ba vạn qu}n chũ lƣ̣c ỡ  miền Đông Nam Bộ đánh xuống đồng 

bằng, kết hợp với nhƣ̂ng cuộc tiến công và nỗi d}̣y cũa lƣ̣c lƣợng 

qu}n sƣ̣ , chính trị tại chỗ , mỡ vùng giải phóng liên hoàn nối miền 

Đông với Khu VIII , Khu IX; đồng thời ép mạnh về phía Mŷ Th o, S|i 

Gòn, nh}́t là Sài Gòn , tạo thế cho quần chúng ở đ}y nổi dậy . Để góp 

ph}̀n v}y ép Sài Gòn , qu}n chũ lƣ̣c ta phải tiêu diệt cho đƣợc một bộ 

ph}̣n quan trọng qu}n chũ lƣ̣c ngụy ỡ miền Đông. 

Chiến trƣờng Khu V , Tây Nguyên, dùng ba sƣ đoàn qu}n chũ lƣ̣c 

đánh T}y Nguyên, mỡ thông hành lang nối liền nam T}y Nguyên với 

Đông Nam Bộ , tạo điều kiện để bộ đội chủ lực cơ động nhanh v|o 

miền Đông , phối hợp với qu}n chũ lƣ̣c Miền để tiến đánh Sài Gòn . 

Mỡ tr}̣n đ}̀u đánh chiếm Buôn Ma Thuột, thọc thẳng xuống Tuy Hòa, 

Phú Yên, cắt đồng bằng Khu V ra làm đôi , tạo thêm một hƣớng nữa 

để tiến nhanh vào phía nam v}y ép Sài Gòn. 

Sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng cũa Qu}n Khu V và lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ , chính 

trị c{c tỉnh ven biển miền Trung, giải phóng tƣ̀ Bình Định trỡ ra để ép 

về phía Đà Nă̂ng. 

Chiến trƣờng Trị - Thiên, đánh chiếm đồng bằng , l|m chủ vững 

chắc tƣ̀ nam thành phố Huế trỡ vào , chia cắt Huế với Đà Nă̂ng , 
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v}y ép hai thành phố này, không cho địch co cụm về phía nam , thúc 

đ}̃y binh biến, ly khai ỡ miền Trung. 

Khi có thời cơ , sẽ cơ động thêm ba sƣ đo|n v|o miền Đông . Sƣ̃ 

dụng hai qu}n đo|n đ{nh chớp nho{ng , diệt m}́y sƣ đoàn chũ lƣ̣c 

ngụy ở đ}y, rồi thọc vào Sài Gòn. 

C}̀n có kế hoạch chu}̃n bị ỡ miền Nam cûng nhƣ ỡ miền Bắc 

nhằm đối phó với việc Mŷ có thể dùng không qu}n , hải qu}n đánh 

ph{ trở lại . Khả năng Mŷ quay lại can thiệp vào chiến tranh Việt 

Nam không nhiều . Nhƣng dù khả năng đó chĩ năm , bảy ph}̀n trăm , 

chúng ta cũng phải đề phòng , vì Mỹ còn có mƣu đồ duy trì chủ 

nghĩa thực d}n mới . Mỹ muốn l|m gì thì cũng chỉ có mức độ , chẵng 

hạn nhƣ tăng thêm một ít viện trợ qu}n sự , kinh tế, hoặc nhiều lắm 

l| chi viện bằng không qu}n , hải qu}n (với điều kiện ngụy chống cƣ̣ 

đƣợc l}u dài). 

Trên đ}y là nhƣ̂ng đòn tiến công qu}n sƣ̣ chũ yếu trong kế hoạch 

chiến lƣợc năm 1975. Chúng ta đều nhất trí về kế hoạch đó . Trong 

qu{ trình thực hiện, chúng ta sẽ tùy theo diễn tiến của c{c trận chiến 

đ}́u trên chiến trƣờng mà chĩ đạo , chỉ huy, đánh mạnh nh}́t, b}́t ngờ 

nh}́t, nhằm tiến tới đích nhanh nh}́t, thắng gọn nh}́t và triệt để nh}́t ỡ 

S|i Gòn. 

Kế hoạch tiếp theo cho năm 1976 sẽ do kết quả thực hiện kế 

hoạch năm 1975 quyết định. Chúng ta phải cố gắng cao nhất để thắng 

gọn trong năm 1975. Điều đó là một khả năng hiện thƣ̣c. 

Ở ngo|i n|y, Trung ƣơng Đảng và Chính phũ sẽ l|m hết sức mình 

để tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng , bảo đảm đ}̀y đũ nhu c}̀u về v}̣t ch}́t , kỹ 

thu}̣t cho chiến trƣờng, coi đó là điều kiện cơ bản để giành thắng lợi . 

Điều quan trọng c}́p bách nƣ̂a là chu}̃n bị să̂n lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị chi ến 

lƣợc; tuyển cho đƣợc 30 vạn t}n binh, đ}̃y nhanh việc hu}́n luyện bộ 

đội, nắm chắc kh}u đào tạo cán bộ . L|m thật tốt công t{c chính trị, tƣ 

tƣỡng trong qu}n đội , trong nh}n d}n , động viên toàn qu}n , to|n 

d}n nêu cao ý chí “t}́t cả cho tiền tuyến, t}́t cả để đánh thắng”. 
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Sƣ̃ dụng khôn khéo vû khí đấu tranh ngoại giao, góp phần giƣơng 

cao ngọn cờ hòa bình , độc l}̣p, hòa hợp d}n tộc nhằm cô lập bọn tay 

sai ngoan cố ; l|m s{ng tỏ chính nghĩa của ta , tranh thũ sƣ̣ đồng tình, 

ủng hộ của c{c lực lƣợng c{ch mạng v| nh}n d}n tiến bộ trên thế giới; 

ngăn chặn }m mƣu và thũ đoạn can thiệp , ph{ hoại của đế quốc Mỹ 

v| bọn phản động quốc tế. 

Hội nghị chúng ta đâ nh}́t trí về t}́t cả các v ấn đề . Sau hội nghị 

n|y còn nhiều việc phải l|m rất khẩn trƣơng . Ở tiền tuyến , sƣ̣ lânh 

đạo và chĩ đạo cũa các c}́p ũy Đảng phải chặt chê , cụ thể từ việc vạch 

kế hoạch bố trí lƣ̣c lƣợng , phối hợp các mûi tiến công đến hiệp đồng 

chiến đ}́u giƣ̂a địa phƣơng với chiến trƣờng miền Nam và cả nƣớc . 

Ngo|i n|y, Bộ Tỗng tham mƣu c}̀n tiếp tục hoàn chĩnh kế hoạch tiến 

công đâ đƣợc vạch ra tƣ̀ năm 1974, cụ thể hóa hơn nữa c{c vấn đề về 

tỗ chƣ́c thƣ̣c hiện, x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng , bố trí chiến trƣờng , bảo đảm 

h}̣u c}̀n. Bộ Tỗng tham mƣu là cơ quan có trách nhiệm r}́t quan trọng 

trong việc triển khai thƣ̣c hiện quyết định có ý nghîa lịch sƣ̃ này cũa 

Bộ Chính trị. 

Tr}̣n quyết chiến chiến lƣợc này là một sƣ̣ nghiệp trọng đại. Nó sẽ 

đƣa cuộc kháng chiến chống Mŷ, cƣ́u nƣớc cũa nh}n d}n ta đến thắng 

lợi hoàn toàn, góp phần l|m thay đổi cục diện ở Đông Dƣơng, Đông - 

Nam Á, mỡ ra một bƣớc phát triển mới tr ong phong trào cách mạng 

của nh}n d}n thế giới. Đảng ta quyết làm tròn sƣ́ mệnh lịch sƣ̃ vẽ vang 

đối với d}n tộc và nghîa vụ quốc tế cao cả . Trƣớc mắt chúng ta còn 

nhiều khó khăn gian khỗ, nhƣng phát huy truyền thống chiến đ}ú anh 

hùng, sƣ́c sáng tạo vô t}̣n cũa qu}n đội và nh}n d}n ta , chúng ta nhất 

định sê vƣợt qua t}́t cả. Chúng ta nhất định đ{nh thắng! 

Lê Du}̃n: Thƣ vào Nam, 

Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, tr. 370-380. 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.35, tr. 187-197. 
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NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG  

LẦN THƢ́ 15 

ĐÂ ĐƢỢC DƢ̣ THÃO NHƢ THẾ NÀO?1
 

VÕ ĐÔNG GIANG 

H| Nội, ng|y 20 th{ng 8 năm 1995 

 

 

Đúng nhƣ anh đâ nhắc lại , trong thời gian làm việc ỡ Ban Thống 

nh}́t Trung ƣơng, dƣới sƣ̣ chĩ đạo trƣ̣c tiếp cũa đồng chí Phạm Hùng, 

tôi có tham gia vào việc soạn thảo Nghị quyết Trung ƣơng 15. Nhƣng 

tiếc rằng tôi không th ể có ý kiến bình luận về m ột số việc trong bài 

b{o của t{c gi ả Văn Thành (m| anh đâ cắt gƣ̃i cho tôi và yêu c}̀u tôi 

bình luận ), bỡi lê lúc b}́y giờ tôi chĩ là m ột cán b ộ trung c}́p , công 

việc lại là tuyệt m}̣t , nên tôi chĩ đƣợc biết nhƣ̂ng gì đ ồng chí Phạm 

Hùng giao cho tôi l|m v| m ột số ý kiến cũa đ ồng chí Lê Duẩn giao 

cho, mô̂i khi đ ồng chí Phạm Hùng dắt tôi đến đ ồng chí Lê Du}̃n đ ể 

trình b|y dự thảo cho đồng chí }́y nghe. V}̣y tôi chĩ có thể kể cho anh 

nghe nhƣ̂ng gì tôi đâ đƣợc biết một cách trƣ̣c tiếp, gọi l| để góp phần 

giúp anh tìm hiểu sƣ̣ th}̣t lịch sƣ.̃ 

___________ 

1. Tƣ̣a là do chúng tôi đặt - BT. 
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Đầu tiên , v|o khoảng năm 1957, đồng chí Phạm Hùng gọi tôi 

đến, nói cho tôi nghe một số gợi ý về vấn đề Hòa bình thống nhất nƣớc 

nhà và cách mạng miền Nam , bảo tôi về suy nghî thêm , “khéo léo” 

tranh thũ ý kiến cũa một số đồng chí tin c}̣y đƣợc trong Ban Thống 

nh}́t (“khéo léo” có ý là phải giƣ̂ đƣợc bí m}̣t) v| viết ra th|nh một đề 

{n để trình đồng chí Lê Duẩn. Tôi đâ phải viết đi viết lại r}́t nhiều l}̀n, 

l}̀n nào đ ƣa đến trình bày cho đồng chí Phạm Hùng nghe , đồng chí 

cũng bảo l| “chƣa s{ng” v| cho thêm một số ý kiến để về l|m lại. Một 

hôm đồng chí Nguyê̂n Chánh đến thăm Ban Thống nh}́t , đi ngang 

qua chô̂ tôi ngồi làm việc, th}́y tôi đang ngồi “cắn bút”, đồng chí hõi: 

- L|m gì m| “trầm tƣ mặc tƣởng” dữ vậy, “ông” Ba?́ (Lúc bấy giờ 

tôi mang tên Ba,́ chƣa đỗi tên là Giang). 

Th}́y thũ trƣỡng vẫn còn nhớ đến mình, tôi mạnh dạn thƣa: 

- Tôi đƣợc giao soạn thảo một đề án v ề Hoà bình thống nhất nƣớc 

nhà và cách mạng miền Nam , nhƣng đang còn th}́y “tối” lắm . Dƣ̣ thảo 

g}̀n 20 l}̀n rồi mà l}̀n nào anh Phạm Hùng cûng bảo là “chƣa sáng” , 

tôi chƣa biết làm thế nào đ}y! 

Đồng chí Nguyê̂n Chánh cƣời và nó i: “Viết thế nào đó thì viết , 

nhƣng nên nhớ rằng cách mạng là bạo lƣ̣c . Miền Nam không có bạo 

lƣ̣c cách mạng thì đƣ̀ng mơ tƣỡng đến hòa bình thống nh}́t nƣớc 

nh|”. Đồng chí Nguyê̂n Chánh chĩ nói nhƣ v}̣y rồi đi thăm chô̂ khác. 

Chỉ một c}u nhƣ vậy thôi , nhƣng đâ làm cho tôi suy nghî 

“lung” lắm và th}́y lóe ra một tia ánh sáng . Sỡ dî dƣ̣ thảo đến g}̀n 

20 l}̀n mà vẫn “chƣa sáng” là vì tôi cƣ́ l}̃n qu}̃n giƣ̂a v}́n đề Hòa 

bình thống nhất nƣớc nhà (theo Hiệ p định Genève ) với v}́n đề cách 

mạng ở miền Nam . Tôi báo cáo suy nghî cũa mình với đồng chí 

Phạm Hùng . Đồng chí đánh giá cao ý kiến cũa đồng chí Nguyê̂n 

Ch{nh, cho rằng nó g}̀n trùng hợp với lu}̣n điểm cũa anh Ba trong 

bản Đề cƣơng cách mạng miền Nam đâ đƣợc Xƣ́ ũy Nam Bộ thảo 

lu}̣n. Đồng chí đƣa cho tôi mƣợn bản đề cƣơng , bảo mang về tham 
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khảo để làm đề án. 

Dƣ̣ thảo đến l}̀n thƣ́ 20, tôi lại trình đồng chí Phạm Hùng . L}̀n 

n|y, đồng chí khen là “đâ khá” và bảo tôi cùng với đồng chí đến làm 

việc với đồng chí Lê Du}̃n . Đƣợc lời khen của đồng chí Phạm Hùng , 

tôi r}́t vƣ̂ng dạ và “trịnh trọng” đọc cho đồng chí Lê Du}̃n nghe . 

Nhƣng khốn nô̂i, chỉ mới nghe đƣợc 3 trang thì đồng chí Lê Du}̃n đâ 

ngƣng tôi lại và nói: 

- Không phải nhƣ v}̣y! V}́n đề không đặt ra nhƣ v}̣y! C{ch mạng 

Việt Nam đang phải tiến hành đồng thời hai chiến lƣợc : C{ch mạng 

xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc v| c{ch mạng d}n tộc d}n chủ ở miền 

Nam. Còn hòa bình thống nhất nƣớc nh| l| mục tiêu chung , ƣớc 

vọng chung của cả nƣớc . Để thƣ̣c hiện ƣớc vọng chung đó , mô̂i miền 

phải có và thƣ̣c hiện chiến lƣợc cách mạng phù hợp với điều kiện cũa 

mình. Hai cuộc cách mạng ỡ  hai miền có quan hệ hƣ̂u cơ với nhau . 

Về v}́n đề này trong nội bộ ta còn có nhƣ̂ng nh}̣n thƣ́c chƣa rô và còn 

r}́t khác nhau. V}̣y cái chốt trong đề án là làm sao xác định cho rô vai 

trò vị trí của c{ch mạng ở mỗi miền v| m ối quan hệ giữa hai c{i với 

nhau. Không thể có chuyện miền này làm thay cách mạng cho miền 

kia, nhƣng không phải vì v}̣y mà đƣợc nghî rằng miền nào hây cƣ́ lo 

cho miền n}́y . Quan điểm nghe r}́t quái gỡ , nhƣng không phải là tôi 

“phịa” ra đ}u . Có ngƣời cứ hô h|o miền Bắc x}y dựng chủ nghĩa xã 

hội “để nêu gƣơng” cho miền Nam ; chỉ nêu gƣơng thôi | , sao mà 

giản đơn và xa rời thƣ̣c tế đến nhƣ v}̣y đƣợc ? Đề án c}̀n làm rô , l|m 

rõ, v| l|m rõ những vấn đề nhƣ v}̣y. 

Trên đ}y tôi chĩ nhắc lại nhƣ̂ng ý chính , vì đồng chí Lê Duẩn nói 

hơn cả một tiếng đồng hồ . Với nhƣ̂ng ý chĩ đạo đó , tôi về dƣ̣ thảo ba 

l}̀n nƣ̂a. Đến l}̀n thƣ́ 23 thì đƣợc đồng chí Phạm Hùng chấp nhận , v| 

khi trình đồng chí  Lê Du}̃n thì đồng chí cûng ch}́p nh}̣n và nói : 

“Nhƣ thế này tạm đƣợc . Để tôi cùng với anh em chƣ̂a thêm rồi hây 

đƣa ra Trung ƣơng”. 

Tôi tƣỡng đâ xong đƣợc một gánh nặng , nhƣng chƣa xong . Vì l| 
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ngƣời ch}́p bút , c}̀n phải nghe để bỗ s ung, sƣ̃a chƣ̂a , v| soạn thảo 

lại th|nh dự thảo Nghị quyết , nên tôi đƣợc vinh dƣ̣ sung vào đoàn 

thƣ ký . Trung ƣơng họp , ý kiến “chênh” nhau cũng nhiều , nhƣng 

sau khi đồng chí Lê Du}̃n ph}n tích thêm (kh{ d|i ) thì Hội nghị 

nh}́t trí . Tôi lại đƣợc đồng chí Phạm Hùng giao cho việc dƣ̣a trên 

B{o c{o chính trị , ý kiến của Trung ƣơng v| ý kiến kết luận của 

đồng chí Lê Du}̃n để soạn thảo thành Nghị quyết trình đồng chí Lê 

Du}̃n. Việc này tuy không quá gay go đối  với tôi nhƣ khi làm đề án , 

nhƣng cûng khá phƣ́c tạp , vì c{c đồng chí Trung ƣơng có nhiều ý 

kiến, còn ý kiến kết luận của đồng chí Lê Duẩn thì tuy tôi đã theo 

dõi v| ghi chép rất cẩn thận , nhƣng không nắm đƣợc ý chính . Do 

v}̣y, trong dƣ̣ thảo đ}̀u , tuy tôi cûng nêu lên hai nhiệm vụ chiến 

lƣợc, nhƣng lại nh}́n r}́t mạnh nhiệm vụ hoàn thành cách mạng dân 

tộc dân chũ ỡ miền Nam v| đặt nó lên trên nhiệm vụ xây dƣ̣ng chũ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc . Khi trình ra cho đồng chí Lê Duẩn , đồng chí 

hỏi một c{ch bực dọc : 

- Anh l}́y ỡ đ}u ra nhƣ̂ng ý kiến này? 

Tôi thanh minh là đâ cố gắng phản ánh r}́t trung thành ý kiến cũa 

Trung ƣơng , nh}́t là ý kiến kết lu}̣n cũa đồng chí Lê Du}̃n . Tôi l}́y 

bản ghi chép để đọc lại ý kiến cũa đồng chí . Đồng chí Lê Du}̃n nói : 

“Anh không hiểu gì cả. Đúng là tôi có nói nhƣ anh đâ ghi , nhƣng tôi 

nh}́n mạnh nhiệm vụ cách mạng d}n tộc d}n chũ ỡ miền Nam là để 

chỉnh đốn c{i tƣ tƣởng t{ch rời x}y dựng miền Bắc với giải phóng 

miền Nam , điều đó không có nghîa cách mạng d}n tộc d}n chũ ỡ 

miền Nam là quyết định nh}́t. Anh viết lại đi! V|, với tác phong quen 

thuộc nhƣ anh đâ biết, đồng chí Lê Du}̃n còn thuyết gi{o cho tôi một 

tr}̣n khá dài. 

Không phải đến 23 l}̀n dƣ̣ thảo nhƣ khi làm đề án , nhƣng cûng 

phải 4 l}̀n mới xong đƣợc cái dƣ̣ thảo Nghị quyết . Nói l| “xong” 

thƣ̣c ra không th}̣t chính xác . Vì đồng chí Lê Duẩn chỉ nói : “L}̀n 

n|y thì  đƣợc rồi . Để đ}́y tôi và “anh em” coi và chƣ̂a thêm rồi cho 
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phỗ biến”. 

Tôi xin kể anh nghe một chuyện vui vui để kết thúc: 

Nhiều năm sau, trong một cuộc họp Hội đồng Bộ trƣỡng dƣới sƣ̣ 

chủ trì của đồng chí Phạm Hùng , một đồng chí bộ trƣ ởng trình một 

văn bản dƣ̣ lu}̣t . Có lẽ l| muốn tranh thủ cho dễ “trót lọt” để kịp 

trình ra Quốc hội, đồng chí mỡ đ}̀u rằng dƣ̣ lu}̣t đâ đƣợc dƣ̣ thảo đi , 

dƣ̣ thảo lại nhiều l}̀n , đến nay l| lần thứ bảy , sau nhiều tr}̣n sàng lọc 

mới đƣa ra trình Hội đồng Bộ trƣởng . Đồng chí Phạm Hùng vui vẽ 

cắt ngang: 

- Bảy l}̀n thì đâ “ăn thua” gì ! Tôi với “ông” Giang phải dƣ̣ thảo 

bao nhiêu l}̀n cái Nghị quyết Trung ƣơng 15, có biết không? 23 l}̀n! 

- Thƣa anh, 27 l}̀n đ}́y a,̣ tôi đính chính lại. 

- 23 l}̀n, tôi nhớ rô nhƣ in. Sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ ma!̀ 

- Anh quên m}́t 4 l}̀n chƣ̂a lại Báo cáo chính trị thành Nghị quyết 

sau khi Trung ƣơng họp. Tôi nhắc lại. 

Đồng chí Phạm Hùng thƣ̀a nh}̣n : “Đúng đ}́y, 27 l}̀n”. V| nói với 

đồng chí bộ trƣỡng : “Ngƣời ta 27 l}̀n mới xong . Còn ông thì chỉ mới 

bảy l}̀n mà đâ sợ phải làm lại, th}̣t không nên”. 

 

Nguồn: Tƣ liệu lƣu trƣ̂ cũa H ội đồng Chĩ đạo biên soạn 

Lịch sử Nam B ộ kh{ng chiến , do ông Dƣơng 

Đình Thảo cung c}́p theo lời k ể của đồng chí Vô 

Đông Giang , nguyên Đại sƣ́ Chính phũ Cách 

mạng l}m thời miền Nam Việt Nam ở ch}u ]u , 

nguyên Thƣ́ trƣỡng B ộ Ngoại giao nƣớc C ộng 

hòa xã hội chũ nghîa Việt Nam. 
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 ĐIỆN NGÀY 24-8-1963 CỦA WASHINGTON 

GƢ̃I CABOT LODGE 

(Trích) 

Giờ đ}y sƣ̣ việc đâ rô ràng là d ẫu qu}n đội có đề xu}́t việc thiết 

qu}n lu}̣t hay Nhu đâ bu ộc họ làm việc đó , thì Nhu đã lợi dụng việc 

thiết qu}n lu}̣t để ph{ chùa... Cũng rõ r|ng l| Nhu đâ dùng thũ đoạn 

để gi|nh cho mình vị trí chỉ huy. 

Chính phủ Mỹ không th ể chịu đƣợc khi quyền lực lại nằm trong 

tay Nhu. Diệm c}̀n phải có cơ hội để tho{t khỏi Nhu v| những ngƣời 

th}n c}̣n cũa Nhu và thay thế họ bằng nhƣ̂ng ng ƣời tốt nhất hiện có 

trong giới qu}n sƣ̣ và chính trị. 

Nếu, b}́t ch}́p nhƣ̂ng cố gắng cũa chúng ta , Diệm vẫn cƣ́ng đ}̀u 

v| từ chối, thì chúng ta chắc chắn phải đối mặt với khả năng là không 

thể giƣ̂ Diệm lại đƣợc. 

Đồng thời , chúng ta cũng cùng m ột lúc ph ải báo cho nhƣ̂ng 

ngƣời đƣ́ng đ}̀u giới qu}n sƣ̣ biết rằng nƣớc Mŷ sê không th ể tiếp 

tục hỗ trợ chính quyền Nam Việt Nam về qu}n sự v| kinh tế đƣợc 

nƣ̂a trƣ̀ phi ... có những h|nh đ ộng ngay l}̣p tƣ́c (thả c{c nh| sƣ bị 

bắt giƣ̂ ). Chúng tôi thấy cần ph ải loại bõ gia đình Nhu ra khõi 

cuộc. Chúng tôi mong muốn đem lại cho Diệm cơ h ội thích hợp 

để loại bỏ Nhu , nhƣng nếu ông ta v ẫn không thay đỗi , thì chúng ta 

să̂n sàng ch}́p nh}̣n tì nh huống hi ển nhiên là chúng ta không thể 
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ủng hộ Diệm hơn đƣợc nƣ̂a . Ng|i cũng có th ể thông báo cho các tƣ 

lệnh qu}n đội biết là chúng ta sê trƣ̣c tiếp hô̂ trợ họ trong b}́t cƣ́ giai 

đoạn chuyển tiếp nào khi cơ chế chính phũ trung ƣơng bị phá vơ̂. 

Cùng với những việc trên , ng|i Đại sứ v| đội ngũ nh}n viên sở 

tại nên khẩn trƣơng xem xét giới chức lãnh đạo có khả năng thay thế 

v| lập kế hoạch chi tiết l|m thế n|o chúng ta có thể thay thế Diệm , 

nếu điêù này trỡ nên c}̀n thiết. 

 

Nguồn: Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khứ : Tấn thảm 

kịch và những bài học về Việt Nam , Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 1995, tr. 63-64. 
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PHỤ LỤC 21 

SƢ̣ KIỆN VỊNH BẮC BỘ 

CUỘC CHIẾN TRANH KHÔNG CÔNG KHAI  

VÀ SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ: 

TƢ̀ THÁNG 2 ĐẾN THÁNG 8-19641 

Neil Sheehan 

(Trích) 

CUộC CHIẾN TRANH KHÔNG CÔNG KHAI 

T|i liệu nghiên cứu của Lầu Năm Góc cho biết trong 6 th{ng, 

trƣớc khi x ảy ra sƣ̣ kiện vịnh Bắc B ộ v|o th{ng 8-1964, Mỹ đã tiến 

h|nh những cuộc tiến công qu}n sƣ̣ bí m}̣t chống Bắc Việt Nam trong 

khi đặt kế hoạch tranh thũ quốc h ội ra một nghị quyết mà chính 

quyền coi là tƣơng đƣơng với một lời tuyên chiến. 

Khi sƣ̣ kiện vịnh Bắc B ộ xảy ra , chính quyền Johnson không đ ả 

động gì đến các cu ộc tiến công bí m}̣t đó mà chĩ đƣa b ản nghị quyết 

đâ đƣợc th ảo tƣ̀ trƣớc ra hai viện trong Quốc h ội vào ngày 7-8-1964 

m| thôi. 

___________ 

1. Đ}y là bài đ}̀u trong loạt bài đâ đƣợc đăng trên tờ New York Times v| 

đƣợc đăng lại ỡ đ}y theo trình tƣ̣ đâ đăng , với các đoạn đ}̀u đƣợc sƣ̃a chƣ̂a 

lại - Ban Biên soạn. 
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Trong vòng 72 tiếng đồng hồ sau , cũng thực hiện theo kế hoạc h 

đâ vạch ra tƣ̀ trƣớc , chính quyền bí mật cử một ph{i viên ngƣời 

Canada đến Hà Nội . Ph{i viên n|y nhắc nhở Thủ tƣớng Phạm Văn 

Đồng biết rằng nghị quyết đó có nghîa là Bắc Việt Nam phải ngƣ̀ng 

c{c cuộc phiến loạn do cộng sản  lãnh đạo ở Nam Việt Nam v| L|o , 

nếu không thì “sê phải chịu các h}̣u quả”. 

T}̀m quan trọng cũa lời đe dọa này đối với Hà Nội , tính chất v| 

mƣ́c độ các hoạt động qu}n sƣ̣ không công khai và ý định cũa chính 

quyền dùng nghị quyết nói trên để đƣa đ}́t nƣớc vào một cuộc chiến 

tranh công khai , nếu nhƣ sau này điều đó trỡ thành một điều nên 

l|m, đều đƣợc giữ bí mật. 

Trong đoạn nói về nhƣ̂ng cuộc tranh lu}̣n nội bộ , về việc vạch kế 

hoạch v| h|nh động dƣớ i chính quyền Johnson kể tƣ̀ đ}̀u năm 1964 

đến những vụ xung đột hồi th{ng 8 giƣ̂a tàu tu}̀n tra Bắc Việt Nam 

v| t|u khu trục Mỹ - đƣợc mô tả là một giai đoạn quan trọng làm cơ 

sỡ cho cuộc chiến tranh rộng lớn hơn tiếp theo sau , bản nghiên cƣ́u 

của Lầu Năm Góc còn tiết lộ những điều sau đ}y: 

- Đến tháng 8-1964, c{c hoạt động qu}n sự bí mật đã rộng lớn đến 

mƣ́c phi công Thái Lan lái máy bay T -28 của Mỹ hình nhƣ đã ném 

bom bắn phá các làng mạc Bắc Việt Na m g}̀n biên giới Lào vào ngày 

1 v| 2 th{ng 8. 

- Tuy m}́y tháng sau mới có một quyết định chắc chắn về việc bắt 

đ}̀u ném bom liên tục ỡ Bắc Việt Nam , trong lúc xảy ra sƣ̣ kiện vịnh 

Bắc Bộ , chính quyền đã có thể ra lệnh ném bom  trả đûa mà chĩ c}̀n 

b{o trƣớc không đầy 6 tiếng vì kế hoạch đâ tiến triển đến mƣ́c đâ có 

să̂n một danh sách các mục tiêu có thể chọn lƣ̣a để đánh ngay. 

- Danh sách mục tiêu đâ đƣợc chu}̃n bị trong tháng 5, cùng với 

dƣ̣ thảo ng hị quyết của Quốc hội , cả hai việc này đều đƣợc coi nhƣ 

một ph}̀n cũa “kế hoạch chi tiết” dƣ̣ định thƣ̣c hiện mà đĩnh cao là 

đánh miền Bắc Việt Nam bằng không qu}n. 
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- Trong một loạt các cu ộc họp tới t}́p tại L}̀u Năm Góc , trong đó 

c{c mục tiêu ở Bắc Việt Nam đ ể đánh tr ả đûa đƣợc lƣ̣a chọn , Bộ 

trƣỡng Quốc phòng Robert S . McNamara và H ội đồng tham mƣu 

trƣỡng liên qu}n cûng đâ sắp xếp đ ể triển khai lƣ̣c lƣợng không 

qu}n tiến công sang Đông Nam Á đ ể dùng cho những giai đoạn mở 

đ}̀u cũa chiến dịch ném bom . Trong vòng m}́y giờ , să̂n sàng oanh 

kích trả đûa vào ngày 4-8, v| 3 ng|y trƣớc khi thông qua nghị quyết 

về vịnh Bắc B ộ, c{c phi đo|n đã bắt đầu c{c hoạt đ ộng theo kế 

hoạch đã định. 

C{i m| b ản nghiên cƣ́u cũa L}̀u Năm Góc gọi là “Chƣơng trình 

chi tiết về nhƣ̂ng hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ không công khai chống nhà 

nƣớc Bắc Việt Nam” bắt đ}̀u tƣ̀ ngày 1-2-1964 dƣới tên m}̣t là “Kế 

hoạch t{c chiến 34A”. Theo kiến nghị  của B ộ trƣỡng McNamara , 

Tỗng thống Johnson ra lệnh thi hành chƣơng trình này với hy 

vọng l| “dần dần tăng cƣờng sức ép” bằng những cu ộc tiến công 

bí mật thì cuối cùng có th ể buộc Hà N ội phải ra lệnh cho du kích 

Việt c ộng ỡ V iệt Nam và qu}n Pathét Lào ỡ Lào ph ải đình chĩ các 

cuộc nỗi loạn . Giới tình báo cho rằng hy vọng này r}́t mõng manh . 

 

Nguồn: “Các văn kiện cũa L}̀u Năm Góc” , The New York 

Times, bản dịch cũa Việt Nam Thông t}́n xâ , 

1971, tr.216-217. 

SƢ̣ LƢ̀A DỐI LỚN NH]́T TRONG 

CHIẾN TRANH VIỆT NAM 

“Sƣ̣ kiện vịnh Bắc B ộ” tháng 8-1964 lại đƣợc 

đƣa trỡ lại trên báo chí quốc tế qua các bài viết 

đăng trên báo The New York Times (3-11-2005), 

báo The International Herald Tribune (Pháp), báo 

Daily Mail (Anh)... Các báo này đã trích lời nhiều 

nhà sử học cho biết Cục An ninh quốc gia Mỹ 
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(NSA) đâ ngụy tạo bằng chƣ́ng đ ể tạo ấn tƣợng 

rằng Bắc Việt Nam đâ tấn công tàu USS Maddox 

lần hai ngày 4-8-1964. Việc lam̀ này là “cố ý lọc và 

tạo ra một tài liệu sai” đ ể “đẫy nƣớc Mŷ vào cu ộc 

chiến đ ẫm máu kéo dài tới 10 năm”. Qua việc 

Chính phủ Johnson dùng sự việc này làm bằng 

chƣ́ng thuyết phục Quốc h ội Mŷ thông qua nghị 

quyết về vịnh Bắc B ộ ngày 7-8-1964, cho phép 

Tỗng thống Johnson mỡ rộng cuộc chiến tranh phá 

hoại ra miền Bắc.  

Sƣ̣ lƣ̀a dối quốc h ội và dƣ luận Mŷ đâ đƣợc 

vén màn nhƣ thế nào ? “Một sƣ̣ che đậy khác về 

Việt Nam” nhƣ tƣ̣a cũa The New York Times là gì? 

Sƣ̣ dối trá đƣợc che đậy 

Năm 2001, nh| sử học Mỹ Robert J. Hanyok thuộc Tàng thƣ về an 

ninh quốc gia cũa Đại học George Washington sau nhiều tháng lục 

tìm trong kho lƣu trữ của chính NSA , đâ phát hiện ra nhƣ̂ng “sƣ̣ th}̣t 

chết ngƣời” bị gi}́u nhẹm suốt 37 năm qua về sƣ̣ kiện vịnh Bắc Bộ . 

Hanyok đâ công bố các phát biểu cũa mình trong bài viết có tƣ̣a đề 

Ngƣời dûng cảm trong bóng tối (Spartans in darkness), đăng trong tạp 

chí nội bộ năm 2001, rằng nhƣ̂ng hoạt động thông tin liên lạc cũa Bắc 

Việt Nam mà NSA nghe trộm đƣợc qua các trạm đặt ỡ Phú Bài , Huế 

v| San Miguel , Philippines đâ bị các nh}n viên NSA bóp méo , ngụy 

tạo khiến Chính phủ Mỹ hiểu rằng hai t|u khu trục Mỹ bị  Bắc Việt 

Nam t}́n công hôm 4-8-1964 v| đã ra lệnh trả đũa ngay lập tức v|o 

ng|y hôm sau 5-8-1964. Khi phát hiện ra dịch sai, c{c nh}n viên đó đã 

không sƣ̃a (hay là cố tình không sƣ̃a theo lệnh c}́p trên !?) m| lại giấu 

đi, ngụy tạo một tài liệu khác trình c}́p trên về nhƣ̂ng bằng chƣ́ng cũa 

một cuộc tiến công không có th}̣t. 

Tƣ̀ năm 2002, ông Hanyok và một số sƣ̃ gia khác đâ yêu c}̀u 
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chính quyền công bố rộng rãi vấn đề n|y nhƣng không đƣợc chấp 

nh}̣n vì thời  điểm nỗ ra cuộc chiến Iraq đâ g}̀n kề , nếu công bố sai 

l}̀m cũa Mŷ thời chiến tranh Việt Nam sê khiến nhiều ngƣời so s{nh 

v| phản đối cuộc chiến ở Iraq. 

Cuối tháng 10-2005 vƣ̀a qua, một sƣ̃ gia độc l}̣p tên Marthew M . 

Aid đâ cung c}́ p cho tờ The New York Times nhƣ̂ng phát hiện cũa 

Hanyok, sau khi trao đỗi với các quan chƣ́c đƣơng nhiệm cûng nhƣ 

đâ về hƣu cũa NSA và CIA , với lý do “tài liệu này có liên quan đến 

nhƣ̂ng cuộc tranh lu}̣n mà chúng ta, với tƣ cách ngƣời Mỹ, thƣờng có 

về cuộc chiến Iraq và việc cải cách tình báo. Giƣ̂ kín tài liệu này chĩ vì 

chúng l|m ng|nh an ninh mất mặt l| sai lầm”. 

Sƣ̣ dối trá bị lật tẫy 

Năm 2002, Daniel Ellsberg - ngƣời đâ công bố tài liệu m}̣t L}̀ u 

Năm Góc - đâ xu}́t bản cuốn sách nhan đề : Nhƣ̂ng điều bí mật . Hồi 

tƣỡng về Việt Nam và tài liệu mật Lầu Năm Góc (Secrets. A memoir of 

Vietnam and the Pentagon papers). Ellsberg đâ dành cả chƣơng 1 của 

ph}̀n 1 nói về sự kiện vịnh  Bắc Bộ (The Tonkin gulf : August 1964), 

trong đó bằng nhƣ̂ng chƣ́ng cƣ́ thu th}̣p đƣợc , vạch trần sự dối tr{ 

của chính quyền về chiến tranh Việt Nam nói chung , về sƣ̣ kiện vịnh 

Bắc Bộ nói riêng . L| ngƣời trực tiếp tham gia vụ việ c, D. Ellsberg 

nh}̣n xét: “Vào nƣ̃a đêm ngày 4 hoặc trong vòng 1 – 2 ng|y sau đó , 

tôi nh}̣n ra rằng mô̂i lời biện hộ đều sai sƣ̣ th}̣t”. 

D. Ellsberg đâ đƣa ra các lu}̣n cƣ́ để vạch rô sƣ̣ vô lý trong việc 

biện hộ cuộc t}́n công trả đûa c ủa Mỹ , theo chính nhƣ̂ng cáo buộc 

m| chính quyền Mỹ đƣa ra đối với Bắc Việt Nam , rằng hải qu}n 

Bắc Việt Nam đâ vô cớ t}́n công hải qu}n Mŷ trong hải ph}̣n quốc 

tế. D. Ellsberg viết : “Trong thông báo đ}̀u tiên cũa tỗng thống và 

trong nhƣ̂ng phát biểu chính thƣ́c sau đó đều ám chĩ rằng cuộc t}́n 

công ngày 4-8 v|o c{c t|u của chúng ta l| lý do của c{c cuộc không 

kích trả đũa . Không có sƣ̣ phản đối chính thƣ́c nào  tƣ̀ phía Quốc 

hội, công chúng cả trong tƣ duy của những viên chỉ huy hải qu}n 
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tƣ̀ng trải và các nhà ph}n tích tình báo vào thời điểm chúng ta trả 

đûa, nhƣng sớm hay muộn thì sƣ̣ nghi ngờ vẫn đeo bám chặt l}́y mô̂i 

m}̃u bằng chƣ́ng cho rằng đâ có cuộc t}́n công xảy ra ngày 4-8. 

Tuần thám thƣờng ngày trong hải phận quốc tế ? Hai tàu khu 

trục đang l|m nhiệm vụ tình b{o mang mật danh “Chiến dịch tuần 

th{m Desoto” đã th}m nhập bên trong , nơi mà Bắc Việt Nam coi là 

hải ph}̣n cũa họ . Chúng tôi khẳng định rằ ng Bắc Việt Nam đâ tuyên 

bố hải ph}̣n cũa họ giống nhƣ các quốc gia cộng sản khác , 12 dặm 

tính từ bờ biển v| từ c{c hòn đảo của họ . Mỹ đã không thừa nhận 

một cách chính thƣ́c ranh giới mỡ rộng này, nhƣng dù sao các tàu hải 

qu}n Mŷ cûng đâ đƣợc chĩ thị rô ràng là phải giƣ̂ khoảng cách ít nh}́t 

15 dặm tính tƣ̀ các hòn đảo hoặc đ}́t liền cũa Trung Quốc . Tuy nhiên, 

trƣớc sƣ̣ kiện ngày 2-8, t|u Maddox đã thƣờng xuyên chỉ ở khoảng 

c{ch 8 dặm tính tƣ̀ đ ất liền của Bắc Việt Nam v| 4 dặm tính tƣ̀ các 

hòn đảo của họ . Mục đích của h|nh động n|y chứng tỏ chúng ta 

không chĩ nhằm bác bõ nhƣ̂ng tuyên bố về ranh giới cũa Bắc Việt 

Nam, m| còn cố ý khiêu khích để họ sử dụng c{ c rađa phòng thũ bờ 

biển để các tàu cũa chúng ta có thể đánh d}́u đƣợc các khu vƣ̣c 

phòng thủ của họ v| chuẩn bị cho c{c cuộc tấn công trên không , trên 

biển. Bỡi thế, ho|n to|n đúng khi nói cuộc tấn công ng|y 2-8 xảy ra ỡ 

khoảng cách 28 dặm ngoài khơi , nhƣng do có lời cảnh báo về một 

cuộc t}́n công sắp xảy ra khi tàu Maddox chĩ cách bờ biển Bắc Việt 

Nam có 10 dặm nên đâ khiến thuyền trƣỡng phải thay đỗi hải trình 

v| quay đầu chạy ra biển , để lại phía s au là các tàu phóng ngƣ lôi 

đang bám đuỗi theo. 

Vô cớ ? H| Nội tuyên bố rằng c{c lực lƣợng bù nhìn của Mỹ đã 

nã ph{o v|o hai hòn đảo của họ , hòn Mê v| hòn Niêu , v|o đêm 30 

v| 31-7. Trong các tuyên bố công khai , Bộ Ngoại giao (Mỹ) đâ phũ 

nh}̣n thông tin về một cuộc pháo kích nhƣ thế cûng nhƣ McNamara 

đâ phũ nh}̣n trong các cuộc họp báo ngày 4 v| 5-8. Trong cuộc gặp bí 
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m}̣t với các ũy ban cũa Quốc hội hai ngày sau đó, Ngoại trƣởng Dean 

Rusk và McNamara  đâ thƣ̀a nh}̣n có các cuộc t}́n công nói trên , 

nhƣng vẫn cho rằng chuyện đó th}̣t sƣ̣ không thể coi là nhƣ̂ng khiêu 

khích của Mỹ m| chỉ l| ý định khơi m|o c{c cuộc phản công của Bắc 

Việt Nam vì đó hoàn toàn là các hoạt động cũ a ngƣời “Nam Việt 

Nam”, do hải qu}n Nam Việt Nam tiến hành nhằm ngăn chặn sƣ̣ 

x}m nh}̣p cũa miền Bắc . Nƣớc Mŷ đâ ũng hộ chính quyền Nam Việt 

Nam và chĩ có sƣ̣ hiểu biết chung chung về chính quyền này và hành 

động cũa họ , Rusk tuyên bố rằng có r}́t ít thông tin v}́n đề này ỡ 

Washington. Chúng không có mối liên hệ n|o tới c{c đội t|u khu trục 

tu}̀n tra cũa chúng ta , không có sƣ̣ phối hợp nào và thƣ̣c tế chĩ huy 

c{c t|u khu trục đều không biết gì về c{c hoạt động đó . Điều đó chĩ 

rõ rằng trong bất cứ trƣờng hợp n|o cũng đều không có cuộc bắn ph{ 

n|o nhƣ vậy đã diễn ra , liên quan đến hoàn cảnh cũa cuộc t}́n công 

thƣ́ hai hoặc cuộc pháo kích tƣ̀ ngày 31-7. Nghị quyết m| Qu ốc hội 

đƣợc đề nghị phải thông qua trong một thời gian nhanh nh}́t có thể 

đƣợc và dƣờng nhƣ không có sƣ̣ phản bác lại , chẵng khác gì là một 

cƣ̃ chĩ ũng hộ cho hành động cũa Tỗng thống , để chƣ́ng tõ sƣ̣ đoàn 

kết, nh}́t trí cho Hà Nội th}́y và nhằm ngăn chặn các cuộc t}́n công 

trong tƣơng lai vào các lƣ̣c lƣợng cũa chúng ta . C{c lập luận n|y đều 

không đúng”. 

D. Ellsberg viết tiếp : “Trong công việc mới cũa mình , hằng 

ng|y tôi phải đọc c{c bản dịch mật mã , nghiên cƣ́u các bƣ́c điện , 

c{c b{o c{o , tham gia các buỗi thảo lu}̣n ỡ L}̀u Năm Góc và th}́y 

rằng mọi điều ngƣời ta nói với công chúng và Quốc hội đều là 

nhƣ̂ng lời nói dối . Trong nhiều ngày , tôi biết rằng chĩ huy cũa các 

t|u khu trục không chĩ biết về các cuộc pháo kích bí m}̣t mà còn 

yêu c}̀u đội tu}̀n thám rút về hoặc kết thúc sau đợt t}́n công thƣ́ 

nh}́t vào ngày 2-8 vì họ đang chờ đợi c{c cuộc tấn công trả đũa . Yêu 

c}̀u cũa ông ta bị tƣ̀ chối . Hơn nƣ̂a , tôi còn biết không hề có hoạt 
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động nào cũa qu}n đội Nam Việt Nam , kể cả các hoạt động chung . 

Chúng ho|n to|n l| c{c hoạt động của Mỹ với kế hoạch mang mật 

danh 34A. C{c hoạt động chống th}m nhập của qu}n đội Nam Việt  

Nam mà McNamara mô tả chi tiết với Quốc hội hoàn toàn khác với 

nhƣ̂ng gì ông ta biết . H| Nội cho biết trong c{c cuộc bắn ph{ chống 

lại Bắc Việt Nam , Mỹ đã sử dụng c{c t|u tuần tra tốc độ nhanh nhƣ 

Nasty (CIA mua tƣ̀ Na Uy ), thuê c{c thủy thủ v| kiểm so{t mọi hoạt 

động cũa kế hoạch... 

Mặc dù sƣ̃ dụng nh}n viên ngƣời nƣớc ngoài để tõ ra ít bị dính 

líu hơn nếu bị bắt , nhƣng kế hoạch 34A th}̣t sƣ̣ là các hoạt động cũa 

Mỹ, cũng giống nhƣ cuộc tuần tra  Desoto cũa các tàu khu trục thuộc 

hải qu}n Mŷ . Hơn nƣ̂a, ngƣời Bắc Việt Nam đâ không l}̀m khi cho 

rằng hai dạng hoạt động cũa Mŷ đâ đƣợc phối hợp ỡ các mƣ́c độ 

kh{c nhau. Một mặt, nhƣ̂ng nhiệm vụ cũa Desoto trong một khu vƣ̣c 

đặc biệt đâ đƣợc xác định là nhằm đánh d}́u các điểm bố trí rađa bờ 

biển cũa đối phƣơng và ngăn chặn thông tin , mặt khác kế hoạch 34A 

sẽ căn cứ v|o đó để tăng cƣờng bắn ph{ l|m tê liệt hệ thống phòng 

thủ bờ biển của Bắc Việt Nam. 

Dƣờng nhƣ Washington đâ biết về việc này , dƣ̣a trên nhƣ̂ng 

mô tả chi tiết cũa các hoạt động đâ đƣợc lên kế hoạch tƣ̀ trƣớc , c{c 

quan chƣ́c cao c}́p đâ đọc và đâ im lặng trƣớc các kế hoạch đó . Tôi 

sớm biết đƣợc điều nà y vì vào cuối tháng đó tôi làm nhiệm vụ 

của  ngƣời đƣa tin tại Washington , chuyển các kế hoạch tối m}̣t n|y 

tới các quan chƣ́c cao c}́p để l}́y chƣ̂ ký . Họ gồm : Thƣ́ trƣỡng Bộ 

Quốc phòng Cyrus Vance , Thƣ́ trƣỡng Bộ Ngoại giao L . 

Thompson và Cố v}́n an ninh quốc gia McGeorge Bundy ỡ Nhà 

Trắng. Họ đều nằm trong số c{c th|nh viên của Ủy ban 303, đâ 

gi{m s{t v| t{n th|nh tất cả c{c hoạt động bí mật của Tổng thống . 

Trong khi họ đọc các tài liệu , tôi ngồi trong văn phòng cũa họ cùng 

với một viên đại tá làm việc ỡ bộ ph}̣n tỗ chƣ́c các hoạt động bí m}̣t 
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thuộc Hội đồng các tham mƣu trƣỡng liên qu}n Mŷ (JCS), ngƣời đ}̀u 

tiên đâ đƣa tôi các hồ sơ này. 

Sƣ̣ trái ngƣợc giƣ̂a nhƣ̂ng điều mà c{c Thƣợng nghị sĩ đƣợc 

nghe tƣ̀ các thƣ ký trong buỗi họp chung bí m}̣t cũa Ũy ban đối 

ngoại v| Ủy ban qu}n lực thƣợng viện , với nhƣ̂ng tài liệu mà tôi 

đâ đọc , v| những điều tôi mới biết trong tuần đầu tiên khi l|m 

nh}n viên văn phòng ỡ L}̀u Năm Góc , đang r}́t thú vị và h}́p dẫn . 

Ngƣời ta đang thúc ép Thƣợng nghị sî Frank Church phải thƣ̀a 

nh}̣n: “Chính phũ cũa chúng ta đâ cung c}́p các tàu thuyền này 

cho Nam Việt Nam mà không hề biết chúng sê đƣợ c sƣ̃ dụng vào 

c{c cuộc tấn công Bắc Việt Nam” . Ngoại trƣởng Rusk thì nói : 

“Theo nghîa rộng hơn thì là nhƣ thế , nhƣng căn cƣ́ vào b}́t kỳ chi 

tiết đặc biệt nào có liên quan thì chúng ta đâ không theo đuỗi vụ 

việc này ngay tƣ̀ W ashington” . Tr{i ngƣợc với sự phủ nhận n|y , 

tôi biết r}́t rô rằng chi tiết cụ thể cũa các hoạt động này đều đâ 

đƣợc các nhà chƣ́c trách cao nh}́t ỡ Washington , cả qu}n sƣ̣ và d}n 

sƣ̣, biết đến và tán thành ...”. 

Trong hồi ký cũ a mình , sau khi trình bày các hoạt động ngoại 

giao thông qua một nh}n v}̣t trung gian với ngƣời Canada tên Blair 

Seaborn, một thành viên cũa Ũy ban điều tra quốc tế (ICC), với Hà 

Nội ngày 18-6-1964, t{c giả Ellsberg cho biết thông điệp  m| Johnson 

gƣ̃i đi là : “Sƣ̣ kiên nhẫn cũa quan chƣ́c và công chúng Mŷ đối với sƣ̣ 

khiêu khích cũa Bắc Việt Nam đang d}̀n suy giảm” . V| “nếu cuộc 

xung đột (ở miền Nam Việt Nam ) vẫn tiếp tục gia tăng thì t}́t nhiên 

chính Bắc Việt Nam sẽ phải g{nh chịu hậu quả to lớn”. 

Vì thế , Ellsberg đâ cho biết : “Chũ tịch hội đồng tham mƣu 

trƣỡng liên qu}n đƣợc chĩ định trƣ̣c tiếp chu}̃n bị các kế hoạch 

chi tiết cho các đợt t}́n công Bắc Việt Nam . Cuối tháng 5, kế 

hoạch đƣợc ho|n th|nh với 94 mục tiêu . C{c mục tiêu trả đũa đƣợc 

lƣ̣a chọn r}́t nhanh chóng tƣ̀ danh sách 94 mục tiêu trên , v|o ng|y 
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5-8...”. 

Nhƣ thế, ta có thể đi tới kết lu}̣n rằng phía Mŷ đâ chu}̃n bị cho 

việc mỡ rộng chiến tranh ra miền Bắc tƣ̀ trƣớc “sƣ̣ kiện 4-8” hàng 

th{ng trời , th}̣m chí còn xác định ngày D -20 cho kế hoạch t}́n công , 

nên các sƣ̃ gia đâ có lý khi khẵng định nếu không có sƣ̣ kiện 4-8 thì 

Johnson vẫn tìm cách phát động tiến công miền Băć. 

* 

*     * 

Năm 1995, cƣ̣u Bộ trƣỡng Quốc phòng Mŷ McNamara sau hàng 

chục năm im lặng đã cho xuất bản cuốn hồi ký Nhìn lại quá khứ , tấn 

thảm kịch và nhƣ̂ng bài học về Việt Nam . Cũng trong năm đó , ông dẫn 

đ}̀u một đoàn các tƣớng lĩnh, học giả Mỹ sang Việt Nam hội thảo về 

cuộc chiến tranh Việt Nam . Một trong nhƣ̂ng c}u hõi lớn nh}́t ông 

McNamara muốn làm sáng tõ khi ông hõi Đại tƣớng Vô Nguyên Giáp 

l| v|o ng|y 4-8-1964, phía hải qu}n Việt Nam có bắn v|o t| u chiến 

Mỹ ở vịnh Bắc Bộ hay không. Nếu có bắn thì việc Quốc hội Mŷ thông 

qua nghị quyết về vịnh Bắc Bộ ngày 7-8-1964 cho phép Tỗng thống 

Johnson mỡ rộng cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc là đúng, l| có 

cơ sỡ. Còn nếu Việt Nam không bắn mà do phía Mŷ dƣ̣ng lên thì đó 

l| một thảm họa. V| thảm họa của nƣớc Mỹ khi leo thang chiến tranh 

giờ đ}y đâ đƣợc vén màn bí m}̣t... 

 

Nguồn: B{o Tuỗi Trẽ chũ nhật, số ra ngày 20-11-2005. 
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PHỤ LỤC 22 

TƢ LIỆU VỀ CHÍNH SÁCH KHŨNG BỐ CŨA 

MỸ - DIỆM TRONG CÁC NĂM 1955-1960 

... “theo thống kê, dù l| chƣa đầy đủ, theo xác định cụ thể g}̀n với 

thƣ̣c tế cũa giới chƣ́c trách , thì trong khoảng thời gian khủng bố đó - 

tƣ́c tƣ̀ năm 1955 đến năm  1960 - có ít nhất 24.000 ngƣời bị thƣơng , 

80.000 ngƣời bị hành quyết hoặc bị ám sát bằng cách khác , 275.000 

ngƣời bị giam c}̀m , th}̃m v}́n với nhục hình , v| khoảng 500.000 

ngƣời bị t}̣p trung trong nhƣ̂ng trại giam giƣ̂ . Đó là n hƣ̂ng con số 

đƣợc ƣớc lƣợng một cách th}̣n trọng”. 

It has been reckoned, and the figures althoung lacking any 

official confirmation are considered to be concretely reliable, that 

during this period of terror - that is from 1955 to 1960 - at least 24,000 

were wounded, 80,000 people were executed or otherwise murdered, 

275,000 had been detained, interrogated with or without physical 

torture, and about 500,000 were sent to concentration or detention 

camps. This is a conservative estimate. 

 

Nguồn: Avro Manhattan: Vietnam - Why did we go? (Việt 

Nam - Tại sao chúng ta đến đó ), Nxb. Chino, 

California, 1984, tr.89. 

Avro Manhattan là m ột nhà nghiên cƣ́u ngƣời Mŷ 

(1914-1990). 
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NHƢ̂NG BÍ MẬT VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM 

Nô̂i lo lắng cũa tô i về nhƣ̂ng điều sê đến với ngƣời d}n Bắc 

Việt là hoàn toàn xác thƣ̣c , bỡi vì một đoạn băng ghi lại nhƣ̂ng đối 

thoại ở Nh| Trắng mãi đến gần đ}y mới đƣợc tiết lộ . V|o ng|y 25 

th{ng 4 năm 1972, buỗi sáng mà tờ Bƣu điện Was hington l}̀n đ}̀u 

tiên cho đăng tài liệu NSSM -1 v| những ph}n tích về việc thả thủy 

lôi ỡ Hải Phòng năm 1969, có cuộc trao đổi trong Phòng Bầu Dục 

nhƣ sau: 

Tỗng thống Nixon : Chúng ta phải bỏ kiểu không kích 3 ng|y liên 

tiếp (ở khu vự c Hà Nội và Hải Phòng ). Chúng ta cần phải nghĩ đến 

một đợt ném bom dốc toàn lƣ̣c - kéo d|i cho đến khi chúng... - V| b}y 

giờ với việc đánh bom toàn lƣ̣c, tôi đang nghî đến nhƣ̂ng điều xa hơn 

thê.́ Tôi nghî đến đê đ}̣p , tôi nghî đến đƣờng sắt , v| tôi nghĩ đến tất 

nhiên, cả nhƣ̂ng bến cảng... 

Kissinger... Tôi đồng ý với ngài. 

Tỗng thống Nixon:... Chúng ta phải sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng lớn... 

Hai tiếng sau, v|o buổi trƣa, H.R.Haldeman và Ron Ziegler cùng 

dƣ̣ với Kissinger và Nixon: 

Tỗng thống: Chúng ta giết đƣợc bao nhiêu bên L|o? 

Ziegler: Có lẽ l| 10 ng|n - hoặc 15 ng|n? 

Kissinger: Nói chung ở bên L|o, ta hạ đƣợc khoảng 10, 15 ng|n... 

Tỗng thống : Thế đ}́y , quay lại chuyện đợt t}́n công vào  miền 

Bắc mà ta đang tính ... nh| m{y điện , b}́t kể cái gì còn lại - trạm 
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xăng d}̀u, bến cảng... v| tôi đang tính có lẽ ta sẽ nên đ{nh cả c{c đê 

đ}̣p. Điều đó sê làm chết nhiều ngƣời chƣ?́ 

Kissinger: Khoảng 200.000 ngƣời. 

Tỗng thống: Không, không, không... tôi thà dùng bom nguyên tƣ̃ 

còn hơn. Anh hiểu không hả Henry? 

Kissinger: Điều đó, tôi nghî, có lẽ l| qu{ nhiều. 

Tỗng thống: Bom nguyên tƣ,̃ điều đó làm anh khó nghî a?̀... Tôi chĩ 

muốn anh nghî rộng ra, Henry, vì Chúa. 

Một tu}̀n sau , ng|y 2 th{ng 5, sau khi nghe Kissinger và Haig 

trình b|y về lợi ích của việc kết hợp ném bom v| phong tỏa , Tỗng 

thống đâ đồng ý tiến hành cả hai . Nhƣ ông ta tuyên bố : “Phong tõa 

kết hợp ném bom tọa độ sê giúp chúng ta đạt đƣợc mục tiêu - khiến 

bọn Bắc Việt phải quỳ gối” . V}̣y là , dù cho “kể cả miền Nam sụp 

đỗ” thì , một khả năng theo dƣ̣ báo cũa Kissinger , miền Bắc dƣới áp 

lƣ̣c kép sê “phải trao lại tù nh}n , nƣớc Mŷ không  thể bị đánh bại . 

Chúng ta không thể thua ở Việt Nam ... Vì vậy chúng ta phải rút 

kiếm. Vì vậy - việc phong tõa sê tiếp tục . V| tôi phải nói l| ... tôi 

thích nó ... v| tôi muốn mọi ngƣời hiểu rõ điều n|y . Lý thuyết về 

chiến lƣợc đ{nh bom tọa độ l| đúng đắn v| tôi muốn nơi đó phải bị 

đánh bom nát vụn . Nếu chúng ta đâ rút kiếm ra , tƣ́c là chúng ta hây 

dội bom lên lû khốn khiếp đó khắp mọi nơi . Hãy cất c{nh bay , hãy 

cất cánh bay”. 

V|o ng|y 4 th{ng 5, sau khi bàn lu}̣n về quyết định cũa mình với 

Kissinger, Al Haig , v| John Connally , Nixon đâ suy nghî về triển 

vọng cuộc chiến với Việt Nam. Nghe trong băng cũa Phòng B}̀u Dục , 

ông ta đ}̣p xuống bàn nhƣ đang chĩ vào một t}́m bản  đồ tƣỡng 

tƣợng, hoặc có lê một t}́m bản đồ th}̣t ỡ đó: 

Việt Nam : Lũ khốn đó đang ở trong chỗ n|y , ngay chô̂ này 

(đ}̣p). Đ}y là nƣớc Mŷ (đ}̣p). Đ}y là T}y (đ}̣p) ]u, c{i vùng nhỏ 

xíu kiêu căng , đâ g}y quá nhiều thiệt hại ... Đ}y l| Liên Xô (đ}̣p), 

v| đ}y l| (đ}̣p) Trung Đông ... Đ}y là (đ}̣p) lũ ch}u Phi ngu dốt ... 
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v| đ}y l| lũ Mỹ Latinh không đến nỗi ngu lắm . Đ}y là chúng ta . 

Chúng nó muốn g}y sự với nƣớc Mỹ . B}y giờ, mẹ kiếp chúng ta phải 

làm việc thôi. Chúng ta sẽ nghiền n{t chúng . Đ}y chẵng phải là gi}̣n 

dƣ̂ hay gì cả . Nhƣ̂ng lời chê bai rằng tôi “nóng nảy” đều nhảm nhí . 

Đáng ra tôi phải làm việc này tƣ̀ l}u rồi , tôi đâ không nghe theo bản 

năng mình. 

... Tôi sê cho th}́y là nƣớc Mỹ không thua. Tôi nói thẵng nhƣ thế , 

v| chính x{c l| nhƣ thế . Miền Nam Việt Nam có thể thua . Nhƣng 

nƣớc Mŷ không thể thua. Điều này có nghîa là tôi đâ có quyết định . 

B}́t kể điều gì xảy ra với miền Nam Việt Nam , chúng ta sẽ nghiền nát 

miền Bắc. 

... Chỉ một lần, chúng ta sẽ phải dùng hết sức mạnh của đất nƣớc 

n|y đối với c{i nƣớc nhỏ bé khốn khiếp kia: để chiến thắng trong cuộc 

chiến. Chúng ta không thể dùng từ “chiến thắng hay sao” ? Nhƣng 

nhƣ̂ng ngƣời khác thì đƣợc a?̀ 

Trong một cuộc trao đỗi sau đó , Nixon có nói với Kissinger : “Có 

một điểm duy nh}́t mà tôi và anh còn b}́t đồng ... l| liên quan đến 

việc đánh bom . Anh quá quan t}m đến lû d}n thƣờng , còn tôi cóc 

c}̀n, tôi không quan t}m”. 

Kissinger trả lời : “Tôi quan t}m đến d}n thƣờng vì tôi không 

muốn cả thế giới đoàn kết chống lại ông nhƣ chống lại một tên đồ tể”. 

 

Nguồn: Daniel Ellsberg: Secrets: A memoir of Vietnam and the 

Pantagon papers, tr.417-419 (bản dịch cũa Nxb . Công an 

nh}n d}n, H| Nội, 2006, tr. 651-654). 
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PHỤ LỤC 24 

CUỘC CHIẾN TRANH CŨA NIXON 

Ở TRONG NƢỚC 1969-1973 

... Chúng ta phải đƣơng đ}̀u với nhƣ̂ng cu ộc 

phản đối và bi ểu tình cũa công chúng và với 

nhƣ̂ng yêu sách thúc giục tr ong báo chí và trong 

Quốc h ội đòi nhƣợng b ộ đơn phƣơng tại các 

cuộc thƣơng lƣợng . Họ cùng có m ột chũ đề 

chung: trỡ ngại cho hòa bình không ph ải là Hà 

Nội mà là sƣ̣ cống hiến chƣa đũ cho hòa bình cũa 

chính chính phủ của họ... 

 C{c thế hệ tƣơng lai có th ể khó hình dung 

đƣợc cơn biến đ ộng trong nƣớc mà chiến tranh 

Việt Nam g}y ra... 

 Chính cơ cấu của Chính phủ đã bị tan rã . 

Ng|nh h|nh ph{p bị cho{ng v{ng . Cuối cùng 

con em cũa họ và con em bạn bè  của họ đã tham 

gia các cuộc biểu tình... 

 Sƣ̣ kiệt sƣ́c là d}́u }́n cũa t}́t c ả chúng ta . 

Tôi phải đi tƣ̀ nhà tôi , v}y quanh là đám ngƣời 

phản đối, đến tầng dƣới của Nh| Trắng đ ể đƣợc 

ngủ đôi chút . 

HENRY KISSINGER 
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Ng|y 18 v| 20 th{ng Giêng năm 1969, 7.000 nh| hoạt động tập 

hợp tại Washington để phản đối sƣ̣ nh}̣m chƣ́c cũa Nixon . Dƣới sƣ̣ 

dẫn đ}̀u cũa Ũy ban động viên toàn quốc đòi ch}́m dƣ́t chiến tranh ỡ 

Việt Nam , nhƣ̂ng ngƣời biểu tình tỗ chƣ́c một cuộc phản đối cũa 

qu}̀n chúng chống lại “bốn năm chiến tranh , đàn áp chính trị , nghèo 

khỗ và chũng tộc nƣ̂a”. Trong ba ngày, c{c nh| hoạt động tổ chức c{c 

cuộc t}̣p hợp, nghe các diê̂n văn và phát thanh nhƣ̂ng ngờ vƣ̣c cũa họ 

đối với Richard Nixon. 

Họ lập luận rằng Tổng thống mới đã không từ bỏ chính s{ch 

chiến tranh cũa Tỗng thống trƣớc. Hơn nƣ̂a, ông ta tƣ̀ chối thảo lu}̣n , 

đƣ̀ng nói gì đến tiết lộ kế hoạch hòa bình bí m}̣t cũa ông ta . Nhƣ 

Kissinger đâ thƣ̀ a nh}̣n , sƣ̣ phản đối xu}́t phát tƣ̀ lòng tin s}u sắc 

rằng “trỡ ngại cho hòa bình không phải là Hà Nội mà là sƣ̣ cống hiến 

chƣa đũ cho hòa bình cũa chính chính phũ cũa họ” . Trên kh}̃u hiệu 

v| biểu ngữ , nhƣ̂ng ngƣời biểu tình i n lời cảnh cáo cũa họ : “Nixon 

không khác gì một tội phạm chiến tranh”. 

Ng|y 20 th{ng 1, khi Nixon đọc diê̂n văn nh}̣m chƣ́c , nhƣ̂ng 

nhóm ngƣời phản đối đứng dọc theo con đƣờng diễu h|nh từ Quốc 

hội đến Nhà Trắng . Khi xe Tỗng thống  đi qua , họ hô những khẩu 

hiệu chống chiến tranh và ph}́t nhƣ̂ng lá cờ tƣ̣ làm l}́y . Trƣ̀ việc một 

quả bom khói ném xuống đƣờng , nhƣ̂ng ngƣời biểu tình đều giƣ̂ tr}̣t 

tƣ̣ và không bạo động. Tuy nhiên, Nixon phản ƣ́ng với một trạng thaí 

tinh th}̀n r}́t cá biệt . Đêm trƣớc cũa lê̂ nh}̣m chƣ́c , ông ta ra lệnh cho 

nhƣ̂ng nh}n viên m}̣t cũa Cục điều tra liên bang và cũa Bộ Tƣ pháp 

th}m nh}̣p vào đám đông và phá hoại t}́t cả các hoạt động chống 

chiến tranh . Đồng thời , ông ta tán thành các kế hoạch dùng hàng 

trăm cảnh sát cũa đơn vị chống rối loạn d}n sƣ̣ , dọc trên đƣờng diễu 

h|nh. Với nhƣ̂ng g}̣y chống nỗi d}̣y dài 30 inch (75cm - N.D.) vung 

v}̃y trong tay , c{c nhóm cảnh s{t bao v}y những ngƣời p hản đối . 

Trong trƣờng hợp kh}̃n c}́p , chính quyền sẵn s|ng dùng ngay h|ng 

trăm cảnh vệ quốc gia , đang chờ să̂n trong các hành lang với đ}̀y đũ 

súng v| lƣỡi lê. 
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Khi cuộc diê̂u hành nh}̣m chƣ́c kết thúc, nhƣ̂ng tin đồn không có 

cơ sỡ bắt đ}̀u lan truyền rằng nhƣ̂ng ngƣời c}́p tiến tiến đến Nhà 

Trắng, g}y ra nhƣ̂ng tình tiết về sƣ̣ tàn bạo cũa cánh sát trong đó 

nhƣ̂ng ngƣời đi đƣờng bị cảnh sát bắt và tống vào nhà tù . Trong 

vòng một v|i giờ , nhƣ̂ng cuộc ti ến công của c{nh s{t giảm đi , khi 

ph}̀n đông nhƣ̂ng ngƣời biểu tình lên xe buýt và rời thành phố , 

nhƣng máy bay lên thẵng vẫn tu}̀n tra đƣờng phố tƣ̀ trên cao cho đến 

tối mịt trong ngày làm nhiệm vụ đ}̀u tiên cũa Nixon. 

Sƣ̣ b}́t đồng  tiếp tục . Nhiều tu}̀n sau lê̂ nh}̣m chƣ́c , nhiều thành 

viên cũa tỗ chƣ́c Tăng lƣ̂ và d}n thƣờng quan t}m đến v}́n đề Việt 

Nam (CLCAV) đòi Kissinger thƣơng lƣợng một giải pháp công bằng 

cho cuộc chiến tranh . Họ nhắc Kissinger rằng h|ng  nghìn những 

ngƣời Mŷ theo tôn giáo , kể cả 900 ngƣời biểu tình đang đợi ỡ ngoài , 

chống lại cuộc chiến tranh , coi là không đạo đƣ́c và không công 

bằng. 

Th{ng 5 năm 1969, bảy nhà lânh đạo sinh viên gặp Kissinger đòi 

nhƣ̂ng thay đỗi l}̣ p tƣ́c trong chiến lƣợc về Việt Nam . Nhóm đó hỏi 

liệu chính sách cũa Nixon có thƣ̣c sƣ̣ khác với chính sách cũa Johnson 

không? Kissinger nói: “B}y giờ chúng tôi không nói đến thắng cuộc 

chiến tranh. Chúng tôi nói đến việc gi|n h cho đƣợc hòa bình” . Sẽ l| 

“một lâng phí thì giờ để l}̣p lu}̣n chống lại tính đạo đƣ́c cũa sƣ̣ dính 

líu v|o Việt Nam [của chúng ta ]. Tỗng thống đâ quả quyết rằng “sê 

m}́t đạo đƣ́c nếu rút vội vâ . Chúng ta cũng không thể thừ a nh}̣n với 

mọi ngƣời rằng sự dính líu của chúng ta l| một sai lầm” . C{c sinh 

viên ra đi với nh}̣n xét cuối cùng cũa Kissinger còn vang trong tai : 

“Hây cho chúng tôi một năm ... Nếu các bạn trỡ lại trong một năm 

nƣ̂a và nếu chẵng có gì xảy ra... thì lúc đó tôi không thể đƣa ra lý lẽ gì 

cho một sƣ̣ kiên nhẫn thêm nƣ̂a”. 

Một tu}̀n trƣớc lê̂ nh}̣m chƣ́c [của Nixon ], Chalmers Roberts , 

một phóng viên ngoại giao nói : “Theo phõng đoán thì đ}́t nƣớc 
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v| Quốc hội sẽ cho Tỗng thống mới sáu tháng để tìm con đƣờng tách 

khỏi chiến tranh Việt Nam với danh dự . Nhƣng r}́t có thể là sáu 

th{ng, hay b}́t kỳ sƣ̣ kéo dài có giới hạn nào mà công chúng có thể 

cho, cũng sẽ không đủ” . V| vì thế cho nên k hi sáu tháng đ}̀u cũa 

nhiệm kỳ Nixon kết thúc , đâ xảy ra một sƣ̣ tăng nhanh số lƣợng các 

cuộc phản đối và biểu tình. 

Tại nhiều trƣờng đại học , h|ng chục sinh viên phản đối qu}n 

dịch hoặc tẩy chay c{c lễ trao bằng tốt nghiệp , trong khi nhƣ̂ng sinh 

viên khác thì quay lƣng lại với nhƣ̂ng diê̂n giả cũa chính phũ hoặc 

bỏ ra tại cuộc thảo luận chính trị . Tại Philadelphia , nhƣ̂ng ngƣời 

biểu tình tỗ chƣ́c một cuộc t}̣p hợp h}́p dẫn trong đó tên cũa 34.000 

lính Mỹ bị giết ở Việt Nam đã đƣợc đọc to lên . Nhƣ̂ng phụ nƣ̂ 

chống chiến tranh đâ tiến công một cơ quan tuyển qu}n cũa New 

York để đốt hồ sơ qu}n dịch và bày tõ công khai sƣ̣ b}́t bình cũa họ . 

Một nhóm ngƣời phản đối tiến công pháo đài Lewis ngày 15 th{ng 7 

trong khi nhƣ̂ng ngƣời khác tỗ chƣ́c nhƣ̂ng cuộc biểu tình hàng 

tu}̀n bên ngoài L}̀u Năm Góc và Nhà Trắng . Ng|y 28 th{ng 8, c{c 

đại diện cũa tỗ chƣ́c các Giám đốc kinh doanh vì hòa bình ỡ Việt 

Nam cảnh cáo Nixon và Kissinger rằng sƣ̣ kiên nhẫn cũa đ}́t nƣớc 

chẵng còn đƣợc bao nhiêu nƣ̂a . V|o th{ng 9, 3.225 nh| t}m lý tuyên 

bố rằng Việt Nam là “sƣ̣ điên rồ cũa thời đại chúng ta” . Một tháng 

sau, nh}̣n định này cũa họ đâ đƣợc 80 gi{m đốc các trƣờng đại học 

phụ họa , đƣ́ng đ}̀u là Kingman Brewster cũa Trƣờng đại học Yale ; 

Brewster đòi rút lui không điều kiện khõi Việt Nam . Nhƣ̂ng ngƣời 

phản đối đồng ý với nhau rằng Việt Nam đâ trỡ thành , theo lời cũa 

Whitney Young, “một sƣ̣ kiệt quệ về đạo đƣ́c và tinh th}̀n” giáng 

v|o nh}n d}n Mỹ . 

C{c nh| lãnh đạo chống chiến tranh công bố kế hoạch cho một 

cuộc ngƣ̀ng hoạt động về Việt Nam ngày 15 th{ng 10, dƣ̣ định là 

cuộc biểu tình chống chiến tra nh lớn nh}́t . Phản ƣ́ng ban đ}̀u cũa 

b{o chí v| c{c nh| chỉ trích chính s{ch của Nixon ở Quốc hội l| 
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hết  sƣ́c thu}̣n lợi, nhƣng Nixon ngay tƣ́c khắc tiến công vào ý kiến về 

một cuộc ngƣ̀ng hoạt động: 

B}y giờ , tôi hiểu là đâ có v | sẽ tiếp tục có sự 

chống đối cuộc chiến tranh ỡ Việt Nam tại các trƣờng 

đại học và trên c ả đ}́t nƣớc. Đối với loại hoạt đ ộng 

nhƣ v}̣y, chúng tôi đã chờ sẵn . Tuy nhiên không có 

ho|n cảnh nào, tôi sê bị ảnh hƣỡng tí gì vì nó. 

Lời tuyên bố đó đâ làm cho các nhà hoạt động chống chiến tranh 

trên khắp đ}́t nƣớc nỗi gi}̣n và tăng cƣờng cuộc tiến công dƣ̂ dội 

của b{o chí trong mùa thu năm 1969. C{c tờ b{o v| tập san liên tục 

t}̣p trung vào hàng loạt nhƣ̂ng diê̂n văn chống chiến tranh , nhƣ̂ng 

hội thảo , nhƣ̂ng t}̣p hợp qu}̀n chúng trƣớc ngày ngƣ̀ng hoạt động . 

Thời báo gọi tu}̀n đ}̀u cũa tháng 10 l| “tuần xấu nhất của Nixon” 

trong nhiệm kỳ . Thời báo viết xâ lu}̣n cho rằng “không c ần phải l|m 

gì nhiều lắm để thấy rõ l| những mảnh trời đang đổ xuống chính 

quyền Nixon” . David Broder viết trong tờ Bƣu điện Washington rằng: 

 Rõ r|ng l| với mỗi ng|y trôi qua những con 

ngƣời và phong trào đâ tƣ̀ng đ}̣p tan uy quyền cũa 

Lyndon Johnson năm 1968 lại đang xuất hiện đ ể 

đ}̣p tan Richard Nixon năm 1969. Sƣ̣ giống nhau r}́t 

lớn nên nh}́t định họ sê lại thành công. 

Đồng thời , nhƣ̂ng ngƣời tỗ chƣ́c cuộc ngƣ̀ng hoạt động r}́t rộn 

r|ng sung sƣớng trƣớc s ự ủng hộ nhiệt tình của những nghị sĩ chủ 

chốt. Đầu th{ng 9, Thƣợng nghị sî Edmund Muskie tiến công chính 

s{ch chiến tranh của Tổng thống , ph|n n|n rằng Nixon rất nhập 

nhằng trong nhƣ̂ng cố gắng giành hòa bình ỡ Việt Nam . Hai tu}̀n 

sau, Edward Kennedy tố cáo Nixon và Thiệu phá hoại mọi cơ hội 

cho một cuộc ngƣ̀ng bắn ỡ Việt Nam . Ng|y 25 th{ng 9, Nghị sĩ 

Allard Lowenstein đề nghị động viên một liên minh “gạt bõ Nixon” , 

trong khi Thƣợng nghị sî Charles Go odell công bố kế hoạch  đƣa ra 

một nghị quyết đòi Mŷ rút lui khõi Việt Nam vào cuối năm 1970. 
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Giƣ̂a cuối tháng 9 v| giữa th{ng 10 năm 1969, 10 quyết định chống 

chiến tranh thêm nƣ̂a đƣợc đƣa ra Quốc hội , kể cả một quyết định 

của Mark Hatfield và Frank Church buộc Nixon phải tiết lộ lịch rút 

qu}n khõi Việt Nam cũa ông ta . Chẵng có quyết định nào đƣợc 

thông qua vì nhƣ̂ng ngƣời ũng hộ Nixon khép chặt hàng ngû và 

bóp chết mọi bổ sung , nhƣng việc đƣa ra công kha i nhƣ̂ng cơn bùng 

nỗ đó cũa Quốc hội đâ cũng cố tác động tiềm tàng cũa cuộc ngƣ̀ng 

hoạt động. 

Một ngày trƣớc nhƣ̂ng cuộc biểu tình toàn quốc , Hạ viện tổ chức 

một cuộc thảo lu}̣n sôi nỗi về đề tài Việt Nam . Hạ nghị sĩ Andrew 

Jacobs cũa bang Indiana bày tõ sƣ̣ ũng hộ cũa mình đối với các mục 

tiêu cũa cuộc ngƣ̀ng hoạt động tƣ́c là việc rút ngay và đơn phƣơng 

c{c lực lƣợng Mỹ ra khỏi Việt Nam. Theo lời cũa Jacobs thì: 

Thƣ̣c tế là cu ộc chiến tranh cũa ch úng ta ở Việt 

Nam đâ không n}ng cao nền an ninh quốc gia cũa 

chúng ta nhƣng [tr{i lại ] đâ làm yếu các nền t ảng 

quốc gia cũa chúng ta . Vì cu ộc chiến tranh Việt 

Nam đâ bắt đ}̀u đúng bốn năm trƣớc đ}y , xã h ội 

chúng ta đã phải chịu nhƣ̂ng căng thẵng làm cho nó 

thƣ̣c tế bị chia ra tƣ̀ng m ảnh... Hãy nhìn xem điều 

đâ xảy ra cho chúng ta . Trƣớc tiên, chiến dịch ch}́m 

dƣ́t nghèo khỗ đâ ngƣ̀ng lại trên thƣ̣c tê.́ 

Thƣ́ hai, chế độ qu}n dịch không công bằng và 

không d}n chũ đâ trỡ nên một gánh nặng hoàn toàn 

vô lý đối với t}́t cả chúng ta. 

Thƣ́ ba, lạm ph{t t|n ph{ nền kinh tế chúng ta , 

không trƣ̀ ngƣời Mŷ nào... 

Thƣ́ tƣ , hệ thống giáo dục cũa chúng ta ... đâ 

d}̀n d}̀n rớt lại đằng sau... 

Thƣ́ năm, không khí và nƣớc cũa chúng ta bị ô 

nhiê̂m hơn. 

Thƣ́ sáu, c{c đô thị chúng ta đang trong khủng 
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hoảng... v| 

Thƣ́ bảy, sƣ̣ b}̣n t}m cũa chúng ta với Việt Nam 

đâ đƣa đến việc lơ là nghiêm trọng các quan hệ cũa 

chúng ta [với c{c nƣớc kh{c]. 

Jacobs kết lu}̣n : “Nếu đ}́t nƣớc này rồi đ}y có phải đi vào chiến 

tranh thì đó phải là vì chúng ta bắt buộc phải làm nhƣ v}̣y , chƣ́ 

không phải vì chúng ta có cơ hội làm nhƣ v}̣y”. 

Tỗng thống Nixon kêu gọi ngƣời Mŷ không đƣợc khu}́t phục 

trƣớc sƣ́c ép cũa ngƣời c}́p tiến . Nh| Trắng công bố l| Nixon sẽ đọc 

một phát biểu quan trọng về Việt Nam ngày 3 th{ng 11 để vạch các 

kế hoạch giành hòa bình . Trong khi chờ đợi , Nixon tìm thêm nhƣ̂ng 

ngƣời Cộng hòa quan trọng để tố cáo các cuộc biểu tình sắp đến . 

Hugh Scott và Gerald Ford chĩ trích gay gắt phong trào chống chiến 

tranh và nhƣ̂ng ngƣời ũng hộ nó trong Quốc hội , trong khi các 

Thƣợng nghị sî Tower và Goldwater đề nghị h|nh động qu}n sự tăng 

lên ỡ Việt Nam , coi đó là c}u trả lời cho mọi phản đối . Một quyết 

định đâ đƣợc thảo ra khen ngợi Nixon về việc rút qu}n và tƣ̀ đó suy 

ra cách điều khiển chiến tranh cũa ông ta. 

V|o ng|y 15 th{ng 10 năm 1969, cuộc ngƣ̀ng hoạt động về Việt 

Nam đâ tƣ̀ng mong đợi tƣ̀ l}u , cuối cùng xảy ra . Trên một triệu 

ngƣời Mŷ lo lắng đâ xuống đƣờng và tham dƣ̣ các cuộc t}̣p họp 

chống chiến tranh náo động . Ở Washington , 250.000 ngƣời phản 

đối t}̣p hợ p tại đài kỹ niệm Washington và nghe Benjamin Spock 

thảo lu}̣n “nhƣ̂ng hạn chế trong nh}n cách [của Nixon ]” làm cho 

ông ta không ch}́m dƣ́t chiến tranh đƣợc . Ở New York , 100.000 

nh| hoạt động tập hợp ở công viên Bryant để nói lên sự phả n đối 

chiến tranh cũa họ , trong khi 20.000 n gƣời khác t}̣p hợp đúng vào 

chính buổi trƣa tại trung t}m quận t|i chính New York . Ở Boston 

100.000 ngƣời phản đối đỗ về Boston Common , h{t “hòa bình ngay  

b}y giờ, hòa bình ngay b}y giờ”. Họ hoan hô Edward Kennedy khi ông 

ta yêu c}̀u rút hoàn toàn các lƣ̣c lƣợng Mŷ vào cuối năm 1970. Theo 
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Kennedy, chính s{ch của Nixon l| đồng nghĩa với “chiến tranh v| 

chiến tranh và chiến tranh thêm nƣ̂a” . George McGovern còn đi một  

bƣớc xa hơn Kennedy . Khen ngợi sƣ̣ phản đối nhƣ là lòng yêu nƣớc 

cao nh}́t , McGovern yêu c}̀u rút ngay tƣ́c khắc lƣ̣c lƣợng Mŷ khõi 

Việt Nam. Nixon tỗ chƣ́c một cuộc họp báo vào ngày phản đối để giải 

thích tại sao cuộc ngừng hoạt độn g sê không ảnh hƣỡng đến chính 

s{ch Việt Nam của ông ta: 

Nếu một Tỗng thống, b}́t cƣ́ Tỗng thống nào, m| 

để cho cách cƣ xƣ̃ cũa mình bị nhƣ̂ng ngƣời biểu tình 

định đoạt, thì ông ta sẽ phản bội lòng tin cũa nhƣ̂ng 

ngƣời còn lại . B}́t kể thuộc v}́n đề nào , nếu để cho 

chính s{ch của chính phủ đƣợc quyết định trên 

đƣờng phố thì sê phá hoại quá trình d}n chũ . Nó sẽ 

đƣa quyền ra quyết định lại không phải cho đa số và 

cho nhƣ̂ng ngƣời có nhƣ̂ng lý lu}̣n m ạnh mẽ nhất , 

m| l| cho những ngƣời to tiếng nhất. 

Để trả lời phong trào phản đối đang diê̂n ra , Nixon đọc bài 

diê̂n văn trên truyền hình ngày 3 th{ng 11 năm 1969, m| chúng ta 

đâ bàn đến các chi tiết . Chúng ta nhắc lại l| sau kh i đọc diê̂n văn 

đó Nixon tin tƣỡng rằng ông ta đâ giành đƣợc sƣ̣ ũng hộ cũa nh}n 

d}n Mŷ đối với các chính sách Việt Nam cũa ông ta . Tuy nhiên, 

Nixon đâ kể lại trong hồi ký, l| gia đình ông ta đã tức giận nhƣ thế 

n|o khi nghe phản ứng của c{c nh| bình luận truyền hình . Ông ta 

quyết định “thách thƣ́c các tỗ chƣ́c tin tƣ́c cũa hệ thống vô tuyến 

truyền hình về sƣ̣ ph}n tích ngay tại chô̂ và về cách đƣa tin có 

định kiến và xuyên tạc cũa họ” . Ngƣời viết  diê̂n văn cho ông ta , 

Pat Buchanan, yêu c}̀u một cuộc tiến công trƣ̣c tiếp vào các nhà 

bình luận của hệ thống v| cả hai ngƣời đã viết b|i diễn văn m| 

Spiro Agnew đọc, trong đó “ông ta tiến công mânh liệt vào quyền 

lƣ̣c vô trách nh iệm trong tay nhƣ̂ng ngƣời tinh túy không đƣợc 

b}̀u cũa các nhà báo thuộc mạng lƣới”. 

H|ng nghìn thƣ v| điện đổ v|o Nh| Trắng để ủng hộ diễn văn 
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của Agnew . Tuy nhiên, Frank Stanton, Chủ tịch CBS , gọi đó l| một 

“}m mƣu cũa Phó Tỗ ng thống Mŷ nhằm hăm dọa báo chí đang phụ 

thuộc sƣ̣ tồn tại cũa mình vào gi}́y phép cũa chính phũ” . George 

McGovern nói: “Tôi cảm th}́y diê̂n văn đó có lê là tuyên bố cũa một 

quan chƣ́c chính phũ c}́p cao nhƣ v}̣y đâ g}y sợ hâi nh}́t chƣa tƣ̀ng 

th}́y trong suốt cuộc đời công cộng cũa tôi” . Để ũng hộ Tỗng thống 

Nixon, Gerald Ford nói báo chí phải đƣợc triệu t}̣p đến để cho biết là 

họ đã xuyên tạc tin tức : “Tôi không biết tại sao họ đƣợc có một v}̀ng 

h|o quang trên đ}̀u họ”. 

Diê̂n văn cũa Agnew đâ đƣợc sắp xếp c}̃n th}̣n để trùng hợp với 

cuộc ngƣ̀ng hoạt động thƣ́ hai dƣ̣ định vào ngày 15 th{ng 11. Nhƣ̂ng 

ngƣời phản đối t}̣p hợp đƣợc một sƣ̣ biểu dƣơng đáng kể nhƣng 

chẵng giành đƣợc bao nhiêu trong việc thách thƣ́c chính quyền 

Nixon về Việt Nam . Tại San Francisco , một đám đông 125.000 ngƣời 

hô to “hòa bình” trong nhiều giờ . Ở Washington gần 250.000 ngƣời 

biểu tình t}̣p trung để thƣ̣c hiện cuộc “đi bộ chống chết chóc” kéo d|i 

40 giờ. Suốt trong ngày , họ đi h|ng một , mang theo nhƣ̂ng biểu ngƣ̂ 

có ghi tên hoặc của một lính Mỹ chết hoặc của một xã bị t|n ph{ ở 

Việt Nam. H|ng nghìn ngƣời hô những khẩu hiệu chống chiến tranh, 

trong khi đó thì T ổng thống Nixon ngồi tại Nh| Trắng xem đ{ bóng 

trên màn ảnh truyền hình. 

Nhiều cuộc t}̣p hợp khác ỡ Thũ đô bỗ sung cho cuộc biểu tình 

ban đ}̀u , nhƣng qu}̀n chúng quá khác nhau nên không đạt đƣợc 

nhƣ̂ng kết quả l}u dài . Theo tạp chí  Tin Mŷ và thế giới , c{c cuộc biểu 

tình ở Washington tập hợp đƣợc “Những ngƣời ôn hòa , tƣ̣ do , hòa 

bình, nhƣ̂ng sinh viên, gi{o viên, nh| tu h|nh, nhƣ̂ng ngƣời c}́p tiến 

v| những ngƣời cộng sản ... chỉ vì sự thống nhất của họ trong việc 

chống chiến tranh mà thôi” . Khi cuộc ngƣ̀ng hoạt động thƣ́ hai về 

Việt Nam ch}́m dƣ́t trong tháng 11, thì mỗi nhóm bất đồng lại trở về 

với lợi ích riêng cũa mình. 
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V|o cuối năm 1969, có vẻ nhƣ Nixon đã đ{nh bại những ngƣời 

đối l}̣p chống chiến tranh cũa mình . Phong trào ph ản đối đâ tăng 

lên về số lƣợng trong mùa thu ; nhƣng Tỗng thống đâ có th ể vô 

hiệu hóa tác đ ộng cũa phong trào bằng tuyên truyền khôn khéo và 

phản công quyết liệt . Trƣớc cuố i năm , Nixon giành đƣợc sƣ̣ ũng 

hộ tăng thêm tƣ̀ các nghị sî cánh hƣ̂u khi nhƣ̂ng nghị sî này công 

bố m ột tài liệu nghiên cƣ́u cho rằng phong trào hòa bình bị c ộng 

sản khống chế . 

Đƣợc khuyến khích nhờ sự im lặng tiếp tục của đ a số , Nixon và 

Kissinger bắt đ}̀u thƣ̣c hiện kế hoạch leo thang chiến tranh cũa họ . 

Th{ng 12, Tỗng thống xin Quốc h ội 20,7 tỷ đôla kinh phí thêm cho 

L}̀u Năm Góc và đƣợc Quốc hội thông qua theo thũ tục bình thƣờng. 

Thƣợng nghị sî John Stennis công bố m ột cách tƣ̣ hào : “Không có vû 

khí quan trọng n|o bị bỏ ra ngo|i đạo luật n|y”. 

Tr{i lại, cuộc ngƣ̀ng hoạt động về Việt Nam đâ g}y th}́t vọng s}u 

sắc cho hàng nghìn cá nh}n đang hy vọng thúc giục chính quyề n tìm 

kiếm hòa bình . Sƣ̣ th}́t vọng đó đâ đƣợc bày tõ m ột cách thê th ảm 

qua việc làm cũa Craig Badiali và Joan Fox , cả hai đều là thanh niên 

17 tuỗi, ở Blackwood, New Jersey. Sau cuộc ngƣ̀ng hoạt động về Việt 

Nam, hai thanh niên này  trỡ về nhà , lo }u s}u sắc về sƣ̣ đau khỗ ỡ 

Việt Nam. Sau khi viết thƣ lại cho cha mẹ và bạn bè . Craig và Joan tƣ̣ 

s{t, nh}n danh hòa bình. Một trong nhƣ̂ng thƣ viết rằng: 

Tại sao ? Bỡi vì chúng tôi th}́y rằng ngƣời ta 

đúng là kh ông làm và nói điều ngƣời ta c ảm th}́y , 

v| đúng l| anh không th ể n|o nói cho ai l|m nhƣ 

v}̣y. Dƣờng nhƣ ngƣời ta chĩ xúc động vì cái chết và 

có th ể ngƣời ta sê xúc đ ộng đũ đ ể quan t}m đến 

sinh mạng cũa ngƣời ta . V| nếu chỉ có  một ngƣời 

xúc động đũ để l|m một điều gì đó có tính ch}́t x}y 

dƣ̣ng và hòa bình cho cuộc sống cũa kẽ khác thì lúc 

đó có thể c{i chết của chúng tôi l| xứng đ{ng. 
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Tại sao ? Bỡi vì chúng tôi yêu đ ồng bào chúng 

tôi đến mƣ́c c ó thể hy sinh cuộc sống cũa chúng tôi 

để cho họ tìm th}́y đƣợc sƣ̣ vui say đƣợc sống. 

Sau đó, một nhà giáo Blackwood kết lu}̣n: 

[Bố mẹ mô̂i bên ] muốn gi}́u th ảm kịch này 

trong một buồng kín và quên nó đi. Đối với họ, Joan 

v| Craig đâ làm m ột việc x}́u xa và m}́t ph}̃m giá 

trong việc ph ản đối chiến tranh ... Nh}n d}n thành 

phố này không th ể hiểu đƣợc sƣ̣ việc là nhƣ̂ng trẽ 

con bình thƣờng lại chọn cái chết cho nhƣ̂ng v}́n đề 

nhƣ hoà bình và tình anh em . Khi họ không sao có 

thể giải thích đƣợc rằng nhƣ̂ng đƣ́a trẽ đó là ốm 

hoặc m}́t trí , hoặc l}̀m lạc , thì họ ra đi v| không 

nghĩ đến nữa. 

Một mục sƣ địa phƣơng gọi các cuộc tƣ̣ sát đó là “một hành động 

có hại” v| so s{nh mong muốn hòa bình của những ngƣời trẻ đó với 

nhƣ̂ng hành động cũa nhƣ̂ng ngƣời muốn “d}ng nƣớc này cho 

nhƣ̂ng ngƣời cộng sản”. 

V|o ng|y lễ Gi{ng sinh năm 1969, một số ngƣời “tị nạn” Mŷ tỗ 

chƣ́c “Bƣ̂a ăn Giáng sinh trong hòa bình” ỡ Mont real, Canada. Cùng 

với gia đình , họ h{t những b|i h{t chống chiến tranh v| treo thẻ ghi 

tên qu}n sƣ̣ cũa họ vào một c}y Noel đặc biệt . Thay mặt cho 100.000 

ngƣời lƣu vong chĩ ỡ Canada , nhóm Montreal cầu nguyện cho sự kết 

thúc nhanh chóng cuộc chiến tranh Nixon ỡ Việt Nam. 

Trong mùa đông và mùa xu}n năm 1970, nhƣ̂ng cuộc biểu 

tình lẻ tẻ ở Canada v| ở Mỹ đã đƣợc đăng với tít lớn trên b{o , 

nhƣng ph}̀n lớn phong trào hòa bình vẫn rời rạc và đƣ́ng nguyên  

tại chô̂. Ở Carbondale v| Illinois , c{c nh| lãnh đạo chống chiến 

tranh tỗ chƣ́c một loạt các cuộc biểu tình chống lại Trung t}m 

nghiên cƣ́u về Việt Nam cũa Trƣờng đại học Nam Illinois . Đƣợc  
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cơ quan Phát triển quốc tế cũa Mŷ c}́p quŷ , Trung t}m này đâ trỡ 

th|nh biểu tƣợng của chiến tranh Việt Nam. Không nhƣ̂ng Trung t}m 

n|y phục vụ nhƣ ph{t ngôn cho chính s{ch Nh| Trắng , nó còn nhắc 

nhỡ các sinh viên về việc Chính phũ đâ th}m nh}̣p vào các trƣờng đại 

học nhƣ thế nào? “Ỡ đó là một tiêu điểm x}́u xa và có tính ch}́t tiến 

công, một tiêu điểm g}y xúc phạm cho ta , một nơi để các cuộc đi bộ 

v| c{c cuộc biểu tình của chúng ta tiến đến”. 

Nhƣ̂ng cuộc phản đối khác xảy ra ỡ các trƣờng đại h ọc v| trên 

đƣờng phố , khi các nhà lânh đạo sinh viên tỗ chƣ́c một đợt mới biểu 

tình chống chiến tranh . Tuy không lớn bằng các cuộc t}̣p hợp trong 

mùa thu năm 1969, nhƣ̂ng cuộc đi bộ phản đối đâ xảy ra ỡ Los 

Angeles, Atlanta, Houston, Washington và Detroit . Ba cuộc biểu 

tình có bạo lực đã xảy ra v|o giữa th{ng 4 năm 1970. Tại 

Massachusetts, 76.000 ngƣời đỗ về Boston Common . Tại đ}y do ảnh 

hƣỡng cũa nhƣ̂ng ngƣời c}́p tiến , qu}̀n chúng nỗi d}̣y và một đêm 

bạo lực đã  xảy ra tiếp theo . Ở California , 4.000 nh| hoạt động thực 

hiện một cuộc tiến công qu}̀n chúng vào Cơ quan hu}́n luyện sî 

quan dƣ̣ bị Berkeley và tiếp tục hai ngày phẫn nộ g}y tàn phá . Ở 

Ohio, c{c sinh viên đòi hủy bỏ cơ quan huấn l uyện đó tại Trƣờng 

đại học bang Ohio đâ xung đột với cảnh sát trong sáu tiếng đồng 

hồ, trƣớc khi Thống đốc Rhodes cho gọi cảnh vệ quốc gia tới và ra 

lệnh giới nghiêm triệt để . 

Rồi ngày 30 th{ng 4 năm 1970, Nixon cho lƣ̣c lƣợng Mŷ v|o 

Campuchia. Công bố cũa ông ta kích động phong trào chống chiến 

tranh hoạt động mạnh hơn. Tạp chí Tuần tin tƣ́c viết: 

Công chúng Mŷ chán ng}́y chiến tranh đâ tƣ̣ 

an ũi mình trong nhiều tháng nay với tri ển vọng 

về m ột cuộc tách d}̀n d}̀n cũa Mŷ ra khõi chiến 

tranh và nhiều ngƣời Mŷ đâ nghe công bố cũa 

Tỗng thống với sƣ̣ sƣ̃ng sốt và m}́t tinh th}̀n . 

Trong vòng vài giờ sau lời phát bi ểu trên đài 
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truyền hình đó , c{c khu đại học từ khu California 

cho đế n Maryland bị rung chuy ển vì nhƣ̂ng cu ộc 

biểu tình và bạo đ ộng. Phong trào hòa bình có lúc 

sắp chết lại bƣ̀ng tĩnh trỡ d}̣y. 

Nhƣ̂ng cuộc biểu tình tiếp theo diê̂n văn cũa Nixon và nhƣ̂ng lời 

bình luận của ông ta , r}́t mạnh mê và l an rộng . Buỗi sáng sau khi 

tuyên bố trên truyền hình, Nixon đƣa ra một số nh}̣n xét về sinh viên 

m| phóng viên nghe trộm đƣợc nhƣ “bọn vô công rồi nghề ... ph{ 

tung các khu học xá” trong khi binh sî chúng ta ỡ Việt Nam “đƣ́ng 

thẵng và vƣ̂ng vàng”. Không nghi ngờ gì việc công bố chung quanh 

lời nh}̣n xét này đâ đỗ thêm d}̀u vào ngọn lƣ̃a b}́t bình và giúp 

khu}́y động lên tiếng la thét trên toàn quốc chống lại cuộc x}m chiếm 

Campuchia cũa Nixon. 

H|ng nghìn ngƣời  đỗ về Washington tham gia một tu}̀n t}̣p hợp 

v| đi bộ chống chiến tranh . C{c khu đại học ở Trƣờng đại học 

Maryland, ở bang Ohio v| ở Stanford đã nổ ra với bạo lực . Nhƣ̂ng 

sƣ̣ chống đối dẫn đến đụng độ với cảnh sát , g}y ra đánh nhau và 

bắt bớ . Hội sinh viên toàn quốc đòi bâi miê̂n Nixon . Mƣời một tờ 

b{o đại học miền Đông đòi một cuộc bãi kho{ to|n quốc . 1.200 

th|nh viên của Ủy ban Luật gia đòi h|nh động có hiệu lực hơn để 

ch}́m dƣ́t chiến tranh , đâ v}̣n động hành lang Quốc hội để cắt kinh 

phí cho chiến tranh Việt Nam . Tại Trƣờng đại học Princeton , h|ng 

nghìn sinh viên tập hợp tại một giảng đƣờng , sôi sục vì gi}̣n dƣ̂ . 

C{c nh| lãnh đạo sinh viên tìm c{ch l|m giảm sự giận dữ , trình b|y 

điều mà họ cho là cách có hiệu quả nh}́t để đƣa lại một giải pháp 

cho v}́n đề Việt Nam . Họ yêu cầu sinh viên tham gia ho|n to|n v|o 

qu{ trình chính trị v| bầu những nh| lãnh đạo sẵn s|ng hơn theo 

đuỗi con đƣờng cũ a hòa bình . C{c sinh viên chấp nhận c{i đƣợc gọi 

l| “học thuyết Princeton” . 

Tuy Nixon chịu gánh nặng chính cũa sƣ̣ phản đối , nhƣng 

Henry Kissinger cûng không thoát nỗi sƣ̣ miệt thị cũa nhƣ̂ng  
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ngƣời chống đối chiến tranh . Một nhó m các giáo sƣ Harward đi 

Washington đ}̀u tháng 5 v| đƣơng đầu với ngƣời đồng nghiệp cũ của 

mình. Theo ý kiến cũa họ , quyết định x}m chiếm Campuchia là 

“không thể hiểu đƣợc... tai hại..., g}y chết chóc... kinh tỡm hơn b}́t kỳ 

điều gì Johnson đã l|m” . Một giáo sƣ tuyên bố trắng ra rằng : “ai đó 

[đâ quên] nói với Tổng thống rằng Campuchia l| một quốc gia ; ông 

ta đâ hành động nhƣ ông ta đâ không biết điều đó . Một giáo sƣ khác 

tỗng kết sƣ̣ vô ích cũa cố gắng của họ: 

Đ}y là m ột trong nhƣ̂ng v}́n đề giống nhƣ khi 

bạn nhìn ra cửa sổ v| thấy m ột yêu quái . Bạn quay 

lại ngƣời đứng gần bên bạn cũng ở chính cửa sổ đó 

v| nói: “kìa xem, có một yêu quái đó !”. Anh ta nhìn 

ra cƣ̃a sỗ và kh ông th}́y yêu quái đ}u c ả. L|m sao 

bạn có thể giải thích cho anh ta rằng thƣ̣c sƣ̣ có m ột 

yêu quái? 

Tình hình căng thẳng đạt đỉnh cao sau ng|y 4 th{ng 5 năm 1970. 

V|o ng|y đó cảnh vệ quốc gia đƣợc gọi đến trƣờng đại học bang 

Kent sau bốn ngày nỗi d}̣y và biểu tình . Họ đã bắn v| giết chết bốn 

thanh niên phản đối chiến tranh , l|m bị thƣơng chín sinh viên kh{c . 

Một ũy ban chính phũ kết lu}̣n rằng các sƣ̣ kiện ỡ Kent là “không 

c}̀n thiết , không có lý do xá c đáng và không thể tha thƣ́ đƣợc” . 

Nhìn trở lại , Nixon viết ! “Vài ngày sau sƣ̣ kiện Kent là nhƣ̂ng ngày 

đen tối nh}́t cũa nhiệm kỳ tỗng thống cũa tôi . Tôi cảm th}́y hoàn 

to|n ch{n nản khi tôi đọc lời ngƣời cha của một trong nhữ ng đƣ́a 

con gái chết đó , nói với một nh| b{o : “Con tôi không phải là vô công 

rồi nghề”. 

Nhƣ̂ng vụ thảm sát ỡ Kent và sau đó sƣ̣ giết hại các sinh viên 

cũng g}y xúc động nhƣ vậy tại trƣờng cao đẳng bang Jackson , ở 

Mississippi, g}y ra một sƣ̣ phản đối toàn quốc trong tu}̀n thƣ́ hai 

của th{ng 5 năm 1970. Bốn trăm khu đại học bâi khóa và đƣợc 500 

khu khác làm theo , ít nhất l| về tinh thần . Ủy ban động viên mới 



Phụ lục 

 

 

1349 

 

1349 

 

dƣ̣ định tỗ chƣ́c nhƣ̂ng buỗi t}̣p hợp lớn chống ch iến tranh trên khắp 

đ}́t nƣớc và Ũy ban động viên cũa sinh viên đòi “sƣ̣ phản đối ào ạt 

ngay tƣ́c khắc ... nhƣ̂ng t}̣p hợp , hội thảo , xêmina và nhƣ̂ng hành 

động khác ... để bày tõ sƣ̣ chống đối cũa nh}n d}n Mŷ đối với các 

chính s{ch chiến tranh cũa Nixon”. Trong vòng vài ngày, h|ng nghìn 

nhƣ̂ng ngƣời biểu tình gi}̣n dƣ̂ đỗ về Thũ đô một l}̀n nƣ̂a . Kissinger 

đâ mô tả quang cảnh đó một cách sinh động: 

Washington mang tính ch}́t m ột thành phố bị 

bao v}y . Đĩnh cao cũ a phong trào ph ản đối công 

khai cũa qu}̀n chúng đâ đạt đƣợc vào kho ảng ngày 

9 th{ng 5 khi một đám đông kho ảng tƣ̀ 75.000 đến 

100.000 ngƣời biểu tình vào một chiều thƣ́ bảy nóng 

bƣ́c tại Ellipse , công viên ỡ phía nam Nhà Trắng ... 

Một dãy 60 xe buýt đâ đƣợc sƣ̃ dụng đ ể bảo vệ khu 

nh| của Tổng thống. Sau ngày 9 th{ng 5 h|ng nghìn 

sinh viên nƣ̂a , thƣờng là do khoa cũa họ lânh đạo 

[đến Washington+ để tố cáo “sƣ̣ leo thang” và “sƣ̣ 

điên rồ” cũa Chính phũ họ. 

Dù p hản đối tăng lên ỡ đƣờng phố , Quốc hội vẫn còn do dƣ̣ 

trong việc thách thƣ́c Tỗng thống . Nhƣ Thƣợng nghị sî Fulbright 

kết lu}̣n : “Sƣ̣ b}́t đồng tích cƣ̣c , có tổ chức [vẫn còn ] l| hạn chế duy 

nh}́t có thể tin c}̣y mà chúng ta có th ể dùng đối với một giới lânh 

đạo dƣờng nhƣ nghiêng về một đƣờng lối tai hại ỡ Đông Dƣơng” . 

Để gạt suy nghî cũa nh}n d}n khõi Việt Nam , Tỗng thống đâ cố 

dùng một loạt biện ph{p kh{c nhau . Ví dụ , Bộ Tƣ pháp xƣ̃ án 

Huey Newton thuộc Tỗ chƣ́c Báo đen ba l}̀n vì tội khũng bố , 

nhƣng hội th}̃m đâ bác bõ nhƣ̂ng lời lên án bịa đặt tƣ̀ng l}̀n một ; 

tại Chicago Chính phủ đƣa ra xử nhóm Bảy ngƣời Chicago trong 

bốn tháng liền cho đến lúc một ban hội th}̃m khác cuối c ùng gạt bỏ 

mọi lời tố c{o chống lại c{c bị c{o trong một vụ kh{c , Cục điều tra 

liên bang tố cáo cha Philip Berrigan và sáu  ngƣời khác về tội }m 
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mƣu bắt cóc Henry Kissinger , nhƣng hội th}̃m đâ thả cả thảy bảy bị 

c{o. 

Rõ r|ng Ni xon cûng }m mƣu chuyển tội tiếp tục chiến tranh ỡ 

Việt Nam cho nhƣ̂ng ngƣời chống đối trong nƣớc mà ông ta tố cáo 

l| đã khuyến khích kẻ địch bằng h|nh động của mình . Ông ta cûng 

hy vọng là bằng cách ra lệnh cho Tỗng chƣỡng lý  Mitchell đƣa ra 

công khai một đe dọa tƣỡng tƣợng cho nền an ninh nội bộ , ông ta 

có thể bảo đảm rằng đảng của ông ta tr{nh đƣợc vấn đề chiến 

tranh trong các cuộc b}̀u cƣ̃ giƣ̂a nhiệm kỳ vào năm 1970. Trong 

khi Bộ Tƣ pháp ép các tòa án  buộc tội nhƣ̂ng ngƣời c}́p tiến trong 

nƣớc, Nixon v}̣n động b}̀u cƣ̃ bằng cách tiến công gay gắt các nghị 

sĩ bồ c}u v| c{c nh| lãnh đạo chính trị kh{c đang đe doạ chính 

quyền. 

T}́t cả các chiến thu}̣t đánh lạc hƣớng đó không thể  l|m giảm sự 

chống đối gay gắt đối với các cuộc chiến tranh cũa Nixon . Đâ đến lúc 

một số nhà l}̣p pháp tại Quốc hội bắt đ}̀u tìm cách hạn chế các quyền 

lƣ̣c chiến tranh cũa Tỗng thống . Mặc dù phản đối trên đƣờng phố 

tăng lên, Quốc hội vẫn do dƣ̣ trong việc thách thƣ́c Tỗng thống. 

Tỗng thống dƣờng nhƣ thản nhiên và không nao núng . Trả lời 

một phóng viên, ông ta nh}̣n xét: 

Họ cố nói rằng họ muốn hòa bình . Họ cố nói 

rằng họ muốn ch}́m dƣ́t giết chó c. Họ cố nói rằng 

họ muốn chấm dứt qu}n dịch . Họ cố nói rằng 

chúng ta ph ải ra khõi Việt Nam . Tôi đồng ý với t}́t 

cả c{c điều m| họ cố đạt đƣợc . Tuy v}̣y , tôi tin 

rằng các quyết định mà tôi đâ đƣa ra , v| đặc biệt l| 

quyết định mới nh}́t và vô cùng khó khăn tiến 

v|o... [Campuchia] - tôi cho rằng quyết định đó sê 

phục vụ mục đích đó , bỡi vì bạn có th ể chắc chắn 

rằng mọi điều mà tôi chũ trƣơng là điều m| họ 

muốn [!]. 
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Ông ta khuyến khích Phó Tỗng thống Agnew , khi Agnew tuyên 

bố rằng ph}̀n đông các ngƣời phản đối chĩ là “để tham gia một cuộc 

vui đùa mùa xu}n điển hình” . Ông ta ngợi khen Peter Brennan và 

nhƣ̂ng công nh}n x}y dƣ̣ng cũa ông ta khi họ tiến công một cuộc đi 

bộ phản đối ỡ thành phố New York . Ông ta quảng cáo công khai sƣ̣ 

b}́t bình cũa giai c}́p trung gian lớp dƣới đối với sinh viên, đặc biệt là 

một lời tuyên bố nhƣ sau : “Nếu nhƣ̂ng sinh viên g}y rối không có ý 

thƣ́c nào tốt hơn là tƣ̣ cƣ xƣ̃ nh ƣ họ đâ làm thì đúng là họ r}́t xƣ́ng 

đáng với nhƣ̂ng h}̣u quả mà họ tƣ̣ chuốc l}́y cho mình , ngay dù cho 

nó đƣa lại hậu quả bất hạnh l| chết chóc” . Cuối cùng Tỗng thống vồ 

ngay l}́y mọi sƣ̣ kiện cũa bạo lƣ̣c , nhƣ vụ nỗ tại  Trung t}m nghiên 

cƣ́u toán học cũa qu}n đội Mŷ tại Trƣờng đại học Wisconsin , v| cho 

rằng nhƣ̂ng ngƣời phản đối ngày nay là nhƣ̂ng kẽ ném bom cũa ngày 

mai. Nhƣ̂ng chiến thu}̣t đó , cộng với việc giám sát b}́t hợp pháp , đâ 

l|m cho Nixon và Kissinger vƣợt qua mùa hè năm 1970. 

Sƣ̣ nỗi d}̣y trong nội bộ các qu}n chũng vû trang cũa Mŷ là một 

trong nhƣ̂ng mặt quan trọng nh}́t và ít biết nh}́t cũa phong trào 

chống chiến tranh . Khi cuộc chiến tranh tiếp tục ỡ Việt  Nam, số 

lƣợng ngày càng tăng nhƣ̂ng binh sî Mŷ không chịu ũng hộ các 

chính s{ch m| họ cho l| không đạo đức v| không công bằng . Một số 

lính Mỹ đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam không chịu đi đ{nh 

nƣ̂a. Ở trong nƣớc , tại nhiề u căn cƣ́ qu}n sƣ̣ , nhƣ̂ng lính Mŷ b}́t 

bình đã tổ chức những qu{n c| phê chống chiến tranh , v| ra những 

tờ báo bí m}̣t . 

Sƣ̣ phản đối cũa binh sî Mŷ đâ đƣợc một số cƣ̣u binh dày dạn 

đâ tƣ̀ng ỡ Việt Nam lânh đạo . Theo ý kiến của họ , c{c vấn đề hiện 

nay cûng giống nhiều nhƣ̂ng v}́n đề đâ đƣợc các tòa án tội ác 

chiến tranh Nuremberg giải quyết sau Chiến tranh thế giới thƣ́ hai : 

Tội ác chống lại nh}n loại , tr{ch nhiệm ho|n to|n của tất cả mọi 

ngƣời tham gia các lệnh đâ đƣợc đƣa ra hoặc các hành động đâ 

đƣợc tiến hành , quyền và trách nhiệm cũa cá nh}n nhƣ̂ng binh lính 
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không tu}n nhƣ̂ng lệnh mà họ cảm th}́y vi phạm thái độ cƣ xƣ̃ có 

đạo lý. 

Trƣớc năm 1970, phong trào phản đối cũa lính Mŷ còn thiếu sƣ̣ 

phối hợp, v| những trƣờng hợp nổi dậy còn rời rạc. Ví dụ th{ng 3 năm 

1969, nhƣ̂ng binh lính b}́t đồng tại pháo đài Jackson , South Carolina, 

đâ t}̣p hợp các chƣ̂ ký trong một cuộc điều tr}̀n và tỗ  chƣ́c cuộc thảo 

lu}̣n không chính thƣ́c về tính đạo đƣ́c cũa cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Sau khi ngƣời chĩ huy căn cƣ́ báo trƣớc về sƣ̣ trả đûa có thể xảy ra , 

qu}n cảnh đâ bắt và đƣa ra tòa án qu}n sƣ̣ 8 binh sî. Theo tạp chí Tuần 

tin tƣ́c, to| {n qu}n sự nói lên sự cố gắng của Lầu Năm Góc nhằm dập 

tắt “làn sóng chống chiến tranh đang lên và sƣ̣ b}́t đồng chống qu}n sƣ̣ 

trong các lƣ̣c lƣợng vû trang”. Th{ng 6 tại ph{o đ|i Dix, New Jersey, 38 

tù tại trại giam đâ nỗi d}̣y để tố cáo sƣ̣ xét xƣ̃ qu}n sƣ̣ khắc nghiệt đối 

với nhƣ̂ng ngƣời b}́t đồng. Nhƣ̂ng binh sî chống chiến tranh cùng với 

c{c nhóm phản đối trên khắp đất nƣớc, đặc biệt là Tỗ chƣ́c sinh viên vì 

một xâ hội d}n chũ, nhóm Quakers, Tỗ chƣ́c Báo đen, Tỗ chƣ́c nhƣ̂ng 

tăng lƣ̂ và ngƣời thƣờng chống chiến tranh Việt Nam và Ũy ban động 

viên sinh viên đỗ về Pháo đài Dix ngày 12 th{ng 10 để biểu tình chống 

lại tổ chức qu}n sự . Họ l|m cho b{o phải đăng tí t lớn bằng cách x}m 

chiếm các trại cũa Pháo đài Dix. 

Trong cuộc Ngƣ̀ng hoạt động vì Việt Nam th{ng 10 năm 1969, binh 

sĩ tại Ph{o đ|i Bragg , North Carolina diê̂u hành trong một cuộc biểu 

tình trong khi c{c binh sĩ tại Ph{o đ|i Sam H ouston, Texas, b}́t ch}́p 

một lệnh c}́m họp qu}̀n chúng để thảo lu}̣n chiến tranh , đâ họp tại 

trung t}m San Antonio . Một nhóm năng động mới , Binh sî vì hòa 

bình, đâ phản đối trong Ngày Việt Nam , diê̂u hành trong nhiều cuộc 

t}̣p hợp và xu}́t bản một tờ báo gọi là Gigline. 

Mùa xu}n năm 1970, số tỗ chƣ́c lính Mŷ chống chiến tranh đâ 

tăng lên và sƣ̣ b}́t đồng trong qu}n chũng vû trang đâ tăng lên 

một cách r}́t nhanh chóng . Khi Nixon x}m chiếm Campuchia ngày 

30 th{ng 4, c{c đại diện của binh sĩ gặp c{c nh| lãnh đạo của Ủy 
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ban động viên mới và thành l}̣p một lƣ̣c lƣợng xung kích cũa binh 

lính nằm trong phong tr|o d}n sự chống chiến tranh. Lƣ̣c lƣợng xung 

kích lập tức bắt đầu tổ chức v| vạc h kế hoạch cho các cuộc biểu tình 

quy mô toàn quốc tại các căn cƣ́ qu}n sƣ̣ vào ngày 16 th{ng 5 năm 

1970. Kết quả là b}́t ch}́p nhƣ̂ng lời cảnh cáo tƣ̀ L}̀u Năm Góc, binh sî 

Mỹ đã tổ chức 17 cuộc t}̣p hợp tại các căn cƣ́ lục qu}n, không qu}n và 

hải qu}n , buộc phải hũy bõ Ngày lực lƣợng vũ trang truyền thống . 

David Cortright, một chuyên gia về tình hình b}́t đồng cũa qu}n sƣ̣ 

đâ ph}n tích nhƣ̂ng kết quả cũa phong trào phản đối: 

Nhƣ̂ng sƣ̣ kiện xảy ra trong Ngày các lực lƣợng 

vũ trang không nhƣ̂ng chĩ bày tõ tình c ảm chống 

chiến tranh lan rộng trong hàng ngû binh sî mà còn 

khu}́y đ ộng hoạt đ ộng chính trị liên tục tại nhiều 

căn cƣ́... Cũng quan trọng nhƣ vậy , c{c h|nh đ ộng 

ng|y 16 th{ng 5 đâ có tác đ ộng lớn đến c ộng đồng 

d}n sƣ̣ . Việc chƣ́ng kiến các cu ộc biểu tình đ ồng 

thời cũa binh sî ... đâ d}́y lên sƣ̣ đánh giá cao tiềm 

lƣ̣c cũa sƣ̣ kháng cƣ̣ cũa binh lính . Nhƣ Abbia 

Hoffman đâ nói với đám đông tại Pháo đài Me ade: 

“Đằng sau mô̂i một binh sî tóc ngắn là một Samson” 

(Samson là một ngƣời hùng - N.D.). 

Sƣ̣ phản đối đâ trỡ thành một ch}́t xúc tác để xem xét lại toàn bộ 

hệ thống qu}n sƣ̣. Điều mà các nhóm binh sî đâ phát hiện ra là phiền 

to{i. Hơn 7.000 tù binh bị mòn mỏi trong c{c nh| tù qu}n đội , trong 

khi đó thì nạn ph}n biệt chũng tộc , nạn bạo lực chủng tộc , sƣ̣ b}́t 

công trong chế độ qu}n dịch và sƣ̣ phá hoại chính thƣ́c cũa các cuộc 

thƣơng lƣợng t}̣p thể vẫn  tiếp tục tồn tại . Kết quả là nhƣ̂ng binh sî 

đoàn kết chống chiến tranh ỡ Việt Nam đâ công bố một “Tuyên bố về 

mục tiêu” v|o cuối năm 1970: 

Trong th}̣p kỹ vƣ̀a qua , đ}́t nƣớc chúng ta đâ 

dính líu v|o m ột cuộc chiến tranh dài , hao mòn , 
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tốn kém và thê th ảm ỡ Việt Nam . Ph}̀n đông ngƣời 

Mỹ không ủng h ộ cuộc chiến tranh đó . Nhƣ̂ng số 

lƣợng ngày càng tăng đang bày tõ sƣ̣ chống đối cũa 

họ, kể cả nhƣ̂ng binh sî đang tại ngû ... Chúng tôi , 

với tƣ cách là nhƣ̂ng binh sî, chúng tôi bị buộc phải 

chịu phần lớn nhất cuộc th}́t bại ỡ Việt Nam . Nhiều 

ngƣời trong chúng tôi bị tuyển vào qu}n đội trái với 

ý muốn của chúng tôi ; h}̀u nhƣ t}́t c ả chúng tôi bị 

giƣ̂ lại cûng trái với ý muốn cũa chú ng tôi; t}́t cả l| 

để thƣ̣c hiện cu ộc chiến tranh không hợp pháp , 

không đạo đƣ́c và không chính nghîa này. 

Thêm vào với nhƣ̂ng binh sî Mŷ chống lại chiến tranh, nhóm cựu 

binh Việt Nam chống lại chiến tranh đâ xu}́t hiện . Th|nh lập trong 

một cuộc đi bộ hòa bình năm 1967, nhóm đó đã ph{t triển chậm trong 

thời gian chuyển tiếp tƣ̀ thời Johnson sang thời Nixon , Th{ng 2 năm 

1971, nhóm đó đƣợc quảng c{o ng|y c|ng tăng khi 150 cƣ̣u binh 

chống chiến tranh gặp nhau ỡ  Detroit và tiến hành nhƣ̂ng cuộc nghe 

trình b|y về c{c tội {c chiến tranh Việt Nam . Cuộc gặp mặt Detroit 

l}́y tên là Cuộc điều tra ngƣời lính vào mùa đông , đâ đƣa ra nhƣ̂ng 

chƣ́ng cớ có tính ch}́t kết tội . Trong ba ngày các cƣ̣u b inh báo cáo 

“nhƣ̂ng hành động bạo lƣ̣c mà , hoặc là họ phạm phải hoặc là họ 

chƣ́ng kiến trong suốt thời kỳ tại ngû cũa họ ỡ Việt Nam” . Nhƣ nhà 

lãnh đạo nhóm cựu binh đó l| John Kerry viết : “nhƣ̂ng cƣ̣u binh này 

cùng nhau đến Detroit để nói với ngƣời Mŷ điều mà đ}́t nƣớc cũa họ 

đâ thƣ̣c sƣ̣ làm ỡ Việt Nam”. 

Tuy v}̣y, đúng vào lúc xảy ra Cuộc điều tra ngƣời lính vào mùa đông 

(Winter Soldier Investigation), Tỗng thống Nixon ra lệnh x}m chiếm 

L|o. Nhƣ Kissinger nhắc lại: 

Con thú đang ngũ cũa sƣ̣ ph ản đối cũa công 

chúng - cơn ác m ộng cũa chúng ta , điều thách 

thƣ́c cũa chúng ta - đâ trô̂i d}̣y m ột l}̀n nƣ̂a . Khi 
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c{c mục tiêu đã đƣợc chấp nhận , thì cuộc thảo lu}̣n 

nội bộ có thể đi vào các v}́n đề chiến thu}̣t ... nhƣng 

khi không có sƣ̣ đ ồng ý về các tiền đề căn b ản, khi 

sƣ̣ thách thƣ́c không phải chĩ là nh}̣n thƣ́c mà còn là 

động cơ thì lúc đó các sƣ̣ b}́t đ ồng có th ể có tính 

ch}́t một cuộc nội chiến. 

Cả báo chí  lẫn Quốc hội phản ƣ́ng gay gắt đối với cuộc x}m 

chiếm Lào. B{o Milwaukee chẵng hạn, tuyên bố: “Nƣớc Mŷ không còn 

có thể chịu đựng đƣợc những thất vọng v| những rối loạn trong 

nƣớc mà cuộc chiến tranh đẫm máu, thê thảm và không đạo đƣ́c đƣa 

ra”. Tại Quốc hội , ít nhất 17 quyết định đâ đƣợc đƣa ra trong vòng 

năm tháng tiếp theo để giới hạn thu hẹp và ch}́m dƣ́t quyền lƣ̣c cũa 

Tỗng thống tiến hành chiến tranh Việt Nam . Th{ch thức quan trọng 

nh}́t là trong nghị quyết cũa Thƣợng nghị sî Mike Mansfield: 

Mỹ phải “chấm dứt v|o lúc sớm nhất có thể đƣợc tất cả c{c hoạt 

động qu}n sƣ̣” ỡ Đông Dƣơng và hành động [để đƣa lại ] “việc rút 

ngay và có tr}̣t tƣ̣” t}́t cả các lƣ̣c lƣợng Mŷ khô ng quá chín tháng sau 

khi [đạo lu}̣t này] có hiệu lực, để đỗi l}́y việc thả tù binh. 

Với sƣ̣ ũng hộ cũa nhƣ̂ng ngƣời bảo thũ , Nixon đâ có đũ khả 

năng đánh bại nghị quyết này và các nghị quyết khác cũa Quốc hội . 

Nhƣ J. William Fulbright đâ kết lu}̣n: 

Nhƣ̂ng hạn chế hiện nay do Quốc h ội đƣa ra 

ho|n to|n không đủ cho tr{ch nhiệm của mình . T}́t 

cả điều Quốc h ội thƣ̣c sƣ̣ làm là đƣa lại cho chính 

quyền một cái cớ đ ể l|m mọi thứ đã không bị cấm 

một cách rõ r|ng - v| nhƣ chúng ta đã thấy , t}́t cả 

điều mà chính quyền đâ làm đ ể chuyển một số 

h|nh đ ộng qu}n sƣ̣ tƣ̀ loại bị c}́m sang loại cho 

phép l| m ột mánh khoé trong việc dùng tƣ̀ ngƣ̂ và 

l| m ột sƣ̣ coi thƣờng đặc biệt quyền lƣ̣ c hợp hiến 

của Quốc hội. 
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Trên đƣờng phố , phong trào chống chiến tranh quyết t}m làm 

cho Nixon và Kissinger th}́y rằng sƣ̣ chống đối cu ộc x}m chiếm Lào 

cũng mạnh mẽ nhƣ sự chống đối cu ộc x}m chiếm Campuchia . Kết 

quả l| H ội nhƣ̂ng ngƣời cƣ̣u binh Việt Nam chống chiến tranh đâ 

lãnh đạo một đợt biểu tình mới trong tháng 4 v| 5 năm 1971. Ng|y 18 

th{ng 4, trên 2.000 cƣ̣u binh đỗ về Washington bắt đ}̀u một cuộc biểu 

tình một tu}̀n gọi là Hoạt đ ộng Dewey Canyon III. Một cách không 

chính thức, nhóm đó qu ảng cáo sƣ̣ ph ản đối cũa mình nhƣ là “m ột 

cuộc x}m nh}̣p hạn chế vào đ}́t nƣớc cũa quốc h ội”. Mặc áo qu}̀n lao 

động và áo dâ chiến , nhƣ̂ng cƣ̣u binh mà m ột số m}́t ch}n m}́t tay , 

kéo về nghĩa đ ịa Arlington đ ể nghiêng mình trƣớc nhƣ̂ng ngƣời đâ 

chết vì chiến tranh r ồi tiến về Quốc h ội với m ột bản kê các yêu sách . 

H|ng trăm ngƣời phản đối nói chuyện hằng giờ với các nghị sî Quốc 

hội; 110 ngƣời đâ bị bắt khi họ chặn lối vào cƣ̃a Tòa án tối cao ; nhiều 

ngƣời nƣ̂a tham gia cu ộc rƣớc đèn quanh Nhà Trắng . Gi}y phút g}y 

ấn tƣợng s}u sắc nhất l| lúc c{c cựu binh ném tất cả c{c hu}n chƣơng 

Việt Nam cũa họ lên các b}̣c thềm cũa Quốc h ội trong một cƣ̃ chĩ coi 

thƣờng nh}́t. 

Trong phòng cũa Ũy ban quan hệ đối ngoại cũa thƣợng viện , 

John Kerry cũa Hội cƣ̣u binh chƣ́ng minh một cách hùng hồn việc 

chống lại chiến tranh và chống lại qu}n dịch: 

Chúng tôi mong rằng Thƣợng đế nh}n t ừ có 

thể xóa bỏ chính những ký ức của chúng tôi về 

thời gian tại ngû đó cûng dê̂ dàng nhƣ chính 

quyền này đâ xóa bõ ký ƣ́c cũa họ về chúng tôi . 

Nhƣng t}́t c ả điều họ đâ làm ... bằng sƣ̣ xóa bõ đó 

c|ng l|m rõ thêm hơn b ao giờ hết quyết t}m cũa 

chính chúng tôi l|m m ột nhiệm vụ cuối cùng - tìm 

v| diệt cho đƣợc di tích cuối cùng của cu ộc chiến 

tranh dâ man này , để l|m yên lòng chính chúng 

tôi, để chinh phục sƣ̣ thù hằn và sợ hâi đâ ngƣ̣ trị  
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đ}́t nƣớc này trong 10 năm qua và nhằm làm sao 

trong 30 năm nƣ̂a , khi nhƣ̂ng ngƣời anh em cũa 

chúng ta mất ch}n , m}́t tay hoặc m}́t c ả mặt mûi , 

đi trên đƣờng phố và khi trẽ nhõ hõi tại sao , 

chúng ta d{m tr ả lời “Việt Nam” , không phải với 

một ký ƣ́c ghê tỡm , b}̃n thĩu mà ... nói lên nơi m| 

nƣớc Mŷ cuối cùng hƣớng vào và chính nhƣ̂ng 

ngƣời lính nhƣ chúng ta giúp cho việc hƣớng vào 

đó. 

Dewey Canyon III mới là sƣ̣ bắt đ}̀u cũa hàng loạt cuộc biểu tình 

v| phản đối chiến tranh ỡ Việt Nam cũa Nixon kéo dài một tháng. Về 

mặt nào đó , nó l| tiếng hô cuối cùng của phong tr|o chống chiến 

tranh. Ng|y 23 th{ng 4, phong trào nhƣ̂ng sî quan quan t}m tỗ chƣ́c 

một lê̂ kỹ niệm hòa bình tại nhà  thờ quốc gia cũa Washington và 700 

binh sî phản đối đâ tham dƣ̣ . Ng|y 24 th{ng 4, một đám đông khỗng 

lồ 300.000 ngƣời đi bộ qua các phố cũa Washington , dẫn đ}̀u là 500 

binh sî và là thành viên cũa Hội cƣ̣u binh Việt Nam chống chiế n 

tranh. Một tu}̀n sau đó , 200.000 ngƣời thuộc lƣ̣c lƣợng chống chiến 

tranh t}̣p hợp lại để tỗ chƣ́c một chiến dịch không tu}n lệnh nh}n 

ng|y 1 th{ng 5. C{c nhóm phản đối đe dọa “chấm dứt chính phủ 

hoặc ch}́m dƣ́t chiến tranh nhƣ đâ  ghi trên một biểu ngƣ̂ . Nhƣ̂ng 

ngƣời tham gia dƣ̣ định bịt kín các dinh thƣ̣ liên bang bằng một cuộc 

đình công ngồi và chặn t}́t cả các đƣờng và c}̀u vào thành phố . Khi 

cuộc đình công ngày 1 th{ng 5 bắt đ}̀u , c{c nh| đƣơng cục tiến v|o 

v| bắt một c{ch phi ph{p 12.000 ngƣời phản đối trong ba ngày tiếp 

theo. Cuối cùng sƣ́c ép cũa cảnh sát có giá trị cũa nó . V|o giữa th{ng 

5 ph}̀n đông các ngƣời biểu tình trỡ về nha.̀ 

Nh| Trắng tiếp tục giữ một th{i độ b ao v}y và tiến công 

nhƣ̂ng ngƣời chĩ trích . Tỗng thống cho rằng nhƣ̂ng ngƣời cộng sản 

Bắc Việt Nam đâ có ảnh hƣỡng đến phong trào phản đối ngày 1 

th{ng 5, trong khi Kissinger tố cáo nhƣ̂ng ngƣời biểu tình tìm c{ch 
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l|m mất uy tín  chính Chính phủ của họ . Cả hai đều làm ngơ trƣớc 

thƣ̣c tế là thăm dò dƣ lu}̣n Gallup Poll đâ tiết lộ 61 ph}̀n trăm ngƣời 

Mỹ b}y giờ thấy cuộc chiến tranh l| một sai lầm. 

Th{ng 6 năm 1971 xu}́t hiện một kiểu “b}́t đồng” khác . Ng|y 13 

th{ng 6, một ph}̀n “Tài liệu L}̀u Năm Góc” đƣợc đăng trên thời báo 

New York . Nhƣ chúng ta còn nhớ , Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng 

McNamara đâ đặt làm một công trình nghiên cƣ́u trong chính quyền 

Johnson gọi là một “lịch sƣ̃ cũa quá trìn h làm quyết định cũa Mŷ về 

chính s{ch Việt Nam”. Bản nghiên cƣ́u đó gồm 1,5 triệu chƣ̂ về ph}n 

tích chính thức v| 1 triệu chƣ̂ tài liệu bí m}̣t , bao trùm khoảng thời 

gian tƣ̀ năm 1945 đến năm 1968. B{o c{o n|y đã không l|m ảnh 

hƣởng đƣợc đến chính quyền Johnson v| nó không tỏ ra có t{c dụng 

n|o đối với việc l|m quyết định trong chính quyền Nixon bởi vì nó 

tiếp tục nằm trong tũ hồ sơ m}̣t cũa L}̀u Năm Góc. Robert McNamara 

đâ cố gắng làm cho báo cá o đó đƣợc đƣa ra công khai nhƣng không 

th|nh công. B}y giờ nó đâ bị lọt ra ngoài , đăng báo và l}̀n đ}̀u tiên 

nh}n d}n Mŷ có dịp biết nội dung cũa bản báo cáo đó. 

T|i liệu của Lầu Năm Góc tiết lộ tính chất của sự dính líu mật cũa 

Mỹ v|o Việt Nam, nhƣ̂ng sai l}̀m đâ làm cho Mŷ tham gia cuộc chiến 

tranh Việt Nam , nhƣ̂ng điểm yếu và sƣ̣ ngớ ng}̃n trong việc làm 

quyết định trong suốt giai đoạn đó , sƣ̣ leo thang cũa dính líu Mŷ 

trong chiến tranh Việt Nam v| dòng th{c tuyên truyền đều đặn đƣợc 

đƣa ra để lƣ̀a bịp nh}n d}n Mŷ. 

Ngƣời chịu trách nhiệm về các tiết lộ g}y đảo lộn đó là Daniel 

Ellsberg, đâ tƣ̀ng là một nhà ph}n tích cũa Ranđơ và là ngƣời đƣợc cả 

Tỗng thống Johnson lẫn K issinger hõi ý kiến . Sau khi chƣ́ng kiến 

cuộc chiến tranh không qu}n kinh khũng , sƣ̣ th}́t bại cũa chính sách 

Việt Nam hóa và không khí tham nhûng tràn ng}̣p ỡ Việt Nam , 

Ellsberg trỡ thành ngƣời chống đối chiến tranh . Ông ta đâ có  đƣợc 

một bản sao cũa báo cáo và chuyển cho Thời báo. 
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Nh| Trắng đã phản ứng một c{ch có thể đo{n trƣớc đƣợc . 

Kissinger buộc tội các Bộ trƣỡng Laird và Rogers đâ để lộ tin tƣ́c tối 

m}̣t. Tỗng thống nhanh chóng ngăn chặn việc đăng t |i liệu đó v| 

tuyên bố rằng “lợi ích quốc phòng cũa Mŷ và nền an ninh quốc gia” 

sẽ chịu “thiệt hại trực tiếp v| không thể sửa chữa đƣợc” ; theo lệnh 

của Nixon, Bộ Tƣ pháp đâ giành đƣợc một lệnh cũa tòa án c}́m công 

bố thê m nƣ̂a tài liệu đó nhƣng Thời báo th{ch thức lệnh của to| {n 

trƣớc toà án tối cao và đâ thắng. Thời báo nối lại việc đăng tài liệu L}̀u 

Năm Góc vào cuối tháng 6 năm 1971. 

Tuy tài liệu viết năm 1968, t}́t nhiên không nhằm gì  đến chính 

quyền Nixon , nhƣng cả Nixon lẫn Kissinger xem việc đăng tài liệu 

đó là một đe dọa trƣ̣c tiếp cho chính họ . Rõ r|ng, họ không muốn có 

cuộc thảo lu}̣n công khai về nhƣ̂ng lý do tại sao Mŷ vào Việt Nam . 

Thêm vào đó , họ sợ  rằng hành động cũa Ellsberg khuyến khích 

nhƣ̂ng ngƣời khác để lọt tin tƣ́c còn nguy hại hơn . Do đó , Nixon ra 

lệnh cho cố v}́n đối nội John Ehrlichman tỗ chƣ́c một đơn vị điều tra 

đặc biệt , gọi l| “thợ h|n chì” . Nh| Trắng tuyển m ộ nhà hoạt động 

CIA cû là E . Howard Hunt và nh}n viên về hƣu cũa FBI , G. Gordon 

Liddy đƣ́ng đ}̀u nhóm này . Việc đ}̀u tiên đƣợc giao cho nhƣ̂ng thợ 

h|n chì l| “bới bèo tìm bọ” về Daniel Ellsberg . Th{ng 9, chúng bẻ 

khóa v|o văn phòn g th}̀y thuốc t}m th}̀n cũa Ellsberg , bắt đ}̀u một 

chuô̂i sƣ̣ kiện đƣa đến vụ Watergate . Để l}́y Ellsberg làm một t}́m 

gƣơng: 

Chính phủ tố c{o ông ta [không chĩ ] phạm tội 

}m mƣu và ăn cắp tài liệu chính thƣ́c mà còn phạm 

tội do thám, v| với một sƣ̣ giải thích mới điều phạm 

tội này có nghîa là chính quyền xem báo chí Mŷ 

nhƣ một quyền lƣ̣c địch. 

Nhƣ̂ng lời buộc tội đó không đƣ́ng vƣ̂ng tại tòa án , nhƣng tín 

hiệu là rô ràng: ngƣời nào thách thƣ́c sƣ̣ chĩ đạo cũa Nixon phải chịu 

tai họa cho cá nh}n mình. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1360 

 

Phong trào chống chiến tranh đâ cố gắng trong thời gian chính 

quyền Johnson và trong bốn năm đ}̀u cũa Nixon nhằm ch}́m dƣ́t sƣ̣ 

leo thang cũa chết chóc và tàn phá , nhƣng đâ không thà nh công . 

Nhƣ̂ng ngƣời cố gắng ch}́m dƣ́t qua quá trình chính trị cûng không 

th|nh công. Có lẽ b ản th}n quá trình chính trị đâ th}́t bại bỡi vì nó 

không t}̣p trung đũ vào các v}́n đề trung t}m . Chắc chắn là Quốc hội 

không thành  công trong việc ki ểm soát ngành hành pháp . Nhƣ̂ng 

ngƣời ph ản đối trỡ nên mệt mõi và th}́t vọng . Họ không còn kh ả 

năng t}̣p trung nhƣ̂ng cu ộc phản đối lớn hơn nƣ̂a , trƣ̀ trong nhƣ̂ng 

trƣờng hợp lẽ tẽ . Trong cuộc khũng ho ảng tháng 5 năm 1972, khi 

Nixon và Kissinger th ả mìn c{c c ảng Bắc Việt Nam , nhƣ̂ng ngƣời 

biểu tình xuống đƣờng trong trên 20 đô thị và nhiều khu đại học . 

30.000 ngƣời t}̣p hợp tại thành phố New Yùork hô lớn “rút ra b}y 

giờ”. C{c nh| lãnh đạo nghệ thu}̣t và khoa học bị bắt vào tù sau m ột 

đêm thƣ́c đòi ch}́m dƣ́t chiến tranh tại Quốc h ội. Một nhóm giám 

hiệu đại học cũa Liên đoàn Ivy tiến công Kissinger ỡ Washington . 

Một nhà viết tin tuyên bố “Nixon đâ m}́t tiếp xúc với t hế giới thƣ̣c 

sƣ̣”, nhƣng các cuộc biểu tình tháng 5 năm 1972, nhƣ một nhà quan 

s{t ghi nhận, không giành đƣợc tít lớn trên báo, không g}y đƣợc ch}́n 

thƣơng, không phải là nhƣ̂ng dịp chính trị nhƣ các cu ộc biểu tình 

trong nhƣ̂ng năm trƣớc đã từng l| nhƣ vậy. 

Bảy tháng sau , trong chiến dịch ném bom lê̂ Giáng sinh xuống 

H| Nội v| Hải Phòng , chính quyền đã vƣợt qua đƣợc cuộc bùng 

nỗ nƣ̂a cũa sƣ̣ chĩ trích . Tít lớn của tin tức viết : “Sƣ̣ điên cuồng 

mới ỡ Việt Nam”; “Cơn mƣa chết chóc tiếp tục” ; “Ném bom khũng 

bố nh}n danh hòa bình” ; v| “Vƣợt tất cả mọi lẽ phải” . C{c nghị sĩ 

Quốc hội bày tõ sƣ̣ căm phẫn cũa họ , trong khi các nhà hoạt động 

chống chiến tranh đồng tình với nhƣ̂ng tình cảm cũa Jerry Gordon , 

ngƣời phối hợp cũa Liên hiệp toàn quốc hành động cho hòa bình . 

Nh}n d}n Mŷ đâ bị nói dối m ột l}̀n nƣ̂a . Thay 
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cho hòa bình ỡ t}̀m tay là cu ộc chiến tranh đƣợc 

tăng lên . Thay cho việc cu ộc sát hại ỡ Việt Nam 

ch}́m dƣ́t, nó đã leo thang. 

Cuối cùng , trong lê̂ nh}̣m chƣ́c l}̀n thƣ́ hai cũa Nixon tháng 

Giêng năm 1973, một cuộc biểu tình đâ xảy ra bên Đài kỹ niệm 

Washington. 75.000 ngƣời phản đối “xuống đƣờng vì đâ trỡ thành 

t}̣p quán nhƣng cûng  vì ch{n ghét” , đâ t}̣p hợp để hoan nghênh 

nhƣ̂ng ngƣời đâ đ}́u tranh cho hòa bình trong 10 năm qua. Khi Nixon 

đƣa tay lên làm d}́u chiến thắng thì nhƣ̂ng ngƣời biểu tình nhắc nhỡ 

nhƣ̂ng ngƣời nghe cũa họ rằng cûng cùng con ngƣời đó  chƣ́ chẵng 

phải ai khác đang tuyên thệ để rồi làm cùng một trách nhiệm đó 

trong khi cuộc chiến tranh Việt Nam nhƣ trƣớc đang còn tiếp diê̂n. 

 

Nguồn: Joseph A. Amter: Vietnam Verdict, 

Nxb. Continuum, New York, 1982.  

 (Lời phán quyết về V iệt Nam - Tiếng 

nói của m ột công dân, bản dịch cũa 

Nguyê̂n T}́n Cƣu , Nxb. Qu}n đội 

nh}n d}n, H| Nội, 1985, tr. 328-356. 
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PHỤ LỤC 25 

NHÂN CHƢ́NG ĐẶC BIỆT: NGƢỜI CHÂU ÂU 

DUY NHẤT TRONG DINH ĐỘC LẬP 

Th{ng 4-1975 Borries Gallasch là phóng viê n 

của b{o Tấm Gƣơng (Đức), thƣờng trú tại miền Nam 

Việt Nam. 

S{ng 30-4-1975, mặc dù “sợ đến run c ả hai đ}̀u 

gối”, Borries Gallasch vẫn tìm cách “lọt” vào bên 

trong Dinh Độc L}̣p , v| sau đó trở th|nh phóng 

viên nƣớc ngoài duy nh}́t  chƣ́ng kiến thời khắc lịch 

sƣ̃ ỡ Đài Phát thanh Sài Gòn. 

Dƣới đ}y là tƣờng thu}̣t cũa ông , với tƣ cách 

một nhà báo, đƣợc viết cách đ}y 32 năm và đƣợc in 

trong cuốn Ho - Tschi - Minh Stadl... 

“Lọt” vào nơi chuyện quan trọng sê xảy ra 

... Đúng 7 giờ sáng , nhƣ̂ng chiếc máy bay trƣ̣c thăng cuối cùng 

của không lực Hoa Kỳ rời khỏi S|i Gòn . Đến 12 giờ trƣa, nhƣ̂ng lá cờ 

của Mặt trận Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. 

Dietrich Mummendey cùng tôi đâ trụ  lại qua đêm tại H ội 

Chƣ̂ th}̣p đõ nằm trên đƣờng H ồng Th}̣p Tƣ̣ . V|o kho ảng 8 giờ 

s{ng , chúng tôi đi đến kh{ch sạn Caravelle nơi tập trung hầu hết 

phóng viên thông tấn nƣớc ngo|i còn ở lại . Đầu tiên l| ngƣời Ph{p , 
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ngƣời Nh}̣t, một vài ngƣời Anh , Ý v| cả chúng tôi. Mummendey và 

tôi không thể n{n lại l}u hơn nên đã đi đến văn phòng của hãng 

Reuters, nằm cách khách sạn khoảng 2 km. 

Mặc dù sợ đến run c ả hai đ}̀u gối , nhƣng sau đó tôi v ẫn đi bộ 

đến Dinh Đ ộc L}̣p vào lúc 11 giờ sáng hôm }́y . Tôi đƣ́ng m ột mình 

trƣớc dinh mà giờ đ}y yên lặng nhƣ m ột viện b ảo tàng và ngỗn 

ngang nhƣ̂ng mû sắt , qu}n phục , súng ống , th}̣m chí c ả lƣ̣u đạn và 

một kh}̃u súng chống tăng, súng m{y ngay tại bãi cỏ. 

Không có một bóng ngƣời nào ỡ đó . Nhƣ̂ng tiếng nỗ tƣ̀ phía kho 

đạn cũa s}n bay T}n Sơn Nh}́t v ẫn còn vọng lại . Tôi bƣớc qua cỗng 

sắt mỡ hé. Một thiếu tá bƣớc sát ngay bên cạnh tôi nhƣng làm nhƣ có 

vẻ không nhìn thấy tôi . Tôi băng ngang qua bâi cõ và nghî rằng có 

thể bị ai đó bắn bất cứ lúc n|o . Ngay bên nhƣ̂ng b}̣c thang d ẫn đến 

lối vào cƣ̃a chính có nhƣ̂ng ngƣời lính đang câi vâ . Một chiếc 

Limousine đen , bên trong là ông Nguyê̂n Văn Huyền , Phó Tổng  

thống cũa một chính thể không còn nƣ̂a, nói với tôi: “Chúng tôi đang 

chờ phái đoàn cũa Mặt tr}̣n Gi ải phóng vào dinh , anh có thể đợi nếu 

anh muốn” . Nhƣ̂ng ngƣời lính cũa đ ội c}̣n vệ Tỗng thống th}̣m chí 

đâ không thèm chào khi m ột nh}n v}̣t quan trọng thƣ́ hai cũa quốc 

gia đƣợc chỡ ra bằng cỗng sau. 

Tôi hít m ột hơi th}̣t s}u r ồi bƣớc tiếp lên nhƣ̂ng b}̣c tam c}́p đi 

v|o cửa chính qua tiền s ảnh rồi đi lên l}̀u m ột. Tại đ}y tôi gặp H| 

Huy Đĩnh - một lu}̣t sƣ Sài Gòn ngƣời nhỏ bé v| cũng l| học trò của 

Thủ tƣớng Vũ Văn M ẫu. H| Huy Đỉnh , ngƣời mà chĩ vƣ̀a mới đi lên 

tƣ̀ t}̀ng h}̀m đâ có cùng ý nghî nhƣ tôi : đi đến m ột chô̂ mà nếu có 

chuyện gì quan trọng xảy ra thì sê xảy ra ỡ đ}́y. 

 Một cảnh ngoạn mục 

Trong khoảnh khắc }́y , khi chúng tôi còn đang đƣ́ng ỡ giƣ̂a 

sảnh thì cƣ̃a thang máy b}̣t mỡ , bƣớc ra là Tỗng thống Minh “lớn”, 

Thủ tƣớng Vũ Văn M ẫu và m ột vài ngƣời th}n c}̣n tƣ̀ dƣới h}̀m  
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trú ẩn đi lên . Ông Minh “lớn” (Big Minh) nói: “Thật là tốt khi anh có 

mặt ỡ đây, anh sê chƣ́ng kiến sƣ̣ chuy ển đỗi vận mệnh cũa đất nƣớc tôi vào 

tay nhƣ̂ng ngƣời xƣ́ng đáng hơn tôi”. 

Trong lúc nhƣ̂ng nh}n viên cũa Tỗng thống Dƣơng Văn Minh đi 

đi lại lại đ ầy lo }u , thì ông vẫn đƣ́ng im lặng giƣ̂a s ảnh và phóng tia 

mắt nhìn qua cƣ̃a sỗ phía trƣớc cũa dinh về hƣớng nhà thờ Đƣ́c Bà . 

Bô̂ng nhiên nhƣ̂ng tiếng nỗ inh tai cũa súng máy vang lên . Tôi nằm 

rạp xuống s|n tìm kiếm sự che chắ n đằng sau c ột ximăng. Phút cuối 

cùng của sự nổi dậy, một cuộc đánh chiếm dinh?! 

Không có t}́m kính nào bị vơ̂ , chúng tôi rời khỏi chỗ nấp . Minh 

“lớn” vẫn đƣ́ng nguyên chô̂ cû , to lớn nhƣ m ột bƣ́c tƣợng bên cạnh 

ông thũ tƣớng th}́ p bé . Rồi trƣớc mắt chúng tôi xu}́t hiện c ảnh 

tƣợng không thể tin đƣợc: ba chiếc xe tăng treo nhƣ̂ng lá cờ cũa Mặt 

tr}̣n Gi ải phóng tiến qua cỗng sắt hƣớng về phía b ồn hoa trƣớc 

dinh. Súng bắn loạn xạ lên không trung , nhƣ̂ng phát s úng của niềm 

vui, d|n giao hƣởng của chiến thắng , giai điệu cũa vinh quang . 

Chiếc tăng đ}̀u tiên húc đỗ cánh cỗng , lăn xích thẵng trên bâi cõ 

nhằm hƣớng dinh lao tới . Hai chiếc tăng còn lại vòng qua hai bên và 

rồi t}́t c ả đều dừng lại trƣớc mặt tiền cũa dinh . Khoảng 20 - 30 ph{t 

súng kh{c đƣợc bắn lên . 

Tôi chạy ra ban công chụp ảnh. Tôi và Hà Huy Đĩnh thay phiên 

nhau. Th}̣t là một cảnh ngoạn mục. V| rồi một ngƣời lính giải phóng 

với kh}̃u súng bên tay trá i và m ột lá cờ bên tay ph ải xông lên c}̀u 

thang suýt xô ngâ tôi . Hai chiến sî gi ải phóng khác chiếm l}́y vị trí 

bên phải và bên trái cũa c}̀u thang . Đầu tiên không ai nhận thấy 

Minh “lớn” và nhƣ̂ng ngƣời khác đang chờ họ ỡ phía b ên kia cũa 

phòng tiếp kh{ch. 

Một ngƣời lính đƣ́ng ngay trƣớc mặt tôi . Anh la hét vào tôi , hét 

đi hét lại điều gì đó mà tôi không hi ểu. H| Huy Đỉnh hét gi ải thích 

cho tôi là mỡ cƣ̃a ra ban công . Tôi mỡ cánh cƣ̃a kính ra vào . Anh ta 

lƣớt qua tôi, kéo cờ lên v| vẫy đi vẫy lại. 
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Ở phía dƣới nhiều chiếc xe tăng tiếp tục tiến v|o v| tất c ả đều 

bắn lên không trung. Một vài nhà báo chạy vào qua bâi cõ. 

Khoảng 30 binh sî cũa chế đ ộ S|i Gòn đứng giơ tay đầu h| ng và 

xếp thành ba hàng trên bâi cõ. 

L| một ngƣời ch}u ]u duy nh}́t , l| một nhà báo duy nh}́t , đƣợc 

chƣ́ng kiến Đại tƣớng Minh “lớn” - Tỗng thống cũa Việt Nam C ộng 

hòa, đâ bị bắt bỡi Phạm Xu}n Thệ , chỉ huy của đo|n Đông Sơn 

thuộc qu}n đội Giải phóng . Tay c}̀m súng ngắn đâ lên đạn , một 

kh}̃u K 54 của Nga , Thệ r}́t ph}́n khích la lớn yêu c}̀u ông Minh ra 

Đài Phát thanh. 

Nhƣng tƣớng Minh không muốn đi . Ông ta đề nghị rằng bài nói 

của ông ph ải đƣợc thu }m vào m {y thu ở trong dinh . Họ tranh luận 

việc đó. C|ng lúc c|ng nhiều ngƣời lính Gi ải phóng chạy vào. Rồi họ 

bắt đ}̀u tìm máy thu nhƣng không có kết qu ả. Không có một cái máy 

ghi }m nào trong dinh cả. 

Sƣ̣ hoang mang ch}́m dƣ́t khi ngƣời  chỉ huy của qu}n Gi ải 

phóng, Chính ủy Bùi Văn Tùng xuất hiện . Ngay lúc đó , một nhóm 

đông ngƣời t}̣p trung lại và đƣợc đƣa vào phòng tiếp khách cũa t}̀ng 

một cũa tòa nh|. 

Thảo văn kiện 

Sau một vài phút, ông Dƣơng Văn Minh, ông Vû Văn Mẫu và ông 

Bùi Văn Tùng rời khỏi phòng , theo sau là nhƣ̂ng ngƣời đâ có mặt tại 

đ}y để sang Đài Phát thanh. Chúng tôi bƣớc xuống cầu thang ra bãi cỏ, 

đến ngang chỗ vòi phun nƣớc , Tỗng thống Dƣơng Văn Minh và Thũ 

tƣớng Vû Văn Mẫu leo lên một chiếc xe jeep đƣợc bảo vệ bỡi hai chiến sĩ 

giải phóng (đại úy Phạm Xu}n Thệ đi xe này). Chính ủy Bùi Văn Tùng 

v| một ngƣời lính kh{c lên chiếc xe thứ hai. Tôi đang đƣ́ng ngay cạnh 

chiếc xe jeep nói chuyện với ôn g Chính ũy bằng tiếng Pháp , cố gắng 

xin ông ta để đƣợc lên xe. Ông g}̣t đ}̀u đồng ý. Lu}̣t sƣ Đĩnh với bộ r}u 

d|i cũng leo lên chiếc xe jeep n|y v| chúng tôi l{i đi . Chỉ có hai chiếc 
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xe này cũa chúng tôi chạy giƣ̂a thành phố lúc  ấy - một thành phố đâ 

tƣ̀ng sục sôi mà nay sƣ̣ sợ hâi bô̂ng nhiên đƣợc làm dịu đi - qua tòa 

Đại sƣ́ Mŷ trống hoác , đến Đ|i Ph{t thanh nằm trên đƣờng Nguyễn 

Bỉnh Khiêm. 

Chúng tôi đi v|o phòng thu nhỏ trên lầu m ột. Nhƣ̂ng kŷ thu ật 

viên đâ l}́y ch}n dung cũa Thiệu tƣ̀ trên tƣờng xuống và ném qua cƣ̃a 

sỗ ra s}n . Chúng tôi ngồi b}́t động một lát. Ông Mẫu quạt mặt mình 

bằng một quyển sách. Tỗng thống Dƣơng Văn Minh và Chính ũy xe 

tăng Bùi Văn Tùng ngồi trên hai chiếc ghế và tôi ngồi giƣ̂a họ tại một 

chiếc bàn nhõ. Ông Tùng thảo văn kiện đầu hàng trên một mảnh giấy màu 

xanh. 

Ông Mẫu trông có vẽ hài lòng . Ông tõ ra nhƣ th ể chiến thắng 

n|y l| chiến thắng của ông . Ngƣời thành l}̣p và phá t ngôn cho lƣ̣c 

lƣợng thƣ́ ba , m| mới tuần trƣớc đã gi ải thích cho tôi tại sao nhóm 

trung l}̣p cũa ông }́y sê là m ột nh}n tố c}̀n thiết cho b}́t cƣ́ m ột 

tƣơng lai chính trị nào ỡ Nam Việt Nam , nay tuyên bố rằng : “Không 

còn lực lƣợn g thƣ́ nh}́t nƣ̂a nên chúng ta không còn c}̀n đến lƣ̣c 

lƣợng thƣ́ ba , hòa giải d}n tộc diê̂n ra sớm hơn dƣ̣ định . B}y giờ , dù 

muốn hay không chúng ta cùng làm việc cho nh}n d}n ta” . “Không 

ph}n biệt chính kiến” . Đúng, chúng ta có kh{c nhau về quan đi ểm 

nhƣng nhƣ̂ng đi ểm khác nhau đó chĩ hƣớng chúng ta đi đến m ột 

mục đích chung . 

Chính ủy Tùng đã rất khó viết. Ông ngồi b}́t động trong khi thảo 

ra đƣợc m ột vài tƣ̀ r ồi đến tƣ̀ nƣ̂a , rồi lại thay thế bằng nhƣ̂ng tƣ̀ 

kh{c. Sau 30 năm chiến đ}́u cho m ột mục đích , th}̣t là khó đ ể biết 

phải viết nhƣ thế nào. 

Trong lúc đ}́y mọi ngƣời dƣờng nhƣ đang thƣ giân và gi ảm 

ph}́n khích hơn so với m ột giờ trƣớc . Đại úy Phạm Xu}n Thệ , ngƣời 

đâ bắt ông Minh tro ng dinh, vẫn còn lăm lăm kh}̃u súng trong tay . 

Ông ta nhắc đi nhắc lại với ông Minh về việc đ}̀u hàng trên Đài. 
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Thời khắc lịch sƣ ̃

Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh im lặng . Dƣới chiếc mû cối , nhƣ̂ng 

ngƣời lính bộ đội nhìn ông Minh với vẽ t ò mò. Họ v}y quanh ông ta 

trong lúc phía bên ngoài vẫn còn nghe nhƣ̂ng tiếng nỗ . Nhƣ̂ng ngƣời 

lính Giải phóng đã thể hiện sự vui mừng không kìm nén đƣợc . Cuối 

cùng ông Minh đã lên tiếng, hỏi một ngƣời lính: “Em trai cũa tôi hiện 

nay ra sao? Khi nào tôi có thể gặp chú }́y?”. Đó là số mệnh cũa nhƣ̂ng 

ngƣời d}n Việt Nam : ngƣời em cũa Tỗng thống là một tƣớng lînh 

trong qu}n đội miền Bắc Việt Nam và trong 20 năm anh em ruột thịt 

ở hai bên chiến tuyến. 

Đại ú y Thệ im lặng . T}́t cả mọi ngƣời bô̂ng nhiên im lặng . Rồi 

một vài ngƣời lính Giải phóng nói chuyện với tôi bằng tiếng ... Nga. 

Họ trông thấy phù hiệu “B{o chí Đức” trên {o sơ mi của tôi v| tƣởng 

tôi là nhà báo Đông Đƣ́c . Họ đã nói chuyện với tôi về C .M{c. Bạn tôi 

l| H| Huy Đỉnh đã giải thích cho họ rằng tôi l| nh| b{o T}y Đức. Mặt 

họ sầm xuống, tỏ ra nghi ngờ v| e dè hơn. 

Cuối cùng mọi ngƣời đâ să̂n sàng , nhƣng không ai trong số 

ngƣời này biết sƣ̃ dụng máy ghi }m. Chính ủy Tùng hƣớng dẫn rất rõ 

r|ng cho tôi những việc tôi phải l|m : ông Minh c}̀n phải đọc lại bản 

tuyên bố vào máy ghi }m cũa tôi , việc này đƣợc lặp đi lặp lại ba l}̀n . 

L}̀n đ}̀u tiên ông Minh ch}̀n chƣ̀ vì đ ƣợc yêu cầu phải đọc l| : “Tôi, 

Dƣơng Văn Minh , Tỗng thống chính quyền Sài Gòn” , nhƣng ông }́y 

chỉ muốn nói : “Tôi, Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh ...”. Họ tranh luận 

qua lại và cuối cùng đi đến thõa thu}̣n : không nhƣợng bộ ông Minh . 

Ông Minh phải nói : “Tôi, Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh , Tỗng thống 

của chính quyền S|i Gòn” . Nhƣng ông Minh không đọc đƣợc bản 

viết tay cũa Chính ũy Tùng và nói sai nhiều l}̀n . T}́t cả mọi thƣ́ lại 

phải đƣợc đọc lại tƣ̀ đ}̀u . Cuối cùng rồi c ũng xong . Ông Minh kết 

thúc }m giọng chính x{c: “... miền Nam Việt Nam”. 

Tôi cûng ghi }m lời phát biểu cũa ông Mẫu và ông Chính ũy 

Tùng rồi chúng tôi đi v|o phòng thu thanh . Tôi ngồi ngay trƣớc 
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micro và b}̣t băng cũa ba bài phát biể u. Ông Minh ngồi bên tay trái 

tôi. Chính ủy Tùng, ông Mẫu đƣ́ng đằng sau chúng tôi. Kỹ thuật viên 

ngồi phía bên kia cũa kính ngăn yêu c}̀u b}̣t máy lại , l}̀n này để máy 

lại gần micro hơn v| vặn không qu{ lớn . Lúc n|y mọi sự đều tốt đẹp. 

Chính ủy Bùi Văn Tùng đã nói với tôi nhƣng tôi không hiểu . H| Huy 

Đĩnh dịch lại . Tôi đâ đƣợc ông cảm ơn về sƣ̣ giúp đơ̂ cũa tôi và cho 

phép tôi chở ông về lại Dinh Độc Lập trên chiếc xe jeep. Chúng tôi rời 

khỏi tòa nh|. Tôi ngồi sau tay lái và ông Chính ũy Tùng ngồi ghế bên. 

Tôi không thể nỗ máy chiếc xe . Lúc ấy ông Chính ủy trở nên sốt 

ruột và chúng tôi đâ đi sang một chiếc xe khác , tôi lại ngồi băng ghế 

sau. Chúng tôi lại đi qua những con đƣờn g cũa Việt Nam . Lúc ấy 

khoảng 2 giờ chiều , nhƣ̂ng ngƣời lính cũa Mặt tr}̣n Giải phóng đâ 

đƣ́ng gác tại t}́t cả các ngâ tƣ và trên nhƣ̂ng con đƣờng đâ r}́t đông 

ngƣời. Chúng tôi đã đi m| không có bảo vệ . S|i Gòn đã chắc chắn ở  

trong tay cũa chính quyền cách mạng, không gặp sƣ̣ kháng cƣ̣ nào. 

Tại Dinh Độc Lập , tôi nhảy ra khõi xe . Trên khuôn mặt bình thản 

của Chính ủy Bùi Văn Tùng giấu một nụ cƣời . Rồi ông nói với tôi 

bằng một c}u tiếng Đƣ́c mà ông biêt́: “Danke” (cảm ơn). 

Hai ngày sau , ông Dƣơng Văn Minh đƣợc tƣ̣ do trỡ về nhà với 

vƣờn hoa phong lan cũa mình. 

 

Nguồn: B{o Tuỗi Trẽ, số ra ngày 29 v| ng|y 30-4-2007. 
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PHỤ LỤC 26 

GIẢI PHẪU MỘT CUỘC CHIẾN TRANH 

(Trích) 

... Chiến thắng trong cuộc chiến tranh không đơn gi ản là kết quả 

của những trận giao chiến , v| trong thế kỷ XX , điều đó không đ}u 

đúng hơn ỡ Việt Nam. Nếu chĩ so sánh cán c}n lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ thì 

r}́t sai l}̀m . Lƣợng định ý đ ồ cụ th ể của mỗ i bên , tuy là thiết yếu 

nhƣng chƣa đũ. Mục đích v| nhƣợc điểm cũa con ngƣời rô ràng đều 

l| yếu tố quan trọng , nhƣng thƣ̣c trạng xâ hội Nam Việt Nam nhƣ̂ng 

năm 1973-1975 còn có quan hệ nhiều đến tình hình hơn l| những ý đồ 

chủ quan. 

C{c mối quan hệ ấy cùng với diễn biến của c{c sự kiện đã d ẫn 

đến kết cục của chiến tranh m| không bên n|o đo{n trƣớc đƣợc, c|ng 

không kiểm soát đƣợc. 

Sau khi Hiệp định Paris đƣợc ký kết , chuyển biến cơ b ản ỡ Nam 

Việt Nam chính là sƣ̣ khũng ho ảng cũa toàn b ộ hệ thống xâ h ội cũa chế 

độ Sài Gòn do Mŷ dƣ̣ng lên . Ảnh hƣởng to lớn của cu ộc khũng 

hoảng đó đối với con ngƣời đâ rút ngắn m ột cách kinh ngạc thời 

gian kết thúc cu ộc chiến tranh 30 năm - một cuộc chiến đ}̀y tính sƣ̃ 

thi - trong vài tu}̀n lê̂ bằng thắng lợi hoàn toàn cũa nhƣ̂ng ngƣời 

cộng sản. 

Mỹ đã x}y dựng m ột hệ thống chính trị - kinh tế cho chế đ ộ S|i 

Gòn ở Nam Việt Nam theo mô hình họ đã khuyến khích l| m ở 
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nhiều nơi khác trong thế giới thƣ́ ba . Th}́t bại cũa Mŷ không chĩ là 

th}́t bại cũa vû khí . Quả th}̣t, trong khi Mŷ có ƣu thế ph}̀n nào 

trong việc chuy ển giao ƣu thế qu}n sƣ̣ cho kẽ thay thế mình (sau 

khi Mŷ rút đi ) thì Mỹ lại x}y dƣ̣ng m ột hệ thống chính trị hoàn toàn 

không thể đƣơng đ}̀u với cách mạng . Mỹ ho|n to|n không th ể tạo 

ra đƣợc một lý lu}̣n đáng tin c}̣y về cái gọi là chiến tranh hạn chế và 

một sƣ́c mạnh kŷ thu}̣t nhằm can thiệp vào thế  giới thƣ́ ba , mục tiêu 

chủ yếu của Mỹ tr ải qua ba đời Tỗng thống . Tuy nhiên , điều đó 

không có ý nghîa quyết định đối với th}́t bại cũa Mŷ , m| chính l| sự 

b}́t lƣ̣c tƣ̀ bên trong , do không x}y dƣ̣ng đƣợc m ột chế độ chính trị - 

kinh tế - tƣ tƣỡng t ồn tại l}u dài , điều kiện tiên quyết cũa thắng lợi 

qu}n sƣ̣ . Sƣ̣ th}́t bại có tính ch}́t phi qu}n sƣ̣ này càng làm cho Việt 

Nam trỡ thành sƣ̣ kiện r}́t có ý nghîa , thể hiện sƣ̣ hạn chế cũa sƣ́c 

mạnh Mỹ tron g thế giới thƣ́ ba . Bị trói bu ộc trong ý đ ồ tƣ̣ cho mình 

nhiệm vụ kiểm soát sƣ̣ phát tri ển chính trị - xã hội - kinh tế thế giới , 

Mỹ đã đề ra những mục tiêu chính trị m| về cơ b ản chúng không 

thể đạt đƣợc. 

Trong chiến tranh, dù c{ch mạng có bị tổn thất về cơ sở vật chất 

v| con ngƣời đến mức n|o , thế nhƣng nhƣ̂ng chô̂ yếu cơ b ản cũa hệ 

thống xâ h ội do ngoại bang đơ̂ đ}̀u và nhƣ̂ng thế mạnh cũa ngƣời 

cộng sản mới chính là yếu tố quyết định thắng  lợi cũa họ . Chủ nghĩa 

c{ nh}n, ích kỷ do Mỹ nuôi dƣỡng th ể hiện bản ch}́t hệ tƣ tƣỡng và 

chế độ xã h ội cũa Mŷ . Khuyến khích sƣ̣ tích tụ tiền cũa , t|i sản tƣ 

nh}n mà không có m ột hệ tƣ tƣỡng chũ đạo thì đó là m ột lối sốn g 

không thể s{nh đƣợc với gi{ trị tinh thần , ph}̃m ch}́t cá nh}n và chế 

độ xã hội cũa cách mạng . Giống nhƣ trong học thuyết qu}n sƣ̣ , Mỹ 

đâ dùng tiền đ ể mua một t}̣p đoàn tham nhûng , số ph}̣n mong 

manh, ý thức không kiên định ; hƣớng chọn lƣ̣a đó cũa Mŷ đâ báo 

trƣớc sƣ̣ tƣ̣ hũy hoại . Khi đồng tiền gi ảm, dù ít dù nhiều , thì trật tự 

xã hội đó l}̣p tƣ́c lung lay ; mọi đối kh{ng chính trị hay qu}n sự sẽ đủ 

sƣ́c đ}̣p tan chế độ đó. 
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Năm 1974, lƣ̣c lƣợng vû t rang cũa Việt Nam Cộng hòa bị tan râ 

giƣ̂a nhƣ̂ng tàn phá mà tình trạng lạm phát triền miên và t}m trạng 

bi quan về cuộc chiến b}́t t}̣n tác động mạnh trong binh sî . Qu}n đội 

chế độ Sài Gòn lúc đó chắc chắn sê suy sụp ngay trƣớ c b}́t kỳ một 

th{ch thức n|o; sƣ̣ sụp đỗ cũa một đội qu}n đƣợc Mŷ x}y dƣ̣ng công 

phu và tốn kém liên tục trong hơn 20 năm đâ nói lên , không phải là 

trình độ chiến lƣợc trang bị đặc biệt gì về qu}n sự , m| nói lên khả 

năng cũa con ngƣời thuộc mô̂i bên. 

Vai trò cũa ngƣời d}n vùng nông thôn hay đô thị do Việt Nam 

Cộng hòa kiểm soát cûng không kém ph}̀n quan trọng . Hơn nƣ̂a sƣ̣ 

ph{t triển đến mức độ cấp tiến của họ diễn ra trong năm 1974 đâ bảo 

đảm thắng lợi cuối cùng cho c{ch mạng , dẫu có hay không có nhƣ̂ng 

th{ch thức của vũ khí . Dù cho Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam không 

mỡ cuộc tiến công vào tháng 3-1975 thì chiến tranh cũng sẽ chấm dứt 

trong một tƣơng lai không xa , bỡi vì nhƣ̂ng biến động kinh tế và 

chính trị ở Nam Việt Nam sẽ tạo nên hỗn loạn xã hội đƣa c{ch mạng 

đến chiến thắng . Khi nỗ ra cuộc tiến công . C{ch mạng mau chóng 

ph{ hủy ngôi nh| giấy Việt Nam Cộng hòa. 

Hệ thống qu}n sƣ̣ do Mŷ thiết l}̣p là bộ máy để kiểm soát cơ 

c}́u chính trị và trên hết là kiểm soát hệ thống kinh tế do Mŷ trợ 

c}́p. Mọi tổ chức v| h|nh động dƣới chế độ Thiệu đều tiềm ẩn khả 

năng đảo chính , hoặc đ}́u đá . Tƣớng lînh cũa Thiệu đƣợc Mŷ - 

Thiệu tin c}̣y về mặt chính trị nhƣng lại là nhƣ̂ng nhà qu}n sƣ̣ b}́t 

t|i bất lực . Việt Nam Cộng hòa , theo l}̣p lu}̣n sau này cũa một số 

ngƣời Mŷ , không phải là một bộ máy qu}n sƣ̣ kết hợp với một cơ 

c}́u chính trị . Ngƣợc lại nó là mộ t cơ c}́u ngoại lai do Mŷ x}y 

dƣ̣ng, lơ lƣ̃ng , “đ}̀u chẵng đội trời , ch}n không chạm đ}́t” , ho|n 

to|n bất lực . Đó là một đội qu}n không thể làm chiến tranh thắng 

lợi, không thể làm chính trị thành công , nói gì đến l|m kinh tế . 

H}̀u hết nhƣ̂ng ngƣời Mŷ có theo dôi tình hình Việt Nam sau năm 

1973 đều biết rằng sự sụp đổ l| không tr{nh khỏi v| không còn 
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xa, v| một số trong họ lại ít ngạc nhiên về tốc độ v| hình thức nó sụp 

đỗ hơn nhiều nhà lânh đạo c {ch mạng. C{c cuộc chiến tranh thƣờng 

kết thúc khi các điều kiện chính trị, xã hội v| con ngƣời đã chín muồi, 

v| tính chất v| tốc độ thắng lợi qu}n sự của c{ch mạng cũng chủ yếu 

bắt nguồn tƣ̀ các điều kiện đó. Đảng Cộng sản thƣ̀a hƣỡng sƣ̣ rối loạn 

s}u rộng cũa chế độ xâ hội đó khi tiến lên giành chính quyền. 

Mỹ thua trong cuộc chiến tranh , điều đó không liên quan nhiều 

đến vụ khủng hoảng chính trị Watergate. Dù cho lúc đó Nixon có ở 

đĩnh cao qu yền lƣ̣c thì nhƣ̂ng khó khăn bế tắc mà Mỹ phải đƣơng đầu 

trong nền kinh tế thế giới v| ở Nam Việt Nam cũng sẽ nổi lên . Trong 

thế bế tắc đó , Mỹ phải x{c định những mục tiêu ƣu tiên cho chiến lƣợc 

toàn cầu của mình nếu muốn  đạt tới b}́t cƣ́ mục tiêu nào . Nhƣ̂ng khó 

khăn về kinh tế trong nƣớc , nhƣ̂ng giới hạn về tiền cũa và con ngƣời 

vẫn buộc Mŷ phải khoanh Việt Nam Cộng hòa trong giới hạn khả 

năng cũa Mŷ , do đó càng thúc đ}̃y cuộc khũng hoảng cũa c hế độ 

Thiệu. 

Sau hết, sƣ̣ yếu kém cũa chế độ Việt Nam Cộng hòa cûng là thế 

lƣơ̂ng nan lặp đi lặp lại cũa mối quan hệ giƣ̂a Mŷ và các con bài cũa 

Mỹ trong thế giới thứ ba , vốn là công cụ tệ hại của chính s{ch đối 

ngoại của Mỹ m| Mỹ phải dựa v|o m| không có sự lựa chọn . Sƣ̣ lƣ̣a 

chọn có tính bắt buộc Nguyễn Văn Thiệu l|m con b|i thay thế (thay 

Diệm - Nhu và các con bài khác) đâ khiến địa vị cũa Washington càng 

trỡ nên b}́p bênh. Mỹ không thể hóa giải thách thƣ́c đó vì v}́n đề tạo 

đƣợc một con bài vƣ̀a bù nhìn lại vƣ̀a trung thƣ̣c (về chính trị), l| một 

m}u thuẫn mà Washington không thể giải quyết đƣợc ỡ b}́t cƣ́ nơi 

n|o trên thế giới kể từ sau năm 1945. Trên thƣ̣c tế , trong khi chính 

quyền Mŷ phải giải quyết vấn đề pháp lý ở chính nƣớc Mỹ v| mối 

quan hệ với Quốc hội sau năm 1972 thì ở Nam Việt Nam Mỹ còn phải 

đối phó với nhƣ̂ng nghịch cảnh phỗ biến và kéo dài về tình trạng 

không thể thích ứng với tình hình của số tay ch}n bất lực trong qu{ trình 

họ nắm quyền lực. 
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Chiến tranh Việt Nam đối với Mŷ là đĩnh cao cũa nhƣ̂ng cố gắng 

đ}̀y th}́t vọng nhằm kết hợp qu}n sƣ̣ và chính trị để chặn đƣ́ng và l}̣t 

ngƣợc sƣ̣ xu}́t hiện cũa nhƣ̂ng chế độ xâ hội trái với tr}̣t tƣ̣ quốc tế 

m| Mỹ tìm c{ch thiết lập . Đ}y không phải là thách thƣ́c đ}̀u tiên mà 

chỉ l| th{ch thức gay cấn nhất đối với sức mạnh qu}n sự v| đƣờng lối 

chiến lƣợc cũa Mỹ. Mỹ đã th|nh công trong việc {p đặt b{ quyền của 

mình ở nhiều nơi , nhƣng ỡ Việt Nam chính sách }́y đâ phơi bày 

nhƣ̂ng hạn chế tối h}̣u đối với sƣ́c mạnh cũa Mŷ trong thời đại ngày 

nay: đó là nhƣ̂ng căng thẵng trong nƣớc , mối m}u thuẫn giƣ̂a sƣ̣ 

dính líu s}u v|o một nƣớc với lợi ích v| tham vọng ở những nơi 

kh{c, nhƣ̂ng hạn chế v}̣t ch}́t cũa Mŷ. Tính chất thất bại hiển nhiên sau 

một cố gắng quá dài , sƣ̣ chia rê trong xâ hội Mŷ quá s}u sắc và  t{c 

động cũa thất bại ấy vào cơ cấu chính trị và tham vọng của Mỹ l|m cho 

cuộc xung đột Việt Nam có ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa của bất cứ sự kiện 

nào trong hai cuộc chiến tranh thế giới . Hai cuộc chiến tranh thế giới 

cũng chỉ khuyến khích lòng tham của Washington muốn đứng đầu 

v| th}u tóm mọi hệ thống chính trị v| kinh tế của cả thế giới , một 

tham vọng chắc chắn đâ trỡ thành nguyên nh}n cũa sƣ̣ can thiệp cũa 

Mỹ v|o Việt Nam sau năm 1950. 

Ảnh hƣởng của cuộc chiến Việt Nam đối với tƣơng lai sƣ́c mạnh 

quân sƣ̣ Mŷ đâ nói lên một cách thật rô ràng tầm vóc cũa thất bại , 

nhƣ̂ng v}́n đề mà Mŷ v}́p phải ngay tƣ̀ năm 1946. Nhƣng chô̂ khác 

biệt chính là sƣ̣ sụp đỗ cũa tinh thầ n thống nhất quốc gia (Mỹ) đối với 

đƣờng lối chiến lƣợc bao quát về vai trò cũa Mŷ trên thế giới . Ch}́n 

thƣơng để lại cho Mŷ quá nặng nề ; chiến tranh kết thúc không có vinh 

quang mà đầy hối hận sâu sắc cho hàng chục triệu  ngƣời Mŷ . C{c chính 

quyền Mŷ nối tiếp nhau đâ theo đuỗi một cuộc chiến tranh ác liệt 

vì những thua thiệt của những năm 1960; lúc n|y họ tin rằng nếu 

không xƣ̃ lý nhƣ̂ng thua thiệt }́y thì trong nhƣ̂ng năm cuối thế kỹ 

XX, Mỹ s ẽ phải chịu những khó khăn về qu}n sƣ̣ và chính trị rộng 
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lớn hơn nhiều . Nhƣng vào năm 1975, nƣớc Mŷ lại yếu hơn so với 

nƣớc Mŷ khi bắt đ}̀u cuộc chiến tranh với Việt Nam nhƣ̂ng năm 1960. 

Đó là bài học không thể không biết đến ch o nhƣ̂ng ai muốn chũ 

trƣơng một cuộc can thiệp mới. 

Tính hạn chế của vũ khí v| qu}n đội bộc lộ rõ nhất trong Tết 

1968. Mỹ có tiếng l| có vũ khí tốt , chiến thu}̣t tốt, nhƣng lại không có 

một chiến lƣợc qu}n sƣ̣ có thể chế ngƣ̣ đƣợc khả năng cũa kẽ địch và 

thích hợp với khả năng kinh tế, với chiến lƣợc toàn c}̀u, v| với những 

giới hạn cũa Mŷ về chính trị ỡ Việt Nam , ở trong nƣớc v| ở phần còn 

lại của thế giới . Mục tiêu của Mỹ ở Nam Việt Nam  không thay đỗi , 

nhƣng Mŷ luôn không thể đối phó đƣợc với vô số nhƣ̂ng phƣ́c tạp chính trị 

xuất hiện tất yếu tƣ̀ cuộc xung đột vû trang phi nghîa kéo dài . C{c nh| 

lãnh đạo chính trị , qu}n sƣ̣, tƣ tƣỡng cũa Mŷ không quan t}m hoặc  

coi thƣờng nhƣ̂ng yếu tố (chính trị) n|y cho đến khi cuộc chiến tranh 

bị thất bại về cơ bản . Ng|y nay, Mỹ vẫn không d{m nhìn thẳng v|o 

tính chất của cuộc chiến tranh khi hung hăng xem xét mục tiêu của 

Mỹ ở Mỹ Latinh v| ở c{c  nơi khác sau Chiến tranh thế giới . Th}́t bại 

của Mỹ đƣơng nhiên rõ r|ng về phƣơng diện vật chất, nhƣng cûng là 

một th}́t bại về trình độ ph}n tích , nó l| kết quả của c{i nhìn thiển 

c}̣n, m| tầm quan trọng vƣợt rất xa đƣờng l ối chiến lƣợc quan liêu 

hoặc phong cách cũa các vị tỗng thống và êkíp cũa họ . Sau năm 1946, 

Mỹ đã không tự kềm chế đƣợc đối với những yêu cầu v| tham vọng 

ng|y c|ng vƣợt qu{ khả năng thực hiện . Mỹ không thể v| không 

muốn thƣ̀a nh}̣n là nhƣ̂ng mục tiêu tham lam đó không thể đạt đƣợc 

v| không thích hợp với c{c hình thức xã hội kinh tế m| đa số c{c 

nƣớc thế giới thƣ́ ba đang áp dụng để giải quyết nhƣ̂ng v}́n đề về 

kinh tế và con ngƣời cũa họ . Cố gắng cũa Mŷ nhằm thay đỗi thƣ̣c 

trạng phổ biến đó chắc chắn sẽ g}y xung đột. 

Số ph}̣n cũa Mŷ ỡ Việt Nam lại gắn liền với hai con ngƣời dê̂ 

mua chuộc (Diệm và Thiệu ), đó là một đặc điểm đáng lƣu ý , 
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nhƣng không phải là sƣ̣ kiện đơn nh}́t sau chiến tranh thế giới. Cũng 

không phải là điều ngạc nhiên khi tính ch}́t và vai trò cũa Thiệu và 

c{c xã hội do Mỹ nặn ra lại trở th|nh biến số thiết yếu trong hồi kết lạ 

lùng của cuộc chiến tranh. 

Vì bất cứ chế độ nào do Pháp hoặc Mŷ dƣ̣ng lên đều không có cơ 

sỡ xâ hội , kinh tế và chính trị vƣ̂ng chắc cho nên sƣ̣ sụp đỗ cũa nó là 

t}́t yếu. Nếu nhìn lại suốt quá trình thì mới th}́y điều r}́t kỳ lạ là cả 4 

đời Tỗng thống Mŷ cƣ́  liên tiếp tìm cách áp đặt bá quyền cũa Mŷ lên 

Nam Việt Nam với nhƣ̂ng tỗn phí lớn lao nhƣng lại phụ thuộc vào 

nhƣ̂ng con ngƣời dê̂ bị đánh gục nhƣ v}̣y. 

Mỹ không có lối tho{t để ra khỏi chiếc bẫy tuyệt vọng đó , trƣ̀ 

phi să̂n  s|ng sớm chấp nhận thất bại của mục đích tạo ra một Nam 

Việt Nam chống cộng . Mỹ luôn tri }n cho một loại “ngƣời hùng” 

cũ với hy vọng họ sẽ đem lại sự ổn định xã hội v| một chọn lựa có 

hiệu quả . Quy mô và tính ch}́t chính trị - kinh tế cũa giới qu}n 

nh}n Việt Nam Cộng hòa đâ chiếm hết chô̂ quyền lƣ̣c cũa các lƣ̣c 

lƣợng xâ hội không cộng sản , vốn đâ rời rạc , thiếu kiên định . 

Chính s{ch của Mỹ ủng hộ vai trò chủ chốt của giới qu}n sự trong 

chế độ Việt Nam Cộng hòa đâ tạo ra thảm họa xâ hội , kinh tế và 

chính trị tại đ}y . Chính s{ch đó chắc chắn sản sinh ra một xã hội 

ho|n to|n giả tạo , g}y đau khỗ vô bờ bến cho qu}̀n chúng và về 

kh{ch quan đã mở rộng tiềm năng của c {ch mạng dù c{ch mạng có 

chịu tổn thất đến mức n|o . 

Trong khi muốn biến sƣ́c mạnh vû khí thành thắng lợi chính 

trị, thì thực tế lại chỉ ra rằng trong qu{ trình tiến h|nh chiến tranh 

với hõa lƣ̣c khũng khiếp Mŷ đâ g}y ra biến động s}u rộng về con 

ngƣời và cơ c}́u d}n cƣ , dẫn đến một xâ hội đô thị hóa không thể 

đƣ́ng vƣ̂ng đƣợc về kinh tế và chính trị . H}̣u quả cũa nhƣ̂ng tiền 

đề kỹ thuật l| đã d|n mỏng cơ cấu xã hội Việt Nam , khiến cho bộ 

m{y phụ thuộc của Mỹ không thể kiểm so{t đƣợc . Chiến lƣợc 
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chiến tranh cục bộ , rồi sau đó là Việt Nam hóa chiến tranh đâ giáng 

một đòn nặng không thể chịu nỗi và đ}̀y tai họa xuống tr}̣t tƣ̣ xâ 

hội. Điều đó đâ l}́n át hết nhƣ̂ng ch iến thắng - theo danh nghîa - ở 

chiến trƣờng . Nó cho thấy qu}n đội Mỹ không thể x}m nhập v|o 

b}́t cƣ́ xâ hội nào mà không g}y ra nhƣ̂ng tỗn thƣơng và nhƣ̂ng 

phƣ́c tạp dẫn đến th}́t bại chính trị cho chính lƣ̣c lƣợng đồng minh 

tại chỗ của Mỹ. 

Kỹ thuật trong chiến tranh đối với mỗi bên có vai trò ho|n to|n 

kh{c.  

Đối với Mỹ , việc áp dụng khả năng cũa vû khí và tiềm năng kŷ 

thu}̣t để xác định chiến lƣợc chiến tranh hạn chế chống cách mạng ỡ 

thế giới thƣ́ ba là một việc phƣ́c tạp hơn nhiều so với nhƣ̂ng suy nghî 

của Mỹ hồi đầu những năm 1960. Lãnh đạo nƣớc Mỹ v| c{c tƣớng 

lĩnh đặt hết lòng tin v|o khối lƣợng vũ khí thay cho những ph}n tích 

có tính chất chiến lƣợc chí nh trị vƣ̂ng chắc . Họ không thể đ{nh gi{ 

triển vọng thắng lợi một cách chính xác kể cả lƣợng định nhƣ̂ng tốn 

kém về kinh tế của việc thực hiện học thuyết của họ ; đến khi đã dấn 

s}u vào chiến cuộc , khi nhƣ̂ng mối b}̣n t}m quan  trọng đặc trƣng 

kh{c, - nhƣ v}́n đề “tín nhiệm” chính quyền , - đâ làm tê liệt tƣ duy 

của họ. 

Chỉ có Cộng sản mới đ{nh gi{ đầy đủ nội dung rộng lớn của 

cuộc chiến tranh . Họ đã chế ngự t{c dụng của hệ thống vũ khí 

khủng kh iếp nh}́t trong lịch sƣ̃ (của kẻ địch ) bằng một cuộc chiến 

tranh kéo dài dƣ̣a trên chiến thu}̣t ph}n tán , động viên qu}̀n chúng 

v| c{ch đ{nh giặc thích hợp với chỗ yếu của họ về kỹ thuật . Khi 

Mỹ hy vọng ph{t triển kiểu chiến t ranh hạn chế mà họ cho là thích 

hợp với toàn thế giới , thì phía cộng sản cũng định ra những 

phƣơng thƣ́c về chính trị , tỗ chƣ́c và kŷ thu}̣t chống lại sƣ̣ can 

thiệp cũa Mŷ và vû khí Mŷ , phƣơng thƣ́c đó cûng thích hợp với  

lƣ̣c lƣợng cách mạng ỡ nhiều nơi . Thƣ̣c tế đó càng làm chồng ch}́t 

thêm hàng loạt khó khăn cho Mŷ trong vai trò tƣ̣ khoác cho 
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mình  nghĩa vụ chống lại c{ch mạng ở thế giới thứ ba trong những 

th}̣p kỹ tới. 

Đảng Cộng sản là bên dê̂ hiểu nh}́t trong cuộc chiến tranh Việt 

Nam. Lý luận v| ph}n tích của Đảng luôn có tính chất nhất qu{n , 

công khai và đi vào chiều s}u nội t}m . Vai trò và các quyết định cũa 

Đảng luôn rô ràng cả trong lời nói và trong hành động . Thăm dò, tìm 

hiểu về Đảng có ph}̀n dê̂ dàng vì Đảng đâ chiến thắng mà nguyên 

nh}n cũa thắng lợi thì dê̂ th}́y hơn nguyên nh}n cũa th}́t bại . Thắng 

lợi cũa Đảng không chĩ là bằng chƣ́ng cũa sƣ̣ linh hoạt trong tiến 

trình xử lý c{c sự kiện lịch sử m| còn l| hệ quả của thể chế chính trị , 

tƣ tƣỡng cũa cả bên thắng lẫn bên thua trong chiến tranh. 

Sƣ́c mạnh cũa Đảng , nh}́t là thời kỳ trƣớc năm 1949, gắn liền 

với sƣ̣ sụp đỗ cũa chế độ thƣ̣c d}n Pháp và tính chất cơ cấu giai cấp 

trong xâ hội đâ tạo nên sƣ́c mạnh đó . Sợi chĩ đõ xuyên suốt thắng lợi 

trong 30 năm chiến tranh là sƣ̣ có mặt và tính kiên cƣờng cũa Đảng , 

đồng thời cûng do nhƣ̂ng sai l}̀m cũa kẽ thù . Thế chũ động về  chính 

trị v| qu}n sự đƣợc tính to{n kỹ thể hiện tính năng động của Đảng . 

Nhƣng nhƣ̂ng hành động cũa Mŷ và Việt Nam Cộng hòa trên khắp 

Nam Việt Nam đâ có tác động hũy hoại cơ c}́u , đâ làm cho Đảng có 

cơ hội khai thác nhƣ̂ng nhƣợ c điểm mang tính hệ thống cũa kẽ thù . 

Đảng đâ r}́t sáng tạo và r}́t thƣ̣c tế trong cố gắng t}̣n dụng nhƣ̂ng 

cơ hội cụ thể . 

C{ch mạng l| phải tổ chức lại những bộ phận lớn của xã hội Việt 

Nam. Trong quá trình đó , c{ch mạng v ừa có sai lầm vừa có th|nh 

tƣ̣u. Nhƣng điều quan trọng là cách mạng đâ có khả năng tồn tại nhƣ 

một tỗ chƣ́c, ít nhất nhƣ một sự nghiệp trong t}m trí nh}n d}n. Do đó 

c{ch mạng luôn có thể tự khẳng định lại khi có cơ hội . Biết ph}n tích 

v| thích nghi, gắn tiềm năng với thƣ̣c tê,́ không quá tƣ̣ mân cûng nhƣ 

không quá th}̣n trọng , đó là kh}u thiết yếu trong năng lƣ̣c lânh đạo 

của Đảng, nó nối liền đƣợc lực lƣợng đang có với lực lƣợng tiềm t|ng 

của tƣơng lai. 
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Trên một mƣ́c độ kh{ quan trọng, khả năng t}̣p họp qu}̀n chúng 

của Đ ảng, vƣ̀a do tác đ ộng tàn phá cũa chiến tranh đối với nông 

thôn, vƣ̀a do khả năng giƣ̂ vai trò trung t}m đoàn kết các t}̀ng lớp xâ 

hội. Chế độ ruộng đ}́t và nêǹ kinh tế do thƣ̣c d}n Pháp áp đặt đâ đ}̃y 

qu}̀n chúng vào thế tuyệt vọng trong chiến tranh thế giới thƣ́ hai ; 

nhƣ̂ng ngƣời c ộng sản đâ đề ra phƣơng thƣ́c đối phó có tính cách 

mạng v| có tổ chức đối với những vấn đề xã hội có tính tổng qu{t đó. 

Chính nhờ x{c định tính chất c ộng đồng và tính giai c}́p trong đối 

phó với nạn đói v| chiến tranh đã củng cố thế vững chắc của tổ chức 

Đảng trong qu}̀n chúng . Sƣ̣ b}́t bình cũa nông d}n , nh}́t là về m ặt 

kinh tế , đâ làm tăng kh ả năng huy động qu}̀n chúng cũa Đ ảng, 

nguồn sƣ́c mạnh cũa cách mạng . Vai trò nông d}n đâ r}́t nhiều l}̀n 

ảnh hƣỡng đến đƣờng lối chiến lƣợc lớn cũa Đ ảng: quan trọng nh}́t 

l| giai đoạn 1953-1955 ở miền Bắ c và giai đoạn 1959-1961 ở miền 

Nam, v| sau đó ở nhiều địa phƣơng kh{c nhau của miền Nam . L|m 

theo đƣờng lối b}̀n cố nông thì đ ộng viên đƣợc qu}̀n chúng và đó 

luôn là cái giá cũa thắng lợi. 

Nhƣ̂ng thõa hiệp nhƣ v}̣y đối với t ầng lớp dƣới có khi m}u 

thuẫn với chũ trƣơng mỡ rộng mặt tr}̣n đoàn kết để chống lại ngƣời 

Ph{p v| ngƣời Mỹ . Điều hòa nhƣ̂ng căng thẵng trong xung đột giai 

c}́p để bảo đảm sƣ̣ thống nh}́t về chính trị là điều Đảng thƣờng 

xuyên phải làm . Hơn nƣ̂a khả năng khơi gợi nhƣ̂ng tình cảm ngoài 

tính giai cấp nhƣ lòng yêu nƣớc , thu hút nhƣ̂ng nhà trí thƣ́c cách 

mạng có nguồn gốc tƣ sản , cũng l| một nguồn sức mạnh vô gi{ của 

Đảng tƣ̀ trƣớc đến nay. 

Trong quá trình đố i phó với vô vàn thách thƣ́c đó , Đảng đâ 

phạm sai lầm , nhƣng rô ràng không có sai l}̀m nào g}y tai họa cho 

to|n bộ nỗ lực của Đảng . Th|nh tựu của Đảng với tƣ c{ch ngƣời 

lãnh đạo l| hiếm có trong thế kỷ XX . L| ngƣời theo dõi  r}́t th}̣n 

trọng tình hình diễn biến sôi động của xã hội , l| những nh| nghiên  
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cƣ́u toàn diện , có trình độ , lãnh đạo Đảng chứng tỏ họ l| những bậc 

th}̀y trong ph}n tích đánh giá tình hình một cách hợp lôgích hơn 

nhiều so với  kẻ thù của họ l| Ph{p v| Mỹ , nhƣ̂ng kẽ có khuynh 

hƣớng đi vào ảo tƣỡng khiến họ trỡ thành nhƣ̂ng nhà lý thuyết kinh 

viện trong chiến tranh. Să̂n sàng ch}́p nh}̣n thách thƣ́c nguy hiểm để 

đạt mục tiêu , c{c nh| lãnh đạo Đảng lu ôn đánh giá một cách toàn 

diện so sánh lƣ̣c lƣợng trong nƣớc, ngo|i nƣớc v| những t{c động l}u 

d|i của những h|nh động kh{c nhau . C{ch l|m thực tế nhƣ vậy đã 

tr{nh cho Đảng phạm sai lầm trong quyết định. 

T|i năng của Đảng l|  có khả năng tồn tại v| thích nghi trƣớc 

nhƣ̂ng thách thƣ́c không thể lƣờng đƣợc và tái xu}́t hiện với lƣ̣c lƣợng 

đũ mạnh để l}́p vào chô̂ trống do Mŷ và tay sai tạo ra . Việc Đảng x}y 

dƣ̣ng đƣợc nhƣ̂ng thành viên trung thành , có sức chịu đƣ̣ng hy sinh 

không bờ bến và kéo dài , l| nguồn động lực chủ yếu cho sức bật của 

Đảng; Đảng có thể làm đƣợc nhƣ v}̣y là nhờ Đảng luôn gắn bó với 

nhƣ̂ng v}́n đề xâ hội nảy sinh trong qu}̀n chúng nh}n d}n . Sau năm 

1968, cố gắng này phƣ́c tạp hơn nhiều khi các v}́n đề về hòa bình , về 

sƣ̣ bảo toàn một xâ hội đƣợc cố kết chặt chê để kiên cƣờng chống lại 

sƣ́c tiến công ác liệt và tàn khốc do sƣ̣ có mặt cũa Mŷ và nhƣ̂ng ch}́n 

thƣơng cũa chiến tranh,đâ vƣợt trên các v}́n đề giai c}́p cûng nhƣ v}́n 

đề động viên cấp b{ch c{c nguồn lực . Tr{ch nhiệm của Đảng đối phó 

với nhƣ̂ng ý thƣ́c mới mẽ và rộng lớn cả ỡ nông thôn và thành thị đâ 

đặt ra cho Đảng nhƣ̂ng thách thƣ́c tế nhị hơn. Đảng nh}̣n thƣ́c đƣợc 

rằng tỗn th}́t (của phía c{ch mạng) về v}̣t ch}́t và t}m lý là r}́t nặng nề, 

nhƣng ph}̀n đông lânh đạo cũa Đảng lại chƣa nh}̣n thƣ́c đƣợc tình 

hình so s{nh lực lƣợng lúc đó đã ho|n to|n có lợi cho mình. 

Do đó Đảng đánh giá th}́p sƣ̣ chuyển biến về thái độ chính trị 

trong các giới ỡ đô thị , dẫn đến sƣ̣ chán ghét , hờ hƣ̂ng , có hại cho 

sƣ̣ cố kết xâ hội , đối với tƣơng lai cũa Việt Nam Cộng hòa . Đảng 

hiểu đƣợc sƣ̣ m}́t tinh th}̀ n cũa lƣ̣c lƣợng vû trang Việt Nam Cộng 

hòa, nhƣng cûng chƣa tiên lƣợng đƣợc mƣ́c độ tan râ nhanh 
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chóng, cho mâi đến tháng 12-1974, khi đâ bộc lộ sƣ̣ chống trả yếu ớt 

v| không hiệu quả . Lúc đó Đảng thấy xuất hiện thời cơ mới , m| một 

nô̂ lƣ̣c b}́t kỳ nào cũa phía cách mạng cûng có thể chiếm lînh . Đó 

chính l| kết quả của những chọn lựa ƣu tiên do Thiệu tự đề ra cho 

mình lúc đó , m| trận Lam Sơn 719 v| trận chiến năm 1972 đâ là d}́u 

hiệu báo trƣớc hù ng hồn, bộc lộ sƣ̣ b}́t tài cũa Thiệu và sƣ̣ yếu kém 

của binh lính , sĩ quan Việt Nam Cộng hòa khi chúng đối mặt với 

hiểm nguy. 

Ở mức độ nhất định , tuy nhƣ̂ng ngƣời cộng sản chƣa th}́y trƣớc 

đƣợc nhƣ̂ng sƣ̣ kiện kỳ lạ cũa giai đoạ n cuối cũa cuộc chiến tranh , 

nhƣng nhƣ̂ng sƣ̣ kiện đó là kết quả xu}́t phát tƣ̀ nhƣ̂ng nô̂ lƣ̣c cũa 

chính những ngƣời cộng sản v| từ bản chất của lực lƣợng đối địch . 

Khi thời cơ đến, họ đã biết nắm cơ hội v| triển khai v|o khoảng trống 

mênh mông mỡ ra trong 7 tu}̀n lê̂ phi thƣờng cũa toàn bộ lịch sƣ̃ 

cuộc chiến tranh. Kịch bản kỳ lạ đó chỉ l| đỉnh cao của một cuộc chiến 

tranh có tính ch}́t chính trị , xã hội v| nh}n bản , đâ bắt đ}̀u tƣ̀ hai 

th}̣p kỹ trƣớc mà cách mạng đâ biết sƣ̃ dụng để x}y dƣ̣ng đội ngû và 

thiết l}̣p cho mình tính hợp lý hợp pháp một cách ch}̣m râi , kiên trì, 

đƣợc tích lûy tƣ̀ng ngày . Đảng luôn khẵng định xu}́t phát tƣ̀ nhƣ̂ng 

cố gắng và hy sinh liên tục cũ a cả d}n tộc , kh{ng chiến nhất định 

thắng lợi hoàn toàn. Họ cũng lấy chủ nghĩa M{c l|m cơ sở để có niềm 

tin rằng qu}̀n chúng nh}n d}n và các quá trình phát triển xâ hội sê 

phối hợp, t{c động qua lại nhau để dẫn đến tƣơng lai, hình th|nh nên 

kết quả lịch sƣ.̃ 

Chiến tranh Việt Nam theo ph}n tích cuối cùng , thƣ̣c ch}́t là 

cuộc đối đ}̀u giƣ̂a một bên là Mŷ và nhƣ̂ng ngƣời phụ thuộc đƣợc 

họ bảo hộ , trợ c}́p dồi dào , một bên là phong trào cách mạng mà 

bản ch}́t giai c}́p và cơ sỡ tƣ tƣỡng đâ đem lại cho họ tinh th}̀n 

qu}̣t khỡi và sƣ́c mạnh to lớn . C{ch xử sự của từng c{ nh}n trong 

chiến tranh cûng nhƣ trong hòa bình đâ phản ảnh nhƣ̂ng tiêu 

chu}̃n xâ hội và tính ch}́t cũa hai chế độ  đối địch nhau . Nguồn 

sƣ́c mạnh quan trọng nhất của Đảng Cộng sản ... l| quan niệm của 
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họ về ph}̃m ch}́t cách mạng xâ hội chũ nghîa mà họ nh}́n mạnh đó là 

yếu tố hàng đ}̀u cũa mọi hành động và là giá trị đạo đƣ́c để đi đến 

một xâ hội xâ hội chũ nghîa. 

Khả năng phát triển tỗ chƣ́c cũa Đảng mà lối sống cũa các thành 

viên phù hợp với nhƣ̂ng nguyên tắc đạo đƣ́c nói trên , l|m cho họ 

đạt đƣợc mục tiêu . Kh{i niệm về vai trò trọng yếu của c{ nh}n l| 

một bỗ sung cơ bản và đặc biệt cũa chũ nghîa cộng sản Việt Nam 

v|o học thuyết m{cxít - lêninnít và là một sƣ̣ xét lại quan điểm về 

t}̀m quan trọng tƣơng đối cũa các nhà lânh đạo và hình thƣ́c tỗ chƣ́c 

t}̣p thể . Không ai có thể hiểu đƣợc vì sao hàng chục ngàn đàn ông , 

đàn bà liên tục đ}́u tranh hết th}̣p kỹ này đến th}̣p kỹ khác trong 

nhƣ̂ng điều kiện thiếu thốn vô cùng , đòi hõi sƣ̣ tƣ̣ nguyện cá nh}n , 

lòng kiên định v| tinh thần hy sinh phi thƣờng , nếu không đ{nh gi{ 

đƣợc tinh th}̀n tƣ̣ nguyện và nhƣ̂ng giá trị đạo đƣ́c cách mạng trên , 

thì cũng không đ{nh gi{ đƣợc tính hấp dẫn của chƣơng trình xã hội 

v| chính trị do Đảng đề ra . Chiến thu}̣t và chiến lƣợc cũa Đảng suốt 

cuộc chiến tranh mặt đúng nhiều hơn sai , nhƣng đó mới chĩ là điều 

kiện c}̀n mà chƣa đũ để chiến thắng . Trong một cuộc chiến tranh 

l}u dài mà một cuộc khũng hoảng muôn màu muôn vẽ tác động s}u 

sắc đến các sƣ̣ kiện , vƣợt xa khả năng d ự đo{n của bất cứ ai , kể cả 

c{c nh| lãnh đạo , thì sức mạnh cuối cùng của Đảng l| khả năng chịu 

đƣ̣ng và tƣ̀ đó giƣ̂ đƣợc hoạt động liên tục mặc dù có đúng có sai . 

Sƣ̣ tồn tại cũa nhƣ̂ng đảng viên kiên định , t}̣n tụy cuối cù ng đâ giúp 

Đảng làm chũ đ}́t nƣớc , l}́p khoảng trống do Pháp và Mŷ để lại ỡ 

Việt Nam. 

Lý luận c{ch mạng khẳng định ý thức con ngƣời t{c động đến 

tiến trình lịch sƣ̃ qua sƣ̣ v}̣n động tƣ̣ th}n cũa chính lịch sƣ̃ . Không 

phải các h mạng không tính đến so sánh lƣ̣c lƣợng v}̣t ch}́t , vì nếu 

không , c{ch mạng đã trở th|nh chủ nghĩa thần bí hay lãng mạn , 

nhƣng cách mạng khẵng định vai trò thiết yếu cũa trách nhiệm và 

h|nh động c{ nh}n . Quan niệm về vai t rò của quần chúng trong 
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lịch sử v| trong c{c sự kiện trọng đại đã x{c định lòng tin của họ v| 

đâ thành một ph}̀n sƣ́c mạnh cũa họ. Đảng không phải là tỗ chƣ́c cũa 

nhƣ̂ng vị thánh cách mạng nhƣng đâ có đƣợc phƣơng thƣ́c quy  tụ 

ph}̀n lớn nhƣ̂ng nam nƣ̂ đảng viên có ph}̃m ch}́t và tinh th}̀n t}̣n tụy 

r}́t cao đối với sƣ̣ nghiệp cách mạng . Họ có đức hy sinh cao cả v| 

chịu đựng đƣợc vô v|n thiếu thốn ; chính những c{ nh}n đó đã l|m 

cho Đảng giƣ̂ đƣợc va i trò lânh đạo trong lịch sƣ̃ . Quy mô cũa thắng 

lợi cũa Đảng cûng là điều đáng quan t}m , v| dƣờng nhƣ sức ép của 

cuộc đ}́u tranh l}u dài dai dẵng lại làm nên sƣ́c mạnh khiến họ să̂n 

s|ng hy sinh cả tính mạng cho sự nghiệp . Bên trong tinh th}̀n tƣ̣ 

nguyện xả th}n cho sƣ̣ nghiệp là sƣ̣ tỗng hợp cũa lòng tin và ý thƣ́c 

về sƣ̣ t}́t thắng cũa tƣơng lai , căn cƣ́ vào sƣ̣ liên kết giƣ̂a hành động 

c}̀n thiết cũa họ với sƣ̣ ph}n tích đánh giá thƣ̣c trạng xâ hội the o chũ 

nghĩa duy vật lịch sử . Mô̂i ngƣời đều vì nh}n d}n và vì một sƣ̣ 

nghiệp mà trong đó số ph}̣n cũa tƣ̀ng ngƣời gắn liền với số ph}̣n cũa 

sƣ̣ nghiệp cách mạng . Chính t{c động của quan niệm lý tƣởng đó đã 

l|m nên thắng lợ i tƣỡng nhƣ không thể đạt nỗi trong hai cuộc chiến 

tranh chống Pháp và chống Mŷ nhƣng lại thƣ̣c sƣ̣ đạt đƣợc trọn vẹn ; 

cuối cùng nó đâ kiểm chƣ́ng một cách mạnh mê tính hiện thƣ̣c cũa lý 

tƣỡng bằng sƣ̣ minh xác cũa kinh nghiêṃ. 

Vai trò cũa cái có thể và cái hạn chế trong quá trình lịch sƣ̃ và 

trong các sƣ̣ kiện lớn vốn luôn đƣợc nh}̣n thƣ́c tƣ̀ con ngƣời . V}́n đề 

l| ở chỗ xem xét nhu cầu v| khả năng diễn biến sự kiện lịch sử qua 

thời gian , xem xét nguyên nh}n tại sao , khi nào và nhƣ thế nào cũa 

bên này hay bên kia . Xem xét và kết lu}̣n về ý nghîa cũa nhƣ̂ng v}́n 

đề n|y - nhƣ̂ng v}́n đề làm căn bản cho sƣ̣ th}́u hiểu kinh nghiệm 

lịch sử hiện đại - không cho phép sƣ̣ đơn gi ản hoặc quy kết cho tính 

ngẫu nhiên... 

... Việc th}́u hiểu nhƣ̂ng giới hạn và nhƣ̂ng khả năng thƣ̣c tế 

l| điều cốt tủy của chiến lƣợc chính trị v| l| điều kiện tiên quyết 

cho việc cải tạo xâ hội một cách tối ƣu ... Điều đáng chú  ý l| việc 
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cải tạo xâ hội trong thế kỹ này vƣ̀a nhanh vƣ̀a đ}̀y gian khỗ một cách 

đáng kinh ngạc. Nhƣng nhƣ̂ng cuộc khũng hoảng bên ngoài cũa cuộc 

chiến tranh và nhƣ̂ng cuộc v}̣n động phát triển bên trong vẫn sê 

quyết định sƣ̣ biến đổi của thế giới tƣơng lai . Nhƣ̂ng tỗn th}́t mà các 

cuộc chiến tranh kéo dài g}y ra cho nền kinh tế và xâ hội , luôn có sƣ̣ 

cố kết ý thƣ́c hệ trên bình diện quốc gia là nguồn gốc quan trọng cũa 

sƣ̣ biến đỗi , nh}́t là quá trình đ}̃y nhanh chiều hƣớng phi thƣ̣c d}n 

hóa c{c trật tự ]u - Mỹ. Chiến tranh Việt Nam là cuộc xung đột dài 

nh}́t cũa thời hiện đại , nó cung cấp bức tranh to|n cảnh cho việc 

đánh giá nguồn gốc và nhƣ̂ng yếu tố c}́u thành cuộc khũng hoảng đâ 

t{c động đến hai cƣờng quốc phƣơng T}y , cho việc khảo sát để phát 

hiện ý nghîa cũa các hoạt động và tỗ chƣ́c nhằm xác định một cách có 

ý thức kết quả cuối cùng của sự kiện lịch sử trọng đại... 

... Chiến tranh là nh}n tố vƣợt lên trên t}́t cả các chế độ xâ hội , 

nó đòi hỏi phải có lựa chọn v| h|nh động . Nh}n tố có thể g}y ra 

biến đỗi trong thời đại này là qu}̀n chúng nh}n d}n . Khi họ th}́y 

rằng họ không thể tránh khõi nhƣ̂ng h}̣u quả cũa th{i độ có h|nh 

động hay không hành động cũa họ - v| thƣờng họ phải trả gi{ cao 

hơn cho việc không hành động - thì họ sẽ trở th|nh một lực lƣợng 

xã hội , v| lực lƣợng đó c|ng trở nên vững chắc nếu họ tham gia v|o 

một tỗ chƣ́c. 

Chiến tranh Việt Nam là một sƣ̣ kiện trọng đại vƣợt quá phạm 

vi không gian một nƣớc và thời gian (nó diễn ra ), - nó phản ảnh 

dƣới hình thƣ́c rô nét nh}́t , nhƣ̂ng sôi động và chiều hƣớng cơ bản 

của qu{ trình lịch sử , kể tƣ̀ năm 1946. Đó không phải là kết quả 

ngẫu nhiên , m| l| hệ quả lôgích của lòng tham , sƣ́c mạnh và 

nhƣợc điểm cũa Mŷ trong thời đại ngày nay . Chiến tranh Việt 

Nam một l}̀n nƣ̂a khẵng định tính t}́t yếu cũa nhƣ̂ng biến đỗi xâ 

hội và nhƣ̂ ng phong trào xâ hội trong thế giới đƣơng đại , khẵng 

định nhƣ̂ng chô̂ yếu cûng nhƣ chô̂ mạnh lớn lao cũa các chế độ xâ 

hội, khẵng định tiềm năng đáng sợ cũa con ngƣời nhằm quyết 
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định tƣơng lai cũa chính mình vƣợt qua mọi thác h thƣ́c . C}n nhắc 

nhƣ̂ng khả năng và nhƣ̂ng b}́t lƣ̣c cuối cùng cũa Mŷ so với nhƣ̂ng 

khả năng cũa đối phƣơng mà trong tƣơng lai Mŷ có thể phải đƣơng 

đ}̀u ỡ một nƣớc b}́t hạnh nào khác trong thế giới thƣ́ ba , chính l| 

đánh giá sƣ́c mạnh th}̣t sƣ̣ và nhƣ̂ng yếu tố c}́u thành cũa nhƣ̂ng lƣ̣c 

lƣợng làm nên sƣ̣ thay đỗi trong thế giới ngày nay . Bỡi vì, khi ph}n 

tích c{c khía cạnh xã hội v| con ngƣời ảnh hƣởng đến kết quả của 

cuộc chiến giƣ̂a Mŷ và các phong trà o quốc gia c}́p tiến , thì khó m| 

hình dung rằng một cuộc x}m lƣợc |o ạt v|o một quốc gia c{ch mạng 

ngoan cƣờng nào đó lại có một kết thúc khác ỡ Việt Nam. 

Ng|y nay , t}́t cả nhƣ̂ng điều mà Mŷ có thể làm chĩ là g}y muôn 

v|n đau khỗ cho nh}n d}n ; vũ khí v| tiền của của Mỹ không thể n|o 

quyết định đƣợc số ph}̣n cũa họ. Nếu một l}̀n nƣ̂a Mŷ muốn làm nhƣ 

v}̣y thì t}́t nhiên phải đòi hõi ỡ công chúng Mŷ một cái giá mà cuối 

cùng họ đã không chịu trả  ở Việt Nam , v| chắc chắn họ cũng không 

să̂n sàng trả trong tƣơng lai . Không thể nào đi ngƣợc lại chiều hƣớng 

thay đỗi xâ hội s}u sắc trong tiến trình lịch sƣ̃ . Nhƣ̂ng tính ch}́t cũa 

qu{ trình diễn biến đó v| c{i c{ch m| nó ả nh hƣỡng đến sinh mạng 

qu}̀n chúng trong các nƣớc đang phát triển trong nhƣ̂ng th}̣p kỹ sắp 

đến, sẽ không t{ch khỏi c}u hỏi : liệu th}́t bại trong chiến tranh Việt 

Nam có làm cho Mŷ ngƣ̀ng can thiệp ỡ nhƣ̂ng nơi khác và để cho 

nh}n d}n thế giới tƣ̣ định đoạt tƣơng lai cũa mình hay không? 

Ngƣời dịch: Hồng Điểu 

Nguồn: Gabriel Kolko: Anatomy of a war, Nxb. Pantheon 

Book, New York, 1985 (Có tham kh ảo bản dịch 

của Nguyễn Tấn Cƣu , Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, 

H| Nội, 2003). 
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PHỤ LỤC 27 

TẤN CÔNG NGOẠI GIAO VÀ TIẾP XÚC BÍ MẬT 

Chiến dịch t}́n công ngoại giao , đƣợc phát động tƣ̀ đ}̀u năm , với 

lời tuyên bố quan trọng cũa Phó Thũ tƣớng kiêm Bộ trƣỡng Ngoại 

giao Nguyê̂n Duy Trinh , đâ không ngƣ̀ng phát huy tác d ụng rộng 

khắp T}y ]u và đặc biệt , đâ khu}́y động dƣ lu}̣n qu}̀n chúng và các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng ỡ Mŷ. 

Sƣ́c ép cũa dƣ lu}̣n thế giới ngày càng dồn về phía Mŷ , đòi Mŷ 

ch}́m dƣ́t việc ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. 

Tuy nhiên, có một điểm có thể gọi l| “ tiêu cƣ̣c” hạn chế phần n|o 

sƣ́c t}́n công cũa lời tuyên bố ngày 28 th{ng 1 năm 1967. Việt Nam 

mới, nói “có thể có” chƣ́ chƣa nói “sê có” nói chuyện giữa hai bên sau 

khi Mŷ ch}́m dƣ́t khôn g điều kiện việc ném bom và mọi hành động 

chiến tranh khác chống nƣớc Việt Nam D}n chũ Cộng hòa . Bộ máy 

tuyên truyền đ}̀u độc khỗng lồ cũa Mŷ không ngƣ̀ng khai thác cái mà 

t}̣p đoàn c}̀m quyền Mŷ gọi là “vấn đề chƣa rô ràng” để g}y hoang 

mang và l}́p liếm thái độ ngoan cố cũa họ . Một bộ ph}̣n dƣ lu}̣n thế 

giới, một số chính khách và nhà báo , tuy có nhiều thiện chí , vẫn còn 

chờ đợi lời nói cuối cùng của Việt Nam. 

B}y giờ thì Việt Nam sê thốt ra lời nói cuối cùng đó? 

Nhiều nhà báo và đại bi ểu Quốc h ội Mŷ đâ chịu khó bay sang 

Paris, đến B ộ Ngoại giao Ph{p , cố gặp cho kỳ đƣợc ông E .M., Vụ 

trƣỡng Vụ ch}u Á và ch}u Đại Dƣơng cũa B ộ Ngoại giao Ph{p . 

Trong trƣờng hợp họ g ặp tôi trƣớc thì sau đó , thế nào họ cûng xin 
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đƣợc ông E .M. tiếp. Đến nô̂i , có lần ông E .M. vui vẽ nói với tôi : 

“Chúng ta cƣ́ tiếp tục chuyền bóng cho nhau , để làm cho họ bớt u mê , bớt 

thiển cận!”. 

V}̣y, họ bỏ công từ Mỹ bay sang Pháp để tìm “c{i gì”? 

Chỉ vì tình hình thúc b{ch , họ muốn biết v| cần biết lời nói 

cuối cùng cũa Việt Nam , tƣ́c “sê có” hay là “sê không có” đàm phán 

sau khi Mŷ làm đúng đòi hõi cũa Việt Nam D}n chũ C ộng hòa tƣ́c 

chấm dứt không điều kiện việc ném bom v| mọi h|nh đ ộng chiến 

tranh khác . 

T}́t nhiên, ông E.M. cũng nhƣ tôi , không ai có th ể vƣợt qua giới 

hạn “có thể có”. Điều quan trọng là lợi dụng cơ hội làm cho họ “bớt u 

mê, bớt thiển c}̣n” về cuộc chiến tranh x}m lƣợc cƣ̣c kỳ tàn bạo song 

đâ th}́t bại và bế tắc cũa Mŷ ỡ Việt Nam. 

* 

*     * 

Năm 1967 l| năm m| Mỹ đã đƣa chiến tranh x}m lƣợc lên đến 

đĩnh cao chƣa tƣ̀ng th}́y . Năm mƣơi vạn qu}n Mŷ , gồm nhƣ̂ng sƣ 

đoàn thiện chiến nh}́t, đâ đỗ bộ lên miền Nam . Mỹ đã huy động khả 

năng kinh tế và tài chính lớn lao cũa Mŷ , đâ huy động nhƣ̂ng lƣ̣c 

lƣợng hải lục không qu}n mà Mŷ có thể huy động đƣợc , để ném t}́t 

cả vào một cuộc chiến tranh hao tiền , tốn của v| tốn nh}n mạng đến 

mƣ́c mà nh}n d}n Mŷ không còn có thể ch}́p nh}̣n đƣợc nƣ̂a. 

Nhƣng bế tắc vẫn hoàn bế tắc ! Mỹ không có lối thoát thân bằng con 

đƣờng tiếp tục chiến tranh . Đó là kết lu}̣n cũa chính McNamara , Bộ 

trƣỡng Quốc phòng Mỹ, tƣ̀ cuối năm 1966. 

Ng|y 29 th{ng 8 năm 1966, McNamara nh}̣n đƣợc báo cáo cũa 

một nhóm chuyên viên cao c}́p về “khả năng kŷ thuật liên quan đến 

nhƣ̂ng hoạt động quân sƣ̣ cũa chúng ta ỡ Việt Nam” . Bản báo cáo bắt 

đ}̀u bằn g c}u: “Nhƣ̂ng cuộc ném bom miền Bắc không có ảnh hƣỡng 

trƣ̣c tiếp và có thể đánh giá đƣợc đối với khả năng cũa Hà Nội trong 
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việc  tỗ chƣ́c và tiến hành nhƣ̂ng hoạt động quân sƣ̣ tại miền Nam ỡ mƣ́c độ 

lâu nay”. V|, bản báo cáo kế t lu}̣n: “Không có cơ sỡ thích ƣ́ng nào để dƣ̣ 

kiến một mƣ́c độ cố gắng quân sƣ̣ cần thiết để đạt nhƣ̂ng mục tiêu đâ đƣợc 

đề ra. Thƣ̣c tế là không có một cơ sỡ vƣ̂ng chắc nào để xác định đƣợc mƣ́c độ 

cố gắng mà chúng ta có thể làm để đạt những mục tiêu đó”1. 

Ng|y 14 th{ng 10 năm 1966, trong một giác thƣ , McNamara báo 

c{o với Tổng thống Johnson “không có phƣơng pháp hợp lý nào đ ể chấm 

dƣ́t nhanh chóng chiến tranh”2. 

Thế là đâ quá rô! 

V| chính Kissinger  - chƣ́ không ph ải ai khác - đâ nghe t}̣n tai 

v| thấy tận mắt tình thế thất bại v| bế tắc đó của đế quốc Mỹ ở 

miền Nam . 

Kissinger đâ k ể lại hết sức tỉ mỉ những điều tai nghe mắt thấy 

trong Hồi ký Nhƣ̂ng năm ỡ Nhà Trắng của ông ta. 

Kissinger kể lại hai lần đến Vĩnh Long v| hai lần hỏi tên tỉnh 

trƣỡng ỡ đó về kết quả bình định, nhƣ sau: 

“Đi thăm tĩnh Vînh Long vào tháng 10 năm 1965, tôi đâ hõi ông tĩnh 

trƣỡng về mƣ́c độ đƣợc bình định cũa tĩnh ông, ông tĩnh trƣỡng trả lời một 

cách hãnh diện: 80%”3. 

“Nhân cuộc viếng thăm Việt Nam lần thƣ́ hai , tháng 7 năm 1966, tôi 

chú ý đến những tỉnh cũ đ ể có th ể đánh giá nhƣ̂ng thay đỗi . Ở Vĩnh 

Long, vẫn ông tĩnh trƣỡng ấy nói với tôi sau cuộc đến thăm lần trƣớc 

của tôi , rằng đâ có nhƣ̂ng tiến b ộ to lớn vô cùng , tôi hõi ông ta hiện giờ 

tỉnh đã đƣợc bình định ra sao , ông ta trả lời tôi , vẫn hânh diện nhƣ lần 

trƣớc: 70%”. 

Xin miê̂n bình lu}̣n. 

___________ 

1, 2. Theo trích d}̂n cũa André Fontaine trong quyễn “Un lit pour deux 

rêves” (Đồng sàng dị mộng).  

3. Ông Kissinger quên nói ỡ đ}y rằng ông đến miền Nam là với tƣ cách 

“cố }́n đặc biệt” về “Chiến lƣợc nguyên tƣ̃” của Tổng thống Johnson. 
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Nh}n dịp Nguyê̂n Văn  Thiệu đƣợc “b}̀u” làm tỗng thống , bộ 

m{y tuyên truyền của Mỹ - ngụy không ngớt rêu rao l| “Thiệu đã 

đƣa vào chính quyền nhiều ngƣời miền Nam hơn trƣớc và nhƣ̂ng 

ngƣời quốc gia”. 

Kissinger viết trong hồi ký: 

“Tuy vậy, sƣ́ quán ta ỡ Sài Gòn ƣớc lƣợng khoảng 80% đâ có hạ tầng cơ 

sỡ cộng sản. Ngƣời ta ƣớc lƣợng 65% trong toàn dân và 81% ở nông thôn...”. 

Th{ng 10 năm 1965, sau khi thăm đại bản doanh Thái Bình 

Dƣơng cũa Mŷ ỡ Hawaii , Kissinger ghi vào sỗ nh}̣t ký: “không một ai 

thƣ̣c sƣ̣ có thể giải thích cho tôi chiến tranh Việt Nam sê kết thúc nhƣ thế 

nào, dù vào tình huống thuận lợi nhất”. 

Th}̣t là bế tắc hoàn toàn, con đƣờng h}̀m không lối thoát! 

Sau ba l}̀n đi Sài Gòn (th{ng 10 năm 1965, th{ng 7 v| th{ng 10 

năm 1966), Kissinger phải thú nh}̣n: “Tôi đâ nhận thấy ngay chúng ta đâ 

tham gia một cuộc chiến tranh mà chúng ta không biết làm thế nào để chiến 

thắng, mà cũng không biết làm thế nào để kết thúc”. 

V| ng|y 18 th{ng 8 năm 1966, Kissinger đâ t}m sƣ̣ với Cabot 

Lodge, lúc bấy giờ l|m Đại sứ Mỹ ở S|i Gòn, nhƣ sau: 

“... Chúng ta phải có gấp một chiến lƣợc đàm phán , chính phủ cần 

tuyên bố nhanh chóng mỡ hội đàm, vì hội đàm sẽ là giai đoạn đầu chƣ́ không 

phải giai đoạn cuối cùng cũa nhƣ̂ng khó khăn cũa chúng ta”. 

Chỉ cần những lời thú nhận rõ r|ng v| cụ thể trên đ}y của 

Kissinger cûng đũ nói lên tình thế bi đát cũa Mŷ là th}́t bại và bế tắc 

nhƣ thế n|o. 

Chính từ đó Kissinger đã rút ra kết luận đƣợc nhiều ngƣời biết 

v| đã đăng trên tập san Foreign Affairs (Nhƣ̂ng v}́n đề ngoại giao ): 

nguyên tắc chũ yếu cũa chiến tranh du kích là khi ngƣời ta không thua là 

thắng, trong khi đối với quân đội chính quy, không giành đƣợc thắng lợi tƣ́c 

là thua. 

Mỹ muốn chấm dứt một cuộc chiến tranh x}m lƣợc đã thất bại 

chăng? 
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Mỹ muốn tho{t khỏi bế tắc bằng c{ch rút đạo qu}n viễn chinh về 

nƣớc chăng? 

Mỹ không còn con đƣờng thoát th}n nào khác hơn , nhƣ 

Kissinger nói , l| “nhanh chóng mở h ội đàm” , tƣ́c phải ngồi lại nói 

chuyện với đối phƣơng. 

Nhƣng Mŷ đâ không nhanh chóng mỡ đƣợc h ội đàm có kết qu ả, 

vì cứ một mƣ̣c muốn đàm phán trên thế maṇh. 

Thời gian đi nhanh qua.́ Mới đó, đâ đến cuối năm.  

Th{ng 12 năm 1967. 

Một thời đi ểm cƣ̣c kỳ quan trọng . Dọc c{c tuyến đƣờng Trƣờng 

Sơn - m| cả thế giới quen gọi là “Đƣờng mòn Hồ Chí Minh”, cuộc chiến 

tranh ngăn chặn và chống ngăn chặn giƣ̂a Mŷ và Việt Nam đang diê̂n 

ra vô cùng quyết liệt. 

Sau nhƣ̂ng thắng lợi và nhƣ̂ng kinh nghiệm cũa mùa khô 1966-

1967, v| đặc biệt l| với những cố gắng chuẩn bị , bỗ sung và tăng 

cƣờng suốt mùa mƣa vƣ̀a qua , Việt Nam  đâ chuyển sang giai đoạn 

mới, l}́y phƣơng tiện v}̣n t ải cơ giới làm chũ yếu . C{c sƣ đo|n chủ 

lƣ̣c, c{c đơn vị xe tăng , ph{o binh , công binh , thông tin ... nhƣ trăm 

sông ngàn suối , cuồn cuộn đỗ về m ột hƣớng mà Mŷ bằng b}́t cƣ́ giá 

n|o cûng không ngăn chặn nỗi. 

Trong khi đó, chiến tranh miền Nam đâ đƣợc các lƣ̣c lƣợng qu}n 

d}n tại chô̂ chu}̃n bị và să̂n sàng phối hợp , kể cả ở c{c th|nh phố, s|o 

huyệt cũa địch. 

Mặc dù chƣa biết chúng sê bị đánh lúc nào v | ở đ}u , Mỹ đã 

vội vâ hũy bõ “kế hoạch ph ản công chiến lƣợc l}̀n thƣ́ ba” đâ đƣợc 

dƣ̣ định vào mùa khô 1967-1968, để huy động mọi lƣ̣c lƣợng và 

mọi phƣơng tiện đối phó với cơn lốc vận t ải cũa ta . Không qu}n 

Mỹ không ngừng th ả ch}́t đ ộc hóa học hũy diệt tƣ̀ng cánh rƣ̀ng 

dọc c{c tuyến đƣờng , rải nhƣ̂ng “c}y nhiệt đới” 1
 để dò xe , dò 

___________ 

1. M{y thu v| ph{t tiếng động , thu nhiệt và phát sóng cho máy bay đến 

ém bom. 
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đƣờng và đâ ném kho ảng 6 vạn tr{i bom đủ c{c loại dọc c{c tuyến 

đƣờng Trƣờng Sơn . McNamara đâ cho khỡi công x}y dƣ̣ng m ột 

h|ng r|o điện tử ở ngay vùng giới tuyến . Nhƣng Mŷ không làm 

sao ngăn chặn đƣợc dòng ngƣời và xe mà m}̣t đ ộ mô̂i ngày m ột 

tăng lên trên các tuyến đƣờng ỡ c ả phía Đông v| phía T}y Trƣờng 

Sơn và kéo dài đến t}̣n vùng Ch}u Thành tỉnh Sông Bé của miền 

Nam. 

Trên thƣ̣c tê,́ chiến tranh ngăn chặn cũa Mŷ đâ th}́t bại. 

V| có thể nói l| cuộc đếm ngƣợc đến giờ G , ng|y N của trận tập 

kích chiến lƣợc mùa Xu}n 1968 đâ bắt đ}̀u! 

Đâ đến lúc ngoại giao Việt Nam phải dƣ́t đi ểm chiến dịch t}́n 

công đƣợc phát đ ộng tƣ̀ đ}̀u năm , để dồn t}́t c ả sƣ́c ép cũa dƣ lu}̣n 

thế giới về phía Mŷ và tạo điều kiện thu}̣n lợi cho đòn chiến lƣợc có 

tính chất quyết định. 

 Chỉ còn hơn bốn tuần nữa... 

Ng|y 29 th{ng 12 năm 1967, tại buổi chiêu đãi đo|n đại bi ểu 

Đảng và Chính phũ Mông Cỗ , Phó Thủ tƣớng kiêm Bộ trƣỡng Ngoại 

giao Nguyê̂n Duy Trinh tuyên bố: 

“Sau khi Mŷ chấm dƣ́t không điều kiện việc ném bom và mọi hành 

động chiến tranh  khác chống nƣớc Việt Nam Dân chủ C ộng hòa , nƣớc 

Việt Nam Dân chũ C ộng hòa sê nói chuyện với Mŷ về nhƣ̂ng vấn đề có 

liên quan”. 

Để quét sạch mọi r{c rƣởi v| mọi t|n dƣ do chiến tranh t}m lý , 

bịp bợm của Mỹ còn đ ể lại tron g dƣ lu}̣n T}y ]u và Mŷ , ng|y 16 

th{ng 1 năm 1968, trả lời phóng viên Đài Truyền hình Pháp , tôi nói 

rõ: 

“T}́t c ả nhƣ̂ng nhà quan sát chính trị đều quan t}m việc dùng 

thời tƣơng lai (futur) thay thế cho lố i  điều kiện (conditionnel)1. Nhƣ 

v}̣y là rô và không c}̀n ph ải là chuyên gia về ngôn ngƣ̂ học mới 

___________ 

1. Theo cách “chia động tƣ̀” (ngƣ̂ pháp). 
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nh}̣n th}́y lời tuyên bố ngày 28 th{ng 1 năm 1967 đâ đƣợc làm sáng tõ 

ho|n to|n bởi những lời tuyên bố ng|y 29 th{ng 12 năm 1967. 

Việt Nam đâ lật ngƣ̃a con bài thƣơng lƣợng! 

Việt Nam D}n chũ C ộng hòa sẽ nói chuyện với Mŷ, nếu Mŷ ch}́m 

dƣ́t không điều kiện việc ném bom và mọi hành đ ộng chiến tranh 

kh{c chống nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa. 

Dƣ lu}̣n và báo chí thế giới , kể cả ở Mỹ , đồng thanh hoan hô 

Việt Nam ! 

Dƣ lu}̣n và báo chí thế giới , kể cả ở Mỹ, cũng đồng thanh đòi Mŷ 

l}̣p tƣ́c ngƣ̀ng ném bom đ ể cho nhƣ̂ng cuộc nói chuyện giƣ̂a Mŷ và 

Việt Nam D}n chũ Cộng hòa bắt đ}̀u! 

Tƣ̀ T}y ]u sang Mŷ , nhiều chính phũ , c{c chính kh{ch v| c{c 

nh}n v}̣t có tên tuỗi, đều lên tiếng, g}y sƣ́c ép đối với Mŷ. 

Mô̂i bài báo , mô̂i bƣ́c điện, mô̂i lời phát biểu... l| một chùm pháo 

hoa sáng rƣ̣c trên b}̀u trời Việt Nam. 

Liên Xô và các nƣớc xâ h ội chũ n ghĩa kh{c đều lên tiếng hoan 

nghênh lời tuyên bố rô ràng và dƣ́t khoát ngày 29 th{ng 12 năm 1967 

của Việt Nam D}n chủ Cộng hòa. 

* 

*     * 

Xin trỡ lại tuyên bố ngày 29 th{ng 12 năm 1967 của Phó Thủ 

tƣớng kiêm Bộ trƣỡng Ngoại giao Nguyê̂n Duy Trinh: 

“Sau khi Mŷ chấm dƣ́t không điều kiện việc ném bom và mọi hành động 

chiến tranh khác chống nƣớc Việt Nam Dân chũ Cộng hòa , nƣớc Việt Nam 

Dân chũ Cộng hòa sê nói chuyện với Mŷ về nhƣ̂ng vấn đề có liên quan”. 

Washington phản ƣ́ng nhƣ thế nào? Lúng túng v| chập chững.  

Ng|y 1 th{ng 1 năm 1968, Tỗng thống Johnson còn nói rằng 

chính phủ Mỹ thấy cần x{c minh những lời tuyên bố của Bộ trƣởng 

Ngoại giao Bắc Việt Nam (AFP, Washington ngày 2 th{ng 1 năm 

1968). 
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Bộ Ngoại giao Mỹ thì nhắc đi nhắc lại tuyên bố 29 th{ng 9 của 

Tỗng thống Mŷ: Mỹ sẽ chấm dứt ném bom nếu có bảo đảm thảo lu}̣n 

có hiệu quả v| Bắc Việt Nam không đƣợc lợi dụng để tăng cƣờng tiếp 

tế vào Nam (Tiếng nói Hoa Ky,̀ ng|y 5 th{ng 1 năm 1968). 

Trong lúc Mŷ v ẫn ngoan cố bám l}́y l}̣p trƣờng “ch}́m dƣ́t ném 

bom có điều kiện” trên đ}y , nhƣng lại dùng thũ đoạn xoa dịu dƣ 

lu}̣n qu}̀n chúng Mŷ bằng cách rêu rao Mŷ “đang nghiên cƣ́u” , 

“đang tiếp tục làm sáng tõ”, “đang chờ đợi một loại trả lời nào đó cũa 

H| Nội”... thì việc gì phải đến đâ đến! 

Qu{ trình đếm ngƣợc đến giờ G v| ng|y N đã kết thúc. 

Đêm 30 rạng ng|y 31 th{ng 1 năm 1968*, tƣ́c là đêm mùng 1 rạng 

ng|y mùng 2 M}̣u Th}n theo lịch miền Bắc , cuộc Tỗng t}́n công và 

nỗi d}̣y trên toàn miền Nam cũa qu}n và d}n ta nỗ ra , l|m rung 

chuyển cả Nh| Trắng v| Lầu Năm Góc v| đã tạo ra m ột bƣớc ngoặt 

chiến lƣợc. 

Mỹ ho|n to|n bị  b}́t ngờ về ngày tháng và quy mô cũa tr}̣n t}̣p 

kích. 

Tỗng thống Johnson đâ phải thốt lên rằng : 44 đô thị và 24 căn cƣ́ 

qu}n sƣ̣ cũa Mŷ bị t}́n công ! Ng|y 12 th{ng 2, trong một cuộc gặp gơ̂ 

với sinh viên , Tỗng thống Mŷ còn tuyên bố rằng công thƣ́c San 

Antonio vẫn có giá trị , tuy đồng thời phải nói: “Chúng ta sê họp với họ 

ngày mai, nhƣng chúng ta sê không bao giờ đầu hàng”. 

Cuộc t}̣p kích chiến lƣợc Tết M}̣u Th}n , tuy không đạt t}́t c ả c{c 

mục tiêu đề ra, nhƣng g}y nên một ch}́n động chính trị và t}m lý lớn 

lao trên thế giới và trong n ội bộ nƣớc Mŷ và , qua cuộc t}́n công quy 

mô và toàn diện này, theo cách nói cũa Dean Rusk và McNamara, Mỹ 

đâ ý thƣ́c đƣợc rằng họ chẵng nhƣ̂ng không  thắng đƣợc Việt Nam 

m| còn có th ể bị thất bại th ảm hại. Do đó , Mỹ không còn c{ch tho{t 

th}n nào khác hơn là xuống thang chiến tranh và đề nghị đàm phán 

với Việt Nam. 

___________ 

* Theo lịch miền Nam là đêm giao thƣ̀a M}̣u Th}n . 
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Ng|y 31 th{ng 3, Tỗng thống Johnson tuyên bố Mŷ sê ngƣǹg ném 

bom hạn chế ỡ miền Bắc Việt Nam tƣ̀ vî tuyến 20 trỡ ra và đề nghị nói 

chuyện. 

H| Nội sẽ phản ứng ra sao ? Washington chờ đợi , cả thế giới chờ 

đợi. Một ngày qua, rồi hai ngày, ba ngày... 

Suốt 72 tiếng đồng hồ căng thẵng , mặc dù không ai dám thúc 

giục Việt Nam, vì Mỹ sẽ chỉ ngừng ném bom hạn chế, song cả thế giới 

đều chờ mong v| đều hy vọng Việt Nam sẽ chấp thuận. 

Tuyên bố ngày 3 th{ng 4 của Bộ Ngoại giao ta đã đ{p ứng đúng 

lòng chờ mong v| niềm hy vọng đó : Việt Nam Dân chũ Cộng hòa sê cƣ̃ 

đại biểu cũa mình tiến hành cuộc nói chuyện tay đôi với Mŷ , để đòi Mŷ 

chấm dƣ́t vînh viê̂n và không điều kiện việc ném bom và mọi hành động 

chiến tranh khác chống nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chỉ sau đó, hai 

bên mới có thể bàn bạc và giải quyết nhƣ̂ng vấn đề có liên quan. 

Cả thế giới reo vui. 

Về ph}̀n Mŷ , tuy phải xuống thang chiến tranh và phải ngồi lại 

nói chuyện ở thế thua, thế bị động v| bất lợi, họ vẫn dựa v|o tiềm lực 

qu}n sƣ̣ và kinh tế còn mạnh , ngoan cố bám l}́y nhƣ̂ng điều kiện lô̂i 

thời và kéo dài thƣơng lƣợng. 

Mặc d}̀u v}̣y , đến ng|y 1 th{ng 11 năm 1968 tƣ́c bảy tháng sau 

tuyên bố cuối tháng 3 của Mỹ v| sau năm th{ng nói chuyện giữa hai 

đoàn Việt Nam D}n chũ Cộng hòa với Mŷ , Tỗng thống Johnson buộc 

phải tuyên bố ch}́m dƣ́t hoàn toàn và không điều kiện việc ném bom 

v| mọi h|nh động chiến tranh kh{c chống nƣớc Việt Nam D}n  chủ 

Cộng hòa. 

Thế là , phối hợp chặt chê với chiến trƣờng , đòn t}́n công 

ngoại giao đầu năm 1967 đƣa đến tiếp xúc bí m}̣t cuối năm và 

tuyên bố thƣ́ hai ngày 29 th{ng 12 của Phó Thủ tƣớng kiêm Bộ 

trƣỡng Ngoại giao Nguyê̂n Duy Tr inh đòi Mŷ ch}́m dƣ́t không 

điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác 
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chống nƣớc Việt Nam D}n chũ Cộng hòa , đâ kết thúc thắng lợi vẽ 

vang. 

Đế quốc Mŷ , với đ}̀u óc hiếu chiến và tiềm lƣ̣c qu}n sƣ̣ , kinh tế 

còn có thể huy động đƣợc, chƣa dê̂ chịu sớm bõ cuộc, nhƣng thế thua, 

thế bị động và b}́t lợi cũa Mŷ đâ rô ràng và không thể đảo ngƣợc. 

* 

*     * 

B}y giờ, ắt mọi ngƣời đều nhận ra mục tiêu chiến lƣợc v| yêu cầu 

phối hợp giƣ̂a ngoạ i giao và chiến trƣờng để đánh đòn quyết liệt Tết 

M}̣u Th}n. 

Tiến hành “tiếp xúc bí m}̣t” cuối năm - vƣ̀a là kết quả , vƣ̀a là bộ 

ph}̣n cũa cuộc t}́n công ngoại giao đ}̀u năm , - đ}́u tranh vạch chính 

s{ch hai mặt của Mỹ , kiên quyết bác bõ “ch}́m dƣ́t ném bom có điều 

kiện”, giằng co suốt hai tháng trời ... l| một thủ đoạn ngoại giao vừa 

tìm hiểu thêm địch , vƣ̀a thu hút địch , kéo d|i v| chủ động cắt khi 

th}́y không c}̀n thiết nƣ̂a. 

Qua cuộc tiếp xúc , chúng ta càng th}́y rô thêm là Mŷ không còn 

c{ch tho{t th}n n|o kh{c hơn l| nói chuyện với đối phƣơng , nhƣng 

mặt khác , Mỹ vẫn một mực từ chối xuống thang chiến tranh v| chỉ 

muốn đàm phán trên thế mạnh. 

Trƣớc thái độ ngoan cố đó của đế quốc hiếu chiến Mỹ, quyết t}m 

chiến lƣợc cũa Việt Nam chẵng nhƣ̂ng đƣợc chƣ́ng minh mà còn 

đƣợc cũng cố thêm. 

Rốt cuộc, Kissinger đâ húc đ}̀u vào tƣờng và đâ th}́t bại. 

Đến đ}y, ắt có bạn đọc sẽ hỏi : Vậy, Kissinger có thừa nhận sự thất 

bại của ông ta không? 

Xin đáp: Có v| không? 

Có, l| vì trong hồi ký Nhƣ̂ng năm ỡ Nhà Trắng , sau khi khoe 

khoang “Tƣ̀ tháng 7 đến tháng 10 năm 1967, chính phủ Johnson yêu cầu 

tôi làm trung gian trong một cố gắng làm cho đàm phán tiến triển” , 

Kissinger phải thú nh}̣n: “cuối cùng, cố gắng đó thất bại”. 
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Không, l| vì liền sau đó , Kissinger vội vâ kể công : “Nhƣng đó là 

một bƣớc trên đƣờng đi tới một thõa thuận mà một năm sau đâ cho phép 

tạm ngƣ̀ng nhƣ̂ng cuộc ném bom và bắt đầu nhƣ̂ng cuộc hội đàm hòa bình”. 

Đ}y là một sƣ̣ bịa đặt hoàn toàn! 

Kissinger làm nhƣ “công lao” cũa ông ta đâ đƣa tới hội đàm hòa 

bình, m| không hề có hai cuộc “phản công chiến lƣợc” mùa khô 1965-

1966 v| 1966-1967 đâ th}́t bại nặng nề cũa Mŷ , m| cũng chẳng hề có 

cuộc t}̣p kích chiến lƣợc Tết M}̣u Th}n đâ thắng lợi vang dội cũa 

Việt Nam và đâ làm th}́t bại “chiến tranh cục bộ” cũa Mŷ , tạo nên 

một bƣớc ngoặt chiến lƣ ợc, buộc Mŷ phải xuống thang chiến tranh , 

ngồi vào đàm phán và bắt đ}̀u quá trình rút ra khõi miền Nam Việt 

Nam. 

Chắc có bạn đọc lại hõi: “Nhƣng Kissinger có nói vì sao ông ta đâ 

th}́t bại không?”. 

Kể lại cuộc tiếp xúc đ}̀u tiên với đồng chí Xu}n Thũy và tôi, ng|y 

4 th{ng 8 năm 1969, tại nh| của ông J . Sainteny1
 ở phố Rivoli , 

Kissinger viết: “Tôi hơi ngài ngại trƣớc cuộc gặp gơ̂ này. Lần đầu tiên, bản 

thân tôi tiến hành một cuộc đàm phán . Cũng là lần đầ u tiên , nhân danh 

tỗng thống tôi đi gặp ngƣời Bắc Việt Nam mà tôi luôn bắt trƣợt , theo đuỗi 

không kết quả trong suốt cả mùa hè”. 

Ho{ ra , Kissinger th}́t bại là chĩ vì ông ta đâ “bắt trƣợt” con 

ngƣời Bắc Việt Nam mà ông đâ “theo đuỗi”? V}̣y thì ông ta đâ 

th|nh công nếu đã không “bắt trƣợt” tôi ? Nếu đúng thế, thì quả th}̣t 

Kissinger không hiểu vì sao ông ta đâ th}́t bại . Nhƣng có đúng thế 

không? 

Không lê sau khi ra khõi Nhà Trắng và mâi đến lúc c}̀m bút 

viết h ồi ký mà Kissinger tƣ̀ng nỗi tiếng là “ông giáo sƣ cũa Tỗng 

thống Nixon” và đƣợc các giới trí thƣ́c và báo chí phƣơng T}y coi 

nhƣ là b ộ óc thu ộc loại xu}́t sắc nh}́t cũa nƣớc Mŷ , lại chƣa hi ểu 

___________ 

1. J.Sainteny, nguyên Tỗng đại diện Pháp tại Hà Nội. 
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rằng sơ̂ dî cu ộc tiếp xúc cũ a Mŷ với Việt Nam D}n chũ C ộng hòa ỡ 

Paris đâ th}́t bại hoàn toàn là chính vì thái đ ộ khăng khăng muốn 

“đàm phán trên thế mạnh” cũa Washington ? Th{i độ ấy đã vấp ph ải 

quyết t}m chiến lƣợc không gì lay chuy ển nỗi cũa đối phƣơ ng và 

theo cách nói cũa Kissinger, đâ phá sản vì “lý do đó”. 

Cũng không lẽ cuộc đàm phán gay go, vƣ̀a công khai vƣ̀a bí m}̣t, 

kéo d|i năm năm v| đã kết thúc bằng m ột Hiệp nghị bu ộc 

Washington phải rút toàn bộ qu}n Mŷ và qu}n chƣ h}̀u ra khõi miền 

Nam Việt Nam , cũng đã không giúp cho Kissinger nhận thức đƣợc 

nguyên lý cơ bản cũa nghề đàm phán nhằm ch}́m dƣ́t một cuộc chiến 

tranh là ngƣời ta không th ể n|o gi|nh đƣợc qua tiếp xúc hay tại b|n 

hội nghị nhƣ̂ng gì đã không gi|nh đƣợc trên chiến trƣờng ? C|ng 

không thể l}́y lại đƣợc cái gì đâ m}́t , nhƣ cái “thế mạnh” chẵng hạn , 

vì từ l}u nó đã tuột khõi t}̀m tay cũa Mŷ. 

Lại không lẽ Kissinger cũng không hi ểu rằng dù có lắm mƣu ma 

chƣớc quỹ ông ta vẫn không l}̣t ngƣ̃a đƣợc con bài cũa Việt Nam D}n 

chủ Cộng hòa về kh ả năng đàm phán sau khi Mŷ ch}́m dƣ́t vô điều 

kiện việc ném bom bắn phá , v| một khi Việt Nam D}n chũ C ộng hòa 

chủ động l}̣t ngƣ̃a con bài cũa mình r a bằng tuyên bố ngày 29 th{ng 

12 năm 1967, thì đã qu{ muộn rồi, l|m cho Mỹ trở tay không kịp nữa? 

Tóm lại , có lẽ ông gi{o sƣ Kissinger hi ểu t}́t c ả! Nhƣng đƣ̀ng ai 

đòi hõi ông phanh phui trƣớc mọi ngƣời nhƣ̂ng nguyên nh}n th}́t bại 

của ông ta trong vai trò “trạng sƣ của quỷ sứ” hoặc thú nhận bất cứ 

điều gì không có lợi cho tham vọng trỡ lại Nhà Trắng cũa ông ta mà 

ai cûng biết. 

* 

*     * 

Còn hai ông Aubrac v| Markovitch thì sao? 

Sau một số l}̀n tiếp xúc , tôi đâ nh}̣n ra hai ông là nhƣ̂ng ngƣời có 

thiện chí. 
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Sỡ dî hai ông đâ nh}̣n ra vai trò trung gian vƣ̀a gay go vƣ̀a tế nhị 

nhƣ hai ông nói , l| vì hai ông mong đƣợc đóng góp v|o những cố 

gắng tìm ra một giải pháp thƣơng lƣợng khả dî  ch}́m dƣ́t chiến tranh 

v| lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Hai ông chĩ mong đạt đƣợc “mục tiêu hạn chế” là sƣ̣ gặp gơ̂ giƣ̂a 

đại diện có th}̃m quyền cũa hai chính phũ , trƣớc hoặc sau khi Mŷ 

ngƣ̀ng ném bom bắn phá miền Bắc. Tƣ̀ đó trỡ đi, việc gì có thể xảy ra, 

sẽ không liên quan đến hai ông nữa. 

Hai ông có hiểu vì sao đâ không đạt đƣợc “mục tiêu hạn chế” đó 

không? 

Th{ng 11 năm 1968, một thời gian sau khi cuộc tiếp xúc đâ ch}́m 

dƣ́t, hai ông đâ viết cho Ki ssinger một bƣ́c thƣ khá dài , điểm lại tình 

hình, nh}̣n sƣ̣ thiếu sót cũa bản th}n , nhƣng chũ yếu là ph}n tích và 

phê phán nghiêm khắc thái độ và chính sách cũa Mŷ. 

Hai ông đâ th}́y đƣợc rằng hai ông đâ khỡi đ}̀u bằng một sƣ̣ sai  

l}̀m, vì đã cho rằng, sƣ̣ ch}́m dƣ́t không điều kiện việc ném bom nhƣ 

chúng ta đòi hỏi l|“một điều kiện có thể thƣơng lƣợng đƣợc - chí ít 

cũng có thể đƣợc hiểu theo một c{ch n|o đó - dƣới ánh sáng cũa một 

lời chú giải tinh tê.́ 

Hai ông tƣ̣ nh}̣n sai l}̀m mà không hề trách móc Việt Nam về b}́t 

cƣ́ v}́n đề gì . Tr{i lại, hai ông đâ ph}n tích và phê phán nghiêm khắc 

th{i độ lật lọng v| chính s{ch hai mặt của Mỹ : vƣ̀a leo thang chiến 

tranh bằng cách tăng cƣờng ném bom bắn phá , vƣ̀a trao thông điệp 

đề nghị đ|m ph{n , nói một c{ch kh{c “hai chuyến giao h|ng đều do 

một ngƣời gƣ̃i” mà ngƣời gƣ̃i đó không ai khác hơn là Tỗng thống 

Mỹ, Johnson. 

Hai ông không loại trƣ̀ khả năng nhƣ̂ng thôn g điệp mà Mŷ trao 

cho Việt Nam D}n chũ Cộng hòa chĩ là nhƣ̂ng “tƣ liệu cũa một hồ sơ 

đƣợc chu}̃n bị để đƣa ra cho dƣ lu}̣n Mŷ”. 

Trong một bƣ́c thƣ khác gƣ̃i cho Kissinger đề ngày 15 th{ng 12 

năm 1967, tƣ́c 2 th{ng sau khi cuộc tiếp xúc bị phía Việt Nam D}n chủ 
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Cộng hòa chũ động cắt đƣ́t . Markovitch tiếp tục đánh giá thái độ cũa 

mô̂i bên và ông tõ ra vẫn chƣa nguôi cơn bƣ̣c tƣ́c đối với Mŷ. 

Một l}̀n nƣ̂a , ông khẵng định “thiện chí không còn bàn câi vào 

đ}u đƣợc” của phía Việt Nam v| nhắc lại phía Việt Nam đã nhiều lần 

tố cáo “trò hai mặt” cũa Mŷ. 

Ông cho rằng cuộc đ}́u tranh giƣ̂a các khuynh hƣớng trái ngƣợc 

nhau trong nội bộ Mŷ đâ làm tiêu tan mọi hy vọng và buộc 

McNamara phải tƣ̀ chƣć (th{ng 11 năm 1967). 

Về ph}̀n mình, ông tõ ra hết sƣ́c bƣ̣c bội khi biết có vụ Marigold 1
 

trƣớc cuộc tiếp xúc Paris : “Nếu tôi biết có vụ Marigold , chắc là tôi đâ 

tƣ̀ chối tiếp tục tƣ̀ cuối tháng 8”. 

Th}̣t v}̣y, có lúc hai ông muốn cắt đƣ́t với Mŷ vì sợ bị Mŷ lợi dụng. 

Tuy nhiên, cũng có lúc hai ông tƣởng chừng nhƣ đã đạt mục tiêu 

v| tỏ ra nôn nóng. 

Tôi tin rằng b}y giờ hai ông đâ hiểu. 

 

Nguồn: Mai Văn Bộ: Tấn công ngoại giao và tiếp xúc 

bí mật, Nxb. Th|nh phố Hồ Chí Minh, 1985, 

tr. 155-182. 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1. Tên mà Mŷ dùng đễ chĩ sƣ̣ trung gian không thành cũa Ba Lan . 
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Trung đội 1 

- T}́n (Chính 

trị viên trung 

đội) 30 ngƣời 

Trung đội 2 

- M| (Trung 

đội trƣỡng ) -

29 ngƣời 

Trung đội 3 

Hƣỡn (Chính 

trị viên trung 

đội), Việt Đƣ́c 

(Trung đội 

phó) - 31 ngƣời 

Trinh sát 

Tranh - 9 ngƣời 

PHỤ LỤC 28 

NHƢ̂NG ĐIỀU BÍ MẬT CHƢA ĐƢỢC TIẾT LỘ 

TRONG TRẬN ẤP BẮC NGÀY 2-1-1963 

Quân sô:́ 

Ban chĩ huy đại đ ội gồm: Bảy Đen (Đại đ ội trƣỡng ), T{m Thƣ 

(Chính trị viên Đại đội), Võ Phƣơng (Chính trị viên phó Đại đội). 

Gồm các trung đội: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ khí gồm: 

+ 2 súng ngắn; 

+ 1 đại liên 30; 

+ 1 cối 60 ly, 9 tr{i đạn; 

+ 8 FM (4 đại liên Mŷ, 4 súng Mas); 

+ 7 Thompson; 

+ 8 Carbine; 

+ 13 Garant; 
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+ 19 trƣờng Mas; 

+ 1 trƣờng Indochinois.  

Tham chiến các đợt: 

Đợt 1: Tƣ̀ 6 giờ 30 - 9 giờ 30; đánh bộ binh ỡ c}̀u Ông Bồi. 

- Lƣ̣c lƣợng Trung đội 3 - vũ khí : 3FM (1 đại liên Mŷ + 2 súng 

Mas), 2 Thompson, 1 Carbine, 9 Garant, 6 trƣờng Mas. 

- Ta bị thƣơng 1 chính trị viên Trung đội và 1 chiến sî. 

Đợt 2: Đánh trƣ̣c thăng tƣ̀ 9 giờ 30 - 12 giờ trƣa , tại khu vực Mả 

Ông Tiếp tr}̣n... 

- Lƣ̣c lƣợng: Tiểu đội đại liên , Tiểu đội cối , Trung đội 1, Vũ khí: 

3FM (1 súng ngắn Mas + 2 đại liên Mŷ ), 3 Thompson, 2 Carbine, 4 

Garant, 6 trƣờng Mas, 1 trƣờng T}y, 1 đại liên 30, 1 cối 60 ly. 

- Ta bị thƣơng: 1 tiểu đội trƣỡng + 1 chiến sî bị giẫm phải chông. 

Tƣ̀ 12 giờ, tên Việt Đƣ́c Trung đội phó đâ hèn nhát dẫn Trung đội 

chạy khỏi, bỏ trận địa. 

Đợt 3: Đánh xe lội nƣớc 13 chiếc M .113, bộ binh và phi cơ tƣ̀  

12 giờ - 8 giờ tối . Lƣ̣c lƣợng : 1 tiểu đội đại liên , Trung đội 1, Trung 

đội 2 chủ yếu l| Trung đội 2 v| Tiểu đội 2 của Trung đội 1 v| 1 tiểu 

đội đại liên . 

Vũ khí: 1 đại liên, 3FM, (1 đại liên Mŷ + 2 súng Mas), còn 2 FM bị 

thƣơng không chiến đ}́u đƣợc , 5 Thompson, 4 Carbine, 9 Garant, 13 

trƣờng Mas, 1 trƣờng T}y. 

Ta hy sinh: 1 tiểu đội trƣỡng, 1 tiểu đội phó và 4 chiến sî. 

 Bị thƣơng: 5 chiến sî. 

T|i liệu n|y sẽ đ ƣợc công bố cho Phòng sử qu}n đội Giải phóng 

miền Nam. 

Ngƣời ghi theo dôi 

Đại đội trƣỡng  

Bảy Đen 
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Như̂ng điều ghi lại (về tr}̣n ]́p Bắc ngày 2-1-1963) 

... Tôi không có ý định viết lịch sƣ̃ , tôi chĩ ghi lại nhƣ̂ng hình ảnh, 

cảm xúc trong tr}̣n đánh phục thù đ}̀u tiên khi trỡ lại giải phóng quê 

hƣơng, sau khi đâ bị địch đánh liền 3 tr}̣n ỡ Ba Thu, kinh kháng chiến 

Gãy Cờ Đen. 

... 10 giờ trƣa ngày 1-1-1963, đơn vị đóng qu}n ỡ Cống Huế , sau 

khi phục kích hụt ỡ T}n Hội BC 12 (bọn địch ở đ}y đã đƣợc tập trung 

đi càn quét nơi khác). 

Cuộc họp qu}n sƣ̣ gồm có : Ho|ng, Tiểu đoàn trƣỡng 261, Chín 

Qu}n, Chính trị viên của Định Tƣờng , Mƣời Điệp , Đại đội trƣỡng 

Đại đội 1 Tiểu đoàn 514, Bảy Đen , Đại đội trƣỡng Đại đội 1 Tiểu 

đoàn 261. 

Quyết nghị : 1. Chín Qu}n về tỉnh b{o c{o kế hoạch nghiên cứu 

vùng Hội Cƣ/C{i Bè. 

2. Đơn vị sê chuyển về Long Định nghi binh ít hôm , để rồi quay 

trỡ lại kế hoạch cû. 

11 giờ, Đoàn cán bộ ngh iên cƣ́u địa hình đi trƣớc : Ho|ng, Bảy 

Đen, Minh, Đại đội phó Đại đội 1/Tiểu đoàn 514 cùng một số trinh s{t 

Tiểu đoàn và hai đại đội. 

6 giờ 30, đơn vị hành qu}n theo đƣờng kinh Kháng chiến , kinh 

Ba Thƣớc Cà Dăm... 

4 giờ, đoàn điều ngƣời đến Long Định , đánh giá địa hình đóng 

qu}n b}́t lợi vì phía sau là cánh đồng trống , d|i h|ng 7, 8 c}y số , ba 

phía kh{c bao bọc bởi kinh Nguyễn Tấn Th|nh , lộ Đông Dƣơng, Tam 

Hiệp g}̀n s}n bay Th}n Cƣ̃u Nghîa , địa hình trong  một vƣờn tƣợc 

mỏng, nhiều rạch, t|u chạy đƣợc, rẽ ngang dọc chi chít, đơn vị nhõ có 

thể luồn lách đƣợc , cả hai đại đội không thể phòng ngƣ̣ suốt ngày 

đƣợc, điểm đóng qu}n chuyển về xâ T}n Phú , vƣờn ỡ đ}y tuy không 

d|y lắm nhƣn g địa hình hiểm trỡ phía sau có nhiều bâi l}̀y : Đại đội 

1/514 đóng ỡ T}n Thái B , Đại đội 1/216 đóng ỡ ]́p Bắc và một ph}̀n 

xóm Hội đồng V|ng, ngang c}̀u Ông Bồi. 
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5 giờ 30, lệnh hõa tốc cho trinh sát trỡ lại đón gặp đơn vị ỡ kin h 

C| Dăm v| tất cả đều quay lại vị trí đóng qu}n. 

Một trinh sát về Tĩnh báo đồng chí Chín Qu}n biết điểm đóng 

qu}n thay đỗi. 

Số cán bộ chúng tôi về sau, 8 giờ tới kinh Cà Dăm gặp anh em địa 

phƣơng tỗ chƣ́c làm vịt mời ỡ lại nh}̣u, tôi cáo tƣ̀ cùng Cang trinh sát 

quay ngay về đơn vị. 

10 giờ đến chô̂ , sau khi trao đỗi kế hoạch tác chiến trong vùng 

đóng qu}n xong, chúng tôi b|n chuyện chuẩn bị ăn Tết. 

Về ỡ nhà cô Năm Vốn, Phó Bí thƣ Chi đo|n, cô ta tham gia ý kiến 

“Tết này các anh về đ}y đi”. 

- Ngƣời ta có cho không? Tôi nói giọng ơ̂m ờ. 

- Sợ các anh chê thì có? Năm Vốn trả lời giọng nûng nịu. 

- Đƣợc, sau khi đánh đƣợc một tr}̣n t}́t niên tại vùng này chúng 

tôi sê về đ}y. Tôi hƣ́a. 

M}́y ngày rồi bệnh không ăn cơm đƣợc sƣ́c có yếu , tôi xin lô̂i đi 

nghỉ... 

Tôi mệt đến nô̂i lúc 1 giờ sáng 1-1, v| 3 giờ tàu chạy vô kinh 

Nguyê̂n T}́n Thành , xe v}̣n chuyển hàng trăm chiếc trên lộ Đông 

Dƣơng, lộ kinh 12 m| tôi không hay biết gì cả. 

5 giờ thƣ́c d}̣y , đang ăn cơm , một đoàn trƣ̣c thăng gồm 15 chiếc, 

hai L19 bay cặp lộ Đông Dƣơng quẹo về hƣớng xóm Bàn Chảo, tôi ăn 

chƣa đƣợc nƣ̃a chén cơm, trinh sát báo trƣ̣c thăng đỗ qu}n trƣớc tr}̣n 

địa một c}y số. 

- Trinh sát báo các đơn vị ra chiếm lînh tr}̣n địa chu}̃n bị chiến 

đ}́u. 

- Đồng chí Vô Phƣơng , đại đội phó cùng 2 trinh sát về ỡ vị trí 

Trung đội 3. 

- T}́t cả theo tôi ra tr}̣n địa , quản lý , y tá chu}̃n bị trạm cƣ́u 

thƣơng. Tôi ra lệnh v| ph}n công cho c{c bộ phận . Quan sát tr}̣n 

địa, thì ra vì sƣơng mù m| chƣa thấy trực thăng đổ qu}n lần n|o 
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nên trinh sát báo cáo sai, lúc n|y tôi vẫn nhận định l| địch ph{t lƣơng 

hoặc đỗi qu}n ỡ chùa Ph}̣t Đá , vì thƣờng xuyên nó vẫn giàng giá ì 

xèo ở đấy. Tuy v}̣y, tôi và đồng chí chính trị viên vẫn ph}n công nhau 

đến động viên từng chiến sĩ chiến đấu , với địa hình này , nếu đụng 

địch phải bám công sƣ̣ chiến đ}́u chƣ́ không thể rút đƣợc , tƣ tƣởng 

đơn vị đâ đƣợc chu}̃n bị đ}̀y đũ. 

Đồng chí Nh}n Tiểu đội trƣỡng thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 261 

b{o c{o có một tiểu đội chuyên môn xin tham chiến, tôi ph}n công các 

đồng chí giƣ̂ sƣờn và să̂n sàng làm đội dƣ̣ bị. 

5 giờ 30, đoàn 15 chiếc trƣ̣c thăng thƣ́ hai , lại đến đổ qu}n sau 

chùa Phật Đ{. 

Chị T{m Nghề , Phó Bí thƣ Chi bộ T}n Phú , Chín Từ , Phó ban 

Qu}n sƣ̣ xâ hõi ý kiến: 

- L|m sao b}y giờ anh Bảy? 

- Đánh chƣ́ sao! M| đ{nh tối ng|y kìa. Ph}n công cho du kích g{c 

mặt sau đánh chim sẽ, một số cho xuống các trung đội để dẫn đƣờng 

v| tải thƣơng, chị T{m Nghề về sau cùng lo thƣơng binh, tƣ̃ sî. 

Tuy ph}n công thế nhƣng tôi vẫn cho là địch đang phát lƣơng.  

6 giờ, lại đo|n 15 trƣ̣c thăng t hƣ́ ba đỗ qu}n ỡ xóm Bàn Chảo . 

Thôi chắc rồi, nó đã bủa lƣới bao v}y chúng tôi , tiếp đến trinh sát, du 

kích về b{o một đại đội địch từ hƣớng xóm H|ng X{o tiến về phía 

Trung đội 3, độ một đại đội theo đƣờng Nhị Bình kinh Ba Thƣ ớc tiến 

phía sau trận địa. 

Du kích, nh}n d}n tƣ̀ phía T}n Hội, xóm Vuông chạy dồn về trận 

địa. Nh}n d}n đƣợc đƣa về Nhị Bình , Gò Lũy tr{nh đạn còn du kích 

ở lại phối hợp với đơn vị. 

Hai tiểu đội địa phƣơng Ch}u Thành có 1 FM, 13 súng c{ nh}n bị 

địch dồn chạy về gối đ}̀u với Trung đội 3 hƣớng xóm Hàng Xáo. 

6 giờ 30, một đại đội Bảo an chia làm nhiều mûi băng đồng tiến 

vô xóm Hội đồng Vàng , Trung đội 3 nỗ súng ; địch chiếm các bờ 
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ruộng chống cƣ̣. Đại đội ỡ kinh Ba Thƣớc tiến lên ngang c}̀u Ông Bồi 

xả súng bắn sƣờn Trung đội 3. 

- Đồng chí Mà , đƣa hai tiểu đội có trung liên , một tiểu đội giƣ̂ 

chặt sƣờn phía c}̀u Ông Bồi , một tiểu đội cặp theo xóm Hàng Xáo 

xuyên hông địch ỡ xóm Hội đồng V|ng tạo điều kiện cho Trung đội 3 

xung phong. 

Tôi ra lệnh cho Trung đội trƣỡng Trung đội 2: 

Cho trinh sát báo với đồng chí Vô Phƣơng nắm lƣ̣c lƣợng cánh 

địch tỗ chƣ́c xung phong (quyết t}m này không thƣ̣c hiện đƣợc vì các 

c{nh qu}n kh{c của địch đã b}u lại , nhƣng chũ yếu do đồng chí Mà 

do dƣ̣ nên đâ m}́t thời cơ). 

7 giờ 30, hai tiểu đoàn địch , một tiểu đoàn theo xóm Hàng Xáo 

đến tăng cƣờng lực lƣợng cho đại đội bảo an , một tiểu đoàn khác 

theo đƣờng chùa Th}̀ y Thắng, v|o xóm Huyện Cang đ{nh thôn đầu 

xóm Hội đồng V|ng. 

Hai kh}̃u pháo 105 bắn xối xả phía sau Trung đội 3 v| trƣớc trận 

địa chính. 

Nh}̣n định địch chu}̃n bị bâi đỗ trƣ̣c thăng đánh phía sau Trung 

đội 3, chúng chƣa ph{t hiện đƣợc chúng tôi. 

Tôi cho điều Tiểu đội 2/Trung đội 1 do đồng chí T}́n , Chính trị 

viên Trung đội nắm sang l}́p vị trí Trung đội 2, điều Tiểu đội đặc 

công l}́p vị trí Tiểu đội 2, đồng thời đi suốt toàn tr}̣n địa chu}̃n bị tƣ 

thế đánh trƣc̣ thăng, giải thích thƣ̣c tế quy lu}̣t tản mác cũa đạn pháo 

để chiến sî an t}m. 

- 8 giờ 30 Tiểu đoàn thông báo: Hơn một tiểu đoàn địch (xuống 3 

đợt trƣ̣c thăng buỗi sáng ) đâ t}̣p trung lại cánh đồng Cà Dăm đánh 

phía sau Đại đội 1 Tiểu đoàn 514 bị đơn vị n|y chặn đ{nh chết , bị 

thƣơng khoảng hơn một trung đội , vì địa hình sình lầy địch không 

tiến đƣợc phải dƣ̀ng lại mé bên kia rạch. 

Tin tƣ́c đƣợc thông báo ngay toàn tr}̣n địa để động viên bộ đội.  
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9 giờ, đoàn trƣ̣c thăng bay dọc lộ Đông Dƣơng... Địch mỡ đợt t}́n 

công dồn d}̣p vào Trung đội 3. Tôi đến bên kh}̃u đại liên, lệnh truyền 

kiên quyết hạ trƣ̣c thăng. 

Vì sƣơng mù , trƣ̣c thăng phải bay vòng qua lộ kinh 12, xóm B|n 

Chảo, xóm T}n Thới B v| hạ dần độ cao. 

- Bắn! 

T}́t cả các loại súng đều ngắm đoàn “phụng hoàng” nhả đạn. Hai 

chiếc CH21 bị bắn rơi tại chỗ , t}́t cả đoàn 15 trƣ̣c thăng, có 5 HU 1A 

đều trúng đạn t{n loạn bay nhƣ ong vỡ tổ , nhƣng địch cûng cố đỗ 

xuống đƣợc khoảng 2 trung đội, 1 CH 21 rớt ỡ xóm Bàn Rô, một chiếc 

CH 21 kh{c rớt ở đồng C| Dăm. 

Qu}n lính đƣợc đỗ xuống tƣ̀ trƣ̣c thăng đâ lao vào đánh phía sau 

Trung đội 3, bị cối ta bắn trúng đội hình , lớp chết, lớp bị thƣơng , số 

còn lại núp ở c{c bờ ruộng. 

Hai L 19 quan sát chĩ đi ểm, dƣới sƣ̣ y ểm trợ cũa hai khu trục , 

5 HU 1A thay nhau xối đạn đại liên , hỏa tiễn v|o trận địa , một t}n 

binh không dám bóp cò ỡ tr}̣n địa. Tôi l}́y kh}̃u súng trƣờng Mas, chỉ 

c{ch bắn cho đ ồng chí }́y . Một HU 1A chúc xuống , tôi nhả đạn. Nó 

xịt khói. Thế là đồng chí t}n binh nhoẽn miệng cƣời r}́t tƣơi. 

Một HU 1A công kích đại liên bị bắn cháy ngay , rớt một dọc 

với hai chiếc trƣớc , số còn lại bay tuố t trên cao rồi rút m}́t . Trên 

trời lúc này chĩ còn hai L 19, hai khu trục . Ph{o địch bốn khẩu 105 

tƣ̀ Long Định , Cai L}̣y , một đại đội cối 106 dƣới tàu , rót đạn túi 

bụi v|o trận địa . 

Kh}̃u cối cũa ta hết đạn tôi cho rút về phí a sau, số súng trƣờng 

ở lại . 

Điều Tiểu đội 1 lên bắn tĩa chu}̃n bị để xung phong đánh chiếm 

trƣ̣c thăng , điều Tiểu đội 3 lên giƣ̂ kinh Kháng chiến . Tiểu đội đặc 

công giƣ̂ sƣờn phải đại đội và bắn máy bay. 

Lệnh Trung đội 2 v| Trung đội 3 lui về gối đ}̀u với tr}̣n địa chính 

xung phong chiếm trƣ̣c thăng. 
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10 giờ, sau một hồi bắn tĩa với bọn đỗ b ộ trƣ̣c thăng, ta diệt và 

thu đƣợc hai đại liên, một trung liên cũa địch. 

Trung đội 2, Trung đội 3 chƣa về đƣợc vì pháo, phi cơ địch chặn. 

Đức, Trung đội phó Trung đội 3, chạy về b{o c{o khẩu trung liên bị 

tắc, hết đạn. Tôi cho rút một số đạn cũa đại liên bỗ sung. 

Hƣỡn Chính trị viên Trung đội 3, Hải, Tiểu đội trƣỡng , Dũng, 

trinh sát bị thƣơng. 

Tôi về trạm cứu thƣơng thăm anh em , cho trạm dời về tuyến hai 

để tránh bị phi pháo oanh tạc. 

Mặt đ}́t chuyển động nhƣ thuyền trên sóng vì bom đạn , lƣ̃a 

ch{y ngút trời vì bom Napal , c{c mẹ , c{c b| gi| 60, 70 tuỗi cûng bò 

đến hỏi thăm. 

- B| con cứ v|o hầm tr{nh đạn , chúng tôi kiên quyết chặn đ{nh 

địch suốt ngày không để nó vào đ}y đƣợc đ}u. 

Sau khi biết ý định }́y , c{c mẹ khóc , sợ chúng tôi đói , đòi làm 

heo, n}́u cơm tiếp tế ... Nhƣng làm sao đƣợc , m{y bay  lại tăng thêm 

bốn L19, bốn khu trục, hai B26 cùng ph{o liên tiếp xối đạn v|o. 

Địch chĩ còn khoảng một trung đội mà không xung phong đƣợc , 

ức qu{ tôi đi tới đi lui mãi , một tên ác ôn quan sát th}́y , dùng Garant 

bắn suýt lìa đời . Phải diệt nó nhƣng cƣ̣ ly xa 300 thƣớc, anh em 

không hạ đƣợc , tôi l}́y kh}̃u Garant gác lên bệ tì . Súng bốc khói . Tên 

giặc ngâ lăn. Ph{t đạn ấy có t{c dụng rất lớn, anh em động viên nhau, 

“một viên đạn một qu}n thù”. 

11 giờ 30 xe lội nƣớc M.113 đâ l}́p ló trƣớc tr}̣n địa v}̣y mà Trung 

đội 2, Trung đội 3 vẫn chƣa về đƣợc. Ba l}̀n phái trinh sát đi mà cûng 

chƣa có tin vê.̀ 

Đành phải cho Tiểu đội 1 tới vị trí xung phong rút lại công sƣ.̣  

Th}́y hõa lƣ̣c ta giảm sút r õ rệt, xe địch rú lên mong nghiến nát 

c{c chiến sĩ. 

Đừng nhô lên , một trái thũ pháo nỗ tung dƣới lƣờn xe , địch lùi 

lại nhƣng rồi dƣới sự ủng hộ nhƣ điên cuồng của ph{o binh v| phi 

cơ, địch cố liều chết lao vô. 
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Chiến, t}n binh chĩa thẳng Tromblon v|o xe , một trái nỗ ngay ỗ 

súng m{y. H}̀u hết bọn trên xe đều chết và bị thƣơng, xe bốc khói. 

Đừng, lại một l}̀n nƣ̂a đồng chí Đƣ̀ng nhô lên , một trái thũ pháo 

nỗ tung trong xe. 

Đợt tấn công thứ tƣ kết thúc s au hơn nƣ̃a giờ giằng co quyết liệt . 

Tiểu đội 4, Tiểu đội gang thép đâ anh dûng chịu đƣ̣ng 4 xe M.113, 

Đừng, Hùng, Công hy sinh, Minh, Thùy Dƣơng bị thƣơng. 

Đợt tấn công thứ năm. 

Địch lui lại cũng cố lƣ̣c lƣợng , bọn b ộ binh b}y giờ có  đ}̃y đít 

cũng không lên... 

Đại tƣớng Tỗng tham mƣu trƣỡng Lê Văn Tỵ lại trƣ̣c tiếp mang 

th}n phì nộn đến s}n bay Th}n Cƣ̃u Nghîa chĩ huy1. 

Biết rằng trời sắp tối , địch sê gom lƣ̣c lƣợng lại đánh vét cú cuối 

cùng. Tôi điều Ti ểu đội 3 qua tăng cƣờng cho Trung đ ội 2. Lƣ̣c 

lƣợng trong tay lúc này chĩ còn m ột đại liên , ba trung liên , 15 súng 

c{ nh}n... 

4 giờ pháo địch và phi cơ bắn tung trời đ}́t khắp c ả Ấp Bắc v| 

khu vƣ̣c trƣớc tr}̣n địa Đại đội 1/Tiểu đoàn 514. 

7 chiếc C47 bay vòng ngang tr}̣n địa. 

- Chu}̃n bị đánh qu}n dù và bẽ đ}̀u xe lội nƣớc. 

- Thời gian lúc này đâ thuộc về chúng ta. 

Anh em chuyền nhau với bao niềm ph}́n khỡi các kh}̃u hiệu trên. 

4 giờ 30, Tiểu đoàn 8 thuộc Lƣ̂ đoà n dù rời máy bay nh ảy 

xuống trắng c ả c{nh đ ồng trƣớc tr}̣n địa Ti ểu đoàn 514 bên phải 

tr}̣n địa tôi . Cùng lúc , t}́t cả xe lội nƣớc ùn ùn bắn xối x ả v|o trận 

địa chúng tôi . 

___________ 

1. Đúng ra là tƣớng Tr}̀n Thiện Khiêm , Tham mƣu trƣỡng Liên qu}n 

S|i Gòn. 
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C{c loại súng thi nhau nhả đạn , nhƣng với lƣ̣c lƣợng quá đông 

địch cûng cố liều chết xuyên hông đánh chiếm đƣợc một đoạn tr}̣n 

địa chƣ̀ng 30 thƣớc. Cuộc giao tranh l}̀n này r}́t ác liệt , kéo d|i hơn 

một giờ đồng hồ , địch bị chặn lại. Sơn lại hạ đƣợc một M .113 (đợt 3), 

Tiểu đoàn dù bị đánh tan râ khi vƣ̀a đặt ch}n xuống đ}́t. 

6 giờ, địch lo gom góp thƣơng binh ỡ ngoài . Thiết v}̣n xa cûng 

không còn dám ló thụt g}̀n tr}̣n địa nƣ̂a. 

Một trƣ̣c thăng hai chong chóng lợi dụng trời tối sà xuống định 

cƣ́u m}́y thằng Mŷ . Đại liên nỗ súng , nó bị thƣơng nhƣng cố bay về 

đến xóm B|n Rô mới hạ c{nh. 

6 giờ 30 đƣợc lệnh rút . Đáng lê chúng tôi sê tiếp tục t}̣p kích 

địch một tr}̣n nƣ̂a nhƣng vì anh em quá mệt và đói nên không thƣ̣c 

hiện đƣợc. 

8 giờ, rời tr}̣n địa, đi suốt đêm qua cánh đồng sình l}̀y. 

6 giờ sáng về đến vị trí an toàn. 

Nguyệt Hồng, ba đâ làm tròn nhiệm vụ đối với con...”. 

ĐẶNG MINH NHUẬN1 tƣ́c Bảy Đen 

(Nh}̣t ký) 

Nguồn: Trận Ấp Bắc nhìn tƣ̀ hai phía, 

Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

1992, tr. 30-39. 

 

 

 

 

___________ 

1. Đặng Minh Nhuận , Đại đội trƣỡng Đại đội 1 Tiễu đoàn 261 chủ lực 

khu miền Trung Nam Bộ. Đặng Minh Nhuận hy sinh ng|y 1-9-1963 tại chiến 

trƣờng Gò Công (Mỹ Tho). 
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PHỤ LỤC 29 

TƢ LIỆU VỀ ĐƢỜNG TRƢỜNG SƠN  

ĐOÀN CÔNG TÁC QUÂN SƢ̣ ĐẶC BIỆT 

50 năm đâ trôi qua kể tƣ̀ ngày đơn vị bộ đội đầu tiên lên đƣờng làm 

nhiệm vụ mỡ đƣờng mòn xuyên Trƣờng Sơ n để chi viện sƣ́c ngƣời , sƣ́c cũa 

cho chiến trƣờng miền Nam . Đâ có nhiều sách báo , tƣ liệu, phim ảnh nói về 

con đƣờng huyền thoại này với sƣ̣ ngƣơ̂ng mộ , kính phục. Con đƣờng cũa 

lòng tự hào dân tộc, con đƣờng tất thắng ngót 20.000 km gần suốt chiều dài 

biên giới Việt Nam - Campuchia và Lào... nay đâ tròn 50 tuỗi. 

Kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn 559-Binh đoàn Trƣờng Sơn và con 

đƣờng mòn huyền thoại mang tên Chũ tịch Hồ Chí Minh , bài “Đƣờng 

Trƣờng Sơn - Ký ức thời hoa lửa” - ghi lại cũa nhƣ̂ng con ngƣời đâ sống và 

chiến đấu ỡ Trƣờng Sơn trong nhƣ̂ng năm tháng chiến tranh ác liệt nhất... 

VIỆC R]́T LỚN VÀ TUYỆT M]̣T 

Trích hồi ký cũa Thiếu tướng Vô Bẫm 

Ngƣời đầu tiên đƣợc Bộ Chính trị giao nhiệm vụ mỡ đƣờng Trƣờng 

Sơn là Thƣợng tá Vô Bẫm (về sau ông đƣợc phong thiếu tƣớng ). Mặc dù 

sau này , đâ có nhiều vị tƣớng tài ba chĩ huy Binh đoàn Trƣờng Sơn , tuy 

nhiên, khi nhắc đến đƣờng Trƣờng Sơn , không ai có thể quên tên ông - vị 

chỉ huy trƣởng đầu tiên (1959-1965) của Đoàn 559. 

Đƣợc sự đồng ý của gia đình cố Thiếu tƣớng Võ Bẩm , b{o Sài 

Gòn giải phóng trích đăng hồi ký của ông để mở đầu cho loạt b|i 
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hồi ƣ́c cũa một số cán  bộ, chiến sî đâ tƣ̀ng chiến đ}́u trên đƣờng 

Trƣờng Sơn trong nhƣ̂ng năm tháng ác liệt nh}́t x}y dƣ̣ng và bảo vệ 

con đƣờng huyền thoại... 

... Ng|y 5-5-1959, theo điện triệu t}̣p , tôi vào cơ quan gặp Thƣ́ 

trƣỡng Bộ Quốc phòng Nguyê̂n V ăn Vịnh. Nhìn c{ch thủ trƣởng }n 

c}̀n pha trà, tƣ̀ tốn mời nƣớc , tôi hiểu sê có chuyện r}́t hệ trọng . Quả 

nhiên, Thƣ́ trƣỡng Nguyê̂n Văn Vịnh nói: “Bộ Chính trị trƣ̣c tiếp giao 

cho anh mỡ một con đƣờng đặc biệt trên dây Trƣờng Sơn  v| tổ chức 

lƣ̣c lƣợng v}̣n chuyển v}̣t ch}́t , súng đạn chi viện cho miền Nam tiến 

h|nh chiến tranh giải phóng . Lƣ̣c lƣợng này có thể gọi là đoàn công 

t{c qu}n sự đặc biệt”. 

Trƣờng Sơn là một dây núi trùng điệp , chênh chếch tƣ̀  T}y Bắc 

xuống Đông Nam dọc biên giới ba nƣớc Việt , L|o, Campuchia. C{c 

nh| khoa học ph}n dãy Trƣờng Sơn l|m hai phần. Trƣờng Sơn Bắc tƣ̀ 

sông Xê Băng Hiên ngƣợc lên đến vî độ 22, Trƣờng Sơn Nam tính tƣ̀ 

Lao Bảo ỡ vî tuyến 17 trỡ xuống cao nguyên L}m Viên . Trƣờng Sơn 

còn đƣợc coi l| “nóc nh| b{n đảo Đông Dƣơng” bởi hệ thống núi kéo 

d|i cao trên 1.000 mét, nhiều đĩnh còn cao trên 2.000 mét nên về mặt 

qu}n sƣ̣, đó là thế hiểm mà nếu ai ỡ trên đó , có thể giữ vai trò chiến 

lƣợc khống chế cả Đông Dƣơng . Nếu tính theo chiều dọc , dãy 

Trƣờng Sơn chia làm hai bên T}y và Đông với hai ph}̀n khí h}̣u khác 

biệt rô nét . Vì vậy , Bộ Chính trị quyết định mỡ đƣờng dọc theo dây 

Trƣờng Sơn là ho|n to|n s{ng suốt v| hợp lý. 

V| dƣờng nhƣ sợ tôi không ý thức hết tầm quan trọng của 

nhiệm vụ , Thƣ́ trƣỡng Vịnh nhắc lại : “Đ}y không phải là lệnh cũa 

Bộ Quốc phòng mà là quyết định cũa Bộ Chính trị , l| việc lớn rất 

khó khăn v| tuyệt mật . Bộ Chính trị chĩ cho phép chuyển vû khí , 

bộ đội tƣ̀ miền Bắc đến bờ sông Bến Hải nơi vî tuyến 17 cắt ngang 

(nay thuộc huyện Vînh Linh , Quảng Trị ). Còn sang đến bờ bên kia 

sông (Gio Linh , Quảng Trị ), c{c anh t ập trung mở đƣờng v| tổ 

chƣ́c v}̣n chuyển” . 
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Anh Vịnh yêu c}̀u tôi dƣ̣ kiến lƣ̣c lƣợng . Nh}̃m tính một lúc , tôi 

đề xuất : “Chiến sî nên l}́y tƣ̀ miền Nam t}̣p kết ra Bắc , tiền bạc nên 

l}́y tƣ̀ Quŷ Bí m}̣t cũa Tỗng Qu}n ũy Trung ƣơng , vũ khí ph ải là 

chiến lợi ph}̃m cũa địch... nhƣ thế mới bí m}̣t”. Thƣ́ trƣỡng Vịnh cƣời 

vô̂ vai tôi : “Thôi, giao anh một mình làm sao cho nên sƣ̣ nghiệp thì 

l|m. Đừng quên sau lƣng c{c anh l| cả h}̣u phƣơng miền Bắc”. 

Sau chƣ̀ng nƣ̃a th{ng chuẩn bị , ng|y 19-5-1959, Bộ Quốc phòng 

đâ chính thƣ́c phỗ biến nhiệm vụ ban đ}̀u cho tôi : Mỡ đƣờng 

Trƣờng Sơn , thiết l}̣p tuyến hành lang , nối thông liên lạc , v}̣n 

chuyển g}́p 7.000 súng b ộ binh và 500 bộ đội vào tăng cƣờng c ho 

chiến trƣờng miền Nam . Một sƣ̣ trùng lặp ng ẫu nhiên là ngày hôm 

ấy cũng l| ng|y sinh nhật B{c H ồ nên Bộ Quốc phòng thống nh}́t 

đặt tên cho đoàn công tác qu}n sƣ̣ đặc biệt là Đoàn 559. V| con 

đƣờng Trƣờng Sơn đƣợc Đoàn 559 khai phá , sau này đƣợc gọi là 

đƣờng H ồ Chí Minh , theo cách gọi cũa m ột ký gi ả ngƣời Pháp tên 

Van Geirt, cũng vì lẽ đó ! 

Sau 3 ng|y b|n bạc với Bí thƣ đặc khu Vĩnh Linh H ồ Sĩ Thản, tôi 

quyết định chọn Khe Hó làm đi ểm “mốc” đ}̀u ti ên xu}́t phát vƣợt 

Trƣờng Sơn . Đ}y là địa đi ểm nằm ỡ thƣợng ngu ồn sông Rào Thanh 

phía T}y Nam của Vĩnh Linh , d}n cƣ thƣa thớt và đa số là ngƣời Pa 

Kô, V}n Kiều r}́t nặng lòng với cách mạng. 

NHIỆM VỤ Đ]̀U TIÊN 

Một buỗi trƣa trƣớc khi lên đƣờng m}́y ngày , tôi vào Văn 

phòng Qu}n ủy Trung ƣơng thì sững ngƣời khi thấy B{c Hồ đang 

nói chuyện với Thƣợng tƣớng Văn Tiến Dũng . Th}́y tôi , B{c Hồ 

bảo: “Chú B}̃m đ}́y à , nghe nói chú vào Nam ra Bắc nhƣ thoi , v}̣y 

anh em chiến sî miền Nam thế nào , đồng bào d}n tộc trên Trƣờng 

Sơn có đũ cơm ăn hay không , quan hệ giƣ̂a ta và nƣớc bạn Lào ra 

sao?”. Tôi mỡ cặp ra dùng bản đồ báo cáo chi tiết tuyến Đông và 
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T}y Trƣờng Sơn, tƣ̀ng trục dùng cho xe đạp thồ, c{c cung đƣờng giao 

liên... cho Bác Hồ nghe , Ngƣời bảo : “Các chú phải t}̣n dụng “thiên 

thời địa lợi , nh}n hòa” để phát triển đƣờng T}y Trƣờng Sơn . Sắp tới 

phải đƣa cả ô tô vào Nam . Nhƣng cûng phải chũ động phát triển 

đƣờng Đông Trƣờ ng Sơn phòng khi tình hình ỡ Lào (T}y Trƣờng 

Sơn) không thu}̣n lợi”. 

Tiếp đó, khi tôi kể về cuộc sống cơ cƣ̣c cũa đ ồng bào Pa Kô , V}n 

Kiều tuy thiếu cơm , lạt muối , không áo qu}̀n nhƣng tƣ̀ cụ già đến 

ch{u bé đều tham gia c ảnh giới , khu}n vác , bảo vệ b ộ đội... B{c xúc 

động ƣ́a nƣớc mắt . Tôi thu}̣t lại với Bác c}u nói cũa m ột già làng , 

rằng “Tao đói còn đi đào cũ mài về ăn , tụi m|y l|m c{ch mạng còn 

phải đi làm mâi . Củ m|i , lúa tao d|nh cho chúng m|y ăn”. Nghe 

đến đ}y , B{c ra lệnh : “Chú chuyển ngay cho đồng bào 30 t}́n muối , 

10 t}́n vải”. 

Đúng 8 giờ sáng ngày 11-6-1959, tôi thay mặt B ộ Tỗng Tƣ lệnh 

truyền đạt lời dặn dò cũa Bác H ồ đến c{c chiến sĩ đầu tiên chuẩn bị 

vƣợt Trƣờng Sơn : “Bí m}̣t , bí mật v| bí mật . Sống để dạ, chết mang 

theo. Khi nào thống nh}́t nƣớc nhà , nếu ai còn sống sót thì làm thơ , 

viết sách nói lại, kể lại cho mọi ngƣời biết , cho con cháu đời sau th}́y 

rõ, để chúng tự h|o về đ}́t nƣớc, cha ông”. 

Trƣờng Sơn đâ vào mùa mƣa . Trƣ̀ các lƣ̣c lƣợng chốt trạm , ph}̀n 

đông anh em đều lùi lại tuyến sau tại Qu ảng Bình. Khi nghe tôi phỗ 

biến mệnh lệnh cũa Bác , ai n}́y đều xúc đ ộng trƣớc tình c ảm Bác 

d|nh cho đ ồng bào các d}n t ộc sống dọc Trƣờng Sơn . Ngay sau đó , 

muối và v ải đâ đƣợc ph}n phát cho đ ồng bào . Đ}y cûng là m ột 

nhiệm vụ đ}̀u tiên nhằm đánh Mŷ l}u dài : chăm lo đồng bào các d}n 

tộc anh em... 

CHUYẾN HÀNG Đ]̀U TIÊN 

Sau khi đƣợc B ộ Chính trị giao nhiệm vụ thành lập đơn vị vận 

chuyển và mỡ đƣờng xuyên Trƣờng Sơn đ ể chi viện cho chiến trƣờng 
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miền Nam, Thƣợng tá Vô Bẫm đâ trƣ̣c tiếp bí mật tuy ển dụng 500 chiến sî 

bộ đội gốc miền Nam đang tập kết ra Bắc đ ể thành lập Tiểu đoàn 301, tiểu 

đoàn đầu tiên trƣ̣c thuộc Đoàn 559. Sƣ́ mạng đầu tiên cũa Tiểu đoàn 301 là 

câu chuyện đƣợc Đại tá Nguyê̂n Danh , nguyên Chính trị viên đầu tiên cũa 

Tiểu đoàn 301, sau này là Chính ũy E 70 rồi Chính ũy Cục Hậu cần Đoàn 

559, kể lại với Phóng viên Báo Sài Gòn giải phóng. 

Đại tá NGUYÊ̂N DANH kể - MINH ANH ghi 

CẢI TRANG GÙI “H\NG” 

Sau khi hình thành bộ khung lânh đạo , tỗ chƣ́c các ban tham 

mƣu, chính trị, h}̣u c}̀n và 12 trạm (đại đội), Ban chĩ huy Tiểu đoàn 

301 họp phiên đầu tiên qu{n triệt to|n bộ mệnh lệnh h|nh qu}n. Đến 

ng|y 9-6-1959, đơn vị thƣ̣c hiện “nội b}́t xu}́t , ngoại bất nhập” . Trƣ̀ 

nhƣ̂ng ngƣời có việc phải ra ngoài , còn lại tất cả ở trong doanh  trại, 

không đƣợc giao tiếp với b}́t kỳ ngƣời nào, kể cả vợ con. 

Chiều ngày 10-6-1959, chiếc xe jeep chỡ đ ồng chí Vô B}̃m đến 

doanh trại . 8 giờ sáng ngày 11-6, đồng chí Vô B}̃m đƣ́ng trƣớc toàn 

đơn vị , tuyên bố: “Hôm nay, tôi thay mặt Đoàn 559 v| Bộ Tỗng Tƣ 

lệnh truyền đạt mệnh lệnh hành qu}n ...”. Đồng chí nh}́n mạnh lời 

dặn dò cũa Bác : “Bí m}̣t , bí mật v| bí mật . Sống để dạ, chết mang 

theo... Khi nào thống nh}́t nƣớc nhà , nếu ai còn sống sót thì l |m thơ, 

viết sách nói lại, kể lại cho mọi ngƣời biết , cho con cháu đời sau th}́y 

rõ, để chúng tự h|o về đất nƣớc, cha ông...”. 

Đúng 9 giờ ngày 12-6, cả đơn vị lên đƣờng hành qu}n. Ng|y 18-6 

đến Thuận Lý, Quảng Bình. Sau một đêm nghỉ lại, tối hôm sau, đoàn 

tiếp tục hành qu}n nhƣng Đại đội 12 t{ch đo|n đi ngƣợc lên miền núi 

Quảng Bình để l}̣p kho tàng, bệnh xa,́ tạo hậu cứ cho đo|n. Số còn lại 

h|nh qu}n lên khe Hó thuộc huyện Vĩnh Linh - l| nơi dừng ch }n, 

điểm đóng qu}n đ}̀u tiên cũa đoàn để “soi đƣờng vƣợt tuyến” (vƣợt 

sông Bến Hải). 
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Để xóa mọi dấu vết , c{n bộ, chiến sî Tiểu đoàn 301 đâ chia nhau 

lên rƣ̀ng tìm m}y r ồi tƣ̣ đan mô̂i ngƣời m ột chiếc gùi đi rƣ̀ng . Khi đi 

đƣờng, đoàn chỉ đƣợc mang quần {o lót , khăn mặt , tăng, võng, ni 

lông. T}́t c ả trang phục còn lại đều đƣợc giặt sạch , ghi tên , đơn vị 

rồi... giao nộp vào kho. 

Tôi có nhiệm vụ đến Vînh Linh (Quảng Trị) nhờ may g}́p 1.000 

bộ áo qu}̀n bà ba đen v| 600 đôi dép cao su có quai làm bằng ruột , đế 

l|m bằng vỏ ô tô phế thải ... Đến Vînh Linh, nhờ “gi}́y giới thiệu đặc 

biệt” và sƣ̣ giúp đơ̂ nhiệt tình cũa anh Hồ Sî Thản , Bí thƣ Đặc khu ủy 

Vĩnh Linh, công việc tiến hành thu}̣n lợi. Sau 3 ng|y, anh em chúng 

tôi đâ có đũ trang phục d}n chính , ho|n to|n xo{ dấu vết bộ đội 

chính quy. 

Đâ vào mùa mƣa , lũ từ đất L|o đổ xuống không cho phép bộ đội 

băng qua đ}́t bạn. Lƣợng mƣa ỡ rƣ̀ng đạt mƣ́c 300 - 400 mm/ng|y, đâ 

tạo lƣu tốc lũ tăng 4 - 6 m3/gi}y. C{c dòng suối đột ngột phình rộng 

th|nh lũ dữ , chia cắt núi rƣ̀ng Trƣờng Sơn vốn đâ bị quá nhiều chia 

cắt. Vì thế có những lúc chúng tôi phải vƣợt Đƣờng 9 vì nơi đ}y kh{ 

khô ráo , bằng phẵng . Nếu nhƣ vƣợt Đƣờng 9 v|o ban đêm , nhƣ̂ng 

ngƣời lính cũa Tiểu đoàn 301 im lặng đi sát ch}n đồn Rào Quán cũa 

địch tƣ̀ phía Đông Khe Sanh. Có nhóm lợi dụng cống tho{t nƣớc R|o 

Qu{n có đƣờng kính 1,2 m để bò ngang qua đƣờ ng. Nếu đi số lƣợng 

đông, phải dùng ni lông nối thành t}́m rộng 4 m, d|i 10 m trải ngang 

qua đƣờng. Mô̂i khi qua xong , trinh sát đi sau cùng sê cuốn ni lông 

lại v| mặt đƣờng sẽ không còn dấu ch}n ngƣời. 

Nhƣ̂ng ngày đ}̀u tiên , Tiểu đoà n 301 tỗ chƣ́c v}̣n chuyển hàng 

cho các trạm theo kiểu “s}u đo” , tƣ́c là hàng tƣ̀ trạm g}̀n nh}̣n rồi 

chuyển d}̀n vào các trạm xa hơn ỡ phía trong . Đƣợc cấp trên bổ 

sung cho 3 trung đội trinh sát bảo vệ cũa Đoàn 341, chúng tôi 

th|nh lậ p Đại đội 10 có nhiệm vụ trinh s{t v| bảo vệ c{c trạm . Số 

anh em này thông thuộc địa hình T}y Quảng Trị nên đâ làm r}́t 
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tốt  nhiệm vụ trinh sát mỡ đƣờng . Cùng với một số c{n bộ nằm vùng 

trong d}n x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng , đâ tạo th|nh mạng lƣới bảo vệ đƣờng 

v}̣n chuyển tƣ̀ xa... 

Trƣờng Sơn lúc }́y , nơi nào cûng hoang vu , khó khăn , hiểm trỡ , 

đ}̀y thú dƣ̂ . Chúng tôi phổ biến kinh nghiệm cho anh em khi ngủ , 

bên trên vông bu ộc phải có t}́m tăng ni lông tr ải lên , cọp sê sợ mà 

không dám v ồ ẩu. Anh em kể lại, có lần đi qua bãi đất trống , đụng 

một b}̀y heo rƣ̀ng 7, 8 con chạy nháo nhào , có con đ}m sầm v|o 

ch}n một chiến sî . Anh em nhanh tay túm đƣợc ch}n r ồi dùng dao 

găm hạ gục ... Tuy nhiên, ngay lúc đó , một con cọp x ộc đến và ngơ̂ 

ng|ng khi biết con m ồi đâ bị gi}̣t . Trên đƣờng anh em khiêng heo về 

trạm, con cọp cƣ́ lêo đêo theo sau . Đến khi có ngƣời có “sáng kiến” 

chặt cho nó m ột cái đùi quăng lại bên vệ đƣờng mòn , nó mới thôi 

không qu}́y r}̀y . 

“HÀNG” GỒM NHƢ̂NG GÌ? 

S{u ng|y đầu gùi h|ng . Tiểu đoàn 301 có nhiệm vụ vận chuyển 

đến c{c trạm gồm gạo, muối và mơ̂ heo. Con đƣờng đi hàng ngày r}́t 

d|i, có ng|y anh em phải đi 30 km và cƣ́ 120 phút thì đƣợc nghỉ 15 - 

20 phút. Trên suốt dọc đƣờng đi, bƣ̂a ăn thƣờng là cơm nắm với mắm 

ruốc. Mô̂i khi đến nơi, anh em tƣ̣ n}́u cơm bằng lon gô với tiêu chu}̃n 

mô̂i ngày 2 chén gạo. Để cho có ch}́t rau xanh, chúng tôi thƣờng ph}n 

công anh em đi hái lá rƣ̀ng n}́u canh chua , luộc để ăn kèm với cơm . 

Còn ban đêm, mô̂i khi trời lạnh, phải gom lá rƣ̀ng lại làm đệm rồi trải 

bạt lên ngủ cho ấm . Thế nhƣng đáng sợ hơn là muô̂i , vắt, bò cạp , 

rắn... 

Trong quâng thời gian nà y, chúng tôi khi đi ngang đoạn 

Chăng Hin - Voi Mẹp , có ngƣời đã bị kiệt sức . Một ngƣời thuộc 

Tiểu đoàn 301 đâ sáng kiến chặt c}y le đƣ̣c làm g}̣y chống cho đơ̂ 

mỏi ch}n khi leo dốc v| khỏi trƣợt ch}n khi xuống dốc . Riêng lúc 

tạm n ghỉ, c}y g}̣y là v}̣t chống đơ̂ chiếc gùi phía sau lƣng . V| lúc 
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lội qua suối , c}y g}̣y còn có tác dụng dò nƣớc chô̂ nông - s}u, dùng 

để đuỗi rắn rết khi xuyên rƣ̀ng r}̣m . Th}́y có lợi ích , Trung úy 

Nguyê̂n Cƣ̃u (trạm 4) cho đơn vị chặt le làm g}̣y leo núi và phát đại 

tr|, gọi l| “c}y gậy h|nh qu}n” (sau này khi trai làng Hòa Xá , H| 

T}y xung phong vào Nam đánh giặc , d}n làng đâ tặng cho mô̂i “bộ 

đội làng” một c}y g}̣y để hành qu}n , đ}́y chính là xu}́t xƣ́ cũ a bài 

h{t Chiếc gậy Trƣờng Sơn m| nhạc sĩ Phạm Tuyên đã s{ng t{c v|o 

năm 1967)... 

Lƣơng thƣ̣c v}̣n chuyển xong , bộ đội ta bắt đ}̀u v}̣n chuyển vû 

khí từ trạm đầu tiên v|o trạm cuối. Mô̂i ngày, Tiểu đoàn 301 phải đƣa 

18 gùi h|ng từ trạm 1 v|o trạm 2, trong đó có 15 gùi đƣợc gói kín, bên 

ngo|i chỉ ghi mật hiệu “Chị Thể” , “Anh Tụ” , “Bác Hoà” , “Chú 

Loan”... Nhƣ̂ng ký hiệu này , chỉ có lãnh đạo Đo|n 559 biết, còn ở 

Tiểu đoàn 301 thì tuyệt đối bí mật . Mãi cho đến khi v|o đến A Lƣới 

(Huê)́, chúng tôi mới biết đã chuyển giao lô vũ khí đầu tiên... 

Chuyến hàng đ}̀u tiên đƣợc v}̣n chuyển thắng lợi đâ tạo không 

khí phấn khởi thi đua “Tất cả vì miền Nam ruột thịt , ch}́p nh}̣n hy 

sinh” trong toàn đơn vị . Anh em thi đua mang vác , có nhiều ngƣời 

luôn mang trên vai 50 - 60 kg nhƣ Phan Mùi , Thi Huỳnh ỡ trạm 4, 

Nguyê̂n Sơn ỡ trạm 6... Riêng Tr}̀n Mẹo ỡ trạm 4, tuy chĩ cao 1,45 m, 

nặng 39 kg, nhƣng quyết gùi 50 kg hàng... Tỗng kết sau 17 th{ng vận 

chuyển bằng “ch}n đồng vai sắt” , Tiểu đoàn 301 đâ chuyển 355,5 t}́n 

vũ khí v| 71,10 t}́n qu}n dụng vào chiến trƣờng. Tính trung bình mỗi 

ng|y, họ đã mang v{c 900 kg vû khí... 

Tƣ̀ 500 c{n bộ chiến sĩ buổ i sơ khai , sau đó Tiểu đoàn 301 đâ 

đƣợc xoá phiên hiệu để làm nòng cốt thành l}̣p Trung đoàn 70, Trung 

đoàn 71. Đến năm 1961, c{c trung đo|n trên lại giải thể để th|nh lập 

lƣ̂ đoàn. Sau này, dù c{c phiên hiệu trong thời kỳ sơ khai con đƣờng 

Trƣờng Sơn không còn nƣ̂a song đó là nhƣ̂ng đơn vị đ}̀u tiên cũa 

Đoàn 559 - Binh đoàn Trƣờng Sơn huyền thoại. 
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TRỠ VỀ NAM CHIẾN ĐẤU 

Thiếu tƣớng Phùng Đình Ấm , nguyên Đoàn phó B 90, nay đâ 80 tuỗi 

đời nhƣng v ẫn rất minh m ẫn. Tháng 4 năm nay , tuy đang bị căn bệnh 

thận hành hạ tƣ̀ng giờ nhƣng ông v ẫn đi thăm lại Bia kỹ niệm giao liên 

hai miền gặp nhau nối thông hành lang Bắc - Nam trong kháng chiến 

chống Mŷ ngày 30-10-1960, tại thôn 3 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm , tỉnh 

Lâm Đồng. Gần 50 năm trƣớc , ông là m ột trong nhƣ̂ng cán b ộ chiến sî 

miền Nam đầu tiên tập kết , trỡ về Nam chiến đấu , đi theo đƣờng Trƣờng 

Sơn. 

Ông hồi tƣỡng : “Thi hành Hiệp định Genève , chúng tôi ra miền Bắc 

tập kết  và xây dựng chủ nghĩa xã h ội. Trong khi đó , bọn Mỹ - Diệm 

ngang nhiên phá hoại Hiệp định , tàn sát khủng bố nhân dân , trả thù 

ngƣời kháng chiến . Chúng đã gây biết bao đau thƣơng lên khắp miền 

Nam. Lòng chúng tôi nhƣ lửa đốt và  chỉ mong ƣớc có đôi cánh đ ể bay 

thẵng vào Nam chiến đấu . Rồi hạnh phúc nhƣ vơ̂ òa khi chúng tôi nhận 

lệnh về Nam ...”. 

Thiếu tƣớng PHÙNG ĐÌNH ẤM kể - MINH ANH ghi 

Đoàn B90 đƣợc thành l}̣p ngày 25-5-1959, có nhiệm vụ dựa v|o 

cơ sỡ ỡ Nam T}y Nguyên đ ể mỡ đƣờng, bắt liên lạc với Xƣ́ ũy và lƣ̣c 

lƣợng vû trang Nam B ộ, nối liền hành lang xuyên suốt Bắc -Nam trên 

dãy Trƣờng Sơn vốn bị “đứt đoạn” từ Nam T}y Nguyên. Đoàn B90 có 

25 c{n bộ, chiến sî. 

LIỆT SÎ ĐẦU TIÊN 

Đoàn 559 th|nh lập xong , Qu}n ũy Trung ƣơng quyết định tỗ 

chƣ́c một đoàn độc l}̣p , đặc trách g}y dƣ̣ng cơ sỡ , nhanh chóng mỡ 

con đƣờng ỡ cuối dây núi Trƣờng Sơn , xuyên qua “vùng trắng” 

chƣa có cơ sỡ cách mạng , nối liền đ ƣờng Trƣờng Sơn với T}y 

Nguyên và Đông Nam Bộ , để chi viện cũa Trung ƣơng về t}̣n chiến 

trƣờng Nam Bộ . Biết rằng vào đ}y là “vùng trắng” cƣ̣c kỳ nguy 
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hiểm nên ngoài các tiêu chu}̃n lƣ̣a chọn về đƣ́c và tài , nhƣ̂ng ngƣời 

đƣợc tuyển c họn còn phải có thêm một tiêu chuẩn đặc biệt : “Không 

có gia đình v| ngƣời yêu ở miền Bắc” . Mục đích l| để giữ tuyệt đối 

bí mật , không ai vƣơng v}́n “h}̣u phƣơng” để gánh trách nhiệm cƣ̣c 

kỳ quan trọng . Đoàn công tác đặc biệt }́ y l}́y phiên hiệu là B 90. 

Trong đoàn, tôi quý nh}́t là thƣợng sî y tá Tr}̀n Văn Thời, trẻ nhất 

đoàn. Vì anh em thƣơng nhau nên Thời thổ lộ rằng đã có ngƣời yêu 

trong thời gian đóng qu}n ỡ xƣ́ Thanh . Hai ngƣời đâ hẹn ƣớc sê yêu 

nhau trọn đời và chu}̃n bị cƣới nhau thì Thời nh}̣n lệnh vào Nam 

chiến đ}́u. Sau nhiều đêm dằn vặt , Thời gạt nƣớc mắt nói dối ngƣời 

yêu để giƣ̂ bí m}̣t theo chũ trƣơng cũa Đảng. 

Kể với tôi chuyện tình yêu và ngƣời vợ sắp cƣới của mình , Thời 

nhƣ nghẹn ngào chƣ̣c khóc dù trƣớc mặt nàng , anh vẫn phải giƣ̂ vẽ 

bình thản, tƣơi cƣời. Anh mong đến ngày đ}́t nƣớc thống nh}́t, sẽ trở 

về xƣ́ Thanh tạ tội và thú th}̣t cùng ngƣời yêu bỡi Thời ra đi là vì sƣ́ 

mạng cao cả cũa Tỗ quốc . Theo lời Thời kể , tôi mƣờng tƣợng rằng 

ngƣời thôn nƣ̂ mà anh yêu r}́t đẹp , da trắng, tóc d|i v| ch}n thật vô 

cùng. V}̣y mà trong chuyến vƣợt sông ĐăkR’Tih (Đồng Nai Thƣợng) 

để bắt liên lạc thông suốt đƣờng Tr ƣờng Sơn , Thời đâ anh dûng hy 

sinh mang theo mối tình đẹp nhƣ hoa cũa mình . Hôm }́y, Thời xung 

phong c}̀m một đoạn d}y bơi ngang để dùng chính đoạn d}y }́y làm 

tay vịn cho đồng đội băng sông . Đặc thù l| lũ ở Trƣờng Sơn rất phức 

tạp, khi bơi mƣ̣c nƣớc chĩ ngang bụng nhƣng đến giƣ̂a dòng, nƣớc có 

thể đột ngột d}ng cao ngang... m{i nh|. Thời bơi đến giƣ̂a dòng thì lû 

vê,̀ tôi còn nhớ tiếng Thời hét: “Cƣ́u em” rồi bị nƣớc cuốn trôi m}́t.  

Nhƣ v}̣y , Tr}̀n Văn Thời chính l| liệt sĩ đầu tiên của Đo|n B 90 

trong sƣ̣ nghiệp mỡ đƣờng cuối dây Trƣờng Sơn . Nhớ lại vẽ mặt 

rạng ngời hạnh phúc của Thời khi kể về ngƣời yêu , m| đến giờ , 50 

năm sau, tôi còn cảm th}́y đau đớn . Có lẽ b}y giờ , ngƣời thôn nƣ̂ xƣ́ 

Thanh năm nào đâ hiểu nô̂i lòng cũa Tr}̀n Văn Thời! 
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TÌNH NGHĨA ĐỒNG B\O 

T}́t c ả nhƣ̂ng gì thu ộc về miền Bắc nhƣ bằng khen , hu}n huy 

chƣơng, qu}n hàm, hình ảnh, qu}n phục... đều đƣợc gửi lại . C{n bộ 

chiến sî Đoàn B 90 đội mû r ộng vành , mình kho{c {o b| ba đen , cỗ 

qu}́n khăn rằn, ch}n đi dép lốp theo đúng kiểu du kích miền Nam để 

giƣ̂ bí m}̣t . Vũ khí trang bị cho mỗi ngƣời g ồm 1 súng Colt 12, 1 tiểu 

liên giảm thanh và 2 cơ số đạn . Trang bị đi đƣờn g gồm vông kaki , 

tăng nóc, vải nhƣ̣a che mƣa, gạo, lƣơng khô... có tổng trọng lƣợng 20 

kg. V}̣y nhƣng tôi vẫn “xé rào” mang theo bƣ́c ảnh Bác Hồ bằng lụa, 

t}̣p thơ Tƣ̀ ấy của nh| thơ Tố Hữu v| quy ển vỡ học tiếng M’Nông . 

Trong đoàn có  đồng chí Kpă Ngâi , d}n tộc H’Roi đi t}̣p kết , r}́t thạo 

tiếng M’Nông. Trên đƣờng vƣợt Trƣờng Sơn, tôi vƣ̀a đi vƣ̀a học, mô̂i 

ng|y quyết t}m học 3 tƣ,̀ cho nên khi đến Nam T}y Nguyên tôi đâ có 

thể giao tiếp bằng ngôn ngƣ̂ trên với đ ồng bào M’Nông bản địa . Có 

gi| l|ng còn b ảo: “Mày là con cũa ngƣời M’Nông” nƣ̂a . Tuy nhiên, 

nếu không có đ ồng bào , có lẽ chƣa hẳn Đo|n B 90 đâ hoàn thành 

nhiệm vụ . Ấy l| khi đến địa phận Qu ảng Nam, đồng bào Cơ Tu ỡ 

l|ng Lơ Pơ đã ùa ra đón bộ đội và quàng vào cỗ chúng tôi nhƣ̂ng t}́m 

Ru (thỗ c}̃m) mới tinh tƣơm; còn khi đến l|ng Tăng Đam , một c}̣u bé 

đâ tặng tôi 1 buồng chuối chín vàng đ ể “trả ơn chú b ộ đội cho c}y 

kim vá áo”; một ông lâo tặng “bộ đội về tƣ̀ đ}t́ Cụ Hồ” m}́y ống nƣớc 

đoác (l}́y tƣ̀ c}y đoác ) bỡi vì “th}́y tụi b}y là đ ồng bào vui cái bụng 

lắm rồi”... 

“ĐI KHÔNG D]́U” 

Không biết tƣ̀ đ}u , do ai đặt ra , phƣơng ch}m “đi không d}́u , 

n}́u không khói , nói không tiếng” đã trở th|nh lu ật bất th|nh văn 

m| bất cứ đo|n n|o h|nh qu}n qua Trƣờng Sơn cũng đều tu}n thủ 

triệt để , nghiêm khắc . Ngay tại vî tuyến 17, c{c lối mòn đều có 

công an cũa ta quan sát r}́t kŷ và đặt nhiều ký hiệu trên đƣờng để 

theo dôi kẽ thù . Thế mà Đoàn B 90 vẫn lặng lê đi qua , c{c chiến 
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sĩ giao liên đâ tháo dơ̂ ký hiệu , m}̣t hiệu gắn trên c}y , v| trên đƣờng 

rồi sắp xếp lại y nhƣ cû... khéo đến nỗi công an giới tuyến của ta cũng 

không biết có cả đoàn ngƣời đi qua. 

M}́y năm t}̣p kết ra Bắc sống trong hòa bình , một bƣớc đi là 

mang dép, mang gi}̀y. Thế mà nay vƣợt Trƣờng Sơn , chúng tôi phải 

th{o dép ra để đi ch}n trần. Có thể nói đ}y l| c{i khổ nhất trong trăm 

ng|n nỗi khổ của bộ đội Tr ƣờng Sơn : ch}n ai n}́y phồng rộp , có 

ngƣời bong cả mảng da gót ... Khi vƣợt Đƣờng 9, anh chiến sî đi sau 

cùng của đo|n kéo theo một c|nh c}y tƣơi đầy l{ để xo{ to|n bộ dấu 

ch}n. Đến Bến Tắt (thƣợng nguồn sông Bến Hải), chúng tôi vƣợt sông 

trên một con đò im lặng đến nao lòng . Chỉ nghe tiếng m{i dầm khua 

nƣớc và hơi thỡ nhẹ cũa ông lâo chèo đò . Không đƣợc phép nói 

chuyện, tôi lặng lê bắt tay ông và biết đó là sƣ̣ hy sinh th}̀m lặng mà 

to lớn cũa nh}n d}n, sƣ̣ hy sinh “vô danh”. 

Sau 4 th{ng gian khổ xẻ dọc Trƣờng Sơn , Đoàn B90 đâ đến T}y 

Nguyên để cùng với Đảng bộ Đắc Lắc mỡ đƣờng nối h}̣u phƣơng 

miền Bắc đến t}̣n chiến trƣờng Nam Bộ. 

Tròn nửa thế kỷ trôi qua , tôi vƣ̀a đến địa điể m đóng qu}n cû 

(đĩnh núi Bsa Dariel thuộc huyện Bảo L}m , L}m Đồng ngày nay ) v| 

vui mƣ̀ng nh}̣n th}́y nơi đ}y đâ có cột bia lịch sƣ,̃ bằng đá hoa cƣơng, 

khắc biểu tƣợng đôi tay siết chặt nhau cũa ngƣời du kích miền Nam 

v| anh bộ đội vừ a t}̣p kết tƣ̀ miền Bắc trỡ về . Bên dƣới cột bia có 

dòng chữ “Bia kỷ niệm giao liên hai miền gặp nhau nối thông h|nh 

lang Bắc - Nam trong kháng chiến chống Mŷ ngày 30-10-1960”. 

Nguồn: Đƣờng Trƣờng Sơn - Ký ức thời hoa lửa, 

Trích: B{o Sài Gòn Giải phóng, ng|y 13, 14, 15-4-2009. 
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PHỤ LỤC 30 

NỖI DẬY TRÀ BỒNG (QUẢNG NGÃI) 

(th{ng 8-1959)* 

Nhằm t}̣p hợp qu}̀n chúng và phát đ ộng toàn d}n chu}̃n bị , 

tiến tới vû trang khỡi nghîa , ng|y 7-7-1958, Tỉnh ủy Qu ảng Ngãi 

tỗ chƣ́c Đại h ội nhân dân các dân t ộc Trà B ồng tại Gò Rô thu ộc xâ 

Tr| Phong . Đại h ội có 200 đại bi ểu thuộc các d}n t ộc H’rê, Cor, C| 

Dong, Kinh cũa bốn huyện miền T}y . C{c cụ T|i , cụ Vinh , cụ Triều , 

cụ Kiến , cụ Bung , cụ N| , Cụ Chim ... l| những gi| l|ng yêu nƣớc , 

nhƣng lânh tụ nghîa qu}n trƣớc Cách mạng Tháng Tám , khi Diệm 

đến, đâ rút vào rƣ̀ng s}u sống b}́t hợp tác với qu}n thù , x}y dƣ̣ng 

căn cƣ́ , chờ ngày kháng chiến . Nay các cụ cûng về dƣ̣  đại hội để tỏ 

lòng trung th|nh với c{ch mạng , với Bác H ồ. Cụ Gia , một lânh tụ 

nghĩa qu}n từng chỉ huy đ{nh qu}n Ph{p tại Gò Rô th{ng 1-1939, 

đến th{ng 8-1945 cụ đem nghĩa qu}n theo Việt Minh , cƣớp chính 

quyền ỡ ch}u lỵ và là  Chủ tịch Ủy ban kh{ng chiến đ}̀u tiên cũa 

huyện Trà B ồng, lúc n|y cụ đã hơn 100 tuỗi, không về đƣợc , đâ cƣ̃ 

con mình đến đại h ội, nói lên ý chí ngƣời Cor “chƣa bao giờ khuất 

phục qu}n thù”. Phó Nía, ngƣời giàu có nh}́t, nhƣng suốt đời chống 

ngoại x}m v| theo c{ch mạng , tƣ̀ vùng cao Sơn Hà , không quản 

gian nguy , đến dự đại h ội. Đinh Cày , Bí thƣ  Huyện ũy , một cán bộ 

___________ 

* Tƣ̣a do Ban biên soạn đặt . 
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lãnh đạo trung kiên của Đ ảng tƣ̀ vùng th}́p Sơn Hà lên và nhiều 

đại bi ểu ỡ Ba Tơ , Minh Long sang , cùng một số đại diện cho ngƣời 

C| R{ cũng có mặt . T}́t c ả đều đem đến đại h ội tình đoàn kết keo 

sơn giƣ̂a các d}n t ộc và quyết t}m theo Bác H ồ, theo cách mạng 

đánh Mŷ - Diệm đến cùng . B{o c{o trƣớc đại h ội, ông Noa con cụ 

Gia, ngƣời đâ tƣ̀ng bắn chết tên quan hai Pháp ỡ vùng cao Trà 

Bồng, nói: “Phải đánh Mŷ - Diệm sớm chƣ̀ng nào hay chƣ̀ng n}́y . 

Mỹ - Diệm nhƣ c}y chùm gƣ̃i đ ể l}u rê̂ mọc nhiều khó chặt . Có 

c{ch mạng , có B{c H ồ lãnh đạo , Kinh, Thƣợng đoàn kết cùng 

đánh, thì Mỹ - Diệm sê thua . Không đánh Mŷ - Diệm thì không giƣ̂ 

đƣợc đoàn kết , vì c{i lòng , c{i ru ột cũa đ ồng bào mình đâ muốn 

nhƣ v}̣y” 1. Ban lânh đạo tĩnh trao cho đại h ội lá cờ mang dòng chƣ̂  

“Suốt đời đi theo Bác H ồ làm cách mạng” . Cụ Triều , cụ Kiến đƣợc đại 

hội cƣ̃ lên nh}̣n cờ . Cụ Triều ph{t bi ểu: “Nh}n d}n Trà B ồng, 

ngƣời d}n t ộc Cor xin hƣ́a suốt đời đi theo Bác H ồ l|m c{ch mạng , 

dù có chết , có cực khổ đến m ấy, dù ph ải đánh Mŷ - Diệm hết đời 

n|y qua đời kh{c” 2. Cuối cùng đại h ội ra lời kêu gọi : “Các d}n t ộc 

anh em phải đoàn kết xung quanh Bác H ồ, đồng lòng hợp sƣ́c đ ể 

đánh đỗ Mŷ - Diệm. Mọi ngƣời không ph}n biệt d}n t ộc, gi|, trẻ, 

g{i, trai phải tham gia lƣ̣c lƣợng vû trang , luyện t}̣p qu}n sƣ̣ , l|m 

vũ khí ... să̂n sàng nỗi d}̣y giành chính quyền” 3. Để ph}n hóa hàng 

ngũ địch , đại h ội gƣ̃i m ột lá thƣ cho nhƣ̂ng ngƣời l}̀m đƣờng , lạc 

lối. Thƣ có đoạn : “Ai chẵng căm hờn khi nhìn th}́y c ảnh nƣớc non 

bị chia cắt , d}n tộc bị giày xéo , đồng bào bị đau khỗ . Ai mà không 

chảy nƣớc mắt , đau lòng khi nhìn th}́y c ảnh tra t}́n , tù đ|y những 

ông già , b| gi| 60, 70 tuỗi , em nhõ mới biết nói , chị phụ nữ có thai 

bị đ{nh đập h|nh hạ , nh| bị đốt , rẫy vƣờn bị phá . Ai mà không 

khỗ t}m , n{t c ả lòng gan , đƣ́t tƣ̀ng khúc ru ột khi th}́y đ ồng bào 

___________ 

1, 2, 3. Theo Báo cáo về Đại hội Gò Rô , ng|y 7-7-1958, t|i liệu lƣu trữ Ban 

Nghiên cƣ́u Lịch sƣ̃ Đãng và Bão tàng  Quảng Ngãi .  
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mình đau ốm , đói rách chết chóc . Ai làm cho cha , con, vợ chồng xa 

nhau, l|m cho đồng b|o chạy v|o rừng sống chui rúc khổ cực . Ai bảo 

lính v| đồng bào Kinh gọi đồng bào Thƣợng là “mọi rợ” ? Mỹ - Diệm 

hay cộng sản? Ai tốt thì đ ồng bào theo , ai x}́u thì đ ồng bào chống . 

Bốn năm rồi, đồng bào không theo Mŷ - Diệm mà theo nguyện vọng, 

theo lê phải. Nguyện vọng và lê phải đó là hòa bình , thống nh}́t, độc 

l}̣p, tƣ̣ do, d}n chũ, no }́m. Chính cộng sản, c{ch mạng, B{c Hồ l|m 

việc tốt đó, chớ không phải Mŷ - Diệm...”1. 

Đại hội Gò Rô là “Hội nghị Diên Hồng” chống Mŷ, cƣ́u nƣớc, thể 

hiện tình đoàn kết gắn bó và quyết t}m theo Đảng làm cách mạng cũa 

nh}n d}n các d}n tộc miền T}y Quảng Ngâi. 

... 

Về phía địch , Mỹ - Diệm đang ráo riết tuyên truyền , chu}̃n bị 

cho cuộc b}̀u cƣ̃  Quốc hội bù nhìn . Mƣu đồ cũa chúng là tỗ chƣ́c 

“cuộc b}̀u cƣ̃ thắng lợi sê đánh b}̣t ảnh hƣỡng cũa chũ nghîa cộng 

sản”2. Địch huy động lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ càn quét khắp miền Nam 

để hô̂ trợ cho các đoàn “chiến tranh chính trị” đ i tuyên truyền , 

mua chuộc nh}n d}n . Riêng miền T}y Quảng Ngâi , địch dùng Sƣ 

đoàn 22 c|n quét đ{nh ph{ {c liệt , hòng bắt d}n khuất phục phải 

đi bõ phiếu . 

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đƣa ra khẩu hiệu “ Chống bầu cƣ̃” thay cho 

kh}̃u hiệu “Chố ng dồn d}n” trƣớc đ}y và chũ trƣơng cho miền 

T}y kiên quyết t}̃y chay cuộc b}̀u cƣ̃ cũa địch , còn ở vùng xuôi thì 

dùng hoạt động võ trang để ph{ bầu cử , tạo cho d}n có cớ không 

đi bõ phiếu . Riêng vùng cao Sơn Hà , Tr| Bồng kiên quyế t đ}́u 

tranh không cho địch tỗ chƣ́c b}̀u cƣ̃ , nếu bị đàn áp , thì ph{t động 

qu}̀n chúng vû trang khỡi nghîa giành chính quyền . Ở vùng cao 

Minh Long , Ba Tơ , c{c cấp ủy ở đó lãnh đạo nh}n d}n không đi bỏ 

___________ 

1. Theo Báo cáo về Đại hội Gò Rô,Tlđd. 

2. B{o Cách mạng Quốc gia, số ra ngày 20-5-1959 tại S|i Gòn. 
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phiếu; vùng thấp thì tổ  chƣ́c diệt ác , trƣ̀ gian , c|i ngƣời của ta v|o 

nắm chính quyền cơ sỡ . Đối với c{c huyện đồng bằng , kết hợp chặt 

chẽ đấu tranh chính trị với vũ trang hỗ trợ để ph{ bầu cử , nếu bị 

ép buộc phải đi bỏ phiếu , thì lãnh đạo n h}n d}n bõ phiếu trắng , 

đồng thời sƣ̃ dụng các tỗ , đội vû trang đánh vào trụ sỡ b}̀u cƣ̃ , g}y 

rối loạn , để nh}n d}n có cớ t}̃y chay b}̀u cƣ̃ . Kh}̃u hiệu hành động 

đƣa ra đúng lúc đâ có tác dụng nhƣ một ch}́t xúc tác kích thích 

tinh th}̀n qu}̣t khỡi cũa qu}̀n chúng , đ}̃y tình thế cách mạng nhanh 

đến độ chín muồi . Trong nhƣ̂ng ngày này , miền T}y Quảng Ngâi 

đang sục sôi khí thế cách mạng cũa nhƣ̂ng ngày tiền khỡi nghîa . 

Ng|y 19-8-1959, tại thôn T| Ngam , xã Sơn L}̣p , huyện Sơn Hà , 

Tỉnh ủy Quảng Ngãi th|nh lập đơn vị vũ trang thứ hai ph}n hiệu 89. 

Đơn vị 89 có 36 ngƣời (đông nh}́t là ngƣời Re và Cà Dong ), do đồng 

chí Đƣờng (ngƣời Re) l|m Đội trƣởng , đồng chí Hồng (ngƣời Kinh), 

l|m Chính trị viên. 

Khi cuộc khỡi nghîa nỗ ra, Quảng Ngâi thành l}̣p thêm đơn vị vû 

trang thƣ́ ba, phiên hiệu 299 (l}̣p ngày 2-9-1959). Cuối năm 1959, tỉnh 

th|nh lập thêm hai đơn vị vũ trang nữa, với phiên hiệu V.9 (l}̣p tháng 

9) v| V.12 (lập th{ng 12). Đơn vị V.12 gồm các cán bộ đại đội trƣỡng , 

trung đội trƣỡng, tiểu đội trƣỡng đặc công tƣ̀ miền Bắc mới vào . Đ}y 

l| đơn vị đặc công đầu tiên của Quảng Ngãi. 

V}́n đề quan trọng đặt ra lúc b}́y giờ là giải quyết trang bị cho 

lƣ̣c lƣợng vû trang . Ăn, mặc đâ có d}n lo , nhƣng còn vû khí ? 

Trong điều kiện chƣa có chi viện tƣ̀ miền Bắc , Tỉnh ủy quyết định 

phải tìm đào các h}̀m súng đâ chôn trƣớc khi t}̣p kết lƣ̣c lƣợng ra 

Bắc. Đồng chí Nguyê̂n Đa v| Nguyễn Quyết l| những ngƣời chôn 

súng , đâ đi t}̣p kết , năm 1958, Trung ƣơng đƣa về tăng cƣờng cho 

Quảng Ngâi , đƣợc ph}n công tìm đào súng . C{c đồng chí nhớ 

súng chôn ở c{c huyện Ba Tơ , Sơn Tịnh , Mộ Đƣ́c ... Thời gian và 

mƣa nắn g đâ xoá sạch d}́u vết , đồn bốt địch lại ken dày , địa hình 

thay đỗi , tìm đƣợc nơi chôn súng không phải dễ , có khi hy sinh cả 
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tính mạng . Với tinh th}̀n vƣợt khó cũa ngƣời đảng viên , c{c đồng 

chí lần mò trong đêm tối , vƣợt qua ba o gian nguy , lên rƣ̀ng , xuống 

biển, nhƣng chĩ tìm đào đƣợc h}̀m súng ỡ Ba Tơ . 42 kh}̃u súng 

trƣờng, ba súng trung liên và một số súng ngắn , lƣ̣u đạn đào đƣợc 

l| c{i vốn ban đầu cực kỳ quý b{u , để góp ph}̀n làm nên cuộc khỡi 

nghĩa Trà Bồng. 

 Trong lúc ta đang kh}̃n trƣơng chu}̃n bị , ng|y 23-8-1959, địch 

điều qu}n lên Trà B ồng, bủa v}y c{c xã , cƣơ̂ng bƣ́c d}n đi học t}̣p 

b}̀u cƣ.̃ Cuộc đụng độ giƣ̂a ta và địch diê̂n ra lẽ tẽ ỡ một vài nơi. Tình 

hình ở c{c đị a phƣơng biến chuy ển mau lẹ và phƣ́c tạp , đơn vị 339 

mới thành l}̣p và các nhóm vû trang tƣ̣ vệ đƣợc cƣ̃ xuống nhƣ̂ng 

vùng xung yếu hoạt động hô̂ trợ cho d}n. 

 Ng|y 25-8-1959, Thƣờng vụ Tĩnh ũy họp b}́t thƣờng và chũ 

trƣơng “tìm  mọi c{ch tổ chức cho nh}n d}n tr{nh né không đi bầu 

cƣ̃ và tránh xô xát với địch , triệt đ ể lợi dụng sơ hỡ , khó khăn của 

địch đ ể chu}̃n bị đ}̀y đũ hơn cho cu ộc khỡi nghîa vû trang r ộng 

lớn. Nếu địch l}́n tới , khủng bố quần ch úng, thì kiên quyết lãnh 

đạo nh}n d}n c}̀m vû khí đánh tr ả để bảo vệ cán b ộ, bảo vệ cơ sỡ , 

giƣ̂ vƣ̂ng khí thế cho qu}̀n chúng . Riêng đối với vùng trung t}m 

căn cƣ́ (khu 2) thì bất luận thế n|o cũng không đ ể cho địch x}m 

nh}̣p, phải trƣ̀ng trị chúng ngay lúc mới đặt ch}n lên” 1. G}̀n đến 

ng|y bầu cử , nỗ ra cu ộc biểu tình chống Diệm cũa nh}n d}n xâ Trà 

Thủy , Tr| Giang ngo|i dự kiến của lãnh đạo . Đồng chí Tám Tú , Bí 

thƣ Tĩnh ũy cho ngƣời xuống gi ải tán k hông cho biểu tình , để tiếp 

tục học tập , chu}̃n bị , mặt khác cố tránh hành đ ộng quá khích , kích 

động địch ph ản ƣ́ng, sẽ g}y khó khăn cho ta . Nhƣng khi cán bộ đến 

nơi thì cu ộc khỡi nghîa đâ nỗ ra . Địch đe dọa bắn chết , đốt nhà 

nhƣ̂ng ai không đi bõ phiếu . Nh}n d}n cƣơng quyết t}̃y chay . Tình 

___________ 

1. Trích Nghị quyết Thƣờng vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi , ng|y 25-8-1959. Lƣu 

trƣ̂ tại Ban Tuyên giáo Tĩnh ũy Quãng Ngãi. 
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hình rất căng thẳng. 

Ng|y 26-8-1959, địch đến xóm Rƣ̀ng , xã Tr| Lãnh. Đồng bào các 

thôn, nóc bí mật cắm chông v}y xung quanh nơi trú qu}n của địch , 

rồi phóng lƣ̃a đốt. Địch phát hiện đƣợc ý đồ của đồng bào, chúng hốt 

hoảng bõ chạy qua Trà Phong . Đến Trà Phong bị thanh niên đánh , 

địch chạy về Eo Chim. 

Cụ phó mục Gia , lãnh tụ nghĩa qu}n năm xƣa , chủ động bàn với 

c{n b ộ lãnh đạo dụ địch r a rƣ̀ng đ ể diệt, tr{nh thiệt hại cho d}n . 

Ng|y 27-8-1959, địch lên Trà Phong . Thanh niên xâ đang đào h}̀m , 

địch đánh úp , ta chết một, bị thƣơng hai . Tin địch giết ngƣời loan đi 

khắp huyện Trà B ồng, thỗi bùng ngọn lƣ̃a căm thù đang d ồn nén 

trong lòng nh}n d}n. 

Ng|y 28-8-1959, mới mờ sáng , tiếng chiêng c ồng, tiếng trống 

mõ, tiếng thanh viện , tiếng la hét hòa trong tiếng súng tƣ̀ các b ản 

l|ng nổi lên vang đ ộng khắp núi rƣ̀ng Trà B ồng, giục giã quần 

chúng c{ch  mạng xuống đƣờng , v}y diệt ngụy qu}n , đánh đỗ 

ngụy quyền . Cuộc khỡi nghîa Trà B ồng bùng nỗ . Nh}n d}n và lƣ̣c 

lƣợng thanh niên vû trang các xâ Trà Phong , Tr| Lãnh , Tr| Qu}n , 

Tr| Sơn , Tr| Nham , Tr| Khê nhất loạt nổi dậy , v}y diệt bọn c ảnh 

s{t {c ôn , nỗi trống mô , rúc tù v| n{o đ ộng cả vùng r ộng lớn , uy 

hiếp tinh th}̀n binh lính địch . Vùng cao Tr| B ồng bƣ̀ng bƣ̀ng khí 

thế qu}̣t khỡi . Lính địch hốt ho ảng l}̃n trốn vào các thôn , nóc, liền 

bị bao v}y , gọi h|ng , bắt sống . Nhƣ̂ng tên ngoan cố phá v}y , chạy 

thục mạng về đ ồn Eo Chim và qu}̣n lỵ . C{c đơn vị vũ trang , c{c 

đội du kích , cỗ quàng khăn đ ỏ1, lƣng đeo cuộn d}y trói tù binh , tay 

chắc súng , tên ná và mâ t}́u , tƣ̀ các “Trại sản xu}́t” bí m}̣t , tiến 

đánh qu}n địch tháo chạy và cùng nh}n d}n cắm chông , g|i b ẫy, 

r}́p đƣờng . Núi rừng Tr| B ồng xanh thẵm bƣ̀ng sáng lên màu đõ 

___________ 

1. D}́u hiệu cũa nhƣ̂ng ngƣời thoát ly làm cách mạng trong ngày khỡi 

nghĩa. 



Phụ lục 

 

 

1427 

 

1427 

 

c{ch mạng . Qu}n địch ỡ hai đ ồn Đá Líp , T| Dạt khiếp sợ , bỏ cả đồn 

v| hòm phi ếu, chạy về quận lỵ . Bộ m{y kìm kẹp của địch ở cơ sở bị 

đ}̣p tan. C{c hòm phiếu bị ph{ bỏ . Chiều ngày 28-8, nh}n d}n và lƣ̣c 

lƣợng vû trang truy lùng bọn ác ôn còn l}̃n trốn , dẹp tiếp c{c trụ sở 

ngụy quyền . Trƣớc khí t hế xung thiên cũa qu}̀n chúng cách mạng , 

địch bõ đ ồn T}̀m Rung và Nƣớc Vóc . Trong ngày , to|n huyện Tr| 

Bồng địch chĩ còn đóng ba vị trí : Eo Chim , Eo Reo , qu}̣n lỵ . Ng|y 

29-8, nh}n d}n và du kích bao v}y Eo Chim và Eo Reo . Nh}n d}n 

ph{ nguồn nƣớc uống , bắn tên thuốc đ ộc vào đ ồn. Ng|y 30-8, một 

đại đội địch đến gi ải v}y cho Eo Chim . Đơn vị 339 v| c{c nhóm vũ 

trang đánh diệt chín tên , thu sáu súng . Đêm 30 rạng 31-8, lƣ̣c lƣợng 

bao v}y đốt lƣ̃a quanh đ ồn và đánh  chiêng trống , rúc tù v| uy hiếp . 

Trƣa ngày 31-8, lƣ̣c lƣợng cách mạng gi ải phóng Eo Chim , Eo Reo . 

Ở vùng xung quanh quận lỵ , đồng bào Kinh nỗi d}̣y xóa bõ các hình 

thƣ́c kìm kẹp cũa địch . Tên qu}̣n trƣỡng , qu}̣n phó Trà B ồng trố n 

chạy về tỉnh. 

Tƣ̀ vùng cao Trà Bồng , cuộc khỡi nghîa lan nhanh đến các huyện 

Sơn Ha,̀ Ba Tơ, Minh Long. 

Ở Sơn H| , địch tỗ chƣ́c b}̀u cƣ̃ vào ngày 30-8, chúng ép d}n 

xuống qu}̣n lỵ cách hai ngày đi bộ để bõ phiếu . D}n chống lại . 

Địch đe dọa bắn bõ và đàn áp . L}̣p tƣ́c , nh}n d}n ỡ chín xâ nh}́t 

tề nỗi d}̣y đánh địch , cắm chông , g|i bẫy . Ng|y 2-9, một đại đội 

địch đến xóm anh Thiết , chúng bị sa bẫy , chết và bị thƣơng một số , 

bọn còn lại chạy về quậ n lỵ Sơn Hà . Ban lânh đạo huyện nh}̣n định 

thế nào địch cûng đem qu}n lên trả thù , đâ động viên nh}n d}n 

siết chặt hàng ngû , chu}̃n bị mọi mặt , să̂n sàng đ}́u tranh trƣ̣c diện 

với địch . Đơn vị 89 mới thành l}̣p , đƣợc lệnh nhanh chóng triển 

khai lƣ̣c lƣợng ỡ các điểm xung yếu , cùng du kích chiến đấu , hô̂ 

trợ cho nh}n d}n đ}́u tranh chính trị . Vƣ̀a chu}̃n bị , lƣ̣c lƣợng vũ 

trang và nh}n d}n vƣ̀a tranh thũ thời gian trƣớc khi địch đến , đánh 

diệt bọn ngụy quyền cơ sở, xóa bỏ c{c tổ chức kìm kẹp của chúng, l}̣p 
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chính quyền nh}n d}n tự quản, l|m mất chỗ dựa bên trong của qu}n 

ngụy. Ng|y 5-9, qu}n địch tƣ̀ qu}̣n lỵ kéo lên, bị ta chặn đ{nh, chúng 

buộc phải lui qu}n , ch}́m dƣ́t cuộc cà n. Chín trong số 10 xã của 

huyện Sơn Hà đƣợc hoàn toàn giải phóng. 

Ở Minh Long, c{c xã vùng cao Long Quang, Long An, Long Môn, 

nh}n d}n nhanh chóng xóa bõ ngụy quyền và các hình thƣ́c kìm kẹp 

của địch , tỗ chƣ́c bố phòng , chu}̃n bị chống c|n . C{c ban tự quản 

thôn, xã đƣợc thiết lập . Một vùng đ}́t đai rộng lớn cũa huyện Minh 

Long đƣợc giải phóng. 

Ở Ba Tơ , c{c xã Ba Lễ , Ba Lục , Ba Bích, Ba Nam không có chính 

quyền địch, nh}n d}n đâ đƣ́ng lên l}̣p chính qu yền cách mạng . C{c 

xã Ba Liên , Ba Kh}m , Ba Lƣơng , Ba Trang giáp vùng trung ch}u , 

nh}n d}n nỗi d}̣y diệt ác ôn , đốt cơ quan ngụy quyền xâ , th|nh lập 

c{c đội du kích, bố phòng, chu}̃n bị đánh địch tƣ̀ huyện Đƣ́c Phỗ lên. 

Ở c{c xã phía Bắc Ba Tơ l| Ba Điền , Ba Gia, Ba Tàng... nh}n d}n nỗi 

d}̣y diệt ác, xóa bỏ ngụy quyền. 

Kết hợp giƣ̂a đ}́u tranh qu}n sƣ̣ với đ}́u tranh chính trị và binh 

v}̣n, nh}n d}n đâ làm tan râ các đơn vị d}n vệ ỡ xâ , thôn, kêu gọi 

đƣợc một tiểu đội lính ngƣời Hrê mang 15 kh}̃u súng trỡ về với 

c{ch mạng. 

Phối hợp với cuộc nỗi d}̣y mạnh mê cũa đồng bào các d}n tộc 

vùng cao , ở c{c vùng thấp miền T}y , c{c nhóm “tra dầu” , “bảo vệ 

d}n tộc” , c{c đội vũ trang tuyê n truyền mỡ rộng hoạt động diệt ác , 

trƣ̀ gian , ph{ vỡ một mảng hệ thống kìm kẹp của địch . Ở xã Sơn 

Thanh, Sơn Rinh, c{c đơn vị d}n vệ đƣợc nh}n d}n gi{c ngộ đã diệt 

bọn tề xã , rồi mang súng theo cách mạng . Chính quyền c{ch mạ ng 

đƣợc thành l}̣p ỡ các xâ Sơn Hạ , Sơn Rinh , Sơn Thành , Sơn Trung , 

Trƣờng Giang. 

... 

Ng|y 7-9-1959, Sƣ đoàn 22 ngụy từ ba hƣớng Bắc , Đông, Nam 

tiến công vào Trà B ồng, vùng cao Sơn H| nhằm tiêu diệt lực lƣợng 
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khỡi nghîa . Ý đồ của địch là sê h ội qu}n tại xâ Trà Phong , phục hồi 

lại c{c tổ chức ngụy qu}n , ngụy quyền , quét sạch “c ộng sản” khõi 

miền T}y . Nhƣng đến cuối tháng 9 địch v ẫn không tiến lên đƣợc , 

chúng ph ải có lƣ̣c lƣợng chiếm đóng các đ ồn cû E o Chim , Eo Reo , 

Long Ngâi , T| Lạt , Đá Líp . Lƣ̣c lƣợng vû trang , b{n vũ trang của ta 

b{m s{t bao v}y bắn tỉa , t}̣p kích. Địch nống ra ngoài gặp chông thò , 

mang cung, bẫy đá , tên độc. Thƣơng vong cũa địch ngày càng 

nhiều, tinh th}̀n  binh lính râ rời , ch{n n ản. Trong khi đó , nhƣ̂ng 

cuộc đ}́u tranh chính trị cũa đ ồng bào liên tiếp nỗ ra , họ kéo c ả v|o 

nơi đóng qu}n cũa địch , v|o quận lỵ , đòi cƣ́u đói , cƣ́u đau, đòi phải 

rút qu}n khỏi miền T}y đ ể đồng bào đi l |m r ẫy, l|m nƣơng kiếm 

sống. Trƣớc làn sóng đ}́u tranh cũa qu}̀n chúng , địch rút khõi Tà 

Lạt, Đá Líp . Đến giƣ̂a tháng 10, chúng rút đ ồn Long Ngâi . Cuối 

th{ng 10, chúng rút đ ồn Eo Chim và Eo Reo . Ta thu hồi toàn b ộ 

vùng đất đai bị địch chiếm đóng , 40 xã thu ộc các huyện miền T}y 

đƣợc gi ải phóng , tạo nên thế đứng vững chắc của c{ch mạng trên 

địa bàn rƣ̀ng núi hi ểm trỡ r ộng lớn , để ph{t tri ển tiến công xuống 

đồng bằng duyên hải. 

Cuộc khỡi nghîa Trà B ồng v| miền T}y Qu ảng Ngâi “mỡ đ}̀u 

trang sƣ̃ đ}́u tranh chính trị và vû trang song song , l| đỉnh cao nhất 

của phong tr|o đấu tranh c{ch mạng của nh}n d}n Qu ảng Ngâi lúc 

b}́y giờ ... Cuộc khỡi nghîa Trà B ồng có giá trị lớn , vì đã c ung c}́p 

đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc v}̣n dụng Nghị quyết 15 

không chĩ ỡ Quảng Ngâi mà ỡ trong toàn khu”1. 

Nghiên cƣ́u cuộc chiến tranh Việt Nam , G.S{ppha viết về cuộc 

khỡi nghîa Trà Bồng trong cuốn Hai cuộc chiến tra nh cũa Việt Nam tƣ̀ 

___________ 

1. Trích b|i ph{t biểu của đ ồng chí Vô Chí Công , Bí thƣ Khu ủy Khu 5, 

tại cuộc hội nghị sơ kết cuộc khởi nghĩa Tr| B ồng và tỗng kết tình hình  đ}́u 

tranh 1954-1960 của Quảng Ngãi , th{ng 2-1960. T|i liệu lƣu trữ tại Ban 

Nghiên cƣ́u Lịch sƣ̃ Đãng Quãng Ngâi . 
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Valuy đến Westmoreland nhƣ sau : “Mọi việc khỡi đ}̀u vào tháng Tám 

năm 1959 tại tỉnh Quảng Ngãi , Trung ph}̀n Việt Nam ... Qu}n đội 

chính phủ (Diệm) đến t{i chiếm vùng n|y v| thi h|nh một chính 

s{ch sắt thép để t rƣ̀ng phạt các bộ lạc đâ ũng hộ Việt Minh . Nhƣ̂ng 

c{ch đối xử dã man nhất đƣợc {p dụng khiến ngƣời ta liên tƣởng 

đến c{ch đối xử của ngƣời Mỹ đối với d}n da đỏ ở thế kỷ XIX ... D}n 

tộc Cor chính là nhƣ̂ng ngƣời đ}̀u tiên đƣ́ ng lên làm loạn . Họ đã t|n 

s{t cả một đồn binh quốc gia trong quận Tr| Bồng v| cƣớp đoạt 54 

kh}̃u súng... 

 

Nguồn: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam : 

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc (1954-

1975), Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1996, t.II, 

tr.242-254. 
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PHỤ LỤC 31 

TRẬN BA GIA (QUẢNG NGÃI) 1965 

... Cƣ́ đi ểm Ba Gia (Gò Cao ) nằm án ngƣ̂ phía t}y huyện Sơn 

Tịnh. Nó cùng với cứ đi ểm Hà Thành (huyện Sơn Hà ) v| Tr| B ồng 

tạo th|nh khu tam gi{c phòng ngự phía t}y tỉnh Qu ảng Ngâi . Đóng 

giƣ̂ cƣ́ điểm này là Ti ểu đoàn 1 - Trung đoàn 51 ngụy. Bên cạnh lƣ̣c 

lƣợng ỡ Ba Gia , địch còn bố trí ti ểu đoàn 2 đƣ́ng ch}n tại thị xâ 

Quảng Ngâi, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 51) đƣ́ng ch}n ỡ Ch}u Ỗ (Bình 

Sơn), hai tiểu đoàn biệt động 37 v| 39 thuộc lƣ̣c lƣợng cơ động Vùng 

I chiến thu}̣t să̂n sàng ƣ́ng cƣ́u b}́t cƣ́ lúc nào. 

Về phía ta , lƣ̣c lƣợng tham gia chiến dịch có Trung đoàn 1 bộ 

binh (chủ lực Qu}n khu V ) với ba tiểu đoàn 40, 60, 90 đƣợc tăng 

cƣờng một tiểu đoàn trợ chiến , Tiểu đoàn 45 độc l}̣p do Trung đoàn 

trƣỡng Lê Hƣ̂u Trƣ̂ và Chính ũy Nguyê̂n Đình Trọng chĩ huy tiến 

công trên hƣớng chũ yếu. Tiểu đoàn 83, bộ đội địa phƣơng tĩnh cùng 

hai đại đ ội địa phƣơng huyện và d}n qu}n , du kích đ ảm nhiệm 

hƣớng thƣ́ yếu . Đồng chí Chu Huy M}n , Tƣ lệnh kiêm Chính ũy 

Qu}n khu, trƣ̣c tiếp làm Tƣ lệnh chiến dịch. 

Đêm 28-5-1965, c{c lực lƣợng tham gia chiến dịch bắt đầu h|nh 

qu}n chiếm lĩnh c{c khu vực ém giấu qu}n : Tiểu đoàn 90 ở Minh 

Th|nh, Tiểu đoàn 60 ở Vĩnh Lộc 1 (nam đồi Chóp Nón), Tiểu đoàn 40 

ở Duyên Phƣớc 4 (đông núi Khĩ), Tiểu đoàn 45 ở Vĩnh Kh{nh. Sỡ chĩ 

huy Trung đoàn đóng ỡ Núi Thành (mỏm Hó c Khoai). Riêng Tiểu 

đoàn 83 bộ đội địa phƣơng tĩnh đƣợc lệnh bí m}̣t áp sát qu}̣n lỵ 

Nghĩa H|nh. 
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Theo kế hoạch chiến dịch , ngay trong đêm 28-5, ta t}̣p kích đại 

đội cơ động cũa địch ỡ Duyên Phƣớc , kéo địch từ đồn Ba Gia ra 

ứng cứ u. Nhƣng trƣớc đó không l}u , đại đội này đâ di chuyển về 

Núi Tròn . Ta thay đỗi kế hoạch , dùng một trung đội bộ đội địa 

phƣơng huyện Sơn Tịnh t}̣p kích vào hai trung đội d}n vệ ỡ làng 

Phƣớc Lộc , buộc đại đội đóng ỡ Núi Tròn phải q uay về ƣ́ng cƣ́u , 

tạo điều kiện cho Đại đội 2, Tiểu đoàn 90 phục kích tiêu diệt . 

Thƣ̣c  hiện kế hoạch đó , ng|y 29-5-1965, trinh sát đặc công cũa 

Trung đoàn 1 phối hợp với một trung đội bộ đội địa phƣơng 

huyện Sơn Tịnh đánh địch ỡ Phƣớc Lộc . Địch cố thũ chờ qu}n ƣ́ng 

cƣ́u. Ph{o binh địch từ Ba Gia bắn v|o l|ng Phƣớc Lộc chi viện cho 

đồng bọn và đại đội địch đóng ỡ Núi Tròn quay về ƣ́ng cƣ́u cho 

lƣ̣c lƣợng d}n vệ . Nguyê̂n Văn Ngọc - Tiểu đoàn Trƣỡng tiểu đo |n 

50 ngụy , cùng 1 thiếu tá , 1 trung úy cố v}́n Mŷ dẫn 2 đại đội còn 

lại của Tiểu đo|n 1 thuộc Trung đoàn 51 tƣ̀ Gò Cao (Ba Gia ) tiến 

xuống Diên Niên , Lộc Thọ đánh vào đội hình tiến công cũa Trung 

đoàn 1. Nhƣng Tiểu đoàn 90 (Trung đoàn 1) gi}́u qu}n trong các 

xóm của xã Sơn Nam kịp thời xuất kích vận động tiếp cận địch . 9 

giờ 50 phút, to|n bộ tiểu đo|n địch đã bị ta bao v}y . C{c chiến sĩ 

Trung đoàn 1 nỗ súng chặn đ}̀u , kho{ đuôi . Bị đ{nh bất ngờ , đội 

hình địch ho|n to|n rối loạn . Qu}n ta dûng mânh xung phong diệt 

tƣ̀ng tốp địch . Hai tên cố v}́n bị bắn chết tại chô̂ . Tên đại úy Tiểu 

đoàn trƣỡng Nguyê̂n Văn Ngọc bị bắt sống , 10 giờ 45 phút, tr}̣n 

đánh kết thúc , to|n bộ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 51 ngụy bị tiêu 

diệt. Trong năm giờ ngày mỡ đ}̀u chiến dịch , ta diệt gọn 1 tiểu 

đoàn chũ lƣ̣c ngụy , 2 trung đội d}n vệ ; giết và làm bị thƣơng 270 

tên (có 2 tên Mŷ ), bắt 217 tên (có 1 đại úy Tiểu đoàn trƣỡng , 39 sĩ 

quan và hạ sî quan ). Ta thu hơn 200 súng, ph{ hỏng một ph{o 105 

ly, 4 xe GMC , một xe Jep . Cùng ng|y , trên hƣớng thƣ́ yếu ỡ phía 

nam sông Trà Khúc , Tiểu đoàn 83 bộ đội địa phƣơng tĩnh bao v}y 

v| tiến công Chi khu quận lỵ Nghĩa H| nh, uy hiếp địch đóng ỡ 
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qu}̣n lỵ Tƣ Nghîa , tạo điều kiện cho lực lƣợng vũ trang tại chỗ diệt 

{c, ph{ kềm . Đƣợc tin Tiểu đo|n 1 Trung đoàn 1 bị diệt , đồn Ba 

Gia không còn lƣ̣c lƣợng đóng giƣ̂ , ngay chiều 29-5-1965, Nguyê̂n 

Ch{nh Thi, Tƣ lệnh Qu}n đoàn I và Vùng I chiến thu}̣t , điều động 

ngay Tiểu đoàn 3 thủy qu}n lục chiến (thuộc lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị chiến 

lƣợc), đang càn quét ỡ Đƣ́c Phỗ, hai Tiểu đoàn 37, 39 biệt động qu}n 

(lƣ̣c lƣợng cơ động Vùng I chiến thu ật), Tiểu đoàn 2 (thuộc Trung 

đoàn 51 - Sƣ 25) v| một chi đo|n M 113 tỗ chƣ́c thành một chiến 

đoàn mạnh t}̣p kết ỡ thị xâ Quảng Ngâi chu}̃n bị hành qu}n giải 

tỏa {p lực của ta v| tiến công chiếm lại Ba Gia . 

Suốt buỗi chiều ngày 29, trên b}̀u trời huyện Sơn Tịnh không lúc 

n|o ngớt tiếng m{y bay địch lồng lộn gầm rú , ném bom dọn đƣờng . 

Mặt đ}́t mù mịt khói lƣ̃a bom đạn và rung chuyển dƣ̂ dội . Khi màn 

đêm vƣ̀a buông xuống , đèn dù, ph{o s{ng địch soi tỏ c{ c cánh đồng, 

m{y bay C130 qu}̀n lƣợn bắn xăm tƣ̀ng bờ tre , mô đ}́t, tƣỡng chƣ̀ng 

không một ngƣời nào có thể trụ lại đƣợc . Dƣới bom đạn ác liệt và sƣ̣ 

kiểm soát gắt gao cũa địch , bộ đội ta vẫn bền gan bám trụ , bình tĩnh 

điều chĩnh, bố trí lại thế tr}̣n , củng cố , ph{t triển công sự , h}̀m hào, 

chu}̃n bị cho tr}̣n đánh mới . Nh}n d}n Ba Gia , nhƣ̂ng ngƣời đâ tƣ̀ng 

dẫn đƣờng , che gi}́u bộ đội gi}́u qu}n đêm trƣớc , nay tƣ̀ trong các 

xóm l|ng xơ x{c vì bom đạn địch , họ đổ ra c{c c{nh đồng Diên Niên , 

Lộc Thọ, An Thành tiếp tế cơm nƣớc , giúp bộ đội đ|o công sự , ngụy 

trang tr}̣n địa, tìm kiếm thƣơng binh đem về nuôi dƣỡng, mai táng tƣ̃ 

sĩ. Sƣ̣ phối hợp chiến đ}́u đó cũa nh}n d}n Ba Gia đâ động  viên tinh 

th}̀n chiến đ}́u , tăng thêm sƣ́c mạnh cho bộ đội . Đó là một trong 

nhƣ̂ng nh}n tố r}́t quan trọng , góp phần tạo nên chiến thắng oanh 

liệt cũa chiến dịch tiến công Ba Gia. 

S{ng ng|y 30-5-1965, đại bác địch tƣ̀ các nơi bắn c}́ p t}̣p vào 

khu chiến sƣ̣ . Tiếp theo hàng trăm máy bay các loại tƣ̀ng tốp lu}n 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1434 

 

phiên nhau đến ném bom xuống hai bên đƣờng số 5 (đoạn Sơn Tịnh 

đi Hà Thành ) dọn đƣờng cho bộ binh , xe tăng phản kích . Mặc cho 

bom đạn ác liệt , c{n bộ, chiến sî Trung đoàn 1 vẫn không nao núng , 

họ ẩn mình trong c{c công sự , dõi theo từng h|nh động của địch, să̂n 

s|ng nổ súng . 9 giờ 30 phút, 20 xe GMC, 12 xe M.113 chỡ chiến đoàn 

hô̂n hợp vƣ̀a mới đƣợc thành l}̣p tƣ̀ qu}̣n lỵ Sơn Tịnh tiến lên Ba Gia. 

Lƣ̣c lƣợng địch chia làm hai cánh : C{nh chủ yếu gồm Tiểu đo|n 2, 

Trung đoàn 51 v| Tiểu đo|n 3 thủy qu}n lục chiến theo đƣờng chính 

lên đánh Phƣớc Lộc , điểm cao Mả Tỗ , núi Khỉ rồi ph{t triển lên Gò 

Cao (Ba Gia). Còn lại Tiểu đo|n 39 biệt động qu}n theo đƣờng An 

Thuyết - Vĩnh Lộc - Vĩnh Kh{nh tiến chiếm điểm cao Chóp Nón, hình 

th|nh mũi bọc sƣờn tiến công v|o phía sau trận địa của ta. 

Tƣ̀ đài quan sát trên đĩnh núi Khĩ , Ban Chĩ huy tr ận đ{nh theo 

dõi, nắm chắc ý đồ cũa địch , kịp thời ra lệnh cho Tiểu đo|n 45 đang 

bố trí ỡ phía sau lƣng Vînh Khánh xu}́t kích tiến công vào cánh qu}n 

bọc sƣờn của địch . 13 giờ, Tiểu đoàn 39 biệt động qu}n đến ch}n 

điểm cao Chó p Nón , Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 51) v| Tiểu đo|n 3 

thủy qu}n lục chiến đến l|ng Phƣớc Lộc . Tiểu đoàn 60 (Trung đoàn 

1) của ta bố trí ở đồi Mả Tổ dùng một đại đội đ{nh chặn địch đang cố 

leo lên đĩnh Chóp Nón . Cùng lúc, c{c chiến sî Tiểu đoàn 45 tiến công 

v|o phía sau đội hình Tiểu đo|n 39 biệt động qu}n. 

Nghe súng nỗ ỡ bên sƣờn , c{nh qu}n của địch trong l|ng 

Phƣớc Lộc vội vâ chiếm giƣ̂ các chiến hào , tiến đánh lên điểm cao 

Mả Tỗ và đồi 47 nhằm chiếm vị trí khống chế không gian khu 

chiến, yểm trợ cho đồng bọn chiếm núi Chóp Nón . Nhƣng cán bộ , 

chiến sî Tiểu đoàn 60 (Trung đoàn 1) tƣ̀ Vînh Lộc kịp v}̣n động ra 

đánh vào Tiểu đoàn 3 thủy qu}n lục chiến ở điểm cao 47 v| đồi 

Mả Tỗ . Trong khi đó , Tiểu đoàn 40 tƣ̀ ch}n núi Khĩ nhanh chóng 

hình th|nh hai mũi bao v}y tiến công v|o Tiểu đo|n 2 Trung đoàn 

51 ở rìa phía t}y l|ng Phƣớc Lộc . M{y bay địch tới tấp dội  bom, 



Phụ lục 

 

 

1435 

 

1435 

 

bắn phá, hòng cứu nguy đồng bọn ở dƣới đất . Tr}̣n đánh diê̂n ra r}́t 

{c liệt . Bộ đội ta bám tƣ̀ng mô đ}́t , tƣ̀ng công sƣ̣ , yểm trợ cho nhau 

liên tục tiến công vào qu}n địch suốt trong hai tiếng đồng hồ . Kết 

quả, ta tiêu diệt ph}̀n lớn Tiểu đoàn 3 thủy qu}n lục chiến, đánh thiệt 

hại nặng Tiểu đo|n 2, Trung đoàn 51 ngụy. 19 giờ lƣ̣c lƣợng còn lại 

của địch co cụm ở núi Chóp Nón , điểm cao 47, đồi Mả Tỗ , l|ng 

Phƣớc Lộc. Tình thế đặt ra cho ta phải liên tục tiến công mới tiêu diệt 

đƣợc qu}n địch . Mặc dù s au một ngày chiến đ}́u ác liệt , bộ đội mệt 

mỏi, với tinh th}̀n : “Chƣa diệt hết địch , chƣa dƣ̀ng nghĩ ngơi” 1, c{n 

bộ, chiến sî Trung đoàn 1 ăn cơm l}́y sƣ́c và kh}̃n trƣơng xốc lại đội 

hình, bí mật vận động b{m s{t c{c vị trí địc h. Ngay trong đêm 30 

rạng ng|y 31, c{n bộ , chiến sî Tiểu đoàn 60 tiến công b}́t ngờ vào 

điểm cao 47 v| đồi Mả Tổ . Tiểu đoàn 3 thủy qu}n lục chiến của địch 

chiếm giƣ̂ ỡ đ}y m}́t sƣ́c chiến đ}́u trong tr}̣n đánh chiều ngày 30, 

chống đỡ yếu ớt , bộ đội ta diệt nhanh gọn , bắt sống toàn bộ , l|m chủ 

tr}̣n địa. 

Ở l|ng Phƣớc Lộc, Tiểu đoàn 2 của Trung đo|n 51 ngụy, qu}n số 

còn đông, chúng dựa v|o hầm h|o có sẵn trong ấp chiến lƣợc , chống 

cƣ̣ quyết liệt. C{n bộ, chiến sî Tiểu đoàn 40 phải giành gi}̣t tƣ̀ng đoạn 

chiến hào, đánh b}̣t địch khõi tƣ̀ng công sƣ.̣ Cả hai bên đều bị thƣơng 

vong nhiều. Không hề nao núng, bộ đội ta bám chắc tr}̣n địa , tỗ chƣ́c 

yểm hộ cho nhau diệt tƣ̀ng tốp địch , chiếm tƣ̀ng mục tiêu , số địch 

còn lại phải rút khõi làng Phƣớc Lộc. 

 Ở núi Chóp Nón , c{n b ộ, chiến sî Ti ểu đoàn 45 của Trung 

đoàn 1 có ph{o binh chi viện , tiến công đánh chiếm đi ểm cao 

khống chế lợi hại này . Sau đợt pháo , cối bắn phá các mục tiêu , bộ 

đội ta xung phong . Qu}n địch ỡ đ}y còn sung sƣ́c , có lợi thế cao , 

liều mạng chống tr ả. Tr}̣n chiến đ}́u diê̂n ra giằng co ác liệt . 

Chiến  sĩ ta dùng ti ểu liên , lƣ̣u đạn , lƣơ̂i lê đánh g}̀n . Cuộc chiến 

___________ 

1. Kh}̃u hiệu hành động cũa bộ đội trong chiến dịch T}y Sơn Tịnh . 
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đ}́u kéo d|i đến 3 giờ 30 phút ng|y 31 mới kết thúc. Tiểu đoàn 31 biệt 

động qu}n bị tiêu diệt . Trời hƣ̀ng sáng, Trung đoàn 1 của ta l|m chủ 

tr}̣n địa. Trên cánh đồng Ba Gia nh}n d}n trong các thôn xóm tõa ra 

chuyển thƣơng binh, tƣ̃ sî, cùng bộ đội thu dọn chiến trƣờng. 

Ròng rã ba ng|y chiến đấu liên tục , v}̣n dụng linh hoạt các hình 

thƣ́c chiến thu}̣t , bộ đội ta tiêu diệt , đánh thiệt hại nặng bốn ti ểu 

đoàn địch , trong đó diệt m ột chiến đoàn ngụy , bẻ gãy cu ộc h|nh 

qu}n lớn nhằm giải tõa Ba Gia . Đ}y là l}̀n đ}̀u tiên trên chiến trƣờng 

Khu V, một trung đoàn chũ lƣ̣c cũa ta tiêu diệt m ột chiến đoàn hô̂n 

hợp tinh nhuệ cũa địch (916 tên địch bị diệt, có bốn cố vấn Mỹ, 65 tên 

bị bắt ; ta thu 200 súng c{c loại ). Chiến thắng Ba Gia th ể hiện sƣ̣ lớn 

mạnh vƣợt bậc , t|i nghệ đ{nh tiêu diệt của khối chủ lực qu}n Gi ải 

phóng. Về tr}̣n Ba Gia, tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mŷ thú nhận: “Cuối 

th{ng 5 (1965), ở tỉnh Quảng Ngãi thuộc bắc ph}̀n Nam Việt, một tiểu 

đoàn qu}n Chính phũ c ộng hòa bị đánh bại ỡ g}̀n Ba Gia , phía t}y 

Quảng Ngâi . Lƣ̣c lƣợng cƣ́u viện cûng bị phục kích ... Tr}̣n này kéo 

d|i trong mấy ng|y kết thúc bằng sự thất bại ho|n to| n cũa qu}n đội 

Việt Nam Cộng hòa, hai tiểu đoàn bị tiêu diệt hoàn toàn . Đ}y là một 

tin kh}̃n c}́p hoặc ít nh}́t cûng kh}̃n c}́p đối với m ột số sî quan cao 

c}́p Mŷ đƣợc chƣ́ng kiến tr}̣n đó”1. 

 

 

 

 

___________ 

1. Tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ, Sđd, t.2, tr. 88. 
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PHỤ LỤC 32 

TRẬN VẠN TƢỜNG (QUẢNG NGÃI) 1965*
 

 

Sau chiến thắng Ba Gia l}̀n thƣ́ nh}́t (5-1965), Trung đoàn 1 chủ 

lƣ̣c Qu}n khu V về đóng tại Vạn Tƣờng đ ể củng cố , hu}́n luyện , 

chu}̃n bị cho hoạt đ ộng Thu - Đông. Ph{t hiện đƣợc đơn vị chủ lực 

của ta ở c{ch Chu Lai 17 km về phía đông nam , Westmoreland ra 

lệnh cho lính thũy đánh b ộ mỡ cuộc hành qu}n mang tên Ánh sáng 

sao (Starlite) đánh vào Vạn Tƣờng, nhằm tiêu diệt Trung đoàn 1 qu}n 

Giải phóng, g}y uy thế cho qu}n Mŷ. 

Trong tr}̣n này qu}n Mŷ hoàn  to|n chủ đ ộng lƣ̣a chọn chiến 

trƣờng tác chiến hợp với sỡ trƣờng đ ể xu}́t qu}n . Đánh vào Vạn 

Tƣờng, qu}n Mŷ có điều kiện thu}̣n lợi sƣ̃ dụng xe tăng , ph{o binh, 

hải qu}n , không qu}n cũa chiến tranh hiện đại . Lính thủy đ{nh b ộ 

Mỹ l| binh chủng đƣợc th|nh lập sớm nhất (1775), có bề d|y kinh 

nghiệm tr}̣n mạc trong suốt 200 năm. Sƣ đoàn 3 lính thủy đ{nh b ộ 

trƣ̣c tiếp đánh vào Vạn Tƣờng là đơn vị cơ đ ộng nhanh, giỏi về đổ 

bộ, có khả năng mỡ rộng nhanh khu vƣ̣c tác chiến tiến công trên địa 

hình ven bi ển, l| đơn vị đã lập đƣợc th|nh tích xuất sắc nhất của 

qu}n đội Mŷ ỡ Viê̂n Đông trong Đại chiến thế giới thƣ́ hai. 

Đêm 17-8-1965, năm tàu chiến v| s{u tàu đỗ b ộ Mỹ đậu ngo|i 

biển đối diện với }́p An Cƣờng , bắn d ồn d}̣p hàng ngàn qu ả đạn 

đại bác vào các thôn xóm . Vạn Tƣờng phút chốc trở th|nh vùng  

___________ 

* Tƣ̣a do Ban biên soạn đặt . 
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lƣ̃a sáng rƣ̣c m ột góc trời . Nh| cửa bị ch{y , c}y trái gây nát , ruộng 

vƣờn bị cày xới . Biết địch đang  chu}̃n bị hõa lƣ̣c dọn đƣờng cho b ộ 

binh tiến công , bộ đội, du kích và nh}n d}n thôn Vạn Tƣờng kh}̃n 

trƣơng sơ tán ngƣời già , trẻ em v| của c ải, sƣ̃a chƣ̂a h}̀m hào , chu}̃n 

bị chiến đấu . Chỉ huy Trung đo|n 1, Đại đội 21 bộ đội địa p hƣơng 

v| xã đ ội, thôn đội Vạn Tƣờng họp bàn phƣơng án chiến đ}́u và 

ph}n công hiệp đ ồng. S{ng ng|y 18-8-1965, sau khi máy bay d ội 

bom xuống làng Long Bình , Ngọc Hƣơng chuẩn bị cho việc đổ 

qu}n, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn lính thũy đá nh bộ số 4 đỗ bộ bằng 

trƣ̣c thăng xuống cánh đ ồng Lộc An; đồng thời Ti ểu đoàn 3, Trung 

đoàn hải qu}n đánh b ộ số 3, một bộ ph}̣n tƣ̀ Chu Lai đánh sang , bộ 

ph}̣n còn lại cùng m ột tiểu đoàn tăng , thiết giáp tƣ̀ tàu đỗ b ộ lên bâi 

biển An Cƣờng. C{c c{nh qu}n địch hình th|nh m ột vòng cung 

khép kín bao v}y , tiến công vào thôn Vạn Tƣờng . Nhƣng ngay lúc 

địch đang đỗ qu}n xuống cánh đ ồng Lộc An, c{c khẩu đ ội súng cối 

82 v| 60 mm cũa Trung đoàn 1 bắn c}́p t}̣p vào bâi đ ổ qu}n của 

địch, ph{ hỏng t{m m{y bay lên thẳng , diệt hơn 100 tên Mŷ . C{nh 

qu}n tƣ̀ Chu Lai sang bị Đại đ ội 21 bộ đội địa phƣơng Qu ảng Ngâi 

phục kích tại thôn Phổ Tịnh đ{nh , diệt nhiều tên . Lƣ̣c lƣợng Mŷ đỗ 

lên bâi bi ển An Cƣờng  bị hỏa lực của c{c chiến sĩ Trung đo|n 1 v| 

d}n qu}n , du kích diệt tại chô̂ 25 tên; số còn lại lùi ra bi ển, dùng 

ph{o hạm, m{y bay bắn ph{ , ngăn chặn ta, yểm trợ cho qu}n Mŷ đỗ 

bộ l}̀n thƣ́ hai . Ở bãi đổ b ộ phía t}y An Cƣờng  diê̂n ra tr}̣n đánh ác 

liệt. Dƣới sƣ̣ yểm trợ mạnh cũa máy bay , qu}n Mŷ cố tiến lên chiếm 

đồi 43 v| 30 ở phía nam v| bắc thôn An Cƣờng . Nhƣng Trung đoàn 

1 v| Đại đ ội 21 bộ đội địa phƣơng tĩnh v}̣n đ ộng tiến công vào đ ội 

hình địch. Bị đ{nh dữ dội, qu}n Mŷ hô̂n loạn, chúng không còn kiểm 

so{t đƣợc chiến trƣờng . Đến trƣa , địch cho năm xe thiết giáp chỡ 

qu}n và ba xe tăng phun lƣ̃a đến tiếp viện . Trong khi đoàn xe địch 

đang bò trên nhƣ̂ng thƣ̃a ru ộng lúa , thì bị ta phục kích diệt gần hết . 

Chỉ huy Tiểu đoàn 3/3 vội vâ t}̣p hợp một toán cƣ́u viện gồm một xe 

tăng M.48, một tăng phun lƣ̃a , ba xe chống tăng Ontas và m ột số xe 
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thiết giáp tiến về đồi 30 phía bắc thôn An Cƣờng, liền bị ta tiến công. Chỉ 

trong vòng bốn, năm phút, c{nh qu}n ứng cứu của địch thƣơng vong 

g}̀n hết. Địch tƣ̀ chô̂ chũ đ ộng chuyển sang bị đ ộng, chống đơ̂ lúng 

túng. Ta tƣ̀ chô̂ bị b}́t ngờ đâ giành đƣợc thế chũ động tiến công. Tr}̣n 

đánh kéo daì đến chiều tối ngày 18, địch bị đánh thiệt hại bốn đại đội. 

Lính thủy đ{nh bộ Mỹ chẳng những không hợp điểm đƣợc tại thôn Vạn 

Tƣờng theo ý định ban đ}̀u, m| còn có nguy cơ bị sa lầy, bị diệt lớn. Hải 

qu}n Mŷ pháo kích dữ dội hòng làm giảm áp lƣ̣c cũa ta và dùng máy 

bay lên thẵng chỡ lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị tƣ̀ hạm đội đang đ}̣u ngoài khơi đỗ 

xuống Vạn Tƣờng. Ta tiếp tục tiến công cho đến khi màn đêm buông 

xuống thì tr}̣n đánh kết thúc . Qu}n Mŷ bị loại khỏi vòng chiến đấu 

khoảng 900 tên, 22 xe tăng, xe bọc thép, 13 m{y bay bị bắn rơi. Đêm 18 

rạng 19 lƣ̣c lƣợng ta bí m}̣t rút khõi Vạn Tƣờng an toàn . Chiến thắng 

Vạn Tƣờng chứng minh rằng quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đánh 

bại quân đội Mŷ trong điều kiện chúng có ƣu thế về binh , hỏa lực và sức cơ 

động. Với ý nghîa đó , đồng chí Lê Du}̃n , Bí thƣ thứ nhất Ban Chấp 

h|nh Trung ƣơng Đ ảng Lao động Việt Nam đâ đánh giá : “Nếu tr}̣n 

Ấp Bắc đầu năm 1963 đâ chĩ ra khả năng đánh bại việc Mŷ dùng chiến 

thu}̣t “trƣ̣c thăng v}̣n”, “thiết xa v}̣n”, yểm hộ cho nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng 

qu}n ngụy càn quét ỡ đồng bằng, nếu tr}̣n Bình Giâ cuối 1964 đâ đánh 

d}́u bƣớc trƣỡng thành cũa qu}n chũ lƣ̣c ta trong việc tiêu diệt nhƣ̂ng 

đơn vị ƣ́ng chiến lớn qu}n chũ lƣ̣c ngụy, thì trận Vạn Tƣờng đã chứng 

tỏ một cách hùng hồn khả năng cũa ta đánh bại đƣợc qu}n Mŷ trong 

điều kiện chúng có ƣu thế tuyệt đối về binh khí, hỏa lực”1. 

Tr}̣n Vạn Tƣờng đánh d}́u sƣ̣ th}́t bại không tránh khõi cũa qu}n 

viê̂n chinh Mŷ trong chiến tranh cục bộ. 

Nguồn: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt 

Nam: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cƣ́u nƣớc 

(1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia , H| Nội , 

1999, t.IV, tr.44-46. 

___________ 

1. Lê Du}̃n: Thƣ vào Nam, Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, tr. 131. 
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PHỤ LỤC 33 

TRẬN PLÂYME-IA ĐRĂNG 

(TÂY NGUYÊN) 1965*
 

 
Không gian chiến dịch diê̂n ra trong tƣ́ giác Pl}yme - B}̀u Cạn - 

Đức Cơ - Pl}y Thê thuộc huyện 5, nay là huyện Chƣ Prông với diện 

tích 1.200 km2. Đồn Pl}yme đƣợc chọn làm điểm khơi ngòi chiến dịch 

để nhƣ̃ địch ra khõi căn cƣ́ tiêu diệt . Đ}y là vị trí biên phòng mạnh , 

hiểm yếu cũa địch do m ột tiểu đoàn lƣ̣c lƣợng đặc biệt Nam Việt 

Nam đóng giƣ̂ , bảo vệ mặt t}y nam thị xã Pl}ycu v| căn cứ Qu}n 

đoàn 2 ngụy. 

Nhiệm vụ chiến dịch đƣợc xác định là tiêu diệt m ột bộ ph}̣n 

quan trọng qu}n chũ lƣ̣c Sài Gòn , kéo Mỹ ra ứng cứu ; nếu qu}n 

Mỹ ra thì cố gắng diệt m ột bộ ph}̣n qu}n Mŷ đ ể tìm hi ểu khả 

năng t{c chiến của chúng , x}y dƣ̣ng cách đánh Mŷ cho b ộ đội ta . 

Quyết t}m cũa Đ ảng ũy , Bộ Tƣ lệnh Mặt tr}̣n T}y Nguyên (B3) là 

dù m ột đỗi m ột cûng quyết thắng trận đầu . M{u xƣơng v| tính mạng 

của chiến sĩ , đồng bào ta là vô giá khôn g có gì so sánh đƣợc , nhƣng 

vì mục tiêu gi|nh đ ộc l}̣p cho d}n t ộc, thống nh}́t cho Tỗ quốc , c{n 

bộ, chiến sî chúng ta să̂n sàng ch}́p nh}̣n tỹ số 1/1 một cách thanh 

thản. Theo tinh th}̀n đó , chƣa biết chiến thu}̣t cũa qu}n Mŷ , bộ đội 

ta cûng cƣ́ đánh khắc tìm ra cách đánh thắng . Đ}y không phải là sƣ̣ 

___________ 

* Tƣ̣a do Ban biên soạn đặt . 
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liều lînh “điếc không sợ súng” mà là quyết t}m dƣ̣a trên cơ sỡ khoa 

học v| c{ch mạng, c{n bộ, chiến sî chúng ta trong quá trình chiến đ}́u 

sẽ khắc phục mọi khó khăn, ph{t huy trí tuệ s{ng suốt v| t|i năng của 

mình để tìm ra giải pháp tình thế phù hợp , chiến thắng kẽ thù, tƣ̀ đó 

tích lũy dần kinh nghiệm , đúc kết thành bài học quý đ ể đánh Mŷ có 

hiệu quả hơn. 

Để đánh lạc hƣớng sự chú ý của địch , tạo điều kiện cho bộ đội ta 

bí mật ém lực lƣợng an to|n , bao v}y đồn Pl}yme , ng|y 19- 10-1965, 

c{c chiến sĩ Tiểu đo|n 1, Trung đoàn 33 Mặt tr}̣n T}y Nguyên đánh 

T}n Lạc, Đức Cơ, Chƣ Ho. Dƣới ánh sáng cũa đèn dù và lƣ̃a cháy, bộ 

đội ta tiến hành đào công sƣ̣ và hào giao thông v}y ép Pl}yme . 

Nhƣ̂ng tr}̣n đánh ỡ ngoại vi đồn Pl}yme diê̂n ra r}́t ác liệt . Địch cố 

sƣ́c đánh b}̣t lƣ̣c lƣợng bao v}y cũa ta . Ta thì tìm mọi cách siết chặt 

vòng v}y từ bốn hƣớng. Nguy cơ cƣ́ điểm biên phòng Pl}yme bị m}́t, 

Pl}ycu bị uy hiếp , ng|y 23-10, địch dùng một tiểu đoàn bộ binh và 

Chiến đoàn thiết giáp số 3 qu}n đội Sài Gòn tiến theo trục đƣờng 21 

bis, giải v}y cho Pl}yme. Trung đoàn 320 của ta đã x}y dựng trận địa 

phục kích hai bên đƣờng 21 bis. C{c chiến sĩ trong trung đo|n đã hơn 

bốn ngày phải }̃n mình trong nhƣ̂ng công sƣ̣ đƣợc ngụy trang kín 

dƣới cái nắng nhƣ thiêu nhƣ đốt đợi địch . Khi cả chiến đoàn địch lọt 

v|o trận địa phục kích , c{c chiến sĩ Trung đo|n 320 nhƣ nhƣ̂ng chiếc 

lò xo bị ép chặt , b}̣t d}̣y, nỗ súng chặn đ}̀u , kho{ đuôi , rồi vọt khõi 

công sƣ̣, dũng mãnh xung phong ra mặt đƣờng . Bị đ{nh bất ngờ , cả 

chiến đo|n địch rối loạn, dồn lên điểm cao 601 cạnh đƣờng chống đỡ. 

Đồng chí Thiết , Trung đội trƣỡng táo bạo dẫn Trung đội mình vƣợt 

qua đƣờng số 21, vòng về phía t}y, xung phong đánh vào đội hình co 

cụm của địch . Đang t}̣p Trung đối ph ó ở hƣớng đông , bị ta đ{nh bất 

ngờ, số qu}n phòng ngƣ̣ phía t}y cũa địch hốt hoảng bõ chạy , tạo ra 

thời cơ thu}̣n lợi cho Trung đoàn 320 tiêu diệt hoàn toàn Chiến đoàn 

bộ binh cơ giới hô̂n hợp cũa qu}n đội Sài Gòn , ph{ hủy, ph{ hỏng 89 

xe qu}n sƣ.̣ 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1442 

 

Ng|y 24-10-1965, hai tiểu đoàn kỵ binh không v}̣n Mŷ lên thị xâ 

Pl}ycu, yểm trợ cho qu}n đ ội Sài Gòn tiếp tục gi ải v}y. Bộ Tƣ lệnh 

Mặt tr}̣n T}y Nguyên cho mỡ v}y , chu}̃n bị đánh Mŷ . Ng|y 26-10, 

qu}n đội Sài Gò n giải v}y cho đồn Pl}yme l}̀n thƣ́ hai . Tại đ}y , 11 

chiến sî bao v}y phía đông nam vì không nh}̣n đƣợc lệnh lui qu}n , 

nên đâ trụ lại , chặn đánh quyết liệt với m ột tiểu đoàn địch cùng 20 

xe tăng , bọc thép ngay s{t h|ng r|o đ ồn Pl}yme. Chiến sî ta bị 

thƣơng vong quá nƣ̃a , nhƣng vẫn kiên cƣờng bám đánh địch . Dƣới 

sƣ̣ chĩ huy cũa Đ}̣u Văn Phơn , nhƣ̂ng chiến sî còn lại mô̂i ngƣời 

dùng hai , ba loại súng đánh địch . Đậu Văn Phơn bị thƣơng , nhƣng 

anh nghiến răng chịu  đau, bình tĩnh chỉ huy , động viên đơn vị kiên 

quyết đánh bại địch , giƣ̂ vƣ̂ng tr}̣n địa . Tr}̣n chiến đ}́u kéo dài đến 

tối, bộ đội ta loại khõi vòng chiến đ}́u 140 tên địch, bắn cháy năm xe 

tăng và bọc thép . Đƣợc lệnh lui qu}n , năm chiến sî còn lại khiêng 

c{ng tử sĩ v| dìu thƣơng binh , v{c hết súng đạn rời khỏi trận địa về 

đơn vị an toàn . Tiểu đội Đ}̣u Văn Phơn đâ hoàn thành xu}́t sắc 

nhiệm vụ , nêu một t}́m gƣơng sáng về lòng dûng c ảm, về ch}́p 

h|nh mệnh lệnh , về tình thƣơng yêu đ ồng chí, đồng đội lúc thƣờng 

cũng nhƣ lúc chiến đấu . 

Cuộc giải v}y cũa qu}n đội Sài Gòn bị đánh bại , đồn Pl}yme vẫn 

nằm trong t}̀m khống chế cũa ta. Ng|y 26-10, Westmoreland, Tƣ lệnh 

lƣ̣c lƣợng đồng mi nh Mŷ ỡ Nam Việt Nam c}́p tốc đến sỡ chĩ huy 

tiền phƣơng Sƣ đoàn kỵ binh không v}̣n ỡ Pl}yđêmốt xem xét tình 

hình. Y ra lệnh đình chĩ cuộc hành qu}n càn quét ỡ Bồng Sơn (Bình 

Định) để t}̣p trung lƣ̣c lƣợng lên T}y Nguyên , giải v}y cho qu}n 

ngụy v| tìm diệt chủ lực ta. Ng|y 31-10-1965, qu}n Mŷ đỗ xuống làng 

Mùi, Pl}y Ia Priêng , Quynh Klă , Ia Mơ ... bị Trung đo|n 33 của ta 

đánh thƣơng vong, nên ngày 9-11 chúng rút về Pl}ycu. 

Diê̂n biến trên chiến trƣờng mƣời ngà y đ}̀u tháng 11-1965 cho 

th}́y cuộc ra qu}n cũa Mŷ có tính ch}́t thăm dò , chu}̃n bị bàn đạp 
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cho Sƣ đoàn kỵ binh không v}̣n “nhảy cóc” đánh đòn b}́t ngờ vào 

phía sau đội hình chiến dịch của ta . Qu}n Mŷ muốn giƣ̂ bí m}̣t ý 

định, nhƣng bị động ngay tƣ̀ đ}̀u ; sƣ̃ dụng phƣơng tiện hiện đại , cơ 

động nhanh, đánh b}́t ngờ, chớp nhoáng, nhƣng bị ta ỡ ngay tại chô̂ 

đánh cho thiệt hại , buộc chúng phải bị động , h|nh động đúng nhƣ 

dƣ̣ kiến cũa ta ... Qua các tr}̣n chiến đ ấu đầu tiên của Trung đo|n 33 

trong các ngày 31-10, ng|y 4 v| 6-11, h|ng trăm tên Mỹ bị loại khỏi 

vòng chiến đấu , chƣ́ng minh bộ đội ta chẵng nhƣ̂ng dám đánh mà 

còn biết đ{nh thắng Mỹ . Đến nay, Bộ Tƣ lệnh Mặt tr}̣n T}y Nguyên 

quyết định triển khai đợt hai chiến dịch và chọn thung lûng Ia Đrăng 

c{ch đồn Pl}yme khoảng 25 km về phía t}y nam (s}u trong h}̣u cƣ́ 

của ta ) l|m điểm quyết chiến đ{nh trận then chốt thứ hai , tiêu diệt 

một bộ ph}̣n Sƣ đoàn kỵ binh không  v}̣n Mŷ, kết thúc chiến dịch. Bộ 

Tƣ lệnh T}y Nguyên chũ trƣơng “ch}m ngòi” Pl}yme , nhƣ̃ qu}n Mŷ 

v|o s}u trong căn cứ của ta , nhƣng ngày 10-11, Lƣ̂ đoàn 3 kỵ binh 

không v}̣n trỡ lại B}̀u Cạn ; ng|y 11, một bộ ph}̣n cũa Lƣ̂ đoàn này 

nhảy xuống Pl}yngo cách đồn Pl}yme 10 km về phía t}y. Ta cho Tiểu 

đoàn 925 đặc công t}̣p kích đánh phũ đ}̀u Sỡ chĩ huy hành qu}n cũa 

Lƣ̂ đoàn 3 ở Bầu Cạn v| quyết định không “ch}m ngòi” Pl}yme nhƣ 

đâ chũ trƣơng, để điều Trung đoàn 33 về khu vƣ̣c Ia Đrăng cùng với 

Trung đoàn 66 đánh tr}̣n then chốt quyết định ỡ đ}y. 

Ng|y 2-11-1965, Lƣ̂ đoàn 1 Mỹ đƣợc trực thăng vận lên phía 

t}y Pl}ycu g}̀n khu vƣ̣c Chƣ Pông , lùng sục , ph{t hiện dấu vết lực 

lƣợng ta . Chúng ph{n đoán Chƣ Pông là căn cƣ́ lớn cũa “Việt 

cộng” , nên tƣớng Kinna (Kinnard) Tƣ lệnh Sƣ đoàn kỵ binh không 

v}̣n số 1 ra lệnh cho Lƣ̂ đoàn 3 thay Lƣ̂ đoàn 2, tiến công vào khu 

vƣ̣c Chƣ Pông . Ng|y 14-11, to|n bộ Tiểu đo|n 1/7 (Tiểu đoàn 1, 

Trung đoàn kỵ binh bay số 7) do Trung tá Harốt Morơ chĩ huy đỗ 

xuống bâi đáp Ia Đrăng và lùng sục lên phía bắc dây Chƣ Pông . 

Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66 vƣ̀a đến chiến trƣờng đang cũng cố 
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chô̂ đóng qu}n , thì gặp Mỹ . Bộ đội ta vào tr}̣ n chiến đ}́u r}́t ngoan 

cƣờng, đánh thiệt hại Đại đội A , tiêu hao Đại đội C cũa Tiểu đoàn 1 

Mỹ. Tiểu đoàn 1/7 đang l}m nguy, chỉ huy Lữ đo|n 3 điều Tiểu đoàn 

2/7 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn kỵ binh bay số 7) tƣ̀ An Khê lên tăng 

viện, sau đó chúng đỗ thêm Tiểu đoàn 2/5 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 

kỵ binh bay số 5) xuống Ia Đrăng . Dƣới sƣ̣ yểm trợ mạnh mê cũa 

không qu}n, ph{o binh, qu}n Mŷ tiến công vào khu vƣ̣c trú qu}n cũa 

Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66. Nhƣng địch mới tiến đƣợc hơn 100 m thì 

bị ta đ{nh chặn, buộc chúng phải co cụm chống đơ̂ . Ng|y 15-11-1965, 

đồng chí Nguyê̂n Hƣ̂u An , Tham mƣu phó B 3, Tƣ lệnh Sỡ chĩ huy 

tiền phƣơng mặt tr}̣n ra lệnh cho Trung đoàn 66 nh}n đà qu}n Mŷ 

lúng túng, bị động chống đơ̂, dùng Tiểu đo|n 7 cùng với Tiểu đo|n 9 

tiếp tục tiến công , 4 giờ 30 phút ng|y 16-11, bộ đội ta chiếm lînh các 

vị trí bao v}y qu}n Mỹ từ hƣớng bắc v| t}y bắc , đồng thời bố trí lƣ̣c 

lƣợng đón lông ỡ hƣớng t}y và t}y nam. Trung đoàn phó Phạm Công 

Cƣ̃u ra lệnh cho Đại đội 2 nỗ súng mỡ màn tr}̣n đánh . Bằng chiến 

thu}̣t v}̣n động tiến công và sƣ̣ mƣu trí cũa chiến sî ta, Tiểu đoàn 7 v| 

9 tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng hai Đại đội C và D cũ a Tiểu đoàn 

2/7 kỵ binh bay , loại khỏi vòng chiến hơn 200 tên (có hơn 80 tên Mŷ 

chết), bắn rơi 9 m{y bay lên thẳng , thu 72 súng c{c loại , 22 đài thu 

ph{t 2 W. Ta hy sinh hơn 50 đồng chí. 

Trƣớc tình thế nguy khốn cũa Tiểu đoàn 1/7 v| Tiểu đo|n 2/7 kỵ 

binh bay , địch cho 100 l}̀n chiếc máy bay B .52 ném bom rải thảm 

xuống thung lûng Ia Đrăng. Đ}y là l}̀n đ}̀u tiên Mŷ sƣ̃ dụng máy bay 

chiến lƣợc yểm trợ chiến thu}̣t cho bộ binh . Westmoreland thú nh}̣n: 

“Vì không còn c{ch n|o kh{c, Lƣ̂ đoàn 3 đang nguy khốn” (Hồi ký cũa 

Westmoreland). 

Qu{n triệt tƣ tƣởng tiến công , ngay trong đêm 16, Tiểu đoàn 7 

tỗ chƣ́c tiến công , không cho qu}n Mŷ kịp tr}́n tînh , củng cố . Dƣới 

{nh s{ng chói lòa của đèn dù , ph{o s{ng , chiến sî Tiểu đoàn 7 
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gƣơng lê sáng quắc , băng qua rƣ̀ng le và cõ lau r}̣m rạp tìm đánh 

qu}n Mŷ . Ban đêm bộ đội ta hiệp đồng chiến đ}́u theo tiếng súng . 

Nhiều cán bộ, chiến sî bị lạc trong rƣ̀ng đều nhằm hƣớng súng nỗ lao 

tới phối hợp . Bị đ{nh tả tơi v| bị ta truy kích , qu}n Mŷ phải chạy bộ 

khỏi thung lũng Ia Đrăng ra “bãi đ{p” chờ trực thăng đến bốc . 

Nhƣng bị nhƣ̂ng loạt súng AK , lƣ̣u đạn cũa ta đánh chặn , suốt đêm 

chúng chỉ chạy đƣợc một quãng về phía l|ng G|. 

 S{ng ng|y 17-11-1965, Tiểu đoàn 8 đang đón đánh địch ỡ khu 

vƣ̣c Ba Bĩ đƣợc lệnh c}́p tốc hành qu}n về đ ội hình trung đoàn đ ể 

chu}̃n bị đánh tr}̣n quyết định. Trên đƣờng hành qu}n đến phía đông 

bắc Chƣ Pông, Tiểu đoàn 8 gặp qu}n Mŷ. Tiểu đoàn trƣỡng Lê Xu}n 

Phôi1
 bình tĩnh, chỉ huy đơn vị tiến công Ti ểu đoàn 2/7 Mỹ, tiêu diệt 

Đại đội C. Đồng chí Lu}̣n, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 33 

đang chĩ huy lùng địch ỡ hƣớng khác , nghe súng nỗ , liền dẫn đơn vị 

đến phối hợp với Tiểu đoàn 8. Tr}̣n đánh r}́t ác liệt kéo dài đến chiều 

ng|y 17-11-1965. Núi rừng Chƣ Pông rung chuy ển trong tiếng nỗ xé 

trời cũa bom B .52 v| ph{o bầy Mỹ . Lƣ̃a bom napan thiêu cháy c ả 

nhƣ̂ng khu rƣ̀ng r ộng lớn ỡ Ia Đrăng . 16 giờ Lê Xu}n Phôi hy sinh , 

đồng chí Lu}̣n, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 33 tiếp tục chĩ 

huy chung hai đơn vị vƣợt qua bom đạn , tiến công , tiêu diệt hoàn 

to|n Tiểu đoàn 2/7 kỵ binh bay Mỹ . Ng|y 18-11, Trung đoàn 33 t}̣p 

kích trận địa ph{o của Ti ểu đoàn 2/5 ở phía t}y bắc suối Ia Mơ phá 

hỏng ba ph{o lớn , bảy máy bay lên thẵng . Tr}̣n quyết chiến ở thung 

lũng Ia Đrăng đã khắc họa lên hình tƣợng tuyệt vời về ngƣời  chiến sî 

qu}n đội cách mạng gi ản dị , dịu hiền m| anh dũng , thông minh , 

khiến cho Hâng AFP ngày 27-11-1965 bình luận : “lính Việt cộng đâ 

chiến đ}́u với một tinh th}̀n dûng cảm mà các cố v}́n Mŷ phải phục” v| 

___________ 

1. Đồng chí Lê Xu}n Phôi đƣợc truy tặng danh hiệu Anh hùng lƣ̣c lƣợng 

vũ trang nhân dân, năm 1995. 
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“Tƣớng Mŷ ph ải đánh  theo cách đánh cũa kẽ thù (BQP) lƣ̣a chọn , 

không phải theo cách đánh cũa chúng ta (Mỹ)” (Thời báo New York, số 

ra ngày 21-11-1965). 

Kết thúc chiến dịch Pl}yme , ta tiêu diệt một chiến đoàn bộ binh 

cơ giới hô̂n hợp qu}n đội Sài Gòn , ph{ hủy 89 xe qu}n sƣ̣ , tiêu diệt 

Tiểu đoàn 2/7, đánh thiệt hại Tiểu đoàn 1/7 kỵ binh bay Mỹ ; bắn rơi, 

ph{ hỏng 59 m{y bay lên thẳng . Phía Mỹ thừa nhận trong trận đ{nh 

Ia Đrăng có 824 lính Mỹ chết v| bị thƣơng, trong đó có 304 chết. 

Chiến công đặc biệt xu}́t sắc này đƣợc Qu}n ũy Trung ƣơng , Bộ 

Tỗng tƣ lệnh tặng các đơn vị chiến thắng ỡ Pl}yme hai Hu}n chƣơng 

Qu}n công hạng Nh}́t . Đồng chí Nguyê̂n Chí Thanh , Ủy viên Bộ 

Chính trị , Phó bí thƣ Qu}n ủy Trun g ƣơng giải thích : qu}n đội ta 

không có hu}n chƣơng nào cao hơn Hu}n chƣơng Qu}n công . Để 

xƣ́ng với chiến thắng này , Bộ quyết định tặng hai Hu}n chƣơng 

Qu}n công hạng Nh}́t. 

 

Nguồn: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ Qu}n sƣ̣ Việt 

Nam: Lịch sử  kháng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc 

(1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia , H| N ội, 

1999, t.IV, tr. 47-53. 
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PHỤ LỤC 34 

TRẬN BẦU BÀNG NGÀY 12-11-1965 

Ng|y 10 th{ng 11, trong khi Sƣ đoàn đang tiếp tục hoàn chĩnh l}̀n 

cuối kế hoạch tác chiến thì đƣợc tin cũa trinh sát sƣ đoàn , của cơ sở 

binh v}̣n cũa Tĩnh ũy Bình Dƣơng báo g}́p có hai ti ểu đoàn thuộc Lƣ̂ 

đoàn 3, Sƣ đoàn 1 “Anh cả đõ” Mŷ đƣợc tăng cƣờng hai tiểu đoàn xe 

tăng và thiết giáp , một đại đ ội pháo do Sỡ  chỉ huy nhẹ của Lữ đo|n 

chỉ huy từ căn cứ Lai Khê theo đƣờng 13 lên phía bắc , chiều hôm đó 

chúng dừng lại đóng dã ngoại th|nh hai cụm : một ỡ Đồng Sỗ, một ỡ 

B}̀u Bàng. 

Bộ Tƣ lệnh sƣ đoàn nh}̣n định : Đ}y là khuôn khỗ cu ộc hàn h 

qu}n “tìm diệt” vì chúng phát hiện lƣ̣c lƣợng chũ lƣ̣c ta đang đƣ́ng 

ch}n ỡ bắc , t}y bắc Sài Gòn . Nhƣ v}̣y, khả năng đánh Mŷ trƣớc khi 

tiến công D}̀u Tiếng đâ và đang trỡ thành hiện thƣ̣c , kế hoạch chiến 

dịch rất có th ể bị đảo lộn. Cuộc đụng đ ộ c|ng gay go , phƣ́c tạp với 

nhƣ̂ng tình huống đan xen giƣ̂a tiến công qu}n ngụy đ ồn trú ỡ qu}̣n 

lỵ Dầu Tiếng với c{c trận đ{nh qu}n Mỹ h|nh qu}n “tìm diệt” g}y 

th|nh “ngòi ph{o”1
 mỡ đ}̀u b}́t lợi cho Mŷ trong lúc n|y. 

Tuy chĩ là nhƣ̂ng thông tin ban đ}̀u , chƣa th}̣t rô ý đ ồ cụ th ể 

của Mỹ nhƣng đ ể giƣ̂ thế chũ đ ộng, thắng Mŷ ngay tƣ̀ tr}̣n đ}̀u 

___________ 

1. Anh Nguyê̂n Chí Thanh khi giao nhiệm vụ chiến đấu cho Sƣ đo|n đã 

nh}́n mạnh , đại ý : Chiến thắng Đ ồng Xoài có tiếng vang lớn nhƣng chƣa 

phải l| ngòi ph{o, vì vậy cần phải tiếp tục mở chiến dịch Dầu Tiếng . 
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nhƣ anh Thanh đâ chĩ thị , chúng tôi thấy cần thiết ph ải điều chĩnh 

một số so với kế hoạch ban  đ}̀u. Trƣớc hết là cho di chuy ển Sỡ chĩ 

huy sƣ đoàn về suối Đòn Gánh cách B}̀u Bàng 3 - 4 km để tiện việc 

chỉ huy, đồng thời nhanh chóng hình thành thế tr}̣n chiến đ}́u: Trung 

đoàn 2 l|m nhiệm vụ chặn viện đƣờng b ộ, đƣợc tăng cƣờng thêm 

Tiểu đoàn 1 của Trung đo|n 1 v| to|n b ộ sƣ́c mạnh hõa lƣ̣c cũa Sƣ 

đoàn hô̂ trợ chuy ển sang đánh cụm qu}n Mŷ ỡ bắc B}̀u Bàng ; Trung 

đoàn 2 đƣợc ph}n công tiến công qu}̣n lỵ D}̀u Tiếng nay chuyển sang 

chặn địch tƣ̀ Đ ồng Sỗ  lên, tạo thuận lợi cho Trung đo|n 2 tiêu diệt 

địch, lƣ̣c lƣợng còn lại làm nhiệm vụ dƣ̣ bị chiến dịch. 

Mặt khác tôi và anh Thế Bôn tranh thũ dẫn cán bộ đại đội , tiểu 

đoàn, trung đoàn cũa Trung đoàn 2 đi trinh sát thƣ̣c địa , để có thêm 

dƣ̂ kiện cụ thể bỗ sung vào kế hoạch chung. 

C{c anh trong Bộ Tƣ lệnh Sƣ đo|n đã chấp thuận kiến nghị 

Quyết t}m chiến đ}́u cũa tôi và anh Thế Bôn sau khi đi nghiên cƣ́u 

thƣ̣c địa về . Tiến công qu}n Mŷ ỡ bắc B}̀u Bàng bằng  hai cách : t}̣p 

kích nếu l| đêm ; phục kích , đánh cắt tiêu diệt đơn vị nhõ cơ̂ trung 

đội, đại đội nếu gặp địch hành qu}n ban ngày. 

Nhƣng tr}̣n đánh đâ không diê̂n ra theo kế hoạch! 

Lúc 18 giờ ngày 11 địch vẫn còn đi lại , tiếng động cơ xe tăng , 

thiết giáp g}̀m rú vang động cả không gian đến t}̣n B}̀u Lồng. Đến 20 

giờ, Trung đoàn 2 b{o c{o khu vực dự định tiến công rất im ắng , 

không còn địch. 

Tại sao? - Tôi hõi.  

B{o c{o địch đã rút. 

Rút đi đ}u? - Tôi hõi tiếp. 

B{o c{o có khả năng chúng rút về hƣớng Lai Khê. 

Ngay lúc đó tôi không tin vì đội hình qu}n Mŷ kéo lên B}̀u Bàng 

tƣơng đối đông, kèm theo nhiều ph{o lớn, xe tăng, xe bọc thép, lẽ n|o 

lại rút một c{ch lặng lẽ nhƣ một tổ du kích. 

Nhƣng tôi vẫn nhắc đồng chí phụ trách tác chiến , điện xuống 

c{c tổ trinh s{t sƣ đo|n đang b{m trụ quanh khu vực Đồng Sổ , 
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Lai Khê yêu c}̀u báo cáo g}́p . Liền sau đó tôi nh}̣n đƣợc các tỗ trinh 

s{t ở dƣới đó b{o c{o v| kh ẳng định địch không rút về dƣới n|y , tr{i 

lại đang có những dấu hiệu chúng tăng qu}n lên phía bắc. 

Nhƣ v}̣y là địch vẫn còn ỡ B}̀u Bàng. 

Tôi lệnh cho các đơn vị áp sát và hạ quyết t}m sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng 

to|n sƣ đo|n (trƣ̀ hai tiểu đoàn cũa Trung đoàn 1 đánh tr}̣n Đ}́t Cuốc 

chƣa cơ động về kịp ) tiến công tiêu diệt cả hai cụm qu}n địch dù 

s{ng cũng đ{nh, kiên quyết dƣ́t điểm. 

Trung đoàn 2 vẫn là lƣ̣c lƣợng chũ công tiêu diệt địch. 

Trung đoàn 3 thiếu đánh chặn viện tƣ̀ Đồng Sỗ lên , để lại một 

tiểu đoàn làm lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị. 

Đến lúc này kế hoạch tiến công D}̀u Tiếng chuyển sang kế hoạch 

đánh Mŷ. 

Thời gian lúc này nhƣ dài ra , mọi ngƣời trong Sở chỉ huy căng 

thẵng theo dôi tình hình. Kim đồng hồ đâ đúng 24 giờ, b{o hiệu thời 

điểm bắt đ}̀u chuyển dịch sang ngày hôm sau - 12 th{ng 11. Nhƣng 

không gian vẫn im ắng , ở khu vực Mỹ đóng qu}n dã ngoại hồi chiều 

không th}́y có động tînh gì, một vài đơn vị đề nghị sƣ đo|n cho rút vì 

không th}́y d}́u hiệu có địch. 

Thƣờng vụ Đảng ũy và Bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn họp ngay trong đêm 

nh}̣n định: Đƣa đƣợc lƣ̣c lƣợng vào đ}y không phải dê̂ , hơn nƣ̂a ta 

vẫn giƣ̂ đƣợc b}́t ngờ đối với địch , đó là điều đá ng quý c}̀n phải t}̣n 

dụng. Địch vẫn ỡ khu vƣ̣c này , có thể chúng thay đổi vị trí nhƣng di 

chuyển không xa. Chƣa tìm th}́y địch chƣ́ không phải không tìm th}́y 

chúng. Địch tuy đông, nhiều vû khí hiện đại nhƣng chúng đóng qu}n 

dã ngoại, công sƣ̣ sơ sài, có nhiều sơ hở. Không có lý do gì mà rút, rút 

lúc n|y l| lộ, hỏng việc lớn. Không t}̣p kích thì phục kích. Đ}y là tr}̣n 

đ}̀u, phải đánh và phải thắng. 

Cuối cùng Thƣờng vụ Đảng ũy và Bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn th ống 

nh}́t quyết t}m l}̀n cuối : Nhiệm vụ không thay đỗi , c{c đơn vị phải 

b{m s{t , ph{t hiện địch , nếu kịp thì cho t}̣p kích trƣớc 5 giờ sáng ; 

không kịp , địch bắt đ}̀u hành qu}n thì chuyển thành phục kích vì 

địch lên B}̀u Lồng để vào D}̀u Tiếng. 
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Không khí hào hƣ́ng vào tr}̣n lại bùng lên . Tình hình đã hết sức 

kh}̃n trƣơng, ch}̣m là m}́t thời cơ . Trung đoàn 3 ở c{ch Bầu B|ng 10 

km, nƣ̃a đêm đƣợc lệnh chiến đ}́u , đâ lên đƣờng ngay , bỏ cả nhiệm 

vụ đi lấy gạo, mờ sáng mới tới vị trí chiến đ}́u , chỉ còn kịp ph}n chia 

địa giới, tuyến bắn bằng v}̣t chu}̃n là nhƣ̂ng hàng c}y cao su. 

C{i phải đến đã đến ! 5 giờ sáng ngày 12 th{ng 11, trời sáng, c{c 

hƣớng, c{c mũi của ta đều nhì n rô, th}́y địch vẫn ỡ B}̀u Bàng , chúng 

đang lố nhố đi lại , chỉ kh{c l| địch lùi về phía sau , cụm lại ở Sở Cao 

su B}̀u Bàng cả hai chiến đoàn1. 

Tôi th}́y mình ph}́n khỡi hẵn lên vì nhƣ̂ng suy nghî , ph{n đo{n 

về địch là đúng , liền ra lệnh : Mục tiêu địch đã rõ , theo nhiệm vụ 

đƣợc giao , đơn vị nào nhìn th}́y địch trƣớc cho nỗ súng trƣớc , vƣ̀a 

tranh thũ diệt địch vƣ̀a làm hiệu lệnh tiến công chung , cố đánh dƣ́t 

điểm càng sớm càng tốt nhằm tránh phi pháo địch. 

Đƣợc lệnh, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1) nỗ súng vào 5 giờ 30 phút 

s{ng, c{c đơn vị kh{c nổ súng tiếp . Nhƣ v}̣y là ngày N cũa ta và cũa 

địch đâ trùng hợp . ( Ng|y N của ta quy định ng|y 11 th{ng 11 nỗ 

súng tiến cô ng D}̀u Tiếng , nhƣng đƣợc tin Mŷ nống ra đƣờng số 13 

nên lùi lại ngày 12, thì chính ng|y n|y Mỹ cũng khởi sự h|nh qu}n từ 

B}̀u Bàng vào D}̀u Tiếng). 

Cuộc chiến đ}́u hiệp đồng diê̂n ra ăn ý nhƣng cûng r}́t ác liệt . 

Địch co lại chống trả đồng thời dùng hõa lƣ̣c phi pháo sát thƣơng 

ta, hô̂ trợ cho bộ binh , m{y bay B .52 trải thảm dọc đƣờng B}̀u Lồng 

- Căm Se - Thị Tính để dọn đƣờng cho bộ binh v|o Dầu Tiếng . 

Bom B .52 của địch rơi trúng cả v|o khu vực cơ quan S ƣ đoàn bộ . 

Số thƣơng vong tăng lên , nhƣng các đơn vị đâ ch}́p hành lệnh cũa 

___________ 

1. Sau tr}̣n đánh , mới rô ban ng|y địch tổ chức phòng ngự tƣơng đối 

rộng, đêm đến chúng co đội hình hẹp lại đễ giƣ̂ bí m}̣t , đề phòng ta tiến 

công và cûng là đễ bão vệ cho nhau . Cụ thể cụm thứ nhất chuyển từ bắc 

xuống nam B}̀u Bàng 200 mét, cụm thứ hai chuyễn tƣ̀ nam lên bắc Đồng Sô.̃ 
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Sƣ đoàn “bám thắt lƣng địch” mà đánh , nhanh chóng thọc s}u , chia 

cắt địch thành tƣ̀ng cụm nhõ để tiêu diệt chúng. 

Địch bị dồn vào thế cùng nhƣng chúng vẫn ngoan cố và xảo 

quyệt, lại có hỏa lực mạnh nên đã g}y cho lực lƣợng ta bị tiêu hao , 

sƣ́c tiến công bị giảm , c|ng kéo d|i thời gian ta c|ng bất lợi . Trƣớc 

tình hình ấy , tôi quyết định đƣa Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 3) lƣ̣c 

lƣợng dƣ̣ bị cũa tr}̣n đánh vào chiến đ}́u . Sƣ́c mạnh xung lƣ̣c đƣợc 

tăng cƣờng , c{c đơn vị có thêm điều kiện mở trận công kích mới , 

đánh mạnh vào khu vƣ̣c phòng thũ tung th}m cũa địch , đến 8 giờ 

40 phút trận chiến đấu mới kết thúc. Hai tiểu đoàn , hai chi đoàn 

thiết xa v}̣n Mŷ (khoảng 2.000 tên) bị ta loại khỏi vòng chiến đấu , 

cùng với 39 xe (ph}̀n lớn là xe tăng , thiết giáp ), t{m khẩu ph{o bị 

ph{ hủy. 

Nhƣng về phía ta tỗn th}́t cûng không nhõ , 109 c{n bộ , chiến sî 

hy sinh, 200 đồng chí khác bị thƣơng ! Đ}y là con số nói lên tinh th}̀n 

chiến đ}́u xả th}n cũa cán bộ , chiến sî ta r}́t cao ; đồng thời cûng nói 

lên tính ch}́t cƣ̣c kỳ gay go ác liệt đ}̀y gian nan v}́t vả trong cuộc đọ 

sƣć với một đối tƣợng tác chiến mới - qu}n đội Hoa Kỳ vẫn ngạo 

mạn tự nhận mình l| “lực lƣợng chữa ch{y của thế giới tự do” chƣa 

biết th}́t bại là gì (!?). 

Vƣ̀a đau xót , kh}m phục và tƣ̣ hào nhƣ̂ng t}́m gƣơng sáng chói 

về chũ nghĩa anh hùng của đồng đội mình , chúng tôi lại vừa thấy rõ 

hơn, s}u sắc hơn về trách nhiệm cũa mình, nhƣ̂ng cán bộ chĩ huy tr}̣n 

đánh. Dẫu m}́t mát , hy sinh là điều t}́t nhiên trong cuộc chiến đ}́u 

của d}n tộc , nhƣng không vì thế  m| lãnh đạo bỏ qua . Ngay sau tr}̣n 

đánh, chúng tôi tự kiểm điểm , nghiêm túc rút ra nhƣ̂ng bài học thiết 

thƣ̣c, nhằm hạn chế đến mƣ́c th}́p nh}́t cái giá phải trả cho mô̂i chiến 

thắng, để thƣ̣c hiện yêu c}̀u càng đánh càng mạnh, đủ sức, đũ lƣ̣c tiến 

theo cuộc chiến trƣờng kỳ đến ngày toàn thắng. 

Không gian sau tr}̣n đánh bô̂ng trỡ nên yên tînh . Chỉ còn nghe 

tiếng pháo b}̀y và tiếng bom tọa độ , bom trải thảm cũa các loại 
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m{y bay Mŷ thi nhau giƣơng oai ỡ nh ững nơi chúng nghi l| có chủ 

lƣ̣c qu}n Giải phóng. 

Sƣ̣ yên lặng tạm thời này báo hiệu nhƣ̂ng tr}̣n bâo lƣ̃a sắp tới. Tôi 

tranh thũ trao đỗi với các đồng chí trong Bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn về một 

số việc c}̀n làm trƣớc mắt để să̂n sàn g đối phó với đợt tiến công mới 

của địch, rồi tranh thũ về báo cáo tình hình với anh Tr}̀n Văn Trà lúc 

n|y đang ở gần cầu Thị Tính, căn cƣ́ Tĩnh ũy Bình Dƣơng. 

Vì phải căng thẳng theo dõi diễn biến tình hình đang trong thờ i 

điểm giao thời , lại vừa phải trao đổi kế hoạch với c{c đơn vị trong 

việc triển khai đối phó với máy bay B .52 đang gia tăng hoạt động , 

th}́y tôi anh Trà hõi: 

- Đánh chƣa? 

- Đánh rồi! - Tôi trả lời. 

- Sao nhanh v}̣y! 

- Đánh Mŷ ma!̀ 

- Kết quả? - anh Trà hõi tiếp 

- R}́t tốt. 

Anh Trà cƣời th}̣t to, c}̀m tay tôi lắc mạnh l}̀n nƣ̂a và nói: 

- Thế thì chúng ta phải về g}́p báo cáo anh Thanh. 

- Bao giờ đi? - Tôi hõi 

- Ngay b}y giờ . Anh tranh thũ thu xếp hành lý . Phải đi suốt đêm 

để sáng mai kịp gặp anh Thanh. 

Tôi, anh Trà , anh Hai Ch}n và hai đồng chí bảo vệ mô̂i ngƣời 

một xe đạp lên đƣờng . Lúc n|y mặt trời đã lặn , m|n đêm bắt đầu 

giăng phũ. 

Dọc đƣờng anh Tr| th}n mật động viên : Cố về Sỡ Chĩ huy Miền, 

tao có gà tăng gia làm bƣ̂a cháo cho lại sƣ́c rồi hành qu}n tiếp. 

Kiểu động viên hơi mang tính ch}́t Tào Tháo cũa anh có hiệu quả 

nh}́t định. Mặc d}̀u đâ th}́m mệt, kèm theo l| c{i đói lan khắp cơ thể, 

trời tối, không có đƣờng, dù l| đƣờng mòn , chúng tôi vẫn gắng sức , 

tăng tốc độ, chiếu theo hƣớng sao đêm mà xuyên rƣ̀ng đi tới... 
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Lúc đến Sở Chỉ huy Miền , thì trời đã về khuya . Bao hy vọng đều 

tiêu tan. Một quang cảnh vắng lặng hiện ra mờ ảo trong đêm, c{c căn 

l{n không có tiếng ngƣời , t}́t cả chĩ còn lại tiếng dế kêu rên rĩ . Cơ 

quan đƣợc lệnh di chuyển đến địa điểm mới cách đ}y hai giờ vì qu}n 

b{o Bộ thông b{o m{y bay B.52 Mỹ sắp đ{nh ph{ vùng n|y. 

Theo hƣớng t}y - bắc chúng tôi tiếp tục lên đƣờng , m|n đêm 

c|ng d|y đặc , lại gặp mƣa , đƣờng trơn càng v}́t vả . Qua Bến Cũi đ}́t 

nhão qu{nh , dính kết , anh Trà phải tháo phanh , chắn bùn mới đạp 

nỗi nhƣng ch}̣m rì , chỉ nhanh hơn đi bộ một chút , mãi mờ sáng hôm 

sau mới tới căn cƣ́ Bộ Chĩ huy Miền. 

Đƣợc đồng chí bảo vệ v|o b{o c{o , anh Thanh ra t}̣n trạm gác 

đón. Th}́y chúng tôi, anh mƣ̀ng rơ̂: 

- Nh}̣n đƣợc điện báo cáo các c}̣u thắng Mŷ ỡ B}̀u Bàng , mình 

không sao ngũ đƣợc vì qu{ vui. 

Anh ôm hôn tƣ̀ng ngƣời rồi hồ hỡi nói : “Thế là chúng ta đâ đánh 

đƣợc Mŷ ngay tƣ̀ keo đ}̀u , chúc mừng c{c cậu” . Một buỗi sáng đ}̀y 

sƣơng mù và tiết trời hơi se lạnh , anh v}̣n bộ áo qu}̀n bà ba đen cỗ 

qu}́n khăn rằn nhƣ một nông d}n Nam Bộ thƣ̣c thụ . Anh dẫn chúng 

tôi vào nơi ỡ và làm việc cũa anh – một căn h}̀m kèo }̃n dƣới các tán 

c}y, b|n l|m việc, giƣờng ngũ đều là nhƣ̂ng thanh lồ ô đƣợc chẽ nhõ, 

vót nhẵn ken d|y rất phẳng phiu đẹp mắt . Tuy ch}̣t hẹp , dã chiến 

nhƣng }́m cúng, đàng hoàng. 

Anh chiêu đâi bƣ̂a ăn nhẹ buỗi sáng bằng mì ăn liền và sau đó là 

uống trà Blao (sản ph}̃m cũa vùng chè Bảo Lộc - Đà Lạt). 

Nhìn tôi, anh hõi - L|m việc đƣợc chƣa Ho|ng Cầm? 

- Dạ đƣợc! - Tôi đáp. 

- Ta vào việc ngay. Mình muốn nghe Ho|ng Cầm b{o c{o tỉ mỉ 

 - Anh nhìn đồng hồ , hai ch}n mày nhíu lại nhƣ đang tính toán 

điều gì. - Anh nói tiếp - nhƣng không đƣợc dài, chỉ gói gọn buổi s{ng 

nay, để các c}ụ còn trỡ lại đơn vị. 

Sau khi tôi báo cáo , anh Thanh ph}n tích : địch phát hiện ta 

đánh D}̀u Tiếng , nhƣng ta đánh tr}̣n B}̀u Bàng đâ làm đảo lộn kế 
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hoạch h|nh qu}n của chúng , }m mƣu c}́t vó chũ lƣ̣c cũa ta đâ phá 

sản. Tƣ̀ bị động  chuyển sang chũ động , tƣ̀ tiến công chuyển sang 

phản công , thắng địch giòn giâ , Bộ Tƣ lệnh Miền quyết định khen 

thƣỡng các c}̣u - Rồi anh nhìn tôi hõi : - Nhƣng mƣ́c khen thế nào là 

thích đ{ng? 

Tùy cấp trên - Tôi đáp. 

Hu}n chƣơng Qu}n công hạng Nh}́t đƣợc không? 

Anh cƣời sỡi lỡi , th}n m}̣t và nói tiếp - quyền hạn cũa bọn mình 

ở trong n|y chỉ đƣợc đến thế. 

Rồi anh chuyển sang v}́n đề khác . Tr}̣n B}̀u Bàng l}̀n đ}̀u tiên ta 

đánh lớn cơ̂ sƣ đoàn với mục tiêu diệ t tƣ̀ 1 - 2 đại đội địch . Nhƣng 

trong thƣ̣c tế ta đâ đánh tiêu diệt một cụm qu}n Mŷ (có cơ cấu biên 

chế tƣ̀ 2 tiểu đoàn bộ binh , 1 chi đoàn xe thiết giáp , 2 đại đội pháo , 8 

kh}̃u 106, 17 tăng, có độ 2.000 qu}n Mŷ , vì địch không h|nh qu}n 

đơn lẽ cơ̂ đại đội), nhƣ v}̣y là giõi, vƣợt yêu c}̀u đề ra. Tuy mới là tr}̣n 

đ}̀u, nhƣng ta đâ đánh giá đúng địch , bƣớc đ}̀u đâ nắm đƣợc thũ 

đoạn hành qu}n , đóng qu}n dâ ngoại cũa chúng ; rút ra đƣợc những 

b|i học thiết t hƣ̣c về nghệ thu}̣t chĩ huy chiến đ}́u , sƣ̃ dụng lƣ̣c 

lƣợng, c|i thế . Rõ r|ng muốn thắng Mỹ phải cơ động nhanh , linh 

hoạt điều qu}n , thƣ̣c hành ph}n tán, t}̣p trung và ph}n tán một cách 

đúng lúc đúng thời điểm . T}̣p kích , v}̣n động  phục kích , đánh kiểu 

“vồ mồi” nhƣ anh Vƣơng Thƣ̀a Vû tỗng kết là thích hợp nhƣng 

không đƣợc chũ quan , cƣ́ng nhắc mà phải thƣờng xuyên bồi bỗ , rút 

kinh nghiệm sau mô̂i tr}̣n đánh mà v}̣n dụng cho thích hợp trong 

mô̂i tình hình cụ t hể, vì Mỹ rất thực tế , chúng cũng chịu rút kinh 

nghiệm và chịu sƣ̃a đỗi sau mô̂i th}́t bại. 

 

Nguồn: Thƣợng tƣớng Hoàng C}̀m : Chặng đƣờng mƣời 

nghìn ngày (Hồi ký ), Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , 

H| Nội, 1995, tr. 158-167. 
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PHỤ LỤC 35 

TRẬN ĐỒNG RÙM 

(Trong chiến dịch phản công cuộc hành quân Junction City: 

ngày 21-3-1967) 

 

Đồng Rùm là một trảng lớn thuộc huyện Bà Hảo ỡ về phía nam 

căn cƣ́ khu B (tọa độ 70 - 38, khu vƣ̣c suối Tre, bản đồ 1/100.000 mảnh 

C-48 - 21), nằm ỡ phía t}y lộ Kiểm: Ch| Dơ đi Bổ Túc. 

Trong đợt 2 cuộc hành qu}n Junction City cũa qu}n Mŷ t}́n công 

v|o vùng căn cứ bắc T}y Ninh , Lƣ̂ đoàn 3/f4 Mỹ thuộc c{nh qu}n 

phía nam của địch cùng với 1d/Lƣ̂ 173 dù, 1d xe tăng và 1d pháo , 

h|nh qu}n cơ giới và trƣ̣c thăng tƣ̀ Suối Đá theo lộ Kiểm phát triển 

lên Đồng Rùm, vƣ̀a cụm lại đâ bị Sƣ đoàn 9 chủ lực qu}n Giải phóng 

t}̣p kích tiêu diệt trong khu vƣ̣c đƣợc chu}̃n bị să̂n theo quyết t}m và 

kế hoạch tác chiến chiến dịch cũa Bộ Chĩ huy Miền. 

Đ}y là tr}̣n t}̣p kích then chốt đánh phũ đ}̀u nhằm bẽ gây cánh 

qu}n phía nam cũa địch khi chúng mới triển khai đƣ́ng ch}n chƣa 

vƣ̂ng. Chiến thắng Đồng Rùm đâ cùng với chiến thắng B}̀u Bàng 4, 

đêm 19-3-67 trên đƣờng 13 v| trận tập kích trảng Ba Vũng (t}y bắc 

c}̀u suối Ngô ) đêm 1-4-67; tiếp sau đó là ba tr}̣n đánh then chốt có 

ý nghĩa quyết định đ{nh bại đợt 2 cuộc hành qu}n Junction City 

của địch . 
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Phần I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

I- ĐỊA HÌNH 

Khu vƣ̣c xảy ra tác chiến nằm về phía đông bắc Chi khu Suối Đá 

14 km, l| vùng địa hình trảng trống d|i 1,2 km rộng 0,5 km, mọc 

nhiều cõ tranh xen kê rƣ̀ng thƣa , có d{ng đất bằng phẳng khô r{o . 

Rƣ̀ng thƣa có le và c}y th}́p , rải rác còn ít cụm rƣ̀ng già bị hóa học 

l|m rụng hết l{ v| bom lửa đốt ch{y dọn bãi . Ở đ}y địch có thể đổ 

qu}n đóng chốt cơ̂ chiến đoàn. Giƣ̂a trảng lòng đ}́t hơi trûng và hoàn 

to|n trống trải, có nhiều đƣờng mòn ngang dọc qua trảng. 

Địa hình xung quanh , phía bắc l| rừng dầu thƣa , c{ch 2.500 

m có bàu Tri Giết là một trảng lớn , phía bắc t}y bắc l| khu vực 

căn cƣ́ cû suối D}y có nhiều h}̀m hào công sƣ̣ làm să̂n . Phía đông 

l| rừng le , tuy đâ rụ ng lá nhƣng còn khá kín đáo , trú ém qu}n 

đƣợc , lộ Kiểm chạy theo hƣớng nam - bắc là đƣờng kiểm l}m 

khai thác gô̂ , cơ giới địch đi lại dê̂ dàng . Phía đông nam c{ch 

1.500 m có trảng Chà Dơ . Phía nam l| rừng le xen kẽ rừng thƣa , 

có nhiều trảng nhõ mọc cõ tranh và ngọn Suối Đôn chảy về phía 

nam. Phía t}y rừng le xen kẽ c}y dầu cao đã rụng hết l{ địa hình 

trống trải , c{ch 1.500 m có suối Sa Mát chảy tƣ̀ bắc xuống nam , 

phía t}y t}y bắc có đƣờng xe bò cũ chạy qua Hƣơng H|o Dịch ra 

bến Tha La về Bàu Cõ . 

Tóm lại , Đồng Rùm là một trảng lớn trống trải , xung quanh 

l| rừng le v| rừng dầu thƣa , có nhiều trảng nhỏ . Tuy bị hóa học 

l|m rụng hết l{ nhƣng rừng còn trú ém đƣợc qu}n , tƣ̀ bìa trảng 

v|o s}u 500 m có nhiều h}̀m hào căn cƣ́ cû trú qu}n tốt . Địch có 

thể đỗ qu}n đóng chốt , v}̣n chuyển tiếp tế bằng trƣ̣c thăng , cơ 

động lƣ̣c lƣợng bộ binh và cơ giới chi viện lẫn nhau khi bị t}́n  
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công. Ta cûng có nhiều thu}̣n lợi để triển khai lƣ̣c lƣợng tỗ chƣ́c hiệp 

đồng đánh tiêu diệt lớn qu}n địch. 

II- TÌNH HÌNH ĐỊCH 

1. Hình thái chung và ý định hành quân của địch 

Sau đợt 1 cuộc hành qu}n Junction City , địch còn chốt lại Đồng 

Pan và Bàu Cõ trên đƣờng số 4, l}́y căn cƣ́ suối Đá làm bàn đạp triển 

khai lƣ̣c lƣợng cho hành qu}n đợt 2. 

Mỡ đ}̀u đợt 2, địch dùng Lƣ̂ 3/f4 Mỹ, tăng cƣờng thêm 1d/Lƣ̂ 173 

dù, 1d xe tăng , 1d pháo , hình th|nh c{nh qu}n cơ giới từ Suối Đ{ 

theo tĩnh lộ 13, qua c}̀u Lộc Ninh lên lộ Kiểm , kết hợp đỗ bộ bằng 

trƣ̣c thăng, tạo th|nh một điểm chốt lớn tại Đồng Rùm , l}́y nơi đ}y 

l|m trung t}m căn cứ h|nh qu}n dã chiến , đánh tõa ra các khu vƣ̣c 

t}y lộ 4 đến đông lộ Trắng , phối hợp với c {nh qu}n phía bắc từ Hớn 

Quản đánh qua . Thủ đoạn chiến thuật địch thay đổi , không hành 

qu}n ồ ạt nhƣ đợt 1, m| dùng cơ giới ph{t triển theo đƣờng bộ có 

m{y bay dẫn đƣờng v| ph{o binh yểm trợ bí mật bất ngờ , tiến chắc 

tƣ̀ng bƣớc, thƣ̣c hành bao v}y rộng , đột phá s}u , t}̣p trung vào khu 

vƣ̣c phía đông căn cƣ.́ 

Hoạt động cụ thể của địch 

Trƣớc ngày 18-3 địch tung lƣ̣c lƣợng biệt kích , th{m b{o hoạt 

động thăm dò dọc theo tĩnh lộ 13, phía đông, t}y sông Tha La v| khu 

vƣ̣c Đồng Rùm. 

- Ng|y 18-3, tƣ̀ sáng sớm , địch dùng phi pháo chu}̃n bị hõa lƣ̣c 

dọn bãi đổ qu}n ở Đồng Rùm v| oanh tạc v|o c{c khu vực nghi ngờ 

dọc theo lộ Kiểm , c{c khu Ch| Dơ , suối Đôn , ven Suối Sa Mát . 

Trong lúc đó 1d bộ binh cơ giới địch tƣ̀ c}̀u Lộc Ninh cắt rƣ̀ng cặp 

theo phía t}y lộ Kiểm đi lên , bị mìn chôn sẵn v| du kích đo|n hậu 

c}̀n 82 huyện Bà Hảo chặn đánh , diệt 9 xe tăng và xe thiết giáp , 

chiều 18-3 địch tới Chà Dơ cụm lại trú qu}n  dƣới hõa lƣ̣c pháo binh 

bắn yểm trợ suốt đêm . 
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- Ng|y 19-3, tƣ̀ 7 giờ đến 9 giờ sáng phi pháo địch tiếp tục đánh 

ph{ mạnh khu vực Suối Đôn , Đồng Rùm mỡ đƣờng cho cánh qu}n 

bộ ph{t triển lên Đồng Rùm và dọn bâi đỗ qu}n. 

9 giờ 30, d bộ binh cơ giới địch tƣ̀ Chà Dơ lên Đồng Rùm , đồng 

thời nhiều lƣợt trƣ̣c thăng đỗ Lƣ̂ 3/f4 xuống, hình th|nh cụm qu}n 

chốt tại Đồng Rùm . Khi đỗ qu}n một tốp trƣ̣c thăng địch đáp trúng 

bãi mìn của du kích đo|n hậu cần 82 g|i să̂n bị diệt 8 chiếc và hơn 100 

tên địch. Tiếp theo hàng chục l}̀n chiếc c}̀n c}u CH -47 hạ c{nh, đƣa 

tới 1d pháo binh hô̂n hợp gồm 105 ly và 106,7 ly, nhiều lô cốt đúc să̂n 

v| thiết bị hầm hố , bao cát , gi}y kêm gai , lƣơng thƣ̣c đạn dƣợc các 

loại. Trong khi đó máy bay địch tiếp tục oanh tạc xung quanh đề 

phòng ta tấn công. 

17 giờ, tr}̣n địa pháo binh địch bắt đ}̀u hoạt động bắn ra xung 

quanh. 

- Ng|y 20-3, bộ binh địch tại Đồng Rùm đào công sƣ̣ , căng nhà 

bạt, r|o kẽm gai trên khu vực phía bắc v| t}y bắc g|i mìn s{ng trong 

bìa rừng v| bung từng tiểu đội ra lùng sục cảnh giới . Ph{o binh v| 

m{y bay địch oanh tạc ra ngo|i phạm vi rộng hơn , trƣ̣c thăng và CH-

47 lên xuống liên tục tiêṕ tế cho chốt. 

2. Hình thái bố trí của địch ta quan sát được 

Khu vƣ̣c địch cụm nằm gọn giƣ̂a trảng , hình bầu dục d|i 750 m 

theo chiều nam bắc , rộng 400 m theo chiều đông t}y . Tỗ chƣ́c bố 

phòng có 2 tuyến: tuyến 1 l| bộ binh cơ g iới bố trí xen kê nhau , đƣợc 

tăng cƣờng thêm hõa khí bắn thẵng nhƣ ĐKZ , đại liên; tuyến 2 gồm 

xe tăng cụm thành tƣ̀ng cụm , mô̂i cụm tƣ̀ 3 - 5 chiếc cách nhau 150 

đến 200 m. Tr}̣n địa pháo ỡ giƣ̂a cùng với Sỡ chĩ huy , khu thông tin. 

Xung quanh không có rào kêm gai , có 1 bãi mìn chống bộ binh trên 

hƣớng đông nam . Thƣờng xuyên có xe tăng , xe bọc thép chạy quanh 

bảo vệ cho việc x}y dƣ̣ng chốt. 

- Trong chiến đ}́u và sau tr}̣n đánh ta nắm cụ thể thêm chúng 

chốt trên phạm vi rộng lớn , hình th|nh 2 khu. Khu phía bắc có bộ 
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binh và xe tăng , xe bọc thép xen kê , khu phía nam gồm Sỡ chĩ huy , 

khu thông tin và tr}̣n địa pháo có bộ binh cơ giới bố trí trên vòng 

tuyến phía nam; ở gần Sở chỉ huy có 1 lƣ̣c lƣợng bộ binh cơ giới dƣ̣ bị 

cơ động cũa chốt . Phía bắc có 3 tuyến: tuyến 1 (ngo|i cùng) có 1 bờ 

đ}́t do xe ũi cao 0,80 m dày 2 m, trên bờ đ}́t có bộ binh và xe tăng bố 

trí; tuyến 2 có xe tăng , xe bọc thép M .113 tạo th|nh tƣ̀ng cụm , mô̂i 

cụm có từ 2 đến 3 chiếc; tuyến 3 (trong cùng) l| tuyến bộ binh . C{c 

hƣớng khác có 2 tuyến: tuyến 1 (ngo|i cùng) l| bộ binh cơ giới ; tuyến 

2 bố trí bộ binh đơn thu}̀n không có bờ đ}́t. C{ch tuyến 1 tƣ̀ 15 đến 20 

m chúng thả 1 lớp rào kêm gai bùng nhùng 1 cuộn, có đoạn có , có 

đoạn không, xung quanh đều có mìn chiếu sáng , lƣ̣u đạn gài và mìn 

cl}y - mo điện. 

Tóm lại , địch chốt dâ ngoại , tƣ̀ xa tới , địa hình mới lạ , v|o s}u 

trong vùng căn cƣ́ cũa ta, t}m lý lo sợ bị đánh khá phỗ biến lại vƣ̀a bị 

thua đau trong hành qu}n đợt 1 nên t}m trạng th}́t vọng m}́t lòng tin 

đè nặng lên binh lính địch. Công sƣ̣, chƣớng ngại v}̣t địch còn sơ sài , 

m}̣t độ đóng qu}n dày đặc  dê̂ bị sát thƣơng , tuy có hõa lƣ̣c xe tăng 

mạnh, phi pháo nhiều , qu}n số đông nhƣng đƣ́ng ch}n chƣa vƣ̂ng . 

Ta biết khoét s}u các yếu đi ểm, hạn chế c{c mặt mạnh bằng lối đ{nh 

g}̀n, bí mật tiếp cận , đột phá nhanh, b}́t ngờ thọc s} u vào tung th}m 

phòng ngự của địch , đánh ngay tƣ̀ phút đ}̀u vào Sỡ chĩ huy , khu 

thông tin , sẽ có điều kiện tiêu diệt nhanh qu}n địch , ho|n th|nh 

nhiệm vụ tr}̣n đánh. 

III- TÌNH HÌNH TA 

Sƣ đoàn 9 chủ lực qu}n Giải phóng th|nh lập  tƣ̀ tháng 9-65, 

gồm có 3e bộ binh (e1, e2, e3) v| c{c d độc lập trực thuộc Sƣ đo|n , 

l| một đơn vị mạnh , có biên chế , tỗ chƣ́c tƣơng đối hoàn chĩnh , 

trang bị tốt bằng hệ súng bộ binh mới (B40, RPĐ, AK...). C{c trung 

đoàn trƣớc đ}y khi còn là độc l}̣p cũa Miền , đâ tƣ̀ng tham gia 

đánh tốt trong các chiến dịch Bình Giâ , Đồng Xoài , Sông Bé , D}̀u 

Tiếng, v.v.. Đặc biệt từ khi đƣợc th|nh lập , Sƣ đoàn đâ góp ph}̀n 
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đáng kể vào việc đ{nh bại cuộc phản công chiến l ƣợc mùa khô 

l}̀n  thƣ́ nh}́t cũa địch bằng các tr}̣n Đ}́t Cuốc tiêu diệt d Mŷ đ}̀u 

tiên và tr}̣n t}̣p kích B}̀u Bàng ngày 12-11-65 tiêu diệt cụm chiến 

đoàn hơn 2d Mŷ gồm 2.400 tên vƣ̀a mới triển khai hành qu}n . 

Chu}̃n bị cho mùa khô l}̀ n thƣ́ hai đánh bại hành qu}n cũa địch 

v|o căn cứ , Sƣ đoàn đƣợc Bộ Chĩ huy Miền tăng cƣờng thêm e bộ 

binh 16, l| một trung đo|n chủ lực từ T}y Nguyên mới v|o có kinh 

nghiệm đánh công kiên và t}̣p kích . Đầu mùa khô 1967, e16 đâ 

tham gia đánh bại cuộc hành qu}n Attelboro cũa địch ỡ Bàu Gòn 

diệt 1d/Lƣ̂ 196 Mỹ. 

Chu}̃n bị cho phƣơng án tác chiến ỡ Đồng Rùm các e bộ binh 2, e 

bộ binh 16 đƣợc bỗ sung mô̂i e có tƣ̀ 1.500 đến 1.700 qu}n đũ 3d bộ 

binh, 3c hõa lƣ̣c , 4c bảo đảm , cơ quan e bộ mạnh , bảo đảm phục vụ 

cho sƣ̣ chĩ đạo, chỉ huy của e. 

e16 sau khi đánh địch ỡ Trảng B}̀u , Giếng Thí về đƣ́ng ch}n ỡ 

khu vƣ̣c Suối D}y chu}̃n bị đánh địch trên lộ kiểm theo kế hoạch tác 

chiến giai đoạn 2 của chiến dịch. 

e2 sau khi đánh Đồng Pan về đƣ́ng ch}n tại khu vƣ̣c Chà Dơ 

chu}̃n bị phƣơng án đánh địch ỡ Chà Dơ, Đồng Rùm. 

Khí thế 2e đang sôi nỗi , să̂n sàng chờ lệnh chiến đ}́u l}̣p công . 

Sau khi rút kinh nghiệm giai đoạn 1, củng cố quyết t}m đánh lớn tiêu 

diệt chiến đoàn , lƣ̂ đoàn địch trong giai đoạn 2, kiên quyết làm th}́t 

bại kế hoạch h|nh qu}n của địch , quyết t}m cũa toàn sƣ đoàn đƣợc 

củng cố v| n}ng lên 1 bƣớc mới. 

Khó khăn trƣớc mắt của Sƣ đo|n l | phạm vi t{c chiến rộng , tình 

hình địch luôn biến động , thủ đoạn địch thay đổi , biện pháp nắm 

địch chƣa th}̣t chắc , e16 còn mới , nghiên cƣ́u địa hình Đồng Rùm 

chƣa kŷ, thông tin liên lạc bảo đảm chĩ huy đánh lớn chƣa chắc , hỏa 

lƣ̣c phòng không , kèm ph{o yếu . Tuy v}̣y toàn sƣ đoàn tin tƣỡng có 

khả năng khắc phục đánh tốt hoàn thành đƣợc nhiệm vụ tác chiến 

trên giao. 
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Phần II 

TỖ CHƢ́C CHIẾN ĐẤU 

I- QU[N TRIỆT NHIỆM VỤ 

1. Sau đợt 1 Junction City, Bộ Chĩ huy Miền giao cho Bộ Tƣ lệnh 

f9 tỗ chƣ́c 1 tr}̣n đánh lớn vào một trong các điểm địch còn chốt lại 

nhƣ Đồng Pan , B|u Cỏ hoặc hậu cứ Lữ 3/f4 Mỹ ở Dầu Tiếng v| nếu 

địch hành qu}n đợt 2 tƣ̀ phía nam lên phải kiên quyết tiêu diệt c ho 

đƣợc cụm chiến đoàn trên các khu vƣ̣c then chốt đâ đƣợc xác định. 

Ng|y 19-3 đƣợc tin địch đỗ qu}n xuống Đồng Rùm lƣ̣c lƣợng 

khoảng 1 lƣ̂ đoàn qu}n Mŷ , Sƣ đoàn nh}̣n định th}́y đ}y là thời cơ 

thu}̣n lợi để thƣ̣c hiện quyết t}m t iêu diệt qu}n Mŷ , bẻ gãy h|nh 

qu}n cũa địch. Thƣờng vụ Đảng ũy sƣ đoàn họp ph}n tích: địch hành 

qu}n đúng theo dƣ̣ kiến chĩ đạo cũa Bộ Chĩ huy Miền và triển khai 

lƣ̣c lƣợng đóng chốt trên khu vƣ̣c ta đâ chọn să̂n . Mới đỗ qu}n , đặt 

ch}n chƣa vƣ̂ng địch có bị du kích đánh nhƣng vẫn còn chũ quan với 

qu}n số đông, bộ binh cơ giới nhiều. Đóng dâ ngoại, công sƣ̣, v}̣t cản 

chƣa hoàn chĩnh , tuy chúng có phi pháo chi viện mạnh . Về ta , hai 

Trung đoàn 2 v| 16 đâ triển khai theo phƣơng án tác chiến t}̣p trung 

đánh lớn, đang đƣ́ng ch}n có lợi thế để tiếp c}̣n tiêu diệt địch ỡ Đồng 

Rùm, trên khu vƣ̣c đâ đƣợc nghiên cƣ́u chu}̃n bị trƣớc. 

2. Quyết tâm chung cũa Đảng ũy sƣ đoàn : Trên cơ sỡ quán tr iệt 

nhiệm vụ và nh}̣n định đánh giá địch nhƣ trên , Đảng ũy sƣ đoàn hạ 

quyết t}m: 

Hoãn phƣơng {n t{c chiến cơ bản đ{nh địch ở Đồng Pan , B|u 

Cỏ chuyển sang quyết t}m tập kích địch ở Đồng Rùm . Dùng e 2 v| 

e16, đƣợc tăng cƣờng hõ a lƣ̣c cũa sƣ , diệt cụm địch tại đ}y , thƣ̣c  

hiện cho đƣợc quyết t}m đánh tr}̣n then chốt , tiêu diệt cụm chiến 

đoàn qu}n Mŷ , bẽ gãy c{nh qu}n phía nam của địch . Qu{n triệt tƣ 
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tƣỡng chĩ đạo và phƣơng ch}m tác chiến đánh t}̣p trung tiêu diệt lớn, 

đánh phũ đ}̀u qu}n địch khi chúng mới triển khai đƣ́ng ch}n chƣa 

vƣ̂ng bằng chiến thu}̣t t}̣p kích , l| sở trƣờng của Sƣ đo|n , do Bộ Tƣ 

lệnh trƣ̣c tiếp chĩ huy: nắm chắc thời cơ, bí mật bất ngờ, đánh nhanh, 

diệt gọn, thƣ̣c hành phản công kiên quyết, kết hợp t}́n công mạnh mê 

để đánh bại hành qu}n cũa địch. 

II- KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN 

1. Quyết tâm sơ bộ và ý định tác chiến cũa Sƣ đoàn : Căn cƣ́ vào 

nhiệm vụ cũa trên giao và tình hình địch ta nắm đƣợc qua thông 

b{o của trên v| trinh s{t sƣ đo|n tổng hợp , s{ng ng|y 20-3-1967 Sƣ 

trƣỡng có quyết t}m sơ bộ đƣợc Thƣờng vụ sƣ ũy thông qua nhƣ 

sau: 

T}̣p trung lƣ̣c lƣợng hiện có cũa sƣ , chủ yếu lực lƣợng e2, e16, tỗ 

chƣ́c một tr}̣n t}̣p kích c}́p sƣ đoàn (thiếu 1e) v|o cụm chiến đo|n 

của địch tại trảng Đồng Rùm trong đêm 20 rạng ng|y 21-3- 67 theo 

phƣơng án tác chiến chiến dịch đâ đƣợc chu}̃n bị să̂n . Trung đoàn 2 

đảm nhiệm hƣớng đột phá chũ yếu , tƣ̀ phía nam đánh lên . Trung 

đoàn 16 đảm nhiệm đột phá hƣớng thƣ́ yếu, tƣ̀ phía bắc đánh xuống, 

đồng thời cho 1d đón đánh địch không cho địch tƣ̀ Đồng Rùm theo 

đƣờng xe bò ra bến Tha La qua Bàu Cõ, chặn địch lại cho Sƣ đoàn t}̣p 

kích tiêu diệt. 

Sau đó Sƣ đoàn chĩ thị cho các e kh}̃n trƣơng tỗ chƣ́c trinh sát 

b{m địch. 

- 10 giờ ngày 20-3, trinh sát e2 b{o c{o địch vẫn ở khu vực Đồng 

Rùm. Chiều ngày 20-3 Chỉ huy sở sƣ đo|n từ suối Đông dời về đứng 

ch}n ỡ đông nam Đồng Rùm bên cạnh e2. 

- 18 giờ ngày 20-3 Chỉ huy sở sƣ đo|n bố trí xong, trinh sát cũa Sƣ 

đoàn cùng với trinh sát e2 chia thành 4 tỗ đi nắm địch. 

- Kết quả trinh sát đến 19 giờ cùng ngày kết lu}̣n : địch cụm tại 

Đồng Rùm , lƣ̣c lƣợng có khoảng trên 3.000 tên Mŷ , không có 



Phụ lục 

 

 

1463 

 

1463 

 

ngụy , đóng trên phạm vi rộng theo hình b}̀u dục nam -bắc, ở giữa có 

Sỡ Chĩ huy, Khu thông tin, có 1 cụm ph{o 105 ly ỡ hơi lệch về phía t}y 

nam. M{y bay trực thăng liên tục lên x uống đƣa lô cốt đúc să̂n , gi}y 

thép gai, xe ũi đ}́t... tƣ̀ D}̀u Tiếng tới. Qua mạng trinh sát kŷ thu}̣t, Sƣ 

đoàn nắm đƣợc lƣ̣c lƣợng tại đ}y có 1d/Lƣ̂ đoàn 3/f4 Mỹ; 1d/Lƣ̂ 173 

dù; 1d xe tăng, xe bọc thép; 1d pháo hô̂n hợp 105, 106.7 ly. Sỡ Chĩ huy 

nhẹ của Lữ đo|n 3/f4 Mỹ cũng đã tới v|o lúc 17 giờ cùng ngày. 

2. Quyết tâm cuối cùng và nhiệm vụ cụ thể các trung đoàn : Sau khi 

nghe báo cáo tình hình cụ thể , Đảng ũy sƣ đoàn xác định quyết t}m 

cuối cùng : đêm 20-3 t}̣p kích tiêu diệt cụm chiến đoàn địch ỡ Đồng 

Rùm; thông qua kế hoạch sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng ; chọn hƣớng đột ph{t 

chủ yếu, thƣ́ yếu; nhiệm vụ cụ thể cũa các trung đoàn : tỗ chƣ́c hiệp 

đồng chiến đ}́u ; c{c mặt công t{c bả o đảm cho tr}̣n đánh và nh}́n 

mạnh c{c điểm thuận lợi khó khăn nhƣ sau: 

Thuận lợi: 

- Quyết t}m chiến đ}́u cũa cán bộ chiến sî tốt , bộ đội să̂n sàng 

chiến đ}́u theo phƣơng án đâ chu}̃n bị 

- Địa hình ta đâ có nghiên cƣ́u trên khu vƣ̣ c then chốt , đâ đƣợc 

x{c định. 

- Địch mới đến đƣ́ng ch}n chƣa vƣ̂ng , công sƣ̣ hệ thống hõa lƣ̣c 

chƣa hoàn chĩnh. 

Khó khăn: 

- Chƣa nắm đƣợc th}̣t chắc hình thái bố trí bên trong cũa địch. 

- Thời gian chu}̃n bị g}́p , tỗ chƣ́c hiệp đồng thông tin và pháo 

binh không chặt. 

- Đƣờng gi}y hữu tuyến không nối kịp với e 16, có khả năng e 16 

triển khai ch}̣m. 

- Tỗ chƣ́c chiến đ}́u không làm kịp trong đêm , phải chiến đ}́u cả 

ng|y 21-3. 

- Tỗ chƣ́c kềm pháo địch ỡ c}̀u Lộc Ni nh, B|u Cỏ không kịp , hỏa 

lƣ̣c phòng không yếu. 
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Tuy v}̣y với quyết t}m cao và kinh nghiệm đánh t}̣p kích , ta có 

khả năng khắc phục khó khăn , đánh tiêu diệt đƣợc cụm qu}n Mŷ 

n|y, ho|n th|nh nhiệm vụ đ{nh phủ đầu bẻ gãy h|nh qu}n cũa địch. 

21 giờ ngày 20-3 Sƣ trƣỡng giao nhiệm vụ cụ thể cho các e nhƣ 

sau: 

Trung đoàn bộ binh 2: đƣợc tăng cƣờng 2 kh}̃u cối 82 ly, đảm 

nhiệm đột phá hƣớng chũ yếu cũa Sƣ đoàn tƣ̀ phía nam đánh lên. Cụ 

thể: 

* d bộ binh 4: đảm nhiệm đột phá mûi chũ yếu cũa e bố trí hƣớng 

nam đông nam, c{ch tiền duyên địch từ 100 đến 150 m, mục tiêu đảm 

nhiệm: diệt Sỡ chĩ huy , khu thông tin và bộ ph}̣n bộ binh cơ giới bố 

trí bên cạnh Sở chỉ huy địch. 

* d bộ binh 6: đảm nhiệm đột phá mûi thƣ́ yếu cũa e bố trí hƣớng 

nam t}y nam , c{ch tiền duyên địch 150 m, mục tiêu đảm nhiệm : ph{ 

hủy trận địa ph{o 105 v| cối 106,7 ly, đồng thời cho 1 mũi đ{nh thẳng 

v|o khu thông tin , Sỡ chĩ huy, hiệp đồng cùng d4 diệt mục tiêu quan 

trọng n|y. 

* d bộ binh 5: đảm nhiệm đội dƣ̣ bị cho e , să̂n sàng bƣớc vào 

chiến đ}́u hƣớng d4 hoặc d6, bố trí bên trái đội hình d4 l| 300 m. 

Trung đoàn bộ binh 16: đƣợc tăng cƣờng 1c cao xạ 12,7 ly cũa sƣ, 

đảm nhiệm đột phá hƣớng thƣ́ yếu cũa Sƣ đoàn tƣ̀ phía bắc đánh 

xuống. Cụ thể: 

* d bộ binh 9: đảm nhiệm mûi đột phá chũ yếu cũa e , bố trí phía 

bắc đông bắc , c{ch tiền duyên địch 100 - 150 m, mục tiêu đảm nhiệm 

tiêu diệt khu bộ binh cơ gi ới v| sinh lực địch phía bắc , sau đó phát 

triển vào khu trung t}m tạo thành 1 mũi diệt địch khu vực Sở chỉ 

huy. 

* d bộ binh 7: Đảm nhiệm đột phá mûi thƣ́ yếu cũa e , bố trí 

hƣớng t}y bắc , c{ch tiền duyên địch 150 m, mục tiêu đảm nhiệm tiêu 

diệt bộ binh, cơ giới địch ỡ khu t}y bắc, hiệp đồng cùng d9 đánh địch, 

l|m chủ trận địa ở khu bắc của Đồng Rùm. 
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* d bộ binh 8: L|m nhiệm vụ ngăn chặn , đón đánh địch tƣ̀ Đồng 

Rùm theo đƣờng xe bò qua bến Tha La về B|u Cỏ , buộc địch phải 

cụm lại để cho Sƣ đo|n tập kích tiêu diệt , không cho địch tháo chạy , 

sau đó về làm lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị cho Sƣ đoàn trong tr}̣n đánh. 

D24 cao xạ 12,7 ly cũa sƣ: Trƣ̀ 1c tăng cƣờng cho e16, 2c còn lại bố 

trí trận địa bắn máy bay địch , tỗ chƣ́c thành 2 cụm hỗ trợ , chi viện 

đƣợc cho nhau, đánh đƣợc cả bộ binh cơ giới địch. Phạm vi bố trí trên 

hƣớng đông nam cách tiền duyên địch tƣ̀ 400-600 m. 

3. Tỗ chƣ́c bảo đảm và hiệp đồng 

Sƣ đoàn tăng cƣờng cho mô̂i e 1 tỗ trinh sát cùng với trinh sát e 

nắm địch và dẫn bộ đội vào chiếm lînh . Tƣ̀ 22 giờ đến 0 giờ ngày 21 

c{n bộ c{c e nghiên cứu xong . Trong khi đó đội hình các e đƣa lên 

c{ch điểm từ 1.500 đến 2 000 m, lợi dụng c ông sƣ̣ ỡ các căn cƣ́ cû để 

ém qu}n . C{n bộ e , d nghiên cƣ́u xong cho bộ đội vào chiếm lînh . 

Trung đoàn giao nhiệm vụ cho các d tại thƣ̣c địa. 

Thông tin liên lạc giƣ̂a f và e2 bảo đảm bằng ba phƣơng tiện: điện 

thoại, vô tuyến , chạy ch}n: với e 16 bằng chạy ch}n và thông tin vô 

tuyến điện. 

Giờ nỗ súng là 5 giờ ngày 21-3. Nếu tới giờ “G” mà e 16 chƣa 

chiếm lînh kịp, thì e2 nỗ súng trƣớc, e16 nhanh chóng tiếp c}̣n mới nỗ 

súng, ƣu tiên cho d 9 v| súng cối chiếm  lĩnh trƣớc để kịp nổ súng 

đúng giờ cùng e2. Nếu bị m}́t liên lạc với Sƣ đoàn , căn cƣ́ vào nhiệm 

vụ, c{c e chủ động khắc phục mọi khó khăn , t{c chiến theo kế hoạch, 

l}́y tiếng súng làm hiệu lệnh hiệp đồng và liên lạc với nhau. 

Thƣơng binh đƣa về K71B, do các e tƣ̣ lo liệu. Sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ, e2 về căn cƣ́ cũa đoàn h}̣u c}̀n 82, chờ trời tối về vị trí cû , 

e16 lùi về cứ suối D}y , cả 2e kh}̃n trƣơng bỗ sung đạn dƣợc să̂n sàng 

nh}̣n nhiệm vụ tiếp. 

Cụm cao xạ của sƣ đảm nhiệm bắn m{y bay chi viện cho bộ binh 

chiến đ}́u và lui qu}n. 

Sỡ chĩ huy sƣ đoàn ỡ phía đông nam, c{ch Đồng Rùm 3 km. 
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Phần III 

GIAI ĐOẠN CHIẾM LÎNH TRẬN ĐỊA 

Sau khi Sƣ đoàn giao nhiệm vụ các đơn vị  xong là 22 giờ 15. Tình 

hình c{c mặt của e 2 qua điện thoại , Sƣ đoàn nắm chắc . Riêng e 16 

hƣớng bắc , chƣa nắm đƣợc thêm tình hình gì ngoài báo cáo cũa e 

trƣỡng khi về họp nh}̣n nhiệm vụ lúc ch}̣p tối . Tại chốt Đồng Rùm , 

c{c tr}̣n địa pháo binh , súng cối địch bắn liên tục , không lúc nào 

ngớt, trên trời máy bay C-47, phản lƣ̣c, trƣ̣c thăng qu}̀n thảo, thả đèn 

dù chiếu s{ng cả khu vực rộng lớn. 

Trung đoàn bộ binh 2: Trong lúc e trƣỡng nh}̣n lệnh , ở vị t rí tập 

kết cán bộ đâ chờ să̂n nghe phỗ biến nhiệm vụ . Khi e trƣỡng về tới , 

Thƣờng vụ e ũy và Ban Chĩ huy e hội ý , sau đó phỗ biến cho các d về 

nhiệm vụ và hiệp đồng tác chiến , rồi e trƣỡng cùng cán bộ d đi trinh 

s{t thực địa. 23 giờ cán bộ cũa e do trinh sát hƣớng dẫn đi trinh sát 

thƣ̣c địa, tới 2 giờ ngày 21 nghiên cƣ́u thƣ̣c địa xong . Tại khu tập kết 

của e2: 0 giờ ngày 21-3 c{c d phổ biến nhiệm vụ xong , 2 giờ 30 to|n e 

v|o tới vị trí tạm dừ ng cách tr}̣n địa 1 km, 3 giờ bắt đ}̀u chiếm lînh 

tr}̣n địa . 4 giờ d 4 (đơn vị đi đ}̀u ) v| súng cối của e đã chiếm lĩnh 

xong, d6, d5 đang chiếm lînh. 

Ở Sở chỉ huy 4 giờ 50 phút qua b{o c{o , Sƣ đoàn nh}̣n th}́y , còn 

10 phút nữa đ ến giờ nổ súng m| e 2 vẫn đang chiếm lînh , e16 đang 

trinh sát thƣ̣c địa , đơn vị hành qu}n còn cách tr}̣n địa 2 km. Bộ Tƣ 

lệnh sƣ hội ý quyết định giờ nỗ súng kéo dài thêm 40 phút nữa tới 5 

giờ 40 phút, thông báo lại giờ nỗ sú ng cho 2e biết và nhắc các đơn vị 

kh}̃n trƣơng, trời sáng sê gặp khó khăn. 

Trung đoàn bộ binh 16: 2 giờ ngày 21-3 c{n bộ đi trinh s{t thực 

địa mới tới bàu Tri Giết, e trƣỡng cho trinh sát quay về cƣ́ dẫn bộ đội. 

5 giờ ngày 20 nghiên cƣ́u thƣ̣c địa xong , chờ bộ đội hành qu}n tới để 

tỗ chƣ́c vào chiếm lînh tr}̣n địa. 
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II- DIÊ̂N BIẾN CHIẾN Đ]́U QUA CÁC TÌNH HUỐNG 

1. Tình huống 1: (tƣ̀ 5 giờ 38 đến 6 giờ). 

5 giờ 38 phút qua b{o c{o của c{c e, Sƣ đoàn nh}̣n th}ý lƣ̣c lƣợng 

t{c chiến hƣớng chủ yếu l| e 2 đâ chiếm lînh xong ; ở e16, d9v| trận 

địa cối đang chiếm lînh ; d7, d8 còn c{ch trận địa 600 m. Tacó thể nổ 

súng đƣợc, hạ lệnh cho e2 nỗ súng đúng giờ quy định. 

Trung đoàn bộ binh 2: 5 giờ 40 ng|y 21-3 bắt đ}̀u nỗ súng tiến 

công. Cối và ĐK ta bắn c}́p t}̣p vào tr}̣n địa địch . d4+d6 tƣ̀ mé rƣ̀ng 

v}̣n động d}̀n ra trảng , c1/d4 đụng tiền tiêu địch , nỗ súng diệt địch . 

Ngay tƣ̀ đ}̀u d 4 đâ diệt đƣợc 1 số xe địch bố  trí vòng ngo|i , c2/d4 

nhanh chóng thọc s}u vào Chĩ huy sỡ địch. 

Cối cũa d 6 chuyển t}̀m bắn vào tung th}m , c13/d6 xung phong 

diệt đƣợc 4 xe, c11 diệt 1 xe. Địch bị đánh mạnh , b}́t ngờ , tuyến bộ 

binh cơ giới vòng ngoài bị chọc th ủng, bộ binh địch tƣ̀ tung th}m ra 

phản kích vào cánh trái c13/d6. 

- 5 giờ 50, d6 đề nghị cho đội dự bị d bƣớc v|o chiến đấu giữa c11 

v| c13, e đồng ý. 

- 5 giờ 55, Chỉ huy sở địch bị tê liệt. 

Sƣ đoàn nh}̣n đƣợc báo cáo cũa e 2: e2 đột phá xong tiền duyên 

đang phát triển tung th}m thu}̣n lợi. 

Trung đoàn bộ binh 16: Đang tiếp c}̣n chiếm lînh , nghe súng nỗ , 

to|n bộ đội hình lập tức vận động ra hƣớng súng nổ. 

Tình huống 2: (Tƣ̀ 6 giờ đến 6 giờ 30). 

6 giờ pháo  địch tƣ̀ c}̀u Lộc Ninh bắt đ}̀u bắn vào tr}̣n địa , 

ngăn chặn ta phát triển , m{y bay trinh s{t L .19 lƣợn th}́p chĩnh 

cho pháo bắn . 

Trung đoàn bộ binh 2: Lúc 6 giờ 14, d4 diệt 1 số địch phá hũy 

đƣợc một số nhà dù , diệt một số xe ỡ  tuyến ngoài , địch có 1c ra 

phản kích vào bên phải c 2; d trƣỡng d 4 lệnh cho c 3 bƣớc vào chiến 

đ}́u bên phải c 2, ngăn chặn địch phản kích và án ngƣ̂ phía bắc để d 
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diệt địch ỡ Chĩ huy sỡ và tr}̣n địa pháo địch , nhƣng c 3 không vào  

đúng cánh phải c 2 m| v|o giữa c 1 v| c2 nên không chặn đƣợc địch , 

để c2 bị hỏa lực địch lƣớt sƣờn ngăn chặn , bị thƣơng vong một số , 

đội hình c2 bị dừng lại. 

6 giờ 10, d6 đánh r}́t nhanh, diệt đƣợc nhiều ụ súng và thu đƣợc 

một số súng địch, c{c c đều bắt đầu liên lạc đƣợc với nhau. Địch có 1c 

ra phản kích vào cánh phải c 13 - d trƣỡng lệnh cho c 13 tỗ chƣ́c đánh 

ngăn chặn và đề nghị e cho đội dƣ̣ bị e bƣớc vào chiến đ}́u . Lúc n|y 

d6 đâ chiếm đƣợc t iền duyên địch, diệt một số hõa điểm , tiêu diệt và 

đ}̃y lùi e địch phản kích , đang phát triển về hƣớng tr}̣n địa pháo, c13 

đến gần trận địa ph{o địch. 

E trƣỡng lệnh cho d6 nhanh chóng đánh chiếm tr}̣n địa pháo tạo 

điều kiện cho đội dƣ̣ bị e bƣớc vào chiến đ}́u phát huy thắng lợi, lệnh 

cho 1c/d5 v|o chiến đấu bên phải c 11/d6, do c11 dẫn đƣờng và chĩ 

mục tiêu. 

Trung đoàn bộ binh 16: 6 giờ 5, cối bắt đ}̀u bắn. Nhƣng do cối d9 

đặt sai tr}̣n địa đâ chọn , nên bắn vào sát trƣớc mặt đội hình bộ binh 

ta, bộ binh không vào triển khai đƣợc. 

6 giờ 15 cối ngƣ̀ng bắn: d9 xung phong đánh vào tiền duyên địch, 

riêng 2b/c11/d9 đang v}̣n động bị pháo địch bắn chặn , tiến lên ch}̣m. 

C3+1b/c2/d7 đang nỗ súng đ{nh v|o tiền duyên, còn 2b/c2/d9 lúc đầu 

bị cối ta bắn chạy dạt sang gần d9 nên xung phong ch}̣m. 

Tình huống 3: (Tƣ̀ 6 giờ 30 đến 7 giờ). 

Ph{o địch từ cầu Lộc Ninh B|u Cỏ bắn v|o trận địa , chủ yếu l| 

phía bắc v| nam  trảng. M{y bay trinh s{t L .19 r| s{t chỉnh cho 

ph{o bắn . 

Trung đoàn bộ binh 2: Lúc 6 giờ 30, d4 cơ bản đâ chiếm đƣợc Chĩ 

huy sỡ địch diệt một số xe , thu một số vû khí . Chính diện của c 1+c2 

không còn địch, d4 đâ bắt liên lạc đƣợc với d6, nhƣng d6 bị ph{o địch 

bắn chặn không lên đƣợc. 



Phụ lục 

 

 

1469 

 

1469 

 

6 giờ 59, d6 đâ chiếm đƣợc toàn bộ các lô cốt và tr}̣n địa pháo 

khu vƣ̣c phía nam chu}̃n bị đánh địch phản kích ỡ cánh trái cũa d. 

Trung đoàn bộ binh 16: 6 giờ 35, d7+d9 chiếm xong tuyến 1 của 

địch đang phát triển vào tuyến 2. 

d9 b{o c{o ở tuyến 2 trƣớc c11, địch đang chạy. Trung đoàn lệnh 

cho d9 nhanh chóng xung phong đánh chiếm tuyến 2, thông báo cho 

d9 biết và chĩ thị d7 nhanh chóng đánh vào tuyến 2, cùng d9 diệt địch 

không cho chúng chạy thoát. 

Sau 5 phút d 9+d7 chiếm đƣợc tuyến 2, tiếp tục phát triển vào 

tuyến 3. Địch chạy vào tuyến 3 cụm lại cùng xe tăng ngăn chặn , d9 

không lên đƣợc, d7 trong quá trình phát triển đánh vào tung th}m bị 

lạc hƣớng. 

Lúc n|y có chừng 1c xe tăng địch tƣ̀ Hƣơng Hào Dịch ỡ phía t}y , 

ta không phát hiện đƣợc trƣớc , b}́t ngờ ra phản xung phong , đánh 

v|o sƣờn d 7. Cả 2d/e16 tỗ chƣ́c đánh phản xung phong kết hợp với 

đ{nh địch còn lại trong trận địa. 

Ở Sở chỉ huy sƣ đoàn : 6 giờ 55 phút qua b{o c{o của 2e, Sƣ đoàn 

nắm đƣợc nhƣ sau : e2 l|m chủ Sở chỉ huy , khu thông tin , tr}̣n địa 

ph{o địch , tên chĩ huy sƣ đoàn đâ lên trƣ̣c thăng chạy trốn , e16 có 

khó khăn, nỗ súng ch}̣m nhƣng chiếm đƣợc tuyến 1 v| tuyến 2, đang 

đánh chiếm tuyến 3, lƣ̣c lƣợng địch tƣ̀ ngoài chốt vào phản kích để 

cƣ́u nguy cho bọn còn lại . Sƣ trƣỡng lệnh cho e 2 ph{t triển lên phía 

bắc chi viện cho e16 diệt địch. 

Tình huống 4: (Tƣ̀ 7 giờ đến 8 giờ 30). 

Tƣ̀ 7 giờ trỡ đi , Sƣ đoàn không nắm đƣợc tình hình e 16, đồng 

thời địch dùng pháo tƣ̀ c}̀u Lộc Ninh , B|u Cỏ bắn mạnh v|o c{c 

khu vƣ̣c chúng bị m}́t để chặn ta phát triển , kết hợ p với máy 

bay ném bom bi xung quanh trảng , trƣ̣c thăng vû trang sà th}́p 

trên tr}̣n địa , có 1 đại đội xe tăng tƣ̀ Hƣơng Hào Dịch đâ vào 

tr}̣n địa , phối hợp với bọn địch còn lại , chia thành 2 mũi : 1 mũi  
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đánh xuống  phía nam, 1 mũi lên hƣớng bắc , tốc độ phát triển ch}̣m 

vì bị e16 chặn đánh kịch liệt. 

- 7 giờ, e2 b{o c{o : Khu vƣ̣c đảm nhiệm cũa e căn bản hết địch , 

đơn vị không còn đũ sƣ́c phát triển lên phía bắc, đề nghị cho củng cố, 

thu dọn chiến trƣờng v| lui qu}n. 

- 7 giờ 5, Sƣ đoàn đồng ý cho e 2 lui qu}n đồng thời cho liên lạc 

nắm e16 v| chỉ thị cho đội dự bị của f bƣớc v|o đ{nh địch phản kích , 

chi viện cho e16 dƣ́t điểm trong khu vƣ̣c đƣợc ph}n công. 

Trung đoàn bộ binh 2: 7 giờ 10, e trƣỡng e2 lệnh cho d4: cho 1 bộ 

ph}̣n án ngƣ̂ địch ỡ hƣớng bắc để e tỗ chƣ́c đƣa thƣơng binh , tƣ̃ sî ra 

v| thu dọn trận địa. 

- 7 giờ 24, cao xạ cũa e2 bắn rơi tại chô̂ 1 m{y bay L19. 

- 7 giờ 40, lệnh cho d5+d6, mô̂i d cho 1 bộ phận {n ngữ ngăn chặn 

địch phản kích tƣ̀ hƣớng bắc xuống , đại bộ ph}̣n còn lại giải quyết 

triệt để thƣơng binh, tƣ̃ sî và rời tr}̣n địa. 

- 7 giờ 56 to|n bộ đội hình của e 2 rời khõi tr}̣n địa kể cả cao xạ . 

Trung đoàn bộ binh 16: 7 giờ e trƣỡng cho các d cũng cố , tỗ chƣ́c lƣ̣c 

lƣợng đánh mânh liệt , ngăn chặn qu}n địch phản kích , để dƣ́t điểm 

địch trong khu vƣ̣c đảm nhiệm. 

- Lúc n|y lực lƣợng xe tăng, bộ binh ỡ Hƣơng Hào Dịch vào phản 

kích cứu nguy cho bọn còn lại trong chốt đang bắn mạnh vào tr}̣n địa 

của d7, hòng đ{nh bật d7 ra. 

- Đến 7 giờ 20, c{c d không có b{o c{o về e , e trƣỡng hõi d7 đồng 

chí Chính trị viên d b{o c{o : địch phía trƣớc d 7 đông, có xe tăng 

chúng đang dùng hỏa  lƣ̣c chặn ta, d7 không phát triển đƣợc, đề nghị 

cho dƣ̣ bị e vào chiến đ}́u , e trƣỡng đồng ý , nhƣng không vào đƣợc 

vì hỏa lực địch ngăn chặn. 

7 giờ 40 th}́y tình hình không phát triển đƣợc , e trƣỡng lệnh cho 

c{c d tổ chức lui qu}n. 

d9 b{o c{o d 9 có 2c đang chiến đ}́u s}u trong tung th}m , đang 

đánh nhau quyết liệt với địch, chƣa thể ra đƣợc. 
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Sau 20 phút chiến đấu hết sức dũng cảm 2c/d9 đánh lui nhiều đợt 

phản kích cũa địch tƣ̀ng bƣớc chiến đ}́u và tỗ chƣ́ c lui qu}n . 8 giờ 

2c/d9 đâ ra đƣợc hết. 

Đến 12 giờ, to|n e đã thu qu}n về tới căn cứ. 

III- KẾT QUÃ TR]̣N ĐÁNH  

Sau 3 giờ chiến đ}́u ta đa:̂ 

+ Tiêu diệt: 1d bộ binh/Lƣ̂ 3/f4. 

1d pháo (18 kh}̃u). 

3 chi đoàn cơ giới bị phá hũy: 72 chiêć xe M.113 + M.41. 

+ Tiêu hao nặng: 1d/Lƣ̂ 173 dù. 

+ Tỗng cộng giết chết 1.220 tên Mŷ. 

+ Bắn rơi: 10 m{y bay c{c loại gồm : 2/f105, 1/B57, 2/L19, 3/HU1A, 

2/CH47. 

+ Thu 5 kh}̃u AR15; 1 kh}̃u đại liên ; 2 kh}̃u súng ngắn ; 2 m{y 

PRC25. 

IV- Ý NGHĨA THẮNG LỢI CŨA TR]̣N ĐÁNH 

Tr}̣n Đồng Rùm đâ đánh phũ đ}̀u , bẻ gãy c{nh qu}n phía nam , 

đánh bại đợt 2 cuộc hành qu}n Junction City cũa địch , buộc cánh 

qu}n này co lại , đến ng|y 15 th{ng 4 năm 1967 phải rút khõi căn 

cƣ́. 

- Đ}y là  tr}̣n đánh t}̣p kích then chốt cũa chiến dịch phản công 

tiêu diệt đƣợc nhiều sinh lƣ̣c địch , ph{ hủy đƣợc nhiều phƣơng tiện 

chiến tranh cũa địch , diệt 1d Lƣ̂ 3/f4 Mỹ v|o miền Nam , thƣ̣c hiện 

đƣợc quyết t}m đánh lớn tiêu diệt ch iến đoàn địch cũa Bộ Chĩ huy 

Miền đề ra. 

Qua tr}̣n Đồng Rùm , Sƣ đoàn phát huy đƣợc vai trò chƣ́c năng 

của chủ lực trên chiến trƣờng v| trƣởng th|nh về tổ chức chỉ huy 

chiến đ}́u t}̣p kích trong điều kiện g}́p , tƣ̀ lúc nh}̣n lệ nh đến lúc nổ 
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súng 1 sƣ (thiếu 1e) v|o chiến đấu chỉ trong vòng 7 tiếng đồng hồ . 

(B}̀u Bàng 15 tiếng, Ba Vûng 8 tiếng). 

- Thắng lợi Đồng Rùm cũng cố vƣ̂ng chắc lòng tin đánh Mŷ và 

thắng Mŷ , cỗ vû phong trào diệt Mŷ trong cá c đơn vị và qu}n d}n 

vùng căn cứ , có tiếng vang lớn , hô̂ trợ cho phong trào 3 mũi gi{p 

công phá bình định cũa địch trên vùng ven thành phố và thúc đ}̃y 

mạnh phong tr|o tấn công địch ở c{c đô thị. 

 

Nguồn: Phòng Nghiên cứu Tổng  kết Qu}n khu 7: Chiến 

dịch ph ản công đánh bại cu ộc hành quân Junction 

City cũa quân Mŷ, th{ng 3-1980, tr.118-135. 
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PHỤ LỤC 36 

MẬU THÂN: TRẬN ĐÁNH VÀO TÒA ĐẠI SƢ́ MŶ 

(Ngày 30-1-1968) 

Đại tá Nguyê̂n Đƣ́c Hùng 

 

Đội hình chiến đ}́u g ồm 15 đồng chí ỡ Đội 11 do Ba Đen phụ 

tr{ch chung v| Út Nhỏ, Đội trƣỡng trinh sát bộ binh làm Đội trƣỡng1. 

Lúc 1 giờ 45 phút s{ng , to|n đội 2
 ngồi trên 3 xe du lịch tƣ̀ phía 

đƣờng Mạc Đînh Chi, quẹo qua đƣờng Thống Nhất (nay là đƣờngLê 

Du}̃n) đến trƣớc tòa Đại sứ Mỹ . Theo đúng kế hoạch tác chiến, hai 

đồng chí Văn và Chính c}̀m tiểu liên phóng xuống lia vào cỗng , 

diệt và kiềm chế số lính Mŷ đƣ́ng gác . Hai đồng chí Tèo và Đƣ̣c 

___________ 

1. Đội 11, qua tr}̣n đánh tòa Đại sƣ́ Mŷ , đƣợc tặng thƣỡng Hu}n chƣơng 

Qu}n công hạng Nhì . 

2. Trong cuốn sách Việt Nam cuộc chiến tranh một ngàn ngày , Misen- 

Maclia đâ viết : “... Chiến tranh Việ t Nam có nhiều b}́t ngờ , nhƣng không có 

b}́t ngờ nào làm ngƣời ta phãi sƣ̃ng sốt nhiều hơn tr}̣n t}́n công Tết , đặc biệt 

l| nó diễn ra ngay trong sứ qu{n Mỹ ở S|i Gòn . Nó đã l|m cho một số ngƣời 

phải ra đi . Đó là : Bộ trƣỡn g Mc Namara , tƣớng Westmoreland và chính 

Tỗng thống Johnson nƣ̂a . (Thƣ̣c ra McNamara đâ tƣ̀ chƣ́c trƣớc M}̣u Th}n 

1968 - BT). 

+ Nh| b{o Don Oberdorfer trong tập s{ch “Tết” đâ có nh}̣n xét : “Cuộc 

chiến sƣ́ quán Mŷ kéo dài 6 giờ rƣơ̂i của Việt cộng đối với nhiều ngƣời trong 

số họ xem ra là sƣ̣ th}́t bại đau đ}̀u nh}́t mà Mŷ đâ gặp ỡ Việt Nam ...”. 
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x{ch bộc ph{ v|o đ{nh sập  một mảng tƣờng rào bên tháp canh 

đƣờng Mạc Đînh Chi . Theo đó toàn đội chạy vào bên trong s}n chia 

l|m 4 mũi: mũi một đ{nh v| chiếm giữ cổng trƣớc , mũi hai chiếm 

cỗng sau đƣờng Mạc Đînh Chi , mũi ba đ{nh v|o dãy nh| công nh}n 

viên, mũi thứ tƣ l| mũi chính gồm đồng chí Ba Đen v| đồng chí Út 

Nhỏ chỉ huy số còn lại đ{nh thẳng v|o khu nh| chính của tòa Đại sứ . 

Anh em chiếm t}̀ng trệt một cách dê̂ dàng , bắt đƣợc một số tù binh 

Mỹ. Đồng chí Út Nhõ cù ng hai đồng chí án ngƣ̂ cỗng dƣới và giƣ̂ tù 

binh. Đồng chí Ba Đen và m}́y đồng chí khác tiếp tục đánh lên. Trong 

5 phút đầu ta đã chiếm đƣợc lầu trên , thu một số súng đạn và bắt 

đƣợc một số tù binh. 

Lúc bấy giờ tiểu đo|n qu }n cảnh Mŷ kéo đến tiếp viện bung đội 

hình ra , v}y quanh tƣờng rào và Đại sƣ́ quán , dùng hỏa lực bắn 

thẵng vào các rào sắt quanh nhà . Xen lẫn là các phóng viên đội mû 

sắt c}̀m máy hình , m{y quay phim chạy lăng xăng qua lại . C{c đồng 

chí ở mũi một , hai, ba đâ có hy sinh và bị thƣơng , phải chống đơ̂ cả 

phía trƣớc mặt v| phía sau của tòa Đại sứ . Tiếng trƣ̣c thăng đáp }̀m 

ầm trên nóc, đỗ qu}n xuống tiếp viện và bốc nh}n viên trong sƣ́ quán 

đi. Anh em đã bắn chiếc trực thăng đầu nên sau đó địch phải thực 

hiện đỗ qu}n vào lúc mờ sáng . Anh em bắn tĩa tƣ̀ng loạt ngắn , dè 

xẻn, tiết kiệm đạn để duy trì tr}̣n đánh càng l}u càng tốt. Tình thế lúc 

b}́y giờ là địch đâ bao v}y bố n phía, dƣới đánh lên, trên đánh xuống, 

trƣớc, sau thì dùng hõa lƣ̣c bắn vào. Sau đó, mũi phụ tr{ch phía cổng 

đƣờng Mạc Đînh Chi và khu nhà nh}n viên tiếng súng chĩ còn thƣa 

thớt rồi im hẵn. 

Một số tù binh tƣ̀ dƣới chạy lên  l}̀u, Ba Đen chîa súng lùa t}́t cả 

v|o một phòng, khóa tr{i lại. 

Lính Mỹ từ trên lầu nhảy xuống , Ba Đen lia một loạt AK , tốp đi 

đ}̀u ngâ gục , t}́t cả tháo lui . Lúc n|y trời đã s{ng rõ , anh nhìn đồng 

hồ, đâ hơn 7 giờ sáng . Đó l | giờ theo hiệp đồng chiến đấu , đại 

qu}n ta đâ phải có mặt . L{t sau , c{c anh bị lính Mỹ dùng hơi ngạt 

xịt xuống nên ai nấy đều sặc sụa , khó thở , nƣớc mắt nƣớc mũi chảy 
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r|n rụa. Lúc n|y đồng chí Vinh v| Mạng ở tổ Ba Đen đâ hy sinh . Ba 

Đen nƣ̃a mê nƣ̃a tĩnh l}̀n mò tƣ̀ng b}̣c c}̀u thang xuống t}̀ng trệt. Nơi 

đ}y chĩ còn đồng chí Út Nhõ , đồng chí Đƣ̣c , một chiến sî trẽ đâ hy 

sinh nằm bên cạnh . Đồng chí Út Nhõ chîa kh}̃u AK bắn tƣ̀ng phát 

mô̂i khi lín h Mŷ xu}́t hiện . Cả Ba Đen và Út Nhõ đều bị thƣơng và 

kiệt sƣ́c , cố gắng tỗ chƣ́c điểm phòng ngƣ̣ cuối cùng . Ba Đen dùng 

súng ngắn bắn v|o đ{m trên lầu tiến xuống , còn Út Nhỏ dùng tiểu 

liên kiềm chế phía ngoài s}n. 

Tƣ̀ trên l}̀u, địch quăng xuống tƣ̀ng chùm lƣ̣u đạn . Ngay tƣ̀ loạt 

đ}̀u, Út Nhỏ bị thƣơng nặng buông súng . Còn Ba Đen nhờ có thùng 

c{t phòng lửa ở ch}n cầu thang che chắn, nên bị m}́y mảnh nhõ. Anh 

tìm đƣợc một gói bộc ph{ v| có ý định  sẽ đổi mạng với giặc . Th}́y 

không còn tiếng súng bắn trả , m}́y tên lính Mŷ lò dò xuống c}̀u 

thang, đám ỡ ngoài s}n cûng chạy vào . Với sƣ́c mạnh cuối cùng , anh 

vụt dậy giựt nụ xòe , một ánh chớp lóe lên . Nhƣng Ba Đen không 

chết, chỉ bị ngất đi vì sức ép v| bị địch bắt . Sau 10 ng|y điều trị , anh 

bị địch đem đi thẩm vấn liên tục từ Nha cảnh s{t đô th|nh đến Trung 

t}m Việt - Mỹ rồi đến Tổng nha cảnh s{t, An ninh qu}n đội ỡ bên c}̀u 

Thị Nghè, Trung ƣơng tình báo số 3 Bạch Đằng... Đến tháng 7 năm 

1969, chúng ném anh v|o trại giam Biên Hòa sau đó đ|y ra Phú 

Quốc. Anh đƣợc trao trả năm 1974... 

* Don Oberdorfer 

... V|o lúc 2 giờ 45 phút s{ng, to{n qu}n đến sứ qu{n bằng chiếc 

xe tải Peugeot cơ̂ nhõ và một chiếc xe tắcxi . Một viên cảnh sát Việt 

Nam Cộng hoà đƣ́ng cách sƣ́ quán một dây nhà th}́y các xe này chạy 

dọc phố Mạc Đĩnh Chi m| không bật s{ng đèn. Anh ta chuồn vào chô̂ 

tối để tránh nhƣ̂ng điều rắc rối. 

Hai chiếc xe này ngoặt sang đại lộ Thống Nh}́t , một đại lộ lớn , 

chạy ngang sứ qu{n Mỹ . Khi xe vòng qua góc phố , nhƣ̂ng ngƣời 

trên xe xả súng máy vào hai tên cảnh sát đƣ́ng ngoài chiếc cỗng 

ng{ch mở ban đêm của sứ qu{n . Chiếc xe tải Peugeot đ}̣u lại cạnh 

bƣ́c tƣờng cao cũa sƣ́ quán . Nhƣ̂ng ngƣời trên xe , mang khăn 
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qu|ng cổ v| băng tay l|m tín hiệu , lao xuống và dùng rốckét và bộc 

ph{ để tấn công. 

Trong lúc đó hai ngƣời Mŷ chîa súng bắn vào chiếc xe tắc xi rồi 

rút lui, đóng cánh cỗng sắt lại . Đúng vào 2 giờ 47 phút họ đ{nh điện 

đài báo động là có kẽ địch t}́n công. 

Ngay sau đó một tiếng nỗ dƣ̂ dội làm rung chuyển cả sƣ́ quán . 

Một khối thuốc nỗ 15 pao (6,750 kg) đâ phá thủng một lỗ lớn của bức 

tƣờng bảo vệ cạnh góc phố nơi chiếc xe tải đô̂. 

Daniel, một trong hai ngƣời Mŷ , hét to trên l|n sóng vô tuyến : 

“Chúng đang tới, chúng đang tới, cƣ́u tôi với”. Thế rồi điện đài bô̂ng 

ngƣ̀ng bặt. Sau đó ngƣời ta tìm th}́y xác Daniel với một vết đạn cắm 

v|o đầu . Còn ngƣời Mỹ kia , Sebast, binh nh}́t , thì bị một viên đạn 

xuyên thũng ngƣ̣c. 

Một chiếc xe Jeep cũa lƣ̣c lƣợng cảnh sát qu}n sƣ̣ Mŷ đi tu}̀n 

c{ch đó nhiều dãy nh| nhận đƣợc t ín hiệu cấp cứu v| h|nh động 

ngay l}̣p tƣ́c . Hạ sĩ cảnh s{t Jonnie B . Thomas, 24 tuỗi và nh}n viên 

điện đài Owen E . Mebust, 20 tuỗi chạy dọc đại lộ để đến sƣ́ quán , 

nhƣng họ là ngƣời thƣ́ ba và thƣ́ tƣ bị giết trong 5 phút đầu củ a 

cuộc t}́n công này . 

Khi cuộc tỗng t}́n công xảy ra , ở miền Nam có 492.000 lính Mỹ 

của hải , lục, không qu}n hô̂ trợ cho 626.000 lính Việt Nam Cộng hòa 

v| 61 ng|n lính Nam H|n , Th{i v| c{c nƣớc kh{c . Nhiều tháng 

trƣớc, Bộ Chĩ huy  qu}n sƣ̣ Mŷ , Tỗng hành dinh cũa tƣớng 

Westmoreland đâ ra lệnh “cảnh giác cao độ” , đặc biệt đối với việc 

bảo vệ các sỡ chĩ huy , c{c căn cứ hậu cần , s}n bay , khu d}n cƣ và 

nhƣ̂ng chô̂ trú qu}n . Nhƣng lệnh này không làm ngƣời ta ho ảng hốt 

vì nó đã qu{ quen thuộc . 

Trƣớc đó 6 tu}̀n lê̂ , Bộ Chĩ huy qu}n sƣ̣ Mŷ đâ trao trách 

nhiệm toàn bộ bảo vệ Sài Gòn cho qu}n lƣ̣c cộng hòa . Còn qu}n 

Mỹ chỉ chịu tr{ch nhiệm bảo vệ chính bản th}n họ v| những căn 

cƣ́ cũa họ . Việc bảo đảm an ninh sƣ́ quán đƣợc bố trí theo ba 

tuyến phòng thũ . Ngo|i bức tƣờng ngo|i của sứ qu{n , l| tr{ch  
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nhiệm cũa nƣớc chũ nhà, trong trƣờng hợp này là cảnh sát Việt Nam 

Cộng hoà . V|o đêm nổ ra cuộc tấn công , vòng bảo vệ ngoài có bốn 

cảnh sát Việt Nam Cộng hòa . Viên thƣ́ nh}́t đƣ́ng gác cạnh cỗng sƣ́ 

qu{n, khi chiến sƣ̣ nỗ ra , anh ta n}́p kín sau lô cốt canh và ỡ đ}́y cho 

đến s{ng hôm sau . Ngƣời thƣ́ hai trƣ̣c trƣớc sƣ́ quán , nhƣng ngũ gà 

ngủ g}̣t. Khi tiếng súng làm anh ta bƣ̀ng tĩnh , anh ta bõ chạy về đồn 

c{ch đó một dãy nh| . Viên thƣ́ ba cûng gác trƣớc cỗng , v| khi bộc 

ph{ nổ anh ta biến mất trong bóng tối . Còn ngƣời thứ tƣ , ngƣời c}̀m 

đ}̀u cũa tốp gác này cû ng vội vâ lao về đồn . Tuyến phòng ngƣ̣ thƣ́ 

hai là bƣ́c tƣờng cao 2,4 mét bao bọc quanh khu sứ qu{n, r}́t dê̂ bị bộc 

ph{ chọc thủng. Tại đ}y chỉ có hai cảnh s{t qu}n sự Mỹ g{c nơi cổng 

v|o v| bị giết chết ngay từ đầu. 

Còn phạm vi phía trong tƣờng là cũa phái đoàn ngoại giao , đƣợc 

một ph}n đội lính thũy đánh bộ Mŷ bảo vệ . V|o th{ng giêng năm 

1968, ph}n đội này gồm 85 ngƣời là lƣ̣c lƣợng bảo vệ sƣ́ quán lớn 

nh}́t cũa Mŷ trên thế giới . Do một sî quan an  ninh cũa sƣ́ quán kiểm 

s{t, lƣ̣c lƣợng này canh phòng suốt ngày đêm tại các trụ sỡ ngoại giao 

v| c{c khu nh| ở chính thức khắp th|nh phố. 

Khu sƣ́ quán có hai khu - sƣ́ quán và khu lânh sƣ̣ Mŷ cách nhau 

bằng bƣ́c tƣờng và cá c cỗng sắt . Thông thƣờng có hai lính thũy 

đánh bộ Mŷ gác đêm trong khu sƣ́ quán . V| vì có lệnh cảnh gi{c , họ 

đƣợc hô̂ trợ thêm một lính thũy đánh bộ khác đƣ́ng gác trên nóc 

nh| sứ qu{n. 

Leo E. Crampsey, viên sî quan an ninh cũ a sƣ́ quán , không nh}̣n 

đƣợc tin tƣ́c gì mới lạ về tình hình Sài Gòn , v| cũng không hề nghĩ 

đến việc sứ qu{n bị tấn công . Tuy v}̣y, anh ta vẫn bõ ra h}̀u hết buỗi 

tối đi kiểm tra các cơ sỡ ngoại giao trong thành phố và kiểm tr a tình 

hình với c{c nh}n viên tình b{o . Khoảng 45 phút trƣớc cuộc tiến 

công, anh ta tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng với nh}n viên trƣ̣c ban 

của CIA tại trung t}m chỉ huy nằm ngay trong tòa sứ qu{n . 

Crampsey đƣợc thông báo rằng tình hình Sài Gòn yên tînh. Anh ta trỡ 

về phòng mình và đi ngũ. 
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Khi các lính đặc công Việt c ộng nỗ súng vào c ảnh sát qu}n sƣ̣ 

Mỹ canh tại cổng , thì Ronald W . Harper, viên trung sî lính thũy 

đánh bộ không có mặt tại tòa sƣ́ quá n. Khi th}́y sƣ́ quán bị t}́n công , 

anh ta chạy lao về qua bâi đ ể xe. V|o cổng hậu của tòa nh| , Harper 

th}́y ngƣời cùng gác với mình , binh nhì George B . Zahuranic đang 

c}̀m ống nói kêu cƣ́u . Anh chạy dọc hành lang ra cƣ̃a trƣớc và v ội 

v|ng kéo v|o m ột ngƣời gác đêm Việt Nam không có vû khí và h ồn 

vía đã lên m}y . Anh đóng s}̀m cánh cƣ̃a gô̂ tếch to và chốt lại . Đạn 

súng m{y bắn xối x ả qua các cƣ̃a sỗ bọc lƣới sắt , quét dọc h|nh lang . 

Ba mƣơi gi}y sau, một quả đạn rốckét chống tăng phá tung t}́m 

biển bằng đá granit mang quốc huy cũa Hoa Kỳ cạnh cƣ̃a chính , 

khoan s}u vào tƣờng và nỗ tung g}̀n tr}̀n nhà ngay trên đ}̀u chiếc 

b|n ngƣời thƣờng trực điện thoại. Zahuranic bị thƣơng nặng vì mảnh 

đạn cắm vào đ}̀u , vai, c{nh tay , ngƣ̣c và ch}n . Hai điện đài liên hệ 

với nhƣ̂ng vị trí lính thũy đánh bộ khác bị phá hũy , Harper đang tìm 

c{ch lấy thêm vũ khí phía cuối phòng bị gục xuống s|n nh|. 

Một phát rốckét kh{c xuyên qua c{nh cửa chính , bay ngay hành 

lang và nỗ trên bƣ́c tƣờng cạnh cƣ̃a vào phía sau. Ph{t thứ ba bắn v|o 

lƣới chắn đạn trên cƣ̃a kho vû khí . Harper l}́y hết sƣ́c đƣ́ng lên và 

tìm c{ch cấp cứu sơ bộ cho Zahuranic thì một lính đặc công Việt cộng 

ném một tr{i lựu đạn v|o h|nh lang qua lỗ thủng của chiếc lƣới sắt 

bọc cửa sổ. Tr{i lựu đạn khoét một lỗ trên s|n nh| v| l|m bụi khói v| 

c{c mảnh nhỏ bắn khắp chung quanh . Harper nghe tiếng nói của 

nhƣ̂ng ngƣời t}́n công tƣ̀ ngoài nhà , v| lúc n|y anh ta l| ngƣời duy 

nh}́t bảo vệ t}̀ng trệt cũa tòa sƣ́ quán. 

Trung sî Rudy A . Soto, lính thủy đ{nh bộ g{c trên m{i nh| sứ 

qu{n. Anh ta th}́y Việt cộng chui qua lô̂ thũng cũa bƣ́ c tƣờng bảo 

vệ khu sƣ́ quán , dùng khẩu súng ngắn l| vũ khí duy nhất để bắn 

kẻ địch . Ngay tƣ̀ trên 6 t}̀ng nhà và cách xa đích hơn 60 m, sau 

khi bắn tƣ̀ng loạt 6 ph{t đạn liền , anh ta b}́t lƣ̣c đƣ́ng nhìn hai Việt 

cộng mang súng p hóng lựu lao qua bãi cỏ v| nhằm v|o cửa trƣớc 

ngôi nhà sƣ́ quán mà bắn . Soto tìm cách liên lạc với Harper và 
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Zahuranic bằng máy bộ đàm , nhƣng không có lời đáp . Anh cho rằng 

họ đã chết , v| sắp đến lƣợt anh . Anh báo tin trên l|n sóng điện của 

m|ng lƣới an ninh rằng có lẽ Việt cộng đã v|o trong tòa nh| sứ qu{n. 

Lúc n|y , ngo|i ba tên lính thủy đ{nh bộ , trong tòa nhà sƣ́ quán 

còn có hai ngƣời Việt v| s{u ngƣời Mỹ nữa. 

Hai ngƣời Việt thì một là  ngƣời gác đêm đâ sợ dúm dó cả ngƣời 

m| Harper đã kéo v|o nh|. Ngƣời kia là một nh}n viên trƣ̣c đêm cũa 

phòng liên lạc không thuộc loại mật. Cả hai nằm ngũ trên sàn nhà cũa 

c{c căn phòng xép ở tầng một. 

Trong văn phòng CIA ỡ  l}̀u hai là viên trƣ̣c ban CIA , trang bị 

bằng kh}̃u Beretta và 2 nh}n viên điện đài mô̂i ngƣời có một kh}̃u 

súng lục giảm thanh. 

Còn trong căn phòng liên lạc mật đƣợc bọc sắt ở tầng 4 l| James 

A. Griphin, một nh}n viên m}̣t mâ . Ngo|i ra còn có Charles M . 

Fisher, một nh}n viên thông tin qu}n đội , mang một kh}̃u súng lục 

v| một khẩu súng ngắn. 

Ngƣời chịu trách nhiệm an ninh chính tối nay là E . Allen Wendt, 

một nh}n viên phụ trách nhƣ̂ng v}́n đề kinh tế đến Việt Nam tƣ̀ bốn 

th{ng trƣớc v| chuyên môn theo dõi tình hình sản xuất v| gi{ cả thóc 

gạo ở Việt Nam . Khi xảy ra sƣ̣ cố , anh ta loạng quoạng bò ra khõi 

giƣờng ngũ tại phòng trƣ̣c trên t}̀ng 4 v| gọi điện thoại cho tham t{n 

chính trị John Archibald Cahoun. Ngay lúc đó, một tiếng nỗ làm rung 

chuyển tòa nhà và Wendt liền chui xuống g}̀m giƣờng . Wendt nghe 

rõ tiếng súng xối xả ngay bên ngo|i tòa nh| . Anh ta mặc qu}̀n áo , vớ 

l}́y kh}̃u súng lục và một ít tƣ trang , v| trốn vào phòng ngũ giải mâ 

ngay bên cạnh . Phòng n|y an to|n hơn phòng trực ban v| có nhiều 

điện thoại và phƣơng tiện liên lạc với bên ngoài hơn. 

Một trong nhƣ̂ng tiếng nỗ đ}̀u tiên đâ làm rung chuyển ngôi 

biệt thƣ̣ cũa đại tá  Jacobson nằm ngay sau tòa sƣ́ quán . Ông ta 

bƣ̀ng tĩnh và th}́y giƣờng nằm và cả mặt mày phũ đ}̀y nhƣ̂ng 

mảnh kính tƣ̀ các cƣ̃a sỗ phòng ngũ bị vơ̂ bắn ra . Ông ta nghe th}́y 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1480 

 

tiếng súng cơ̂ nhõ đì đoàng bên ngoài khi mặc qu}̀n áo v | vội v|ng 

tìm vũ khí phòng th}n . Trong chiếc ngăn kéo trên cùng về phía trái 

của chiếc b|n chạm trổ kiểu T|u , ông vớ đƣợc quả lƣ̣u đạn M .26. Đó 

l| vũ khí duy nhất. 

Robert L. Josephson, trợ lý đặc biệt cũa đại sƣ́ Ellsworth Bunker, 

cùng ở chung một nh| với Jacobson . Sau 5 năm ỡ Việt Nam, đêm nay 

l| đêm cuối cùng của ông ta . Ông đâ là khách danh dƣ̣ cũa Jacobson 

trong buỗi tiệc cuối năm cách đó 30 giờ, v| có kế hoạch trở về Mỹ v|o 

s{ng hôm sau . Trƣớc đ}y , ông ta thoát chết hai l}̀n một cách kỳ lạ , 

một l}̀n khi đến xem chiếu bóng năm 1964 v| lần kh{c tại 1 tiệm ăn 

năm 1965. Hôm }́y ông ta đinh ninh rằng đ}y là l}̀n nguy hiểm cuối 

cùng đối với ông . Ông ta lao vào phòng Jacobson v | thấy ông n|y 

c}̀m trong tay quả lƣ̣u đạn . Hoảng qu{ , ông ta với vội l}́y chiếc giá 

{o, v| đó l| c{i gần nhất ông có thể vớ đƣợc trong cơn nguy hiểm. 

Đại úy Robert J . O’Brien, l| sĩ quan cấp chỉ huy của ph}n đội lính 

thủy đ{nh b ộ phụ trách cơ quan ngoại giao . Lúc n|y ông ta để 

nguyên qu}n phục nằm ngũ trên chiếc ghế xôpha nơi trú qu}n cũa 

ph}n đội, c{ch đó 5 dãy nh|. Ông ta điều động nhƣ̂ng ngƣời còn lại 

th|nh cơ đội v| tìm đến sứ qu{n , c{c cảnh s{t vi ên Việt Nam hét 

tƣớng lên: “V.C...V.C!” O’Brien và binh sî cũa ông xuống xe và triển 

khai đến cỗng nách cũa sƣ́ quán . Họ thấy c{nh cổng bị đóng chặt v| 

bên trong lại có địch. 

V}̣y bọn cảnh sát qu}n sƣ̣ đ}u rồi ? O’Brien thốt lên , hy vọng họ 

còn sống . Nghe tiếng ngƣời , năm hay sáu lính Việt cộng trên bâi cõ 

sƣ́ quán chạy nhốn nháo, nhìn tr}n tr}n v|o tốp ngƣời Mỹ trong gi}y 

l{t rồi nổ súng . Raymond E. Reed, một trung sî da đen vạm vơ̂ chîa 

mũi súng tiểu l iên vào khe cỗng sắt sƣ́ quán và bắn trả . Sau đó tốp 

lính thủy đ{nh bộ rút lui qua vị trí dọc phố n{ch. 

Viên sî quan trƣ̣c nh}̣t Crampsey và viên phó , Robert J . Furey 

tƣ̀ nhà lao đến sƣ́ quán qua phố Pasteur . Nơi cỗng phụ , anh ta tìm 

c{ch ph{ khóa nhƣng vô hiệu . Họ bị khóa không v|o đƣợc còn kẻ 
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địch thì lại ỡ bên trong . Lúc n|y gi{ có lựu đạn thì tốt biết mấy , 

nhƣng họ lại không có . Furey sai một cảnh sát qu}n sƣ̣ đánh xe đến 

Sỡ chĩ huy cũa anh ta  ở Chợ Lớn, nhƣng anh này trỡ lại báo cáo rằng 

t}́t cả lƣ̣u đạn đâ phát hết và không đào đ}u ra đƣợc một quả nào. 

Đại sƣ́ Ellworth Bunker , trong nhà riêng cách sƣ́ quán m}́y dây 

nh|, đƣợc một cảnh vệ đánh thƣ́c d}̣y và vội vâ ch uồn theo lối thoát 

bí mật đã chuẩn bị sẵn phòng ngay tại nh| của Trƣởng ban an ninh 

Leo Crampsey ỡ phố Pasteur. Lúc n|y ngƣời hầu phòng Việt Nam đã 

đƣợc nghĩ phép để ăn tết và Crampsey thì không ngờ lại có ngƣời 

đến đ}y. Ông đại sƣ́ thanh liêm kia thì th}́y Sỡ Chĩ huy mới cũa mình 

vung vâi đ}̀y nhƣ̂ng chiếc áo sơmi và đồ lót b}̃n thĩu. 

Robert Komer, phụ tr{ch kế hoạch bình định của Mỹ , ngƣời đâ 

tƣ̀ng tuyên bố về nhƣ̂ng thắng lợi lớn về an ninh tr ong năm 1967 

nghe tiếng súng trong đêm }́y nhƣng cƣ́ ngơ̂ đó là pháo tết . Một lát 

sau, Thiếu tƣớng George Forsythe và Đại tá Robert Montague sống 

chung một biệt thƣ̣ vội đánh thƣ́c ông d}̣y . Với súng c}̀m tay , c{c sĩ 

quan này báo cho K omer hay là sƣ́ quán bị t}́n công và r}́t có khả 

năng là tiếp đó thì đến lƣợt họ . Komer hõi liệu ông có thể làm đƣợc 

gì. Họ trả lời chẳng l|m đƣợc gì hết, thế là ông quay vào ngũ tiếp. 

 

Nguồn: - Nguyê̂n Đƣ́c Hùng : Biệt đ ộng Sài Gòn , 

Nxb. Trẻ, Th|nh phố H ồ Chí Minh , 1998, 

tr. 178-181. 

 - Don Oberdorfer: Tet, Doubleday and  

Company, Inc, Garden City, New York,  

1971, tr. 7-15. 

 (Bản dịch cũa Nxb Tỗng hợp An Giang , 

1988, tr. 11-18). 
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PHỤ LỤC 37 

TUYÊN NGÔN CƢ́U NƢỚC 

CỦA LIÊN MINH CÁC LỰC LƢỢNG 

DÂN TỘC, DÂN CHŨ VÀ HÒA BÌNH VIỆT NAM 

Hơ̂i quốc d}n đồng bào, 

Suốt g}̀n một ph}̀n tƣ thế kỹ qua , trong lúc nhiều nƣớc trên thế 

giới sống trong cảnh thanh bình , tƣ̣ do kiến thiết xƣ́ sỡ thì nh}n d}n 

miền Nam Việt Nam chúng ta liên tiếp chịu thảm họa ngoại x}m , 

chẵng biết đƣợc một ngày yên lành . Tƣ̀ bờ bên kia Thái Bình Dƣơng , 

hơn nƣ̃a triệu qu}n Hoa Kỳ đâ ồ ạt đỗ sang miền Nam Việt Nam , với 

c{c lực lƣợng đồng minh của họ v| dự a trên hơn nƣ̃a triệu qu}n cũa 

chính phủ tay sai ở S|i Gòn , đang tiến hành một cuộc chiến tranh 

x}m lƣợc tàn bạo chƣa tƣ̀ng có trong lịch sƣ̃ nƣớc nha.̀ 

Chiến tranh kéo dài đâ ảnh hƣỡng nghiêm trọng đến toàn bộ đời 

sống v}̣t ch}́t  v| tinh thần của đồng b|o ta , g}y nên biết bao cảnh 

điêu linh thống khỗ tƣ̀ nông thôn đến thành thị. 

Bom đạn, ch}́t độc hóa học đâ tàn phá làng mạc , nh| cửa, ruộng 

vƣờn, th|nh phố l|m cho biết bao gia đình tan n{t , g}y ra biết bao 

chết chóc đau thƣơng. Nền kinh tế bế tắc, suy sụp: nông nghiệp giảm 

sút trầm trọng , công nghiệp đình trệ , tiền tệ liên tiếp m}́t giá , đời 

sống mắc mõ cao độ , nạn thất nghiệp tr|n lan... Đồng bào miền Nam 

Việt Nam chúng ta l}m vào cảnh khốn cùng, cơ cƣ̣c. 
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Thêm vào đó là các tệ nạn xâ hội, một nền văn hóa suy đồi khũng 

khiếp: mãi d}m , cao bồi , trộm cƣớp , hãm hiếp ... đang hằng ngày 

hằng giờ hũy hoại đời sống hiện tại và tƣơng lai cũa d}n tộc . Nhƣn̂g 

cảnh đau lòng trên khiến cho b}́t cƣ́ ai còn chút lƣơng tri và tinh th}̀n 

d}n tộc đều phải xót xa lo lắng. 

Sƣ̣ có mặt cũa các qu}n đội ngoại bang , trắng trợn chà đạp lên 

chủ quyền quốc gia , xúc phạm nặng nề đến tinh thần tự tr ọng của 

d}n tộc ta , một d}n tộc có truyền thống anh hùng , đâ tƣ̀ng thề “thà 

hy sinh t}́t cả chƣ́ nh}́t định không chịu m}́t nƣớc , nh}́t định không 

chịu l|m nô lệ” v| đã từng l|m nên bao chiến công hiển h{ch trong 

lịch sử chống ngoại x}m. 

Trong khi đó thì , dƣới sƣ̣ thống trị cũa các chính quyền tay sai 

S|i Gòn v| Hoa Kỳ nặn ra , đời sống chính trị cũa các tƣ̀ng lớp đồng 

b|o ở đô thị hết sức ngột ngạt . Mọi quyền tự do, d}n chũ đều bị tƣớc 

đoạt, mọi xu hƣớng đối l}̣p đều bị đàn áp , mọi tiếng nói của ngƣời 

yêu nƣớc đều bị bóp nghẹt. 

Hơ̂i quốc d}n đồng bào, 

Cuộc chiến tranh do Chính phũ Hoa Kỳ g}y ra ỡ nƣớc ta ngày 

c|ng trở nên {c liệt. Nhƣ̂ng ngƣời Việt Nam tha thiết với độc l}̣p, d}n 

chủ v| hòa bình không có c{ch n|o kh{c hơn l| phải đo|n kết đứng 

lên chống lại x}m lăng. 

Trƣớc sƣ̣ tồn vong cũa đ}́t nƣớc , c{c chính phủ bù nhìn từ Ngô 

Đình Diệm đến Nguyê̂n Văn Thiệu - Nguyê̂n Cao Kỳ nối tiếp nhau 

l|m tay sai cho giặc ngoại x}m , b{n rẻ Tổ quốc , đ}̃y nh}n d}n ta l}m 

v|o cảnh lầm than nô lệ. 

Ý thức đƣợc nguy cơ của tình hình hiện nay v| tr{ch nhiệm của 

mình trƣớc lịch sử , trƣớc nhƣ̂ng thế hệ ngày nay và mai sau , chúng 

tôi, nhƣ̂ng ngƣời thiết tha yêu nƣớc mong muốn cho Tỗ quốc độc l}̣p 

v| hòa bình, t}̣p hợp trong Liên minh các lƣ̣c lƣợng d}n tộc , d}n chũ 

v| hòa bình Việt Nam không ngại t|i sơ trí thiển , mạnh dạn đứng ra 

g{nh v{c tr{ch nhiệm trƣớc quốc d}n đồng bào. 
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Miền Nam Việt Nam phải đƣợc độc lập. 

Nhân dân miền Nam Việt Nam phải đƣợc hƣỡng quyền tƣ̣ do dân chũ. 

Miền Nam Việt Nam phải đƣợc hòa bình. 

Đó là tâm nguyện sắt đá cũa chúng tôi. 

Trung thành với mục đí ch đó , chúng tôi long trọng tuyên c{o 

với quốc d}n đồng bào và các quốc gia trên thế giới l}̣p trƣờng cũa 

chúng tôi l| : Đoàn kết mọi lƣ̣c lƣợng và cá nhân yêu nƣớc , kiên quyết 

chống ngoại xâm , đánh đỗ toàn bộ chế độ bù nhìn Nguyê̂n Văn Thiệu - 

Nguyê̂n Cao Kỳ , thành lập chính phủ liên hiệp dân tộc , giành độc lập dân 

chủ và hòa bình . 

Sau khi giành lại chũ quyền d}n tộc, Liên minh các lƣ̣c lƣợng d}n 

tộc, d}n chũ và hòa bình Việt Nam sê luôn luôn đoàn kế t với các lƣ̣c 

lƣợng và cá nh}n yêu nƣớc , h|n gắn những vết thƣơng chiến tranh , 

kiến thiết đ}́t nƣớc , x}y dƣ̣ng một quốc gia có độc l}̣p , chủ quyền , 

d}n chũ, hòa bình, trung l}̣p và thịnh vƣợng. 

Chƣơng trình hoạt động cũa Liên m inh các lƣ̣c lƣợng d}n tộc , 

d}n chũ và hòa bình Việt Nam gồm nhƣ̂ng điểm chính sau đ}y: 

1. Chấm dứt chiến tranh , vãn hồi hòa bình , giành lại độc lập và 

chủ quyền dân tộc. 

a) Nh}n d}n miền Nam Việt Nam tha thiết mong muốn hòa bình, 

nhƣng là hòa bình trong danh dƣ̣ và tƣ̣ do . Liên minh các lƣ̣c lƣợng 

d}n tộc, d}n chũ và hòa bình Việt Nam chũ trƣơng giành lại độc l}̣p , 

chủ quyền của Nam Việt Nam , đòi Chính phũ Hoa Kỳ ch}́m dƣ́t 

chiến tranh, rút qu}n đội Hoa Kỳ  v| qu}n đội đồng minh của họ ra 

khỏi miền Nam Việt Nam , ph{ bỏ c{c căn cứ qu}n sự Hoa Kỳ , tôn 

trọng độc lập , chủ quyền của Việt Nam , nhƣ Hiệp định Genève năm 

1954 về Việt Nam đâ quy định . Nền độc l}̣p d}n tộc , chủ quyền quốc 

gia và toàn vẹn lânh thỗ cũa Nam Việt Nam c}̀n đƣợc t}́t cả chính 

phủ trên thế giới thừa nhận v| tôn trọng . Liên minh các lƣ̣c lƣợng 

d}n tộc, d}n chũ và hòa bình să̂n sàng bàn bạc với Chính phũ Hoa Kỳ 

c{c vấn đề trên đ}y. 
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b) Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam , một lƣ̣c 

lƣợng yêu nƣớc đâ có nhƣ̂ng cống hiến to lớn trong sƣ̣ nghiệp động 

viên, tỗ chƣ́c và lânh đạo cuộc chiến đ}́u chống ngoại x}m trong 

nhƣ̂ng năm qua , không thể vắng mặt trong việc  giải quyết mọi v}́n 

đề ở miền Nam Việt Nam; Chúng tôi chủ trƣơng tiếp xúc b|n bạc với 

Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam để cùng nhau giành 

lại độc lập d}n tộc, l}̣p lại hòa bình và kiến thiết đ}́t nƣớc đem lại đời 

sống tƣ̣ do và hạnh phúc cho toàn d}n. 

2. Kiến tạo Nam Việt Nam thành một quốc gia độc lập, tự do, hòa 

bình, trung lập và thịnh vượng. 

a) Chế độ chính trị ỡ miền Nam Việt Nam là một chế độ Cộng 

hòa, nh}n d}n có quyền tƣ̣ do d }n chũ th}̣t sƣ̣ . C{c quyền tự do d}n 

chủ nhƣ: tƣ̣ do ngôn lu}̣n , tƣ̣ do báo chí , tƣ̣ do tín ngƣơ̂ng , tƣ̣ do đi 

lại, tƣ̣ do hội họp, tƣ̣ do tỗ chƣ́c, tƣ̣ do xu}́t dƣơng v .v. đều đƣợc bảo 

đảm, không có b}́t cƣ́ sƣ̣ ph}n biệt đối xƣ̃ nào . Mọi cơ quan quyền 

lƣ̣c quốc gia đều do nh}n d}n b}̀u ra theo thể thƣ́c b}̀u cƣ̃ tƣ̣ do, ngay 

thẵng, trong sạch. Mọi từng lớp nh}n d}n, nam cûng nhƣ nƣ,̂ c{c d}n 

tộc, c{c tôn gi{o đều có đại diện trong c{c cơ quan quyền lực đó . T}́t 

cả các công d}n Việt Nam đều đƣợc bình đẵng về mọi phƣơng diện . 

Quyền lợi cũa kiều bào ỡ nƣớc ngoài đƣợc chăm sóc. Quyền lợi chính 

đáng cũa ngoại kiều ỡ Nam Việt Nam đƣợc tôn trọng. 

Nền kinh tế cũa Nam Việt Nam phải là một nề n kinh tế độc l}̣p , 

tƣ̣ chũ và thịnh vƣợng . Muốn thế c}̀n phải phát triển nông nghiệp , 

khuyến khích phát triển kinh doanh , công thƣơng nghiệp và giao 

thông v}̣n tải để đem lại sƣ̣ thịnh vƣợng cho đ}́t nƣớc, phải chăm sóc 

quyền lợi các  giới c}̀n lao và cũa mọi t}̀ng lớp nh}n d}n . Nam Việt 

Nam sê thƣ̣c hiện một chƣơng trình cải cách điền địa công bằng , hợp 

lý, để tạo cơ sỡ phát triển nông nghiệp làm cho đời sống và mâi lƣ̣c 

của nông gia đƣợc tăng tiến , góp phần phát triển toàn bộ nền kinh tế 

quốc d}n. 
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Trƣớc mắt , khi hòa bình trỡ lại , để h|n gắn những vết thƣơng 

chiến tranh, x}y dƣ̣ng và phát tri ển kinh tế , Nam Việt Nam kêu gọi 

sƣ̣ trợ giúp về vốn , kỹ thuật v| chuyên gia của tất c ả c{c nƣớc không 

có điều kiện chính trị r|ng buộc. 

Việt Nam là một nƣớc có m}́y ngàn năm văn hiến , Nam Việt 

Nam sê làm mọi cách để xóa bõ nhƣ̂ng ảnh hƣỡng cũa văn hóa đồi 

trụy, sa đọa và hết sƣ́c phát huy nhƣ̂ng truyền thống tốt đẹp cũa nền 

văn hóa d}n tộc l}u đời. 

Hết sƣ́c chăm lo phúc lợi xâ hội, chế độ học t}̣p và thi cƣ,̃ chăm lo 

đời sống cũa đồng bào thuộc d}n tộc thiểu số ỡ Nam Việt Nam , săn 

sóc đời sống v| sức khỏe của ngƣời gi| , trẻ em, phụ nữ, thƣơng binh, 

bệnh binh, ngƣời tàn t}̣t. 

b) Nam Việt Nam sê là một quốc gia độc l}̣p có đ}̀y đũ chũ 

quyền, theo một đƣờng lối ngoại giao không liên kết , giao hảo với t}́t 

cả các quốc gia không ph}n biệt chế độ chính trị, miê̂n l| c{c quốc gia 

ấy thực sự tôn trọng độc lập, chủ quyền v| to|n vẹn lãnh thổ của Việt 

Nam. Nam Việt Nam đặc biệt coi trọng tình th}n hƣ̂u với các nƣớc 

l{ng giềng Cam-bốt và Ai-lao*. 

2. Đối với vấn đề thống nhất nước nhà 

Thống nh}́t nƣớc nhà là nguyện vọng tha thiết và là nghîa vụ 

thiêng liêng cũa toàn d}n ta . Hiện nay , trên thƣ̣c tế , nƣớc ta có hai 

chế độ chính trị khác nhau ỡ hai miền Nam Bắc . Sƣ̣ thống nh}́t 

nƣớc nhà không thể giải quyết một  sớm một chiều đƣợc , do đó , 

hai miền Nam Bắc c}̀n có sƣ̣ bàn bạc thƣơng lƣợng với nhau trên 

cơ sỡ bình đẵng và tôn trọng đặc điểm cũa mô̂i miền để tiến tới 

hòa bình thống nhất nƣớc nh| . Trong khi chƣa đạt đƣợc sƣ̣ thống 

nh}́t, c}̀n phải có sƣ̣ quan hệ giƣ̂a hai miền về mặt kinh tế , văn 

hóa, thƣ tín , đi lại , v.v.. Nhƣ̂ng đồng bào Nam Việt Nam t}̣p kết ra 

miền Bắc đƣợc tƣ̣ do trỡ về Nam Việt Nam theo sỡ nguyện và 

___________ 

* Campuchia và Lào (B.T.). 
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ngƣợc lại, nhƣ̂ng đồng bào miền Bắc di cƣ v|o Nam cũng đƣợc tự do 

hồi hƣơng. 

Hơ̂i quốc d}n đồng bào, 

Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng , đòi hõi sƣ̣ đồng t}m hiệp 

lƣ̣c cũa mọi ngƣời trong xâ hội. 

Liên minh các lƣ̣c lƣợng d}n tộc , d}n chũ và hòa bình Việt Nam 

tin tƣỡng rằng thiện chí v| chủ trƣơng cứu nƣớc của mình đƣợc quốc 

d}n tán đồng và tích cƣ̣c ũng hộ. 

Liên minh các lƣ̣c lƣợng d}n tộc , d}n chũ và hòa bình Việt Nam 

thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào trong nƣớc và ngoài nƣớc hây siết 

chặt hàng ngû, ph{t huy lực lƣợng hùng mạnh, cùng đứng lên nỗ lực 

chiến thắng ngoại x}m , gi|nh lại độc lập , chủ quyền d}n tộc , tƣ̣ do 

d}n chũ và hòa bình ch}n chính. 

Liên minh các lƣ̣c lƣợng d}n tộc , d}n chũ và hòa bình Việt Nam 

ch}n thành cảm tạ các vị đƣ́ng đ}̀u các nƣớc , c{c nh}n sĩ trí thức , c{c 

nh| hoạt động chính trị tôn gi{o v| nh}n d}n yêu chuộng hòa bình 

trên thế giới, kể cả ỡ Hoa Kỳ , đâ hằng quan t}m và ũng hộ cuộc đ}́u 

tranh chính nghîa của nh}n d}n Việt Nam , v| thiết tha mong ƣớc 

rằng sƣ̣ ũng hộ sê ngày càng tích cƣ̣c và mạnh mê hơn nƣ̂a. 

Quyết t}m thƣ̣c hiện một miền Nam Việt Nam độc l}̣p , d}n chũ, 

hòa bình, trung l}̣p và thịnh vƣợng , to|n thể đồng b|o hãy đo| n kết 

dũng cảm vùng lên. 

Thắng lợi huy hoàng nh}́t định sê đến với chúng ta. 

Tháng Tƣ năm 1968 
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PHỤ LỤC 38 

CHIẾN DỊCH QUÃNG TRỊ - THƢ̀A THIÊN 

(1972)*
 

Mỡ màn chiến dịch, năm cụm pháo binh gồm hàng trăm kh}̃u bố 

trí trận địa tƣ̀ Trung Hải, Lăng Cô (đông bắc) tới Sa Pa, Ba Hi (hƣớng 

nam), với ph}̀n tƣ̃ xạ kích đâ đƣợc tính toán kŷ , tới t}́p nâ đạn vào 

c{c mục tiêu Dốc Miếu , Dốc Sõi , Cồn Tiên , miếu Bái Sơn , Đồi Tròn , 

Đầu Mầu, T}n L}m, Động Toàn, Đông H|, Cam Lộ, [i Tử... Hỏa lực 

chế áp cũa pháo binh tạo điều kiện cho bộ binh và xe tăng ta nhanh 

chóng xông lên, {p s{t mục tiêu. 

Cánh Bắc do Trung đoàn 27 v| Trung đo|n 48 bộ binh (Sƣ 

đoàn 320B) đảm nhiệm , khi giờ G mới điểm , ph{o binh chiến dịch 

đồng loạt dội đạn xuống căn cƣ́ địch , đồng thời , hai trung đoàn 

d}ng cao đội hình , {p s{t mục tiêu . Ở hƣớng tiến công của Trung 

đoàn 27, ph{o vừa chuyển l|n , Tiểu đoàn 2 đâ ào lên đánh chiếm 

điểm cao 544. Sau 20 phút chiến đấu dũng cảm , Tiểu đoàn 2 đâ cắm 

đƣợc cờ Mặt tr}̣n giải phóng lên căn cƣ́ địch . Tiếp đó , Tiểu đoàn 2 

tr|n xuống bao v}y công kích địch ở Đồi Tròn . Trong lúc hõa lƣ̣c 

súng cối , ĐKZ, K12,7 mm bắn phá mânh liệt tiêu diệ t các hõa 

điểm lộ cũa địch , một bộ ph}̣n lƣ̣c lƣợng cũa Trung đoàn  đƣợc 

___________ 

* Tƣ̣a do Ban Biên soạn đặt . 
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lệnh sƣ̃ dụng hai bộ vû khí FR 1
 đánh phá nhiều lớp rào kêm gai mỡ 

cƣ̃a vào căn cƣ́ địch . Khi khu vƣ̣c đ}̀u c}̀u bị ta đánh chiếm , địch 

núng thế , có biểu hiệ n tháo chạy . Chớp thời cơ , bộ đội ta đánh tràn 

lên. Đến 10 giờ 30 phút ng|y 31-3, Trung đoàn 27 đâ giải phóng Đồi 

Tròn. Tối hôm đó , một hâng tin phƣơng T}y tại Huế đâ phát đi tin 

tƣ́c việc tƣớng Giai đâ để lọt vào tay qu}n Giải p hóng hai căn cứ tiền 

tiêu cƣ̣c kỳ quan trọng ỡ bắc đƣờng số 9 một cách nhanh chóng. 

Trên hƣớng Trung đoàn 48, sau khi tiêu diệt địch ỡ khu vƣ̣c Qu}́t 

X{, c}̀u Đuồi , bộ đội ta nhanh chóng chuyển sang bao v}y chi khu 

Cam Lộ , ngăn chặn địc h rút chạy và tăng viện cho đƣờng 9. Trƣa 

ng|y 31-3, để cƣ́u nguy cho đồng bọn đang bị bao v}y, địch cho 2 tiểu 

đoàn thuộc Trung đoàn 56 có xe thiết gi{p yểm trợ lên giải tỏa v| 

tăng cƣờng giƣ̂ Sỡ Chĩ huy Trung đoàn ỡ điểm cao 241. Tiểu đoàn 15 

v| c{c đơn vị có hỏa lực tăng cƣờng của ta đã chặn đ{nh quyết liệt 

qu}n địch ỡ c}̀u Thiện Xu}n, buộc chúng phải dƣ̀ng lại chống đơ̂ chờ 

qu}n tăng viện phía sau. 

Cùng thời gian n|y , ở khu vực Cồn Tiên , Đoàn bộ binh 31 của ta 

nhanh chóng bao v}y , chia cắt, tiêu diệt địch cơ động ỡ vòng ngoài ; 

sau đó , cùng lực lƣợng vũ trang địa phƣơng v}y hãm căn cứ . Lo sợ 

nhƣ̂ng đòn tiến công s}́m sét cũa ta, ngay chiều ngày 31-3, địch ỡ Cồn 

Tiên bõ căn cƣ́ th{o chạy về miếu B{i Sơn , mỡ đ}̀u cuộc rút chạy trên 

tuyến phòng thũ vòng ngoài cũa địch. 

Ở cánh Tây - c{nh trọng yếu của chiến dịch do Sƣ đo|n bộ binh 

304 đảm nhiệm , s{ng 30-3, một bộ ph}̣n trinh sát cũa Trung 

đoàn  66 phục kí ch diệt gọn một trung đội địch khi chúng nống ra 

lùng sục nhằm ph{t hiện b|n đạp tiến công của ta . 11 giờ 45 phút, 

ph{o binh ta tới tấp v| mãnh liệt dội đạn xuống h|ng loạt căn cứ 

___________ 

1. Vũ khí dùng để ph{ vật cản nhƣ h|ng r|o d}y thép gai , bãi mìn 

chống bộ binh , mìn chống xe cơ giới , tạo cửa mở thích hợp cho bộ binh tiến 

công vào cƣ́ điễm địch. 
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địch rải dọc hai bên đƣờng 9, dọc h|ng r|o điện tƣ̃ Mc Namara . 

Tại khu vực điểm cao 252, chớp thời cơ địch hoảng loạn do bị hõa 

lƣ̣c pháo binh ta chế áp , Bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn 304 lệnh cho Trung 

đoàn 66 sƣ̃ dụng Tiểu đoàn 2 d}ng cao đội hình công kích điểm 

cao này . Sau một ngày c hiến đ}́u quyết liệt không quản hy sinh , 

Tiểu đoàn 2 v| bộ phận tăng cƣờng đã l|m chủ điểm cao 252, diệt 

v| bắt 150 tên địch . 

Đƣợc chiến thắng cổ vũ , trƣa ngày 31-3, Trung đoàn trƣỡng 

Trung đoàn 66 Lê San lệnh cho Tiểu đoàn 2 v| lực lƣợng phối thuộc 

tiếp tục tiến công cƣ́ điểm Đ}̀u M}̀u - một vị trí quan trọng án ngƣ̂ 

trục đƣờng 9 v| khu vực t}y bắc căn cứ T}n L}m trong hệ thống 

phòng thủ của địch. Với sƣ̣ chi viện bằng hõa lƣ̣c cũa pháo binh chiến 

thu}ṭ, sau hai giờ chiến đ}́u, qu}n ta đâ làm chũ căn cƣ́, diệt gọn Tiểu 

đoàn 3 Trung đoàn 56 qu}n đội Sài Gòn . Đầu Mầu bị đ{nh chiếm tạo 

điều kiện thu}̣n lợi để ta đƣa lƣ̣c lƣợng Trung đoàn 24 v| Trung đo|n 

9 v|o bao v}y tiêu diệt địch ở khu vực Núi Kiếm v| căn cứ T}n L}m - 

Sỡ Chĩ huy Trung đoàn 56 qu}n Sài Gòn. 

Kh{c với c{c hƣớng trên đ}y , ở hƣớng t{c chiến Động To|n 

do Trung đoàn 66 đảm nh}̣n , tình hình diễn biến rất phức tạp . 

Dƣ̣a vào hệ thống tr}̣n  địa , h}̀m hào kiên cố và lợi dụng địa hình 

nhiều vách đá và dốc đƣ́ng ỡ khu vƣ̣c Động Toàn , Tiểu đoàn 4 Lƣ̂ 

đoàn lính thũy đánh bộ 147 chống trả ta quyết liệt . Nhiều nơi đâ 

xảy ra nhƣ̂ng tr}̣n c}̣n chiến đẫm máu . Hai bên giành gi}̣t nhau 

tƣ̀ng mõm đ}́t , tƣ̀ng căn h}̀m , tƣ̀ng đoạn hào . Tr}̣n đánh kéo dài 

đến ng|y thứ ba . Với sƣ̣ yểm trợ đắc lƣ̣c cũa hõa lƣ̣c pháo binh , 

cuối cùng , c{c đơn vị thuộc Trung đo|n 66 cũng đ{nh chiếm đƣợc 

căn cƣ́ Động Toàn . Ở Ba  Hồ, Tiểu đoàn 19 đặc công , bằng lối 

đánh bao v}y chặt , tiến công r}́t dûng mânh , t{o bạo , đâ đánh 

thiệt hại nặng Tiểu đoàn 1 Lƣ̂ đoàn 147 qu}n Sài Gòn , số sống sót 

th{o chạy thục mạng . Rạng s{ng ng|y 2-4, nhƣ̂ng lá cờ chiến  

thắng mang tên Chiến thắng Đ}̀u M}̀u , Chiến thắng Động Toàn , 
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Chiến  thắng Ba Hồ... của Sƣ đo|n 304 đâ ph}́p phới tung bay trên các 

cao điểm phía t}y bắc Quảng Trị. 

Ở cánh Đông , hiệp đồng tiến công với hai hƣớng chũ yếu , Đoàn 

đặc công hải qu}n 126 t{o bạo tiến công Duyên đo|n 11 qu}n Sài Gòn 

ở cảng Cửa Việt, sau đó triển khai đội hình khoá chặt qu}n cảng này , 

ngăn chặn địch ỡ biển vào cûng nhƣ tƣ̀ Đông Hà xuống . Căn cƣ́ Dốc 

Miếu nằm bên trục đƣờng 1 bị ph{o ta bắn phá thiệt hại nặng nề và bị 

v}y hâm tƣ̀ ba phía . Trƣớc nguy cơ bị tiêu diệt , s{ng ng|y 1-4, địch ỡ 

Dốc Miếu, Dốc Sõi bõ chạy về Quán Ngang . Chớp thời cơ thu}̣n lợi , 

Tiểu đoàn 47 Vĩnh Linh phối hợp chặt chẽ với bộ đội đặc công và d}n 

qu}n, du kích địa phƣơng tiến công tiêu diệt các lƣ̣c lƣợng bảo an , 

d}n vệ ỡ các thôn }́p, tiểu khu cũa địch, giải phóng qu}̣n lỵ Gio Linh , 

khu t}̣p trung Bến Ngƣ̣ , Mai Xá Thị , H| Thƣợng, Xu}n Khánh... tạo 

điều kiện cho nh}n d}n các xâ Gio Hà, Gio Lê̂, Gio Mŷ, khu t}̣p trung 

Qu{n Ngang nổi dậy diệt {c, ph{ kìm gi|nh quyền l|m chủ. 

Cánh Nam do Sƣ đoàn 324 đảm nhiệm . Ngay tƣ̀ đêm 29 rạng 

ng|y 30-3, Bộ Tƣ lệnh Sƣ đoàn tỗ chƣ́c cho Trung đoàn  1 cùng c{c 

đơn vị phối thuộc hành qu}n chiếm lînh tr}̣n địa . Mặc dù bị phi 

ph{o địch đ{nh ph{ ngăn chặn , nhƣng Trung đoàn 1 vẫn vƣợt qua 

khó khăn {c liệt ban đầu , nhanh chóng hình thành thế tr}̣n bao v}y 

điểm cao 365 do Tiểu đoà n 8 Lƣ̂ đoàn 147 qu}n Sài Gòn chốt giƣ̂ . 

G}̀n 11 giờ trƣa ngày 30-3-1972, địch sƣ̃ dụng 2 m{y bay trực thăng 

tiếp tế cho lƣ̣c lƣợng đang chốt giƣ̂ điểm cao 365. Khi máy bay trƣ̣c 

thăng vƣ̀a đáp xuống hai bâi đô̂ , binh lính địch chƣa kị p triển khai 

đội hình chiến đ}́u thì lệnh tiến công trên toàn tuyến cũa ta phát 

ra. Ngay tƣ̀ loạt đạn đ}̀u , hai chiếc trƣ̣c thăng và một số mục tiêu 

lộ cũa địch bị trúng đạn , bốc cháy . Đƣợc ph{o binh chi viện đắc 

lƣ̣c và có hiệ u quả , c{n bộ , chiến sî Trung đoàn 1 ph}́n khích lao 

v|o trận đ{nh . Đến 17 giờ, h}̀u hết hõa điểm lộ trong căn cƣ́ 365 bị 

ph{ hủy . Địch hoang mang cƣ̣c độ định bõ chạy , nhƣng mọi con 

đƣờng bộ về hƣớng đông đâ bị khóa chặt , Trung đoàn 1 l}̀n lƣợt 
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xung phong tiêu diệt nhƣ̂ng ỗ kháng cƣ̣ . 19 giờ, ta làm chũ tr}̣n địa . 

M}́t điểm cao 365, địch ỡ điểm cao 367 hoang mang rút chạy về căn 

cƣ́ Phƣợng Hoàng. 

Bƣớc sang ngày 2-4, trên cánh Bắc, sau khi nh}̣n đƣợc thông bá o 

của Bộ Tƣ lệnh chiến dịch về tình hình địch trên to|n tuyến đang bị 

dao động mạnh trƣớc nhƣ̂ng đòn tiến công nhƣ vû bâo cũa ta , Ban 

Chỉ huy Trung đo|n 48, Sƣ đoàn 320 l}̣p tƣ́c triển khai chiến đ}́u ngay. 

Trung đoàn cho Tiểu đoàn 1 bôn t}̣p tiến công cụm địch hô̂n hợp cũa 

Thiết đoàn 20 đang tiến lên tăng cƣờng chốt giƣ̂ Cam Lộ. Tiểu đoàn 2 

phối hợp với đơn vị bạn bao v}y tiêu diệt cụm địch ỡ đông bắc chi 

khu qu}n sƣ̣ Cam Lộ . Bị bộ đội ta tiến công từ nhiều phía, bộ ph}̣n 

cƣ́u viện đi đ}̀u cũa Thiết đoàn 20 bị thiệt hại nặng , số còn lại không 

b{m trụ nổi phải vƣợt đồi Cao Hạ th{o chạy về Đông H|. 

Cùng thời gian , Trung đoàn 24 Sƣ đoàn 304 ở c{nh T}y Bắc cũng 

nhanh chóng siết chăṭ vòng v}y, công kích mânh liệt qu}n địch ỡ T}n 

L}m và căn cƣ́ Trung đoàn 56 ngụy ở điểm cao 241. Trƣớc nguy cơ bị 

tiêu diệt, to|n bộ qu}n địch trong căn cứ gồm chỉ huy , cơ quan tham 

mƣu trung đoàn cùng một tiểu đoàn bộ binh và các tr ận địa hỏa lực 

trƣ̣c thuộc do viên Trung tá Trung đoàn trƣỡng Phạm Văn Đính , 

Thiếu tá Trung đoàn phó Nguyê̂n Vînh Phong chĩ huy ch}́p nh}̣n đ}̀u 

h|ng. 12 giờ 45 phút ng|y 2-4, to|n bộ khu vực phòng thủ c{nh T}y 

Bắc cũa địch bị ph{ vỡ. 

Phối hợp với đòn tiến công cũa bộ đội chũ lƣ̣c , bộ đội địa 

phƣơng tĩnh Quảng Trị và các tỗ vû trang công tác mặt tr}̣n đâ bí 

m}̣t luồn s}u vào h}̣u phƣơng địch , tỗ chƣ́c các tr}̣n t}̣p kích mộtsố 

mục tiêu ở Đông H| , [i Tƣ̃, thị xã Quảng Trị khiến cho địch thêm 

bối rối , hoang mang . Bộ đội địa phƣơng và du kích hai huyện Gio 

Linh, Cam Lộ chia thành nhiều cụm , đội bám sát các mục tiêu 

chu}̃n bị đánh địch . Rạng ng|y 31-3, c{c lực lƣợng vũ trang luồ n 

s}u đồng loạt nỗ súng vào nhiều đồn bốt , ph{t động qu}̀n chúng 

nỗi d}̣y phá các khu t}̣p trung đƣa d}n về làng cû . Tại  c{c xã có 
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lƣ̣c lƣợng vû trang tại chô̂ mạnh nhƣ Gio Hải, Cùa, Ba Lòng, nh}n lúc 

bộ đội chũ lƣ̣c t}́n công áp  đảo địch, nh}n d}n kịp thời nỗi d}̣y . Đặc 

biệt hai xâ Gio Linh , Gio Quang tuy bộ đội chƣa vào kịp , nhƣng d}n 

qu}n, du kích ỡ đ}y vẫn chớp thời cơ phát động nh}n d}n nỗi d}̣y 

diệt địch, gi|nh quyền l|m chủ. 

Ở c{c xã Cam Chính , Cam Nghĩa (Cam Lộ ), trƣớc giờ nỗ súng , 

c{c huyện ủy viên phụ tr{ch c{c tổ công t{c đã ph{t động trên 2.000 

qu}̀n chúng tƣ̣ trang bị vû khí nỗi d}̣y giành quyền làm chũ . Khu t}̣p 

trung đồng bào d}n tộc ỡ nam Cùa , tỗ chƣ́c nh}n cốt c {ch mạng vận 

động ba trung đội d}n vệ làm binh biến . Lƣ̣c lƣợng binh biến tỗ chƣ́c 

cƣớp xe ô tô địch, cắm cờ Mặt tr}̣n và cơ động khắp nơi, kêu gọi đồng 

b|o ph{ khu tập trung trở về bản cũ . Tại Ba Lòng , c{c đội vũ trang 

công tác v}̣n động đƣợc 14 lính bảo an ra đầu thú , tuyển chọn hàng 

chục thanh niên tăng cƣờng cho lực lƣợng vũ trang xã. 

Đến ngày 4-4-1972, bộ đội ta trên bốn cánh đâ phá vơ̂ tuyến 

phòng thủ vững chắc vòng ngo|i của địch , giải phóng hai  huyện 

Gio Linh , Cam Lộ , tiêu diệt và bƣ́c hàng Trung đoàn 56, đánh thiệt 

hại nặng Trung đo|n 2 v| Lữ đo|n 147 lính thủy đ{nh bộ , đánh bại 

Chiến đoàn 20, buộc địch phải bõ toàn bộ tuyến phòng thũ đƣờng 

9 - bắc Quảng Trị với bố n căn cƣ́ trung đoàn , bảy căn cƣ́ tiểu đoàn . 

H|ng r|o điện tử McNamara - phòng tuyến từng đƣợc mệnh 

danh b}́t khả x}m phạm bị m}́t , Bộ Chĩ huy qu}n Mŷ và Bộ Chĩ 

huy qu}n đội Sài Gòn bị động đối phó . Ng|y 3-4-1972, Nguyê̂n 

Văn Thiệu  ra Huế trƣ̣c tiếp thị sát tình hình , mỡ cuộc họp với các 

tƣ lệnh vùng , sƣ đoàn , lƣ̂ đoàn để bàn cách ngăn chặn các cuộc 

tiến công cũa ta . Sau khi nghe báo cáo tình hình , Nguyê̂n Văn 

Thiệu lệnh cho Vùng chiến thu}̣t 1 v| Sƣ đo| n 3 nhanh chóng tỗ 

chƣ́c cụm phòng ngƣ̣ Đông Hà - [i Tử - La Vang quyết t}m tƣ̃ thũ , 

bảo vệ nhƣ̂ng khu vƣ̣c còn lại ỡ vùng này bằng mọi giá . Đồng thời , 

Nguyê̂n Văn Thiệu chĩ thị cho Bộ Tỗng tham mƣu Qu}n lƣ̣c Việt 

Nam Cộng hòa kh}̃n c}́p tăng viện cho mặt tr}̣n Quảng Trị. Ng|y 4-4, 
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Lƣ̂ đoàn 369 lính thủy đ{nh bộ qu}n S|i Gòn đƣợc không vận từ 

Vùng chiến thuật 3 ra khu vƣ̣c Mŷ Chánh . Hai ngày 5 v| 6-4, địch 

không v}̣n tiếp ba liên đoàn biệt động qu}n (4, 5, 6) tƣ̀ Vùng chiến 

thu}̣t 2, Vùng chiến thuật 4 ra tăng cƣờng cho Đông Hà , Quảng Trị. 

Chỉ trong ba ng|y, với phƣơng tiện v}̣n chuyển hiện đại, địch đâ đƣa 

đƣợc 9 tiểu đoàn và nhiều phƣơng tiện chiến đ}́u tới chiến trƣờng 

nóng bỏng n|y. Cùng với việc tăng cƣờng lực lƣợng cho c{c điểm cao 

còn lại ở phía t}y Đông H| , [i Tử , tỗ chƣ́c thành tuyến liên hoàn 

bằng lƣ̣c lƣợng bộ binh , xe tăng ; sƣ̃ dụng lối đánh ph}n tán nhõ , di 

động nhanh để đánh trả và tránh bị  tiêu diệt lớn , địch còn t}̣p trung 

một bộ ph}̣n lớn lƣ̣c lƣợng không qu}n (kể cả máy bay chiến lƣợc 

B.52) v| ph{o hạm đ{nh ph{ hết sức dữ dội nhằm ngăn chặn đ| tiến 

công cũa ta. 

Ng|y 6-4-1972, mặc dù biết rô diê̂n biến phƣ́c tạ p cũa tình hình , 

Bộ Tƣ lệnh chiến dịch vẫn quyết t}m tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng tiến công vào 

khu trung t}m phòng ngƣ̣ mới cũa địch , nhằm không cho chúng kịp 

củng cố b|n đạp tạo thế trận phản kích ta . Bộ Tƣ lệnh quyết định sƣ̃ 

dụng Sƣ đoàn 308 (thiếu Trung đoàn 88) đƣợc tăng cƣờng Trung 

đoàn 28 v| hai đại đội xe tăng , tiến công cụm địch ỡ Đông Hà , Lai 

Phƣớc. Sƣ đoàn 304 tiến công cụm cƣ́ điểm ỡ Ái Tƣ̃ , khống chế c}̀u 

Quảng Trị, chặn đƣờng rút lui cũa t}̣p đo |n qu}n địch . Sƣ đoàn 324 

đánh địch ỡ La Vang , Tích Tƣờng, cắt giao thông quốc lộ số 1 tƣ̀ c}̀u 

Nhùng đi Mỹ Ch{nh . Trung đoàn 27 v| Tiểu đo|n 47 đƣợc hai đại 

đội xe thiết giáp K 63 chi viện, thọc s}u vu hồi ở c{nh Đông , hô̂ trợ 

nh}n d}n trong các khu t}̣p trung nỗi d}̣y giành quyền làm chũ ỡ hai 

huyện Triệu Phong, Hải Lăng. 

Sau ba ngày chu}̃n bị g}́p cơ sỡ v}̣t ch}́t và tăng thêm lƣ̣c lƣợng 

v|o khu vực t{c chiến, s{ng ng|y 9-4-1972, Bộ Tƣ lệnh chiến dịch lệnh 

cho các đơn vị tiến công vào đánh chiếm các cụm căn cƣ́ Đông Ha,̀ [i 

Tƣ,̃ La Vang. 

Trên hƣớng Đông Hà do Sƣ đoàn 308 đảm nhiệm, Trung đoàn 36 
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v| Trung đo|n 102 đƣợc xe tăng, thiết giáp yểm trợ đột phá quyết liệt 

qu}n địch chốt giƣ ̂địa bàn hình cánh cung dài 8 km tƣ̀ chùa Tám Mái 

(t}y bắc Đông Hà) qua dây Đông Quai Vạc đến điểm cao 36 (t}y nam 

Đông Hà). Sau hai giờ đột phá , bộ binh vàxe tăng ta đâ chiếm đƣợc 

bốn quả đồi phía bắc và phía t}y , tiêu diệt đƣợ c một số tỗ chốt hô̂n 

hợp xe tăng và bộ binh địch. Một số mûi tiến công chũ yếu cũa ta sau 

khi đánh chiếm đƣợc mục tiêu , bị địch tổ chức phản kích quyết liệt , 

Trung đoàn 36 phải điều ph}n đội xe tăng dƣ̣ bị lên hô̂ trợ đột phá , 

giúp cho những mũi n|y giữ vững trận địa. 

Ở phía t}y bắc [i Tử, Trung đoàn 24 Sƣ đoàn 304 dùng sức mạnh 

hiệp đồng binh chũng ồ ạt đánh chiếm căn cƣ́ Phƣợng Hoàng. Biết rô 

vị trí chiến thuật sống còn của căn cứ Phƣợng Ho| ng đối với Ái Tƣ̃ , 

nên chiều cùng ngày , địch t}̣p trung binh lƣ̣c phản kích chiếm lại . 

Ng|y 10-4, đƣợc sƣ̣ chi viện đắc lƣ̣c cũa pháo binh , sau hai l}̀n đột 

ph{ mãnh liệt, Trung đoàn 24 mới làm chũ đƣợc tr}̣n địa. 

Trên cánh Đông, hai tiểu đoàn đặc công (19, 25) v| Tiểu đo|n 47 

Vĩnh Linh bí mật vƣợt sông Cửa Việt luồn s}u v|o một số xã phía bắc 

huyện Triệu Phong . Lƣ̣c lƣợng bảo an , d}n vệ và binh lính Sài Gòn 

phòng giữ khu vực n|y đã chặn ph{ quyết li ệt, qu}n ta bị tỗn th}́t và 

để m}́t yếu tố b}́t ngờ , phải rút sang phía bắc sông để cũng cố lƣ̣c 

lƣợng, ch}́n chĩnh đội hình. 

Nhìn chung , qua hai ngày tiến công địch trên tuyến phòng thũ 

cơ bản Đông Hà , [i Tử , La Vang, do không nắ m chắc đƣợc sƣ̣ thay 

đỗi về nội dung và hình thƣ́c chiến thu}̣t phòng ngƣ̣ di động (còn 

gọi l| chiến thuật di tản ) của địch , nên các đơn vị tham gia tiến 

công cũa ta trên hƣớng chũ yếu không nhƣ̂ng không hoàn thành 

nhiệm vụ mà cò n bị tỗn th}́t về binh lƣ̣c . Nội dung chiến thu}̣t 

phòng ngự di động của địch l| tận dụng khả năng chống đỡ v| 

sƣ́c cơ động lớn cũa xe tăng , thiết giáp trên địa hình đồi th}́p, 

trống trải, kết hợp với bộ binh tạo thành tƣ̀ng cụm  hô̂n hợp (tƣơng 
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đƣơng tiểu đoàn) để phản kích ta. C{c cụm đƣợc cấu trúc liên ho|n có 

thể yểm trợ cho nhau tạo thành tuyến phòng ngƣ̣ . C{c đơn vị chốt 

giƣ̂ vòng ngoài luôn luôn thay đỗi vị trí ; ng|y ở chỗ n|y , đêm đi chô̂ 

kh{c. Xe tăng, thiết giáp đƣợc ngụy trang kín đáo, nằm trong công sƣ̣ 

nhỏ, th{p ph{o nhô lên tạo th|nh hỏa điểm mạnh . Chƣa phát hiện 

đƣợc ta, chúng nằm im. Khi phát hiện đƣợc, chúng lập tức thông b{o 

cho nhau hiệp đồng chống cƣ̣ hay p hản công . C{c đơn vị ở vòng 

trong dƣ̣a vào hệ thống công sƣ̣ ximăng cốt thép và chiến lûy vƣ̂ng 

chắc đƣợc thiết l}̣p tại các thị tr}́n , thị xã để tạo chiều s}u nhiều tầng 

cho các tuyến phòng ngƣ̣ . Ngo|i ra , hỏa lực không qu}n chiến lƣợc, 

chiến thu}̣t, hệ thống pháo hạm và pháo mặt đ}́t đƣợc địch sƣ̃ dụng 

tối đa nhằm vƣ̀a ngăn chặn tƣ̀ xa , vƣ̀a yểm trợ trƣ̣c tiếp cho các tr}̣n 

đánh. 

Ng|y 11-4, sau khi chĩ đạo cho các đơn vị tỗ chƣ́c rút kinh 

nghiệm đợt chiến đ}́u không thành công }́y , Đảng ũy và Bộ Tƣ lệnh 

chiến dịch đâ họp bàn tìm biện pháp khắc phục . Bằng trí tuệ t}̣p thể 

v| kinh nghiệm chỉ huy t{c chiến d|y dạn , Đảng ũy và Bộ Tƣ lệnh 

chiến dịch đâ tìm đƣợc giải phá p để chĩ đạo các đơn vị tác chiến . 

Theo đó, đối với các cụm phòng ngƣ̣ Đông Hà , [i Tử , La Vang (đặc 

biệt là Đông Hà , [i Tử) của địch, rõ r|ng ta không thể dùng lối đ{nh 

ồ ạt , chớp nhoáng để đ}̣p tan các cƣ́ điểm phòng ngƣ̣ ấy bằng một 

đòn mà phải thƣ̣c hiện bằng nhiều đòn liên tục nhằm đ}̣p vơ̂ tƣ̀ng 

đoạn, tiến tới đ}̣p tan nó bằng một đòn quyết định. 

V}̣n dụng cách đánh mới , tƣ̀ ngày 12 đến ng|y 25-4-1972, trên 

hƣớng Đông Hà , Sƣ đoàn 308 chỉ thị  cho Trung đoàn 36 chốt giƣ̂ 

khu vƣ̣c T}y Trì tỗ chƣ́c các tr}̣n đánh t}̣p kích tiêu hao lƣ̣c lƣợng 

bộ binh và xe tăng địch , sau đó tiến công tiêu diệt Tiểu đoàn 2 

Trung đoàn 57 qu}n Sài Gòn ỡ điểm cao 30, 28. Trung đoàn 102 

kh}̃n trƣơn g x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng mạnh để đột phá các mục tiêu 

chủ yếu , trƣớc mắt tỗ chƣ́c đánh nhõ lẽ bóc võ các điểm cao 25, 

30, 36; đánh bại chiến thu}̣t co cụm cũa địch , tạo lập b|n đạp 



Phụ lục 

 

 

1497 

 

1497 

 

chu}̃n bị đột phá phía nam Đông Hà và bắc c}̀ u Lai Phƣớc . Trung 

đoàn 48 (đơn vị tăng cƣờng tích cƣ̣c hoạt động ỡ t}y và nam T}n 

Vĩnh. Trung đoàn 58 ph{o binh đƣa Tiểu đo|n 10 lƣ̣u pháo 122 v|o 

động Quai Vạc để vƣơn t}̀m bắn tới thị xâ Quảng Trị. 

Trên hƣớng Ái Tƣ̃ , Trung đoàn 9 Sƣ đoàn 304 đánh một số tr}̣n 

v|o An Đông , Nhan Biều , {p s{t cầu Qu ảng Trị , vƣ̀a kéo địch ra 

ngo|i để tiêu diệt, vƣ̀a thƣ̣c hiện ý đồ chia cắt chiến dịch. Ng|y 10-4-

1972, tại cầu Qu ảng Trị đâ diê̂n ra tr}̣n chiến đ}́u vô cùng anh d ũng 

của Trung đội 2 (thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 9 Sƣ đoàn 

304) do Trung đội trƣỡng - thƣợng sî Mai Quốc Ca chĩ huy . Sau khi 

cùng đại đ ội đánh s}̣p c}̀u Qu ảng Trị , Trung đội 2 đâ ngoan cƣờng 

b{m trụ tại đ}y, đƣơng đ}̀u với 3 tiểu đoàn địch (có xe tăng, m{y bay, 

ph{o binh y ểm trợ). Với 20 tay súng , trong suốt m ột ngày qu}̀n l ộn 

với lƣ̣c lƣợng địch đông g}́p b ội, c{n bộ, chiến sî Trung đ ội 2 kiên 

quyết bám trụ tr}̣n địa , chiến đ}́u kiên cƣờng , dũng c ảm, mƣu trí , 

đ}̃y lùi nhiều đợt tiến công cũa địch . Hai mƣơi dûng sî đâ chiến đ}́u 

đến viên đạn cuối cùng v| anh dũng hy sinh sau khi đã diệt hơn 100 

tên địch và 1 xe qu}n sƣ̣ . Tr}̣n chiến đ}́u ngoan cƣờng trên c}̀u 

Quảng Trị cũa Trung đội 2 đâ góp ph}̀n xƣ́ng đáng vào thắng lợi cũa 

chiến dịch tiến công Trị - Thiên và hàng đ ộng chiến đ}́u dûng c ảm, 

hy sinh anh dûng cũa cán b ộ, chiến sî Trung đ ội 2 đƣợc đ ồng chí 

đồng đội mâi mâi gọi tên - Trung đội “1 thắng 100” - Trung đội Mai 

Quốc Ca1. 

Đặc biệt , trong đợt hoạt đ ộng này , l}̀n đ}̀u tiên qu}n ta đƣa 

v|o sử dụng vũ khí chống tăng B .72. Trong tr}̣n đánh ngày 23-4, 

___________ 

1. Ng|y 23-9-1973, Chủ tịch Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam Huỳnh T}́n Phát ký Quyết định (số 107/QĐ- 

CPCMLTCHMNVN) truy tặng danh hiệu Anh hùng lƣ̣c lƣợng vû trang nhân 

dân cho Trung đội 2. Hiện nay, mộ cũa 19 c{n bộ, chiến sî Trung đội 2 đƣợc 

chính quyền v| nh}n d}n địa phƣơng quy tập v|o Nghĩa trang xã Triệu 

Thƣợng, huyện Triệu Phong , tỉnh Quảng Trị . Một chiến sî cũa trung đội bị 

địch bắt và đƣợc trao trã sau Hiệp định Paris. 
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c{c khẩu đ ội B.72 Lục Vĩnh Tƣởng v| Lê Văn Trung đƣợc sự hỗ trợ 

đắc lƣ̣c cũa c{c ph}n đội bộ binh đâ bắn cháy 14 xe tăng, xe thiết giáp 

M.113. Hiệu lƣ̣c cũa loại vû khí mới này đâ g}y cho địch nô̂i kinh 

ho|ng về huyền thoại “đạn có mắt” của qu}n ta . Nhƣ v}̣y, trong đợt 

t{c chiến tạo thế cho đợt hoạt đ ộng tiếp theo , ta diệt hơn 2.000 tên 

địch, bắt 38 tên. Điều đặc biệt quan trọng trong đợt chiến đ}́u này là 

ta đâ phát hiện nhƣ̂ng đi ểm yếu trong chiến thu}̣t co cụm cƣ́ng , kết 

hợp di đ ộng linh hoạt trên các kháng tuyến chính và p hụ bằng b ộ 

binh, xe tăng và đâ tìm ra gi ải pháp hiệu qu ả đánh bại hình thƣ́c 

chiến thu}̣t }́y cũa địch. 

Trong lúc qu}n ta ỡ mặt tr}̣n Quảng Trị đang dồn sƣ́c hoàn thiện 

phƣơng án tác chiến tiêu diệt t}̣p đoàn phòng ngƣ̣ địch ỡ Đô ng Hà - 

[i Tử - La Vang, quyết t}m giải phóng tĩnh Quảng Trị, thì trên hƣớng 

phối hợp Thƣ̀a Thiên, ta liên tục tiến công địch ỡ Cù Mông , điểm cao 

620, đƣờng 12; đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn, 1 chi đoàn thiết giáp 

qu}n Sài Gòn, buộc chúng phải bõ căn cƣ́ Tà Lƣơng về cũng cố Động 

Tranh. Với kết quả này, lƣ̣c lƣợng tiến công đâ thƣ̣c hiện đƣợc nhiệm 

vụ kiềm chế, thu hút lƣ̣c lƣợng địch ỡ phía t}y Huế, tạo thuận lợi cho 

hƣớng Quảng Trị phát triển . Trên to|n Miền , qu}n d}n ta cûng thu 

nhiều thắng lợi lớn . Ở hai hƣớng tiến công phối hợp quan trọng , 

ng|y 7-4-1972, qu}n và d}n miền Đông Nam Bộ tiến công giải phóng 

qu}̣n lỵ Lộc Ninh . Ng|y 20-4, sau khi đ}̣p tan tuyến phòng thũ t}y 

sông Pô Cô do hai lƣ̂ đoàn dù qu}n đội Sài Gòn chốt giƣ̂ , qu}n d}n 

T}y Nguyên tiếp tục đánh chiếm qu}̣n lỵ Đắc Tô -T}n Cảnh . Ở đồng 

bằng Trung Bộ , ta đánh chiếm qu}̣n lỵ Bồng Sơn , Tam Quan, Tuy 

An... Thắng lợi dồn d}̣p cũa qu}n d}n ta trên cá c chiến trƣờng càng 

cỗ vû qu}n d}n Quảng Trị kh}̃n trƣơng hoàn thành mọi công tác 

chu}̃n bị cho đợt chiến đ}́u mới... 

... Đến ngày 26-4, lƣ̣c lƣợng địch bố trí trên chiến trƣờng 

Quảng Trị có nhƣ̂ng biến động nhƣng không lớn . Trung đoàn 57 
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(Sƣ đoàn 3) rút chạy từ Cồn Tiên , miếu Bái Sơn về cùng với hai liên 

đoàn biệt động qu}n (4, 5) v| hai thiết đo|n (17, 20) có nhiệm vụ ngăn 

chặn tiến tới đ}̃y lùi qu}n ta ra khõi mục tiêu trọng yếu Đông Ha,̀ tiến 

tới thu hồi nhƣ̂ng ph}̀n đ}́t đâ m}́t. 

- Trung đoàn 2 (Sƣ đoàn 3), Lƣ̂ đoàn 147 lính thủy đ{nh bộ v| 

Thiết đoàn 11 phòng giữ cụm căn cứ qu}n sự [i Tử , phối hợp chặt 

chẽ với hƣớng chủ yếu Đông H| chốt giữ bằng đƣợc c{c tiền đồn ở 

phía đông căn cứ Phƣợng Ho|ng , nam T}n Vînh , kiên quyết không 

cho ta phát triển tƣ̀ hƣớng t}y xuống và tƣ̀ hƣớng đông sông Thạch 

Hãn lên. 

- Cụm La Vang - thị xã Quảng Trị do Lữ đo|n 369 lính thủy đ{nh 

bộ, Liên đoàn 1 biệt động qu}n v| c{c đơn vị hỏa lực đảm nhiệm 

ngăn chặn các đợt tiến công luồn s}u , vu hồi cũa ta vào các điểm cao 

phía t}y thị xã v| bảo vệ quốc lộ 1. 

- To|n bộ c{c lực lƣợng ở mặt trận Quảng Trị đƣợc Tổng thống 

Việt Nam Cộng hòa Nguyê̂n Văn Thiệu và Trung tƣớng Hoàng Xu}n 

Lãm - Tƣ lệnh Vùng chiến thu}̣t 1 tiếp tục giao cho viên Chu}̃n tƣớng 

Võ Văn Giai - Tƣ lệnh Sƣ đoàn 3 chỉ huy. 

Về phía ta, sau đợt hoạt động tạo thế thành công, Bộ Tƣ lệnh chiến 

dịch chủ trƣơng: T}̣p trung lƣ̣c lƣợng tiến công tiêu diệt các cụm địch 

ở Đông H| , [i Tử , La Vang hô̂ trợ cho qu}̀n chúng hai huyện Triệu 

Phong, Hải Lăng nỗi d}̣y diệt ác phá kìm giành quyền làm chũ , giải 

phóng thị xã Quảng Trị . Hƣớng tiến công chũ yếu tƣ̀ c}̀u Lai Phƣớc 

đến thị xã Đông H| , hƣớng phối hợp quan trọng là Ái Tƣ̃ . Đoạn 

đƣờng số 1 tƣ̀ c}̀u Nhùng đi Mŷ Chánh là hƣớng chia cắt chiến dịch ; 

đồng bằng Triệu Phong, Hải Lăng là hƣớng thọc s}u vu hồi. 

Sƣ đoàn 308 dùng sức mạnh hiệp đồng binh chủng tiến công 

thị trấn Đông H| v| Lai Phƣớc . Sƣ đoàn 304 tiến công cụm cƣ́ 

điểm Ái Tƣ̃ , Nhan Biều , chốt chặn địch ỡ c}̀u Quảng Trị . Sƣ đoàn 

324 đánh cắt quốc lộ 1, ngăn chặn địch tƣ̀ Huế ra , Quảng Trị vào . 

Trung đoàn 27, Tiểu đoàn 47 đƣợc tăng cƣờng hai tiểu đoàn thiết 
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gi{p v| đặc công ph{t triển v|o đồng bằng ven biển Triệu Phong, Hải 

Lăng thƣ̣c hiện nhiệm vụ bao v}y vu hồi chia cắt chiến dịch và hô̂ trợ 

qu}̀n chúng nỗi d}̣y phá khu dồn, giải phóng d}n. 

Phƣơng thƣ́c tác chiến chiến dịch là hiệp đồng binh chũng , ph{t 

huy sƣ́c mạnh cũa binh khí kŷ thu}̣t hiện đại , vƣ̀a bắn phá nhƣ̂ng 

mục tiêu chủ yếu trên to|n tuyến, vƣ̀a t}̣p trung diệt tƣ̀ng điểm, cụm; 

kiên quyết bao v}y chia cắt chiến dịch , đánh vơ̂ tƣ̀ng mảng tiến tới 

tiêu diệt hoàn toàn 25 tiểu đoàn bộ binh , ba thiết đoàn cùng toàn bộ 

lƣ̣c lƣợng bảo an và phòng vệ d}n sƣ.̣ 

Chiều ngày 26-4-1972, sau khi kiểm tra công tác ch u}̃n bị chiến 

đ}́u cũa các đơn vị, Bộ Tƣ lệnh chiến dịch lệnh cho các cánh qu}n vào 

tuyến xu}́t phát tiến công. 

Hƣớng Đông Hà - Lai Phƣớc, Sƣ đoàn 308 cho Trung đoàn 102 bí 

m}̣t phát triển dọc theo bờ sông Vînh Phƣớc , hình th|nh thế bao v}y 

điểm cao 26, điểm cao 23; dƣ̣ kiến tiếp phƣơng án đánh chiếm đồi 

Vuông, điểm cao 20. Trung đoàn 88 chia thành hai mûi luồn s}u bao 

v}y điểm cao 24, 37. Trung đoàn 36 tƣ̀ hƣớng T}y Trì tiếp c}̣n điểm 

cao 19 v| 28. Trung đoàn 48 tiến vào T}n Vînh . Xe tăng, xe thiết giáp 

phối thuộc các trung đoàn đƣợc lệnh dƣ̀ng lại phía sau cách đội hình 

bộ binh tƣ̀ 1 đến 2 km. 

Khu vƣ̣c Ái Tƣ,̃ Sƣ đoàn 304 cho Trung đoàn 9, Trung đoàn 24 {p 

s{t c{c điểm cao 22, 23, 42. C{nh Đông, Trung đoàn 27, Tiểu đoàn 47 

v| c{c đơn vị phối thuộc đƣợc nh}n d}n Triệu Phong giúp đỡ vƣợt 

sông Cƣ̃a Việt tiến s}u vào vùng Hải Lăng. Sƣ đoàn 324 ở hƣớng nam 

tiến xuống áp sát quốc lộ 1 thƣ̣c hiện chia cắt chiến dịch. 

5 giờ 30 phút ng|y 27-4, khi đƣợc các mûi , hƣớng báo về đâ 

ho|n tất công t{c chiếm lĩnh trận địa , Bộ Tƣ lệnh chiến dịch hạ lệnh 

tiến công. 

Mỡ màn cho tr}̣n quyết chiến chiến dịch , hỏa lực ph{o 130, 

Đ.74, lƣ̣u pháo 122, 105, súng cối 160, 120 mm, đạn hõa tiê̂n A .12, 

H.12, ĐKB dội bâo lƣ̃a lên t}́t cả các căn cƣ́ địch tƣ̀ Đông Hà tới 
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thị xã Quảng Trị . Sau nƣ̃a giờ bắn phá , ph{o binh ta chuyển l|n ; c{c 

c{nh qu}n trên c{c chiến tuyến đƣợc lệnh xung phong. 

Hƣớng Sƣ đoàn 308, Trung đoàn 88, sau khi cùng xe tăng , thiết 

gi{p vƣợt qua điểm cao 37 đâ chia làm hai mûi đánh vào qu}n địch 

v| triển khai lực lƣợng chốt giữ vùng ngoại vi thị trấn Đông H| . Mũi 

một tiến xuống khu vƣ̣c đồi M}m Xôi - nơi tiếp giáp với điểm cao 24, 

28. Trƣớc sƣ́c tiến công mânh liệt cũa ta , bộ binh và thiết giáp địch 

vƣ̀a chống cƣ̣ vƣ̀a lùi d}̀n về điểm cao 24 (s}n bay Đông Hà). Mũi hai 

luồn s}u chiếm bàn đạp làng Mới , công kích Tiểu đoàn 30 biêṭ động 

qu}n, đ}̃y chúng vào tình thế bị uy hiếp tƣ̀ nhiều phía . Th}́y tình thế 

nguy ng}̣p , chỉ huy địch ở Đông H| cho một chi đo|n thiết gi{p lên 

tăng cƣờng chốt giƣ̂ các vị trí còn lại và cho không qu}n , ph{o binh 

bắn phá dƣ̂ d ội hòng đánh b}̣t Trung đoàn 88 ra khõi bàn đạp vƣ̀a 

chiếm đƣợc. 

Trung đoàn 88 với lối đánh g}̀n , t{o bạo chờ cho xe tăng , bộ binh 

địch (lƣ̣c lƣợng mới tăng cƣờng ) v|o s{t trận địa mới nổ súng . Sau 

một loạt đạn hõa lƣ̣c gồm tên  lƣ̃a chống tăng B .72, ĐKZ, B.40, B.41, 8 

xe tăng , xe thiết giáp địch đâ bị bắn cháy . Lính biệt động mất chỗ 

dƣ̣a, b}́t ch}́p lệnh chĩ huy hô hét tƣ̃ thũ, bỏ trận địa th{o chạy. Đến 9 

giờ, Trung đoàn 88 đâ làm chũ các điểm cao 35, 24, 37, đƣa lƣ̣c lƣợng 

bộ binh cơ giới thọc s}u bao v}y sỡ chĩ huy Trung đoàn 57 qu}n đội 

S|i Gòn ở Đại [ng, Trung Chĩ. 

Ở mũi tiến công chủ yếu do Trung đo|n 102 đảm nhiệm , cuộc 

chiến đ}́u diê̂n ra hết sƣ́c ác liệt . Sau đợt pháo  bắn yểm trợ , trung 

đoàn cho một lƣ̣c lƣợng áp sát tiêu diệt đồi Vuông , rồi nhanh chóng 

chuyển sang bao v}y địch ỡ điểm cao 26 v| điểm cao 23. Địch dƣ̣a 

v|o địa hình có thế cao , h|o s}u v| xe tăng yểm trợ , chống trả quyết 

liệt. Bằng sƣ̣ dûng cảm , thông minh, d{m chấp nhận hy sinh , bộ đội 

Trung đoàn 102 l}̀n lƣợt làm chũ các điểm cao 26, 23, 32, {p s{t bao 

v}y điểm cao 28 để thƣ̣c hiện ý định chốt cắt c}̀u Lai Phƣớc. 
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Đêm 27-4, sau khi xem xét lại diê̂n trình tác chiến trong ngày, Bộ 

Tƣ lệnh chiến dịch nh}̣n th}́y bộ đội ta trên các hƣớng phát triển nhịp 

nh|ng, bƣớc đ}̀u hoàn thành đƣợc các mục tiêu đâ giao . Nhƣng 

muốn đ ảm bảo đánh chắc thắng , thắng nhanh , thắng giòn giâ , c{c 

hƣớng phải trinh sát th}̣t kŷ , luôn bám sát địch phòng ngƣ̀a chúng 

thay đỗi vị trí và biện pháp đối phó . Do đó , Sƣ đoàn 308 c}̀n nhanh 

chóng tổ chức lại c{c mũi b ộ binh thiết giáp đ ột phá ra đƣờng 1 ph{ 

s}̣p c}̀u Lai Phƣớc . Sƣ đoàn 304 chiếm các điểm cao 23, 42, 46 ở phía 

t}y để thông đƣờng vào Ái Tƣ̃ , Quảng Trị . Sƣ đoàn 324 đánh phản 

kích ở cầu Nhùng , c}̀u Bến Đá , chốt chặt đƣờng số 1, thƣ̣c hiện tốt 

nhiệm vụ chia cắt chiến dịch. 

S{ng ng|y 28-4-1972, cuộc tiêń công quy mô lớn cũa qu}n và d}n 

Quảng Trị tiếp tục diê̂n ra . Mỡ màn , ph{o binh chiến dịch trút đạn 

xuống tr}̣n địa địch . Bốn cụm mục tiêu Đông Hà , [i Tử, La Vang, thị 

xã Quảng Trị chìm trong khói lửa . Nƣ̃a giờ sau, c{c sƣ đo|n bộ binh, 

c{c trung đo|n độc lập có xe tăng yểm trợ đồng loạt tiến công. 

Hƣớng Sƣ đoàn 304, khi Trung đoàn 24 đang triển khai đội 

hình ph{t triển v|o [i Tử thì cụm địch hỗn hợp bộ binh v| xe 

tăng chốt vòng ngoài phát hiện đƣợc  ta đâ nỗ súng . Tình huống đó 

không làm Trung đoàn 24 lúng túng . Chỉ huy Trung đo|n cho một 

ph}n đội dƣ̣a theo bình độ khu}́t , vòng tr{i nổ súng thu hút địch . 

Bị đ{nh bất ngờ , địch l}̣p tƣ́c bộc lộ lƣ̣c lƣợng , cho 10 xe tăng, xe 

thiết giáp và nhiều bộ binh dàn hàng ngang hùng hỗ xông  thẵng 

v|o ph}n đội nghi binh . Theo kế hoạch hiệp đồng , hai tiểu đội tên 

lƣ̃a chống tăng B 72 đƣợc lệnh phát hõa . S{u chiếc xe tăng M 48 

địch bốc cháy . Những chiếc xe còn lại khiế p sợ “đạn có mắt” vội 

vã quay đầu th{o chạy . Cùng lúc , Trung đoàn 48 (sau khi tiêu diệt 

căn cƣ́ T}n Vînh ngày 27-4) đâ nhanh chóng xốc lại đội hình , phối 

hợp cùng Sƣ đoàn 304 tiến công vào Ái Tƣ̃ . Trung đoàn chia làm 

hai mûi , một mûi phát triển xuống phía nam T}n Vînh hô̂ trợ lƣ̣c 
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lƣợng vû trang địa phƣơng diệt ác phá kìm giải phóng xâ Triệu 

Giang, Triệu Ái (Triệu Phong ); một mûi tiến xuống nam c}̀u Lai 

Phƣớc đè bẹp các ỗ kháng cƣ̣ trên đƣờng rồi th ọc thẳng ra s}n bay . 

G}̀n trƣa , hai trung đoàn 48 v| 24 đƣợc sƣ̣ yểm trợ đắc lƣ̣c cũa 

xe tăng , thiết giáp mỡ nhiều đợt tiến công qu}n địch cố thũ s}n 

bay Ái Tƣ̃ . Địch chống trả điên cuồng . Nhiều tr}̣n đánh đẫm máu 

để giành gi}̣t tƣ̀ ng đoạn hào , tƣ̀ng lô cốt đâ diê̂n ra . Đến 17 giờ 

cùng ng|y , ta mới chiếm đƣợc hơn nƣ̃a s}n bay . Nhƣng qu}n số 

hao hụt , đạn dƣợc cạn d}̀n , ta phải dƣ̀ng lại cũng cố , bỗ sung lƣ̣c 

lƣợng và đạn dƣợc . 

Ở mũi thọc s}u của Trung đo|n  66, chiến sƣ̣ cûng diê̂n ra ác liệt . 

Ngay tƣ̀ phút đ}̀u , bộ đội ta chiếm lînh khu vƣ̣c nam c}̀u Quảng Trị , 

chu}̃n bị triển khai tr}̣n địa khống chế quốc lộ 1. Ph{t hiện bộ đội ta 

cơ động, địch sƣ̃ dụng pháo đánh chặn rồi phản kích quy ết đ{nh bật 

qu}n ta ra khõi khu vƣ̣c c}̀u . Ban Chĩ huy Trung đoàn vƣ̀a cho các 

đơn vị lợi dụng địa hình địa v}̣t bám trụ phản kích địch , vƣ̀a gọi 

ph{o binh chiến dịch bắn mạnh v|o hai khu vực đầu cầu phía bắc v| 

phía nam yểm trợ cho qu}n ta ỗn định tình hình, ph{t triển tiến công. 

Đến 8 giờ, Trung đoàn phó Đinh Xu}n Nguyên t}̣p trung bộ đội đột 

ph{ qu}n địch chốt giữ ga Quảng Trị . Bị đ{nh mạnh , địch núng thế 

chống cƣ̣ yếu ớt rồi rút ra quốc lộ 1. Trung đoàn 66 đánh chiếm đƣợc 

phía t}y thị xã Quảng Trị , tạo thế chốt chặn đƣờng rút chạy của địch 

tƣ̀ Đông Hà, [i Tử, trƣ̣c tiếp uy hiếp Sỡ Chĩ huy Sƣ đoàn 3 qu}n đội 

S|i Gòn v| khu cố vấn Mỹ ở thị xã Quảng Trị. 

Trên hƣớng  chủ yếu , 5 giờ 30 phút ng|y 28-4, ph{o chiến dịch 

mới chuyển làn , cả Sƣ đoàn 308 v| c{c đơn vị tăng , thiết giáp phối 

thuộc đâ đồng loạt tiến công . Trung đoàn 102 ở hƣớng nam chia 

l|m hai mũi ph{t triển ra đƣờng 1 đánh chiếm c}̀ u Lai Phƣớc . Bộ 

binh và xe tăng địch phản kích ác liệt quyết giƣ̂ c}̀u bằng mọi giá . 

Tiểu đoàn 7 v| Tiểu đo|n 9 t}̣p trung súng chống tăng bắn diệt 3 
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xe tăng , 2 ổ đại liên . Ph}̀n lớn xe thiết giáp địch lợi dụng độ cao 

của đƣờng sắt làm v}̣t che khu}́t dùng hõa lƣ̣c khống chế xe tăng 

v| bộ binh ta . Trung đoàn 102 buộc phải dƣ̀ng lại điều chĩnh đội 

hình t{c chiến . 

Hƣớng Trung đoàn 88, đƣợc sƣ̣ chi viện đắc lƣ̣c cũa xe tăng , c{c 

tiểu đoàn tỗ chƣ́c thành nhiề u mûi xung phong đánh chiếm Trung 

Chỉ. Địch không chống cƣ̣ nỗi buộc phải tháo chạy về Đại Áng. Trung 

đoàn 36 ở hƣớng bắc thọc thẳng theo đƣờng 1 tr|n v|o c{c đƣờng 

phố Đông Ha.̀ Địch bõ chạy tán loạn. 

Với sƣ̣ phát triển thu}̣ n lợi trên toàn mặt tr}̣n , Bộ Tƣ lệnh chiến 

dịch nhận định : Qu}n địch ỡ Quảng Trị th}́t bại đâ rô ràng , v}́n đề 

chỉ còn l| thời gian ! Nhƣng để tiêu diệt gọn , bắt tù binh , thu vû khí , 

c{c c{nh qu}n cần đẩy mạnh tiến công đị ch hơn nƣ̂a , quyết không 

cho địch ƣ́ng cƣ́u lẫn nhau . Sƣ đoàn 308 phải nhanh chóng phá s}̣p 

c}̀u Lai Phƣớc. C{c đơn vị cần chú ý sự tan vỡ đột biến của tập đo|n 

qu}n địch. 

10 giờ, ph{o binh chiến dịch v| ph{o binh Sƣ đo|n 308 bắn ph{ 

mãnh liệt khu vực cầu Lai Phƣớc . Ph{o vừa dứt , bộ binh và thiết 

gi{p của Trung đo|n 102 b}́t ch}́p sƣ̣ chống cƣ̣ cũa địch , ồ ạt phát 

triển qua đƣờng sắt , chiếm khu vƣ̣c ven sông , khống chế hai đ}̀u 

c}̀u, bắn cháy một lúc ba x e tăng địch . Th}́y nguy cơ m}́t c}̀u Lai 

Phƣớc - một mục tiêu có ý nghîa sinh tƣ̃ đối với địch ỡ Đông Hà , 

qu}n lính bảo vệ c}̀u dồn sƣ́c phản kích quyết liệt . Nhƣng với quyết 

t}m phải diệt bằng đƣợc c}̀u Lai Phƣớc , đƣợc sƣ̣ hô̂ trợ của xe tăng , 

ph{o binh v| bộ binh , tỗ bộc phá công binh cảm tƣ̃ bao gồm ba 

đồng chí Bùi Minh Quyết , Ho|ng Xu}n Lạng , Phạm Công Dũng 

thay nhau lao lên mặt c}̀u liên kết và cho nỗ khối bộc phá 120 kg, 

ph{ sập cầu Lai Phƣớc . 

C}̀u Lai Phƣ ớc bị cắt đứt nhƣ một tiếng chuông b{o hiệu giờ 

c{o chung của căn cứ Đông H| , khiến qu}n địch kinh hoàng khiếp 

sợ. Sƣ đoàn 308 l}̣p tƣ́c lao vào tr}̣n đột phá tiêu diệt lƣ̣c lƣợng then 
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chốt cũa địch. 

Trung đoàn 102 ở phía nam đ{ nh ngƣợc ra Đông Hà . Trung 

đoàn 36 ở phía bắc theo đƣờng 1 đánh tràn xuống phía nam . Trung 

đoàn 88 v| lực lƣợng phối thuộc ở phía t}y lấn ép xuống . To|n bộ 

địch ỡ Đông Hà hoảng loạn cƣ̣c độ , bỏ xe cộ , vƣ́t khí giới hòng 

chạy tho{t th}n . Chúng xông v|o c{c xóm l|ng ven đƣờng , ven 

sông tranh cƣớp qu}̀n áo cải trang làm thƣờng d}n rồi lao bƣ̀a ra 

sông Thạch Hân tranh cƣớp thuyền ghe để chạy vào thị xâ Quảng 

Trị. Đến 15 giờ ngày 28-4, to|n bộ Đông H| - Lai Phƣớc đƣợc giải 

phóng. 

Chiến thắng Đông Hà - Lai Phƣớc vƣ̀a cỗ vû vƣ̀a thôi thúc cán 

bộ, chiến sî Sƣ đoàn 304 chạy đua với thời gian chuẩn bị cho trận đột 

ph{ cụm cứ điểm [i Tử . S{ng 30-4, hai trung đoàn 24 v| 48 đƣợc xe 

tăng, thiết giáp yểm trợ đánh tràn qua s}n bay , xông thẵng vào căn 

cƣ́ Ái Tƣ̃ đánh chiếm Sỡ Chĩ huy Sƣ đoàn 3 v| khu hậu cần qu}n đội 

S|i Gòn. Địch chống cƣ̣ yếu ớt rồi phá chạy về bến phà Tả Kiên, tranh 

nhau bè chuối vƣợt sông sa ng thị xâ Quảng Trị . 14 giờ ngày 30-4, ta 

l|m chủ cụm căn cứ [i Tử v| khu vực Nhan Biều. 

Ở hƣớng Đông , hòa nhịp với c{c đơn vị t{c chiến trên hƣớng 

chính, Trung đoàn 27, Tiểu đoàn 47, Tiểu đoàn 3 Lƣ̂ đoàn 202 xe 

tăng thiết giá p, Tiểu đoàn 75 ph{o mang v{c v| h|ng trăm c{n bộ 

qu}n - d}n - chính địa phƣơng tích cực tiến công địch . Ng|y 28-4, 

đƣợc nh}n d}n địa phƣơng dùng thuyền , mảng đƣa sang sông , 

c{n bộ , chiến sî các đơn vị nhanh chóng đánh chiếm Long Quang, 

Thanh Hội , Vĩnh Hồ ... Thƣ̀a thắng , bộ đội chũ lƣ̣c , bộ đội địa 

phƣơng đƣợc d}n qu}n , du kích hô̂ trợ đánh chiếm các mục tiêu 

nằm rải rác dọc đồng bằng ven biển hai huyện Triệu Phong , Hải 

Lăng. Qu}n ta đi đến đ}u cûng đƣợc nh}n d} n ph}́n khỡi chào  đón 

v| phối hợp đấu tranh chính trị , binh v}̣n . Khi nghe tin Đông Hà , 

[i Tƣ̃ đƣợc giải phóng , Trung đoàn 27 v| c{c lực lƣợng vũ trang địa 
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phƣơng náo nƣ́c đ}̃y mạnh tiến công hệ thống đồn bốt kềm kẹp hơn 

một vạn d}n ỡ khu vƣ̣c Gia Đẵng . H|ng nghìn b| con cô b{c ở c{c xã 

Hải An, Hải Xu}n, Hải Ba, Hải Thiện... đốt đuốc, gõ mõ, đánh trống, 

reo hò ũng hộ bộ đội Giải phóng . Khí thế đấu tranh tr|o d}ng nhƣ 

nƣớc vơ̂ bờ. Chiều 29-4-1972, chi khu qu}n sƣ̣ Triệu Phong đ}̀u hàng. 

Ng|y 1-5-1972, binh lính và nh}n viên chính quyền địch ỡ Linh 

Chiểu, Mỹ Thủy, Phƣơng Lang bõ chạy . S{ng 2-5, ta đánh chiếm chi 

khu qu}n sƣ̣ Hải Lăng. 

Đông Hà , [i Tử , Hải Lăng th}́t thũ , quốc lộ 1 bị c ắt đứt nhiều 

đoạn tƣ̀ c}̀u Nhùng đi Mŷ Chánh . Th}́y không còn khả năng chốt 

giƣ̂ nhƣ̂ng khu vƣ̣c còn lại , chỉ huy địch ở thị xã Quảng Trị quyết 

định rút chạy để bảo toàn lƣ̣c lƣợng . Nắm đƣợc ý đồ cũa địch , Bộ 

Tƣ lệnh chiến dị ch lệnh cho Sƣ đoàn 324 kh}̃n trƣơng tỗ chƣ́c lại 

đội hình , thƣ̣c hiện chia cắt chiến dịch , kiên quyết tiến công tiêu 

diệt địch . 

S{ng 30-4, Trung đoàn 2 cho 2 tiểu đoàn 5 v| 6 tiến công Tiểu 

đoàn 8 (Lƣ̂ đoàn 369) lính thủy đ{nh bộ qu }n đội Sài Gòn ỡ khu 

vƣ̣c T}n Điền , mỡ cƣ̃a cho Tiểu đoàn 4 tiến xuống quốc lộ 1 đánh 

địch ỡ khu vƣ̣c c}̀u Bến Đá . Ng|y 1-5, c{c cụm cứ điểm của địch ở 

bắc sông Thạch Hân bị th}́t thũ , địch ỡ thị xâ Quảng Trị hoang 

mang cƣ̣c độ, bắt đ}̀u “rút lui theo kế hoạch” . Nhƣng chúng bị các 

đơn vị thuộc Sƣ đoàn 324 chặn đánh quyết liệt ỡ c}̀u Nhùng , c}̀u 

Bến Đá , c}̀u Dài . Ph{o binh ta bắn ph{ mãnh liệt khống chế đƣờng 

số 1. Suốt ngày địch mỡ hàng chục đợ t đột kích để thông đƣờng 

chạy về phía nam , nhƣng chúng đi đến đ}u cûng bị đánh , chạy 

ngả nào cûng bị chặn . Không thƣ̣c hiện đƣợc ý định “rút lui có tỗ 

chƣ́c”, địch phải bõ lại toàn bộ xe pháo , th{o chạy t{n loạn . Cả 

đoạn đ ƣờng gần 30 km tƣ̀ thị xâ Quảng Trị đến c}̀u Mŷ Chánh trỡ 

th|nh “đoạn đƣờng m{u” , trỡ thành “đại lộ kinh hoàng” đối với 

địch. Lƣ̂ đoàn lính thũy đánh bộ 369 chạy về nam sông Mỹ Ch{nh . 

C{c cố vấn Mỹ chạy về S|i Gòn . Viên Chu}̃n tƣớng Vû Văn Giai , Tƣ 
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lệnh Mặt tr}̣n Quảng Trị cûng dùng trƣ̣c thăng chạy về Đà Nă̂ng . 

Trên quốc lộ 1, qu}n ta truy đuỗi địch đến nam c}̀u Mŷ Chánh. Trung 

đoàn 9 (Sƣ đoàn 304) tiến vào tiếp quản thị xâ Quảng Trị . Đến ngày 

2-5-1972, tỉnh Quảng Trị đƣợc ho|n to|n giải phóng. 

Phối hợp với hƣớng chính Quảng Trị , c{c lực lƣợng vũ trang 

Thƣ̀a Thiên đ}̃y mạnh tiến công địch trên ba vùng chiến lƣợc . Ng|y 

28-4, ở hƣớng đƣờng 12 phía t}y th|nh phố Huế , một tiểu đoàn địch 

chốt giƣ̂ Động Tranh và điểm cao 377 vƣ̀a bị bộ đội ta v}y l}́n đâ 

hoang mang bõ chạy . Ng|y 30-4, bộ đội ta đánh thiệt hại nặng 2 tiểu 

đoàn thuộc Trung đoàn 54 qu}n Sài Gòn lên ƣ́ng cƣ́u cho đồng bọn 

trên hƣớng này. Ở hƣớng đồng bằng Thƣ̀a Thiên , lƣ̣c lƣợng vû trang 

địa phƣơng đƣợc nh}n d}n hô̂ trợ v}y diệt chi khu Hƣơng Trà , bƣ́c 

h|ng yếu khu Nam Hòa . C{c tổ vũ trang công t{c tỉnh v| du kích xã 

hô̂ trợ cho nh}n d}n chi khu Hƣơng Trà nỗi d}̣y diệ t ác , trƣ̀ gian , 

gi|nh quyền l|m chủ. 

Trƣớc th}́t bại nặng nề ỡ Trị - Thiên (đặc biệt là Quảng Trị ) 

Nguyê̂n Văn Thiệu cách chƣ́c Hoàng Xu}n Lâm - Tƣ lệnh Qu}n khu 

1, đƣa viên tƣớng Ngô Quang Trƣỡng - Tƣ lệnh Qu}n khu 4 ra thay, 

đồng thời điều thêm 5 lƣ̂ đoàn , trung đoàn tƣ̀ Sài Gòn và Đà Nă̂ng 

ra Huế l}̣p tuyến phòng thũ mới kéo dài tƣ̀ nam sông Mŷ Chánh 

đến t}y đƣờng 12, hòng ngăn chặn cuộc tiến công v|o Huế của ta , 

tạo lập b|n đạp phản kích , l}́n chiếm nhƣ̂ng vùng vƣ̀a rơi vào tay 

qu}n Giải phóng . 

Đối với ta , sau khi giải phóng tĩnh Quảng Trị , mặc dù biết bộ 

đội qua hơn một tháng tiến công sƣ́c khoẽ đâ giảm sút , qu}n số 

v| vũ khí c{c đơn vị hao hụt chƣa kịp bổ sung , trong khi đó  địch 

đâ tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng phòng thũ chu}̃n bị phản kích ra Quảng 

Trị, nhƣng Bộ Tƣ lệnh chiến dịch vẫn nh}̣n định : “Khí thế cũa bộ 

đội lên r}́t cao , có tiến bộ trong t{c chiến hiệp đồng binh chủng 

quy mô lớn; có kinh nghiệm đ{nh địch co cụm ỡ địa hình trống trải” , 
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v| “qu}n địch có ý định phản công lớn nhƣng khả năng chỉ có thể 

v|o mùa mƣa vì còn phải bổ sung lực lƣợng khoảng 1 đến 2 sƣ 

đoàn”. Trên cơ sỡ nh}̣n định này , Bộ Tƣ lệnh hạ quyết t}m thƣ̣c hiện 

kế hoạch chiến dịch đâ vạch ra : tỗ chƣ́c tiến công đợt 3 v|o trung 

tu}̀n tháng 6-1972 nhằm: “Tiêu diệt t}̣p đoàn chũ yếu cũa địch , ph{ 

vơ̂ thế phòng ngƣ̣ cũa chúng , l|m chủ đến gi{p sông Hƣơng không 

cho địch co cụm ỡ tuy ến sông Bồ, tạo thế ph{t triển chiến dịch”, thƣ̣c 

hiện mục tiêu : “Tiêu diệt đại bộ ph}̣n lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ địch , giải 

phóng Thừa Thiên kể cả Huế v| Phú B|i , đƣa cuộc tiến công chiến 

lƣợc Trị - Thiên đến toàn thắng”1. 

Về tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng , Bộ Tƣ lệnh chiến dịch quyết định sƣ̃ dụng 

hai sƣ đoàn bộ binh 304 v| 308 cùng một số đơn vị binh chủng kỹ 

thu}̣t đảm nhiệm hƣớng tiến công chũ yếu nhằm vào cụm căn cƣ́ 

Đồng L}m, Phò Trạch, sau đó thọc s}u chia cắt chi khu An Lô̂, không 

cho địch phản kích tƣ̀ Huế ra , tƣ̀ phòng tuyến Mŷ Chánh vào . Sƣ 

đoàn 324, Trung đoàn 6 độc l}̣p và một số đơn vị bộ đội địa phƣơng 

tiến công vào tuyến đƣờng 12, Động Tranh, Bình Điền, ph{ vỡ tuyến 

phòng thủ phí a t}y thành phố Huế . Trung đoàn 18 (Sƣ đoàn 325), 

Trung đoàn 64 (Sƣ đoàn 320B) mới đƣợc Bộ Quốc phòng tăng cƣờng 

v| Trung đo|n 27 độc l}̣p tiến công tƣ̀ hƣớng đông bắc đƣờng 1 v|o 

khu vƣ̣c Lƣơng Mai , Phong Lai , ph{ Tam Giang , qu}̣n lỵ  Hƣơng 

Điền, Quảng Điền; phối hợp với hƣớng chũ yếu hô̂ trợ nh}n d}n nỗi 

d}̣y làm chũ vùng đồng bằng ven biển. 

Tối ngày 20-6, sau khi kiểm tra công tác chu}̃n bị chiến đ}́u cũa 

c{c đơn vị , Bộ Tƣ lệnh chiến dịch hạ lệnh tiến công  địch. Trên 

hƣớng chũ yếu , đƣợc sƣ̣ chi viện cũa pháo binh chiến dịch , hai sƣ 

___________ 

1. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam , Tóm tắt các chiến 

dịch trong kháng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣ ớc (1954-1975), Nxb. Qu}n đội nh}n 

d}n, H| Nội, 2001, tr. 288. 



Phụ lục 

 

 

1509 

 

1509 

 

đoàn (304, 308) đánh chiếm các điểm cao 102, 156, Đá Bạc , núi 

C{nh Dơi v| một số mỏm đồi khu vực núi C{i Mƣơng . Do tốc độ 

tiến công cũa các đơn vị ch ậm, công tác hiệp đồng , thời gian tác 

chiến không chặt , nên trong ba ngày (22, 23, 24-6) địch ỡ Phò 

Trạch , Đồng L}m phản kích chiếm lại h}̀u hết các mục tiêu ỡ t}y 

nam sông Mŷ Chánh . 

Trên hƣớng đông, trƣớc khi ta nỗ súng tiến công, hai lƣ̂ đoàn lính 

thủy đ{nh bộ 147 v| 369 qu}n Sài Gòn đƣợc hõa lƣ̣c cũa không qu}n 

v| ph{o binh yểm trợ đã bất ngờ h|nh qu}n ra Xu}n Viên , Đông 

Dƣơng, Th}̃m Khê , V}n Lûy , Hội Kỳ Phƣơng . H|nh động n|y của 

địch buộc hai trung đoàn 18 v| 27 của ta phải nổ súng phản kích. Qua 

ba ngày chiến đ}́u (20, 21, 22.6), hai trung đoàn 18 v| 27 tuy diệt đƣợc 

một số địch , nhƣng phía ta cûng bị thiệt hại phải dƣ̀ng lại cũng cố . 

Trung đoàn 64 v|o thay thế Trung đo|n 18 chiêń đ}́u dûng cảm 

nhƣng cûng chĩ đũ sƣ́c làm ch}̣m bƣớc hành qu}n cũa địch . Trong 

khi đó ỡ hƣớng nam , công tác chu}̃n bị cho đợt tác chiến triển khai 

ch}̣m, lại bộc lộ một số sơ hở địch chủ động đ{nh chặn từ xa . Đến 

ng|y 25-6, ta mới nỗ súng tiến công Khe Thai , điểm cao 372, đèo Su 

Na. Tr}̣n đánh không thành. Ta không đánh chiếm dƣ́t điểm đƣợc các 

mục tiêu đề ra.  

Nhìn chung , trong đợt 3 chiến dịch , sau một tu}̀n tiến công , 

c{c hƣớng , c{c mũi đều không thực hiện đƣợc kế hoạch tác chiến 

đâ đề ra . H}̀u hết các đơn vị tham gia chiến dịch bị thƣơng vong , 

sƣ́c chiến đ}́u giảm sút rô rệt ; trong lúc lƣ̣c lƣợng tỗng dƣ̣ bị chiến 

lƣợc cũa Qu}n đội Việt Nam cộng hòa đƣợc tung ra Thƣ̀a Thiên , 

chu}̃n bị phản công quy mô lớn chiếm lại nhƣ̂ng vùng đâ m}́t . 

Hằng ngày , m{y bay (kể cả máy bay chiến lƣợc B .52) v| ph{o hạm 

địch đánh phá r}́t ác liệt h}̣u phƣơng chiến dịch cũa ta . Trƣớc tình 

hình diễn biến phức tạp, đêm 27-6, Bộ Tƣ lệnh chiến dịch chũ trƣơng 

kết thúc chiến dịch tiến công , chuyển phƣơng thƣ́c tác chiến mới 

nhằm đánh bại nô̂ lƣ̣c tái chiếm Quảng Trị cũa qu}n đội Sài Gòn với 
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sƣ̣ yểm trợ hõa lƣ̣c ồ ạt cũa không qu}n, hải qu}n Mŷ. 

Tuy đợt 3 chiến dịch tiến công Trị - Thiên v}́p phải sƣ̣ chống trả 

quyết liệt cũa đối phƣơng , lƣ̣c lƣợng và phƣơng tiện chiến đ}́u bị 

thiệt hại nhƣng toàn chiến dịch , trong hơn một tháng tiến công , ta 

diệt và làm bị thƣơng 27.458 tên, bắn 3.388 tên, trong đó một số đơn 

vị qu}n đội S|i Gòn nhƣ Sƣ đo|n bộ binh 3, Lƣ̂ đoàn 147 lính thủy 

đánh bộ , 2 liên đoàn biệt động qu}n , 4 thiết đoàn và nhiều đơn vị 

kh{c bị thiệt hại nặng . Ta phá hũy và thu 636 xe tăng , xe thiết giáp , 

1.870 xe qu}n sƣ,̣ 419 kh}̃u pháo các loại, bắn rơi và phá hũy 340 m{y 

bay. “Chiến dịch tiến công Trị - Thiên (Hè 1972) đạt hiệu quả lớn . 

Trên chiến trƣờng miền Nam l}̀n đ}̀u tiên ta đâ tiêu diệt một bộ ph}̣n 

quan trọng sinh lƣ̣c và phƣơng tiện chiến tranh, tiêu diệt nhiều trung 

đoàn, đánh quỵ một sƣ đoàn qu}n ngụy ; l}̀n đ}̀u tiên ta giải phóng 

ho|n to|n một tỉnh Quảng Trị” 1. Chiến dịch tiến công hƣớng Trị - 

Thiên mỡ ra và giành thắng lợi tạo điều k iện thu}̣n lợi cho hai hƣớng 

phối hợp quan trọng cũa qu}n và d}n ta ỡ bắc T}y Nguyên và miền 

Đông Nam Bộ. 

 

Nguồn: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam : 

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc (1954-

1975), Nxb. Chính trị  quốc gia , H| N ội, 2007, 

t.VII, tr. 61-88. 

 

 

___________ 

1. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam : Nghệ thuật chiến dịch 

Việt Nam 1945-1975), Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1995, tr. 415. 
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PHỤ LỤC 39 

CHIẾN DỊCH BẮC TÂY NGUYÊN ĐẮC TÔ –  

TÂN CÃNH (1972)*
 

... 

Cuối tháng 3-1972, cùng thời điểm qu}n v| d}n Trị - Thiên mỡ 

m|n chiến dịch tiến công giải phóng Quảng Trị , qu}n và d}n  T}y 

Nguyên tƣ̀ bắc Kon Tum tới nam Gia Lai , tƣ̀ quốc lộ 14 đến quốc lộ 

19, với khí thế “ Trƣờng Sơn chuyển mình , Pô Cô dậy sóng , quét sạch 

quân thù giải phóng nhân dân” đâ đồng loạt tiến công địch . Trên 

tuyến phòng thũ t}y sông Pô Cô , ng|y 30-3, Sƣ đoàn trƣỡng Sƣ 

đoàn 320 Kim Tu}́n lệnh cho Trung đoàn 52 (Trung đoàn T}y Tiến ) 

bắt đ}̀u v}y ép Tiểu đoàn dù 2 (Lƣ̂ đoàn dù 2) v| một số chốt lẻ 

phụ cận của Tiểu đo|n 3 (Trung đoàn 47) qu}n đội Sài Gòn ỡ điểm 

cao 1.049. Bị tấn ép mạnh từ ba phía , địch co d}̀n lại . Đến ngày 3-4, 

Trung đoàn 52 chuyển sang tiến công , đánh thiệt hại nặng Tiểu 

đoàn 2 dù. Do điểm cao 1.049 có vị trí chiến thuật rất quan trọng , 

m}́t khu vƣ̣c này đối phƣơng có thể  chọc thẳng sang đƣờng 14, cắt 

đôi thế tr}̣n phòng ngƣ̣ ỡ bắc Kon Tum , cô l}̣p cụm phòng ngƣ̣ Đắc 

Tô - T}n Cảnh , uy hiếp trƣ̣c tiếp thị xâ , nên địch c}́p tốc tăng viện 

ngăn chặn cuộc tiến công cũa ta , giƣ̂ vƣ̂ng điểm cao quan trọng 

n|y. Ng|y 4-4, Bộ Chĩ huy địch ỡ thị xâ Kon Tum điều tiếp Lƣ̂ đoàn 

___________ 

* Tƣ̣a do Ban Biên soạn đặt . 
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dù 3 ra phía t}y sông Pô Cô thay thế Tiểu đoàn 2 (Lƣ̂ dù 2) v| Tiểu 

đoàn 3 (Trung đoàn 47). 

Để nhanh chóng đ}̣p vơ̂ tuyến ngăn chặn vòng ngoài , kh}̃n 

trƣơng đƣa bộ đội v|o tuyến đƣờng 14 thƣ̣c hiện chia cắt chiến 

dịch, tạo điều kiện cho Sƣ đo|n 2 v| c{c đơn vị phối thuộc đ{nh 

chiếm mục tiêu then chốt Đắc Tô - T}n Cảnh , ng|y 8-4, Bộ Tƣ lệnh 

chiến dịch lệnh cho Sƣ đoàn 320 dùng Trung đo|n 64 tiến công tiêu 

diệt Tiểu đoàn 11 (Lƣ̂ đoàn dù 3) vƣ̀a đỗ bộ xuống chốt giƣ̂ điểm 

cao 1.015 (c{ch điểm cao 1.049 về phía bắc 3,5 km). Sau khi cùng cán 

bộ chĩ huy ba trung đoàn (48, 52, 64) họp rút kinh nghiệm trận chiến 

đ}́u ỡ điểm cao 1.049, nh}̣n th}́y tr}̣n chiến đ}́u không đạt hiệu quả 

l| bởi tổ chức chỉ huy v| sử dụng c{ch đ{nh chƣa phù hợp , xƣ̃ lý 

c{c tình huống chiến đấu chƣa tốt , tối ngày 9-4, Đảng ũy và Chĩ huy 

Sƣ đoàn 320 đâ hạ quyết t}m: động viên c{n bộ, chiến sî Trung đoàn 

64 v| c{c đơn vị phối thuộc ph{t huy truyền thống của đơn vị , kiên 

quyết hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao . Tƣ tƣỡng chĩ đạo tác chiến 

đƣợc xác định rô : “v}y chặt , tiến công liên tục , đột phá có trọ ng 

điểm kết hợp với thọc s}u chia cắt” . Đ}y là l}̀n thƣ́ hai (sau chiến 

dịch đƣờng 9 - Nam Lào), Trung đoàn 64 đối mặt trƣ̣c tiếp với qu}n 

đội Sài Gòn . Thay mặt cán bộ , chiến sî Trung đoàn , Trung đoàn 

trƣỡng Khu}́t Duy Tiến hƣ́a vớ i chĩ huy c}́p trên hoàn thành xu}́t 

sắc nhiệm vụ trên giao . 

Sau hai ngày v}y ép tiêu diệt các mục tiêu vòng ngoài , s{ng 

ng|y 14-4-1972, bộ đội Trung đoàn 64 đƣợc lệnh tiến công tiêu diệt 

địch trên điểm cao 1.015. Mỡ màn tr}̣n đánh  ph{o c{c cỡ từ 85 mm 

đến 122 mm cũa Trung đoàn pháo binh 675 v| c{c loại ph{o cối 

chiến thu}̣t cũa Trung đoàn 64 bắn phá dồn d}̣p mục tiêu địch . Sỡ 

Chỉ huy Tiểu đo|n dù bị bắn trúng ngay từ những loạt đạn đầu , 

tên Tiểu đoà n phó bị thƣơng nặng . Sau 15 phút bị ph{o ta bắn ph{ , 

hai kho đạn g}̀n khu trung t}m bị bốc cháy , hơn một nƣ̃a h}̀m hào , 

công sƣ̣ dâ chiến bị phá hũy . Địch không chịu nỗi hõa lực pháo, cối 
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của ta, h|ng chục tên ph{ chạy ra xung  quanh, một số tên cố thũ , gọi 

phi pháo chi viện. 

17 giờ, bộ đội trên hai hƣớng đƣợc lệnh xung phong . Hƣớng t}y 

bắc do Tiểu đoàn 9 đảm nh}̣n, mặc dù bị phi pháo địch đánh phá dƣ̂ 

dội chặn đƣờng , nhƣng cán bộ , chiến sî trên hai mûi , lợi dụng địa 

hình, địa v}̣t đột phá t}̀ng công sƣ̣ vòng ngoài , rồi đồng loạt phát 

triển vào bên trong đánh chiếm sỡ chĩ huy địch , bắn chết tên Tiểu 

đoàn trƣỡng. Hƣớng đông nam do Tiểu đoàn 8 phụ tr{ch, tr}̣n đánh 

diê̂n biến khá  phƣ́c tạp. Lính dù chốt giữ mỏm đồi cao ph{t hiện bộ 

đội ta vƣợt qua bâi trống đâ gọi máy bay đánh chặn quyết liệt , l|m 

một số cán bộ , chiến sî ta bị thƣơng vong . Quyết không để bộ đội 

Tiểu đoàn 8 phải trằn lƣng hƣ́ng bom đạn . Đại đội 12,7 mm (Tiểu 

đoàn cao xạ 16) do Đại đội trƣỡng Khu}́t Đình Nuôi chĩ huy (bố trí ỡ 

phía sau Tiểu đo|n 8) đâ đánh trả quyết liệt , bắn cháy 3 m{y bay c{c 

loại, tạo điều kiện cho bộ đội Tiểu đo|n 8 xung phong đánh chiếm 

c{c mục tiêu. 

Sau hơn một giờ chiến đ}́u , Trung đoàn 64 đâ chia cắt tiểu đoàn 

địch thành hai bộ ph}̣n để tiêu diệt . Đại đội và tiểu đoàn bộ dù qu}n 

S|i Gòn chốt giữ mỏm phía bắc , sau g}̀n một giờ bị Tiểu đoàn 9 tiến 

công, ph}̀n lớn bị thƣơng vong, số còn lại không chịu nỗi phải ra đ}̀u 

h|ng. Hai đại đội địch chốt giƣ̂ mõm phía nam bị đánh tơi tả , lo sợ bị 

tiêu diệt đâ lợi dụng đêm tối tháo chạy về phía sông Pô Cô . Hơn một 

trăm tên địch dò dẫm suốt đêm về t ới Ngọc Đi Ốc thì bị sa hết v|o 

tr}̣n địa đón lông cũa Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 48). 

Qua hai ngày bao v}y tiến công liên tục , Trung đoàn 64 (Sƣ đoàn 

320) v| c{c đơn vị phối thuộc đã tiêu diệt gọn Tiểu đo|n 11 (Lƣ̂ đoàn 

dù 3) bắt sống 166 tên, có gần đủ mặt sĩ quan chỉ huy từ cấp đại đội 

đến cấp tiểu đo|n . Với thành tích xu}́t sắc này , Trung đoàn 64 đƣợc 

Đảng, Nh| nƣớc tặng thƣởng Hu}n chƣơng Qu}n công giải phóng 

hạng Ba. 
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Chiến thắng tiêu diệt gọn tiểu đoàn dù đ}̀u tiên trên chiến trƣờng 

T}y Nguyên - một chiến trƣờng mà hệ thống phòng thũ đƣợc xem là 

kiên cố, khi tác chiến có th ể chi viện cho nhau , r}́t khó bị chia cắt , cô 

l}̣p, l|m sa sút uy thế của lực lƣợng dự bị chiến  lƣợc con cƣng cũa 

qu}n đội Sài Gòn, b{o hiệu trƣớc sự thất bại về chiến lƣợc của địch l| 

không thể tr{nh khỏi. 

M}́t điểm cao 1.015, tuyến phòng thũ t}y sông Pô Cô bị chọc 

thủng. Sƣ đoàn dù buộc phải rút bõ một số vị trí còn  lại, co về đƣờng 

14 cùng lực lƣợng Qu}n đo|n 2 chốt giƣ̂ tuyến phòng ngƣ̣ cơ bản tƣ̀ 

Võ Định - Lam Sơn đến thị xâ Kon Tum. 

Phối hợp với Sƣ đoàn 320 đánh qu}n dù ỡ phía t}y , bộ đội trên 

c{c hƣớng cũng đẩy mạnh cƣờng độ hoạt độ ng. Ở phía bắc , Trung 

đoàn 1 (Sƣ đoàn 2), Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 24), một số ph}n đội 

ph{o mang v{c (Trung đoàn 40 ph{o binh), cùng bộ đội địa phƣơng 

tỉnh Kon Tum v}y hãm căn cứ Đắc Tô 2 v| s}n bay Phƣợng Ho|ng . 

Bằng các hình thƣ́c t{c chiến tập kích, phục kích, dùng ph{o binh bắn 

ph{ hoại v| c{c tổ bắn tỉa ..., bộ đội ta diệt hàng trăm tên , ph{ hủy 36 

m{y bay , 39 ph{o cối , bắn cháy g}̀n 40 xe qu}n sƣ̣ các loại . Trong 

vòng 10 ng|y đầu th{ng 4, một bộ phận đ{ng kể sinh lực v| phƣơng 

tiện chiến tranh cũa địch bố trí xung quanh cụm phòng ngƣ̣ then chốt 

Đắc Tô - T}n Cảnh đâ bị tiêu diệt, tiêu hao. 

Trên khu vƣ̣c Vô Định - đƣờng 14, ngay tƣ̀ tu}̀n đ}̀u tháng 4, 

Trung đoàn bộ binh 28 tích  cƣ̣c đánh cắt giao thông diệt gọn 2 chi 

đội xe bọc thép , sau đó phục kích đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 

23 biệt động qu}n hành qu}n lên giải tõa . Đại đội cối 14 trƣ̣c 

thuộc Trung đoàn liên tiếp bắn phá Sỡ Chĩ huy Lƣ̂ đoàn dù 2 v| 3 

ở Lam Sơn , g}y cho chúng nhiều tỗn th}́t . Ph{t huy thắng lợi , 

đêm 6-4, Đại đội 19 đặc công cũa Trung đoàn t}̣p kích diệt gọn 

tr}̣n địa pháo cũa Lƣ̂ đoàn dù 2 ở Công Trăng Lăng Loi , ph{ hủy 

4 ph{o 155 mm, 6 ph{o 105 mm và một c hi đội xe bọc thép cũa  
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Trung đoàn thiết giáp 14. Tại Chƣ Thoi (nam thị xâ Kon Tum ) Trung 

đoàn 95, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 24), Tiểu đoàn 631 tỗ chƣ́c sáu cụm 

chốt hô̂n hợp (bộ binh và hõa lƣ̣c ) kéo d|i gần 10 km trên đƣờng 14 

để chặn địch tƣ̀ Pl}yku đi Kon Tum . Để phục vụ bộ đội chũ lƣ̣c đánh 

lớn, h|ng trăm d}n qu}n v| đồng b|o hai huyện (3, 4) tỉnh Gia Lai s{t 

c{nh cùng bộ đội đắp ụ chôn mìn , x}y dƣ̣ng nhiều tr}̣n địa khá kiên 

cố ngay sát mép đƣờng ỡ khu vƣc̣ c}̀u Ia Tô. 

Trung đoàn 95, Tiểu đoàn 631 v| Tiểu đo|n 6 b{m trụ dƣới tầm 

phi pháo ác liệt cũa địch , liên tục giáng cho chúng nhƣ̂ng đòn nặng 

nê.̀ Chỉ trong 10 ng|y giữa th{ng 4, h|ng chục đo|n xe tiếp tế của 

địch bị phá hũy (có đo|n 50 chiếc, có đo|n 120 chiếc), h|ng trăm lính 

{p tải bị loại khỏi vòng chiến đấu . Chỉ huy Qu}n khu 2 địch đâ phải 

l}̀n lƣợt huy động Trung đoàn 45 v| 53 (Sƣ đoàn 23) đƣợc mệnh 

danh là “Nam bình, Bắc phạt, cao nguyên tr}́n” có xe tăng, ph{o binh 

v| m{y bay yểm trợ phản kích quyết liệt hòng đẩy bộ đội ta ra khỏi 

khu vƣ̣c Chƣ Thoi. Nhƣng mọi cố gắng cũa địch đều vô hiệu . Đƣờng 

14 bị cắt đứt ở cả hai phía bắc v| nam thị xã Kon Tum . Hai trung 

đoàn (28, 95) đâ góp ph}̀n tạo nên thế v}y hâm chia cắt chiến dịch đối 

với ba cụm phòng ngƣ̣ thị xâ Kon Tum , Đắc Tô - T}n Cảnh và thị xâ 

Pl}yku. 

Qua hơn nƣ̃a tháng thƣ̣c hiện bƣớc một chiến dịch , tình hình 

chiến trƣờng bắc T}y Ngu yên chuyển biến có lợi cho ta . H}̀u hết 

tuyến phòng thũ phía t}y sông Pô Cô cũa địch đâ bị Sƣ đoàn 320 

đ}̣p tan , c{nh cửa đột ph{ v|o những mục tiêu chủ yếu của chiến 

dịch đã đƣợc mở . Ở phía đông , Sƣ đoàn 2 v| c{c đơn vị ph ối thuộc 

đâ tạo l}̣p đƣợc thế tr}̣n chiến dịch tiến công vƣ̂ng chắc . Trong khi 

đó, trên các chiến trƣờng Trị Thiên và miền Đông Nam Bộ , qu}n và 

d}n ta mỡ chiến dịch tiến công tiêu diệt nhiều sinh lƣ̣c địch , loại 

khỏi vòng chiến đ}́u hàng vạn tên . Trƣớc thời cơ chiến dịch xuất 

hiện , điều kiện đột phá mục tiêu then chốt đâ chín muồi , Bộ Tƣ 

lệnh chiến dịch bắc T}y Nguyên lệnh cho các đơn vị đang ém qu}n 
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trên hƣớng đông tỗ chƣ́c đánh chiếm cụm căn cƣ́ Đắc Tô - T}n Cảnh. 

Nằm ỡ phía bắc thị xâ Kon Tum 60 km, cụm căn cứ Đắc Tô - T}n 

Cảnh không chĩ là trung t}m chĩ huy t}̣p đoàn phòng ngƣ̣ ỡ phía bắc 

tỉnh của địch, m| còn l| nơi xuất ph{t c{c cuộc h|nh qu}n của chúng 

đánh phá các cơ sỡ kháng chiến và đƣờng v}̣n chuyển chiến lƣợc cũa 

ta ỡ vùng ba biên giới . Đ}y là nơi đặt Sỡ Chĩ huy Sƣ đoàn 22, Trung 

đoàn 42, khu cố v}́n Mŷ ; nơi Bộ Chĩ huy Qu}n khu 2 qu}n đội Sài 

Gòn thƣờng xuyên duy trì từ 12 tiểu đoàn đến 14 tiểu đoàn bộ binh, 1 

trung đoàn thiết giáp , 3 tiểu đoàn pháo binh . Thị trấn T}n Cảnh - thị 

tr}́n có tới 5.000 d}n, nằm giƣ̂a ngâ ba đƣờng 14, 18 do hai đại đội 

cảnh sát và bảo an chiếm giƣ.̂ 

Đến giƣ̂a tháng 4-1972, nơi đ}y , địch vẫn t}̣p trung sƣ́c mạnh ỡ 

hai hƣớng t}y và bắc ; hƣớng đông đặt Sỡ Chĩ huy Sƣ đoàn 22. Nh}̣n 

th}́y địch vẫn lơi là phòng ngƣ̣ , Bộ Tƣ lệnh chiến dịch quyết định t}̣p 

trung lƣ̣c lƣợng đánh vào chô̂ hiểm yếu nh}́t cũa địch. Trung đoaǹ 66 

(trong đội hình Sƣ đoàn 2) đƣợc tăng cƣờng Tiểu đoàn 37 đặc công 

v| một đại đội xe tăng T 54, đảm nhiệm mûi tiến công chũ yếu tiêu 

diệt căn cƣ́ 42 (còn gọi l| căn cứ T}n Cảnh ). Để giƣ̂ bí m}̣t cho mûi 

tiến công chũ yếu đến phút chót, Bộ Tƣ lệnh chiến dịch chĩ thị cho Sƣ 

đoàn 2 tăng cƣờng v}y hâm qu}n đồn trú ỡ phía t}y và bắc cụm căn 

cƣ́ Đắc Tô - T}n Cảnh nhằm thu hút sƣ̣ chú ý cũa địch. 

Chiều ngày 21-4-1972, lƣ̣c lƣợng bộ binh ta mỡ một số tr}̣n tiến  

công, đánh chiếm các chốt điểm quan trọng bảo vệ căn cƣ́ Đắc Tô - 

T}n Cảnh . Tiếp đó , c{c cụm ph{o binh chiến dịch đƣợc lệnh tập 

trung bắn phá vào trung t}m căn cƣ́ Đắc Tô - T}n Cảnh . Đại đội 29 

(tên lƣ̃a chiến thu}̣t B 72), l}̀n đ}̀u  xu}́t tr}̣n trên chiến trƣờng T}y 

Nguyên đâ đánh giõi bắn trúng , thiêu cháy h}̀u hết xe tăng địch 

nống ra phản kích , ph{ hủy cả hai khẩu ĐKZ 106,7 mm đặt trên 

th{p nƣớc trong căn cứ khiến qu}n địch kinh ho|ng . Sau hai ngày 

ph{o bin h các loại cũa ta bắn phá , h}̀u hết các mục tiêu lộ tƣ̀ lô cốt, 

boongke đến tháp canh , nh| nổi ở vòng ngo|i cụm căn cứ v| trên 
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hƣớng cƣ̃a mỡ phía đông, đông nam đâ bị phá hũy. 

Thời điểm tiến công tiêu diệt cụm cƣ́ điểm Đắc Tô - T}n Cảnh bắt 

đ}̀u. Đêm 23-4, tƣ̀ ng}̀m Pô Cô Hạ , Đại đội xe tăng T 54 gồm 9 chiếc, 

có bộ binh yểm trợ đƣợc lệnh xuất kích. Theo đƣờng công binh Trung 

đoàn 7 mới mỡ , xe tăng ta nối nhau tiến về hƣớng T}n Cảnh , mặc 

m{y bay v| ph{o bin h địch đánh phá chặn đƣờng . Hơn 30 c{n bộ , 

chiến sî Trung đoàn 66 do Phó Tham mƣu trƣỡng Hoàng Anh Tài chĩ 

huy đâ làm thành nhƣ̂ng lộ tiêu sống hƣớng dẫn cho xe tăng . Trên 

đƣờng phát triển, nhiều đồng chí bị trúng bom, ph{o đã anh dûng hy 

sinh; nhiều đồng chí bị thƣơng không đi đƣợc vẫn cố leo lên thành xe 

để tiếp tục chĩ đƣờng . Hai giờ ngày 24-4, đại đội xe tăng ta b}́t ngờ 

xu}́t hiện ỡ thị tr}́n T}n Cảnh, cắt đƣờng qua thị tr}́n này, tiến về cƣ̃a 

mỡ hƣớng đông. Sƣ̣ xu}́t hiện cũa xe tăng ta khiến toàn bộ bọn địch 

trong khu vƣ̣c sƣ̃ng sốt . Không để địch trong thị tr}́n kịp định th}̀n 

đối phó, Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 66) đƣợc sƣ̣ hô̂ trợ cũa Đội công tác 

vũ trang tỉnh đội Kon Tum , vƣ̀a nỗ súng tiến công hai đồn bảo an , 

cảnh sát, vƣ̀a kêu gọi nh}n d}n nỗi d}̣y diệt ác, ph{ kềm, gi|nh quyền 

l|m chủ. Đến 4 giờ 30 phút s{ng 24-4, địch trong thị tr}́n T}n Cảnh đâ 

bị tiêu diệt . Đoạn đƣờng 14 tƣ̀ Đắc Tô tới thị tr}́ n T}n Cảnh do ta 

chiếm giƣ̂ , tạo điều kiện thuận lợi để ta đẩy nhanh tốc độ đƣa lực 

lƣợng và binh khí kŷ thu}̣t vào hƣớng tiến công chính. 

Mờ sáng ngày 24-4, c{c cụm ph{o chiến dịch của ta bắn ph{ 

mãnh liệt nhiều mục tiêu tr ong căn cƣ́ T}n Cảnh . Sau 30 phút nã 

đạn c}́p t}̣p , ph{o binh ta chuyển l|n , Trung đoàn 66 v| đại đội xe 

tăng đƣợc lệnh xung phong . Bộ binh và xe tăng ta đánh tràn qua lớp 

chiến hào bên ngoài rồi l}̀n lƣợt phối hợp đánh chiếm các mụ c tiêu 

bên trong. 

C|ng đột ph{ v|o s}u , cuộc chiến đ}́u càng diê̂n ra quyết liệt . 

M{y bay oanh tạc dữ dội xuống c{c khu vực qu}n ta vừa chiếm 

đƣợc . Hỏa lực xe tăng ta đ{nh mạnh v|o hai bên sƣờn đội hình cố 

thủ của địch , tạo điề u kiện cho bộ binh phát triển . Hỏa lực xe tăng , 
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đạn B .40 v| thủ ph{o của bộ binh đ{nh sập hệ thống lô cốt địch . 

Trong tuyệt vọng , địch sƣ̃ dụng cả ch}́t độc hóa học , hơi ngạt , hơi 

cay hòng ngăn chặn và đ}̃y lùi cuộc tiến công cũ a ta . Trƣớc hành 

động liều lînh cũa địch , bộ đội sƣ̃ dụng phƣơng tiện phòng độc , 

tiếp tục duy trì sƣ́c tiến công . Tiểu đoàn trƣỡng Tiểu đoàn 7 Phạm 

Văn Vƣợng mặc dù bị thƣơng vẫn dẫn đ}̀u đội hình , bình tĩnh chỉ 

huy bộ binh và xe tăng thọc s}u đánh chiếm sỡ chĩ huy địch . 

Không chịu nỗi đòn tiến công cũa ta , địch hoảng sợ , tƣ̀ng tốp ra 

h|ng. Đến 11 giờ trƣa ngày 24-4, ta làm chũ hoàn toàn căn cƣ́ . Viên 

Đại tá Lê Đƣ́c Đạt , Sƣ đoàn trƣỡng Sƣ đoàn 22 v| một  đại tá cố 

v}́n Mŷ bị tiêu diệt trong tr}̣n đánh ác liệt này . Vi Văn Bình , Đại tá , 

Sƣ đoàn phó cùng hơn 10 sĩ quan tham mƣu trốn bị bắt sống . 

Trung đoàn 66 v| c{c đơn vị phối thuộc bắt 429 tù binh, bắn rơi 8 

m{y bay , thu 9 xe tăng, 20 ph{o 105 mm và 155 mm, g}̀n 100 xe 

qu}n sƣ̣ ... 

Ở hƣớng bắc , 8 giờ sáng 24-4, khi nhƣ̂ng loạt đạn pháo nâ 

xuống các mục tiêu trong căn cƣ́ Đắc Tô (còn gọi l| Đắc Tô 2) vƣ̀a 

ngƣ̀ng, Trung đoàn 1 (Sƣ đoàn 2) do Sƣ đoàn trƣỡng N guyê̂n 

Chơn chĩ huy 1, mỡ cuộc tiến công , nhằm thẵng vào Sỡ Chĩ huy 

Trung đoàn 47 địch. Hô̂ trợ cho lƣ̣c lƣợng bộ binh còn có 4 xe tăng 

T54 v| một ph{o cao xạ tự h|nh 57. Cuộc đọ sƣ́c quyết liệt giƣ̂a xe 

tăng ta và xe tăng địch diê̂n  ra ngay sát cỗng căn cƣ́ . Xe tăng mang 

số hiệu 377 của ta do Trung đội trƣởng Nguyễn Nh}n Triển chỉ 

huy, đƣợc đồng đội yểm trợ , diệt 5 xe tăng địch . Trƣớc sƣ́c tiến 

công mạnh mê cũa qu}n Giải phóng , Trung đoàn 47 qu}n Sài Gòn 

nhanh chóng bị đè bẹp . 12 giờ trƣa , bộ đội ta hoàn toàn làm chũ 

căn cƣ́ Đắc Tô . Đêm hôm đó , ph{t huy thắng lợi , Trung đoàn 2 (Sƣ 

___________ 

1. Sƣ đoàn trƣỡng Nguyê̂n Chơn đƣợc Thƣờng vụ Đãng ũy và chĩ huy 

Sƣ đoàn 2 ph}n công đi chĩ huy trƣ̣c tiếp Trung đoàn 1 trong tr}̣n phối hợp 

với đơn vị bạn đánh Đắc Tô - T}n Cãnh. 
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đoàn 2) v| Tiểu đo|n 3 (Trung đoàn 400) tiến công căn cƣ́ Diên Bình 

diệt gọn 2 liên đội bảo an , thu 6 kh}̃u pháo 105 mm, 7 xe ô tô , ph{ 

hủy 2 m{y bay lên thẳng. 

Đắc Tô - T}n Cảnh và Diên Bình bị tiêu diệt , đƣờng 14 về Vô 

Định bị ta cắt đƣ́t, cụm phòng ngự phía bắc tỉnh Kon Tum của địch bị 

sụp đổ rất nhanh . Hai căn cƣ́ hõa lƣ̣c cũa địch  trên dây Ngọc Bờ 

Biêng, Ngọc Rinh Rua cho dù chƣa bị v}y đ{nh nhƣng qu}n địch ở 

hai căn cƣ́ này vẫn phải rút về cƣ́ điểm Pl}y C}̀n . Địch ỡ Tri Lê̂ và 

một vài điểm cao sát sông Pô Cô mới bị uy hiếp đâ rút chạy về hƣớng 

Kon Tum. Sỡ Chỉ huy Lữ đo|n dù 3 ở Nam Võ Định cũng vội lùi v|o 

trong thị xâ . Trung đoàn 28 chốt cắt đƣờng 14 ở khu vực Võ Định , 

Lam Sơn và Trung đoàn 48 (Sƣ đoàn 320) đang vƣợt sông Pô Cô sang 

Công Trăng Lăng Loi, tỗ chƣ́c đón lông, bắt t|n binh địch từ phía bắc 

chạy về. 

Qua một ngày tiến công bằng hiệp đồng binh chũng quy mô lớn , 

qu}n và d}n bắc T}y Nguyên đâ tiêu diệt và làm tan râ một bộ ph}̣n 

lƣ̣c lƣợng tƣơng đƣơng một sƣ đoàn tăng cƣờng cũa địch , ph{ vỡ 

một mảng quan trọng trong hệ thống phòng ngƣ̣ bắc T}y Nguyên , 

giải phóng một vùng rộng lớn tƣ̀ Vô Định lên T}n Cảnh, tƣ̀ Đắc Tô về 

Đắc Mót , với hơn 25 nghìn đồng b|o c{c d}n tộc . Để nhanh chóng 

giúp đỡ đồng b|o khắc phục khó khăn , ổn định cuộc sống, h|ng chục 

tỗ công tác với hàng trăm cán bộ , chiến sî qu}n Giải phóng T}y 

Nguyên tõa xuống các bản làng cùng nh}n d}n dƣ̣ng lại nhà cƣ̃a , đào 

h}̀m hào phòng tránh bom đạn địch . C{c đội công t{c của Trung 

đoàn 24, Trung đoàn 40 s{t c{nh cùng cấp ủy thị trấn T}n Cảnh v| thị 

tƣ́ Diên Bình giƣ̂ gìn tr}̣t tƣ̣ , trị an giúp địa phƣơng x}y dựng chính 

quyền và các tỗ chƣ́c đoàn thể cách mạng. 

Sau khi cụm phòng ngƣ̣ Đắc Tô - T}n Cảnh bị tiêu diệ t, lƣ̣c 

lƣợng địch bố phòng xung quanh tĩnh lỵ Kon Tum r}́t mõng yếu . 

Trong thị xâ , h}̀u hết các cố v}́n Mŷ và đại diện chính quyền Sài 

Gòn đã dùng m{y bay lên thẳng chạy về Pl}yku , chỉ có hai tiểu 
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đoàn chũ lƣ̣c và một số đ ơn vị bảo an buộc phải rải ra làm nhiệm vụ 

tu}̀n tra , bảo vệ thị xâ . Đại bộ ph}̣n Sƣ đoàn 23 v| Liên đo|n 6 biệt 

động qu}n (mới ỡ Nam Bộ ra thay thế để Lƣ̂ đoàn dù 2 về Bình 

Long) lúc n|y phải dồn lực lƣợng v|o việc bảo vệ trục đ ƣờng 14 tƣ̀ 

phía nam Võ Định đến đèo Chƣ Thoi hòng chặn bƣớc tiến của qu}n 

Giải phóng , l|m giảm sức ép đối với thị xã Kon Tum . Về ta , sau 

chiến thắng lớn cũa đợt hai chiến dịch , khí thế bộ đội lên cao , să̂n 

s|ng tiến công v| o thị xâ Kon Tum . Tuy nhiên , lúc n|y , việc bảo 

đảm h}̣u c}̀n cho chiến dịch gặp nhiều khó khăn do hai tuyến 

đƣờng 50k và 70b chƣa nối thông sang đƣờng 14. Nh}̣n th}́y địch ỡ 

thị xã Kon Tum tuy có sơ hở , dao động , nhƣng ta chƣa đũ điề u kiện 

để tiến công giành thắng lợi , Thƣờng vụ Đảng ũy và Bộ Tƣ lệnh 

chiến dịch quyết định cho các đơn vị vƣ̀a đánh địch tạo l}̣p bàn đạp , 

vƣ̀a t}̣p trung lƣ̣c lƣợng mỡ thông đƣờng , v}̣n chuyển g}́p rút đạn , 

gạo v|o cho chiến d ịch. 

Theo tinh th}̀n đó , ng|y 1-5, Bộ Tƣ lệnh chiến dịch chĩ thị cho 

Trung đoàn 48 (Sƣ đoàn 320) v| Trung đo|n 28 tiến công Liên đoàn 6 

biệt động đang l}̣p tuyến phòng ngƣ̣ hai bên đƣờng 14 ở khu vực Võ 

Định. Sau hai ngày chiến đ}́u  {c liệt dƣới những đợt bom B .52 rải 

thảm, bộ đội ta đâ đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn biệt động, l|m chủ 

tr}̣n địa, ph{ vỡ tuyến phòng ngự Võ Định - Công Trăng KLả. 

Ng|y 4-5, Trung đoàn 52 (Sƣ đoàn 320) v| một số ph}n đội 

binh chủng của mặt trận tăng cƣờng nhận lệnh chuẩn bị tiến công 

căn cƣ́ biên phòng Kleng - căn cƣ́ án ngƣ̂ trên đƣờng 51 c{ch thị 

xã Kon Tum 18 km về phía t}y nam . Qua năm ngày làm công tác 

trinh sát mục tiêu , lót ổ gạo , đạn, v}y qué t qu}n địch nống ra 

xung quanh tạo l}̣p bàn đạp tiếp c}̣n thu}̣n lợi , ng|y 9-5, Trung 

đoàn 52 đƣợc lệnh nỗ súng tiến công KLeng . Sau nhƣ̂ng loạt đạn 

ph{o dội xuống c{c mục tiêu v| sau khi t{m lớp r|o , bãi mìn bị 

hai bộ FR cũa ta  cuốn phăng , tạo th|nh cửa mở , bộ binh và xe 

tăng ta ào ạt xung phong . Trƣớc đòn tiến công dûng mânh cũa ta , 
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địch trong các boongke , h}̀m ng}̀m không chịu nỗi , l}̀n lƣợt ra hàng . 

Sau 2 giờ chiến đ}́u bằng sƣ́c mạnh hiệp đồng binh c hủng, Trung 

đoàn 52 v| c{c đơn vị phối thuộc đã tiêu diệt gọn Tiểu đo|n 62 biệt 

động, bắt 250 tên, bắn rơi 8 m{y bay, mỡ rộng và nối thông vùng giải 

phóng tới s{t thị xã Kon Tum. 

Cùng thời gian , trên đƣờng 14 (đoạn Chƣ Thoi đi Pl}yku), Trung 

đoàn 951
 đƣợc giao nhiệm vụ chốt chặn , tiêu hao Lƣ̂ đoàn dù 3 rút về 

Pl}yku, l|m chậm bƣớc đi của chúng , đánh thiệt hại sỡ chĩ huy hành 

qu}n cũa Lƣ̂ đoàn dù 3 v| ba đại đ ội lính b ảo vệ , ph{ hủy 10 kh}̃u 

ph{o c{c loại. 

Qua 12 ng|y đêm chiến đấu tạo thế ở xung quanh thị xã Kon 

Tum, đến giữa th{ng 5-1972, Sƣ đoàn 320 (thiếu) v| Trung đo|n 28 đâ 

ph{ vỡ đƣợc khu vực phòng ngự của địch ở phía t}y bắc thị xã , tƣ̀ 

qu}̣n lỵ Kon Tum đến nga ̂ba Trung Tín; Trung đoàn 48 (Sƣ đoàn 320) 

đâ vƣợt sông Đắc La sang đƣờng 14 bao v}y T}n Phú , Lôi Hỗ (đông 

nam thị xâ Kon Tum ). Trƣớc nguy cơ thị xâ Kon Tum bị ta tiến công , 

Nguyê̂n Văn Toàn , Thiếu tƣớng, Tƣ lệnh Qu}n đoàn 2, lệnh cho Sƣ 

đoàn 23 rút hết c{c trung đo|n đang “be bờ” ở vòng ngo|i về lập 

tuyến phòng ngƣ̣ mới khép kín , liên hoàn, chặt chê, quyết bảo vệ thị 

xã; sƣ̃ dụng hai liên đoàn biệt đ ộng qu}n, một tiểu đoàn bảo an biên 

phòng, Trung đoàn 3 thiết giáp do viên Chu}̃n tƣớng Phó Tƣ lệnh 

Qu}n đoàn 2 trƣ̣c tiếp chĩ huy , mỡ cuộc hành qu}n mang m}̣t danh 

Bắc Bình Vƣơng 712 ở t}y Chƣ Thoi... 

 Trƣớc tình hình trên , Bộ Chỉ huy chiến dịch chủ trƣơng tiếp tục 

động viên bộ đội khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, {c liệt, hy sinh, 

t}̣p trung mỡ đợt tiến công mới vào thị xâ Kon Tum. 

5 giờ sáng ngày 25-5, ở phía bắc, Sƣ đoàn 2 v| c{c lực lƣợng tăng 

___________ 

1. Qua hơn một tháng chốt cắt đƣờng , mặc dù qu}n s ố của trung đo|n 

bị hao hụt chƣa kịp bổ sung , mô̂i đại đội chĩ còn vài chục tay súng. 
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cƣờng đƣợc hai đại đội xe tăng yểm trợ , tỗ chƣ́c thành hai mũi đột 

ph{ quyết liệt v|o trong thị xã . Hai tiểu đoàn địch có xe tăng hô̂ trợ 

bố trí thành hai tuyến phòng ngƣ̣ có chiều s}u hơn 300 m, vẫn không 

cản nỗi cuộc tiến công cũa ta , vội chạy dạt sang hai bên . Bộ đội ta 

ph{t triển v|o bên trong, đánh chiếm s}n bay, khu hành chính tĩnh lỵ, 

kho 40-41, v| một phần biệt khu 24. Ở phía t}y, hai trung đoàn 64 v| 

28 đƣợc 6 xe tăng chi viện, tiến công tuyến phòng ngƣ̣ địch ỡ khu vƣ̣c 

suối Đắc L}y ; sau đó đánh giáp lá cà  với địch ỡ khu vƣ̣c Xƣỡng Cƣ̃a , 

Đồi Tròn . Trong khi đó , phía nam thị xã , ba trung đoàn (95, 24, 48) 

v}̣n dụng các hình thƣ́c chiến thu}̣t t}̣p kích , phục kích , chốt chặn , 

v}̣n động tiến công , đánh thiệt hại nặng tƣ̀ng tiểu đoàn đ ịch ở t}y 

Chƣ Thoi, nam T}n Phú, tiêu diệt hơn 1.000 tên, ph{ hủy 60 xe, đánh 

bại cuộc h|nh qu}n Bắc Bình Vƣơng 712 của địch. 

Mặc dù tiến công tĩnh lỵ Kon Tum tƣ̀ nhiều phía , nhƣng ta vẫn 

chƣa diệt gọn đƣợc nhƣ̂ng đơn vị lớn cũa đ ịch. Với chiến thu}̣t “di 

tản nhanh” , “liên kết nhanh” 1
 v| dựa v|o hệ thống hầm h|o , công 

sƣ̣ kiên cố , địch tỗ chƣ́c chống trả ta quyết liệt . Ở c{c khu vực 

trong thị xâ , nhƣ̂ng nơi bộ đội ta đâ đánh chiếm , địch sƣ̃ dụng máy 

bay ném c{c loại bom ph{ , bom cháy , bom ch}́t độc và dùng bộ 

binh t}̣p kích vào đội hình tiến công cũa ta . Ngo|i thị xã , m{y bay 

B.52 rải thảm hàng chục đợt trong một ngày g}y cho ta nhiều trỡ 

ngại, tỗn th}́t . Trong cuộc chiến đ}́u ác  liệt, xu}́t hiện nhiều gƣơng 

t}̣p thể , c{ nh}n điển hình . Đặc biệt , ở khu vực Ngọc Bay phía t}y 

nam thị xâ Kon Tum , trung đội súng máy cao xạ 12,7 mm do Tr}̀n 

Phúc Yên chỉ huy đã chiến đấu dũng cảm đ{nh h|ng chục trận , 

có trận diệt gọn cả tốp 6 chiếc máy bay trƣ̣c thăng , góp  ph}̀n cùng 

đại đội khống chế hiệu quả máy bay địch , hô̂ trợ đắc lƣ̣c cho bộ binh 

___________ 

1. Mô̂i khi hõa lƣ̣c ta bắn mạnh là chúng ph}n tán đội hình bão toàn lƣ̣c 

lƣợng, khi bộ đội vào s}u, chúng liên kết phản kích. 
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xung phong. 

Tƣ̀ ngày 28-5, nhƣ̂ng đợt tiến công cũa ta bắt đ}̀u kém hiệu quả 

do hiệp đồng không chặt chẽ, c{c hƣớng tiến công không đều, địch có 

điều kiện cũng cố đội hình , t}̣p trung lƣ̣c lƣợng ngăn chặn và phản 

kích liên tục . Trƣớc tình hình nhịp độ tiến công ch}̣m , c{c đơn vị bị 

thƣơng vong nhiều , mùa mƣa đã đến , Bộ Tƣ lệnh  chiến dịch quyết 

định kết thúc chiến dịch tiến công vào đêm ngày 5 rạng ng|y 6-6-

1972. Bộ đội đƣợc lệnh rút về phía sau cũng cố , chuyển sang đánh 

ph{ bình định. 

Nguồn: Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam : 

Lịch sử  kháng chiến chống Mỹ , cƣ́u nƣớc (1954-

1975), (Thắng lợi quyết định năm 1972), Nxb. 

Chính trị quốc gia , H| N ội, 2007, t.VII,  

tr. 92-105. 
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PHỤ LỤC 40 

CHIẾN DỊCH ĐƢỜNG 14 - PHƢỚC LONG 

(NGÀY 14-12-1974 – NGÀY 6-1-1975) 

Trên khu vƣ̣c Bù Đăng , c{c đơn vị bắt đầu h|nh qu}n chiếm lĩnh 

vị trí xuất ph{t tiến công . Trƣa 12-12, trời đỗ mƣa , một tr}̣n mƣa b}́t 

chợt, tr{i mùa nhƣng rất to . Nƣớc các khe , suối chảy tràn xối xả , 

đƣờng ng}̣p , trơn. C{c chiến sĩ b ộ binh và pháo mang vác phải bõ 

dép, đi ch}n đ}́t . Xe kéo pháo bị sa l}̀y ỡ đoạn đƣờng xuống ng}̀m 

sông Đắc L}y, v}́t vả suốt một đêm mới đƣa đƣợc ba kh}̃u pháo sang 

bờ Nam sông. Trung đoàn 165 (Sƣ đoàn 7) sau khi cắt rƣ̀ng, vƣợt qua 

g}̀n 100 km đƣờng tƣ̀ Đồng Xoài lên , đến đêm 11-12 mới vƣợt đƣờng 

14, bắt đ}̀u triển khai lƣ̣c lƣợng tiếp c}̣n mục tiêu khu hành chính chi 

khu. Đ}y là một cố gắng đáng biểu dƣơng cũa cán bộ , chiến sî Trung 

đoàn 165. Chỉ giao nhiệm vụ  v| kế hoạch hợp đồng chủ yếu bằng 

phƣơng tiện điện vô tuyến , m| Trung đo|n đã nắm bắt chính x{c , 

thƣ̣c hiện nghiêm chĩnh, biểu hiện trách nhiệm cao đối với tr}̣n đánh 

mỡ đ}̀u. 

Nhƣ v}̣y là trong đêm đ}̀u , cả hai hƣớng chũ yếu  v| thứ yếu , 

không thƣ̣c hiện đƣợc kế hoạch chiến dịch , chƣa tiếp c}̣n đƣợc mục  

tiêu. Nguyên nh}n không phải do lạc đƣờng (vì c{c mũi , c{c hƣớng  

đâ có 50 thanh niên ngƣời d}n tộc ỡ địa phƣơng xin tình nguyện 

dẫn đƣờng ) m| do thờ i tiết x}́u , mƣa quá lớn ỡ khu vƣ̣c Bù Đăng . 

Ở hƣớng thứ yếu , hai tiểu đoàn đặc công (Trung đoàn 429) không 

thƣ̣c hiện đƣợc nhiệm vụ nỗ súng trƣớc , diệt yếu khu Bù Na , do 
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đặc công tĩnh Bình Phƣớc nỗ súng sớm ỡ khu vƣ̣c Bù Đốp, địch ỡ đ}y 

đâ chu}̃n bị đề phòng. 

Trƣớc tình hình trên , Bộ tƣ lệnh chiến dịch quyết định hoân thời 

gian tiến công , ch}̣m lại một ngày để xốc lại đội hình , điều chĩnh vû 

khí. 

Ng|y 14-12-1974, ng|y N của chiến dịch bắt đầu. Nh}n tố b}́t ngờ 

g}̀n nhƣ đâ hết , phải thƣ̣c hành cƣờng t}̣p trên cả hai hƣớng chiến 

dịch. Rạng s{ng 14, Trung đoàn 271 nỗ súng tiến công chi khu qu}n 

sƣ̣ Bù Đăng. Tại đ}y đã diễn ra cuộc chiến đấu gay go quyết liệt. 

Chi khu đặt trên một quả đồi cao , to, nằm ngay bên đƣờng 14, 

có cấu trúc địa hình rất phức tạp . Cả ba mặt bắc , nam và đông đều 

dốc, có chỗ dốc gần nhƣ thẳng đứng , chỉ có mặt phía t}y dốc hơi 

thoải nhƣng tƣ̀ ch}n lên đĩnh là đoạn đƣờng dà i hơn 100 m, qua 

nhiều tuyến phòng ngƣ̣ phụ . Cũng có quãng đƣờng lên kh{ dốc . Ta 

chọn mặt đồi phía bắc l| hƣớng đột ph{ chủ yếu , vì địch chủ quan , 

ta tiếp c}̣n vào dê̂ . Nhƣng đến g}̀n mới rô , dƣới ch}n đồi có con suối 

tuy nhõ  nhƣng lòng s}u , nƣớc to và chảy xiết vì vƣ̀a có mƣa . Nếu 

dùng xe tăng thì không có t{c dụng , ngay cả pháo c}̀u vồng và pháo 

85 ly bắn thẵng cûng bị hạn chế . Để tiến vào tung th}m chi khu chĩ 

còn c{ch dùng bộc ph{ , nhƣng ỡ đ}y chúng giăng tới chín h|ng r|o 

kẽm gai. 

Sau hai giờ chiến đ}́u ta mới mỡ đƣợc hai hàng rào , c{c hƣớng 

đều ph{t triển chậm , vì địch dựa v|o công sự vững chắc v| lƣới lửa 

hỏa lực d|y đặc , bắn chặn r}́t ác liệt . Đại đội chũ  công cũa ta chĩ còn 

12 chiến sî, bị chặn lại ở h|ng r|o thứ t{m. 

Nh}̣n đƣợc báo cáo , tôi lệnh trƣ̣c tiếp cho Trung đoàn 271 tăng 

cƣờng một trung đội cho Đại đội 1 chủ công ; dùng bốn đại đội cối 

t}̣p trung bắn chế áp vào các  h}̀m hào phòng ngƣ̣ cũa địch , hô̂ trợ 

cho lƣ̣c lƣợng mỡ cƣ̃a làm nhiệm vụ . Đánh đến hàng rào cuối cùng 

lƣ̣c lƣợng ta bị tiêu hao , phải đƣa Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2) v|o thay. 

Chỉ còn một h|ng r|o nữa l| ho|n th|nh nhiệm vụ . Tƣ̀ đ}y tr}̣n địa 
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địch đều nằm trên độ dốc r}́t khó vƣợt . Một chiến sî xông lên đặt 

ống bộc ph{ v|o h|ng r|o thứ chín - h|ng r|o cuối cùng , gi}̣t nụ 

xòe, rồi chạy xuống . Nhƣng một tình trạng b}́t ngờ xảy ra . Đồng 

chí Đại đội trƣ ởng Đại đội 4 v|o thay thế kể lại : “Ống bộc phá 

đang xì khói bô̂ng trƣợt khõi hàng rào , lăn xuống sƣờn dốc lao về 

phía đội hình bố trí của đơn vị . Nếu để ống bộc phá nỗ trong khi 

rơi xuống thì không nhƣ̂ng đơn vị bị thƣơng vo ng mà tr}̣n đánh 

cũng sẽ gặp nhiều khó khăn , bỡi đó là ống bộc phá cuối cùng mà 

đơn vị mang theo . 

Trong tình huống vô cùng nguy hiểm đó , Đoàn Đƣ́c Thái vội 

chồm lên ôm quả bộc phá đang xòe lƣ̃a và lao vút lên đồi dốc , dùng 

sƣ́c mạnh to|n th}n ấn quả bộc ph{ v|o lớp kẽm gai thứ chín . Quả 

bộc phá nỗ, Đoàn Đƣ́c Thái hy sinh... 

Gƣơng hy sinh anh dûng cũa Đoàn Đƣ́c Thái 1
 vƣ̀a cỗ vû mạnh 

mẽ tinh thần chiến đấu của đơn vị , vƣ̀a mỡ cƣ̃a cho đồng đội phát 

triển v|o tung th}m, ho|n th|nh nhiệm vụ đ{nh chiếm Chi khu qu}n 

sƣ̣ Bù Đăng. 

Phối hợp với bộ đội chũ lƣ̣c , Huyện ũy Bù Đăng do đồng chí Vô 

Đình Tuyến làm Bí thƣ đâ chĩ đạo lƣ̣c lƣợng vû trang địa phƣơng hô̂ 

trợ nh}n d}n nỗi d}̣y di ệt {c ôn , ph{ vỡ bộ m{y thống trị của địch ; 

c{c chi bộ đảng ấp Hòa Đồng 1, 2; ấp Bù Môn lãnh đạo quần chúng 

l|m tốt công t{c binh vận, kêu gọi đƣợc ba trung đội d}n vê,̣ t{m to{n 

phòng vệ d}n sự nộp súng trở về với gia đình. 

10 giờ 30 phút, Bù Đăng ho|n to|n đƣợc giải phóng. Ủy ban qu}n 

quản đƣợc thành l}̣p do đồng chí Phan Bình Minh , Uỷ viên Thƣờng 

vụ Huyện ủy Bù Đăng đƣợc cử l|m Chủ tịch, bắt đ}̀u làm nhiệm vụ. 

Công việc mới mẽ , lại trong tì nh hình đang r}́t kh}̃n trƣơng , 

căng thẵng và phƣ́c tạp . Ban qu}n quản đâ điều hành công việc 

___________ 

1. Đoàn Đƣ́ c Thái đƣợc Nhà nƣớc truy tặng danh hiệu Anh hùng lƣ̣c 

lƣợng vû trang nh}n d}n . 
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có hiệu quả . Gắn với d}n tƣ̀ khi nằm rƣ̀ng , sống dƣới h}̀m bí m}̣t 

trong các }́p chiến lƣợc để v}̣n động d}n , có tr{ch nhiệm cao với 

cuộc sống cũa d}n , đồng chí Minh cùng Ban qu}n quản huy động 

đƣợc 30 t}́n gạo để cƣ́u tế cho nh}n d}n ; v}̣n động vay muối , d}̀u 

hỏa, vải cũa bà con tiểu thƣơng để có hàng hóa bán kịp thời phục 

vụ nhu cầu của d}n . Số hàng hóa bán thu đƣợ c 800.000 đồng tiền 

S|i Gòn , trả lại d}n ngay sau đó . B| con tiểu thƣơng chỉ nhận một 

ph}̀n hai số tiền cho vay , ủng hộ c{ch mạng 400.000 đồng. Th}́y 

việc làm vì cuộc sống nh}n d}n , có gia đình ủng hộ 100 thùng dầu 

lƣ̃a (mô̂i thùng chƣ́a 10 lít) để Ban qu}n quản có thêm d}̀u thắp 

s{ng b{n cho d}n . 

Ngo|i việc tạo điều kiện nhanh chóng ổn định cuộc sống nh}n 

d}n, Ban qu}n quản còn làm tốt các công việc phƣ́c tạp trong việc 

tiếp quản phố thị mới giải phóng , nhƣ tỗ chƣ́c giƣ̂ tr}̣t tƣ̣ an ninh , 

ch}́p hành chính sách vùng mới giải phóng , bảo vệ nghiêm tài sản 

của nh}n d}n , của những ngƣời bị địch thúc ép di tản . Bốn tháng 

sau, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng , b| con di tản trở về vô 

cùng xúc động , vì tất cả nh| cửa , h|ng hóa vật tƣ của họ vẫn còn 

nguyên vẹn. 

Tạm biệt Bù Đăng , c{c đơn vị chủ lực lại lên đƣờng xuôi quốc lộ 

14 đi về phía t}y để tiếp tục nhiệm vụ phía trƣớc đang chờ. 

Chúng tôi lên đƣờng mang  theo }́n tƣợng đẹp về miền đ}́t Bù 

Đăng. Ngay tƣ̀ nhƣ̂ng năm đen tối Bù Đăng đâ là đƣờng đi , điểm 

hẹn đ{ng tin cậy của c{c đo|n soi đƣờng từ Nam ra , mỡ đƣờng tƣ̀ 

Bắc vào gặp nhau ỡ xâ Đồng Nai . Tƣ̀ đ}y hội tụ các lƣ̣c lƣợng cá ch 

mạng khắp ba miền Bắc - Trung - Nam để rồi phát triển , nh}n rộng 

ra khắp nơi . Đoàn anh Ba Cung , Bảy Kính xuống hƣớng Phƣớc 

Long; đoàn anh Vô Đình Tuyến , Lê Quang Giang, Phan Bình Minh 

rẽ lối sang hƣớng L}m Đồng về Bù Đăng , để gắn b ó với  nh}n d}n 

với đồng bào các d}n tộc tƣ̀ giƣ̂a năm 1962. C{c anh đã vƣợt qua 

bao nhiêu gian khỗ , hiểm nguy , đƣơng đ}̀u với cả lính kỵ  binh 
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bay ngày đêm dùng trƣ̣c thăng qu}̀n đảo , chụp bắt , triệt hạ nguồn 

sống... C{c anh đƣa {nh s{ ng vào một vùng đ}́t xa xôi , hẻo l{nh 

nhƣng lại có vị trí r}́t quan trọng , đâ tạo thế , chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng cho 

chúng tôi v|o trận hôm nay - tr}̣n mỡ đ}̀u cũa chiến dịch Đƣờng 14 

- Phƣớc Long thắng lợi giòn giâ . Tƣ̀ tr}̣n thắng n|y chúng tôi c|ng 

hiểu rô địch hơn và cûng th}́y mình đ}̀y đũ hơn , cả mạnh và yếu , 

nhìn thấy hƣớng khắc phục để tiếp tục nhiệm vụ còn lại của chiến 

dịch. 

* 

*     * 

Ngay sau khi chiến thắng Bù Đăng , Miền điện tôi về nh}̣n nhiệm 

vụ mới. 

Lúc n|y anh Phạm Hùng v| anh Trần Văn Tr| vẫn đang ở H| 

Nội để họp Bộ Chính trị mỡ rộng bàn kế hoạch hai năm giải phóng 

ho|n to|n miền Nam. 

Phó Tƣ lệnh thƣờng trực Bộ Chỉ huy Miền Lê Đức Anh ra đón , 

bắt tay tôi v| dẫn v|o phòng l|m việc . Vì thời gian rất gấp , chúng tôi 

v|o việc ngay. Vẫn phong thái điềm tînh , anh th}n m}̣t mỡ đ}̀u cuộc 

trao đỗi: 

- Mình đã sơ bộ điện b{o c{o Bộ Tổng tƣ lệnh về chiến thắng Bù 

Đăng và xin ý kiến nhiệm vụ tiếp sau, ngo|i đó đã đồng ý. 

- Đánh Đồng Xoài? - Tôi hõi. 

- Đúng - Ngƣ̀ng một lát, Phó Tƣ lệnh thƣờng trực sôi nổi nói tiếp 

- Tôi gọi anh về là để chúng ta bàn kế hoạch bƣớc hai chiến dịch , tiến 

công giải quyết dƣ́t điểm cụm cứ điểm Đồng Xo|i. 

Tôi hƣỡng ƣ́ng ý kiến anh: 

- Đúng là nhiệm vụ tiếp sau cũa chiến dịch là phải giải quyết 

Đồng Xoài . Nhƣng đánh Chi khu này phải tính bƣớc tiếp sau hoặc 

song song với tiến công Phƣớc Long . Vì vậy ngay từ b} y giờ ta phải 

xin ý kiến c}́p trên , vì đ{nh thị xã phải có tăng ph{o cỡ lớn yểm trợ , 

phải đƣa Sƣ đoàn 9 v|o tham gia chiến đấu. 
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Bô̂ng anh Lê Đƣ́c Anh hạ giọng : Hãy nghỉ c{i đã ! Vì anh Năm 

vƣ̀a phải qua một đợt chiến đ}́u v}́t vả , không nghĩ, lại về đ}y luôn 

qua chặng đƣờng dài, l{t nữa ta b|n tiếp. 

Sỡ Chĩ huy Miền }̃n mình dƣới cánh rƣ̀ng già , c{ch Lộc Ninh 

khoảng trên dƣới 50 km về phía đông - bắc, nằm ỡ đ}̀u mút con 

đƣờng Trƣờng Sơn tƣ̀ Bắc vào Nam . Có c{i vui, c{i nhộp nhịp thanh 

bình, nên thơ nhƣ ỡ vùng căn cƣ́ địa Việt Bắc hồi kháng chiến chống 

Ph{p. Nhƣng cảnh quan mang đ}̣m nét dâ ngoại , thời chiến . T}́t cả 

tƣ trang cũa mọi ngƣời đều đơn giản , gọn nhẹ đựng trong chiếc ba 

lô con cóc quen thuộc . T}́t cả đều ỡ tƣ thế să̂n sàng , quanh các lán 

vẫn là h}̀m hào phòng tránh và triển khai chiến đ}́u khi có tình 

huống xảy ra . 

Mặc d}̀u v}̣y , tôi vẫn th}́y mình đang có một khoảnh khắc , một 

không gian để đ}̀u óc đƣ ợc thanh thản nhƣ anh Lê Đức Anh nói . 

Nhƣng không sao chợp mắt đƣợc , có lẽ vì c{i đói ngủ đã bão hòa , cƣ́ 

miên man suy nghî, nhớ cái đâ qua, nghĩ về c{i sắp tới... 

V|o lúc đó , tôi đƣợc mời lên phòng làm việc . Ở đ}y có treo  bản 

đồ qu}n sƣ̣ mảng Đồng Xoài , Phƣớc Long. Anh Lê Đƣ́c Anh đâ ngồi 

đó tƣ̀ bao giờ. 

Sau khi giao nhiệm vụ , yêu c}̀u bƣớc hai chiến dịch , trong đó 

Đồng Xoài là hƣớng chũ yếu , l| mục tiêu then chốt của đợt tiến công, 

anh Lê Đƣ́c Anh hõi: 

- Có cần tăng cƣờng gì không? 

- B{o c{o, không c}̀n, vì qu}n đo|n đã chuẩn bị kỹ trƣớc đó , nay 

chỉ cần điều chỉnh chút ít cho phù hợp với thực tế. 

- Có dứt điểm đƣợc không? 

- B{o c{o, đƣợc! - Tôi khẵng định. 

- Nhƣng phải nhanh gọn, không đƣợc kéo dài. 

Buỗi Bộ Chĩ huy Miền giao nhiệm vụ cho Qu}n đoàn không 

m}́t nhiều thời gian mà đ}̀y đũ các v}́n đề c}̀n nói , c}̀n bàn . Vì tất 

cả nằm trong chũ trƣơng chung đâ thống nh}́t tƣ̀ trƣớc . Vì trên 
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dƣới hiểu nhau, đồng t}m nh}́t trí , cả về nh}̣n thƣ́c trách nhiệm , c{c 

bƣớc đi và biện pháp tiến hành cụ thể cũa chũ trƣơng mỡ đợt hoạt 

động qu}n sƣ̣ mùa khô 1974 - 1975. 

Hai chúng tôi nắm chặt tay nhau trong tình cảm gắn bó đồng chí , 

đồng đội . Anh Lê Đƣ́c Anh chúc tôi sƣ́c khõe , chúc Qu}n đo|n có 

thêm nhƣ̂ng thắng lợi giòn giâ . Tôi hƣ́a - “Bộ Tƣ lệnh Qu}n đoàn sê 

gƣ̃i báo cáo quyết t}m chiến đ}́u về Miền vào cuối tu}̀n này”. 

Trên đƣờng trỡ lại đơn vị và trƣớc k hi họp thông qua quyết t}m , 

sƣ̣ suy nghî cũa tôi đều dồn tụ vào một yêu c}̀u phải dƣ́t điểm và các 

cơ sỡ v}̣t ch}́t để đạt yêu c}̀u đó đâ có chƣa , để trình bày trong cuộc 

họp Đảng ủy v| Bộ Tƣ lệnh Qu}n đo|n. 

Nhƣ v}̣y là cả thế và lƣ̣ c sau khi Bù Đăng đƣợc giải phóng đâ 

kh{c trƣớc về cơ bản , có lợi cho ta trên mọi bình diện . Tuyến che 

chắn trên đƣờng 14 d|i gần 100 km về phía đông cũa địch bị phá 

vơ̂, Đồng Xoài trỡ thành căn cƣ́ tiền duyên , bị ta uy hiếp t rƣ̣c tiếp 

với khoảng cách tƣơng đối g}̀n (chỉ c{ch trên dƣới 10 km). Qu}n 

đồn trú ỡ đ}y l}m vào tình trạng hoang mang dao động , chịu sức 

ép mạnh mẽ về t}m lý thất bại do c{c nhóm t|n qu}n bỏ chạy lùi 

về phía sau lan truyền đũ  chuyện về nô̂i kinh hoàng trong nhƣ̂ng 

ng|y qua . Còn ta , khí thế chiến thắng , tinh th}̀n ph}́n khỡi , tƣ̣ tin 

đƣợc nh}n lên , lƣ̣c lƣợng tỗn th}́t qua chiến đ}́u là không đáng kể , 

nhƣng lại thu đƣợc nhiều vû khí trang bị 1
 của địch , tiềm lƣ̣c tiến 

công đƣợc tăng lên . 

Trong quá trình tiến công trên tuyến phòng thũ cũa địch ỡ 

đƣờng số 14, tiểu khu Phƣớc Long bị cô l}̣p , Đồng Xoài lo giƣ̂ l}́y 

___________ 

1. Trong sáu ngày chiến đ}́u , ta đâ đ}̣p tan tuyến phòng thũ cũa địch 

trên đƣờng số 14 - đoạn tƣ̀ kilômét 11 đến Bù Đăng d|i hơn 100 km, đánh 

chiếm một chi khu, một yếu khu, 50 đồn bốt; diệt và làm tan râ hơn 2.000 tên 

địch, thu 900 kh}̃u súng, trong đó có bốn kh}̃u pháo 105 ly và 6.460 viên đạn 

ph{o, một số xe v}̣n tãi, thiết giáp; giải phóng 14.000 d}n. 
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th}n. Đến lúc này mới th}́y ý kiến chĩ đạo cũa Bộ trƣớc đó là hoàn to|n 

chính x{c: đánh Bù Đăng trƣớc , đánh Đồng Xoài sau là để ta có điều 

kiện t}̣p trung lƣ̣c lƣợng ƣu thế vào tƣ̀ng khu vƣ̣c . Vì lúc n|y lực 

lƣợng ta có hạn mà phải đồng thời làm nhiều nhiệm vụ quan trọng . 

Ngo|i tập trung lực lƣợng mỡ chiến dịch tạo thê,́ đón thời cơ mới, còn 

phải dành lƣ̣c lƣợng hô̂ trợ, kiềm chế qu}n địch, đánh địch l}́n chiếm 

bảo vệ vùng giải phóng, lƣ̣c lƣợng hô̂ trợ nh}n d}n nỗi d}̣y chống bình 

định. Không thể quá nặng nhiệm vụ này , coi nhẹ nhiệm vụ khác , m| 

phải c}n đối, hô̂ trợ nhau trong một kế hoạch hoạt động chung. Đánh 

Bù Đăng, Bù Na trƣớc l| để ta có lực lƣợng giữ khu vực đƣờng Bảy 

Ngang vƣ̀a bảo vệ vùng giải phóng t}y - bắc Sài Gòn, vƣ̀a kiềm chế lƣ̣c 

lƣợng Qu}n đoàn 3 ngụy, không cho chúng tƣ̣ do tung hoành, chi viện 

nơi này nơi nọ , trƣớc hết để ta rảnh tay diệt Chi khu Bù Đăng . Mặt 

kh{c tiến công giải phóng khu vực Bù Đăng , mục tiêu nhỏ, ta không 

c}̀n nhiều lƣ̣c lƣ ợng m| vẫn bảo đảm chắc thắng , có khả năng thu 

nhiều chiến lợi ph}̃m, vũ khí, đạn dƣợc (nh}́t là loại đạn pháo cơ̂ lớn ta 

đang thiếu), có thêm tiềm lực quay lại tiến công tiếp Đồng Xo|i. 

Phải dƣ́t điểm nhanh gọn , đó là yêu c}̀u , l| mệnh lệnh của cấp  

trên. Bỡi dƣ́t điểm không nhanh gọn , kéo d|i dễ dẫn tới những 

phƣ́c tạp nảy sinh trong tình hình không đáng có . Nhƣng làm thế 

n|o để thực hiện đƣợc yêu cầu n|y trong khi c{c yếu tố bất ngờ 

không còn nƣ̂a , trong khi Đồng Xoài là vị trí hiểm yếu cũa khu vƣ̣c 

bắc Sài Gòn , đƣợc địch phòng thũ vƣ̂ng chắc 1. Địch có thể dƣ̣a 

v|o hệ thống công sự v| hỏa lực tự có chống trả c{c cuộc  tiến 

___________ 

1. Đồng Xoài là căn cƣ́ khá lớn , nằm trên một dãi đ ồi th}́p kiễm soát 

đƣợc bốn phía ; chiều dài khoãng 600 m, chiều rộng khoãng 300 m, {n ngữ 

một đ}̀u mối giao thông chiến lƣợc ỡ miền Đông Nam B ộ. Lƣ̣c lƣợng phòng 

giƣ̂ Đồng Xoài có khoãng 1.300 tên, nòng cốt l| Tiểu đo|n 341 bảo an, có bốn 

kh}̃u pháo 105 ly và 155 ly. Quanh căn cƣ́ có 11-16 lớp rào kêm gai , c{c loại 

mìn chống tăng v| chống bộ binh . Trong căn cƣ́ có hơn 500 lô cốt , ụ súng 

chiến đ}́u; ở phía nam v| đông - bắc có tƣờng bao đắp đ}́t dày hơn 3 m, cao 

khoảng 80 ph}n. 
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công cũa ta và đƣợc sƣ̣ chi viện cũa nhiều lƣ̣c lƣợng trên nhiều 

hƣớng: Ở Phƣớc Vĩnh có Chiến đo|n 8 (Sƣ đoàn 5); B}̀u Bàng , Bến 

C{t có Chiến đo|n 7, Chiến đoàn 9 (Sƣ đoàn 5); Chơn Thành có Liên 

đoàn biệt động qu}n ; thị xã Bình Dƣơng (Thủ Dầu Một) có hai trung 

đoàn cũa Sƣ đoàn 18; tr}̣n địa pháo 175 ly ỡ Phƣớc Vînh, không qu}n 

chiến thu}̣t s}n bay Biên Hòa , T}n Sơn Nh}́t đều có kế hoạch să̂n 

s|ng chi viện. 

Tôi trình bày nhƣ̂ng suy nghî cũa mình trong cuộc họp Đảng ũy 

v| Bộ Tƣ lệnh Qu}n đo|n . Nhƣn̂g ngƣời tham dƣ̣ thảo lu}̣n sôi nỗi , 

v| nhấn thêm: Về chiến lƣợc, địch đang bị căng kéo trên phạm vi toàn 

chiến trƣờng, nên không có lƣ̣c lƣợng lớn chi viện cho đƣờng số 14; 

về chiến dịch, địch chƣa phát hiện đƣợc lƣ̣c lƣợng v| ý đồ chiến dịch 

của ta; về chiến thu}̣t, ta giải quyết tốt v}́n đề tiến công chi khu bằng 

bộ binh, bằng pháo mang vác. 

Cuối cùng chúng tôi đâ thống nh}́t một phƣơng án , trƣớc hết 

Qu}n đoàn cho hƣớng thƣ́ yếu (Bù Đốp lƣu vong ) nỗ súng trƣớc 

nhằm: 

Một là , vƣ̀a cũng cố vƣ̀a mỡ rộng bàn đạp để tiến công địch tƣ̀ 

hƣớng nam lên, đồng thời tạo thế đƣ́ng chiều s}u phía sau cũa ta să̂n 

s|ng đối phó với tình huống bất trắc khi chuyển sang hƣớng chủ yếu 

đánh Đồng Xoài. 

Hai là , khai thác triệt để sƣ̣ phán đoán lạc hƣớng cũa địch , cho 

rằng đối phƣơng không đũ sƣ́c tiến công Phƣớc Long - Đồng Xoài ; 

rằng: tình hình Phƣớc Long sôi động nhƣng đó không phải l| trọng 

điểm tiến công cũa Việt cộng, trọng điểm vẫn l| T}y Ninh1. Đ}y cûng 

l| nh}n tố kh{ch quan, c}̀n khai thác tạo yếu tố b}́t ngờ. 

Ba là, thu hút sƣ̣ chú ý cũa địch, tạo điều kiện cho hƣớng chủ yếu 

Đồng Xoài hoàn thành công tác chu}̃n bị. 

___________ 

1. B{o c{o của tƣớng Dƣ Quốc Đống , Tƣ lệnh Qu}n đoàn 3 ngụy trong 

cuộc họp tƣớng lînh ngày 17-2-1974 do Tr}̀n Thiện Khiêm , Thủ tƣớng ngụy 

quyền Sài Gòn chũ trì bàn cách đối phó với ta trong mùa khô 1974 - 1975. 
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Thƣ̣c hiện ý đị nh trên , trong hai ngày 23 v| 24-12-1974, Qu}n 

đoàn lệnh cho Trung đoàn 1965 (Sƣ đoàn 7) đƣợc tăng cƣờng một 

tiểu đoàn đặc công (Trung đoàn 429), ba kh}̃u pháo 105 ly, một kh}̃u 

120 ly, một kh}̃u pháo 85 ly và một tiểu đoàn pháo cao xạ hi ệp đồng 

tiến công đánh chiếm , l|m chủ c{c chi khu Bù Đốp lƣu vong , đồn 

Phƣớc Tín, Phƣớc Trù, Phƣớc Quả. S{ng 23-12, địch vội vâ dùng máy 

bay lên thẵng đỗ Tiểu đoàn 1 thuộc Chiến đoàn 7 (Sƣ đoàn 5) v| hai 

kh}̃u pháo 155 ly, xuống s}n bay Phƣớc Bình theo đƣờng 311 đến t}y 

Phƣớc Quả để ngăn chặn ta , bảo vệ Phƣớc Long , nhƣng đâ muộn . 

Vẫn theo kế hoạch phối hợp chung , lƣ̣c lƣợng vû trang địa phƣơng 

tỉnh Bình Phƣớc cũng đồng thời nổ súng tiến công địch ở c{c ấp 

Nh}n Hòa, An Lƣơng. 

Nhƣ v}̣y là các đơn vị trên hƣớng thƣ́ yếu đâ hoàn thành nhiệm 

vụ, ho|n to|n l|m chủ đƣờng số 311 - đoạn tƣ̀ ngâ ba Liê̂u Đƣ́c đến 

Phƣớc Quả, tạo thế uy hiếp mạnh phía nam hệ thống phòng thủ của 

địch ở Phƣớc Long . Ta bắn một mûi tên trúng hai mục tiêu : kéo sự 

chú ý của địch v|o bảo vệ Phƣớc Long , nhẹ chú ý hƣớng Đồng Xo|i , 

để mặc cho căn cƣ́ này rơi vào thế bị cô l}̣p cả ỡ phía bắc và bắc đông - 

bắc, trong lúc lƣ̣c lƣợn g tiến công cũa ta đâ hoàn thành công tác 

chu}̃n bị, đang triển khai tiến vào vị trí xu}́t phát tiến công. 

Tuy phản ƣ́ng cũa địch ỡ t}y - nam Phƣớc Long không làm đảo 

lộn thế tr}̣n đâ cài , nhƣng lại là một hiện tƣợng khiến chúng tôi phải 

quan t}m, d|nh thời gian trao đổi, vì nó có quan hệ đến c{c diễn biến 

của bƣớc hai chiến dịch . Liền đó, ng|y 20 th{ng 12, địch lại sƣ̃ dụng 

m{y bay lên thẳng đổ một đại đội th{m b{o xuống khu vực Đồng 

Xo|i để lùng sục, ph{t hiện ta, nhƣng chúng đâ bị lƣ̣c lƣợng pháo cao 

xạ của Sƣ đo|n 7 bắn dƣ̂, buộc máy bay địch phải quay đ}̀u về phía 

Phƣớc Vînh - Lai Khê. 

Diê̂n biến tình hình mô̂i ngày một rô nhƣ đánh bài ngƣ̃a , cả ta 

v| địch đều biết đ ƣợc ý định của nhau sẽ l|m gì trên khu vực hiểm 

yếu này . Duy chĩ có ngày N và giờ G địch chƣa biết . Trong khi địch 
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bị cuốn hút sự chú ý theo dõi Sƣ đo|n 7, Sƣ đoàn 9 của ta , thì cuộc 

chuyển qu}n kh}̃n trƣơng và bí m}̣t cũa t a vẫn diê̂n ra suôn sẽ , t}́t cả 

đâ vào vị trí cài thế ; Trung đoàn 209 (thiếu) đâ đƣ́ng ch}n ỡ phía t}y 

đánh viện tƣ̀ Chơn Thành sang; Trung đoàn 201 thiếu (Sƣ đoàn 3) sau 

khi diệt căn cƣ́ Vînh Thiện (Bù Đăng) đƣợc lệnh c}́p tốc hà nh qu}n 

vƣợt qua một chặng đƣờng dài hơn 100 km về đƣ́ng ch}n phía nam 

Đồng Xoài, chặn viện tƣ̀ hƣớng Phƣớc Vînh lên . Theo lệnh cũa Qu}n 

đoàn, Sƣ đoàn 9 vẫn trụ ỡ đƣờng Bảy Ngang nhƣng c}̀n tỗ chƣ́c lƣ̣c 

lƣợng ngăn chặn địch trên đƣờng số 13 - đoạn nam Chơn Thành, să̂n 

s|ng cơ động một trung đo|n sang đƣờng số 14 diệt viện binh địch , 

hô̂ trợ cho Trung đoàn 141 (Sƣ đoàn 7) l|m nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ 

Đồng Xoài. 

Đến ngày 22 th{ng 12 năm 1974, Qu}n đoàn nh}̣n đƣ ợc b{o c{o 

của Sƣ đo|n 7: Trung đoàn 141 đang triển khai chiếm lînh tr}̣n địa 

tiến công căn cƣ́ Đồng Xoài , hình th|nh ba mũi chủ yếu (phía t}y), 

mũi thứ yếu (phía đông), mũi vu hồi (phía nam). 

16 giờ ngày 25-12, tôi trƣ̣c tiếp điệ n xuống Sƣ đoàn 7 thông báo 

c{c hoạt động phối hợp của c{c Qu}n khu 8, Trung đoàn chũ lƣ̣c 812 

Qu}n khu 6 ở khu T{nh Linh , Ho|i Đức ; Sƣ đoàn 5, Lƣ̂ đoàn 3 thiết 

gi{p địch vẫn phải đứng ch}n ở bắc S|i Gòn do ta tổ chức nghi binh 

lƣ̀a địch tốt ; chúng vẫn khẳng định Sƣ đo|n 7, Sƣ đoàn 9 của ta 

đang có mặt ỡ đƣờng Bảy Ngang ... để động viên các đơn vị và nắm 

thêm tình hình trƣớc khi phát lệnh nỗ súng . Tƣ̀ đ}̀u d}y bên kia , 

đồng chí Tƣ lệnh Sƣ đoàn 7 giọng sô i nỗi , tƣ̣ tin báo cáo : Trung 

đoàn 141 v| hai tiểu đo|n tăng cƣờng của Trung đo|n 209 v| 201 

đang tiến vào vị trí xu}́t phát tiến công thu}̣n lợi . C{c lực lƣợng 

ph{o cối đang tăng cƣờng 1
 đâ vào các vị trí yểm trợ đang điều chĩ nh 

t}̀m và hƣớng... 

___________ 

1. Hỏa lực tăng cƣờng yểm trợ Trung đo|n 141 gồm: ba kh}̃u 160 ly, hai 

kh}̃u 122 ly, một kh}̃u 120 ly, bốn kh}̃u pháo 105 ly, bốn kh}̃u pháo 85 ly, 

một tiễu đoàn cao xạ. 
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- Tiếp tục theo dôi sát sao mọi động tînh trong căn cƣ́ báo cáo về 

Qu}n đoàn và kịp thời xƣ̃ trí các diê̂n biến đột xu}́t - Tôi nhắc đồng 

chí Tƣ lệnh Sƣ đo|n 7. 

Chúng tôi cùng lúc rời ống nghe sau khi chúc n hau sƣ́c khõe và 

chúc trận đ{nh đạt thắng lợi. 

Đêm 25-12-1974, một đêm yên tînh lạ thƣờng ỡ một vùng mà đồn 

bốt, căn cƣ́ qu}n sƣ̣ v}y quanh , hƣớng nào cûng có , cũng gần . Vẫn 

nhƣ lệ thƣờng, th|nh một nếp đã quen , chúng tôi đều th ao thƣ́c, hồi 

hộp chờ đón giờ G , nhƣng có cái gì trang nghiêm hơn vì là tr}̣n đánh 

có ý nghĩa rất then chốt đối với tiến trình tiếp sau v| trên cả khu vực 

nam đƣờng số 14. 

Gi}y phút mong đợi đâ đến : 5 giờ 37 phút ng|y 26-12-1974, m|n 

sƣơng vẫn bao phũ cả không gian khu vƣ̣c , thì cuộc tiến công căn cứ 

Đồng Xoài bắt đ}̀u . Nhƣ̂ng giờ đ}̀u cuộc tiến công diê̂n ra thu}̣n lợi . 

Hệ thống vô tuyến điện bắt đ}̀u làm việc . Tin tƣ́c Sỡ chĩ huy Qu}n 

đoàn nh}̣n đƣợc chĩ  l| những b{o c{o tình hình tiến triển của cuộc 

tiến công , chƣa có thĩnh thị Qu}n đoàn cho ý kiến xƣ̃ lý tình huống 

n|o gay cấn . Tôi càng yên t}m khi nh}̣n điện cũa trinh sát Miền 

thông báo và trinh sát Qu}n đoàn gƣ̃i về : c{c căn cƣ́ Lai Khê , Đồng 

Dù, An Lộc , Chơn Thành vẫn yên tînh , chƣa th}́y có hiện tƣợng gì 

chƣ́ng tõ địch đang dục dịch chuyển qu}n , tăng viện . Nhƣng lúc 

n|y đã gần 8 giờ tƣ́c là sau 3 giờ tiến công mà vẫn chƣa dƣ́t điểm 

đƣợc Đồng Xoài ? 

Tôi thƣ̣c sƣ̣ băn khoăn đến lo lắng! C}̀n biết cụ thể tình hình, nh}́t 

l| những diễn biến phức tạp nảy sinh để có biện ph{p xử lý , thì c{c 

đồng chí trong bộ ph}̣n tác chiến sau khi tỗng hợp tình hình báo cáo : 

8 giờ 30 phút ta đánh chiếm xong Sỡ chĩ huy Chi khu , tƣỡng địch đâ 

bị tiêu diệt ho|n to|n qu}n ta sinh chủ quan , không tiếp tục lùng sục 

hoặc lùng sục không kŷ . Địch vẫn còn, Sỡ chĩ huy Tiểu đoàn 341 bảo 

an ỡ phía nam căn cƣ́ chƣa bị tiêu diệt. Chúng dựa v|o công sự chống 

lại quyết liệt. 
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Nhƣ v}̣y là chƣa có tình huống đ ột xu}́t nảy sinh. Nhƣng không 

thể để giằng co dẫn đến kéo dài mâi đƣợc , địch có lý do để ngoan cố 

tăng viện . Đành rằng ta đâ lƣờng đến tình huống n|y nhƣng không 

cho nó x ảy ra vẫn là thƣợng sách . Nghĩ vậy tôi điện xuống đ ộng 

viên khích lệ chiến thắng đâ giành đƣợc và lệnh cho đơn vị ph ải xƣ̃ 

lý ngay . Sƣ đoàn ph ải t}̣p trung lƣ̣c lƣợng , th|nh thế bao v}y uy 

hiếp, kết hợp c ả bộc phá tỗ chƣ́c tiến công nhiều mûi , nhiều hƣớng , 

nhanh chóng dƣ́t đi ểm cho đƣợc mục tiêu còn lại . Tôi nghî c ả biện 

ph{p cho ph{o binh chi viện nhƣng bị hạn chế về tầm v| mục tiêu , 

vì lúc n|y kho ảng cách ta , địch r}́t g}̀n . Dùng xe tăng ? Hiện có m ột 

đại đội làm lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị nhƣng cûng không c}̀n , vì mục tiêu còn 

lại nhỏ , sƣ̣ chống đối cũa chúng nhƣ ngọn lƣ̃a tàn vụt lên đ ể rồi tắt 

ng}́m. 

Đợt hai của cuộc chiến đấu bắt đầu , nhƣng diê̂n ra cûng k hông 

đơn giản. Địch trụ lại ngoan cố chống cƣ̣ , mãi 10 giờ 30 phút ta mới 

diệt đƣợc chúng , ho|n to|n l|m chủ to|n bộ căn cứ . Đến 15 giờ, ta 

tiêu diệt mục tiêu cuối cùng là chốt c}̀u số 2, cũng l| lúc kết thúc bƣớc 

hai cũa chiến dịch. 

Sau bốn ngày chiến đ}́u , ta diệt hai chi khu (Đồng Xoài và Bù 

Đốp lƣu vong) v| nhiều đồn bốt kh{c , đánh tan hai tiểu đoàn bảo an 

(Tiểu đoàn 362 bị đ{nh tan lần thứ hai ), thu nhiều vû khí , có 3.000 

đạn pháo, 15.000 đaṇ cối; giải phóng hoàn toàn đƣờng số 14, đƣờng 

số 311 đến s{t ch}n núi B| R{ m| không cần dùng đến xe tăng. 

Thắng lợi bƣớc hai cũa chiến dịch , tƣơng quan lƣ̣c lƣợng (cả 

thế và lƣ̣c ) đâ thay đỗi có tính ch}́t đột biến có lợi  cho ta . Tôi vui 

mƣ̀ng khôn xiết . Nô̂i }u lo }m th}̀m trong tôi tan biến , vì chỉ sợ t{i 

diê̂n tr}̣n Đồng Xoài năm 1965, thắng lớn , nhƣng bị tỗn th}́t cûng 

không nhõ . 

Tôi thƣ̣c sƣ̣ ph}́n khỡi , thanh thản , lại nghĩ về sự s{ng suốt của 

Bộ, cho đánh Bù Đăng trƣớc , Đồng Xoài sau . Qu{n triệt tƣ tƣởng 

đó, Qu}n đoàn , một mặt chuyển hƣớng lên đánh Bù Đăng nhƣng 
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vẫn để Trung đoàn 141 ở lại l|m nhiệm vụ v}y lỏng , c}̀m ch}n 

nhƣng vẫn tiếp tục hoàn chĩnh công tác điều tra n ắm địch , vẫn tiếp 

tục ho|n chỉnh kế hoạch đ{nh Đồng Xo|i . Đầu th{ng 12 trung 

đoàn t}̣p trung hu}́n luyện chín đêm liền về cách đánh Đồng Xoài , 

chiến sî trinh sát , đặc công t}̣p động tác tiềm nh}̣p , cắt rào , gơ̂ mìn , 

đặt bộc ph { liên kết từ tiểu đội đến tiểu đo|n , t}̣p chiến thu}̣t vƣợt 

qua cƣ̃a mỡ đánh vào tung th}m . Sƣ đoàn r}́t coi trọng kh}u trinh 

s{t thực địa , nắm địa hình , nắm quy lu}̣t địch bố phòng , canh gác ; 

đâ ba l}̀n cho ngƣời bò sát vào hà ng rào địch quan sát nghiên cƣ́u , 

cắt bốn hàng rào kêm gai vẫn không lộ để nghiên cƣ́u thƣ̣c hành 

mỡ cƣ̃a . Th{ng 10 năm 1974, trong l}̀n thƣ́ hai đi trinh sát thƣ̣c địa 

bị lộ , đích bắn trả , hai chiến sî hy sinh , một bị thƣơng bò ra đƣợ c 

nhƣng lạc đƣờng , phải nằm lại giƣ̂a đám ruộng mạ sống c}̀m hơi . 

Đến ngày thƣ́ bảy , một bà má tƣ̀ }́p chiến lƣợc đến giờ quy định 

của địch đƣợc ra ngo|i thăm đồng ph{t hiện . Đồng chí chiến sî còn 

đang lúng túng trƣớc tình hu ống bất ngờ , thì b| m{ chủ động : 

- M{ biết con l| ai rồi , con cƣ́ làm theo lời má là thoát khõi nguy 

hiểm. 

Đồng chí chiến sî không nói gì, cƣ́ im lặng làm theo lời ma.́ M{ đã 

tìm c{ch che giấu, chƣ̂a chạy lành bệnh rồi đƣa ra khõi khu vƣ̣c Đồng 

Xo|i, chỉ về hƣớng bắc m| đi thể n|o cũng gặp đơn vị. 

Nhƣ̂ng việc làm }m th}̀m , b}́t ch}́p cả nguy hiểm }́y là một 

trong nhiều ví dụ để chĩ ra nguyên nh}n vì sao tƣ̀ đợt một chuyển 

sang đợt hai cũa chiến dịch lạ i nhanh nhƣ thế ; đó cûng là một 

trong nhƣ̂ng căn cƣ́ để nhƣ̂ng ngƣời lânh đạo và chĩ huy Qu}n 

đoàn chúng tôi có đƣợc một quyết t}m , một kế hoạch chiến đ}́u sát 

hợp và r}́t tƣ̣ tin là nh}́t định sê trỡ thành hiện thƣ̣c trƣớc khi tr}̣n 

đánh nỗ súng . 

* 

*     * 

Nhƣ trên đâ kể cùng bạn đọc, ngay khi về Bộ Chĩ huy Miền nh}̣n 
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nhiệm vụ đợt hai chiến dịch , tôi đâ nêu v}́n đề đánh Đồng Xoài c}̀n 

phải tính đến bƣớc tiếp sau hoặc song song tiến công thị xâ Phƣớc 

Long, để kịp xin ý kiến Bộ Tỗng tƣ lệnh vì đánh thị xâ phải có xe tăng 

ph{o cỡ lớn yểm trợ , phải đƣa lƣ̣c lƣợng Sƣ đoàn 9 v|o tham gia 

chiến đ}́u. 

Phƣớc Long đúng là địa bàn chƣa nằm trong chũ trƣơng ban đ}̀u 

mỡ đợt hoạt động qu} n sƣ̣ Đƣờng số 14 - Phƣớc Long. Hoặc nếu có 

thì chỉ dừng lại ở định hƣớng , vì nhận thức của con ngƣời không thể 

vƣợt quá xa cũa sƣ̣ v}̣n động thƣ̣c tiê̂n . Vả lại trong tình hình lúc đó 

chúng ta vẫn phải thực hiện nguyên tắc vừa đánh “vƣ̀a theo dôi phản 

ứng của địch để kịp thời đối phó” . Mọi h|nh động của chiến dịch 

phải phục tùng ý đồ chiến lƣợc . Bƣớc đi cũa chiến dịch Đƣờng 14 - 

Phƣớc Long là sau Bù Đăng th}́y rô điều kiện dƣ́t điểm Đồng Xoài , 

sau Đồng Xoài th}́y rô khả năng giải phóng thị xâ Phƣớc Long đâ 

chín muồi. 

Qua điện trao đỗi giƣ̂a Bộ Chĩ huy Miền với Bộ Tỗng tƣ lệnh , 

chúng tôi đƣợc biết c{c anh Phạm Hùng , Tr}̀n Văn Trà đang họp hội 

nghị Bộ Chính trị mở rộng ng o|i H| Nội vẫn d|nh thời gian theo s{t 

diê̂n biến chiến dịch đƣờng số 14 - Phƣớc Long, trao đỗi với các anh 

trong Qu}n ũy và Bộ Tỗng tham mƣu về nhƣ̂ng chũ trƣơng , biện 

ph{p cần có để xử lý c{c dữ kiện ph{t triển của tình hì nh. Điện anh 

Tr}̀n Văn Trà gƣ̃i anh Lê Đƣ́c Anh - Phó Tƣ lệnh thƣờng trực Miền , 

thông báo ý kiến anh Lê Du}̃n và các anh trong Thƣờng trƣ̣c Qu}n ũy 

Trung ƣơng đồng ý để B 2 đƣợc dùng tăng và pháo 130 ly vào tr}̣n 

đánh thị xâ Phƣớc Lo ng. Một ngày sau khi chiến thắng Đồng Xoài 

(ng|y 27-12) tôi lại nh}̣n tiếp điện cũa Phó Tƣ lệnh thƣờng trƣ̣c Lê 

Đức Anh : “Bộ thông báo có khả năng địch điều động 1-2 lƣ̂ dù về 

Qu}n đoàn 3. Anh Văn Tiến Dûng , Tỗng tham mƣu trƣỡng chĩ  thị ta 

phải tranh thũ thời cơ địch đang hoang mang và lƣ̣c lƣợng tỗng dƣ̣ bị 

chƣa về tới , ph{t triển nhanh chóng v}y ép A 1 (thị xã Phƣớc Long ), 

đồng thời có kế hoạch tiêu diệt qu}n viện lên B1 (Đồng Xoài) v| A1”. 

Nhƣ v}̣y là các  anh lânh đạo Bộ Chính trị , Thƣờng trƣ̣c Qu}n ũy 
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Trung ƣơng và Bộ Tỗng Tham mƣu theo r}́t sát diê̂n biến hoạt động 

qu}n sƣ̣ ỡ B 2, nh}́t là trên địa bàn tĩnh Phƣớc Long , đâ có ý kiến chĩ 

đạo sau mô̂i đợt tiến công . V| giờ đ}y c{c  anh đâ “b}̣t đèn xanh” cho 

chúng tôi ph{t huy thắng lợi đã gi|nh đƣợc , tranh thũ tiến hành cuộc 

tiến công giải phóng hoàn toàn tĩnh Phƣớc Long. 

Chỉ có bốn ng|y chuẩn bị ở một địa b|n t{c chiến chƣa đƣợc đƣa 

v|o kế hoạch ba n đ}̀u mà vẫn suôn sẽ , ít phải điện đi điện lại nhiều 

l}̀n lên c}́p trên . Nh}́t là khi Bộ Chĩ huy Miền nh}̣n đƣợc điện cũa 

Qu}n đoàn thƣ̣c hiện đúng ngày N nhƣ quy định – ng|y 31-12-1974, 

thì c{c anh trong Qu}n ủy v| Bộ Chỉ huy Miền th}́y yên t}m. 

Để có đƣợc một quyết t}m nỗ súng đúng ngày N mà c}́p trên quy 

định chúng tôi đâ phải trải qua bao lo toan tính toán. C{c suy nghĩ v| 

nhƣ̂ng điều trăn trỡ vẫn là đánh nhƣ thế nào để giành thắng lợi . Bù 

Đăng, Đồng Xo|i c{c kinh nghiệm rút ra qua chiến đấu vẫn đang còn 

nóng hổi , đều có thể vận dụng v|o trận đ{nh mới . Nhƣng lại có 

nhƣ̂ng v}́n đề mới, th}̣t mới nảy sinh. 

Trƣớc hết Phƣớc Long là một thị xâ tĩnh lỵ , mặc dù một tĩnh 

nhỏ ở  vùng biên ải , song lại có vị trí quan trọng về mặt qu}n sƣ̣ . 

V| đã l| thị xã nó lại có vấn đề chính trị , t}m lý , một khi thị xâ lọt 

v|o tay đối phƣơng (?!). Qua Bù Đăng , rồi Đồng Xoài ta th}́y khả 

năng tăng viện , t{i chiếm r ất hạn chế , g}̀n nhƣ không xảy ra , đành 

chịu thí tốt vì nó chỉ l| Chi khu , nh}́t là Chi khu Bù Đăng ỡ quá xa 

Sỡ chĩ huy Qu}n đoàn 3, chi viện không qu}n chiến thu}̣t bị hạn 

chế về t}̀m bán kính . Nhƣng khi thị xâ Phƣớc Long bị tiến công 

chắc chắn địch phải có hành động thƣ̣c tế hơn , mạnh hơn , ta không 

thể xem thƣờng . 

Hệ thống phòng thũ Phƣớc Long mang kiểu dáng một t}̣p 

đoàn cƣ́ điểm quy mô nhõ nhƣng có thế ch}n kiềng cũa Chi khu 

qu}n sƣ̣ Phƣớc Bình - điểm cao núi Bà Rá - thị xã Phƣớc Long . 

Mô̂i  mục tiêu chủ yếu đó có nhiều đồn bốt nhỏ tạo th|nh c{c lớp 

v|nh đai ngăn chặn , bảo vệ liên hoàn . Trong ba mục tiêu ch}n kiềng 
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đó, thị xã Phƣớc Long l| quan trọng nhất . Nó nằm trên dã y đồi cao 

phía t}y - bắc Bà Rá , rộng 2 km2, bao quanh nó về phía bắc và phía 

đông là sông Bé, bờ sông dốc đƣ́ng, phía t}y - nam là khu Sơn Giang, 

suối Dung và hồ Long Thũy sình l}̀y r}̣m rạp. 

Sƣ̣ phản ƣ́ng cũa lƣ̣c lƣợng địch tại chô̂ chắc chắn điên cuồng hơn, 

ngoan cố hơn . Qua Bù Đăng , Đồng Xoài cho th}́y kẽ địch không dê̂ 

d|ng th{o chạy, không dê̂ dàng chịu ta bắt làm tù binh, c|ng không thể 

có h|ng binh khi chƣa bị ta dồn v|o tình thế bất khả kh{ng. Tr{i lại, nếu 

ta sơ hỡ và kẽ thù còn dƣ̣a đƣợc vào công sƣ̣ , h}̀m hào, chúng chỉ l| 

t|n qu}n của nhiều đơn vị cũng co cụm lại dựa v|o nhau chống lại ta. 

Rõ r|ng c|ng về cuối cuộc chiến tranh , khi mà “Việt Nam hóa 

chiến tranh” đạt tới đĩnh cao , thì bên cạnh tính chất x}m lƣợc không 

hề thay đỗi , cuộc chiến tranh ít nhiều còn mang tính ch}́t nội chiến , 

đối kháng về ý thƣ́c hệ . Đại bộ ph}̣n binh sî và hạ sî quan vẫn chĩ là 

nạn nh}n, còn tầng lớp sĩ quan, nh}́t là sî quan lớp tƣớng tá thì chống 

đối đến cùng và tìm mọi thũ đoạn lƣ̀a mị , mua chuộc , kìm kẹp , 

khống chế buộc binh sî dƣới quyền phải chống lại , “tƣ̃ thũ”... Đánh 

v|o thị xã Phƣớc Long ta sẽ gặp phải sự chống đối này, vì ở đ}y có Sở 

chỉ huy tiểu khu , có cơ quan h|nh chính tỉnh . Tr}̣n chiến đ}́u chắc 

chắn diê̂n ra không thể dê̂ dàng. 

Tôi đâ trình bày nhƣ̂ng suy nghî , nhƣ̂ng bài học rút ra cũa mình 

trong các cuộc hội ý , họp b|n trong Bộ Tƣ lệnh và Đảng ũy Qu}n 

đoàn để cùng nhau trao đỗi xem xét trƣớc khi có một quyết t}m chiến 

đ}́u chung , tìm ra những khó khăn để b|n tới c{c biện ph{p khắc 

phục. B|i học tiến công đ{nh chiếm thị xã An Lộc trong đợt hai chiế n 

dịch Nguyễn Huệ năm 1972 vẫn còn mới nguyên nhắc nhỡ chúng tôi, 

không máy móc chu}̃n bị chiến đ}́u theo trình tƣ̣ , b|i bản {p dụng 

cho mọi bối cảnh , điều kiện. Khi thời cơ đâ có , phải chu}̃n bị nhƣng 

không c}̀u toàn , vƣ̀a đánh vừa chuẩn bị , vƣ̀a đánh vƣ̀a tiếp tục nắm 

địch, thông qua đánh mà hiểu rô địch để có cách đánh thích hợp... 

Trên đ}y là định hƣớng chung cho các đơn vị khi chu}̃n bị và 
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triển khai chiến đ}́u. 

Sau chiến thắng Đồng Xoài , đội hình chiến dịch rải ra trên một 

diện rộng, phải thu gọn về một khu vƣ̣c . Vì vậy việc giao nhiệm vụ 

kế hoạch hợp đồng cho các đơn vị r}́t linh hoạt , trƣ̣c tiếp hoặc qua hệ 

thống thông tin th}̣t ngắn gọn : ng|y giờ phải có mặt ở địa b| n X, E; 

nhiệm vụ cụ thể , bảo đảm nỗ súng đúng ngày N và giờ G . G}̀n nhƣ 

không có điều kiện họp chung , t}́t cả ý định tuy bị dồn ép theo ngôn 

ngƣ̂ thông tin mà công việc diê̂n ra ăn ý nhƣ đâ trao đỗi, b|n bạc trực 

tiếp. Trong ba ng|y 27, 28, 29-12 chúng tôi hồi hộp đến mừng vui , vì 

liên tiếp nh}̣n đƣợc các thông tin khớp với kế hoạch chung. C{c đo|n 

xe ô tô chỡ bộ đội , chỡ gạo , đạn theo đƣờng số 14, đƣờng số 311, 

đƣờng số 2, hối hả chạy về hƣớng Phƣớc Long. Lƣ̂ đoàn công binh 25 

bảo đảm cho hàng trăm xe , ph{o vƣợt qua sông Bé tại bến Tr| Thanh 

an toàn. Ngo|i lƣơng thực cho bộ đội , Qu}n đoàn cùng với các đồng 

chí Tỉnh ủy Bình Phƣớc lo huy động v| vận chuyển hơn 40 t}́n lƣơng 

thƣ̣c tƣ ̀Bù Đốp, Suối Minh về địa điểm t}̣p kết để c}́p nhằm ỗn định 

đời sống nh}n d}n khi sơ tán lánh khõi thị xâ và trỡ lại thị xâ sau khi 

đƣợc giải phóng. 

Đến 22 giờ ngày 30-12, Sỡ chĩ huy Qu}n đoàn nh}̣n đũ báo cáo 

của c{c đơn  vị đã v|o đến vị trí quy định hình th|nh thế trận mới , 

chia cắt Phƣớc Bình và Phƣớc Long , khống chế đƣờng không , să̂n 

s|ng đ{nh qu}n viện , v}y ép qu}n địch ỡ tiểu khu Phƣớc Long : 

Trung đoàn 165 đƣ́ng ch}n ỡ đông nam và t}y na m Chi khu Phƣớc 

Bình; Trung đoàn 141, tƣ̀ Đồng Xoài cơ động bằng ô tô theo đƣờng 

số 2 lên đƣ́ng ch}n ỡ bắc Phƣớc Bình và }́p Nh}n Hòa , t}y bắc 

Phƣớc Bình ; Trung đoàn 271 (Sƣ đoàn 3) tƣ̀ Bù Đăng cơ động bằng 

ô tô theo đƣờng số 14, đƣờng số 311 v|o đứng ch}n ở đƣờng số 

309 - Th{c Mơ , Trung đoàn 16 (thiếu) tƣ̀ T}y Ninh c}́p tốc hành 

qu}n về đƣ́ng ch}n bờ bắc sông Bé làm nhiệm vụ hợp v}y , tiến công 
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địch tƣ̀ hƣớng bắc thị xâ ; Tiểu đoàn 208 địa phƣơng Phƣớc Long 

đƣ́ng ch}n ỡ Phƣớc Lộc ; Trung đoàn 2 t{ch khỏi đội hình . Sƣ đoàn 9 

cơ động về Phƣớc Long làm lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị chiến dịch . Một bộ ph}̣n 

Sỡ chĩ huy Sƣ đoàn 7 ở lại căn cứ Phƣớc Sang , v| Trung đo|n 209 ở 

bắc Phƣớc Vînh vẫn sinh hoạ t bình thƣờng , tiếp tục liên lạc bằng vô 

tuyến điện theo đúng giờ và t}̀n số quy định để làm nhiệm vụ vƣ̀a 

nghi binh, vƣ̀a chũ động tiến công địch, thƣ̣c hiện kéo căng, kìm ch}n 

địch, hô̂ trợ cho mặt tr}̣n Phƣớc Long. 

Rạng s{ng  31-12-1974, theo kế hoạch chung các đơn vị nỗ súng 

tiến công chi khu qu}n sƣ̣ Phƣớc Bình , ph{o kích tiểu khu Phƣớc 

Long. L}̀n đ}̀u tiên lƣ̣c lƣợng đồn trú ỡ đ}y không nhƣ̂ng nghe mà 

còn nhìn thấy tiếng nổ của động cơ xe tăng , của đạ n pháo 130 ly 

khiến qu}n địch càng khiếp đảm . Vì nhận hiệp đồng không đúng 

thời gian , nên Tiểu đoàn 79 đặc công chƣa đồng thời tỗ chƣ́c tiến 

công núi Bà Rá ; ở hƣớng thứ yếu , Trung đoàn 271 (Sƣ đoàn 3) chƣa 

tỗ chƣ́c tiến công đƣợc Thác Mơ. 

Trên hƣớng chũ yếu , ngay phút ban đ}̀u cûng có trục trặc , chƣa 

thƣ̣c hiện đƣợc đồng loạt tiến công . Trung đoàn 165, lƣ̣c lƣợng chũ 

công đánh chiếm chi khu Phƣớc Bình , bị ph{o địch từ đông nam thị 

xã v| ở núi B| R{ bắn chặn , mũi tiến công ở hƣớng đông nam gặp 

khó khăn, phải đánh tƣ̀ hƣớng t}y bắc xuống . Mãi chiều 31-12 ta mới 

chiếm đƣợc Phƣớc Bình, vì vấp phải sức chống trả quyết liệt của Tiểu 

đoàn 1, Chiến đoàn 7 (Sƣ đoàn 5) tƣ̀ ch}n núi Bà Rá phản kích xuống 

s}n bay , giải tõa cho Phƣớc Bình đang bị bao v}y tiến công . Đến 

chiều ngày 1-1-1975 ta hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm chi khu 

Phƣớc Bình, điểm cao Bà Ra.́ 

Nh}̣n đƣợc tin vui này , tôi điện xuống Trung đoàn 165, Tiểu 

đoàn 79 đặc công : Chúc mừng c{c đồng chí đã lập chiến công mới 

ch|o mừng ng|y Tết dƣơng lịch - ng|y 1 th{ng 1 năm 1975. 

Nhƣ v}̣y là hai trong ba vị trí trong thế tr}̣n phòng ngƣ̣ “ch}n 

kiềng” cũa địch bị chặn , to|n bộ c{nh cửa thép phía đông nam v| 

t}y bắc Tiểu khu Phƣớc Long bị ta phá vơ̂ ; phạm vi phòng thủ của 
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khu vƣ̣c Phƣớc Long bị co lại , chỉ còn chƣa đầy 2 km2. Ta đâ hoàn 

th|nh nhiệm vụ bƣớc một tƣơng đối nhanh gọn. 

Thƣ̣c hiện mệnh mện h chiến đ}́u bƣớc hai cũa Bộ Tƣ lệnh 

Qu}n đoàn , ngay đêm ngày 1-1 c{c đơn vị nhanh chóng di chuyển 

v|o địa điểm quy định hình th|nh thế trận tiến công thị xã trƣớc 

giờ G : Trung đoàn 165 tƣ̀ ngâ ba Tƣ Hiền 1 tiến công theo hƣớng 

nam; Trung đoàn 141 tƣ̀ t}y Suối Dung tiến công theo hƣớng t}y 

Hồ Long Thũy ; Trung đoàn 271 (Sƣ đoàn 3) tƣ̀ nam ngâ ba Tƣ 

Hiền 2, tiến công tƣ̀ hƣớng đông ; Trung đoàn 201 (Sƣ đoàn 3) cơ 

động lên hƣớng t}y bắc să̂n sàng bƣớc vào chiến đ}́u khi có lệnh ; 

Trung đoàn 16 (thiếu) vẫn đảm nh}̣n nhiệm vụ bờ bắc sông Bé - 

c}̀u Đắc Nhung . 

Tiểu khu Phƣớc Long bị đặt trong t}̀m súng bắn thẵng cũa năm 

Trung đoàn: 165, 141, 201, 271 v| Trung đo|n 16. 

Đội hình binh chũng đâ hình thà nh và hoàn chĩnh để yểm trợ 

tr}̣n đánh: bắc Phƣớc Bình có tr}̣n địa pháo 105 ly (s{u khẩu) v| 85 ly 

(bốn kh}̃u); t}y thị xâ có tr}̣n địa cối 160 ly (ba kh}̃u); phía đông bắc 

có trận địa ph{o 130 ly (s{u khẩu). Hai tiểu đoàn ph{o cao xạ 37 v| 57 

ly đƣ́ng tƣ̀ c}̀u Suối Dung đến ngâ ba Tƣ Hiền 1; 10 xe tăng, một tiểu 

đoàn công binh đƣ́ng trên đƣờng 310 (bắc c}̀u Suối Dung đến ngâ ba 

Tƣ Hiền 1). 

Chúng tôi đều yên t}m với thế trận đã đƣợc hình th|nh . Riêng 

tôi tƣ̀ đó cho đến trƣớc giờ nỗ súng mỡ đ}̀u cuộc tiến công bƣớc 

hai g}̀n nhƣ không chợp mắt ! Ph}̀n vì niềm vui cũa tr}̣n đánh 

thắng mỡ đ}̀u đến đúng dịp thời gian đâ đi chót đoạn đƣờng năm 

1974, bƣớc vào đ}̀u mút cũa năm 1975, c{i năm mà giờ này cuộc 

họp Bộ Chính trị mở rộng x{c định l| năm thứ nhất trong kế hoạch 

hai năm giải phóng hoàn toàn miền Nam . Chắc chắn tƣ̀ đ}y sẽ có 

nhiều chuyển biến theo chiều đi lên . Tr}̣n chiến trƣờng kỳ đâ  

đến lúc ta t ính đƣợc c{i thời điểm kết thúc cụ thể . Niềm vui của 

tr}̣n thắng trƣớc làm điều kiện không thể thiếu cũa tr}̣n thắng sau . 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1544 

 

Mới qua 20 ng|y ra qu}n mở đầu mùa khô 1974-1975 m| ta đã chọc 

thủng một tuyến phòng thủ chiến lƣợc qua n trọng cũa địch trên 

đƣờng số 14 tƣ̀ Bù Đăng đến Đồng Xoài . Căn cƣ́ chiến lƣợc phía sau 

của Đông Nam Bộ đƣợc ho|n chỉnh thêm , rộng đến sát Chơn Thành 

về phía t}y , đến s{t đƣờng số 16 - T}n Uyên về phía nam , b}y giờ xe 

ta có thể đi tƣ̀ Hà Nội vào đến t}̣n Đồng Xoài . Giờ đ}y, chẵng còn xa 

nƣ̂a, thị xã Phƣớc Long đƣợc giải phóng , khu căn cƣ́ càng hoàn 

chỉnh, tạo một thế đứng vững để chúng ta tiến xuống vùng ven đô , 

v|o S|i Gòn. 

Nhƣng con đƣờng đi tiếp }́ y trỡ thành hiện thƣ̣c cûng chẵng 

phẵng phiu chút nào! Phải g}̀n một ngày ta mới làm chũ đƣợc Phƣớc 

Bình l| do địch phản kích , cƣ̃a mỡ dƣ̣ kiến phía đông nam bị pháo 

bắn chặn, lƣ̣c lƣợng tiến công phải chuyển , dồn sang hƣớng t}y  bắc. 

Sƣ̣ cố tuy nhõ, ta đâ nhanh chóng khắc phục, nhƣng qua đó cho th}́y, 

khi ta đánh vào trung t}m phòng thũ cũa chúng diê̂n biến càng trỡ 

nên phƣ́c tạp. Sau khi m}́t Phƣớc Bình , B| R{ thế ch}n kiềng bị ph{ , 

địch vội vâ l}̣p S ở chỉ huy nhẹ tiểu khu đóng ở trại Lê Lợi v| điều 

qu}n t}̣p trung ngăn chặn ta ỡ hƣớng nam là hƣớng duy nh}́t ta có 

thể tiến công bằng xe tăng vào thị xa.̂ 

Qu}n đoàn quyết định l}́y phía t}y và t}y nam thị xâ làm 

hƣớng chũ yếu  l| ho|n to|n chính x{c . Vì ở đ}y l| khu gia binh v| 

cƣ d}n buôn bán , địch bố trí sơ sài . Đột phá tƣ̀ hƣớng này , ta có 

điều kiện phát triển nhanh sang khu bắc là khu qu}n sƣ̣ , khu đông 

l| khu h|nh chính - đánh d}̣p hai cái đ}̀u n|y, sẽ rung chuyển to|n 

bộ. Lƣ̣c lƣợng sƣ̃ dụng gồm Trung đoàn 165 v| Trung đo|n 141 

(Sƣ đoàn 7), nhƣ v}̣y là yên t}m . Nhƣng làm sao mà lƣờng hết 

đƣợc sƣ̣ đột biến ! 

Sau khi trao đỗi với các đồng chí trong Sỡ chĩ huy nhẹ chiến 

dịch nhƣ̂ng suy nghî trên , tôi điện nhắc các đơn vị : Thắng lợi đạt 

đƣợc trong bƣớc một là đáng khích lệ . Nhƣng không đƣợc chũ quan, 
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tƣ̣ mân. Tƣ̀ đ}y cuộc chiến đ}́u sê có nhƣ̂ng diê̂n biến phƣ́c tạp , c}̀n 

phải có quyết t}m cao, nhạy bén trong xƣ̃ trí. 

Rạng s{ng ng|y 2-1-1975, ta mỡ đ}̀u đợt tiến công vào thị xâ bằng 

sƣ́c mạnh cũa lƣ̣c lƣợng pháo binh bắn chính xác các mục tiêu qu}n 

sƣ̣ trong tiểu khu, kiềm chế hoàn toàn các tr}̣n địa pháo cũa địch. Sau 

đợt ph{o bắn chuẩn bị , c{c mũi bộ binh nhanh chóng thọc s}u đ{nh 

chiếm các mục tiêu đƣợc giao . Trên hƣớng t}y nam , Trung đoàn 165 

ph{t triển thắng lợi , đánh chiếm trại Đoàn Văn Kiều , thu hai kh}̃u 

ph{o, ph{t triển về phía Hồ Long Thủy. Nhƣng Trung đoàn 141 phải 

chống trả quyết liệt với Tiểu đoàn 1, Chiến đoàn 7 (Sƣ đoàn 5) địch ỡ 

khu vƣ̣c cƣ̃a mỡ, chỉ có bốn đại đội vận động qua Suối Nhung lọt v|o 

bắc Hồ Long Thũy , bị địch chặn lại ở khu gia binh . Ở hƣớng đông 

nam Trung đoàn 271 (Sƣ đoàn 3) đánh chiếm ngâ ba Tƣ Hiền , ph{t 

triển về bâi để xe ỡ đông nam thị xa.̂ 

Đúng nhƣ phán đoán cũa Qu}n đoàn trƣớc khi vào tr}̣n , địch 

phản ƣ́ng quyết liệt khi bị đối phƣơng tiến công . Lúc n|y cơ q uan 

Tỗng tham mƣu qu}n đội ngụy và bọn chĩ huy Qu}n đoàn 3 đâ 

nh}̣n ra nguy cơ Phƣớc Long có thể bị m}́t , đâ tìm cách cƣ́u nguy . 

Trƣớc hết là cho không qu}n hô̂ trợ . Ngay ngày 2-1, ng|y ta mở 

m|n bƣớc hai cuộc tiến công , địch đâ ch o 53 l}̀n/chiếc máy bay F 5 

v| m{y bay A 37 ném bom , bắn phá xuống tr}̣n địa ta , g}y cho ta 

nhƣ̂ng khó khăn nh}́t định . Nhƣng lƣ̣c lƣợng pháo cao xạ ta đánh 

trả có hiệu quả , m{y bay của địch phải vọt lên cao . Một kh}̃u đội 

ph{o 37 của ta chiến đ}́u dûng cảm , đâ hy sinh ỡ ngâ ba Phƣớc 

Lộc, đƣợc nh}n d}n chôn c}́t , l}̣p miếu thờ sau khi Phƣớc Long 

giải phóng . 

Tốc độ tiến công bị ch}̣m lại ! Vƣ̀a nôn nóng nhƣng chĩ thoáng 

qua, nhƣờng cho sƣ̣ cảm thông - vì chúng tôi hiể u r}́t rô , l| do c{c 

đơn vị làm nhiệm vụ trên hƣớng chũ yếu thƣ̣c sƣ̣ th}́m mệt sau 

20 ng|y chiến đấu liên tục, kể tƣ̀ tr}̣n mỡ đ}̀u chiến dịch, diệt Chi khu 
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qu}n sƣ̣ Bù Đăng (14-12-1974), qu}n số vû khí chƣa kịp bỗ sung sau 

một ng|y chiến đấu với địch. 

Chiều xuống , tiếng súng thƣa d}̀n , không gian trỡ lại yên tînh . 

Một mặt tôi điện xuống động viên , mặt khác nhắc các đơn vị phải 

g}́p rút cũng cố lƣ̣c lƣợng để tiếp tục chiến đ}́u ; đồng thời lệnh cho 

Trung đoàn 201 (Sƣ đoàn 3) h|nh qu}n đến tăng cƣờng cho hƣớng 

tiến công cũa Trung đoàn 141. 

Trong hai ngày 3 v| 4-1, ta tiếp tục tiến công. Ph{o chiến địch bắn 

mãnh liệt v| chính x{c1
 c{c mục tiêu trong thị xã, c{c Trung đo|n 141, 

165 có xe tăng dẫn đầu mở đƣợc nhiều mũi tiến công, ph{t triển đ{nh 

chiếm đƣợc một số khu vƣ̣c trong thị xa.̂ 

Th}́t bại trong }m mƣu đỗ Chiến đoàn 8 (Sƣ đoàn 5) xuống thị xâ 

ng|y 3-1 do lƣ̣c lƣợng cao xạ pháo cũa ta đánh trả có h iệu quả, ng|y 

4-1 địch cho không qu}n tăng cƣờng ném bom, bắn phá dƣ̂ dội xuống 

tr}̣n địa, buộc ta phải dƣ̀ng lại đào công sƣ̣, ch}́n chĩnh đội hình. Tiếp 

đó khoảng 10 giờ cùng ngày địch lại cho máy bay lên thẵng đỗ hai 

đại đội thuộc Lƣ̂ đoàn 81 biệt kích dù xuống đông bắc thị xâ , g}̀n tòa 

thị chính, bị ta diệt một phần ba , tình hình lại có thêm phức tạp mới . 

Vẫn ỡ phía nam , t}y nam, sau khi m}́t Phƣớc Bình , B| R{ , t|n qu}n 

địch dồn về cùng với lƣ̣c lƣ ợng tại chỗ dốc Hồ Long Thủy chống trả 

ta quyết liệt , có thêm lực lƣợng không qu}n địch hỗ trợ . Hai trung 

đoàn 141, 165 bị địch chặn lại , thƣơng vong tăng lên , phải dƣ̀ng lại . 

Trƣớc tình huống đó , c{c đồng chí chỉ huy ở hƣớng n |y xin đƣợc 

nghỉ để củng cố , chu}̃n bị đánh tiếp theo phƣơng ch}m “đánh chắc 

tiến chắc”. 

Nh}̣n đƣợc điện báo cáo , tôi sƣ̂ng ngƣời . R}́t thông cảm với khó 

___________ 

1. Đài kŷ thu}̣t cũ a ta bắt đƣợc tin địch kêu la : “Việt cộng đâ đặt đƣợc 

đài tác xạ trên núi Bà Rá hay sao mà chúng bắn chính xác thế !”. Đúng là sau 

khi chiếm điễm cao núi Bà Rá ngày 1-1, ph{o binh ta đã đặt đ|i quan s{t v| 

đo cƣ̣ ly , điều chỉnh, hƣớng d}̂n các tr}̣n địa pháo cũa khu vƣ̣c Phƣớc Long 

bắn yễm trợ hiệu quã cho bộ binh tiến công . 
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khăn cũa hƣớng này , qu}n số bị tiêu hao , vũ khí chƣa kịp bổ sung . 

Nhƣng nghỉ lúc n|y l| không th ể đƣợc, không thể m{y móc “đ{nh 

chắc tiến chắc” vì địch có cho ta nghĩ đ}u! Ta đâ chiếm đƣợc hai ph}̀n 

ba thị xâ, địch còn lại đang co cụm, bọn chỉ huy đầu sỏ đang hối thúc 

qu}n lính “tƣ̃ thũ” dọa bắn bỏ những ai rút bỏ nhiệm vụ... 

Nghĩ vậy, tôi gọi điện trao đỗi với anh Ba Vû, Phó Tƣ lệnh v| anh 

Ho|ng Nghĩa Kh{nh Tham mƣu trƣởng ở hƣớng chủ yếu của trận 

đánh: c}̀n c}n nhắc , nếu mệt mõi , qu}n số , vũ khí gi ảm1, sẽ tăng  

thêm. Nghỉ lúc n|y l| không có lợi , địch có thời gian tăng viện , phản 

kích lấy lại vị trí đã mất, tr}̣n đánh sê bị kéo dài, diê̂n biến tình huống 

c|ng phức tạp thêm. 

Đêm đâ về khuya , đƣờng d}y thông suốt , tôi tranh thũ tra o đỗi 

tiếp với anh Ba Vû : Đúng là ta đang khó khăn nhƣng chĩ là khó khăn 

cục bộ. Lợi thế v ẫn thuộc về ta . Tôi vƣ̀a điện cho anh Sáu Hƣng Tƣ 

lệnh Sƣ đoàn 3 ở hƣớng đông nam, đƣợc biết Trung đoàn 271 đâ phát 

triển tới ngâ ba chợ t hị xã , có điều kiện hỗ trợ cho hƣớng H ồ Long 

Thủy. C}̀n động viên các đơn vị gắng sƣ́c , Qu}n đoàn sê đƣa Trung 

đoàn 2 (Sƣ đoàn 9) v|o chiến đấu... 

Do ý thƣ́c đƣợc trách nhiệm đối với tr}̣n đánh mang t}̀m vóc 

chiến lƣợc , chỉ qua điện thoại với ý tƣ́ bị d ồn ép mà chúng tôi v ẫn 

hiểu đƣợc nhau , nhanh chóng thống nh}́t các biện pháp tình thế , 

không để cuộc chiến đ}́u dƣ̀ng lại , sẽ mất thời cơ . Anh Ba Vû , anh 

Ho|ng Nghĩa Kh{nh lo xốc lại đ ội hình chiến đ}́ u tại chô̂ ; tôi và 

anh Ba Vinh , Phó Tƣ lệnh , anh Tƣ Thanh , Chủ nhiệm chính trị lo 

việc chu}̃n bị cho Trung đoàn 2 (Sƣ đoàn 9) bƣớc vào chiến đ}́u ; 

đồng thời điều chĩnh cu ộc chiến đ}́u hiệp đ ồng ngày hôm sau trên 

___________ 

1. Có đại đội bộ binh chỉ còn 5 - 7 tay súng. 

Tỗn th}́t cũa chiến dịch Phƣớc Long: 764 bị thƣơng, có 390 trọng thƣơng 

(không rô số hy sinh, dƣ̣ phõng 300 tên). 
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c{c hƣớng. 

Ng|y 5-1, sƣ̣ thắng lợi cũa ý chí , của tinh thần tr{ch nhiệm v| 

quyết t}m chiến đ}́u cũa nhƣ̂ng ngƣời trong cuộc đâ đƣợc thể hiện 

bằng hành động thƣ̣c tê.́ Cuộc tiến công cũa các lƣ̣c lƣợng tham chiến 

đạt hiệu quả rô rệt , dồn qu}n địch  v|o một điểm hẹp ở hƣớng đông 

bắc thị xa.̂ 

Đêm xuống , một đêm nhộn nhịp khác thƣờng . T}́t cả các hƣớng , 

c{c mũi đều tất bật chuẩn bị . Còn chúng tôi những ngƣời chịu tr{ch 

nhiệm cao nh}́t cũa tr}̣n đánh thì t}̣p trung vào việ c theo dôi , điều 

h|nh việc đƣa Trung đo|n 2 (Sƣ đoàn 9) cùng với 10 xe tăng phải 

v|o vị trí tập kết chiến đấu cũng ngay trong đêm , không thể ch}̣m . 

Vì Bộ Tƣ lệnh Qu}n đo|n đã thống nhất : Quyết định dƣ́t điểm tr}̣n 

đánh chiếm thị xã Phƣớc Long v|o ng|y 6-1- 1975. Còn giờ phút dứt 

điểm cụ thể là tùy thuộc vào sƣ̣ tỗ chƣ́c và hiệp đồng chiến đ}́u giƣ̂a 

c{c lực lƣợng , ph}n chia nhiệm vụ , đƣờng tiến qu}n . Bỡi lƣ̣c lƣợng 

đánh chiếm thị xâ gồm bốn trung đoà n, với nhiều lƣ̣c lƣợng binh 

chủng hỗ trợ , c}̀n phải có một kế hoạch hiệp đồng th}̣t ăn khớp , cụ 

thể. 

Một việc khác cûng đƣợc nắm lại và bàn tiếp song song với 

kế hoạch tiến công qu}n sự . Chúng tôi phải cùng với Tỉnh ủy Bình  

Phƣớc làm kế hoạch tỗ chƣ́c giân d}n ra khõi thị xâ trong thời 

gian ta đâ làm chũ , đề phòng địch phản ứng theo “không ăn thì 

đạp đỗ” , cho không qu}n đến bắn phá hũy diệt . Ta đâ có 40 t}́n 

lƣơng thƣ̣c huy động tƣ̀ trƣớc , khi giải phóng thị xâ sê huy động 

c{c kho dự trữ của địch 1
 để có đũ số lƣợng cung c}́p cho hơn bốn 

vạn d}n sống trong những ng|y tạm sơ t{n đề phòng địch t|n s{t . 

V| cũng theo chỉ đạo của Miền , chúng tôi còn phải chuẩn bị lƣợng  

___________ 

1. Sau khi giãi phóng thị xâ , ta đâ thu đƣợc cũa địch 60 t}́n, n}ng tỗng 

số lên 100 t}́n. 
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thuốc nỗ và tỗ chƣ́c lƣ̣c lƣợng làm nhiệm vụ tiêu hũy đồn bót , lô 

cốt, h}̀m ng}̀m , trại lính , dinh thƣ̣ , trụ sở , kể cả nhà cƣ̃a trên các 

đƣờng phố , đề phòng địch t{i chiếm . Vì vậy , thị xã sau khi hết địch 

vẫn }̀m }̀m tiếng b ộc phá nỗ dƣ̂ dội , để lại một thị xâ tan hoang sau 

đợt tiêu thỗ đó . V|i năm sau khi miền Nam ho|n to|n giải phóng , 

có dịp thăm lại , gặp các đồng chí lânh đạo thị xâ và huyện Phƣớc 

Long trong niềm vui tái ngộ , đũ chuyện hàn hu yên nhƣng ai cûng 

th}́y tiếc . Gi{ ng|y đó không ph{ thì b}y giờ ta có một thị xã nhỏ 

xinh với nhƣ̂ng d}́u tích lịch sƣ̃ khó quên , sẽ l| một điểm du lịch 

h}́p dẫn. 

Xin đƣợc trỡ lại chuyện đang kể cùng bạn đọc. 

V|o lúc 2 giờ 30 phút ng|y 6-1, Sỡ Chĩ huy tiền phƣơng qu}n 

đoàn nh}̣n đƣợc điện báo cáo cũa Trung đoàn 2 (Sƣ đoàn 9): đâ triển 

khai xong việc chiếm lînh vị trí xu}́t phát tiến công theo quy định. T}́t 

cả chúng tôi nhẹ nhôm thỡ phào. 

Ng|y 6-1-1975! 

Giờ phút mong đợi đâ đến . Chắc thắng nhƣng vẫn hồi hộp 

trong mô̂i chúng tôi ỡ Sỡ Chĩ huy tiền phƣơng chiến dịch . Mờ 

s{ng, kim đồng hồ chĩ 5 giờ 30 phút, ta đồng loạt nỗ súng tiến công 

theo kế hoạch đƣợc chu}̃n bị trong điều k iện kh}̃n trƣơng , đƣợc 

điều chĩnh trong hai đêm ngày 4 v| 5 đ}̀y căng thẵng . Địch rút 

chạy về phía bắc , bị ph{o binh v| bộ binh ta đ{nh hất trở lại buộc 

chúng phải quay về thị xã tìm c{ch chống trả trong trạng th{i số 

đông là  sĩ quan đều thủ một ba lô gạo sấy , thịt hộp , địa bàn và một 

mảnh bản đồ vùng Kiến Đƣ́c để tháo chạy khi bị dồn vào bƣớc 

đƣờng cùng . 

Trên đƣờng đánh vào sào huyệt cuối cùng cũa tĩnh Phƣớc Long , 

ngay tƣ̀ giờ đ}̀u nỗ súng, Trung đoàn 165 không phát triển đƣợc vì bị 

địch ngăn chặn; Trung đoàn 141 có xe tăng dẫn đầu cũng phải vất vả 

trong tỗ chƣ́c tiến công tiêu diệt đại đội biệt kích dù phản kích. 
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7 giờ 30 phút Qu}n đo|n quyết định đƣa Trung đo|n 2 (Sƣ đoàn 

9) bƣớc vào chiến đ}́u ỡ hƣớng t}y thị xâ cûng ph ải m}́t nhiều thời 

gian. Vƣ̀a dùng b ộc phá kết hợp với dùng dao , kéo để cắt rào , dùng 

v{n gỗ , bao tải để bộ đội vƣợt qua nhiều lớp rào kêm gai , đến 9 giờ 

mới đánh chiếm đƣợc khu két nƣớc , trung t}m tuyển mộ t}n binh, 

ty cảnh sát , tr}̣n địa pháo . Một sƣ̣ phối hợp không hẹn nhƣng r}́t 

đẹp giƣ̂a Đại đ ội 7 Trung đoàn 2 (Sƣ đoàn 9) v| Đại đ ội 7 Trung 

đoàn 141 (Sƣ đoàn 7) trong đánh chiếm dinh tĩnh trƣỡng ; chiến sî 

Nguyê̂n Văn Hoan cũa Đại đ ội 7 Trung đoàn 141 đâ cắm cờ “Quyết 

chiến quyết thắng” lên nóc nhà Tĩnh trƣỡng Phƣớc Long vào lúc 10 

giờ 30 phút. 

Tƣ̀ đ}y cuộc tiến công có thêm nguồn cỗ vû mạnh me.̂ C{c đơn vị 

phối hợp chiến đấu nhịp nh|ng ăn khớp . Đến chiều ngày 6-1, Trung 

đoàn 2 (Sƣ đoàn 9) đảm nhiệm mûi tiến công tƣ̀ phía nam lên phối 

hợp cùng Trung đoàn 165 (Sƣ đoàn 7) tƣ̀ phía bắc đánh xuống , hợp 

điểm tiến công h}̀m ng}̀m Sỡ chĩ huy trung t}m  h|nh qu}n - vị trí cố 

thủ cuối cùng của tiểu khu , cũng l| vị trí cuối cùng của qu}n đồn trú 

thuộc tiểu khu Phƣớc Long bị tiêu diệt... 

Mƣời chín giờ ngày 6-1-1975, thị xã Phƣớc Long ho|n to|n giải 

phóng, cũng l| thời điểm kế t thúc thắng lợi đợt ba chiến dịch Đƣờng 

số 14 - Phƣớc Long. 

Chiến dịch Đƣờng số 14 - Phƣớc Long chẵng nhƣ̂ng đâ tạo ra 

một địa bàn chiến lƣợc , ta có thêm một vùng giải phóng rộng lớn , 

ho|n chỉnh m| còn góp phần l|m thay đổi đáng kể tƣơng quan về thế 

tr}̣n tại chiến trƣờng Đông Nam Bộ . Ta đâ tiêu diệt một tiểu khu cũa 

Qu}n đoàn 3 ngụy, bẻ gãy đƣợc một mắc xích trong tuyến phòng thủ 

S|i Gòn của địch , l|m cho hƣớng t}y bắc S|i Gòn trở th|nh mảng 

yếu, uy hiếp trƣ̣c tiếp phía đông đƣờng số 13, l|m suy yếu hệ thống 

phòng thủ của địch trên hƣớng bắc S|i Gòn. 

Chiến thắng Đƣờng số 14 - Phƣớc Long có ý nghîa nhƣ m ột 

tr}̣n trinh sát chiến lƣợc” . Qua sƣ̣ kiện Phƣớc Long ta hi ểu địch 
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hơn. Qu}n ngụy Sài Gòn không đũ kh ả năng đối phó cùng m ột úc 

với nhiều hƣớng tiến công cũa ta ; không có kh ả năng chiếm ại m ột 

thị xã bị đ{nh chiếm 1. Còn Mỹ, không dê̂ can thiệp trỡ lại miền Nam 

bằng b}́t cƣ́ hình thƣ́c n|o để cƣ́u nguy. 

L}́y vû khí địch đánh địch đâ đƣợc thƣ̣c hiện có hiệu qu ả nh}́t 

trong chiến dịch này. Với 3.125 súng c{c loại, đặc biệt là trên một vạn 

viên đạn pháo 105, 155 ly thu đƣợc ỡ Phƣớc Long , c{i vốn tích lũy 

đ}̀u tiên r}́t quan trọng cho chiến trƣờng Đông Nam B ộ, đáp ƣ́ng 

đƣợc một ph}̀n yêu c}̀u c}́p thiết cho các nhiệm vụ tiếp sau; góp phần 

giảm bớt khó khăn chung lúc đó. 

 

Nguồn: Thƣợng tƣớng Hoàng C}̀m : Chặng đƣờng mƣời 

hìn ngày , Nxb. Qu}n đội nh}n d}n , H| N ội, 

1995, tr.402-433. 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1. Ng|y 3-1-1975, Nguyê̂n Văn Thiệu triệu t}̣p cuộc họp đặc biệt cũa nội 

c{c để đ{nh gi{ tình hình . Y ra lệnh treo giãi thƣỡng 3,2 triệu cho qu}n lính 

tƣ̃ thũ Phƣớc Long . Khi Phƣớc Long th}́t thũ , Thiệu hô hào “Kiên quyết l}́y 

lại Phƣớc Long” , đâ sớm đƣợc thay bằng lời kêu gọi “dành ba ngày truy 

điệu c}̀u nguyện cho Phƣớc Long (!?). 
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Q.G.P.N.D.M.N.V.N 

BỘ THAM MƢU  

PHÒNG QU]N B[O 

Sô:́ 92/CV 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

TÓM LƢỢC CÁC DIỄN TIẾN QUÂN SỰ 

CHÍNH TRỊ TẠI MIỀN NAM KỂ TỪ  

CUỘC TIẾN CÔNG VÀO BAN MÊ THUỘT 

ĐẾN NGÀY DƢƠNG VĂN MINH ĐẦU HÀNG 

(Tƣ̀ 9-3-1975 tới ngày 30-4-1975) 

Tài liệu khai thác trong nhóm Cố vấn chính trị Dương Văn Minh*
 

 

9-3-1975: Qu}n Giải phóng tiến công vào Ban Mê Thuột . Ban Mê 

Thuột th}́t thũ ngay ngày hôm sau. 

(Trong khi đó tại S|i Gòn , ph{t ngôn qu}n sự v| ngụy quyền 

Thiệu vẫn tr}ng tráo tuyên bố Ban Mê Thuột chƣa th}́t thũ . Phải 

đợi tới ngày 13-3-1975, ngụy quyền mới chịu x{c nhận “mất” Ban 

Mê Thuột). 

___________ 

* Thời gian ghi trong tài liệu này tính theo giờ Sài Gòn tƣ̀ tháng 4- 1975 

trỡ về trƣớc, sớm hơn giờ Hà Nội 1 tiếng - Ban biên soạn. 
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15-3-1975: Pleiku - Kon Tum th}́t thũ . Ngụy quyền Thiệu rêu rao 

“di tản chiến thu}̣t”, “tái phối trí” lƣ̣c lƣợng để bảo vệ duyên hải. 

Ng|y 14-3, Thiệu ra Nha Trang và Cam Ranh đ ể họp b|n với 

tƣớng Phú. Lúc n|y, tại S|i Gòn có tin đ ồn Phú đòi “đánh” , Thiệu lại 

ra lịnh rút. Cuộc di tản khõi Pleiku - Kon Tum làm cho d}n và lính Sài 

Gòn b|ng ho|ng . H|ng ngũ cao cấp của “địch” tại S|i Gòn mất tinh 

th}̀n. Trong giai đoạn này , tại S|i Gòn đầy r ẫy tin đồn “có chia đ}́t” , 

“có thõa hiệp ng}̀m” . Nhóm thì b|n “chia” tới vĩ tuyến 14. Nhóm thì 

b|n “chia theo lối xẻ khô”. Nhóm thì nói “chia” tới Nha Trang nhƣng 

chƣ̀a Đà Nă̂ng... 

Tƣỡng cûng nên nhắc lại sau khi Ban Mê Thuột th}́t thũ thì nhóm 

Tr}̀n Hƣ̂u Thanh lên tiếng đòi cải tỗ chánh p hủ mạnh mẽ hơn . Tại 

nh| thờ T}n Chí Linh , “Phong trào nh}n d}n chống tham nhûng họp 

mít tinh v|o chiều 16-3 tố Thiệu b}́t lƣ̣c , phải c}́p tốc trao quyền cho 

một chánh phũ đoàn kết rộng râi ... Lúc n|y , linh mục Định và linh 

mục Thanh chĩ muốn “cải tỗ nội các” và vẫn còn đ}̀y hy vọng sê huy 

động đƣợc qu}n đội và nh}n d}n chống cộng(!). 

16-3-1975: Tin về cái chết cũa ký giả Paul Léandri loan ra làm 

ch}́n động giới chính trị và báo chí Sài Gòn. 

Paul Léandri là phụ tá Trƣỡng phòng Thông t}́n xâ Pháp AFP , 

viết tin về vụ Ban Mê Thuột, bị mời tới Bộ Tƣ lệnh Cảnh s{t chiều 14-

3 v| bị bắn chết tại đó. Dƣ lu}̣n d}n Sài Gòn lúc b}́y giờ cho là “Thiệu 

hết thời” mới có vụ bắn chết ký giả”. 

17-3: Đến lƣợt Phú Bỗn “tƣ̣ th}́t thũ” . Cuộc tháo chạy cũa qu}n 

quan tƣớng tá cũa Thiệu tƣ̀ Pleiku xuống Phú Bỗn đâ g}y ra cảnh 

n|y. 

(Tƣỡng c}̀n ghi nh}̣n là phái viên Nguyê̂n Tú cũa báo Chính 

luận Sài Gòn đâ viết m}́y  b|i phóng sự về cuộc di tản khỏi Pleiku , 

Kon Tum , Phú Bổn ... l|m cho dƣ luận S|i Gòn thêm kinh hãi . 

Nguyê̂n Tú là “tay ch}n” cũa Đặng Văn Sung và bài viết “chống 

cộng” nhƣng lại mô tả t}́t cả nô̂i thê thảm cũa bại quan , bại 
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qu}n... Trong bài phóng sƣ̣ “Sombre Dimanche” đề ngày 17-3- 1975, 

ký giả Nguyễn Tú đã nói rằng rồi đ}y “cả nƣớc sẽ tổng đồng ca” b|i 

Sombre Dimanche tƣ́c là cả nƣớc sê sụp đỗ và tháo chạy . Đối với b|i 

n|y, ph}n tích kŷ, Nguyê̂n Tú, kẻ “chống cộng”, đâ th}́y m}́t Sài Gòn 

ngay tƣ̀ bƣ̂a Pleiku th}́t thũ...). 

17-3: Cũng ng|y 17-3, theo báo Chính luận, d}n chúng và gia đình 

công chƣ́c Quảng Trị đâ đƣợc lịnh di tản. 

18-3: D}n Huế bắt đ}̀u di tản. Tính đến 20-3 theo báo chí S|i Gòn, 

d}n tại thành phố Huế đâ di tản khoảng 2/3 v|o Đ| Nẵng. 

20-3: Tin báo chí Sài Gòn cho biết có vài ngàn ngƣời theo phi cơ 

Air Việt Nam di tản vào Sài Gòn. 

22-3: Ng}n hàng ỡ Huế treo bảng “đâ di tản” để khõi trả tiề n ký 

th{c cho d}n chúng vì chỉ trong 1 ng|y, tại Huế, d}n đâ rút hơn 200 

triệu bạc ra khõi nhà băng. 

22-3: Hồ Văn Ch}m lên ti vi bác bõ “tin đồn” nói rằng có thõa 

hiệp nhƣợng miền Trung và Cao nguyên cho Giải phóng . ( Trong 

nhƣ̂ng ng|y n|y ở S|i Gòn , d}n có tiền cûng bắt đ}̀u lo sợ rút tiền ra 

khỏi nh| băng . Theo vợ cũa Nguyê̂n Hƣ̂u Chung , Gi{m đốc Việt 

Nam Thƣơng Tín Bà Chiểu , cho biết chĩ trong 1 ng|y, riêng tại chi 

nh{nh n|y, số tiền rút ra lên tới 150 triệu bạc. Cả vợ chồng Nguyê̂n 

Hƣ̂u Chung nay đâ trốn ra ngoại quốc). 

24-3: Hãng UPI đƣa tin của ký giả Paul Vogle cho biết Huế đã 

thƣ̣c sƣ̣ là thành phố “ma” . Cùng ng|y n|y , Lƣ̣c lƣợng Hòa giải D}n 

tộc cũa Vû Văn Mẫu họp báo t ại An Giang, x{c định “yêu cầu c{c c{n 

bộ Lƣ̣c lƣợng Hòa giải ỡ lại các địa phƣơng không di tản”. (Trong khi 

đó, tại S|i Gòn lại có tin Đức tăng Thống Thích 

Gi{c Nhiên sắp sửa v|o S|i Gòn . Tin đồn nói rằng Mŷ sê bõ Đà 

Nă̂ng đƣợc tung ra . V| cũng có tin nói rằng c{c nh}n viên “kiểm 

thính” (thuộc Phòng 7) của Bộ Tổng tham mƣu ngụy , đóng tại Đà 

Nă̂ng đâ rút về Sài Gòn với t}́t cả hệ thống ra đa điện tƣ̃ bằng phi cơ 

Air America cũa CIA Mŷ) (tin ngày 23-3). 
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25-3: B{o S|i Gòn đƣa tin d}n Quảng Ngãi , Quảng Nam, Quảng 

Tín đã chạy vô Đ| Nẵng tản cƣ vì thấy gia đình mấy ông “bự” địa 

phƣơng cûng đâ di tản hết vào trong đó. 

25-3: Mỹ bắt đầu lập cầu không vận chở ngƣời di cƣ v|o Cam  

Ranh (tƣ̀ Đà Nă̂ng). 

- Phan Quang Đán , Phó Thủ tƣớng ngụy , tung tin trên báo nói 

rằng Việt Nam Cộng hòa đâ kêu gọi Liên hợp quốc và các nƣớc đồng 

minh giúp di tản hết đồng bào chạy loạn vô Nam. 

(Tên Phan Quang Đán , theo tin ghi nh}̣ n đƣợc lúc đó ỡ Sài Gòn , 

đâ bõ đi ngoại quốc trƣớc ngày Huế và Đà Nă̂ng th}́t thũ). 

27-3: Huế th}́t thũ. 

29-3: Đà Nă̂ng th}́t thũ. 

(Còn nhớ l| s{ng ng|y 29-3, tƣ́c vào ngày thƣ́ bảy , tƣớng Dƣơng 

Văn Minh còn mời vài đại diệ n cũa Lƣ̣c lƣợng Hòa giải dùng cơm 

trƣa tại đƣờng Sơn Quán ỡ Thũ Đƣ́c . Đ}y là quán cơm cũa Mai Hƣ̂u 

Xu}n, bạn của tƣớng Minh . Tin Đà Nă̂ng “th}́t thũ” đƣợc ghi nh}̣n 

v|o buổi chiều tại S|i Gòn. 

Ghi chú quan trọng : Không nhớ rô v|o ng|y n|o , nhƣng quâng 

tƣ̀ 20 tới 25-3-1975, Lý Quý Chung nói cho Dƣơng Văn Ba biết có 

gặp Pierre Brochand , Cố v}́n Tòa đại sƣ́ Pháp tại Sài Gòn , nh}n 

một buỗi đánh tennis trong Cercle Sportif Saigonnais . Pierre 

Brochand tõ vẽ lo } u về tình hình qu}n sƣ̣ và nói với Lý Quý 

Chung nếu không sớm có thay đỗi chính trị tại Sài Gòn thì vô 

phƣơng cƣ́u chƣ̂a . Theo lời Lý Quý Chung thu}̣t lại , Pierre 

Brochand có hõi : “xin nói rô nƣớc Pháp có thể làm gì để giúp Việt 

Nam”. Lý Quý Chung nói Ph{p có vai trò vì nhờ l| nƣớc chủ trong 

việc ký kết Hiệp định Paris và Pháp có thể g}y áp lƣ̣c , cùng vận 

động với Mŷ để sớm thay đỗi Thiệu . 

Lúc đó , Dƣơng Văn Ba có đặt lên một nghi v}́n với Lý Quý 

Chung nhƣ sau : “Khi Pierre Brochand đặt c}u hõi nhƣ thế , chắc 

nó đâ có trong bụng să̂n sàng một dụng ý nào rồi” . Lý Quý Chung 
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trả lời: “Nó có dụng ý , th}y kệ nó. Mình chỉ lợi dụng nó để hất Thiệu 

v| đƣa ra giải ph{p Dƣơng Văn Minh là tốt rồi...”). 

26-3: Tƣớng Weyand đƣợc Ford gỡi tới Sài Gòn (theo Ron 

Morrean, Trƣỡng phòng báo Newsweek thu}̣t lại, Weyand đi Đà Nă̂ng 

gặp tƣớng Trƣỡng nhƣng 1 ng|y sau khi ông ta rời Đ| Nẵng về S|i 

Gòn, Đà Nă̂ng th}́t thủ). 

26-3: Ủy ban nh}n d}n h|nh động để cứu nƣớc do linh mục 

Thanh và Nguyê̂n Cao Kỳ họp đại hội tại c}u lạc bộ Huỳnh Hƣ̂u Bạc 

đòi phải thành l}̣p chánh phũ mới và phải có chánh sách mới.  

(Ghi chú : Ủy ban n|y do nhóm linh mục  Thanh dƣ̣ bàn với 

nhóm luật sƣ Trần Văn Tuyên , Đặng Thị T{m , nhóm Đặng Văn 

Sung, Tr}̀n Quốc Bƣ̃u , Nguyê̂n Hoàng Cƣơng , để thúc đ}̃y việc 

Thiệu sƣ̃a sai , l}̣p chánh phũ mới “đoàn kết để cƣ́u nƣớc” . Nhóm 

Kỳ cũng nhảy v|o ăn có . Kỳ có dụng ý nắm quyền Tổng Tƣ lệnh 

Qu}n đội . Còn Trần Văn Tuyên thì đƣợc Kỳ giao cho ghế Thủ tƣớng 

nếu v}̣n động này thành công ...). 

27-3: Đêm 26 rạng ng|y 27-3-1975 cảnh sát Sài Gòn bắt giƣ̂ 

nhiều ngƣời có mặt trong cuộc họp cũ a “Ũy ban hành động cƣ́u 

nƣớc”. Đa số nhƣ̂ng ngƣời bị bắt đều có xa g}̀n liên hệ với Kỳ . Ví dụ 

nhƣ: Th{i Lăng Nghiêm , Nguyê̂n Văn Chƣ́c , Nguyê̂n Thiện Nhơn , 

Tr}̀n Thúc Linh , Nguyê̂n Thành Vinh , Huỳnh Th|nh Vị , Phạm Nam 

S{ch... (Vụ bắt ngƣời này r}́t mờ ám và có nhiều }̃n ý , có ngƣời nói 

phe Khiêm “chơi” phe Kỳ . Có ngƣời nói phe Thiệu chơi phe Kỳ . 

Nhƣng điều đáng nghi là có “bắt giả” một số tay ch}n cũa Mŷ và 

bắt theo lịnh cũa “Mŷ” để nhƣ̂ng ngƣời bị bắt “sáng giá” , có thể sử 

dụng v|o giai đoạn sau ... 

27-3: Thiệu lên ti vi loan báo cải tỗ nội các giao cho Khiêm l}̣p 

chính phủ “chiến đấu” , Thiệu cûng loan báo có }m mƣu “đảo 

ch{nh” v| b{c bỏ tin đồn “cắt đất” . Thiệu còn nói đ ã ra lệnh tử thủ 

Huế, Đà Nă̂ng . Thiệu còn “cắt nghîa” tại sao phải tái phối trí lƣ̣c 

lƣợng ỡ Cao Nguyên . 
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31-3: S{ng 31-3, nhằm ngày thƣ́ hai , lúc 9 giờ, tƣớng Dƣơng Văn 

Minh tiếp Eean Louis Aruand, Gi{m đốc Ph{p tấn xã (AFP) S|i Gòn. 

Trong cuộc tiếp xúc này, Aruand đâ hõi tới vai trò cũa Pháp (nhƣ 

Brochand đâ hõi khéo Lý Quý Chung ). Tƣớng Minh xác nh}̣n Pháp 

có vai trò trong việc đem lại ngƣng chiến cho Nam Việt Nam vì Ph{p 

có thể liên lạc với nhiều  nƣớc đâ ký kết Hiệp định Paris . Dĩ nhiên , 

tƣớng Minh cûng đâ đòi Thiệu tƣ̀ chƣ́c. 

Cuộc gặp gơ̂ này khá quan trọng vì có m}́y ý nghîa sau: 

- Thƣ́ nhất: Có thể Aruand lãnh sứ mạng của Tòa đại sứ Ph{p tại 

S|i Gòn để tới thăm dò Dƣơng Văn Minh về vai trò của Ph{p v| mớm 

cho Dƣơng Văn Minh phải công khai tuyên bố về vai trò cũa Pháp 

(nhƣ AFP đâ đánh tin đi). 

- Thƣ́ hai: Aruand mỡ đƣờng để tìm hiểu thái độ cũa Dƣơng Văn 

Minh đối với Đại sƣ́ Pháp Mérillon (vì từ ng|y sang S|i Gòn nhậm 

chƣ́c tới ngày 31-3, chƣa l}̀n nào Mérillon tới thăm Dƣơng Văn 

Minh). Quả nhiên Dƣơng Văn Minh đâ than phiền Mérillon chĩ biết 

có Thiệu nên chẳng l|m sao hiểu rõ giới đối lập ... Chính Aruand đã 

nói s ự kiện n|y với Pierre Brochand v| hậu quả l| Mérillon nhờ 

Brochand xin gặp Dƣơng Văn Minh để thăm... 

30-3: Ấn Quang họp đại hội c{c tăng sĩ Phật gi{o cùng với c{c 

gi{o ph{i Phật gi{o kh{c để đòi hỏi “ngƣng bắt lính” . Nh}n cơ 

hội này , Thƣợng toạ Trí Quang dẫn đ}̀u đoàn biểu tình đòi Thiệu 

tƣ̀ chƣ́c . 

1-4: Ng|y 1-4-1975, Đài BBC loan tin cuộc gặp gơ̂ dƣ̣ liệu trƣớc 

giƣ̂a Weyand và Thiệu đƣợc hũy bõ . Nô̂ lƣ̣c v}̣n động đòi Thiệu tƣ̀ 

chƣ́c lan rộng tại Sài Gòn (tin các hâng thông t}́n Mŷ). 

Cùng ng|y n|y , gi{o chức Mỹ ở Bạch Ốc v| tại S|i Gòn , Gi{m 

đốc Usaid Mŷ loan báo Mŷ có trách nhiệm di tản các ngƣời Việt làm 

cho Mŷ ra khõi Nam Việt Nam trong trƣờng hợp “sụp đỗ” . Tin các 

hãng thông t}́n cûng nói Mŷ mỡ nhiều v}̣n động ngoại giao nhằm 

ch}́m dƣ́t chiến cuộc Việt Nam. 
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2-4: Nhằm ngày thƣ́ tƣ , lúc 10 giờ sáng, Đại sƣ́ Pháp tại Sài Gòn 

l| Mérillon lần đầu tiên tới thăm “xã giao” tƣớng Dƣơng Văn Minh . 

Mérillon cùng đi với Pierre Brochand và xe cũa Mérillon trƣơng cờ 

Ph{p chạy thẳng v|o tƣ thất tƣớng Minh. 

Cuộc gặp gơ̂ kéo dài 1 giờ và ch}́m dƣ́t lúc 11 giờ. Phía Dƣơng 

Văn Minh còn có Lý Quý Chung tham dƣ̣ vì Lý Quý Chung th}n 

với Brochand . Theo lời kể lại cũa Dƣơng Văn Minh thì Mérillon 

cho biết . 

1- Đ}y là cuộc gặp gơ̂ chính thƣ́c đƣợc chánh phũ Pháp khuyến 

khích. 

2- Ph{p sẽ cố sức vận động cho hòa bình Việt Nam v| tƣớng 

Minh đƣợc nghî là ngƣời cũa t ình thế . Ph{p c{m ơn Dƣơng Văn 

Minh về lời tuyên bố công khai. 

3- Mérillon cho biết Ph{p v| Mỹ liên lạc thƣờng trực với nhau về 

v}́n đề Nam Việt Nam . Giscard Déstaing có nói chuyện thẵng với 

Ford có “Concerter” về giải pháp. 

4- Mérillon xin đƣợc liên lạc thƣờng trực với Dƣơng Văn Minh v| 

nếu c}̀n sê đích th}n tới nói chuyện , Mérillon cũng cử Pierre 

Brochand thƣờng trƣ̣c tiếp xúc. 

Theo Lý Quý Chung, cuộc gặp gơ̂ cỡi mỡ , ph}́n khỡi và đó có thể 

coi là d ấu hiệu công khai đầu tiên về việc Ph{p tiến h|nh giải ph{p 

Dƣơng Văn Minh . Tƣỡng cûng nên nói là ngay sau khi Pleiku - Kon 

Tum th}́t thũ , nô̂ lƣ̣c v}̣n động cho giải pháp Dƣơng Văn Minh phát 

động mạnh và Lý Quý Chung đâ khá tích cƣ̣ c trong các nô̂ lƣ̣c này . 

Lúc đó, một trong nhƣ̂ng nh}̣n định chiến lƣợc cũa nhóm Dƣơng Văn 

Minh là thời gian tốt nh}́t để Dƣơng Văn Minh c}̀m quyền đâ tới, c}̀m 

quyền với mục đích thi hành Hiệp định Paris , tiến tới giải pháp hòa 

giải hòa hợp và ngƣng bắn vào thời điểm này, quãng từ 17 tới 27-3-75, 

nhóm Dƣơng Văn Minh nghĩ sẽ còn có thể lập đƣợc một ch{nh phủ 

liên hiệp tại Sài Gòn để vớt vát... Cũng v|o thời điểm n|y, trong nhiều 
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phiên họp, Dƣơng Văn Minh có nói về phƣơng diện qu}n sƣ̣ kể nhƣ 

“khó có thuốc chƣ̂a” , chỉ hy vọng ở một giải ph{p chính trị để 

ngƣng chiến. 

2-4: Quy Nhơn, Nha Trang th}́t thũ. 

Tại S|i Gòn , 43 nghị sĩ th}n ch{nh , trong đó có các nghị sî đƣợc 

coi là c ó “quan hệ tốt” với Mỹ nhƣ Ho|ng Xu}n Hòa , Lê Phƣớc 

Sanh, Tr}̀n Quang Thu}̣n , Tôn Th}́t Niệm ... đều bỏ phiếu quyết nghị 

yêu c}̀u phải thay đỗi lânh đạo (trong đề nghị sơ khỡi cũa quyết nghị 

có chữ “ngƣời” lãnh đạo , nhƣng phe gia nô yêu c}̀u bõ chƣ̂ ngƣời 

cho “tiện”). 

Sƣ̣ kiện này đƣợc coi nhƣ d}́u hiệu rô rệt nh}́t về việc Tòa đại sƣ́ 

Mỹ đã mở đƣờng hậu thuẫn, thúc đẩy việc Thiệu “ra đi”. 

3-4: Tỗng giám mục Nguyê̂n Văn Bình , ngƣời l}u nay vẫn dè dặt 

đối với vấn đề ch{nh phủ Thiệu, bô̂ng dƣng ra tuyên bố ũng hộ quyết 

định thay đỗi lânh đạo cũa 43 nghị sĩ thƣợng viện (lời tuyên bố đƣợc 

soạn sẵn v| đƣợc phổ biến cho b{o chí của gi{m mục Bình đƣợc coi l| 

“gáo nƣớc lạnh” tạt vào mặt Thiệu . Ngay cả lânh đạo tinh th}̀n tƣ̀ng 

ủng hộ ông ta tích cực hồi 1971, nay cûng “đuỗi khéo” Thiệu). 

3-4: C{c công ty tìm dầu lửa của Mỹ ở biển Nam Hải đang tiến 

h|nh công việc tìm dầu bỗng dƣng ra lệnh rút c{c  d|n khoan khỏi 

Nam Hải và trỡ lên Hồng Kông, Nh}̣t chờ... 

3-4: V|o buổi chiều 3-4, lúc 4 giờ, Weyand cùng Martin họp m}̣t 

với Thiệu. Sau đó vào 5 giờ, Weyand, Martin cùng Thiệu họp với nội 

c{c v| c{c tƣớng lãnh. 

(V|o ng|y n|y , tin đồn Mŷ áp lƣ̣c đuỗi Thiệu bằng cách cho 

Weyand, quan th}̀y trƣ̣c tiếp cũa Thiệu, sang Sài Gòn quan sát rồi tìm 

c{ch khuyên Thiệu rút lui , v|o chiều 3-4 chính ký giả Ron Morrean 

của b{o Newsweek (ngƣời tƣ̀ng vào chiến khu m}́y l}̀n) nói với 

Dƣơng Văn Ba là Weyand đang cắt nghîa cho Thiệu rô tại sao Thiệu 

nên tƣ̀ chƣ́c nếu không sê thua trọn vẹn). 
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3-4: Cuộc di tản d}n chúng khõi Tuy Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, 

Cam Ranh... tiếp diê̂n... Trong khi đó, c{c hãng thông t}́n loan tin, tại 

Paris, đại diện cũa Chính phũ Cách mạng l}m thời là ông Đinh Bá Thi 

ra tuyên bố đòi hõi tại Sài Gòn c}̀n thành l}̣p 1 chính phủ ho|n to|n 

mới. Ông Đinh Bá Thi nh}́n mạnh đến vai trò tích cƣ̣c cũa d}n c húng 

tại Nam Việt Nam. 

4-4: Tƣớng Dƣơng Văn Minh trả lời phõng v}́n các báo Time , đòi 

Thiệu rút lui và không ch}́p nh}̣n tại Sài Gòn một chánh phũ Thiệu 

không có Thiệu. 

4-4: - Weyand rời Sài Gòn trỡ về Hoa Thịnh Đốn , Mỹ bắt đầu chỡ 

cô nhi sang Hoa Kỳ. 

- To| đại sứ Anh ra lệnh cho kiều d}n di tản khỏi S|i Gòn. 

- 56 ngƣời Việt Nam l}́y phi cơ cũa không lƣ̣c Sài Gòn bay sang 

T}n Gia Ba bị nhà đƣơng cục tại T}n Gia Ba dọa trục xu}́t. 

4-4: - Tại Mỹ , Kissinger họp với Ford nghiên cứu việc di tản 1 

triệu ngƣời Việt ra khõi Việt Nam trong trƣờng hợp sụp đỗ toàn diện 

(tin cũa hâng AP). 

5-4: - Thiệu loan báo bỗ nhiệm C}̃n vào chƣ́c vụ Thũ tƣớng thay 

thế Khiêm. 

- P.Brochand gặp Lý Quý Chu ng vào buỗi chiều và nhờ chuyển 

lời lại Đại tƣớng Minh là Tỗng thống Pháp Giscard d’Estaing sê ra 1 

tuyên bố về Việt Nam trong vài ngày tới. 

- 6 “D}n biểu” gia nô trích máu viết thƣ đòi Ford phải đỗ bộ ra 

Bắc và nếu c}̀n phải sƣ ̃dụng bom nguyên tử. 

(Trong thời gian này , bên ngoài có tin đồn là Tr}̀n Quốc Bƣ̃u , 

Đặng Văn Sung , Phan Huy Quát yêu c}̀u Mŷ dội bom nguyên tƣ̃ cơ̂ 

nhỏ). 

5-4: Tại Mỹ , Weyand, Ford, Kissinger bắt đ}̀u họp để nghe 

Weyand phúc trình . Nhiếp ảnh viên cũa Ford , ngƣời đâ tháp tùng 

Weyand sang Việt Nam , lên tiếng tố giác tình hình qu}n sƣ̣ tại Nam 

Việt Nam tồi tệ tới mƣ́c chƣa tƣ̀ng th}́y. 
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Trong khi đó , trả lời nhƣ̂ng chĩ trích cũa Thiệu về Hoa Kỳ , 

Kissinger nói: “Đó chĩ l| lời nói của 1 kẻ buồn phiền...”. 

7-4: Ph{p họp nội c{c cứu xét về s{ng kiến hòa bình, trong khi đó, 

P.Brochand đâ xin gặp tƣớng Dƣơng Văn Minh để nói trƣ̣c tiếp và rô 

hơn về ý định cũa Pháp . Tới lúc này thì P .Brochand đâ làm cho 

Dƣơng Văn Minh hiểu rô ràng là Pháp hết mình v}̣n động cho giải 

ph{p Dƣơng Văn Minh. 

8-4: Dinh Độc L}̣p bị ném bom . D}n chúng Sài Gòn mƣ̀ng rơ̂ 

nhƣng lại tiếc quả bom đâ không giết đƣợc Thiệu. 

10-4: Cuộc t}́n công Xu}n Lộc bắ t đ}̀u . Buỗi chiều Dƣơng Văn 

Minh lên Bộ Tỗng tham mƣu gặp Khiêm tại nhà cũa Khiêm . Đ}y là 

cuộc gặp gơ̂ đ}̀u tiên sau nhiều năm , một cách chính thƣ́c tại nhà 

Khiêm. 

Trong cuộc gặp gơ̂ này . Khiêm than với tƣớng Minh là Thiệu 

ngoan cố đa nghi và nắm hết quyền. Khiêm cho rằng rút lui khõi ghế 

Thủ tƣớng l| đúng lúc . Khiêm than là tình hình đâ quá bết bát . B}y 

giờ chĩ mong có 1 trong 3 chung cuộc, theo ý kiến cũa Khiêm: 

1- Phía Giải phóng sẽ thắng trọn vẹn nế u qu}n Việt Nam Cộng 

ho| sụp đổ to|n diện v| “đồng minh” không giúp nữa. 

2- Một giải pháp liên hiệp. 

3- Hoặc một Việt Nam thƣ́ ba. 

Khiêm có nói là b}y giờ chĩ còn hy vọng vào tƣớng Dƣơng Văn 

Minh. Vợ cũa Khiêm trong khi tiê̂n tƣớn g Minh ra về cûng bày tõ ý 

kiến này . Tƣớng Minh có hõi : Liệu Khiêm có đi ngoại quốc không ? 

Khiêm trả lời là không đi. 

Theo tƣớng Minh, cuộc gặp gơ̂ có mục đích biết rô địch tình và ly 

gi{n Thiệu - Khiêm. Trong cuộc gặp gơ̂ này, Khiêm có trao cho tƣớng 

Minh tài liệu về “bản phúc trình cũa Khiêm gƣ̃i cho Thiệu và v}̣n 

động thành l}̣p nội các đoàn kết chiến đ}́u” (t|i liệu n|y đƣợc đ{nh 

m{y m| bản kèm sao đ}y l| 1 bản phụ) (bản chánh tƣớng Minh còn 

giƣ ̂1 bản). 
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Tƣớng Minh cûng không ƣa gì Khiêm vì năm 1964 Khiêm cûng 

nằm trong cuộc chĩnh lý tƣớng Minh . Tuy nhiên khi Khiêm làm Thũ 

tƣớng thì cûng dành một số dê̂ dàng cho tƣớng Minh mô̂i khi có v}́n 

đề gì cần giải quyết, nên hai bên vẫn có liên lạc gia đình. Tƣớng Minh 

nh}̣n xét Khiêm là kẽ “quá khôn” và “quá kŷ” dƣ̣a vào Thiệu để thũ 

lợi nhƣng không bao giờ phục Thiệu . Khiêm cûng là “tay tỗ” trong 

nghề “áp phe kinh tài” (do gia đình Khiêm làm). 

10-4: Tại Ph{p, bản tuyên bố ngắn cũa Giscard d’Estaing về tình 

hình Nam Việt Nam đƣợc giới chính trị S|i Gòn ghi nhận với niềm 

ph}́n khỡi. Bản tuyên bố đề ngày 9-4-1975 gồm 2 điểm quan trọng: 

- Thúc đẩy Thiệu phải từ chức (dĩ nhiên thúc đẩ y gián tiếp ) để 

giao quyền lại cho nhƣ̂ng ngƣời có thƣ̣c t}m thi hành Hiệp định 

Paris. 

- Nh}́n mạnh đến giải pháp chánh trị căn cƣ́ trên Hiệp định Paris 

v| nhất l| việc lập Hội đồng Hòa giải. 

Ban tuyên bố cũa Giscard đƣợc Brochand  cho tƣớng Minh biết là 

có “tham khảo” trƣớc với Mỹ . Đ}y là 1 g{o nƣớc lạnh tạt v|o mặt 

Thiệu và rô ràng cho th}́y Pháp đâ bõ rơi Thiệu , mỡ đƣờng cho việc 

c}̀m quyền cũa một số ngƣời trong lƣ̣c lƣợng 3. 

10-4: Ng|y 10-4 (tại S|i Gòn l| 11-4) Ford đọc bài diê̂n văn dài nói 

về v}́n đề viện trợ cho Nam Việt Nam . Ford nêu ra m}́y điểm quan 

trọng sau đ}y: 

- Xin cho Việt Nam Cộng hoà 722 triệu viện trợ qu}n sƣ̣ , kinh tế 

(300 còn không đƣợc , l|m sao đƣợc 722). Ở S|i Gòn , ai cûng cho là 

đánh lá bài “th}u”). 

- Công khai nói đến việc di tản 200 ng|n ngƣời Việt ra khỏi Việt 

Nam, xin có ng}n khoản kh}̃n c}́p cho vụ này. 

(Ngƣời Sài Gòn lúc đó để ý th}́y là trong toàn bài diê̂n văn 

của Ford  không hề nói đến tên Thiệu . B|i diễn văn của Ford l|m 

cho nhƣ̂ng ngƣời muốn di tản khõi Việt Nam rộn ràng chu}̃n bị 

hơn nƣ̂a ). 
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Cũng ng|y 10-4, c{c d}n biểu Mỹ thuộc đảng D}n chủ đƣa ra 1 l{ 

thƣ lu}n lƣu xin chƣ̂ ký cũa ngƣời cùng p he để bảo đảm là tình hình 

tại Nam Việt Nam không đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ bỏ hết c{c 

cam kết cũa họ tại các quốc gia khác trên thế giới. 

11-4: Tờ Chicago Tribune tung tin: nhiều đoàn thể tại Sài Gòn v}̣n 

động đƣa Hƣơng lên l|m Tổng thống v| Nguyễn Cao Kỳ sẽ l|m lãnh 

tụ qu}n đội. 

Tin này không phải là tin th}́t thiệt. Vì lẽ trong thời gian n|y phía 

Tr}̀n Văn Tuyên , Nguyê̂n Cao Kỳ , Tr}̀n Hƣ̂u Thanh , Bùi Tƣờng 

Chiểu, Đặng Văn Sung, Tr}̀n Văn Đô̂ nô̂ lƣ̣c v}̣n động, chạy chọt cho 

giải pháp “Tuyên làm Thũ tƣớng toàn quyền, Kỳ nắm qu}n đội”. Mọi 

ngƣời đều cho rằng việc Thiệu phải rút lui là không tránh khõi . Mặc 

dù nội c{c Cẩn còn đang th|nh lập nhƣng ai cũng nói l| nội c{c Cẩn  

chỉ l| nội c{c “che dù” cho Thiệu rút lui êm thấm! 

12-4: Tin qu}n sƣ̣ Sài Gòn cho hay Mặt tr}̣n Xu}n Lộc nặng nê,̀ thị 

tr}́n Xu}n Lộc đe dọa bị tràn ng}̣p . Mọi ngƣời đều nói “trận Xu}n 

Lộc là tr}̣n thƣ hùng cuối cùng cũa Thiệu”. 

Lúc n|y, phe Thiệu cố tung tin đồn là Thiệu đâ cho sài bom hũy 

diệt CBU. 

12-4: Đại sƣ́ Mŷ tại Campuchia là Zohn Gunthor Dean cuốn cờ 

rời khõi Nam Vang . Tin này làm cho dƣ lu}̣n Sài Gòn xúc động và 

tiên đoán Nam Vang sê th}́t thũ không xa. 

14-4: C}̃n trình diện nội các “chiến đ}́u”. 

Nội các cũa C}̃n bị giới đối l}̣p t}̃y chay và cho là chĩ có tác dụng 

“che dù cho Thiệu” . Hơn thế nƣ̂a , dƣ lu}̣n cho rằng C}̃n l}̣p nội các 

v| đƣa tay ch}n l|m Tổng trƣởng để th| nh “nh}n v}̣t” chánh thƣ́c , 

đƣợc c}́p “Passport diplomatique” , đƣợc trả tiền máy bay để dê̂ bề 

chuồn êm. 

Đ}y là 1 sƣ̣ kiện chính xác 100%: V|o ng|y 5-4, C}̃n đâ dƣ̣ 

định lên đƣờng đi T}n Gia Ba cùng với Phạm Anh , Nguyê̂n Thị Hai, 
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Võ Vă n Phát , có cả Tôn Thất Thiện . Cả nhóm dƣ̣ định đi bằng tàu 

thủy. Chiếc tàu họ mƣớn là chiếc tàu cũa ông Hồ Văn Tƣ (ở đƣờng 

Hồ Văn Ngà ). Ai ngờ giờ cuối , C}̃n lại đƣợc Thiệu bỗ nhiệm là Thũ 

tƣớng. Mọi ngƣời đều nói bọn Cẩ n, Phạm Anh , Ph{t, Nguyê̂n Thị 

Hai, Vũ Công... giờ chót sa hû nếp . Qu}n sƣ̣ trong bóng tối cũa C}̃n 

còn có Dƣơng Uy Phong, Phạm Duy Tuệ... 

15-4: Có tin b{o chí tung ra nói l| Thiệu định công bố mật thƣ m| 

Nixon đâ gỡi cho hắn hồi tháng 10-1972. 

Đ}y có lê là 1 đòn “gió” cũa bè lû Thiệu nhằm yêu sách Ford về 

một số điều kiện để rút lui. 

16-4: Ford tuyên bố là có cam kết m}̣t Nixon - Thiệu nhƣng t}́t cả 

đâ đƣợc Nixon công khai hóa. 

17-4: Phan Rang th}́t thũ. 

2 điều tra viên cũa Ũy ban ngoại giao thƣợng viện Mŷ đƣa ra 

nh}̣n định: nh}́t định khó tránh khõi cảnh Sài Gòn sụp đỗ. 

Mac Govern tuyên bố : “Nếu đợi tới ngày 1-5 mới đƣa hết Mŷ 

kiều ra khõi Việt Nam và Sài Gòn thì sê qua ́trê̂”. 

17-4: Dƣơng Văn Minh mời các hâng truyền hình Mŷ , Ph{p, 

Nh}̣t... ăn trƣa và họp báo tại Đƣờng Sơn Quán ỡ Thũ Đƣ́c. 

Trong cuộc họp báo này Dƣơng Văn Minh xác nh}̣n să̂n sàng 

lãnh tr{ch nhiệm v| “tin l| Mặt trận sẽ chấp nh}̣n thƣơng thuyết”. 

Dƣơng Văn Minh cûng xác nh}̣n là “chƣa hề liên lạc với Mặt 

tr}̣n” để trả lời c}u hõi cũa báo Mŷ : “Con trai ông ỡ Ba Lê xác nh}̣n 

đại diện cũa ông có liên lạc với Mặt tr}̣n... điều đó đúng không?”. 

17-4: Tin Nam Vang th}́t thũ, Khơ me Đõ vào Nam Vang hồi 9 giờ 

30 phút s{ng, đƣợc Sài Gòn nh}̣n vào lúc 3 giờ chiều. 

18-4: Sparkmann, Chủ tịch Ủy ngoại T .V Mŷ công khai khuyên 

Thiệu nên tƣ̀ chƣ́c. 

19-4: Qu}n giải phóng tiến công Phan Thiết. 

20-4: Nhằm mục đích t}̣p hợp Công giáo , Ph}̣t giáo chu}̃n bị 

cho việc c}̀m quyền qua giải pháp Dƣơng Văn Minh , trƣa ngày 
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chúa nhật 20-4, tƣớng Minh mời Nguyê̂n Văn Huyền , Vũ Văn 

Mẫu, Tr}̀n Hƣ̂u Thanh ăn cơm và họp bàn . Nghị sĩ Huyền ho|n 

to|n ủng hộ Dƣơng Văn Minh , ông Mẫu thì không có v}́n đề , chỉ 

tùy th{i độ của Trí Quang . Cha Thanh đồng ý nhƣng vẫn hay thay 

đỗi luôn . 

Đ}y là cuộc họp đƣợc tƣớng Minh coi nhƣ thành công. 

21-4: Weyand công khai tuyên bố tại Hoa Thịnh Đốn : “Tình hình 

qu}n sƣ̣ tại Nam Việt Nam đâ tuyệt vọng . S|i Gòn không còn phòng 

thủ nổi”. 

21-4: S{ng 21-4, Timmes, nh}n v}̣t cao c}́p cũa tòa đại sƣ́ Mŷ , 

tƣớng hồi hƣu thƣờng giao hảo với Dƣơng Văn Minh , tới gặp tƣớng 

Minh không biết rõ nội dung. 

- 3 giờ chiều 21-4, c{c d}n biểu nghị sĩ nhận đƣợc giấy mời tới 

Dinh Độc L}̣p họp kh}̃n c}́p vào 19 giờ. 

- 6 giờ chiều, Timmes trỡ lại gặp Dƣơng Văn Minh cho biết trong 

1 giờ nƣ̂a Thiệu sê tuyên bố tƣ̀ chƣ́c . Tƣớng hồi hƣu Timmes cûng 

cho tƣớng Dƣơng Văn Minh biết là vào sáng ngày 21-4, Đại sƣ́ Mŷ 

Martin đâ tới gặp Thiệu và Thiệu đâ hƣ́a tƣ̀ chƣ́c. 

- 7 giờ chiều: Thiệu tuyên bố tƣ̀ chƣ́c trong 1 buỗi nói chuyện hơn 

2 giờ. Thiệu công khai chƣ̃i Mỹ bỏ rơi v| giao quyền cho Hƣơng. 

 (Bắt đ}̀u tƣ̀ ngày 19-4-75, l|n sóng ngƣời chạy chọt di tản trở nên 

dồn d}̣p . Thiên hạ nối đuôi sắp hàng tại rào Đại sƣ́ quán Mŷ , phi 

cảng T}n Sơn Nh}́t Mŷ đâ định 23 địa điểm t}̣p họp để di tản  Mỹ 

kiều và các tay sai chúng đâ ra đài hiệu trên hệ thống đài phát thanh 

F.M...). 

22-4: - Tr}̀n Thiện Khiêm điện thoại cho Dƣơng Văn Minh cho 

hay Tr}̀n Văn Đôn muốn gặp Dƣơng Văn Minh và cuộc gặp gơ̂ đâ 

xảy ra vào lúc 10 giờ đêm 22-4-75. 

Trong cuộc gặp gơ̂ tại nhà Dƣơng Văn Minh , Tr}̀n Văn Đôn 

cho biết với tƣ cách Tỗng trƣỡng Quốc phòng vào chiều 22-4 lúc 4 

giờ ông ta có họp với 16 tƣớng lânh khác . Trong cuộc họp này , Đôn 
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v| Cao Văn Viên cùng nhận định l| không thể giƣ̂ vƣ̂ng nỗi tình hình 

trong vòng 1 tu}̀n lê.̂ Nên c}̀n có giải pháp sớm . Đôn nói là phải điều 

chỉnh. Theo Đôn thì cả thảy 16 tƣớng lânh đều đồng ý phải có giải 

ph{p chính trị nhanh. C{c tƣớng lãnh, theo Đôn, cũng đồng ý  l| cần 

phải có ngƣời đƣ́ng ra thƣơng thuyết mà bên Mặt tr}̣n giải phóng ch}́p 

nh}̣n. Đôn nói: ngƣời đó không thể là Đôn, không thể là Hƣơng, không 

thể là Kỳ ... chỉ hy vọng ở “anh Minh ...”. Theo Đôn thì Cao Văn Viên 

cũng đồng ý nhƣ vậ y. Đôn cûng nói là “V}́n đề là phải thúc Hƣơng 

giao quyền cho Dƣơng Văn Minh g}́p...”, Đôn có nói là ông ta đâ gặp 

Tr}̀n Văn Hƣơng để trình bày đại ý công việc nhƣ v}̣y. Đôn xác nh}̣n: 

Hƣơng còn lƣơ̂ng lƣ̣ và Đôn sê gặp đại sƣ́ Mŷ để thúc đ}̃y... 

Ghi chú quan trọng: Th}̣t ra, theo nhớ lại, thì Pierre Brochand cũng 

đâ đóng góp khá quan trọng trong việc làm cho Dƣơng Văn Minh 

tiếp Tr}̀n Văn Đôn. 

... Dƣơng Văn Minh vốn không ƣa Tr}̀n Văn Đôn vì cho là Đôn 

phản, nhƣng vì nhu cầu ch{nh trị m| phải tiếp Đôn . Tuy nhiên, sau 

khi gặp lúc 10 giờ cho tới g}̀n 12 giờ đêm , Dƣơng Văn Minh có vẽ 

thoải mái. 

Tƣỡng cûng nên nhắc lại là trong thời gian tƣ̀ 10-4 đến 21-4, 

Brochand cố v}́n tòa đại sƣ́ Pháp, gặp gơ̂ Dƣơng Văn Minh ít lắm là 2 

l}̀n (không nhớ rô ngày nào ) v| Brochand cũng có nhắn Lý Quý 

Chung một số việc nhờ nói lại với Dƣơng Văn Minh . Trong thời gian 

n|y, điểm chắc chắn mà tôi còn nhớ là Brochand xác định thế nào 

Thiệu cũng phải từ chức , nhƣng Thiệu tƣ̀ chƣ́c trê̂ một ngày là khỗ 

một ngày. Brochand và Timmes cûng cho biết là Đại sƣ́ Pháp và Đại 

sƣ́ Mŷ có gặp Thiệu m}́y l}̀n để tạo áp lƣ̣c. 

23-4: Khiêm tới nhà tƣớng Minh để thăm ông này chán h thƣ́c và 

cho biết là Khiêm sê gặp Hƣơng để trình bày tình hình và khuyến cáo 

giao quyền. 

Cũng s{ng ng|y 23-4, ông Nguyê̂n Văn Huyền lại gặp tƣớng 

Minh để cho biết Tr}̀n Văn Hƣơng muốn gặp Dƣơng Văn Minh , 
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Dƣơng Văn Minh chĩ đồng ý  gặp 1 nơi khác . Cả 2 ông Minh và 

Huyên đều đồng ý là gặp ỡ nhà Khiêm thì có vẽ “trung l}̣p” nh}́t 

(Terrain neutre). 

23-4: Trƣa 23-4, Prochand có tới gặp tƣớng Minh và cho biết Đại 

sƣ́ Pháp có gặp Hƣơng để thảo lu}̣n theo Brochand nó i thì Hƣơng 

cho biết là c}̀n có 3 ng|y để sắp xếp (tƣ́c vào ngày 26-4) Hƣơng sê 

giao quyền. 

Trong thời gian này , nhóm tƣớng Minh nỗ lực vận động c{c 

nhóm kh{c, gồm các đoàn thể , c{c d}n biểu , nghị sĩ, công bố lời yêu 

c}̀u tƣớng Minh nắm quyền lânh đạo và đòi hõi Hƣơng phải tƣ̀ chƣ́c 

tƣ́c khắc. 

Cũng ng|y 23-4, nhóm Kỳ - Tuyên - Đỗ nỗ lực vận động Hƣơng 

giao quyền cho Kỳ và Tuyên với tƣ cách thũ tƣớng toàn quyền. 

Cũng kể từ đêm 22-4 v| s{ng 23-4, nhóm Dƣơng Văn Minh họp 

liên miên để hoạch định các biện pháp đối phó . V}́n đề thành l}̣p 

nội các cũa Dƣơng Văn Minh , Nguyê̂n Văn Huyền , Vũ Văn Mẫu 

đƣợc đặt ra tƣ̀ đêm 22-4 v| khởi sự từ trƣa ng|y 23-4, Lý Ch{nh 

Trung bắt đ}̀u lo soạn thảo bài diê̂n văn nh}̣m chƣ́c cũa Dƣơng Văn 

Minh. Trong ngày 23-4, tƣớng Minh cûng ngõ ý mời Vû Văn Mẫu 

l|m Thủ tƣớng v| Nguyễn Văn Huyền l|m Phó Tổng thống . Danh 

s{ch sơ khởi của nội c{c Dƣơng Văn Minh đƣợc lập v|o tối 23-4 v| 

danh xƣng ban đ}̀u là Chũ tịch Dƣơng Văn Minh , Phó Chủ tịch 

Nguyê̂n Văn Huyền , Thủ tƣớng Mẫu ..., Ch{nh phủ l}m thời hòa 

giải hòa hợp ... 

24-4: 11 giờ trƣa Dƣơng Văn Minh lên nhà Tr}̀n Thiện Khiêm để 

gặp Tr}̀n Văn Hƣơng. 

Hƣơng ngõ ý mời Minh làm thũ tƣớng toàn quyền. 

Tƣớng Minh nói chĩ nh}̣n quyền lânh đạo . Hƣơng nói “em 

đảo ch{nh qu{ đi” . Tƣớng Minh nói : “Th}̀y đâ hy sinh” , nên “hy 

sinh” luôn... 

Cuộc nói chuyện không lối thoát ch}́m dƣ́t lúc g}̀n 1 giờ trƣa. 
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24-4: 3 giờ trƣa Dƣơng Văn Minh gặp Trí Quang tại chùa ]́n 

Quang. Trí Quang hứa ủng hộ nhƣng khuyến c{o : “Coi chƣ̀ng Đại 

tƣớng phải là ngƣời c}̀m cờ trắng ...”. Tƣớng Minh trả lời : “Th}̀y có 

thể thả chim phóng sanh... tại sao tôi lại ngại phải c}̀m cờ trắng vì v}́n 

đề nh}n đạo...”. 

24-4: Lúc 5 giờ chiều, Dƣơng Văn Minh gặp Cao Văn Viên trên Bộ 

Tỗng Tham mƣu . Cuộc gặp ngắn ngũi chĩ độ nƣ̃a giờ (không biết rô 

nội dung). 

24-4: V|o buổi tối Brochand gặp tƣớng Minh để biế t tin tƣ́c về 

cuộc gặp gơ̂ với Hƣơng. 

Cũng trong ng|y n|y , 25 d}n biểu đối l}̣p ra tuyên bố đòi Hƣơng 

tƣ̀ chƣ́c giao quyền cho Dƣơng Văn Minh . Lƣ̣c lƣợng hòa giải , lƣ̣c 

lƣợng nghị viện , tỗ chƣ́c nh}n d}n đòi thi hành Hiệp định Ba Lê ... 

cũng ra tuyên bố với nội dung tƣợng tự. 

- B|i diễn văn của tƣớng Minh đƣợc Bộ Tham mƣu của nhóm 

đem ra đọc và sƣ̃a l}̀n đ}̀u tiên . B|i diễn văn lúc đầu không hề có 

đoạn “bảo vệ ph}̀n đ}́t còn lại...”. 

25-4: Thiệu và Khiêm lên đƣờng đi Đài Bắc. 

- Tr}̀n Văn Đôn gặp Tr}̀n Hƣ̂u Thanh và Nguyê̂n Văn Bình tại 

nh| Dƣơng Văn Minh để nói cho linh mục Thanh hiểu rõ về tình 

hình qu}n sự v| “Neutraliser” vụ Kỳ tung tin ph{ Dƣơng Văn 

Minh. Lúc đó nhóm Kỳ ph{ dữ vì Kỳ có ý xin gặp Dƣơng Văn Minh , 

Tr}̀n Văn Tuyên cûng xin gặp nhƣng Minh không tiếp . Kỳ muốn 

đƣợc làm Phó Thũ tƣớng kiêm Bộ trƣỡng Quốc phòng , còn Tuyên 

thì Phó Thủ tƣớng ... 

- Tối 25-4, Timmes gặp Dƣơng Văn Minh cho biết Hƣơng sê ra 

Quốc hội đọc diễn văn để đặt vấn đề giao quyền cho Dƣơng Văn 

Minh. Timmes cho biết “kết quả sê tốt...”. 

Tối 25-4, Bộ Tham mƣu cũa Dƣơng Văn Minh họp có đặt v}́n 

đề Dƣơng Văn Minh không nên chấp nhận Quốc hội giao quyền vì 

nhƣ thế là d i sản cũa chế độ cû , Dƣơng Văn Minh cûng không 
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nên nh}̣n quyền tƣ̀ tay Hƣơng vì nhƣ v}̣y là “Successeur” sê không 

đƣợc Mặt tr}̣n ch}́p nh}̣n để thƣơng thuyết, hòa giải... 

Trong ngày 25-4, Brochand cûng có gặp Dƣơng Văn Minh và đặt 

v}́n đề l| liệu Dƣơng Văn Minh có chấp nhận 1 sƣ̣ mềm dẽo nào đó 

để nh}̣n quyền tƣ̀ tay Hƣơng và để Hƣơng còn giƣ̂ đƣợc chút “thể 

diện” nào không . Bỡi vì theo Brochand cho biết thì trong ngày 25-4, 

đại sƣ́ Pháp cûng có gặp Hƣơng và Hƣơ ng có đặt v}́n đề đó . Phải 

nh}̣n rằng cho tới ngày 25-4, nhóm Dƣơng Văn Minh vẫn hy vọng l| 

nếu nắm quyền , thì sẽ đƣợc Mặt trận chấp nhận thƣơng thuyết nếu 

nội các gồm toàn nhƣ̂ng nh}n v}̣t có tinh th}̀n hòa giải và thuộc lƣ̣c 

lƣợng 3. Lúc đó , nhiều ngƣời trong tham mƣu vẫn tƣỡng rằng là 

Ph{p có liên lạc mật với Mặt trận để kéo d|i thời gian tấn công v|o 

S|i Gòn chờ sắp xếp chính trị... 

26-4: Tr}̀n Văn Hƣơng ra Quốc hội lúc 10 giờ và đọc diê̂n văn 

“ch}m biếm” chua cay Dƣơng Văn Minh, Hƣơng đặt trách nhiệm cho 

“Quốc hội” trong việc ch}́p nh}̣n giao quyền cho Minh hay không. 

Buỗi chiều , Quốc hội gồm đa số là “gia nô” mặc d}̀u chĩ trích 

Dƣơng Văn Minh nhƣng cuối cùng cûng ch}́p thu}̣n bỏ 117 phiếu 

ủng hộ việc Trần Văn Hƣơng có thể to|n quyền giao lại quyền h|nh 

cho 1 nh}n v}̣t có thể mỡ cuộc thƣơng thuyết. 

C}̀n ghi nh}̣n là tới giờ phút này, đám “gia nô” vẫn ngại bị nhóm 

Dƣơng Văn Minh trả thù mặc dù có lê đâ nh}̣n đƣợc chĩ thị bằng mọi 

c{ch phải thúc Hƣơng giao quyền. 

Cũng v|o chiều ng|y 26-4, tại T}n Chí Linh , Nguyê̂n Cao Kỳ rêu 

rao là còn giƣ̂ đƣợc Sài Gòn 3 th{ng nữa. Ông ta kêu gọi đoàn kết , 

chƣ̃i “Thiệu - Khiêm” và ông ta nói sẽ chiến đấu tới cùng. 

Sáng 27-4: Timmes, tƣớng hồi hƣu , tới gặp Dƣơng Văn Minh và 

nói rằng “đã tới lúc Dƣơng Văn Minh nên dứt kho{t lên tiếng không 

ch}́p nh}̣n viện trợ qu}n sƣ̣ - Mỹ nên rút hết” . Timmes mang theo 

cuốn Hiệp định  Paris để chĩ rô các điều khoản đó cho tƣớng Minh 

xem. Timmes nói rằng có nhƣ thế mới hy vọng đƣợc Mặt tr}̣n ch}́p 

nh}̣n thƣơng thuyết. 
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Dƣơng Văn Minh đâ mời các anh em trong tham mƣu cho hay 

điểm này . Quan niệm cũa tƣớng Minh là kh ông nên nói thẵng điều 

Timmes đề nghị vì không hi ểu rô dụng ý cũa hắn . Lý Ch{nh Trung 

đề nghị chỉ lấy lại đoạn văn trong Hiệp định Paris đ ể nói rõ quan 

điểm cũa tƣớng Dƣơng Văn Minh về v}́n đề viện trợ. 

10 giờ sáng ngày 27-4, có tin Trần Văn Hƣơng không chấp nhận 

giao quyền ngay. Hƣơng gƣ̃i thơ cho Lắm đòi Quốc hội phải nêu đích 

danh là ai, thì mới chịu giao quyền. 

Tƣỡng cûng c}̀n ghi rô là chiều ngày 26-4, theo Brochand cho biết 

thì đại sứ Ph{p v| M artin cùng Đôn... đều lần lƣợt có gặp Hƣơng để 

g}y áp lƣ̣c. Trong ngày 27-4, Hƣơng cûng có tiếp Kỳ... 

27-4: 2 giờ trƣa , Tr}̀n Văn Lắm và Nguyê̂n Văn Hảo tới gặp 

Dƣơng Văn Minh. 

Sau này, theo lời Hảo, đ}y là cuộc gặp gơ̂ do Hảo thúc đ}ỹ.  

Lắm cho Dƣơng Văn Minh biết là sê triệu t}̣p Quốc hội vào 5 giờ 

chiều và sê cố gắng v}̣n động để đạt cho đƣợc đích danh . Hảo cûng 

cho biết là trong cuộc họp, Hảo sê cùng Đôn, Viên trình bày tình hình 

kinh tế, qu}n sƣ̣ sắp s ụp đổ... để thúc đ}̃y giao quyền đích danh cho 

Dƣơng Văn Minh. 

C}̀n ghi nh}̣n là chƣa bao giờ Lắm cûng nhƣ Hảo tới nhà Dƣơng 

Văn Minh và cả hai phía chẵng có thiện cảm gì với nhau lúc trƣớc. 

Tƣ̀ ngày 26-4 nhóm Kỳ đã thôi đả ph{ Dƣơ ng Văn Minh và 

linh mục Thanh đâ tới gặp Dƣơng Văn Minh vào sáng 26-4 để hõi 

xem sƣ̣ th}̣t Hƣơng đâ đồng ý giao quyền chƣa , nếu rồi , linh mục 

Thanh sê ra tuyên bố ũng hộ . Hơn thế nƣ̂a , linh mục Thanh còn 

hƣ́a là sê không để cho Kỳ “nó i b}̣y” , trong cuộc mít tinh cũa d}n 

chúng v|o chiều 26-4 (thƣ́ bảy ) tại nh| thờ T}n Chính Linh . Trong 

buỗi mít tinh này , v|o chiều thứ bảy , linh mục Thanh đồng ý với 

linh mục Đinh Bình Định là để cho giáo d}n T}n Chí Linh quyết 

nghị ủng hộ Dƣơng Văn Minh , Nguyê̂n Văn Huyền , Nguyê̂n Cao 

Kỳ, Vũ Văn Mẫu , Tr}̀n Văn Tuyên ra nắm quyền . Dụng ý của nhóm 
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linh mục Thanh v| Định là muốn Dƣơng Văn Minh nếu nắm quyền 

phải để cho nhóm Kỳ , Tuyên, Đinh Thạch Bích ... có ch}n trong nội 

c{c. Linh mục Thanh hé lộ là nhóm Đinh Thạch Bích muốn giƣ̂ ghế 

“tỗng trƣỡng cƣ́u trợ ...” dụng ý này đâ làm cho nhóm Dƣơng Văn 

Minh ngán ng}̃m vì tới giờ phút đó mà còn nghî tới chuyện chia 

ch{c... th}̣t là nát bấy... 

Chiều 27-4: Quốc hội “ngụy” họp tƣ̀ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm 

mới xong . Sau khi nghe Hảo , Đôn, Viên trình bày về tình hình , sau 

khi câi vâ và bày tõ lo }u sợ bị trả thù , sau khi nghe Lý Quý Chung 

bảo đảm Dƣơng Văn Minh sê k hông trả thù... đại đa số gồm 134 d}n 

biểu, nghị sĩ vừa “gia nô” vừa đối lập bỏ phiếu yêu cầu Hƣơng cấp 

b{ch giao quyền cho Dƣơng Văn Minh. 

Trong cuộc họp này, Hảo cho biết về kinh tế chĩ trong 2 ng|y nữa 

Việt Nam Cộng hoà sê sụp  đỗ. Về qu}n sƣ̣ , Đôn và Viên cho biết 

không giƣ̂ vƣ̂ng quá 3 ng|y nữa. 

Sau khi có kết quả , Lắm vội vàng gỡi thơ thông báo cho Hƣơng 

ngay trong đêm . V| còn nhớ l| Lắm có điện thoại cho Dƣơng Văn 

Minh để thông báo và gọi là l}́y “cảm tình”. 

Sáng 28-4: V|o lúc 10 giờ, Hƣơng mới gƣ̃i thơ cho Dƣơng Văn 

Minh biết là sê giao quyền vào lúc 5 giờ chiều ngày 28-4 tại Dinh Độc 

L}̣p. V|o s{ng ng|y 28-4, nội các cũa Vû Văn Mẫu kể nhƣ đâ hoàn t}́t. 

Danh sách đ}̀y đũ nghệ sĩ Mẫu v| Nguyễn Hữu Chung cầm trong tay. 

Cũng trong đêm 27-4, b|i diễn văn của Dƣơng Văn Minh đƣợc 

Lý Ch{nh Trung sửa lại lần chót v| thêm v|o đó mấy chữ “bảo vệ 

ph}̀n đ}́t còn lại” ... Còn nhớ Ch}n T}m Lu}n , Lý Quý Chung , 

Dƣơng Văn Ba chống lại ý kiến này ... nhƣng không kết quả ... B}̀u 

không khí lúc đó r}́t uể oải , mọi ngƣời nhƣ trải qua cơn {c mộng . 

Sƣ̣ dằng dai cũa Hƣơng và sƣ̣ v}̣n động cũa mọi phía (d}n biểu , 

tòa đại sứ Ph{p , Mỹ, của Đôn ...) có lú c đâ làm cho tƣớng Minh 

ch{n nản v| muốn bỏ tất cả . Ph}n tích kŷ thì đ}y là 1 “đòn dàn 

cảnh t}m lý” tài tình cũa phía Mŷ và Hƣơng làm cho mọi ngƣời 
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bị mệt mõi, “Ten du” (căng thẵng), tƣ̀ đó chĩ còn lao theo đà cũa sƣ̣ 

viêc̣ cuốn hút mà không còn đũ sáng suốt để ph}n tích tình hình . Kể 

tƣ̀ tối 27-4, trong nhóm Dƣơng Văn Minh chẵng còn ai đũ thì giờ 

nghe rađiô Mặt tr}̣n , chẵng còn ai mà không căng thẵng sau nhiều 

đêm liền không ngũ... 

Chiều 28-4: Lê ̂b|n giao chức vụ Tổng thống cử h|nh v|o 5 giờ tại 

Dinh Độc L}̣p . Phía tƣớng lãnh của Thiệu chỉ còn Đồng Văn Khuyên 

(Cao Văn Viên đâ di tản ). Phía cảnh s{t chỉ còn Bùi Văn Nhu 

(Nguyê̂n Khắc Bình đâ dông m}́t). 

Sau khi bàn giao, Dƣơng Văn Minh trỡ về nha.̀ 

Quãng 6 giờ 30 phút, 3 phi cơ oanh tạc T}n Sơn Nh}́t và bay ngay 

[trên] Dinh Độc L}̣p. D}n Sài Gòn sợ có đảo chánh. 

Tối 28-4, m{y bay Mỹ di tản ngƣời gi|u rần rần suốt đêm trên 

b}̀u trời Sài Gòn làm d}n chúng mất hết tinh thần. Tối ngày 28-4 cũng 

l| tối m| bọn tay sai của Thiệu v| Hƣơng chuồn mất . Kể cả Tr}̀n Văn 

Đôn, Tr}̀n Văn Lắm , Nguyê̂n Cao Kỳ cûng dông tuốt vào đêm 28-4 

rạng ng|y 29-4. 

Sáng 29-4: Dƣơng Văn Minh cûng chƣa nắm đƣợc quyền h|nh. 

Về qu}n sƣ̣, s{ng 29-4, tƣớng Minh mới hay là Đồng Văn Khuyên 

đâ dông m}́t, Dƣơng Văn Minh mới bỗ Vînh Lộc, Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh 

thay thê.́ 

Về cảnh sát , Triệu Quốc Mạnh thế Trang Sî T}́n đâ trốn tƣ̀ 27-4. 

Biệt khu thũ đô giao cho L}m Văn Phát... 

Sáng 29-4: Tình hình khẩn trƣơng rõ rệt , Dƣơng Văn Minh nắm 

chắc là khó giƣ̂ nỗi Sài Gòn và c}́p tốc làm m}́y hành động chánh trị 

trƣớc khi l}́y quyết định cuối. 

1- Mời đại sƣ́ Pháp Mérillon và Brochan d tới bàn về v}́n đề 

đƣờng d}y thƣơng thuyết . Tƣ̀ trƣớc, nhóm Dƣơng Văn Minh cứ ngờ 

l| Ph{p có liên lạc mật với Mặt trận về thời điểm của 1 cuộc t}́n công. 

Sau cuộc gặp gơ̂, tình thế đã rõ r|ng l| tuyệt vọng. 
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2- Dƣơng Văn Minh quyết định cho Vû Văn Mẫu lên tiếng buộc 

cơ quan DAO Mŷ phải rút khõi Việt Nam trong vòng 24 giờ. L|m 

quyết định này với hy vọng sê tạo đƣợc đ}̀u mối “thƣơng thuyết”. 

3- Ph{i đo|n “thƣơng thuyết” gồm Trần Ngọc Liễng , Ch}n T}m 

Lu}n và linh mục Ch}n Tín đƣợc c}́p tốc gƣ̃i lên T}n Sơn Nh}́t để hy 

vọng tìm đƣợc 1 sƣ̣ trả lời chánh thƣ́c cũa Mặt tr}̣n. 

Trƣớc đó , Nguyê̂n Văn Huyền có cƣ̃ 1 ngƣời lên T}n Sơn Nh}́t , 

hình nhƣ cùng với kỹ sƣ Tô Văn Cang. 

4- Về thông tin, Dƣơng Văn Minh yêu c}̀u Lý Quý Chung, Dƣơng 

Văn Ba nh}̣n việc sớm tƣ̀ sáng ngày 29-4 để cho guồng máy “hòa giải, 

thông tin , thƣơng thuyết” có thể hoạt động ngay . Vì thế mới có sự 

việc Đài Phát thanh Sài Gòn loan báo Lý Quý Chung , Dƣơng Văn Ba, 

tỗng và thƣ́ trƣỡng thông tin . Trong gi}y phút lịch sƣ̃ cuối cùng , 

không thể không làm hành động chót với anh em và vì mục tiêu hòa 

giải, hòa hợp, thƣơng thuyết. 

T}́t cả nô̂ lƣ̣c cuối cùng cũa nhóm Dƣơng Văn Minh trong  buỗi 

s{ng ng|y 29-4 l| để tạo hy vọng bắt đƣợc 1 đ}̀u mối thƣơng thõa ... 

hòa giải... 

Chiều 29-4: Nghe Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh báo cáo về tình hình qu}n 

sƣ,̣ nghe Lý Quý Chung cho biết nh}̣n xét cũa tòa đại sƣ́ Pháp , 

Dƣơng Văn Minh đâ có ngay ý định “mở cửa th|nh phố S|i Gòn”. 

Chỉ cho tới tối 29-4, vì lý do an ninh, Dƣơng Văn Minh mới quyết 

định “tản cƣ” vào Dinh Độc L}̣p . Tối ngày 29-4, “không khí bại tr}̣n” 

đâ lộ rô . Một số nh}n v}̣t đ}̀u nâo cũa Dƣơng Văn M inh và Nguyê̂n 

Hƣ̂u Chung sƣ̃a soạn trốn ra ngoại quốc với vợ... 

Sáng 30-4: 6 giờ 30, tƣớng Minh trỡ về nhà ỡ số 3 Tr}̀n Quý Cáp. 

8 giờ 30 tới số 7 Thống Nh}́t (phủ Thủ tƣớng) họp với Vũ Văn Mẫu. 

9 giờ t}́t cả Tỗng Bộ trƣỡng đ ƣợc lựa chọn sẵn tề tựu đông đủ . 

Nhƣ̂ng ngƣời này đa số chƣa rô tình hình. 

9 giờ 30, Dƣơng Văn Minh , Nguyê̂n Văn Huyền , Vũ Văn Mẫu 

mời t}́t cả vào phòng họp để cho biết lý do và quyết định đ}̀u 
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h|ng . Không có ai phản đối . V|i n gƣời hõi liệu có thể xin đi ngoại 

quốc đƣợc không. 

9 giờ 40, Vanuxem, tên thƣ̣c d}n già , bô̂ng nhiên tới xin gặp 

Dƣơng Văn Minh . Hắn bảo Dƣơng Văn Minh nên lên tiếng yêu c}̀u 

Trung Quốc can thiệp với Bắc Việt để ngƣng cuộc t}́n công . Hắn bảo 

hắn có đƣờng d}y. Mọi ngƣời đều cho hắn l| “tên khùng”. 

9 giờ 45, b|i diễn văn “mở ngõ th|nh phố S|i Gòn”, mời “anh em 

Mặt tr}̣n vào Dinh Độc L}̣p để trao quyền” đƣợc th}u băng tại số 7 

Thống Nh}́t. 

10 giờ, b|i diễn văn đó đƣợc công bố. 

10 giờ, Nguyê̂n Văn Hảo chạy xe tới số 7 Thống Nh}́t. 

10 giờ 30, Dƣơng Văn Minh, Vũ Văn Mẫu, Nguyê̂n Văn Huyền... 

v| một số ngƣời kh{c tới Dinh Độc Lập để chờ bộ đội Giải phóng v|o 

tiếp thu. 

Tại Dinh Độc Lập, lúc 11 giờ có mặt chƣ̀ng 20 ngƣời tên tuỗi. Một 

số ngƣời thƣ̃ bàn cảnh tƣợng bộ đội Giải phóng vào tiếp thu nhƣ thế 

n|o... không khí chờ đợi khó tả và nhiều chi tiết đáng nhớ. 

12 giờ 15, xe tăng cũa Giải phóng tràn vô Dinh Độc L}̣p, súng bắn 

thị uy liên hồi... 

12 giờ 30, cờ Giải phóng đâ ỡ trên đĩnh cao cũa Dinh Tỗng thống 

ngụy. C{ch mạng ho|n to|n l|m chủ tình hình từ giờ phút đó , sau 

hơn 30 năm trƣờng kỳ đánh đuỗi đế quốc và tay sai... 
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PHỤ LỤC 42 

TỘI ÁC DA CAM 

 
Trong cuộc Chiến tranh thế giới thƣ́ nh}́t , ch}́t độc hóa học đâ 

đƣợc qu}n Đƣ́c sƣ̃ dụng trên chiến trƣờng ch}u ]u , chủ yếu l| chất 

“sulfure d’éthyle dichloré” đƣợc gọi bằng cái tên thông thƣờng là 

Ypérite vì đƣợc sử  dụng lần đầu tiên v|o năm 1917 tại th|nh phố 

Ypres cũa nƣớc Bĩ . Ch}́t này g}y ngạt thỡ , ho, chảy nƣớc mắt , bỏng 

da; với liều lƣợng cao có thể làm tê liệt th}̀n kinh . M}̣t độ qu}n Đƣ́c 

dùng ng|y đó ƣớc lƣợng v|o khoảng 100 triêụ kilôgram. 

Tuy ch}́t này không g}y tác hại đối với thiên nhiên , v| t{c hại 

l}u dài đối với con ngƣời , nhƣng ngƣời ta vẫn coi đ}y là một thƣ́ vû 

khí vô nh}n đạo cực kỳ dã man , nên các nƣớc thành viên tro ng Hội 

Quốc Liên , tiền th}n của tổ chức Liên hợp quốc ng|y nay , đâ thống 

nh}́t đề ra một công ƣớc quốc tế gọi là “Công ƣớc Genève” c}́m 

tuyệt đối không đƣợc sƣ̃ dụng các hóa ch}́t độc hại làm vû khí trong 

chiến tranh. 

Hoa Kỳ là một trong nhƣ̂ng nƣớc khôn g ký vào Công ƣớc này . 

Vì thế ngay từ trong Chiến tranh thế giới thứ hai , chính phủ Mỹ đã 

cho nghiên cƣ́u và thƣ̃ nghiệm hàng ngàn loại hóa ch}́t có thể 

dùng v|o mục đích qu}n sự . Một trong nhƣ̂ng mục tiêu cũa các 

công trình nghiên cƣ́u này là tìm ra nhƣ̂ng hóa ch}́t có thể g}y tác 

hại l}u d|i cho con ngƣời , cho sinh v}̣t , đồng thời tàn phá , hủy diệt 

thiên nhiên , mùa m|ng , môi sinh cũa đối phƣơng trong một thời 
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gian dài . Cuối cùng họ đâ tìm ra đƣợc nh ững chất “ 2,4D”, “2,4,5T” 

v| chất axít cacôđylích , m| Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức gọi 

bằng nhƣ̂ng m}̣t danh : ch}́t xanh , ch}́t trắng và ch}́t màu da cam . 

Năm 1961, đích th}n Tỗng thống Mŷ Kennedy ra lệnh cho mỡ 

chiến dịch “Ranch Ha nd”, dùng c{c chất độc nói trên rải xuống 

lãnh thổ miền Nam Việt Nam , rải một ít ỡ Lào , Campuchia và cả 

trên một số vùng ỡ miền Bắc Việt Nam . Đây thƣ̣c sƣ̣ là một cuộc 

chiến tranh hóa học cƣ̣c kỳ dâ man tàn bạo , diê̂n ra trên một  quy mô rộng 

lớn chƣa tƣ̀ng thấy , trong một thời gian kéo dài chƣa tƣ̀ng thấy trong 

lịch sử nhân loại . 

Ch}́t độc rải xuống đâ hũy diệt rƣ̀ng rú , c}y cối, mùa m|ng, sinh 

v}̣t và con ngƣời . Bộ Tƣ lệnh qu}n đội Mŷ ỡ miền Nam Việt Nam đ ã 

đề ra kế hoạch : 86% c{c phi vụ rải chất độc l| phải nhằm v|o những 

rƣ̀ng nguyên sinh, rƣ̀ng nhiệt đới tƣơi tốt nh}́t cũa ta - 14% còn lại l| 

nhằm phá hoại mùa màng, trang trại, ao hồ, đồng cõ... 

Chiến dịch kéo dài trong 10 năm, tƣ̀ 1961 đến 1971, m| đỉnh cao 

nh}́t là vào nhƣ̂ng năm 1967, 1968, 1969. Theo tài liệu đƣợc tiết lộ 

của Bộ Quốc phòng Mỹ , thì tối thiểu qu}n đội Mỹ đã rải khoảng 75 

triệu lít ch}́t độc hóa học , quy ra là 91 triệu kilôgram , trong đó hóa 

ch}́t đƣợc dùng nhiều nh}́t là một hô̂n hợp cũa hai ch}́t 2,4D và 

2,4,5T đƣợc gọi với m}̣t danh “ch}́t màu da cam” . Ch}́t này chiếm 

tới 61% tỗng số lƣợng các hóa ch}́t đâ dùng trong toàn bộ cuộc 

chiến tranh. 

Ch}́t màu da cam  có một sức t|n ph{ lớn trên thiên nhiên , 

trên con ngƣời và sinh v}̣t . Đặc biệt nguy hiểm l| trong qu{ trình 

sản xu}́t ra nó , có xuất hiện một tạp chất gọi l| dioxine . Đ}y là một 

trong nhƣ̂ng ch}́t độc ghê gớm đƣợc biết hiện nay : Chỉ với một 

liều lƣợng bằng một ph}̀n triệu cũa gam cho một kilôgram c}n 

nặng cũa sinh v}̣t , đâ có thể giết chết các súc v}̣t thí nghiệm . Thế 

m| chỉ với những số liệu trên của Bộ Quốc phòng Mỹ , m| c{c  

nh| khoa học trên thế giới cho là còn quá ít và r}́t xa sƣ̣ th}̣t, thì ngƣời 
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ta tính ra miền Nam Việt Nam đâ phải hƣ́ng chịu tới 170 kilôgram 

dioxine. 

Ch}́t này r}́t bền vƣ̂ng , ít chịu ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới , 

có thời gian b{n hủy kéo d|i tới 5 năm và có thể còn l}u hơn nƣ̂a. Sau 

khi đƣợc rải xuống, nó bị mƣa gió v| nƣớc ph{t t{n đến c{c vùng đất 

th}́p, c{c chỗ trũng . Một ph}̀n lớn sê ng}́m xuống đ}́t , g}y ô nhiê̂m 

c{c nguồn nƣớc ngầm , c{c suối nƣớc , sông ngòi và  theo nƣớc ra đến 

biển. Ở những vùng đã bị rải chất độc , trong nhiều năm sau chiến 

tranh, ngƣời d}n dùng nƣớc giếng trong sinh hoạt, để n}́u ăn vẫn còn 

bị ngộ độc . V|o năm 1980, 10 năm sau chiến tranh , c{c nh| khoa học 

thế giới ngh iên cƣ́u nhƣ̂ng mẫu đ}́t ỡ miền Nam Việt Nam , th}́y ỡ 

đ}y vẫn còn tồn tại đến 8 kilôgram dioxine. 

V|o năm 1970, khi Mŷ còn đang tiếp tục rải ch}́t độc , đâ có một 

cuộc hội thảo quốc tế đ}̀u tiên tại Ócx}y (Paris, Ph{p), có ph{i đo|n 

Việt Nam tham dự, để nghiên cƣ́u về nhƣ̂ng tác hại cũa ch}́t độc màu 

da cam . Tại cuộc hội thảo n|y , nh| b{c học Bửu Hội đã trình b|y 

nhƣ̂ng công trình nghiên cƣ́u cũa ông, nêu lên nhƣ̂ng tác hại tƣ́c thời 

đối với môi trƣờng sinh thái  v| con ngƣời. Ông chƣ́ng minh ch}́t độc 

n|y đã hủy diệt thiên nhiên , g}y các tỗn thƣơng cho nhiê̂m sắc thể 

của tế b|o ngƣời, tạo ra c{c biến cố sinh sản, c{c qu{i thai, dị dạng, di 

truyền đến các thế hệ sau , g}y ung thƣ gan, ung thƣ các ph}̀n mềm , 

mô mơ̂... 

Năm 1973, hai nhà nghiên cƣ́u Mŷ Baughman và Meselson 

nghiên cƣ́u một số cá và hải sản thu th}̣p vào năm 1970 ở c{c vùng bị 

rải ch}́t độc đâ tìm th}́y trong cơ thể các động v}̣t này có chƣ́a một 

h|m lƣợng rất lớn ch}́t dioxine. 

V|o năm 1983, tại Th|nh phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một 

cuộc hội thảo quốc tế r}́t quan trọng , kéo d|i một tuần lễ , tƣ̀ ngày 

13 đến 20-1, quy tụ hơn 160 đại biểu là các viện sî hàn l}m , gi{o sƣ , 

b{c sĩ , chuyên gia cũa 21 nƣớc tham dƣ̣ , trong số đó có 16 nh| khoa 

học Liên Xô , 17 nh| khoa học Mỹ , một nhà khoa học Anh ... Có 72 
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bản báo cáo khoa học và tham lu}̣n đâ đƣợc trình bày và thảo lu}̣n . 

Hội thảo đặc biệt chú ý đến 29 bản báo cá o khoa học cũa các nhà 

khoa học Việt Nam , chƣ́ng minh một cách rô ràng , cụ thể những t{c 

hại l}u d|i trên thiên nhiên v| con ngƣời . Nhƣ̂ng h}̣u quả này là r}́t 

nghiêm trọng , chƣa tƣ̀ng , hoặc r}́t ít đƣợc đề c}̣p trong y văn thế 

giới. Chẵng hạn , điều làm hội nghị hết sƣ́c ngạc nhiên là các nhà 

khoa học Việt Nam đâ chƣ́ng minh sƣ̣ di truyền cũa nhƣ̂ng tỗn thƣơng 

của nhiễm sắc thể tạo nên các dị dạng và quái thai , có thể từ ngƣời bố bị 

nhiê̂m chất độc tru yền sang cho con , mặc dầu ngƣời mẹ không hề có liên 

quan gì đến các chất độc này . Thế mà , tƣ̀ trƣớc đến nay , c{c nh| khoa 

học chỉ biết v| chỉ công nhận l| c{c chất độc hóa học chỉ ảnh hƣởng 

đến thai nhi khi chính ngƣời mẹ  bị nhiễm chất độc trong ba th{ng 

đ}̀u cũa thai kỳ . Chính vì t{c hại l}u d|i thế , nên trong cuộc hội 

thảo, có nhiều nh| khoa học đã ví hậu quả của cuộc chiến tranh hóa 

học Mỹ g}y ra ở miền Nam Việt Nam cũng tƣơng tự nhƣ hậu qu ả 

của hai tr{i bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hiroshima v| 

Nagasaki trên đ}́t Nh}̣t Bản hồi cuối cuộc Chiến tranh thế giới thƣ́ 

hai. 

Cuối tháng 2-1983, “Ũy ban quốc gia điều tra h}̣u quả chiến 

tranh cũa Mŷ ỡ Việt Nam” đâ công bố một t|i liệu về cuộc hội thảo 

với nhan đề “Ch}́t diệt cõ và làm rụng lá trong chiến tranh . T{c hại 

l}u dài lên con ngƣời và thiên nhiên” (Herbicides and Defoliants in 

War - The long -term effects on Man and Nature ). Cuối năm 1983, 

Ủy ban n|y  lại cho xuất bản bằng tiếng Ph{p to|n văn c{c t|i liệu 

của cuộc hội thảo gồm c{c bản tham luận v| b{o c{o đã đọc v| 

thảo lu}̣n trong hội thảo , kết quả cũa các nhóm làm việc , c{c ph{t 

biểu chính thƣ́c cũa một số vị khách dƣ̣ hội thảo và bản tỗng kết 

hội thảo. 

V|o th{ng 3-1984, trên cơ sỡ nhƣ̂ng bản tham lu}̣n và báo cáo 

tại cuộc hội thảo , “Viện nghiên cƣ́u về hòa bình Stốckhôm” cũa 

Thụy Điển (Stockholm International Peace Research Instititute: SIPRI) 
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cùng hợp tác với tỗ chƣ́c “Chƣơng trình môi trƣờng Liên hợp quốc” 

(United Nations Environment Programme) đâ cho xu}́t bản một cuốn 

s{ch rất quan trọng mang tựa đề : “Ch}́t diệt cõ trong chiến tranh . 

H}̣u quả l}u dài về sinh thái và con ngƣời”  (Herbicides in War. The 

long-term Ecological and Human Consequences ) do giáo sƣ Actuya 

Oétxting l|m chủ biên. 

Sau cuộc hội thảo, nhiều nhà khoa học thuộc một số nƣớc trên thế 

giới, đặc biệt là ỡ Mŷ, Anh, Ph{p... trƣớc nhƣ̂ng sƣ̣ th}̣t đƣợc nêu lên, 

đƣợc chƣ́ng minh một cách thuyết phục , đâ có nhƣ̂ng thay đỗi trong 

ý nghĩ v| trong th{i độ. 

C|ng đặc biệt hơn nữa l| h|ng vạn c{c cựu binh Mỹ đã từng 

tham gia chiến dịch rải ch}́t độc hóa học cûng bị nhiê̂m độc, bản th}n 

họ v| con c{i họ cũng bị bệnh. Họ đã đứng lên kiện Chính phủ Mỹ v| 

c{c công ty sản xuất c{c chất độc . Vụ kiện kéo d|i hơn 6 năm vẫn 

không kết thúc đƣợc. 

Theo hâng thông t}́n A .P., trƣớc nhƣ̂ng chƣ́ng cƣ́ không thể 

chối cãi đƣợc , v|o th{ng 5-1984, 7 công ty hóa ch}́t Mŷ , đƣ́ng đ}̀u là 

công ty Đao (Down Chemicals ) đâ phải nh}̣n bồi thƣờng 180 triệu 

đôla cho các nạn nh}n và đề nghị họ thôi kiện . Nhƣng các cƣ̣u binh 

Mỹ không chịu , vẫn tiếp tục kiện đòi  một số tiền bồi thƣờng lớn hơn 

g}́p nhiều l}̀n . 

Thế là tƣ̀ đ}̀u tháng 8-1984, Ch{nh {n Giắc Oét Sting đã phải mở 

c{c phiên tòa nghe điều trần ở San Francisco , Brooklin, Chicago, 

Houston, Atlanta... Đâ có đến hơn 400 nh}n chƣ́ng đến khai trƣớc 

tòa. Công chúng đến dƣ̣ r}́t đông. H}̀u hết các nh}n chƣ́ng đều nói rô 

l| khoản tiền 180 triệu đô la đ}u có đũ để bồi thƣờng cho các nạn 

nh}n và gia đình họ bị đau khỗ cả về thể ch}́t lẫn tinh th}̀n vì ch}́t 

độc da cam. 

Cựu binh Renđi Taylơ bị ung thƣ da đã hét lên trƣớc tòa : “Tôi 

muốn các cƣ̣u binh trong chiến tranh Việt Nam đƣợc có mặt tại 

đ}y. Nhƣ̂ng gì xảy ra với họ đó là tội ác cũa Mŷ” . Đặc biệt cựu lính 
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thủy đ{nh bộ Giócgiơ Calaman , Chủ tịch Hội Cựu binh Mỹ ở Việt 

Nam về, qu{ bức xúc đến nỗi khóc nức nở trƣớc tòa , không nói đƣợc 

nên lời, phải nhờ một ngƣời khác đọc hộ lời phát biểu , nêu rô : “Giải 

quyết vụ án ch}́t độc da cam mà không cho chúng tôi nói hết  sƣ̣ th}̣t, 

thì kh{c gì đầu h|ng kẻ địch (c{c công ty hóa chất ), trƣớc khi tr}̣n 

đánh bắt đ}̀u”. 

Cũng theo tin của hãng thông tấn A .P., ng|y 22-9-1984, tòa {n 

Phúc thẩm th|nh phố New York đã đƣa ra ph{n quyết: 

“Chính phũ Mŷ ph ải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nhƣ̂ng h}̣u 

quả tai hại do việc L}̀u Năm Góc đâ sƣ̃ dụng trên quy mô lớn ch}́t 

độc da cam trong cuộc chiến tranh cũa Mŷ ỡ Việt Nam , không nhƣ̂ng 

đâ làm cho hàng ngàn ngƣời Việt Nam mà cả nhiều lính  Mỹ cũng 

nhƣ con cái họ bị nhiê̂m độc”. 

Nhƣ v}̣y là 7 công ty sản xu}́t ch}́t độc da cam đâ thua kiện , 

Chính phủ Mỹ , Nh| Trắng v| Lầu Năm Góc , cùng bọn cuồng chiến 

Mỹ đã thua kiện, phải công nh}̣n tội ác cũa mình. 

M| không phải ch ỉ thua kiện , chỉ phải nhận tội trƣớc c{c tòa {n , 

m| trƣớc cả nh}n d}n Mỹ, nh}n d}n tiến bộ trên thế giới, trƣớc cả tòa 

{n bao la của nh}n loại, cùng lƣơng tri của thời đại. 

B.S. NGÔ VĂN QUŶ 

Nguồn tƣ liệu : - C{c bản tham lu}̣n và b{o c{o của cu ộc 

hội thảo năm 1983 tại Th|nh phố H ồ Chí Minh.  

- B|i b{o “Cuốn s{ch xanh v| t ội ác da cam” cũa 

B.S. Ngô Văn Quŷ giới thiệu cuốn sách cũa giáo 

sƣ Arthur Westing đăng trên báo Sài Gòn Gi ải 

phóng, ng|y 21-9-1984. 

  - C{c tƣ liệu rải rác trong các báo chí Pháp, Mỹ. 
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PHỤ LỤC 43 

CUỘC KHŨNG HOÃNG DẦU LƢ̃A TRUNG ĐÔNG 

(1973) 

Ngày 6 tháng 10 năm 1973, Ai Cập và Syrie tấn công Do Thái (Israel) 

chiếm lại bán đảo Sinai . Cao nguyên Goland bị Do Thái xâm c hiếm năm 

1967. Đƣợc Mỹ ủng hộ , Do Thái phản công chiếm lại các vị trí này ... Ba 

tuần sau khối Arập phải ký Hiệp định đình chiến. 

 

Tỗ chƣ́c các nƣớc xu}́t kh}̃u d}̀u mõ (OPEC) ( khối Ar}̣p ) bỏ 

phiếu giảm hẵn mƣ́c sản xu}́t d}̀u thô  cung c}́p cho thế giới (để trả 

đûa các nƣớc T}y ]u và Mŷ ). Thế là giá xăng nhớt trên thị trƣờng 

quốc tế bô̂ng nhảy vọt . Một thùng d}̀u thô đang tƣ̀ 4 lên 12 đô la , 

tăng g}́p ba l}̀n. Tr}u bò húc nhau, ruồi muô̂i chết. C{c quốc gia kh{c, 

nh}́t là nhƣ̂ng nƣớc h}̣u tiến đều phải gánh chịu h}̣u quả lớn lao. Bao 

nhiêu “Kế hoạch ngû niên” phải vƣ́t sọt rác. V}̣t giá leo thang, lạm ph{t 

lan tràn khắp nơi. 

Nói chung thì c{c nền kinh tế ngo|i khối sản xuất dầu lửa đ ều bị 

ảnh hƣỡng lớn . Nhƣ̂ng thị trƣờng không bị ảnh hƣỡng tƣ́c thời cũa 

gi{ dầu lửa l| ở những nƣớc có quan hệ với Liên Xô , kể cả miền Bắc 

Việt Nam . Họ không bị khan hiếm vì Liên Xô vẫn chở sang lƣợng 

d}̀u nhƣ đƣợc }́n định h |ng năm. V| vì phần lớn l| dầu viện trợ nên 

nền kinh tế cũa họ ít bị ảnh hƣỡng vì khũng hoảng. 

Còn miền Nam thì ngƣợc lại , chịu cú “sốc” nặng nề , tƣơng đối là 

nặng nhất thế giới ! Không có nƣớc nào bị thiệt thòi nhƣ m iền Nam 

Việt Nam. Th}̣t khó hiểu! Tại sao lại nhƣ vậy? 
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Tại Bộ Kế hoạch năm đó , chúng tôi đã ph}n tích tình huống n|y 

hết sƣ́c rô ràng. Có ba lý do chính đƣợc tóm tắt vắn gọn nhƣ sau: 

• Thƣ́ nhất : nền kinh tế miền Nam lệ thuộ c quá nhiều vào việc 

nh}̣p cảng một số sản ph}̃m thuộc vào loại bị ảnh hƣỡng tăng giá 

nhiều nh}́t nhƣ xăng , nhớt, d}̀u khí , d}̀u diesel , gạo, ph}n bón , 

đƣờng, xi măng, sắt thép, m{y móc, thiết bị. M}́y mặt hàng này trung 

bình tăng gi{ 80%. Chúng lại l| những h|ng chiếm tới gần 40% tỗng 

số nh}̣p cảng cũa Việt Nam. 

• Thƣ́ hai : c{c nƣớc kh{c tuy phải mua xăng nhớt đắt trên thị 

trƣờng quốc tế , nhƣng còn có thể gơ̂ đƣợc ph}̀n nào khi chính họ 

xu}́t cảng vì g i{ h|ng của họ cũng tăng lên theo . Còn ta thì lại kh{c . 

Đặc thù của mậu dịch miền Nam lúc đó l| nhập cảng gấp hơn nhiều 

l}̀n xu}́t cảng ! Trong suốt thời chiến chĩ có nh}̣p là chính . Năm 1963 

l| năm cuối cùng xuất cảng đƣợc ít gạo (63.000 t}́n), tƣ̀ đó chĩ còn 

xu}́t lai rai chút ít nhƣ cao su, tr|, tôm ca,́ lông vịt, gô̂ quý. 

• Thƣ́ ba: nh}̣p cảng chiếm tới một ph}̀n ba tỗng sản ph}̃m quốc 

gia. Có nghĩa l| khi có cú “sốc” l|m tăng gi{ nguyên liệu nhập cảng 

v|o thì ảnh hƣởng của nó sẽ lan tr|n ra mọi lĩnh vực sản xuất. Khi giá 

ph}n bón, thuốc trƣ̀ s}u nh}̣p vào tăng lên , gi{ gạo phải lên theo ; gi{ 

bông gòn nh}̣p vào tăng lên , sẽ kéo theo gi{ vải vóc , rồi giá qu}̀n áo . 

V| cứ nh ƣ thế mà theo nhau . Cuối năm 1973, trung bình , gi{ nhập 

cảng đâ tăng lên g}̀n 50%. 

Ảnh hƣởng sơ khởi của cú “sốc” l| giảm ngay khối lƣợng nhập 

cảng còn 67% năm 1973 rồi 54% năm 1974. Mọi h|ng từ xăng nhớt , 

ph}n bón , sắt thép, xi măng, vải vóc trỡ nên khan hiếm . Tình trạng 

n|y còn bị nặng nề thêm vì thị trƣờng trong nƣớc đã mất đi một số 

h|ng hóa tiêu dùng quan trọng ph{t xuất từ hệ thống hợp t{c xã PX 

Mỹ. Trong thời chiến , lƣợng hàng chui ra thị tr ƣờng từ hệ thống PX 

không phải là nhõ: tƣ̀ thuốc la,́ bia rƣợu, tới radiô, quạt m{y, qu}̀n áo, 

vải vóc, thuốc men. Tƣ̀ giƣ̂a năm 1973 khi qu}n đội Mŷ đâ rút đi hết , 

hệ thống PX ngƣng hoạt động. 
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Thế là giá tiêu thụ tăng vọt lên 66%, phản ánh mƣ́c lạm phát chƣa 

tƣ̀ng có bao giờ . Hiện tƣợng này ảnh hƣỡng tới tinh th}̀n nh}n d}n , 

đặc biệt là qu}n đ ội, một cách s}u đ}̣m . Một ngƣời lính trung bình 

đƣợc lînh 20.000 đồng Việt Nam một tháng, sau khi mua gạo cho gia 

đình năm ngƣời ăn thì chẵng còn bao nhiêu đ ể mua thƣ́c ăn , thuốc 

men, chi tiêu; chƣa nói tới nhà cƣ̃a, gi{o dục, giải trí. 

Chạy gạo sống qua ngày 

Tƣ̀ cuối 1973, về mặt kinh tê,́ Chính phủ Việt Nam Cộng hòa chỉ lo 

giải quyết các v}́n đề bức xúc h|ng ng|y l| cũng mất hết thời giờ. L}́y 

một thí dụ: thóc gạo. Thóc gạo l| rƣờng cột của kinh tế miền Nam. Sơ 

sơ mà nói thì có ba v}́n đề chính: sản xu}́t, ph}n phối và giá cả. 

Sản xuất: ngo|i sự bất ổn l| th ời tiết nhƣ lũ lụt , hạn h{n l| yếu tố 

chung cho nông nghiệp , còn vấn đề gi{ ph}n bón , thuốc sát trùng , 

xăng nhớt để bơm , rút nƣớc . Gi{ mấy thứ n|y cứ vùn vụt m| tăng , 

g}y khó khăn lớn cho nông d}n , ảnh hƣỡng đến sản xu}́t. Ấy l| chƣa 

nói đến tình hình thiếu an ninh . Ở miền Nam (v| nhiều nƣớc nhận 

viện trợ thƣ̣c ph}̃m khác ) lại còn vấn đề nhức nhối kh{c nữa về sản 

xu}́t: gạo Mỹ . Mỹ viện trợ h|ng năm một lƣợng gạo trong chƣơng 

trình “Thực phẩm phụng sƣ̣ hòa bình” (Food for Peace) tới m}́y trăm 

ng|n tấn, trị gi{ cả trăm triệu đô la . Có gạo ăn l| tốt chứ tại sao lại l| 

v}́n đê?̀ Ấy thế m| có vấn đề lớn đối với sản xuất. Gạo Mỹ chất lƣợng 

tốt vì kŷ thu}̣t chế b iến cao so với gạo nội địa . Chính phủ muốn đặc 

biệt n}ng đơ̂ qu}n , công, c{n, chính, nên khi bán gạo ra , gi{ gạo Mỹ 

có lúc lại rẻ hơn gi{ gạo nội địa . Nhƣ v}̣y thì làm sao nông d}n cạnh 

tranh đƣợc với gạo Mŷ? Ảnh hƣởng n|y t{c động ngay v|o sản xuất . 

M| chính s{ch nh| nƣớc đang khuyến khích tăng gia sản xuất , tƣ̣ túc 

tƣ̣ cƣờng. 

Điều hòa giá cả : thị trƣờng ở c{c nƣớc hậu tiến đ}u có thông 

tho{ng “tự do” nhƣ c{c nƣớc tiền tiến , nh}́t là ỡ trong ho|n cảnh 

chiến tranh ? Khi giá d}̀u lƣ̃a lên vùn vụt thì lạm phát theo sát . 

Muốn yểm trợ ngƣời có đồng lƣơng cố định nhƣ công chƣ́c , qu}n 
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nh}n thì chính phũ phải kềm gia,́ tƣ́c là phải “kiểm soát giá cả”. Kiểm 

so{t tức l| định ra gi{. M| l|m sao định đƣợc gi{? Nếu giá chính thƣ́c 

th}́p hơn giá thị trƣờng (gi{ thực) l| nguy: chợ đen hoành hành bốn 

bề. V}̣y phải mò theo thị trƣờng mà định giá . Nhƣng thị trƣờng thay 

đỗi hàng ngày . Gi{ chính phủ ng|y hôm nay có thể là đúng nhƣng 

mai là tr}̣t rồi . Ngo|i ra, gi{ trên thị trƣờng rối ren , có nhiều gi{ gạo 

chênh lệch cùng một lúc . Thí dụ nhƣ cuối 1973 đ}̀u 1974, gạo Mỹ l| 

14.000 đồng một tạ, gạo nội địa đồng bằng Cửu Long : 18.000 đồng; ở 

c{c địa phƣơng kh{c : 25.000 đồng. Kh}́u trƣ̀ đi phí tỗn v}̣n chuyển 

cũng vẫn chƣa hợp lý , l| vì thị trƣờng có nhiều tắc nghẽn , đ}̀u cơ , 

tích trữ, l|m gi{. 

Tình trạng n|y đòi phải điều chỉnh để c}n bằng cung cầu. Nhƣng 

mỗi lần điều chỉnh l| có vấn đề kh{c : n}ng lên thì g}y b}́t ỗn cho đời 

sống qu}n công; hạ xuống thì thiệt cho nông d}n. Chƣa xong, nếu điều 

chỉnh gi{ gạo thì phải điều chỉnh cả gi{ ph}n bón . Nguyên v}́n đề 

“phân” cũng đã đƣợc b{o chí bình luận không ít: nh}̣p ph}n, chia ph}n, 

thiếu ph}n, gi{ ph}n, đ}̀u cơ ph}n, v| “ăn” ph}n của d}n (tham nhûng). 

Phân phối : có những lúc gạo bị cấm “xuất tỉnh” vì lý do an ninh . 

Nhƣng nhƣ v}̣y là lƣu thông bị tắc nghên , g}y ra khan hiếm giả tạo , 

tăng thêm cơ hội cho đ}̀u cơ , buôn chui . Ngo|i tắc nghẽn lại còn có 

khó khăn do sự kh{c biệt giữa hai hệ thống thu mua . Một hệ thống 

của chính phủ v| một hệ thống của thƣơng gia ngũ cốc . Tỗng cục 

Thƣ̣c ph}̃m là một cơ quan chính phũ đảm nh}̣n thu mua thóc gạo . 

Mục đích l| tiếp tế cho qu}n đội v| phần n|o giúp điều hòa cung cầu 

ở th|nh thị. Đối với qu}n đội, phải bảo đảm cho mô̂i ngƣời 21 ký gạo 

một tháng. Riêng đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn, nhu c}̀u là 25.000 t}́n 

một tháng. 

Hai hệ thống Tỗng cục Thƣ̣c ph}̃m và thƣơng gia ngû cốc hoạt 

động cùng lúc nhƣng với hai mục đích khác , Tỗng cục Thƣ̣c ph}̃m 

với mục đích xâ hội còn hệ thống thu mua cũa thƣơng gia v ới mục 

đích sinh lời , cho nên mô̂i l}̀n tăng giá gạo là có xáo trộn . Một số 

thƣơng gia ngû cốc làm ăn không lƣơng thiện , mô̂i l}̀n nghe rục 
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rịch tăng gi{ xăng nhớt là n}ng giá gạo lên ngay cho chắc ăn vì chi 

phí vận tải sẽ tăng . Thêm vào đ}́y , mô̂i l}̀n đƣợc tin Tỗng cục Thƣ̣c 

ph}̃m sê thu mua gạo là họ tung tiền ra thu mua trƣớc , tích trữ v|o 

kho, tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo. 

Khủng ho ảng d}̀u lƣ̃a năm 1973 v| tiếp theo v|o năm 1974 đâ 

l|m yếu hẳn nhƣ̂ng tiềm năng còn lại cũa kinh tế miền Nam sau m ột 

cuộc chiến khốc liệt kéo dài . Ngay tƣ́c khắc , nó l|m mất 35% mãi lực 

thƣ̣c sƣ̣ cũa đ ồng tiền viện trợ . Nhƣ̂ng con số Tỗng thống Thiệu nêu 

ra khi yêu c}̀u Tỗng thống Nixon lúc ở San Clemente l| tính theo mãi 

lƣ̣c đồng đô la vào đ}̀u năm 1972. Cuối năm 1973 thì nó mất nhiều ý 

nghĩa r ồi. Phải có 1,2 tỷ đô la mới mua đƣợc m ột lƣợng hàng hóa 

bằng 783 triệu nhƣ con số dƣ̣ tính tại San Clemente . M| rồi đ}u có  

đƣợc viện trợ nhƣ hƣ́a hẹn. 

Thế là h}̀u hết các tính toán cho kinh tế h}̣u chiến đâ thành nƣớc 

lã ra sông. Chỉ còn lo cho cuộc sống hàng ngày. 

Ảnh hƣởng tới “Việt Nam hóa” 

Cú sốc dầu lửa còn ảnh hƣởng tới mặt qu}n sự : l|m m}́t đi ph}̀n 

lớn nhƣ̂ng kết quả cũa chƣơng trình “Việt Nam hóa”. 

Trong kế hoạch giải kết vai trò chiến đ}́u cũa Hoa Kỳ (De- 

Americanizatio of the war) tại chiến trƣờng miền Nam , một chƣơng 

trình gọi l| “Việt Nam hóa” bắt đ}̀u đƣợ c thƣ̣c hiện vào giƣ̂a năm 

1969. Chƣơng trình này giúp canh t}n qu}n lƣ̣c Việt Nam Cộng hòa . 

Trƣớc 1968, khả năng tác chiến cũa qu}n lƣ̣c Cộng hòa hết sƣ́c giới 

hạn. Ngƣời lính miền Nam chĩ đƣợc trang bị ph}̀n nhiều là súng 

Garrand M1 đâ quá cỗ vì dùng tƣ̀ Chiến tranh thế giới thƣ́ hai . Sau 

Tết M}̣u Th}n mới có súng M -16, tƣơng đƣơng với AK -47 qu}n đội 

Bắc Việt Nam đâ dùng tƣ̀ trƣớc . Chiến xa M -48 v| đại ph{o 155 ly 

cũng chỉ đƣợc trang bị sau khi Bắc Việt  Nam đƣa vào miền Nam 

chiến xa T-54 v| đại ph{o 130 ly. 

Chƣơng trình Việt Nam hóa này hết sƣ́c c}̀n thiết để giúp miền 

Nam đi đến chô̂ tƣ̣ bảo vệ l}́y mình. Tuy nhiên nó có nhƣợc điểm 

l| việc canh t}n qu}n lực Việt Nam Cộng hòa lạ i đƣợc phõng  
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theo mô hình qu}n đội Mŷ . Đó là đánh giặc kiểu nhà giàu . Theo mô 

hình n|y , qu}n lƣ̣c Việt Nam Cộng hoà tiếp tục dƣ̣a vào hai yếu tố 

chính l| hỏa lực v| di động tính (fire power and mobility). V| nhƣ vậy, 

về hõa lƣ̣c, luôn c}̀n bom đạn; v| về di động tính, luôn c}̀n xăng nhớt 

cho trƣ̣c thăng . Đó là chƣa kể nhƣ̂ng v}̣t liệu bảo trì đại pháo , thiết 

gi{p, oanh tạc cơ và trƣ̣c thăng . Tƣ̀ cuối 1973, gi{ bom , đạn, xăng 

nhớt tăng lên vùn vụt. Thế là cả hõa lƣ̣c cả di động tính đều bị giảm. 

Ở đ}y , còn phải kể tới số qu}n dụng quan trọng (đáng giá 750 

triệu đô la) m| Hoa Kỳ chuyển giao cho qu}n lực Việt Nam Cộng hòa 

trong một chƣơng trình gọi là Enhance v| Enhance Plus v|o cuối năm 

1972. Số lƣợng chuyển giao là để bù đắp ph}̀n nào nhƣ̂ng tỗn th}́t do 

Bắc Việt t}́n công năm đó (“Mùa Hè đõ lƣ̃a” ). Tuy nhiên, nhƣ tƣớng 

John Murray, viên chĩ huy cơ quan DAO ỡ Sài Gòn , đâ bình lu}̣n: “Ai 

cũng tƣởng lầm về vụ chu yển giao qu}n dụng cho Việt Nam Cộng 

hòa. Th}̣t ra đó chĩ là nhƣ̂ng qu}n dụng hƣ hõng hoặc cû kŷ , lô̂i thời. 

Ph}̀n lớn là đồ thặng dƣ , đòi hõi phải bảo trì quá nhiều” . Vì cú sốc 

d}̀u lƣ̃a , gi{ đồ phụ tùng cần thiết trở nên qu{  đắt, Việt Nam Cộng 

hòa không đủ tiền mua vật liệu bảo trì , nhiều qu}n cụ phải nằm ụ . 

Qu}n lƣ̣c Việt Nam Cộng hòa phải ôm l}́y chúng nhƣ cũa nợ . Đầu 

năm 1975, trong một buỗi họp về viện trợ tại Dinh Độc L}̣p , ông 

Thiệu ví von sƣ̣ kiện này nhƣ có một xe Cadillac mà không mua đƣợc 

một cái bougie để thay thì chiếc xe chĩ là đống sắt , lại còn phải canh 

giƣ̂ cho khõi bị m}́t trộm. 

Mùa thu 1973 đâ đến với nh}n d}n miền Nam nhƣ một cơn ác 

mộng. Bên ngoài thì cƣ́ cho là h}̣u chiến, nhƣng bên trong thì rô ràng 

l| tiền chiến: sƣ̃a soạn cho một cuộc khũng hoảng đang }̃n hiện cuối 

ch}n trời. 

Nguồn: Nguyê̂n Tiến Hƣng : Khi đồng minh tháo chạy , Cơ 

sỡ xu}́t bản Hƣ́a Ch}́n Hƣng , San Jose CA, 2005, 

tr. 160-171 (Tƣ̣a do Ban Biên soạn đặt). 



 

1587 

 

PHỤ LỤC 44 

MỘT SỐ TƢ LIỆU VỀ DƢƠNG VĂN MINH 

“Đội công tác n ội tuyến chiến lƣợc cũa Ban Binh vận Trung 

ƣơng Cục đƣợc x}y dƣ̣ng tƣ̀ năm 1955 đâ trải qua quá trình tỗn th}́t 

v|o những năm 1957-1958 v| cuối năm 1967, sau đƣợc bỗ sung thêm 

một số cán bộ trung c}́p có th}n nh}n trong ngụy qu}n , ngụy quyền, 

giao nhiệm vụ v}̣n động một số tƣớng tá ngụy suốt tƣ̀ năm 1960 đến 

năm 1975. Năm 1968, ông Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh , đại tá ỡ Vùng 4 chiến 

thu}̣t, l| cơ sở của tỉnh Mỹ Tho chuy ển về Ban Binh v}̣n Trung ƣơng 

Cục do đ ồng chí Lê Quốc Lƣơng trƣ̣c tiếp nắm ; năm 1970, ông 

Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh giƣ̂ chƣ́c vụ Phụ tá Tƣ lệnh Qu}n đoàn 4, c}́p 

chu}̃n tƣớng, đến 1-5-1974 thì nghỉ hƣu. Trƣớc thời cơ lớn Xu}n 1975, 

ông Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh đƣợc chĩ đạo giƣ̂ mối liên hệ với Đại tƣớng 

Dƣơng Văn Minh1, khi Dƣơng Văn Minh lên giƣ̂ chƣ́c Tỗng thống 

S|i Gòn thì tìm cách hợp tác ngay đ ể nắm quyền lƣ̣c thúc đẫy việc 

đầu hàng nhanh chóng tránh đỗ máu. 

“Dƣơng Văn Minh đƣợc ta v}̣n đ ộng tƣ̀ năm 1962, ngo|i binh 

v}̣n, c{c c{nh tình b{o v| trí vận S|i Gòn cũng có ngƣời quan hệ . 

___________ 

1. Trong dịp các xâ tỗ chƣ́c mƣ̀ng Tết hòa bình đ}̀u tiên năm 1955, ông 

Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh lú c đó là thiếu tá qu}n đội Sài Gòn , về ăn Tết ỡ xâ Phú 

Phong, huyện Ch}u Thành , tỉnh Mỹ Tho, bắt đ}̀u có quan hệ với địa phƣơng 

tƣ̀ đo.́ 
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Cục Địch v}̣n - Tỗng cục Chính trị 1
 đào tạo ngƣời em ru ột cũa 

Dƣơng Văn Minh là đồng chí Dƣơng Thanh Nhƣ̣t (Mƣời Ty) sĩ quan 

Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam t}̣p kết ra miền Bắc , điều trỡ lại vào 

miền Nam tƣ̀ năm 1961, công tác tại Ban Binh v}̣n Trung ƣơng 

Cục. Đồng chí Nhƣ̣t đƣợc Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục , trƣ̣c t iếp là 

đồng chí Nguyê̂n Văn Linh (Bí thƣ Trung ƣơng Cục ) v| đ ồng chí 

Tr}̀n Nam Trung (bí danh Hai Hậu , Năm Nga , Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Cục , chỉ đạo tiếp cận Dƣơng Văn Minh nhiều lần ở S|i Gòn 

v| ở nƣớc ngo|i . Lúc đó Dƣơng Văn Minh tỏ ra hi ểu biết và có 

cảm tình với cách mạng . Thời kỳ chu}̃n bị đ ảo chính Diệm - Nhu 

ng|y 1-11-1963, Dƣơng Văn Minh đâ nói với đ ồng chí Nhƣ̣t nếu 

không thành công thì hoặc là tạm lánh ra nƣớc ngoài , hoặc là chạy 

ra vùng gi ải phóng. Sau đảo chính Diệm - Nhu, khi nắm quyền 

Quốc trƣỡng , Dƣơng Văn Minh ngõ ý muốn thƣơng lƣợng theo lời kêu 

gọi của Mặt trận dân t ộc giải phóng đ ể đi đến tuy ển cƣ̃ tƣ̣ do , thành lập 

một chính phũ trung lập ỡ miền Nam Việt Nam . Vì vậy , Dƣơng Văn 

Minh đâ bị Mŷ gạt bõ . Trƣớc tình hình đó , Trung ƣơng Cục nh}̣n 

định Dƣơng Văn Minh đối với Mŷ v ẫn là “con bài cuối cùng” mà 

Mỹ sẽ ph ải c}̀n đến , chỉ đạo tiếp tục giữ mối liên lạc vận đ ộng 

Dƣơng Văn Minh. Ng|y 28-4-1975, đúng nhƣ Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Cục đã nhận định , Mỹ ph ải đƣa Dƣơng Văn Minh lên làm Tỗng 

thống2
 hòng cứu vãn tình thế nguy ngập . Ông Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh 

___________ 

1. Đồng chí Vô Văn Thời (Hai Thời ) l|m Cục trƣởng , kiêm Vụ trƣỡng 

Binh v}̣n cũa Ban Thống nh}́t Trung ƣơng. 

2. Lƣơ̂ng viện ngụy họp kh}̃n c}́p ngày 27-4-1975 bỏ phiếu bầu Dƣơng 

Văn Minh làm Tỗng thống, gồm 134 thƣợng, hạ nghị sĩ còn lại, 1/3 vắng mặt. 

Dƣơng Văn Minh ra nh}̣m chƣ́c tỗng thống do sƣ̣ c}n nhắc cũa bãn th}n  

Dƣơng Văn Minh và nhóm lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba ũng hộ Dƣơng Văn Minh g ồm 

nhiều vị (danh sách có nêu trong chính sƣ̃). 
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quan hệ ngay với Dƣơng Văn Minh . Khi Dƣơng Văn Minh bỗ nhiệm 

Trung tƣớng Vĩnh Lộc làm Tỗng tham mƣu trƣỡng , Vĩnh Lộc do dƣ̣, 

ông Hạnh khuyên Vînh Lộc cƣ́ nh}̣n để ông làm Phụ tá . Ngay sau đó 

Vĩnh Lộc bõ chạy. 

“Ngày 28-4-1975, sau khi nh}̣m chƣ́c Tỗng thống , Dƣơng Văn 

Minh đâ gƣ̃i Công hàm hõa tốc số 033-TT/VT cho Đại sƣ́ Mŷ yêu 

c}̀u chĩ thị cho các nh}n viên cũa cơ quan tùy viên qu}n sƣ̣ DAO 

rời khõi Việt Nam trong 24 giờ k ể tƣ̀ ngày 29-4-1975. Dƣơng Văn 

Minh cûng bác bõ lời khuyên cũa Vanuxem (tƣớng Pháp về hƣu ) 

hoãn lại đừng v ội đ}̀u hàng đ ể lên tiếng tuyên bố nhờ “nƣớc ngoài 

can thiệp” 1. 

“Chiều 29-4-1975, ông Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh với danh nghîa Phụ 

tá Tổng tham mƣu trƣởng , ra lệnh cho quân đ ội ngụy án binh bất 

động ỡ nguyên vị trí 2. S{ng 30-4-1975, ông Hạnh  cùng Nguyễn 

Hƣ̂u Có báo cáo tình hình nguy ng}̣p , thúc đẩy Dƣơng Văn Minh 

và Thủ tƣớng Vũ Văn M ẫu quyết định đơn phƣơng ngƣ̀ng bắn 

(tuyên bố trên Đài Phát thanh Sài Gòn lúc 9 giờ 30 phút). Tiếp đó , 

ông Nguyê̂n Hƣ̂u Hạnh ra nh}̣t  lệnh cho qu}n đ ội ngụy triệt đ ể 

thi h|nh lệnh ngừng bắn . Đến 11 giờ 30 phút, Dƣơng Văn Minh 

đọc tuyên bố đầu hàng không điều kiện . Kết hợp với hoạt đ ộng 

___________ 

1. Vanuxem đề nghị hoân lại 3 ng|y đừng vội đầu h|ng , sau rút xuống 

hoãn lại 2 ng|y rồi hoân lại 1 ng|y, gợi ý Dƣ ơng Văn Minh là “nƣớc ngoài 

đâ să̂n sàng can thiệp” . Vanuxem là sî quan qu}n đội thƣ̣c d}n Pháp cû , 

quen biết Thiệu tƣ̀ nhƣ̂ng năm đ}̀u th}̣p kỹ 50, ở cạnh Thiệu trong những 

giờ cuối cùng khi Thiệu chƣa tƣ̀ chƣ́c. 

2. Trong đêm 29-4-1975, Dƣơng Văn Minh họp mặt với nhóm lƣ̣c lƣợng 

ba có Lý Chánh Trung , Nguyê̂n Văn Diệp , Lý Quý Chung , Nguyê̂n Đình 

Đầu< nhất trí ra “Tuyên bố chấm dứt chiến tranh” (thƣ̣c ch}́t là đ}̀u hàng ), 

chỉ còn c}n nhắc danh từ “đầu h|ng” ha y “hạ vû khí” và thời giờ công bố 

(s{ng 30-4) để ngăn chặn h|nh động điên cu ồng tuyệt vọng cũa bọn ngoan 

cố và hành động cƣớp gi}̣t cũa bọn lƣu manh (theo lời kễ cũa nh}n chƣ́ng). 
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của cơ sở n ội tuyến chiến lƣợc cũa binh v}̣n , còn có nhiều mối vận 

động kh{c của c{c ng|nh, đoàn thể, t{c động vào bộ m{y ngụy quyền 

lúc đó l|m cho họ chấp nhận đầu h|ng”. 

 

Nguồn: Bản “Tỗng kết công tác Binh v}̣n trên chiến 

trƣờng trọng đi ểm Sài Gòn - Gia Định và 

c{c tỉnh thu ộc khu 7, 8, 9”, do Tổ Tổng kết 

công tác binh v}̣n đƣợc thành l}̣p theo 

Thông tri cũa Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đ ảng 

(số 12/72- TW ngày 2-1-1996) v| quyết định 

của Th|nh ủy Th|nh phố H ồ Chí Minh (số 

93/QĐ-TU ngày 24-8-1996), bản đâ đƣợc 

Hội đồng nghiệm thu do Tỗng cục Chính trị 

Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam thành l}̣p , 

th}̃m định và nghiệm thu ngày 22-5-2000. 
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TÁC ĐỘNG NỘI CÁC DƢƠNG VĂN MINH 

ĐẦU HÀNG NGÀY 30-4-1975 

 Thiếu tƣớng Phạm Duy Ho|ng (S{u Trí) 

 

... Trƣa 28-4-1975, sau bƣ̂a cơm trƣa, tôi đang ngồi đọc báo trên 

g{c nh| H3 tại khu Nguyễn Tri Phƣơng , Chợ Lớn, thình lình con của 

H3 đến b{o tôi biết có 2 ngƣời lạ mặt không phải bạn cũa ba cháu , vì 

nếu quen cháu biết mặt, đến muốn gặp anh S{u Trí. 

Đ}y là tình huống quá b}́t ngờ , tôi nghî dù sao tránh né cûng vô 

ích. C}̀n ph ải tìm hi ểu cụ th ể. H3 xuống phòng khách đ ể kiểm tra 

hai ngƣời }́y là ai , tại sao biết anh S{u Trí ở đ}y , gặp anh Sáu Trí đ ể 

l|m gì. 

Một lát sau, H3 trỡ lên và báo cáo tôi biết: hai ngƣời khách không 

phải quen nhƣng không lạ , đều quen biết với nhau, đến đ}y vì nghĩa 

lớn, không có gì nguy hiểm. 

Đó là anh Tô Văn Cang , một trí thƣ́c yêu nƣớc , công tác tình báo 

trong lƣới tình báo  của anh Đinh Sơn Đƣờng (tƣ́c Hai Thắng ) cụm 

A24, tƣ̀ đ}̀u năm 1973. Anh có một con trai là Hòa thoát ly theo gi ải 

phóng qu}n, cùng đi với anh l| kỹ sƣ Lê Văn Gi|u cơ sở trí vận . Anh 

Cang đến đ}y là do nội các Dƣơng Văn Minh nhờ anh đi  tìm một đại 

diện cũa Ũy ban Mặt tr}̣n Gi ải phóng c}́p Trung ƣơng ... để thƣơng 

lƣợng. Anh Cang biết tôi có mặt tại Sài Gòn là do sƣ̣ tiết l ộ của anh 

Hai Thắng. 

Th}́y việc tôi có mặt tại Sài Gòn đâ l ộ trong nội bộ của ng|nh v| 

diễn biến hợp lý của việc l ộ n|y, không có hiện tƣợng phƣ́c tạp , tôi 

đồng ý với H3 xuống nhà khách gặp mặt anh Tô Văn Cang. 
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Khi th}́y tôi, anh Cang đƣ́ng d}̣y chào và tƣ̣ giới thiệu cán bộ của 

cụm A24 v| l| cha ruột cũa một chiến sĩ tình b{o công t{c tại A24, anh 

xin lô̂i tôi vì đâ vi phạm nguyên tắc bí m}̣t , đƣờng đột đến tìm tôi tại 

chô̂ ỡ riêng . Anh đến gặp tôi vì có m ột việc quan trọng do Dƣơng 

Văn Minh nhờ. 

Tuy r}́t b}́t ngờ , tôi vẫn bình tînh nghe an h nói , anh Cang nói 

tiếp: anh Cang là bạn th}n cũa anh Nguyê̂n Văn Diệp (Diệp là Bộ 

trƣỡng Bộ Tiếp Thƣơng trong nội các Dƣơng Văn Minh , trƣớc kia 

Diệp là Giám đốc Việt Nam Ng}n hàng ) Dƣơng Văn Minh muốn bố 

trí gặp ngƣời đại diện c ấp cao của Chính phủ c{ch mạng l}m thời , 

nên Diệp nhờ anh Cang đi tìm ngƣời đại diện này. 

Anh Cang giải thích sƣ̣ việc tƣớng Minh tìm gặp ngƣời cũa ta , 

nội các Dƣơng Văn Minh chia làm hai phe , một phe chịu thƣơng 

lƣợng với Mặt trận d}n tộc giải phóng để kết thúc chiến tranh với bất 

cƣ́ giá nào , phe thƣ́ hai do đám Công giáo c}̀m đ}̀u mà ngƣời đại 

diện là Nguyê̂n Bảo Kiếm quyết không nh}n nhƣợng , quyết tƣ̃ thũ 

S|i Gòn , cố gắng kéo dài chiến tranh thêm mộ t thời gian nƣ̂a sê có 

giải pháp có lợi cho Việt Nam Cộng hòa . Phe chũ hòa có Diệp c}̀m 

đ}̀u có nhiều ảnh hƣỡng đến Dƣơng Văn Minh muốn tìm gặp đại 

diện cũa Trung ƣơng Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam để xin ý kiến xƣ̃ trí trong bối cảnh căng thẵng này. 

Tôi trả lời anh Tô Văn Cang , tôi không có tƣ cách đại diện cũa 

c{ch mạng để gặp gỡ bất cứ ai . Tôi vào Sài Gòn có việc riêng cũa tôi . 

Chính phủ Dƣơng Văn Minh muốn gặp Chính phủ c{ch mạng  l}m 

thời thì cƣ́ đến cơ quan bốn bên tại T}n Sơn Nh}́t ỡ đó luôn luôn có 

ngƣời thƣờng trƣ̣c. 

Anh Tô Văn Cang truyền đạt c}u hõi thƣ́ hai cũa anh Diệp đề 

nghị tôi giúp ý kiến trong ho|n cảnh bức b{ch trƣớc mắt anh Diệp v| 

nội cać Dƣơng Văn Minh nên xƣ̃ trí nhƣ thế nào. 

Xƣ̃ trí ra sao đối với đ}́t nƣớc trong hoàn cảnh phƣ́c tạp và kh}̃n 

trƣơng? Tôi trả lời, tôi đề nghị anh Diệp nói lại với tƣớng Minh. 

Đại tƣớng Minh là nhà qu}n sƣ̣ có thƣ̀a khả năng để đánh  gi{ 

tình thế trƣớc mắt của thủ đô S|i Gòn đang bị c{c qu}n đo|n của 
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qu}n Giải phóng bao v}y , nh}n d}n Sài Gòn să̂n sàng xuống đƣờng 

để khỡi nghîa, ph{o binh Việt Nam sẵn s|ng dập tắt mọi sự đề kh{ng 

v| đã bắn cảnh c{o v| o phi trƣờng T}n Sơn Nh}́t . Qu}n đội Sài Gòn 

không còn lƣ̣c lƣợng để chống đơ̂. 

Mỹ đã rút qu}n do bị thất bại v| bị {p lực của phong tr|o phản 

chiến ỡ Mŷ, Mỹ không thể đƣa qu}n trở lại v| cũng không còn thì giờ 

tiếp cƣ́u Sài Gòn. C{c ông đừng ảo tƣởng vì sự cứu viện của Mỹ cũng 

nhƣ cũa b}́t cƣ́ cƣờng quốc nào. 

Qu}n d}n Việt Nam sê đ}̣p tan mọi sƣ̣ đề kháng . Sƣ̣ sụp đỗ cũa 

chế độ Sài Gòn đƣợc tính tƣ̀ng ngày, tƣ̀ng giờ. 

Chính phủ Dƣơng Văn Minh không còn thái độ nào khác vƣ̀a có 

lợi lớn , vƣ̀a hợp đạo lý là ch}́p nh}̣n đ}̀u hàng vô điều kiện nhƣ lời 

kêu gọi cũa Chính phũ cách mạng l}m thời đâ loan báo trên các đài 

ph{t thanh. 

Nếu hành động khác để kéo dài chiến tranh, chính quyền S|i Gòn 

cũng sẽ sụp đổ. Thời gian không l}u, có thể tính từng ng|y, nhƣng sƣ̣ 

kéo d|i ấy sẽ g}y t{c hại lớn không lƣờng đƣợc , đồng bào thành phố 

sẽ thƣơng vong nhiều , th|nh phố S|i Gòn sẽ đổ n{t . H}̣u quả đ au 

thƣơng này, nội các Dƣơng Văn Minh nếu chọn giải pháp tƣ̃ thũ Sài 

Gòn, sẽ phải chịu tr{ch nhiệm trƣớc lịch sử , trƣớc nh}n d}n và trƣớc 

lƣơng t}m. Nh}n d}n sê không dung thƣ́ thái độ vô trách nhiệm đó. 

Đại tƣớng Dƣơng Văn Minh là  ngƣời thƣ́c thời th}́y rô tình thế 

thƣ̣c tế để chọn thái độ khôn ngoan , đúng đắn, không phạm sai l}̀m 

không cƣ́u vân đƣợc lúc cuối đời . Đầu h|ng ngay v| đầu h|ng vô 

điều kiện là thái độ có trách nhiệm trƣớc sinh mạng cũa nh}n d}n Sài 

Gòn. Anh Cang đề nghị tôi nhắc lại lời phát biểu cũa tôi . Anh Cang 

ch}n thành cảm ơn tôi về sƣ̣ gặp gơ̂ này và nhƣ̂ng lời nói ch}n tình , 

t}m huyết. 

Anh Cang làm đƣợc việc tác động đến Dƣơng Văn Minh thông 

qua Nguyê̂n Văn D iệp, Tỗng trƣỡng Tiếp thƣơng và Nguyê̂n Đình 

Đầu l| một trí thức có nhiều ảnh hƣởng đối với Dƣơng Văn Minh , 
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để nội các này sớm đ}̀u hàng , để ta giải phóng Sài Gòn đƣợc 

nguyên vẹn . 

Anh Cang đâ phản ảnh nguyên văn ý kiến cũa tôi đ ến anh Diệp. 

Diệp nói lại với bộ ba Minh, Huyền, Mẫu. Chu}̃n tƣớng Nguyê̂n Hƣ̂u 

Hạnh, Tỗng Tham mƣu trƣỡng cũa nội các Dƣơng Văn Minh sƣ̃ 

dụng công xa , cắm cờ tỗng thống vào tìm anh Tô Văn Cang tại nhà ỡ 

Bình Hòa v|o 11giờ ngày 29-4, nhờ đƣa đƣờng vào gặp đại diện cũa 

Chính phủ c{ch mạng l}m thời . Anh Cang dẫn họ đi để họ tai nghe , 

mắt th}́y , trƣ̣c tiếp với ngƣời có th}̃m quyền cũa cách mạng để họ 

không có ảo tƣỡng và nhanh chóng đ}̀u hàng. 

Anh Cang v| đo|n của tƣớng Hạnh theo đƣờng Lê Văn Duyệt 

v|o trại Ho|ng Hoa Th{m để tìm đến Camp Davis , nơi ỡ cũa phái 

đoàn ta. Bọn lính dù còn giữ khu vực n|y , không cho phép b}́t cƣ́ ai 

tiếp c}̣n Camp Davis . Nguyê̂n Văn Diệp phải đƣa ra c ông lệnh cũa 

Tỗng thống Dƣơng Văn Minh, tên chĩ huy dù mới c}́p một xe jeep và 

một lính dù lái đƣa vào chô̂ Camp Davis. Cƣ̃a Camp Davis khóa chặt, 

ngƣời bên trong trả lời không tiếp ai cả. 

Anh Cang đến sát cƣ̃a nói nhõ , anh Cang là cán bộ cũa tƣớng Ba 

Tr}̀n, đại úy Tài mới mỡ cỗng và mời vào văn phòng dâ chiến , mời 

đoàn anh Cang ăn chuối do bộ đội trồng . Sau khi vào trong xin chĩ 

thị, trỡ ra , đại úy Tài phỗ biến cho đoàn anh Cang , có chuẩn tƣớng 

Hạnh, Bộ Trƣỡng Diệp và anh Đ}̀u là “không tiếp đại diện , cũng 

không có chũ trƣơng nào khác là đ}̀u hàng vô điều kiện”. 

Sau khi thảo lu}̣n với anh Diệp , đoàn có sáng kiến đề nghị với 

Mặt tr}̣n xem Chính phũ Dƣơng Văn Minh chịu đ}̀u hà ng vô điều 

kiện nếu chiều ngày 29-4, lúc 16 giờ Phó Tỗng thống Huyền lên Đài 

Ph{t thanh tuyên bố “sẵn s|ng thƣơng thuyết hòa bình với Mặt trận”, 

phải tuyên bố nhƣ v}̣y vì Mŷ và bọn ngụy hiếu chiến chƣa rút hết. 

S{ng 30-4-1975, anh Tô Văn Cang liên lạc bằng điện thoại với 

Tỗng trƣỡng Diệp và Anh Đ}̀u . Diệp cho biết đƣợc mời vào Dinh 

Độc L}̣p , vẫn còn nhiều tên trong phe chũ chiến muốn ra mắt nội 

c{c Vũ Văn Mẫu lúc 10 giờ sáng . Anh Cang thuyết phục a nh Diệp : 
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sắp chết đến nơi rồi mà còn chia ghế . Anh loan báo tin qu}n Giải 

phóng đã đ{nh tới ngã tƣ Bình Hòa rồi , đ}̀u hàng ngay đi kẽo chết 

hết ngay b}y giờ. 

Khoảng 8 giờ 30 Nguyê̂n Đình Đ}̀u điện thoại cho anh Cang , b{o 

tin mƣ̀ng l| Dƣơng Văn Minh chịu đầu h|ng vô điều kiện. 

Diệp gọi điện thoại mời anh Cang vào Dinh Độc L}̣p tỗ chƣ́c đón 

tiếp Mặt tr}̣n , bảo vào cƣ̃a hông (đƣờng Nguyê̂n Du) sẽ có anh Diệp 

đón tại đó. 

Anh Cang liền đi tìm anh Giàu lái xe v |o Dinh Độc Lập , nhƣng 

đến cầu Bông bị cảnh s{t ngụy chận lại không cho v|o nội th|nh , 

nên phải chạy ra ngâ Hàng Xanh , đến ngã tƣ xa lộ , gặp đoàn xe 

thiết giáp cũa ta tƣ̀ hƣớng c}̀u Sài Gòn chạy đến ngâ tƣ xa lộ , đang 

lúng túng  chƣa biết đi đƣờng nào . Anh Cang xu}́t hiện chào xe đi 

đ}̀u bảo đoàn xe chạy theo xe anh , theo đƣờng Xôviết Nghệ Tînh . 

Đến ngâ ba Thị Nghè , thì tho{ng thấy xe tăng ngụy {n ngữ cầu 

Thị Nghè, xe thiết giáp ta bắn thẵng m}́y phát, xe tăng địch cháy nằm 

giƣ̂a đ}̀u c}̀u . Đoàn xe thiếp giáp cũa ta rê trái trƣớc sỡ thú để ra đại 

lộ Lê Du}̃n và chạy thẵng vào Dinh Độc L}̣p , tuôn vào s}n sau khi 

húc ngã cửa sắt cổng chính, nỗ súng báo hiệu vang trời. 

Anh Cang và anh Giàu lái xe vào Dinh ngâ hông (đƣờng 

Nguyê̂n Du ), v|o đậu xe trƣớc đầu thềm bậc thang mặt Dinh Độc 

L}̣p, nhảy xuống chạy vào Dinh , lúc đó hai chiến sĩ ta có hai cờ 

giải phóng nhõ vào đại sảnh giƣ̂a , rồi mƣợn thang giƣ̂a chạy lên 

l}̀u một . 

Anh Cang vào đại sảnh , lúc ấy bộ đội đang v}y nhóm Dƣơng 

Văn Minh, Mẫu và Hạnh. 

Anh Cang đi lại đƣ́ng sát Diệp và Minh . Đồng chí chĩ huy thiết 

gi{p la lớn “không có b|n giao gì hết, t}́t cả xếp hàng lại, nhanh lên”. 

Anh Cang giơ tay xin nói thì bị gạt luôn và bị la: xếp hàng lại. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1596 

 

Anh Cang cố gắng nói : tôi là ngƣời cũa Mặt tr}̣n , Đoàn 22, của 

tƣớng Ba Tr}̀n, bộ đội tiền phƣơng. 

Một đồng chí bộ đội nón cối có huy hiệu sao vàng hõi : “anh 

muốn gì n|o?”. Anh Cang l}̣p tƣ́c trả lời : “tôi muốn các anh áp dụng 

đúng chính sách đối với tù hàng binh . C{c đồng chí bận h|nh qu}n 

nên không nghe lời tuyên bố đ}̀u hàng cũa Dƣơng Văn Minh vào lúc 

9 giờ 30 s{ng. Tôi bảo đảm có tuyên bố rồi, bằng cớ là khi các đồng chí 

v|o Dinh Độc Lập, không có ai chống cƣ̣. T}́t cả đều să̂n sàng đón bộ 

đội vào”. 

“Tôi đề nghị áp dụng đúng chính sách hàng binh , chƣ́ không 

phải tù binh . Đối với tù binh , c}̀m súng chống cự, thì bắt nhốt v| đối 

xƣ̃ nh}n đạo nghîa là cho ăn uống . Đối với h|ng binh thì phải đối xử 

tƣ̃ tế”. 

Đồng chí thiết giáp yêu c}̀u anh im , giƣ̂ kỹ lu}̣t , phải tr}̣t tƣ̣ , xin 

mời vào phòng và đóng cƣ̃a lại. 

V|o phòng , đồng chí t hiết giáp bắt tay tƣớng Dƣơng Văn Minh 

v| nói: nh}n danh Qu}n đội nh}n d}n, tôi xin tiếp thu Dinh Độc l}̣p. 

Tƣớng Minh ch}̣m râi nói: 

- Nh}n danh tôi và các bạn hƣ̂u , xin có lời khen các anh bộ đội 

giải phóng, c{c anh thật l| những ngƣời anh hùng. 

Đồng chí chĩ huy thiết giáp có nêu thắc mắc: 

- Ngo|i đƣờng còn lộn xộn lắm , chúng tôi chƣa nghe lời tuyên bố 

đ}̀u hàng, chắc còn đánh nhau ngoài phố. 

Anh Cang cố gắng thuyết phục tƣớng Minh nói lại lời tuyên bố 

đầu h|ng . Lúc đầu Minh không chịu vì đã tuyên bố rồi . Anh Cang 

thuyết phục: 

- Lúc nãy tuyên bố đầu h|ng m| chƣa tiếp xúc với bộ đội Giải 

phóng. Còn b}y giờ đã gặp nhau rồi nên tuyên bố rõ nhƣ vậy. 

Dƣơng Văn Minh đồng ý , nhƣng tìm Lý Quý Chung thì Chung 

cũng không biết m{y thu băng ở đ}u. Xe Command car cũa Qu}n đội 

chỡ cả ba ngƣời Minh, Mẫu và Chung ra Đài Phát thanh. 
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Vì thấy không khí còn qu{ căng thẳng , qu}n đội vẫn còn h}̀m 

h}̀m đối với nội các Dƣơng Văn  Minh, anh Cang phải đi c}̀u viện 

anh Sáu Trí l}̀n nƣ̂a để anh vào Dinh Độc L}̣p để xác nh}̣n sƣ̣ đ}̀u 

h|ng n|y. 

S{ng 30-4-1975, khoảng 9 giờ 30, tại nh| H 3 tôi nghe trên Đài 

Ph{t thanh S|i Gòn lời ph{t biểu của Dƣơng Văn Minh kêu gọi qu }n 

đội Sài Gòn buông súng , ch}́p nh}̣n nhƣ̂ng điều kiện cũa Chính phũ 

c{ch mạng l}m thời . V|i giờ sau , anh Tô Văn Cang và ngƣời bạn cũa 

anh lại xu}́t hiện , mời tôi và H 3 v|o Dinh Độc Lập để chứng kiến sự 

đ}̀u hàng cũa nội các D ƣơng Văn Minh . Anh Cang cho biết do tác 

động đến anh Diệp c}̀m đ}̀u phe chũ hòa trong nội các Dƣơng Văn 

Minh, nên Dƣơng Văn Minh ngả theo phƣơng án đ}̀u hàng vô điều 

kiện. 

Anh Cang cho biết , suốt ngày 29 v| s{ng sớm 30-4, tƣớng 

Vanuxem cũa tình báo Mŷ còn thuyết phục Dƣơng Văn Minh đƣ̀ng 

đ}̀u hàng, cố kéo dài đề kháng thêm , nếu không đƣợc một tháng , chỉ 

thêm một tu}̀n sê có sƣ̣ can thiệp cũa Trung Quốc tình thế cũa chính 

quyền Sài Gòn sê thay đỗi lớn . Dƣơng Văn Minh bác bõ ý kiến cũa 

Vanuxem với lý lê Dƣơng Văn Minh không muốn bán nƣớc l}̀n thƣ́ 

hai. Vanuxem bõ ra về đóng mạnh cƣ̃a phòng tiếp khách ỡ Dinh Độc 

L}̣p. Dƣơng Văn Minh phát biểu kêu gọi qu}n đội Việt Nam Cộng 

hòa buông súng đƣợc loan báo trên Đài Sài Gòn. 

Anh Cang kh}̃n khoản mời tôi vào Dinh Độc L}̣p để chƣ́ng nh}̣n 

sƣ̣ đ}̀u hàng cũa Dƣơng Văn Minh, để tránh mọi hành động đáng tiếc 

xảy ra khi qu}n đội ta vào tiếp thu Dinh Độc L}̣p. 

Tôi và H 3 cùng th{p tùn g theo xe du lịch cũa anh Cang do anh 

Gi|u l{i để v|o Dinh Độc Lập ngã hông đƣờng Nguyễn Du đi theo 

đại lộ Tr}̀n Quốc Toản , rẽ ngả Lê Văn Duyệt đƣờng Nguyễn Du . 

Sau thông báo đ}̀u hàng vô điều kiện cũa Dƣơng Văn Minh trên 

Đài Phát tha nh, một biển ngƣời đỗ ra đƣờng phố gồm d}n thƣờng 

v| binh lính . Tiếng súng bắn tƣ̀ các doanh trại qu}n ngụy vang rền 
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nhƣ pháo tết để đón mƣ̀ng tin vui chƣa hề có. Anh Cang có đem lá cờ 

Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng ra treo ỡ đ}̀u xe  anh đâ chu}̃n bị să̂n . 

Qu}̀n chúng th}́y cờ cũa Mặt tr}̣n , tƣ̣ giác rê ra nhƣờng lối cho xe 

chạy. Bốn anh em chúng tôi vào đến phòng cũa Phó Tỗng thống cũa 

Dinh Độc L}̣p có một bộ ph}̣n qu}n đội ta có mặt trong Dinh Độc 

L}̣p. Bộ đội ta đòi bắt toàn bộ các nh}n v}̣t này làm tù binh , đem d}y 

xích ra v| bắt đầu trói mấy ngƣời đầu. 

Sợ anh em vi phạm chính sách, tôi đến gặp các đồng chí bộ đội để 

giải thích, nội các Dƣơng Văn Minh đâ ch}́p thu}̣n theo nhƣ̂ng điề u 

kiện cũa Mặt tr}̣n nên đâ có thông báo đ}̀u hàng trên Đài Phát thanh . 

Do các đồng chí bộ đội thiết giáp hành tiến , không theo dôi đài Sài 

Gòn nên không nắm đƣợc tin đầu h|ng n|y. 

Lúc đầu anh em không tin tôi vì thấy tôi mặc thƣờng phục . Tôi 

mới giới thiệu , tôi là đại tá Sáu Trí sî quan Bộ Tham mƣu B 2 v|o S|i 

Gòn công t{c đặc biệt của Chiến dịch Hồ Chí Minh . May sao, lúc đó 

xu}́t hiện đồng chí Tƣ lệnh phó Lƣ̂ đoàn thiết giáp , nếu tôi không 

l}̀m l| đại t{ Công Trang , bạn học cùng khóa qu}n sự cao cấp với tôi 

ở H| Nội , đồng chí bắt tay tôi và th}n m}̣t nói : “đi đ}u cûng gặp 

thằng tình báo này”. 

Có sự kiện đ{ng lƣu ý , trong lúc chúng tôi đang bàn bạc nhiều 

ph{t súng cối tƣ̀ xa bắn vào Dinh Độc L}̣p g}̀n cột cờ khiến chiến sî bị 

thƣơng. Thì ra đơn vị kh{c của ta đƣợc ph}n công đ{nh chiếm Dinh 

Độc L}̣p vào ch}̣m , tƣỡng Dinh này chƣa giải phóng nên có hành vi 

đáng tiếc nói trên . Sƣ̣ dàn xếp nhanh chóng đƣợc giải quyết . Tôi gặp 

thiếu tƣớng Nguyê̂n Hƣ̂u An , Tƣ lệnh Qu}n đoàn 2, cùng b|n với 

anh tiếp thu Dinh Độc L}̣p. 

Chúng tôi xuống dƣới nh| hầm cùng họp b|n với thiếu tƣớng 

An, tƣớng Nam Long và nh}́t trí nên có lời côn g bố chính thƣ́c cũa 

Mặt tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên Đài Phát 

thanh vì qu}n ta đâ vào Sài Gòn và chiếm cơ quan đ}̀u nâo cũa 

ngụy quyền l| Dinh Độc Lập . Nên làm sớm việc này để công bố 

cho đồng bào , trong và ngo|i nƣớc biết , đồng thời làm tan râ tinh 
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th}̀n cũa ngụy qu}n ỡ nhƣ̂ng nơi ta chƣa giải phóng . Thiếu tƣớng An 

ph}n công tôi soạn thảo g}́p văn bản này . Tôi cùng với anh Tô Văn 

Cang và Ba Lê̂ làm việc này có ý kiến thống nh}́t và g iao anh Cang 

ch}́p bút , bản thông báo này với tƣ̣a đề là bản Thông báo số 1. Viết 

xong tôi đến gặp tƣớng Nguyê̂n Hƣ̂u An để cùng thông qua . Chúng 

tôi có trao đỗi ai ký tên bảng Thông báo này . Anh An tế nhị tƣ̀ chối 

không để tên đơn vị của anh v| đề xuất chỉ nên để l| Bộ Tƣ lệnh qu}n 

Giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Anh Cang đƣợc ph}n công 

cùng với anh Gi|u lên xe Command car chạy ra Đ|i Ph{t thanh . Phải 

khó nhọc lắm xe của anh Cang mới v|o trong đƣợc . Anh Cang lên 

l}̀u, anh Cang đọc ch}̣m và rô bản Thông báo số 1. Anh Giàu đọc lại 

l}̀n hai . Sau đó dặn lại cƣ́ năm phút thì lặp lại một l}̀n . To|n văn 

Thông báo số 1 nhƣ sau: 

Thông báo số 1 của Bộ Tƣ lệnh Giải phóng S|i Gòn - Chợ Lớn - 

Gia Định: “Qu}n Giải phóng đâ chiếm Dinh Độc L}̣p và làm chũ tình 

hình tất cả S|i Gòn lúc 12 giờ trƣa hôm nay, ng|y 30-4-1975. 

Bắt đ}̀u tƣ̀ giờ phút này , yêu c}̀u t}́t cả nh}n d}n thi hành mệnh 

lệnh cũa Bộ Tƣ lệnh qu}n Giải phóng: 

Lệnh giới nghiêm bắt đ}̀u tƣ̀ 18 giờ đến 6 giờ sáng. 

T}́t cả qu}n đội Sài Gòn, nh}n d}n tƣ̣ vê,̣ cảnh sát ngụy quyền Sài 

Gòn phải đến trình diện nộp vũ khí tại c{c Ủy ban Qu}n quản c{c quận. 

Anh chị em công nh}n phải giƣ̂ gìn bảo vệ c{c xí nghiệp, nh| m{y. 

Công chƣ́c các c}́p trên các lînh vƣ̣c điện , nƣớc, viê̂n thông , vệ 

sinh công cộng ... phải tiếp tục điều hành và tuyệt đối không đƣợc 

hủy hoại t|i sản nh| nƣớc. 

Bộ Tƣ lệnh qu}n Giải phóng sê ngh iêm trị các hành động trộm 

cƣớp, g}y xáo trộn, l|m mất trật tự. Nghiêm c}́m g}y ra tiếng nỗ, bắn 

súng bừa bãi g}y hoang mang trong d}n chúng”. 

S|i Gòn, ng|y 30-4-1975. 

Bộ Tƣ lệnh qu}n Giải phóng.  

S|i Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. 
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Bản Thông báo số 1 của Bộ Tƣ lệnh qu}n Gi ải phóng Sài Gòn - 

Chợ Lớn - Gia Định là bản tin đ}̀u tiên loan báo với đồng bào cả nƣớc 

v| thế giới. Qu}n Giải phóng đâ gi ải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 

Định, thủ đô của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Bản tin chính thƣ́c này 

kế tiếp vài giờ sau lời tuyên bố đ}̀u hàng cũa n ội các Dƣơng Văn 

Minh tạo biết bao niềm vui , hạnh phúc cho nh}n d}n ta . Bản tin này 

loan r}́t nhanh, bay r}́t xa đến Hà Nội, đến cả nƣớc, đến cả ch}n trời, 

góc biển, đến tất c ả c{c nƣớc trên thế giới . Bao nhiêu giọt nƣớc mắt 

tuôn trào vì vui mƣ̀ng. Gi}́c mơ giải phóng miền Nam thống nh}́t đ}́t 

nƣớc đâ thành hiện thƣ̣c. 

Sau khi anh Cang trỡ về , anh Nguyê̂n Hƣ̂u An tỗ chƣ́c liên  hoan 

nhẹ với bia Ho|n Kiếm, thuốc lá Điện Biên và lƣơng khô. 

Trong lúc tôi và thiếu tƣớng An đang làm việc quản lý an ninh , 

anh em đâ phát hiện về sƣ̣ hoảng sợ cũa các thành viên trong nội các 

Dƣơng Văn Minh , họ đang còn ở đông đũ trong Dinh Độc L}̣p . Đối 

xƣ̃ với họ còn phải chờ chĩ thị c}́p trên, nhƣng ta nên gặp gơ̂ họ để họ 

yên t}m. 

Anh An bảo tôi nên đi làm việc gặp gơ̂ họ , theo ý anh An , c}̣u là 

d}n trong này, c}̣u làm tình báo nên biết t}m lý , tình cảm cũa họ, c}̣u 

nói họ sẽ đƣợc trấn an. 

Tuy tôi mặc thƣờng phục , nhƣng họ biết tôi vì tôi đâ can thiệp 

với Lƣ̂ đoàn thiết giáp để họ đƣợc yên , nên tôi vƣ̀a vào đến , t}́t cả 

đều đứng dậy ch|o tôi. 

Tôi mời họ ra chô̂ trống tại h|nh lang để nói chuyện . Tƣớng 

Minh đƣ́ng trƣớc , c{c th|nh viên kh{c đứng kế tiếp th|nh 3, 4 h|ng 

vòng cung. 

Tôi động viên họ về sƣ̣ chiến thắng vî đại cũa qu}n , d}n ta , đâ 

th}̀n tốc giải phóng miền Nam . Qu}n d}n hôm nay giải phón g 

đƣợc thành phố Sài Gòn g}̀n nhƣ nguyên vẹn , đồng bào ít bị tỗn 

hại nhờ sự lãnh đạo s{ng suốt t|i giỏi của Mặt trận d}n tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam v| ở đ}y phải nói có công của c{c ông , 

đƣ́ng đ}̀u là tƣớng Minh đâ t hƣ́c thời ra lệnh cho qu}n đội Sài Gòn 

buông súng ch}́p nh}̣n đ}̀u hàng vô điều kiện , h|nh động n|y của 
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c{c ông rất tốt , có ý nghĩa , c{ch mạng ghi nhận công n|y của c{c 

ông. C{c ông nên an t}m chờ chỉ thị của Ủy ban Trung ƣơng Mặt 

tr}̣n d}n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam . C{ch mạng sẽ có 

chính s{ch thỏa đ{ng với c{c ông . 

Nội dung này tôi có trao đỗi trƣớc với anh An. 

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn cũa tôi , c{c th|nh viên của nội các 

Dƣơng Văn Minh (đ}ù hàng) vui mƣ̀ng lộ rõ ra mặt. Khi qu}n ta mới 

v|o họ rất lo sợ , sợ bị giết , bị h|nh hung, bị l|m nhục . B}y giờ họ r}́t 

an t}m. Tôi là sî quan đ}̀u tiên cũa qu}n Giải phóng mà họ tiếp xúc và 

ghi nh}̣n công cũa họ góp ph}̀n bảo vệ sƣ̣ an toàn cũa Sài Gòn và góp 

ph}̀n ch}́m dƣ́t sớm cuộc chiến, sớm đƣợc ngày nào càng có lợi ngày 

đó, đơ̂ biết bao xƣơng máu cũa đ ồng bào, chiến sî. Tôi bảo vệ có hiệu 

quả sƣ̣ an toàn cũa họ. 

Anh Cang đƣa thuốc lá và lƣơng khô để anh Diệp ph}n phối cho 

c{c anh kh{c trong nội các. Anh Cang chuyển lời cũa anh Diệp đề nghị 

cho lu}̣t sƣ Huyền m ột chô̂ nằm vì Huyền đang lên cơn suyê̂n nặng . 

Dƣơng Văn Minh xin phép tạt qua thăm vợ ỡ riêng phòng đàn bà ở 

phía c{nh mặt của Dinh Độc L}̣p đang r}́t lo cho số ph}̣n cũa chồng. 

Tôi đồng ý cả hai đề nghị này. 

Anh Cang cùng đi với Dƣơng Văn Minh. 

Anh Cang khi ra về có l}́y số điện thoại đ ể thông báo cho gia 

đình các anh Trƣờng, Binh, Bùi Tƣờng Hu}n để đƣợc yên t}m. 

Anh Ba Lê̂ tìm đƣợc ngƣời phụ trách về kŷ thu}̣t cũa Dinh Đ ộc 

L}̣p ngay buỗi chiều 30-4-1975 để khôi phục điện , nƣớc, thang máy 

v| tất c ả m{y móc kh{c ở Dinh Đ ộc L}̣p . Đến 17 giờ ngày 30-4-1975 

t}́t cả đều v}̣n hành nhƣ cû. 

Nhờ quản lý chặt chê , t|i sản ỡ Dinh Đ ộc L}̣p cũa các triều đại 

Diệm, Nhu, Nguyê̂n Văn Thiệu (có nhiều t|i s ản quý ) đƣợc bảo vệ 

không m}́t mát. 

Nguồn: Trích Hồi ký cũa Thiếu tƣớng Phạm Duy Hoàng 

(tƣ́c Nguyê̂ n Văn Khiêm hay Sáu Trí ) “Tôi làm 

tình báo” , t}̣p 1 (Bản thảo lƣu tại H ội đồng Chĩ 

đạo biên soạn Lịch sƣ̃ Nam Bộ kh{ng chiến). 
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PHỤ LỤC 45 

MỘT SỐ TƢ LIỆU VỀ PHẠM NGỌC THÃO 

TRUNG TÁ TĨNH TRƢỠNG PHẠM NGỌC THÃO 

BỊ “VIỆT CỘNG” [M S[T HỤT 

Báo chí Sài Gòn đƣa tin về vụ toan ám sát Tỉnh trƣởng 

Theo báo chí Sài Gòn , v|o 8 giờ sáng ngày 26-10-1961, tỉnh 

Kiến Hòa 1
 tỗ chƣ́c lê̂ mƣ̀ng “Tết C ộng hòa” tại công trƣờng An 

Hội, thị xã Trúc Giang . H|ng ng|n đ ồng b|o trong tỉnh cũng đến 

tham dƣ̣ buỗi lê̂ . 

9 giờ 40 phút, giƣ̂a lúc các đơn vị thiết giáp và binh chũng khác 

đang diê̂u hành g}̀n đến công trƣờng trƣớc khán đài , thình lình từ 

phía đối diện với kh{n đ|i có m ột thiếu niên móc trong túi qu}̀n một 

tr{i lựu đạn MK2 gói kín trong một chiếc khăn tay toan ném tới. 

Ngay lúc }́y, một công an đƣ́ng phía sau trông th}́y liền nhảy vào 

ôm chặt hai cánh tay thũ phạm đ ể giƣ̣t trái lƣ̣u đạn . Thủ phạm liền 

vùng mạnh v|  thu}̣n tay ném mạnh trái lƣ̣u đạn vào trƣớc khán đài , 

trƣớc mặt Trung tá Tĩnh trƣỡng Phạm Ngọc Th ảo và quan khách 

chƣa đ}̀y hai thƣớc. 

Tr{i lựu đạn đã rút chốt , lăn tới g}̀n ghế ng ồi cũa Tĩnh trƣỡng 

nhƣng không nỗ. Còn thủ phạm chạy qua đƣờng Nguyễn Đình Chiểu 

___________ 

1. Lúc ấy, tỉnh Bến Tre có tên l| tỉnh Kiến Hòa, tỉnh lỵ/thị xã Bến Tre còn 

gọi l| tỉnh lỵ Kiến Hòa hoặc thị xã Trúc Giang. 
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một đô̂i thì bị công an v}y bắt . Trong lúc thũ phạm bị v}y , một thiếu 

niên khác nhảy ra toan giải v}y và cûng bị bắt luôn. 

Cả hai đều bị giải tới trƣớc mặt Tĩnh trƣỡng . Thủ phạm tên l| 

Ngô Văn Thiều , 17 tuỗi; tòng phạm l| Đặng Quốc Tuấn , 15 tuỗi; cả 

hai đều là học sinh , th|nh viên của Ban Công t{c th|nh của thị xã 

Trúc Giang. 

“Thũ phạm bị nghiêm trị” 

Liền đó , Tỉnh trƣởng cho biết sẽ đƣa vụ n|y ra trƣớc dƣ luậ n 

đồng bào . V| đúng 7 giờ 30 s{ng ng|y 31-10-1961, h|ng ng|n đồng 

b|o thị xã Trúc Giang lần lƣợt kéo đến công trƣờng An Hội tham dự 

cuộc mít tinh trƣng c}̀u d}n ý , xem nên tha hay nên làm tội đối với 

hai học sinh can phạm. 

Một số đồng bào phát biểu ý kiến và đều có thái độ r}́t căm phẫn 

đối với hành động cũa thũ phạm coi thƣờng tính mạng con ngƣời , 

đòi phải trƣ̀ng trị cả hai một cách thích đáng. 

Cách xử lý của Phạm Ngọc Thảo 

Liền khi hai thiếu niên t hủ phạm bị bắt , Phạm Ngọc Thảo không 

đoán ngay đƣợc kẽ chũ mƣu là ai . CIA, hay m}̣t vụ miền Trung dƣới 

sƣ̣ chĩ huy cũa Dƣơng Văn Hiếu , đám Tr}̀n Kim Tuyến , đám Mai 

Hƣ̂u Xu}n tƣ̀ng sát hại ông nhƣng không thành công , hay đảng phái 

phản động nào đối l}̣p với anh em Diệm - Nhu? Hay là cách mạng? 

Trong vụ này , ngo|i hai thủ phạm , nhiều học sinh khác cûng bị 

bắt vì tình nghi. 

Trƣớc tiên , nhƣ trong nhƣ̂ng l}̀n trƣớc , ông r}̀y thũ phạm lẫn 

nhƣ̂ng học sinh bị tình nghi rằng họ là con nít mà không lo học 

h|nh, b|y đặt l|m chính trị , hãy lo học tập cho cao trƣớc đã . Đối 

với số bị tình nghi , ông ra lệnh thả hết . Riêng đối với hai can phạm 

bị bắt quả tang , ông mắng là nghe lời b}̣y bạ né m lƣ̣u đạn giƣ̂a 

cuộc lê̂ . Rồi với thái độ kẽ cả , ông bảo thũ phạm hây lạy ông thì  

ông tha cho . Đ}y cûng là một cách “nắn g}n” xem thái độ cả 
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hai thế nào. V| hai học sinh đã không ngần ngại lên {n ông đã phản 

bội cách mạng , l| ta y sai đắc lƣ̣c cũa anh em nhà họ Ngô , hết sƣ́c 

quỷ quyệt với những h|nh động mị d}n để thu phục d}n chúng , 

nhƣ̂ng lu}̣n điệu y hệt các lu}̣n điệu trong truyền đơn “Việt cộng” 

đâ lên án ông. 

Thế là đâ rô . Nếu là ngƣời cũa Mŷ ho ặc chính quyền S|i Gòn , 

hai thiếu niên hẵn không thể có khí phách nhƣ v}̣y , ông phải “ra 

tay”. Do đó , ông tuyên bố sê đƣa cả hai ra trƣớc dƣ lu}̣n để đồng 

b|o quyết định ; ông biết rằng nếu bị đƣa ra Tòa , bị kết {n tù (can 

tội rành rành , bị bắt quả tang ) cả hai còn có ngày về , chớ không thể 

để bọn công an tra t}́n giết hại khi ông đích th}n phụ trách việc 

n|y. 

Kịch bản đã đƣợc thực hiện đúng nhƣ ông muốn . V| trong phiên 

xƣ̃ cũa Tòa án đặc biệt ngày 1-4-1962 xƣ̃ theo Lu}̣t 10/59, Ngô Văn 

Thiều và Đặng Quốc Tu}́n bị buộc tội phản nghịch , toan mƣu sát , bị 

tuyên án mô̂i ngƣời 20 năm tù, dù rằng cả hai còn trong tuổi vị th|nh 

niên. Về sau , cả hai bị đày ra Côn Đảo . Ông Thiều đâ bị bịn h m}́t , 

năm 2003 ông Đặng Quốc Tu}́n là Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình tĩnh Bến Tre. 

Còn vụ lựu đạn đã rút chốt m| không nổ ? Đ}y là “sƣ̣ cố đáng 

buồn” cũa Thị ũy Bến Tre : lƣ̣u đạn gi}́u dƣới sình l}u ngày móc 

lên dùng, bị ẩm v| không ph{t huy t{c dụng . Rủi nhƣng l| may , vì 

nếu lƣ̣u đạn nỗ g}y thƣơng vong , không rô tƣ̀ năm 1961 ông Phạm 

Ngọc Thảo sẽ ra sao v| chắc chắn sau đó khó thể có những vụ đảo 

ch{nh do ông chủ mƣu để loại dần những tay sai cũa Mŷ ỡ Nam 

Việt Nam . 

Cũng trong năm 1961, trƣớc đó sáu tháng , lƣ̣c lƣợng cách mạng 

Bến Tre còn có một kế hoạch khác trong đó Phạm Ngọc Thảo bị cách 

mạng bắt sống. 



Phụ lục 

 

 

1605 

 

1605 

 

MẶT TR]̣N D]N TỘC GIÃI PHÓNG TOAN ĐÁNH CHIẾM 

THỊ XÃ TRÚC GIANG, 

BẮT SỐNG TĨNH TRƢỠNG PHẠM NGỌC THÃO 

Kế hoạch đánh chiếm thị xâ Bến Tre cũa Giải phóng bị phá vơ̂ 

“1-1-1961 - Tỉnh lỵ Kiến Hòa bị đ ột kích; nhà máy đèn bị phá , hơn 500 

thƣớc đƣờng bị đào trên đƣờng Kiến Hòa  - Mỹ Tho; 63 Việt cộng bị bắt với 

võ khí”, Đoàn Thêm ghi nhƣ v}̣y trong cuốn Hai mƣơi năm qua , 1945-

1964 việc tƣ̀ng ngày1. 

B{o Tiếng chuông ng|y 7-4-1961 viết rô hơn: 

“Mưu chiếm tĩnh lỵ Bến Tre, 

một số đông Việt cộng bị bắt trước khi thi hành thũ đoạn”. 

TRÚC GIANG . - Hồi gần chín giờ chiều tối hôm 1-4-1961 vƣ̀a qua 

trong khi đồng bào thị xâ Trúc Giang đang sinh hoạt tấp nập nhƣ thƣờng 

ngày thì bỗng nghe có súng liên thanh vang rền lên m ột loạt đạn với hai 

tiếng nỗ lớn ỡ về phía nhà máy điện và Tĩnh đoàn Bảo an. 

Đồng bào ngơ ngác nhƣng sau đó không có gì khác , cuộc sống lại trôi 

theo nhịp thƣờng. 

Ai nấy vẫn bình tînh và đến sáng hôm sau mọi ngƣời mới hay Việt cộng 

đêm trƣớc đ ã bắn súng liên thanh và hai trái nổ đ ể phát lịnh cho m ột cuộc 

tiến công mƣu chiếm châu thành Trúc Giang. 

Nhƣng mọi kế hoạch cũa Việt c ộng bị chánh quyền biết rô tƣ̀ trƣớc 

nên đâ sắp đặt biện pháp đối phó và chặn đƣ́ng ngay đƣợc cu ộc tấn công 

của chúng . Cả một ỗ tƣ̣ xƣng là Mặt trận dân t ộc giải phóng miền Nam 

của Việt c ộng lén lút âm mƣu bạo đ ộng cuộc đánh úp đu bị bắt hết c ả 

không kịp trỡ tay ...”. 

___________ 

1. Đoàn Thêm : Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc tƣ̀ng ngày , Nam Chi 

tùng thƣ, S|i Gòn, 1966, tr. 292. 
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Kế hoạch cũa Giải phóng 

Tờ báo thu}̣t rằng nhờ  biết trƣớc , Trung tá Tĩnh trƣỡng Phạm 

Ngọc Thảo đã ph{ vỡ kế hoạch tấn công trên , bảo vệ an toàn cho 

thị xã . 

Theo cuộc điều tra cũa nhà chƣ́c trách , thì từ đầu năm 1961, Tỉnh 

ủy Bến Tre (gồm Bí thƣ Sáu Ch}u và hai tĩnh ũy v iên Hai Vînh Phúc 

tƣ̣ Hai Ba và Tƣ Khắc ) đâ phối hợp cùng thị xâ ũy Trúc Giang (gồm 

Bí thƣ xã Ba Cầu , Thị xã ủy Cƣơng tự Thanh Long ) v| lực lƣợng võ 

trang Việt cộng tại Kiến Hòa để chu}̃n bị một kế hoạch đánh úp tĩnh 

lỵ Kiến Hòa trƣớc ng|y bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng hòa lần 2. 

Mục tiêu chính của kế hoạch ấy l| cƣớp kho vũ khí của Tỉnh 

đoàn Bảo an tại thị xâ Trúc Giang và sau đó l}̀n lƣợt chiếm các cơ 

quan khác. Để thƣ̣c hiện kế hoạc h đêm 1-4-1961, Việt cộng đâ bố trí 

nhƣ sau: 

1. Hai đại đội Việt cộng tại bót Hội đồng Cƣơng ỡ phía đông bắc 

tỉnh lỵ Kiến Hòa; 

2. Một đại đội vô trang khác phía bên kia sông Bến Tre với đũ 

xuồng ghe để vƣợt sông, th}m nh}̣p tĩnh lỵ Kiến Hòa; 

3. Việt Cộng cho một số cán bộ len lõi vào thị xâ Trúc Giang tỗ 

chƣ́c nội tuyến tƣ̀ đ}̀u năm 1961. Sau khi cuộc đánh úp thành công, họ 

sẽ điều động d}n chúng biểu tình ủng hộ họ v| chống lại ch{nh quyền. 

4. Mô̂i nh}n v iên trong Uỹ ban này sê đeo một băng trắng ỡ 

c{nh tay .  

Để tạo đà cho cuộc đánh úp đêm 1-4-1961, trƣớc đó, Việt cộng tỗ 

chƣ́c một số cuộc phá hoại , trong đó có vụ ném lƣ̣u đạn đêm 22 rạng 

ng|y 23-3-1961 v|o xe chiếu bóng của Ty Thông tin tại công trƣờng 

An Hội. 

Đồng thời, họ triệu tập từ S|i Gòn một số c{n bộ thuộc Thị xã ủy 

Trúc Giang nhƣng từ l}u lẩn ở S|i Gòn về Kiến Hòa để chỉ huy cuộc 

t}́n công. 
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S{ng 1-4-1961, lƣ̣c lƣợng Việt cộng đâ giết tr}u bê n bến đò Cái 

Nốt (xã Nhơn Thạnh) v| xã Phú Hƣng để l|m lễ khao qu}n trƣớc v| 

ấn định lần chót giờ phút đ{nh chiếm thị xã Bến Tre. 

[m hiệu mở m|n cuộc tấn công l|: cúp điện trong thị xã lúc 9 giờ 

tối; v| khi thị xã đã  tắt điện thì bắn đại liên Rebel để làm phát súng 

lịnh. Liền đó, c{n bộ v| cơ sở của Việt cộng sẽ đeo khăn v|o c{nh tay 

tr{i l|m dấu hiệu v| đồng loạt h|nh động. 

Cách bố trí nội tuyến cũa Giải phóng trong đêm tấn công 

Theo điều tra cũa nhà chƣ́c trách Bến Tre b}́y giờ , nhƣ̂ng tỗ 

chƣ́c nội tuyến cũa Giải phóng đƣợc ph}n công trong đêm đánh thị 

xã nhƣ sau: 

1. Nguyê̂n Văn Định tƣ̣ Mƣời phụ trách lƣ̣c lƣợng và kiểm soát tỗ 

nội tuyến Nhà máy đèn gồm ba công nh}n: Nguyê̂n Hƣ̂u Phòng , Lê 

Văn A và Vô Văn Đảnh . Tỗ này có nhiệm vụ cúp điện và phá hoại 

Nh| m{y Đèn. 

2. C{n bộ Thị xã ủy Cƣơng do bảo an viên Xinh hƣớng dẫn cùng 

bảy học sinh sê đột nh}̣p kho vû khí cũa Tĩnh đoàn Bảo an  tại cƣ x{ 

Phan Thanh Giản để hạ sát Tĩnh đoàn trƣỡng bảo an , bắn lính gác 

kho súng và sau đó đồng bọn vào cƣớp kho súng . Đồng thời, bảo an 

viên Thanh lái xe Dodge 4 trên có gắn đại liên Rebel chạy ra phía sau 

trụ sở Tỉnh đo|n B ảo an và trao xe này cho tài xế Phan Văn Thoại 

đƣ́ng chờ tại đó. 

3. Lê Văn Tôn , thơ ký Phòng D}n vệ qu}̣n lỵ Trúc Giang , có 

nhiệm vụ sau khi th}́y cúp điện và nghe tiếng súng lệnh sê chạy đến 

qu}̣n lỵ giƣ̣t súng lính gác và hạ  s{t Quận trƣởng , kế đó dẫn đƣờng 

cho Giải phóng chiếm kho súng cũa qu}̣n đoàn d}n vê.̣ 

4. Khi cuộc bạo động bắt đ}̀u , c{n bộ nội tuyến trong thị xã sẽ 

đƣa một số cơ sỡ và học sinh ngả c}y , ném b|n ghế ra đƣờng l|m 

chƣớng ngại v}̣t. 

5. Số cảnh sát viên cảm tình với cách mạng sê huy động d}n 

chúng biểu tình ủng hộ Giải phóng. 
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6. Đặng Công Xu}n, Trƣỡng trạm giao liên thị xâ ũy, sẽ huy động 

d}n chúng biểu tình ũng hộ Giải phóng. 

T}́t cả chi tiết trên đƣợc đề ra sau khi trung sĩ bảo an Bùi Văn 

Hiển trong Tĩnh đoàn Bảo an Bến Tre (vốn là nội tuyến cũa Việt 

cộng) b{o c{o rõ cho Giải phóng lực lƣợng phòng thủ trong thị xã 

cùng khóa mật mã truyền tin . Sau đó , chính Hiển sẽ nộp cho Gi ải 

phóng tất cả dụng cụ , m{y móc truyền tin của Tỉnh đo|n Bảo an 

Bến Tre . 

Bảo an “phòng thũ” cũa Tĩnh trƣỡng Phạm Ngọc Thảo 

Kế hoạch cũa Giải phóng khá chu đáo . Nhƣng trƣớc đó, Trung tá 

Tỉnh trƣởng Phạm Ngọc Thảo đã nắm đƣợc toàn bộ. 

V|o khoảng 6 giờ chiều ngày 1-4-1961, Trung úy Tĩnh đoàn phó 

Bảo an là L}m Minh T}n đƣợc m}̣t báo viên cho hay t}́t cả kế hoạch 

t}́n công trên. L}̣p tƣ́c, Trung úy T}n liền c}́p báo với Trung tá Phạm 

Ngọc Thảo, Tỉnh trƣởng Bến Tre. 

Tỉnh trƣởng liền tiến h|nh một số biện ph{p cấp b{ch để đối phó 

với tình hình: 

1. Huy động các lƣ̣c lƣợng binh sî , hiến binh , cảnh sát canh 

phòng c{c điểm trọng yếu; 

2. Huy động các đơn vị chũ lƣ̣c đang hành qu}n trong tĩnh trỡ về 

thị xã; 

3. C}́m nh}n viên nhà máy đèn cúp điện, ph{ ph{ch m{y móc; 

4. Cho canh phòng chặt chê chiếc Dodge 4 có gắn đại liên Rebel; 

5. Cho nh}n viên công lƣ̣c đi lùng bắt nhƣ̂ng nội tuyến “Việt 

cộng” nhƣ đƣợc báo cá o và nhƣ̂ng ai đem mu soa trắng theo ngƣời 

(chu}̃n bị mang vào cánh tay khi hành sƣ)̣. 

“Việt cộng” lần lƣợt sa lƣới 

Tờ Tiếng chuông ng|y 7-4-1961 đƣa tin: 

“Vào khoảng 9 giờ đêm , tài xế Phan Văn Thoại , tài xế ty công 

chánh , binh nhì Huỳnh Văn Xinh , tên Cƣơng , cán bộ , cùng hai học sinh 

đột nhập vào thị xâ . Trong khi Thoại đƣ́ng chờ ỡ cỗng sau Tĩnh đoàn Bảo 
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an, Xinh dắt tên Cƣơng xông vào cỗng sau cƣ xá Phan Thanh Giản , nơi 

có kho vũ khí của Tỉnh đoàn Bảo an . Cƣơng tung ra một quả lƣ̣u đạn làm 

trung sî Hồ Văn Sáng và hạ sî Trần Văn Chơn phải mang thƣơng . 

Còn Xinh thì dùng tiểu liên bắn vào anh lính gác kho súng là binh nhì 

Nguyê̂n Văn Mơ. Tại Nhà máy Đèn, chánh quyền đã cảnh cáo ba công nhân 

nội tuyến nên bọn chúng không dám cúp hơi điện . Mặt khác , binh nhì 

Thanh đƣợc lịnh trung tá tĩnh trƣỡng không bắn đại liên Rebel nên ám hiệu 

tấn công cũa Việt cộng kể nhƣ hõng bét . Thấy cơ mƣu bại lộ , Việt cộng 

không dám cho bộ đội chũ lƣ̣c tràn vào thị xa.̂ 

Thấy không có sƣ̣ tiếp cƣ́u , Cƣơng và Xinh đồng bõ chạy . Cƣơng trốn 

thoát còn Xinh chạy vào núp trong một cầu tiêu, bị vợ một bảo an viên trông 

thấy tri hô lên nên Xinh bị anh em chiến sî bảo an bắt  sống, tịch thu đƣợc 

một khẫu tiểu liên Mas.49 và bốn băng đạn. Còn tài xế Thoại thì bị trung úy 

Lê Minh Tân bắt ỡ sau trụ sỡ Tĩnh đoàn Bảo an. 

Lần lƣợt , Bùi Văn Hiển , Nguyê̂n Văn Định , ba công nhân nhà đèn , 

Phòng, Cảnh, Lê Văn Tôn và Đặng Công Xuân đều lần lƣợt sa lƣới. 

Tại nhà Xuân, chủ tiệm trồng răng “Xuân Tiến”, số 196 đƣờng Lê Lợi, 

thị xã Bến Tre, nhà chức trách tịch thu đƣợc: 1 khẫu súng lục MAB 9 ly, 14 

lƣ̣u đạn, 1 lá cờ đỏ xanh sao vàng 5 góc, một số tài liệu Việt cộng”. 

B|i b{o cho biết rằng sau đó , cơ quan an ninh bắt giƣ̂ thêm nhiều 

can phạm trong vụ Việt Cộng toan đánh úp tĩnh lỵ Bến Tre mà 7 

ch{nh phạm l|: Huỳnh Văn Xinh bí danh Thao , sinh năm 1932; Phan 

Văn Thoạ i bí danh D}̣u , sinh năm 1925; Đặng Công Xu}n bí danh 

Dũng, sinh năm 1916; Bùi Văn Hiển bí danh Văn Th|nh , sinh năm 

1931; Nguyê̂n Hƣ̂u Phòng bí danh Mƣời , sinh năm 1929; Lê Văn A bí 

danh Phán, sinh năm 1937 v| Lê Văn Tôn. 

Theo bài báo , còn hai can phạm khác là Bùi Ngọc Lạc bí danh 

Ba, sinh năm 1929, v| Hồ Ngọc Bông bí danh Việt Tiến , sinh năm 

1942, tƣ̀ l}u đâ lẽn lên Sài Gòn , đƣợc Việt Cộng triệu t}̣p về Bến  Tre 

để chĩ huy cuộc t}́n công nhƣng đâ bõ trốn . Sau đó , ng|y 3-5-1961, 
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đội Biệt kích 4 của Nha Tổng Gi{m đốc Cảnh s{t v| Công an đã bắt 

đƣợc hai can phạm này ỡ Sài Gòn ; cả hai bị giải về Bến Tre để ra Tòa 

{n qu}n sự đặc biệt. 

Nhƣ̂ng bản án nặng nề đối với các can phạm 

C{c ch{nh phạm trên đều bị đƣa ra trƣớc Tòa {n qu}n sự đặc biệt 

tỗ chƣ́c tại thị xâ Bến Tre . 7 ch{nh phạm trƣớc ra Tòa ng|y 6-6-1961; 

còn 2 can phạm sau ra Tòa ngày 7-4-1962 cùng một ng|y với 2 Việt 

cộng “mén” Ngô Văn Thiều và Đặng Quố c Tu}́n , can tội ám sát 

Trung tá Tĩnh trƣỡng Phạm Ngọc Thảo ngày 26-10-1961. 

Th|nh phần Tòa {n qu}n sự đặc biệt ng|y 6-6-1961 gồm có: 

- Ch{nh {n: Đại tá Nguyê̂n Văn Thọ. 

- Ủy viên Chính phủ: Đại tá Lê Văn Khoa. 

- Hội th}̃m d}n sự: Trung tá Tĩnh trƣỡng Phạm Ngọc Thảo. 

- Hội th}̃m qu}n sƣ:̣ Thiếu tá Ngô Mạnh Duyên. 

- Lục sự trƣởng: Đại úy Nguyê̂n Văn Dƣ. 

Ngo|i 61 tòng phạm, có 7 ch{nh phạm l|: Huỳnh Văn Xinh, Phan 

Văn Thoại, Đặng Công Xu}n , Bùi Văn Hiển, Nguyê̂n Hƣ̂u Phòng, Lê 

Văn A, Lê Văn Tôn. Sinh quán cũa bảy ngƣời này đều là Bến Tre , họ 

đồng can tội: một là, phản nghịch bằng cách thông đồng với cộng sản 

chống lại chánh phũ Việt Nam Cộng hòa , đặc biệt trong vụ Việt cộng 

toan đánh chiếm thị xâ Trúc Giang đêm 1 rạng ng|y 2-4-1961; hai là, 

toan mƣu sát và phá hoại. 

T}́t cả đều bị xƣ̃ theo Lu}̣t 10/59, với nhƣ̂ng bản án r}́t nặng , 

trong đó có 3 {n tử hình (Huỳnh Văn Xinh , Đặng Công Xu}n , Bùi 

Văn Hiển)1, 2 {n c hung th}n khỗ sai (Nguyê̂n Hƣ̂u Phòng , Lê Văn 

Tôn), 2 {n 20 năm khỗ sai (Lê Văn A, Phan Ngọc Thoại). 

Trong thành ph}̀n cũa Tòa án qu}n sƣ̣ đặc biệt ngày 7-4-1962, 

Phạm Ngọc Thảo lúc ấy không còn l| Tỉnh trƣởng Bến Tre nữa 

nhƣng cûng  đƣợc bỗ nhiệm là thành viên cũa phiên tòa . Hai can 

___________ 

1. Về sau giãm xuống thành chung th}n khỗ sai . 
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phạm Bùi Ngọc Lạc v| Hồ Ngọc Bông bị kết {n theo Luật 10/59 với 

tội danh “tòng phạm phản nghịch” với nhƣ̂ng bản án nặng nề : khỗ 

sai chung th}n (Bùi Ngọc Lạc)1, v| 20 năm khỗ sai (Hồ Ngọc Bông). 

T}́t cả chi tiết nêu trên là dƣ̣a theo báo chí công khai . Còn t|i liệu 

của ta thì sao? 

Cuốn sách Địa chí Bến Tre ghi khá vắn tắt: 

“Ỡ Bến Tre , sau cao trào Đ ồng khỡi 1960, ngụy quân ngụy quyền 

trong tĩnh lâm vào tình trạng suy sụp , bộ máy kềm kẹp ở xã ấp rệu rã , tinh 

thần binh sî ngụy hoang mang, sa sút. 

Tháng 1-1961, Tỉnh ủy quyết định tổ chức tiếp m ột cuộc tấn công thị 

xã vào đầu tháng 4-1961, cuộc tấn công không thƣ̣c hiện đƣợc vì kế hoạch bị 

lộ, địch tập trung quân đối pho,́ lƣ̣c lƣợng ta phải rút khõi thị xâ”2. 

Cuốn sách Cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc cũa nhân dân Bến 

Tre - Lƣợc sƣ̃ ghi đ}̀y đũ hơn: 

“... Ngày 1-4-1961, chấp hành nghị quyết cũ a Tĩnh ũy , quân ta triển 

khai lƣ̣c lƣợng tấn công thị xa.̂ 

Công tác chuẫn bị gi ải phóng thị xâ đâ đƣợc tiến hành tƣ̀ tháng 1- 

1961. Bƣớc vào chiến đấu , lƣ̣c lƣợng trong n ội ô gồm công nhân , học sinh, 

làm lực lƣợng chủ yếu . Các cơ sỡ n ội tuyến trong c ảnh sát , bảo an, hải 

thuyền đƣợc phân công , giao nhiệm vụ cụ th ể. Đặc biệt trong lực lƣợng 

cảnh sát, ta có 100 nội tuyến să̂n sàng hành đ ộng. Lƣ̣c lƣợng bên ngoài có 

hai đại đ ội cũa tĩnh và dân quân , du kích , thanh niên , đƣợc trang bị dao 

găm, mã tấu. 

Lúc này, quân địch đang tập trung lƣ̣c lƣợng giƣ̂ thị xa.̂ Tại đây, chúng 

bố trí m ột đại đ ội bảo an, 3 đại đội thũy quân lục chiến , 1 tiểu đoàn dù , 1 

tiểu đoàn b ảo an biệt kích lƣu đ ộng, 7 đại đội biệt động quân, một số phân 

đội súng cối 81 ly, 106 ly. 

___________ 

1. T{c giả danh s{ch 8.000 tù chính trị Côn Đảo (xem Thầm lặng của 

Trƣơng Vô Anh Giang, Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hồ Chí Minh, th{ng 7-2001). 

2. Thạch Phƣơng v| Đo|n Tứ (Chủ biên ): Địa chí Bến Tre , Nxb. Khoa 

học - Xã hội, H| Nội, 2001, tr. 393. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1612 

 

Theo kế hoạch , lƣ̣c lƣợng ta đƣợc tỗ chƣ́c thành bốn cánh đánh vào thị 

xã: một cánh tƣ̀ phía đông bắc thị xâ đánh vào qua Hƣ̂u Định , cầu Bà Mụ , 

cầu Cá Lóc ; một cánh từ tây bắc thị xã qua Bình Nguyên , Bình Phú đánh 

vào; hai cánh ỡ t ả ngạn sông Bến Tre trong đó m ột cánh theo đƣờng thũy , 

một cánh theo đƣờng b ộ vào dinh tỉnh trƣởng và nhanh chóng chiếm đài 

phát thanh, kêu gọi quần chúng nỗi dậy giành chính quyền. 

Khi đƣợc tin Bến Tre chuẫn bị tấn công thị xâ , Khu ũy đâ ra lệnh hoân 

cuộc khỡi nghîa. Lệnh tới không kịp nên cuộc tiến công vẫn đƣợc tiến hành. 

Đêm 1-4-1961, trong lúc quân ta đang tri ển khai lƣ̣c lƣợ ng, một điều 

bất ngờ đâ x ảy ra : du kích nỗ súng bắn nhầm m ột cán b ộ lãnh đạo của ta 

trong khi chƣa có hiệu lệnh tấn công. Địch phát hiện; chúng đã bắt đƣợc một 

cơ sỡ cũa ta trong n ội thành . Kế hoạch bị l ộ, cuộc tiến công thị xã không 

thành. Sau trận này, một số cán bộ và quần chúng bị bắt ; cơ sỡ trong thị xâ 

bị bể. Lƣ̣c lƣợng ta bị tiêu hao”1. 

Cả hai tài liệu trên cũa ta đều ghi rằng lƣ̣c lƣợng ta không th ể 

đánh chiếm thị xâ Bến Tre do bị l ộ; t|i liệu trên không ghi tại sao , 

t|i liệu dƣới ghi rằng do m ột phát súng cũa du kích . Nhƣng, theo 

hồi ƣ́c cũa m ột ngƣời trong cu ộc - ông Lƣơng Văn Chĩ , bí danh 

Bảy Văn2
 - thì có tiếng súng nổ ở mũi phía nam do m ột kh}̃u súng 

___________ 

1. Cuộc kháng chiến chống Mŷ , cƣ́u nƣớc cũa nhân dân Bến Tre - lƣợc sƣ̃, Bộ 

Chỉ huy Qu}n sự tỉnh Bến Tre ấn h|nh năm 1985, tr. 87 v| 88. 

2. Chúng tôi từng liên hệ với Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Bến Tre 

nhƣng không có đƣợc nhƣ̂ng giãi thích , còn hầu hết những th|nh viên kh{c 

lãnh đạo v| chỉ huy vụ tấn công hụt thị xã đêm 1-4-1961 đều từ trần . V|o 

th{ng 3-2003, sau nhiều năm dò tìm , chúng tôi may mắn gặp ông Bảy Văn 

v| đƣợc ông kể lại ngọn nguồn sƣ̣ việc. 

Nh}n tiện, xin ghi thêm khái quát về ông Bãy Văn . Sau vụ 1-4-1961, ông 

v}̂n tiếp tục công tác ; năm 1970, ông bị bắt trên đƣờng đi công tác ỡ Mŷ Tho , 

địch đày ông đi Côn Đão . Ông đƣợc trao trã ỡ Lộc Ninh v |o th{ng 2-1974; 

sau đó , ông đƣợc bố trí về Tiễu ban Tuyên truyền Ban Tuyên hu}́n Trung 

ƣơng Cục miền Nam< Ông đâ nghĩ hƣu , hiện ngụ ỡ qu}̣n T}n Bình , Th|nh 

phố Hồ Chí Minh. 
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bị cƣớp cò, nhƣng lý do bị lộ l| tên nội tuyến Thanh phản v}̣n báo với 

địch (nhƣ báo chí công khai đâ nêu dƣ̣a theo cáo trạng tƣ̀ Tòa án 

qu}n sƣ̣ đặc biệt cũa địch). 

Sau đ}y, chúng tôi xin tóm lƣợc lời của ông Bảy Văn. 

Ý đồ của Tỉnh ủy Bến Tre trong mƣu toan đánh chiếm thị xã 

B}́y giờ là đ}̀u năm 1961. Tƣ̀ cuộc “đồng khỡi” tháng 1-1960, 

phong trào cách mạng cũa Bến Tre bƣ̀ng bƣ̀ng khí thê.́ 

Nhƣ̂ng cái dê̂ gơ̂ bằng ba mûi giáp công (qu}n sƣ̣ có mƣ́c độ , 

nhƣng chũ yếu l| chính trị v| binh vận) thì ta đã l|m hết rồi, nhiều xâ 

đâ giải phóng ; nhƣng còn một số điểm trọng yếu , thị trấn, thị xã thì 

còn khó khăn: nhƣ thị tr}́n Thạnh Phú, thị trấn Mỏ C|y; riêng thị tr}́n 

Ba Tri địch còn một đạ i đội , chỉ riêng xã Đại Điền của Thạnh Phú 

địch còn một đại đội dƣới quyền tên Tỗng Bi , v.v.. Sau đợt đồng khỡi 

3 (23-9-1960), bằng ba mûi giáp công ta đâ giải phóng đại bộ ph}̣n 

nông thôn, địch cụm lại các thị tr}́n và lộ giao t hông chiến lƣợc. Loại 

n|y, muốn giải quyết thì phải đánh công kiên , nhƣng lƣ̣c lƣợng vô 

trang cũa ta ỡ Bến Tre lúc }́y chƣa có khả năng đó . Do đó , nảy ra ý 

nghĩ đ{nh v|o thị xã. Bỡi vì ỡ đó địch có nhiều sơ hỡ , m| cơ sở của ta 

kh{ mạnh; nếu t}́n công, ta có thể cƣớp số kho súng để phát triển lƣ̣c 

lƣợng vô trang và diệt ác phá kềm trong thị xâ . Vì vậy, Tỉnh ủy chủ 

trƣơng đánh chiếm thị xâ nhằm hai yêu c}̀u: 

- Một là , hốt cho đƣợc một kho súng (ở thị xã có mấy kho súng 

của địch ) bằng cách kết hợp với nội tuyến cũa ta ; cơ sỡ binh v}̣n có 

să̂n, ta có khả năng hốt đƣợc một kho súng cả ngàn kh}̃u cũa cảnh 

s{t địch; 

- Hai là, diệt ác ôn , ph{ bộ m{y kềm kẹp của địch ở  thị xã. Tóm 

lại, chỉ l| đ{nh lấy súng, diệt ác phá banh kềm kẹp rồi rút ra. 

Bố trí lƣ̣c lƣợng cũa ta 

Ban lânh đạo chung cũa tr}̣n đánh là Thƣờng vụ Tĩnh ũy 

Bến Tre (b| Ba Định - Nguyê̂n Thị Định , Bí thƣ ; ông Tám Chƣ̂ - 
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Võ Văn Ph}̃m -, Thƣờng vụ phụ trách qu}n sƣ̣ và binh v}̣n ; ông Bảy 

Đấu - Nguyê̂n Văn Cách -, Thƣờng vụ phụ trách tỗ chƣ́c và tuyên 

hu}́n; ông Tƣ Chí - Nguyê̂n Hƣ̂u Chí -, Thƣờng vụ phụ trách an 

ninh). Để thƣ̣c hiện yêu c}̀u đó, Thƣờng vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chỉ 

huy Tiền phƣơng cũa tr}̣n đánh gồm: 

- Ông Sáu Qu}n , Tỉnh ủy viên, Phó ban Qu}n sự - Binh v}̣n Tĩnh 

ủy, l|m Trƣởng ban; 

- Ông Bảy Văn, Phó ban Binh vận Tỉnh ủy, l|m Phó ban; 

- Ông Ba C}̀u (Tr}̀n Văn Giàu), Bí thƣ Thị ủy. 

Về qu}n sƣ̣, ông Sáu Qu}n có một đại đội cơ động ; trong đó, một 

ph}n đội bố trí tƣ̀ phía đông nam ỡ xâ Nhơn Trạch sê tràn qua sông 

Bến Tre để vào thị xâ ; còn phần lớn đóng ở xã Hữu Định ở phía bắc 

sẽ tr|n xuống. Ông Bảy Văn sê tung vào hơn 40 nội tuyến ỡ cơ sỡ 

cảnh sát và ỡ kho súng . Ông Ba C}̀u có hơn 1.000 lƣ̣c lƣợng, trong đó 

hơn 200 xung kích là đoàn viên Đoàn Thanh niên nh}n d}n cách 

mạng Việt Nam. Ba vốn này gộp lại sê đánh chiếm thị xâ, diệt tề điệp 

{c ôn, ph{ kềm kẹp đến tận cơ sở v| cƣớp súng. 

Ngo|i ra, còn có kết hợp. Ta đâ đƣa một cơ sỡ vào đơn vị M.113 ở 

thị xã Bến Tre . Chính nội tuyến n|y theo mật ƣớc sẽ dùng đại liên 

gắn trên chiếc  M.113 ph{t hỏa để l|m ph{t súng lịnh , rồi đánh vô 

dinh Tĩnh trƣỡng; kế đó, dùng loa kêu gọi bên trong dinh đầu h|ng. 

Riêng Phạm Ngọc Thảo , đâ bố trí một tỗ ba ngƣời để bắt sống ông ; 

Tỗ trƣỡng là một nội tuyến phụ trách đơn vị  bảo an bảo vệ dinh Tĩnh 

trƣỡng, hai tỗ viên kia cûng là bảo an làm nội tuyến - bắt sống thôi và 

nghiêm lịnh là không đƣợc giết, để Thƣờng vụ Tĩnh ũy giải quyết. 

Nhƣ̂ng phƣ́c tạp vào giờ chót 

Phƣơng án là nhƣ v}̣y . Tỉnh ủy Bến  Tre báo cáo lên Khu ũy . 

Khu ũy không dám quyết , không cản cûng không duyệt y , m| b{o 

c{o lên Trung ƣơng Cục xin chỉ thị . Trong khi chờ đợi Trên trả lời , 

bộ máy bên dƣới vẫn chạy . B| Ba Định trực tiếp đi cùng c{nh qu}n 
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phía đông nam tƣ̀ xâ Nhơn Thạnh . V| đến chiều ng|y 1 th{ng  4, 

tỉnh mới đƣợc điện của Trên không cho phép . Điện hõi, gi}̣n dƣ̂: “Ai 

chủ trƣơng vụ n|y ? Giải phóng đƣợc thị xâ rồi , Bến Tre sê làm gì ? 

Chỉ mình Bến Tre l|m vậy , địch sê t}̣ p trung lƣ̣c lƣợng các nơi đến 

phản kích thì ta bị tiêu diệt ngay . Ra lịnh Bến Tre ngƣng ngay kế 

hoạch n|y”. 

Nhƣng khi điện xuống tới , thì c{c c{nh đã d|n binh bố trận rồi , 

không thể rút ra ngay đƣợc . Th}̣m chí, trong số qu}n ỡ Hƣ̂u Định, có 

một mûi đâ thọc vào s}n banh Bến Tre... 

Bàn tay của Phạm Ngọc Thảo 

Ông Bảy Văn về sau kể lại: 

“Chiều tối ngày 1-4-1961, tôi với anh Ba C}̀u đâ xuống ghe chô̂ 

c}̀u Lò Heo bên tả ngạn , đi ngay qua tới nhà máy cƣa , rồi đi bộ đến 

nh| thờ ở bến sông có ngƣời đón , đƣa đến điểm t}̣p kết chô̂ chĩ huy 

trong nội thành Bến Tre . Đêm đó, chúng tôi đặt Sở chỉ huy ở hai nơi , 

một là nhà anh Đặng Công Xu}n làm răng, điểm kia là tiệm thuốc bắc 

Kim Anh ỡ Đƣờng Giƣ̂a b}y giờ. Mƣời giờ đêm, hai chúng tôi tƣ̀ nhà 

anh Xu}n đến nhà một cơ sỡ khác ; rồi lúc 12 giờ khuya , tôi chuyển 

qua nhà anh Kim Anh, trong khi anh Ba C}̀u vẫn ỡ lại . Chờ đợi đến 1 

giờ khuya , tôi th}́y tình hình vẫn im ả , tôi tìm c{ch bắt liên lạc ra 

ngo|i mới biết kế hoạch đã vỡ. 

Sau, mới biết lý do là tên Thanh , nguyên là cảnh sát đồn trƣỡng 

xã Long Mỹ (Giồng Trôm) bị bức h|ng , đƣợc giáo dục gài lại làm cơ 

sỡ ta ỡ đơn vị xe M .113, l|m phản đã b{o với địch. R}́t may là nó báo 

với Phạm Ngọc Thảo , tƣ̀ đó toàn bộ kế hoạch đánh úp Bến Tre bị lộ . 

Ph}̀n Phạm Ngọc Thảo , anh nh}̣n đƣợc điện tƣ̀ Trung ƣơng Cục chĩ 

thị rằng phải tìm c{ch dập tắt cuộc đ{nh úp của Bến Tre v| cố  hạn 

chế thiệt hại cũa ta đến mƣ́c th}́p nh}́t . Do đó , anh làm rùm beng , 

tung ngƣời ra bắt t}́t cả nhƣ̂ng ai mang khăn mu soa trắng theo 

ngƣời (theo m}̣t báo cũa Thanh ), đồng thời có lịnh điều qu}n ỳ xèo , 

l|m n{o động cả thị xã v| nhƣ̂ng vùng xung quanh... 
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S{ng hôm sau , lúc bảy giờ , tôi với anh Ba C}̀u mới đƣợc cơ sỡ 

đƣa bằng Honda xuống Chợ Giƣ̂a đi thoát ; c{nh qu}n của chị Ba 

Định ỡ phía đông nam ỡ Nhơn Thạnh cûng rút lui an toàn... 

Có thể nói c{ch “đ{nh tiếng” để phá bînh cũa anh Thảo r}́t thành 

công, vƣ̀a cho ta rút lui an toàn vƣ̀a che kín đƣợc anh”. 

Ngo|i một số cơ sở nội tuyến với bằng chứng r|nh r|nh khó có 

thể “cho qua” , m}́y hôm sau , ông Phạm Ngọc Thảo t}̣p trung nhƣ̂ng 

ngƣời bị bắt trong đêm 1-4-1961 đến, lớn tiếng mắng mõ , rồi tuyên 

truyền chũ nghîa “nh}n vị”, phủ dụ, nói lên sự khoan hồng của chính 

phủ v| trả tự do rất nhiều . Riêng đối với cơ sỡ là học sinh , ông bảo: 

“Con nít mà không lo học hành, đánh chác gì. L|m c{ch mạng m| dốt 

qu{, l|m gì đƣợc ; về nhà lo đi học trƣớc đâ” , ông nói giọng đàn anh 

nhƣ v}̣y rồi cûng thả hết. 

Ông Bảy Văn nói thêm: 

“Nhƣ v}̣y , trong vụ ta đánh hụt thị xâ Bến Tre đêm 1-4-1961 có 

m}́y tình tiết đáng chú ý : một là nội tuyến phản v}̣n , địch bố trí 

chống lại ; hai là anh Thảo đƣợc lịnh hô̂ trợ kế hoạch này cũa mình , 

hạn chế tổn thất ; ba là Trên bảo ngƣng không cho làm . V| khi kiểm 

điểm rút kinh nghiệm , ý kiến l| nếu l|m thiệt thì không phải để nội 

tuyến cũa binh v}̣n làm súng lịnh mà phải để lƣ̣c lƣợng vû trang ta 

nỗ súng mới chũ động . Mãi về sau , khi xuống Bến Tre phát động 

nông d}n, anh Hai H}̣u (Tr}̀n Nam Trung), gặp tôi còn hõi : “Các c}̣u 

tính lấy thị xã Bến Tre hả ? L}́y rồi c}̣u làm gì nƣ̂a ? Hay là địch giết 

hết lƣ̣c lƣợng Bến Tre?”“. 
 

Trƣơng Vô Anh Giang 

(Th{ng 7-2005) 
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Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập II (1954-1975) 

 

1618 
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aris, 1967. 

14. Bernard B. Fall: Vietnam Witness 1953-1956 (Nh}n chƣ́ng về Việt 
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Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1966. 
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1987. 

33.  Don Oberdorfer: TET, Nxb. Doubleday & Company, Inc, Garder 

City, New York, 1971. 
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Nội, 2004. 



Tài liệu tham khảo 

 

 

1621 

 

1621 

 

48.  F.M.Kail: What Washington Said (Nhƣ̂ng gì Washington đâ nói ), 
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51.  George McT. Kahin và John W.Lewis: The United States in Vietnam 
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Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1985 v| 2001. 
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Việt Nam), trong Vital Speeches (Nhƣ̂ng bài diê̂n văn quan trọng), 
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84.  Lịch sử Phụ nữ Tiền Giang (1954-1975), Hội Liên hiệp phụ nƣ̂ Tiền 
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th}̣t, H| Nội, 1991, t.2. 
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1.  B{o New York Times, số ra ngày 21-1-1953. 
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số tháng 2-1988. 
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