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Có lẽ các bạn thắc mắc vì sao lại có một chưong dành riêng cho Henry Kissinger, một trong những ngoại 
trưởng thông minh và nhiều mưu trí nhứt thế giới nằm trong cuốn hồi ký nầy. Cũng như đại đa số người Việt 
Nam, nhứt là với 3 triệu người tị nạn, tôi không sao quên được mối hận vong quốc gây ra bởi một tên cộng 
sản Việt Nam gian ác là Hồ Chí Minh và một tên Mỹ gốc Do Thái quỹ quyệt là Henry Kissinger. Đối với 
Kissinger, mặc dù một số tài liệu của các tác giả gốc Do Thái ca ngợi như một vĩ nhân, nhưng những khám 
phá gần đây đã cho thấy Kissinger là một chinh trị gia gian xão, bịp bợm. Christopher Hitchens, một ký giả nổi 
tiếng chuyên về săn tin và bình luận cho tờ The Nation và The Harper Magazine tại Hoa Kỳ, được biết nhiều 
với những phóng sự điều tra những nhân vật tên tuổi như Mẹ Theresa, công chúa Diana, Tổng thống Clinton, 
cũng có viết một quyển sách về Kissinger. 

 
Trong quyển The Trial of Henry Kissinger (Verso Books, 2001), Hitchens đã cáo buộc 
Kissinger những tội trạng như sau, với đầy đủ bằng chứng hay lập luận trong 10 
chương : 
- Cố ý giết thường dân tại Việt Nam, Cao Miên, Lào (3 chương) 
- Đồng lõa tội tàn sát tập thể dân Bangladesh (1 chương) 
- Chủ mưu đảo chánh và giết một lãnh tụ ở Chile, ở Chypre (3 chương) 
- Chủ mưu và thực hiện tội diệt chủng tại Đông Timor (1 chương) 
- Tham gia vào việc bắt cóc và giết một ký giả người Hi Lạp ở Washington DC (2 
chương). 
 
Với những tội trạng nầy, Kissinger phải được đưa ra xét xử tại một Tòa án quốc tế. Dĩ 
nhiên, với những tài liệu lần lượt giải mật, thế giới càng ngày càng khám phá nhiều tội 
ác tầy trời của Kissinger. Đối với tôi, không phải chờ đến cáo trạng của Hitchens, khi 

tôi rời Việt Nam trong hốt hoảng và tay trắng năm 1975, tôi cũng đã biết đường lối ngoại giao của Kissinger đã 
đưa tới hậu quả là cộng sản đã thống nhứt trong nghèo đói, bất công và độc tài trên toàn cỏi Việt Nam từ ngày 
30 tháng tư năm 1975. 
 
Trong nỗ lực tìm hiểu về bộ măt thật của Kissinger liên quan đến chiến tranh Việt Nam, tôi mong độc giả sẽ 
không nhìn tôi như con người đầy cay đắng và thù hận hay là tay thua bạc xấu tánh khi tôi trình bày những tác 
hại của Kissinger với Việt Nam, đã biến đổi tôi từ một kỹ sư thuộc giới trung lưu có cuộc sống an bình tại 
Saigon trở thành một kẻ tị nạn mất quê hương, ly cách bà con thân thuộc và sống một cuộc đổi đời mà tôi 
không chọn lựa. Đa số tin tức tôi thâu thập được đến từ những tài liệu tối mật của CIA và Hội Đồng An Ninh 
Quốc Gia (National Security Council) sau khi được giải mật. Để hiểu rõ về Kissinger hơn, con người đi lên từ 
một kẻ vô danh để trở thành nhân vật quan trọng thứ hai trong Tòa Bạch Ốc trong vỏn vẹn 5 năm, chúng ta 
bắt đầu với quá khứ của ông trước khi ông được nổi tiếng. 
 



 
 

Từ một đứa trẻ nhút nhát đến một ông ngoại trưởng uy quyền 
 
Heinz Alfred Kissinger, sau nầy khi sang Mỹ đổi tên thành Henry Kissinger, sanh ra trong một gia đình người 
Đức gốc Do Thái năm 1923 tại thành phố Fürth trong vùng Bavaria, nước Đức. Tiểu sử của Kissinger cho biết 
ông là một đứa trẻ nhút nhát và thường bị trẻ con trong làng hành hung. Năm 1938, gia đình ông di cư qua 
New York để lánh nạn Đức Quốc Xã và ông ghi danh vào học một chương trình về kế toán tại City College of 
New York. Ông nhập quốc tịch Mỹ năm 1943 và ông bị động viên gia nhập Quân Đội Mỹ. 
Quân đội gởi ông đi học ngành kỹ sư tại trường cũ của tôi là Lafayette College, Pennsylvania. Chỉ ít lâu sau, 
chương trình nầy bị bãi bỏ và ông được thuyên chuyển tới Sư Đoàn 84 Bộ Binh. Chính tại Sư Đoàn 84 nầy 
mà ông làm quen được với Fritz Kraemer, một người cũng di dân như ông đến từ Đức Quốc. Ông Kraemer 
nhận ra sự thông minh và khả năng nói tiếng Đức lưu loát của Kissinger nên sắp xếp đưa ông ta về phục vụ 
tại Phòng Quân Báo/Military Intelligence Corps.  
 
 

Henry Kissinger và Fritz Kraemer 
 
Trong khi phục vụ tại sư đoàn, Kissinger có đi tác chiến và tình nguyện 
tham dự vào những nhiệm vụ tình báo nguy hiểm trong trận “Battle of 
the Bulge”. Sau đó ông ta được thuyên chuyển trở về đơn vị phản gián 
“970th Counter Intelligence Corps” tại Đức. Nơi đây, ông được thăng 
cấp trung sĩ. Khoảng thời gian nầy, trong khi chỉ huy một nhóm quân 
nhân đi truy nã những sĩ quan Gestapo và các kẻ phá hoại khác, 
Kissinger được ban thưởng huy chương “Bronze Star.” 
Sau chiến tranh, Kissinger ở lại Đức và làm giáo viên dân sự tại trường 
tình báo “European Command Intelligence School” ở Oberammergau. 

Từ 1946 tới 1949 ông ta mang lon đại úy trong ngành Tình Báo Quân Đội Trừ Bị/Military Intelligence Reserve. 
Nhờ được huấn luyện và có kinh nghiệm cao cấp về tình báo cũng như phản gián trong thời Đệ Nhị Thế 
Chiến, Kissinger đã có thể tiến hành những hoạt động ngoại giao bí mật khiến ông ta nổi tiếng sau nầy. Sau 
khi giải ngũ, Kissinger vào học ở Harvard và đậu tiến sĩ hạng Ưu. Trong thời gian nầy, Kissinger được William 
Elliot, một giáo sư nổi tiếng nâng đỡ cho Kissinger đảm nhiệm chương trình Harvard International Seminar 
nên Kissinger có dịp quen biết các học giả, các nhà chính trị quốc tế, dọn đường cho cuộc đời chính trị của 
ông sau nầy.  
 
Cuộc tranh cử tổng thống giữa Humphrey và Nixon năm 1968 là cơ hội giúp Kissinger chính thức bước vào 
con đường hoạt động chính trị với biến cố “October Surprise”. Theo ngôn từ chánh trị của Mỹ, “October 
Surprise” (Sự Ngạc Nhiên Tháng Mười) là những biến cố, tin tức xảy ra vào tháng 10 có tác dụng gây ảnh 
hưởng đáng kể tới kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11.  
 

            
 Lyndon B. Johnson              Hubert Humphrey                        Richard Nixon 

 
Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1968, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Richard Nixon rất lo ngại Tổng Thống 
Lyndon Johnson sử dụng October Surprise bằng cách thực hiện vào giờ chót một cuộc dàn xếp nào đó để 
chấm dứt sự có mặt của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Một hành động như vậy sẽ có phản ứng thuận lợi để 
đem lại một số phiếu đủ cho vị phó tổng thống đương nhiệm Hubert Humphrey đắc cử (vì tổng thống Johnson 
không tái ứng cử). Nixon cảm thấy bất ổn khi nghe tin Tổng Thống Johnson sẽ tuyến bố vào ngày 31 tháng 10 
(giờ Washington) quyết định ngưng oanh tạc Hà nội. Mười ngày trước khi Johnson tuyên bố ngưng oanh tạc, 
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Gallup cho biết ứng cử viên Nixon hơn Humphrey 8 điểm vì Humphrey bị xem là người kế vị con diều hâu 
Johnson, nhưng chiều ngày 2 tháng 11, tức chỉ 2 ngày sau tuyên bố, Nixon chỉ còn hơn 2 điểm (42% và 40%). 
    
Kết quả cho thấy cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, 1968 rất là sát sao. Phải đợi tới sáng hôm sau, các cơ quan 
truyền thông mới có thể tuyên bố Nixon đã trúng cử. Ông ta đã thắng với sự sai biệt dưới 1% số phiếu (43.4% 
so với 42.7%.) Đây là một trong những cuộc bầu cử sát sao nhứt trong lịch sử nước Mỹ.  
 
Trong sự thắng cử của Nixon, sự đóng góp tài trí của Kissinger rất lớn. Dựa vào khả năng tình báo và phản 
gián, Kissinger đã thâu thập được nhiều tin tức tối mật mới nhứt liên quan tới cuộc thương thuyết giữa bốn 
bên tại Hòa đàm Ba Lê để cung cấp cho phe Nixon. Kissinger là một người mưu sĩ, tráo trở. Một mặt, ông tung 
hỏa mù phao tin mình bất mãn với đảng Cộng Hòa để đánh lừa đối phương, một mặt ông qua Pháp móc nối 
với Daniel Davidson, người bạn học cũ với ông ở Harvard để săn tin vì lúc đó Davidson làm việc trong phái 
đoàn của Harriman (Dân Chủ) tại Hòa Đàm Ba Lê. 

 
Harriman và Xuân Thủy tại Hòa Đàm Ba lê 1968 
 
Kissinger còn móc nối với Richard Allen, một cố vấn trẻ tuổi về 
ngoại giao trong ban tham mưu của Nixon trong mùa vận động 
bầu cử. Allen xác nhận là Kissinger bao giờ cũng dùng điện thoại 
công cộng để liên lạc hầu tránh bị thâu băng hay bị lộ tâm địa 
phản bội của mình.  
 
Ngoài ra, Richard Holbrooke, lúc đó cũng là thành viên cao cấp 
trong phái đoàn thương thuyết hòa đàm của Tổng Thống 

Johnson, đã phải phát biểu rằng: "Henry là người duy nhứt không làm cho chính phủ mà chúng tôi được phép 
cùng bàn thảo về cuộc thương thuyết. Thật không phải quá đáng khi nói rằng phe Nixon đã có một nguồn 
cung cấp tin tối mật từ phái đoàn thương thuyết của Hoa Kỳ.”  

 
Hòa đàm Kịch Bản ở Ba Lê 
 
Với những thông tin bí mật Henry Kissinger thâu góp được, ông có khả năng phá rối 
cuộc Hòa Đàm ở Ba lê mà chúng tôi sẽ nói rõ trong phần sau.   
 
Trong vai trò làm trung gian, Kissinger đã lấy được tin tức của cả hai phe tại bàn hội 
nghị là Hoa Kỳ và Bắc Việt và sử dụng theo quyền lợi của chủ mình. 
Chuyện Kissinger đổi chủ và phản chủ như thay áo. Đầu tiên, ông làm cố vấn cho 
Rockefeller, đối thủ của Nixon và do đó, ông tỏ ra khinh khi, mạt sát Nixon thậm tệ. 
Năm 1968, trong cuộc tranh cử, khi Rockefeller bị thua phiếu Nixon và Nixon được 

đảng Cộng Hòa tuyển chọn, Kissinger bỏ ngay Rockefeller để sang đầu quân cho Nixon và trở giọng ca tụng 
Nixon. Chánh sách cơ hội chủ nghĩa, lừa đão của Kissinger là một trong những bản chất của Kissinger. Mặc 
dù biết Kissinger thiếu trung tín, nhưng Nixon phải nhờ Kissinger, loại người mưu chước, sớm đầu tối đánh, 
biết được bí mật của đối phương bằng những phương thức bất chánh để mưu cầu quyền lợi. 
 

Kissinger đang tuyên thệ nhậm chức Tổng Trưởng Ngoại Giao với chánh án 
Tối Cao Pháp Viện Warren Burger 
 
Sau lễ đăng quang nhậm chức, Nixon bổ nhiệm Kissinger làm Cố Vấn 
An Ninh Quốc Gia ngày 20 tháng 1 năm 1969, chức vụ mà Kissinger 
tiếp tục giữ dưới thời Tổng Thống Ford đến 3 tháng 11 năm 1975. 
Kissinger là người mưu trí và nhiều tham vọng muốn tập trung quyền 
hành trong tay. Theo đề nghị của Kissinger, Nixon cải tổ Hội Đồng An 
Ninh Quốc Gia (National Security Council) đã được thành lập năm 
1947, từ nay trở thành cơ quan an ninh tối cao, kiểm soát tất cả các 
vấn đề ngoại giao, quốc phòng và CIA do Kissinger đứng đầu. Những 

trưởng cơ quan như Giám Đốc CIA, Tổng Trưởng Tư Pháp, Thứ Trưởng Ngoại Giao, Thứ Trưởng Quốc 
Phòng, và Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân đều trực thuộc Kissinger. Trong cương vị điều 
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khiển Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Kissinger lần lần lấn áp Ngoại Trưởng William Rogers khiến ông nầy từ 
chức ngày 16 tháng 8 năm 1973. Kissinger được đề cử làm Ngoại Trưởng thay Rogers. 
 
Với sự kiêm nhiệm nầy, Kissinger được xem như nhân vật thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc vì Kissinger có quyền sàng 
lọc các tin tức về an ninh, quốc phòng và ngoại giao trước khi trình lên Tổng Thống với tư cách thi hành hay 
cố vấn. Trong nhiều trường hợp, với sự tập trung quyền bính như vậy, Kissinger đã là một thứ “Tổng Thống” 
mà không phải chịu trách nhiệm với ai cả. Từ năm 1968 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Kissinger đã điều 
khiển chiến tranh Việt Nam bằng sự gian dối với Quốc hội, với dân Mỹ, với Đồng Minh theo phương thức: 
Kissinger cố vấn và đề nghị để các Tổng thống Nixon, Ford ra lệnh thi hành và chịu trách nhiệm. Đó là sự quỹ 
quyệt tuyệt vời của Kissinger. 
 
Nhận định về trường hợp nầy, Thượng Nghị Sĩ Stuart Symington đã tuyên bố: "Nếu ông Kissinger nắm hai 
chức vụ, vừa đứng đầu Bộ Ngoại Giao cũng như Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, ông đã ở trong vị thế nắm 
nhiều quyền hành từ trước tới nay chỉ nằm trong tay Tổng Thống mà thôi.” 
 
Mọi việc đã an bài. New York Times có ghi nhận, vào năm 1971, Henry đã trở thành “nhân vật đầy quyền uy 
kiểm soát những cơ quan rộng lớn của chánh phủ có trọng trách cố vấn Tổng Thống về lãnh vực an ninh quốc 
gia.” Ông ta đã hoàn toàn chế ngự Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nới rộng gồm 110 thành viên tới mức độ mọi 
tin tức tình báo từ các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, và Trung Ương Tình Báo trước khi trình lên Tổng Thống 
đều phải qua tay ông.  
 

                          
                                                       Henry Kissinger, ngày 14 tháng 2, 1969 
 
Với sự tập quyền như vậy, Kissinger đã trở thành chiến lược gia hàng đầu của Mỹ. Ông kiểm soát một “đế 
chế” rộng lớn bao gồm hơn 12.000 chuyên viên thượng thặng trong nhiều lãnh vực chiến lược như quốc 
phòng, tình báo, ngoại giao kể cả những lãnh vực kỹ thuật như mật mã, ngữ học, tốc ký… Hàng năm ông lãnh 
số lương khá cao lên tới $60,000. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa kỳ một cá nhân không do dân bầu được 
trao cho quyền hành rộng lớn như vậy. 
 

Riêng về hoạt động tình báo, Kissinger điều khiển trải rộng ra ngoài 
phạm vi Bộ Ngoại Giao thật nhiều, bao gồm 16 cơ quan lớn với 
200.000 nhân viên, một ngân quỹ hàng năm lên tới trên 6 tỷ Mỹ kim, 
và sử dụng những dụng cụ và máy vi tính tối tân nhứt trên thế giới.  
 
Ngoài tầm thu của máy thu âm trong Phòng Bầu dục/Oval Office, Kissinger 
báo cáo với Nixon về những mật đàm mới nhứt của mình. (ngày 16 tháng 9, 
1972) [Nguồn: National Archives, Still Pictures Branch, Nixon Presidential 
Materials] 
 
Cũng cần lưu ý Kissinger là người di dân thế hệ thứ nhứt (sinh đẻ ở 
ngoại quốc) đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Tổng Trưởng Ngoại Giao và 

duy nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ cùng đứng đầu Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. 
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Khi xét về việc thăng quan tiến chức nhanh chóng của Henry Kissinger đi từ bóng tối tới đài danh vọng quốc 
tế, người ta thấy được chiếc đũa thần mang nhãn hiệu Rockefeller. Bà Nancy Maginnes, phu nhân của 
Kissinger, trước và sau đám cưới vẫn làm việc cho Rockefeller. Sự liên hệ giữa hai bên mật thiết tới độ 
Rockefeller đã cung cấp chiếc phản lực cơ đưa cặp Kissinger đi hưởng tuần trăng mật và tổ chức một buổi 
tiệc linh đình để khoản đãi họ khi trở về Hoa Thịnh Đốn. 

 
Kissinger và chiến tranh Việt Nam 
 
Trong 15 năm chiến tranh Việt Nam mà cộng sản gọi là chiến tranh chống Mỹ-
Ngụy (1960-1975), Kissinger đã trực tiếp điều khiển bộ máy chiến tranh Mỹ 
trong 8 năm dưới thời hai tổng thống Nixon và Ford và ông cũng là người đã 
xoá tên chế độ Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Thực ra, Kissinger đã tham dự vào chiến tranh Việt Nam ngay từ thời Tổng 
Thống Johnson với công tác thu thập tin tức từ phía cộng sản Bắc Việt. Để 
thực hiện công tác nầy, Kissinger tìm cách tham gia vào phong trào Pugwash 
gồm một nhóm khoa học gia quốc tế vận động chống võ khí nguyên tử có mật 
hiệu là Pennsylvania. Tại đây, ông bắt liên lạc được với Raymond Aubrac và 
Herbert Marcovich, hai người Pháp có liên lạc với giới lãnh đạo cộng sản Bắc 

Việt.  
 
Raymond Aubrac --- Hồ Chí Minh ẳm Élisabeth, con gái 
của Aubrac, bên cạnh là vợ của Raymond là Lucie - 
Aubrac muốn Hồ Chí Minh đỡ đầu cho Elisabeth để 
«dựa hơi» 
 
Aubrac, một viên chức của WHO (World Health 
Organization) trước đây có đi học ở MIT và 
Harvard vào năm 1937 là bạn thân của Hồ Chí 
Minh (khi Hồ Chí Minh sang Pháp năm 1946 để 
tham dự Hội nghị Fontainebleau cư ngụ ở nhà của 

Aubrac) và ông Hồ là cha đỡ đầu cho con gái của Aubrac, còn Marcovich, là một nhà vi sinh vật học Pháp. 
Ngày 21 tháng 7 năm 1967, Kissinger cùng hai ông nầy đi Hà Nội gặp Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Sau 
đó, mỗi lần hai người nầy đi Hà Nội trở về Ba lê, Kissinger liên lạc với họ để lấy tin tức. Qua tin tức cung cấp 
từ hai người Pháp nầy, Kissinger biết được khả năng và vị thế thương thuyết của từng nhà lãnh đạo miền 
Bắc. Nixon thắng cử năm 1968 là nhờ những tài liệu mật Kissinger thu thập được để lật ngược thế cờ thắng 
Humphrey vào giờ chót. Nhận định về hành động nầy của Kissinger, ký giả Seymour Hersh, người đã điều tra 
vụ Mỹ Lai đã viết: «Khi đưa tin tức mật cho phe Nixon, Kissinger không những đã lạm dụng sự tin tưởng của 
các đồng nghiệp mà còn phản bội những người mà ông đã cộng tác trong công cuộc thương thuyết bí mật» 
(Seymour Hersh. The Price of Power-New York: Summit Books, 1983, p.13.) 
 
Như đã nói, Kissinger đã tham dự vào chiến tranh Việt Nam từ thời Tổng Thống Johnson đảng Dân Chủ. 
Trong một lần nói chuyện ở Ba lê, Aubrac gợi ý gởi cho Hà Nội một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ thực sự muốn 
hòa bình. Do đó, vào ngày 19 tháng 8, 1968, Tổng Thống Johnson đồng ý ngưng oanh tạc Hà nội trong một 
bán kính 10 dặm Anh từ ngày 24 tháng 8 tới ngày 4 tháng 9.  Điều nầy đã được thực hiện không những để 
bảo đảm an toàn cho chuyến đi Hà nội của Aubrac và Marcovich được dự tính vào thời điểm đó mà còn nhằm 
chứng minh tính cách xác thực vai trò trung gian của Kissinger. 
 
Kissinger cũng khôn khéo tìm cách xâm nhập vào giới thân cận của Tổng Thống Thiệu cũng để thu thập tin 
tức, và khuynh đảo chính phủ Thiệu. Công tác nầy được sự hỗ trợ của bà Anna Chennault, tên thật là Chen 
Xiangmei, biệt danh là Lady Dragon, người vợ Mỹ gốc Hoa của Trung Tướng Claire Lee Chennault, chỉ huy 
phi đoàn “Flying Tigers” (Phi Hổ) chống Nhựt trong Đệ Nhị Thế Chiến. Chennault là cố vấn trưởng về không 
lực cho Tưởng Giới Thạch và cũng là vị chỉ huy không quân Mỹ ở Trung Quốc vào năm 1941. 
 
Khi ông Chennault mất năm 1958, bà thay ông làm quản trị viên hãng Hàng Không Phi Hổ. Bà gặp ông Nixon 



 
 

lần đầu tiên năm 1954 khi ông viếng Đài Loan với tư cách Phó Tổng Thống. Vợ chồng Chennault là bạn rất 
thân của Thống Chế Tưởng Giới Thạch. Người anh của Tổng Thống Thiệu, ông Nguyễn Văn Kiểu, làm đại sứ  

của Việt Nam tại Đài Bắc  do 
đó cũng biết ông Tưởng Giới 
Thạch. Qua mối liên hệ đó, 
bà Chennault đã thiết lập 
được một đường dây liên lạc 
mật thiết với Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu.  
 
Trong những tháng trước 
ngày bầu cử tổng thống năm 
1968, Kissinger và bà 
Chennault có những tiếp xúc 
với Tổng Thống Thiệu để 
tung tin là đảng Cộng Hòa với 

Nixon sẽ ủng hộ Việt Nam nhiều hơn đảng Dân Chủ và yêu cầu Tổng Thống Thiệu đừng tham gia hòa đàm 
Paris. Do đó, chánh phủ Miền Nam quyết định rút ra khỏi cuộc Hòa Đàm vào đêm trước ngày bầu cử và như 
thế đã vô hiệu hóa nỗ lực hòa bình mà phe Dân Chủ dùng làm trọng tâm cho cuộc vận động bầu cử. Chiến 
thuật nầy đã đưa Nixon và đảng Cộng Hòa lên cầm quyền. 
 
Các nhà báo ngoại quốc thường viết là bà Chennault là người vận động hành lang ở Hoa Thạnh Đốn cho ông 
Thiệu. Điều nầy thực ra không đúng theo như lời xác định của người bạn tôi là anh Hoàng đức Nhã, cố vấn và 
thành viên nội các của ông Thiệu.  
 

Bà Chennault với Tổng Thống Nixon        
Chennault ngồi bên tướng Tưởng Giới 
Thạch và phu nhân 
 
Về vai trò của Kissinger trong Hòa 
đàm Ba Lê, Kissinger đã lộ mặt một 
chính trị gia gian xão, bịp bợm, tham 
tàn mà Christopher Hitchens đã 
vạch trần trong quyển sách điều tra 
của ông tựa là The Trial of Henry 
Kissinger với một số tội trạng chính 
yếu như sau: 
 
Như trên đã trình bày, cuộc thắng 

cử của Nixon tháng 11 năm 1968 là do Kissinger đaọ diễn, sử dụng các mưu chước tồi tệ, vi phạm các 
phương thức ngoại giao thông thường, chà đạp lương tri lương tâm con người. Còn nhớ là trong cuộc tranh 
cử năm 1968, Kissinger và các đặc sứ của Nixon đã phá hoại Hòa đàm Ba Lê bằng cách hứa hẹn với chánh 
phủ Saigon là đảng Cộng Hòa sẽ giúp đở miền Nam nhiều hơn đảng Dân Chủ, khuyến cáo Tổng Thống Thiệu 
tẩy chay Hòa đàm Ba Lê khi triển vọng ký kết sắp thành hình, những đề nghị hòa đàm của đảng Dân Chủ đưa 
ra bị phá vỡ.  Và 4 năm sau, chính Nixon lại dùng những đề nghị của đảng Dân Chủ 4 năm trước để rút quân 
với việc ký kết Hiệp Định Ba Lê ngày 23 tháng 1, năm 1973. Hậu quả tàn khốc của kế hoạch nầy là cuộc chiến 
kéo dài thêm 4 năm làm 20.492 quân nhân Mỹ và cả triệu dân Việt, Miên, Lào bị thiệt mạng thêm ở Đông 
Dương. 
  
Ngoài ra, trước kế hoạch phá hoại nầy, Kissinger cũng làm đạo diễn một kế hoạch gian xão khác. Trong giữa 
thập niên 60, trong khi mọi người lạc quan vì cuộc chiến tranh có ý nghiên phần thắng lợi về phía Miền Nam 
thì Kissinger lại có ý nghi ngờ sau khi đi thăm Việt Nam trở về, nhứt là dựa theo các tin tức của hai người 
Pháp thân cộng là Aubrac và Marcovich. Song song với các kế hoạch giải quyết chiến tranh Việt Nam mà ông 
thiên vị cộng sản, Kissinger còn xúc tiến chánh sách xích lại gần nhau giữa hai khối Mỹ và Cộng Sản (Liên Sô, 
Trung Quốc). Đối với kế hoạch của Việt Nam hay quốc tế, Kissinger luôn giữ một mục tiêu duy nhứt là phục vụ 
cho quyền lợi của ông. Hitchins dẫn chứng cơ hội tái lập hòa bình bị bỏ lỡ là một thí dụ về sự tráo trở, lường 



 
 

gạt của Kissinger. Theo lời khai của Averell Harriman, Trưởng phái đoàn thương thuyết của Lyndon Johnson 
tại Hòa đàm Ba Lê thì vào tháng 10, 11 năm 1968 có 90% lực lượng quân sự cộng sản miền Bắc đã rút ra 
khỏi hai tỉnh phía Bắc của Nam Việt Nam như Hiệp định dự kiến và việc ngưng ném bom miền Bắc dự trù vào 
ngày 31 tháng 10 năm 1968 cũng sẽ thực hiện. Tháng 12/1968 là thời kỳ chuyển tiếp từ chính quyền Johnson 
sang Nixon. Nhưng đột nhiên, giới lãnh đạo quân sự tại Hoa Kỳ lại thay đổi chiến lược. Tướng Creighton 
Abrams đồng ý mở cuộc chiến tranh toàn diện nhằm phá hoại các hạ tầng cơ sở của Việt cộng tại miền Nam, 
điển hình là chiến dịch hành quân Operation Speedy Express nhằm mục đích càn quét tại Kiến Hòa trong 6 
tháng đầu năm 1969.  
 
 

Tỉnh Kiến Hỏa, tên gọi thời Việt Nam Cộng Hòa, trước 
đó và hiện nay gọi là Bến Tre, là ổ của Việt Cộng trong 
Phong Trào Giải Phóng Miền Nam được thành lập vào 
tháng 12/1960 và bị giải thể tháng 1/1977 sau khi Cộng 
Sản Bắc Việt chiếm được Miền Nam 
Cộng Sản đã vắt chanh bỏ vỏ, Việt Cộng Miền Nam bị 
đuổi về vườn tàn phế, cày sâu cuốc bẫm trong khi Cộng 
Sản Miền Bắc cai trị, phú quí vinh hoa. 
 
Theo Harriman thì Kissinger bận tâm đến kết quả cuộc 
bầu cử năm 1972 khi Nixon sẽ tái ứng cử hơn là rút 
quân để giải quyết chiến tranh Việt Nam. Trong hồi ký 
The White House Years của Kissinger, ông cũng xác 
nhận là sự rút quân đột ngột sẽ gây khó khăn cho uy tín 
của Mỹ. Sự can thiệp của Charles de Gaulle về vấn đề 

dội bom miền Bắc cũng không ảnh hưởng gì đến Kissinger vì ông quan tâm tới ý kiến của Brezhnev và Mao 
Trạch Đông hơn. 
 
Một tội trạng khác của Kissinger cũng được nêu lên là vụ dội bom miền Bắc vào mùa Giáng Sinh năm 1972 là 
năm bắt đầu tranh cử tổng thống. Theo Hitchins, cuộc dội bom có tính chất chính trị chớ không phải là quân 
sự: một mặt chứng tỏ thế mạnh của Hoa Kỳ để gây hậu thuẩn cho đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội và đưa phe 
Dân Chủ vào thế thụ động, mặt khác tạo niềm tin cho Tổng Thống Thiệu không nên lo sợ trước việc Hoa Kỳ 
rút quân khỏi Việt Nam.  
 
Theo Hitchins, người chủ trương các kế hoạch nầy là Kissinger đáng đưa ra Tòa Án Quốc Tế để xét xử tội sát 
nhân tập thể. 
 
Kissinger bán đứng Miền Nam cho Cộng Sản 
 
Sau gần 5 năm đàm phán với 204 lần công khai và 24 lần mật đàm giữa Mỹ và Cộng sản Bắc Việt để giải 
quyết cuộc chiến Việt Nam, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris ra đời gồm có chữ ký của Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
William Rogers, Ngoại trưởng Cộng sản Bắc Việt Nguyễn duy Trinh, Ngoại trưởng Chính Phủ Lâm Thời Cộng 
hòa Miền Nam Nguyễn thị Bình tức Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, và Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa 
Trần văn Lắm  
 
Thỏa hiệp dự liệu việc trả tự do cho các tù binh Mỹ, thủ tục cho cuộc triệt thoái của Hoa Kỳ, điều khoản mập 
mờ thành lập trên nguyên tắc một “hội đồng hòa giải quốc gia” để tổ chức bầu cử nhằm giải quyết những vấn 
đề chánh trị đương thời. Hội đồng nầy không bao giờ ra đời. Qua bản thỏa hiệp, chánh phủ của Nixon tự xem 
như đã đạt được hòa bình trong danh dự. Sự thực, Hiệp định Ba Lê là một cuộc bại trận nhục nhã của Mỹ, 
một bản văn của Nixon-Kissinger bán đứng miền Nam cho Cộng Sản để trao đổi những quyền lợi lưỡng 
tương giữa Mỹ và khối Cộng Sản. Những cuộc điều trần, thương thuyết trên bàn hội nghị trong 5 năm thực sự 
chỉ là vở kịch bởi lẽ những quyết định được thỏa thuận ở hậu trường. Ngày 4 tháng 8, 1969, Kissinger đã bắt 
đầu thương thuyết mật với Xuân Thủy và Mai Văn Bộ tại nhà của Jean Sainteny ở đường Rivoli, tại Paris và 
cuộc mật đàm như vậy kéo dài trong hơn 3 năm. 
 
Theo bài viết của ký giả Elaine Sciolino đăng ngày 28 tháng 2, 2002 trên báo New York Times tựa là Records  



 
 

            
        Cuộc tiếp xúc lén lút của Kissinger với đại diện Hà Nội trước khi đi đến Hiệp định Ba Lê.  
        Sau cuộc tiếp  xúc lén lút, Kissinger được đưa ra cửa sau bởi một nhân viên Tòa Đại Sứ để lên chiếc xe đang chờ. 
 
Dispute Kissinger On His 71 Visit to China, căn cứ vào tài liệu giải mật do National Security Archive tiết lộ dựa 
vào biên bản phiên họp ngày 9 tháng 7, 1971 giữa Kissinger và Chu Ân Lai thì Kissinger đã nói :«Dù cho có 
thương thuyết hay không thương thuyết với Bắc Việt, chúng tôi cũng sẽ rút quân đơn phương, ngay cả khi điều 
nầy đưa đến việc lật đổ chánh phủ miền Nam» ( The documents also indicate that the Nixon administration 
was determined to withdraw from Vietnam-even unilaterally, and even if it led to the overthrow of the 
government of South Vietnam). Rõ ràng đó là sự phản bội Đồng minh một cách khốn nạn của Mỹ theo chủ 
trương của Kissinger. 
 
Mặc dù Kissinger bán đứng Việt Nam cho Cộng Sản khiến quân dân Miền Nam phải bị tù đày sau đó với Hiệp 
định Ba Lê, Kissinger và Lê Đức Thọ được giải thưởng Nobel Hòa Bình 1973. Thật là một sự sĩ nhục cho giải 
Nobel hòa bình. 
 

Theo Irwin Abrams, sử gia và người cổ võ Giải Nobel Hòa Bình, giải thưởng năm 
1973 gây nhiều bất bình nhứt từ trước tới nay. Hai thành viên người Na Uy trong 
Ủy Ban Nobel đã rút lui để phản đối. Điều bi đát là vào ngày giải thưởng được 
công bố, cuộc chiến vẫn tiếp diễn một cách ác liệt.  

 
Trả lời cuộc phỏng vấn với Henk Ruyssenaars, biên tập viên cao cấp của Foreign 
Press Foundation (FPF) và cựu phóng viên chuyên về Giải Nobel, bà Aasa 
Lionaes, chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa Bình, hoàn toàn công nhận việc trao giải Hòa 
Bình năm 1973 cho Kissinger “là một sai lầm khủng khiếp.” Bà Lionaes còn nói 
thêm là “Kissinger củng hiểu rõ điều đó, nên không dám đến lãnh huy chương 
Nobel, số tiền thưởng và bằng tưởng thưởng.” Thomas R. Byrne, Đại sứ Mỹ ở Na 
Uy, thay mặt Kissinger tại buổi phát giải thưởng còn Lê Đức Thọ từ chối giải 
thưởng. 

 
 
Bà Chủ tịch Ủy Ban Giải Nobel Hoà Bình: “một sai lầm khủng khiếp” 
 
 “Thỏa hiệp Hòa Bình” tháng 1, 1973 do Kissinger thương lượng trong thực tế đã đưa Miền Nam Việt Nam vào 
cửa tử vì đã cho phép Cộng Sản để lại hơn 150.000 quân lính tại miền Nam trong khi quân đội Mỹ bắt buộc 
phải rút đi. Miền Nam bị xâm chiếm, Cao Miên sụp đổ và Lào bị nhuộm đỏ toàn diện. Chỉ trong vòng ba tháng 
mà Hoa Kỳ mất ba nước đồng minh. Lần đầu tiên cả thế giới nhận thấy sức mạnh của Mỹ không nghĩa lý gì 
trước sự bành trướng của Cộng Sản. Trong khi đó, quần chúng Mỹ đã mệt mỏi vì chiến tranh quay sự quan 
tâm của họ tới vụ bê bối Watergate đưa tới việc ông Nixon phải từ chức vào tháng 8, 1974. 
 
Khoảng đầu năm 1975, Cộng quân tung cuộc tấn công cuối cùng trong khi quân đội Miền Nam đã bị kiệt quệ 
và mất tinh thần đưa đến sự thất thủ tháng 4, 1975. 
  
Chiến tranh Việt Nam đã để lại bao thương đau cho cả mọi phía mà người chịu trách nhiệm phần lớn là 
Kissinger bởi những hành động bí mật, lừa đão của ông với mục đích mang lại quyền lợi cho cá nhân ông và 
phe nhóm của ông.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Irwin_Abrams


 
 

Thiệt hại về chiến tranh Việt Nam có sự tham chiến của Mỹ và Đồng Minh về người và của thật khổng 
lồ: 
 
Thiệt hại về sinh mạng : khoảng 4 triệu người Việt Nam hai miền Nam Bắc chết và bị thương và về phía người 
Mỹ có 58 220 chết và hơn 300 000 bị thương. 
 
 

  Quốc gia Chết Bị thương Thường dân Mất tìch Bị bắt 

VNCH     223 748    1.169 000 độ 1 triệu   

Cộng Sản +GPMN    1 100 000       600 000 độ 100 000  26 000* 

Hoa Kỳ       58 220       304 704     2 338   766 ** 

Hàn Quốc         4 407         17 060           6  

Úc            500           3 120    

Tân Tây Lan              83             212    

Thái Lan            350          1 358    

 Nguồn : the Vietnam war.info/Vietnam-war-casuaties; Chú thích: * không kể 101.511 hồi chánh 
                        ** 114 chết trong tù 
 
Phí tổn của chiến tranh là 150 tỉ mỹ kim (thời giá 1975, 950 tỉ thời giá 2011). Nếu phải kể thêm phụ cấp, chi 
phí cho các cựu chiến binh, tổng số kinh phí lên đến từ 1.200 đến 1.800 tỉ mỹ kim. (the Vietnam war.info/how-
much-vietnam-war). 
 
Nhưng hậu quả nặng nề và dai dẳng nhất là vấn đề xã hội: 700.000 cựu quân nhân bị rối loạn thần kinh trong 
đó có từ 70.000 đến 300.000 người có hội chứng tự hủy hoại bằng tự tử hay đắm chìm trong ma túy (Asia 
Resource Center. Indochina Newsletter, special issue, p. 93). 
(Nguồn:Hậu quả của một cuộc xâm lăng /Lâm Vĩnh Bình https://sites.google.com/site/lamvinhbinhca/tuyen-
tap/bien-khao/hau-qua-cua-mot-cuoc-xam-lang) 
 
Trong cuộc hội thảo «Vietnam War Summit» ở Thư Viện Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas ngày 26 tháng 4, 
2016 do Đại học University Texas bảo trợ, sau bài nói chuyện của Kissinger kéo dài hơn 2 giờ tựu trung ông 
giải thích khi ông vào cuộc, chiến tranh Việt Nam đã xảy ra nhiều năm và không có lối thoát, vai trò của ông là 
giúp TT Nixon chấm dứt chiến tranh và ông đã làm tất cả những gì ông có thể làm được để hoàn thành nhiệm 
vụ nầy. Nhìn lại thì ông công nhận Hoa Kỳ đã không thắng vì đã có những sai lầm về chiến thuật và chiến 
lược nhưng riêng ông, ông «không có gì để hối tiếc mà trái lại rất hãnh diện về những gì ông đã phục vụ đất 
nước». Sau bài thuyết trình, Kissinger dành 15 phút để trả lời các câu hỏi. 
 
Ông Sherman Stephen  thuộc nhóm Swift Vets là một tổ chức gồm các cựu chiến binh Hoa Kỳ đặt câu hỏi  tại 
sao Hoa Kỳ biết rõ Cộng Sản Bắc Việt dùng đất Lào và Campuchia làm căn cứ để tấn công miền Nam nhưng 
mãi đến năm 1972, Hoa Kỳ mới tấn công họ? Kissinger trả lời vì hai quốc gia nầy trong thời chiến là những 
quốc gia trung lập nên Hoa Kỳ phải tôn trọng. 
 
Ông Đỗ Phúc thuộc Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ hỏi vì sao Hoa Kỳ không giữ lời hứa với TT Thiệu là nếu 
Cộng sản vi phạm Hiệp định Ba Lê, Hoa Kỳ sẽ can thiệp khiến cho miền Nam thua trận và sau đó hàng trăm 
ngàn người bị tù đày, Kissinger trả lời: đó là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời tôi và tôi xin chia sẻ 
sự cảm thông sâu xa nhất (deepest sympathy) của tôi đối với người dân VN vì hoàn cảnh chúng tôi không thể 
giữ lời của mình» (Triều Giang. Tường trình Đại Hội Thượng Đỉnh Chiến Tranh VN). Đó là lối trả lời kênh kiệu, 
vô trách nhiệm. 
 
Kissinger thù nghịch miền Nam Việt Nam 
 
Sự thù nghịch khinh bĩ của Kissinger đối với Việt Nam biểu lộ một cách lố bịch. Ron Nesson, Phụ tá báo chí 
của Tổng Thống Ford đã kể trong hồi ký của ông là khi nghe tin Đà Nẳng thất thủ và dân chúng nhốn nháo bỏ 
chạy về phía Nam thì Kissinger đã nguyền rủa: «Sao cái bọn nầy không chết lẹ đi cho rồi. Điều tệ hại nhứt là 
chúng cứ sống dai dẳng mãi » Why don’t people die fast? The worst thing that could happen would be for them 
to linger on (Ron Nesson. It Sure Looks Different from the Inside. Chicago: PlayBoy Press, 1978, p.98). 
 



 
 

Trong quyển hồi ký của ông tựa là The White House Years, ông đã viết nhiều nhận xét khinh miệt đối với Tổng 
Thống Thiệu và cả dân tộc Việt Nam. Sau đây là một số câu nói (có ghi chú số trang của quyển hồi ký) 
Cung cách của ông ta là điển hình của dân tộc Việt Nam, thật đáng ghét. Sự đa nghi của ông ta là điễn hình 
đặc tính của người VN (1034) 
 
Ông Thiệu chẳng bao giờ bàn cãi về quan niệm. Thay vào đó, ông ta tranh luận theo cung cách của người 
Việt Nam: gián tiếp, quanh co cốt để cho đối phương mệt hơn là làm sáng tỏ, luôn xoi mói mà không đi thẳng 
vào vấn đề. Đó cái phương pháp mà qua bao nhiêu thế kỷ, người VN đã dùng để đánh bại đối phương (1368) 
Không có người VN nào, cả Bắc lẫn Nam có tự tin. Họ đã thoát được ngoại bang qua bao nhiêu thế kỷ không 
phải là do tin tưởng mà là do sử dụng mánh khóe (1368) 
 
Mặc dù chỉ trích cá nhân ông Thiệu và người Việt Nam một cách xấc láo như vậy mà 5 năm sau, Kissinger viết 
cho ông Thiệu: “Cuốn sách của tôi không ngớt ca ngợi sự can đảm, tư cách đứng đắn của Ngài” 
Qua những nhận định chủ quan và xấc xược như trên, Kissinger lộ rõ nguyên hình là một con người cao ngạo 
và giả dối. 
 
Ngoài ra, tôi cũng liệt kê sau đây một số câu nói của Kissinger phổ biến trên Internet để cho thấy bộ mặt thật 
của Kissinger. 
 

 “Sự an toàn của Do Thái là mối quan tâm về đạo đức tất yếu của những dân tộc tự do. 

 Chiến tranh Việt Nam đòi hỏi chúng ta chú trọng tới quyền lợi của quốc gia thay vì tới những nguyên 
tắc trừu tượng. Những gì Tổng Thống Nixon và tôi cố gắng thực hiện là không bình thường. Và đó là lý 
do vì sao chúng tôi đã không thành công.  

 Nước Mỹ không có những người bạn hay kẻ thù trường cửu, chỉ có quyền lợi mà thôi. 

 Những gì bất hợp pháp chúng tôi thực hiện tức khắc. Những gì bất hợp hiến đòi hỏi nhiều thời gian 
hơn.  

 Các cường quốc tựa như những người mù trang bị đầy vũ khí và đang mò mẫm trong cùng một căn 
phòng.  Họ đều tin tưởng sinh mạng của mình đang bị kẻ khác đe dọa trầm trọng và họ lại cho rằng kẻ 
đó có thị giác toàn hảo. 

 Trách nhiệm của người lãnh đạo là dẫn dắt dân tộc mình đi từ nơi họ đang ở tới một nơi họ chưa bao 
giờ tới cả. Để có thể xác quyết điều gì, người ta phải biết tất cả hay không biết gì về điều đó. 

 Đa số những chính sách đưọc lịch sử đánh giá cao, ở quốc gia nào cũng vậy, đều được khởi xướng bởi 
những nhà lãnh đạo bị các chuyên gia chống đối. 

 Chín mươi phần trăm các chính trị gia đã làm mười phần trăm còn lại mang tiếng xấu. 

 Không quốc gia nào có thể hành động một cách khôn ngoan cùng một lúc ở tại mọi nơi trên hoàn cầu 
dù trong bất cứ ở thời điểm nào. 

 Không chính sách ngoại giao nào – dù khôn khéo đến đâu – có cơ may thành tựu nếu được phát xuất 
trong trí óc của một số nhỏ mà không được ấp ủ trong trái tim của ai khác cả. 

 Người ta thường kinh ngạc khi tôi có thể chú ý vào một cái gì nếu việc làm này đòi hỏi tôi phải ngừng 
nói trong ba tiếng đồng hồ. 

 Khi không còn lựa chọn nào khác nữa thì đầu óc mình trở nên sáng suốt một cách tuyệt vời. 

 Chánh sách ngoại giao Mỹ gặp nhiều tổn thương trong các thập niên 60 và 70 phát xuất từ nguyên 
nhân đem áp dụng những nguyên tắc hợp lý vào những trường hợp không thích hợp. 

 Người Mỹ dễ bị lôi kéo vào việc tin tưởng rằng chánh sách ngoại giao là một phân khoa của khoa tâm 
thần học. 

 Quân đội quy ước thua trận nếu không thắng. Quân du kích thắng nếu không thua. 

 Bản chất con người của ông Richard Nixon là sự cô đơn. 
 

 Tôi càng không giữ chức vụ lâu, tôi càng tự thấy mình không thể lầm lỗi được. 

 Điều thích thú khi bạn là nhân vật nổi tiếng là nếu bạn làm cho người khàc cảm thấy nhàm chán họ lại 
nghĩ đó là lỗi của chính họ. 
Không thể có một khủng hoảng nào xảy ra trong tuần tới được. Thời khắc biểu của tôi hết sức bận rộn 
rồi. 

 Người lãnh đạo sẽ không xứng đáng với tên gọi của mình nếu đôi lúc không chấp nhân bị cô đơn. 



 
 

 Bạn hãy chấp nhận mọi sự nơi con người bạn – tôi muốn nói tất cả mọi sự. Bạn là bạn và đó là tất cả - 
không cần xin lỗi, không cần hối tiếc. 

 Có sự thật gì cần được phơi bày hãy làm ngay tức khắc hay càng sớm càng tốt nếu không các rắc rối 
sẽ không bao giờ chấm dứt cả. 

 May mắn thay cho các dân tộc có được lãnh đạo dám nhìn thẳng vào định mệnh mà không nao núng 
và cũng không coi mình là Thượng Đế. 

 Ngoại giao: nghệ thuật kiềm chế sức mạnh. 
Thành công chỉ là cánh cửa đưa tới một vấn đề nan giải hơn trước. 

 Tôi trung thực viết về cái tôi trong cuốn sách này. Tôi nói đến lỗi lầm đầu tiên tôi phạm phải nơi trang 
850.  
Tôi không thấy tại sao chúng ta cần phải đứng nhìn một quốc gia trở thành cộng sản vì sự vô trách 
nhiệm của dân nước đó. Vấn đề quá nghiêm trọng để cho phép cử tri xứ Chile tự quyết định lấy. 

 

 Nếu chẳng may tôi bị bắt, tôi không muốn có cuộc thương thuyết gì cả - còn như nếu tôi yêu cầu có 
cuộc thương thuyết trong khi bị bắt giữ thì nên coi đó là dấu hiệu của sự cưỡng ép. 

 Nếu việc đó sẽ bị đưa ra ánh sáng, tốt hơn hết hãy làm việc đó ngay đi. 

 Nếu bạn không biết mình đang đi về đâu thì con đường nào cũng chẳng đưa bạn tới đâu cả. 

 Trong cơn khủng hoảng, giải pháp táo bạo nhứt nhiều khi lại là an toàn nhứt. 

 Đó là màn thảm kịch theo kiểu cổ Hy Lạp. Ông Nixon đang hành động theo bản tính của ông ta. Một 
khi bắt đầu rồi thì không còn kết cuộc nào khác hơn được.” 

 
 

   
                                          Đài tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam/The Vietnam Veterans Memorial 
 

   
 
Tháng 1, 2015- Kissinger, tại Thượng viện, được cho coi còng số 8 trong một cuộc biểu tình của công chúng. ---
Kissinger, tại Thượng viện, được cho coi bảng ghi “Tội đồ chiến tranh” trong một cuộc biểu tình của công chúng 
 
Kissinger là kẻ thù số một của dân Việt Nam 
 
Ngày 30 tháng tư 2016 năm nay đánh dấu năm thứ 41 ngày Sài gòn rơi vào tay cộng sản, biến Thủ đô Sài 
gòn đẹp đẽ trong suốt 300 năm bị đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Một sự nhái lại y chang và có phần muốn 
vượt trội hơn cả trường hợp của Leningrad hay Stalingrad nữa. Điều đáng buồn hơn cả là toàn cõi đất nước 
từ Nam chí Bắc bị rơi vào ách thống trị của chế độ độc đảng độc tài với tên gọi mới là Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 
 



 
 

Sự kiện nầy là hậu quả tất yếu của Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 và được coi như là một “kiệt 
tác” của Kissinger và Nixon. Thực ra trước ngày Hiệp định Ba Lê được ký kết rất lâu, Henry Kissinger đã quyết 
định bỏ rơi miền Nam Việt Nam được xem là tiền đồn của Thế Giới Tự Do từ giữa thập niên 1950. Những tài 
liệu giải mật cho thấy trong buổi họp mặt với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông vào tháng 2 năm 1972, Henry 
Kissinger đã công khai nói cho giới lãnh đạo cao cấp Trung Cộng biết rằng nếu Hoa Kỳ có thể chấp nhận sống 
với một nước cộng sản rộng lớn như Tàu thì Hoa Kỳ cũng có thể chấp nhận sống với một nước cộng sản nhỏ 
bé như Việt Nam.  
 
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của miền Nam Việt Nam, tuy không phải là một chánh trị gia có nhiều xảo thuật 
như tiến sĩ Kissinger nhưng có thừa thông minh hơn Kissinger về sự am tường chủ nghĩa cộng sản, do đó ông 
đã phản đối sự nhượng bộ nguy hiểm của Mỹ, bằng cách đòi hỏi nhiều tu chính quan trọng trong dự án Hiệp 
định Ba Lê. Tuy nhiên, dưới áp lực và đe dọa của Mỹ về viễn ảnh bỏ rơi Việt Nam, Tổng thống Thiệu không 
còn chọn lựa nào khác phải chấp nhận Hiệp định Ba Lê nhưng với sự “cam kết trên giấy trắng mực đen” là 
Tổng thống Nixon sẽ áp dụng những biện pháp quân sự mạnh nếu Bắc Việt không tôn trọng Hiệp ước. Lịch 
sử đã cho thấy những cam kết của Nixon chỉ là sự lừa dối trắng trợn.  
 
Nhờ Hiệp định Ba Lê, Bộ Chính Trị cộng sản Hà Nội biết chắc nước Mỹ sẽ không còn can thiệp vào cuộc 
chiến Việt Nam hay tiếp tục viện trợ quân sự cho miền Nam nữa. Ngược lại, trong khoảng thời gian đó, Hà Nội 
nhận quân viện từ Liên Bang Sô Viết ở mức bốn lần cao hơn so với số quân viện miền Nam nhận được vào 
thời điểm can thiệp quân sự của Hoa Kỳ đạt mức cao điểm. 
 
Sau hai năm ráo riết chuẩn bị, Hà Nội khởi sự “Chiến dịch Hồ Chí Minh” vào tháng 3 năm 1975. Họ tràn qua 
Vùng phi quân sự ở vĩ tuyến 17 với gần như toàn thể quân số của họ - khoảng 15 sư đoàn. Lúc đó quân đội 
miền Nam chỉ còn lại những viên đạn và thùng xăng cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình. Cuộc tổng tấn 
công của miền Bắc vào miền Nam chỉ kéo dài không quá 55 ngày và quân đội miền Nam không thể chống trả 
lâu dài được vì thiếu võ khí, trang bị. Lịch sử đã ghi lại những thảm trạng đã xảy ra sau ngày Sài gòn thất thủ. 
Hơn một triệu quân nhân và công chức của chánh phủ miền Nam đã bị tù đày từ vài năm đến hàng chục năm 
trong đó hàng ngàn người đã chết trong trại lao động khổ sai. Tài sản của gia đình họ bị tịch thâu và họ đã bị 
đuổi ra khỏi nhà rồi đưa lên “vùng kinh tế mới” để sống trong cảnh bần cùng. Con cháu họ bị cấm không được 
đi học. Quyền tư hữu bị tước đoạt và nhà nước trở thành “chủ nhân” của cả nước. 
 
Ròng rã 41 năm qua, dân tộc Việt đã bị ép buộc sống dưới sự thống trị của người cộng sản. Việt Nam ngày 
nay với hơn 90 triệu người đứng thứ 14 trên thế giới về dân số nhưng ngược lại vẫn còn là một trong những 
nước nghèo khổ nhứt. Thể chế cai trị lại đầy áp bức với những vi phạm nhân quyền trắng trợn, tham nhũng 
lan tràn và lạm dụng quyền thế khủng khiếp thường thấy trong một chế độ độc tài.  
 
Vào năm 2016 nầy, chúng ta tưởng nhớ ngày Sài gòn thất thủ và không thể quên vai trò quan trọng của 
Kissinger trong biến cố lịch sử bi đát của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, dù ở tuổi 93, Kissinger vẫn còn năng 
động trên chính trường ngoại giao quốc tế đặc biệt liên quan tới Trung Quốc. Năm trước, trong một chuyến 
thăm viếng Bắc Kinh, ông đã được Tập Cận Bình cho trải thảm đỏ nghinh đón nhằm nhắc nhở mọi người rằng 
Henry Kissinger luôn là một người bạn tốt của Trung Quốc kể từ khi ông ta gặp Chu Ân Lai và Mao Trạch 
Đông vào tháng 2 năm 1972. Một điều rõ ràng cả thế giới có thể tin được là ngày nào lãnh đạo Bắc Kinh còn 
ca tụng Henry Kissinger thì “Trật Tự Thế Giới” mà ông ta ca tụng trong cuốn sách ông ta mới cho phát hành 
sẽ rất thuận lợi cho Trung Quốc. 
 
Phương thức Henry Kissinger dùng để chấm dứt chiến tranh Việt Nam là cả một thảm kịch cho dân tộc Việt 
Nam và một vết nhơ trong lịch sử 200 năm của quốc gia Hoa Kỳ. Đây là thời điểm vô tiền khoáng hậu mà 
nước Mỹ đã không giữ trọn lời cam kết của mình và không chu toàn lời hứa bảo vệ đồng minh trước mặt kẻ 
thù. 
 
Thay lời kết 
 
Để chấm dứt chương nói về Kissinger, tôi xin mượn lời của Christopher Hitchens trong The Trial of Henry 
Kissinger để nói lên cái nhìn của tôi và có thể của đa số đồng bào tôi về tên Kissinger đao phủ. 
«Để thăng tiến, ông ta từ một học giả tầm thường đã dùng những xảo thuật để trở thành một kẻ thống trị thế 
giới. Những bản chất và khả năng của ông đã biểu hiện từ ngày ông nhậm chức: thói nịnh bợ và tráo trở hai 



 
 

mặt, sự tôn thờ quyền lực và không biết nhục nhã, sự trao đổi giữa những người không hẳn là bạn cũ cho 
những người chưa hẳn là bạn mới, những xác chết không cần đếm và có thể hủy bỏ đi, việc nói dối chính thức 
và không chính thức, sự phẫn nộ giả vờ trước những câu hỏi không muốn được hỏi. Sự nghiệp toàn cầu của 
ông Kissinger bắt đầu như vậy và tiếp tục như vậy. Nó làm bại hoại nền cộng hòa và nền dân chủ Mỹ, nó áp 
đặt những tai biến ghê tởm trên những xã hội yếu hơn và dễ bị thương tổn hơn…»  

(sđd, tr.16) 
 
 
 
 


