Thư sử gia Bill Laurie gửi nhà báo O’ Reilly
về sự xụp đổ của Miền Nam
Sau đây là bức thư cuả Sử Gia Bill Laurie gửi nhà báo O'Reilly, FoxNews,
khi ông này tuyên bố rằng VNCH xụp đổ vỉ tham nhũng..

Thưa ông O'Reilly,
Chính ông, lại một lần nữa đã tin tưởng vô căn cứ là VNCH bị đánh bại bởi tham nhũng.
Đó là một vấn đề nghiêm trọng nhưng không phải là đầu mối nguyên nhân thất bại này,
hoặc là bất cứ những gì liên hệ . Tôi ở VN 3 năm. Ông thì không ở đó. Xin vui lòng đọc
bài này và giải toả những những truyền thuyết tam sao, thất bản.
Trong những tháng cuối cùng cuả năm 1975, 3 trong 4 vị tư lệnh Vùng là những sĩ quan không hề mang
điều tiếng, và là những nhà chiến thuật tài ba. Người thứ tư có dính líu vào một thiểu số tham nhũng, tuy
vậy ông ta là một cấp chỉ huy xuất sắc mà binh sĩ dưới quyền đều thưà nhận như vậy. Vị sĩ quan phụ tá
ông cũng được biết là một người tài đức vẹn toàn, nhận xét tinh tế, và thao lược về quân sự.
Binh sĩ miền Nam không phải chiến đấu đề bảo vệ chế độ tham nhũng, nhưng để bảo vệ một đất nước
dân chủ đang đà phát triển mà họ lưạ chọn. Như một TQLC/VNCH dạn dày máu lưả chiến trường đã nói
với tôi: "Sau khi chúng tôi dẹp xong quân Bắc Việt, chúng tôi sẽ về quét dọn đám tham nhũng tại SàiGòn." Tham nhũng được coi như một bệnh kinh niên như bệnh tiểu đường. Chúng ta không đón nhận
nó và chẳng thú vị khi mắc phải nó, và nó cũng khó làm cho chúng ta chết. Cộng Sản Hà Nội mới chính
là một bản án tử hình.
Nhớ lại nhà nghiên cứu về Việt Nam, Douglas Pike đã lý giải rằng lý do tại sao Hà Nội và quân Bắc Việt
thua trận Muà Hè Đỏ Lưả năm 1972, và Quân Lực VNCH áp đảo quân Bắc Việt.. Hãy nhớ lại Chiến dịch
Tổng Tấn Công 1972, Cộng sản Bắc Việt huy động tới 150,000 quân số với 84,000 quân trong dịp Tết
Mậu Thân 1968.
Khoảng 275,000 binh sĩ VNCH đã bị tử trận, trong tổng số dân là 17 triệu, Nếu so với số dân 200 triệu
cuả nước Mỹ, thì con số này lên đến (200 chia cho 17 và nhân với 275,000) tức là 3,235,000 người. Hãy
nhớ lại tổng số binh sĩ Mỹ tử trận trong Đại Chiến thứ II là 292,000 so với số dân Mỹ vào thời kỳ này là
135 triệu.
Trong một tháng binh sĩ VNCH chết nhiều hơn binh sĩ Mỹ. Trong trận tái chiếm Huế, 384 Binh sĩ Việt tử
trận so với 214 binh sĩ Mỹ.
Những lý do khai tử Nam Việt Nam đơn thuần do sự cắt viện trợ một cách tàn độc, hèn hạ và tục
tỉu, trong khi đó để cho Liên Xô và Trung Cộng cấp cho Hà Nội một hoả lực hùng hậu. Mọi chuyện xảy
ra là do việc cắt giảm tệ hại về tiếp liệu cho QLVNCH. Vũ khí, đạn được và đồ phụ tùng, thuốc men,
nhiên liệu, tất cả mọi thứ. Không một lực lượng Nam Việt Nam trong tình trạng "đói" võ khí đạn
dược như vậy mà có thể đẩy lùi quân cộng sản Bắc Việt trang bi vũ khí đến tận răng. . Trung bình
theo tiêu chuẩn một lính bộ binh Mỹ được phát 400 viên đạn cho khẩu súng cơ hữu cuả anh ta, trong khi
đó vào đầu năm 1975, một binh sĩ Nam Việt Nam được phát cho có 60 viên đạn cho một tuần. Xin lập lại
60 viên M16 trong một tuần. Đạn trọng pháo bị cắt 90%, xe tăng và phi cơ bị cho nằm ụ vì thiếu cơ phận
thay thế (chúng trở thành những bức tượng điêu khắc bất động).
Cronkite thì mù mờ về tình hình Việt Nam. Đường mòn HCM là con đường huyết mạch tiếp tế vũ khí,
đạn dược nuôi dưỡng cả ba chiến trường Việt, Miên Lào cuả Cộng Sản Hà Nội. Bắt đầu từ năm 1962,
nếu không nói là sớm hơn, có nhiều yêu cầu lập đi, lập lại là phải cắt đứt, chiếm giữ đường mòn HCM
để bóp nghẹt cuộc chiến tranh do Hà Nội gây ra. Tham Mưu trưởng Liên Quân đề nghị, chính phủ
VNCH yêu cầu. Chính phủ Thái đòi hỏi. Tất cả đều bị BT Quốc Phòng Mac Namara và TT Johnson
thẳng tay từ chối.
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Cho đến ngày hôm nay, một vài viên chức cuả nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội thưà nhận rằng, cắt đứt
đường mòn HCM, ngay tức khắc sẽ giáng một đòn chí tử cho nỗ lực chiến tranh cuả Hà Nội. Cronkite
chưa bao giờ đả động đến việc này.
Ông nói Miền Nam Việt Nam bị sụp đổ là do tham nhũng, không khác nào một giảo nghiệm viên tử thi
báo một bệnh nhân chết vì sưng phổi mà hoàn toàn không đả động ǵ đến những lỗ đạn và một con dao
đâm lút cán người bệnh. Ông là người rất thông minh, nhưng ông không được thông tin đầy đủ về động
lực lịch sử căn bản, nguyên nhân và hậu quả, gây tác hại ghê gớm mang lại chết chóc và đau khổ cho
nhân dân 3 nước Việt, Miên, Lào. Người ta có thể tin ông vẫn là một người thông minh nếu ông hiểu rơ
vấn đề ngay từ bây giờ.
Những bậc trí giả đang cười vào sự ngu dốt đáng hổ thẹn cuả ông, nó bộc lộ sự giả dối khi ông
lao đầu vào cái h́ nh ảnh huyễn hoặc, ngớ ngẩn cuả Walter Cronkite.
Bill Laurie 480 962-4347
Mesa, Arizona bill_laurie@...
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