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Người lính phản chiến John Kerry, nay là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, và Jane Fonda! 

 

Hóa ra, trong 40 năm qua, thời gian chẳng có tí công dụng gì cả! Một động lực chính tạo nên chuyển biến trong 

nhận thức của con người, của xã hội từ lâu đã bị tê liệt. Chung quanh chúng ta, giáo sư, tiến sĩ giấy nhiều quá. Có 

lẽ phải thắp đuốc đi tìm những người nhiệt tâm muốn soi sáng lịch sử. Câu hỏi đặt ra là ai đây sẽ làm việc đốt duốc 

này?  
 

Dick Cavett, một nhà truyền thông lão thành của Mỹ năm nay đã 79 tuổi và là một bỉnh bút trên tờ 

The New York Times, chủ nhật vừa qua, ngày 26-4, đã đặt một câu hỏi trên trang nghị luận của tờ 

báo này: “Liệu Chiến tranh Viêt Nam có bao giờ đi khỏi hay chăng?” (Will the Vietnam War ever 

go away?). Câu hỏi này đau nhức một đối với người Mỹ, đau nhức mười với cộng đồng người Việt 

tha hương mất nước nay đang phải sống nhờ trên miền đất này. Đọc cả bài ông Cavett viết trên tờ 

báo được xem là hàng đầu của nước Mỹ, chúng ta người Việt trở lại một nỗi bâng khuâng cũ: Thời 

gian 40 năm qua có làm người Mỹ hiểu hơn không về cuộc chiến tranh “đổi đời” mà cách đây 42 

năm đã chấm dứt đối với họ. 

 Chúng ta đang tưởng niệm 40 năm Ngày Quốc Hận. Mỗi lần tưởng niệm như thế cho chúng 

ta cơ hội nhìn lại, “khám phá” được điều gì mới trong kho chuyện cũ không bao giờ hết và chẳng 



thể chôn vùi theo thời gian. Một trong những điều đáng cho chúng ta suy nghĩ trong năm nay chính 

là trong cuộc xung đột có thể tính kéo dài cả 20 năm (tức từ năm 1955 khi nền Đệ nhất Cộng hòa ra 

đời với sự đăng quang của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến năm 1975, khi nền Đê nhị Cộng 

hòa kết thúc sau sự bôn tẩu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu), người Mỹ đã thiếu hiểu biết cần 

thiết để can dự vào cuộc chiến này. Ngược lại, nhận thức của họ ngày càng sai lầm tai hại bởi vì 

tính “cơ hội chủ nghĩa” của nó! 

Lúc ban đầu, họ tham dự với nhận thức cơ bản đúng đắn: giúp Miền Nam chống Cộng Sản 

phương bắc để bảo vệ một tiền đồn chiến lược của Thế giới Tự do và ngăn chận Cộng Sản tràn ngập 

ở vùng Đông Nam Á theo như thuyết domino được hình thành sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 

1951. Thế nhưng nhận thức này ngày càng trở nên lung lay, rệu rã trong dân chúng, một phần lớn là 

vì cuộc chiến kéo dài, người dân đâm mệt mỏi, chán nản và sợ hãi, nhất là giới trẻ, họ bị những nhà 

báo muốn đi tắt trong sự nghiệp bằng con đường phản chiến. Chính vì sự chuyển biến mãnh liệt 

trong tâm tư bị đầu độc này của dư luận mà Tổng thống Nixon dấn thân vào công cuộc giải kết bằng 

mọi giá với những trò như Việt Nam hóa chiến tranh, mật đàm với Hà Nội. Những thỏa hiệp về một 

“trật tự thế giới mới” sau hai chuyến đi của Nixon tới Bắc Kinh và Moscow vào năm 1972 khiến 

người ta càng thấy cuộc chiến Việt Nam “phi chính nghĩa” và “sai lầm” – có khi còn bị gọi là “phi 

nhân” và “áp bức” nhằm vào một dân tộc “nhược tiểu”. Ý thức ngăn chận sự bành trướng của Cộng 

Sản ở châu Á trong thời Chiến tranh Lạnh đã nhường chỗ cho sự nhún vai tắc trách: Đây là chuyện 

của Việt Nam và người dân Việt Nam phải quyết định mà thực ra chẳng liên quan gì đến Mỹ! 

Trong thời gian chiến tranh, ta với Mỹ là đồng minh, nhưng người Mỹ có vẻ chẳng cần hiểu 

chúng ta. Trong khi đó, chúng ta cũng chẳng có mấy nỗ lực có ý thức giúp họ hiểu được mình – 

đúng và đủ. Một đàng, chúng ta hầu như bao giờ cũng thế, chỉ quanh quẩn với những chuyện lục 

đục trong nhà. Đàng khác, chúng ta cũng chẳng hiểu họ mấy - thông thường nhìn người Mỹ và 

những mục tiêu chính trị của họ một cách khá đơn giản: Mỹ là nước “Number one”,  lãnh đạo Thế 

giới Tự do, viện trợ Mỹ rãi khắp thế giới, thì bắt buộc họ phải có mặt ở đây, cho dù chúng ta có như 

thế nào đi nữa! Chúng ta thậm chí không hiểu hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn quyết “không 

đội trời chung” cho nên chúng ta phải làm sao cho khéo đi giữa hai đảng! Chúng ta không hiểu khả 

năng ngân sách của Mỹ tưởng là mênh mông vô kể nhưng có những giới hạn ngặt nghèo vì nhu cầu 

chi tiêu cho phúc lợi xã hội! 

Thường khi người Mỹ chỉ nhìn một phía, hiểu một phía, xét nét một phía. Làm như bên kia 

vĩ tuyến 17 chẳng có vấn đề, chẳng có một chế độ Cộng Sản tham vọng không thua Mao Trach 

Đông, muốn thống nhất Hoa Lục! Người Mỹ chỉ nhằm vào phê phán chế độ Saigon, bất kể chế độ 

miền bắc là như thế nào. Chẳng phải những người Cộng Sản đạt được chiến thắng Điện  Biên là có 

chính nghĩa, có quyền áp đặt ách cai trị lên đầu người dân miền bắc! Trong khi người ta sẵn sàng 

nói một cách máy móc ông Ngô Đình Diệm là do Mỹ dựng lên, chế độ của ông Ngô Đình Diệm là 

độc tài, chẳng ai chịu nhìn cố vấn Trung Cộng khắp nơi ở miến bắc, sự thống khổ của người dân 

miền bắc dưới ách chuyên chính vô sản, từ chiến dịch đấu tố chôn sống người trong cải cách ruộng 

đất của Trường Chinh vốn nổi tiếng là một Mao-ít thuần thành bậc nhất, chiến dịch cải tạo tư sản ở 

thành thị, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm đàn áp giới văn học trí thức, và vụ án Quỳnh Lưu đàn áp giáo 

dân…  

Những tác giả Mỹ chẳng cần tìm hiểu người dân Miền Nam đã tiếp nhận cuộc sống mới thế 

nào; họ nói đến sự đàn áp Phật giáo và đưa ra hình ảnh Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, mà 

không chịu thấy rằng ở Miền Nam còn có tôn giáo để nói chuyện đàn áp hay tự do - ở Miền Bắc, 

thực sự làm gì còn có tôn giáo nữa theo nghĩa của nó? Nói rằng Miền Nam đàn áp đối lập, nhưng 

đối lập vẫn còn đó, vẫn tồn tại đến mức Cộng Sản có thể xâm nhập vào hàng ngũ chính trị để trở 

thành “đội quân thứ năm” trong ngày 30-4. Trong khi đó Miền Bắc quá khỏe, làm gì có người đối 

kháng, đừng nói đối lập, để áp bức. Những nhà báo phản chiến cũng thường phê bình Mỹ bỏ bom 

trên hai miền nam bắc, nhằm vào thôn quê, và tô đậm chuyện tàn sát thôn dân qua vụ Mỹ Lai, 

nhưng họ lại làm như không có những vụ pháo kích của Việt Cộng vào thành thị, bắt cóc, khủng bố, 

sát hại, xử tử người dân ở nông thôn của du kích Cộng Sản. Vụ Mậu Thân được xem như là một 



thành công chính trị của Võ Nguyên Giáp, xứng đáng sinh mạng của cả 80.000 du kích và cán binh 

của Việt Cộng ngoài bắc, trong nam, nhưng người Mỹ làm ngơ vụ tàn sát thường dân ở Huế trong 

tháng hai năm 1968. Chính cách tuyên truyền cho chiến tranh Việt Nam một chiều này hàng ngày 

trên đài truyền hình Mỹ (cuộc chiến tranh “trực tiếp truyền hình đầu tiên của nhân loại – giống như 

bóng tròn!) đã làm cho dư luận giới trẻ ở Mỹ sợ đi lính càng có lý do phản chiến, và một số du học 

sinh Việt Nam ở Mỹ, ở Pháp chẳng hề có ý thức chính trị cũng chạy theo phong trào phản chiến cho 

hợp thời trang.  

Trong sự thất trận của Mỹ Việt (nhiều tác giả Mỹ vẫn nói: “We lost the war”) trong cuộc 

chiến tranh này, đã đến lúc chúng ta nhìn nguyên nhân “bất tương tri” này một cách nghiêm chỉnh, 

phê phán. Sở dĩ vấn đề này được đặt ra trong lúc này là vì chúng ta đang phải suy nghĩ lại. Chúng ta 

vẫn tưởng quá khứ là quá khứ, let bygones be bygones. Thời gian sẽ giúp chúng ta, người Việt và 

người Mỹ, hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn, hàn gắn những hiểu lầm đã có trong thời chiến – 

khi những đau buồn đã lắng xuống đề nhường chỗ cho sự bình tâm nhìn vào những vấn đề một cách 

nghiêm chỉnh, khách quan. Khi “thế gian biến cải vũng nên đồi”, những biến chuyển trên thế giới 

trong 40 năm qua có thể giúp những nhà sử học, những nhà tư tưởng, những nhà quan sát nhìn sự 

việc một cách khác. Khi cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt trong cách chúng ta có thể hiểu rõ thêm 

những gì đã xảy ra trước đó. Hay nhìn quá khứ một cách khác. Khi người ta có thể nhìn trong thế sự 

đó, Việt Nam đã thay đổi hay không thay đổi như thế nào trong bốn thập niên qua trước thách đố 

của lịch sử. Và nhất là ở trên đất Mỹ này đã có hơn 2 triệu người Việt lưu vong, tha hương, và đại 

đa số vẫn thực tâm xem 30-4 là ngày “quốc hận” – thì người Mỹ ngày nay thừa hiểu, phải hiểu vì 

sao những người này có mặt ở đây, vì may thay họ không phải là cột đèn! 

Ông Cavett từng là một người dẫn chương trình hội thoại truyền hình nổi tiếng trong những 

năm 60, và đương nhiên ông không xa lạ gì với Chiến tranh Viet Nam. Ông đã phỏng vấn, đối thoại 

với nhiều nhân vật trong thời đó về đề tài cuộc chiến. Ông biết ngày 30-4 đến trong tuần này, và 

ông biết 40 năm trước “Mỹ thua cuộc chiến”. Ông nhớ lại hàng loạt chương trình ông từng có cách 

đây cả nửa thế kỷ. Cho nên trong phút cảm khái, ông tự hỏi: “Liệu chiến tranh Việt Nam có thoát 

khỏi tâm trí của người Mỹ hay chăng”. Ông Cavett viết: “Trở lại Việt Nam chẳng có gì vui thú. Tôi 

không có ý nói đến nơi đó bởi vì tôi không phải cầm súng  trong cuộc chiến đáng buồn đó. Đó là 

cuộc chiến chúng ta không muốn nghĩ đến nhưng thực sự chẳng quên được”.  

Trong những chuyện ông nhắc lại là ám ảnh với “hai chữ Mỹ Lai” và dòng tựa lớn trên báo 

“LÍNH MỸ: TÔi BẮN VÀO TRẺ EM” (U.S. Soldier: I shot babies). Tác giả muốn nói đến vụ thảm 

sát dân quê tại ấp Mỹ Lai, thuộc xã Sơn Mỹ, một làng của Việt Cộng thuộc tỉnh Quảng Ngãi vào 

thời Tết Mậu Thân (tháng ba năm 1968), nhân vật chính, Trung úy William Calley, bị án tù chung 

thân nhưng đến năm 1974 được chính Tống thống Nixon khoan hồng.  

Một chương trình khác ông đề cập là phỏng vấn Thượng nghị sĩ Barry Goldwater của tiểu 

bang Arizona. Ông từng đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 1964 nhưng thất bại. 

Ông Cavett kể rằng ông hỏi ông Goldwater ông có hài lòng với những vụ oanh tạc nặng nề hiện nay 

hay chăng. Ông Goldwater trả lời: “Không, tôi chẳng hài lòng ti nào cả. Họ oanh tạc chưa đủ”.  

Cavett cũng ca tụng diễn viên điện ảnh Warren Beatty, từng nổi tiếng trong phim “Bonnie 

and Clyde” (đóng chung với nữ tài tử Faye Dunaway). Cavett nói “diễn viên cực kỳ thông minh và 

hiểu biết này đả từng cảnh báo đất nước này phải thoát khỏi thói quen lệ thuộc vào những „chuyên 

gia‟ trong những vấn đề như chiến tranh. Những chuyên gia như được mô tả trong tác phầm „Những 

người giỏi nhất và thông minh nhất‟ (The Best and the Brightest) của David Halberstam. Cavett cho 

rằng Beatty còn khôn ngoan hơn những “chuyên gia” Robert Mac Namara (bộ trưởng quốc phòng) 

và William Westmoreland (tư lệnh Mỹ tại Việt Nam). “Beatty rõ rệt có trang bị tri thức ở mức cao 

hơn so với phần đông các nhà chính trị,  cho nên chúng ta tự hỏi có nên để cho các diễn viên đứng 

ra điều hành đất nước hay chăng”.  

Ông cũng nhắc lại kỷ niệm với ông Henry Kissinger, ông hỏi ông ngoại trưởng Mỹ sẽ trả lời 

sao nếu có một người cha nào đó đến tìm ông với câu hỏi:“Chúng ta có được gì từ cuộc chiến tranh 

này cho xứng đáng với cái chết của con tôi”. Ông nhớ lại ông Kissinger lúng túng, đổ thừa cho các 



đời tổng thống trước đó. Và Cavett trả lời thay: “Người thanh niên này đã chết vì là nạn nhân của 

một vụ án đen tối làm rung chuyển thế giới, vụ án về sự bất lực chính trị có tính tội ác và sự tính 

toán sai lầm của những người làm chiến tranh trong đó có cả ông Kissinger”. Cavett cũng cho rằng 

Nixon khi vận động tranh cử hứa chấm dứt chiến tranh, nhưng khi đã vào Tòa Bạch Cung lại mở 

rộng chiến tranh.  

Trong dòng hồi tưởng đó, ông dựng lại những “thần tượng anh hùng”, như Daniel Ellsberg, 

con người trí thức vô lại không thua gì Edward Snowdan tên ăn cắp tài liệu của Cục An ninh Quốc 

gia và nay đang sống chui nhủi ở Nga, hay Jane Fonda, một ả giang hồ đến tận miền bắc (Đồng 

Hới?) để làm nhân chứng cho “sự tàn phá của oanh tạc Mỹ” – có lẽ cũng dơ và hôi như cô ca sĩ Việt 

Nam ở Mỹ nay về trong nước hát và nhoẻn miệng cười: “Tôi quên hết rồi”.   

Ông Cavett cũng nhắc lại ông Thượng nghị sĩ Wayne Morse phát biểu tại Thượng Viện Mỹ, 

cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc khi “chúng ta thực sự đã xé bỏ Hiệp 

định Geneve” và “chúng ta đã tiến hành đơn phương hành động quân sự khắp thế giới chỉ  để cho 

thế giới hợp sức chống lại ta. Chúng ta phải rút ra khỏi châu Á”. Vào thời đó người ta còn ngại phê 

phán những nhà chính trị đa số là “stupid”, nhưng sự thực là đã có những dấu hiệu cho thấy chính 

khách Mỹ thường nói những chuyện mình không tìm hiểu kỹ, nhưng giọng nói thì ra vẻ thẩm 

quyền!  

Ông Cavett cũng nói đến chuyện lính Mỹ đi hành quân bắn vào trâu bò của dân. 

Ông đề cập đến vụ Vệ binh Quốc gia nổ súng tại Đại hoc Kent năm 1969. 

Ông nói rằng nam tài tử Bob Hope đã là nạn nhân chiến tranh Việt Nam khi ông vì thiện chí 

đi giúp vui lính Mỹ đóng ở các căn cứ ở Việt Nam trong khi lính Mỹ coi ông là đồng lõa với nhửng 

kẻ có tội ác chiến tranh.  
Cũng theo ông, cuộc chiến này “chấm dứt” được không phải nhờ tổng thống nào hay nhờ 

Quốc Hội, cũng chẳng phải nhờ những người xuống đường biểu tình, mà nhờ một nhà báo. Ông cho 

rằng Walter Cronkite, “Người được tín nhiệm nhất nước Mỹ”, đi thăm Miền Nam sau cuộc tổng tấn 

công Tết Mậu Thân của Việt Cộng, và khi trở về ông tuyên bố Mỹ phải rút. Nghe nói Tổng thống 

Johnson tái mặt nói “Nếu tôi mất Cronkite, tôi mất Nước Mỹ trung lưu”. Và ông sau đó đã đề nghị 

hòa đàm với Hà Nội cùng tuyên bố không tái tranh cử. Nhưng sao ông Johnson kém thông minh 

đến thế. Walter Cronkite có thể hiểu gì về cuộc chiến này sau khi đi cởi ngựa xem hoa một hai tuần. 

Hay ông ta đã có kết luận ngay cả trước khi đến Saigon? 

Đọc bài báo trên, chúng ta thấy đau và lo và cảm thấy mình thiếu sót.  

Đau là vì thấy người Mỹ cho đến nay họ chẳng hiểu gì hơn về Việt Nam. Điều này thực ra 

bao giờ cũng có thể có bằng chứng ở sách giáo khoa về sử đại học và  trung học. Vì họ chẳng muốn 

tìm hiểu gì thêm. Và họ không nhìn thấy những gì đã xảy ra ở Việt Nam từ cách đây 40 năm. Tại 

sao lại có đến hơn 5 triệu người Việt đang sống khắp nơi trên thế giới. Và từ 1975, chế độ Cộng Sản 

đã tàn phá Việt Nam như thế nào trên mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội, văn hóa, nhân bản. 

Lo là khi người Mỹ còn nhìn cuộc chiến như thế, họ sẽ nhìn người Việt đang sống “ăn nhờ ở 

đậu” trên nước Mỹ như thế nào, nhất là trong một thời mà chúng ta thấy “racial justice and 

equality” – bình đẳng và công lý chủng tộc - đang là một vấn đề của nước Mỹ - cách người da trắng 

nhìn các chủng tộc khác, giống dân khác. Và đã như thế, làm sao nói chuyện hội nhập của chúng ta 

khi còn khoảng cách vô hình như thế (credibility gap). 

Thiếu sót là chúng ta chưa làm đủ một cách tập trung, có ý thức, có hệ thống, có hy sinh đề 

cho những nhà chính trị, những người lãnh đạo Mỹ bớt nói và làm những chuyện ngu xuẩn về Việt 

Nam! 

Hóa ra, trong 40 năm qua, thời gian chẳng có tí công dụng gì cả! Một động lực chính tạo nên 

chuyển biến trong nhận thức của con người, của xã hội từ lâu đã bị tê liệt. Chung quanh chúng ta, 

giáo sư, tiến sĩ giấy nhiều quá. Có lẽ phải thắp đuốc đi tìm những người nhiệt tâm muốn soi sáng 

lịch sử. Câu hỏi đặt ra là ai đây sẽ làm việc đốt đuốc này?  

  


