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Vi lương tâm va đao của môt thanh viên Military Analysis, của Viên Albert Eisntein,
tôi không thể để Lewis Sorley lam nhục tướng Westmoreland đã vắng số bị ham oan
(Vi có lời yêu cầu để được ăn khớp ghi vao youtube, nên tôi phải viết lời tựa bằng
Anh ngữ; nhưng nếu có viết bằng Viêt ngữ cũng không sao, như bai “Sân đá ga của
Queenbee-1, Vinh Truong” miễn có hai chử Vinh Trương la tự đông nó vao, nhưng đề
nghị tiếng Anh thi trơn tru hơn dịch bằng máy computer, xin Đọc giả thông cảm)
Cuôc chiến VN không phải quyết định tai chiến trường ma quyết định bằng sự khủng
bố chính quyền Mỹ trên đường phố Washington DC; Thế nên từ ngôi mô secrets of
the Tomb phải tai trợ môt số tiền hằng trăm triêu dollar ma đổ tôi LX yểm trợ chiến
dịch Tâm Lý Chiến để kết thúc cuôc chiến sau khi mục tiêu quyền lợi "America First"
đã hoan thanh bằng môt thời gian nhứt định cho "định-kiến axiom-1".
Nửa thế kỷ sau ngay 14-12-2013 ma tôi đoán chắc sẽ lam Ngoai Trưởng
Thế nên, người Bonesman trẻ tuổi nhiêt tinh chịu dấn thân la đai học Yale, trung úy
John F Kerry tinh nguyên qua VN đi chiến đấu trong vùng nước đầm lầy sông Cửu
Long 1968-69 vi phải dính vao duyên nợ với vùng châu thổ Cửu Long nhiễm mặn sâu
nay. Kerry được trang điểm bằng 3 chiến thương Lèo chỉ băng sơ first aid; Sau đó về
lai Mỹ đóng vai hoat náo viên la tai tử phản chiến rất ngoan mục lam nổi bật nhân
vật đầy bụi đời ngay ngay hiên ra trên TV khắp thế giới với gương mặt râu ria như
mặt ngựa Hippy, ra Quốc hôi chửi bới đòi quăng trả lai các huy chương Lèo va
quăng các vị dân biểu ra ngoai nếu không giải quyết chấm dứt chiến tranh.
Rồi thinh linh Bonesman nầy mất dang bí mật qua Ha Hôi chỉ vẽ cách Ha Nôi đánh
đấm trên ban đam phán Paris “Có nghĩa đừng đầu hang ma phải gianh chiến thắng
ĐBP-2 trên không.” Đó la lý do năm 2012 tôi quyết đoán John Kerry sẽ lam Ngoai

Trưởng thi 100% chiến hữu chửi tôi tai sao binh thằng mặt ngựa đâm sau lưng chiến
sĩ Viêt/Mỹ. Lucifer VVSS ma dan dụng thi có trời biết như Trump & Biden ngay nay
vậy …
Nhưng rất tiếc Averell Harriman đã chết, nếu không thi Bonesman, John F Kerry sẽ
la tổng thống chớ không phải Bonesman thái tử George Bush, va nếu Công Hoa thi
John Mc Cain mới xứng đáng trong lăng kính của Harriman. Nhưng thường thường ở
đâu cũng vậy thường thi cha truyền con nối như tai Bắc Han.
Đứng trên góc canh Skull & Bones Secret Society, tôi phải xác-định dù rằng Saigon
Fall nhưng cuôc chiến êm-dịu phần mềm vẩn còn tiếp tục qua giai đoan thần dịu như
hiên nay, có nghĩa đã qua trong giai đoan chiến tranh, vi Ngôi mô secrets of the
Tomb muốn thực-thi axiom-1 va axiom-3 ma họ cần đặt hang nơi các phóng viên báo
chí “Truyền Thông Xám” nói xấu quân lực Viêt/Mỹ để tao lý do cúp quân viên vao
môt thời điểm nhứt định theo lô-đồ. Như ngay nay dùng “Truyền Thông Xám” VVSS
bỏ tiền ra mướn các truyền thông từ trên khắp thế giói tuyên bố “Biden tổng thống
dân bầu” la phĩnh gat mọi người dễ ợt … phải không?

Bây giờ đã tới giai đoan decent interval kết thúc hậu chiên (Vietnam’ post war)
Bonesmen lai phải dùng truyền thông xám, nhứt la đai VOA nói tốt về Quân lực
VNCH va cò mồi sách “Khi Đồng Minh Nhảy Vao” để chuẩn bị cho “diễn biến hoa
binh” biến đổi thể chế theo trong lăng-kính của check-list “Eurasia-1”, la môt nước
VNCH đôc lập, thống nhứt, có dân quyền dân chủ va cường thịnh, được Hoa Kỳ yểm
trợ tối đa để bắt kịp các nước tân tiến,
Thế nên, nếu chúng ta có cơ hôi nên đi dự để xem Tiến sĩ Lewis Sorley khen QLVNCH
đến mức đô nao; Nhưng có môt điều không công bằng la nói xấu vị tướng
Westmoreland đã chết cách đây bảy năm la thủ pham của cuôc chiến thất bai tai
VN …? Không đúng ma phải chỉ ngay Ngôi-mô nầy la thủ-pham mới đúng.
Tiến sĩ Lewis Sorley sẽ trinh bay chi tiết về cuôc nghiên cứu của ông vao ngay 30
tháng Tư tai Williamsburg, tiểu bang Virginia: Chúng ta “Thử binh luận cuốn “A
better War” của ông xem có gi khác biêt. Có môt học giả Hoa Kỳ vừa xuất bản môt
cuốn sách khảo cứu về Cuôc Chiến VN, va kết luận rằng quân lực Viêt Nam Công
Hòa đã không được truyền thông Mỹ đánh giá đúng mức bất kể những chiến thắng
của đôi quân nay trong các điều kiên bất lợi về vũ khí va quân viên.

Ðặc biêt, Tiến Sĩ Sorley, tác giả cuốn “A Better War”mới xuất bản, đã quy lỗi phần
lớn cho Ðai Tướng Westmoreland, Chỉ huy trưởng MACV, Cơ Quan Viên Trợ Quân
sự Hoa Kỳ tai Viêt Nam, người ma Sorley gọi la “Ông Tướng đã để mất Viêt Nam”.
Trong khi người đã chết, tướng William Childs Westmoreland (March 26, 1914–July
18, 2005) nếu tướng Westmoreland còn sống sức mấy ma ông tiền sĩ ga mờ nầy dám
ăn nói lang quang như vậy dù được Skull & Bones trả tiền nhuận bút rất hậu hĩ theo
đơn đặt hang.
Dù không có cơ hôi tham dự nhưng tôi vẩn góp nhiều ý kiến sau đây để đọc giả thẫm
tường: Trong khi tôi gọi đó la “cách nhin khác biêt thiếu trung thực của Tiến sĩ
Sorley về cuôc chiến nay va về thanh tích của quân đôi Viêt nam Công hòa” va nói
rằng Tiến sĩ Sorley sẽ trinh bay chi tiết về cuôc nghiên cứu của ông vao ngay thứ Hai
30/4 tai Williamsburg, tiểu bang Virginia, để đánh dấu 37 năm từ khi Saigòn sụp đổ
ma theo tôi nghĩ la do đơn đặt hang của Skull and Bones 322 conspiracy?
Như đã đặt hang cuốn sách “Khi Đồng Minh Tháo Chay” (chớ còn hơn trăm lính Mỹ
gác cổng thi đánh đấm cái đếch gi ma không tháo chay?) để che lấp những âm mưu
đôc ác của Skull & Bones Secret Society … va rồi đây đọc giả còn được Youtube sẽ
tiết lô những chứng liêu đông trời hơn cái chết của Kennedy, Robert Kennedy, Docter
Luther King … chưa kể tai sao Reagan thoát chết ?
Nhin từ gốc canh sau bức tường của ngôi mô secrets of the Tomb conspiracy; Tôi
phải chú tâm căn cứ vao chứng từ, chứng tích va chứng nhân qua cuốn Video vừa
mới giải mật; hãy click vao The Kennedy Assassination Averell Harriman Connection
( KENNEDY ASSASSINATION New York establishment Harriman - Bing video ) để
phối kiểm nhiều chứng liêu nếu ban không tin tưởng nơi người viết tỏ bay nơi hai tác
phẩm “The New Legion” hay tóm gọn trong bai “Siêu Chiến Lược Eurasia-1
(1920-2020) trên diển đan nầy; qua cuốn Video nầy đọc giả sẽ phăng ra thêm nhiều
chứng liêu đánh đông tầm hiểu biết của ban rồi chính ban sẽ bật ngửa vi sự hiểu biết
của minh còn quá han-hẹp …
Chiến tranh Viêt Nam dù cuôc tranh cãi vô tận nhưng sau cùng phải có đáp số. Nó đã
kết thúc với sự sụp đổ của Saigòn cách đây gần 5 thập niên, la môt thất bai cay đắng
hiếm xảy ra cho nước Mỹ, đồng minh của Viêt nam Công hòa. Những yếu tố đưa đến
kết cuôc đó rất đa dang, từ chính sách cho tới đường lối tiến hanh chiến tranh la do
từ ngôi mô secrets of the Tomb. Lai có quan điểm quy thất bai cuối cùng cho sự thiếu
quyết tâm của giới lãnh đao chính trị ở Washington vao thời điểm quyết định, trong
bối cảnh công chúng Mỹ đã quay sang chống đối chiến tranh do ảnh hưởng của môt
số nha truyền thông quốc tế nổi bật thời ấy, có lập trường thiên tả, nhưng tất cả đều
nằm trong mưu sĩ của Secret Society conspiracy theo sự phân tích của người viết qua
những dữ kiên (facts) Thiên Tả THĂNG “VN’ Prewar”, còn Thiên Hũu THĂNG “VN
Postwar” dưới đây va đừng quá tin vao các cuốn sách do đơn đặt hang của secrets of
the Tomb; Vi chính nơi ngôi mô nầy cho ra ba định-kiến (axiom) đáp số ngay
21/9/1960 tai Hôi Đồng An Ninh Quốc Gia thi sau đó xuất hiên MTGPMN, kềm theo
môt sắc lịnh cho ra môt loai huy chương mới danh “Vietnam Chiến Dịch Bôi Tinh”
cho hơn nữa triêu lính sẽ tham chiến tai Viêt Nam vao 1965 TQLC Mỹ sẽ đồ bô Đa
Nẵng. Tiến sĩ Lewis Sorley, tác giả cuốn “A Better War”mới xuất bản, quy lỗi phần
lớn cho Đai Tướng Westmoreland, Chỉ huy trưởng MACV, Cơ Quan Viên Trợ Quân
sự Hoa Kỳ tai Viêt Nam, người ma ông gọi la “Ông Tướng đã để mất Viêt Nam”.
Tôi hoan toan không chấp nhận theo nhận thức của tác giả Sorley về chính sách chiến
lược của Mỹ như đã nhiều lần tôi nhắc nhở không phải do các tướng lãnh trách

nhiêm, ma nói thẳng ra la do thủ lảnh sáng lập ra Đảng Skull & Bones - 1920,
William Averell Harriman (1891-1986) la kiến trúc sư cuôc chiến tranh lanh, trong
đó phải kể luôn Triều Tiên.

Tướng tai 5 sao Mac Arthur bị Harriman lôt chức Tư lênh Thái Binh Dương cũng chỉ
vi muốn tiêu diêt nguồn gốc cuôc chiến la Trung Công bằng đôc quyền chỉ Mỹ có
nguyên tử, còn Tướng Westmoreland ra Quốc hôi xin được phép tấn công va chốt
chận ngay yết hầu đường mòn HCM Ben-het, Attopeu nam Lao bằng Biết Kích Delta
QLVNCH + Phi đôi H-34 Queenbee, “Combined Area Studies” đảm trách Côt chân
án ngữ suốt mùa Khô, nên bị Averell Harriman người số 3 thuôc bô Ngoai giao kêu
Westmoreland về ngồi chơi xơi nước, không có lính rồi âm thầm giãi ngủ sau đó.

Tiến sĩ Sorley sẽ trinh bay chi tiết về cuôc nghiên cứu của ông vao ngay thứ Hai 30
tháng Tư nầy, tức ngay hôm nay, tai Williamsburg, bang Virginia, để đánh dấu 37

năm từ khi Saigòn sụp đổ, dĩ nhiên la có dụng ý chính trị vao buổi sơ khai trong lô
trinh diễn biến hoa binh tai Viêt Nam, để trả lai sự công binh chính đáng cho môt
nước VNCH bị bức tử vi quyền lợi Mỹ “America-first”, va hiên tai nó đang đi vao
trục lô đồ theo đúng thời điểm Diển Biến Hoa Binh theo đúng trục lô trinh để biến
đổi thể chế Đê-3 VNCH không có tiếng súng bằng chiến dịch can quét Tham Nhũng
can tau ráo máng, thay vi ồn ao XOA BỎ DẰNG VIÊN không vui !?

Theo tôi nghĩ, đây la cái lịnh từ sau bức tường Bonesmen 322 conspiracy với chủ mưu
bóp méo sự thật, Secret Society nầy thừa khả năng lam chêch đi tư tưởng của quần
chúng qua thuê mướn Truyền Thông văn hoá để xuyên tac tùy thời điểm decent
interval nói ra va bây giờ nói vô cho đúng giai đoan phải trả lai sự công bằng cho
quân dân miền nam va phục hồi lai danh dự của lính Mỹ đã hy sinh cho môt trật tự
hoa binh thế giới mới (The New World Order) cùng xoá bỏ Hôi Chứng Viêt Nam
(Vietnam’ Trauma) Đây la đáp số kết thúc hậu VN (Vietnam post war) thanh môt
nước VNCH thống nhứt đôc lập va giau manh trong lăng kính của secrets of the
Tomb … rất có hậu.

Tốt nghiêp trường Võ Bị West Point của Hoa Kỳ, Tiến sĩ Lewis Sorley la môt cựu
chiến binh Mỹ va la tác giả môt số quyển tiểu sử đoat giải thưởng về các tướng lãnh
Hoa Kỳ tham chiến tai Viêt Nam. Môt quyển sách của ông xuất bản năm 1999 mang
tựa đề “A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America's
Last Years in Vietnam”, từng được đề cử cho Giải Pulitzer, cũng như tướng đôc nhãn
Moshe Dayan nổi tiếng viết nhiều sách chiến tranh nhưng không âm thầm như Viên
Albert Eisntein ca ngợi người trong bóng tối:
Military Analysis: Real?
militaryanalysis.blogspot.com/20…/…/this-is-coolbert-victory..
Apr 15, 2012 · Here with the REAL REASON for American and South Vietnamese
defeat during the Second-Indo-China War. Those "reasons" as enunciated by Dayan
[thanks to van Creveld] and Truong valid as stated but immaterial as to the REAL
REASON? The REAL REASON the communist forces emerging triumphant in the
classical manner of warfare [1975] due to: ...
(Tam dịch những lý giải bay của Dayan (cũng cám ơn ba Creveld) va Trương đánh
giá có thể thấy va rờ rẫm được).
- -Albert-Einstein-Institute

Thí dụ, những giải thưởng Pulitzer, Nobel cho Henry Kissinger đều do môt thế lực
sau Ngôi mô secrets of the Tomb chi tiền yểm trợ từ Ngân hang Thụy Điển (quí ban
nên theo dõi các Video trên youtube mới giãi mật để suy diễn qua liên hê thực tế, như
bebau va khongquan-2 post nơi bai “Skull and Bones …” để thêm nhiều chứng liêu
phối kiểm trong đó có nhiều chứng tích lam ban chới với không biết đâu ma mò mẫm
-Lý do thứ-1: Tướng Westmoreland không có quá trinh đao tao va kinh nghiêm thích
hợp để thấu đáo chiến tranh Viêt Nam va đề ra môt hướng tiếp cận để tiến hanh cuôc
chiến.
Các tướng lảnh của Mỹ đều bị cái thế lực Bonesmen nầy giải nhiêm vi không đi đúng
chủ trương đường lối chính sách của Secret Society chỉ đao: tướng Patton, có cái tôi
ăn nói thô tục, nói ra môt tiếng chửi thề chục tiếng, nên Harriman thay vao tướng
chinh tri biết nghe lời Harriman bằng tướng Eisenhower lam Tư lênh Lực lượng
NATO, tướng tai Mc. Arthur hiếu chiến đòi thả Bom nguyên tử hủy diêt CSTQ lam

trái ngược chủ trương thế chiến lược Eurasia-1; (la sẽ khai thác nhân công rẽ mat tai
TQ, tất cả 1 dollar) tướng Westmoreland đòi chiếm Xa lô Harriman (đường mòn
HCM) va chốt tai đó môt thời gian; Tướng dân sự tương đương 3 sao, John Paul
Vann dám cải lịnh Bonesmen vi cảm tinh trai gái Viêt/Mỹ, không cho Ha Nôi chiếm
Kontum lam thủ phủ cho MTGPMN, dù có 3 sư đoan, ba tiểu đoan chiến xa thuôc
trung đoan 203/CX; Tướng Đổ Cao Trí có tôi thiêu hủy căn cứ hậu cần COSVN trên
hanh lang Xa lô Harriman phải bị thanh toán để bảo đảm thực thi axiom-1. Tất cả
các tướng nầy đều bị thảm hai la nguyên nhân trên
Thứ 2: Các phụ tá cấp cao của Westmoreland phần lớn đều có quá trinh tương tự,
cho nên không có những quan điểm khác biêt va kinh nghiêm đa dang để có thể tranh
luận hoặc đánh giá đường lối hanh đông của ông.
Bonesman Mc. Namara cố tinh gây trở ngai, tri hoảng các lịnh lac, lam tri trê mọi
hoat đông với chủ đích do lịnh của trùm tinh báo Richard Helms, người sáng tao chủ
mưu dữ kiên Watergate dưới sự bao che của trùm CIA, George H W Bush, ma cũng la
thủ lảnh triều đai thứ 2 Skull and Bones
Thứ 3: Tướng Westmoreland không chú ý tới những khác biêt quan điểm về cách tiến
hanh cuôc chiến, va thường gat sang môt bên những ý kiến khác biêt.
Vin vao sự đôc đoán cho có cớ như la nha quân sự nao cũng vậy: Vi kỹ luật la sức
manh của quân đôi, nhưng lam sao Westmoreland biết được sách lược toan cầu của
Bonesmen?
Thứ 4: Ông tin rằng ông có thể danh lấy trách nhiêm cho cuôc chiến từ tay Viêt nam
Công hòa, mang về thắng lợi để cuối cùng giao đất nước lai cho chế đô miền Nam,
rồi ông sẽ về nước trong vinh quang. Nhưng kịch bản đó không xảy ra…
la do Bonesmen phá thối mua chuôc truyền thông nói xấu quân dân VNCH
Thứ 5: Tướng Westmoreland không giao vũ khí tối tân, chẳng han như súng M-16 cho
quân đôi Viêt nam Công hòa, ma thay vao đó danh ưu tiên cho Mỹ va các đồng minh
khác. Binh sĩ Viêt nam Công hòa phải sử dụng các thiết bị quân sự phế thải từ thời
Đê nhị Thế chiến trong khi quân đôi miền Bắc được trang bị AK-47 va các thiết bị
hiên đai khác.
Lý do nầy khá ngây ngô, vi chính TT Johnson muốn giao cho VNCH súng AR-15,
nhưng có được đâu với Bonesmen lắt đầu vi chưa đến lúc, lam sao ai biết được secret
society sẽ bức tử VNCH bằng axiom-1
Thứ 5: Ông không chia sẻ với các giới chức dân sự cấp cao những dữ kiên chính xác
về sức manh va thanh phần lực lượng địch.
Đây la lý do không cần thiết trên pham vi chiến thuật, còn chiến lược nó nằm trong
axiom-1 bức tử VNCH
Thứ 6: Chiến tranh tiêu hao va chiến thuật “lùng va diêt” của Tướng Westmoreland,
cũng như cách đánh giá thắng lợi bằng xác địch, không giúp ông danh được ưu thế
trong các lang mac của miền Nam, nơi công sản Bắc Viêt hoat đông manh.
Đây la thế ‘chiến lược’ Seach and Destroy không phải thuần túy ‘chiến thuật’ có
nghĩa trong lăng kính Skull and Bones la leo thang chiến tranh song hanh với quân
BV di chuyển mau hơn trên Xa lô Harriman có ống dẩn dầu huyết mach của partner
Liên Xô trang bị để thao dượt tập trận chiến thuật cho quân đôi Mỹ bằng 3 đáp số
dưới đây:
từ ba đáp sổ dưới đây do cuôc họp Hôi Đồng An Ninh Quốc Gia ngay 21/Sept/1960 :

- (1) Axiom-1: There was never a legitimate non-communist government in Saigon
(DISSOLUTION SOUTH VN)
- (2) Axiom-2: The US had no legitimate reason to be involved in Vietnamese affaires
(GOLF OF TONKIN INCIDENT)
- (3) Axiom-3: The US could not have won the war under any circumstances (US
TROOPS HONORABLE WITHDRAW)
Thứ 7: Ông đánh giá quá thấp sự kiên tri của kẻ thù, ông tin rằng nếu tập trung gây
tổn thất cho quân đôi miền Bắc, cuối cùng họ sẽ nản chí va ngưng các hanh đông gây
chiến với miền Nam.
Lam sao ai hiểu được chính đích thân Harriman gặp riêng rẻ với Lê Đức Thọ ở môt
nơi bí mật ngoai ô Paris la bảo đảm cho Thọ la thủ lãnh Tiểu bá 3 nước Đông dương
dưới sự yểm trợ ngầm của Bonesmen, quân đôi Mỹ qua VN nữa triêu quân chỉ để
huấn luyên tiêu thụ vũ khí, va khi quân Mỹ rút về VNCH sẽ như bô xương khô ma thôi,
tất cả Biêt Kích đều bị bắt do Richard Helms giao các toa đô cho Mai Chí Thọ tóm cổ,
các phi cơ gián điêp C-47 Cò trắng (trung úy Vân) va trực thăng H-19 (trung úy Cát)
vi pham vùng trời khai phá đường xa lô Harriman đều phải bị tự đông tắt máy, phá
hủy; Nâng tinh thần binh si BV cao ngao bằng trò chơi Cút Bắt, dùng Biêt hải va PT
Nasty bắt cóc người dân ngoai bắc đem về Cù Lao Cham, Quảng Ngãi, nuôi cho mập,
hồng hao đỏ ao xong thả về lai chỗ củ, nên hiên rỏ giữa người dân miền bắc xanh xao
bênh hoan với người được châm sóc hồng hao thi bị công an bắt đi học tập cải tao
tư-tưởng la tăng lên sự cao ngao cho BV, CIA cố vấn tao sự nói dóc cang nhiều cang
tốt, nhưng có lần cảnh báo BV đối với quốc tế đừng nói dóc bắn rớt phi cơ nhiều như
vậy lam sao có đủ để trao trả POW sau nầy?.
Thứ 8: Ông đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của dân chúng Mỹ cũng như mức đô họ
chấp nhận tổn thất nhân mang vi chiến tranh. Tác giả đơn cử môt ví dụ, khi Thượng
nghị sĩ Hollings đai diên South Carolina, bang nha của ông đến thăm Viêt Nam,
Tướng Westmoreland khoe “Chúng ta tiêu diêt địch theo tỷ lê 10 đổi 1.” Thượng nghị
sĩ Hollings trả lời: “Dân chúng Mỹ không quan tâm tới 10 quân thù bị ta tiêu diêt. Họ
quan tâm tới 1 người Mỹ bị địch giết.” Tác giả Sorley nói Tướng Westmoreland
không hiểu thâm ý của Thượng nghị sĩ Hollings.
Đó la lý do axiom-3, sau khi tiêu thụ vũ khi củ va huấn luyên xong, họ trở về Mỹ 1973,
TNS nầy được lịnh của Bonesmen phải lam như vậy cho có về quyền lực tai Quốc Hôi
sẽ cúp viên trợ sau, nhưng sự thật nước Mỹ, tổng thống va quốc hôi đều la bù nhin
dưới sự chủ đao của Skull and Bones 322 conspiracy (nên xem va kiễm chứng trên
internet từng mỗi ngay sẽ thấy tiết lô ra những bí mật lam sững sốt, ngac nhiên cho
các ban như cuốn Video thảm sát Kennedy)
Thu 9: Lý do vi sao Tướng Westmoreland để mất Viêt nam Công hòa, theo Tiến sĩ
Sorley, la với hướng tiếp cận ấy, Tướng Westmoreland đã phung phí va đánh mất sự
hậu thuẫn của phần lớn dân chúng, Quốc hôi Mỹ va của giới truyền thông.
Đó la ý kiến cá nhân của tác giả Sorley, quy trách cho Tướng Westmoreland về sự
thất bai của Hoa Kỳ trong chiến tranh Viêt Nam, dẫn tới biến cố 30 tháng Tư năm
1975.
Tôi cực lực lên án sự kiên nhận xét hoan toan sai bét của môt tác giả bị mua chuôc
qua đơn đặt hang như Neil Sheehan trong tác phẩm đặt hang The Bright Shinning Lie

Khác với sự đánh giá của phần lớn các nha phân tích, Tiến sĩ Sorley cho rằng sau khi
Tướng Creighton Abrams thay thế Tướng Westmoreland, tinh hinh chiến cuôc Viêt
Nam đã xoay chiều, tới mức có lúc có thể khẳng định lực lượng đồng minh đã thắng.
Đây la giai đoan thực thi axiom-3, rút lui danh dự như đúng theo kế hoặch xuống
thang của Secrets of the Tomb cho nên họ lam bô khen vi chính quyền Mỹ ngoan
ngoản đi đúng trục lô đồ của sách lược Eurasia-1. Xem môt câu giãi mật trong Video:
“Harriman dictated policy in both the Kennedy and Johnson administrations …
Harriman bulled his way even in the White house and Harriman, the big issue in mid
1963 was Vietnam, dẫm chưn ngay vao công viêc chỉ huy trận đánh Ấp Bắc do sự
lũng cũng Mỹ/Viêt để rồi quân Mỹ ao at vao miền nam gianh cơ hôi chiến đấu để thao
dượt
Sorley viết “Mọi sự diễn tiến tốt đẹp tới mức có lúc tôi đã manh dan viết trong quyển
'A Better War' rằng có môt thời điểm khi có thể nói thắng lợi đã về tay miền Nam. Tôi
viết rằng mặc dù giao tranh vẫn chưa chấm dứt, nhưng coi chúng ta đã thắng, lý do
la bởi vi chính phủ miền Nam Viêt Nam đã đủ khả năng để có thể duy tri đôc lập va tự
do, với điều kiên Hoa Kỳ phải giữ những cam kết đã hứa với họ.”
Câu nầy đúng 100%
Tiến sĩ Sorley lập luận rằng khi các binh sĩ Mỹ cuối cùng rời Viêt Nam hồi cuối tháng
Ba năm 1973, miền Nam đã có môt hê thống chính phủ va quân đôi có khả năng tồn
tai lâu dai, với điều kiên la Hoa Kỳ phải tôn trọng lời hứa sẽ hỗ trợ Saigòn nếu xảy ra
những hanh đông gây hấn mới từ miền Bắc.
Câu nầy đúng 100%
Theo Tiến sĩ Sorley thi ngay trước đó vao năm 1972,Viêt nam Công hòa đã vượt qua
môt thách thức quan trọng khi đẩy lùi được cuôc tiến quân ồ at của lực lượng miền
Bắc trong chiến dịch Xuân-Hè năm 1972, được báo chí gọi la “Mùa Hè Đỏ lửa”.
Ông nhận định: “Cuôc xâm lăng miền Nam, băng qua khu phi quân sự ở miền Bắc,
dẫn tới môt trận chiến ác liêt kéo dai nhiều tháng. Rốt cuôc miền Nam đã thắng thế.
Lực lượng bô binh Mỹ lúc bấy giờ hầu hết đã ra đi, không đóng vai trò nao trong trận
ác chiến, mặc dù có sự tham gia của Không quân va Hải quân Mỹ. Với sự yểm trợ đó,
người miền Nam đã đẩy lùi được cuôc xâm lăng của môt lực lượng hùng hậu từ miền
Bắc có quân số tương đương với 20 sư đoan.”
Thế ma trước thắng lợi đó, vẫn có người chỉ trích rằng miền Nam đã không lấy lai
được ưu thế nếu không có sự yểm trợ của không quân va hải quân Mỹ. Tiến sĩ Sorley
nói lời chỉ trích đó không công bằng.
“Đó la môt lời chỉ trích la lùng, bởi vi thời ấy, chúng ta cũng có hang trăm ngan binh
sĩ Mỹ trú đóng ở Âu Châu để giúp các đồng minh trong trường hợp họ cần được giúp
đỡ, như chúng ta đã giúp Viêt Nam. Ngoai ra, chúng ta còn có 50,000 binh sĩ trên bán
đảo Triều Tiên để giúp người Nam Triều Tiên nếu họ cần tới chúng ta. Không có ai
chỉ trích người Âu Châu hay người Triều Tiên vi họ không có khả năng tự bảo vê nếu
không được Hoa Kỳ tiếp tay, vậy ma Viêt nam Công hòa lai bị chỉ trích. Tôi cho rằng
lời chỉ trích đó rất la bất công.”
Đây la nằm trong kế hoach chia đôi nước như Đức, Triều Tiên, Viêt Nam, nơi nao có
lính Mỹ ở lai sẽ thống nhứt trong vòng tay bảo đảm của Mỹ riêng VN thi khác.
Tiến sĩ Sorley nói lúc ấy Tướng Creighton Abrams đã ca ngợi thanh tích của quân đôi
miền Nam, ông nói tuy không lực Mỹ đóng môt vai trò quan trọng, nhưng nếu các

binh sĩ miền Nam không đứng lên chiến đấu quyết liêt như họ đã lam, thi hỏa lực Mỹ
dù manh gấp 10 lần, cũng không giúp họ danh được thắng lợi.
Tuy nhiên, lúc đó dư luận Mỹ được sự khích lê của giới Truyền Thông Thiên Tả đã
quay sang chống đối chiến tranh, bẻ gãy ý chí chính trị của giới lãnh đao tai
Washington.
Đây nằm trong kế hoach chiến lược ma Bonesmen cho rằng: “Sự kiên nhẫn của
người dân Mỹ có han, có nghĩa sau khi thu nhập qua nhiều lợi nhuận phải chấm dứt
môt công trinh để inventory
Đoan kết của chiến tranh Viêt Nam, theo lời Tiến sĩ Sorley, la môt giai đoan hết sức
bi thảm.
“Không có cách nói nao khác để giải thích nguyên do đưa đến kết cuôc bi thảm đó.
Rốt cuôc chúng ta đã bỏ rơi miền Nam. Chúng ta đã hứa nếu giao tranh mới xảy ra,
nếu miền Bắc vi pham hiêp định Paris thi Hoa Kỳ sẽ trừng phat những hanh đông vi
pham đó, ở đây tôi muốn nói tới viêc dùng hỏa lực của không quân va hải quân.
Ngoai ra theo tinh thần hiêp định Paris, Hoa Kỳ đã hứa sẽ thay thế các hê thống, các
thiết bị quân sự cho miền Nam trên căn bản môt đổi môt, kể cả xe tăng, súng ống,
chiến đấu cơ vv…
Ngoai ra, Hoa Kỳ hứa sẽ duy tri nguồn tai trợ dồi dao cho miền Nam. Tai môt cuôc
họp ở Tòa Bach Ốc giữa Tổng Thống Thiêu va Tổng Thống Nixon, con số được nhắc
tới la 1 tỉ đôla môt năm, vô thời han. Thế nhưng tới thời điểm quyết định, tôi lấy lam
tiếc la chúng ta đã không giữ cả 3 cam kết đó, trong khi sự giúp đỡ của các quan thầy
Nga va Trung Quốc danh cho Công sản miền Bắc tiếp tục gia tăng.”
Tiến sĩ Sorley kết luận rằng số phận của chế đô miền Nam đã được định đoat ngay từ
quan điểm lêch lac va lối lãnh đao của Đai tướng Westmoreland, va tinh hinh không
thể nao lật ngược lai được vi Hoa Kỳ không giữ những cam kết đã hứa với Nam Viêt
Nam. Quan điểm của Tiến sĩ Sorley chắc chắn sẽ bị đả phá, kéo dai thêm cuôc tranh
luận vô tận về chiến tranh Viêt Nam.
Phải nói xuất phát từ 21/Sept/1960 bằng 3 đáp số cho định kiến (axiom) ở trên như
vậy đã có đáp số trước khi nữa triêu quân Mỹ qua Viêt Nam thi còn ban với luận cái
gi nữa?
Tiến sĩ Sorley sẽ trao đổi kết quả công trinh nghiên cứu của ông tai Thư viên thanh
phố Williamsburg, bang Virginia, hôm Thứ hai, 30 Tháng Tư sắp tới. Buổi nói chuyên
miễn phí va không cần vé. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập địa chỉ
wrl.org để biết thêm thông tin
PS: Thiết tưởng cũng nên định nghĩa chử “Lính Lê Dương Mới” (The New Legion)
Lính Lê Dương thời Pháp thuôc, họ tuyển lính tinh nguyên từ các nước thuôc đia Phi
Châu như Algerie, Maroc, Tunisie, Congo, Ethiopia … va các nước Âu Châu để đi
chiến đấu tai các nước thuôc đia đang nổi dậy.
Thí dụ, tai Đông Dương, có trận chiến bên Ha-Lao ma hai kẻ đối địch chiến đấu đến
viên đan cuối cùng, bắn giết nhau đến tận tuyêt, thề không đôi trời chung, nhưng khi
lật ngửa ra nhin mặt thi cả hai đối thủ đều la người Viêt, chỉ khác la cây súng không
phải nước minh lam ra. Đó mới la loai lính “Lê Dương Mới”, tác giả nhin từ góc
canh trong ngôi mô secrets of the Tomb ma đặt tên tác phẩm của minh.
Thật đau lòng nhưng phải đặt tên như vậy mới đúng nghĩa.

Để kết luận, tôi cực lực phản đối quan điểm của Lewis Sorley cho rằng sự thất bai tai
Viêt Nam la do tướng Westmoreland la hoan toan không công bằng, ma đích danh
Skull & Bones 322 conspiracy mới đích thực la thủ pham. Ngôi mô secrets of the
Tomb thừa khả năng phĩnh gat trên thế giới va các ban bè của tôi, nhưng không thể
lừa gat môt phi công sắc bén về tinh báo như tôi … rồi đây, ban sẽ phát hiên những
tai liêu mật từ từ tiết lô hầu hết đều nằm trong hai tác phẩm "The New Legion". Như
thay vi XOA BỎ ĐANG VIÊN CS thi dùng Chiến Dịch CAN QUET THAM NHUNG,
còn CUÔC CHIÊN PHAP LY trong nước Mỹ trước, cho TQ nhin vao ma tuân thủ
PHAP LY tai LHQ sau, trong khi ngoai Biển Đông tau chiến đồng minh dầy đặc như
tô bánh canh TQ nhin thấy như đỉa phải vôi.
TCB nên uống rượu MỜI hay uống rượu PHẠT …
Theo fb: Huỳnh Hưng Quốc , Vinh Truong
KQ: TRUONG VAN VINH

