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DỊCH SÁCH: BIẾT và KHÔNG BIẾT 

(chỉ dịch những đoạn liên quan đến Việt Nam) 
 
 

Phạm Văn Bân 
 
 

Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld gặp gỡ binh sĩ tại nhà tù Abu Ghraib 
tại khu ngoại ô Baghdad vào tháng 5,2004.  Trong cuốn hồi ký, Rumsfeld tiết lộ rằng 
ông đã ráng xin từ chức sau vụ ô nhục vì ngược đãi tù nhân tại đó. 
 
(Former Defense Secretary Donald Rumsfeld meets soldiers at the Abu Ghraib prison 
on the outskirts of Baghdad in May 2004. In his new memoir, Rumsfeld discloses that 
he attempted to resign after the scandal over the abuse of prisoners there.) 
 
 
 
Dẫn nhập: 
 
Trong tuần lễ đầu tháng 2-2011, cuốn hồi ký Biết và Không Biết (Known and Unknown) 
của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Donald Rumsfeld được phát hành rộng rãi qua nhà 
xuất bản Penguin.  Cuốn hồi ký làm dậy lên những bài viết tán thành cũng như phản đối 
mãnh liệt, gây nhiều tranh cãi trong giới truyền thông giống như chính tác giả đã là 
nguồn tranh cãi trong suốt 50 năm tham gia chính quyền.   



3 
 

Có những bài phỏng vấn khen tặng, thừa nhận đó là một mảnh lịch sử mà  Rumsfeld cố 
gắng đóng góp để soi sáng một số vấn đề chưa được biết đến, và vì thế, chưa được thảo 
luận.  Trong buổi phỏng vấn ngày 4 tháng 2, 2011 với Kimberly A. Strassel nhân dịp 
chính thức phát hành sách, Donald Rumsfeld nói: 
 
"Tôi đã đọc các sách của những người khác  về những điều tôi đã tham gia vào ... và tôi 
nghĩ rằng, "Trời ơi, đó không phải là quan điểm của tôi."  Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng 
Donald Rumsfeld mỉm cười trong buổi phỏng vấn vào ngày 4 tháng 2, 2011.  "Tôi nhớ 
tôi nói chuyện với (cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao) George Shultz và ông nói, "Don, đó là 
cách thức sự việc xảy ra.  Mỗi người đều có một mảnh lịch sử của họ và ngày nào đó, ông 
cần viết mảnh của ông để nó thành một phần trong hồ sơ." 
 
"Hôm nay, với việc phát hành cuốn "Biết và Không Biết" - cuốn hồi ký của ông lão 78 
tuổi trong hai nhiệm kỳ làm Bộ Trưởng Quốc Phòng dưới thời George W. Bush và 
Gerald Ford, những năm trong chính quyền Nixon và ba nhiệm kỳ dân biểu Illinois - 
"Rummy" cung hiến mảnh lịch sử của ông.  Xứng đáng là một người đã tốn nhiều thập 
niên tranh luận ở Washington, cuốn hồi ký xã hội của ông viết thẳng thắn và hầu chắc 
khêu dậy cảm hứng la hét cho một số người."  
 
"Những người thường chỉ trích Rumsfeld (kể cả một số trong vòng gia đình Bush) đang 
gấp rút phân loại cuốn hồi ký như là một tường thuật dùng để "phục thù," nhưng đó là 
một phán xét có thể tiên liệu được (và chán ngắt).  Trung tâm điểm cuốn sách của ông 
Rumsfeld là một chỉ trích quan trọng về chính quyền Bush đã bị hầu hết mọi người bỏ 
quên trong các cuộc tranh luận về Iraq.  Cho đến nay, thông qua hoài nghi của những đầu 
óc chiến lược và ít quan liêu thì phần tường thuật nổi bật ra là một tổng thống cao bồi và 
nhóm người tân bảo thủ chủ nghĩa của ông tiến hành chiến tranh mà không chuẩn bị thỏa 
đáng và xử sự một cách khinh suất."  
 
"Những gì ông Rumsfeld cung cấp là một bảng liệt kê sự kiện vượt lên trên mức tin cậy 
bình thường bởi vì ông là người quy trách nhiệm của một số cá nhân đối với sự thất bại 
của họ trong công tác. Ông mô tả Tòa Bạch Ốc với các vấn đề nội bộ, trong đó trung tâm 
là một Hội Đồng An Ninh Quốc Gia được giám sát bởi Condoleezza Rice trong nhiệm kỳ 
đầu của Bush.  Ông Rumsfeld lập luận rằng phong cách quản trị của bà Rice dẫn đến sự 
do dự bất quyết, từ đó đưa đến thiếu sót một kế hoạch chặt chẽ trong thời hậu xâm chiếm, 
đến sự chuyển giao quyền lực bê trễ cho Iraq, và đến một cuộc nổi dậy đầy căm hờn.  
Nếu không có gì khác, phong cách này cho sử gia một giá trị nào đó để suy gẫm khi họ 
làm một lượng giá trung thực cho những năm của Tổng Thống Bush."  
(Xin xem trọn bài phỏng vấn ở phần Phụ Lục ở cuối bài này) 
 
Đồng thời, cũng có những bài chê trách, trong đó có lẽ bài viết của ký giả Bob 
Woodward, do Thomas E. Ricks đăng ngày 1 tháng 3, 2011, là nặng nề nhất.   Với tựa đề 
Rumsfeld lừa dối và lẫn trốn trách nhiệm như thế nào trong cuốn sách mới của ông, Bob 
Woodward viết: 
 
"Hồi ký của Rumsfeld là một vụ quét dọn lớn, một nỗ lực lì lợm để đổ trách nhiệm cho 
người khác - gồm luôn Tổng Thống Bush - xuyên tạc lịch sử, không đếm xỉa đến hồ sơ 
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hay đơn giản là tránh thảo luận những vấn đề không thể dùng máy sơn để thổi bay biến.  
Đó là một thay thế vụng về, và tôi nghĩ việc viết lại sẽ không gột sạch được." 1

(Xin xem trọn bài tiếng Anh ở phần Phụ Lục ở cuối bài này.  Tôi không có cảm hứng để 
dịch bài này bởi lẽ các lý do đưa ra không thuyết phục chút nào.  Nói cách khác, các lý 
do công kích khiến cái tựa đề của Woodward trở nên kích động một cách rẻ tiền.  Đó chỉ 
là tiếng "chửi đổng" của Woodward mang tính chất hận thù cá nhân mà thôi.) 
 
Ít ra, tác giả cũng đã khách quan, rồi đặt cho mình một lề luật và xác định rõ ràng ngay 
trên trang bìa cuốn hồi ký: 
 
Nếu bạn không bị chỉ trích thì có lẽ bạn không làm gì nhiều 
(IF YOU ARE NOT CRITICIZED, YOU MAY NOT BE DOING MUCH 

RUMSFELD'S RULES) 
 
Trong khoảng 50 năm tham gia chính quyền Mỹ ở những chức vụ rất quan trọng, tất 
nhiên Donald Rumsfeld có nhiều người ủng hộ cũng như chống đối.  Và cũng tất nhiên 
Donald Rumsfeld không thể tránh khỏi những nhận định chủ quan khi viết hồi ký - tôi 
gọi đó là quyền của tác giả để nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình, và người đọc có 
quyền tán thành hay không, tùy vào kiến thức, cảm tình, ân huệ hay hận thù cá nhân, v.v. 
của chính người đọc.  Nhưng mục tiêu của tôi khi dịch những đoạn có liên quan đến Việt 
Nam từ cuốn hồi ký Biết và Không Biết không phải để khen hay chê, cũng không phải để 
lượng giá các chính phủ Mỹ và các viên chức cao cấp Mỹ đúng hay sai.  Mục tiêu của tôi 
là giúp phổ biến một số tin tức đã được biết và không được biết về cuộc Chiến Tranh Việt 
Nam, và được viết bởi Donald Rumsfeld, một người làm việc ngay tại đầu não của các 
chính phủ Mỹ.  Donald Rumsfeld hồi tưởng và viết một số chi tiết lý thú về cuộc Chiến 
Tranh Việt Nam 30-4-1975 , qua đó, người đọc có thể tự soi sáng cho mình với vài ngụy 
biện hoặc suy nghĩ thô thiển thường được nghe nói.  Thí dụ: Đảng Cộng Hòa bỏ rơi Việt 
Nam, Tổng Thống Cộng Hòa Gerald Ford đã bỏ Việt Nam qua vụ 30-4-1975.  Thời điểm 
đó đúng là Tổng Thống Cộng Hòa Gerald Ford (August 9,1974 - January 20,1977), cũng 
như chính sách ngoại giao bóng bàn trước đó của Tổng Thống Cộng Hòa Richard Nixon 
(January 20,1969 - August 9,1974) nhưng sự thật không đơn giản như vậy.  Tại sao?  Tại 
vì cơ cấu điều hành lập pháp, hành pháp và tư pháp của Mỹ, trong đó Quốc Hội có ảnh 
hưởng quyết định nhất: kiểm soát ngân sách quốc gia, giữ quyền tuyên chiến với các 
quốc gia khác, ra nghị quyết để biến thành luật, và với hơn 2/3 phiếu thì Quốc Hội có thể 
phủ quyết quyết định của Tổng Thống, v.v.   
 
Cuốn hồi ký cho biết khi khẩn cầu Quốc Hội cho phép viện trợ Nam Việt Nam và bị 
Quốc Hội (do Dân Chủ chiếm đa số ghế và vì vậy, chi phối Quốc Hội) bác bỏ thì Tổng 
Thống Ford văng ngay tiếng chửi "Those bastards" ("Đám con hoang ngu đần," trang 
207).  Quốc Hội đã trói tay Tổng Thống Dân Chủ Lyndon B. Johnson (November 

                                                 
1 By Bob Woodward: 
How Rumsfeld misleads and ducks responsibility in his new book 
Rumsfeld's memoir is one big clean-up job, a brazen effort to shift blame to others -- including President 
Bush -- distort history, ignore the record or simply avoid discussing matters that cannot be airbrushed 
away. It is a travesty, and I think the rewrite job won't wash 



5 
 

22,1963 - January 20,1969), Tổng Thống Cộng Hòa Richard Nixon và Tổng Thống Cộng 
Hòa Gerald Ford một cách rất hữu hiệu. 
 
Đọc qua cuốn hồi ký, tôi nhận thấy rõ ràng cuộc Chiến Tranh Việt Nam vẫn "chưa kết 
thúc" trong tâm não các Tổng Thống và viên chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc trong hơn 30 
năm sau đó.   
 
Những diễn biến then chốt, tâm trạng, phản ứng, lý giải và ảnh hưởng của bài học Chiến 
Tranh Việt Nam đến các biến cố trọng đại sau đó đã được Donald Rumsfeld ghi lại rải rác 
từ trang đầu cho đến trang cuối, đặc biệt ông dùng trang bìa phía sau sách để in rõ: 
 
NGÀY 30 THÁNG 4, 1975: VỤ TRIỆT THOÁI Ở SÀI GÒN 
(APRIL 30, 1975: THE EVACUATION OF SAIGON) 
  
Phía dưới tựa đề trên là các đoạn văn trích ở trang 208-209 của cuốn hồi ký.  Thực ra, 
còn nhiều đoạn văn khác về Việt Nam, và đó là phần dịch thuật mà tôi sẽ dịch - hoàn toàn 
không bình luận.      
 
Cuốn hồi ký được viết với nhiều điển tích, điển cố, cùng rất nhiều tiếng ghép, thành ngữ, 
tiếng lóng, nghĩa bóng, nhóm từ ngữ động từ (phrasal verbs) - tất cả sẽ khiến người đọc 
cảm thấy hơi khó hiểu, không thể hiểu hoặc thậm chí, hiểu sai nghĩa - kể cả người Mỹ với 
bản gốc tiếng Anh lẫn người Việt với bản dịch này.   
 
Có nhiều phương thức dịch.  Có người dựa trên bản văn gốc để hành văn lại theo ý mình, 
viện dẫn lý do câu văn Việt Nam.  Tôi không đồng ý bởi vì trước hết, tôi quan niệm rằng 
điều quan trọng nhất khi dịch là phải cố gắng bảo tồn văn phong của tác giả càng nhiều 
càng tốt.  Lại nữa, thế nào là câu văn Việt Nam?  Hay cụ thể hơn, thế nào là cách nói Việt 
Nam?  Điều này tùy thuộc quan điểm rất khác nhau của mọi người.  Sự thật là câu văn 
hay cách nói Việt Nam quá đơn giản do cách cấu tạo của tiếng Việt Nam: tiếng độc âm, 
không phong phú như cấu tạo của tiếng Anh, Pháp với tiếp đầu ngữ (prefix), tiếp vĩ ngữ 
(suffix), tiếng ghép, cách dùng động từ với temps et mode để diễn tả chính xác hành động 
xảy ra lúc nào, v.v.  Vì vậy, khi dịch một bản văn tiếng Anh, Pháp qua tiếng Việt, người 
dịch sẽ gặp nhiều khó khăn, và tùy theo kiến thức, vốn liếng ngữ vựng, và đặc biệt quan 
trọng là trí thông minh của người dịch mà giải quyết.   
 
Nói chung, người Tây phương rất trọng việc tuân thủ các quy ước ngôn ngữ, và đặc biệt 
là sử dụng từ ngữ với ý nghĩa chính xác.  Tiếng Anh, Pháp đặc biệt chính xác về nghĩa.  
Tiếng Hán cũng tương đối chính xác: có phân biệt tiếng quan thoại với các thứ tiếng Hán 
bình dân khác, chẳng hạn như tiếng Quảng Đông.  Tiếng quan thoại là thứ tiếng của nhà 
quan, nghĩa là dùng để viết chiếu chỉ, công lệnh, do đó phải chính xác, rõ nghĩa, không 
thể suy diễn được trong khi tiếng Quảng Đông có thể bỏ qua nhiều nguyên tắc ngôn ngữ 
như: chủ từ, động từ, túc từ, v.v.  Tiếng Hán phân biệt nghĩa của những tiếng thượng 上, 

hạ 下, giáng 降, thăng 升.  Phàm vật gì ở phía trên thì gọi là thượng, vật gì ở dưới là hạ, 
từ phía dưới bốc lên phía trên là thăng, từ phía trên rớt xuống phía dưới là giáng. 
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Một đặc điểm rất quan trọng cần lưu ý là Anh, Pháp đã có hẳn hoi một hệ thống được quy 
ước hoàn chỉnh cho từng dấu hỏi, dấu chấm, cách viết thường, viết hoa, viết nghiêng, viết 
đậm, v.v. trong khi các sách ngữ pháp Việt Nam vẫn còn đang dẫy dụa để thành hình, và 
hầu chắc khó mà thành hình một cách chu đáo như Anh, Pháp.  Trong xu hướng cải tiến 
cách hành văn và cách nói Việt Nam, tôi chọn các phương thức ngữ pháp của tiếng Anh, 
Pháp với chút ít thay đổi về chi tiết mà thôi, bởi vì nếu trên cõi đời này đã có máy bay thì 
tại sao cứ phải lọc cọc đi xe bò?  Cũng có người tránh né vài vấn đề khác nhau giữa hai 
ngôn ngữ, hoặc chỉ muốn đơn giản tóm gọn ý của bản văn hoặc vì vô số lý do tiềm ẩn 
khác nên chọn phương thức lược dịch.  Tôi không thích phương thức này bởi vì bản văn 
gốc đã được "bào chế" và người đọc khó mà biết trúng trật ra sao, không biết phần nào là 
của tác giả và phần nào của dịch giả.   
 
Người ta thường hay dẫn câu tiếng Pháp la traduction a trahi le texte: bản dịch sai, dịch 
phản.  Tôi đồng ý rằng hầu hết bản dịch đều sai trong một cách nào đó - không thể biết rõ 
lý do vì sao sai.  Tuy nhiên, nếu có thể được, người dịch không nên bất cẩn, dịch ẩu mà 
nên thực sự hiểu nghĩa của các thành ngữ, tiếng lóng, nghĩa đen, nghĩa bóng, v.v.  Thí dụ, 
ở trang 392 của cuốn hồi ký, nếu câu: for a month, Department of Defense has produced 
next to no actionable suggestions as to how we can assist in applying the urgently needed 
pressure other than cruise missiles and bombs" được tôi dịch là "qua cả tháng, Bộ Quốc 
Phòng hầu như 2 không đưa ra đề nghị nào có thể thực hiện - liên quan đến 3 việc làm 
thế nào chúng ta có thể  hỗ trợ thi hành khẩn cấp một áp lực cần thiết, không kể đến 4 
việc dùng hỏa tiễn định hướng và bom" hay câu của Tổng Thống Bush nói với Rumsfeld 
ở trang 547: "Don, someone's head has to roll on this one " được tôi dịch là "Don, ai đó 
phải chịu trách nhiệm và bị sa thải 5 vì vụ này"  thì không sai, không phản.   
 
Tôi ứng dụng một số phương châm để dịch, đại khái như: tác giả dùng chữ nặng nhẹ ra 
sao và hành văn thế nào thì giữ đúng như vậy, với hai ngoại lệ: điều chỉnh trật tự chữ 
(word order: white horse: con ngựa trắng), và nếu tiếng Việt chưa có chữ để dịch thì tôi 
sáng tác tiếng mới - với nguyên tắc sáng tác là căn cứ vào ý nghĩa.  Thí dụ: counter-
culture: dịch là phản văn hóa thì khá mơ hồ do chính bản chất của tiếng văn hóa quá bao 
quát, mặt khác, counter-culture có nghĩa cụ thể hơn và căn cứ vào nghĩa trong thực tế, tôi 
sáng tác tiếng Hán Việt phản tập quán 反習慣 để dịch - xem chi tiết ở cước chú số 43).  
Bỏ qua các vấn đề về dịch nêu trên, tôi nghĩ điều đáng lưu ý cho người đọc là sàng lọc ra 
đâu là nhận định chủ quan, đâu là sự kiện khách quan, rồi đối chiếu với những gì đã biết 
để tự gia tăng kiến thức về cuộc Chiến Tranh Việt Nam, và có lẽ đó chính là điều lý thú 
để đọc cuốn hồi ký độc đáo này.  
California, March 10, 2011 
Phạm Văn Bân 
Fan Wen Bin 

范文彬 
                                                 
2 "hầu như" dịch chữ next to: almost, practically 
3 "liên quan đến" dịch chữ as to: with regard to, according to 
4 "không kể đến" dịch chữ other than: except for, besides, with the exception of 
5 "ai đó phải chịu trách nhiệm và bị sa thải vì vụ này":  Nghĩa đen (literal sense): đầu của ai đó phải rơi vì 
vụ này; nghĩa bóng (figurative sense: someone must take the blame, someone must be fired.) 
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Phần dịch thuật: 
 

 
Biến thành Việt Nam chưa? Biến thành Việt Nam chưa? Biến thành Việt Nam chưa? 

 
(Biết và Không Biết, trang 393: hí họa về vụ sa lầy ở Afghanistan với Rumsfeld đang cầm 
lái và các ký giả bao quanh để phỏng vấn.  Tôi nghĩ đây là một trong các hí họa độc đáo 
nhất và vui nhất.  Hãng thông tấn Associated Press báo cáo, "Bây giờ có lẽ đến lượt Mỹ 
thử một cuộc đột kích vào vũng lầy Afghanistan." trong đó chữ "vũng bùn" đã được đặc 
biệt dùng chỉ sự sa lầy của Mỹ ở Việt Nam)  
 
 
 
Trang bìa: 
 

NẾU BẠN KHÔNG BỊ CHỈ TRÍCH THÌ CÓ LẼ BẠN KHÔNG LÀM GÌ NHIỀU." 
Luật của Rumsfeld  

 
Ít có người Mỹ nào có nhiều thì giờ gần sát trung tâm quyền lực hơn là Donal Rumsfeld.  
Bây giờ ông viết hồi ký một cách không nao núng về sự nghiệp trong nửa thế kỷ của ông, 
chia sẻ những chi tiết không được công bố trước đây, qua đó sẽ làm say mê người đọc và 
buộc các sử gia phải suy nghĩ lại về nhiều cuộc tranh cãi. 
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Lớn lên trong tuổi thơ trung lưu ở Illinois, Rumsfeld tiến nhanh và được hoan nghênh rất 
sớm.  Ông cho chúng ta thấy ông lớn lên như thế nào trong thời gian Đại Khủng Hoảng 
và Đệ Nhị Thế Chiến, học tại đại học Princeton bằng học bổng, phục vụ như là một phi 
công hải quân, kế đó nhận việc làm chính trị đầu tiên tại Quốc Hội trong thời chính phủ 
Eisenhower.  Ông nhớ lại làm thế nào để ông có một ghế tại Hạ Nghị Viện vào lứa tuổi 
30 và đã trải qua kinh nghiệm nào trong vị trí dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa tại Quốc 
Hội trong những năm Kennedy và Johnson. 
 
Chúng ta cũng theo ông trở lại ngành hành pháp khi ông nhận những vị trí then chốt 
trong nội các của chính phủ Nixon và Ford, gồm có việc phục vụ như là một bộ trưởng 
quốc phòng trẻ nhất, chỉ ngay sau vết thương Việt Nam.  Và chúng ta biết về các thử 
thách mà ông đương đầu sau này trong vị trí CEO tại khu vực tư nhân và trong những chỉ 
định đặc biệt của Tổng Thống Reagan, kể cả buổi họp mặt-đối-mặt với Saddam Hussein 
vào năm 1983. 
 
Tất cả những điều trên đã đủ tài liệu cho một cuốn sách hấp dẫn.  Nhưng vào đầu năm 
2001, các thử thách lớn nhất của Rumsfeld trải ra trước ông.  Vào lứa tuổi 68, ông trở lại 
Ngũ Giác Đài trong nhiệm vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng cho Tổng Thống Bush, được  ủy 
nhiệm canh cải quân đội để thích ứng vào một thế kỷ mới.  Chỉ chín tháng sau, ông sẽ 
đương đầu với vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ, tiếp theo là chiến tranh tại 
Afghanistan và Iraq.  Và ông sẽ nằm trong tầm bắn của nhiều tranh cãi, từ những tiết lộ 
về việc ngược đãi tại nhà tù Abu Ghraib đến những dẫn chứng tra tấn tại Vịnh 
Guantánamo. 
 
Biết và Không Biết tiết lộ những gì xảy ra phía sau công chúng trong những thời điểm tối 
quan trọng của những năm Bush, khi nhóm người riêng biệt của Tổng Thống tranh luận 
phương thức tốt nhất để bảo vệ đất nước.  Sách không chỉ căn cứ vào trí nhớ của 
Rumsfeld, mà còn trên hàng trăm tài liệu chưa được công bố trong quãng đời nghề 
nghiệp trước đây của ông.  Sách cũng làm nổi bật các quan điểm thẳng thừng và trực tiếp 
của ông về vài nhân vật nổi tiếng trên thế giới, từ Margaret Thatcher đến Elvis Presley, từ 
Henry Kissinger đến Colin Power, và về mỗi Tổng Thống Mỹ từ Dwight D. Eisenhower 
đến George W. Bush. 
 
Trong một buổi họp báo nổi tiếng, có lần Rumsfeld phát biểu rằng "cũng có những điều-
không-biết không được biết ... những việc mà chúng ta không biết rằng chúng-ta-không-
biết."  Cuốn sách của ông khiến chúng ta nhận thức nhiều điều chúng ta không biết. 
DONALD RUMSFELD là bộ trưởng quốc phòng Mỹ thứ 13 và thứ 21.  Hiện nay ông 
chủ tọa Định Chế Rumsfeld, nhằm yểm trợ mối tương quan lãnh đạo và phục vụ công 
chúng trong nước và sự tăng trưởng của các hệ thống tự do chính trị và kinh tế ở hải 
ngoại.  Định Chế Rumsfeld tài trợ các dự án tài chính nhỏ trên thế giới, học bổng cho 
sinh viên quan tâm đến phục vụ công chúng, việc kết hợp giữa các người lãnh đạo trẻ 
vùng Trung Á châu và Mỹ, và chính nghĩa từ thiện có lợi cho thành viên nam nữ trong 
các lực lượng võ trang Mỹ và gia đình. 
 
Lập gia đình năm 1954, ông và vợ, Joyce, có ba con và bảy cháu.  Hiện nay họ cư ngụ tại 
New Mexico. 
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Để tìm thêm tài liệu liên quan đến sách này, xin vui lòng vào www.rumsfeld.com 
 
Donald Rumsfeld biếu tặng tất cả tiền bán sách Biết và Không Biết cho các tổ chức từ 
thiện quân đội được Định Chế Rumsfeld hỗ trợ. 
 

* 
*         * 

 
p.15: 
 
Không may là chiến lược của chính phủ phải đương đầu với một trở ngại trọng đại khác, 
nói đích danh là Quốc Hội Mỹ.  Trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến Tranh Việt Nam, 
Quốc Hội thông qua Nghị Quyết Quyền Lực Chiến Tranh (War Powers Resolution), trong 
đó đòi hỏi các lực lượng Mỹ trú đóng tại một quốc gia khác phải rút quân trong vòng từ 
60 ngày đến 90 ngày nếu không được phép rõ ràng của Quốc Hội. 6  Mặc cho tính chất 
hợp hiến vẫn chưa được kiểm nghiệm và có nghi vấn, Nghị Quyết này đã làm suy giảm 
khả năng của Tổng Thống trong việc thuyết phục những kẻ gây rối về quyền đóng quân 
của Mỹ.  Qua báo chí, điều rõ ràng đối với mọi người là Quốc Hội muốn rút quân. 
  
p.32: 
 
Trong khi một số người nghĩ rằng một thập niên sau cuộc chiến Việt Nam, Mỹ cuối cùng 
đã cởi bỏ gói hành trang liên lụy tại Đông Nam Á châu thì dường như giới chính trị gia 
Mỹ vẫn còn là tù nhân của kinh nghiệm Việt Nam.  Đất nước có thể đối phó với những 
chiến dịch ngắn hạn như triệt thoái công dân Mỹ ra khỏi Grenada, một sự kiện xảy ra hầu 
như cùng lúc với vụ dội bom trại lính Thủy Quân Lục Chiến.  Nhưng đất nước không 
được chuẩn bị chu đáo để ứng phó với thách đố phức tạp hơn mà chúng ta gặp phải tại 
Lebanon.  Chính phủ chúng ta - Bộ Quốc Phòng cũng như Quốc Hội - và giới truyền 
thông vẫn còn chú tâm vào cuộc chiến trong quá khứ, phản ứng đối với kinh nghiệm Việt 
Nam nhưng không đối phó với vấn đề ngày càng gia tăng của bọn khủng bố quốc tế. 

                                                 
6 Mỗi một chính phủ kể từ thời Richard Nixon đều xem Nghị Quyết về Quyền Lực Chiến Tranh (có thể dịch 
là Nghị Quyết về Quyền Tuyên Chiến) là vi hiến. 
Cước chú của người dịch: 
 
Nghị Quyết về Quyền Lực Chiến Tranh được dân biểu Clement J. Zablocki (D-WI) đệ trình Quốc Hội ngày 
3 tháng 5,1973, được Hạ Nghị Viện thông qua ngày 18-7-1973 (244 phiếu thuận và 170 phiếu chống), và 
Thượng Nghị Viện thông qua ngày 20-7-1973.  Tổng Thống Richard Nixon phủ quyết (vetoed) ngày 24-
10-1973.  Sau đó Hạ Nghị Viện bác bỏ quyền phủ quyết (overriden) của Tổng Thống Richard Nixon (284 
phiếu thuận và 135 phiếu chống) vào ngày 7 tháng 11,1973 và Thượng Nghị Viện cũng bác bỏ với 75 phiếu 
thuận và 18 phiếu chống, và Nghị Quyết này trở thành luật vào ngày 7 tháng 11,1973.  Tổng số phiếu hơn 
2/3 nên đã bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng Thống Richard Nixon. 
 
Nghị Quyết về Quyền Lực Chiến Tranh quy định Tổng Thống chỉ có thể phái các lực lượng võ trang Mỹ 
chiến đấu ở ngoại quốc nếu được Quốc Hội cho phép hoặc nếu Mỹ đã bị tấn công hay đe dọa nghiêm trọng.  
Nếu không có phép của Quốc Hội cho sử dụng lực lượng quân đội hoặc không có tuyên bố chiến tranh, 
Nghị Quyết về Quyền Lực Chiến Tranh đòi hỏi Tổng Thống phải thông báo cho Quốc Hội trong vòng 48 
giờ khi phái các lực lượng võ trang Mỹ tham gia vào biện pháp quân sự và cấm các lực lượng võ trang Mỹ 
không được lưu lại chiến trường quá 60 ngày, chưa kể thời gian 30 ngày để rút quân. 
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pp. 69- 73: 
 
Tòa Bạch Ốc 
Ngày 25-2-1966 
 
Trong gần 90 phút, Tổng Thống Mỹ bắn xối xả một loạt tiếng nghe như tự tin vào chúng 
tôi.  Ông hết đứng lại ngồi trên ghế giống như cái đồ chơi yo-yo 7 quá khổ bị quấn chỉ 
quá chặt. 
 
Ông nhấn mạnh trong giọng cao nhừa nhựa miền Nam, "Bây giờ tôi không muốn nghe 
bất cứ ai rời khỏi đây và nói rằng đã không được tường trình." 
 
Buổi tường trình mà Lyndon Baines Johnson báo cáo cho các thành viên Quốc Hội vào 
buổi sáng Thứ Sáu lạnh buốt này là một việc được làm vào phút cuối cùng.  Văn phòng 
tôi nhận lời mời đến Tòa Bạch Ốc trễ, vào buổi chiều hôm trước.  Đó là ngày Thứ Sáu, 
một ngày không có thời khóa biểu bỏ phiếu tại Hạ Nghị Viện, nghĩa là có nhiều thành 
viên Quốc Hội sẽ rời khỏi thành phố.  Nhưng bởi vì tầm quan trọng sâu đậm của chủ đề - 
cuộc chiến đang diễn biến tại quốc gia mà LBJ gọi là "Veet-NAMM" - tôi là một trong 
hơn 100 thành viên Quốc Hội đã xem thường những con đường đầy tuyết Washington để 
đến nghe những gì Tổng Thống phải nói. 
 
Chúng tội tụ họp tại Phòng hướng Đông (East Room), lấy cớ nghe Phó Tổng Thống 
Hubert Humphrey cập nhật tin tức về chuyến công du Đông Nam Á châu mới đây.  
Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, buổi họp có vẻ tường trình về chính trị nhiều hơn.  Phó Tổng 
Thống là một người sống động, nồng nhiệt, đầy lạc quan, và những lời phát biểu đúng 
như bản tính của ông.  Tuy nhiên, mặc cho lòng nhiệt tình của Humphrey, phần tường 
trình ít nói về tin tức mới, và mang nặng những nét vui vẻ tầm thường.  Có lúc Humphrey 
nói với chúng tôi, "Chúng ta không cần phải e dè để nói về chiến thắng.  Chiều hướng đã 
đảo ngược hoàn toàn 8 " trong khi LBJ nhìn với vẻ tán thành.  Bất cứ ai theo dõi truyền 
thông đều biết tổn thất ở Việt Nam đang chồng chất nhưng dường như sự kiện này không 
ăn khớp vào những khẳng định chiến thắng gần kề của chính phủ.  Trong thực tế, chiến 
tranh còn tiếp tục trong chín năm nữa. 
 
Ngoài Phó Tổng Thống, Johnson có các viên chức an ninh quốc gia cao cấp tham dự buổi 
họp sáng nay, gồm có Bộ Trưởng Ngoại Giao quý phái Dean Rusk, Bộ Trưởng Quốc 
Phòng lý lẽ Robert McNamara, Đại Sứ Averell Harriman, và Phó Giám Đốc CIA Richard 
Helms.  Đây là một màn biểu diễn chỉ huy.  Và trong đầu mọi người, không có nghi ngờ 
nào ai là người chỉ huy ở đây. 
 

                                                 
7 Cước chú của người dịch: 
yo-yo: một loại đồ chơi gồm có một ống chỉ dẹp quấn với một sợi dây.  Người chơi dùng tay để làm cho nó 
rơi xuống và tung lên bằng cách mở sợi dây ra hoặc quấn nó vào ống chỉ.  Tiếng lóng: một người rất ngu 
dốt. (a toy consisting of a flattened spool wound with string that is spun down from and reeled up to the 
hand by unwinding and winding the string- Slang: a dope; jerk). 
8 " Chiều hướng đã đảo ngược hoàn toàn" dịch chữ  the tide has turned: nghĩa bóng: a complete reversal of 
the circumstances 
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Mặc dù LBJ được giả sử chuyển phần tường trình qua Phó Tổng Thống nhưng ông không 
bao giờ từ bỏ kiểm soát.  Humphrey nói nhưng hầu như bị gián đoạn liên tục bởi Tổng 
Thống.  Suốt buổi họp, Johnson tỏ rõ là một người ngồi trên một miệng núi lửa cứ liên 
tục bùng nổ.  Nói chung, buổi họp không có vẻ là buổi tường trình của một chính phủ tự 
tin. 
 
Chỉ với một số nhỏ cố vấn quân sự Mỹ ở trận địa, Chiến Tranh Việt Nam không phải là 
một vấn đề trong lần vận động tranh cử thứ nhất của tôi vào Quốc Hội năm 1962.  Sau 
khi Johnson trở thành tổng thống và nỗ lực chiến tranh của Mỹ bành trướng, tôi sẵn sàng 
ủng hộ một chiến dịch quân sự mạnh mẽ hơn ở Việt Nam, giống như nhiều người khác ở 
Quốc Hội.  Nhưng sự việc trở nên khó khăn để ủng hộ chính phủ bởi vì chính sách của họ 
ngày càng không rõ ràng.  Tổng Thống dường như hay chao đảo giữa cánh trái của đảng 
ông - muốn nhượng bộ kẻ thù, thậm chí một số bắt đầu nói đến chuyện rút quân-  và cánh 
phải ủng hộ cho một nỗ lực quân sự quả quyết hơn.  LBJ sẽ đọc diễn văn về việc thương 
thảo và giải quyết vấn đề với Bắc Việt Nam.  Rồi tháng tới, ông sẽ đọc bài diễn văn khác 
khẳng định rằng con đường hòa bình không phải là con đường nhượng bộ hay rút lui và 
chỉ trích những người bất đồng ý kiến là "nhút nhát quá đáng." 9  Quân đội sẽ thông báo 
việc tạm ngưng bỏ bom có thể kéo dài trong vài tuần.  Rồi sẽ bất ngờ khởi sự dội bom 
khốc liệt.  Ngay cả tại buổi họp này, ban tham mưu của Tổng Thống Johnson lại nêu ra 
tiếng "chiến thắng" mà không cung cấp định nghĩa của họ về từ ngữ này. 
 
Mặc dù buổi họp được giả sử là một sự trao đổi thẳng thắn giữa ngành hành pháp và lập 
pháp, trong nửa phần đầu của mục câu-hỏi-và-trả-lời, tôi thấy các phụ tá Tòa Bạch Ốc 
dợt trước với những người tham dự, dường như xếp đặt câu hỏi với những thành viên 
Quốc Hội thân tình của họ.  Lúc đó tôi 33 tuổi, đang ở nhiệm kỳ thứ hai tại Quốc Hội, và 
không phải là chuyên viên chút nào.  Nhưng tôi có một câu hỏi trong đầu và quyết định 
sẽ hỏi.  Tôi bắt đầu bằng cách nói về những câu hỏi đã được nêu trước đó bởi các thành 
viên khác mà tôi cảm thấy chưa được trả lời thỏa đáng.  Tôi lưu ý Dân Biểu John Young 
của Texas đã hỏi, "Tại sao, trong cái nhìn tổng hợp tất cả hỏa lực, máy bay, dội bom, 
nhân lực, hàng tỷ đô-la đã không khiến Việt Cộng bỏ cuộc?"  Câu trả lời của Humphrey 
là Việt Cộng vẫn còn tin tưởng rằng chúng ta có thể rút quân.  Sau đó tôi nêu ra rằng Bộ 
Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk đã nói rất giống như vậy: Việt Cộng vẫn nghĩ là họ sẽ 
thắng và Mỹ sẽ sụp đổ do bại trận giống như Pháp đã thua trong 12 năm trước đây. 
 
Tôi hỏi, "Vì vậy câu hỏi của tôi là: Tại sao Việt Cộng không bị ý chí quốc gia của chúng 
ta khuất phục?  Chúng ta đã thất bại khuất phục họ về sự khẳng định này trong cách thức 
như thế nào, và điều gì đang được làm, hoặc có thể được làm để thuyết phục họ?" 
 
Tôi đặt câu hỏi với Phó Tổng Thống Humphrey bởi vì ông được giả định điều động buổi 
tường trình.  Nhưng trước khi ông có thể trả lời, LBJ bỗng nhiên xuất hiện 10 từ ghế của 
ông và chỉ thẳng ngón tay trỏ lớn của ông hướng về phía tôi. 
 
Ông nói gần như hét, "Tôi nói cho ông biết điều gì sẽ khuất phục chúng!  Cho nhiều hơn 
những gì chúng ta đã cho chúng!" 
                                                 
9 "nhút nhát quá đáng" dịch chữ nervous Nellies: timid or worrisome persons  
10 "bỗng nhiên xuất hiện" dịch chữ pop up: appear suddenly or unexpectedly 
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Tôi hoài nghi hỏi, "Giống như ngưng thả bom chăng?" 
 
Johnson nổi cơn giận dữ, "Trong 30 ngày vừa qua, chúng ta đã gia tăng dội bom.  Bọn 
Đỏ đã thấy 20,000 người bị thương vong!" 
 
LBJ biết tất cả chi tiết dội bom đang diễn biến.  Báo chí tường thuật rằng ông đích thân 
lựa chọn các mục tiêu từ Cánh hướng Tây (West Wing) của Tòa Bạch Ốc, và nhận định 
đó dường như đúng.  Tôi giả sử việc này nhằm phô diễn sự tham gia chặt chẽ của người 
tổng chỉ huy trong chiến tranh, nhưng đối với tôi đó là một bài học chịu đựng dai dẳng 
những hiểm họa khi cố gắng quản trị đến tận chi tiết cực nhỏ  11 cho một cuộc chiến xa 
hàng ngàn dặm.  Trước buổi tường trình này rất lâu, tôi nhận thấy LBJ cố gắng chiếm thế 
thượng phong đối với bất cứ chỉ trích nào về chiến lược Việt Nam của ông bằng cách 
trích dẫn lời phê bình của cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện Sam Rayburn trong đệ nhị thế 
chiến.  Người ta cho rằng Rayburn nói, "Nếu Tướng Marshall không biết nhiều hơn tôi 
trong lãnh vực này thì chúng ta đã hoang phí tiền bạc hết sức to lớn  12 ở West Point 
trong suốt những năm qua."  Nói cách khác, Johnson giả sử rằng quân đội biết hơn tất cả 
và những người khác không phải thắc mắc đối với các viên chức quân đội cao cấp 13.   
Tôi 
hiểu rằng tôi biết ít hơn Tổng Thống và các cố vấn của ông về hiện trạng chiến tranh 
nhưng tôi nghĩ rằng ông đã không trả lời câu hỏi của tôi, vì vậy tôi tiếp tục. 
 
"Thưa Tổng Thống, nếu chúng ta làm điều này kể từ khi chấm dứt việc tạm ngưng bỏ 
bom thì có ám chỉ hay dấu hiệu nào cho thấy trong thực tế, chúng ta thành công trong 
việc khuất phục họ hay không?  Thông điệp này có khiến cho họ hiểu hay không?"  
 
LBJ im lặng nhìn tôi một lúc.  Ông bất thần nhượng bộ, "Không, không có." 
Tổng Thống trở nên bị trấn áp hơn - tâm trạng ông có thể thay đổi nhanh chóng - và đôi 
mắt trũng sâu của ông trở nên mờ tối. 
 
Ông nói, "Này, không ai mong muốn kết thúc cuộc chiến này bằng tôi."  Giọng nói dịu 
lại của ông có thể mang lại cảm tình.  Đó là khi ông nhanh chóng nói thêm, "Tôi có quá 
nhiều chỉ trích liên tục về cuộc chiến đó." 14       
 
Những lời đó tóm tắt giờ cuối của buổi tường trình, trong đó gồm có một nỗ lực trau 
chuốt nhưng rời rạc để đổ lỗi cho tình thế không vui vào bất cứ lúc nào Tổng Thống 
Johnson có thể.  Trước hết, đó là lỗi của Quốc Hội.  Nhưng ông đề cập hơn một lần đến 
Nghị Quyết Vịnh Bắc Kỳ  15 mà Hạ Nghị Viện thông qua vào tháng 8, 1964 với số phiếu 

                                                 
11 "quản trị đến tận chi tiết cực nhỏ" dịch chữ micromanage   
12 "hoang phí tiền bạc hết sức to lớn" dịch chữ waste a whale of a lot of money, trong đó a whale of: 
Informal  an exceptionally large, fine, etc., example of a (person or thing) 
13 "các viên chức quân đội cao cấp" dịch chữ military brass: Slang High-ranking military officers or other 
high officials 
14 "quá nhiều chỉ trích liên tục về cuộc chiến đó" dịch chữ a lot riding on it, trong đó tiếng lóng riding on 
nghĩa là constantly criticizing: liên tục chỉ trích 
15 "Nghị Quyết Vịnh Bắc Kỳ" dịch chữ the Gulf of Tonkin Resolution: xuất phát từ vụ tấn công của ba tàu 
bắn ngư lôi của Bắc Việt vào khu trục hạm USS Maddox vào ngày 2 tháng 8, 1964 và 4 tháng 8, 1964.  Vụ 
tấn công 2-8-1964 đều được cả hai bên thừa nhận là có xảy ra nhưng vụ tấn công 4-8-1964 được chứng 
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416-0. Johnson bám vào vụ bỏ phiếu đó như một cái phao cứu mạng.  Ông mang một bản 
sao sờn rách của nghị quyết đó trong túi, rút ra để trích dẫn vài dòng trong đó.  Ông đặc 
biệt thích nhấn mạnh một câu trong nghị quyết: "chấp thuận và hỗ trợ." 
 
Ông nói, "Đó là hai chữ quan trọng và cả hai đều nằm trong nghị quyết." 
 
Dĩ nhiên, không đơn giản như vậy.  Khi bỏ phiếu cho Nghị Quyết Vịnh Bắc Kỳ, tôi quả có 
vài quan tâm đến ngôn ngữ của nó - Tôi lo ngại nó có thể được LBJ suy diễn quá rộng rãi 
- và trong nhận biết đã muộn màng, lẽ ra tôi nên cân nhắc lời lẽ cẩn thận hơn.  Nhưng 
ngay cả vào lúc đó, tôi đã không tiên liệu rằng nó sẽ được suy diễn như là một biện hộ 
tổng quát cho bất cứ điều gì Tổng Thống muốn làm.  Rõ ràng LBJ tin rằng nhiều người 
đã bỏ phiếu thuận cho Nghị Quyết Vịnh Bắc Kỳ nhưng bây giờ muốn bỏ rơi ông, và ông 
sẽ không còn cái gì của Nghị Quyết.  Dường như ông cố gắng thuyết phục những người 
Dân Chủ rằng họ sẽ vừa ý trong các cuộc bầu cử sắp đến nếu họ tiếp tục ủng hộ ông.  Và 
ông đe dọa những người Cộng Hòa đã công khai chống các chính sách của ông rằng ông 
sẽ "sống còn một cách mạnh giỏi đối với họ" 16       
 
Nhưng theo LBJ, không chỉ Quốc Hội đáng bị chê trách đối với tình trạng Việt Nam.  
Johnson tìm cách ràng buộc vụ xung đột cho người tiền nhiệm, Tổng Thống Kennedy, 
người đã gửi cố vấn quân sự vào Việt Nam trong những năm đầu thập niên 1960s, và với 
nội các Kennedy mà Johnson thừa kế.  Ông lưu ý một cách phê phán rằng cả hai Bộ 
Trưởng Rusk và McNamara là người bổ nhiệm của Kennedy.  Tôi tự hỏi liệu họ có cảm 
thấy thoải mái khi Tổng Thống nói như thế không.  Kế đó LBJ viện dẫn cựu Tổng Thống 
Eisenhower, nói rằng "Ike" ủng hộ hành động của ông trong vụ Việt Nam.  Thậm chí 
Johnson đề cập việc tham khảo về chiến tranh với Đức Giáo Hoàng.  Tôi nửa tin, nửa ngờ 
rằng ông sẽ đổ vài chỉ trích lên vợ của ông, Phu Nhân Bird, nếu ông có thể nghĩ ra cách 
để làm như vậy.  Tôi quan sát trong sự kinh ngạc - kể cả ngượng ngùng, lúng túng - khi 
LBJ tiếp tục diễn thuyết hô hào "Thật là thống khổ cho tôi." 17

 
Khi nghe ông cá nhân hóa sự chỉ trích ngày càng tăng về chiến tranh, tôi tự nghĩ rằng 
Việt Nam không phải là vấn đề cá nhân của LBJ.  Đó là vấn đề của đất nước chúng ta.  
Một câu của Johnson đến trong đầu tôi: "một con heo bị kẹt kêu la eng éc" 18  
 
Nhìn lại cuộc chạm trán đó từ nhiều bối cảnh, có thể tôi quá khắt khe khi lượng giá LBJ.  
Trong Chiến Tranh Lạnh - chỉ vài năm sau khi Xô-Viết thử đặt hỏa tiễn hạt nhân tại Cuba 
- Cộng Sản đang trắc nghiệm quyết tâm của Mỹ trên vài lục địa.  Khó, nếu không nói là 
không thể, bỏ qua thử thách mà Cộng Sản tạo ra ở Đông Nam Á châu.  Nhưng đó là một 

                                                                                                                                                 
minh là ngụy tạo, không xảy ra.  Sau này, vào năm 1965, Tổng Thống Johnson đưa ý kiến riêng là: Với tất 
cả những gì tôi biết thì Hải quân chúng ta đã bắn cá voi ở ngoài đó (In 1965, President Johnson commented 
privately: "For all I know, our Navy was shooting at whales out there.").  Nghị Quyết Vịnh Bắc Kỳ được 
Quốc Hội thông qua ngày 7 tháng 8, 1964, mang ý nghĩa quan trọng bởi vì nó cho Tổng Thống Johnson 
thẩm quyền sử dụng quân đội mà không cần sự tuyên chiến chính thức của Quốc Hội.  Từ đó, chính phủ 
Johnson bắt đầu leo thang chiến tranh một cách hợp pháp và nhanh chóng ở Việt Nam   
16 "sống còn một cách khỏe mạnh đối với họ" dịch nghĩa bóng của "land on them with both feet": to come 
out of something well; to survive something satisfactorily 
17 " Thật là thống khổ cho tôi" dịch tán thán từ woe is me! 
18 "một con heo bị kẹt kêu la eng éc" dịch câu a stuck pig squeals 
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nhiệm vụ khó khăn để giải thích cho dân chúng Mỹ, và để cố gắng thuyết phục họ rằng 
chiến đấu một cuộc chiến dài, tốn kém tại một quốc gia nhỏ ở xa hàng ngàn dặm là xứng 
đáng. 
 
Trong mọi trường hợp, Tổng Thống không tạo dễ dàng để người ta có cảm tình với ông.  
Thực vậy, buổi họp đáng ghi nhớ vào tháng 2, 1966 để lại trong đầu tôi con đường xuống 
dốc của Lyndon B. Johnson và chính phủ của ông đã bắt đầu.  Chắc chắn đó là thời điểm 
rõ ràng cho tôi trong ý nghĩa tôi nhìn Việt Nam như thế nào.  Cuộc chiến tại Đông Nam 
Á châu sẽ dần dần tiêm chất độc cho những năm còn lại của thập niên 1960s, một thập 
niên khởi hành với sự hứa hẹn như vậy.   
 
pp. 96 - 103: 
 
Không lâu sau khi Gerald Ford đạt được vị trí lãnh đạo Cộng Hòa cao nhất tại Hạ Nghị 
Viện vào năm 1965, ông nhận một cú điện thoại từ Tổng Thống Johnson.  LBJ không để 
mất thì giờ, áp dụng ngay lề lối cư xử kiểu Johnson để thúc giục người lãnh đạo mới của 
Cộng Hòa ủng hộ các chính sách chiến tranh của ông tại Việt Nam.  Sau khi nói to, 
"Chúc mừng!" Johnson bày tỏ nỗi phiền não về việc Ford đã tuyên bố, một cách chính 
xác, rằng phe Cộng Hòa không nhận được các tin tức thực tế từ Tòa Bạch Ốc về tình 
trạng tại Việt Nam. 
 
LBJ bảo đảm với ông, "Không có điều gì chúng tôi biết mà chúng tôi không để ông biết."  
Sau đó, Tổng Thống cố gắng ảnh hưởng Ford rằng điểm then chốt để gia tăng số thành 
viên Cộng Hòa tại Quốc Hội là ủng hộ đường lối chiến tranh của chính phủ.  Ông 
khuyên, "Tôi nghĩ nếu ông chứng tỏ rằng ông không nhỏ nhặt và không chống đối thì ông 
sẽ lấy được nhiều ghế Cộng Hòa hơn bất cứ điều nào khác." 
 
Tổng Thống nói ông là "người của Ford," nhưng tất nhiên ông không thể nói như vậy 
trước công chúng. 
 
Không cần biết lời phát biểu của Johnson chí tình đến đâu, tôi thấy khó mà tin được rằng 
việc giúp phát triển hàng ngũ đối thủ Cộng Hòa tại Quốc Hội là một trong những việc cần 
làm của LBJ. 
 
Khi nói đến Chiến Tranh Việt Nam, Đảng Cộng Hòa lâm vào một tình huống lúng túng - 
và Johnson biết điều này.  Các thành viên Cộng Hòa tại Quốc Hội hầu chắc là những 
người cuối cùng để tham khảo việc rút lui trước thách đố hung hãn của Cộng Sản.  Tôi 
cũng có cảm tình đối với những mục tiêu được nêu ra của chính phủ Kennedy và Johnson 
- chặn đứng sự bành trướng của Cộng Sản - giống như hầu hết mọi người trong những 
năm đầu tiên của chiến tranh. 
 
Nhưng tôi bắt đầu lo lắng vào tháng 5, 1965, khi một dự luật ngân sách Chiến Tranh Việt 
Nam nộp vào Hạ Nghị Viện, và Tổng Thống Johnson khẩn cấp xin thêm $700 triệu cho 
Bộ Quốc Phòng.  Vụ bỏ phiếu trở thành trận đấu ủy nhiệm giữa những người ủng hộ và 
phản đối chiến tranh.  Tôi có thể thấy không có lý do nào để Johnson cố gắng bắt buộc 
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chấp thuận 19 cho dự luật ngân sách quá nhanh như vậy.  Đối với tôi, đó dường như là sự 
điều động khác được hoạch định để cho dân chúng Mỹ thấy rằng Quốc Hội ủng hộ cuộc 
chiến.  Nhưng vào lúc cuối, tôi bỏ phiếu thuận cho dự luật ngân sách, căn cứ trên điều mà 
tôi ghi chú vào lúc đó, "dựa trên sự kiện căn bản  là chúng ta không thể biết Tổng Thống 
nghĩ gì và chắc chắn chúng ta không thể thực thi nhiệm vụ nếu chúng ta làm việc với giả 
sử rằng các động lực của ông là kém cỏi."  Tôi kết luận, "Một cách thẳng thắn, tôi không 
hề mơ hồ nghĩ rằng tôi đã bỏ phiếu đúng hay không đúng." 
 
Ít lâu sau buổi họp đáng ghi nhớ tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 2, 1966, điều rõ ràng là cuộc 
chiến Việt Nam đã trở thành một vấn đề duy nhất và quan trọng nhất của đất nước.  
Nhiều thành viên Quốc Hội đang tra vấn xem Johnson có đáng tín nhiệm không, ngay cả 
khi ông sử dụng Nghị Quyết Vịnh Bắc Kỳ để biện hộ cho bất cứ hành động nào của ông.  
Trong khi LBJ và những thành viên khác trong chính phủ  đưa ra những lời thoải mái như 
"Chiều hướng đang đảo ngược hoàn toàn" 20 và có "ánh sáng ở cuối đường hầm," thì lần 
đầu tiên trong lịch sử, thế giới đang xem một cuộc chiến trên màn ảnh truyền hình và 
đang bắt đầu cảm nhận rằng các lời lẽ không tương ứng với những gì người ta đang xem.  
Sự hùng biện của chính phủ dần dần biến thành mỹ từ, sáo ngữ 21- khi được liên kết với 
những gì nói lúc ban đầu - để cảm thấy như là một nỗ lực bị thất bại.  
 
Tôi thấy trực tiếp ngay từ gốc 22 rằng Tổng Thống Johnson tránh né những câu hỏi khó 
khăn về cách thức điều động cuộc chiến của các thành viên Quốc Hội và báo chí.  Ông 
nghĩ rằng việc thông tin của báo chí đang cung cấp sự trợ giúp và thoải mái cho kẻ thù, 
và nói rất nhiều như thế.  Tôi kết luận nếu tôi muốn hiểu rõ hơn cuộc chiến Việt Nam 
đang diễn biến như thế nào thì tôi nên đích thân đi đến đó.   
 
Vào tháng 5,1966, Tiểu Ban Hạ Viện về Chiến Dịch Hải Ngoại và Thông Tin Chính Phủ 
(House Subcommittee on Foreign Operations and Government Information) công du đến 
Việt Nam để xem xét những cáo buộc lãng phí và quản trị sai trái về tiền bạc của Cơ 
Quan Phát Triển Quốc Tế (Agency for International Development - viết tắt là AID) 23  
Tôi xem chuyến công du này như là một cơ hội để nói chuyện và nghe trực tiếp, và ngay 
tại gốc từ giới lãnh đạo ngoại giao và quân sự ở Việt Nam. 
 
Gần như ngay lập tức, tôi quan sát thấy một dấu hiệu nổi bật về những khó khăn của 
chúng ta tại Việt Nam.  Khi chúng tôi đến văn phòng AID tại Sài Gòn, máy truyền hình 
bị trục trặc.  Có hình nhưng không có tiếng.  Nhân viên AID có gắng sửa chữa nhưng 
thúc thủ.  Rồi người nào đó thử xin nhân viên Việt Nam đang trực tại đó giúp đỡ.  Nhưng 
không có một người Mỹ nào chung quanh đó có thể nói chuyện với người Việt Nam để 
nói với họ điều chúng ta cần.  Nếu người Mỹ tại AID không thể nói chuyện tương đối trôi 
chảy với người Việt Nam mà họ làm việc chung - để sửa chữa bộ máy truyền hình thì tôi 
lấy làm lạ rằng làm thế nào họ có thể cùng nhau cộng tác để thắng cuộc chiến. 

                                                 
19 "bắt buộc chấp thuận" dịch chữ  to ram through: to force passage or acceptance of 
20 Xem cước chú số 8. 
21 "mỹ từ, sáo ngữ" dịch chữ clichés 
22 " trực tiếp ngay từ gốc" dịch chữ  firsthand 
23 Tên gọi đầy đủ là United States Agency for International Development, viết tắt USAID, do Tổng Thống 
Kennedy thành lập vào năm 1961. 
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Hàng rào ngôn ngữ khai triển xa khỏi văn phòng AID.  Chúng tôi được cho biết rằng lúc 
đó có 260,000 người Mỹ đóng Việt Nam, chỉ khoảng 1,500 người có thể nói chút ít tiếng 
Việt.  Các khác biệt ngôn ngữ có thể được xử lý trong một cuộc chiến thông thường, 
nhưng chúng trở nên khó khăn đặc biệt trong một cuộc đụng chạm mà trong đó, lực 
lượng Mỹ cần cầu cứu dân chúng bản xứ giúp đỡ.     
 
Có các biểu lộ khác trước mặt.  Khi phái đoàn chúng tôi đến hải cảng Vịnh Cam Ranh, 
chúng tôi lưu ý một dự án xây cất khổng lồ đang hoạt động.  Tôi hỏi một kỹ sư rằng cơ sở 
hải cảng mới này sẽ có thể dung nạp được bao nhiêu lính Mỹ.  Câu trả lời là có thể đến 
nửa triệu lính.  Bởi vì hiện tại có ít hơn 300,000 lính ở Việt Nam, điều này được giả sử 
rằng có lẽ chính phủ chuẩn bị cho sự gia tăng lớn về quân số trong thời gian sắp đến.  
Đây sẽ là tin tức điếng người cho dân chúng Mỹ.  Trong thực tế của cuộc vận động tranh 
cử tổng thống năm 1964, Johnson đã giả sử rằng Goldwater, chứ không phải ông, sẽ bành 
trướng chiến tranh nếu Goldwater được bầu làm tổng thống. 
 
Ở Nam Việt Nam, những buổi họp mà chúng tôi nhận được từ giới lãnh đạo quân sự, kể 
cả Tướng William Westmoreland, là nản lòng.  Chúng tôi nhận ít tin tức về những nỗ lực 
để xây dựng các khả năng quân sự, chính trị, và kinh tế của Nam Việt Nam.  Tôi nghĩ 
điều dễ dàng là chính phủ ra lệnh cho quân đội Mỹ, hầu hết do động viên, đến Việt Nam 
nhưng việc làm khó khăn to lớn hơn là điều động các chuyên viên ngoại giao hoặc kinh 
tế, tức là những người có thể giúp Việt Nam phát triển khả năng mà họ cần để có thể tự 
chống đỡ. 
 
Rõ ràng Chiến Tranh Việt Nam là một xung đột không thông thường mà quân đội Mỹ và 
các nhân tố khác của chính phủ chúng ta đã không được tổ chức, huấn luyện, trang bị, tài 
trợ, hoặc tham mưu một cách đầy đủ để xử lý.  Để sống còn, kẻ thù mà Mỹ chiến đấu 
không cần phải thắng một trận trực tiếp nào với quân đội chúng ta, và họ chưa bao giờ 
thắng.  Thật vậy, mối quan tâm của họ là không bao giờ chiến đấu theo kiểu chiến trường 
của chúng ta.  Họ sẽ phục kích quân đội Mỹ vào ngày Thứ Hai và trở về gặt lúa vào ngày 
Thứ Ba.  Họ sẽ lựa chọn chạm trán lực lượng chúng ta khi nào thích hợp cho họ, nhưng 
tổng quát là tránh đụng độ trực tiếp, bởi vì họ biết họ sẽ thua.  Chiến lược của họ đơn 
giản là cầm cự và khiến cho cuộc chiến đủ tốn kém để Mỹ và các đồng minh cuối cùng sẽ 
bỏ cuộc. 
 
Hơn nữa, dường như có ít thành công về ý thức hệ trong vụ xung đột này.  Việt Cộng 
đang chiến đấu cho một điều gì đó.  Hồ Chí Minh hứa hẹn tiến triển kinh tế cho dân 
chúng, trong khi Mỹ được vẽ với hình ảnh chỉ hứa hẹn bỏ thêm bom và đổ máu.  Không 
cần thắc mắc, dân chúng Việt Nam sẽ khá hơn khi tách khỏi chế độ Cộng Sản áp bức và 
có hệ thống chính trị và kinh tế tự do hơn.  Nhưng cả chúng ta và người Việt Nam mà 
chúng ta ủng hộ đều không phát triển được khả năng truyền bá sự thực đó một cách 
thuyết phục.  Chúng ta đang chiến đấu chống những người cách mạng cống hiến cho ý 
thức hệ, những người sẽ không đầu hàng ý thức hệ Marxist, hoặc ở bàn thương thuyết, 
mặc cả để họ bán rẻ 24 hy vọng của họ về một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh 
đạo của Hồ Chí Minh. 
                                                 
24 " mặc cả để họ bán rẻ" dịch chữ bargain away: bán rẻ, bán tống, bán tháo 
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Qua việc tiếp tục gia tăng quân số ở Việt Nam, chúng ta tăng thêm mục tiêu cho kẻ thù, 
qua đó sẽ dẫn đến nhiều tổn thất hơn và làm hao mòn thêm sự yểm trợ chiến tranh tại quê 
nhà.  Xu hướng của Mỹ dường như được chơi trong tay của kẻ thù - với nhiều vụ dội 
bom quân sự hơn, nhiều quân đội Mỹ hơn, và thất bại trong việc tạo năng lực cho các 
đồng minh của Nam Việt Nam chịu trách nhiệm nhiều hơn trong gánh nặng chiến đấu.  
Trong một báo cáo gửi đến cử tri, tôi lưu ý rằng hầu chắc Mỹ không thể 'thắng' kiểu chiến 
tranh nổi dậy này về cho Nam Việt Nam. 
 
Mặc cho những ý định tốt của quốc gia chúng ta, tôi lo ngại rằng chúng ta đang tạo ra sự 
lệ thuộc về phía Nam Việt Nam.  Tại một trong các chuyến dừng chân tại Việt Nam, tôi 
đến thăm một cơ sở huấn luyện, nơi mà các huấn luyện viên phi hành Mỹ đang dạy phi 
công Việt Nam cách lái máy bay.  Đối với tôi, dường như sẽ hợp lý hơn để dạy phi công 
Việt Nam cách làm huấn luyện viên phi hành, và nhờ vậy, họ có thể huấn luyện các phi 
công Việt Nam khác.  Trong điều kiện 25 người Mỹ huấn luyện người Việt Nam, họ sẽ 
vẫn lệ thuộc chúng ta để tiếp tục đào tạo 26 phi công. 
 
Có một ý kiến ngày càng gia tăng tại Quốc Hội, đặc biệt trong những người đảng Dân 
Chủ: cách tốt nhất để bày tỏ sự phản đối của họ đối với cách thức điều động cuộc chiến là 
bác bỏ tài trợ cho nó.  Đó không phải là cách mà tôi xem xét.  Quan điểm của tôi là ngay 
cả nếu một người bất đồng ý kiến với cách thực hiện chính sách, giống như tôi và càng 
lúc càng gia tăng thêm những người khác, thì cách tốt nhất để đáp ứng là đề nghị sửa 
chữa ở tầm mức chính sách.  Tôi mong Quốc Hội có thể tham dự nhiều hơn, ở tầm mức 
thực tế, thay vì chỉ đơn giản thẳng tay giật dây kéo để đóng túi tiền lại một khi không 
bằng lòng. 27

 
Vào tháng 9,1967, tôi đồng bảo trợ một nghị quyết để mang cách thức điều động cuộc 
chiến vào Hạ Nghị Viện để tranh luận và bàn thảo.  Nghị Quyết 508 được đưa ra để xác 
định "liệu tác động thêm nữa của Quốc Hội, liên quan đến chính sách tại Đông Nam Á 
châu, có được tán thành hay không."  Tôi nghĩ không ai biết chắc chắn cán cân thăng 
bằng về những vấn đề này nên như thế nào giữa ngành Lập Pháp và Hành Pháp.  Tôi 
không đưa ra những cải cách cụ thể; thay vào đó, tôi đề nghị Quốc Hội đảm nhận nghiên 
cứu về chủ đề đó. 28  Không may là thể theo yêu cầu của chính phủ, đại đa số Dân Chủ đã 
chặn Nghị Quyết 508 - không cứu xét. 
 

                                                 
25 " Trong điều kiện" dịch chữ  as long as: on the condition that 
26 " đào tạo" dịch chữ to turn out: to produce, make 
27 Trong cuộc tranh luận ngày 21-8-1858 với Stephen A. Douglas, Abraham Lincoln chỉ rõ, "Và vì vậy tôi 
nghĩ rằng bạn tôi ơi, Ngài Chánh Án, cũng có lỗi khi ông cáo buộc tôi chống đối các binh sĩ chúng ta khi họ 
đang chiến đấu trong cuộc Chiến Tranh Mexico - vào lúc tôi còn là dân biểu Quốc Hội ...  Ông có nhớ rằng 
tôi là một cựu đảng viên đảng Whig không, và bất cứ lúc nào đảng Dân Chủ muốn tôi bỏ phiếu để cho rằng 
cuộc chiến đã được khởi sự một cách đúng đắn bởi Tổng Thống thì tôi sẽ không thuận theo.  Nhưng bất cứ 
lúc nào họ yêu cầu bất cứ khoản tiền nào, hoặc xin phép, hoặc bất cứ điều gì để chi trả cho binh sĩ ở đó, 
trong toàn thời gian cuộc chiến, thì tôi đã bầu cùng một lá phiếu giống như Chánh Án Douglas đã bầu. 
28 Vào ngày 2 tháng 6,1965, tôi điều trần trước Liên Ban về Tổ Chức Quốc Hội (Joint Committee on the 
Organization of the Congress) và đưa ra một loạt câu hỏi về cán cân trách nhiệm giữa ngành hành pháp và 
lập pháp. 
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Trong một số dịp, tôi tham gia với những thành viên khác của Quốc Hội để bày tỏ lo ngại 
về các cố gắng xử lý tin tức chiến tranh của Tòa Bạch Ốc.  Đây là một xu hướng có thể 
hiểu được về phía chính phủ, bởi vì không có gì phải nghi ngờ trong việc họ cảm thấy các 
bản tin báo chí về cuộc chiến là không công bình.  Nhưng chính phủ làm cho vấn đề trở 
nên xấu hơn qua việc trông như miễn cưỡng cung cấp những tài liệu mà nhờ đó, 
chúng sẽ giúp cho các thành viên Quốc Hội có một quan điểm đúng hơn về những gì 
đang xảy ra.  
 
Lúc đó, tôi trở thành người đồng bảo trợ và cổ động cho Đạo Luật Tự Do về Tin Tức (the 
Freedom of Information Act - viết tắt là FOIA), tác giả là dân biểu John Moss thuộc đảng 
Dân Chủ, California.  Đạo luật, nhất trí thông qua vào năm 1966, được soạn thảo nhằm 
phản ứng lại tác phong của chính phủ Johnson.  Là một người thuộc đảng Dân Chủ, Moss 
ở trong một vị trí khó chịu khi sáng tạo một dự luật chống lại những ước muốn đã được 
bày tỏ của Tổng Thống, vì vậy tôi giúp ông khai triển dự luật và thông qua Hạ Nghị 
Viện.  Đối với tôi, sự ủng hộ dự luật đã đối đầu thẳng thắn 29 với một niềm tin cố cựu: 
phán đoán đúng cần có tin tức chính xác.  
 
Tôi vẫn còn là người ủng hộ FOIA.  Nhưng có lần tôi tham gia ngành hành pháp vào năm 
1969, tôi bắt đầu hiểu phí tổn mà đạo luật đầy-hảo-ý của chúng ta áp đặt.  Thí dụ, thể 
theo FOIA, thường chứng tỏ là khó khăn để phân biệt giữa sự hợp lệ của nhiều yêu cầu 
tin tức và sự điều tra bất định và hoang phí 30 của những người muốn vùi đầu chính phủ 
trong công việc giấy tờ hoặc của những người cầm búa để đập nát.  Các viên chức liên 
bang bỏ ra nhiều giờ và chi phí đáng kể để cố gắng quyết định tin tức nào được và không 
được tiết lộ theo đạo luật FOIA.  Chúng tôi muốn thông qua một đạo luật để giải quyết 
một vấn đề hiện tại hay gần hiện tại.  Nhìn lại, tôi ước sao chúng tôi có thể hiểu rõ hơn 
những hệ quả trường kỳ của đạo luật mà chúng tôi bênh vực. 
 
Tình trạng ở Việt Nam, và các vụ biểu tình chống chiến tranh và bắt quân dịch, củng cố 
mạnh mẽ cho yểm trợ của tôi trong việc chuyển đổi qua một hệ thống quân đội hoàn-
toàn-tự-nguyện.  Việc bắt quân dịch đã có sẵn từ thời đệ nhị thế chiến.  Vào giữa thập 
niên 1960s, nhiều thanh niên Mỹ thắc mắc tại sao họ bị buộc chiến đấu trong một trận 
chiến mà họ không hiểu biết và họ không thấy tối quan trọng cho nền an ninh quốc gia.  
Bởi vì có nhiều lý do miễn dịch - thí dụ: đang là sinh viên đại học, giáo viên, có vợ, hoặc 
người chống cự quân dịch 31 - dường như ưu đãi giới giàu có hơn nên việc bắt quân dịch 
cũng làm cho căng thẳng xã hội và chủng tộc trở nên trầm trọng trong nước.  Vào tháng 
10, 1967, một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở vùng Washington đã diễn ra ngay tại 
nấc thang của Ngũ Giác Đài, với nhiều người phản đối rằng sự cưỡng bức đi lính là 
không chính đáng, phân biệt đối xử, và không công bình.  Tôi đồng ý với họ. 
 

                                                 
29 "đối đầu thẳng thắn" dịch chữ come down to: to confront or deal with forthrightly 
30 "sự điều tra bất định và hoang phí" dịch chữ  fishing expeditions: open-ended investigations undertaken 
in the hope (but not the stated purpose) of discovering information. 
31 "người chống cự quân dịch" dịch chữ  conscientious objector: một người đòi quyền từ chối không thi 
hành nghĩa vụ quân sự căn cứ trên quyền tự do tư tưởng, lương tâm, hoặc tôn giáo (an "individual [who 
has] claimed the right to refuse to perform military service" on the grounds of freedom of thought, 
conscience, or religion.) 
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Trong hệ thống chính phủ tự do của chúng ta, tôi tin rằng sự cưỡng bức đi lính chỉ thỏa 
đáng khi có một nhu cầu được chứng minh.  Một hệ thống tự nguyện cung ứng nhiều 
thuận lợi.  Quan trọng nhất, 32 nó sẽ bảo tồn tự do cá nhân để tự làm quyết định muốn 
sống một đời sống như thế nào.  Những người tự nguyện vào quân đội hầu chắc sẽ xem 
đó là một nghề nghiệp, thay vì phục vụ một thời gian ngắn.  Nó cũng sẽ tránh được sự kỳ 
thị ngấm ngầm và những bất bình đẳng thường xuyên gây ra bởi nhiều kiểu hoãn dịch và 
miễn dịch khác nhau trong hệ thống quân dịch. 
 
Bởi vì mối quan tâm của tôi về một hệ thống quân đội tự nguyện, tôi được mời tham gia 
một hội nghị tại Đại Học Chicago, nhóm họp để thảo luận chủ đề này.  Ở đó, tôi gặp một 
trong những người ủng hộ tha thiết nhất cho hệ thống quân đội hoàn-toàn-tự-nguyện: 
kinh tế gia Tiến Sĩ Milton Friedman, người mà tôi nhắm đến nhiều lần, qua nhiều năm, 
để xin cố vấn và hướng dẫn.  Niềm tin của Friedman về quyền lực của tự do gây phấn 
khởi, và ông cảm nhận cùng một cách về việc để cho mọi người lựa chọn sự phục vụ 
trong quân đội Mỹ như ông đã làm về việc để cho mọi người lựa chọn sự học vấn của  
họ.  Những người khác trong ban thảo luận có Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy và nhà 
nhân chủng học Margaret Mead, cả hai người đều ủng hộ việc tiếp tục chế độ quân dịch. 
 
Nhiều tranh luận được nêu ra để hỗ trợ cả hai phía của vấn đề.  Một số tranh cãi rằng 
không có quân dịch, chúng ta sẽ không thể tuyển mộ đủ lính.  Quan điểm của tôi là trong 
mỗi một hoạt động khác của xã hội chúng ta, ở cả hai khu vực công và tư, chúng ta có thể 
hấp dẫn và lưu giữ nhân lực cần thiết mà không cần áp dụng cưỡng bách.  Điều đó được 
thực hiện đơn giản bằng cách trả họ một đồng lương theo giá cạnh tranh trên thị trường.   
 
Những người chỉ trích cũng tranh cãi rằng trả cho nam nữ trong các lực lượng võ trang 
Mỹ mức lương được trả trong khu vực tư thì sẽ quá đắt.  Câu trả lời của tôi là tại sao 
chính phủ nên trả cho những người phục vụ trong quân đội chúng ta ít hơn mức lương 
theo giá cạnh tranh, nói đích danh là, thị trường nói họ đáng giá bao nhiêu?  Một cách cụ 
thể, tại sao chính phủ chỉ bắt lính một số và sau đó nói ngoài ra, "chúng tôi sẽ chỉ trả anh 
50% hay 60% giá trị của anh?"  Chưa bao giờ có ai trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi 
này. 
 
Là thành viên của Liên Ủy Ban Kinh Tế (Joint Economic Committee), Tom Curtis và tôi 
đề nghị và chủ tọa một phiên thảo luận 33 về việc quân dịch còn cần thiết hay không và 
một quân đội tự nguyện có khả thi về mặt kinh tế hay không.  Một viên chức Ngũ Giác 
Đài điều trần rằng Bộ Quốc Phòng có mục tiêu "đạt được thật nhiều hoặc tất cả nhân lực 
qua phương thức tự nguyện."  Nhưng điều đó không phải là điều xảy ra trong thực tế, và 
họ đã biết.  Tôi thử trắc nghiệm nhiệt tình của các thành viên Quốc Hội để nghiên cứu 
tính khả thi trong việc chấm dứt quân dịch bằng cách đưa ra một kiến nghị 34.  Kiến nghị 
chỉ đơn giản nói rằng "Nhận thức của Quốc Hội là quân dịch chỉ nên bắt buộc" khi cần 
                                                 
32 "Quan trọng nhất" dịch chữ  first and foremost: most importantly, of great importance 
33 "chủ tọa một phiên thảo luận" dịch chữ hold a hearing.  Hearing (thường là một phiên tòa xử án) is a 
legal proceeding where an issue of law or fact is tried and evidence is presented to help determine the issue. 
34 "kiến nghị" dịch chữ  non-binding resolution: do nghị quyết không thể tiến triển thành luật được nên 
non-binding resolution chỉ là một kiến nghị được viết thành văn bản.  Thí dụ về non-binding resolution: 
nghị quyết ủng hộ chiến sĩ tại chiến trường không có ràng buộc về pháp lý, nhưng đó là một ủng hộ về mặt 
tinh thần. 
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thiết bảo vệ an ninh quốc gia.  Với sự phản đối lưỡng đảng, tôi đã không thể làm cho nó 
được xem xét - về sau nó rơi vào tay chính phủ Nixon để theo đuổi vấn đề này. 
 
Tôi trở nên tin tưởng rằng chỉ là vấn đề thời gian để chính phủ liên bang và đất nước sẽ 
phải xem xét một cách nghiêm chỉnh về tư tưởng một hệ thống quân đội hoàn-toàn-tự-
nguyện.  Lúc đó tôi nhận thấy rõ, và bây giờ vẫn nhận thấy rõ rằng nếu đất nước có sẵn 
một hệ thống tự nguyện trong Chiến Tranh Việt Nam thì mức độ bạo động và chống đối 
khắp nước sẽ giảm một cách đáng kể. 
 
Quan điểm thông thường là bởi vì sự chống đối Chiến Tranh Việt Nam nên số phận chính 
trị của Lyndon Johnson bị kết thúc vào đầu năm 1968.  Trong thực tế, ban đầu mọi việc 
trông có vẻ tốt đẹp cho Tổng Thống Johnson.  Dù cho sau này, một trong những đối thủ 
chính yếu của LBJ để tranh sự đề cử của đảng Dân Chủ là Robert F. Kennedy thông báo 
rằng ông sẽ không tranh với Johnson trong kỳ bầu sơ bộ của đảng Dân Chủ.  Tính chất  
của vài cuộc biểu tình quá khích hơn dường như giúp gia tăng cảm tình dành cho Johnson  
qua khắp miền Trung nước Mỹ, và ông đứng vững trong các thống kê thăm dò.  Giống 
như nhiều người, tôi ngạc nhiên khi thấy hình của những người nổi tiếng ở Mỹ, chẳng 
hạn như Jane Fonda bày tỏ sự đồng lòng với Bắc Việt Nam.  Đó là một việc chống lại 
chính sách chiến tranh.  Mặt khác, đó chính là ủng hộ kẻ thù.  Thật vậy, mặc dù tôi nghĩ 
Tổng Thống Johnson để cho vài vấn đề của ông biến thành cá nhân nhưng tôi không 
muốn thấy bất cứ tổng thống nào bị săn đuổi thái quá, và chắc chắn tôi không muốn thấy 
quân đội chúng ta bị ô danh. 
 
Kế đó, vào tháng 1, 1968, các lực lượng Bắc Việt Nam và Việt Cộng phá vỡ vụ đình 
chiến trong ngày lễ Tết.  Cuộc tấn công bất ngờ của họ gồm có những vụ đột kích ở hơn 
100 thành phố khắp Nam Việt Nam.  Trong từ ngữ quân sự, trận Tấn Công Tết không 
phải là một chiến thắng cho Việt Cộng và Bắc Việt Nam.  Nhưng chiến thắng về mặt 
quân sự không phải là chủ tâm của kẻ thù.  Họ nỗ lực nhắm đến dân chúng Mỹ đã bị rất 
mệt mỏi vì chiến tranh, những người đang xem cảnh đổ máu trên màn ảnh truyền hình.  
Và thông điệp đó không thể sai.  Kẻ thù đang nói cho dân chúng Mỹ rằng "Chúng tôi sẽ 
không bao giờ bỏ cuộc."  Đến giai đoạn cuối của chính phủ Johnson, tôi đã sai lầm chấp 
nhận sự chắc chắn trong giới truyền thông rằng trận Tấn Công Tết 1968 là một thất bại 
đối với Mỹ và Nam Việt Nam.  Nhưng trong thực tế, sau khi bị bất ngờ lúc đầu, lực 
lượng chúng ta đã đẩy lui một cách hiệu quả.  Kích động của trận Tấn Công Tết, đi đôi 
với sự kiện quân đội hùng mạnh của Mỹ đã bị tấn công bất ngờ, tạo nên một ấn tượng sâu 
sắc.  Tại quê nhà, người Mỹ thiếu sẵn sàng trước hình ảnh chấn động của những vụ tấn 
công, và ấn tượng ngày càng tăng là Mỹ có thể thực sự thua cuộc chiến này. 
 
Vài tuần sau, điều hợp viên của chương trình CBS Evening News, Walter Cronkite, đi đến 
Việt Nam.  Khi trở về Mỹ, ông cho phát hình một bài tường thuật và bình luận vào ngày 
27 tháng 2, và đó có thể là một cú đơn lẻ nhưng phá hoại nhất đối với chính phủ Johnson 
trong những năm dài chiến tranh tại Việt Nam.  Cronkite điềm đạm kết luận rằng chúng 
ta đã "sa vào bế tắc" và cần phải thương lượng với Việt Cộng.  Sau khi đài truyền hình 
phát sóng, người ta thuật lại rằng Tổng Thống đã nói, "Nếu tôi thua Cronkite, tôi sẽ thua 
ở vùng Trung nước Mỹ."  Không nghi ngờ gì: đó là sự thật. 
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Ngày 31 tháng 3, Tổng Thống xuất hiện trước ống kính truyền hình để đọc diễn văn từ 
Văn Phòng Bầu Dục (Oval Office).  Ông nói về việc biến năm 1968 thành "năm quyết 
định tại Nam Việt Nam - năm mà nếu không mang lại chiến thắng hay bại trận chung 
cuộc thì ít nhất cũng đưa đến điểm chuyển biến cho cuộc chiến."  Vào lúc đó, có quá 
nhiều điểm chuyển biến, quá nhiều thời điểm quyết định, quá nhiều chiều hướng đã đảo 
ngược hoàn toàn 35, tất cả dường như không đúng sự thật. 36  Kế đó LBJ thốt ra những lời 
đã được cân nhắc để không ghi vào bản văn trong máy phóng đại chữ của ông, làm ngạc 
nhiên mọi người trừ những người thân cận nhất với ông.  Ông nói, "Với những người con 
Mỹ ở bãi chiến trường xa xôi, với tương lai của Mỹ đang bị thách thức ngay tại quê nhà, 
với hy vọng mỗi ngày của chúng ta và của thế giới cho một nền hòa bình, tôi nghĩ rằng  
tôi không nên cống hiến một giờ hay một ngày nào cho bất cứ nguyên nhân đảng phái 
riêng tư nào hay cho bất cứ nhiệm vụ nào ngoại trừ 37 nhiệm vụ đáng sợ hãi của văn 
phòng này - tức là chức vụ tổng thống của đất nước.  Thể theo đó, tôi sẽ không cầu tìm, 
và tôi sẽ không chấp thuận, đề cử của đảng để ra tranh cử một nhiệm kỳ tổng thống nữa."   
 
Cuộc chiến tại Việt Nam là một thử nghiệm ý chí chính trị.  Nhưng không phải ý chí của 
kẻ thù bị tan vỡ.  Sự xáo trộn trong năm để lại tình trạng đổ nát cho chính phủ Johnson và 
chính sách chiến tranh của Mỹ trở nên bất định.  Xáo trộn cũng tiếp tay cho sự phục hồi 
của một chính trị gia không hề có hy vọng thành công. 38

 
p.122: 
 
Khi cuộc thảo luận của chúng tôi về OEO 39 chấm dứt, tôi nói với Tổng Thống rằng tôi 
mới vừa trở về sau chuyến đi Đông Nam Á châu lần thứ hai.  Đề cập đến các vấn đề uy 
tín của Johnson về cuộc chiến, tôi đề nghị Nixon khảo sát một cách cẩn thận về việc dội 
bom của quân đội Mỹ xuống các mục tiêu của Việt Cộng và Bắc Việt Nam nằm tại ven 
biên Lào.  Sự im lặng của chính phủ Johnson về vấn đề này khiến dân chúng Mỹ không 
biết về chiến dịch dội bom.  Đồng minh chúng ta tại khu vực - chính phủ Lào và 
Cambodia - nhấn mạnh rằng các viên chức Mỹ không được tiết lộ rằng Lào và Cambodia 
chấp thuận cho thả bom trong nước họ.  Nếu điều này trở nên công khai thì Lào và 
Cambodia sẽ phải chống lại ngay chính một hoạt động mà họ chấp thuận.  Như tôi nói 
với Nixon, vấn đề là trong khi đồng minh chúng ta cộng tác, họ cũng tự bảo vệ họ.  Nếu 
tiếp tục chiến dịch dội bom bí mật, Nixon sẽ không tự bảo vệ mình. 
 
Tôi ghi chú, "Tổng Thống Johnson bị phiền não vì không nói sự thật.  Chính phủ Nixon 
không muốn rơi vào cùng khuôn mẫu đó." 
 

                                                 
35 xem cước chú số 8 
36 "không đúng sự thật" dịch chữ ring hollow: to seem dishonest, not true or wrong- to seem to be false or 
implausible; to be unconvincing. 
37 "ngoại trừ" dịch chữ other than: with the exception of, except for, besides 
38 "sự phục hồi của một chính trị gia không hề có hy vọng thành công" dịch chữ  a most unlikely political 
comeback: ám chỉ sự đắc cử của Nixon sau đó, và đây là câu kết thúc Phần III, chương 6 để qua Phần IV, 
chương 7: In Nixon's Arena.  Vào thời điểm này, Nixon không hề có hy vọng thành công do hai lần thất 
bại trong thập niên trước và đang cố gắng phục hồi để rửa sạch tiếng looser.  Thời điểm: Tổng Thống Dân 
Chủ Johnson (11/22/1963 - 1/20/1969) và Tổng Thống Cộng Hòa (1/20/1969 - August 9/1974) 
39 OEO viết tắt của chữ Office of Economic Opportunity: Văn Phòng Cơ Hội Kinh Tế 
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pp. 130-131: 
 
Vào năm 1970, đất nước vẫn còn hỗn loạn.  Căng thẳng về Việt Nam vẫn còn ở mức cao, 
và tình trạng này còn chập chờn trong mùa Xuân sau vụ thường được gọi là sự đột nhập 
vào Cambodia - một từ ngữ dường như nhắc đến một cuộc viếng thăm xem quang cảnh 
hơn là một vụ xâm lăng quân sự.  Vào ngày 4 tháng 5, sinh viên tại Đại Học Kent thuộc 
tiểu bang Ohio (Kent State University) đóng cửa khuôn viên đại học bằng một vụ biểu 
tình khổng lồ để chống hành động của chính phủ tại Cambodia, vì sinh viên sợ rằng chính 
phủ sẽ mở rộng và khai triển chiến tranh.  Trong cố gắng xử lý vụ lộn xộn, lực lượng Vệ 
Binh Quốc Gia của Ohio nổ súng, giết bốn người và làm bị thương một số khác.  Biến cố 
này thúc đẩy một vụ bãi công sinh viên trên toàn quốc, xảy ra tại hơn 400 trường cao 
đẳng và đại học - có đến bốn triệu sinh viên tham gia.  Nixon, bị phiền nhiễu do vụ biểu  
tình khổng lồ, đến đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial), nơi có cuộc biểu tình của 
sinh viên vào lúc sáng sớm, và nói chuyện với nhóm sinh viên cắm dùi tại đó.  Sự viếng 
thăm của ông bị bác bỏ bởi một nhóm rất đông nhà phê bình - to tiếng và ngày càng tăng 
- nhưng tôi nghĩ điều đó bộc lộ một khía cạnh thú vị về đặc tính của Tổng Thống: ông sẵn 
sàng tự mình xông vào giữa một bối cảnh như vậy.     
 
Vào ngày 15 tháng 5, những vụ biểu tình tại Đại Học Jackson (Jackson State University) 
thuộc tiểu bang Mississipi - một đại học có lịch sử dân da đen - trở thành bạo động, và 
thêm hai sinh viên bị giết.  Ngay sau những vụ nổ súng này, Cheney (vẫn còn là phụ tá 
của tôi sau khi tôi rời OEO) và tôi đi đến Mississipi để cảm nhận điều gì có thể xảy ra và 
để tiếp xúc với gia đình sinh viên.  Chúng tôi thấy một tình trạng hay thay đổi và bất ổn - 
mọi người nín thở  40 chờ đợi xem điều gì có thể xảy ra kế tiếp.  Đó là thời điểm căng 
thẳng, khi đất nước dõi theo người Mỹ - gồm sinh viên trẻ và Vệ Binh Quốc Gia cũng trẻ 
- bắt đầu đối phó lẫn nhau.  Tình trạng vô trật tự tiếp tục khắp nước trong nhiều tháng, 
cho đến khi các khuôn viên đại học cuối cùng mở cửa trở lại vào mùa Thu. 
 
Các thành viên nội các của Nixon có kinh nghiệm riêng với thanh thiếu niên bày tỏ phản 
đối chiến tranh và muốn là thành viên của phong trào thường được gọi là phong trào trẻ, 
trong đó có đặc điểm để tóc dài, đeo tràng hạt, và mặc áo sơ-mi in nhuộm.  Điều này tạo 
thách thức cho các bậc cha mẹ trong nội các, bởi vì hầu như vào mỗi Chủ Nhật, Nixon 
mời gia đình chúng tôi đến Tòa Bạch Ốc để làm lễ nhà thờ, và cha mẹ phải làm việc 
ngoài giờ để bảo bảm rằng con cái họ đủ chỉnh tề để đọc kinh thánh hoặc bắt tay với 
Tổng Thống.  Các con chúng tôi là bạn với một số người biểu tình chống chiến tranh, và 
thực sự không dễ cho chúng để tiết lộ rằng cha chúng làm cho Richard Nixon tại Tòa 
Bạch Ốc.  Có lần Valerie nói với tôi là nó muốn tham gia một cuộc biểu tình.  Tôi nói 
thẳng thừng, "Được, làm đi, nếu con tin tưởng vào những gì con nói."  Nhưng tôi nói với 
nó rằng tôi không muốn nó tham gia biểu tình bởi nguyên nhân đơn giản là nó muốn làm 
một thành viên trong nhóm bạn của nó.  Nó quyết định không đi biểu tình. 
 
pp. 164 - 167: 
 
Mối liên quan của tôi với Ford bắt đầu với một hàng không mẫu hạm và năm thập niên 
sau, kết thúc với một chiếc khác.  Vào năm 2006, khi tôi đang làm Bộ Trưởng Quốc 
                                                 
40"nín thở" dịch chữ hold one 's breath: nghĩa bóng: cố ý nín thở để chờ xem một điều gì đặc biệt sẽ xảy ra. 
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Phòng, Hải Quân quyết định đặt tên chiếc hàng không mẫu hạm mới nhất là USS Gerald 
R. Ford.  Chiếc tàu xuất sắc này chiếc đầu tiên trong hàng ngũ hàng không mẫu hạm đa 
năng nhất và lớn nhất, một tặng phẩm phù hợp dành cho một viên chức xứng đáng, người 
đã dành quá nhiều thời gian trong đời sống để phục vụ đất nước.  Vào cuối tháng 11 năm 
đó, Joyce và tôi quyết định bay đến Rancho Mirage, California, để thăm Tổng Thống 
Ford.  Lúc đó, hầu như bất động, ông không thể ngồi dậy để chào đón chúng tôi - nhưng 
khi ông nghe tiếng tôi ở cửa, ông thốt to lên, "Rummy!" với đầy nhiệt tình và sức mạnh 
cố hữu.  Tôi mang theo cái nón bóng chày USS Gerald R. Ford và một hình mẫu về chiếc 
hàng không mẫu hạm của một nghệ sĩ.  Đáp ứng của ông đúng như tiêu biểu - khiêm 
nhường và trân trọng. 
 
Tôi bộc lộ với trọn niềm vui sướng về cuộc hành trình dài hàng nhiều thập niên, từ USS 
Monterey đến USS Gerald R. Ford.  Và ở giữa khoảng thời gian đó, Tổng Thống Ford và 
tôi cùng phục vụ trên một con tàu khác kiểu - con tàu quốc gia - tiếp nối sau đó là một 
loại bão táp khá khác biệt. 
 
Chương 11: Phục hồi niềm tin 
 
Niềm tin bỏ đi nhanh như cưỡi ngựa nhưng trở lại chậm như đi bộ 
(Trust leaves on horseback but returns on foot) 

Luật của Rumsfeld 
 
    
Khoảng chừng hai giờ sau khi Tổng Thống Nixon công bố sự ra đi đầy xúc động của ông 
từ Tòa Bạch Ốc vào ngày 9 tháng 8, 1974, tôi đáp xuống phi trường quốc tế Dulles, sát 
Washington, D.C., nhanh chóng bay từ Âu châu về theo lệnh của Phó Tổng Thống (lúc 
đó) Ford. 
 
Tôi gặp Dick Cheney ở cổng, người mà tôi yêu cầu phải sẵn sàng để trợ giúp và cập nhật 
hóa cho tôi.  Cũng hiện diện là một người phụ tá cho văn phòng phó tổng thống Ford.  
Ông ấy mang một bao thư được niêm từ Bill Scanton và Tom Whitehead, báo cho tôi biết 
Ford đã bổ nhiệm tôi làm chủ tịch chuyển tiếp.  Lá thư đề nghị tôi đến văn phòng chuyển 
tiếp tổng thống ngay lập tức, trong Khu Văn Phòng Hành Pháp Cũ (the Old Executive 
Ofice Building). 
 
Có vẻ tự nhiên khi trong tư thế một thành viên kỳ cựu của Quốc Hội, trước hết Ford sẽ 
quay về bạn hữu và đồng nghiệp ở Quốc Hội để giúp ông tiến hành thiết lập trật tự.  Tuy 
nhiên, tôi không biết nhiệm vụ của tôi như thế nào trong vai trò chủ tịch chuyển tiếp cho 
Ford.  Không có tiền lệ cho điều mà Ford đang chạm trán: nắm một chức tổng thống đã bị 
tiêu mòn vào giữa nhiệm kỳ, và ông chưa bao giờ được bầu làm tổng thống hay phó tổng 
thống. 41  Tôi ví tình trạng này như bước vào buồng lái máy bay để lái một chiếc máy bay 
lớn và bị hư hại ở độ cao 30,000 feet và được kỳ vọng lái đến nơi và hạ cánh an toàn. 

                                                 
41 Nhiệm kỳ Tổng Thống của Nixon là Jan. 20,1969 - Aug. 9, 1974 với Phó Tổng Thống là Spiro Agnew 
(nhiệm kỳ từ Jan. 20,1969-Oct. 10,1973)  Agnew là vị Phó Tổng Thống thứ hai trong lịch sử Mỹ đã từ chức 
khi đương nhiệm - từ chức vì bị cáo buộc ăn hối lộ.  Ông nhận tội trốn thuế $29,500 và sau đó, bị truy tố ăn 
hối lộ $268,482 khi làm Thống Đốc Maryland, nhưng ông đã ký chi phiếu trả đủ số tiền $268,482.  Ngày 
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Bối cảnh của Ford sẽ không tránh khỏi việc gánh chịu những gánh nặng độc nhất vô nhị.  
Nhưng đó là chuyện thứ yếu trong các vấn đề của ông.  Với tất cả những gì mà đất nước 
trải qua trong thập niên trước - cay đắng và chia rẽ bởi Việt Nam và Watergate, các vụ từ 
chức của Phó Tổng Thống Agnew và sau đó là Tổng Thống Nixon, các vụ ám sát vì 
chính trị, dội bom, sinh viên phản đối, biểu tình ngồi 42, nổi dậy của phong trào phản tập 
quán 43 về ma túy, nổi loạn của thanh niên, các tổ chức đấu tranh 44, những người theo 
chủ nghĩa vô chính phủ - không chắc chắn rằng đất nước sẽ còn là một khối.  Có một điều 
xấu xa trong tâm tư mọi người: sự thờ ơ lãnh đạm, một điều tệ hại hơn bất cứ điều nào 
khác mà tôi trải qua trước đây trong cuộc đời.  Và những thách thức về sự lãnh đạo quốc 
gia rơi vào một người chưa bao giờ mong muốn việc đó, không có sự ủy thác của cử tri, 
và bị áp lực nặng trong hoài nghi ông là người kế nhiệm do chính tay Richard Nixon 
chọn lựa.      
 
Trước đó gần hai giờ, khi máy bay tôi đang hạ cánh xuống Washington, Ford đã tuyên 
thệ và nổi tiếng bảo đảm với đất nước rằng "cơn ác mộng lâu dài của đất nước" đã qua 
rồi.  Nhưng trong thực tế, nó chưa qua, ít nhất là đối với ông.  Từ ngày đầu tiên Gerald 
Ford làm tổng thống cho đến ngày cuối, bóng tối của Richard Nixon bám víu một cách 
bướng bỉnh ở Tòa Bạch Ốc.  Cuộc điều tra Watergate tiếp tục.  Phiên tòa hình sự chưa 
bao giờ xảy ra  về một cựu tổng thống - một "phiên tòa của thế kỷ" - lờ mờ hiện ra.  Mỗi 
bản tuyên bố của Tòa Bạch Ốc bị khảo hạch, thắc mắc, và nghi ngờ.  Đất nước được lèo 
lái để trở nên vững vàng trong tất cả xáo trộn trên là một món quà khen tặng lâu dài cho      
Gerald Ford trong vị trí của một người lãnh đạo và trong tư cách một con người. 
 
Khi tôi đến Tòa Bạch Ốc vào buổi chiều đó, tôi hiếm có thì giờ để chào hỏi với các thành 
viên khác trong ban chuyển tiếp, trước khi chúng tôi được gọi vào Phòng Nội Các 
(Cabinet Room) để gặp tân Tổng Thống.  Điểm đối nghịch giữa Ford và người tiền nhiệm 
là rõ nét.  Ford cởi mở, thẳng thắn và thực tế 45, và thoải mái với chính ông, đùa giỡn với 
ban tham mưu rằng ban nhạc Thủy Quân Lục Chiến khỏi phải chơi khúc quân hành 
"Nghênh tiếp Tổng Thống" 46 khi ông bước vào phòng.  Bài ca chiến đấu hùng hồn của 
Đại Học Michigan đủ rồi. 47  Nếu tân Tổng Thống gây ấn tượng 48 là một người hướng  
                                                                                                                                                 
10-10-1973, ông từ chức và theo luật định, lãnh tụ thiểu số Hạ Viện lúc đó là Ford đương nhiên kế vị 
Agnew. 
42 "biểu tình ngồi" dịch chữ sit-ins: An organized protest demonstration in which participants seat 
themselves in an appropriate place and refuse to move. 
43 "phong trào phản tập quán -反習慣" dịch chữ  counterculture: Counterculture is a sociological term used 
to describe the values and norms of behavior of a cultural group, or subculture, that run counter to those of 
the social mainstream of the day, the cultural equivalent of political opposition. Counterculture can also be 
described as deviating away from the norm of society, or what is perceived to be normal. This deviation 
takes a group or behavior to be segregated from the norms. 
44 "các tổ chức đấu tranh" dịch chữ militant organizations 
45 "thẳng thắn và thực tế" dịch chữ down-to-earth: sensible, straightforward and realistic 
46 "Nghênh tiếp Tổng Thống" dịch chữ Hail to the Chief: là một khúc nhạc quân hành để thông báo Tổng 
Thống Mỹ đến hay hiện diện, được chơi lần đầu tiên vào lễ nhận chức của Tổng Thống Martin Van Buren 
vào ngày 4 tháng 3, 1837. 
47 "Bài ca chiến đấu của Đại Học Michigan" dịch chữ  University of Michigan fight song: The fight song is 
called "Hail to the Victors."  It has a couple verses but the most famous part is the chorus.  It is one of the 
most well known fight songs in the country: 
"Hail, to the Victors valiant,  
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đạo thì ông đã chân thật thể hiện như thế.  Thực vậy, ông là người hướng đạo đầu tiên và 
duy nhất làm Tổng Thống Mỹ. 
 
Mặc dù ông nhận ra các trách nhiệm lãnh đạo toàn cầu rơi vào ông một cách không mong 
đợi, nhưng Ford trông có vẻ hào hứng và không bị phiền toái.  Ông chào tôi, "Rất vui gặp 
anh, Rummy." 
 
Tôi đáp lại, "Xin chào Tổng Thống."  Đây là lần đầu tiên tôi gọi một người bạn bằng 
chức vụ đó. 
 
Mặc dù nhẹ nhõm khi thấy Ford có vẻ rất thoải mái trong nhiệm vụ mới, nhưng căng 
thẳng ngay lập tức trở nên hiển nhiên.  Ford tự thấy ông ở giữa hai phe nhóm riêng biệt 
tại Tòa Bạch Ốc: ban tham mưu nhỏ cho Phó Tổng Thống - hầu hết đều cố vấn cho ông 
tách khỏi hoàn toàn 49 ban quản trị chính phủ trước - và ban tham mưu rộng lớn của 
Nixon vẫn còn tại Tòa Bạch Ốc - một số ít họ đang thúc giục Ford làm những thay đổi 
quan trọng.  Ford đương đầu với một lựa chọn giữa việc trấn an đất nước và thế giới rằng 
sẽ có sự liên tục, và lựa chọn khác đáng lưu ý - chuyển thẳng thừng từ ban quản trị chính 
phủ mất uy tín Nixon qua ban quản trị chính phủ mới thành hình Ford, và không bị nhiễm 
vết nhơ Watergate.  Ford nghiêng nặng về sự trình diễn tính chất liên tục.  Trong thực tế, 
Tổng Thống khuyên chúng tôi, ban chuyển tiếp, tại buổi họp đầu tiên rằng ông đã quyết 
định vài việc về vấn đề đó.  Đối với tôi, một số quyết định đó dường như không được suy 
nghĩ đầy đủ. 
 
Thí dụ, vào đêm trước khi nhận chức, ông ra sân trước nhà của ông tại Alexandria, 
Virginia, để thông báo rằng Henry Kissinger sẽ còn giữ hai nhiệm vụ: Bộ Trưởng Ngoại 
Giao và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia.  Mặc dù tôi chắc chắn Ford nghĩ rằng thông báo này 
sẽ trấn an thế giới - và tôi không hoài nghi về điều này - nhưng thời điểm của sự việc để 
lại một ấn tượng rằng Tổng Thống mấp-mé-ngưỡng-cửa cảm thấy ông cần Kissinger quá 
khẩn cấp đến nổi ông không thể đợi đến lúc tuyên thệ, rồi mới thông báo.  Điều này làm 
Tổng Thống như có vẻ lệ thuộc vào vị Bộ Trưởng Ngoại Giao nổi tiếng này. 
 
Ngày kế, tại buổi họp đầu tiên của Tổng Thống với ban chuyển tiếp, ông nói với chúng 
tôi rằng ông sẽ không yêu cầu từ chức đối với bất cứ ai trong nội các Nixon hay ban tham 
mưu Tòa Bạch Ốc.  Ông lo ngại rằng bất cứ ai mà ông yêu cầu từ chức có thể bị nghĩ là 
có liên quan đến vụ tai tiếng Watergate.  Lòng tốt là một cá tính rõ ràng trong cuộc đời 
của Ford.  Ông không muốn áp đặt vết nhơ Watergate lên bất cứ ai một cách không công 
bằng.  Ông cũng quyết định rằng ông sẽ giữ Al Haig làm trưởng ban tham mưu Tòa Bạch 
Ốc.  Vì vậy, chỉ trong vài giờ trở thành tổng thống, Ford tỏ ra ông dự định giữ nguyên 

                                                                                                                                                 
Hail, to the conquering heroes,  
Hail! Hail! To Michigan the leaders and the best, 
Hail, to the Victors valiant,  
Hail, to the conquering heroes,  
Hail! Hail! To Michigan the champions of the West!  
Go Blue!" 
48 "gây ấn tượng" dịch chữ come across: Slang: to give an impression 
49 "tách khỏi hoàn toàn" dịch chữ clean break: (idiom): completely remove yourself from a bad situation 
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vẹn ban quản trị chính phủ Nixon - nội các của Nixon và những cố vấn không bị kết tội 
hình sự.  
 
pp. 207 - 212: 
 
Chương 14 
Công tác chưa được kết thúc 
 
Tôi vẫn còn phục vụ như là Trưởng Ban Tham Mưu Tòa Bạch Ốc vào ngày 30-4-1975, 
khi sự tham dự bực bội và lâu dài của Mỹ tại Việt Nam đi vào giai đoạn cuối.  Vài tuần lễ 
trước đó, Tổng Thống Ford khẩn thiết xin Quốc Hội, do đảng Dân Chủ kiểm soát, cho 
phép viện trợ cho đồng minh chúng ta là Nam Việt Nam đang bị khốn quẩn.  Ông và 
Kissinger hy vọng nguồn ngân quỹ có thể hỗ trợ Nam Việt Nam đủ để sắp xếp một hình 
thức đình chiến nào đó với Bắc Việt Nam.  Nhưng Quốc Hội Mỹ đã chán ngán Việt Nam. 
 
Khi Ford nghe Quốc Hội bác bỏ yêu cầu của mình, ông nổi cơn thịnh nộ.  Ông chửi, 
"Đám con hoang ngu đần."  Bây giờ, cuộc triệt thoái cho tất cả lực lượng chúng ta là 
không thể tránh khỏi. 
 
Việt Nam là trận chiến đầu tiên trong lịch sử mà dân chúng Mỹ có thể xem nó diễn ra qua 
truyền hình.  Sự kiện đó tạo ra một khác biệt lớn.  Nhờ đó, chúng ta chứng kiến cảnh đau 
lòng của các lực lượng Mỹ thực hiện vụ rút quân nhục nhã trong khi đồng minh Việt 
Nam trong hơn một thập niên của chúng ta  đối diện với một tương lai bất định trong bàn 
tay của kẻ chiến thắng: Việt Cộng và Bắc Việt Nam. 
 
Qua suốt một ngày dài và buồn bã đó, tôi ở với Tổng Thống Ford tại Tòa Bạch Ốc khi 
ông theo dõi cuộc rút lui.  Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam, Graham Martin, cập nhật cho chúng 
tôi về con số người Mỹ vẫn còn đang chờ để triệt thoái, cũng như con số người Việt Nam 
kêu gào ầm ĩ để đi.  Con số thứ hai cứ tiếp tục lớn lên. 
 
Nhiều người Việt Nam làm cho lực lượng chúng ta liều mạng một cách có thể hiểu được 
để tháo chạy khỏi các lực lượng miền Bắc, dùng bè, ghe nhỏ, bất cứ cái gì mà họ có thể 
tìm được để bỏ chạy.  Khi Thủy Quân Lục Chiến chúng ta tạm mở cổng tòa đại sứ tại Sài 
Gòn, hàng ngàn cư dân địa phương cố gắng chen lấn để vào nhưng bị đẩy ra bằng sức 
mạnh.  Một cách có thể hiểu được, Martin và ban tham mưu nhận thấy khó từ chối các 
bạn đồng minh Việt Nam của chúng ta.  Khi vợ của Martin ra đi trên một chiếc trực 
thăng, người ta thuật rằng bà đã bỏ lại va-li của bà để có thể tạo một chỗ cho thêm một 
phụ nữ Việt Nam ngồi ép vào.  
 
Cuối cùng, người ta quyết định chỉ có công dân Mỹ mới có thể được không vận trong 
thời gian ngắn ngủi còn lại.  Vào ngày đó, một hình ảnh không thể gột rửa là tấm hình 
đau lòng của những người Việt Nam liều lĩnh cố chen lên một chiếc trực thăng khởi hành 
từ trên mái nhà, tại một tòa nhà đối diện tòa đại sứ Mỹ.  Những người đã giúp Mỹ trong 
chiến tranh biết điều gì sẽ đến với họ.  Đó là một cuộc bỏ chạy nhục nhã đối với siêu 
cường quốc lãnh đạo của thế giới. 
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David Kennerly, nhiếp ảnh gia Tòa Bạch Ốc, người được thưởng giải Pulitzer do các tấm 
hình Chiến Tranh Việt Nam của ông và cũng như mọi người, hiểu được sức mạnh của 
hình ảnh, nói một cách súc tích với chúng tôi đang tập họp tại Văn Phòng Bầu Dục (Oval 
Office) với Tổng Thống vào ngày đó, "Tin tốt là chiến tranh đã qua rồi.  Tin xấu là chúng 
ta thua."  
  
Bộ Trưởng Ngoại Giao Kissinger nghĩ rằng Đại Sứ Martin sẽ là người Mỹ cuối cùng rời 
khỏi Việt Nam.  Sau khi tin nhận được là Martin đã được không vận ra khỏi thủ đô Nam 
Việt Nam, Kissinger thông báo cho ký giả, "Đại sứ chúng tôi đã đi, và có thể nói rằng 
cuộc triệt thoái đã hoàn tất."  Kết quả không gần đúng như thế. 
 
Sau khi nghe tuyên bố của Kissinger, Bộ Trưởng Quốc Phòng Schlesinger báo cho chúng 
tôi về vấn đề này.  Nhóm Thủy Quân Lục Chiến dự hờ - được chỉ định để ngăn chặn 
người Việt Nam hoảng loạn tràn ngập vào Tòa Đại Sứ - vẫn còn ở tại địa phương.  Hiểu 
lầm đã xảy ra trong một cách nào đó.  Kissinger và Schlesinger, mỗi người đều xem bộ 
của người kia phải chịu trách nhiệm về vụ thông tin nhầm lẫn này.  Tổng Thống cảm 
nhận Schlesinger chịu trách nhiệm và nói ông "giận vô cùng" về việc này.  Điều cuối 
cùng mà Ford cần là một bất đồng ý kiến công khai khác giữa hai viên chức an ninh quốc 
gia cao cấp nhất trong nội các.  
 
Tôi thảo luận vấn đề này ở Văn Phòng Bầu Dục với Ford, Kissinger, và Ron Nessen, Bộ 
Trưởng Báo Chí Tòa Bạch Ốc.  Vài người cảm thấy chúng ta nên ra thông báo sửa sai bởi 
vì Thủy Quân Lục Chiến được mong đợi sớm không vận ra - ở điểm này lời tuyên bố của 
Kissinger là chính xác.  Tôi không đồng ý.  Điều gì xảy ra nếu Thủy Quân Lục Chiến bị 
tràn ngập và không thể rút ra?  Trong mọi diễn biến, những gì mà chúng ta nói với dân 
chúng Mỹ đơn giản là không đúng sự thật.  Đó là điều quan trọng. 
 
Tôi nói, "Cuộc chiến này đã bị lưu ý bởi quá nhiều lừa dối và tránh né, và để kết thúc trận 
chiến này bằng một lừa dối lần cuối cùng là không đúng." 
 
Tổng Thống đồng ý.  Ông phái Nessen xuống phòng báo chí để ra một tuyên bố nói rằng 
cuộc triệt thoái chưa được hoàn tất. 
 
Kissinger không vui lòng về sự sửa sai này và một lần nữa, trút cơn thịnh nộ lên 
Schlesinger.  Ông muốn Bộ Quốc Phòng phải bị khiển trách công khai về vụ thông tin 
nhầm lẫn.  Do đó, cuộc chiến ở Việt Nam kết thúc hầu như trong cách thức nó được tiến 
hành - với tâm trạng buộc tội lẫn nhau và hối hận. 
 
Kể từ những năm ở Quốc Hội, tôi quan tâm về sự liên lụy của đất nước tại Việt Nam - 
đến nổi Tổng Thống Nixon và Kissinger xem tôi như một cái gì của con chim hòa bình 
trong chủ đề này.  Tôi hy vọng họ sẽ tìm ra một phương thức để kết thúc chiến tranh một 
cách yên ổn.  Đối với tôi, dường như chúng ta thực sự có cơ hội thắng cuộc chiến.  Trong 
thời chính phủ Nixon, tôi ủng hộ chính sách của Tổng Thống và Bộ Trưởng Quốc Phòng 
Mel Laird về Việt Nam hóa, trong đó nhấn mạnh việc làm cho người Việt Nam có thể 
chịu trách nhiệm cho vấn đề của riêng họ.  Ngay cả vào những ngày cuối của cuộc chiến, 
có ít nhất một khả năng mà chúng ta có thể cố gắng cứu được cái gì đó xứng đáng nếu 
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Quốc Hội chấp thuận nguồn tài nguyên để yểm trợ chính phủ Nam Việt Nam - và đặc 
biệt là tài trợ cho quân đội của Nam Việt Nam - trong trường kỳ.  Nhưng Quốc Hội 
không sẵn sàng để đi ngược lại thái độ chống chiến tranh mạnh mẽ trong nước. 
 
Với kết thúc không may của cuộc chiến, một số đông trong quân đội và dân chúng Mỹ 
thề họ sẽ không bao giờ tái liên can đến vấn đề khó khăn và đẫm máu để chống nổi dậy.  
Nhiều người muốn đi về bên trong, bỏ mặc những mâu thuẫn được Liên Bang Xô-Viết và 
các nước ủy nhiệm.  Thay vì mang đến hòa bình cho chúng ta, tôi e rằng kết luận hỗn 
loạn về Việt Nam có thể tạo hậu quả leo thang chết người hơn trong trận đấu Chiến 
Tranh Lạnh rộng lớn hơn.  Sự rút lui khỏi Việt Nam trở thành một biểu tượng yếu kém 
của Mỹ - một yếu kém mà các đối thủ chúng ta nhấn mạnh trong nhiều năm - và là một 
mời gọi cho sự hung hãn hơn nữa.    
 
Ngay cả sau khi rút khỏi Việt Nam,Tổng Thống Ford nài xin với Quốc Hội để ít nhất 
cũng viện trợ quân sự cho những người chống cộng trong vùng (Đông Nam Á châu) để 
họ có thể tự bảo vệ.  Những nài xin này cũng bị cự tuyệt.  Vì thế, chiến thắng của Việt 
Cộng được kèm theo với sự quật khởi của các lực lượng Cộng Sản tại vùng ven Lào và 
Cambodia.  Kháng chiến quân Khmer Rouge (Khmer Đỏ) chiếm thủ đô Phnom Penh của 
Cambodge và ngay lập tức tàn sát các viên chức và gia đình của chính phủ Lon Nol trước 
đó.  Có nhiều đến mức hai triệu người bị giết tại những "cánh đồng giết chóc" 50 khét 
tiếng của Cambodge ngày nay - việc tàn sát hàng loạt thường được quy do vụ bỏ rơi khu 
vực (Đông Nam Á châu) của Mỹ. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 "cánh đồng giết chóc" dịch chữ killing fields 
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Tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi chiếc trực thăng sau cùng của Mỹ rời Sài Gòn, Mỹ mấp mé 
bị cuốn vào một mâu thuẫn khác tại Đông Nam Á châu.  Vào ngày 12 tháng 5, 1975, 
những người chúng tôi tại Tòa Bạch Ốc nhận tin báo động: tàu chiến Khmer Rouge bắt 
một tàu thương mại Mỹ, chiếc SS Mayaguez, tại Vịnh Thái Lan, trong đó có hơn ba tá 
người trên tàu. 
 
Ford nhanh chóng triệu tập một phiên họp NSC 51 và yêu cầu tôi tham dự.  Với sự hiện 
diện của Kissinger và Schlesinger, Phó Tổng Thống Nelson Rockefeller tranh luận cho 
một đáp ứng quân sự ngay lập tức và mạnh mẽ.  Tôi nghĩ đó là hấp tấp, vì chúng ta vẫn 
                                                 
51 NSC viết tắt của National Security Council: Hội Đồng An Ninh Quốc Gia 
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còn đang cố gắng xác định vị trí của chiếc tàu bị bắt.  Kissinger ưa chuộng giải pháp 
"đàm phán gay gắt" và yêu cầu thả chiếc tàu. 
 
Mối quan tâm của tôi tiêu biểu cho một người trưởng ban tham mưu; tôi nghĩ nên nhanh 
chóng khai triển một loạt những giải pháp cho Tổng Thống.  Tôi đề nghị nhìn nhận biến 
cố nhưng nói càng ít càng tốt để bảo toàn các giải pháp cho đến khi Tổng Thống quyết 
định phương thức hành động. 52  
 
Tổng Thống quyết định chọn xu hướng của Kissinger.  Ford chính thức tuyên bố sự bắt 
tàu Mayaguez là một hành động cướp biển.  Tổng Thống khuyến cáo, "Nếu không thả tàu 
và thủy thủ đoàn ngay lập tức thì 'những hậu quả nghiêm trọng nhất' sẽ tiếp theo sau đó."  
Có đồn đãi rằng một số, nếu không là tất cả, con tin đã bị đưa đến đảo Koh Tang gần đó, 
vì vậy Tổng Thống ra lệnh một vụ phong tỏa quân sự chung quanh đó.  Ba tàu chiến của 
Cambodge thách đó phong tỏa nên bị bắn chìm. 
 
Vì vụ khủng hoảng còn tiếp tục, Ford đòi hỏi quan điểm của tôi đối với giải pháp của 
ông.  Tại buổi họp ngày 14 tháng 5, tôi đệ trình Tổng Thống một biên bản phác họa 
những gì mà tôi xem là có thể hành động. 
 
Chúng tôi hiểu rằng lực lượng Mỹ sẽ cần phải chiếm hòn đảo, nơi mà chúng tôi tin rằng   
Khmer Rouge giam giữ con tin, nhưng tôi đề nghị một kế hoạch để rút tất cả lính Mỹ ra 
trong vòng 48 giờ để tránh bị cuốn vào một vụ trú đóng lâu dài ở đó.  Phó Tổng Thống  
Rockefeller đề nghị máy bay B-52 dội bom mục tiêu trên đất liền.  Tôi đề nghị chúng ta 
không sử dụng máy bay khổng lồ bốn-động-cơ, bởi vì chúng được liên kết với thiệt hại 
đã làm đau khổ khắp Việt Nam và gây ra những phản ứng tiêu cực trong vùng và tại Mỹ.  
Tôi nghĩ một xu hướng tốt hơn là xét xem chúng ta có thể dùng máy bay Hải Quân từ 
chiếc hàng không mẫu hạm USS Coral Sea đang chạy về khu vực đó hay không.  Máy 
bay của hàng không mẫu hạm có thể tấn công chính xác và giảm tổn thất dân sự tiềm ẩn. 
 
Tôi lưu ý, "Càng triển hoãn lâu, Mỹ càng trông yếu kém hơn, nguy hiểm càng lớn hơn 
đối với sinh mạng con tin, và càng có khả năng lớn hơn để giới chỉ trích tham gia vào 
hành động này." 
 
Chiều hôm đó Tổng Thống ra lệnh tấn công ba mũi: một trực thăng Thủy Quân Lục 
Chiến tấn công đảo Koh Tang; máy bay xung kích từ USS Coral Sea dội bom trên đất 
liền; và một chiến dịch ngăn cấm tàu bè để cố gắng lấy bắt lại tàu Mayaguez.  Thủy Quân 
Lục Chiến Mỹ tấn công dữ dội bãi biển Koh Tang và chạm trán với hỏa lực yếu ớt từ các 
hầm hố của Khmer Rouge. 
 
Trong khoảng một hay hai giờ chiến dịch, chúng tôi nghe tin từ Schlesinger rằng chiếc 
tàu khu trục USS Holt gần Koh Tang đã gặp một tàu đánh cá Thái tiến đến gần.  Chiếc 
tàu này có người vẫy quần áo, thay cho cờ trắng.  Đó chính là thủy thủ đoàn của tàu 
Mayaguez.  Không có gì phải nghi ngờ rằng Khmer Rouge sợ còn nhiều trả đũa hơn nên 
đã thả tất cả thủy thủ đoàn. 

                                                 
52 "phương thức hành động" dịch chữ on a course: a mode of action 
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Trong khi thủy thủ đoàn đang được cứu và tàu Mayaguez được lấy lại thì Thủy Quân Lục 
Chiến đang chiến đấu với kẻ thù trên đảo Koh Tang.  Vào lúc kết thúc công tác, 18 Thủy 
Quân Lục Chiến Mỹ bị giết chết.  Tên của những quân nhân Mỹ tử trận này được khắc 
vào Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War Memorial) tại Washington, 
D.C.  Tổng số chính thức về người Mỹ chết trong toàn bộ cuộc xung đột Việt Nam là 
58,261 người. 
 
Các hành động của Tổng Thống Ford qua vụ tàu Mayaguez là các bước đầu tiên hướng 
về việc tái xây dựng uy tín của Mỹ.  Khi tôi trở thành Bộ Trưởng Quốc Phòng của ông 
vào những tháng sau đó, tôi nhớ lại vụ khủng hoảng Mayaguez và bài học của nó.  Đối 
với những kẻ thù của chúng ta, nước Mỹ vào-thời-hậu-Việt-Nam trông như một nước suy 
yếu, qua đó khuyến khích họ hành động với những phương thức khiêu khích.  
 
pp.  372-373: 
 
Tôi sẵn sàng để các lực lượng chúng ta làm việc với Liên Minh phía Bắc 53 , căn cứ vào 
niềm tin rằng chúng ta sẽ gây lỗi lầm nếu nỗ lực quân sự chúng ta hiện ra trước mắt 
người Afghans như là một vụ xâm lăng của Mỹ nhằm chiếm quyền kiểm soát đất nước 
của họ.  Tôi kết luận sự việc sẽ hết sức tốt đẹp cho chúng ta trong tư thế là đồng minh của 
các lực lượng Afghan tại địa phương.  Tôi thấy đây là phương thức tốt nhất để tránh 
những lỗi lầm vụng về 54 của những người chiếm đóng và xâm lăng trong quá khứ tại 
Afghanistan. 
 
Đây là một trong những bài học Việt Nam đối với tôi.  Tôi nghĩ chiến lược Việt Nam hóa 
của Tổng Thống Nixon và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mel Laird là nhằm thúc đẩy đồng 
minh Nam Việt Nam của Mỹ phải làm thêm nữa cho chính họ, sẽ hữu hiệu nhiều hơn và 
có lẽ quyết định nữa, nếu Việt Nam hóa được áp dụng từ ngay từ lúc khởi đầu cuộc 
chiến.  Ở Afghanistan, ít nhất có một khả năng để Mỹ có thể đóng vai hỗ trợ thay vì lãnh 
đạo trong trận chiến chống al-Qaida và Taliban ngay vào lúc ban đầu. 
 
Chương 28:  Những con chim nhỏ nằm trong tổ 
pp. 391 - 394:  
 
Vào giữa tháng 10, sự liên lạc truyền thông qua điện thoại vệ tinh được thiết lập vời vài 
người chỉ huy Liên Minh phía Bắc, nhưng chỉ có một toán CIA tìm cách để liên lạc với 
họ tại trận địa.  Với mật mã Jawbreaker, toán này móc nối với Tướng Fahim Khan, người 
kế nhiệm của Massoud và là lãnh tụ trên thực tế của Liên Minh phía Bắc.  Sự bê trễ kết 
đoàn với các chỉ huy khác của Liên Minh phía Bắc làm tôi đau nhói. 

                                                 
53 Liên Minh phía Bắc (Northern Alliance): đây là tổ chức chính trị-quân sự được thành lập bởi Quốc Gia 
Afghanistan Hồi giáo vào năm 1996, kết hợp các bộ lạc để chống lại Taliban, do "Con Sư Tử của Panjhir" 
Ahmad Shah Massoud lãnh đạo.  Theo Rumsfeld, trang 372, tầm quan trọng lãnh đạo của Massoud hầu như 
không được các chính phủ Tây phương biết đến và chính tổ chức khủng bố al-Qaida đã ám sát ông.  Tổ 
chức khủng bố này gửi chuyên viên hành động giả làm ký giả để vào trại của Massoud.  Khi thấy ông hiện 
diện, họ kích động chất nổ giấu trong thiết bị chụp hình để giết ông.  Vụ ám sát xảy vào ngày 9-9-2001.  
Tướng Fahim Khan kế nhiệm; ngoài ra còn có Tướng Abdul Rashid Dostum, Tướng Ismail Khan, v.v. đều 
thuộc phe Liên Minh phía Bắc. 
54 "vụng về" dịch chữ heavy- handed: clumsy, awkward, tactless, indiscreet, harsh 
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Tôi nói tới nói lui với Franks, "Trời đất ơi, Bộ Quốc Phòng lớn hơn CIA nhiều lần, nhưng 
tuy vậy, chúng ta đang ngồi ở đây như những con chim nhỏ nằm trong tổ, chờ ai đó bỏ 
cho thức ăn vào miệng."  Dường như chúng ta không thể làm bất cứ cái gì cho đến khi 
CIA cho chúng ta một mẩu tin tình báo hoặc thiết lập đường dây liên lạc tại trận địa. 
 
Sự thật là tình trạng chán nản khai triển ra khỏi tầm của Tommy Franks. 55  Trong tháng 
sau vụ 9/11, tôi bị liên tục thất vọng vì quân đội không thể cung cấp cho Tổng Thống 
những biện pháp quân sự để tấn công và phá vở mạng lưới khủng bố vẫn còn đang hoạch 
định nhiều vụ tấn công thêm nữa.  Trong một công văn gửi Chủ Tịch Hội Đồng Liên 
Quân     Myers và Phó Chủ Tịch, Tướng Thủy Quân Lục Chiến Peter Pace, tôi viết rằng, 
""qua cả tháng, Bộ Quốc Phòng hầu như 56 không đưa ra đề nghị nào có thể thực hiện - 
liên quan đến 57 việc làm thế nào chúng ta có thể  hỗ trợ thi hành khẩn cấp một áp lực cần 
thiết, không kể đến 58 việc dùng hỏa tiễn định hướng và bom."  Công văn ngày 10-10-
2001 của tôi tiếp tục: 
 
 Tôi không thấy một điều nào có suy nghĩ, sáng tạo hoặc có thể hành động.  Tại 
 sao lại có thể như vậy?...  Bộ Tư Pháp và các bộ tương tự ở các nước khác đã bắt 
 hàng trăm nghi can.  Bộ Tài Chính và các bộ tương tự ở các nước khác đã phong 
 tỏa hàng trăm trương mục ngân hàng mà tổng số lên đến hàng trăm triệu đô-la.  
 Bộ Ngoại Giao đã tổ chức hàng tá quốc gia hỗ trợ.  Nhưng Bộ Quốc Phòng 
 nổi lên với con số zero... 59

 
 Các ông phải khám phá 60 một phương thức để chúng ta hoàn tất công tác này.  
 Các ông phải tìm ra trong cõi đời này 61 vấn đề là cái gì và tại sao Bộ Quốc Phòng 
 lại cố chấp và là một cái giếng khô không thể chấp nhận được ...  Chúng ta 
 không thi hành công tác.  Bởi vì 62 đất nước, chúng ta có trách nhiệm phải chu 
 toàn nhanh chóng.  Công việc của các ông là đề nghị những biện pháp quân sự 
 cho tôi.  Công việc của Tổng Thống và tôi là cân nhắc các rủi ro và thuận  lợi.  
 Chúng tôi không thể làm việc của chúng tôi trừ khi các ông làm việc của các 
 ông.  Nếu chúng ta triển hoãn lâu hơn thì nhiều người Mỹ hơn có thể bị giết chết.  
 Chúng ta hãy hoàn tất công tác. 
 
Myers và Pace thúc đẩy tất cả những người chỉ huy chiến đấu đưa ra nhiều biện pháp 
hơn.  Tại Afghanistan, Franks giải thích rằng có những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát 
của mọi người, và gây ra trì trệ.  Những trận bão bụi mù mịt và điều kiện thời tiết trắng 
xóa tại các ải núi cao khiến không ai thấy được sự vật chung quanh đã bắt buộc vài toán 

                                                 
55 Lúc đó, Tommy Franks là Tướng Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Chỉ Huy (Central Command, viết tắt là 
CENTCOM) 
56 "hầu như" dịch thành ngữ next to: almost, practically 
57 "liên quan đến" dịch chữ as to: with regard to, according to 
58 " không kể đến" dịch chữ other than: except for, besides, with the exception of 
59 "nổi lên với con số zero" dịch chữ come up with a goose egg, trong đó come up: to arise, to rise và goose 
egg là tiếng lóng: Slang: zero, nothing 
60 "khám phá" dịch chữ figure out: Informal: to discover or decide. 
61 "trong cõi đời này" dịch chữ what in the world: dùng để nhấn mạnh khi đặt câu hỏi (used for emphasis 
when asking a question). 
62 "bởi vì" dịch chữ owe to: because of 
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quân quay trở về.  Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (Central Intelligence Agency, viết tắt 
là CIA) và CENTCOM thử dùng vài chiếc trực thăng cũ của Xô-Viết, tương tự như 
những chiếc mà Taliban có, để đánh lừa Taliban.  Nhưng những chiếc trực thăng Xô-Viết 
cũ này không tín nhiệm được và không phù hợp với điều kiện thời tiết ở đây. 
 
Sau một ngày dài đặc biệt trong tuần lễ thứ nhất của tháng 10, Franks gọi.  Tình cảnh 
phiền não do triển hoãn, được bộc lộ bởi mọi người mà ông trao đổi trong hệ thống chỉ 
huy từ Tổng Thống trở xuống, đã làm ông mỏi mòn.  Franks hỏi tôi vẫn còn tin tưởng nơi 
ông hay không và hỏi liệu tôi nghĩ rằng Tổng Thống có nên chọn một người chỉ huy khác 
hay không.  Tôi thừa nhận rằng việc chờ đợi là khó khăn nhưng bảo đảm thẳng thừng 
rằng ông và chiến dịch của ông có sự tin cậy hoàn toàn của chúng tôi. 
 
Tôi phải liên tục nhắc nhở tôi rằng chúng tôi chỉ còn vài ngày trong chiến dịch này.  
Đồng thời, các chỉ trích chính phủ đang chìm đắm trong chán nản.  Vài tờ báo, phản ánh 
mối quan tâm mà họ nghe được, làm sống lại chữ "vũng lầy," vang lại sự phản đối cay 
đắng trong nước vào thời Chiến Tranh Việt Nam.  Ngày 18-9, bảy ngày sau vụ 11/9 và 
một tháng trước khi các đội quân của chiến dịch đặc biệt đầu tiên xâm nhập vào 
Afghanistan, hãng thông tấn Associated Press báo cáo, "Bây giờ có lẽ đến lượt Mỹ thử 
một cuộc đột kích vào vũng lầy Afghanistan."  Sau đó, đọc trên báo Dallas Morning 
News: "Một thế hệ quân nhân khác của Mỹ có thể bị cuốn hút vào một vũng lầy tại ngoại 
quốc."  Hai ngày sau, ký giả Maureen Dowd hỏi, "Có phải chúng ta tự sa lầy lần nữa 
chăng?"  R.W. Apple, một phóng viên ngoại quốc rất được nể trọng, phát biểu ý kiến trên 
trang đầu của báo New York Times, "Giống như một bóng ma không được hoan nghênh 
từ một dĩ vãng buồn thảm, chữ đáng ngại 'vũng lầy' đã bắt đầu ám ảnh các buổi nói 
chuyện trong nhóm các viên chức chính phủ và sinh viên nghiên cứu chính sách ngoại 
giao, cả trong nước và hải ngoại.  Afghanistan có thể trở thành một Việt Nam thứ hai 
không?"       
 
Qua hết buổi họp báo chí này đến buổi họp khác, Tướng Myers và tôi bị hỏi tại sao các 
chiến dịch quân sự không tiến triển nhanh hơn.  Tôi nghĩ đấy là việc của tôi để thúc giục        
CENTCOM có thể tiến càng nhanh càng tốt, và tôi đã làm vậy trong cách riêng tư.  
Nhưng nhiều buổi thảo luận công khai đã thiếu kiềm chế và bối cảnh lịch sử, đặc biệt 
những tiếng nói đồng loạt về vũng lầy ngày càng gia tăng. 
 
Tôi thường thích thú trao đổi với nhóm báo chí tại Ngũ Giác Đài.  Có vài tá ký giả được 
chỉ định thường xuyên để bắt mạch Ngũ Giác Đài.  Họ có những văn phòng nhỏ không 
xa căn phòng mà chúng tôi họp báo.  Hầu hết rất hiểu biết, siêng năng, và khách quan 
một cách hợp lý, mặc dù thường nghi ngờ.  Nhiều người đã có mặt tại Ngũ Giác Đài khi 
chiếc máy bay American Airlines chuyến bay 77 đâm nhào xuống cơ sở.  Tôi có cảm tình 
với họ.  Một số nói một cách định kỳ rằng họ phải đối phó với sự hướng dẫn của các chủ 
nhiệm của họ, những người biết rằng làm nổi bật một tai họa ẩn tàng là ăn khách.  Như 
thành ngữ nói, "nếu bản tin đổ máu, bản tin sẽ dẫn đầu."  63

                                                 
63 "nếu bản tin đổ máu, bản tin sẽ dẫn đầu" dịch chữ  if it bleeds, it leads:  Giới truyền thông thích các tin 
bạo lực, đổ máu, và các tin này sẽ hấp dẫn nhiều người xem, nhiều người đọc dựa.  Và qua đó, đài truyền 
hình hay báo chí sẽ được sắp hạng cao.  Bản tin sẽ hấp dẫn nếu báo cáo có 500 người bị chặt đầu, thay vì 
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Tôi thường đẩy khôi hài vào các mẩu trao đổi với ký giả.  Đó là một giải tỏa để có dịp 
làm vơi nhẹ không khí căng thẳng khi thảo luận về những vấn đề nghiêm chỉnh.  Có lúc 
buổi họp báo chí chúng tôi bị nhái lại trên buổi trình diễn truyền hình Saturday Night 
Live.  Tôi nhớ buổi trình diễn nhái lại và diễu cợt Tổng Thống Ford trong thập niên 1970s 
đã gây thiệt hại thực sự về chính trị cho ông.  Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng các vụ 
trào phúng trong những buổi họp báo chí của tôi - với nhà hài kịch Darrell Hammond 
đóng vai tôi đeo kính - là tức cười vui vẻ. 
 
Qua năm tháng, tôi đã nhiều lần thấy những gì xảy ra trong chính trị khi một nhân vật 
công chúng nhận được thỏa thuận tốt đẹp từ giới truyền thông.  Ký giả lệ thuộc nặng vào 
những bài tường thuật tiêu chuẩn, vừa định hình, vừa làm dễ chịu cho quan điểm đại 
chúng về những viên chức chính phủ.  Nếu một viên chức khởi sự với "báo chí tốt," viên 
chức đó sẽ thường nhận được ngày càng nhiều những bài tường thuật ưu đãi; những câu 
chuyện không hay trước đó thường phát sinh thêm bài tường thuật tiêu cực.  Nhưng ký 
giả cũng thích thú những sự đảo ngược bất ngờ.  Một quan sát đáng nhớ trong việc này là 
Tướng Joseph Stilwell vào thời đệ nhị thế chiến khuyến cáo rằng, "Con khỉ càng leo lên 
cao thì bạn càng thấy nhiều hơn phía sau của nó." 
 
Tuy nhiên, một quốc gia tự do không thể sống còn nếu không có tự do báo chí và một 
chính phủ cởi mở và minh bạch.  Đó là điều mà chúng ta chiến đấu chống lại kẻ thù.  Tôi 
cảm thấy có bổn phận để giải thích cho dân chúng Mỹ, qua các buổi họp báo, những gì 
mà Bộ Quốc Phòng tìm cách thành đạt tại Afghanistan và điều gì đang xảy ra tại trận địa 
này. 
 
pp.  546-547: 
 
Chính ban chỉ huy quân sự Mỹ tại Iraq là nơi đầu tiên thông báo một cách công khai rằng 
họ đang thực hiện cuộc điều tra về việc ngược đãi các người Iraq bị cầm tù trong tháng 1, 
2004.  Lúc đó, có ít quan tâm của giới truyền thông về câu chuyện này, nhưng ba tháng 
sau, một khi được kèm theo hình ảnh thì thay đổi một cách sâu sắc.  Trong một đặc điểm 
độc đáo khác về chiến tranh trong thế kỷ thứ 21, hình ảnh lan truyền khắp thế giới trong 
giây phút, gây ra phản ứng giận dữ nhanh như chớp.  Lãnh đạo quốc gia trên khắp thế 
giới đưa ra lời khiển trách.  Bộ Trưởng Ngoại Giao Vatican, viện dẫn chữ "tra tấn," gọi 
Abu Ghraib là "một quả đấm nghiêm trọng hơn vụ 11 tháng 9." 
 
Tôi chia sẻ về cảm giác phẫn uất này, nhưng phản ứng đối với Abu Ghraib trong vài 
trường hợp dường như bị trầm trọng bởi những nguyên nhân không phải là để khám phá 
sự thật 64 về điều gì đã tiết lộ và đưa ra xét xử những người liên quan đến hành động bất 
hợp pháp.  Vụ ngược đãi đáng xấu hổ ở trại giam Abu Ghraib sẽ bị nhiều người khai 
thác: các kẻ thù của Mỹ, dĩ nhiên rồi, khéo léo sử dụng sự phản đối kịch liệt cho mục tiêu 
tuyên truyền của họ.  Các chính phủ Ả Rập quan tâm trong việc làm cho dân chúng của 
họ nghĩ rằng vụ giải phóng Iraq là nguy hiểm và hỗn loạn; những người chống chiến 
tranh dùng vụ ngược đãi để biện hộ cho quan điểm của họ rằng các nỗ lực tại Iraq là vô 

                                                                                                                                                 
đăng tin hiền hòa như  ai đó đã cứu sống một con mèo.  Thành ngữ này ám chỉ sự quyến rũ của Mỹ với bạo 
lực. 
64 "khám phá sự thật" dịch chữ get to the bottom of: Fig. to discover the truth about something 
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đạo đức; và, hiển nhiên nhất, các đối thủ chính trị của Tổng Thống Bush còn bảy tháng 
nữa là đến kỳ bầu cử 2004.  Phản ứng của một số viên chức 65 nhanh chóng biến chuyển 
thành tuyên bố quá đáng. 
 
Dân biểu John Murtha thông báo, "Chúng ta sẽ không phục hồi được từ thiệt hại này.  
Biến cố đơn lẻ này đã phá hủy uy tín chúng ta tại Iraq và tại toàn thể thế giới Ả Rập."  
Thượng nghị sĩ Ted Kennedy tuyên bố tại Thượng Nghị Viện Mỹ rằng, "Một cách đáng 
xấu hổ, bây giờ chúng ta biết rằng những phòng tra tấn của Saddam được mở trở lại, dưới 
ban quản trị mới - ban quản trị Mỹ."  Đối với một thượng nghị sĩ kỳ cựu, khi xem những 
trò chơi sai đường lối của một ít lính canh vào ca giữa đêm ngang bằng với những tập 
quán thường xuyên về hiếp dâm, tra tấn, và sát nhân trong nhà tù của Saddam thì thật 
đáng kinh hãi, ngay cả bởi những tiêu chuẩn thấp trong mùa bầu cử.  Tôi ngạc nhiên khi 
bạn đồng liêu của tôi Colin Powell nói về Abu Ghraib trong cùng một nội dung giống 
như vụ tàn sát Mỹ Lai - một giai đoạn kinh khủng từ cuộc Chiến Tranh Việt Nam, lạnh 
lùng giết chết hàng trăm thường dân Việt Nam.  Powell nói, "Tôi không biết phải hiểu 
chuyện này như thế nào.  Tôi kinh tởm.  Tôi muốn nói là tôi đã ở trong một đơn vị chịu 
trách nhiệm về vụ Mỹ Lai." 
 
Cũng bị lúng túng trong vụ hỗn loạn là sự thừa nhận rằng ban chỉ huy quân sự Mỹ tại 
Iraq là nơi đầu tiên mang những việc ngược đãi này ra ánh sáng.  Một người lính khám 
phá các tấm hình và giao chúng cho các viên chức quân sự cao cấp.  Một cuộc điều tra 
ngay lập tức bắt đầu, dẫn đến sự đình chỉ công tác của 17 người. 
 
Tuy vậy mà chỉ trích vẫn mở rộng công kích bằng cách dùng những hành động không thể 
xin lỗi được tại nhà tù Abu Ghraib như là căn bản cho một chỉ trích có hệ thống đối với 
chính sách chiến tranh của chính phủ Bush.  Một bài báo của tờ The New York, trích dẫn 
nguồn tin nặc danh, khẳng định rằng các vụ ngược đãi là một phần trong các phương 
pháp thẩm vấn cưỡng bức có hệ thống và chính thức,  Các cáo buộc sai trái này được 
truyền bá rộng rãi và lặp lại bởi những người có thể và lẽ ra đã hiểu biết nhiều hơn.  Al 
Gore tuyên bố, "Bây giờ đã rõ ràng là những gì xảy ra ở nhà tù không phải là kết quả của 
những hành động ngẫu nhiên bởi vài trái táo hư hỏng (cần hiểu theo nghĩa bóng: những 
quân nhân tồi tệ).  Đó chính là hậu quả tất nhiên của chính sách chính phủ Bush." 
 
Tờ The Economist đặt một tấm hình của một tù nhân trên bìa báo dưới tiêu đề 
"RUMSFELD, TỪ CHỨC."  Những kêu gọi tương tự cũng đến từ các báo New York 
Times, Boston Globe, và các thành viên Quốc Hội thuộc đảng Dân Chủ.  Mặc dù tôi 
thường thấy tôi không đồng ý với họ nhưng tôi nhanh chóng có cùng một kết luận, nhưng 
với những lý do khá khác biệt.  Tôi tin tưởng rằng sự từ chức Bộ Trưởng của tôi có thể 
bộc lộ tính chất trách nhiệm đứng về phía chính phủ Mỹ.  Tôi nghĩ sự từ chức của tôi 
cũng có thể giúp cho chính phủ và dân chúng Iraq vượt ra ngoài vụ tai tiếng. 
 
Vào ngay 5-5, lúc 10:00 sáng, một tuần lễ sau khi các tấm hình ra ngoài công chúng, tôi 
đi vào Văn Phòng Bầu Dục với một tờ giấy viết tay, "Thưa Tổng Thống, tôi muốn ông 
biết rằng ông có sự từ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng của tôi vào bất cứ lúc nào mà ông 
thấy việc này hữu ích cho ông."  Tôi nói với ông rằng nếu vụ tranh cãi về ngược đãi cứ 
                                                 
65 "viên chức" dịch chữ quarters: Military Slang: short for officers. 
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tiếp tục gia tăng thì tôi có thể không hữu hiệu để quản trị Bộ.  Tôi cũng nói tôi tin tưởng 
rằng cần truy trách nhiệm đối với người nào đó. 
 
Bush bị ảnh hưởng nặng nề qua các tấm hình.  Ông chia sẻ quan điểm của tôi về tầm 
quan trọng của trách nhiệm. 
 
Ông nói, "Don, ai đó phải chịu trách nhiệm và bị sa thải 66 vì vụ này."  Tôi nói với Tổng 
Thống ông có sự từ chức của tôi, và tôi nghĩ ông nên chấp thuận.  Tuy nhiên, tôi rời buổi 
họp mà không có một quyết định nào. 
 
Đêm đó, Bush gọi tôi ở Ngũ Giác Đài.  Ông nói ông đã suy nghĩ xong về vấn đề.  Ông 
nói, "Sự ra đi của ông là một ý nghĩ tàn khốc.  Tôi không chấp nhận sự từ chức của ông." 
Ông hỏi liệu có ai khác mà ông nên truy trách nhiệm bằng cách sa thải họ không, và ông 
đưa một khả thi là Tướng Myers.  Tôi trả lời, "Thưa Tổng Thống, ông sẽ sa thải nhầm 
người."    
          
pp. 710: 
 
Công tác tái định hướng một bộ có ba triệu người là một công tác khó khăn nhưng hào 
hứng.  Tôi biết tôi sẽ nhớ.  Và tôi biết tôi sẽ nhớ việc làm chung với một người tổng chỉ 
huy quân đội - một người không những có niềm tin vững chắc mà còn có can đảm chung 
vai sát cánh với nhân viên qua những lời chỉ trích khinh miệt.   
 
Khi đến lúc tôi phát biểu, tôi cẩn thận nhìn một biển những khuôn mặt.  Đó là một đám 
đông nhiều hơn tôi hy vọng - quá nhiều thân hữu và bạn đồng liêu của Bộ mà tôi làm việc 
rất chặt chẽ qua nhiều năm, đương đầu với những lúc khó khăn và nguy hiểm của đất 
nước.  Đó là giây phút xúc động.  Những người tụ họp ở đây mang ý nghĩa rất to lớn đối 
với tôi. 
 
Tôi muốn phần phát biểu của tôi nói về tương lai, không nói đến quá khứ.  Tôi muốn nói 
với những người trong Bộ Quốc Phòng, là những người sẽ tiếp tục chịu cam go lâu dài để 
chống một ý thức hệ bị xuyên tạc và chết người.  Tôi trở lại một chủ đề đã đeo đuổi tôi 
trong suốt cuộc đời công chức - trong những ngày tháng Việt Nam khi tôi phục vụ tại 
Quốc Hội, trong thời Chiến Tranh Lạnh khi tôi phục vụ như là một đại sứ ở NATO và kế 
đó là bộ trưởng quốc phòng, trong giai đoạn khủng hoảng Lebanon như là một đặc sứ 
Trung Đông, và qua suốt sự kinh hoàng và thách thức của các vụ 9/11, chiến tranh tại 
Iraq và Afghanistan: Suy yếu là mời gọi. 67  Tôi biết Mỹ không được mất ý chí và tấm 
lòng để kiên gan trì chí trong các cuộc tranh đấu khó khăn và lâu dài.  Tôi biết rằng mất ý 
chí là cách duy nhất để Mỹ có thể thua trong bất cứ trận tranh đấu nào. 
 

                                                 
66 "ai đó phải chịu trách nhiệm và bị sa thải vì vụ này" dịch chữ someone's head has to roll on this one.  
Nghĩa đen (literal sense): đầu của ai đó phải rơi vì vụ này; nghĩa bóng (figurative sense: someone must take 
the blame, someone must be fired.) 
67 "Suy yếu là mời gọi" ý muốn nói: suy yếu là kích thích (khiêu khích) các nước khác tấn công Mỹ. 
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Tôi lưu ý, khi nhớ lại điều mà tôi nói với Tổng Thống Bush lúc mới trúng cử năm 2000,  
"Ngày hôm nay, điều nên rõ ràng là không chỉ suy yếu là mời gọi, mà nhận thức về suy 
yếu, về phía chúng ta, cũng có thể là mời gọi." 
 
Tôi ghi nhận, "Một kết luận của kẻ thù rằng Mỹ thiếu ý chí hoặc quyết tâm để thực hiện 
các sứ mạng đòi hỏi hy sinh và kiên nhẫn thì nguy hiểm tương tự như sự mất cân bằng về 
quyền lực quân sự thông thường. 
 
Tôi nói với những người tham dự rằng những lúc hứng khởi nhất trong nhiệm kỳ của tôi 
là các buổi họp với binh sĩ, tất cả đều tự nguyện.  Tôi đã gặp hàng chục ngàn binh sĩ, hải 
quân, không quân và Thủy Quân Lục Chiến tận tụy và được bố trí để bảo vệ đất nước, 
nhiều người đã vào lính sau vụ 9/11 giống như cha tôi đã làm sau vụ Trân Châu Cảng.  
Bất cứ lúc nào Joyce và tôi đến thăm binh sĩ bị thương tại Trung Tâm Y Tế Walter Reed 
(Walter Reed Medical Center), Bệnh Viện Hải Quân Bethesda (Bethesda Naval 
Hospital), và các bệnh viện tại mặt trận tại Afghanistan và Iraq, tôi ngỡ họ có lý do để hối 
hận, cay đắng, hoặc buồn bã.  Thay vào đó, điều tôi tìm thấy một cách lặp đi lặp lại 68 là 
họ mạnh mẽ, hào hứng và muốn được bình phục để họ có thể trở về đơn vị.  Chúng tôi 
nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống cùng những chiến sĩ sống sót ở trận địa nhưng cuộc 
sống của họ đã hoàn toàn thay đổi 69  Và tôi nhớ những lúc đến với gia đình họ, là những 
người mà tôi biết cũng đã hy sinh.  Đó là danh dự cao nhất trong đời tôi để được phục vụ 
với họ và hiểu biết họ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                 
68 "một cách lặp đi lặp lại" dịch chữ time and again:  again and again, repeatedly 
69 ý nói đến những thương phế binh 
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Phụ bản A: Bên trong Tòa Bạch Ốc: quan điểm của Rumsfeld  
 
Dưới đây là các đoạn trích từ cuốn sách mới của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald 
Rumsfeld, "Biết và Không Biết," nhà xuất bản Penguin Group phát hành.  
 
Trong đoạn trích đầu tiên, chọn lựa bởi Trưởng Văn Phòng Washington của báo Wall 
Street Journal, Gerald F. Seib, ông Rumsfeld viết rằng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia 
Condoleezza Rice cố gắng dùng chức vụ của mình để "giảm" khoảng cách trong vòng các 
cố vấn về chính sách ngoại giao với Tổng Thống George W. Bush, tức là một phần trong 
phong cách điều hành tổng quát mà ông thấy không bằng lòng:  
 
Phương thức giảm khoảng cách này có thể tạm thời xoa dịu những viên chức cao cấp của 
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Council, viết tắt là NSC), nhưng cũng 
dẫn đến bất mãn bởi vì các khác biệt căn bản vẫn không được nêu ra và không được giải 
quyết bởi tổng thống.  Thật vậy, một hậu quả đáng tiếc là khi các vấn đề quan trọng và 
gây tranh cãi không được giải quyết một cách kịp thời thì đôi khi dẫn đến tranh luận trên 
báo chí bởi những viên chức cấp dưới không nêu tên và bất mãn.  Tôi nghi đây là trường 
hợp xảy ra khi Tổng Thống được yêu cầu làm một quyết định rõ ràng.  Nếu lệnh được 
đưa ra từ Tổng Thống thì hầu hết các viên chức của bộ sẽ công nhận và thực hiện, ngay 
cả nếu lệnh đó không được họ đề nghị. 
 
Tôi có những vấn đề khác đối với sự quản trị trong thủ tục NSC của Rice.  Những thay 
đổi thường xuyên vào giờ chót về giờ họp và về chủ đề đã gây khó khăn cho những người 
tham dự buổi họp để chuẩn bị, và thậm chí còn khó khăn hơn cho những phòng, ban NSC 
để quản trị, để sắp xếp lại chương trình nghị sự của họ.  Các nhân viên NSC thường bê 
trễ trong việc gửi giấy tờ sắp đặt các vấn đề để thảo luận cho người tham dự buổi họp.  
Lúc kết thúc các buổi họp của NSC, khi quyết định đã được làm thì trên lý thuyết, các 
nhân viên NSC được xem như phải viết một bản tóm tắt  kết luận.  Khi tôi thấy các bản 
tóm tắt thì chúng thường sơ sài và không nhất thiết phù hợp với những hồi tưởng của tôi.  
Kể từ khi xảy ra vụ bê bối Iran-Contra của chính quyền Reagan, nhân viên NSC nhạy 
cảm đối với các văn bản và hồ sơ được ghi chép khiến một tổng thống hay các cố vấn của 
ông có thể bị liên lụy.  Rice và các bạn đồng sự dường như quan tâm đến việc tránh né 
những hồ sơ chi tiết mà người khác có thể khai thác.  Điều này xảy ra khiến phải hy sinh 
việc cho phép các cơ quan điều hành có liên quan để biết chính xác những gì đã được 
thảo luận và quyết định tại các buổi họp NSC.  Đôi khi, những người tham dự rời buổi 
họp với những quan điểm khác nhau về những gì đã được quyết định và những bước tiếp 
theo nên làm ra sao; do hậu quả đó, đã không cản trở các viên chức CIA, Ngoại Giao, hay 
Quốc Phòng khi họ trở về văn phòng của họ và và làm những gì mà họ nghĩ là tốt nhất.  
 
Trong một công văn Tháng 8-2002 gửi tới Rice, tôi nêu lên vấn đề thiếu nghị quyết này.  
Tôi viết, "Đôi khi xảy ra một việc nào đó được cho rằng "đã được quyết định" bởi vì nó 
không khêu ra phản đối.  Đây không phải là một biện pháp tốt.  Không điều nào được 
xem là đã được quyết định trừ khi chúng ta đồng ý một cách minh bạch với nghị quyết 
đó."  Rice bắt đầu đặt một ghi chú ở cuối những dự thảo công văn nghị quyết: "Nếu 
không có phản đối được nêu ra trước một kỳ hạn tối hậu thì công văn này sẽ được xem là 
chấp thuận bởi các viên chức cao cấp."  Điều này cũng không thực tế.  (Ngoại Trưởng 
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Colin) Powell và tôi thường xuyên công du.  Tôi không muốn có người khác giả sử rằng 
tôi đồng ý với một điều gì đó, đơn giản chỉ vì tôi không bắt kịp kỳ hạn tối hậu được tùy ý 
đặt ra." 
 
Trong khi Tổng Thống Bush và tôi đã có nhiều buổi thảo luận về việc chuẩn bị chiến 
tranh, tôi không nhớ có bao giờ ông hỏi tôi rằng việc tiến hành chiến tranh với Iraq là một 
quyết định đúng hay không.  Tổng Thống là người chịu trách nhiệm trong quyết định rất 
khó khăn để ủy nhiệm các lực lượng Mỹ.  Tôi không suy diễn về quá trình suy nghĩ đã 
đưa ông đến quyết định tối hậu và cần thiết được đơn lẻ của ông.  Tất cả chúng tôi đều 
nghe cùng những sự tình giống nhau từ buổi họp này qua buổi họp nọ, và từ buổi họp Hội 
Đồng An Ninh Quốc Gia đó qua buổi họp kia, suy đi tính lại những gì chúng tôi biết về 
chế độ Iraq và những gì mà giới tình báo nghĩ về khả năng và ý định của Iraq.  
 
Mặc dù có khác biệt giữa chúng tôi, nhưng không có khác biệt ở thực chất hay ở tầm mức 
chiến lược về việc cho phép hay không cho phép chế độ Saddam Hussein tiếp tục nắm 
quyền.  Trong các cuộc họp NSC mà tôi có mặt, không một người nào tuyên bố hay bóng 
gió nói rằng họ phản đối, hoặc ngay cả lưỡng lự, về quyết định của Tổng Thống.  Tôi tán 
đồng điều mà TT. Bush giả sử, tôi cũng vậy, rằng mỗi một người chúng ta đều đã đi đến 
cùng một kết luận.  
 
Khi việc chiếm đóng Iraq trở nên tồi tệ, có những chuyện nổi lên rằng Rice sẽ lãnh nhiệm 
vụ quản trị Iraq trong thời hậu chiến và giám sát L. Paul Bremer, Trưởng Liên Minh 
Quản Trị Hành Chính Lâm Thời (Coalition Provisional Authority), thay vì Ngũ Giác Đài: 
 
Những tin tức về kế hoạch quản trị mới của Rice cũng lặp đi lặp lại một tin đồn vô căn cứ 
70 nhưng được tin một cách rộng rãi rằng Bộ Ngoại Giao đã bị cản trở trong kế hoạch hậu 
chiến.  Đó là những câu chuyện mang dấu vết rõ ràng của các phụ tá hàng đầu của 
Powell.  
 
Tôi có khát vọng cho Bộ Ngoại Giao chấp nhận nhiều trách nhiệm hơn tại Iraq và sẽ là 
Bộ cuối cùng để kết thúc.  Khi chúng tôi yêu cầu Bộ Ngoại Giao gửi chuyên viên đến 
Iraq thì họ không đáp ứng được phần hạn của họ.  Khi chúng tôi yêu cầu hỗ trợ cho các 
nhóm tái thiết tại Afghanistan và Iraq, họ khó nhọc để tham gia vào.  Khi Bộ Ngoại Giao 
phụ trách huấn luyện cảnh sát Iraq, họ không hoàn thành nhiệm vụ đó.  Powell tham dự 
các buổi họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và cao cấp về Iraq và được chia sẻ tin tức 
trong mỗi một quyết định trọng đại.  Điều bí ẩn là tại sao các viên chức Bộ Ngoại Giao 
cảm thấy họ đã không được tham gia trong công việc.  Tôi nghi rằng hoặc là Hội Đồng 
An Ninh Quốc Gia hoặc là Bộ Ngoại Giao thực sự muốn chịu trách nhiệm về chính sách 
Iraq của chính quyền Bush, và tôi hoàn toàn nhận thức rằng Rice và NSC đã không thể 
trông nom chính sách đó. 
 
Ngày 6 tháng 10, 2003, tôi gửi một công văn đến Tổng Thống với bản sao đến Phó Tổng 
Thống Cheney và (Trưởng Ban Tham Mưu Tòa Bạch Ốc - White House Chief of Staff) 

                                                 
70 "một tin đồn vô căn cứ" dịch chữ canard: a false or unfounded report or story; especially: a fabricated 
report or a groundless rumor or belief.  Tiếng canard xuất phát từ tiếng Pháp, nghĩa đen là con vịt (ở đây có 
thể dịch là tin vịt hay tin vịt trời) do việc người Pháp bán một nửa con vịt như bán nguyên con để lừa bịp. 
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Andy Card.  Tôi viết, "Trong báo cáo ngày Thứ Hai, Condi thực sự thông báo rằng Tổng 
Thống quan tâm về các nỗ lực ổn định Iraq trong thời hậu chiến và rằng, do đó, Tổng 
Thống yêu cầu Condi Rice và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đảm nhận trách nhiệm về 
Iraq trong thời hậu chiến."  Tôi đề nghị rằng mối tương quan báo cáo của Bremer phải 
được chính thức chuyển từ Bộ Quốc Phòng qua NSC hoặc Bộ Ngoại Giao.  
 
Tôi cũng lưu ý thêm rằng tôi đã nói với ông Bremer trong nhiều tháng trước đó rằng tôi 
sẽ vui thích hơn nếu ông về làm cho Tổng Thống, Rice, hay Powell.  Tôi viết, "Ông 
Bremer hoàn toàn nhận thức được sự sẵn lòng của tôi để cho mối tương quan làm việc 
này được điều chỉnh, theo như hoàn cảnh đã chín muồi hiện nay."  Không ai chấp thuận 
đề nghị của tôi.  Trong thực tế, ngay sau đó, Rice lật ngược lại chính mình, hiển nhiên là 
do yêu cầu của tổng thống, và thông báo với báo chí rằng, trái với thông báo trước đây 
của Bà, không có thay đổi nào trong chính sách Iraq của chính quyền Bush.  
 
Một tuần sau, sau buổi họp cao cấp vào ngày 14 tháng 10,2003, Rice yêu cầu gặp riêng 
tôi.  Bà xin lỗi về sự ưu phiền trong vụ Iraq và nói rằng Bà đang nỗ lực sửa sai việc này.  
 
Tôi nói xen vào, "Bà thất bại rồi.  Lẽ ra Bà đã có thể nói điều gì đó trong buổi họp NSC 
ngay trước mặt tổng thống và các viên chức cao cấp."  
 
Bà trả lời, "Don, ông đã gây lỗi lầm trong sự nghiệp rất lâu dài của ông." 
 
"Đúng, nhưng tôi cố gắng quét dọn các lỗi lầm này." 
 
Tuần lễ vừa qua quá sức đau đớn bởi vì vụ bê bối gây thiệt hại rất nhiều cho lực lượng võ 
trang và đất nước chúng ta.  Thông thường tôi hăng hái khi bị áp lực, nhưng bây giờ tôi 
không còn hăng nữa.  Abu Ghraib đe dọa tiêu hủy Bộ Quốc Phòng, phá nát công tác xuất 
sắc mà hàng ngàn người thực hiện mỗi ngày.  Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ 
(Democratic National Committee) đã khai thác sử dụng Abu Ghraib để gây quỹ cho các 
cuộc vận động của họ. 
 
Ngày Chúa Nhật đó - Ngày Lễ Mẫu Thân - các con tôi gọi điện thoại và nói rằng chúng 
ủng hộ tôi bất kể tôi quyết định như thế nào.  Phó Tổng Thống Cheney nói rằng "với Iraq 
trong một điều kiện khó khăn như thế, tổng thống muốn tôi ở Bộ Quốc Phòng.  Ông thúc 
giục qua một cú gọi điện thoại: "Ông phải ở lại."  
 
Sau đó tôi nhớ lại một đoạn của hơn một nửa thế kỷ trước.  Tháng 4,1952, khi tôi đang 
học môn khoa học hải quân ở đại học, chiếc tàu khu trục Hải quân Mỹ USS Hobson tấn 
công hàng không mẫu hạm USS Wasp trong đêm tối. Chiếc Hobson chìm xuống đáy biển  
 
Đại Tây Dương với 176 người trên đó.  Sĩ quan chỉ huy, Tướng WJ Tierney chết chìm 
theo tàu.  Một ủy ban điều tra của Hải quân cuối cùng kết luận rằng Tierney chịu trách 
nhiệm về vụ xung đột đó.  Không phải là điều dễ dàng để đòi hỏi phẩm chất trách nhiệm 
đối với một sĩ quan chỉ huy đã qua đời.  Tuy nhiên, có một truyền thống trên biển và 
trong Hải quân của chúng tôi là có thẩm quyền thì phải có trách nhiệm và phẩm chất 
trách nhiệm.  Đáng tiếc là truyền thống đáng kính của Hải quân dường như không được 
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nắm bắt ở cùng một mức độ trong các dịch vụ quân sự khác.  Trường hợp của chiếc 
Hobson nói lên rất nhiều về mối tương quan lãnh đạo - và hậu quả của nó.  
 
Vào ngày 10 tháng 5, 2004, Tổng Thống Bush đến Ngũ Giác Đài để họp ngắn gọn về 
Iraq.  Cuối buổi họp, tôi yêu cầu Tổng Thống cho tôi gặp riêng có được hay không.  Khi 
chúng tôi ngồi vào bàn tròn trong văn phòng nhìn ra Lối Vào Mé Sông của Ngũ Giác 
Đài, tôi đưa cho ông một bức thư từ chức thứ hai.  Thư viết, "Với lá thư này tôi xin từ 
chức làm Bộ Trưởng Quốc Phòng.  Tôi đã kết luận rằng thiệt hại, gây ra từ các hành vi 
ngược đãi, đã xảy ra dưới sự giám sát của tôi, bởi những cá nhân mà cuối cùng tôi phải 
chịu trách nhiệm về hành vi của họ, có thể được đáp ứng tốt nhất bằng sự từ chức của 
tôi."  Khi đọc lá thư của tôi, ông Bush yên lặng.  
 
Tôi nài nỉ, "Thưa Tổng Thống, Bộ Quốc Phòng sẽ khá hơn nếu tôi từ chức." 
  
Ông trả lời, "Điều đó không đúng" và vất lá thư trở lại cho tôi. 
 
 
Inside the White House: The Rumsfeld View  
 
Following are excerpts from former Defense Secretary Donald Rumsfeld's new book, 
"Known and Unknown," published by Penguin Group.  
 
In the first extract, selected by The Wall Street Journal's Washington Bureau Chief 
Gerald F. Seib, Mr. Rumsfeld writes that National Security Adviser Condoleezza Rice 
attempted to use her post to "bridge" differences among foreign-policy advisers to 
President George W. Bush, part of an overall operating style he found unsatisfying:  
 
This bridging approach could temporarily mollify the [National Security Council] 
principals, but it also led to discontent, since fundamental differences remained 
unaddressed and unresolved by the president. Indeed, an unfortunate consequence was 
that when important and controversial issues did not get resolved in a timely manner, 
they sometimes ended up being argued in the press by unnamed, unhappy lower-level 
officials. I doubt this would have been the case had the President been asked to make a 
clear-cut decision. If given an order from the President, most department officials would 
have then saluted and carried it out, even if it had not been their recommendation. 
 
I had other issues with Rice's management of the NSC process. Often meetings were not 
well organized. Frequent last-minute changes to the times of meetings and to the subject 
matter made it difficult for the participants to prepare, and even more difficult, with 
departments of their own to manage, to rearrange their full schedules. The NSC staff 
often was late in sending participants papers for meetings that set out the issues to be 
discussed. At the conclusion of NSC meetings when decisions were taken, members of 
the NSC staff were theoretically supposed to write a summary of conclusions. When I 
saw them, they were often sketchy and didn't always fit with my recollections. Ever since 
the Iran-Contra scandal of the Reagan administration, NSC staffs have been sensitive to 
written notes and records that could implicate a president or his advisers. Rice and her 
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colleagues seemed concerned about avoiding detailed records that others might exploit. 
This came at the expense of enabling the relevant executive agencies to know precisely 
what had been discussed and decided at the NSC meetings. Attendees from time to time 
left meetings with differing views of what was decided and what the next steps should be, 
which freed CIA, State, or Defense officials to go back and do what they thought best. 
 
In one August 2002 memo to Rice, I raised this lack of resolution. "It sometimes happens 
that a matter mentioned at a meeting is said to have been 'decided' because it elicited no 
objection," I wrote. "That is not a good practice. Nothing should be deemed decided 
unless we expressly agree to decide it." Rice started putting a note at the bottom of draft 
decision memos: "If no objections are raised by a specific deadline, the memo will be 
considered approved by the principals." That, too, was impractical. [Secretary of State 
Colin] Powell and I were frequently traveling. I did not want to have others assume I 
agreed with something simply because I missed an arbitrary deadline. 
 
Mr. Rumsfeld discloses that, in the run-up to the war in Iraq, Mr. Bush never asked his 
defense chief whether he thought the invasion a good idea:  
 
While President Bush and I had many discussions about the war preparations, I do not 
recall his ever asking me if I thought going to war with Iraq was the right decision. The 
President was the one charged with the tough choice to commit U.S. forces. I did not 
speculate on the thought process that brought him to his ultimate, necessarily lonely 
decision. We were all hearing the same things in briefing after briefing, and one National 
Security Council meeting after another, mulling over what we knew of the Iraqi regime 
and what the intelligence community believed about its capabilities and intentions.  
 
Though there were differences among us, they were not differences at the substantive or 
strategic levels of whether or not to allow Saddam Hussein's regime to remain in power. 
Not one person in NSC meetings at which I was present stated or hinted that they were 
opposed to, or even hesitant, about the president's decision. I took it that Bush assumed, 
as I did, that each of us had reached the same conclusion. 
 
As the occupation of Iraq turned ugly, stories emerged that Ms. Rice was going to take 
over management of postwar Iraq and oversight of Coalition Provisional Authority chief 
L. Paul Bremer from the Pentagon. 
 
The news stories about Rice's new management plan also repeated the widely believed 
canard that the State Department had been cut out of postwar planning. The stories bore 
the unmistakable fingerprints of Powell's top aides. 
 
I had been eager for the State Department to accept more responsibility in Iraq and would 
have been the last person to shut them out. When we asked the State Department to send 
experts to Iraq, they failed to meet their quotas. When we asked for support for 
reconstruction teams in Afghanistan and Iraq, they struggled to fill them. When the State 
Department was in charge of training the Iraqi police, it did not get the job done. Powell 
was in National Security Council meetings and principals meetings on Iraq and shared in 
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every major decision. It was a mystery as to what these State Department officials felt 
they were not involved in. I was skeptical that either the National Security Council or the 
State Department truly wanted to be accountable for the administration's Iraq policy, and 
I was all too aware that Rice and the NSC were not able to manage it. 
 
On Oct. 6, 2003, I sent a memo to the president with copies to Vice President Cheney and 
[White House Chief of Staff] Andy Card. "In Monday's paper," I wrote, "Condi, in effect, 
announced that the President is concerned about the post-war Iraq stabilization efforts 
and that, as a result, he has asked Condi Rice and the National Security Council to 
assume responsibility for post-war Iraq." I recommended that Bremer's reporting 
relationship be formally moved from Defense to the NSC or state. 
 
I further noted that I had told Bremer months earlier that I would prefer to have him 
report to the president, Rice, or Powell. "[H]e is fully aware of my willingness to have 
this reporting relationship adjusted now that the circumstances there have matured," I 
wrote. No one took up my offer. In fact, Rice shortly thereafter reversed herself, 
apparently at the president's insistence, and informed the press that, contrary to her 
previous announcement, nothing about the administration's Iraq policy had changed. 
One week later, after a principals meeting on Oct. 14, 2003, Rice asked to see me 
privately. She apologized for the flap over Iraq and said that she was doing everything to 
correct it. 
 
I interjected, "You're failing. You could have said something in the NSC meeting in front 
of the president and the principals." 
 
"Don, you've made mistakes in your long career," she replied. 
 
"Yes, but I've tried to clean them up." 
 
After the disclosure of abuses at the military's Abu Ghraib detention facility, Mr. 
Rumsfeld writes that he offered his resignation in response:  
 
The previous week had been excruciating because the scandal was so damaging to our 
armed forces and the country. I generally thrived under pressure, but I wasn't thriving 
now. Abu Ghraib was threatening to consume the Defense Department, eclipsing the fine 
work thousands of service-men and -women did every day. The Democratic National 
Committee was already using Abu Ghraib to raise funds for its campaigns. 
 
That Sunday—Mother's Day—our children called and told me they were with me no 
matter what I decided. Vice President Cheney said that with Iraq in such a difficult 
condition, the president wanted me at the Defense Department. "You have to stay," he 
urged in a phone call. 
 
I was later reminded of an episode more than a half century earlier. In April 1952, when I 
was studying naval science in college, the U.S. Navy destroyer USS Hobson struck the 
aircraft carrier USS Wasp in the dark of night. The Hobson sank to the Atlantic seafloor 
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with 176 men aboard. The commanding officer, Lieutenant Commander W. J. Tierney, 
went down with the vessel. A Navy board of inquiry ultimately concluded that Tierney 
was to be held responsible for the incident. It could not have been easy to demand 
accountability from a commanding officer who lost his life. Nevertheless, there is a 
tradition on the sea and in our Navy that with authority comes responsibility and 
accountability. The Navy's venerable tradition regrettably seemed not to have taken hold 
to the same extent in the other military services. The case of the Hobson said a lot about 
leadership—and its consequences. 
 
On May 10, 2004, President Bush came to the Pentagon for a briefing on Iraq. At the end 
of the briefing, I asked the President if I could see him alone. As we sat at the round table 
in my office overlooking the Pentagon's River Entrance, I handed him a second letter of 
resignation. "By this letter I am resigning as secretary of defense," it read. "I have 
concluded that the damage from the acts of abuse that happened on my watch, by 
individuals for whose conduct I am ultimately responsible, can best be responded to by 
my resignation." As he read my letter, Bush was quiet. 
 
"Mr. President, the Department of Defense will be better off if I resign," I insisted.  
"That's not true," he responded, tossing the letter across the table back to me. 
 
I told the president my mind was made up. Nonetheless, he insisted that he wanted some 
time to think about it and to consult with others. The next day, Vice President Cheney 
came to the Pentagon. "Don, 35 years ago this week, I went to work for you," he said, 
"and on this one you're wrong." 
 
In the end, Bush refused to accept my resignation. 
 
Adapted from Known and Unknown: A Memoir by Donald Rumsfeld, with permission 
from Sentinel, a member of The Penguin Group, USA. Copyright 2011, Donald 
Rumsfeld.  
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Phụ bản B: Một mảnh lịch sử của Rumsfeld 
 
Trong buổi phỏng vấn ngày 4 tháng 2, 2011, Cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng giải thích 
các mối hận thù ở Washington 71 gây tổn hại cho chính sách Iraq như thế nào, và tại sao 
lượn sóng này lại kém chí tử hơn là bạn nghĩ. 
 
KIMBERLEY A. STRASSEL  

 
"Tôi đã đọc các sách của những người khác  về những điều tôi đã tham gia vào ... và tôi 
nghĩ rằng, "Trời ơi, đó không phải là quan điểm của tôi."  Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng 
Donald Rumsfeld mỉm cười trong buổi phỏng vấn vào thứ Sáu tuần trước.  "Tôi nhớ tôi 
nói chuyện với [cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao] George Shultz và ông nói, "Don, đó là cách 
thức sự việc xảy ra.  Mỗi người đều có một mảnh lịch sử của họ và ngày nào đó, ông cần 
viết mảnh của ông để nó thành một phần trong hồ sơ."
 
Lịch sử, hãy hội ngộ với quan điểm của ông Rumsfeld.  Ngày hôm nay, với sự phát hành 
cuốn "Được Biết và Không Được Biết" - cuốn hồi ký của ông lão 78 tuổi trong hai nhiệm 
kỳ làm Bộ Trưởng Quốc Phòng dưới thời George W. Bush và Gerald Ford, những năm 
trong chính quyền Nixon và ba nhiệm kỳ dân biểu Illinois - "Rummy" cung hiến mảnh 
lịch sử của ông.  Xứng đáng là một người đã tốn nhiều thập niên gây tranh luận ở 
Washington, cuốn hồi ký xã hội của ông viết thẳng thắn và hầu chắc khêu dậy cảm hứng 
la hét cho một số người.  
 
                                                 
71 Washington: đề cập đến guồng máy chính quyền, gồm có các bộ trong chính phủ Mỹ, hoặc quốc hội Mỹ, 
hoặc cả chính phủ và quốc hội (lưỡng viện). 

http://online.wsj.com/search/term.html?KEYWORDS=KIMBERLEY+A.+STRASSEL&bylinesearch=true
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Các người thường chỉ trích Rumsfeld (kể cả một số trong vòng gia đình Bush) đang gấp 
rút phân loại cuốn hồi ký như là một bản tường thuật dùng để "phục thù," nhưng đó là 
một phán xét có thể tiên liệu được (và chán ngắt).  Trung tâm điểm của cuốn sách của  
Rumsfeld là một chỉ trích quan trọng về chính quyền Bush đã bị hầu hết bỏ quên trong 
các cuộc tranh luận về Iraq.  Cho đến nay, thông qua hoài nghi của những đầu óc chiến 
lược và bớt quan liêu thì phần tường thuật nổi bật là một tổng thống cao bồi và nhóm 
người tân bảo thủ chủ nghĩa của ông tiến hành chiến tranh mà không chuẩn bị thỏa đáng 
và xử sự một cách khinh suất.  
 
Những gì Rumsfeld cung cấp là một bảng liệt kê sự kiện vượt lên trên mức tin cậy bình 
thường bởi vì ông là người quy trách nhiệm của một số cá nhân đối với sự thất bại trong 
công tác. Ông mô tả một Tòa Bạch Ốc với các vấn đề nội bộ, trong đó trung tâm là một 
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia được giám sát bởi Condoleezza Rice trong nhiệm kỳ đầu 
của ông Bush.  Rumsfeld lập luận rằng phong cách quản trị của Rice dẫn đến sự do dự 
bất quyết, từ đó dẫn đến thiếu sót một kế hoạch chặt chẽ trong thời hậu xâm chiếm, đến 
sự chuyển giao quyền lực bê trễ cho Iraq, và đến một cuộc nổi dậy căm hờn.  Nếu không 
có gì khác, phong cách này cho sử gia một giá trị nào đó để suy gẫm khi họ làm một 
lượng giá trung thực cho những năm của Tổng Thống Bush. 
 
Rumsfeld nói với tôi rằng ông xem cuốn sách 815 trang của ông như là một "đóng góp 
vào hồ sơ lịch sử," không phải một hồi ký để tiết lộ các tin tức bê bối hay thân mật 72 
thoáng nhẹ của giới Washington.  Trong hơn 40 năm phục vụ công chúng, ông giữ hồ sơ 
đầy đủ về các lá phiếu của ông, các buổi họp với các Tổng Thống, và hơn 20,000 công 
văn (được biết dưới tên "hoa tuyết") mà ông bối rối ở Ngũ Giác Đài trong nhiệm kỳ thứ 
hai làm Bộ Trưởng Quốc Phòng.  Rumsfeld sử dụng chúng như là nguồn tài liệu chủ yếu, 
trong đó liệt kê hơn 1,300 ghi chú.  Ông cũng điện tử hóa chúng để độc giả và sử gia có 
thể tham khảo bằng chứng nhận ngay từ nguồn gốc đầu tiên tại: www.rumsfeld.com.  
 
Và đúng vậy, ông nhất tâm có ý định sử dụng tài liệu này để thay đổi quan điểm lịch sử 
của các tranh luận trong quá khứ, trong đó có một số tranh luận khá xa xưa.  Một thí dụ: 
Cuốn sách ghi chép một "huyền thoại đặc biệt khăng khăng không chịu xin lỗi ...": cáo 
buộc rằng trong chức vụ Trưởng Ban Tham Mưu Tòa Bạch Ốc (White House chief of 
staff), Rumsfeld thúc đẩy Tổng Thống Ford bổ nhiệm George H.W. Bush làm giám đốc 
CIA, để khu trừ một đối thủ.  Rumsfeld trích dẫn công văn mà ông cung cấp cho tổng 
thống - "thể theo yêu cầu [của Ford]"- lượng giá thực lực của các ứng cử viên CIA.  
Trong thực tế, công văn cho thấy ông đã đặt ông Bush cha "dưới tiêu chuẩn" - nghĩa là 
không phải là một "tiến cử ưu tiên nhất" (Ui da!). 
 
Rumsfeld dành riêng một chương đầu để ngẫm nghĩ về mục đích của Hội Đồng An Ninh 
Quốc gia (National Security Council - NSC), kèm theo phán xét của ông là Cố Vấn An 
Ninh Quốc Gia Condoleezza Rice đã công tác kém cỏi trong việc loan báo và việc tranh 
luận của những bất đồng có thật giữa Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng.  Rumsfeld viết, 
"Các đối chọi giữa Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng không có gì mới, nhưng "đặc điểm 
                                                 
72 "hồi ký để tiết lộ các tin tức bê bối hay thân thiện" dịch chữ  tell-all : Informal: A publication, such as a 
biography or memoir, that reveals intimate or scandalous information. 
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đáng chú ý nhất" về mặt quản trị của Rice là sự hết lòng cam kết, bất cứ lúc nào có thể 
được, 'giảm khoảng cách'  khác biệt giữa các cơ quan, thay vì mang những khác biệt đó 
cho Tổng Thống quyết định."  
 
"Condi Rice là một người rất hoàn hảo," ông nói trong buổi phỏng vấn của chúng tôi, và 
"Bà có một nền tảng học thuật.  Pha trộn sự việc và triển hoãn sự việc thì không sao trong 
thế giới học thuật.  Bà phát triển một mối tương quan rất mạnh với tổng thống, đó là điều 
tối quan trọng.  Nhưng một trong những khía cạnh tiêu cực của phong cách mà sự việc 
được điều hành - và tôi sẽ không dùng chữ 'được điều hành gây nguy hại' - là sự việc đã 
bị triển hoãn, và tổng thống không được cung cấp, trong một cách dứt khoát, các chọn lựa 
mà ông có thể chọn lựa trong số đó."  
 
Cuốn hồi ký kể lại các trường hợp đáng chú ý khi mâu thuẫn nêu trên diễn ra, nhưng 
không có trường hợp nào gây nhiều hậu quả bằng kế hoạch hỗn loạn cho Iraq trong thời 
hậu chiến. Trước đó, Bộ Quốc Phòng tiếp tục con đường "làm những gì chúng ta đã làm 
ở Afghanistan" - nơi mà một đại hội đồng 73 bộ lạc đã nhanh chóng chọn lựa 74 Hamid 
Karzai lãnh đạo.  "Mục đích là chuyển động một cách nhanh chóng để có một khuôn mặt 
Iraq cho mối tương quan lãnh đạo tại Iraq, do phản đối sự chiếm đóng của ngoại quốc."  
Sự nhượng bộ trước đó của Rumsfeld từ các buổi họp NSC là "Tổng Thống đã đồng ý."  
 
Tuy nhiên, Colin Powell của Bộ Ngoại Giao cương quyết phản đối.  Đó là vì nghi ngờ 
việc cho phép các người Iraq lưu vong giúp cầm quyền, nói rằng họ sẽ phá hoại "tính hợp 
pháp."  Đó cũng vì không tin tưởng rằng một sự liên hiệp phân chia quyền lực Mỹ-Iraq sẽ 
tác động hữu hiệu.  Đó là những khác biệt rõ ràng và có thực, nhưng theo lời của 
Rumsfeld thì Rice đã để cho bế tắc kéo dài.  
 
Kết quả là một thời kỳ nhiếp chính lâu dài và tổn thương, với Paul Bremer làm Trưởng 
Liên Minh Quản Trị Hành Chính Lâm Thời (Coalition Provisional Authority) 75- sự kiện 
mà Rumsfeld tin rằng đã giúp khích lệ sự nổi dậy ban đầu ở Iraq.  Ông Bremer, người đã 
thiết lập hàng quán tại một trong những cung điện sang trọng của Saddam, tiếp tục triển 
hoãn việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp Iraq.  Thay vào đó, ông bổ nhiệm một 
"hội đồng chính quyền" của người Iraq nhưng khước từ giao phó bất cứ trách nhiệm nào 
cho họ.  Kết quả: bê trễ trong các cuộc bầu cử và trong việc xây dựng các tổ chức trong 
thời hậu Saddam. 
 
"Tốt hơn hết là bạn luôn luôn có tổng thống nhìn vào mỗi chọn lựa, cả thuận lẫn nghịch, 
và làm quyết định trong số đó, hơn là cố gắng để hợp nhất các chọn lựa," Rumsfeld nói, 
nhất là khi ở vị trí bị "mâu thuẫn ở một mức độ nhất định." 
 
Rumsfeld cũng bắt lỗi văn hóa Washington ngày nay 76, với một quốc hội quá hung hãn 
và có nhiều "hội tranh tụng" hơn.  Rumsfeld nhớ lại trong những năm Washington trước 

                                                 
73 "đại hội đồng" dịch chữ Loya Jirga (ký âm tiếng Pashto). 
74 "chọn lựa" dịch chữ anoint: nghĩa đen: xoa dầu, xức dầu - nghĩa bóng: select/ pick out/ choose by or as if 
by divine intervention. 
75 chức vụ này có thể hiểu giống như chức quan Thái Thú của Tàu qua Việt Nam đô hộ vào thời xa xưa. 
76 Xem cước chú số 1 
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đó của ông, Henry Kissinger viết biên bản rõ ràng, phác họa "những điểm thuận và 
nghịch" cho tổng thống.  Nhưng trong NSC thời nay, có một sự miễn cưỡng để viết 
xuống các sự việc - e rằng chúng bị mang vào một cuộc điều tra.  
 
Sự thiếu sót của việc làm quyết định rõ ràng cũng dẫn đến thẩm quyền mơ hồ, mà Bộ 
Ngoại Giao của Powell sử dụng để dành ưu thế trong những trận chiến dành quyền lực 77.  
Rice cũng sử dụng kiểu này, vào cuối năm 2003, để dành quyền kiểm soát cá nhân nhiều 
hơn đối với các hoạt động trong thời hậu chiến thông qua "Nhóm Ổn Định Iraq" của 
mình - một công tác mà Rumsfeld viết rằng Rice và ban tham mưu của Bà không có 
"hứng thú hoặc khả năng."  
 
Một cách chính thức thì Bremer báo cáo (trực thuộc) cho Rumsfeld.  Rumsfeld nói, 
"Nhưng Bremer tự xem mình là người của tổng thống, có nguồn gốc trong Bộ Ngoại 
Giao và mối tương quan với Condi Rice."  Do đó, Bremer chọn lựa phương hướng mà 
ông ưa thích, điều mà Rumsfeld mô tả là tương đương với việc có "bốn hoặc tám bàn tay 
trên tay lái." 78  Các vấn đề tối quan trọng bị lần lữa - như Mỹ nên hỗ trợ ai, ai nên nắm 
quyền, làm thế nào để nhanh chóng chuyển giao quyền lực.  Tôi hỏi Rumsfeld tại sao ông 
không đơn giản sa thải Bremer.  Ông nói rằng ông không thể.  Bremer là "một đặc sứ của 
tổng thống" và phục vụ trong sự vui thích của Bush.  
 
Rumsfeld hơi che đỡ cho tổng thống trong cuốn sách.  Rumsfeld nhấn mạnh, "Khi các 
lựa chọn được mang đến trình tổng thống thì tổng thống hoàn toàn sẵn sàng để làm quyết 
định."  Sau đó, một lần nữa, cuốn sách nói rõ rằng Bush đã nhận thức được những xung 
đột tồi tệ giữa Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng. Và Bush không tránh né trách nhiệm 
trong vị trí là người lãnh đạo thời chiến và là lãnh đạo của Rice.  
 
Rumsfeld ít thẳng thừng về những sai lầm của riêng Bộ mình, mặc dù ông rụt rè đề cập.  
Một câu hỏi là tại sao phải mất quá lâu để thay thế các tướng George Casey và John 
Abizaid, là hai người theo dõi sự nổi dậy Iraq đang gia tăng.  Cuốn hồi ký của Rumsfeld 
ghi rằng không ai trong NSC hoặc Hội Đồng Liên Quân Tham Mưu Trưởng (Joint 
Chiefs) đề nghị họ phải bị thay thế vào mùa Thu năm 2006, tức là những tháng cuối khi 
Rumsfeld còn tại chức.  Tuy nhiên, ông thừa nhận có một chuyến viếng thăm vào tháng 
9, 2006 của vị tướng về hưu Jack Keane, một kiến trúc sư then chốt của đợt sóng, và là 
người đã khuyến cáo rằng hai vị tướng này không "ý thức một cách đầy đủ mức độ 
nghiêm trọng của tình huống."  Khi tôi hỏi Rumsfeld có phải vì họ bị bỏ lại ở Iraq quá lâu 
không, ông thừa nhận: "Nhìn lại, bà có thể giải thích như vậy." 
 
Ông không muốn thừa nhận rằng ông chậm trễ giải quyết cuộc nổi dậy tại Iraq.  Ông nói, 
đó không bao giờ là một cuộc nổi dậy, nhưng đúng hơn nó "tiến triển dưới nhiều hình 
dạng khác nhau."  Làn sóng đầu tiên, ông nói, là "Saddam và đảng Baathists cố gắng để 
lấy lại quyền lực" được yểm trợ bởi những "tội phạm" mà Saddam phóng thích khỏi ngục 

                                                 
77 "trận chiến dành quyền lực" dịch chữ turf battles: cuộc tranh cãi, chiến đấu để dành quyền lực hoặc khu 
vực ảnh hưởng giữa hai nhóm. 
78 "bốn hoặc tám bàn tay trên tay lái" dịch thành ngữ four or eight hands on the steering wheel, ý muốn nói 
lắm thầy, thối ma.  Thành ngữ đồng nghĩa: Too many cooks in the kitchen or Too many cooks spoil the 
broth/soup 
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tù.  Sau đó là làn sóng khủng bố - "được tạo tiện lợi thông qua Damascus"- đến để chiến 
đấu chống Mỹ.  Al Qaeda gia nhập cuộc xung đột, cũng như có một cuộc nổi dậy của 
người Shiite dưới sự lãnh đạo của Moqtada al-Sadr và quân đội Mahdi của ông.  "Chúng 
tôi không thể thua trận ở Iraq, nhưng chúng tôi không thể đánh bại họ bằng quân sự," ông 
nói.  "Bởi vì không có ai để đánh bại.  Đó là một tình huống không đối xứng hoàn toàn 
khác thường."  
 
Do đó, Rumsfeld có một quan điểm không chính thống về tầm quan trọng của đợt sóng 
của Tổng Thống Bush, bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm 2007.  Ông lý luận rằng vào năm 
2006, trong thực tế, sự tình đang được cải thiện.  Phong trào Tỉnh Thức Anbar 79 - mà 
Rumsfeld công nhận là bắt đầu từ vào mùa Thu năm 2006 - "đã thuyết phục nhiều người 
Sunni rằng họ không muốn bị liên kết với al Qaeda," và "chính phủ Iraq đã phát triển 
năng lực để đương đầu với những nhóm cực đoan" với sự trợ giúp của các lực lượng an 
ninh Iraq nay đã trở nên "rất có khả năng."  
 
Ông lý luận rằng do đó, thế lực của đợt sóng Tổng Thống Bush đạt được tác động "tâm 
lý" như bất cứ điều gì khác. "Quyết định của tổng thống đốc thúc các quan điểm tại Iraq, 
cho biết: "Hãy nhìn xem, nếu bạn nghĩ Iraq sẽ rơi vào tay phiến quân, bạn lầm rồi.'"  
Rumsfeld lý luận rằng sự kiện của lời tuyên bố rất hệ trọng, tương tự như sự gia tăng 
quân số "một cách chiến thuật hoặc chiến lược."  
 
Mặc dù bị nhiều người xem như là "mũi nhọn xung kích" của "nghị trình tự do" của 
Bush, Rumsfeld cũng bày tỏ sự nghi ngại về việc "kiến thiết quốc gia."  Ông không đồng 
ý với "quy tắc Pottery Barn" 80- được quy cho Powell nói - rằng "nếu bạn đập bể nó, bạn 
                                                 
79 Phong trào Tỉnh Thức Anbar (Anbar Awakening movement), còn được biết dưới tên Chương trình 
Những người con Iraq (Sons of Iraq program) khởi sự bởi các bộ lạc Sunni ở tỉnh Anbar, rồi chỉ trong vòng 
một năm, biến thành một lực lượng vũ trang đặc biệt (ad-hoc armed force) khắp nước Iraq.  Lúc đầu, lính 
của phong trào này do Mỹ trả lương hoàn toàn.  Tuy nhiên, sự lớn mạnh nhanh chóng của phong trào cũng 
đưa đến một số lo ngại rằng al-Qaeda có thể xâm nhập vào. 
80 Quy tắc Pottery Barn dùng để chỉ một chính sách "bạn đập bể nó, bạn phải sở hữu nó" của một gian hàng 
bán lẻ, nghĩa là họ quy trách nhiệm cho khách hàng nếu khách gây thiệt hại, đổ vỡ cho hàng hóa trưng bày 
trong tiệm.  Chính sách này gán ghép sai lầm cho hệ thống bán trang thiết bị nhà cửa Pottery Barn ở Mỹ.  
Nó được trích dẫn rộng rãi bởi giới truyền thông vào tháng Tư, 2004 sau khi được được đề cập trong cuốn 
sách Kế hoạch tấn công của ký giả tờ Washington Post là Bob Woodward.  Theo Woodward, Ngoại 
Trưởng Mỹ Colin Powell đã trích dẫn quy tắc này khi khuyến cáo Tổng Thống George W. Bush, vào mùa 
Hè, 2002, về những hậu quả của biện pháp quân sự tại Iraq. 
 
Ngoại Trưởng Colin Powell dẫn quy tắc "Pottery Barn."  Ông nói với Tổng Thống, "Tổng Thống sẽ là sở 
hữu chủ vẻ vang của 25 triệu người.  Tổng Thống sẽ sở hữu tất cả hy vọng, nguyện vọng, và vấn đề.  Tổng 
Thống sẽ sở hữu tất cả điều đó."  Một cách riêng tư, Powell và [Thứ Trưởng Ngoại Giao Richard] Armitage 
gọi đó là quy tắc Pottery Barn "bạn đập bể nó, bạn phải sở hữu nó" (trang 150) 
 
The Pottery Barn rule refers to a "you break it, you own it" policy of a retail store that holds a customer 
responsible for damage done to displayed merchandise. The policy was erroneously attributed to Pottery 
Barn, a chain of home furnishing stores in the United States. It was widely quoted by news media in April 
2004 after being prominently mentioned in the book Plan of Attack by Washington Post journalist Bob 
Woodward.  According to Woodward, United States secretary of state Colin Powell cited this rule when 
warning President George W. Bush, in the summer of 2002, of the consequences of military action in Iraq.  
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phải sở hữu nó," bởi vì ông lý luận là Iraq đã bị đập vỡ dưới thời Saddam.  Trong khi ông 
thừa nhận rằng Mỹ có nghĩa vụ an ninh đối với Iraq, nhưng ông bày tỏ sự khó chịu đối 
với những lời hứa rộng rãi của Tổng Thống Bush về dân chủ, và ông lo lắng rằng nhiều 
quốc gia quá thường xuyên tỏ ra ỷ lại vào Mỹ. 
  
Đây là một phần của câu trả lời của ông khi tôi hỏi những gì đã sai lầm (tái diễn) tại 
Afghanistan.  Ông lưu ý rằng "những tín đồ Hồi giáo" trung kiên không chỉ đơn giản 
"biến mất." "Chúng tôi đã cho họ một cơ hội, một cơ hội tốt, để thiết kế một quốc gia có 
thể có một hình thức an ninh mà Taliban đã không cho phép.  Dân chúng Afghanistan 
phải quyết định."  
 
Những nhà phê bình về Rumsfeld thấy cay đắng vì cuốn hồi ký của ông đã không đi theo 
con đường thương mại hiển nhiên, không cung ứng một lời xin lỗi trân trọng về vai trò 
của ông trong các cuộc chiến tranh.  Tuy nhiên, độc giả có thể cám ơn khi tự thấy mình 
đang sở hữu một cuốn hồi ký nghiêm chỉnh, xứng đáng lưu giữ với truyền thống 
Washington xưa của Dean Acheson hay Henry Kissinger.  Các sử gia cũng có thể làm 
như vậy. 
 
Rumsfeld's 'Slice of History'  
In an interview, the former secretary of defense explains how Washington feuds harmed 
Iraq policy, and why the surge was less vital than you think. 
 
By KIMBERLEY A. STRASSEL  
 
'I'd read other folks' books about things I'd been involved in . . . and I'd think, 'My 
goodness, that's not my perspective,'" chuckles former Secretary of Defense Donald 
Rumsfeld in an interview last Friday. "I remember talking to [former Secretary of State] 
George Shultz and he said, 'Don, that's the way it is. Everyone has their slice of history 
and you need to write yours one day so that it is part of the records.'"  
 
History, meet Mr. Rumsfeld's view. With today's release of "Known and Unknown"—the 
78-year-old's memoir of his tenure as defense secretary under George W. Bush and 
Gerald Ford, his years in the Nixon administration and his three terms as an Illinois 
congressman—"Rummy" is offering his slice of history. As befits a man who has spent 
decades provoking Washington debate, his chronicle is direct and likely to inspire some 
shouting.  
 
The usual Rumsfeld critics (including some in the Bush family circle) are rushing to 
categorize it as a "score-settling" account, but that's a predictable (and tedious) judgment. 
At the heart of Mr. Rumsfeld's book is an important critique of the Bush administration 
that has been largely missing from the debate over Iraq. The dominant narrative to date 
has been that a cowboy president and his posse of neocons went to war without adequate 
                                                                                                                                                 
Secretary of State Colin Powell has quoted the "Pottery Barn rule."" 'You are going to be the proud owner 
of 25 million people,' he told the president. 'You will own all their hopes, aspirations, and problems. You'll 
own it all.' Privately, Powell and [Deputy Secretary of State Richard] Armitage called this the Pottery Barn 
rule: You break it, you own it." (page 150) 

http://online.wsj.com/search/term.html?KEYWORDS=KIMBERLEY+A.+STRASSEL&bylinesearch=true
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preparation and ran roughshod over doubts by more sober bureaucratic and strategic 
minds. 
 
What Mr. Rumsfeld offers is a far more believable account of events, one that holds 
individuals responsible for failures of execution. He describes a White House with 
internal problems, at the heart of which was a National Security Council overseen in Mr. 
Bush's first term by Condoleezza Rice. Ms. Rice's style of management, argues Mr. 
Rumsfeld, led to indecision, which in turn led to the lack of a coherent post-invasion 
plan, to a sluggish transfer of power to Iraqis, and to a festering insurgency. If nothing 
else, this gives historians something valuable to ponder as they work on an honest 
appraisal of the Bush years.  
 
Mr. Rumsfeld tells me that he sees his 815-page volume as a "contribution to the historic 
record"—not some breezy Washington tell-all. In his more than 40 years of public 
service, he kept extensive records of his votes, his meetings with presidents, and the more 
than 20,000 memos (known as "snowflakes") he flurried on the Pentagon during his 
second run as defense secretary. Mr. Rumsfeld uses them as primary sources, which 
accounts for the book's more than 1,300 end notes. He's also digitized them so readers 
and historians can consult the evidence first-hand at www.rumsfeld.com.  
 
And yes, he has every intention of using this material to change history's view of past 
controversies—some that go way back. One example: The book notes a "particularly 
stubborn . . . myth": the charge that, as White House chief of staff, Mr. Rumsfeld pushed 
President Ford to appoint George H.W. Bush as CIA director, in order to banish a rival. 
Mr. Rumsfeld cites the memo he provided the president—"at [Ford's] request"—
evaluating the strength of CIA candidates. It shows that, in fact, he placed the elder Mr. 
Bush "below the line" on his list—meaning, he was not a "top recommendation" (ouch).  
Mr. Rumsfeld devotes an early chapter to his meditations on the purpose of the National 
Security Council (NSC), accompanied by his judgment that National Security Adviser 
Condoleezza Rice did a poor job of airing and debating substantive disagreements 
between the State and Defense departments. Rivalries between State and Defense are 
nothing new, yet Ms. Rice's most "notable feature" of management, writes Mr. Rumsfeld, 
"was her commitment, whenever possible, to 'bridging' differences between the agencies, 
rather than bringing those differences to the President for decisions."  
 
"Condi Rice is a very accomplished human being," he says in our interview, and "she had 
an academic background. Blending things and delaying things is okay in the academic 
world. She developed a very strong relationship with the president, which is critically 
important. And yet one of the adverse aspects of the way things functioned—and I 
wouldn't use the word 'dysfunction'—is that things did get delayed, and the president 
didn't get served up, in a crisp way, options that he could choose among." 
The memoir relates notable instances when this dynamic played out, but none with more 
consequence than the muddled plan for postwar Iraq. The Defense Department pushed 
early on "to do what we'd done in Afghanistan"—where a tribal loya jirga had quickly 
anointed Hamid Karzai as leader. "The goal was to move quickly to have an Iraqi face on 
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the leadership in the country, as opposed to a foreign occupation." Mr. Rumsfeld's early 
takeaway from NSC meetings was that "the president agreed."  
 
Yet Colin Powell's State Department was adamantly opposed. It was suspicious of 
allowing Iraqi exiles to help govern, claiming they'd undermine "legitimacy." It also 
didn't believe a joint U.S.-Iraqi power-sharing agreement would work. These were clear, 
substantive policy differences, yet in Mr. Rumsfeld's telling, Ms. Rice allowed the 
impasse to drag on.  
 
The result was the long, damaging regency of Paul Bremer as the head of the Coalition 
Provisional Authority—which Mr. Rumsfeld believes helped inspire the initial Iraq 
insurgency. Mr. Bremer, who set up shop in one of Saddam's opulent palaces, continued 
to postpone the creation of an Iraqi transitional government. He instead appointed a 
"governing council" of Iraqis but refused to give even them any responsibility. The result: 
delays in elections and in building post-Saddam institutions.  
 
"You are always better having a president look at each option, at the pros and cons, and 
make a decision among them, than trying to merge them," says Mr. Rumsfeld, especially 
when positions are "contradictory to a certain extent."  
 
Mr. Rumsfeld also faults today's Washington culture, with a hyperaggressive Congress 
and more "litigious society." During his earlier Washington years, recalls Mr. Rumsfeld, 
Henry Kissinger wrote clear memoranda outlining "the pros and cons" for the president. 
But in the modern NSC there's a reluctance to write things down—lest it land in an 
investigation.  
 
The lack of clear decision-making also led to blurred authority, which Mr. Powell's State 
Department used to get the upper hand in turf battles. Ms. Rice used it too, in late 2003, 
to wrest more personal control over postwar operations via her "Iraqi Stabilization 
Group"—a job for which Mr. Rumsfeld writes that Ms. Rice and her staff did not have 
"the interest or skill." 
 
Officially, Mr. Bremer reported to Mr. Rumsfeld. But he "viewed himself as the 
president's man, had a background in the State Department, and a relationship with Condi 
Rice," says Mr. Rumsfeld. So Mr. Bremer chose what guidance he preferred, which Mr. 
Rumsfeld describes as the equivalent of having "four or eight hands on the steering 
wheel." Critical issues—whom the U.S. should support, who should have power, how 
quickly to turn over authority—lingered. I ask Mr. Rumsfeld why he didn't simply fire 
Mr. Bremer. He says he couldn't. Mr. Bremer was "a presidential envoy" and served at 
Mr. Bush's pleasure. 
 
Mr. Rumsfeld somewhat shields the president in his book. When the president was 
brought options, insists Mr. Rumsfeld, "he was perfectly willing" to make decisions. 
Then again, the book makes clear that Mr. Bush was aware of the ugly conflicts between 
State and Defense. And there's no getting around Mr. Bush's responsibility as wartime 
manager and Ms. Rice's boss. 



53 
 

Mr. Rumsfeld is less blunt about his own department's mistakes, though he does sidle 
into them. One question is why it took so long to replace Gens. George Casey and John 
Abizaid, on whose watch the Iraqi insurgency grew. Mr. Rumsfeld's memoir notes that 
no one on the NSC or the Joint Chiefs had recommended they be removed by the autumn 
of 2006, Mr. Rumsfeld's last months on the job. Yet he does acknowledge a visit in 
September of 2006 from retired Gen. Jack Keane, a key architect of the surge, who 
warned that the two generals were not "sufficiently aware of the gravity of the situation." 
When I ask Mr. Rumsfeld if they were indeed left in Iraq too long, he concedes: "In 
retrospect, you could make that case."  
 
He isn't as willing to acknowledge that he was slow to address Iraq's insurgency. It was 
never one insurgency, he says, but rather it "evolved, and took different shapes." The first 
wave, he says, was "Saddam and his Baathists attempting to regain power" aided by 
"criminals" whom Saddam had released from jail. Then came the influx of terrorists—
"facilitated through Damascus"—coming to fight against Americans. Al Qaeda joined the 
fray, as did a Shiite uprising under Moqtada al-Sadr and his Mahdi Army. "We couldn't 
lose any battles over there, but we couldn't beat them militarily," he says. "Because there 
was no one to beat. It was a totally unconventional asymmetrical circumstance."  
 
Mr. Rumsfeld thus takes an unorthodox view of the significance of President Bush's 
surge, which began to take effect in early 2007. He argues that by 2006 things were, in 
fact, improving in Iraq. The Anbar Awakening—which Mr. Rumsfeld credits as 
beginning in the fall of 2006—"had convinced a lot of Sunnis they didn't want to be 
associated with al Qaeda," and "the government of Iraq was evolving the ability to take 
on some of the radicals" with the help of Iraqi security forces that had become "very 
capable."  
 
As a result, he argues, the force of President Bush's surge was as much "psychological" 
as anything else. "The president's decision galvanized the opinion in Iraq. It said: 'Look, 
if you think it is going to go to the insurgents, you are wrong.'" The fact of the statement, 
argues Mr. Rumsfeld, mattered as much as did the increase of troops "tactically or 
strategically."  
 
Though viewed by many as the spear of Mr. Bush's "freedom agenda," Mr. Rumsfeld 
also expresses misgivings about "nation-building." He disagrees with the "Pottery Barn 
rule"—attributed to Mr. Powell—that "if you break it, you own it," arguing Iraq was 
already broken under Saddam. While he acknowledges that the U.S. had security 
obligations to Iraq, he expresses discomfort with Mr. Bush's broad promises for 
democracy, and he worries that countries too frequently develop an overreliance on the 
U.S.  
 
This is part of his answer when I ask what went wrong (again) in Afghanistan. He notes 
that committed "Islamists" don't just "disappear." "We've given them a chance, a good 
chance, to fashion a country that can have the kind of security that the Taliban didn't 
permit. The Afghan people have to decide." 
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Mr. Rumsfeld's critics are bitter that his memoir didn't go the obvious commercial route, 
serving up a grand apology for his role in the wars. Yet readers might be appreciative to 
find themselves in possession of a serious memoir, more in keeping with the older 
Washington tradition of Dean Acheson or Henry Kissinger. As might the historians. 
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Phụ bản D: Rumsfeld lừa dối và lẫn trốn trách nhiệm như thế 
nào trong cuốn sách mới của ông 
 

How Rumsfeld misleads and ducks 
responsibility in his new book 
Posted By Thomas E. Ricks Tuesday, March 1, 2011 - 11:18 AM  

 
Few people know the ins and outs of the Bush Administration as well as the Washington 
Post's Bob Woodward, who is flat-out disgusted with the evasions and elisions in Donald 
Rumsfeld's new book. Here he explains why:  
By Bob Woodward  
Best Defense guest columnist  
 
On page 527 of his memoir Known and Unknown, Donald Rumsfeld recounts what he 
says was an exchange on Oct. 14, 2003 with Condoleezza Rice who was then Bush's 
national security adviser. She apologized for a flap over Iraq policy at the time.  
 
You're failing," Rumsfeld said.  
"Don, you've made mistakes in your long career," she replied. 
"Yes, but I've tried to clean them up," he said.  
 



56 
 

Rumsfeld's memoir is one big clean-up job, a brazen effort to shift blame to others -- 
including President Bush -- distort history, ignore the record or simply avoid discussing 
matters that cannot be airbrushed away. It is a travesty, and I think the rewrite job won't 
wash.  
 
The Iraq War is essential to the understanding of the Bush presidency and the Rumsfeld 
era at the Pentagon. In the book, Rumsfeld tries to push so much off on Bush. That is fair 
because Bush made the ultimate decisions. But the record shows that it was Rumsfeld 
stoking the Iraq fires -- facts he has completely left out of his memoir.  
 
For example, I reported in my 2004 book, Plan of Attack (p. 25), that at 2:40 p.m. on 
9/11, with the smoke and dust still filling the Pentagon, according to the notes of two of 
Rumsfeld's top aides, Rumsfeld mused about whether to hit "S.H. @ same time," not only 
bin Laden. One note taker reaffirmed this in an interview with the 9/11 Commission, and 
said that "S.H." referred to Saddam Hussein. (p. 335 of Commission report, and p. 559 
footnote 63). None of this is in Rumsfeld's book. But he does cite the aides' handwritten 
notes for other quotations he uses in his book to recount that day. (p. 343 of his book, and 
p. 759 notes 30, 31 and 32. The notes are of senior Rumsfeld aides Victoria Clarke and 
Stephen A. Cambone.)  
   
On January 9, 2002, four months after 9/11, Dan Balz of The Washington Post and I 
interviewed Rumsfeld for a newspaper series on the Bush administration's response to 
9/11. According to notes of the NSC, on September 12, the day after 9/11, Rumsfeld 
again raised Iraq saying, is there a need to address Iraq as well as bin Laden?  
 
When Balz read this to Rumsfeld, he blew up. "I didn't say that," he said, maintaining that 
it was his aide Larry DiRita talking over his shoulder. His reaction was comic and we 
agreed to treat it as off the record. But Balz persisted and asked Rumsfeld what he was 
thinking.  
 
"Yeah," Rumsfeld finally told us. "I wanted to make sure that -- I always ask myself, 
what's missing. It's easy for people to edit and make something slightly better. But the 
question is, what haven't we asked ourselves? So I do it all the time. I do it here, I do it in 
cabinet meetings or NSC meetings. It was a fair question."  
 
"I don't have notes," Rumsfeld insisted. "I don't have any notes."  His memoir cites his 
personal handwritten notes dozens of time.  
 
One of the important questions about the Iraq War has always been about when and who 
started the Iraq clock after 9/11. On page 425, Rumsfeld alleges that Bush on Sept 26, 
2001 -- just 15 days after 9/11 -- called him to the Oval Office. "He asked that I take a 
look at the shape of our military plans on Iraq..."  Rumsfeld provides no footnote for this 
scene.  
 
When I interviewed Rumsfeld at his Pentagon office on Oct. 23, 2003, Rumsfeld had a 
different story. "I do not remember much about Iraq being discussed at all with the 
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president or me or the NSC prior to when the president asked me to -- asked me what I 
thought of the Iraq contingency plan -- that I believe was November 21st of '01." He was 
confident of the date because six days later he went to talk with the combatant 
commander for the region, Gen. Tommy Franks. "And I would not have waited long from 
the president asking me." 
 
White House records and President Bush's recent memoir, Decision Points, support the 
Nov. 21 date. "Two months after 9/11 I asked Don Rumsfeld to review the existing battle 
plans for Iraq," Bush wrote, placing the request in November 2001 (p. 234)  
 
The question of the date is not just a matter of whether something occurred on a Monday 
or a Thursday. On Sept. 26, 2001, the Bush administration was focused on Afghanistan. 
The first CIA team had just entered and the bombing had not yet begun. By his own 
account Rumsfeld was intensely trying to figure out how to begin the military aspect of 
Afghanistan War with bombing and inserting Special Operations teams.   
  
At a Camp David meeting on Sept. 15 -- eleven days before Rumsfeld says Bush made 
his first Iraq war plan inquiry -- Bush rejected going after Iraq. In fact, Rumsfeld himself 
writes, that "at the September 15 NSC meeting at Camp David days earlier when Iraq had 
been raised he [Bush] had specifically kept the focus on Afghanistan." (p. 425)  
 
According to Rumsfeld, on Sept. 21, he and General Franks "drove over to the White 
House to present his initial operational concept" for Afghanistan (p. 370) and a more 
detailed approach was given to Bush on Sept. 30 (p. 373). It is inconsistent with 
everything known that in the middle of all that planning and anguish over Afghanistan, 
Bush would raise Iraq on Sept. 26.  
 
However, by Nov. 21, the United States had had unexpected success in Afghanistan and 
controlled half the territory. Thousands of Taliban and al Qaeda fighters had fled the 
capital Kabul into Pakistan. If Bush were looking for another target -- and he clearly was 
-- that would be the time, not on Sept. 26.  
 
Another key question: When did Bush finally decide to commit the United States to war? 
Rumsfeld writes, "Up until the very minute the president authorized the first strike 
[March 19, 2003] there was no moment when I felt with razor-sharp certainty that Bush 
had fully decided." He does describe a meeting Jan. 11, two months earlier, when he met 
at the White House with Cheney, chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Richard 
Myers, and Prince Bandar, the Saudi ambassador to the United States. Rumsfeld quotes 
Cheney telling Bandar, "The president has made the decision to go after Saddam 
Hussein." In his book Rumsfeld adds, "Of course, Bush would not irrevocably decide on 
war until he signed the execute order." (p. 450)  
 
According to my reporting, Cheney went further in that meeting, telling the Saudi 
ambassador, "Saddam is toast." In addition, General Myers outlined the battle plan from a 
Top Secret map. 
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When I interviewed Rumsfeld on Oct. 23, 2003, less than a year after that meeting, he 
said he "looked him [Bandar] in the eye and said, you can count on this. In other words at 
some point we had had enough of a signal from the president that we were able to look a 
foreign dignitary in the eye and say you can take that to the bank this is going to happen."  
All other evidence shows that at least by Jan. 2003, Bush had decided on war. Earlier that 
month he told Rice, "Probably going to have to, we're going to have to go to war." That 
month he also told Karl Rove, his top political adviser, who was planning for the re-
election campaign the next year, "We got a war coming."  
   
As numerous accounts have documented, the post-war planning and organization was 
close to a disaster. Rumsfeld blames the lack of "effective interagency coordination" and 
"the way the United States government is organized." (p. 487)  
 
As secretary of defense he was responsible. Under our system, he was next in the chain of 
command after the president, effectively making him the deputy president for war. But he 
sidestepped his responsibility time and time again.  
 
Some six weeks after the invasion Rumsfeld visited Iraq and was leaving on his plane. He 
had been notified by General Tommy R. Franks, who was retiring as combatant 
commander for the region, that Army Lt. Gen. David McKiernan "would be the senior 
commander in Iraq for 90 days." (p. 497) He then recounts this scene, which would be 
hilarious if it weren't so tragic:  
 
On my flight heading back to Kuwait City I was startled to see McKiernan onboard the 
C-130 aircraft. I asked him where he was going.  
 
"To my headquarters back in Kuwait," he said.  
 
"Well, aren't you in charge of what's going on in Iraq?" I asked.  
 
McKiernan told me he went in and out of Iraq once, sometimes twice a week to check on 
things. It struck me that in the crucial weeks following the fall of Saddam, McKiernan 
did not seem to think of himself as the command in charge of the ground operations ... 
McKiernan seemed to have removed himself from the critical daily responsibilities in the 
country.  
 
Rumsfeld makes no effort to explain how he, the well-known control freak, would allow 
such drift and ambiguity about who was in charge.   
 
By June 2003, Lt. Gen. Ricardo Sanchez, the junior three-star in the Army was made 
commander in Iraq (p. 500-01). "I do not recall being made aware of the Army's decision 
to move General Sanchez into the top position," Rumsfeld writes. The Army's? It was an 
abdication of his own, clear responsibility. 
 
Though Rumsfeld occasionally praises Bush, a careful reading shows that he clearly feels 
that Bush did not lead enough. "NSC meetings with the president did not always end with 



59 
 

clear conclusions and instructions," he wrote on page 319, seemingly directing his fire at 
Rice. "The core problems the NSC faced resulted from the effort to paper over 
differences of views."(p. 329). But then he takes aim right at Bush, "I thought it unlikely 
that Rice was managing the NSC as she did without Bush's awareness and agreement." 
 
And so the book marches to the end. Chapter 49, the seven pages covering his firing by 
Bush as the secretary of defense, is called "Farewells." He launders the whole episode. 
Because he was willing to resign, he makes it sounds almost voluntary when Cheney 
calls to tell him that Bush wants "to make a change." When he meets with Bush (p. 707) 
to submit his resignation letter, Rumsfeld writes with classic condescension, "I tried to 
make the situation easier for him." It was almost, he subtly and deceptively suggests, as if 
Bush didn't want to do it. He writes that Bush told him, "This is hard for me. You are a 
pro. You're a hell of a lot better than others in this town."  
 
Rumsfeld is indeed a pro -- at ducking and weaving and dodging responsibility, a 
reflection of much of what is worst in Washington.  
 
Near the end of the Oct. 23, 2003 interview -- page 39 of my transcript -- this interchange 
took place, illustrating the worst and the best of him:  
 
Rumsfeld: "And you lie, you told people I stuck a finger in your chest. I never stuck a 
finger in your chest."  
Woodward: "Yes, sir, yes, yes."  
Rumsfeld: "I never touched your chest."  
Woodward: "I swear you did."  
Rumsfeld: "Did I?"  
Woodward: "Yeah, you did."  
Rumsfeld: "Physically?"  
Woodward: "You did, physically, it wasn't hostile you were illustrating a point."  
Rumsfeld: "Good."  
Woodward: "I explained that. I thought you scored a very good point."  
Rumsfeld: (laughter)  
Woodward: "Which was about surprise and off balance."  
Rumsfeld: "Oh yes, I did. I remember that you're right ...Yeah, right, you are right ...I 
said you got to get a little off balance -- I've done that. He's right, I'm wrong."  
 
He had moved from calling me a liar to acknowledging that my memory was correct and 
his wrong. He probably should have been more tentative at both the front end and the 
back end, but there it was, Rumsfeld in full.  
   
On July 7 and 8, 2006, I conducted nearly three hours of interviews with Rumsfeld. Near 
the end, I heard the final denial.  I quoted Secretary of Defense Robert McNamara who 
had said, "Any military commander who is honest with you will say he's made mistakes 
that have cost lives."  
"Is that correct?" I asked.  
"I don't know. I suppose that a military commander --"  



60 
 

"Which you are," I interrupted.  
"No, I'm not," Rumsfeld said.  
"Yes, sir," I said.  
"No, no well ..."  
"Yes, yes," I said, raising my hand in the air and ticking off the chain of command. "It's 
commander in chief, secretary of defense, combatant commander."  
 
He said, "I can see a military commander in a uniform who is engaged in a conflict 
having to make decisions that result in people living or dying and that that would be a 
truth. And certainly if you go up the chain to the civilian side to the president and to me, 
you could by indirection, two or three steps removed, make the case."  
 
I quoted this interchange in my third Bush book, State of Denial, and then wrote:  
 
"Indirection? Two or three steps removed?" This was truly inexplicable. It was as if he 
could not see himself and realize that he was avoiding his duty. When all the records are 
available, the other memoirs written and the history complete, this failure to accept 
responsibility will likely be his legacy.  
 


