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*Đại tướng Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân, Đặc sứ của Chính 

phủ Mỹ, đến Sài Gòn họp bàn tình hình chiến sự  

Ngày 26 tháng 3/1975, sau khi lực lượng VNCH triệt thoái khỏi 

Kontum, Pleiku, Phú Bổn (Quân khu 2), các sư đoàn chủ lực của CSBV 

gây áp lực nặng quanh vòng đai Đà Nẵng, các quận phía Tây tỉnh 

Quảng Nam, và các tỉnh duyên hải của Quân khu 2 (Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa). Cũng trong ngày này, chính phủ Hoa Kỳ đã cử Đại 

tướng Frederick C. Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, đến 

Việt Nam để tìm hiểu tình hình. Đại tướng Weyand là một vị tướng 

đã từng phục vụ ở chiến trường Việt Nam qua nhiều chức vụ khác 

nhau: Tư lệnh Sư đoàn 25 Hoa Kỳ, Tư lệnh Bộ chỉ huy tiền phương 

Lực lượng 2 đặc nhiệm, Tư lệnh phó bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại 

Việt Nam (tư lệnh là Đaị tướng Creighton W. Abrams), sau cùng là Chỉ 

huy trưởng Bộ Chỉ huy Yểm trợ Hoa Kỳ (MACV). 

Trước khi Đại tướng Weyand đến Việt Nam, vào cuối tháng 2/1975, 

ông Eric Von Marbod, Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đã đến 

Việt Nam. Lúc đó, CSBV chưa khởi động cuộc tấn công vào Ban Mê 

Thuột. Trong thời gian viếng thăm VN, ông Marbod đã gặp và trao đổi 

ý kiến với Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực 

VNCH, về tình hình chiến sự. Trong cuộc tiếp xúc với vị Phụ tá Bộ 

trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Đại tướng Cao Văn Viên đã yêu cầu Bộ 

Quốc phòng Mỹ đặc biệt cung cấp vũ khí nào mà Không quân Việt 

Nam có thể sử dụng được. Đó là loại bom 15 ngàn cân Anh có tên là 

bom bạch cúc (Daisy Cutter) mà Không quân Hoa Kỳ thường dùng thả 

bằng phi cơ C-130 để khai quang dọn bãi đáp trong các khu vực rừng 

già. Thế nhưng, gần đến cuối cuộc chiến, Hoa Kỳ mới đáp ứng yêu 

cầu của Bộ Tổng Tham Mưu QL.VNCH, sau chuyến viếng thăm của Đại 

tướng Weyand. 



* Các cuộc tiếp xúc giữa Đại tướng Weyand và Đại tướng Viên. 

Trong thời gian Đại tướng Weyand thăm Việt Nam, Bộ Tổng Tham 

mưu Quân lực VNCH đã không có buổi thuyết trình chính thức nào 

dành cho Đaị tướng Weyand, nhưng giữa Đại tướng Weyand và Đại 

tướng Viên đã có những cuộc tiếp xúc bàn luận về tình hình và trao 

đổi ý kiến về tình hình chiến cuộc. Trong các lần tiếp xúc, Đại tướng 

Cao Văn Viên đã cho Đại tướng Weyand biết những khó khăn mà 

Quân lực VNCH đang gặp phải và chỉ yêu cầu một điều duy nhất: Xin 

Không quân Hoa Kỳ sử dụng B-52 để đánh vào những nơi tập trung 

quân và các căn cứ lộ thiên mà Cộng quân vừa thiết lập. Tướng Viên 

nói rằng nếu có được B-52 thì sự tự tin và tinh thần chiến đấu của 

quân sĩ sẽ được phục hồi nhanh chóng. 

Trước yêu cầu của Đaị tướng Cao Văn Viên, tướng Weyand giải thích 

cho vị Tổng Tham mưu trưởng Quân lực VNCH biết là "bất cứ hình 

thức can thiệp mới nào của Mỹ tại Việt Mam cũng đều phải được sự 

chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ", do đó yêu cầu của Đại tướng Cao 

Văn Viên rất ít hy vọng được chấp thuận. 

* Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng 

Weyand 

Phái đoàn của Đại tướng Weyand sau đó cùng với Đại sứ Hoa Kỳ đến 

thăm chính thức Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Dinh Độc Lập. 

Trong khi trao đổi ý kiến với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, phái 

đoàn Hoa Kỳ đưa ra các điểm chính sau đây: 

-Chính phủ VNCH nên giải thích cho dân chúng biết tình hình để 

người dân không còn lo sợ bởi những tin đồn thất thiệt do địch cố 

tình tung ra. Các nhà lãnh đạo VNCH nên xuất hiện nhiều hơn trên 

truyền hình cho dân chúng biết mặt. 

-Bộ Tổng Tham mưu Quân lực VNCH cần được trao thêm nhiều 

quyền hạn hơn trước. 

-Quân lực VNCH nên tìm một chiến thắng, dù thật nhỏ, để tạo điều 

kiện cho Chính phủ Hoa Kỳ xin Quốc hội duyệt thêm 300 triệu đô 



quân viện bổ sung. Theo nhận xét của Đại tướng Weyand, Sư đoàn 5 

CSBV tại vùng Mũi Két là một mục tiêu tốt để Quân lực VNCH tạo một 

chiến thắng "thật ngoạn mục". 

-Vấn đề di tản dân tị nạn nên được giải quyết sớm. Nhất là phải chú 

tâm đến các thân nhân gia đình binh sĩ. Thành phần này cần sớm 

được đưa ra khỏi vùng nào có nguy cơ sẽ xảy ra chiến trận. 

Tất cả những vấn đề liên quan chính phủ và dân chúng đều được 

thảo luận giữa Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn Hoa 

Kỳ. Theo lời kể của Đaị tướng Cao Văn Viên, vấn đề cho Bộ Tổng tham 

mưu có thêm quyền hạn không được bàn đến nữa vì đây là một vấn 

đề rất tế nhị và chỉ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới làm được điều 

đó nếu ông muốn. 

Về đề nghị Quân lực VNCH phải tạo một chiến thắng, Đại tướng Cao 

Văn Viên hoàn toàn đồng ý nhưng ông nhận định rằng muốn làm 

cũng không làm được vì Bộ Tổng Tham mưu không còn lực lượng nào 

trong tay để tiêu diệt sư đoàn 5 CSBV, trong tình hình này, phải chờ 

một cơ hội thuận tiện mới có thể làm được. 

Trong cuộc họp, Đaị tướng Cao Văn Viên nhắc lại yêu cầu của ông là 

xin Không quân Hoa Kỳ sử dụng B-52 oanh tạc các nơi địch tập trung 

quân. Theo Đại tướng Viên, chỉ bằng cách đó mới có hiệu quả, mới 

làm cho tinh thần quân dân Việt Nam lên cao được. Tướng Viên cũng 

đã trình bày cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn Hoa Kỳ 

những nỗ lực của bộ Tổng tham mưu Quân lực VNCH trong hoàn 

cảnh không được sự yểm trợ hỏa lực của B-52. Suốt trong vài tháng 

cuối của cuộc chiến, Bộ Tổng Tham mưu QL.VNCH đã chỉ thị cho 

Không quân dùng phi cơ C-130 vận tải để thi hành nhiệm vụ yểm trợ 

chiến thuật, tăng cường hỏa lực. 

Khi được sử dụng để thi hành nhiệm vụ chiến thuật, mỗi C-130 mang 

theo tám bánh thùng dùng đựng JP-4 chứa đầy dầu phế thải. Phi cơ 

bay trên độ cao từ 15 đến 20 ngàn feet. Mỗi lần phi cơ bay qua và 

bom nổ, binh sĩ dưới đất lấy làm vui mừng. Được hướng dẫn bằng vô 



tuyến từ dưới đất nên rất chính xác, mỗi đợt thả chỉ cách nhau 150 

đến 450 mét. 

Mỗi C-130 có thể chở đến 8 bành bom loại thùng GP 81-82 (tương 

đương với 250-500 cân anh) hay ba bành loại GP-117 (tương đương 

với 750 cân Anh. Binh sĩ đặt tên cho các phi vụ này là "tiểu B-52" hay 

B-52 Việt Nam. Lần đầu tiên khi loại bom này được thả tại Tây Ninh, 

dân chúng tưởng đó là B-52 của Mỹ thả. Vậy là tin đồn Không quân 

Mỹ can thiệp yểm trợ Quân lực VNCH đã được loan đi thật nhanh. 

Về việc di tản thân nhân gia đình binh sĩ rời những nơi có chiến trận, 

Đại tướng Viên cho rằng việc làm này thường có tác dụng ngược. 

Tướng Viên nêu ra nhận xét: nếu không có thân nhân tại đó, tinh 

thần chiến đấu của binh sĩ sẽ giảm sút. Vị Tổng Tham mưu trưởng 

Quân lực VNCH nhắc đến một số kinh nghiệm trong quá khứ, nhất là 

kinh nghiệm của trận Mậu Thân 1968 và tại các tiền đồn xa xôi, vợ 

con binh sĩ là những người giúp tải đạn, tải thương và thậm chí sử 

dụng cả đại liên rất hữu hiệu. 

Những đề nghị của Đại tướng Viên được phái đoàn Hoa Kỳ ghi nhận, 

và khi Đại tướng Weyand rời Việt Nam thì Cộng quân đang bao vây 

phòng tuyến Phan Rang và tấn công vào mặt trận Long Khánh. Trong 

tình hình chiến sự sôi động, nhiều giới chức của VNCH hy vọng ở sự 

can thiệp của Không quân Hoa Kỳ để chận đứng cuộc tấn công lớn 

của Cộng quân, dù biết rằng đó là một hy vọng vô cùng mong manh. 


