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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (19541975), đấu tranh chính trị (ĐTCT) và đấ u tranh quân sự (ĐTQS) là hai hình thức
đấu tranh cơ bản có tác dụng quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến.
Nhân dân miền Nam nói chung và nhân dân Tây Nguyên nói riêng với sự kết hợp
chặt chẽ giữa ĐTCT và ĐTQS đã từng bước làm thất bại các chi ến lược chiến tranh
của đế quốc Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
ĐTCT trong các giai đoạn phát triển của cách mạng miền Nam từ năm 1954
đến năm 1975 là hình thức đấu tranh của đông đảo quần chúng nhân dân như công
nhân, nông dân, sinh viên - học sinh (SV - HS), trí thức, tín đồ các tôn giáo, tiểu
thương, tư sản dân tộc,... diễn ra dưới nhiều hình thức như mít tinh, biểu tình, tuyệt
thực, bãi khóa, đình công, bãi thị,... với tính chất hợp pháp, nửa hợp pháp và không hợp
pháp, chống lại các chính sách thực dân mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn (CQSG).
Trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ĐTCT đã hình thành
nên những đội quân chính trị hùng hậu làm lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu
tranh giành dân, giữ đất, nổi dậy giành quyền làm chủ; hỗ trợ đắc lực cho ĐTQS và
làm chỗ dựa cho các lực lượng vũ trang tiêu hao, tiêu diệt sinh lực đối phương.
ĐTCT đã gây cho đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hoà (VNCH) không
ít khó khăn trong quá trình áp đặt chủ nghĩa t hực dân mới và triển khai các chiến
lược chiến tranh ở miền Nam. Do sự chi phối bởi điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã
hội của từng địa phương ở miền Nam mà ĐTCT diễn ra phong phú, đa dạng với
nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. ĐTCT ở Tây Nguyên cũng là một trong
những trường hợp như vậy.
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng đối với cả hai phía. Trong quá
trình tiến hành chiến tranh, Mỹ và chính quyền VNCH cho rằng “muốn chiến thắng
ở miền Nam Việt Nam thì phải kiểm soát cho được vùng Cao n guyên Trung phần
Đông Dương” [89, tr. 8]. Với lực lượng cách mạng, “Tây Nguyên - một địa bàn
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trọng yếu đóng vai trò xương sống chiến lược của toàn bộ chiến trường miền Nam”
[66, tr. 35]. Tây Nguyên có thể làm bàn đạp để tiến xuống các tỉnh đồng bằng Khu
V, Nam Bộ, qua Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia . Âm mưu của đế quốc Mỹ và
CQSG đối với Tây Nguyên là bằng mọi giá phải chiếm lĩnh địa bàn chiến lược
trọng yếu này, biến nơi đây thành bàn đạp quân sự để khống chế miền Trung và
Đông Nam Bộ, khóa chặt biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, cắt đứt
tuyến giao thông chiến lược Bắc - Nam, tiêu diệt lực lượng và cơ sở cách mạng ở
miền núi, từ đó tiến lên tiêu diệt lực lượng cách mạng trên toàn miền Nam . Mỹ và
CQSG còn dùng những thủ đoạn vừa khủng bố, vừa mua chuộc để chia rẽ khối
đoàn kết các dân tộc, nhằm thực hiện ý đồ giành thắng lợi về chính trị tại đây. Do
vậy, trong suốt quá trình kháng chiến chống Mỹ, nhất là trong hai giai đoạn chống
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) và “Chiến tranh cục bộ” (19651968), cuộc đấu tranh ở Tây Nguyên đã diễn ra mạnh mẽ trên cả hai mặt trận chính
trị và quân sự. Để chống lại âm mưu và các thủ đoạn đánh phá của Mỹ và CQSG,
cùng với từng bước xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, Đảng bộ các tỉnh Tây
Nguyên đã không ngừ ng phát huy vai trò của lực lượng chính trị, phát động ĐTCT,
liên tiếp tiến công địch, góp phần làm suy yếu từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến
tới làm tan rã bộ máy cai trị chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên địa bàn Tây Nguyên.
ĐTCT ở Tây Nguyên trong cu ộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa là
mũi tiến công sắc bén, tạo bàn đạp cho lực lượng vũ trang tác chiến vừa có vai trò
quan trọng trong việc tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho đông đảo quần chúng
mà đa số là đồng bào các dân tộc thiểu số; vạch trần cuộc chiến tranh phi nghĩa do
Mỹ tiến hành ở Việt Nam, bản chất tay sai, phản dân tộc của CQSG, là cơ sở tăng
cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, từng bước tập hợp và tổ chức quần chúng
thành đội quân chính trị. Lực lượng ĐTCT cùng với lực lượng vũ trang nhân dân
thực hiện sự kết hợp chặt chẽ ĐTCT với ĐTQS, nổi dậy với tiến công, đánh bại các
nỗ lực chiến tranh của Mỹ và CQSG.
Nghiên cứu ĐTCT ở Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ là vấn đề đã
và đang đặt ra, thu hút nhiều nhà khoa học quan tâm tìm hiểu. Tuy nhiên, cho đến
nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào chuyên sâu về ĐTCT ở Tây
Nguyên trong chống Mỹ nói chung và trong những năm 1961 -1968 nói riêng.
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Nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm 1961
đến năm 1968, nhất là việc phân tích, luận giải những đặc điểm, vai trò và bài học
kinh nghiệm từ ĐTCT của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thực sự có ý nghĩa.
Với việc phản ánh toàn cảnh ĐTCT tại một địa bàn miền núi, địa hình bị chia cắt, dân
cư thưa thớt và trình độ dân trí thấp như Tây Nguyên, luận án sẽ góp phần vào việc
nhận thức đầy đủ hơn vai trò của ĐTCT trong kháng chiến chống Mỹ ở địa bàn Tây
Nguyên cũng như làm phong phú thêm trong nhận thức về nghệ thuật chiến tranh nhân
dân Việt Nam. Mặt khác, nghiên cứu vấn đề này cũng sẽ góp phần vào việc củng cố
tình đoàn kết các dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho nhân
dân Tây Nguyên, nhất là cho thế hệ trẻ. Những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ
quá trình tiến hành ĐTCT có thể vận dụng vào việc xây dựng và củng cố cơ sở chính
trị, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.
Từ những ý nghĩa trên, chúng tôi chọn vấn đề “ Đấu tranh chính trị ở Tây
Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1961 đến năm 1968” làm đề tài luận
án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là ĐTCT ở Tây Nguyên trong những năm
1961-1968, trong đó tập trung vào các cuộc đấu tranh của nông dân, sinh viên - học
sinh, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp xã hội khác chống càn quét, gom dân và
phá ấp chiến lược (ACL), đòi bình đẳng tôn giáo, tự do dân chủ, cải thiện dân sinh
và chống bắn phá vào buôn làng, nương rẫy, đòi Mỹ rút quân về nước.
2.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Bao gồm 5 tỉnh Tây Nguyên theo phân chia địa giới của chính
quyền cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (Kon Tum, Gia Lai, Đắk
Lắk, Lâm Đồng, Tuyên Đức), tương ứ ng với địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên hiện nay
(Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đ ắk Nông, Lâm Đồng).
Về thời gian: Từ giữa năm 1961 đến cuối năm 1968 - thời gian đế quốc Mỹ
thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam
Việt Nam.
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Về nội dung: Luận án khảo cứu toàn diện quá trình ĐTCT ở Tây Nguyên từ
năm 1961 đến năm 1968.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3.1. Mục đích nghiên cứu
Tái hiện ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968, qua đó bổ sung kết
quả nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn; đồng
thời cung cấp luận cứ khoa học, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư
tưởng và công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh của nhân dân, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là giáo dục truyền thống và vận dụng
trong xây dựng thế trận an ninh - quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích vị trí chiến lược, khái quát đặc điểm dân cư và kinh tế - xã hội của
Tây Nguyên, truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào các dân tộc trên
địa bàn - những yếu tố tác động đến ĐTCT.
- Làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm
1961 đến năm 1968.
- Tái hiện một cách khách quan và chân thực quá trình ĐTCT ở các tỉnh Tây
Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968.
- Phân tích, luận giải những đặc điểm và vai trò của ĐTCT ở Tây Nguyên
trong kháng chiến chống Mỹ; đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu
tranh để ngày nay có thể kế thừa và vận dụng trong xây dựng thế trận an ninh - quốc
phòng ở địa bàn chiến lược này.
4. NGUỒN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Nguồn tài liệu
Nguồn tài liệu đã xuất bản : Bao gồm các văn kiện của Đảng, Nhà nước, tác
phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam;
các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã xuất bản và các bài viết đăng trên
báo, tạp chí... liên quan đến chiến tranh Việt Nam nói chung, về cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân các tỉnh Tây Nguyên nói riêng. Nguồn tài liệu
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này rất phong phú, đa dạng, cung cấp những tư liệu trên nhiều phương diện khác
nhau của ĐTCT như chủ trương của Đảng, hoạt động đấu tranh của nhân dân miền
Nam trong đó có đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Nguồn tài liệu lưu trữ:
+ Các báo cáo, tổng kết, nghị quyết, công văn, chỉ thị... của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, tổ chức cách mạng đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ các tỉnh,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự, Bảo tàng các tỉnh Tây Nguyên;
Trung tâm Lưu trữ Bộ Tư lệnh Quân khu V, Phòng Thông tin tư liệu của Viện Lịch
sử quân sự Việt Nam và Cục Lưu trữ Văn phòng Tru ng ương Đảng...
+ Nguồn tài liệu của các cơ quan Mỹ và CQSG tại Trung tâm Lưu trữ Quốc
gia II tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các báo cáo, tờ trình của tỉnh trưởng các
tỉnh Cao Nguyên Trung phần (CNTP), tờ trình, công điện, công văn của Phủ Thủ
tướng, B ộ Phát triển sắc tộc, Phủ Tổng ủy Dinh điền, Tòa Đại biểu Chính phủ tại
CNTP. Tài liệu lưu trữ là nguồn tư liệu quan trọng, cơ bản để tác giả triển khai, thực
hiện luận án.
Tài liệu qua khảo sát thực địa ở những địa bàn, di tích mà trước đây là nơi
diễn ra các phong trào ĐTCT, một số bảo tàng ở Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt và
phỏng vấn nhân chứng lịch sử.
4.2. Cơ sở lý luận
Luận án được thực hiện dựa trên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về
chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân.
4.3. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử và phương
pháp logic là chủ yếu. Bằng sự kết hợp hai phương pháp đó, các phong trào ĐTCT ở
Tây Nguyên được xem xét trên các giai đoạn phát triển kế tiếp nhau với tính chất,
quy mô, lực lượng tham gia, mục tiêu đấu tranh cụ thể... So sánh trạng thái phát triển
về chất của các giai đoạn để thấy được sự thay đổi nội tại của các phong trào ĐTCT
của đồng bào c ác dân tộc Tây Nguyên, làm rõ xu hướng phát triển của nó. Qua đó,
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tái hiện diễn biến, rút ra đặc điểm, vai trò của ĐTCT trong phạm vi xác định của đề
tài. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp như phương pháp phân
tích, tổng hợp, so sánh và ph ương pháp liên ngành (điền dã, thống kê, quan sát,
phỏng vấn) nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của luận án.
5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN
Một là , tái hiện bức tranh tổng thể về ĐTCT ở Tây Nguyên chống cuộc chiến
tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961
đến năm 1968.
Hai là, góp phần khẳng định vai trò to lớn của ĐTCT với tư cách là một trong
hai hình thức đấu tranh cơ bản trên chiến trường Tây Nguyên. Đúc rút một số kinh
nghiệm về xây dựng cơ sở chính trị, vận động quần chúng, làm cơ sở để có thể tham
khảo, vận dụng trong quá trình hoạch định và thực hiện chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước đối với Tây Nguyên, góp phần củng cố an ninh - quốc phòng trên
địa bàn chiến lược quan trọng này.
Ba là, kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung tư liệu về cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Tây Nguyên; đồng thời có thể tham khảo, góp
phần vào việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử cũng như củng cố tình đoàn kết các dân
tộc và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nh ân dân Tây Nguyên, nhất là
cho thế hệ trẻ.
6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN
Ngoài phần mở đầu (6 trang), kết luận (5 trang), tài liệu tham khảo (17 trang)
và phụ lục, nội dung luận án gồm có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu (19 trang)
Chương 2. Đấu tranh chí nh trị ở Tây Nguyên giai đoạn 1961 -1965 (35 trang)
Chương 3. Đấu tranh chính trị ở Tây Nguyên giai đoạn 1965 -1968 (44 trang)
Chương 4. Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm (30 trang).
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Chương 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
ĐTCT là một đề tài hấp dẫn , thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cả
trong và ngoài nước khi tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước của nhân dân Việt Nam. Liên quan đến nội dung luận án đã có khá nhiều công
trình đề cập. Có thể nêu lên một số nhóm sau:

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về đấu tranh chính trị trong
cu ộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Về ĐTCT và vai trò của ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
nhiều công trình đã đề cập, phản án h, trong đó tiêu biểu như: Tổng kết cuộc kháng
chiến chống Mỹ - Thắng lợi và bài học (Nxb CTQG, 1995), Chiến tranh cách mạng
Việt Nam (1945-1975) - Thắng lợi và bài học (Nxb CTQG, 2000) của Ban Chỉ đạo
tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập
2 (1954-1975) của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh (Nxb CTQG, 1995). Các công trình này đã trình bày khái quát những sự kiện
và tiến trình lịch sử chủ yếu; nội dung cơ bản của đường lối và phương phá p, chiến
lược và sách lược cách mạng mà Đảng đã đề ra và vận dụng; đúc kết những bài học
cơ bản trong quá trình lãnh đạo của Đảng đối với 30 năm chiến tranh cách mạng. Ở
các công trình trên, ĐTCT được kiến giải, phân tích, đánh giá với tư cách là mũi
tiến công sắc bén, một trong hai hình thức đấu tranh cơ bản đóng vai trò quyết định
thắng lợi của cuộc kháng chiến; xây dựng lực lượng chính trị và phát động quần
chúng đấu tranh là công tác quan trọng. Trong các công trình này, công trình Tổng
kết cuộc kháng chiến chống Mỹ - Thắng lợi và bài học phản ánh về ĐTCT chi tiết
và cụ thể hơn cả; điều này được thể hiện trên các mặt sau:
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Về hình thức : ĐTCT có hình thức cao nhất là nổi dậy của quần chúng giành
quyền làm chủ. Hình thức này giữ vai trò cơ bản quyết định v à trên thực tế nó đã phát
huy sức mạnh to lớn trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam.
Về vai trò: Vai trò của ĐTCT và của lực lượng chính trị được luận giải qua các
giai đoạn phát triển của cách mạng miền Nam. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chính
trị là lực lượng chủ yếu dấy lên cao trào Đồng khởi. Trong các giai đoạn tiếp theo, lực
lượng chính trị là “đội xung kích” đảm nhận một mũi tiến công lợi hại ngay trong
vùng bị kiểm soát, trực diện chống lại mọi chính sách, mọi thủ đoạn phản dân hại
nước của CQSG, nhất là chống phá chương trình bình định giành dân lập ACL của
Mỹ - CQSG. ĐTCT thường xuyên gây rối loạn hậu phương của địch ở nông thôn
cũng như thành thị.
Về mối quan hệ giữa ĐTQS và ĐTCT: Các công trình nêu trên cũng chỉ rõ
ĐTQS, ĐTCT đi đôi là hình thức cơ bản của bạo lực cách mạng ở miền Nam; kết
hợp hai mặt ĐTQS và ĐTCT là vấn đề cơ bản có tính quy luật trong phương pháp
cách mạng miền Nam. Đây là điểm nổi bật tạo nên sức mạnh của chiến tranh nhân
dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ.
Về nghệ thuật tiến hành ĐTCT của quần chúng nhân dân , các công trình nêu
trên chủ yếu tập trung vào các nội dung như: tổ chức và sử dụng lực lượng chính trị ,
bao gồm “đội quân tóc dài ”, công nhân, nông dân, SV - HS, chị em tiểu thương,
đồng bào các tôn giáo, trí thức...; lập nên thế trận ĐTCT sâu rộng trên cả ba vùng
chiến lược, nhất là ở các thành phố, nơi tập trung cơ quan đầu não chính trị và quân
sự của CQSG; vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp
và bất hợp pháp, đấu tranh có lý lẽ, vừa tiến công vừa có khả năng tự vệ.
Ngày 23 và 24-4-1985, nhân kỷ niệm 10 năm thắng lợi cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước, Viện M ác - Lênin tổ chức cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề
“Nghiên cứu một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước ”. Tại Hội thảo này,
với tham luận “Đấu tranh chính trị - Một hình thức đấu tranh cơ bản, một mũi tiến
công sắc bén của cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam ”, tác giả Nguyễn
Thị Định đã khẳng định: Một trong những vấn đề lớn c ủa phương pháp cách mạng
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đã được phát triển lên một trình độ mới mang màu sắc hết sức độc đáo của cách
mạng, của chiến tranh cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam trong suốt
các thời kỳ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là các cuộc ĐTCT của quầ n
chúng, trong đó có cuộc đấu tranh của “đội quân tóc dài”. Về vai trò của ĐTCT, tác
giả cho rằng: “ĐTCT của quần chúng không chỉ là cơ sở của đấu tranh vũ trang, hỗ
trợ cho đấu tranh vũ trang, mà còn là một hình thức đấu tranh cơ bản, sắc bén trong
suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” [80, tr. 2]. Tham luận này cũng phân
tích, góp phần làm rõ vai trò, ý nghĩa của mũi ĐTCT đối với việc đánh bại các chiến
lược chiến tranh của Mỹ; đồng thời chỉ ra phương pháp, kinh nghiệm để xây dựng,
tổ chức lực lượng c hính trị của quần chúng.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về chỉ đạo và tổng kết cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước đã luận giải và đưa ra những đánh giá khách quan, khoa
học về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng, trong đó làm rõ nhiều vấn đề lý
luận và thực tiễn của hình thức ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;
đúc rút bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng chính trị và chỉ đạo phong trào
ĐTCT. Do đối tượng nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ của các công trình nêu trên
là đề cập nhữn g vấn đề chung nhất của đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
nên những nghiên cứu này chưa có điều kiện đi sâu tìm hiểu về các phong trào
ĐTCT với nhiều sắc thái riêng biệt của nó và càng chưa thể đề cập sâu về ĐTCT ở
một địa bàn cụ thể như Tây Nguyên .
Đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử
quân sự Việt Nam đã xuất bản bộ Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
(1954-1975) gồm 9 tập (Nxb CTQG, Hà Nội); bộ Lịch sử quân sự Việt Nam, gồm
14 tập, trong đó có Tập 11: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”,
(Nxb CTQG, Hà Nội, 2005)... Nội dung các công trình này đã trình bày âm mưu và
biện pháp thống trị của Mỹ và CQSG đối với miền Nam, đồng thời tái hiện cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. M ột số chương trong các
công trình này đã đề cập hoạt động ĐTCT và tác động của ĐTCT ở Tây Nguyên
(phong trào phá ACL, phong trào đô thị Đà Lạt năm 1966, cuộc nổi dậy Tết Mậu
Thân 1968...).
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Chuyên đề “Phong trào cách mạng ở đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Đị nh và
các thành thị miền Nam (1945-1975 “ in trong cuốn Những vấn đề chính yếu trong lịch
sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975 của Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ
kháng chiến (Nxb CTQG, Hà Nội, 2011) cũng đã có đề cập đến các phong trào ĐTCT
ở Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước như: “Phong trào đô thị sau
Hiệp định Genève 1954 ”, “Phong trào bảo vệ Hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn (1954) ”,
“Phong trào đô thị sau Đồng khởi năm 1960”, “Sinh viên, học sinh chống Hiến chương
Vũng Tàu, đám tang Lê Vă n Ngọc (1964) ”, “Phong trào tự quyết và Ủy ban vận động
hòa bình”, “Phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc, chống văn hóa ngoại lai đồi trụy (41966)”, “Phong trào bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ (6 -1966)”... Các phong
trào này đều có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân: Công nhân - lao động,
phụ nữ, thanh niên , SV - HS, giáo chức, trí thức, văn nghệ sĩ, tiểu thương ... Các tác giả
của chuyên đề trên còn chỉ ra một số đặc điểm của phong trào cách mạng , trong đó có
ĐTCT ở đô thị Sài Gòn - Gia Định. Mặc dù chuyên đề này chỉ phản ánh giới hạn trong
phạm vi Sài Gòn - Gia Định, nhưng rất có ý nghĩa cho tác giả luận án trong việc so
sánh đặc điểm, thành phần tham gia, mục tiêu phong trào cách mạng ở các đô thị lớn
miền Nam với phong trào ĐTCT của đồng bà o Tây Nguyên.
Quỳnh Cư với bài viết “Tìm hiểu về “đội quân chính trị ” của quần chúng
trong cách mạng miền Nam (1954-1975)”, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số
3-1980 đã phản ánh quá trình phát triển lực lượng ĐTCT , đặc điểm và vai trò của
lực lượng n ày trong cách mạng miền Nam. Tác giả khẳng định: ĐTCT không chỉ
hạn chế ở chỗ đòi quyền lợi dân sinh , dân chủ thông thường mà còn tấn công, uy
hiếp quân VNCH bằng chính trị. ĐTCT, một hình thức đấu tranh cơ bản của bạo lực
cách mạng, xuyên suốt các thời kỳ của cách mạng miền Nam. Về lực lượng chính
trị, tác giả cho rằng: Để có thể đưa cách mạng miền Nam đến thắng lợi , điều kiện cơ
bản là phải xây dựng được “đội quân chính trị” hùng hậu làm nòng cốt cho ĐTCT,
làm cơ sở cho việc xây dựng lực lượng vũ trang, đ ấu tranh vũ trang.
Về tính chất của ĐTCT, tác giả cho rằng, ĐTCT của nhân dân ở miền Nam
là đấu tranh trực diện với Mỹ - CQSG, kẻ thù cực kỳ thâm độc và tàn bạo. Do vậy,
cuộc đấu tranh đó diễn ra gay go, quyết liệt, phức tạp, đòi hỏi sự dũng cảm, mưu trí
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như những trận đánh của lực lượng vũ trang . Cho nên để làm nòng cốt trong những
cuộc ĐTCT, “đội quân chính trị” phải bao gồm những người có trình độ giác ngộ
cách mạng cao, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng hi sinh cho sự nghiệp của cách mạng
và được tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật đấu tranh nghiêm mật như kỷ luật của quân đội
cách mạng. Trong phạm vi một bài nghiên cứu , tác giả đã khái quát được những đặc
điểm và vai trò của lực lượng ĐTCT trong cách mạng miền Nam. Mặc dù, “Đội
quân chính trị” mà tác giả đề cập ở đâ y là lực lượng ĐTCT miền Nam nói chung,
nhưng những phân tích, luận giải về lực lượng này đã giúp ích cho tác giả luận án
trong quá trình khảo cứu về ĐTCT ở Tây Nguyên.
Trong chủ đề phong trào đô thị, tác giả Lê Cung đi sâu phản ánh “Phong trào
đấu tranh ở đô thị miền Nam năm 1966”, đăng trên Tạp chí Lịch sử quân sự, số 62006. Được khai thác từ nhiều nguồn tài liệu có giá trị, tác giả đã phản ánh chi tiết
cuộc đấu tranh sôi nổi và quyết liệt của nhân dân đô thị miền Nam năm 1966 (tập
trung từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 6-1966), trong đó có đề cập đến một số hoạt
động đấu tranh của các tầng lớp nhân dân thị xã Đà Lạt. Đánh giá vai trò và ý nghĩa
to lớn của phong trào đô thị miền Nam năm 1966, tác giả cho rằng đó là một minh
chứng sống động về khả năng liên hiệp công, nông, binh, trí thức; về việc lợi dụng
mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù...; về khả năng kết hợp ĐTCT với ĐTQS, thực hiện
“ba mũi giáp công”, đưa phong trào đô thị lên cao trào cách mạng. Phong trào đô thị
năm 1966 đã góp phần khẳng định nhân dân Việt Nam có khả năng đánh thắng Mỹ
về mặt chính trị trong “Chiến tranh cục bộ” [59, tr.12].
Năm 2008, tại H ội thảo quốc tế “Những khía cạnh chọn lọc trong lịch sử và
nhận thức phong trào kháng chiến ở miền Nam Việt Nam 1954 -1975”, tác giả Lê
Cung với tham lu ận “Phong trào đô thị miền Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất
đất nước (1954 -1975)” đã tập trung luận giải làm rõ vai trò của phong trào đô thị
miền Nam được thể hiện trên nhiều mặt, như vạch trần cuộc chiến tranh phi nghĩa
do Mỹ tiến hành ở Việt Nam; bản chất tay sai, phản dân tộc của CQSG; tuyên
truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Việt Nam trong quần chúng; từng bước giác ngộ quần chúng, đặng tập hợp họ vào
hàng ngũ cách mạng, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tham
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luận cũng đi sâu giới thiệu một số phong trào tiêu biểu, nhằm làm rõ hơn về vai trò,
vị trí của phong trào đô thị trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước trong từng giai đoạn cụ thể , như phong trào Phật giáo năm 1 963, phong
trào đô thị năm 1966... Qua đó, tác giả rút ra một số nhận xét về phong trào đô thị
miền Nam trên các khía cạnh: Mục tiêu xuyên suốt là độc lập dân tộc; lực lượng
tham gia là hầu hết các giai tầng xã hội ở đô thị; vai trò to lớn trong việc phát huy
truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc...
Trịnh Thị Hồng H ạnh với bài “Đấu tranh chính trị trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước ”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6-2010 đã phân tích, làm rõ vai trò
của ĐTCT với tư cách là một trong “ba mũi giáp côn g”, đồng thời khái quát một số
phong trào ĐTCT tiêu biểu chống Mỹ và CQSG như đòi hiệp thương tổng tuyển cử,
chống dồn dân lập ACL, chống đàn áp Phật giáo, đòi cải thiện đời sống, chống tăng
thuế, bắt lính, chống chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”. ĐTCT ở miề n Nam đã thu hút,
lôi cuốn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, mọi người dân Việt Nam và những
người yêu chuộng hòa bình, nhân loại tiến bộ đấu tranh chống Mỹ xâm lược Việt
Nam, vì hòa bình và công lý, đưa cuộc chiến tranh vào trong lòng nước Mỹ. Vào
giữa năm 1965, khi Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đối tượng đấu
tranh trực tiếp của nhân dân Việt Nam không chỉ có quân đội, CQSG mà còn có
thêm quân Mỹ và đồng minh Mỹ. Tác giả đã chứng minh làm rõ dưới sự lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng, nhân dân Việt Nam đã vượt qua những lo ngại về khả năng
của ĐTCT trong hoàn cảnh bất đồng ngôn ngữ, quân Mỹ và quân đồng minh hung
hăng, hiếu chiến với vũ khí hiện đại, đã trực diện đấu tranh và phát huy hiệu quả.
Bài viết cũng đã góp phần làm rõ thêm ý nghĩa của ĐTCT. ĐTCT không
những có vai trò giác ngộ quần chúng nhân dân trở thành lực lượng cách mạng có
sức mạnh vượt qua mọi thử thách ác liệt của chiến tranh , góp phần đưa cuộc kháng
chiến đến thắng lợi cuối cùng mà còn giúp nhân dân thế giới hiểu thêm về cuộc
kháng chiến của nhân dân Việt Nam, qua đó mặt trận đoàn kết đấu tranh cho hòa
bình, thống nhất Việt Nam ngày càng mở rộng.
Đề cập đến vai trò của phụ nữ trong ĐTCT có bài: “Phụ nữ miền Nam tham
gia ĐTCT chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1961-1965)”
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của Vũ Thị Thúy Hiền , Tạp chí Lịch sử Đảng, số 7 -2000. Tác giả đề cập về cách thức
tổ chức đội quân chính trị của phụ nữ trong các cuộc ĐTCT; vai trò của phụ nữ trong
đấu tranh chống phá ACL và một số phong trào của phụ nữ như biểu tình , mít tinh ở
khắp ba vùng chiến lược đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, cải thiện đời sống và tố cáo
tội ác của Mỹ, quân đội CQSG. Bài viết cũng phân tích làm rõ một số đặc điểm nổi
bật của phong trào ĐTCT trong giai đoạn 1961 -1965, trong đó khẳng định phụ nữ đã
trở thành lực lượng nòng cốt trong ĐTCT. Phụ nữ cũng là một lực lượng quan trọng
có tổ chức, huấn luyện, chỉ huy , phương thức đấu tranh phong phú ,...
Phí Văn Thức với bài “Phong trào đấu tranh chính trị năm 1963 góp phần
làm sụp đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm ”, Tạp chí Lịch sử Đảng số 3 -2005 đã tập
trung làm rõ ý nghĩa và tác động của phong trào ĐTCT của nhân dân miền Nam, mà
chủ đạo là phong trào đấu tranh của đồng bào Phật tử và SV - HS ở Sài Gòn, Huế
góp phần làm sụp đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Bài viết chủ yếu dựa vào nguồn
tài liệu từ phía cách mạng mà chưa khai thác, tham khảo tài liệu của Mỹ và CQSG,
do đó những đánh giá, kết luận về vai trò của các phong trào đấu tranh góp phần
làm sụp đổ chính quyền Ngô Đình Diệm chưa thật sự thuyết phục.
Luận án Tiến sĩ Đảng lãnh đạo đấu tranh chính trị tại một số đô thị lớn miền
Nam từ năm 1961 đến năm 1968 của Phí Văn Thức (Học Viện CTQG Hồ Chí
Minh, Hà Nội, 2006) có thể được coi là công trình khảo cứu tương đối sâu về
ĐTCT. Tác giả trình bày có hệ thống sự lãn h đạo của Đảng đối với phong trào
ĐTCT tại các đô thị lớn miền Nam (Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế) từ năm 1961 đến
1968; đánh giá một cách khách quan, khoa học những đóng góp của các phong trào
tại một số đô thị lớn miền Nam; phân tích những đặc điểm của phong trào ĐTCT và
rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào ĐTCT tại các
đô thị lớn miền Nam thời kỳ này. Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu phản ánh chủ
yếu là tại các đô thị lớn nên ĐTCT tại các địa bàn khác trong đó có Tây Nguyên
chưa được đề cập trong công trình này.
Ngoài ra, còn có một số luận văn thạc sĩ như: Phong trào đấu tranh của phụ
nữ ở vùng đô thị Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) của
Nguyễn Thị Phương Yến (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp. HCM, 200 5),
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Đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn Gia Định (196 9-1975) của Trương
Hoàng Trương (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp. HCM, 2005), Đấu
tranh chính trị ở Khu phi quân sự - Vỹ tuyến 17 (1954-1967) của Hoàng Chí Hiếu
(Đại học Sư phạm Huế, 2006), Đấu tranh chính trị ở thành phố Đà Nẵng dưới sự
lãnh đạo của Đảng từ năm 1965 đến năm 1975 của Phạm Thị Thanh Thúy (Học
viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2012) ... Các luận văn
trên từ nhiều khía cạnh tiếp cận khác nhau về ĐTCT đã p hản ánh khá phong phú
các hình thức ĐTCT tại một số địa bàn cụ thể ở miền Nam. Vai trò của các lực
lượng chính trị tham gia đấu tranh được phân tích, đánh giá khá sâu sắc. Điều này
giúp cho tác giả luận án có cái nhìn đa chiều về các hình thức ĐTCT, về đặc điểm
của ĐTCT ở từng vùng, miền, qua đó tìm ra được sự tương đồng và khác biệt của
ĐTCT ở Tây Nguyên so với các địa phương khác.
1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về chính sách của Mỹ và chính
quyền Sài Gòn đối với Tây Nguyên
Các công trình nghiên cứu sớm nhất về vấn đề này chủ yếu là của các tác giả ở
miền Nam, các công chức làm việc trong CQSG. Tác phẩm Sơ lược về chính sách
Thượng vụ trong lịch sử của tác giả Paul Nưr (tác giả xuất bản, Sài Gòn, năm 1966) đã
trình bày khái quát về các chính sách của chính quyền VNCH từ năm 1954 đến năm
1966 đối với dân tộc thiểu số vùng miền núi Nam Việt Nam. Qua đó, tác giả Paul Nưr
đưa ra những đánh giá của mình về sự thành công hay hạn chế của các chính sách đó,
phê phán chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với đồng bào Thượng “đã
vấp phải những sai lầm”, do vậy ở Tây Nguyên đã bùng nổ phong trào đấu tranh do
một số trí thức Thượng lãnh đạo đòi tự trị, để được hưởng quy chế riêng biệt và có đại
diện xứng đáng trong cơ quan hành pháp và tư pháp của chính phủ. Tuy nhiên, tác giả
mới dừng lại ở những chủ trương, biện pháp của chính quyền VNCH, còn việc thực
hiện và hiệu quả của các chính sách đó đến đâu đối với sự chuyển biến kinh tế - xã hội
của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên lại chưa được tác giả đề cập.
Năm 1970, Bộ Phát triển sắc tộc xuất bản cuốn Hội đồng các sắc tộc - Một tân
định chế dân chủ của nền đệ II Cộng hòa Việt Nam của Nguyễn Trắc Dĩ. Công trình
này tập trung giới thiệu về vai trò, vị trí của Hội đồng các sắc tộc trong chính quyền
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VNCH; một số nét về đặc tính xã hội, đặc tính kinh tế của dân tộc thiểu số nước
Việt Nam nói chung và dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng. Qua đó, Nguyễn
Trắc Dĩ lý giải vì sao Chính phủ VNCH chú trọng xây dựng các chính sách có tính
chất “nâng đỡ” đối với các thàn h phần dân tộc thiểu số ở miền Nam từ sau sự sụp
đổ của nền Đệ nhất Cộng hòa (ngày 1-11-1963).
Công trình Miền Thượng Cao Nguyên của Cửu Long Giang - Toan Ánh (Sài
Gòn, 1974) đã khái quát các khía cạnh từ nguồn gốc đồng bào Thượng đến địa lý và
lược sử vù ng đất Tây Nguyên, từ nếp sống, sinh hoạt chung đến từng thành phần
dân tộc bản địa nơi đây. Tác giả đã đi sâu phân tích đặc điểm kinh tế, xã hội và văn
hóa của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Đây là công trình nghiên cứu công phu về
vùng đất và đồng bào c ác dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Công trình này đã giúp tác
giả luận án nhận thức đầy đủ hơn các yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động trực
tiếp đến quá trình xây dựng và phát triển các phong trào ĐTCT trên địa bàn miền
núi Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Năm 2000, Nxb Khoa học Xã hội ấn hành cuốn Sở hữu và sử dụng đất đai ở
các tỉnh Tây Nguyên của tập thể tác giả Vũ Đình Lợi, Bùi Minh Đạo và Vũ Thị Hồng.
Nội dung thứ hai trong Chương II của cuốn sách tập trung làm rõ sự biến đổi của sở
hữu và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên dưới thời kỳ thống trị của chủ nghĩa thực dân
Pháp, đế quốc Mỹ và CQSG. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã ban hành nhiều chủ
trương, chính sách nhằm kiểm tra và bao chiếm đất đai của người dân Tây Nguyên
bằng các sắc lệnh như bãi bỏ quyền sở hữu đất đai cộng đồng buôn làng cổ truyền, áp
dụng luật đất đai chung của quốc gia vào Tây Nguyên; ép các chủ đồn điền người
Pháp bán rẻ đồn điền bằng chính sách thuế quan; ra Nghị định 513 a/DT/CCRĐ ngày
12-12-1958 buộc tất cả việc chu yển nhượng, đổi chác ruộng đất phải được Phủ Tổng
thống cho phép; mở rộng các căn cứ quân sự và đường giao thông chiến lược xuyên
Tây Nguyên và nối Tây Nguyên với đồng bằng để phục vụ chiến tranh; khuyến khích
tư sản, tướng lĩnh quân đội lên lập đồn điền ở Tây Nguyên. Các tác giả nhận định:
Việc bao chiếm đất đai bằng con đường cưỡng bức và phủ nhận sở hữu đất đai cổ
truyền của chính quyền Ngô Đình Diệm là nguyên cớ trực tiếp dẫn đến bất bình và
phản kháng của các dân tộc ở Tây Nguyên. Từ những bài học thất bại của chính
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quyền Ngô Đình Diệm , khi lên nắm chính quyền, Nguyễn Văn Thiệu đã chủ trương
nắm đất, nắm con người Tây Nguyên bằng các sách lược mềm dẻo.
Tháng 3-2003, trên Tạp chí Nghiên cứu lịch sử có bài “Bàn thêm vấn đề
ruộng đất ở Bắc Tây Nguyên dưới thời Mỹ - ngụy (1954-1975)” của Nguyễn Thị
Kim Vân. Trong giai đoạn 1954-1963, tác giả cho rằng chính quyền Ngô Đình
Diệm đã tước đoạt quyền sở hữu đất đai của cư dân bản địa Tây Nguyên, tăng
cường dồn đồng bào vào các trại định cư và “xúc” dân từ đồng bằng lên lập dinh
điền. Ở giai đoạn tiếp theo, do “nhận thức được những sai lầm ” trong chính sách
ruộng đất đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên của chính quyền Ngô Đình
Diệm, các chính quyền tiếp theo đã đề ra chương trình kiến điền Thượng . Với
chương trình này, quyền sở hữu ruộng đất mà đồng bào đang canh tác do tổ tiên để
lại đã được luật pháp công nhận; hơn nữa, việc thực hiện chương trình kiến điền
Thượng đã đạt được hai mục tiêu chính của nó là góp phần làm giảm sự tranh chấp
đất đai và tăng cường ki ểm soát của CQSG đối với các buôn làng Tây Nguyên.
Với c ông trình Chuyển biến kinh tế - xã hội Bắc Tây Nguyên (1945 -1995) của
Nguyễn Thị Kim Vân (Nxb Đà Nẵng, 2008), t rong chương 2, mục 2: “Kinh tế - xã
hội Bắc Tây Nguyên dưới tác động của chủ nghĩa thực d ân mới từ 1954-1975”, tác
giả đã tập trung trình bày những chính sách của Mỹ và CQSG đối với Tây Nguyên
trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và sự chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của
cộng đồng các dân tộc nơi đây. Về chính sách của Ngô Đình Diệm, tác giả cho rằng:
“Mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm đã có những cố gắng nhất định để nâng cao
nền giáo dục Thượng, nhưng lại không được người dân hưởng ứng. Việc tước đi
quyền sở hữu truyền thống về đất đai, việc người Thượng bị dồn vào các trại định cư,
các ACL, việc lập các căn cứ quân sự và các địa điểm dinh diền làm cho đồng bào
các dân tộc Bắc Tây Nguyên bất bình ”. Do vậy , sự bất ổn chính trị trên Cao Nguyên
ngày càng gia tăng. Bước sang giai đoạn 1964-1975, những người cầm đầu CQSG
sau Ngô Đình Diệm đã c ó nhiều biện pháp tranh thủ người Thượng, mua chuộc tầng
lớp trên, nắm lấy những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Nguyễn Thị Kim Vân cũng đã thu thập và xử lý khối lượng tài liệu phong phú (204
tài liệu), có giá trị nên những luận giải được tác giả đưa ra có sức thuyết phục .
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Đi sâu vào nghiên cứu chính sách của Mỹ và CQSG đối với Đắk Lắk,
Nguyễn Duy Thụy có bài “Mấy nét về chính sách kinh tế, xã hội của Mỹ và chính
quyền Sài Gòn ở Đắk Lắk trước ngày giải phóng ”, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu
lịch sử (tháng 1-2010). Trong chính sách về kinh tế, tác giả đặc biệt lưu ý đến:
Chính sách “Dinh điền”, “Đồn điền”, “Chương trình kiến điền Thượng”... Đối với
chính sách về xã hội, Nguyễn Duy Thụy khẳng định, CQSG không những đàn áp dã
man những ngư ời cộng sản, đánh phá phong trào đấu tranh của quần chúng, ra sức
thủ tiêu quyền tự do dân chủ, chia rẽ tôn giáo mà còn tiến hành nhiều biện pháp
mua chuộc tầng lớp trên, trí thức, binh lính, thành lập tổ chức chính trị phản động
mang màu sắc dân tộc gọi là “tự trị Mỹ”, “lực lượng đặc biệt người Thượng ”
“FULRO” (Front unifié de Lutte du Racé Oppimées - Mặt trận Thống nhất đấu
tranh của các sắc tộc bị áp bức).
Tháng 7-2010, Tạp chí Lịch sử quân sự đăng bài “Tìm hiểu chính sách dinh
điền ở Đắk Lắk (1957-1963)” của Trần Thị Hà. Dựa vào nguồn tài liệu phong phú,
nhất là tài liệu của chính quyền Ngô Đình Diệm, tác giả đã làm rõ mục đích, kế
hoạch thực hiện và kết quả của chính sách chiếm đất lập dinh điền của Mỹ và chính
quyền Ngô Đình Diệm thực hiện ở Đắk Lắk. T ác giả khẳng định, quốc sách dồn dân
vào các dinh điền là một trong các nguyên nhân dẫn chính quyền Ngô Đình Diệm
vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới sau quốc sách “tố cộng” và là nguyên nhân
trực tiếp làm bùng nổ những cuộc đấu tranh chống di dân, chốn g chiếm đất ở Đắk
Lắk trong những năm 1957-1963.
Trong tác phẩm Một chiến thắng bị bỏ lỡ (Lost Victory), (Nxb Công an nhân
dân, Hà Nội, 2007) , William Colby đã cung cấp cho người đọc một số thông tin về
nội tình Nam Việt Nam, về chủ trương chiến lược của Mỹ, về vai trò và một số hoạt
động của C.I.A Mỹ (Central Intelligence Agence) trong cuộc chiến tranh xâm lược
Việt Nam. Tây Nguyên được xem là địa bàn chiến lược, nên Mỹ sớm xây dựng ở
Tây Nguyên các kế hoạch để ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng, lôi kéo, dụ dỗ
và vũ trang cho đồng bào dân tộc thiểu số để họ chống Cộng. Đặc biệt, Colby phản
ánh khá chi tiết chương trình “Phòng vệ xóm làng ” (Village Defense Program -
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VDP), được thí điểm và triển khai rộng rãi ở Đắk Lắk, tại các buôn làng người Ê đê
từ năm 1961 đến năm 1962.
Năm 1966, Ban Nghiên cứu Quân đội Hoa Kỳ ấn hành tài liệu Minority
groups in the Republic of Vietnam (Những nhóm thiểu số ở Cộng hòa Việt Nam)
(Deparment of U.S Army, Hawaii, 1966); trong đó tác giả J.L. Schrock đã có những
phân tích khá cụ thể tính cách, truyền thống tự cường của các nhóm dân tộc thiểu số
Tây Nguyên cũng như chính sách của Mỹ đối với vùng Tây Nguyên.
Năm 1967, Gerald C. Hickey cho ra mắt cuốn The Highland people of South
Vietnam: Social and economic development (Người Thượng ở Nam Việt Nam: Phát
triển kinh tế xã hội). Hickey là một nhà nhân chủng học, đã có thời gian làm việc và
sống ở miền Nam Việt Nam tương đối dài (6 năm), ông rất quan quan tâm đến
những vấn đề kinh tế, xã hội của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Cao Ngu yên.
Công trình của Hickey đã khảo cứu về đặc điểm dân số, thực trạng cuộc sống của
người dân Tây Nguyên; một số chương trình xã hội, kinh tế của Mỹ và chính phủ
Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đối với Tây Nguyên (giáo dục, thành lập Ủy ban đặc
biệt những vấn đề Tây Nguyên, mở tòa án phong tục, sở hữu đất đai và phát triển
nông nghiệp lúa khô, lúa nước…). Thông qua kết quả nghiên cứu của Hickey, có
thể thấy quá trình đấu tranh và hoạt động của tổ chức FULRO đã tác động, làm thay
đổi như thế nào đến chính sách của Mỹ và chính quyền VNCH đối với Tây Nguyên.
Ngoài ra, còn có các công trình và hồi ký như: Giải phẫu một cuộc chiến
tranh của Gabrien Kolko (Nxb QĐND, Hà Nội, 1991); R. Mc. Namara: Nhìn lại
quá khứ - tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam (Nxb CTQG, Hà Nội, 1995);
Neil Sheehan với Sự lừa dối hào nhoáng - John Pual Vann và nước Mỹ ở Việt Nam
(Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2003); Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước
Mỹ: Hoa Kỳ và Việt Nam 1950 -1975 của George.C. Herring (Nxb CTQG, Hà Nội,
1998); William C. Westmoreland với cuốn Tường trình của một quân nhân (Nxb
Trẻ, Tp HCM, 1998)... Các công trình này đã trình bày tương đối có hệ thống và có
những luận giải tương đối xác đáng về quá trình dính l íu của Hoa Kỳ vào Việt Nam;
những toan tính đầy tham vọng cũng như những nỗ lực tối đa và cả nguyên nhân
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thất bại của giới cầm quyền Mỹ, của quân đội viễn chinh Mỹ và quân đội các nước
đồng minh Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Một số tác giả đi sâu
hơn trong việc nghiên cứu chính sách, các chiến lược của Mỹ trong những năm
quân Mỹ trực tiếp tham chiến; chiến trường và loại hình chiến tranh nhân dân, trong
đó có ĐTCT mà quân đội Hoa Kỳ phải đối mặt ở Việt Nam. Những công trình này
được viết với những động cơ, quan điểm khác nhau, nhưng khối tư liệu phong phú
của nó là rất cần được tham khảo.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã phản ánh
được những nét cơ bản về âm mưu và biện pháp của Mỹ và CQSG đối với Tây
Nguyên, đặc biệt là chính sách về sở hữu và sử dụng đất đai; về đặc điểm kinh tế, xã
hội của các thành phần dân tộc trên địa bàn này; đ ặc biệt là một số nội dung liên
quan tới ĐTCT ở Tây Nguyên như vấn đề sở hữu đất đai, vấn đề của một số trí
thức, công chức, binh lính người dân tộc thiểu số bất bình với chính quyền và quân
đội Sài Gòn và vấn đề FULRO. Các công trình nêu trên dù có một số quan điểm
riêng trong đánh giá, nhưng tư liệu mà họ sử dụng trong các công trình, bài viết là
khá phong phú, hữu ích cho tác giả luận án tham khảo, khai thác.
1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về đấu tranh chính trị ở Tây Nguyên
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Năm 1989, Bộ Tư lệnh Quân khu V ấn hành cuốn Khu 5-30 năm chiến tranh
giải phóng, Tập II “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (thời kỳ 1954 -1968)”,
cuốn Lịch sử Khu 6 (cực Nam Trung Bộ Nam Tây Nguyên) kháng chiến chống Mỹ
(1954-1975) (Nxb QĐND, Hà Nội ); cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân khu 5 (19462010), Tập 2, “Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)... Các công
trình này đã trình bày về sự chỉ đạo của Khu ủy Khu V đối với đảng bộ các tỉnh
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Khu ủy Khu VI đối với Đảng bộ Lâm Đồng, Tuyên
Đức trên các mặt xây dựng cơ sở cách mạng và tiến hành kháng chiến chống Mỹ.
Trong các công trình này, ĐTCT của các tầng lớp nhân dân Tây Nguyên tuy có
được phản ánh, đề cập nhưng khá mờ nhạt.
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Năm 1992, Viện Lịch sử Đảng và Hội đồng biên soạn lịch sử Nam Trung Bộ
kháng chiến ấn hành cuốn Nam Trung bộ kháng chiến (1954-1975); năm 1999, Hội
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Nxb Đà Nẵng ấn hành cuốn Phụ nữ Nam
Trung Bộ trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước (1930-1975). Các công trình này
đã làm rõ hơn âm mưu, biện pháp của Mỹ và CQSG đối với Nam Trung Bộ, cũng
như tái hiện cuộc kháng chiến kiên cường của quân và dân các tỉnh Nam Trung Bộ .
Nhiều cuộc đấu tranh của “đội quân tóc dài ” ở một số tỉnh Tây Nguyên cũng được
đề cập , phản ánh trong các công trình trên .
Tỉnh ủy các tỉnh ở Tây Nguyên cũng đã phối hợp với Nxb CTQG cho ra mắt
một số công trình lịch sử Đảng bộ địa phương như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum ,
Tập 1 (Nxb Đà Nẵng, 1998); Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005) (Nxb
CTQG, Hà Nội, 2009); Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1954-1975) (Nxb CTQG,
Hà Nội, 2003); Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930 -1975) (Nxb CTQG, Hà Nội,
2008); Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông 1930-2005 (Nxb CTQG, Hà Nội, 2006).
Các công trình này đã phản ánh toàn diện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
của nhân dân Tây Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng , trong đó đáng chú ý có các
nội dung sau: Chính sách thống trị và các biện pháp đàn áp phong trào cách mạng
của Mỹ và CQSG ; chủ trương, biện pháp đấu tranh của Đảng bộ địa phương và một
số nét về tập hợp lực lượng chính trị, diễn biến, kết quả của ĐTCT ở các tỉnh. Do
đối tượng và phạm vi phản ánh khá rộng mà các nội dung liên quan đến ĐTCT của
đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chỉ được đề cập một cách giản lược, thiếu những
phân tích, đánh giá sâu sắc từng sự kiện , từng phong trào . Mặt khác , các công trình
trên chủ yếu dựa vào tài liệu của chính quyền cách mạng mà chưa khai thác tài liệu
của CQSG để có sự kiểm chứng , đối sánh, nhằm đưa ra những đánh giá về âm mưu,
biện pháp của Mỹ, về tác động của ĐTCT... một cách khách quan nhất . Mặc dầu
vậy, các công trình này đã được các nhân chứng lịch sử bổ sung, đóng góp ý kiến và
cung cấp nhiều thông tin có giá trị . Tác giả luận án coi đây là những cơ sở quan
trọng có ý nghĩa trực tiếp đối với đề tài, tác giả kế thừa một số tư liệu, sự kiện, tham
khảo một số nhận định, đánh giá trong quá trình thực hiện luận án của mình .
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Nội dung ĐTCT cũng được phản ánh, đề cập tron g các công trình của Ban
Thường vụ Thành ủy, Thị ủy các tỉnh Tây Nguyên như: Lịch sử đấu tranh giải
phóng dân tộc của Đảng bộ và nhân dân thị xã Buôn Ma Thuột (năm 1994); Lịch sử
Đảng bộ thành phố Đà Lạt (1930 -1975) (Thành ủy Đà Lạt ấn hành, 1994); Thị xã
Pleiku 60 năm đấu tranh và xây dựng 1930-1990 (Nxb CTQG, Hà Nội, 1994); Lịch
sử Đảng bộ thành phố Pleiku (1945 -2005) (Nxb CTQG, Hà Nội , 2006)... Trong các
công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở địa phương, đây
là những công trình phản ánh đầy đủ hơn cả về ĐTCT của đồng bào Tây Nguyên
diễn ra ở các thị xã và vùng nông thôn các tỉnh. Các nghiên cứu này cung cấp nhiều
tư liệu liên quan trực tiếp đến đề tài như: Xây dựng cơ sở cách mạng, huy động lực
lượng ĐTCT, mục tiêu đấu tranh, kết q uả, sự ứng phó của CQSG đối với ĐTCT của
đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. .. Những nội dung đó được tác giả luận án kế
thừa nhất định.
Năm 1998, Tỉnh ủy Gia Lai xuất bản cuốn Tổng kết công tác binh vận tỉnh
Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975); Thường vụ Tỉnh ủy
Kon Tum cho ấn hành cuốn Công tác binh vận tỉnh Kon Tum trong kháng chiến
chống Mỹ cứu nước 1954-1975; Năm 2001, Nxb Trẻ cho ra mắt Công tác binh vận
Đắk Lắk trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. .. Đây là các công trình
chuyên khảo về công tác binh vận tại các tỉnh Tây Nguyên trong kháng chiến chống
Mỹ. Các công trình này tập trung phản ánh các nội dung: Âm mưu, biện pháp của
Mỹ đối với Tây Nguyên; quy mô và tổ chức lực lượng quân đội CQSG ở các tỉnh và
thị xã trên địa bàn ; cách thức tổ chức và công tác binh vận tại các địa phương. .. đặc
biệt, mối quan hệ giữa binh vận và ĐTCT (những quần chúng cách mạng tích cực
vừa tham gia binh vận, vừa đi đầu trong ĐTCT ).
Nhìn chung, công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ của các
địa phương ở Tây Nguyên là khá phong phú. Tuy nhiên, nội dung về ĐTCT ở Tây
Nguyên còn thiếu tính hệ thống, chi tiết; việc trích dẫn tài liệu, tư liệu và số liệu
chưa được thực hiện đầy đủ, nguồn gốc thiếu rõ ràng, chính xác. Điều này dẫn đến
những nhận định, đánh giá mang tính một chiều, thiếu sức thuyết phục.
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Luận văn Thạc sĩ Phong trào học sinh - sinh viên Đà Lạt dưới thời Mỹ - ngụy
của Nguyễn Vĩnh Phúc (Trường Đại học Đà Lạt, 2007) tập trung vào một đối tượng
cụ thể đó là phong trào đấu tranh của SV - HS Đà Lạt chống Mỹ và CQSG. Phong
trào đó diễn ra với nhiều hình thức phong phú như báo chí, bãi khóa, bãi thị, biểu
tình và với nhiều mức độ công khai, hợp pháp, bí mật, bất hợp pháp. Phong trào đấu
tranh của SV - HS thu hút đông đảo nhân dân thị xã Đà Lạt tham gia và phong trào
đã diễn ra sôi nổi, góp phần cùng với phong trào đấu tranh chung của nhân dân
miền Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuy nhiên ,
luận văn cũng chỉ mới dựa vào nguồn tư liệu một phía, do đó sức thuyết phục đối
với những nhận định mà tác giả đưa ra trong luận văn còn hạn chế. Hơn nữa, trong
luận văn tác giả cũng chưa khái quát được những đặc điểm và ý nghĩa của phong
trào đấu tranh của SV - HS Đà Lạt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Luận văn Thạc sĩ Đấu tranh chính trị ở Đắk Lắk trong kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước (1965 -1975) của Nguyễn Thị Minh Lương (Trường Đại học Sư phạm Huế,
2009) có đi sâu hơn trong việc làm rõ âm mưu và thủ đoạn của Mỹ và CQSG đối với
Đắk Lắk từ năm 1965 đến năm 1975; trình bày có hệ thống và tương đối toàn diện về
ĐTCT của đồng bào các dân tộc Đắk Lắk trong hai giai đoạn chống chiến lược “Chiến
tranh cục bộ ” và “Việt Nam hóa chiến tranh ” dựa trên sự tiếp cận tư liệu từ nhiều phía.
Tuy nhiên, với khuôn khổ một luận văn thạc sĩ, phạm vi phản ánh chỉ giới hạn trong
một tỉnh, nên việc khái quát đặc điểm và rút ra ý nghĩa lịch sử cũng như một số bài học
kinh nghiệm từ các phong trào đấu tranh này chưa mang tính bao quát.
Tháng 8-2009, Tạp chí Lịch sử quân sự đăng bài “Đấu tranh chính trị ở
Buôn Ma Thuột (1965-1968)” của Nguyễn Thị Minh Lương. Tác giả đã kết hợp s ử
dụng tài liệu của chính quyền cách mạng và CQSG để dựng lại bức tranh ĐTCT của
các tầng lớp nhân dân thị xã Buôn Ma Thuột trong những năm chống lại “Chiến
tranh cục bộ”; đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận định về tác động của các
phong trào ĐTCT ở Buôn Ma Thuột đối với hoạt động của CQSG ở Đắk Lắk.
Tháng 10-2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Sử học Việt
Nam tổ chức hội thảo Buôn Ma Thuột - Lịch sử hình thành và phát triển . Hội thảo đã
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tập trung làm rõ quá trình hình thành vùng đất Tây Nguyên nói chung, Đ ắk Lắk và
Buôn Ma Thuột nói riêng; nêu bật được vai trò của nhân dân các dân tộc Đ ắk Lắk
trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng... Đặc biệt, trong tham luận “Cuộc tổng tiến
công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk”, nhà nghiên cứu
Nguyễn Hữu Trí đã đề cập đến quá trình chuẩn bị, tổ chức lực lượng chính trị, binh
vận ; tình hình và bố trí lực lượng QĐSG ở Đắk Lắk trước cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy Tết Mậu Thân. Đặc biệt, trong nội dung “cuộc xuống đường lịch sử ”, Nguyễn
Hữu Trí đã phác họa chi tiết và đầy đủ các đoàn quân chính trị từ các hướng Đông,
Bắc và Nam tiến vào thị xã Buôn Ma Thuột; về những đóng góp và sự phối hợp hành
động của nhân dân các Ấp 3, 4 và 5 khu vực trung tâm thị xã với quân đội cách mạng
ngay sau tiếng pháo mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968.
Trong hai ngày 19 và 20-5-2012, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân và
Ban liên lạc phong trào SV - HS miền N am trước năm 1975 đã phối hợp tổ chức Hội
thảo khoa học “Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước của thanh niên, học sinh,
sinh viên, trí thức và văn nghệ sĩ tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai đoạn
1954-1975”. Các tham luận tại Hội thảo đã làm rõ những đóng góp của các lực lượng
thanh niên, SV - HS, trí thức thời kỳ 1954-1975; sự lãnh đạo của Đảng đối với các
phong trào yêu nước , đặc biệt là phong trào đấu tranh yêu nước của thanh niên, SV HS, trí thức . Hội thảo đã góp phần tái hiện bức tranh sống động về phong trào đấu
tranh gian khổ ở thành thị miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Kỷ yếu hội thảo có một số bài viết phản ánh trực tiếp đối tượng nghiên cứu của đề tài,
ví như về phong trào đấu tranh của SV - HS, trí thức ở Đà Lạt năm 1966 của các tác
giả nguyên là cán bộ chỉ đạo hoặc tha m gia cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân
ở thị xã Đà Lạt năm 1966 ; trong đó đáng chú ý có tham luận Tổng kết phong trào đấu
tranh của học sinh, sinh viên và trí thức Đà Lạt trong thời kỳ chống Mỹ, cứ u nước
của Trần Thế Việt. Trong tham luận này t ác giả trình bày khá chi tiết về ĐTCT năm
1966 trên các khía cạnh bối cảnh lịch sử, diễn biến của phong trào từ tháng 3 đến hết
tháng 5-1966 và kết quả đạt được ; đồng thời khẳng định đây là cuộc đấu tranh lớn,
đưa quần chúng lên đấu tranh bạo lực với kẻ thù, tiến lên làm chủ nửa thành phố hàng

26

tháng trời, hình thành một hình thái gần như hai chính quyền song song tồn tại ngay
tại sào huyệt của CQSG. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của
phong trào ĐTCT Đà Lạt năm 1966 đó là: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chưa
kịp thời và chặt chẽ, vận dụng phương châm bí mật, công khai chưa tốt.
Cũng tại hội thảo này, tham luận Phong trào đấu tranh yêu nước ở Đà Lạt
năm 1966 của Hồ Hiếu tập trung đi sâu phân tích 5 yếu tố của phong trào đấu tranh
ở Đà Lạt từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1966: Về mục đích và khẩu hiệu đấu tranh, về
quần chúng, về thời gian, các hình thức tổ chức, lãnh đạo và điều hành phong trào
đấu tranh của nhân dân Đà Lạt . Hoặc tham luận Đà Lạt 1966 của Sáu Nga (Bùi Thị
Nga) lại có cách tiếp cận khá cụ thể, tập trung phản ánh chủ yếu về Nhóm “AQ”
(Đoàn Thanh niên Ái Quốc Việt Nam) - lực lượng nòng cốt của phong trào SV - HS
Đà Lạt năm 1966. Nhóm này gồm những đoàn viên yêu nước học tập và là m việc ở
Đà Lạt , do Hồ Hiếu đứng đầu, chỉ đạo . Hoạt động của họ cho thấy tính chất bạo lực
cách mạng và chống Mỹ rõ rệt, xuyên suốt của phong trào; khẩu hiệu đấu tranh phù
hợp với quần chúng; hình thức đấu tranh phong phú... Trong tham luận này, t ác giả
cũng chỉ ra “một vài điểm chưa hay cần nói thêm là ”: “Lực lượng quản l ý không
chặt quân mình, để một số phần tử trong đội An ninh có thái độ “kiêu binh” gây
phiền hà cho dân ở một số nơi, hoặc manh động ngoài chủ trương của Lực lượng ”.
“Khi đẩy mạnh phong tr ào lên cao, anh em mình cũng chưa đề ra phương án rút lui
an toàn” [90, tr. 204].
1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU
Nhìn chung, các công trình, đề tài nghiên cứu thuộc về (hoặc liên quan) đến
ĐTCT đã được công bố khá nhiều . Tựu trung các công trình trên đây đã giải quyết
được những nội dung cơ bản sau:
Khái quát một số chính sách của Mỹ và CQSG đối với Tây Nguyên. Các tác
giả đều chỉ ra một số điểm trong chính sách của chính quyền VNCH, đặc biệt là
dưới thời Ngô Đình Diệm đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên như:
Không tôn trọng phong tục, tập quán, ngôn ngữ; phủ nhận quyền sở hữu đất đai cộng
đồng truyền thống ; hạn chế đồng bào Thượng tham gia chính quyền và chỉ huy quân
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đội ... Từ sau năm 196 3, CQSG có sự điều chỉnh , thay đổi chính sách đối với Tây
Nguyên như cho lập lại tòa án phong tục, công nhận quyền sở hữu đất đai cho người
Thượng, cho phép dạy tiếng mẹ đẻ song song với tiếng Việt ở bậc tiểu học...
Phản ánh, đề cập các âm mưu, biện pháp của Mỹ và CQSG về xây dựng
lực lượn g quân sự và căn cứ quân sự, nhằm biến Tây Nguyên thành căn cứ quân
sự lớn của chúng ở miền Nam Việt Nam.
Điểm một số phong trào ĐTCT của các tầng lớp nhân dân các dân tộc ở
Tây Nguyên tham gia chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt ” và “Chiến tranh
cục bộ” của Mỹ và CQSG.
Bước đầu đưa ra một số đánh giá về ý nghĩa từng cuộc ĐTCT riêng lẻ của
các tầng lớp nhân dân Tây Nguyên , tiêu biểu là phong trào đấu tranh chống dồn dân
và phá ACL (1961-1965), phong trào của các tầng lớp nhân dân thị xã Đà Lạt năm
1966, phong trào nhập thị của đồng bào các dân tộc ở Đà Lạt, Đắk Lắk, Gia Lai,
Kon Tum trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968)...
Từ đó, luận án này tiếp tục làm rõ một số vấn đề sau:
Trên cơ sở cập nhật và khảo cứu nguồn tài liệu từ nhiều phía , luận giải một cách
có hệ thống âm mưu và biện pháp của Mỹ và CQSG đối với Tây Nguyên từ năm 1961
đến năm 1968, đặc biệt là tập trung đi sâu vào chính sách “phòng vệ xóm làng ”, “ấp
chiến lược ”, xây dựng “lực lượng dân sự chiến đấu ”, xây dựng tổ chức “FULRO” và
nhiều biện pháp về chính trị tư tưởng, quân sự, kinh tế và văn hóa giáo dục khác. Từ
đó, làm rõ những thủ đoạn vừa đàn áp quyết liệt lực lượng cách mạng trên địa bàn,
vừa mua chuộc thâm độc nhằm lôi kéo, dụ dỗ đồng bào thiểu số, phá hoại khối đại
đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên của Mỹ và CQSG.
Tái hiện một cách chi tiết và đầy đủ về ĐTCT của đồng bào Tây Nguyên từ năm
1961 đến năm 1968 như: Đấu tranh ở nông thôn và đô thị (1961-1965), đấu tranh ở đô
thị và nông thôn (1965-1967) và ĐTCT trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm
1968. Các phong trào đấu tranh này được khai thác trên các khía cạnh cụ thể về mục
tiêu đấu tranh, lực lượng lãnh đạo, lực lượng tham gia, diễn biến đấu tranh, ý nghĩa và
đặc biệt là chỉ rõ những mặt hạn chế của các phong tr ào đấu tranh đó.
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Rút ra những đặc điểm của ĐTCT ở Tây Nguyên qua cái nhìn đối sánh với
ĐTCT ở một số đô thị lớn ở miền Nam cùng giai đoạn. Qua đó, thấy được bức tranh
sinh động và những điểm tương đồng của ĐTCT trong kháng chiến chống Mỹ ở
miền Nam Việt Nam.
Chứng minh và khẳng định vai trò to lớn của ĐTCT trong việc góp phần đánh
thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ ” của Mỹ ở Tây Nguyên.
Mặt khác làm rõ vai trò, vị trí của ĐTCT ở địa bàn miền núi trong thế trận chiến tranh
nhân dân “hai chân”, “ba mũi giáp công ”. Đúc rút một số kinh nghiệm từ quá trình
lãnh đạo và tổ chức đấu tranh, mà những kinh nghiệm đó có thể vận dụng trong xây
dựng, củng cố thế trận an ninh - quốc phòng ở Tây Nguyên hiện nay.
  
Những công trình trong và ngoài nước liên quan tới chủ đề ĐTCT đã được
xuất bản là tương đối đa dạng, phong phú. Nhiều vấn đề liên quan đến Đảng lãnh
đạo ĐTCT và các phong trào ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở
miền Nam Việt Nam đã được đặt ra để phân tích, đánh giá . Song, do sự chi phối bởi
đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vả lại các công trình, tài liệu đó tập trung chủ yếu
đề cập phong trào ĐTCT ở các đô thị lớn ở miền Nam như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng.
Có thể nói đến nay chưa có một công trình chuyên khảo nào nghiên cứ u một cách
có hệ thống và toàn diện về ĐTCT ở Tây Nguyên (kể cả ở vùng nông thôn, miền
núi cũng như ở các đô thị: Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Pleiku ...) trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước , mà nội dung này chỉ mới được đề cập vắn tắt trong một
số công trì nh tổng kết, lịch sử Đảng và lịch sử kháng chiến của các địa phương. Tuy
nhiên, những công trình kể trên là nguồn tài liệu phong phú, cơ bản và có giá trị gợi
mở để chúng tôi hoàn thành luận án này.
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Chương 2
ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở TÂY NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 1961-1965
2.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ
Ở TÂY NGUYÊN
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội Tây Nguyên
2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên
Tây Nguyên nằm trải dài theo phía Nam của d ãy Trường Sơn, phía Đông giáp
các tỉnh đồng bằng v en biển Trung Trung Bộ (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa); phía Tây giáp với Bình Phước và hai nước Lào, Campuchia; phía Bắc
giáp với tỉnh Quảng Nam; phía Nam giáp với các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận,
Đồng Nai. Tây Nguyên cùng với cao nguyên Hạ Là o hợp thành vùng cao nguyên
rộng lớn nằm ở trung tâm bán đảo Đông Dương.
Địa hình Tây Nguyên là đa dạng, có độ cao từ 250m đến gần 2.600m so với
mực nước biển. Địa hình có tính phân bậc rõ ràng, các bậc cao nằm về phía Đông
và thấp dần về phía Tây. Có thể khái quát thành ba dạng địa hình chính: Địa hình
cao nguyên (cao nguyên Kon Plong, cao nguyên Pleiku, cao nguyên Đắk Lắk, cao
nguyên Di Linh), địa hình vùng núi : Ngọc Linh (2.598m), Chư Yang Sin (2.442m),
Bi Đúp (2.287m), Lang Biang (2.167m) và địa hình t hung lũng. Đặc điểm địa hình
này đã dẫn đến sự phân bố dân cư thưa thớt và phân tán. Điều này giải thích vì sao
ĐTCT ở Tây Nguyên khó tập trung số lượng người tham gia đông đảo , quy mô
cuộc đấu tranh không lớn như ĐTCT ở vùng đồng bằng và đô thị lớn.
Khí hậu Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa Tây Nam.
Mùa hè và mùa thu mưa nhiều, k há đều đặn, thời tiết dễ chịu; n gược lại, mùa Đông
và mùa Xuân hầu như không mưa, khô hạn gay gắt. Tây Nguyên là vùng có nền
nhiệt độ cao, trung bình khoảng 200C; có sự ch ênh lệch giữa ngày và đêm (trung
bình từ 9 -100C, những tháng mùa Đông, biên độ nhiệt trong một ngày có khi tới
trên 150C). Lượng mưa ở Tây Nguyên có sự tương phản rất sâu sắc giữa hai mùa và có
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sự phân hóa rất phức tạp theo địa hình. Nơi mưa nhiều, lượng mưa tháng có thể gấp từ
2 đến 3 lần nơi mưa ít, trong khi chỉ cách nhau chưa đầy 100km.
Tây Nguyên có mạng lưới giao thông tỏa đi các hướng ra Bắc vào Nam,
xuống đồng bằng ven biển và sang hai nước Lào, Campuchia. Đường số 14 từ Đà
Nẵng vòng sang phía Tây, xuyên suốt Tây Nguyên vào đến Đông Nam Bộ, là
xương sống của hệ thống giao thông Tây Nguyên; Đường 19 từ cảng Quy Nhơn qua
đèo An Khê và đèo Mang Yang lên Pleiku, từ đó có thể đi tiếp sang Stung Treng
của Campuchia; Đường 21 (nay là Quốc lộ 26) từ Nha Trang - Ninh Hòa qua đèo
Phượng Hoàng lên Buôn Ma Thuột; Đường 21 “kéo dài” (nay là Quốc lộ 27) từ
Buôn Ma Thuột đi Lâm Đồng; Đường 20 từ ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) lên Đà
Lạt. Tuy vậy, hạ tầng giao thông cơ sở Tây Nguyên còn yếu kém, gây khó k hăn cho
sinh hoạt và đời sống của người dân.
Tây Nguyên có 4 hệ thống sông chính: Thượng X ê San, thượng Srêpôk, thượng
sông Ba và thượng sông Đồng Nai. Do địa hình rộng lớn, lượng mưa tập trung vào
tháng 6, tạo cho Tây Nguyên những sắc thái riêng về thủy v ăn. Sông suối Tây
Nguyên thường dốc, bắt nguồn từ các vùng núi cao đổ về hai hướng Đông và Tây;
mùa mưa nước dâng cao, chảy xiết tạo thành nhiều thác nước vừa có tiềm năng thủy
lợi lớn vừa là những thắng cảnh đẹp như Yaly, Đa Nhim, Đra y H’Linh, Liên
Khương… Thực vật ở Tây Nguyên rất phong phú về chủng loại, giàu có về khối
lượng , độ che phủ của rừng rất lớn.
Tây Nguyên là khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng không chỉ đối với Việt
Nam mà còn đối với cả Đông Dương. Mỹ và CQSG đã khẳng định : “Cao Nguyên ở
vào vị trí chiến lược cơ động hết sức quan trọng trên toàn Đông Dương, là một bàn
đạp nằm lọt giữa các miền Trung Nguyên, Nam Phần và liên kết dính liền về địa thế
chiến trường với vùng Đông Miên, Hạ Lào và thông ra Bắc ” [22, tr. 9]. Chính vì vậy,
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mỹ bằng mọi giá phải chiếm lĩnh được
khu vực này. Một cách tổng quát, điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên tác động tiêu
cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đến sự phân bố cộng đồng dân cư, cải thiện
nâng cao đời sống vật c hất, tinh thần, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân.
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2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
Về phía CQSG, sau khi lên cầm quyền, ngày 11 -3-1955, Ngô Đình Diệm đã
yêu cầu Quốc trưởng Bảo Đại ra Đạo dụ số 21 xoá bỏ chế độ “ Hoàng triều cương
thổ”

(1)

, sát nhập vùng Cao nguyên vào lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa . Lúc này địa

phận Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Đồng Nai Thượng
và Lâm Viên. Để tăng cườn g kiểm soát, chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập
thêm một số tỉnh mới trên cơ sở chia tách từ một số tỉnh cũ thuộc địa phận Tây
Nguyên. Ngày 19-5-1958, Ngô Đình Diệm ra Sắc lệnh số 170-NV đổi tên tỉnh
Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng (gồm hai quận: Bảo Lộc và Di Linh) và
Sắc lệnh số 261 -NV thành lập tỉnh Tuyên Đức (gồm 3 quận: Đơn Dương, Đức
Trọng và Lạc Dương); thị xã Đà Lạt được tách riêng, trở thành đơn vị hành chính
trực thuộc Trung ương. Ngày 23-1-1959, Ngô Đình Diệm ra sắc lệnh số 24 -NV,
thành lập tỉnh Quảng Đức, tỉnh lỵ đặt tại Gia Nghĩa [204]. Ngày 1-9-1962, theo Sắc
lệnh số 186, chính qu yền Sài Gòn tách vùng Cheo Reo ở phía Nam tỉnh Pleiku và
một phần phía Bắc tỉnh Đắk Lắk (huyện Thuần Mẫn) lập thành tỉnh Phú Bổn, gồm
thị xã Hậu Bổn và 3 quận (Phú Thiện, Phú Túc và Thuần Mẫn) [205]. Địa bàn Tây
Nguyên theo phân chia địa giới hành chính củ a CQSG đến năm 1975 gồm có thị xã
Đà Lạt trực thuộc Trung ương và 7 tỉnh (Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Quảng Đức,
Tuyên Đức, Lâm Đồng và Phú Bổn).
Về phía chính quyền cách mạng, Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
bao gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tuyên Đức.
Đến nay, các nhà nghiên cứu có ý kiến tương đối thống nhất cho rằng cách
đây hơn hai nghìn năm, cư dân Tây Nguyên đã là một cộng đồng gồm những nhóm
người thuộc ngữ hệ Nam Á và ngữ hệ Nam Đảo. Trong đó, các n hóm người thuộc
ngữ hệ Nam Á là Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Ho, M’Nông, Mạ, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ
măm… và các nhóm người thuộc ngữ hệ Nam Đảo là J’rai, Ê Đê, Chu ru, Raglei.
Các thành phần này thường được gọi là cư dân bản địa Tây Nguyên (12 thành phần
tộc người). Sau thế kỷ XVIII , người Kinh bắt đầu đến Tây Nguyên và ngày càng
1

Tháng 4 năm 1940, theo chủ trương của Pháp, Bảo Đại ra sắc lệnh tách riêng phần Cao Nguyên Trung Bộ
và đặt quy chế hành chính đặc biệt gọi là “Hoàng triều cương thổ” (đất của nhà vua).
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tăng vào các thế kỷ sau đó. Cho đến đầu thế kỷ XIX, dân số trên địa bàn Tây
Nguyên có khoảng 24 vạn người, mật độ dân cư thưa thớt, thành phần chủ yếu là cư
dân bản địa, dân số phát triển chậm, tăng trưởng tự nh iên là chính. Tài liệu của Viện
Quốc gia thống kê CQSG cho biết dân số Tây Nguyên năm 1956 có 530.000 người,
năm 1960 tăng lên 604.000 người và năm 1966 là 770.000 người [ 79, tr. 63]. Năm
1963, mật độ dân số toàn vùng Tây Nguyên là 15 người/km 2, trong đó vùng thấp
nhất là Quảng Đức (5 người/km 2), cao nhất là Đà Lạt-Tuyên Đức (26 người/km 2).
Những cuộc di dân của chính quyền Ngô Đình Diệm sau năm 1954 làm cho người
Kinh và các dân tộc thiểu số không thuộc nhóm cư dân bản địa Tây Nguyên tăng
lên đáng kể. Tuy nhiên, cho đến năm 1960, trên toàn vùng Cao Nguyên, dân số của
người dân tộc thiểu số vẫn chiếm 63,8% [222, tr. 82]. Thành phần dân cư chủ yếu là
nông dân. Quá trình xâm lược, chiếm đóng Tây Nguyên của thực dân Pháp và sau
đó là đế quốc Mỹ đã tạo ra một tầ ng lớp mới như binh lính, công chức, người buôn
bán, công nhân trong các đồn điền…
Hoạt động kinh tế chủ đạo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên là dựa vào
nông nghiệp trồng trọt nên đời sống kinh tế của đa số người dân Tây Nguyên còn
khó khăn, bếp bênh và phụ thuộc nhiều vào tự nhiên .
Trong thiết chế xã hội Tây Nguyên cổ truyền làng là đơ n vị xã hội cơ bản và
duy nhất. Làng được điều hành bằng một tổ chức đặc biệt là hội đồng già làng, đứng
đầu là chủ làng. Già làng là những người am hiểu rừng núi, đất đai , phong tục tập
quán, giàu kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm sống, giỏi giang trong đối ngoại, có
khả năng quy tụ, đoàn kết các thành viên của cộng đồn g buôn làng để tổ chức sản
xuất, giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ các phong tục tập quán và là người có đứ c độ cao.
Hội đồng già làng quản lý làng theo luật tục của làng. Trong công tác vận động
quần chúng ở Tây Nguyên tham gia kháng chiến chống Mỹ , bài học kinh nghiệm
thành công quan trọng nhất được đúc kết chính là phải hiểu biết sâu xa và dựa chắc
vào đặc đ iểm xã hội này để phát huy vai trò của làng, của già làng trong công tác
xây dựng cơ sở, huy động lực lượng tham gia ĐTCT.
Trong điều kiện luôn phải đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt, thú dữ và kẻ
thù xâm lược, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã hình t hành nhiều đức tính, tập
33

quán tốt, đặc trưng là tính cộng đồng. Tính cộng đồng của đồng bào thể hiện trong
sinh hoạt văn hóa cũng như trong cuộc sống, mọi người trong buôn làng nương tựa,
giúp đỡ, đùm bọc với nhau như trong một đại gia đình, dựng làng cả l àng cùng làm,
dời làng, cả làng cùng đi. Tính cộng đồng còn được thể hiện rõ trong sở hữu đất đai
(đất đai và mọi nguồn lợi khai thác trên đất đai đều là của chung buôn làng), tron g
sinh hoạt văn hóa cộng đồng (lễ hội dù của toàn buôn như lễ cúng bến nước, cúng
cầu mưa, cúng trừ dịch bệnh hay của từng ngườ i như lễ đặt tên, cầu sức khỏe của
từng gia tộc như cưới xin, ma chay, mừng nhà mới thì đó cũng là công việc của mọi
người, của toàn buôn, mọi người cùng góp tay tổ chức, góp gạo, rượu thịt để dâng
cúng). Trong những sinh hoạt cộng đồng ấy, sự sẻ chia và đoàn kết của cộng đồng
được thể hiện rõ rệt. Do đó, tính cộng đồng và tinh thần đoàn kết của đồng bào các
dân tộc Tây Nguyên là một nhân tố thuận lợi để phát động phong trào ĐTCT trong
kháng chiến chống ngo ại xâm. Thực tế cho thấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước, hễ làng nào xuất hiện ĐTCT là cả làng đó cùng tham gia.
Người dân Tây Nguyên còn có đặc trưng yêu sự tự do, bình đẳng , không chấp
nhận sự áp đặt, đè nén và luôn sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống lại sự áp bức. Do
vậy, khi đế quốc Mỹ tán phá buôn làng, xúc phạm phong tục , tập quán thì đồng bào
các dân tộc Tây Nguyên dù được lãnh đạo, tổ chức hay không đều đoàn kết kiên
quyết đứng lên đấu tranh. Đa số các dân tộc, không phân biệt tầng lớp xã hội, không
kể già, trẻ, gái, trai , họ mong muốn góp sức mình đánh đuổi quân xâm lược Mỹ,
giành độc lập tự do cho buôn làng. Một cách khái quát, “có thể nói kiên cường, bất
khuất trước quân thù, thủy chung son sắt với cách mạng, tin yêu Đảng, tôn kính Bác
Hồ, sẵn sàng hy sinh tất cả để giành độc lập, tự do đã trở thành phẩm chất tốt đẹp
của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ” [89, tr. 29]. Đây chính là một trong những
yếu tố thuận lợi để tiến hành ĐTCT ở Tây Nguyên, phát huy khối đoàn kết dân tộc.
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trên, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Tây
Nguyên cũng bộc lộ một số hạn chế tác động tiêu cực đến ĐTCT. Do địa hình phức
tạp, rộng lớn, chia cắt; giao thông đi lại khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, phân
tán; đồng báo sống chủ yếu theo lối tự cung tự cấp, cuộc sống còn thiếu thốn nên ý
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thức xã hội, ý niệm về quốc gia độc lập, thống nhất và trình độ nhận thức của họ
còn nhiều hạn chế.
Bản chất của đồng bào là thật thà và chất phác. Trong khi đó, đế quốc Mỹ và
CQSG có tiềm lực kinh tế dồi dào, liên tục tiến hành các biện pháp mị dân, chiến
tranh tâm lý nhằm che đậy âm mưu xâm lược, thôn tính của chúng bằng các hoạt
động viện trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất ... đối với
một bộ phận trong đồng bào các dân tộc Tâ y Nguyên có thái độ lưng chừng hoặc bị
lôi kéo để chống phá cách mạng. Điều này đã gây khó khăn cho công tác tuyên
truyền, vận động đồng bào tham gia ĐTCT.
Mặt khác, đô thị ở Tây Nguyên có quy mô nhỏ, có ít trường học và xí nghiệp,
nhà máy, nên lực lượng “châm ngòi” ĐTCT là SV - HS mỏng; công nhân chủ yếu
là công nhân đồn điền có số lượng hạn chế , phân tán. Điều này đã ảnh hưởng nhiều
đến tính chất và quy mô của ĐTCT ở Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ.
2.1.2. Truyền thống yêu nước và cách mạng của nhâ n dân Tây Nguyên
Năm 1883, quân Pháp bắt đầu chiếm đóng Kon Tum, tiếp đó là Pleiku và một số
địa bàn khu vực Bắc Tây Nguyên, rồi tiến quân xuống phía Nam , thôn tính khu vực
Nam Tây Nguyên vào cuối năm 1889. Cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Tây
Nguyên chống thực dân Pháp xâm lược bùng lên mạnh mẽ và quyết liệt ngay từ đó.
Tại Đắk Lắk, năm 1890, quân Pháp đã bị đồng bào Ê Đê nhóm Kpă do Ama
Jhao lãnh đạo gây thiệt hại nặng. Năm 1894, hai toán lính Pháp theo đường sông Ba
và sông H’Năng tiến lên Cao Ngu yên đã bị những người dân chặn đánh, phải quay
lại. Đầu năm 1900, Buốcgioa (Bourgeosi) - viên Công sứ Đắk Lắk đã hạ quyết tâm
chinh phục người Ê Đê (nhóm Kpă và nhóm Bih) ở hạ lưu sông Krông Ana và sông
Krông Knô. N’Trang Gưh cùng đồng bào đã nổi dậy chống lại quân Pháp kéo dài
đến năm 1914. Năm 1901, người Ê Đê tấn công quân Pháp tại làng A Mai
(M’Drăk). Năm 1905, Ama Jhao - thủ lĩnh người Êđê đem quân chiếm đồn Bản
Đôn buộc Pháp phải dời đồn về gần Buôn Ma Thuột. Cùng thời gian này, hai tù
trưởng Ôi H’Mai và Ôi H’Phai đã lãnh đạo thanh niên 18 buôn quanh khu vực sông
H’Năng nổi dậy, giết chết Đại úy Pêru (Péroux).
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Đầu thế kỷ XX, đồng bào Xơ Đăng ở Kon Tum (khu vực giáp với biên giới Lào)
đã liên tiếp nổi dậy chống hoạt động chiếm đất mở đường của quân Pháp , giữ vững
được độc lập tự chủ đối với chính quyền thực dân suốt gần 30 năm (1900-1928).
Ở khu vực Nam Tây Nguyên, vào năm 1900 liên tục nổ ra các cuộc đấu tranh
của đồng bào M’Nông và Xtiêng, khiến cho các cuộc hành quân nghiên cứu địa
hình để chuẩn bị kế hoạch bình định của Pháp không thực hiện được; thậm chí đồng
bào còn vây bắt Đại úy Génin và đem giam trong 6 ngày, buộc quân Pháp phải chấp
nhận giải quyết một số yêu sách của đồng bào.
Từ năm 1912 đến năm 1935, trên địa bàn Nam Tây Nguyên đã nổ ra cuộc khởi
nghĩa N’Trang Lơng với quy mô lớn (toàn bộ cao nguyên M’Nông, từ lưu vực sông
Đồng Nai đến lưu vực sông Sêrêpôk và lan rộng sang khu vực Đông Bắc Campuchia),
thời gian kéo dài 2 4 năm (1912-1935). Nghĩa quân N’Trang Lơng đã phá tan được
nhiều đồn bốt, trụ sở của chính quyền thực dân, tập kích nhiều đoàn tiếp tế của Pháp,
tiêu diệt một số đồn trưởng, sĩ quan Pháp (Henri Maitre, Trouffot, Margand, Gatille).
Trong hai năm 1925-1926, tại Buôn Ma Thuột đã nổ ra các cuộc đấu tranh của
học sinh và công chức ng ười Ê Đê trong các ngành bưu điện, y tế, giáo dục, công
chính, điện lực… do thầy giáo Y Jút lãnh đạo. Các cuộc đấu tranh này nhằm chống
lại chế độ xâu thuế nặng nề, chính sách đàn áp bóc lột trắng trợn của thực dân và sự
cai trị tàn bạo của Công sứ Sabatier.
Năm 1930, tại Tây Nguyên một số chi bộ Đảng lần lượt được thành lập như ở
Đà Lạt (4-1940), Kon Tum (9-1930). Cùng với đó là các hoạt động kiên trì, bền bỉ
của các chiến sĩ cộng sản trong nhà đày Buôn Ma Thuột và ngục Kon Tum đã đưa
chủ nghĩa Mác Lênin truyền bá vào các phong trào đấu tranh của đồng bào các dân
tộc Tây Nguyên. Nhờ vậy, từ sau năm 1930, các phong trào yêu nước ở Tây
Nguyên đã mang màu sắc đấu tranh mới, quy mô rộng hơn, tiêu biểu là phong trào
Nước Xu của Săm Brăm (1935-1939).
Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, chỉ trong hơn một tuần lễ, chính
quyền cách mạng đã được thiết lập hầu hết ở các địa phương tại Tây Nguyên. Tháng
11-1945, quân Pháp mở cuộc tấn công lên Tây Nguyên và đến tháng 6 -1946 hầu hết
các vị trí then chốt trên địa bàn chiến lược này đã bị chúng chiếm đóng, thiết lập bộ
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máy cai trị. Thực dân Pháp triệt để thi hành chính sách “chia để trị ”, phá hoại khối
đoàn kết của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với đồng bào cả nước và chính sách
“ngu dân” để dễ bề cai trị nhân dân.
Thực hiện âm mưu tách Tây Nguyên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thực dân
Pháp ra sức xây dựng hệ thống đồn bốt ở khắp Tây Nguyên, lập ra cái gọi là xứ
“Tây Kỳ tự trị”. Theo sắc lệnh được ban hành ngày 27 -5-1946, các tỉnh Đắk Lắk,
Đồng Nai Thượng, Lâm Viên, Pleiku, Ko n Tum được tổ chức thành một “liên
bang” được mệnh danh là “Liên bang phụ trách các dân tộc sơn cước miền Nam
Đông Dương”, trực tiếp thống thuộc Cao uỷ Pháp ở Đông Dương.
Thực hiện “Chỉ thị kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng (25 -111945) và “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-121946), chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhiều làng chiến đấu, căn cứ du kích đã
được xây dựng trên khắp Tây Nguyên, trong đó một số làng kháng chiến tiêu biểu
như: Stơr (An Khê - Gia Lai), Xốp Dìu (Đăk Glei - Kontum), Ya Hội, Kannak (Gia
Lai), Dlei Ya (Đắk Lắk), khu căn cứ Chí Lai - Mang Yệu (Lâm Đồng)… Những
làng chiến đấu chỉ với những trang bị vũ khí thô sơ, tự tạo (chông thò, cung nỏ, cạm
bẫy, hầm chông) nhưng đã ngăn chặn được bước tiến của q uân Pháp và làm cho
binh lính Pháp hoang mang, khiếp sợ.
Đầu năm 1954, với thắng lợi của cuộc tiến công ở Bắc Tây Nguyên , vùng giải
phóng Bắc Tây Nguyên được mở rộng , liên hoàn với vùng tự do Liên khu V, các
vùng căn cứ ở cực Nam Trung Bộ, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Thắng lợi to
lớn của quân và dân Tây Nguyên đã làm đảo lộn thế trận của Pháp, buộc chúng từ
thế chủ động tung quân ra càn quét nhằm kiểm soát địa bàn chiến lược phải bị động
chuyển sang thế phòng ngự để chống đỡ các cuộc tiến công dồn dập của quân và
dân Việt Nam . Chính sự phân tán lực lượng cơ động của Pháp đã tạo điều kiện cho
chiến trường chính Bắc Bộ giành thắng lợi vang dội ở Điện Biên Phủ, góp phần
quyết định vào việc ký Hiệp định Genève, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp.
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2.1.3. Tình hình Tây Nguyên trước năm 1961
Pháp thất bại và ra đi, Mỹ nhảy vào thay Pháp, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới
ở miền Nam Việt Nam. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã dấy lên các phong
trào ĐTCT chống chính quyền Ngô Đình Diệm. Tháng 8 - 1954, vùng ven thị xã
Buôn Ma Thuột và quận lỵ Cheo Reo đồng bào đấu tranh đòi chồng con đi lính trở
về. Hàng trăm mẹ, chị em kéo lên đồn, lên quận đấu tranh với khẩu hiệu “Hòa bình
rồi, phải trả chồng con về làm ăn”. Cuộc đấu tranh diễn ra nhiều ngày, một số cán
bộ cách mạng người Kinh đã cải trang cùng với dân vào đồn địch để trực tiếp lãnh
đạo, kéo được một số lính trở về nhà. Tiếp đó, nhân dân còn đẩy mạnh phong trào
chống đi xâu, chống thuế buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải bãi bỏ việc đi xâu .
Tháng 9 - 1954, 5.000 đồng bào ở các khu 2, 7 và An Khê (Gia Lai) biểu tình
kéo đến cơ quan hành chính, quân sự ở thị trấn An Khê đòi cứu đói, cứu đau, chống
truy lùng người tham gia kháng chiến …buộc Phó Tỉnh trưởng Pleiku phải xuống An
Khê hứa giải quyết yêu cầu của đồng bào, cấp phát gạo, muối cho dân.
Tháng 12 - 1954, nhân dân ở 20 làng vùng Đak Bớt (Khu 6 - Gia Lai) đấu tranh
chống lại việc đóng đồn ở Kon Ngot. Vừa kết hợp đấu lý, vừa tổ chức đánh chiêng
múa hát tranh thủ sự đồng tình của binh lính người d ân tộc buộc địch phải bỏ kế
hoạch lập đồn ở Kon Ngót.
Các cuộc đấu tranh trên mặc dù quy mô chưa lớn, nhưng đã chứng tỏ đồng bào
các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có khả năng ĐTCT trực diện, làm cho chính quyền
Ngô Đình Diệm bất ngờ, lúng túng đối phó.
Năm 1955, nhân dân Tây Nguyên đấu tranh đòi chính quyền Ngô Đình Diệm
hiệp thương tổng tuyển cử diễn ra rộng khắp các vùng nông thôn và thị xã ở Tây
Nguyên với mức độ và hình thức khác nhau. Ở Đà Lạt , Ban Cán sự Đảng bí mật in
và phát hành các loại tài liệu có n ội dung tuyên truyền, giải thích các điều khoản
của Hiệp định đình chiến. Hàng ngàn bản tài liệu được truyền đến tay quần chúng,
đặc biệt là công nhân, tiểu thương, nông dân trồng rau, trồng hoa ở các xóm ấp ven
thị xã Đà Lạt như Nghệ Tĩnh, Hà Đông, Tây Hồ . Tiếp đó, phong trào phát triển cao
hơn bằng việc tổ chức các đoàn đấu tranh tập thể, đại diện cho các thành phần nhân
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dân kéo lên gặp Thị trưởng Đà Lạt đưa kiến nghị, đòi hiệp thương tổng tuyển cử
thống nhất nước nhà, thực hiện tự do dân chủ, tự do đi lạ i làm ăn. Phong trào đấu
tranh đã thu hút thêm lực lượng trong giới trí thức tham gia. Tháng 8-1955, Ban
Cán sự Đảng và Nghiệp đoàn tiểu thương chợ Đà Lạt vận động cuộc đấu tranh của
hơn 300 chị em tổ chức bãi thị, cử đại diện đến gặp lãnh đạo chính quyền “yêu cầu
thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản Hiệp định Genève, đòi Mỹ không được can
thiệp vào miền Nam Việt Nam ”. Thị trưởng Đà Lạt phải cử đại diện ra thương
lượng và hứa sẽ thực hiện các yêu cầu như giảm thuế chợ và cho nhân dân buôn bán
trong một số khu vực ở thị xã [14, tr. 106-107]. Ba tháng cuối năm 1955, ở Gia Lai
đã diễn ra hàng trăm cuộc đấu tranh tập hợp đông đảo các tầng lớp, lôi kéo cả già
làng, binh lính, công chức VNCH và đã huy động hàng ngàn lượt người, kéo dài
nhiều đợt trong 3 đến 5 tháng [5, tr. 274]. Ở Đắk Lắk, xuất hiện các cuộc đấu tranh
có sự phối hợp chặt chẽ của một số buôn làng, địch càng đàn áp thì phong trào đấu
tranh càng mạnh mẽ. Cuối năm 1955, hơn 800 đồng bào vùng Cheo Reo kéo lên
quận lỵ chất vấn vì sao chính quyền Ngô Đìn h Diệm không tổ chức hiệp thương
tổng tuyển cử; không được chính quyền trả lời , đồng bào tập trung ở đây hơn một
ngày để đấu tranh. 20 người dẫn đầu bị bắt, nhưng đồng bào các buôn, làng khác
tiếp tục kéo đến với số lượng lên gần 1.400 người, vây kín xung quanh khu làm việc
của quận trưởng, buộc chúng phải trả hết số người bị bắt.
Cuối năm 1956 đầu năm 1957, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành chiến
dịch “tố cộng” ở Tây Nguyên. Cán bộ hoạt động hợp pháp hướng dẫn quần chúng
đấu tranh dựa vào phong tục tập quán như sợ “Yang” bắt tội, “màu đỏ là màu máu ”
nên không xé cờ, xé ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh, không đâm hình nộm cộng sản. Lấy
lý do không biết chữ nên đồng bào không biết viết giấy ly khai. Có nơi nhân dân
còn tung tin cán bộ cách mạng đã đi tập kết hết, h oặc đối với cán bộ người dân tộc,
dân làng loan tin bị cọp bắt, bị trôi sông, làm lễ bỏ mả, lập mộ giả. Trên địa bàn
Kon Tum, chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức các đoàn “công dân vụ ”, đoàn “diệt
trừ sốt rét” đến các buôn làng nói là để giúp đỡ đồng bào thuốc men hoặc phun
thuốc diệt muỗi nhưng thực chất là dò la, truy tìm Việt cộng. Đồng bào ở đây
“không những không nhận sự giúp đỡ thuốc men” của chính quyền Ngô Đình Diệm
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mà còn “dùng giáo, cung tên chống lại khi vào nhà họ ” [155]. Tài liệu của chính
quyền Ngô Đình Diệm đã tiết lộ : “Ngày 16-9-1959, đoàn diệt trừ sốt rét công tác tại
quận Đăk Sut - Kon Tum bị nhân dân ra cản lại, mặc dầu đoàn này đã giải thích về
sự ích lợi của việc phun thuốc nhưng nhân dân vẫn xua đuổi và đòi đánh đập. Họ lại
còn đòi hỏi tr ả lại cho họ những tên phiến cộng đã bị ta bắt trước kia. Họ còn hăm
dọa từ nay nếu bắt họ một người, thì họ sẽ báo Việt cộng bắt của ta 4 người ” [155].
Tiếp đó, nhân dân Tây Nguyên bùng phát phong trào đấu tranh chống chính
sách di dân lập dinh điền của c hính quyền Ngô Đình Diệm 1. Phong trào có quy mô
lớn nhất diễn ra ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai với hơn 40.000 đồng bào ở 143
làng tham gia với các khẩu hiệu đấu tranh “chống cướp đất lập dinh điền ”, “không
được lấy đất, lấy rừng của đồng bào ”, “Quốc gia ủi rẫy rừng, đồng bào J’rai chúng
tôi chết đói”. Phong trào đã buộc chính quyền địa phương bồi thường thiệt hại cho
một số làng, làm hạn chế và chậm quá trình chiếm đất; buộc chính quyền địa
phương phải thay đổi những phần tử ác ôn quản lý dinh điền để là m xoa dịu tình
hình, mâu thuẫn với đồng bào [5, tr. 291].
Từ giữa năm 1960, phong trào Đồng khởi của nhân dân Tây Nguyên diễn ra
mạnh mẽ và kết quả là 3.200 trong tổng số 5.721 thôn, buôn không còn chính quyền
tay sai, nhân dân xây dựng chính quyền tự quản , QĐSG buộc phải rút về trú đóng ở
một số trung tâm quận lỵ. “Vùng làm chủ của nhân dân mở rộng và nối liền nhau thành
từng vùng rộng lớn từ Bắc Kon Tum vào đến giáp Đường 21 (Đắk Lắk) ” [43, tr. 75].
ĐTCT ở Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1960 đã để
lại những kinh nghiệm quý, trong đó đáng chú ý là kinh nghiệm tập hợp lực lượng
trong hoàn cảnh dân cư thưa thớt, trình độ dân trí còn hạn chế. Đây được xem yếu
tố quan trọng để Đảng bộ các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục chủ trương phát huy vai trò
của quần chúng trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

1

Năm 1957, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách dinh điền, với biện pháp lùa xúc hàng ngàn
người dân từ các tỉnh đồng bằng Liên khu V, chủ yếu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên lên
Tây Nguyên.
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2.1.4. Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở Tây Nguyên
Sau thất bại trước phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) của nhân dân miền
Nam, Mỹ buộc phải áp dụng chiến lượ c “Chiến tranh đặc biệt ” (1961-1965). Đây là
hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ được tiến hành bằng quân đội
tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn quân sự Mỹ và dựa vào vũ khí, trang bị kỹ
thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và
nhân dân Việt Nam. Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” là dùng người Việt
Nam đánh người Việt Nam. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ đã được thực
hiện qua hai kế hoạch: kế hoạch Staley - Taylor và kế hoạch Johnson - Mc Namara.
Kế hoạch Stal ey - Taylor chủ trương “bình định ” miền Nam trong vòng 18
tháng và chuẩn bị tiến công miền Bắc. Kế hoạch này được thực hiện với ba biện pháp
chủ yếu là: tăng cường lực lượng và trang bị cho QĐSG do cố vấn Mỹ chỉ huy để làm
công cụ đàn áp cách mạng; thực hiện quốc sách “ấp chiến lược”, coi là xương sống
của “Chiến tranh đặc biệt”; thả biệt kích phá hoại và gây rối ở miền Bắc .
Kế hoạch J ohnson - Mc. Namara chủ trương đẩy mạnh “Chiến tranh đặc biệt”
bằng cách tăng cường vai trò của Mỹ hơn nữa trên chiến trường, nhằm “bình định ”
miền Nam có trọng điểm trong thời gian 2 năm 1964-1965.
Tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” trên chiến trường Tây Nguyên, Mỹ
và CQSG cho tăng cường lực lượng quân đội. Năm 1961, Gia Lai có 7.000 quân, đến
năm 1963 tăng lên 27.585 quân gồm 2 trung đoàn, 13 tiểu đoàn, 8 đại đội
[5, tr. 326-327]. Ở Kon Tum, lực lượng chủ lực VNCH có Khu chiến thuật 22, Sư
đoàn bộ binh 22 đóng ở thị xã Kon Tum, Trung đoàn 40 đóng ở Tân Cảnh. Quân
địa phương gồm 1.091 quân, lực lượng bảo an có 885 quân, dân vệ có 300 quân và
1.656 thanh niên Cộng hòa [2, tr. 95]. Chính quyền Ngô Đình Diệm đưa ra kế hoạch
bình định tỉnh Kon Tum trong vòng 6 tháng bắt đầu từ ngày 29 -7-1961, với mục
đích là “tuyên truyền, nắm đồng bào Thượng, gây tin tưởng ở quốc gia, gây căm thù
Việt cộng, duy trì và củng cố an ninh ở những vùng đã tương đối vững, đồng thời
xây dựng và tăng cường hoạt động an ninh ở những vùng bất an ” [7, tr. 298].
Trên địa bàn thị xã Buôn Ma Thuột có Khu chiến thuật 23, Sư đoàn 23 và
Trung đoàn 45. Số lượng lực lượng bảo an, dân vệ được Mật điện số 62/NA/QV/M,
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ngày 3-3-1962 của Tỉnh trưởng Đắk Lắk tiết lộ: “Mức tuyển mộ tột bực bảo an và
dân vệ Đắk Lắk vào khoảng 5.000 người...” [131]. Bên cạnh quân chủ lực, lực
lượng dân vệ, cảnh sát và biệt kích cũng được phát triển mạnh. CQSG tăng cường
bộ máy kìm kẹp khống chế nhân dân, nhất là vùng đô thị, đồn điền, dọc các đường
giao thông chiến lược. Các lực lượng tình báo, gián điệp, chiến tranh tâm lý nấp
dưới dạng hoạt động y tế - xã hội luồn sâu xuống cơ sở ở nông thôn, vùng đồng bào
các dân tộc thiểu số. CQSG ở Đắk Lắk cho tu sửa lại các tỉnh lộ nối liền các
huyện, mở rộng các sân bay Buôn Ma Thuột, Cheo Reo, Nh ân Cơ (Gia Nghĩa),
làm thêm các sân bay dã chiến ở Mi Ga, Ma’Đrăk, Phi Có, Buôn Đôn, Đức Lập.
Ở Tuyên Đức , lực lượng QĐSG có 3 tiểu đoàn bảo an với 1 .225 quân, 1.137
dân vệ, 3.120 thanh niên chiến đấu và 834 lính Mỹ (bao gồm lực lượng cố vấn,
công binh, pháo binh, biệt kích). Chúng sử dụng 2/3 lực lượng trên để yểm trợ việ c
xây dựng ACL, ấp tân sinh, kết hợp với tề điệp tại chỗ đánh phá cơ sở cách mạng,
khống chế và mua chuộc quần chúng.
Đối với khu vực có đặc thù dân cư như Tây Nguyên, để tiến hành kế hoạch
xây dựng ấp chiến lược CQSG cho thực hiện c hương trình “Phòng vệ xóm làng”.
Đây được xem là thí điểm của kế hoạch xây dựng ấp chiến lược ở vùng đồng bào
Thượng. Từ giữa năm 1961, cơ quan tình báo Mỹ (C.I.A) ở Sài Gòn đã tìm cách
móc nối với các cơ sở ở miền núi Tây Nguyên. Một trong những đầu mối tiếp xúc là
một người Mỹ - David A. Nuttle làm việc cho cơ quan Tình nguyện quốc tế
(International Voluntary Services), một tổ chức từ thiện tư nhân, tiền thân của Đội
hòa bình (Peace Corps) của Tổng thống J. Kennedy. Nuttle đã thuyết phục W. Colby người lãnh đạo C.I.A Sài Gòn rằng người Êđê có thể tự bảo vệ mình nếu như họ được
tổ chức và trang bị vũ khí. Với một lực lượng võ trang bao gồm sắc dân thiểu số sẽ làm
cho chính quyền miền Nam tăng thêm khả năng chống xâm nhập của cộng sản vào
những khu vực hẻo lánh. Nhất là trong điều kiện sự kiểm soát của lực lượng cách mạng
trên vùng Cao Nguyên ngày một gia tăng. Colby đã đồng ý xây dựng một chương trình
nhằm giúp đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có khả năng “tự bảo vệ” bằng
cách trang bị vũ khí, phương tiện truyền tin, bố phòng buôn làng, huấn luyện quân sự ,
thành lập lực lượng biệt kích Thượng và nhân dân chiến đấu.
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Về phía chín h quyền VNCH, báo cáo của Tỉnh t rưởng tỉnh Đắk Lắk - Thiếu tá
Nguyễn Văn Bảng, gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, số 694/NA/CT/I/M, ngày 13-3-1962
về “Kế hoạ ch xây dựng ACL Thượng ” đã đề cập đến chương trình “Phòng vệ xóm
làng” như sau: “Khoảng hạ tuần tháng 10 năm 1961, phái đoàn của cơ quan liên lạc
Phủ Tổng thống đã hướng dẫn một số cố vấn Mỹ tới gặp thiểm Tỉnh để thảo luận về
vấn đề huấn luyện và thành lập một lực lượng biệt kích nhân dân người Thượng ”
[132]. Như vậy, rõ ràng mục đích cốt yếu của chương trình “Phòng vệ xóm làng” là
nhằm huấn luyện võ trang đồng bào các dân tộc thiểu số để họ trở thành lực lượng
chiến đấu chống phá cách mạng trên địa bàn miề n núi Tây Nguyên. Ngày 1-101961, chương trình “Phòng vệ xóm làng ” được thực hiện thí điểm tại Buôn Ea Nao
- một buôn của tộc người Êđê , ở cách trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 10
km theo hướng Đông Bắc, gần trục Đường 21 ( nay là Quốc lộ 26, từ Buôn Ma
Thuột đi Ninh Hòa).
Giữa tháng 12-1961, “thí nghiệm Buôn Ea Nao” được triển khai hoàn tất, Tỉnh
trưởng Đắk Lắk Nguyễn Văn Bảng cho phép phát triển ra thêm bốn mươi buôn làng
Êđê khác trong khu vực đường bán kính 15 cây số từ tâm điểm Buôn Ea Nao và “ép
buộc” các vị già làng, chủ làng, chủ đất phải tham gia huấn luyện quân sự. Theo tài
liệu “Lực lượng đặc biệt Mỹ 1961 -1971” (U.S. Army Special forces 1961-1971)
của Ban Nghiên cứu quân đội Hoa Kỳ (Department of the United States Army) , kết
quả của chương trì nh “Phòng vệ xóm làng ” ở 40 buôn làng Êđê trong thời gian từ
tháng 12-1961 đến tháng 4-1962 như sau: Dân số trong các buôn làng được tổ chức
phòng vệ là 14.000 người; số dân được trang bị và huấn luyện võ trang trở thành lực
lượng biệt kích (Strike forces) là 300 người và lực lượng nhân dân chiến đấu
(villagers) là 900 người [243].
Chương trình “Phòng vệ xóm làng” phát triển khá nhanh, trong khoảng thời
gian từ tháng 4 đến tháng 12-1962, thêm hai trăm buôn Êđê khác đã được “đoàn
ngũ hóa”. Cũng t heo tài liệu “Lực lượng đặc biệt Mỹ 1961 -1971” (U.S. Army
Special forces 1961-1971), kết quả của chương trình “Phòng vệ xóm làng ” ở 200
buôn làng Êđê tiếp theo (từ tháng 4 -1962 đến tháng 12 -1962) gồm có: Dân số trong
các làng phòng vệ là 60.000 người; số dân trong làn g được trang bị và huấn luyện
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võ trang trở thành lực lượng biệt kích (Strike forces) là 1.500 người và lực lượng
nhân dân chiến đấu (villagers) là 10.600 người [243]. Đến cuối năm 1962, trên cơ
sở những thành tựu có được , CQSG trao trách nhiệm chương trình này cho tỉnh
trưởng Đắk Lắk với chỉ thị huấn luyện thêm những tộc người J’rai và M’nông. Tuy
nhiên trên thực tế, chính quyền Đắk Lắk không cho tiếp tục phát triển chương trình
này một cách độc lập mà kết hợp, lồng ghép với kế hoạch xây dựng ACL của tỉnh.
Cuối năm 1962, các đơn vị hoàn chỉnh thuộc lực lượng đặt biệt Mỹ được đưa
vào làm nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng đặc biệt của QĐSG. Trên địa
bàn Tây Nguyên, lực lượng đặc biệt Mỹ đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong hệ thống
các trại lực lượng dân sự chiến đấu được thiết lập ở những vùng tranh chấp, trên các
tuyến hành lang, dọc theo đường biên giới với Lào và Campuchia như Sapa, Đức
Lập, Bu Prăng, Mi gar (Đắk Lắk), Pleime, Kuăi, Đức Cơ, Plei Jơrang, làng Jit, Plei
Blang 3 (Gia Lai)… Hệ thống trại lực lượng dân sự chiến đấu có vai trò hỗ trợ cho
công tác bình định, mở rộng vùng kiểm soát, chống thâm nhập và tạo thế bao vây,
chia cắt các vùng căn cứ, các tuyến hành lang vận chuyển của quân giải phóng. Mỗi
trại dân sự chiến đấu có từ 6 đến 12 cố vấn Mỹ. Ở trung tâm các tỉnh, xây dựng
Trung tâm huấn luyện biệt kích và dân sự c hiến đấu như: Plei Mơrông, Chud’rong
(Gia Lai), Ea Nao (Đắk Lắk), Đam Pao (Tuyên Đức), Tân Rai (Lâm Đồng), … Mục
đích của các Trung tâm là “đào tạo lực lượng yểm trợ (biệt kích) chiế n thuật và xây
dựng lực lượng nhân dân chiến đấu... Tuyên truyền gây căm thù Việt cộng và tạo ảnh
hưởng quốc gia sâu rộng”. Theo đó, sau thời gian huấn luyện, họ được cấp vũ khí, trở
về lại buôn hoạt động chống cộng [134, tr. 2-3]. Với ưu thế vũ khí và kỹ thuật, lực
lượng vũ trang địch được đào tạo tại các trung tâm huấn luyện bước đầu đã gây một số
khó khăn cho cách mạng. Tài liệu của Tòa Hành chính tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Hoạt
động của 2 lực lượng này (biệt kích và nhân dân chiến đấu) đã gây cho đối phươn g
nhiều tổn thất đáng kể về nhân mạng và vũ khí, đồng thời đẩy lui đối phương để nới
rộng phạm vi kiểm soát, dành lại chủ quyền nông thôn” [133, tr. 2]. Đảng bộ Đắk Lắk
cũng nhận thấy: “Từ khi Mỹ trực tiếp nắm lực lượng biệt kích người dân tộc , với các
hoạt động tăng cường đánh phá căn cứ, lùng sục ngoài rừng, phục kích các ngả đường ,
lực lượng này đã gây nhiều khó khăn và tổn thất cho cách mạng” [4, tr. 98-99].
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Chương trình “Phòng vệ xóm làng ” huấn luyện người Thượng kỹ thuật chiến
đấu tự bảo vệ buôn làng chống lại cách mạng, phát triển khá nhanh (chỉ nội cuối
năm 1961 và năm 1962 có 200 buôn được huấn luyện với số súng được phát là
18.000 khẩu) , đã trở thành chương trình huấn luyện dân sự chiến đấu Thượng
(Civilian Irregular Defense Group: CIDG) và nó không còn do C.I.A phụ trách nữa,
thay thế vào đó là lực lượng đặc biệt Mỹ. Đến khi CQSG thực hiện quốc sách ACL
với những đội nghĩa quân bảo vệ ấp thì đã yêu cầu phía Hoa Kỳ cho sáp nhập
chương trình Dân sự chiến đấu Thượng vào chương trình ACL, nhằm đào tạo thanh
niên chiến đấu bảo vệ ACL ở Tây Nguyên.
Nằm trong “quốc sách ” của chính quyền Ngô Đình Diệm, cuối năm 1961,
ACL được triển khai thực hiện ở Tây Nguyên . Chính quyền Ngô Đình Diệm l ấy
buôn Ea Nao (Đắk Lắk) làm thí điểm, bắt cán bộ các quận đến học tập để nhân rộng
mô hình ACL. Trong hai năm 1962-1963, Mỹ và QĐSG mở 629 cuộc hành quân
càn quét vào các vùng của tỉnh Gia Lai, trong đó có 283 cuộc càn vào vùng căn cứ
với quy mô cấp tiểu đoàn trở lên để dồn dân lập ấp. Tháng 10 -1962, Bộ Tư lệnh
Khu 23 chiến thuật tổ chức cuộc hành quân quy mô mang tên An Lạc càn quét ,
đánh phá vùng thung lũng sông Krông Knô , di chuyển 12.674 đồng bào dân tộc
thiểu số quận Lăk đến tập trung tại quận Lạc Dương và Đức Trọng. Đến tháng 101963, CQSG đã hoàn thành 1.057/1.301 ấp, với 553.462 dân [118].
Ở Tây Nguyên, việc rào ACL lúc đầu còn đơn giản, với lớp rào bằng cây gỗ,
cọc tre có cổng ra vào. Về sau , do lực lượng cách mạng và nhân dân đánh phá ấp,
chúng cho xây dựng vững chắc hơn, nhất là ở vùng người Kinh. Có những ACL kiên
cố được xây dựng với ba lớp rào bằng kẽm gai và cọc gỗ, trên hàng rào chúng gài
mìn trái sáng, mìn vướng nổ. Xen kẽ giữa 3 lớp rào là hai h ệ thống hào sâu rộng từ 2
đến 5m, dưới cắm chông, người dân gọi là “hai sông, ba núi”. Mỗi ấp chúng mở từ 2
đến 3 cổn g ra vào, 8 giờ sáng mới mở cổng cho dân đi làm rẫy, 5 giờ chiều dồn dân
vào hết bên trong. Khi đi ra khỏi cổng, đồng bào phải úp gùi xuống để chứng tỏ
không mang theo gì tiếp tế cho cách mạng, đến chiều khi về ấp chúng kiểm tra từng
người , đề phòng người dân mang tài liệu vào ấp tuyên truyền cách mạng .
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Tại ACL của người Kinh, CQSG chia ấp thành các liên gia từ 5 đến 7 gia
đình. Mỗi liên gia cũng làm một hàng rào bao bọc 1. Mục đích của việc rào liên gia
là đề phòng khi lực lượng cách mạng phá vỡ hàng rào ngoài, đột kích vào ấp thì
QĐSG sẽ rút vào từng khuôn viên liên gia chiến đấu. Bên cạnh việc rào ấp, tại các
góc hay ven hàng rào các lối đi chính chúng cho đào hầm chữ chi dùng làm nơi
chiến đấu. Mỗi nhà, mỗi liên gia cũng làm hầm chiến đấu, hầm trú ẩn riên g. Các
hầm này được ngụy trang khéo léo, có thể bên trên là chuồng trâu, nhà bếp. Theo
chúng, hầm bí mật vừa là nơi trú ẩn khi lực lượng cách mạng tràn vào quá mạnh lại
vừa có thể là nơi phản công khi tình thế chiến đấu biến chuyển [114, tr 9-10].
Đối với ACL có quy mô lớn, chúng trang bị như một cứ điểm. Lúc đầu, chúng
đưa lực lượng bảo an đến giữ ấp, sau đó thay bằng dân vệ. Mỗi ấp tùy theo dân số được
bố trí từ một đến hai, ba tiểu đội lính dân vệ được trang bị đầy đủ vũ khí, canh gác ngày
đêm. Ngoài ra, mỗi ấp một số “cán bộ bình định ” chuyên hoạt động chiến tranh tâm lý,
gián điệp , theo dõi dân chúng. Giữa các ấp và giữa ấp với quận có hệ thống liên lạc
bằng điện thoại hoặc bằng máy bộ đàm để báo động. Trung tâm ấp được xây cất thành
trụ sở ấp, sở chỉ h uy hoặc đồng thời là Hội đồng xã 2 đối với ấp lớn.
Âm mưu của đế quốc Mỹ và CQSG đối với Tây Nguyên là bằng mọi giá phải
chiếm lĩnh địa bàn chiến lược trọng yếu này nhằm khóa chặt biên giới Việt - Lào,
Việt - Campuchia, cắt đứt tuyến giao thông chiến lược Bắc - Nam, tiêu diệt cách
mạng ở miền núi, lấy đó làm điều kiện quan trọng để tiêu diệt lực lượng cách mạng
trên toàn miền Nam, làm bàn đạp để mở rộng quy mô chiến tranh ra toàn Đông
Dương. Do vậy, tại Tây Nguyên, cùng với việc xây dựng lực lượng quân đội mạnh,
thực hiện triệt để quốc sách ACL, CQSG còn ráo riết tiến hành các chương trình
đào tạo, huấn luyện thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số thành lực lượng chống
cách mạng, sau đó tung lực lượng này luồn sâu vào các buôn làng tuyên truyền phản
cách mạng. Âm mưu và biện pháp này của Mỹ và CQSG rất thâm độc, gây mất
1

Hàng rào liên gia mỏng và thấp hơn hàng rào ấp, cao khoảng 1,5m và rộng 0,3m. Để rào liên gia, các tư gia
phải chung sức và tự lo phương tiện để tự rào liên gia của mình. Khuôn viên liên gia được rào kín, có một lối
đi chính, cổng cũng được đóng vào ban đêm.
2
Hội đồng xã gồm một Đại diện xã và 3 ủy viên (thư ký, ủy viên cảnh sát kiêm tư pháp, ủy viên cải tiến dân
sinh). Mỗi ấp có ấp trưởng, ấp phó. Những người nằm trong hội đồng xã, ấp được chọn lựa kỹ lưỡng, chủ
yếu chúng lấy những người đã qua lớp huấn luyện tại trung tâm huấn luyện cán bộ Thượng tại Huế và tại tỉnh
hoặc là những hương chức đắc lực đã qua lớp huấn luyện hương chức tại tỉnh.
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đoàn kết Kinh - Thượng. Tình hình trên đã đặt ra cho các cấp uỷ Đảng phải có chủ
trương, biện pháp đấu tranh, kịp thời và phù hợp, nhằm đập tan các luận điệu tuyên
truyền phản cách mạng, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, làm phá sản
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ tại địa bàn Tây Nguyên.
2.1.5. Chủ trương của Đảng
Trước những thắng lợi liên tiếp của cách mạng miền Nam từ sau “Đồng
khởi”, Trung ương Đảng chủ trương: “Đẩy mạnh hơn nữa ĐTCT, đồng thời đẩy
mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với ĐTCT, tấn công địch bằng cả hai mặt
chính trị và quân sự ” [70, tr. 158]. Tuy đề ra phương châm và hình thức đấu
tranh như vậy, nhưng trên thực tế, do đặc điểm của phong trào cách mạng mi ền
Nam phát triển không đều, so sánh lực lượng giữa ta và đối phương ở từng vùng
có khác nhau, phải vận dụng phương châm ĐTCT song song với đấu tranh vũ
trang một cách linh hoạt, phù hợp với từng vùng : “Ở các vùng rừng núi lấy
ĐTQS làm chủ yếu và đề ra nhi ệm vụ tiêu diệt sinh lực địch để mở rộng thêm
căn cứ và xây dựng lực lượng của ta. Ở các vùng đồng bằng, ĐTCT và ĐTQS có
thể ngang nhau. Ở các vùng đô thị thì lấy ĐTCT làm chủ yếu, gồm cả hai hình
thức hợp pháp và không hợp pháp ” [70, tr. 158]. Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Phát
động một phong trào ĐTCT mạnh mẽ của quần chúng…; tiến tới làm chủ rừng
núi, giành lại toàn bộ đồng bằng, ra sức xây dựng cơ sở và đẩy mạnh ĐTCT ở đô
thị; tạo mọi điều kiện và nắm thời cơ thuận lợi để đánh đổ chính quyền Mỹ - Ngô
Đình Diệm, giải phóng miền Nam” [70, tr. 159].
Ngày 15-11-1962, Trung ương Cục miền Nam ra chỉ thị ki ên quyết phá tan âm
mưu của CQSG đối với Tây Nguyên và vùng rừng núi miền Nam. Chỉ thị đã đề ra
những nhiệm vụ cụ thể trước mắt cần thực hiện ngay là:
- Phát động quần chúng đứng lên đấu tranh mạnh mẽ; phải lãnh đạo quần
chúng vừa ĐTCT vừa đấu tranh vũ trang, kết hợp hai hình thức đấu tranh hợp pháp
và không hợp pháp. Giáo dục quần chúng vạch trần âm mưu địch.
- Cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đối với quần chú ng ở vùng dân tộc,
vùng căn cứ cách mạng.
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- Thành lập phong trào dân tộc tự trị, tin tưởng đồng bào các dân tộc và cán bộ
lãnh đạo vùng dân tộc để giao việc cho họ. Cần giúp đỡ nhân dân các dân tộc ít
người học tập và tự mìn h quản lý lấy đời sống của mình [224, tr. 404-405].
Hội nghị Bộ Chính trị từ ngày 6 đến 10 -12-1962 khẳng định tầm quan trọng
của ĐTCT: “Lực lượng chính trị và ĐTCT là một ưu thế tuyệt đối và vũ khí lớn của
ta, nó cũng có tác dụng như đấu tranh vũ trang. ĐTCT là đưa quần chúng ra tiền
tuyến, là làm cho tất cả nhân dân và một phần binh lính VNCH đứng lên chống lại
CQSG, trước mắt là cho toàn dân tham gia và phục vụ du kích chiến tranh, phá
ACL, làm công tác binh vận chống Mỹ rải chất độc hóa học, giữ người, giữ của, đòi
cải thiện dân sinh, thực hiện dân chủ” [71, tr. 824].
Sau cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (1 -11-1963), tình hình chuyển biến
mau lẹ, nhất là ở đô thị . Để kịp thời chỉ đạo phong trào, Nghị quyết Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa III) tháng 12-1963 đã chỉ rõ: “Ta cần
kịp thời nắm lấy thời cơ để phát động một phong trào quần chúng hết sức mạnh mẽ,
vừa đòi hủy bỏ các ấp và phường, khóm chiến lược, vừa dùng mọi hình thức ĐTCT
có phối hợp hoặc không phối hợp với đấu tranh vũ trang, để phá tan mọi hình thức
khủng bố, kìm kẹp và làm tan rã phần lớn các ACL của địch” [72, tr. 845]. Không
những thế, “phải đẩy mạnh phong trào ĐTCT cho phù hợp với trình độ ngày càng
quyết liệt của đấu tranh vũ trang, nhằm phá ACL, chống càn quét, chống khủng bố,
vận động binh lính địch, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đòi cải thiện dân
sinh, đòi dân chủ… Phải tận dụng tình hình thuận lợi hiện nay chính quyền của bọn
tay sai mới của Mỹ chưa được củng cố mà ra sức mở rộng phong trào ĐTCT và
phát triển tổ chức của Mặt trận một cách chắc chắn” [72, tr. 848].
Đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Nghị quyết của Bộ Chính trị
chỉ rõ: “Phải cố gắng hơn nữa giúp nhân dân đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống,
giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân; mở rộng công tác văn hóa, giáo dục, vệ sinh
phòng bệnh; gây tinh thần đoàn kết anh em giữa người Kinh và người Thượng và
giữa các dân tộc thiểu số với nhau. Phải tuyên truyền, giáo dục về chính trị để nâng
cao tinh thần yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng cho đồng bào các dân tộc , đề
phòng những âm mưu , thủ đoạn thâm độc của địch chia rẽ dân tộc, phá hoại khối
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đoàn kết dân tộc Việt Nam. Phải biết bồi dưỡng những người cầm đầu các dân tộc
thiểu số, liên hệ chặt chẽ với họ và tranh thủ họ… chú ý đào tạo cán bộ người các
dân tộc” [72, tr. 852].
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Hội n ghị Khu ủy Khu V
mở rộng lần thứ III (từ ngày 18 đến ngày 31-7-1963) xác định: “Phong trào ĐTCT
cùng với phong trào đấu tranh vũ trang ra sức đánh bại âm mưu của địch nhất là
chống càn, chốn g lấn chiếm, chống phá gom dân, lập ACL, chống các â m mưu chia
rẽ lừa bịp của địch… giành giữ quyền lợi thiết thân hàng ngày của quần chúng, ra
sức xây dựng, củng cố ta về mọi mặt, đồng thời tích cực tấn công làm suy yếu, phân
hóa hàng ngũ địch, tạo điều kiện giữ vững và phát triển phong trào chính trị, vũ
trang lên một bước ” [29, tr. 22].
Về hình thức đấu tranh ở mỗi vùng, Nghị quyết chỉ rõ : Vùng địch kiểm soát,
“cần dựa vào thế hợp pháp của quần chúng mà đưa phong trào từ thấp lên cao, từ lẻ
tẻ đến tập tr ung khi có điều kiện và cần thiết nhưng không nên xốc nổi. Hết sức tận
dụng mọi hình thức hợp pháp và bán hợp pháp trong các thị xã, thị trấn ”.
Ở vùng tranh chấp , “kết hợp hình thức đấu tranh lẻ tẻ thường xuyên hằng ngày
với từng cuộc đấu tranh tập trung, kết hợp đấu tranh tại chỗ khi địch đến và kéo đến
đồn bốt, xã huyện đấu tranh ”.
Ở vùng cách mạng kiểm soát, “trên cơ sở giáo dục sâu sắc tư tưởng, chính trị
cho quần chúng và xây dựng thực lực chính trị vũ trang vững mạnh, chú ý giữ cho
được thế hợp pháp c ủa quần chúng. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh tại chỗ khi địch
đến và từng lúc có vấn đề thiết thực thì lãnh đạo quần chúng kéo đến địch đấu tranh.
Phải thường xuyên tập dượt, tổ chức quần chúng đi lại với các vùng khác, mở rộng
sự giao lưu, ra vào thành phố, thị xã, thị trấn” [29, tr. 23].
Nghị quyết Hội nghị mở rộng tháng 10-1963 của Khu ủy Khu VI tiếp tục nhấn
mạnh: “Phải ra sức đẩy mạnh phong trào ĐTCT của quần chúng , nhất là quần
chúng vùng địch kiểm soát, làm cho phong trào giữa vùng ta và vùng địch, giữ a
miền núi, đồng bằng và thành phố dần dần hỗ trợ nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc xây dựng căn cứ và chống phá ACL mạnh mẽ hơn ” [48, tr. 28].
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Yêu cầu chung đối với các vùng là: “Cuộc ĐTCT của quần chúng phải được
đẩy lên rộng mạnh, từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng theo phương châm, hình thức
thích hợp mỗi vùng, mỗi lúc, cần chú ý tận dụng mọi khả năng hợp pháp, nửa hợp
pháp và bất hợp pháp của quần chúng mà thiết thực đấu tranh với địch và kết hợp
chặt chẽ với phong trào du kích chiến tranh, binh tề vận, tấn công địch từ mọi phía,
khắp mọi nơi nhất là trong tình hình thuận lợi chung của phong trào và những mâu
thuẫn, khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài trong nội bộ địch, chúng ta có thể đưa
phong trào ĐTCT của quần chúng lên khá hơn ” [48, tr. 29].
Đối với từng vùng, Khu ủy Khu VI chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi, từ đó có
sự chỉ đạo về phương pháp và hình thức đấu tranh cụ thể :
- Ở vùng địch kiểm soát chặt như thành phố, dinh điền và các vùng sâu, xung
yếu quanh thị trấn, thị xã quần chúng còn bị kềm kẹp nặng nề, thế lực phản động
địch còn mạnh thì chủ yếu là “đấu tranh dân sinh, dân chủ từ lẻ tẻ đến tập thể nhằm
chống ách kềm kẹp và b óc lột nặng nề của địch (như đòi tự do đi lại làm ăn buôn
bán, chống quyên góp, xâu thuế, phạt vạ, đánh đập…) để bảo vệ quy ền lợi thiết thân
hằng ngày của quần chúng ”. Hình thức đấu tranh chủ yếu ở vùng địch kiểm soát là
hợp pháp và nửa hợp pháp với những lý lẽ, yêu sách hợp tình hợp lý… nhằm đấu
tranh trực diện với bọn cầm quyền, chỉ huy các cấp hoặc bọn trực tiếp gây ra các vụ
áp chế, khủng bố, cướp bóc cụ thể để nâng dần uy thế và giác ngộ quần chúng lên,
qua đó bắt rễ xâu chuỗi phát triển cơ sở, tạo điều kiện tập hợp quần chúng, đưa
phong trào đấu tranh lên rộng mạnh hơn.
- Ở vùng nông thôn ách kìm kẹp của địch có phần lỏng , khí thế quần chúng khá
hơn, để đưa phong trào ĐTCT phát triển, quần chúng đấu tranh cần kết hợp “vừa đưa
yêu sách, vừa tự động bung ra làm ăn, đi lại hợp pháp buộc địch phải nhượng bộ; hoặc
tập thể chống bắt lính, tập quân sự, canh gác, sửa công sự khu A CL, chống khủng bố
đột phá, đặc biệt chống vũ trang dân vệ người Thượng ”.
Hình thức đấu tranh ở vùng nông thôn là “vận dụng hình thức hợp pháp, nửa
hợp pháp, nhất là khi có lực lượng của ta vào huy động thì tham gia phá hoại đường
cầu, kho tàng, rào bờ tườ ng và tìm cách trực tiếp hoặc gián tiếp phát hiện ác ôn cho
ta trị, còn bình thường thì đấu tranh trực tiếp với các hành động kèm kẹp của bọn tề
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xã, có khi kéo nhau đến quận, tỉnh, đồn bốt có liên quan đến vụ bắn phá, khủng
bố… buộc chúng phải chấp nhận các yêu sách của mình ” [48, tr. 29].
Riêng về vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, Nghị quyết Hội nghị Khu ủy
Khu VI mở rộng lần thứ 3 tháng 6-1964 chỉ rõ: ĐTCT ở vùng dân tộc chủ yếu là
quần chúng nổi dậy phá kềm, bung ra làm ăn giữ thế hợp pháp đi lại giao lưu giữa
các vùng. Đấu tranh chủ yếu với quân đội và công chức CQSG, trực tiếp với binh
lính đi càn. Phổ biến là hình thức đại biểu quần chúng đấu tranh đưa yêu sách lên
quận, chỉ kéo đông người đi khi có điều kiện thuận lợi và cần thiết. Do đó, ngọn đòn
chính trị của quần chúng vùng dân tộc cũng có mức độ [49, tr. 15].
Tháng 2-1961, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị mở rộng, xác định: “Khẩn
trương xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, phát triển cơ sở ở đô thị, vùng
đồng bào người Kinh, dinh đi ền. Vận dụng phương châm “hai chân, ba mũi giáp công”
để liên tục tấn công và nổi dậy phá kìm kẹp với phá kế hoạch gom dân của địch,…
chống dồn dân lập ACL là nhiệm vụ trọng tâm số một của toàn Đảng bộ ” [5, tr. 329].
Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum mở rộng tháng 11-1961 đề ra yêu cầu: “Đẩy mạnh
ĐTCT làm thất bại “kế hoạch bình định ” của địch; làm suy yếu, hoang mang và rệu
rã chúng hơn nữa; ĐTCT phải dựa vào hình thức bất hợp pháp là chính, đồng thời
tận dụng mọi khả năng kết hợp với hình thức hợp pháp , xây dựng c ơ sở chính trị
bảo đảm liên tục tấn công giành thắng lợi ” [7, tr. 306-307].
Đầu tháng 3 -1962, Tỉnh ủy Tuyên Đức họp Hội nghị mở rộng và ra Nghị
quyết về nhiệm vụ của ĐTCT, trong đó, vấn đề trọng tâm là: Tập trung sức xây
dựng phong trào và thực lực cả về c hính trị và vũ trang nhằm củng cố vùng mới giải
phóng. Kiên quyết chống âm mưu dồn dân lập ACL của địch [21, tr. 79-80].
Trung tuần tháng 8 -1962, trên 1.000 đại biểu đồng bào các dân tộc ở Lâm
Đồng về dự Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh t ại làng Pi Cút Đạ
(nay thuộc huyện Đạ Tẻh). Đại hội đề ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển cơ sở , tạo
thực lực cách mạng đều khắp trong các buôn làng , vùng căn cứ giải phóng và đưa
phong trào vào vùng địch kiểm soát, vận động nhân dân đấu tranh chống phá bình
định, gom dân lập ACL của địch bằng các hình thức thích hợp, từng bước giành và
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giữ chính quyền của nhân dân. Đẩy mạnh lao động sản xuất tạo ra nhiều của cải vật
chất bảo đảm đời sống và đóng góp, ủng hộ cho cách mạng [ 20, tr. 50-51].
Tại Đắk Lắk, Tỉnh ủy chủ trương: “Phát động quần chúng phá kềm, phá ấp
giành lại nông thôn” [4, tr. 77]. Để đạt được điều đó, cần đặc biệt chú ý công tác
xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, khắc phục tư tưởng
ngại gian khổ, tập trung cho công tác t ấn công ra phía trước.
Chủ trương của Đảng bộ các tỉnh Tây Nguyên đã thể hiện sự quán triệt kịp thời
những chủ trương và biện pháp ĐTCT của Trung ương Đảng, Trung ương Cục và các
Khu ủy Khu V, VI; đồng thời đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của cuộc khán g
chiến đang chuyển từ khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh cách mạng, từ ĐTCT là
chủ yếu sang kết hợp ĐTCT và đấu tranh vũ trang.
2.2. ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1961-1965
2.2.1. Đấu tranh chính trị ở nông thôn
Sau thắng lợi của phong trào Đồng khởi năm 1960 (diễn ra chủ yếu ở phía Bắc
Tây Nguyên), trước yêu cầu mở cơ sở về phía Nam, đầu tháng 3 -1961, lực lượng vũ
trang Đắk Lắk tiến công tiêu diệt quận lỵ Lạc Thiện, đánh các đoàn “bình định ”.
Phối hợp với tiến công quân sự, đông đảo đồng bào các buôn gần quận lỵ đã dùng
giáo mác trấn áp ác ôn, đốt phá đồn bốt địch, kêu gọi làm tan rã nhiều đơn vị quân
đội VNCH. Đồng bào làm chủ 5 xã H10 1 với 4.000 dân [94, tr. 275].
Cũng trong tháng 3-1961, lực lượng vũ trang Khu 1 2 và du kích xã Hơ Nờng
(Gia Lai) tổ chức 5 trận đánh ngăn chặn được tiểu đoàn QĐSG từ Măng Đen (Kon
1

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tên các huyện ở tỉnh Đắk Lắk quy định như sau:
H1 :
H2 :
H3 :
H4 :
H5 :
H6 :
H7 :
H8 :
H9 :
H10:

Huyện M’Drăk
Huyện Đông Cheo Reo
Huyện Tây Cheo Reo
Huyện Buôn Hồ
Vùng Bắc Buôn Ma Thuột
Thị xã Buôn Ma Thuột
Thị xã Cheo Reo
Huyện Krông Pách
Huyện Krông Bông
Huyện Lăk
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Tum) xuống càn quét vùng căn cứ Hơ Nờng. Cùng với hoạt động vũ trang, nhân
dân các xã Đak Pơne, Đak Krông (Khu 1) tiến hành 14 cuộc đấu tranh trực diện với
540 lượt người tham gia chống QĐSG càn quét.
Cuối năm 1961, thủ đoạn càn quét, gom dân lập ấp của CQSG đã gây cho
cách mạng nhiều khó khăn trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, xây dựng cơ sở
và phát triển phong trào đấu tranh. Do vậy, nhiệm vụ bức thiết lúc này đặt ra là:
“Phải ra sức xây dựng về mọi mặt, kiên quyết đánh bại âm mưu của địch nhất là
chính sách gom dân lập ACL” [224, tr. 404-405]. Để giành dân và giữ đất, các cấp
ủy Đảng ở Tây Nguyên đã bám sát phong trào chỉ đạo đấu tranh với các khẩu
hiệu: “Một tấc không đi, mộ t ly không rời”, “chống bắt lính, chống dồn dân, lập
ấp”, “chống bắn pháo vào làng, đòi bồi thường thiệt hại cho dân ”… Phong trào
chống dồn dân và phá ACL ở các tỉnh Tây Nguyên diễn ra dưới nhiều hình thức
phong phú và đa dạng.
Ban đầu ở khắp các vùng nông thôn, vùng ven đô thị, quận lỵ đồng bào đã
dấy lên phong trào chống dồn dân, không kê khai ruộng đất, kiên quyết bảo vệ
nương rẫy hoa màu; quyết giữ từng gốc cây, mảnh ruộng, chống cào nhà, ủi đất, có
người tự trói tay vào cột nhà để phản đối việc dồn dân của CQSG. Có nhiều buôn
khi bị QĐSG càn quét, dồn dân, đồng bào đã quyết định dời làng , chuyển vào rừng
sâu và xây dựng làng kháng chiến, làm chỗ dựa cho căn cứ cách mạng cho đến ngày
giải phóng năm 1975 như làng Konsơnglôk (xã Hà Đông, Khu 3 - Gia Lai), buôn Ea
Gir, Ea Rsai, Chư Djũ (Đông Cheo Reo), ba làng người M’Nông ở Đăk Rêpul,
Yông Hat, Liêng Krắc (H10 - Đắk Lắk); đồng bào Êđê ở buôn Dlei Ya (H4 - Đắk
Lắk) [4, tr. 70]. Khi bị dồn vào trong ấp, đồng bào liên tiếp đấu tranh kéo dài việc
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Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tên các huyện ở tỉnh Gia Lai quy định như sau:
Khu 1: Phía Bắc huyện KBang
Khu 2: Phía Nam huyện KBang
Khu 3: Phía Bắc huyện Đak Đoa
Khu 4: Huyện Ia Grai, một phần huyện Chư Pah và phía Bắc huyện Đức Cơ
Khu 5: Phía Tây huyện Chư Sê và phía Nam huyện Đức Cơ
Khu 6: Phía Nam huyện Mang Yang, Đăk Đoa và phía Đông huyện Chư Sê
Khu 7: Huyện Kông Chro
Khu 8: Thị xã An Khê
Khu 9: Thị xã Pleiku
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rào làng, lập ấp; nếu phải đi rào ấp thì cắm lỏng cây, buộc lỏng dây ; chống các hình
thức kìm kẹp , đòi tự do đi làm rẫy xa, đòi đ ược cấp phát đầy đủ lương thực. Ở Gia
Lai, người dân khi bị bắt vào rừng chặt cây về rào ấp, đã giao nộp dao cho du kích
rồi về báo là Việt cộng thu hết dao. Cuộc đấu tranh giằng co như vậy đã gây khó
khăn và chậm trễ cho CQSG trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng ACL và bình
định vùng miền núi Tây Nguyên.
Để phá ACL, Ban Cán sự Đảng các tỉnh Tây Nguyên nỗ lực tìm phương thức
hiệu quả nhất tr ong điều kiện bộ máy kìm kẹp của CQSG còn mạnh , lực lượng vũ
trang và dân vệ được trang bị đầy đủ vũ khí. Mặt khác, phá ấp rồi phải làm sao giữ
được thế hợp pháp cho nhân dân. Rút kinh nghiệm từ các đợt phá ấp trước đó, chỉ
có tiến công quân sự từ ngoài hay chỉ có quần chúng nổi dậy bên trong thì không
phá được ấp, hoặc có phá được rồ i CQSG cũng lập lại, Ban Cán sự Đảng các tỉnh
Tây Nguyên quyết định tổ chức các đội công tác kiên trì bám ấp, bám dân, lấy dân
làm gốc, làm cho nhân dân nhận thấy rõ ACL là nhà tù, nhân dân phải đứng lên
chống phá để giải thoát cho mình. Song song với đó, đẩy mạnh công tác vận động
tề, lực lượng dân vệ nạp súng cho cách mạng hoặc trả lại cho CQSG, làm lỏng thế
kìm kẹp của chính quyền tại địa phương, hoặc lồng ghép thanh niên vào làm cơ sở,
nội tuyến. Mặt khác , chuẩn bị lực lượng vũ trang đẩy mạnh hoạt động vào các ấp để
hỗ trợ cho phong trào ĐTCT, nổi dậy phá ấp của đồng bào.
Trong thực tế các năm 1961-1965, phong trào đấu tranh phá ACL ở Tây
Nguyên diễn ra có sự kết hợp giữa ĐTCT của quần chúng trong ấp, đấu tranh vũ
trang của dân quân du kích, lực lượng vũ trang địa phương và kết hợp với binh vận.
Ban Cán sự Đảng ở địa phương đã xây dựng thực lực tại chỗ, cả bên trong và bên
ngoài ấp, đặc biệt là tạo được thế đấu tranh hợp pháp , trực diện để duy trì và giữ
quyền làm chủ cho đồng bào.
Từ tháng 2-1962, các đội công tác ở Kon Tum tăng cường thâm nhập, tuyên
truyền chính sách của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, vận động
đồng bào nổi dậy phá ACL. Đồng bào ở vùng Măng Buk (H16 - Huyện Kon Rẫy),
Đăk On, Kon Do, Đăk Tang (H67 - Huyện Sa Thầy và một phần huyện Ngọc Hồi)
liên tiếp nổi dậy đòi tự do đi làm rẫy xa, kéo lên quận lỵ trả súng. Hoạt động đấu
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tranh này đã được nhân viên chính quyền VNCH tại chỗ đồng tình ủng hộ, gâ y
được ảnh hưởng lớn trong đồng bào người Kinh ở ven thị xã. Phong trào ĐTCT
chống dồn dân, phá ACL ở Kon Tum phát triển đã làm cho “tinh thần binh sĩ địch
hoang mang dao động”, từ đó dẫn đến “phong trào rã ngũ tập thể từ tiểu đội đến
trung đội” [7, tr. 308].
Thắng lợi trong phá ACL đầu tiên ở Đắk Lắk là ấp Tờng Dơk (tháng 5 1962). Được cơ sở tuyên truyền vận động từ trước, nên khi hai đội vũ trang đến, dân
vệ và thanh niên chiến đấu bảo vệ ấp đã giao nộp súng, tạo hiện trường giả và cùng
nhân dân phá hầm hào và hàng rào ấp. Ngay sau đó, chính quyền VNCH đến kiểm
tra, đồng bào lấy cớ Việt cộng vào đông quá phải giao súng cho họ.
Tháng 10-1962, CQSG dồn dân ở làng Bak Ngó, Bak Yố và một số làng
khác thuộc xã E5, khu 5 (nay là xã Ia Phìn huyện Chư Prông - Gia Lai) vào ACL
đồn Pó. Sau khi bị lùa xúc vào ấp, nhân dân đã liên tục đứng lên đấu tranh, đòi trở
về làng cũ. Bộ đội địa phương phối hợp với lực lượng du kích xã E5 bao vây tấn
công đồn Pó. Số người già, trẻ em và phụ nữ được đưa ra ngoài vượt qua giao thôn g
hào và rào dây kẽm gai bằng các tấm ván ghép. Khi bộ đội nổ súng tấn công đồn,
đồng bào trong ấp phối hợp nổi dậy đốt nhà. Lính trong đồn hoảng loạn, nhân dân
phá cổng gác, công sự kéo nhau trở về làng cũ, thanh niên trốn vào trong rừng tránh
sự khủng bố.
Được tin ACL đồn Pó bị phá, ngay sáng hôm sau, quận trưởng quận Lệ
Thanh là Lưu Văn Trí đưa một đại đội lính kéo đến bao vây hai làng Bak Ngó và
Bak Yố. Chúng tập trung phụ nữ, trẻ em và người già để tra hỏi người cầm đầu lực
lượng đấu tranh tối hôm qua và buộc đồng bào phải trở về lại ACL. Đồng bào kiên
quyết đòi ở lại làng cũ. Không ép buộc được dân làng đi, chúng đã xả súng làm 162
người chết [5, tr. 335].
Vụ tàn sát đẫm máu người dân hai làng Bak đã gây nên làn sóng căm phẫn
trong đồng bào các dân tộc phía Tây và phía Đông tỉnh Gia Lai. Đông đảo quần
chúng kéo lên quận lỵ Lệ Thanh và thị xã Pleiku đấu tranh chống dồn dân, chống
khủng bố và lên án vụ tàn sát đẫm máu. Trước tinh thần đấu tranh quyết liệt của
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đồng bào , CQSG buộc phải bồi thường tính mạng, tài sản và đáp ứng một số yêu
sách khác cho người dân.
Cuối năm 1962, sau “sự kiện” 80 đồng bào ở khu dồn Plei Krong (vùng H67
phía Tây Nam thị xã Kon Tum) ăn gạo do chính quyền VNCH cấp bị chết, đồng
bào trong tỉnh đã tổ chức 26 cuộc mít tinh, huy động trên 3.600 người tham dự, viết
đơn kiến nghị tố cáo và lên án tội ác Mỹ , đòi trở về buôn làng cũ.
Trong năm 1962, toàn tỉnh Gia Lai nổ ra 463 cuộc đấu tranh với 52.799 lượt
người tham gia; trong đó có 173 cuộc với trên 13.000 lượt người đấu tranh trực diện
với CQSG chống dồn dân, lập ACL [5, tr. 338]. Đấu tranh của đồng bào Kon Tum
chống dồn dân, phá ACL đã giành được một số thắng lợi trong việc hạn chế sự tàn
phá của các cuộc càn quét, nới lỏng hệ thống kìm kẹp của CQSG.
Tháng 7-1963, tại ven thị xã Buôn M a Thuột, quần chúng trong các ấp Ea
Na, buôn Kla, buôn Dránh vận động, tranh thủ được tề, phối hợp với lực lượng vũ
trang bên ngoài đánh vào đã đứng lên giành quyền làm chủ. Đồng bào cùng với
thanh niên chiến đấu nộp cho cách mạng 150 súng. Qua hoạt động này đã làm sáng
tỏ phương thức kết hợp chặt chẽ “ba mũi giáp công” trong công tác phá ấp, lấy
công tác phát động quần chúng tự đứng lên là chính, vũ trang làm nhiệm vụ hỗ trợ.
Cuộc đảo chính ngày 1 -11-1963 dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm
về khách quan đã tạo điều kiện t huận lợi cho đấu tranh phá ACL. Nguyệt trình tháng
11-1963 của Bộ Tư lệnh vùng II chiến thuật thừa nhận: “Về chính trị ở tỉnh Phú Bổn,
Việt cộng chủ trương lồng ghép thanh niên vào ACL để làm nội ứng. Ngoài ra, chúng
còn đẩy mạ nh công tác tuyên truyền, rải truyền đơn, treo biểu ngữ đả kích chính
phủ”. Hoặc, “về chính trị ở tỉnh Đắk Lắk, Việt cộng gia tăng công tác tuyên truyền,
xuyên tạc ý nghĩa cuộc cách mạng của Hội đồng quân nhân cách mạng và xúi giục
dân phá ACL và kêu gọi thanh niên võ trang theo chúng” [56, tr. 25].
Đến cuối năm 1963, kết hợp chặt chẽ giữa ĐTQS và ĐTCT, quân và dân Tây
Nguyên phá được 40% ACL và khu dồn dân. Vùng giải phóng Bắc Kon Tum, Tây Gia
Lai, Nam Đắk Lắk được củng cố, mở rộng. Tuy nhiên, nhìn chung t rong hai năm 19621963, việc chống dồn dân, lập ACL đem lại kết quả chưa cao. Trở ngại lớn nhất là do
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chưa có cơ sở hoặc cơ sở mới xây dựng nên còn yếu, quần chúng lại bị khống chế chặt,
đội công tác khó thâm nhập sâu, không thể bám sát quần chúng thường x uyên.
Bước sang những năm 1964-1965, phong trào phá ACL chuyển sang một
bước mới, được sự hỗ trợ của các lực lượng các mạng, quần chúng chống phá ấp
liên tục, đều đặn với khí thế tiến công dồn dập, phát triển vào cả vùng xung yếu,
vùng bị kiểm soát, không những có khả năng giữ vững những vùng đã giành được
mà còn mở ra với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Trong năm 1964, toàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra 763 cuộc đấu tranh với khoảng
trên 162.000 lượt người tham gia, kéo lên đồn, quận, tỉnh đấu tranh chống khủng
bố, đòi trừng trị những tên ác ôn, giải tán ACL. Trước áp lực mạnh mẽ của quần
chúng, chính quyền VNCH ở Gia Lai buộc phải hủy bỏ việc lập ACL ở 74 làng
gồm 11.500 dân, bồi thường thiệt hại cho nhân dân 28 tấn gạo, 6 tấn muối và một số
hàng tiêu dùng khác [5, tr. 358].
Cuối năm 1964, ở Đông Cheo Reo nhân dân nổi dậy vừa phá ấp vừa đấu tranh
không cho QĐSG lập lại. Ở những ấp vừa mới giải phóng, đồng bào tạo được quan hệ
giao lưu buôn bán giữa vùng giải phóng và vùng bị kiểm soát, giữ được đời sống bình
thường, bảo vệ được quyền lợi thiết thân của mình. Ở hướng Đông Bắc Di Linh sau
một thời gian dài đấu tranh và tranh thủ lực lượng thanh niên chiến đấu trong ấp,
hàng trăm đồng bào đã xé rào ra rừng làm rẫy xa, thậm chí họ còn làm chòi ở lại rẫy
1-2 ngày, tạo thế hình thái “hai chân” (trong ấp, ngoài ấp). Ở hướng Tây Bảo Lộc
và Nam đèo Bảo Lộc, đồng bào cùng lực lượng vũ trang bên ngoài đốt hàng trăm
mét rào ấp, tạo điều kiện cho cơ sở cách mạng bám dân.
Đầu năm 1965, đồng bào ở Nam Đắk Lắk tự đứng lên phá ấp, phá rào, bắt tề
điệp ác ôn, giải tán hội đồng xã ấp, thu vũ khí của lực lượng dân vệ và trang bị cho
dân quân du kích, vùng căn cứ địa cách mạng được mở rộng…Thậm chí có nơi
đồng bào tự đứng lên phá ấp trước khi lực lượng vũ trang đến hỗ trợ. Khí thế đấu
tranh sôi nổi của đồng bào đã khiến trại biệt kích Migar gần đó không dám đưa
quân đi càn quét; quân lính ở quận Phước An đóng ở Phước Trạch hoảng sợ phải
chạy ra Lợi Nhơn (gần Đường 21) để lập quận mới. Cả vùng phía Nam Đường 21
được giải phóng.
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Quân và dân Gia Lai vận dụng phương châm “hai chân”, “ba mũi giáp công”
đã phá được các ACL trên địa bàn Khu 6, Khu 7, H2 và H3; dọc trục Đường 14 và 19
có hơn 2.000 người dân trở về buôn làng cũ, Khu 7 có 12.000 người dân đưa lên thế
làm chủ, vùng căn cứ địa cách mạng Khu 7 được củng cố và mở rộng [5, tr. 364-365].
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, một phần ba trong tổng số ACL bị phá rã hoàn
toàn; số ấp còn lại bị phá từng phần hoặc phá lỏng thế kìm kẹp với tổng số 20.000
người, hình thành vùng làm chủ gồm 10.357 dân, vùng tranh chấp có 20.100 dân.
Toàn bộ vùng Măng Buk được giải phóng với 1.488 dân, nối liền căn cứ H80 và
H29; H40 và H30 với Tây Phước Sơn - Quảng Nam… Nhân dân đã tự bầu ra 15
ban tự quản, chọn và đưa 1.000 người tham gia các Hội Thanh niên, Hội Phụ nữ
giải phóng... Tổ chức hơn 40 cuộc mít tinh huy động hơn 8.000 lượt người đấu
tranh trực diện chống rào ấp, dồn dân và bắt lính [7, tr. 340].
2.2.2. Đấu tranh chính trị ở đô thị
Tiến thêm một bước trong chính sách kỳ thị Phật giáo, ngày 6-5-1963, chính
quyền Ngô Đình Diệm ban hành Công điện số 9195, về việc cấm treo cờ tôn giáo.
Đặc biệt, sau khi nghe tin Phật tử bị thảm sát trước Đài phát thanh Huế đêm 8-51963, cũng như nhiều đô thị khác ở miền Nam, tại Tây Nguyên đã diễn ra nhiều
cuộc bãi khóa, biểu tình, xuống đường của Tăng ni, Phật tử và các tầng lớp nhân
dân chống chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, đòi tự do tín ngưỡng kết
hợp với đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ khác. Tăng ni, Phật tử đã tham
gia các cuộc đấu tranh đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi 5 nguyện vọng 1.
Ngày 7-6-1963, hơn 20.000 Tăng ni và nhân dân thị xã Đà Lạt biểu tình trước
Tòa Thị chính bày tỏ sự căm phẫn sâu sắc cuộc tàn sát đẫm máu của chính quyền
Ngô Đình Diệm đối với Phật tử ở Huế trong dịp Phật Đản 2507. Thượng tọa Thích

1

1. Yêu cầu Chính phủ VNCH thu hồi vĩnh viễn Công điện triệt giáo kỳ của Phật giáo.
2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng quy chế đặc biệt như các Hội truyền giáo Thiên chúa đã được ghi
trong Dụ số 10.
3. Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng b ắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo.
4. Yêu cầu cho Tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo.
5. Yêu cầu Chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ bị giết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại
phải đền bù đúng mức [81, tr. 126].
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Bích Nguyên, Hội trưởng Hội Phật học Tuyên Đức đã thay mặt Tăng ni, Phật tử Đà
Lạt đưa kiến nghị lên viên Tỉnh trưởng yêu cầu nhà cầm quyền phải thực thi quyền
tự do và bình đẳng tôn giáo. Một vài biểu ngữ đã được Phật tử trương lên: “Yêu cầu
Chánh phủ thỏa mãn 5 nguyện vọng của Phật giáo”, “ Nhịn đói vì lá cờ Phật giáo và
bình đẳng tín ngưỡng ” [81, tr. 370]. Cuộc biểu tình này đã dẫn đến mối quan hệ
giữa Tỉnh Giáo hội Tuyên Đức và chính quyền địa phương căng thẳng. Thị trưởng
Đà Lạt yêu cầu toàn thể Ban Trị sự Tỉnh Hội phải từ chức. Tiếp đó, ngày 15-61963, Đại đức Thích Minh Tuệ đi dự lễ hỏa táng Hòa thượng Thích Quảng Đức
nhưng bị CQSG chặn lại ở sân bay Liên Khương (Đà Lạt). Đại đức đã đấu tranh
quyết liệt mới được lên máy bay. Vào đầu tháng 7-1963, Đại đức Thích Thiện Mỹ
(chùa Linh Sơn) đã tự chặt đứt hai ngón tay của mình để phản đối chính sách đàn áp
Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Tại Buôn Ma Thuột, hưởng ứng phong trào đấu tranh của Phật giáo miền
Trung, ở chùa Khải Đoan hàng nghìn đồ ng bào, bà con Phật tử cùng các tầng lớp học
sinh, tiểu thương, nhân dân lao động trong thị xã tổ chức biểu tình, tuần hành ủng hộ
phong trào đấu tranh của Phật tử Huế. Phong trào này đã làm cho “cảnh sát ác ôn và
tề điệp xã, ấp hoang mang trước làn sóng đ ấu tranh của nhân dân thị xã” [4, tr. 80].
Tại Bắc Tây Nguyên, nhân dân thị xã Pleiku tổ chức nhiều cuộc biểu tình. Cơ sở
nội thị Hoàng Văn Ngọc và Nguyễn Sả tổ chức cho nhân dân thị xã đấu tranh, đoàn
biểu tình đi từ chùa Tỉnh hội (đường Sư Vạn Hạnh) đến Tòa Hành chính tỉnh. Chính
quyền địa phương đã sử dụng lực lượng cảnh sát ngăn chặn và giải tán cuộc biểu tình
của quần chúng . Đồng bào Phật tử ở Trung Lương - Kon Tum đấu tranh đòi tự do tín
ngưỡng, phản đối CQSG đàn áp Phật giáo ở Huế. Phong trào ở nội thị Kon Tum đã lôi
kéo cả giáo viên và học sinh tham gia.
Sau hơn ba tháng kể từ phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam bùng nổ,
chính quyền Ngô Đình Diệm đã sử dụng mọi biện pháp nhằm đè bẹp phong trào.
Tăng ni, Phật tử bị bắt giam cầm ngày càng tăng. Để dập tắt phong trào, chính
quyền Ngô Đình Diệm đã cho thực hiện “Kế hoạch nước lũ” nhằm “cương quyết
thanh trừng các phần tử phản bội và quá khích trong các giới Tăng ni, công chức,
giáo sư, sinh viên, cũng như trong các đoàn thể nhân dân ” nhằm giải quyết dứt điểm
59

“vụ Phật giáo ”… “thời gian ấn định cho việc thực hiện xong kế hoạch là từ 21 - 8
đến 30-9-1963” [60, tr. 247].
Theo kế hoạch đã vạch ra, đ êm 20 rạng ngày 21 -8-1963, chính quyền Ngô
Đình Diệm cho quân tấn công đồng loạt hầu hết các ngôi chùa được dùng làm cơ
sở đấu tranh trên khắp miền Nam. Tại Đà Lạt , chính quyền tấn công chùa Linh
Sơn và đã bắt đi 16 Tăng ni và nhiều Phật tử . Lập tức, sáng ngày 21 -8-1963, đông
đảo quần chúng Đà Lạt đã tổ chức biểu tình trước Ty Cảnh sát phản đối lệnh giới
nghiêm, tấn công các chùa chiền, đả đảo những cuộc vây bắt Phật tử và đòi t rả tự
do cho Tăng ni, Phật tử. Khi đoàn người kéo đến khu vực trước nhà thờ Chánh tòa
(thường gọi là Công trường Độc Lập), cảnh sát Sài Gòn đã dùng lựu đạn cay ném
vào đoàn người biểu tình. Chúng bắt đi nhiều Phật tử về giam ở Ty Cảnh sát để
đánh đập, tra tấn. Trong số hơn 100 người bị đánh, có trên 20 người bị thương
nặng và 2 người bị chết [8 1, tr. 372].
Tiếp tục phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình
Diệm, phong trào đấu tranh của Tăng ni, Phật tử ở Tây Nguyên tiếp tục phát triển.
Để cuộc tự thiêu gây được tiếng vang, Đại đức Thích Quảng Hương - Hội trưởng
Phật giáo Tỉnh Đắk Lắk kiêm trụ trì chùa Khải Đoan đã về Sài Gòn và tự thiêu tại
gần chợ Bến Thành (ngày 5-10-1963). Tiếp đó, ngày 27-10-1963, Đại đức Thích
Thiện Mỹ (chùa Linh Sơn - Đà Lạt) đã tự thiêu ở gần nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn1.
Các cuộc tự thiêu này diễn ra muộn hơn so với các cuộc tự thiêu của Tăng ni, Phật
tử ở Sài Gòn và Huế, nổi bật là cuộc tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức (ngày
11-6-1963). Mặc dầu vậy , nó vẫn có ý nghĩa to lớn trong việc phản ánh tinh thần
đấu tranh bất khuất của Tăng ni và Phật tử Tây Nguyên trong cuộc đấu tranh với
chính quyền Ngô Đình Diệm.
Các cuộc đấu tranh của Tăng ni, Phật tử ở Tây Nguyên năm 1963 có ý nghĩa
to lớn. Nó chứng tỏ phong trào Phật giáo năm 1963 ở miền Nam chống chính sách
phân biệt, kỳ thị Phật giáo của quyền Ngô Đình Diệm là phong trào diễn ra đều
khắp các thành phố, thị xã, không chỉ ở đồng bằng mà cả ở cao ngu yên miền núi.
1

Đại đức Thích Thiện Mỹ trước khi tự thiêu đã viết ba bức thư gửi Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - Hội chủ
Tổng hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thư ký Liên hiệp quốc nêu rõ
ý nguyện đấu tranh của mình cũng như của Phật tử miền Nam.
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Nó cũng chứng minh không nơi nào ở miền Nam còn là hậu cứ an toàn của chính
quyền Ngô Đình Diệm. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị cô lập một cách cao độ và
“suy yếu một cách nghiêm trọng về mặt chính trị” [60, tr. 330].
Sau đảo chính (1-11-1963), CQSG không những không ổn định mà trái lại càng
khủng hoảng trầm trọng. Tình hình đó đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho phong trào cách
mạng miền Nam phát triển. Tại Đà Lạt, để ảnh hưởng của cách mạng thấm vào đông
đảo nhân dân thị xã, các cấp ủy ở Đà Lạt - Thị ủy Đà Lạt, Ban cán sự đặc biệt Khu VI
và T4 (Khu ủy Sài Gòn - Gia Định) chỉ đạo một số SV - HS nòng cốt làm khẩu hiệu
bằng giấy bí mật dán ở các trường học và một số khu vực trung tâm thành phố. Một
thời gian sau, SV - HS dùng sơn trực tiếp viết lên tườ ng với các khẩu hiệu: “Chống đi
học quân sự”, “chống đàn áp học sinh”, đòi dân sinh, dân chủ, hô hào học sinh bảo vệ
quyền lợi của chính mình. Những khẩu hiệu này bước đầu đã làm cho đông đảo SV HS và các tầng lớp nhân dân thị xã công khai bàn luận.
Tại Gia Lai, CQSG tăng cường bắt thanh niên đi lính, ngay cả đối với những
giáo chức đang công tác. Tháng 10-1964, một số thầy giáo ở hai trường tiểu học Bồ
Đề và Minh Đức (thị xã Pleiku) nhận lệnh đi lính, ngay lập tức gần 2 .000 giáo viên,
học sinh của hai trường cùng với nhân dân thị xã đã xuống đường đấu tranh phản đối
việc bắt lính, chống lệnh đi quân dịch. Cuộc đấu tranh này đã buộc tỉnh trưởng tỉnh
Gia Lai phải hứa hoãn lệnh đi quân dịch đối với giáo viên ở hai trường tiểu học này.
Đầu năm 1965, hơn 1.2 00 công nhân chè ở Bàu Cạn tiến hành đình công 1 ngày đòi
tăng lương, cấp dầu thắp sáng và các quyền lợi sinh hoạt khác. Cuộc đấu tranh này đã
buộc chủ xưởng chè tăng lương cho công nhân từ 25 đồng lên 40 đồng/ngày và hứa
sẽ giải quyết các yêu cầu khác.
Tháng 1-1965, tại thị xã Bảo Lộc nổ ra cuộc đấu tranh của 2.500 tín đồ Phật giáo
và học sinh đòi lật đổ chính phủ Khánh - Hương, đòi Taylor cút về nước. Đoàn biểu
tình diễu hành trên các đường phố, dương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu: “Nội bộ
của Việt Nam do người Việt Nam định đoạt, đế quốc Mỹ cút về nước” [8, tr. 240-241].
Trước khí thế đấu tranh rầm rộ của quần chúng, CQSG phải tìm mọi cách xoa dịu.
Đầu năm 1965, đ ể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, một nhóm SV HS Đà Lạt (nòng cốt là nhóm A.Q - Ái Quốc) viết báo lấy tên “Đà Lạt thức” (hai
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tuần một số). Nội dung tờ báo này công khai bày tỏ quan điểm chống Mỹ, đòi độc
lập hòa bình cho Việt Nam. Báo được in ở chùa Linh Sơn, bày bán trên các sạp báo
và được quần chúng hoan nghênh, thậm chí còn tr anh thủ được sự ủng hộ của một
số công chức CQSG. Trước phong trào đòi tự do ngôn luận và sức ép đấu tranh của
quần chúng, Linh mục Bửu Dưỡng - Viện trưởng Viện Đại học Đà Lạt đã phải cho
phép những người làm báo vào thuyết trình nội dung và mục tiêu của t ờ báo ở trong
Viện Đại học. “Đà Lạt thức” ra được ba số, đã có những tờ báo được chuyển xuống
Nha Trang, Sài Gòn. Tuy nhiên, CQSG lo sợ “tính cách mạng ” của các bài b áo, nên
đã ra lệnh tịch thu và cấm phát hành. Ty cảnh sát Tuyên Đức còn ra lệnh bắt chủ bú t
Ngô Ngọc Dũng và Phạm Xuân Tể - Tổng Thư ký báo. Biết được tin đó quần
chúng, mà đa số là các chị tiểu thương chợ Đà Lạt đã tổ chức đấu tranh, phản đối
đòi phải thả Ngô Ngọc Dũng và Phạm Xuân Tể. Trước sức ép của quần chúng, Ty
Công an tỉnh Tuyên Đức buộ c phải thả những người bị bắt.
“Đà Lạt thức” ra đời và tồn tại chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng đã góp
phần làm thức tỉnh nhiều SV - HS đang trăn trở về lý tưởng , lựa chọn hướng đi của
mình; góp phần khích lệ phong trào đấu tranh của SV - HS. “Đà Lạt thức” là phát
pháo đầu tiên mở màn cho phong trào dùng báo chí tấn công trực diện vào Mỹ và
CQSG của SV - HS Đà Lạt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. “Đà Lạt
thức” chính thức ghi danh, góp mặt vào làng báo của phong trào yêu nước của SV HS miền Na m Việt Nam.
Theo chủ trương của Viện Đại học Đà Lạt, sinh viên được chia thành các
nhóm nghiên cứu; một số sinh viên cốt cán yêu nước đã tìm cách đưa những nội
dung đấu tranh cách mạng vào trong các hoạt động của nhóm học tập nghiên cứu
hoặc trong các buổi dã ngoại. Trong các dịp đó, các sinh viên có xu hướng chính trị
khác nhau có thể tự do phát biể u chính kiến của mình về các vấn đề như: “Lời tuyên
bố của Kennedy về một chính phủ liên hiệp ”, “Vấn đề hòa bình - dân tộc tự
quyết ”… Thông qua các hoạt động như thế, dần dần sinh viên nhận biết được đâu là
chính nghĩa cách mạng, từ đó họ tự xây dựng phương hướng hành động cho mình
một cách đúng đắn.
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Tiếp tục hưởng ứng phong trào sôi sục chống Mỹ, chống chính phủ bù nhìn Trần
Văn Hương ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, các nòng cốt cơ sở học sinh các
trường trung học Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Bồ Đề, Thăng Long và một số sinh
viên Viện Đại học Đà Lạt thành lập “Lực lượng học sinh, sinh viên liên trường Đà Lạt ”
ra Thông cáo số 1 truyền đi khắp nơi kêu gọi đấu tranh. Sáng ngày 16-1-1965, hàng
trăm SV - HS tổ chức bãi khóa, xuống đường biểu tình với truyền đơn, biểu ngữ chống
Chính phủ Trần Văn Hương. Khi đoàn biểu tình của “Lực lượng học sinh, sinh viên
liên trường Đà Lạt ” đi đến ngã ba Phan Đình Phùng và Hàm Ng hi thì bị lực lượng cảnh
sát dã chiến, lính địa phương quân bao vây, đàn áp, làm 6 học sinh bị thương, hơn 80
học sinh bị bắt. Ban lãnh đạo “Lực lượng học sinh, sinh viên liên trường Đà Lạt ” tổ
chức phát thanh tại trường Bồ Đề và ra lời kêu gọi binh lính, đồng bào các giới và SV HS Đà Lạt bãi khóa, bãi thị, đình công để đấu tranh chống CQSG đàn áp SV - HS.
Thông tin học sinh các trường trung học biểu tình bị chính quyền đàn áp, đánh
đập nhanh chóng lan nhanh khắp thị xã. Liên tiếp trong các ngày từ 1 7-1 đến 20-11965, đông đảo nhân dân các tầng lớp ở Đà Lạt đã xuống đường bãi thị, đình công,
bãi khóa. Đỉnh cao là ngày 27 -1-1965, khoảng 7.000 người từ các ngả đường của thị
xã và vùng ven kéo đến dinh tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức để chất vấn tỉnh trưởng,
đòi b ồi thường cho những học sinh bị thương, bị giết hại, đòi tự do tín ngưỡng cho
đồng bào Phật giáo, đòi trừng trị những tên ác ôn. Nhiều cuộc xô xát giữa người
biểu tình và cảnh sát đã diễn ra. Một số thanh niên và học sinh đi đầu bị thương
nặng. Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức buộc phải hứa, xin chấp nhận tất cả các yêu sách
và nhận chuyển kiến nghị của đồng bào lên chính quyền Trung ương ở Sài Gòn .
Tháng 3-1965, “Lực lượng học sinh, sinh viên liên trường Đà Lạt ” cùng với
SV - HS Phật tử phát động một cuộc tuần hành, biểu dương lực lượng với sự hưởng
ứng tham gia của hàng ngàn SV - HS, tạo thành phong trào “Rước đuốc thiêng ”.
Đoàn người tham gia “Rước đuốc thiêng” từ chùa Linh Sơn đi khắp các đường phố
chính ở thị xã nhằm phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của CQSG. Tháng 41965, SV - HS còn tích cực tuyên truyền vận động, chống lại trò hề bầu cử Hội
đồng thị xã của chính quyền VNCH, góp phần làm cho ngày bầu cử ảm đạm với
hơn một nửa số cử tri không đi bầu cử.
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Tiểu kết
Với âm mưu áp đặt và duy trì chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam,
chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành tiền đồn chống cách mạng ở Đông
Nam Á, nên mặc dù “chiến lược Eisenhower ” bị thất bại sau phong trào “Đồng
khởi”, Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách thực dân mới thông qua chiến lược
“Chiến tranh đặc biệt ” (1961-1965).
Thực hiện “Chiến tranh đặc biệt” ở Tây Nguyên, Mỹ và CQSG đã thi hành
nhiều chính sách, kế hoạch, biện pháp như chương trình “Phòng vệ dân sự ”, phát
triển lực lượng dân sự chiến đấu và lực lượng đặc biệt người dân tộc thiểu số…, đặc
biệt là chính sách gom dân lập ACL. Ấp chiến lược được xem như một cuộc chiến
tranh tổng lực, là “xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Mục tiêu dễ
nhận thấy của Mỹ và CQSG ở Tây Nguyên giai đoạn này là chú trọng xây dự ng lực
lượng quân đội, phát triển tiềm lực quân sự, công chức, thanh niên dân tộc phải
huấn luyện quân sự, được trang bị vũ khi, tham gia bảo vệ buôn, làng. Khi cần thiết
sẽ biến thành các toán quân chiến đấu.
Trước âm mưu, biện pháp mới của Mỹ - CQSG, dưới sự lãnh đạo của Trung ương
Đảng, Khu ủy Khu V, Khu ủy Khu VI, Đảng bộ các tỉnh Tây Nguyên đã sớm nắm bắt
tình hình, phân tích rõ âm mưu, biện pháp của CQSG, chủ động đề ra chủ trương đối phó
một cách hiệu quả, trong đó chú trọng ĐTCT kết hợp với đấu tranh vũ trang.
ĐTCT ở Tây Nguyên giai đoạn 1961 -1965 đã thu hút đông đảo đồng bào các
dân tộc và các tầng lớp xã hội tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú.
Trong khi đấu tranh ở nông thôn của đông đảo nông dân chống càn quét, gom dân
và phá ACL thì đấu tranh ở các thị xã của Tăng ni, Phật tử và các tầng lớp xã hội
khác đòi CQSG thực hiện các biện pháp đảm bảo dân chủ, dân sinh, tự do và bình
đẳng tôn giáo. Đấu tranh ở nông thôn tiến hành từ đầu năm 1961, trong khi đó đấu
tranh của đô thị bắt đầu từ các cuộc đấu tranh hưởng ứng phong trào Phật giáo ở
miền Nam giữa năm 1963. Tuy ĐTCT ở Tây Nguyên giai đoạn này bùng nổ nhiều
nhưng lẻ tẻ, rời rạc, không có sự phối hợp đấu tranh giữa nhiều khu vực, nhiều lực
lượng xã hội , khiến Mỹ và CQSG đã nhanh chóng đàn áp.
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Chương 3
ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở TÂY NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 1965-1968

3.1. MỸ TIẾN HÀNH CHIẾN LƯỢC

“CHIẾN TRANH CỤC BỘ”

Ở TÂY NGUYÊN VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG
3.1.1. Chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với Tây Nguyên trong
“Chiến tranh cục bộ”
Đầu năm 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” mà Mỹ tiến hành ở miền Nam
Việt Nam đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, giữa năm 1965
Nhà Trắng đã thay đổi chiến lược, chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục
bộ ”, ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ và quân đồng minh Mỹ cùng với vũ khí và phương
tiện chiến tranh vào trực tiếp tham chiến ở miền Nam, đồng thời tiến hành chiến tranh
phá hoại bằng không quân và hải quân ở miền Bắc. Trong chiến lược “Chiến tranh
cục bộ ” quân viễn chinh Mỹ giữ vai trò quan trọng và ngày càng được tăng cường về
số lượng và trang bị 1.
Sau khi đổ bộ vào miền Nam, quân Mỹ mở liền 2 cuộc phản công chiến lược
trong 2 mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 bằng những cuộc hành quân “tìm và
diệt” hòng tiêu diệt chủ lực quân giải phóng và cơ quan lãnh đạo của cuộc kháng
chiến, kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn nhất.
Trong nhãn quan của các nhà quân sự Mỹ, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược
cực kỳ quan trọng. Để thu phục nhân dân và biến Tây Nguyên thành căn cứ quân
sự, Mỹ và CQSG đã tiến hành các chính sách về an ninh - chính trị, quân sự, kinh tế
và văn hóa giáo dục.

1

Tổng số lính Mỹ ở miền Nam cuối năm 1964 là 24.000 tên, đến cuối 1965 lên đến 180.000 tên và 20.000
quân đồng minh. Số máy bay Mỹ ở miền Nam cuối 1964 là 1.180 chiếc, cuối 1965 tăng lên 2.300 chiếc. Đó
là chưa kể 7 vạ n hải quân và không quân Mỹ trên các căn cứ của Mỹ ở Guam, Philipin, Thái Lan và Hạm đội
7 cũng cùng tham chiến.
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Về an ninh - chính trị, t rong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, CQSG đã ban
hành nhiều chính sách, biện pháp như tranh thủ người Thượn g, mua chuộc tầng lớp
trên, nắm lấy những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, cho
người Thượng được tự do lựa chọn đại biểu tham gia vào Quốc hội, Hội đồng tỉnh
và xã, bổ nhiệm người Thượng theo khả năng vào các chức vụ ở Trung ương và đị a
phương... Theo đó, cơ quan đặc trách về đồng bào thiểu số - Phủ Đặc ủy Thượng vụ
được nâng lên ngang hàng cấp bộ trong Chính phủ VNCH.
Để nhằm lũng đoạn tinh thần của đồng các dân tộc Tây Nguyên, CQSG cho ra
đời các cơ quan có nhiệm vụ chiêu hồi, chiêu h àng, cụ thể như ở cấp tỉnh có Ty
Thông tin chiêu hồi, cấp thị xã, quận có Trung tâm chiêu hồi, Trại cải huấn . Tài liệu
của CQSG cho biết: “Ở Lâm Đồng, Ty Thông tin chiêu hồi đã vận động học sinh
các trường viết thư gửi cán binh Việt cộng trao qua gia đình liên hệ, các quy chánh
viên gửi đồng bạn đang chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, rải ở đồn điền Tứ Quý,
Đại Hào, đèo Bảo Lộc , Gia Bắc; Ở Kon Tum Ủy ban hỗn hợp Thông tin chiêu hồi
với sự cộng tác của cơ quan quân sự Mỹ đã thực hiện một phi vụ thả 200.000 t ruyền
đơn xuống vùng Yaly phía Tây Nam thị xã. Ngoài ra, kế hoạch “nỗ lực thi đua”, “cá
nhân xuất sắc”, “đoàn thể xuất sắc” trong công tác chiêu hồi cũng được phát huy; các
cuộc viếng thăm, vận động sự giúp đỡ cho quy chánh viên đều được các Ty địa
phương quan tâm đặc biệt” [159, tr. 19]. Chỉ riêng trong chiến dịch “Xuân đoàn tụ”
năm 1966, Ty thông tin chiêu hồi Kon Tum đã rải 1.670.000 truyền đơn tại các ấp và
các khu căn cứ của ta, treo 70 biểu ngữ, 40 khẩu hiệu kẻ tường, 70.000 khẩu hiệu
chiêu hồi ở tư gia, 60 buổi phát thanh lưu động …
Chính quyền VNCH tại các tỉnh ở Tây Nguyên đã tăng cường xây dựng đội
ngũ mật vụ ở các địa phương và tổ chức họ thành các đoàn mang danh: “Khảo sát
mùa màng”, “Thanh niên công tác xã hội ”, “Y tế nông thôn ” đi xuống xã, ấp đ iều
tra, thu thập tin tức để phát giác “những phần tử cộng sản” len lỏi vào các đoàn thể
chính trị, tôn giáo nhằm gây sự xáo trộn và bất ổn về chính trị đối với CQSG. Tại
Đà Lạt, CQSG còn mở trường đào tạo mật vụ cho cả các tỉnh Tây Nguyên núp bóng
dưới cá i tên “Trường cán bộ nhân dân tình nguyện ”. Mỗi một lớp huấn luyện được
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khoảng 150 trưởng ấp, trưởng phường; lực lượng này nhanh chóng được đưa xuống
làm nòng cốt cho bộ máy kìm kẹp ở cơ sở.
Thời gian này, Mỹ còn sử dụng một thủ đoạn thâm độc nhằm gây chia rẽ giữa
người Kinh với các dân tộc thiểu số và ngay trong chính cộng đồng các dân tộc
thiểu số. Đó là việc tháng 8 -1965, Mỹ trực tiếp nắm tổ chức FULRO, trực tiếp nuôi
dưỡng một số tay sai đắc lực như Y Bhăm, Roaudgar, Paul Nưr… hình thành chính
phủ lưu vong ở khu vực biên giới Campuchia; đẩy mạnh hoạt động chống phá cách
mạng với mưu đồ tách Tây Nguyên ra khỏi miền Nam Việt Nam, thành lập nước
“tự trị”. Hướng chia rẽ chủ yếu của Mỹ là nhằm kích động các dân tộc thiểu số
chống người Kinh dưới luận điệu tin h vi là từ chống người Kinh thuộc CQSG đến
người Kinh làm cách mạng mà thực chất là phá hoại khối đoàn kết kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước của các dân tộc Tây Nguyên. Dưới sự bảo trợ của Mỹ, FULRO
trở thành lực lượng chính trị phản động ở Tây Nguyên, lực lư ợng này trên danh nghĩa
vừa chống CQSG, vừa dấn sâu vào con đường chống phá cách mạng, chống cả những
người dân Tây Nguyên đối lập quan điểm với chúng. Phương thức hoạt động của
chúng là phân tán trong các buôn làng hoặc lẩn trốn trong rừng để tuyên truyền, lừa
mị đồng bào về độc lập, tự trị giả hiệu; về sự ủng hộ của người Mỹ đối với người dân
tộc, khiến tình hình chính trị, xã hội vùng dân tộc thiểu số thêm phức tạp và gây
không ít khó khăn cho cách mạng. Trên thực tế đã có một số cán bộ cách mạng, một
số người thuộc tầng lớp trên trong cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên bị ảnh hưởng
bởi luận điệu tuyên truyền của FULRO, có biểu hiện mơ hồ về chính trị.
Về tư pháp, các Tòa án phong tục cấp xã, quận, tỉnh được tái lập theo Sắc luật
số 006/65, ngày 22-7-1965 của Chủ tịch Ủy Ban lãnh đạo quốc gia. Theo đó, Tòa án
phong tục có quyền xét xử về dân sự, cũng như về hình sự và trong những trường
hợp mà tất cả các đương tụng đều là người Thượng (điều 2). Tuy nhiên, đối với
hành vi phản nghịch, phá rối trị an, xâm phạm an ninh quốc gia, sát nhân do người
Thượng vi phạm sẽ do các tòa án quốc gia tùy theo thẩm quyền xét xử (điều 3)
[213, tr. 1-2].
Về quân sự , trên địa bàn Tây Nguyên, Gia Lai là tỉnh có quân viễn chinh Mỹ
đến sớm nhất. Tháng 7-1965, đơn vị tiền trạm đầu tiên của Sư đoàn Kỵ binh không
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vận số 1 của Mỹ đến Tân Tạo (An Khê) khảo sát địa bàn. Tháng 8 -1965, Sư đoàn
này ồ ạt đổ quân vào An Khê - một vị trí chiến lược trên Đường 19, án ngữ cửa ngõ
phía Đông lên Tây Nguyên. Mặc dù đóng ở An Khê, nhưng đây là Sư đo àn có sức
cơ động nhanh, ứng chiến cho cả chiến trường đồng bằng và Tây Nguyên. Về phía
QĐSG có Bộ Chỉ huy Quân đoàn II, Sư đoàn 22 và hàng trăm cố vấn, chuyên viên
kỹ thuật đóng trên địa bàn Pleiku. Tháng 8 -1966, Mỹ tiếp tục đưa Sư đoàn 4 bộ
binh Mỹ, Lữ đoàn dù 101 vào lập căn cứ ở La Sơn (cách trung tâm thị xã Pleiku 12
km về hướng Đông Nam); hai tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên cắm chốt ở đầu đèo
An Khê và ngã ba Chư H’dung. Trên núi Hàm Rồng, Mỹ đặt một đơn vị thông tin
rađa hiện đại nhằm phát hiện quân giải phóng từ xa, đảm bảo an ninh cho các cơ
quan, quân đội Mỹ và Sài Gòn ở Gia Lai. Tổng số quân Mỹ trên chiến trường Gia
Lai đến tháng 6-1966 là 21.000 quân, trong tổng số 31.400 quân Mỹ - Sài Gòn, tăng
gấp 2,5 lần so với thời điểm tháng 8 -1965 [5, tr. 392]. Thực hiện âm mưu tìm diệt
chủ lực quân giải phóng, Mỹ đã tập trung xây dựng Pleiku và An Khê thành hai căn
cứ quân sự lớn ở Tây Nguyên.
Giữa năm 1965, Mỹ đưa hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn dù 101 đóng chốt ở căn
cứ Đắk Tô - Tân Cảnh, nhằm án ngữ cửa ngõ phía Bắc của Tây Nguyên. Tại trung
tâm thị xã Kon Tum có Sư đoàn 22 QĐSG thường trực cùng các đơn vị thiết giáp,
không quân, pháo binh. Tiếp đó, Mỹ thành lập Biệt khu 24 - một trung tâm chỉ huy
của Mỹ ở Bắc Tây Nguyên, trong đó có lực lượng biệt kích Mỹ tinh nhuệ. Các toán
biệt kích này chốt giữ ở các cứ điểm quan trọng dọc biên giới Việt Nam - Lào, Việt
Nam - Campuchia, nhằm ngăn sự chi viện từ miền Bắc vào. Các sân bay Kon Tum,
Phượng Hoàng (ở Đăk Tô) và nhiều sân bay dã chiến khá c ở Đăk Xiêng, Kleng,
Măng Đen… đều được tu sửa, trang bị thêm nhiều phương tiện hiện đại. Về giao
thông vận tải, CQSG cấp tốc bảo dưỡng, làm mới hệ thống đường giao thông nối
liền các cứ điểm quân sự, thậm chí có đoạn đường vào sâu trong căn cứ địa của ta.
Nằm sâu về phía Nam nên B uôn Ma Thuột được CQSG xem là hậu phương an
toàn, lực lượng quân Mỹ ở đây mỏng, chỉ bao gồm một nhóm cố vấn, nhân viên kỹ
thuật, một đại đội bảo vệ, một đại đội trực thăng đóng ở sân bay Buôn Ma Thuột
với tổng quân số không quá 400 người. Quân đội CQSG gồm có Bộ Tư lệnh Sư
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đoàn 23, Trung đoàn 45 (đủ 4 tiểu đoàn), tăng cường 2 tiểu đoàn pháo, 2 chi đoàn
thiết giáp. Lực lượng bảo an có 20 đại đội đóng ở các dinh điền và 3 quận (Buôn
Hồ, Lạc Thiện, Phước An). Lực lượng biệt kích Trường Sơn có 31 trung đội, hầu
hết là người dân tộc thiểu số do sỹ quan Mỹ chỉ huy. Chúng mở rộng sân bay Hoà
Bình và sân bay dã chiến Buôn Ma Thuột, thường xuyên có khoảng 40 máy bay
chiến đấu túc trực.
Đến cuối năm 1965, ở Tuyên Đức có trên 300 quân Mỹ và quân đồng minh
của Mỹ; trong khi QĐSG có 16 đại đội bảo an, 47 trung đội dân vệ, 86 tiểu đội
thanh niên chiến đấu, 36 toán Trường Sơn, 350 cán bộ bình định nông thôn và 3.341
phòng vệ dân sự. Ngoài ra, còn có hàng ngàn “thiếu sinh quân” đang đào tạo tại các
Trường Võ bị quốc gia, Trường Chiến tranh chính trị, Trường Chỉ huy và Tham
mưu, Trường Cảnh sát dã chiến. Mỹ đưa lính công binh xây dựng đài truyền tin trên
núi Bà và đài rađa Cầu Đất; mở rộng sân bay Cam Ly, làm mới và nâng cấp hệ
thống đường giao thông trong tỉnh và thị xã Đà Lạt.
Cùng với việc tăng nhanh cả về số lượng quân Mỹ và trang thiết bị chiến tranh
là việc CQSG ra sức bắt lính, củng cố địa phương quân, phát triển nhanh lực lượng
đặc biệt, lực lượng biệt kích, lập thêm nhiều đồn bốt dọc các tuyến giao thông chiến
lược, b iên giới, các khu vực đông dân cư và trong ấp tân sinh để ngăn chặn ảnh
hưởng của cách mạng và thực hiện bình định nắm dân.
Với lực lượng quân sự khổng lồ, Mỹ và QĐSG kết hợp chiến thuật cắm đồn
chốt giữ với đẩy mạnh các cuộc hành quân, đánh ra các vùng ven và vùng giải
phóng hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng và giành lại thế chủ động trên chiến
trường Tây Nguyên. Chỉ riêng ở Đắk Lắk, sáu tháng cuối năm 1965 đã có 130 cuộc
càn quét; ở Gia Lai năm 1966 là 959 cuộc, tập trung vào vùng biên giới Việt Nam Campuchia để tìm diệt chủ lực quân giải phóng và đánh phá hành lang chiến lược
Bắc - Nam. Đồng thời, quân Mỹ và VNCH tăng cường các hoạt động không quân,
cho máy bay oanh tạc liên tục vào những vùng giáp ranh nơi có lực lượng quân giải
phóng; cùng với đó là rải chất độc hóa học, hủy diệt cây trồng, vật nuôi của nhân
dân, buộc họ phải chạy vào khu dồn, vào ấp tân sinh. Trong các cuộc hành quân đều
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có sự phân nhiệm rất rõ ràng; thông thường quân Mỹ hành quân “tìm diệt”, còn
QĐSG đẩy mạnh “bình định”.
Về kinh tế, CQSG thực hiện tăng thuế, giảm bán gạo và kiểm soát nghiêm ngặt
việc vận chuyển lương thực, thực phẩm nhằm triệt để ngăn chặn nhân dân tiếp tế cho
cách mạng. Ở nông thôn và miền núi, người dân bị dồn vào các ấp tân sinh, khu dồn
và bị cấm không được tự d o phát rẫy, đi lại làm ăn… nên đời sống rất thiếu thốn. Ở
các đô thị, do số lượng quân Mỹ và QĐSG tăng nhanh nên hàng hóa khan hiếm, giá
cả tăng vọt, đời sống sinh hoạt của nhân dân ngày càng căng thẳng. Về tình hình vật
giá làm ảnh hưởng đến đời sống ngư ời dân đô thị, năm 1966 Tỉnh trưởng tỉnh Đắk
Lắk đã thừa nhận: “Vật giá đắt đỏ không khỏi ảnh hưởng đến đời sống giới lao động
nghèo và tầng lớp công chức binh sĩ ít lương” [1 69, tr. 6]. Đến cuối năm 1967 tình
hình trên cũng không khả quan hơn: “Giá cả hàn g hóa, thực phẩm từ từ leo thang do
sự tiếp tế, vận chuyển khó khăn, không khỏi ảnh hưởng đến đời sống của giới lao
động nghèo và công chức binh sĩ với đồng lương cố định” [17 1, tr. 5].
So với giai đoạn cầm quyền của chính quyền Ngô Đình Diệm, giai đoạn nà y
quyền sở hữu đất đai của đồng bào và chương trình phát triển kinh tế vùng Cao
Nguyên được Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu tỏ ra quan tâm hơn. Sau Đại hội các
sắc tộc thiểu số Việt Nam ở Pleiku (ngày 25 và 26-6-1967), ngày 29-8-1967 CQSG
đã ban hành Sắc luật 033/67 “Ban hành quy chế quy định những quyền lợi đặc biệt
để nâng đỡ đồng bào Thượng ”, trong đó quy định rõ quyền sở hữu đất đai của đồng
bào Thượng được tôn trọng; đồng thời, tùy theo tình hình và nhu cầu từng địa
phương, “Chính phủ sẽ đặc biệt yểm trợ cho các chương trình giúp đỡ đồng bào
thiểu số cải tiến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, mở mang tiểu công nghệ, thương mại,
công kỹ nghệ… và mở mang đường sá trên Cao Nguyên để tiện việc đi lại buôn
bán” [82, tr. 199]. Cùng ngày 29-8-1967, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, Trung
tướng Nguyễn Văn Thiệu ban hành Sắc luật 034/67, “xác nhận quyền sở hữu trên
đất định canh và cấp quyền sở hữu trên đất luân canh cho đồng bào Thượng và ấn
định việc quản thủ điền địa trên những đất tư nhân ” [82, tr. 199].
Việc công nhận quyền sở hữu đất đai cho người Thượng của CQSG hướng tới
các mục tiêu: Công nhận quyền sở hữu cho đồng bào, đáp ứng yêu cầu của các thủ
lĩnh, của những người giàu, tầng lớp trên có thế lực trong cộng đồng các dân tộc thiểu
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số Tây Nguyên; làm cho đồng bà o Thượng nghĩ rằng CQSG là người đem lại quyền
sở hữu đất đai cho họ và trên cơ sở đó lôi kéo họ chống lại cách mạng. Bằng cách
này, CQSG đã hợp thức hóa diện tích đất đai do các chủ đồn điền đang canh tác trên
Cao Nguyên mà các chủ đồn điền này đa số là c ông chức trong CQSG hoặc QĐSG.
Vì vậy, đối với đồng bào các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên, xác nhận lại quyền sở
hữu đất đai trên phần đất mà họ đang canh tác, hợp thức hóa phần đất đai do tổ tiên
để lại đã không có ý nghĩa nhiều vì trên thực tế những diện tích này đã được luật tục
công nhận từ trước (quyền sở hữu cộng đồng đối với đất đai). Nên hai sắc lệnh trên
không đem lại nhiều lợi ích cho người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nhất là những
người nghèo có ít đất canh tác. Mặc dầu vậy, Sắc luật 034/67 cũng đã góp phần làm
giảm sự tranh chấp đất đai giữa người Thượng với người Kinh và ngoại kiều, tăng
cường sự kiểm soát của CQSG đối với các buôn ấp Tây Nguyên [222, tr. 92-93].
Về văn hoá - giáo dục , theo Sắc luật số 033/67, “Ban hành quy chế riêng biệt
cho đồng bào thiểu số” ngày 29-8-1967, SV - HS người Thượng được miễn mọi
khoản đóng góp tại học đường (xã hội học đường, phụ huynh học sinh, học phí tại
đại học) và vẫn được hưởng trợ cấp của quỹ xã hội học đường. Thiết lập thêm ký
túc xá tại những nơi đông học sinh Thượng, ưu tiên cho những lớp lớn (nhì, nhất).
Tổ chức ba bữa ăn tại các ký túc xá. Hàng năm cấp học bổng cho số SV - HS
Thượng không được hưởng chế độ ký túc xá. Trong các kỳ thi lấy văn bằng hay
nhập học các trường chuyên môn, tùy theo từng cấp, từ ng ngành, con em thiểu số
được hưởng những biện pháp nâng đỡ đặc biệt như giảm điều kiện văn bằng, dành
tỷ lệ hay miễn thi nhập học, tăng điểm để được chấm đậu. Tại bậc tiểu học, cho
phép học sinh Thượng học tiếng mẹ đẻ kèm theo chương trình Việt ngữ. Chươ ng
trình dạy thổ ngữ sẽ chú trọng đến phong tục, tập quán của các sắc dân.
Việc Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” với sự có mặt của quân
viễn chinh và quân đồng minh Mỹ tại Tây Nguyên đã làm đời sống của các tầng lớp
nhân dân bị đảo lộn, bộ mặt thực dân xâm lược của Mỹ bộc lộ rõ. Cùng với việc
triển khai lực lượng chiến tranh hùng hậu, sử dụng các loại vũ khí tối tân để càn
quét, đàn áp và thủ tiêu phong trào kháng chiến, Mỹ và CQSG còn tiến hành những
thủ đoạn mị dân tinh vi, xảo quyệt nhằm tranh thủ “trái tim, khối óc” của người dân
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Tây Nguyên, nhất là tranh thủ người Thượng, mua chuộc tầng lớp trên, nắm lấy
những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nhằm “hạ nhiệt” phong
trào đấu tranh của quân và dân nơi đây.
3.1.2. Chủ trương của Đảng
Trước những âm mưu và thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ, Hội nghị lần thứ 11
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa III), ngày 25-3-1965, đã đề ra những
nhiệm vụ cấp bách cho cách mạng Việt Nam. Đối với đô thị, Hội nghị chỉ rõ những
bước phát triển quan trọng và tác động của ĐTCT đối với hậu phương của CQSG và
xu hướng đấu tranh của tầng lớp trên của Phật giáo: “Các đô thị trước đây được xem là
hậu phương an toàn của chúng, thì nay ở đó phong trào quần chúng đã vùng dậy rất
mạnh mẽ với một khí thế tiền khởi nghĩa. Các tầng lớp trung gian ngày càng ngả về xu
hướng hòa bình trung lập. Hai lực lượng lớn là Phật giáo và Công giáo, trước địch còn
lợi dụng được, nay đang phân hóa, và đặc biệt là trong Phật giáo xu hướng chống Mỹ
ngày càng phát triển” [74, tr. 103].
Tháng 12-1965, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ 12 bàn về
tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước. Hội nghị phân tích: Cuộc chiến tranh xâm
lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam về tính chất, mục đích chính trị vẫn là
chiến tranh xâm lược n hằm thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Cuộc chiến
tranh này diễn ra ác liệt hơn vì từ chỗ hoàn toàn dựa vào QĐSG, nay thêm cả quân
viễn chinh Mỹ, quân của 5 nước đồng minh Mỹ và được trang bị hiện đại. Nhưng
Mỹ tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lượ c trong thế thua, thế bị động, theo
một chiến lược đầy mâu thuẫn. Chiến tranh càng mở rộng và kéo dài thì mâu thuẫn
càng bộc lộ và bị khoét sâu mà Nhà Trắng và Lầu Năm góc Mỹ không thể nào khắc
phục được. Đó là mâu thuẫn giữa mục đích chiến tranh nhằm cứu vãn chế độ thực
dân mới với biện pháp xâm lược dựa theo kiểu thực dân cũ. Quân đội Mỹ tuy được trang
bị hiện đại nhưng tinh thần chiến đấu sút kém do tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh
và không được nhân dân Mỹ ủng hộ. Tình hình đó không cho phép Mỹ sử dụng theo ý
muốn các tiềm lực kinh tế, quân sự của mình. Trong khi đó cách mạng miền Nam đang ở
thế thắng. Lực lượng cách mạng miền Nam trưởng thành nhanh chóng.
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Hội nghị xác định quyết tâm động viên lực lượng cách mạng cả nước kiên
quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống
nào. Về phương châm đấu tranh, Ban Chấp hành Trung ương chủ trương kiên trì kết
hợp ĐTQS với ĐTCT và binh vận. Tư tưởng chiến lược cơ bản của Đảng là luôn
luôn chủ động, mặc dù Mỹ và QĐSG có ưu th ế về quân số, hỏa lực và khả năng cơ
động. Với quyết tâm chiến lược đó, Đảng chủ trương đánh Mỹ và CQSG cả về chính
trị và quân sự, bằng ba thứ quân, “ba mũi giáp công” trên cả ba vùng chiến lược.
Tại Hội nghị này, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn phân tích, làm rõ khả năng ĐTCT:
“Trong khi đẩy mạnh tiến công địch về quân sự, cần phải thấy rõ khả năng và sự cần
thiết đẩy mạnh ĐTCT. Việc đế quốc Mỹ đưa nhiều quân Mỹ và quân chư hầu vào
miền Nam chẳng những không làm giảm khả năng tập hợp lực lượng chính trị và
ĐTCT của nhân dân, mà ngược lại, càng làm tăng thêm khả năng ấy của ta, đồng thời
càng làm cho địch bị cô lập và thất bại nặng nề hơn về chính trị ” [74, tr. 599].
Khi đế quốc Mỹ tăng quân, chiếm đóng thêm nhiều căn cứ ở miền Nam Việt
Nam, càng sử dụng nhiều thủ đoạn dã man để bắn giết nhân dân, thì mâu thuẫn giữa
quân Mỹ với các tầng lớp nhân dân càng thêm gay gắt; mâu thuẫn giữa Mỹ với giới
cầm đầu chính quyền và QĐSG ngày càng nhiều, đặc biệt là tinh thần dân tộc trong
một số binh sĩ QĐSG và nhân viên CQSG càng được thức tỉnh mạnh mẽ. Hơn nữa,
đời sống nhân dân ở đô thị và vùng CQSG kiểm soát đang khó khăn, điêu đứng.
Tình hình đó tạo ra khả năng mở rộng hơn nữa phong trào ĐTCT, tập hợp thêm
những lực lượng mới vào mặt trận. Do đó, “chúng ta cần chú trọng ra sức tập hợp
một lực lượng quần chúng rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, lôi kéo cả những
người trong quân đội và CQSG vào một mặt trận kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
thật rộng rãi [ 74, tr. 599].
Việc đ ế quốc Mỹ tăng quân vào miền Nam, liên tục càn quét, đánh phá vùng
giải phóng, gây rối loạn về kinh tế - xã hội trong vùng chúng kiểm soát đã làm tăng
thêm tinh thần yêu nước và căm thù quân Mỹ của nhân dân bất chấp mọi thủ đoạn
mua chuộc, lừa mị của chúng. Vì vậy, ĐTCT ở giai đoạn này không những có thêm
nhiề u khả năng mới mà còn khẳng định, phát huy được vai trò của mình. Nghị
quyết Hội nghị Trung ương Cục miền Nam lần thứ tư (tháng 3-1966) đã chỉ rõ:
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“Trong giai đoạn hiện nay, ĐTQS có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ một vị trí
ngày càng quan trọng, nhưng ĐTQS chỉ thu được kết quả lớn nhất nếu nó được sự
kết hợp chặt chẽ với ĐTCT ” [75, tr. 377]. Về nhiệm vụ của ĐTCT, Nghị quyết Hội
nghị xác định: “Ngoài việc đưa quần chúng trực diện tấn công địch với những khẩu
hiệu kinh tế, chính trị chống khủng bố, nhằm bảo vệ quyền lợi quần chúng còn bao
gồm cả việc phát động tư tưởng quần chúng đoàn kết, sản xuất, giết giặc, xây dựng
khu căn cứ, khu giải phóng, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang của mình, đẩy
mạnh các công tác kháng chiến, phản tuyên truyền địch, c hống lại tâm lý chiến
tranh, chiêu hàng, chiêu hồi của địch, vạch trần luận điệu tuyên truyền xuyên tạc,
lừa mị, hù dọa, gây rối trong nhân dân và vạch trần những mưu đồ chính trị xảo m ị
của địch” [75, tr. 392-393].
Về mục đích và yêu cầu đấu tranh của quầ n chúng ở đô thị, Điện mật của Bộ
Chính trị số 110, ngày 22 -4-1966 xác định: “Đối với cuộc đấu tranh của quần chúng thì
yêu cầu về tư tưởng và mũi nhọn của cuộc đấu tranh là chĩa thẳng vào đế quốc Mỹ và
bè lũ tay sai Thiệu - Kỳ, chống chính sách chiến tranh của chúng ” [75, tr. 124].
Bước sang năm 1967, tình hình ở miền Nam có những điều kiện thuận lợi để
đưa phong trào ĐTCT tiến lên một bước mới. Nghị quyết của Bộ Chính trị số 154 NQ/TW, ngày 27-1-1967 về đẩy mạnh ĐTQS và ĐTCT ở miền Nam xác định:
“Cần phối hợp chặt chẽ phong trào ĐTCT ở đô thị và vùng nông thôn do địch kiểm
soát với vùng giải phóng, nhất là khi địch mở những cuộc tiến công, càn quét lớn thì
phải đẩy mạnh ĐTCT, làm cho địch bị tê liệt, lực lượng bị phân tán, tạo điều kiện
cho lực lượng vũ trang tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, làm thất bại các kế hoạch
quân sự của chúng, bảo vệ vùng giải phóng ” [76, tr. 157].
Để đẩy mạnh phong trào ĐTCT, cần giáo dục tinh thần yêu nước và ý thức
giai cấp cho quần chúng đứng lên đấu tranh trực diện chống M ỹ và tay sai dưới
những khẩu hiệu kinh tế và chính trị sát với quyền lợi và nguyện vọng của quần
chúng lao động, kịp thời rút kinh nghiệm, củng cố đội ngũ, đưa phong trào đấu
tranh tiến lên một cách vững chắc. Trên cơ sở đó, ra sức tranh thủ sự đồng tình c ủa
giai cấp tư sản dân tộc, tầng lớp trí thức, các lực lượng tôn giáo, đặc biệt là Phật
giáo, tranh thủ những người tiến bộ thuộc tầng lớp trên của các giáo phái và các dân
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tộc thiểu số, để tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam. Mặt
khác, xây dựng và củng cố đội ngũ ĐTCT. Các cấp ủy Đảng phải cử những đồng
chí có năng lực và kinh nghiệm trực tiếp phụ trách phong trào ĐTCT và phải cử
những cán bộ tốt trực tiếp lãnh đạo các đội quân chính trị [ 76, tr. 157-158].
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nghị quyết Hội nghị Khu ủy Khu V
mở rộng lần thứ 4 (tháng 5 -1965) xác định nhiệm vụ của ĐTCT là: “Đưa ĐTCT lên
quy mô ngày càng lớn và tính chất quyết liệt, kết hợp mạnh với đấu tranh vũ trang,
nhằm đánh bại âm mưu địch, tấn công làm suy yếu đị ch, phát triển phong trào và
chuẩn bị tiến lên khởi nghĩa thành phố ” [31, tr. 18)]. Khu ủy cũng chỉ rõ, để thực
hiện tốt nhiệm vụ ĐTCT cần tăng cường hơn nữa chỉ đạo của các cấp ủy, khắc phục
tư tưởng xem nhẹ ĐTCT, kiên định phương châm “hai chân”, “ba mũi giáp công”.
Giáo dục quần chúng về nhiệm vụ của ĐTCT, tổ chức quần chúng thành đội ngũ
vững mạnh về cả số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh ĐTCT tại chỗ chống mọi hành
động càn quét, khủng bố của CQSG, đồng thời kết hợp phong trào của nông dân
kéo ra đồn bốt, trung tâm quận lỵ, thị xã trực diện đấu tranh chống địch .
Đánh giá về vai trò của các đô thị ở Tây Nguyên, Nghị quyết của Khu ủy Khu
V về công tác thành phố ngày 20-3-1966 chỉ rõ: “Tuy đây là những thị xã nhỏ, nhưng
ở vào vị trí Tây Nguyên nên có tính chấ t chiến lược quan trọng về mặt quân sự kể cả
miền Nam và Đông Dương. Về chính trị cũng có nhiều vấn đề quan trọng, như vấn đề
dân tộc, bọn FULRO, nơi có nhiều nhân vật lớp trên trí thức của người Thượng, giáo
dân Thiên chúa giáo chiếm đa số trong dân có đạo ở nội thị” [75, tr. 438].
Mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ và nhân dân Việt Nam ngày càng gay gắt nên
ĐTCT có khả năng phát triển đến một mức độ cao. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Khu ủy Khu V (mở rộng) tháng 3 năm 1967 về Tập trung toàn lực đẩy mạnh đấu
tranh quân sự và đấu tranh chính trị quyết giành thắng lợi to lớn nhất trong thời
gian tới xác định nhiệm vụ ĐTCT cụ thể trước mắt là “kết hợp chặt chẽ ĐTCT với
đấu tranh vũ trang , tấn công địch thật mạnh mẽ nhằm làm thất bại kế hoạch phản
công mùa khô lần thứ hai và kế hoạch bình định của địch, giữ vững và mở rộng
vùng giải phóng, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, phá thế kìm kẹp, khởi nghĩa
từng phần, giành quyền làm chủ ở các vùng xung yếu và đô thị, đồng thời chuẩn bị lực
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lượng tiến lên theo phương hướn g chung giành thắng lợi to lớn” [76, tr. 577]. Chiến
trường chính của ĐTCT là các đô thị và các vùng xung yếu; đối tượng chủ yếu của
ĐTCT là quân đội và CQSG.
Lực lượng tham gia ĐTCT ở nông thôn là “phát huy vai trò và khả năng của phụ
nữ và thiếu nhi, đồng thời tận dụng khả năng các lực lượng ông già, gia đình binh lính
địch”; ở đô thị nắm vững chủ lực quân công nhân lao động, dân nghèo; “ngòi pháo” là
SV - HS, đồng thời tích cực tranh thủ mở rộng mặt trận liên hiệp hành động với các tầng
lớp khác trong Phật tử, trí thức, tư sản, công chức và ngụy quân ” [76, tr. 578].
Về hình thức đấu tranh: Ở nông thôn và vùng giải phóng miền núi, ĐTCT
được tiến hành trực diện bám trụ tại chỗ với các hình thức như “tản cư ngược ”, vu
hồi, kiên quyết chống càn quét bình định xúc tát dân, chống càn trắng; đồng thời
đẩy mạnh đấu tranh nhập thị tấn công địch với quy mô lớn để chống các âm mưu
của địch và hỗ trợ cho phong trào đô thị [ 76, tr. 578]. Trong đô thị và vùng xung
yếu ĐTCT với hình thức “đấu tranh trực diện đòi dân sinh dân chủ hằng ngày và đòi
chủ quyền dân tộc, kết hợp với hoạt động võ trang, phá ấp, phá khu tập trung phá
kìm kẹp, thực hiện khởi nghĩa giải phóng từng phần. Đẩy mạnh các hình thức đấu
tranh hợp pháp và không hợp pháp như gây dư luận, cầu siêu, hội thảo, mít tinh,
biểu tình, đình công, tập dượt cho quần chúng tiến lên tổng biểu tình, tổng đình
công... khi có thời cơ đến ” [76, tr. 578-579].
Tháng 5-1966, Khu ủy Khu VI tổ chức hội nghị lần thứ V nhằm quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 của Trung ương Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ
4 của Trung ương Cục miền Nam. Qua đó, Khu ủy Khu VI đề ra nhiệm vụ trước mắt
là: “Quyết tâm giữ vững và phát triển thế chủ động tấn công địch, đẩy mạnh cao trào
nhằm tiêu hao, tiêu diệt, làm tan rã lực lượng và hậu phươn g địch, đánh bại các âm
mưu mới của chúng, đẩy địch lùi sâu hơn nữa vào thế bị động lúng túng, giành vùng
nông thôn còn lại, đưa phong trào thị xã, thị trấn tiến lên, nhanh chóng xây dựng
vùng giải phóng và vùng căn cứ thành hậu phương vững mạnh ” [8, tr. 265].
Tháng 7-1965, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai được tổ chức. Đại hội đã đánh
giá phong trào đấu tranh trên địa bàn tỉnh từ năm 1959 đến năm 1965, nghiên cứu
Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 (tháng 3 -1965) và đưa ra chủ trương đấu tranh
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trong những năm tiếp theo là: “Dồn sức đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh
đạo tư tưởng, quán triệt đường lối chiến lược của Đảng, động viên quân và dân
trong tỉnh phát huy truyền thống chiến đấu, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ và thắng
Mỹ, mà trước mắt là chống các cuộc hành quân tìm diệt và bình định của CQSG
trong mùa khô 1965-1966” [5, tr. 400-401].
Tháng 12-1965, Tỉnh ủy Tuyên Đức mở hội nghị để đánh giá tình hình địa
phương trong năm 1965 và đề ra chủ trương hoạt động năm 1966. Hội nghị xác
định nhiệm vụ của quân dân tỉnh Tuyên Đức trong năm 1966 là: “Đẩy mạnh hoạt
động đấu tranh vũ trang, tiến công địch bằng quân sự, hỗ trợ cho ĐTCT, phối hợp
với đội vũ trang công tác đánh địch phá ACL trên các Đường 11, 20, 21 kéo dài,
theo phương châm “hai chân”, “ba mũi”, đưa lên diện làm chủ và giải phóng
khoảng 15 ngàn dân ”. Ở thị xã Đà Lạt, tăng cường hoạt động quân sự để hỗ trợ
phong trào ĐTCT của quần chúng nội thị, làm cho CQSG phải lo giữ Đà Lạt, tạo
điều kiện phá ấp, giành dân vùng nông thôn.
Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum (mở rộng) tháng 1 -1966 đánh giá tình
hình và đề ra nhiệm vụ của quân và dân Kon Tum là: “Tranh thủ thời gian, lợi dụng
thời cơ giành toàn bộ nông thôn và xây dựng vùng làm chủ vững mạnh về mọi mặt.
Chú ý phát triển thực lực cách mạng, bồi dưỡng sức dâ n, động viên phục vụ tiền tuyến.
Khẩn trương xây dựng và phát triển, bảo đảm thực lực cách mạng, phát triển phong
trào ở thị xã, ngay trong lòng địch đẩy mạnh ĐTCT, binh vận và vũ trang, bao vây uy
hiếp làm rối loạn hậu phương địch, làm tan rã lực lượng đị ch nhiều hơn nữa” [149].
Từ ngày 8 đến ngày 18 -6-1966, Tỉnh ủy Kon Tum họp Hội nghị mở rộng đề ra
nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh ĐTCT và binh vận, thực hiện “ba
mũi giáp công”, có biện pháp cụ thể để đối phó chống càn quét, chống biệt kích
gián điệp, tâm lý chiến của địch.
Tiếp đó, để chỉ đạo phong trào đấu tranh ở thị xã Kon Tum, tháng 4 -1967,
Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, quân và dân trong tỉnh
nhanh chóng chuyển phong trào ở thị xã, thị trấn và vùng yếu lên, đ ẩy mạnh ĐTCT
và binh vận, tấn công địch thật mạnh mẽ bằng bạo lực quần chúng.
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Cùng thời điểm đó, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng chủ trương
phát động quần chúng nhân dân các dân tộc Kinh - Thượng đoàn kết. Đoàn kết
lương giáo thành khối thống nhất, liên tục tấn công bọn ác ôn, tề điệp, phá banh
từng mảng ACL.
Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai mở rộng tháng 5-1967 nhấn mạnh vai trò của
ĐTCT ở Tây Nguyên, coi ĐTCT là cơ sở để đoàn kết toàn dân, bảo vệ và xây dựng
hậu phương vững mạnh về mọi mặt; đồng thời tấn công, khoét sâu nhược điểm cơ
bản của địch, khơi sâu mâu thuẫn nội bộ, làm tan rã hậu phương và thực lực địch.
Trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa quân Mỹ
vào trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam thì ĐTCT càng có điề u kiện phát
triển. Mặc dù là địa bàn miền núi nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Khu
ủy Khu V và Khu ủy Khu VI, Tỉnh ủy các tỉnh Tây Nguyên chủ trương kết hợp chặt
chẽ ĐTCT, đấu tranh vũ trang và binh vận tấn công quân Mỹ và CQSG thật mạnh
mẽ, đánh bại gọng kìm “bình định”, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ
tính mạng và tài sản của người dân, phá thế kìm kẹp giành quyền làm chủ ở vùng yếu
và từng phần ở thị xã, tăng cường tình đoàn kết Kinh - Thượng và làm rối loạn hậu
phương của địch.
3.2. ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1965-1968
3.2.1. Đấu tranh chính trị ở đô thị (1965-1967)
Sự có mặt ngày càng đông của quân viễn chinh Mỹ và tăng mạnh về số lượng
của QĐSG đã gây ra những thay đổi lớn trong đời sống xã hội của nhân dân Tây
Nguyên, nhất là ở các đô thị. Hàng hóa và lương thực khan hiếm ảnh hưởng đến đời
sống của nhân dân. Tháng 8-1965, đồng bào ở khu Nông Cơ, xã Chi Lăng, quận
Buôn Ma Thuột kéo đến Tòa Hành chính tỉnh Đắk Lắk đấu tranh vì không mua được
gạo. Tại Đà Lạt, gần 700 người bãi thị đòi chính quyền bán gạo cho dân. Ngay cả đối
với binh lính VNCH hiện tượng thiếu gạo ăn cũng đã xảy ra. Công văn số
34356/TCSQG/SI/A/K, ngày 6-8-1965 của Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia gửi Bộ
Nội vụ Sài Gòn cho biết tại tỉnh Đắk Lắk có hiện tượng một số binh sĩ địa phương
quân đồn trú tại Phú Đức (AP. 866.827) vì thiếu gạo ăn đã bỏ đồn về thị xã Buôn Ma
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Thuột mua gạo. Điều này làm cho dân chúng địa phương hoang mang và hoài nghi về
sự bảo đảm lương thực của chính quyền địa phương VNCH [203].
Để huy động đủ lực lượng quân đội bù đắp những sự tổn thất trong QĐSG từ
đầu năm 1965, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ráo riết bắt lính. “Chưa lúc nào có bắt
lính náo nhiệt bằng lúc này” [83, tr. 1734], thậm chí là bắt lính cả sinh viên và giáo
viên. Làn sóng thanh niên, sinh viên biểu tình phản đối quân dịch bắt đầu tháng 8 1965, từ Huế lan nhanh vào Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quy Nhơn, Nha Trang…
Tại Đà Lạt, ngày 24-8-1965, học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo kẻ khẩu hiệu
trên vách tường nhằm “bài Mỹ, chống chính phủ bắt SV - HS, giáo sư phải thi hành
quân dịch, tranh đấu, kêu gọi hòa bình ” [195, tr. 3]. Tiếp đó, ngày 7 -9-1965, trên vách
tường của trường Trần Hưng Đạo xuất hiện nhiều khẩu hiện “Hãy tranh đấu”. CQSG
đã “cho theo dõi và áp dụng các biện pháp ngăn chặn không cho lan rộng”. Đối với vấn
đề quân dịch, Tòa Hành chính tỉnh Tuyên Đức buộc phải đồng ý “cho các giáo sư tiếp
tục việc dạy dỗ trong khi chờ đợi đề nghị miễn dịch” [195, tr. 3].
Cùng với số lượng binh lính tăng, nhu cầu giải trí của binh lính cũng tăng
theo. Trong tháng 11 và tháng 12-1965, tiểu thương chợ Đà Lạt đã liên tục đấu
tranh chống CQSG định lấy tầng 3 chợ Đà Lạt làm nơi khiêu vũ cho binh lính.
Đến giữa năm 1966, Quân Mỹ và đồng minh không tìm diệt được các đơn vị
chủ lực Quân giải phóng, không đạt được chỉ tiêu bình định các vùng trọng điểm
nông thôn miền Nam. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ buộc phải kết thúc cuộc phản công
chiến lược lần thứ nhất sớm hơn dự định. Thất bại trong cuộc phản công chiến lược
lần thứ nhất là thất bại có ý n ghĩa chiến lược đầu tiên của Mỹ trong cuộc chiến tranh
Việt Nam. Nó đã tác động sâu sắc đến nội bộ CQSG.
Do đó, năm 1966 tình hình chính trị ở miền Nam rất sôi động. Mâu thuẫn giữa
nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ trở nên sâu sắc, sau khi quân viễn chinh Mỹ ồ
ạt đổ vào miền Nam từ giữa năm 1965; mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền VNCH
cũng ngày càng gay gắt; trong đó phải kể đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Chánh Thi –
Tư lệnh Vùng I chiến thuật, đại biểu Bắc Trung nguyên Trung phần với Nguyễn
Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, mâu thu ẫn giữa Vùng I chiến thuật với chính quyền
Trung ương ở Sài Gòn. Trong đó, duyên cớ bùng nổ phong trào đấu tranh ở đô thị
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miền Nam là ngày 9-3-1966, Nguyễn Cao Kỳ với tư cách là Thủ tướng, cách chức
Nguyễn Chánh Thi – Tư lệnh Quân đoàn I, n gày sau Kỳ gạt Thi ra khỏi “Ủy ban
lãnh đạo quốc gia”. Ngày 11 -3-1966, binh lính ủng hộ Thi tại Huế, Đà Nẵng tuyên
bố li khai chính quyền trung ương Sài Gòn, thành lập “Ủy ban quân dân Vùng I
chiến thuật”. Nhóm này đấu tranh đòi CQSG phục chức cho Nguyễn Chánh Thi.
Nhằm khoét sâu mâu thuẫn nội bộ địch, một phong trào đô thị bùng nổ bắt đầu ở
Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và nhanh chóng phát triển thành cao trào rộng lớn, tấn công
trực diện vào chính sách xâm lược của Mỹ.
Tại Đà Lạt, được Ban Trí Vận thuộc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (T4) tăng cường
lực lượng (Nhóm AQ), những cán bộ cốt cán trong SV - HS Đà Lạt khẩn trương chuẩn
bị kế hoạch phát động cuộc đấu tranh. Tối ngày 26-3-1966, tại gác chuông chùa Linh
Sơn (thị xã Đà Lạt), đại diện công nhân, tiểu thương, công chức, SV - HS họp thành
lập “Lực lượng nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ Đà Lạt ”, bầu Ban Chấp
hành 1 và quyết định phát động cuộc đấu tranh vào ngày 28 -3-1966.
Theo đúng kế hoạch, sáng ngày 28 -3, sau khi lễ chào cờ của Trường trung học
Trần Hưng Đạo kết thúc, cơ sở cốt cán trong học sinh đứng lên phát động cuộc đấu
tranh, tung ra nhiều truyền đơn biểu ngữ, tổ chức hàng trăm học sinh bãi khóa.
Đoàn biểu tình đi qua Viện Đại học Đà Lạt, các tr ường trung học: Bùi Thị Xuân, Bồ
Đề, Việt Anh, Thăng Long và thu hút thêm được hàng ngàn sinh viên, học sinh
tham gia. Tại khu Hòa Bình, lực lượng đấu tranh tập trung trên 6.000 người gồm
SV - HS, tiểu thương, công nhân, giáo chức, công chức, cảnh sát CQSG và nhân
dân lao động. Ban Chấp hành “Lực lượn g nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ
dân chủ Đà Lạt ” tuyên bố mục tiêu đấu tranh và kêu gọi nhân dân tích cực hưởng
ứng. Hàng trăm biểu ngữ, khẩu hiệu được căng lên ở khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt
với nội dung: “Mỹ phải tôn trọng chủ quyền Việt Nam”, “không được can thiệp vào
nội bộ Việt Nam” (Americans must respect the autonomy of Vietnam, Americans
haven’t right to violate autonomy of Vietnam), “Phải có chính quyền dân sự ”,

1

Danh sách Ban Chấp hành mới gồm có: Chủ tịch lực lượng: Hồ Quang Nhựt (sinh viên Công giáo); Phó
Chủ tịch Ngoại vụ: Hoàng Anh Dũng (học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo, nhóm A.Q); Phó Chủ tịch
Nội vụ: Nguyễn Văn Châu (sinh viên); Thư ký: Lê Thạch (học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo).
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“Chính quyền địa phương phải giải tán người Mỹ ở khách sạn Modern ”, “Sinh viên
học sinh đấu tranh giảm giá sinh hoạt”...
Sáng ngày 29-3, lực lượng SV - HS tổ chức buổi phát thanh tại khu Hòa Bình
kêu gọi nhân dân đấu tranh và thông báo tình hình các phong trào đấu tranh của
nhân dân Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn.
Sáng ngày 1-4, một cuộc mí t tinh có sự tham gia khoảng 3.000 người tại khu
Hòa Bình, khẩu hiệu được viết bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp tập trung mũi nhọn
vào đế quốc Mỹ và CQSG. Sau đó đoàn biểu tình kéo đến Phòng Thông tin Hoa Kỳ
và đưa cho Giám đốc cơ quan này bản thông báo bằ ng tiếng Anh đòi người Mỹ rút
khỏi thành phố Đà Lạt. Đoàn tiếp tục kéo sang Tòa Thị chính, buộc Thị trưởng Đà
Lạt là Luật sư Nguyễn Thị Hậu ra gặp quần chúng. Đại diện Ban Chấp hành đưa
bản tuyên ngôn của lực lượng và nêu ba đề nghị: Thứ nhất, mượn đài phá t thanh
mỗi ngày một giờ và một xe thông tin làm phương tiện hoạt động; thứ hai , mượn
một địa điểm trong thị xã có đủ tiện nghi làm trụ sở riêng và không chịu sự kiểm
soát của chính quyền; thứ ba, chính quyền địa phương phải đảm bảo an ninh và tính
mạng cho những người tham gia tranh đấu.
Thị trưởng Nguyễn Thị Hậu từ chối không giải quyết các đề nghị nêu trên, lấy
cớ không đủ thẩm quyền. Ngay lập tức, đoàn biểu tình tràn sang và nhanh chóng
chiếm được đài phát thanh (đặt trên tầng 3 của Dalat Hotel, đối diệ n với Tòa Thị
chính), mặc dù đài đã được tăng cường canh phòng từ trước . Trước khi rút lui, nhân
viên kỹ thuật đài đã tắt tất cả các máy phát thanh, rút dây điện kết nối giữa các máy,
đánh tráo các nút mở máy, làm sai lệch kỹ thuật phát thanh nên SV - HS phải sửa
chữa từ buổi trưa đến 1giờ 30 sáng ngày 2 -4 hệ thống phát thanh mới hoạt động
được. Theo hồi ký của Phạm Xuân Tể - Ủy viên phát thanh trong Ban Chấp hành ,
những lời phát thanh đầu tiên của lực lượng đã khiến “cả thành phố đều thức dậy và
lắng nghe, tiếng nói của nhân dân Đà Lạt được cất cao một cách hiên ngang, chẳng
khác nào như một loại vũ khí cực mạnh đánh vào mặt kẻ thù ” [99, tr. 23]. Chương
trình phát sóng bao gồm các nội dung: Thông báo tin tức đấu tranh, những bài chính
luận chống đế quốc Mỹ và chính phủ Thiệu - Kỳ, chương trình văn nghệ và đặc biệt
chương trình phát thanh tờ báo “Tranh thủ nhân dân”. Theo Bản phúc trình của Chủ
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sự phòng chương trình, xử lý thường vụ Đài phát thanh Đà Lạt của chính quyền tỉnh
Tuyên Đức, việc đưa được tiếng nói của lực lượng đấu tranh lên phát đài phát thanh
khiến nhân viên đài và công chức CQSG “hết sức ngạc nhiên và kinh hoàng ”
[99, tr. 26]. “Ngạc nhiên” vì họ không ngờ chỉ trong vòng hơn 12 giờ đồng hồ, SV HS đã sửa chữa, lắp ráp và vận hành được hệ thống phát thanh, vốn được xem là hệ
thống máy móc hiện đại khiến SV - HS ngỡ ngàng và có phần lúng túng khi bắt đầu
tiếp cận. “Kinh hoàng” bởi những thông tin được truyền đi đã tấn công trực diện
vào Mỹ và CQSG, khích lệ nhân dân đấu tranh sôi nổi và quyết liệt .
Tiếp sức và hỗ trợ cho lực lượng thanh niên giữ đài, chị em phụ nữ tiểu
thương chợ Đà Lạt và nhiều công nhân lái xe lam thường xuyên tiếp tế lương thực,
thực phẩm, bí mật chuyển gậy gộc, gạch đá, xăng dầu (khoảng 300 lít) để ứng phó
khi QĐSG đến đàn áp.
Đối phó với tình hình, ngày 31-3-1966 Chủ tịch Ủy ban hành pháp Trung
ương Nguyễn Cao Kỳ ra Công điện số 151-BVS/P/NVA, trao trọn quyền chỉ huy
quân sự và hành chính cho Đại tá Lâm Quang Thơ - Chỉ huy trưởng Trường Võ bị
quốc gia Đà Lạt. Sáng ngày 3 -4, thi hành kế hoạch ổn định tình hình địa phương do
Đại tá Lâm Quang Thơ chỉ thị, Trung tá Trần Văn Phấn, Tỉnh trưởng Tuyên Đức
cùng một số ủy viên Hội đồng thị xã đến đài phát thanh xin thương lượng lấy lại đài
nhưng không có kết quả. Ngay đêm đó, Phó Tỉnh trư ởng, Thiếu tá Lê Thôn với tư
cách xử lý thường vụ thị xã Đà Lạt đã ký Lệnh hành quân số 1 mang mật danh ”Lâm
Viên” để chiếm lại đài và giải tán nhóm người tập trung dưới đài. Lực lượng hành
quân gồm có: 2 đại đội cảnh sát dã chiến do Trung tá Trần Văn Phấn chỉ huy có
nhiệm vụ phong tỏa các ngả đường và giải tán cuộc tập hợp biểu tình; 2 đại đội địa
phương quân 301, 302 và trung đội CC1/ĐPQ do Thiếu tá Lê Thôn chỉ huy phong
tỏa xung quanh khu vực Đài phát thanh, không cho dân chúng kéo đến gần. Đến 4
giờ sáng, ngày 4-4, QĐSG đã ngăn chặn các ngả đường tiến vào đài phát thanh,
đồng thời Ban 5 Tiểu khu cho xe phóng thanh liên tục kêu gọi dân chúng giải tán,
nhóm chiếm đài hãy rút lui, trả đài cho chín h quyền. Sau hai giờ vừa thương thuyết,
vừa đe dọa không có kết quả, chúng huy động nhiều xe cứu hỏa đến phun nước
hòng giải tán lực lượng đấu tranh. Trong điều kiện lực lượng QĐSG quá mạnh, biết
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không thể giữ được đài, nhóm SV - HS phá hỏng máy móc, đổ xă ng đốt cháy đài
làm tê liệt hoàn toàn phương tiện truyền thông và rút lui an toàn. Đêm 4-4, tại khu
vực Hòa Bình, khoảng 300 người tổ chức “đêm không ngủ ” lấy tên “đêm ý thức
cách mạng” để cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân Đà Lạt.
Sáng ngày 5-4, hàng ngàn người tập trung tại khu Hòa Bình, sau đó kéo sang
chiếm Hợp tác xã rau (ở ngã ba Phan Đình Phùng - Hàm Nghi, nay là đường
Nguyễn Văn Trỗi) làm trụ sở đấu tranh. Ban Chấp hành tổ chức cuộc họp có đại
diện nhiều thành phần, tầng lớp nhân dân để thông bá o chương trình tranh đấu tiếp
theo, thành lập Đội Quyết tử và đưa ra các phương án đối phó lại những hành động
đàn áp của CQSG…
Ngày 9-4, khoảng 2.000 người mang theo khẩu hiệu chống Mỹ và 5 hình nộm
(tượng trưng cho Tổng thống Johnson, Bộ trưởng Quốc phòn g Mỹ Mc Namara,
Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Trung tướng
Nguyễn Hữu Có) tuần hành trên các phố rồi kéo đến Ty Thông tin và chiêu hồi thu
toàn bộ phương tiện của Ty đưa về trụ sở Ban Chấp hành.
Liên tiếp trong các ngày từ 10 đế n 17-4-1966, bất chấp sự ngăn cản, đàn áp
của chính quyền địa phương, phong trào đấu tranh của nhân dân Đà Lạt vẫn tiếp tục
phát triển. Các cuộc đấu tranh giương cao khẩu hiệu đòi Mỹ cút về nước, đòi chấm
dứt chiến tranh và bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
Ngày 18-4, lực lượng SV - HS quyết định tuyệt thực 24 giờ tại khu Hòa Bình
để phản đối CQSG đàn áp cuộc đấu tranh ở Quy Nhơn. Cuộc tuyệt thực được sự
tham gia cổ vũ của khoảng 200 người dân. CQSG huy động một đoàn xe quân sự
chở cảnh sát dã chiến thuộc Biệt đoàn 222 và đơn vị quân cảnh đến khu Hòa Bình
giải tán cuộc đấu tranh. Khi đoàn xe vừa đến, lực lượng đấu tranh liền bao vây,
dùng gạch đá ném vào đoàn xe, đốt cháy một xe Jeep, bắt Đại úy chỉ huy Nguyễn
Văn Sáng. Bị tấn công bất ngờ, chúng phải rút lui về Tiểu khu [214].
Sáng ngày 21-4, Tỉnh trưởng, Trung tá Trần Văn Phấn mời đại diện lực lượng
SV - HS đến Tiểu khu Tuyên Đức để thương lượng, nhưng y đã cho binh lính hành
hung những sinh viên này. Việc làm đó làm quần chúng phẫn nộ, hơn 1.000 ng ười
dân đến tập trung trước trụ sở Ban Chấp hành, rồi kéo đến Tiểu khu phản đối chính
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quyền. Khi đoàn biểu tình đi đến rạp Ngọc Hồi (nay là rạp Giải Phóng trên đường
Phan Đình Phùng) thì bị cảnh sát và quân cảnh chặn lại. Lực lượng đấu tranh dùng
gậy, gạch tấn công đối phương, chúng liền bắn trả làm thanh niên Nguyễn Văn Đ ực
cầm cờ đi đầu hi sinh.
Cuộc đàn áp đẫm máu chiều 2 1-4 làm 4 người chết, 37 người bị thương và
trên 10 người bị bắt.
Để đối phó với cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt của SV - HS, CQSG ở địa
phương đã triệu tập một phiên họp khẩn c ấp và thành lập Ủy ban ổn định tình hình
địa phương. Ủy ban quyết định không công nhận “Lực lượng nhân dân, sinh viên,
học sinh tranh thủ dân chủ Đà Lạt “. Do đó, đêm 21 rạng ngày 22 -4, Ủy ban huy
động 2 đại đội cảnh sát dã chiến và đại đội địa phương quân đến bao vây, chiếm lại
Hợp tác xã rau, bắt những người trong Ban Chấp hành đấu tranh và ban hành lệnh
giới nghiêm 24/24 giờ trong ba ngày liền. Ban Chấp hành buộc phải rút về chùa
Linh Sơn và tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh.
Sáng ngày 26-4, khoảng 10.000 SV - HS và các tầng lớp nhân dân Đà Lạt tổ
chức bãi khóa, bãi thị, đình công, đến chùa Linh Sơn dự lễ truy điệu và an táng 5
thanh niên 1 bị giết hại trong cuộc biểu tình ngày 21- 4. Đại diện của lực lượng SV HS các thành phố Huế, Sài Gòn cũng về dự lễ truy điệu và bày tỏ tình đoàn kết
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ - Thiệu. Sau lễ truy điệu, lễ đưa tang trở thành cuộc
biểu dương lực lượng của quần chúng, đoàn người kéo về khu Hòa Bình, giương
cao các biểu ngữ: “Chấm dứt hành động khủng bố, bắt bớ những người tham gia
đấu tranh ”, “Trừng trị những tên gây tội ác đối với những người biểu tình ”, “Trả tự
do cho những người bị bắt. Bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân ”… Đám
tang đưa linh cữu những người đã ngã xuống diễu hành qua các phố trung tâm như

1

Danh sách những thanh niên hi sinh trong ngày 21 -4-1966:
Nguyễn Văn Triệt - Học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo
Hoàng Văn Dậu - Học sinh
Nguyễn Doãn Chánh - Thợ điện
Châu Hoàng Kỳ - Thợ cắt tóc
Nguyễn Văn Đực - Lao công.
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Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng… càng làm tăng thêm lòng căm thù và ý chí đấu
tranh của nhân dân.
Cuộc đấu tranh ngày càng mạnh và có chiều hướng lan rộng khiến nội bộ đối
phương mâu thuẫn, chia rẽ lẫn nhau, Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức, Trung tá Trần
Văn Phấn bị cách chức, thay vào đó là Đại tá Lê Trung Tường; chúng buộc phải trả
tự do cho những người bị bắt, chôn cất những người tử nạn, thăm viếng những
người bị thương trong ngày 21-4-1966 [198].
Ngày 27-4, chính quyền VNCH tỉnh Tuyên Đức tổ chức cuộc họp báo với các
nhà báo trong nước và quốc tế để giải thích tình hình thị xã Đà Lạt. Biết được tin
đó, trước khi diễn ra họp báo, Ban Chấp hành “Lực lượng nhân dân, sinh viên, học
sinh tranh thủ dân chủ Đà Lạt “ đã gặp các nhà báo nói rõ ý nghĩa, mục đích của
cuộc đấu tranh và yêu cầu cần thành lập một ủy ban điều tra về sự đàn áp của chính
quyền VNCH tỉnh Tuyên Đức. Bằng việc làm này, Ban Chấp hành lực lượng đấu
tranh đã làm thất bại ý đồ của CQSG nhằm xuyên tạc ý ng hĩa, mục đích cuộc đấu
tranh của SV - HS và các tầng lớp nhân dân Đà Lạt.
Đầu tháng 5-1966, SV - HS dựa vào chùa Linh Sơn tiếp tục đấu tranh dưới
những hình thức như tuyệt thực, mít tinh, hội thảo chống Mỹ, lập tòa án xét xử tội
phạm chiến tranh, ra báo “Tiếng chuông rè ”… Để bảo tồn lực lượng, nhóm AQ rút
dần số cán bộ cốt cán, chỉ để lại Hồ Đắc Dung tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh với
tư cách Huynh trưởng Gia đình Phật tử; còn cán bộ của Thị ủy và Ban cán sự đặc
biệt Khu VI hoạt động ở thế hợp pháp hoặc rút vào hoạt động bí mật trong căn cứ
địa. Ngày 15 -5-1966, “Lực lượng nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ
Đà Lạt “ tuyên bố tự giải tán.
Trong khi phong trào đấu tranh của SV - HS và các tầng lớp nhân dân Đà Lạt
diễn ra mạnh mẽ thì tại các thị x ã khác ở Tây Nguyên cũng bùng nổ các cuộc đấu
tranh của Tăng ni, Phật tử cùng các tầng lớ p nhân dân đô thị.
Ở Kon Tum, từ ngày 25 đến ngày 29 -3-1966, 4.000 lượt đồng bào Phật tử, học
sinh và nhân dân thị xã đã xuống đường tuần hành đến trước Tòa Tỉnh trưởn g hô
khẩu hiệu đòi Mỹ rút quân về nước, Thiệu - Kỳ từ chức. Khí thế đấu tranh của đồng
bào đã khiến CQSG ở Kon Tum lo sợ, rút quân càn quét ở vùng ven về bảo vệ thị
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xã, đối phó với phong trào đấu tranh của quần chúng. Tiếp đó, ngày 8 -5-1966, một
cuộc biểu tình có 3.000 người tham gia đòi tôn trọng tự do tín ngưỡng, chống Mỹ Thiệu đàn áp Phật giáo ở Huế. Từ ngày 17 đến 26 -6-1966, Tỉnh Hội Phật giáo Kon
Tum tổ chức cho nhà sư Thích Bửu Đàm tuyệt thực đòi giới cầm quyền Sài Gòn trả
tự do cho Hòa thượng Thích Trí Quang ở Sài Gòn và một số Tăng ni, Phật tử bị bắt
trong các cuộc đấu tranh trước đó ở Kon Tum [2, tr. 195].
Ở Đắk Lắk, ngày 31-3-1966, có khoảng 2.000 Phật tử tập trung tại trường
trung học Bồ Đề cạnh chùa Khải Đoan để làm làm lễ tưởng niệm nữ sinh Qu ách Thị
Trang. Sau đó, đoàn người tuần hành và rước di ảnh của Quách Thị Trang trên một
xe hoa diễu qua một vài đường phố trong thị xã. Các cuộc nhóm họp trên đây đã mở
màn cho nhiều cuộc biểu tình tuần hành của học sinh thị xã Buôn Ma Thuột vào
những ngày kế tiếp. Liên tiếp trong các ngày 1, 2, 3 và 9 -4-1966, một số Phật tử và
học sinh trường trung học Bồ Đề đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi thành lập
chính phủ dân sự. Đoàn biểu tình diễu hành qua các phố, kêu gọi đồng bào các giới
hưởng ứng cuộc đấu tra nh rồi sau đó kéo đến trước Tòa Hành chính tỉnh. Tỉnh
trưởng tỉnh Đắk Lắk, Trung tá Lê Văn Thành đã phải thừa nhận rằng, các cuộc đấu
tranh vừa qua ở địa phương của đồng bào Phật tử và học sinh đã “ảnh hưởng rất
nhiều đến tiềm lực chống cộng ” và “làm suy giảm các hoạt động về mặt quân sự ”
của VNCH trên địa bàn.
Ngày 24-4-1966, tại Gia Lai có 5.000 công nhân, học sinh và cả sĩ quan theo
đạo Phật đồng loạt xuống đường biểu tình đòi Thiệu - Kỳ từ chức, đòi Mỹ rút quân
về nước, chống khủng bố đồng bào Phật tử ở Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Đoàn biểu
tình tiến đến bao vây dinh Tỉnh trưởng trong 5 giờ đồng hồ liền, buộc Tỉnh trưởng
Hồ Vinh phải chấp nhận ra thương lượng.
Kết quả mà những cuộc tuần hành, mít tinh, tuyệt thực kéo dài từ tháng 5 đến
tháng 6-1966 tạo ra là rất lớn, như người đứng đầu CQSG tỉnh Đắk Lắk thừa nhận
rằng “tình hình chính trị ở Đắk Lắk lại bị “xáo trộn”. Một số Phật giáo đồ thuộc Tỉnh
giáo hội Đắk Lắk hưởng ứng phong trào đấu tranh của Phật tử ở miền Trung, nên đã
tổ chức các cuộc tuyệt thực, biểu tình, xáo động dân chúng bãi thị, rải truyền đơn
phản đối chính phủ và ủng hộ cuộc đấu tranh ở Huế và Đà Nẵng ” [167, tr. 1]. Nguyên
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nhân của tình hình trên theo Tòa Hành chính tỉnh là do “Việt cộng đang triệt để lợi
dụng và khai thác cuộc đấu tranh ở miền Trung và các nơi khác để gây chia rẽ giữa
nhân dân và chính quyền. Chúng cho cán bộ tay sai trà trộn vào thị xã bám sát các tổ
chức của Phật tử xách động gây xáo trộn để tạo thêm sự khó khăn cho chính quyền
trong việc ổn định tình thế và làm suy giảm các hoạt động về mặt quân sự” [167, tr. 2].
Vào cuối tháng 5-1966, hoạt động đấu tranh của Phật giáo trở lại sôi động hơn.
Ngày 22-5, một cuộc tuyệt thực 24 giờ của một số Phật tử Buôn Ma Thuột đã được tổ
chức. Ngày 25 -5, nổ ra cuộc biểu tình của Phật tử trong nội thị và vùng ven thị xã
Buôn Ma Thuột. Tiếp đó, ngày 27 -5, nhóm tranh đấu trong Phật giáo Đắk Lắk tổ
chức rải truyền đơn với nội dung yêu cầu chính phủ VNCH rút quân khỏi Đà Nẵng .
Chính vì hoạt động ĐTCT của nhân dân Đắk Lắk diễn ra liên tục, Tòa Hành chính
tỉnh phải “đặt trọng tâm công tác sưu tầm tin tức để phát giác những phần tử cộng sản len
lỏi vào các đoàn thể chính trị, tôn giáo gây xáo trộn về chính trị ” [167, tr. 2].
Tại Đà Lạt, từ cuối tháng 5 -1966 phong trào đấu tranh của Phật tử tiếp tục diễn
ra. Ngày 30-5-1966, tại chùa Linh Sơn , Đại đức Thích Quảng Thiện tự thiêu để
chống chính quyền Thiệu - Kỳ. Ngày 03 -6-1966, khoảng 5.000 người tham dự lễ cầu
nguyện và thuyết pháp tại chùa Linh Sơn, sau đó tuần hành qua các đường phố mang
theo biểu ngữ chống chính phủ đến tập trung tại khu Hòa Bình dự cuộc mít tinh. Tiếp
đó, ngày 05-6-1966, đám tang Đại đức Thích Quảng Thiện có chừng 6.000 người đi
đưa tang từ chùa Linh Sơn đến nghĩa trang thành phố Đà Lạt với nhiều biểu ngữ đòi
Thiệu - Kỳ từ chức. Ngày 7-6-1966, chừng 1.000 người mang theo biểu ngữ và hình
nộm để chống chính phủ VNCH, bài quân Mỹ và Tổng thống Johnson. Đặc biệt ,
ngày 8-6-1966, nhiều bàn thờ Phật của người dân thị xã Đà Lạt được đưa ra đặt giữa
đường phố và chỉ được thu dẹp sang hai bên đườ ng khi có sự đàn áp của chính quyền
địa phương. Tiếp theo, ngày 23 -6-1966, Phật tử Đặng Thị Ngọc Tuyền tự thiêu tại
sân chùa Linh Sơn để lại sáu bức thư gửi Tổng thống Johnson, các nhà lãnh đạo
Thiệu - Kỳ, nhân dân Mỹ và những người yêu chuộng tự do trên t hế giới, phản đối
cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Trước khí thế đấu tranh của đồng bào Phật tử
thị xã Đà Lạt, chính quyền tỉnh Tuyên Đức đã ngăn cản các đoàn người tham gia đám
tang của Đặng Thị Ngọc Tuyền. Đại Đức Thích Minh Tuệ tuyên bố: “Nếu không
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được đưa đám tang theo lộ trình như ý muốn thì quan tài của Ngọc Tuyền sẽ qu àn
mãi ở chùa” [161, tr. 6]. Cuối cùng, Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức phải đồng ý để đồng
bào Phật tử tổ chức đám tang Ngọc Tuyền như kế hoạch đã định.
Hưởng ứng các cuộc đấu tranh của Phật tử Đà Lạt, ngày 9 -6-1966 trên 2.000
đồng bào Phật tử thị xã Bảo Lộc biểu tình chống chính quyền Thiệu - Kỳ. Tại sở
Trảng Bia, trong một trận càn QĐSG bắt đi một số người, cơ sở đã vận động và tổ
chức trên 200 người kéo đến Tòa Thị chính thị xã Bảo Lộ c tố cáo tội ác và buộc
chúng phải bồi thường cho những người bị hại, thả hết những người bị bắt.
Tại chùa Khải Đoan (Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk), vào ngày 2-6-1966, lễ thọ
tang các Tăng ni, Phật tử tự thiêu được tổ chức. Ba thanh niên trong số Phật tử tham
dự đã rạch da ngực lấy máu viết thư gửi Tổng thống Mỹ. Ngày 8 -6-1966, Tỉnh hội
Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các chùa và tư gia Phật tử đưa
bàn thờ Phật ra đặt giữa đường trong thị xã Buôn Ma Thuột, trên Đường 21 và
Đường 14 thuộc vùng ngoại ô. Mãi đến ngày 22 -6, sau khi tập trung và nghe phổ biến
đường lối đấu tranh mới, Phật tử mới thỉnh tất cả bàn thờ Phật vào nhà. Về cuộc
ĐTCT của đồng bào Đắk Lắk , Tòa Hành chính tỉnh thừa nhận: “Trong thượng và
trung tuần tháng 6-1966, về phương diện chính trị lại được chú trọng, rải truyền đơn
nhiều nơi kêu gọi đoàn kết đấu tranh để lật đổ chính phủ quân sự, đòi Mỹ rút quân
khỏi miền Nam, kêu gọi quân đội đồng minh phản chiến” [168, tr. 1-2].
Về phong trào đấu tranh của đồng bào Phật tử ở Tây Nguyên , Thiếu tướng
Vĩnh Lộc - Tư lệnh Quân đoàn II và Vùng 2 chiến thuật , kiêm Đại biểu Chính phủ
VNCH thừa nhận: “Với mục đích đòi thực hiện 4 nguyện vọng đã ghi trong Thông
cáo số 21 của Viện Hóa đạo, tại nhiều tỉnh trong Vùng đã có biểu tình và mít tinh
của lực lượng tranh thủ cách mạng, các cuộc hội thảo và các buổi cầu siêu tại các
chùa mang sắc thái chính trị… Nặng nề hơn cả là thị xã Đà Lạt ” [160, tr. 5].
Tháng 8 và tháng 9-1966, đồng bào Phật tử ở Tây Nguyên tham gia đấu tranh
phản đối cuộc bầu cử quốc hội lập hiến của Chính phủ VNCH vào ngày 11-9-1966.
Ngày 15, 16, 17 và 27-8-1966, Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng tổ chức thuyết pháp
tại chùa Bảo Lộc đả kích chính phủ và phát Thông cáo của Viện Hóa đạo: “Phật tử
không nên đi bầu vì đây là một cuộc bầu cử lừa bịp do đó VNCH sẽ mất tự chủ”.
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Ngày 20-8-1966, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tuyên Đức tổ chức lễ kỷ niệm ngày Pháp
nạn, sau đó kêu gọi Phật tử không tham gia bầu cử. Ngày 22-8-1966, thầy Thích
Quảng Tâm thuộc Tỉnh hội Phật giáo đã đến từng gia đình vận động Phậ t tử không
tham gia bầu cử quốc hội lập hiến [162, tr. 4].
Tại Pleiku, tháng 12-1966, hàng nghìn tín đồ Phật giáo và quần chúng nhân
dân ở thị xã Pleiku xuống đường với khẩu hiệu đòi tự do tín ngưỡng, hòa bình và
đòi lật đổ chính phủ Thiệu - Kỳ. Tuy bị đàn áp và bắt bớ hàng trăm người, nhưng
đây là cuộc đấu tranh với lực lượng đấu tranh tham gia đông, khẩu hiệu đấu tranh
mang mục đích chính trị rõ rệt. Phong trào đã đưa khí thế đấu tranh của quần chúng
thị xã Pleiku lên một bước. Đồng bào các dân tộc nơi đ ây ngày càng căm ghét quân
Mỹ, tinh thần dân tộc càng được khơi dậy.
Bước sang năm 1967, cục diện chiến trường Tây Nguyên cũng như ở miền
Nam có nhiều thay đổi, nhất là sau thất bại mùa khô 1966-1967, QĐSG không còn
đủ sức giành lại thế chủ động trên chiến trường. Trong tình hình đó, những cuộc
ĐTCT đã được phát động một cách mạnh mẽ . Tòa Hành chính tỉnh Đắk Lắk thừa
nhận: “Về chính trị: Việt cộng lợi dụng tình hình hưu chiến để mở một chiến dịch
“dân binh chánh vận” tăng gia các hoạt động tuyên truyền chống Mỹ…Việt cộng
ráo riết kiện toàn cơ sở chính trị nội thành, phát hiện “quần chúng tốt ”, đặc biệt
nhắm vào giới lao động để phát động phong trào đấu tranh hợp pháp ” [170].
Do vậy, t hời gian này, tranh thủ thế hợp pháp quần chúng đô thị đã tham gia
các cuộc xuống đường tẩy chay lối sống Mỹ, đòi giảm giá sinh hoạt, chống quân sự
hóa học đường và sôi nổi nhất là tẩy chay bầu cử Tổng thống VNCH nhiệm kỳ III
(1967-1971) vào tháng 9-1967.
3.2.2. Đấu tranh chính trị ở nông thôn (1965 -1967)
Ở vùng nông thôn Tây Nguyên, Mỹ và CQSG ráo riết triển khai chương trình
“bình định” với nhiều biện pháp quân sự tàn bạo, huy động các lực lượng chủ lực,
bảo an, dân vệ mở các cuộc hành quân càn quét, đốt phá xóm làng, cày ủi ruộng
vườn, bắt lính, bắn giết đồng bào, đuổi nhân dân ra khỏi buôn làng đưa về các trại tập
trung, khu dồn; đồng thời tiến hành bao vây kinh tế, đánh phá hành lang và vùng địa
bàn ven thị nhằm đẩy quân giải phóng ra xa dân, xa đô thị và xa trục giao thông. Tình
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hình trên đã làm bùng lên ĐTCT ở nông thôn khá sôi nổi. Giữa năm 1965, đồng bào
các dân tộc ở Kon Tum đấu tranh chống dồn dân, đòi trở về buôn làng thu được nhiều
kết quả. Hơn 900 đồng bào vùng Tây Pôkô và 1.480 đồng bào ở Măng Buk đã bỏ các
khu dồn kéo về làng cũ. Hàng trăm đồng bào khu dồn Rơ Lun g được du kích và đội
công tác hướng dẫn đã nổi dậy, phá khu dồn. Chỉ riêng năm 1965, đồng bào tỉnh Kon
Tum đã tổ chức được hơn 40 cuộc đấu tranh, huy động trên 8.000 lượt người tham
gia, trong đó có nhiều lượt đồng bào kéo lên quận lỵ đấu tranh trực diện với CQSG
chống rào ấp, dồn dân và bắt lính.
Cũng trong tháng này, ở khu vực ven các thị xã đã diễn ra nhiều cuộc đấu
tranh đòi quyền lợi dân sinh. Tại Tuyên Đức, đồng bào các huyện ven thị xã Đà Lạt
đấu tranh đòi tiếp tế lương thực, làm rối loạn an ninh trật tự và giảm uy tín của
CQSG tại địa phương. Ở Đắk Lắk, đồng bào Kinh ở các dinh điền đấu tranh đòi tự
do vào thị xã mua bán thực phẩm. Ở Quảng Đức, đồng bào vùng bị CQSG kiểm
soát đòi chính quyền phải tiếp tế đầy đủ nếu không sẽ rời bỏ các “ấp tân sinh”...
Phối hợp nhịp nhàng với ĐTQS, ĐTCT của đồng bào J’Rai các xã E5, E9
(Khu 5 – Gia Lai) đã diễn ra sôi nổi hỗ trợ Quân giải phóng tác chiến trong chiến
dịch Pleime (từ ngày 19-10 đến ngày 20-11-1965). Trong khi Lữ đoàn 3 (thuộc Sư
đoàn Kỵ binh không vận số 1 của Mỹ) đổ quân, cho xe tăng, xe kéo pháo vào dàn
trận trong rẫy lúa, càn quét vào các xã E5, E9, dưới sự chỉ huy của một số nữ thủ
lĩnh như Puih H’Ba, Rahlan H’Bình, Kpă Thah, hơn 300 đồng bào J’Rai đã tích cực
đấu tranh, có người lăn ra cản trước xe tăng, xe kéo pháo của Mỹ. Do bất đồng ngôn
ngữ, họ đã dùng cả ký hiệu để yêu cầu quân Mỹ không được tàn phá hoa màu, cuối
cùng quân Mỹ phải nhượng bộ. Từ ngày 7 đến ngày 15 -11-1965, già làng và các tổ
chức quần chúng đã huy động hơn 3.000 lượt người (chủ y ếu là người già và phụ nữ)
từ các khu 3, 4, 5, 6 ở xung quanh thị xã Pleiku kéo vào Tòa Thị chính tỉnh tố cáo
quân Mỹ đi càn phá hoại hoa màu, bắn pháo giết hại dân lành…đòi “quân Mỹ và
QĐSG chấm dứt càn quét ”, “Mỹ rút quân về nước ”.
Sau chiến dịch Pleime, hơn 300 người dân Khu 5 của Thị xã đấu tranh trực
diện với quân Mỹ, buộc chúng phải rút lực lượng, phương tiện chiến tranh ra khỏi
70 rẫy lúa. Cùng với chiến thắng quân sự Pleime, đồng bào Gia Lai đã giành thắng
90

lợi trong các cuộc đấu tranh trực diện với quân Mỹ. Điều này càng củng cố niềm tin
vào khả năng đánh Mỹ và quyết tâm thắng Mỹ bằng các phương thức đấu tranh
phong phú của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.
Tại Đắk Lắk, ngày 8-11-1965, 4 đại diện đồng bào Thượng thuộc quận Buôn
Hồ đến văn phòng Quận trưởng yêu cầu chính quyền can thiệp ngưng oanh tạc để
đồng bào an tâm gặt lúa. Tiếp đó ngày 9 -11-1965, gần 70 đồng bào kéo đến quận lỵ
Buôn Hồ đưa kiến nghị và 3 lá đơn đòi bồi thường nhân mạng cho một đồng bào bị
máy bay ném bom chết, nguyền rủa chính q uyền và tố cáo quân đội địch cướp phá ...
Liên tiếp trong tháng 11-1965, ở Đắk Lắk diễn ra 27 cuộc biểu tình của dân chúng
nhằm “chống Mỹ”, “chống pháo kích và oanh kích ”, “đòi chấm dứt hành quân ”,
“trả lại chồng con đang tại ngũ” [219, tr. 22].
Năm 1966, ĐTCT bùng phát mạnh mẽ ở Khu 3, 4 (Gia Lai) - khu vực ven thị
xã Pleiku. Ở xã B3 Khu 4, việc tổ chức các cuộc đấu tranh trực diện với Mỹ được
giao cho những người mẹ, người chị gan dạ, thường mỗi làng có một tổ ba người.
Mỗi khi buôn, làng có người bị giết chết, hoặc buôn, làng bị bắn pháo, các chị tổ
chức từng đoàn từ 20 đến 30 người kéo vào đồn Plei Hmơrông đấu tranh. Chị Hiar
(Xã đội phó xã B9 - Khu 4) tổ chức để nhân dân trong xã không cho chính quyền
địa phương bắt thanh niên đi lính , bao vây không cho xe tăng, xe bọc thép vào
buôn, làng. Thậm chí ở làng C (xã Gào), khi QĐSG đến bắt thanh niên đã bị chị
Brếch, Blưk lãnh đạo nhân dân đến kéo thanh niên ra khỏi máy bay, không để
chúng đưa về đồn. Nhân dân làng Nú, làng Thong, làng O Sơr (xã B7, Khu 4) kiên
quyết không cho lính bảo an đóng quân trong làng. Đồng bào J’Rai ở xã B6, B7
phối hợp với nhân dân trong ấp Blang 3 đấu tranh buộc CQSG thả một số cán bộ
cốt cán như Đinh Phương (Khu đội trưởng), Puih Phương (liên lạc viên)…
Trong sáu tháng đầu năm 1967, kết hợp giữa ĐTCT và binh vận, cơ sở cách
mạng ở Đắk Lắk đã tổ chức 12.000 lượt người tham gia kéo đến quận lỵ, tỉnh lỵ đấu
tranh chống bắt lính, chống bắn pháo, chống rải chất độc hóa học và đòi bồi thường
thiệt hại cho dân. Điều đáng nói là các cuộc đấu tranh này đã lôi kéo được 400 binh
lính và người nhà binh lính VNCH tham gia. Báo cáo của Tòa Hành chính tỉnh Đắk
Lắk thừa nhận: Những tin tức hoạt động trong tháng cho thấy đồng bào đang đẩy
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mạnh các hoạt động chính trị. Người dân ở các buôn vùng kém an n inh kéo vào thị
xã, quận lỵ đấu tranh trực diện với chính quyền đòi trả chồng con đi lính về, ngưng
các cuộc pháo kích, oanh kích, phát truyền đơn [ 171, tr. 2].
Báo cáo sáu tháng đầu năm 1967 của Đảng bộ tỉnh Gia Lai cho biết: Sáu tháng
đầu năm 1967, tại Gia Lai nổ ra 305 cuộc ĐTCT (trong đó có 98 cuộc đấu tranh
trực tiếp kéo đến quận lỵ và đồn bốt) gồm 8.510 lượt người tham gia. Nhiều cuộc
đấu tranh quyết liệt, tập trung hàng trăm người ra chặn xe tăng M113 không cho
phá rẫy, càn quét (ở Khu 6). Có cuộc đấ u tranh diễn ra 10 ngày buộc QĐSG phải bỏ
kế hoạch dồn dân vào khu dồn (Khu 3). Khi có người bị thương hoặc bị chết, cả
làng kéo vào quận đấu tranh 3 ngày liền đòi bồi thường. Nhiều chị em đến quận lỵ
tố cáo Mỹ đốt phá, cướp bóc tài sản và hãm hiếp phụ nữ, đã vạch trần bộ mặt xấu xa
của chúng. Các cuộc đấu tranh trên đã “hạn chế được đánh phá của địch, nhất là
những cuộc đấu tranh trực diện tại chỗ, có nơi chúng không dồn được dân; buộc
phải thả 36 người bị bắt trước đó, bồi thường cho 4 gia đình có người b ị chết
55.000đ; chúng phải dùng trực thăng chở trả lại cho dân 18 chòi lúa’’ [ 144, tr. 4].
Trong sáu tháng đầu năm 1967, tỉnh Kon Tum đã có gần 2.000 lượt quần chúng
các dân tộc tham gia đấu tranh chống gom dân, chống càn, chống bắn pháo vào làng,
vào rẫy, chống bắt lính… Khi QĐSG tăng cường càn quét, bố ráp và tổ chức đóng
quân, đồng bào đã cương quyết không cho chúng vào lập chốt trong làng. Đồng bào
Kinh ở gần thị xã Kon Tum đấu tranh đòi đi lại, tự do làm ăn sinh sống mà không cần
xin phép. Ngày 30-4-1967, đông đảo nhân dân ở thị xã tham gia tẩy chay bầu cử hội
đồng xã. Phong trào ĐTCT ở Kon Tum đầu năm 1967 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến
hàng ngũ binh lính VNCH, khiến cho “tinh thần binh lính sa sút nghiêm trọng,
thường xuyên xảy ra đào ngũ, bỏ trốn…Từ tháng 1 đến tháng 7-1967, trên 300 binh
lính đào ngũ, rã ngũ ” [7, tr. 395]. Nắm bắt tình hình trên, cơ sở cách mạng tích cực
đẩy mạnh công tác binh vận, tuyên truyền về thắng lợi to lớn và vững chắc của cách
mạng, vạch trần thủ đoạn mị dân, chiến tranh tâm lý và bản chất phi nghĩa cuộc chiến
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ cũng như nền độc lập giả hiệu của CQSG.
Tại tỉnh Tuyên Đức, trong 8 tháng đầu năm 1967 có trên 100 cuộc đấu tranh
với gần 8.000 lượt người tham gia. Nhiều cuộc đấu tranh đã thu hút được đồng bào
theo đạo Thiên chúa ở Tân Thanh, Tân Phát, Tân Hà và tranh thủ được sự đồng tình
của công chức CQSG. Các cuộc đấu tranh có nội dung: “Đòi tự do đi lại làm ăn,
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đượ c trở về buôn cũ phát rẫy ”, “Đòi được tự do mua gạo, muối ”, “Đòi thả những
người bị bắt”…[93, tr. 75].
3.2.3. Đấu tranh chính trị trong Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968
Trong mùa khô 1966-1967, quân và dân Tây Nguyên về cơ bản đã đánh thắng hai
gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” của Mỹ và CQSG. Trên mặt trận quân sự, vào
tháng 1-1967, lực lượng vũ trang Tây Nguyên liên tiếp đánh bại các cuộc hành quân
Sam Houston và Francis Marion của Mỹ và CQSG ở phía Tây Kon Tum và Gia Lai,
loại khỏi vòng chiến đấu 4.000 quân địch, bắn rơi 45 máy bay. Ngày 5-4-1967, quân
Mỹ buộc phải chấm dứt các cuộc hành quân tìm diệt ở Tây Nguyên [226, tr. 250]. Tiếp
đến, vào tháng 10-1967, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên tập trung lực lượng mở chiến
dịch Đăk Tô I. Thực hiện kế hoạch nghi binh chiến dịch, từ giữa tháng 10-1967, quân
giải phóng đánh mạnh trên các trục Đường 14, 19; đồng thời liên tiếp bắn phá Sở Chỉ
huy Sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ ở thị xã Pleiku, căn cứ Sư đoàn 23 QĐSG ở Buôn Ma
Thuột. Lực lượng địa phương tỉnh Đắk Lắk còn đánh mạnh trên Đường 21.
Hoạt động nghi binh khá thành công, chúng ta cầm chân được Sư đoàn bộ
binh số 4 Mỹ và nhiều đơn vị chủ lực QĐSG ở Gia Lai và Đắk Lắk. Trước các hoạt
động quân sự của quân và dân Tây Nguyên, Tư lệnh quân Mỹ ở Tây Nguyên đã
phải cảnh báo với tướng W. Westmoreland rằng : “Tình hình Tây Nguyên ngày càng
trở nên lo ngại… mối đe dọa ở Pleiku, Buôn Ma Thuột rất nghiêm trọng, nếu không
tăng thêm lực lượng thì ta sẽ bị o ép mạnh ” [43, tr. 320-321].
Ngày 22-11-1967, chiến dịch Đăk Tô I kết thúc thắng lợi. Trên chiến trường Tây
Nguyên, quân Mỹ và chủ lực QĐSG buộc phải co dần vào thể ph òng ngự, giữ các thị xã
và căn cứ lớn. Gọng kìm “tìm diệt” của Mỹ và CQSG bị phá sản nặng nề.
ĐTCT trong năm 1967 tuy không diễn ra nhiều phong trào lớn, quy mô như
năm 1966, nhưng vẫn sôi nổi dưới các hình thức đưa yêu sách, phản đối các cuộc
hành quân khủng bố, đốt phá, cướp bóc tài sản, gom dân lập khu dồn … của CQSG.
Tuy nhiên, nó diễn ra không chỉ bó hẹp trong phạm vi những nơi bị càn quét, đánh
phá, mà còn lôi kéo nhân dân các vùng lân cận, kể cả một bộ phận viên chức, gia đình
công chức, gia đình binh lính VNCH tham gia. Đồng bào các xã Đăk Uy, Mang
Khênh (Kon Tum), Khu 4, Khu 5 (Gia Lai), xã Khuê Ngọc Điền (Đắk Lắk), nhân dân
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dọc Đường 20 Di Linh đi Đức Trọng (Lâm Đồng) liên tục đấu tranh làm thất bại các
cuộc dồn dân, giữ vững địa bàn, bảo vệ vững ch ắc cơ sở. Các đội vũ trang công tác
Đà Lạt phát động nhân dân xây dựng cơ sở ở các ấp Thái Phiên, Nam Thiên. Năm
1967, quân dân Đắk Lắk đã tổ chức được 137 cuộc với 32.624 lượt người tham gia
ĐTCT. Tháng 3-1967, tại Đắk Lắk có 400 binh sĩ CQSG và gia đình tham gia đấu
tranh chống QĐSG bắn phá bừa bãi, rải chất độc hóa học, đòi thả người bị bắt, đòi
bồi thường tài sản bị thiệt hại [ 141, tr. 68]. Với những hoạt động nhịp nhàng của
ĐTQS và ĐTCT, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn Tây Nguyên được củng
cố và phát triển, Mỹ và CQSG phải bị động phân tán lực lượng đối phó , không thực
hiện được mục tiêu dồn được hết dân vào các “ấp tân sinh”. Trong năm 1967, 21
buôn với 7.300 dân ở H2, H9, H6 (Đắk Lắk), 3 .000 dân ở vùng Hà Bầu, Hà Lòng
(Gia Lai) giành được quyền làm chủ; 2.300 dân vùng Khu 3 (Gia Lai), 1.700 dân trên
Đường 20, Đường 11 (Lâm Đồng) đã phá lỏng ách kềm kẹp, nới rộng phạm vi đi lại.
Cùng với mũi quân sự, chính trị, binh vận cũng góp phần rất quan trọng trọng việc
làm giảm sức chiến đấu của quân Mỹ và QĐSG. Đến cuối năm 1967, Đắk Lắk có
1.043 lính đào rã ngũ về nhà, hơn 1.000 gia đình binh lính tại ngũ đươc giáo dục, rải
hơn 54.000 truyền đơn, xây dựng hàng trăm cơ sở trong nội thị, vùng ven các đồn
điền, các quận và trong cơ quan chính quyền địch cấp quận, cấp tỉnh [18, tr. 109]. Ở
Kon Tum, từ tháng 1 đến tháng 7-1967, có trên 300 lính đào rã ngũ. Như vậy, các
hoạt động kết hợp “hai chân”, “ba mũi giáp công” quân sự, chính trị, binh vận đã cơ
bản đánh thắng được gọng kìm “bình định” trong đợt phản công chiến lược mùa khô
1966-1967 của Mỹ và CQSG.
Có thể nói, sau ba năm tiến hành chống “Chiến tranh cục bộ ”, quân và dân
Tây Nguyên đã giữ quyền chủ động, thế chiến lược tiến công được giữ vững và phát
huy mạnh mẽ; về cơ bản kiềm chế được và đánh bại các nỗ lực chiến tranh của Mỹ
tại địa bàn; mở rộng vùng giải phóng, làm chủ cả khu vực rừng núi, một phần nông
thôn, khu vực xung quanh đô thị và các tuyến giao thông quan trọng trên các trục
Đường 14, 21, 19, 20. Lực lượng quân sự và chính trị phát triển cả về số lượng và
chất lượng. Các tầng lớp nhân dân Tây Nguyên ở các thị xã và vùng tranh chấp đã
nhiều lần tổ chức đấu tranh với CQSG dưới nhiều hình thức khác nhau , nghệ thuật
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đấu tranh cũng trưởng thành hơn và đặc biệt là tích lũy được nhiều kinh nghiệm
trong đấu tranh trực diện với quân đội Mỹ và CQSG.
Tháng 12-1967, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt
Nam thông qua kế hoạch chiến lược năm 1968 và nhiệm vụ của quân, dân Việt
Nam. Tiếp đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-1968) nhận
định do những thất bại có ý tính chất chiến lược của Mỹ ở miền Nam và do những
thắng lợi to lớn của cách mạng , xu thế của tình hình trong cả năm 1968 là Mỹ sẽ
ngày càng chuyển vào phòng ngự một cách bị động hơn trước . Chúng ta đã thắng
Mỹ cả v ề chiến lược lẫn chiến thuật, thế và lực phát triển mạnh mẽ . Từ đánh giá
trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định: “Chuyển cuộc chiến tranh cách
mạng của nhân dân ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy
giành thắng lợi quyết định” [77, tr. 45].
Mục tiêu chiến lược của tổng công kích và tổng khởi nghĩa nhằm: “Tiêu diệt
và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân ngụy, đánh đổ ngụy quyền các cấp, giành toàn
bộ chính quyền về tay nhân dân; tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực và phương
tiện chiến tranh của Mỹ, làm cho quân Mỹ không thực hiện được các nhiệm vụ
chính trị và quân sự của chúng ở Việt Nam; trên cơ sở đó đập tan ý chí xâm lược
của Mỹ, buộc Mỹ phải chịu thua ở miền Nam, chấm dứt mọi hành động chiến tranh
đối với miền Bắc ” [77, tr. 45-46].
Phương pháp tiến hành tổng công kích và tổng khởi nghĩa là “kết hợp tiến
công quân sự với tiến công chính trị, thực hành “ba mũi giáp công” trên cả ba vùng
chiến lược và phối hợp với tiến công ngoại giao ” [77, tr. 46]. Cuộc tiến công của
các lực lượng vũ trang trên các chiến trường chính và sự nổi dậy của nhân dân ở các
thành thị lớn là hai mũi tiến công chính kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau
và thúc đẩy toàn bộ cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa khắp cả ba vùng thành
thị, nông thôn đồng bằng và rừng núi. Đặc biệt, cuộc tiến công của các lực lượng vũ
trang và sự nổi dậy của quần chúng nhân dân ở các thành thị lớn là mũi nhọn thọc
vào yết hầu đối phương , có tầm quan trọng quyết định đối với toàn bộ chiến trường
và toàn cuộc chiến tranh.
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Trung ương Đảng nhấn mạnh : “Chủ trương không chỉ phát động tổng công
kích, mà còn đồng thời phát động tổng khởi nghĩa” [77, tr. 48], tức là, dùng lực
lượng vũ trang mạnh đánh vào các binh đoàn chủ lực của CQSG, đánh mạnh vào đô
thành và các thành phố khác, tạo điều kiện cho hàng triệu quần chúng ở thành thị và
các vùng nông thôn còn tạm bị chiếm nổi dậy khởi nghĩa, phối hợp với lực lượng vũ
trang để tiêu diệt và làm tan rã QĐSG, đánh đổ các cơ quan đầu não của địch, làm
rối loạn và tê liệt đến tận gốc bộ máy chiến tranh của Mỹ và CQSG.
Đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ bằng phương pháp tổng tiến công đánh thẳng
vào các trung tâm đầu não của CQSG ở các thành phố, thị xã kết hợp với nổi dậy
của quần chúng là một sáng tạo lớn. Đây là một chủ trương, ý định chiế n lược hết
sức táo bạo của Đảng nhằm tạo một thắng lợi quyết định, làm chuyển biến một
bước lớn của cuộc chiến tranh.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968), nhiệm vụ chủ
yếu về chính trị là chuẩn bị và phát động quần chúng nổi dậy tổng khởi nghĩa (kết
hợp với tổng công kích) đập tan CQSG và các tổ chức phản động khác, xây dựng
chính quyền cách mạng và phát triển nhanh chóng lực lượng chính trị và vũ trang
của quần chúng.
Để tập hợp đông đảo quần chúng tham gia ĐTCT, Nghị quyết chỉ rõ: “Phải tích
cực chuẩn bị lực lượng quần chúng, định ra những hình thức tổ chức quần chúng thích
hợp, đề ra những khẩu hiệu có sức tập hợp mạnh mẽ quần chúng đông đảo, phát động
và thúc đẩy phong trào ĐTCT thành một cao trào tiền khởi nghĩa, hoặc phát động quầ n
chúng trực tiếp nổi dậy khởi nghĩa kết hợp với tổng công kích” [77, tr. 54].
Khẩu hiệu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy là: độc lập, tự do, hòa bình,
cơm áo, ruộng đất, chấm dứt chiến tranh xâm lược, đế quốc Mỹ cút về nước .
Thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng và từ tình hình thực tế của
chiến trường địa phương, Khu ủy Khu V họp bàn và quyết định: “Tập trung lực lượng cả
ba thứ quân, tiến công liên tục, mạnh mẽ trong cả Xuân và Hè - chủ yếu là trong mùa
Xuân 1968, nhằm đánh sập chính quyền và QĐSG, tiêu diệt nặng sinh lực và phương
tiện chiến tranh của Mỹ, kết hợp với những cuộc khởi nghĩa rộng rãi quy mô lớn và
quyết liệt của quần chúng, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân” [43, tr. 331].
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Để thực hiện kế hoạch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968),
Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V quyết định chia chiến trường thành 4 hướng tiến
công, trong đó hướng Tây Nguyên được xem là “hướng rất quan trọng, chiến trường
tiêu diệt lớn sinh lực đối phương; cắt phá giao thông, bao vây cô lập các căn cứ của
chúng ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột; tiêu diệt và làm tan rã QĐSG tại chỗ;
thu hút, kiềm chế và đánh tiêu diệt lớn nhất quân Mỹ trên chiến trường rừng núi, tạo
thuận lợi cho chiến trường đồng bằng” [43, tr. 331].
Ở Khu VI, do QĐSG càn quét, đánh phá ác liệt nên đến ngày 8-1-1968, Ban
Thường vụ Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu VI tổ chức họp hội nghị triển khai chủ
trương tổng tiến công và nổi dậy trên địa bàn Quân khu. Hai trọng điểm được Quân
khu xác định là thị xã Đà Lạt và thị xã Phan Thiết: “Phối hợp chung với toàn Miền
trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy sắp đến, Quân khu tập trung sức đánh dứt
điểm hai thị xã lớn là Phan Thiết và Đà Lạt, mà Phan Thiết là trọng điểm một ”. Hội
nghị cũng xác định: “Cố gắng giải phóng toàn bộ nông thôn của hai tỉnh Bình
Thuận - Tuyên Đức và hướng phát triển tiếp theo là các tỉnh Ninh Thuận - Lâm
Đồng” [127, tr. 220-221].
Tháng 12-1967, Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy và Ban Chỉ huy Mặt trận Tây
Nguyên với đại diện các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đã thống nhất kế hoạch
tổng tiến công và nổi dậy, bàn kế hoạch phối hợp hoạt động giữa bộ đội chủ lực và
bộ đội địa phương, giữa tiến công và nổi dậy; thống nhất chỉ đạo, chỉ huy , thành lập
Ban Chỉ huy mặt trận mỗi tỉnh.
Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum tháng 1 2-1967 nhận định: “Trong thời gian qua
QĐSG liên tiếp bị thất bại. Tất cả các mục tiêu của chúng đều bị bẻ gãy. Chúng lâm
vào thế phòng ngự, suy yếu toàn diện ”. Từ nhận định đó, Tỉnh ủy đề ra phương hướng,
nhiệm vụ cho toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong Đông - Xuân 1967-1968, nhất là
Xuân 1968 là: “Liên tục dùng ba mũi giáp công tấn công địch toàn diện, mạnh mẽ tiến
hành rộng khắp ở nông thôn, quận lỵ, thị trấn, thị xã… Phát động quần chúng khởi
nghĩa giành chính quyền toàn bộ ở nông thôn và thị xã, thị trấn ” [7, tr. 402].
Phương án tiến hành tiến công và nổi dậy ở Kon Tum là: “Dùng lực lượng
quân sự đánh thẳng vào các mục tiêu quan trọng trong nội thị để tiêu diệt phần
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lớn sinh lực địch, thúc đẩy phong trào quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ.
Trước mắt huy động quần chúng (chủ yếu là cơ sở) phục vụ chiến trường, bảo
đảm giữ bí mật và an toàn việc lót quân và đưa vũ khí vào trong, vận động binh
lính CQSG đào rã ngũ” [2, tr. 200].
Tháng 12-1967, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nghiên cứu Chỉ thị
của Khu ủy Khu V và bàn kế hoạch tiến công và nổi dậy trong toàn tỉnh. Hội nghị
quyết định lấy thị xã Pleiku làm trọng điểm của tỉnh. Tháng 1 -1968, chủ trương
Tổng tiến công và nổi dậy được phổ biến tới các cấp, các ngành trong tỉnh. Hơn 200
cán bộ tỉnh được phân công về hỗ trợ các huyện. Nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích
chủ trương Tổng tiến công và nổi dậy; vận động nhân dân đào hầm trú ẩn, tranh thủ
giáo dục tề, vận động lính VNCH đào rã ngũ; đặc biệt là công tác chuẩn bị đội ngũ
nhập thị để ĐTCT được tiến hành k hẩn trương [5, tr. 442-443]. Các cơ sở nội thị,
chi bộ hoạt động trong thị xã Pleiku chuẩn bị cơ sở tiếp tế, nơi ăn , ở của cơ quan
lãnh đạo chỉ huy, lên kế hoạch phối hợp với các cánh quân chính trị của các vùng
nông thôn phụ cận nhập thị. Theo kế hoạch của Ban Chỉ huy Mặt trận, thị xã Pleiku
huy động 5.000 quần chúng; các Khu 3, 4, 5, 6 huy động 20.000 quần chúng phối
hợp với cùng nhân dân thị xã nổi dậy giành chính quyền.
Tháng 12-1967, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk họp bàn kế hoạch khẩn
trương chuẩn bị các mặt cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, tập trung vào chiến
trường trọng điểm là thị xã Buôn Ma Thuột. Tỉnh ủy tăng cường cán bộ lãnh đạo
trong thị xã Buôn Ma Thuột, phát triển cơ sở chính trị trong nội thị với trên 200 gia
đình cách mạng. Thành lập các đội “Tự vệ quyết tử”, đội “Phát động quần chúng”,
đội binh vận, đội giao liên dẫn đường cho bộ đội chủ lực và đón tiếp các đoàn
ĐTCT ở bên ngoài vào. Chuẩn bị các hầm bí mật trong nhà các gia đình cơ sở cách
mạng để đón, giấu cán bộ chỉ đạo và thương binh. Lực lượng nội tuyến đã báo cáo
tin tức hành quân, tác chiến của địch, vẽ bản đồ các vị trí đóng quân, vị trí hoả lực
của các căn cứ địch tại thị xã Buôn Ma Thuột. Ở các huyện nông thôn, tuyên truyền
và tổ chức quần chúng, chuẩn bị lực lượng nổi dậy [4, t r. 114-115].
Giữa tháng 1-1968, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Đức và Đảng ủy mặt trận
thông qua kế hoạch Tổng tiến công và nổi dậy vào thị xã Đà Lạt Xuân Mậu Thân
(1968), trong đó nhấn mạnh mũi nổi dậy của quần chúng giành quyền làm chủ, giành
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chính quyền từng ấp, từng xã; tạo thế bám trụ trong thị xã, hỗ trợ và phối hợp với
ĐTQS cùng toàn miền tranh chấp với QĐSG, giành thắng lợi tối đa.
Cũng giữa tháng 1-1968, Tỉnh ủy Lâm Đồng khẩn trương triển khai kế hoạch,
chuẩn bị lực lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Để tập trung cho chiến trường Đà
Lạt, Khu ủy Khu VI đã điều hai Tiểu đoàn 186 và 145 đang hoạt động tại Lâm
Đồng lên tăng cường cho Tuyên Đức. Ban Chỉ huy Tỉnh đội Lâm Đồng bổ sung
một số thanh niên ở các cơ quan cho Đại đội 744 và Đại đội 215; rút lực lư ợng du
kích ở căn cứ để thành lập Đại đội 745. Quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân là “phấn đấu đánh chi khu, quận lỵ Di Linh để
thu hút địch, mở ra khu vực Đông Bắc Bảo Lộc và thành lập chính quyền cách
mạng lâm thời ở một số ấp, cắt Đường 20 từ Đạ Lào đến đèo Bảo Lộc và tiếp tục
làm chủ đoạn đèo Chuối” [20, tr. 102].
Trước khi bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, việc chuẩn bị thế trận ở
các thị xã Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum được tiến hành khẩn trương và chu
đáo. Riêng thị xã Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức và tỉnh Lâm Đồng , kế hoạch tổng tiến
công và nổi dậy đến muộn, nên “việc triển khai các mặt rất cập rập ” [127, tr. 221],
công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn; do vậy các đơn vị trong toàn Quân khu VI đã
bước vào tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) theo tinh thần “kịp bao
nhiêu, đánh bấy nhiêu ” [127, tr. 222]. Do chuẩn bị chiến trường có mặt hạn chế như
vậy nên sự phối hợp giữa ĐTQS và ĐTCT ở thị xã Đà Lạt, Tuyên Đức và Lâm
Đồng chưa hiệu quả.
Cuộc tiến công và nổi dậy ở thị xã Buôn Ma Thuột nổ ra sớm nhất so với các thị
xã khác trên địa bàn Tây Nguyên, bắt đầu lúc 0giờ 45 phút ngày 30 -1-19681. Phối
hợp với đòn tiến công quân sự, lực lượng chính trị của quần chúng trong nội đô cũng
như các huyện xung quanh thị xã đã xuống đường với khí thế đấu tranh mạnh mẽ, hỗ
trợ cho bộ đội đánh chiếm các mục tiêu. Tại Ấp 3, ngay khi tiếng pháo khai hỏa của
đòn tiến công quân sự, nhân dân đã kịp thời hành động. Khi bộ đội tấn công dồn dập
1

Năm 1968, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố ngày mồng một Tết Mậu Thân chậm hơn lịch
cũ một ngày (tức ngày 31 -1-1968), nhưng ở miền Nam, CQSG vẫn giữ theo lịch cũ (tức ngày 30 -1-1968).
Ngày 29-1-1968, Khu V nhận điện của Trung ương hoãn tấn công lại một ngày, nhưng ở Tây Nguyên không
hoãn kịp nên tiến hành vào đêm 29 rạng 30 -1-1968.
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vào Khu Thiết giáp, QĐSG ở Ấp 3 bỏ chạy toán loạn, quần chúng đã nổi dậy treo cờ
tại trụ sở ấp và rải truyền đơn khắp các khu phố. Đến mờ sáng, quần chúng và đội
xung kích vũ trang cánh Bắc thị xã Buôn Ma Thuột tiếp tục làm chủ Ấp 4, Ấp 5. Bộ
đội tấn công đến đâu, cơ sở tiếp quản đến đó. Truy ền đơn và cờ Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện trên các công sở CQSG, trường Bồ Đề, chùa
Kỳ Viên, đường Võ Tánh , đường Đào Duy Từ, trụ sở xã Lạc Giao và trụ sở các ấp.
Đồng bào nội thị tham gia cứu thương, tiếp tế lương thực, khiêng b àn ghế, giường tủ
ra làm chướng ngại vật, chặn các cuộc phản công của QĐSG.
Trước khí thế đấu tranh của quần chúng nội thị lên cao, Thị ủy Buôn Ma
Thuột quyết định tổ chức biểu dương lực lượng quần chúng để hỗ trợ cho tấn công
vũ trang. Tại nhà thờ trung t âm thị xã, khu vực cây số 3 và chùa Khải Đoan, đồng
bào được huy động đến dự mít tinh. Tại chùa Khải Đoan, hàng ngàn người dân tập
trung trong sân chùa chờ nghe cán bộ cách mạng tuyên truyền về đường lối, chính
sách của Mặt trận. Nhưng khi cuộc mít tinh sắ p diễn ra thì lực lượng mật vụ, an
ninh CQSG ập đến, đội tuyên truyền được quần chúng dẫn ra khỏi chùa an toàn,
nhân dân tự động giải tán. Một số đồng bào được cơ sở hướng dẫn đã tổ chức tuần
hành, kéo ngang qua các đồn bốt, kêu gọi binh lính VNCH bỏ vũ khí trở về với cách
mạng. Tại trường Kỹ thuật Đắk Lắk, gần 400 học sinh sẵn sàng cùng quần chúng
nổi dậy, tự xé cờ VNCH, treo cờ Mặt trận lên cổng trường và nhập vào đoàn tuần
hành của quần chúng.
Từ khu vực nông thôn xung quanh thị xã Buôn Ma Thuột có nhiều đoàn biểu tình
kéo vào nhập thị. Ở cánh Bắc, nhân dân các vùng căn cứ H3, H4, H5 có lực lượng vũ
trang bảo vệ, vượt qua các đồn bốt của quân đội VNCH, tập hợp về Từ Cung1. Đoàn
biểu tình gần 6.000 người do Hoàng Lâm (Bí thư H4) dẫn đầu tiến theo hướng buô n
Cuôr Knêa và cắt rừng đến buôn Cuôr Đăng. Tại đây, đoàn biểu tình chạm trán với
QĐSG, chúng xả súng vào đoàn người tay không, làm 30 người hy sinh.
Ở cánh Nam, từ 2 giờ sáng đêm giao thừa, nhân dân các buôn Ea Na, Ea
Draih, T’Lơ, Cư M’Blim, K’ Nam…đã đượ c huy động để nhập đoàn ĐTCT. Với
gần 2.500 người mang theo gậy, gộc, chiêng, trống, họ rầm rộ tiến về thị xã Buôn
Ma Thuột. Đến Ấp Ea Kao, lính VNCH nổ súng ngăn chặn, khiến Ama Đoan - Tỉnh
1

Xã Cư Bao, huyện Krông Buk ngày n ay.
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ủy viên dẫn đầu đoàn biểu t ình, Ama Ba - cán bộ Ban Binh vận tỉnh và hơn 20 đồng
bào khác bị hy sinh.
Đông nhất và quyết liệt nhất là cánh Đông với gần 9.000 người, gồm đồng bào
Kinh ở các dinh điền đã được giải phóng và đồng bào dân tộc M’Nông, Ê Đê huyện
H8, H9. Cuộc tuần hành bắt đầu lúc 1h chiều ngày 28 Tết (tức ngà y 27-1-1968), đi
theo đường mòn để đến cơ sở Từ Cung. Đến 1 giờ sáng Mùng 3, rạng Mùng 4 Tết,
về đến Buôn Kô Tam (cách thị xã Buôn Ma Thuột 15 km), đoàn dừng lại củng cố
đội hình, Trung đội binh vận đi trước để kêu gọi binh lính CQSG không bắn vào
đoàn đấu tranh; đồng bào các dân tộc Kinh - Thượng đi sau xen kẽ nhau, tổ chức
từng xã theo 4 hàng dọc. Sáng sớm mùng 4 Tết, đoàn biểu tình đến khu chiêu hồi
Tình thương (cách thị xã 9 km trên Đường 21) thì bị ngăn chặn, đồng bào dùng loa
kêu gọi binh lính đừng bắn vào bà con. QĐSG thấy khí thế của đồng bào lên cao đã
liều lĩnh nổ súng bắn xối xả vào đoàn đấu tranh, thậm chí còn dùng đến cả súng đại
liên. Tình hình diễn ra căng thẳng, người trước ngã xuống, người sau đứng lên,
đoàn đấu tranh tiếp tục tiến tới. Má H ai - Người mẹ du kích Khuê Ngọc Điền - vác
cờ Mặt trận đi đầu, dù bị thương nhưng vẫn tiếp tục đi tới hô hào chị em tiến lên
cho đến khi ngã xuống. Chị H’Ban ôm con đi đấu tranh, con bị bắn chết, chị đau xót
đặt con bên đường, chỉ kịp đắp vội cho cháu chiế c khăn quàng rồi ùa vào dòng
người tiến lên phía trước. Em gái H’Nam cầm cờ đi đầu, bị thương em trao cờ lại
cho chị gái H’Lan và nhắc chị luôn giữ vững lá cờ. Anh Bùi Thế Châu lao lên lấy
thân mình bịt nòng súng trung liên của kẻ thù để đồng bào đi qua. Đoàn vượt qua
được bốt ở Buôn Kô Tam và tiếp tục lên đến gần Ngã ba Hoà Bình (cách trung tâm
thị xã Buôn Ma Thuột 7km). Tuy nhiên, khi QĐSG dùng trực thăng bắn xối xả vào
đoàn người làm trên 200 người ngã xuống, đến 5 giờ chiều cùng ngày, Chỉ huy
đoàn tuần hành đấu tranh đã tổ chức cho đồng bào chạy ra rừng cà phê và tìm cách
đưa họ trở lại Từ Cung 1.
Ở căn cứ địa Dlei Ya, sáng mùng 1 Tết, đoàn biểu tình “có 60 du kích, trong
đó 25 nữ cùng với 300 đồng bào, không kể già trẻ, gái trai... mang băng cờ, khẩu
1

Phỏng vấn ông Phạm Ngọc Sơn , Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk– nguyên là liên lạc viên tham gia
đoàn ĐTCT cánh Đông Mậu Thân (1968) ở Đắk Lắk.
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hiệu, giáo mác, gậy gộc kéo vào quận lỵ Phú Nhơn. Khi đoàn biểu tình kết thành
đội ngũ rầm rập tiến vào quận lỵ, QĐSG đã dùng 3 xe tăng, 1 tiểu đoàn bộ binh và
một số cảnh sát ra chặn đường. Chúng nổ súng vào đoàn biểu tình làm một số người
bị chết và bị thươ ng. Tiếp đó, chúng cho 6 máy bay trút hàng trăm quả bom xuống
đoàn biểu tình... Căm phẫn cao độ, đồng bào cùng với du kích lao lên đã đánh chết
một cố vấn Mỹ” [140, tr. 5].
Gần 18.000 lượt người tham gia ĐTCT trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
Mậu Thân ( 1968) ở Đắk Lắk. Có những đoàn người đi bộ 70 -80 km đường rừng để
tham gia nhập thị. Điều này cho thấy tinh thần dũng cảm, kiên cường, bất khuất và
khát vọng tự do, độc lập của quần chúng nhân dân .
Tại Gia Lai, vào lúc 0 giờ 55 phút đêm 30-1-1968, Tiểu đoà n đặc công 408
của Gia Lai nổ súng, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn tỉnh. ĐTCT
ở Gia Lai nổi bật với các đoàn quần chúng vùng nông thôn phụ cận mang theo
băng, cờ, khẩu hiệu tiến vào thị xã Pleiku.
Ở xã Gào, Khu 9 (Gia Lai) đã huy động được 400 người tham gia nhập thị.
Trong số này, gần 100 người đã được tổ chức vào thị xã Pleiku từ chiều 30 Tết.
Sáng mùng 1 Tết, 300 người còn lại vào gần đến địa điểm (nay là Ủy ban nhân
dân xã Trà Bá) bị CQSG chặn lại và bắt tất cả. Sau đó chúng phân loại v à thả
đồng bào về dần.
Khu 3 có bốn đoàn và một tổ công tác:
Đoàn do H’Lang (Đinh Thị Lan) - Bí thư Đoàn Thanh niên Khu 3 hướng dẫn
gần 300 đồng bào xã Nam, Bắc Hà Bầu tập trung tại làng Ring. Trong đoàn có một
số du kích mặc trang phục của lính VNCH. 5 giờ sáng ngày 30-1-1968, đoàn trương
băng, cờ tiến về hướng Đường 19. Đi được khoảng 2 km đoàn bị binh lính QĐSG
vây bắt, lùa vào sân đồn, nhưng chị H’Lang và các chị em trong đoàn đấu tranh,
thuyết phục nên chúng chỉ giữ những người mang theo súng, lựu đạn và loa. Đoàn
buộc phải quay trở về.
Đoàn do anh Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy hướng dẫn có trên 200
người ở Nam Hà Bầu. Khi đi đến làng Nú (xã Chư Á) thì bị máy bay CQSG tấn
công, một số người bị thương, buộc phải rút lui.
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Đoàn do anh Pơ và chị H’Jang, cán bộ Khu hướng dẫn có gần 1.000 người,
khi đi đến làng An Mỹ (xã An Phú) thì bị trực thăng và xe tăng M113 của QĐSG
chặn đánh làm 30 người chết và hàng trăm người khác bị thương và bị bắt.
Đoàn của Đinh Bú và Đinh Ky có gần 100 người ở làng Kon Sơlăng, Mor,
Đăk Om, Koh… bắt đầu đi từ sáng mùng 1 Tết đến gần Lệ Chí thì bị cảnh sát, lính
bảo an CQSG chặn lại . Tối hôm đó, đồng bào trong đoàn tập hợp lực lượng đi phá
ấp tân sinh Tà Wơn.
Huy động được lực lượng quần chúng nhập thị đông nhất là Khu 5. Cánh phí a
Đông có khoảng 3.000 người dưới sự chỉ đạo của Puih Phâk - Phó Bí thư Khu ủy.
Đoàn đi đến làng Nhao bị xe tăng và máy bay QĐSG oanh tạc làm bị thương và chết
hàng trăm người. Đến tối Mùng 1, cán bộ đoàn lãnh đạo quần chúng trở về làng. Một
bộ phận khoảng 200 người cùng một số bà con Thăng Hưng kéo đến chiếm quận lỵ
Thanh An, nhưng bị QĐSG đàn áp làm bị thương và chết một số người, cuối cùng
buộc phải giải tán.
Ở Khu 6, lực lượng quần chúng gần 2.000 người chia làm 3 cánh tiến về thị xã
Pleiku từ chiều 30 Tết. Đến sáng mùng 1 Tết, cánh thứ nhất do Võ Tiệu chỉ huy đến
km162 trên Đường 19 bị lính trong đồn ra ngăn chặn, đoàn buộc phải rút về. Đến
mùng 4 Tết, Võ Tiệu lại tập hợp lực lượng đi phá ấp Brêl Dôr. Cánh thứ hai do
Đặng Tiết chỉ huy, sáng mùng 1 Tết vào đến Nam Trà Bá bị đàn áp dữ dội khiến
phần lớn đồng bào phải quay về. Một số thanh niên đón xe lam vào đến ngã ba Phù
Đổng bị QĐSG chặn lại, họ lợi dụng địa hình hai bên đường nổ súng chiến đấu đến
viên đạn cuối cùng và đã hy sinh tại đây.
Như vậy, vào sáng mùng 1 Tết Mậu Thân, lực lượng chính trị ở các vùng nông
thôn của tỉnh Gia Lai với hơn 10.000 đồng bào có lực lượng chỉ huy, hướng dẫn và
du kích yểm trợ đã bị quân đội CQSG chặn lại và đàn áp dã man trên các tuyến
đường tiến vào thị xã Pleiku. Do vậ y, các đoàn ĐTCT của tỉnh Gia Lai đã không
phối hợp được với nhân dân ở trong thị xã như kế hoạch.
Ở thị xã Pleiku, trong đêm giao thừa tình hình ĐTCT của đồng bào không
được thuận lợi. Sở chỉ huy cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở Gia Lai chưa vào được
thị xã nên việc chỉ đạo nổi dậy của quần chúng bị gián đoạn. Tuy vậy, nhiều cơ sở
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quần chúng vẫn tích cực hoạt động hướng về cách mạng, nhiều gia đình cung cấp
bánh chưng, bánh tét và thức ăn cho bộ đội và đồng bào nhập thị. Nhiều gia đình đã
che giấu cán bộ c hỉ đạo, lực lượng du kích vào nội thị trước ngày 30 Tết.
Phối hợp với tiến công quân sự, hơn 10.000 đồng bào các dân tộc ở vùng nông
thôn ven thị xã Pleiku đã xuống đường biểu tình, tham gia nhập thị. Chính quyền
cách mạng ở một số xã, ấp ở các Khu 3, 4, 5, 6 được thành lập. Hơn 14.000 đồng bào
phá ấp tân sinh trở về làng cũ, 11 làng ven thị xã Pleiku được giải phóng [1, tr. 312].
Là trọng điểm 2 của Khu VI, Đà Lạt nằm trong bối cảnh chung của Khu là
lệnh tiến công đến chậm, 1 giờ 45 phút ngày 31 -1-1968 cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy ở Đà Lạt bắt đầu. Các đơn vị vũ trang tỉnh Tuyên Đức và Khu VI đồng loạt nổ
súng ở các mục tiêu: Bộ Chỉ huy Tiểu khu Tuyên Đức, khu Hòa Bình, đồn cảnh sát
Phan Đình Phùng, Ty cảnh sát Đà Lạt…[ 201, tr. 3]. Phối hợp cùng mũi tiến công
quân sự, quần chúng ở Đà Lạt cũng đồng thời nổi dậy. Nhân dân thị xã tham gia
tích cực khống chế tề điệp và chăm sóc thương binh. Nhiều gia đình đã tạo điều
kiện cho quân giải phóng vào nhà ẩn núp, căn nhà trở thành công sự cho các toán
bắn tỉa. Do mũi tiến công quân sự không đánh chiếm được các mục tiêu như đã định
nên kế hoạch biểu tình của quần chúng ở khu chợ Mới không thực hiện được . Quần
chúng tập trung nổi dậy ở hướng Tây Bắc với gần 1.000 người. Đoàn biểu tình đi từ
Đa Cát qua đường La Sơn Phu Tử, xuống đường Phan Đình Phùng rồi tiến vào khu
trung tâm thị xã Đà Lạt. Khi đoàn đến gần ngã ba Chùa thì bị QĐSG phát hiện ,
chúng cho trực thăng L19 bắn chặn ác liệt, đoàn biểu tình buộc phải quay lại. Kế
hoạch làm chủ khu trung tâm thị xã không thực hiệ n được, các đơn vị trở lại chốt
giữ vùng Đa Cát, Đa Phú.
Chiều ngày 31 -1-1968, Ủy ban nhân dân cách mạng phường Đa Cát được thành
lập do Nguyễn Thị Thân làm Chủ tịch. Ủy ban xây dựng các đội du kích, dân quân tự
vệ, triển khai mạng lưới thông tin liên lạc với các hướng Tây Nam và Đông Nam thị xã
bằng đường hợp pháp; đồng thời liên lạc với cơ sở bên trong thị xã chuẩn bị thuốc
men, lương thực, may cờ, khẩu hiệu và vận động quần chúng xuống đường đấu tranh.
Sau 7 ngày chiến đấu liên tục, đến ngày 7 -2-1968 quân dân Đà Lạt phải rút ra
ngoài củng cố (trừ hướng Tây Bắc, lực lượng vũ trang vẫn bám trụ tại một số khu
phố, đến ngày 11-2 mới rút hết).
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Trong đợt đầu tiên đánh vào Đà Lạ t, phối hợp với mũi tiến công quân sự,
ĐTCT của quần chúng có 103 cuộc mít tinh với gần 5.000 lượt người tham gia, hỗ
trợ cho nhân dân vùng ven thị xã Đà Lạt đã nổi dậy phá kềm, thành lập chính quyền
cách mạng ở 6 ấp [8, tr. 316].
Tại Lâm Đồng, đêm 30 rạng ngày 31-1-1968, lực lượng vũ trang tỉnh (gồm
các đại đội: 210, 212, 215, 744, 745, đ ơn vị đặc công 715) đồng loạt tiến công vào
thị trấn Di Linh, thị xã Bảo Lộc và một số ấp tân sinh dọc Đường 20. Tuy nhiên, do
lực lượng vũ trang ít, thời gian chuẩn bị quá gấp nên khi CQSG phản kích quyết
liệt, các đơn vị này phải rút ra trụ lại ở vùng nông thôn. Quần chúng ở nhiều ấp tân
sinh đã nổi dậy phá kìm kẹp, chiếm trụ sở ấp, giành quyền làm chủ.
Tại Kon Tum, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 30-1-1968, lực lượng vũ trang địa
phương và Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 1 chủ lực Mặt trận Tây Nguyên tấn công
mạnh mẽ vào căn cứ Đắk Tô - Tân Cảnh mở màn cho cuộc Tổng tiến công trên địa
bàn Kon Tum. Trên hướng trọng điểm thị xã Kon Tum, Tiểu đoàn 304 của tỉnh và Tiểu
đoàn 406 đặc công đánh chiếm Khu hành chính, Tiểu khu và sân bay Kon Tum, Biệt
khu 24, phá hủy nhiều kho tàng đạn dược, làm chủ một nửa thị xã trong đêm. Phản ứng
của CQSG khá yếu ớt, chủ yếu dùng máy bay ném bom và pháo bắn vào những mục
tiêu đã bị quân giải phóng đánh chiếm, gần sáng mới tung quân phản kích.
Trong suốt thời gian các mũi quân sự tấn công vào thị xã, các cơ sở mật đã
cùng nhân dân tiếp tế lương thực, thực phẩm, tải thương, chăm sóc thương binh và
hỗ trợ bộ đội truy kích kẻ thù. Đồng bào ở vùng ven thị xã và dọc Đường 14 đã nổi
dậy phá ách kìm kẹp của CQSG. Tuy nhiên phong trào nổi dậy gi ành quyền làm chủ
của đồng bào nhanh chóng bị đàn áp. Mỹ và QĐSG sử dụng nhiều biện pháp làm lung
lạc tinh thần đấu tranh của dân chúng như cho xe nghiền xác chiến sĩ cách mạng hi sinh
chưa kịp chôn cất, vây ráp, truy tìm cơ sở mật ở nội thị. Một số cán bộ, đảng viên và cơ
sở trung kiên bị bắt. QĐSG được tăng viện , ra sức ổn định tình hình an ninh thị xã, thị
trấn quận lỵ gây thêm nhiều khó khăn cho phong trào của quần chúng.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân ở Tây Nguyên có một ý nghĩa
chính trị to lớn: Thứ nhất , lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân các dân tộc Tây Nguyên đã phối hợp nhịp
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nhàng với chiến trường chung, thực hiện được quyết tâm của Đảng một cách kiên
quyết, đồng loạt tiến công quyết liệt vào đô thị suốt một tuần lễ. Ngay từ đầu lực
lượng vũ trang đã đánh trúng vào hầu hết các cơ quan đầu não của quân đội và
CQSG, tiêu diệt được một bộ phận lớn sinh lực, phương tiện chiến tranh của chúng.
Thứ hai, đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn thị xã Đà Lạt, Bảo Lộc, Bu ôn
Ma Thuột, Pkeiku và Kon Tum đã phát động được rộng rãi quần chúng các dân tộc,
đã động viên và tổ chức được một lực lượng lớn gồm hàng ngàn người trong nội thị
nổi dậy, phối hợp cùng lực lượng vũ trang ti ến công các mục tiêu quan trọng ngay
trong sào huyệt của CQSG, giành quyền làm chủ; cũng như huy động hàng vạn
quần chúng từ vùng nông thôn phụ cận tiến hành nhập thị. Từng đoàn, từng đoàn
người đã xuống đường biểu tình có vũ trang kéo vào thị xã. Qua cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy Tết Mậu Thân, có thể khẳng định trình độ chính trị, ý chí quyết tâm
chống Mỹ quyết liệt và tinh thần đoàn kết chặt chẽ của đồng bào các dân tộc Tây
Nguyên đã được nâng lên một cách rõ rệt .
Thứ ba, bên cạnh thắng lợi đạt được, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân
Mậu Thân (1968) còn bộc lộ một số khuyết điểm trong phối hợp ĐTCT và ĐTQS,
dẫn đến kết quả nổi dậy của quần chúng bị hạn chế . Trong phương án Tổng tiến
công và nổi dậy Tết Mậu Thân của Khu ủy Khu V khẳng định: “Các thị xã Kon
Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột chủ yếu dùng đòn tấn công quân sự để giải phóng ”
[43, tr. 333] nhưng đòn quân sự ở đây chưa mạnh, chưa dứt điểm được để tạo điều
kiện cho phong trào của quần chúng nổi dậy giành chính quyền ở nội thị. QĐSG
còn khả năng điều quân phản kích gây nhiều tổn thất cho lực lượng quần chúng,
nhiều cán bộ và cơ sở cách mạng trong nội thị bị khủng bố, hầu hết những người dân
có cảm tình với cách mạng, ủng hộ quân giải phóng trước đó đã bị bắt hoặc phải rút
vào căn cứ, nhiều vùng nông thôn giải phóng bị ch iếm lại. Điều này đã gây ra nhiều
khó khăn cho ĐTCT từ sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968).
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thận (1968) của
quân và dân Tây Nguyên là cơ bản, nhưng những tổn thất là không nhỏ, đặc biệt l à
trong các đợt 2 và 3 . Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thừa nhận : “Lực lượng ta
qua đợt hoạt động có hao tổn, lương thực , đạn dược thiếu, tư tưởng nội bộ có diễn
biến bi quan do chưa dứt điểm được các mục tiêu trong thị xã ” [4, tr. 125]. Từ cuối
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tháng 3-1968, Mỹ và QĐSG liên tiếp mở những cuộc hành quân càn quét, trọng điểm
là vùng ven thị xã Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Bảo Lộc, Kon Tum, các thị trấn
và dọc các tuyến giao thông quan trọng Đường 21, 19, 14, 20…; đẩy mạnh chiến
tranh tâm lý; tăng cường gom dân lập tuyến phòng thủ ... Việc củng cố tư tưởng trong
cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân; đồng thời xây dựng, khôi phục lại cơ sở
cách mạng trở thành nhiệm vụ cấp bách lúc này ở Tây Nguyên. Đảng bộ các địa
phương ở Tây Nguyên đã kịp thời đề ra nhiệm vụ trước mắt là phải chú trọng công
tác tư tưởng trong nội bộ và quần chúng nhân dân, tập trung phân tích để cán bộ,
đảng viên, chiến sĩ và nhân dân thấy rõ ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy .
Quán triệt nhiệm vụ trên, các tổ chức cơ sở Đảng đã kịp thời biểu dương những
thành tích mà cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã đạt được; đồng thời uốn nắn những nhận
thức lệch lạc, làm rõ “công kích và nổi dậy là một quá trình lâu dài ” chứ không thể
đánh qua một đợt. Nhiều huyện tổ chức cho lực lượng du kích, qu ần chúng cách mạng
thảo luận ý nghĩa thắng lợi của Đợt 1 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy.
Ở Tuyên Đức, tháng 5 -1968, được sự chỉ đạo của Khu và Tỉnh ủy, lực lượng
vũ trang ba thứ quân và lực lượng chính trị quần chúng đã hoạt động mạnh mẽ, đều
khắp ở cả nông thôn và thành thị. Ngày 10 -5, trên Đường 21 kéo dài, Tiểu đoàn 186
và Tiểu đoàn 240 bí mật tiến công các ấp Thanh Bình, Gia Thạch (Bắc quận lỵ Đức
Trọng); Đại đội pháo cối 82, Đ KZ 75 bắn phá khống chế sân bay Liên Khương.
Được ĐTQS hỗ trợ, hàng ngà n đồng bào Kinh - Thượng ở các ấp tân sinh dọc
Đường 21 đã nổi dậy kéo lên quận đấu tranh đòi trở về buôn làng cũ sinh sống,
chống địch bắn phá bừa bãi [127, tr. 255].
Nổi bật nhất trong hoạt động tháng 5 -1968 ở Tây Nguyên là những trận đánh
cắt giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.
Cả ba thứ quân trên khắp chiến trường đều xông ra mặt đường diệt xe, phá cầu, cắt
giao thông. Đồng bào các dân tộc dọc các tuyến giao thông đã đào hào, chặt cây,
đắp ụ, dựng chiến lũy ngăn chặn xe giặc… Phong trào đánh cắt giao thông của quân
và dân Tây Nguyên khiến “giặc Mỹ kinh hoàng trước sức mạnh của chiến tranh
nhân dân” [227, tr. 195].
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Tháng 8-1968, đồng bào Lâm Đồng tổ chức 8 cuộc đấu tranh với trên 1.000
lượt người kéo đến quận lỵ Di Linh đòi chồng, con, em bị bắt lính trở về; đòi nhận
xác và chôn cất người đã chết; đòi không được bắn pháo vào các buôn ấp; đòi
CQSG bán gạo, muối. Ở thị xã Bảo Lộc, nhân dân đòi được làm hầm tránh phi
pháo, yêu cầu chính quyền địa phương không tổ chức quân đội lục soát nhà dân ban
đêm, không tăng thuế và không tổ chức lực lượng phòng vệ dân sự.
Tiểu kết
Giai đoạn chống “Chiến tranh cục bộ” là giai đoạn quân và dân Tây Nguyên
phải trực tiếp đương đầu với đội quân viễn chinh Mỹ . Với một khối lượng khổng lồ
các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại , quân Mỹ và QĐSG đã tiến hành
hàng ngàn cuộc càn quét, đánh phá vào các vùng giải phóng, khu căn cứ nhằm “tìm
và diệt” lực lượng, cơ sở cách mạng , đồng thời đẩy mạnh các hoạt động gián điệp,
chiến tranh tâm lý, chiêu hồi; đặc biệt là lợi dụng triệt để vấn đề dân tộc, mỵ dân để
mua chuộc, lôi kéo, chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh
đó, sự đa dạng hóa lực lượng, mục tiêu, phương pháp đấu tranh trong ĐTCT được
đạt ra như một đ òi hỏi tất yếu. Thực tế chứng minh trên chiến trường Tây Nguyên
giai đoạn này, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các cấp, ĐTCT về cơ bản đã đáp ứng
được các yêu cầu đó.
So với giai đoạn 1961-1965, ĐTCT ở Tây Nguyên giai đoạn 1965-1968 phát
triển mạnh hơn trên nhiều khía cạnh: Tính chất dân tộc được thể hiện rõ qua mục
đích đấu tranh chống Mỹ, đòi quân Mỹ về nước, đòi Mỹ tôn trọng nền độc lập của
Việt Nam bên cạnh các mục tiêu dân sinh, chống càn quét, bắn pháo vào làng , vào
rẫy, chống bắt lính; nhân dân Tây Nguyên không chỉ đấu tranh với CQSG ở địa
phương mà còn đấu tranh trực diện với quân viễn chinh Mỹ; về quy mô và thành
phần tham gia, đã xuất hiện nhiều cuộc đấu tranh hàng ngàn người đến hàng chục
ngàn người tập hợp mọi thành phần dân tộc Kinh - Thượng và mọ i tầng lớp xã hội
từ SV - HS, giáo chức, tiểu thương, công nhân, nông dân, Phật tử đến công chức
CQSG; hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt hơn, bên cạnh các hình thức
biểu tình, bãi khóa, bãi thị, mit tinh, xuống đường, hội thảo, viết báo… còn có c ác
hình thức chiếm đài phát thanh CQSG và cho phát sóng tiếng nói của lực lượng
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tranh đấu ở Đà Lạt, đốt phá cơ sở của đài, viết huyết tâm thư, tự thiêu, đưa bàn thờ
Phật xuống đường … cao hơn nữa là hình thành các đoàn quần chúng nhập thị phối
hợp và hỗ trợ cho đấu tranh quân sự .
Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, ĐTCT ở Tây Nguyên giai đoạn này vẫn
còn bộc lộ một số hạn chế. Tuy phạm vi các cuộc đấu tranh diễn ra rộng khắp và
gần như liên tục, lực lượng tham gia đông đảo, tính quyết liệt cũng được đẩy lên
cao độ…nhưng ở một vài địa bàn, vào một số thời điểm, trong công tác tổ chức
cũng như trong hiệp đồng với mũi ĐTQS còn thiếu chặt chẽ.
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Chương 4
ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong những năm 1961 -1968, quân và dân miền Nam bằng ĐTCT kết hợp
chặt chẽ với ĐTQS đã từng bước làm thất bại các chiến lược chiến tranh của đế
quốc Mỹ. Ở Tây Nguyên, một địa bàn có tầm quan trọng về mặt chiến lược, đồng
bào các dân tộc nơi đây đã phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, nỗ lực vượt
qua những khó khăn, thử thách bởi sự đánh phá ác liệt của kẻ thù xâm lược, dũng
cảm đứng lên đấu tranh góp phần cùng với quân và dân miền Nam đánh thắng chiến
lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ.
Từ quá trình ĐTCT của nhân dân các dân tộc Tây Ng uyên trong những năm
1961-1968 có thể phân tích, làm rõ những đặc điểm, vai trò và đúc rút một số bài
học kinh nghiệm, qua đó nhận thức đầy đủ hơn sự nghiệp kháng chiến của nhân dân
Tây Nguyên trong 8 năm đương đầu với hai chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ.
4.1. ĐẶC ĐIỂM
4.1.1. Có sự tham gia đông đảo của các dân tộc thiểu số
Tây Nguyên là địa bàn sinh tụ lâu đời của 12 dân tộc bản địa 1. Họ vốn là những
người quen sống tự do, phóng khoáng, có lòng tự trọng và tinh thần thượng võ cao,
không chịu bất cứ sự áp bức, áp đặt nào. Quá trình đấu tranh chống chọi với điều kiện
thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại và chống lại các thế lực cường quyền áp bức đã hun
đúc cho các dân tộc nơi đây ý chí kiên cường bất khuất, một tinh thần đoàn kết gắn
bó mang tính cộng đồng cao và một tình yêu tha thiết, gắn bó máu thịt với quê hương
bản quán, cho dù đó là những địa bàn có điều kiện tự nhiên cực kỳ khó khăn, cuộc
sống thiếu thốn, cực khổ. Những sắc thái văn hóa truyền thống đó thấm đẫm giá trị
nhân văn, hóa thân vào khát vọng sống tự do, độc lập, công bằng và bình đẳng trong
mỗi người dân Tây Nguyên. Giá trị nhân văn ấy luôn là nguồn lực tinh thần to lớn
tiếp sức cho con người nơi đây vươn tới đỉnh cao tinh thần quật khởi mỗi khi phải đối
1

J’Rai, Ê Đê, Chu Ru, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Ho, Mạ, M’Nông, Gié Triêng, Brâu, Rơ Măm, Ra Glei.
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diện với sự bất công, áp bức, bóc lột… Chính vì vậy, cả thực dân Pháp rồi đế quốc
Mỹ khi đến xâm chiếm Tây Nguyên đều đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đồng
bào các dân tộc nơi đây, cho dù chúng đã dùng đủ mọi thủ đoạn xảo quyệt - từ lừa
mỵ, dụ dỗ mua chuộc… đến tiến hành những cuộc đàn áp đẫm máu.
Bên cạnh dân tộc bản địa, ở Tây Nguyên còn có các dân tộc thiểu số miền núi
phía Bắc và một bộ phận người Kinh . Các bộ phận này cũng đã nhanh chóng hòa nhập
với cộng đồng cư dân bản địa, trước hết là trên mặt trận chống áp bức xâm lược, ch ống
đàn áp, nô dịch. Mặc dù mỗi tộc ng ười đều có đặc thù riêng về tính cách, phong tục,
tập quán, trình độ ..., nhưng đa số đều ý thức được rằng họ cùng có chung một kẻ thù là
đế quốc Mỹ và điều quan trọng hơn hết là họ cùng có một mong ước được sống trong
độc lập, tự do. Đây là cơ sở quan trọng, là tiền đề để xây dựng và phát triển lực lượng
chính trị ở Tây Nguyên đặng phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh
tổng hợp đối phó có hiệu quả với đội quân xâm lược Mỹ và QĐSG.
Về mặt lý thuyết, những địa bàn có điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội
mang nhiều đặc thù như Tây Nguyên thì ĐTCT khó có thể diễn ra mạnh mẽ và rộng
khắp như ở vùng đồng bằng hay đô thị, đặc biệt là khó thu hút được sự tham gia của
đông đảo mọi tầng lớp, mọi thành phần xã hội (dân cư sống phân tán, thưa thớt
trong điều kiện địa hình chia cắt; trình độ dân trí hạn chế; Mỹ và CQSG thực hiện
nhiều biện pháp lừa mị xảo quyệt, đàn áp ác liệt…). Kẻ địch khi đến xâm chiếm
Tây Nguyên cũng đã có sự tính toán như vậy. Tuy nhiên, thực tiễn ĐTCT ở Tây
Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, nhất là từ năm 1961 đến năm 1968 diễn ra lại
hoàn toàn khác, không theo một logic thông thường và nằm ngoài những tính toán
của Mỹ và VNCH. ĐTCT ở Tây Nguyên đã thu hút được sự tham gia của đông đảo
của các giới, các tầng lớp và thành phần dân tộc; từ trẻ em, thanh niên đến người
già; từ nông dân, công nhân, SV - HS, trí thức, tiểu thương, Tăng ni, Phật tử đ ến cả
công chức, binh lính VNCH và đặc biệt có sự tham gia đông đảo các thành phần
dân tộc thiểu số.
Trong các phong trào ĐTCT đã nổi lên rất nhiều những tấm gương tiêu biểu.
Đó là một số phụ nữ dân tộc J’Rai (Gia Lai) nằm cản đầu xe ủi khi chính quyền
Ngô Đình Diệm tiến hành chiếm đất lập dinh điền . Cả làng người Ê Đê, Ba Na, Xơ
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Đăng… đồng loạt phá hàng rào ACL trở về buôn cũ, hoặc dời làng vào rừng sâu lập
làng chiến đấu đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975. Có rất nhiều
cuộc đấu tranh của hàng ngàn người dân từ các vùng xa xôi hẻo lánh ở các tỉnh Tây
Nguyên kéo lên tỉnh, lên quận đòi quâ n Mỹ rút, đòi lật đổ CQSG, chống bắn pháo
vào làng, vào rẫy, chống bắt lính…
Nói đến ĐTCT ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ không thể không
nhắc tới “đội quân tóc dài ” - một lực lượng thường là nòng cốt của các cuộc ĐTCT.
Trường hợp ĐTCT ở Tây Nguyên cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, quan
niệm về vị trí, vai trò của xã hội cổ truyền đối với người phụ nữ dân tộc thiểu số
không giống so với phụ nữ người Kinh. Các mẹ, các chị là người dân tộc thiểu số dù
ở chế độ phụ hệ hay mẫu hệ cũng chỉ biết đến sinh con, nội trợ, hái lượm rau, quả, cái
nương, cái rẫy là chính. Theo quan niệm truyền thống, việc đối ngoại, săn bắn, đánh
giặc hoàn toàn là của cánh đàn ông, của những thủ lĩnh quân sự, già làng. Sự “phân
chia” này rõ ràng, chặt chẽ, thậm chí cứng nhắc nên trong cộng đồng xuất hiện quan
niệm phụ nữ mà cầm cung giết giặc sẽ bị “Yang” phạt vạ , “ma” bắt tội. Tuy nhiên,
khi họ được cách mạng tuyên truyền, giác ngộ thì quan niệm về vai trò đấu tranh
chống giặc của mọi thành viên nam nữ trong cộng đồng có sự thay đổi. Theo thời
gian, người phụ nữ Tây Nguyên từng bước đã nhận thức được rằng “giặc đến nhà đàn
bà cũng đánh”. Bởi vậy mà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước , nhiều phụ
nữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã vừa trồng cây lúa, cây mì, vừa tự tay gài chông,
mìn, cạm bẫy đánh đám lính đi càn; vừa nuôi giấu cán bộ, vừa tham gia trực diện đấu
tranh với QĐSG; tùy theo nhận thức của từng người mà biết dùng lý lẽ, tình cảm để
làm thức tỉnh ý thức dân tộc của một bộ phận binh lính VNCH, góp phần hạn chế
hành động khủng bố, phá hoại của các lực lượng tay sai, phản động.
Cũng giống như ở các vùng đồng bằng, phần lớn các cuộc ĐTCT ở Tây Nguyên
đều do “đội quân tóc dài” làm nòng cốt. Trong các trận đánh ở Pleime (tháng 101965), Lữ đoàn 3 (thuộc Sư đoàn Kỵ bi nh không vận số 1) đổ quân, cho xe tăng, xe
kéo pháo vào dàn trận trong rẫy lúa càn vào xã E5, E9 (Khu 5 - Gia Lai). Các chị
Puih H’Ba, Rahlan H’Bình, Kpă Thah cùng hơn 300 đồng bào J’Rai đã tích cực đấu
tranh, có người nằm lăn ra cản trước mũi xe tăng, xe kéo pháo của quân Mỹ. Do bất
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đồng về ngôn ngữ, họ ra hiệu cho binh lính Mỹ hiểu lúa, ngô là lương thực để ăn,
nuôi sống dân làng không được tàn phá. Lòng dũng cảm và sự kiên trì thuyết phục
đấu tranh của những người phụ nữ vốn chỉ quen công việc nội trợ đ ã buộc quân Mỹ
phải nhượng bộ.
Đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở cánh Đông trên địa bàn
Đắk Lắk, sự đóng góp của “đội quân tóc dài ” là rất lớn. Nhiều tấm gương tiêu biểu
xuất hiện, trong đó có thể kể đến: Em gái H’Nam cầm cờ Mặt trận đi đầu đoàn đấu
tranh khi bị bắn và ngã xuống, em đã trao cờ lại cho chị gái H’Lan và không quên
nhắc chị luôn giữ vững lá cờ. Chị H’Ban đưa con cùng đi đấu tranh, con bị bắn chết,
người mẹ lặng lẽ gạt nước mắt, nén nỗi đau, đặt con bên đường rồi tiếp tục cùng
đoàn đấu tranh tiến vào thị xã. Hay như trường hợp của má Hai, dù bị thương ba
lần, nhưng vẫn cầm cờ đi đầu, hô hào quần chúng tiến lên cho đến khi hy sinh. Còn
rất nhiều tấm gương của những người mẹ, người chị, người em đã dũng cảm kiên
cường nuôi dấu, bảo vệ cán bộ cách mạng, tham gia liên lạc, tuyên truyền, vận động
binh lính VNCH rã ngũ, trở về với gia đình.
4.1.2. Hình thức, biện pháp đấu tranh phong phú và đa dạng
Trước một đối thủ giàu về kinh tế, mạnh về quân sự; hơn nữa lại có thừa các
biện pháp t inh vi, tàn bạo không chỉ trong các hoạt động quân sự, mà cả trong chính
trị như Mỹ và đội quân VNCH thì để tổ chức được các cuộc ĐTCT phong phú và đa
dạng về hình thức là một thử thách lớn đối với cách mạng ở Tây Nguyên. Tuy
nhiên, trong điều kiện tương quan lực lượng quá chênh lệch, thiếu thốn về vũ khí
trang bị, dân cư thưa thớt, s ống rải rác... thì việc ĐTCT ở Tây Nguyên đa dạng về
hình thức và biện pháp đấu tranh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng
lớp nhân dân được đặt ra như một tất yếu khác h quan.
Trên thực tế, ĐTCT ở Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
những năm 1961-1968 cho thấy mỗi giới, mỗi tầng lớp, mỗi thành phần dân tộc đều
có những hình thức đấu tranh sáng tạo, phù hợp với so sánh tương quan lực lượng ở
từng địa bàn đấu tranh. Với đấu tranh chống càn quét, gom dân và phá ACL, nhân
dân Tây Nguyên đã không kê khai ruộng đất, chống cào nhà, ủi đất. Buôn làng bị
đốt, người dân dời vào rừng sâu lập làng chiến đấu. Khi bị dồn ép buộc phải đi rào
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ấp thì họ phổ biến truyền tai nh au cách đối phó như cắm lỏng cây, buộc lỏng dây để
lực lượng vũ trang dễ đột nhập vào phá ấp. Một số nơi, đồng bào cố tình giằng co,
kéo dài thời gian rào ấp, làm cho CQSG chậm trễ trong việc thực hiện “quốc sách ”
ACL và chương trình bình định nông thôn, m iền núi Tây Nguyên. Trong ACL, cơ
sở cài người vào làm nội tuyến, hoặc vận động lực lượng dân vệ nạp súng cho cách
mạng; đồng bào tổ chức đấu tranh trực diện, thông thường thì đòi ra ngoài làm rẫy,
đòi bồi thường thiệt hại hoa màu khi bị càn quét; thậm ch í nổi dậy đốt nhà, đốt trụ
sở ấp, phá cổng, kéo nhau về buôn làng cũ.
Phong trào của Tăng ni, Phật tử ở Tây Nguyên cũng diễn ra với nhiều hình
thức như đưa kiến nghị, rải truyền đơn, biểu tình, tuần hành, tuyệt thực, tổ chức
“đêm không ngủ”, chặt ngón tay, rạch da bụng lấy máu viết tâm thư, đưa bàn thờ
Phật xuống đường…. cao hơn hết là phản đối bằng hành động tự thiêu.
Phong trào đấu tranh của SV - HS Tây Nguyên mặc dù lực lượng tham gia
không đông như ở vùng đồng bằng hay đô thị lớn nhưng hình thức và biện pháp đấu
tranh cũng phong phú, đa dạng không kém; đặc biệt là càng về sau thì phong trào
càng có những hình thức đấu tranh quyết liệt. Năm 1963, ban đầu là những hình
thức viết khẩu hiệu tuyên truyền trên tường ở các trường trung học, rải truyền đơn,
treo cờ giải phóng, hội nhóm nghiên cứu, bàn luận, đưa tuyên ngôn, ra báo “Đà Lạt
thức”. Đến năm 1966, bên cạnh các hình thức trên, phong trào diễn ra dưới nhiều
hình thức đấu tranh như bãi khóa, biểu tình, xuống đường tuần hành gặp tỉnh
trưởng, thị trưởng để chất vấn, tổ chức hội thảo, họp báo, xử án tội phạm chiến
tranh… cao hơn hết là chiếm đài phát thanh CQSG và truyền đi tiếng nói của lực
lượng tranh đấu. Khi không thể giữ được đài thì nhóm SV - HS phá hỏng máy móc,
đổ xăng đốt cháy đài , làm tê liệt hoàn toàn phương tiện truyền thông của CQSG.
Lực lượng tranh đấu tiếp tục tuần hành qua các phố có xe gắn loa phóng thanh dẫn
đầu kêu gọi nhân dân tham gia đấu tranh; tấn công Ty Thông tin và chiêu hồi , thu
toàn bộ phương tiện của Ty đưa về trụ sở Ban Chấp hành; uy hiếp lực lượng địa
phương quân, đốt xe... Qua đám tang những người bị CQSG sát hại, lãnh đạo phong
trào SV - HS Đà Lạt đã phát động căm thù, nêu khẩu hiệu: “Chấm dứt hành động
khủng bố, bắt bớ những người tham gia đấu tranh”, “trừng trị những tên gây tội ác
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đối với những người biểu tình ”, “trả tự do cho những người bị bắt ”, “bồi thường
thiệt hại cho gia đình các nạn nhân ”…
ĐTCT ở vùng nông thôn của Tây Nguyên diễn ra dưới các hình thức đấu tranh
trực diện với kẻ địch khi chúng tổ chức càn quét, bắt lính , dàn quân trên đồng
ruộng, đóng đồn trong làng, bắn pháo vào làng, vào rẫy hoặc người dân kéo lên
quận lỵ, tỉnh lỵ chất vấn người đứng đầu CQSG. Nhiều nơi có những cuộc đấu tranh
quyết liệt, giằng co với QĐSG và có sự kết hợp với vũ trang tự vệ. Khi thấy xe tăng
đi càn vào buôn, làng, nhân dân đã tổ chức chôn mìn, nằm cản xe, bao vây phản đối
cuộc càn quét của QĐSG. Trong buôn, làng khi có người bị thương, bị chết, bị thiệt
hại hoa màu, vật nuôi do bom đạn của Mỹ, họ kéo lên quận, lên tỉnh đòi bồi thường,
phản đối việc bắn phá. Những cuộc đấu tranh như thế vừa mang ý nghĩa đòi quyền
lợi kinh tế, vừa có ý nghĩa làm giảm thiểu tính chất ác liệt của các cuộc đánh phá,
càn quét do quân Mỹ và quân VNCH tiến hành nhằm vào vùng nông thôn, miền núi
Tây Nguyên. Hơn nữa, thông qua hình thức đấu tranh này, nguồn hậu cần tại chỗ
bảo đảm cho lực lượng kháng chiến cũng được đáp ứng đều hơn.
Điều đáng nói là ở Tây Nguyên, tùy vào từng đối tượng đấu tranh mà quần
chúng nhân dân sử dụng hình thức ĐTCT một cách phù hợp, mang lại hiệu quả cao.
Ví như đối với lính VNCH, chủ trương đấu tranh trực diện là chính vì phần lớn họ
là con em đồng bào bị ép buộc đi lính nên lương tâm ít nhiều bị dằn vặt. Đối với
binh lính Mỹ và lính Nam Triều Tiên, nhân dân đấu tranh gián tiếp thông qua tố cáo
tội ác với CQSG, đòi đền bù, đòi chấm dứt càn quét.
Thực tế tình hình ở Tây Nguyên trong những năm 1961 -1968 cho thấy nếu chỉ
đơn thuần đấu tranh hợp pháp thì không thể phát huy đầy đủ tác dụng, thậm chí sẽ
bị tổn thất lớn; và nếu chỉ đấu tranh bất hợp pháp, bí mật mà chưa tranh thủ vận
dụng lợi thế của quần chúng thì phong trào không được mở rộng. Chính vì vậy ,
đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã vận dụng các hình thức đấu tranh hợp pháp,
nửa hợp pháp và bất hợp pháp; vừa tiến công, vừa có khả năng t ự vệ là hoàn toàn
hợp lý. Đấu tranh chống càn quét, gom dân, phá ACL là một ví dụ điển hình. Từ
những cuộc đấu tranh đòi tự do đi lại làm ăn, đòi được đi làm rẫy xa, chống kìm kẹp
dần phát triển thành các cuộc biểu tình của quần chúng đến đuổi dân vệ, bảo an, phá
hàng rào ACL và cao nhất là bỏ ACL, trốn về buôn làng cũ. Chính tài liệu của
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CQSG cũng thừa nhận điều này : “Lợi dụng tình thế bất ổn, Việt cộng cho áp dụng
chiến thuật đấu tranh hợp pháp bằng những cuộc biểu tình tập trung dân chúng giả
vờ hô hào ủ ng hộ cuộc cách mạng, và đả đảo chế độ cũ, rồi thừa dịp tố cáo các hội
đồng xã của chế độ cũ và luôn đà đuổi dân vệ, bảo an ra khỏi làng, đòi san bằng
ACL, phá các rào vi và đòi dời nhà về chỗ cũ ” [53, tr. 19].
Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng có phong trào chủ trương chỉ tập trung theo
hướng công khai, hợp pháp mà chưa chú ý đúng mức đến lực lượng bí mật, hoạt động
bí mật nên khi quân Mỹ và VNCH đàn áp, lực lượng nòng cốt ở cơ sở bị tổn thất,
chẳng hạn như giai đoạn cuối của phong trào đấu tranh của SV - HS Đà Lạt năm 1966.
Sự phong phú của các hình thức đấu tranh trong ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm
1961 đến năm 1968 đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, vừa hạn chế được sự hung hăng,
tàn bạo của kẻ thù; vừa tạo điều kiện để duy trì phong trào. Mặt khác, chính sự đan
xen giữa các hình thức đấu tranh đó đã phản ánh sự linh hoạt, sáng tạo của quần
chúng nhân dân trong việc vận dụng ĐTCT vào thực tiễn cách mạng của địa
phương. Những hình thức , biện pháp phong phú và đa dạng đó đã tạo điều kiện cho
mọi tầng lớp xã hội tùy t heo khả năng, hoàn cảnh của mình mà tham gia phong trào,
góp sức vào cuộc đấu tranh chung.
4.1.3. Quy mô của đấu t ranh chính trị ở Tây Nguyên thường không lớn
ĐTCT ở Tây Nguyên thường diễn ra với quy mô không lớn được thể hiện trước
hết về mặt không gian, số lượng người tham gia và thời gian diễn ra đấu tranh.
Về không gian, hầu hết các cuộc đấu tranh diễn ra ở phạm vi các buôn trong
xã, các làng gần đồn, ven quận lỵ và trong nội thị. Đấu tranh của đồng bào bùng
phát rất nhiều, rất quyết liệt nhưng phần lớ n là mang tính nhỏ lẻ, thiếu sự tập trung,
liên kết.
Về số lượng người tham gia đấu tranh, phần lớn các cuộc ĐTCT từ năm 1961
đến năm 1968 thường phổ biến ở mức vài trăm đến vài ngàn người; chỉ có một số ít
cuộc là thu hút được khoảng trên dưới chục ngàn người tham gia. Trong khi đó, các
cuộc ĐTCT ở vùng đồng bằng, đô thị miền Nam nói chung thường có quy mô rất
lớn, diễn ra đều khắp và thu hút được hàng chục ngàn người tham gia .
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Tuy nhiên, có một thực tế rằng, dù lực lượng tham gia không nhiều như ở vùng
đồng bằng, đô thị miền Nam nhưng ĐTCT ở Tây Nguyên cũng đã thu hút đông đảo
các giới, các tầng lớp, các thành phần dân tộc thiểu số , từ thị xã đến nông thôn, miền
núi, không phân biệt xu hướng, chính kiến, tiểu thương, tiểu chủ, trí thức, SV - HS,
thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, nhân dân lao động hưởng ứng. Ngay cả một
số công chức, sĩ quan, binh sĩ trong bộ máy CQSG cũng tham gia đấu tranh.
Về thời gian, hầu hết các cuộc ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968
diễn ra trong khoảng thời gian 2, 3 ngày đến nửa tháng. Chỉ có phong trào đấu tranh
của tín đồ Phật giáo năm 1963 và phong trào ở đô thị năm 1966 diễn ra hơn 3-4 tháng.
Quy mô không lớn của ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968 còn
thể hiện ở sức lan tỏa, tính cộng hưởng của các cuộc ĐTCT còn hạn chế. ĐTCT ở
Tây Nguyên chủ yếu tác động trực tiếp đến bộ máy CQSG ở cơ sở , làm rối loạn hậu
phương địch , góp phần làm phá sản nỗ lực chiến tranh của Mỹ và CQSG tại địa bàn.
Trong khi đó, các phong trào ĐTCT ở Sài Gòn - Gia Định, Huế, Đà Nẵng. .. nơi tập
trung cơ quan đầu não, sào huyệt của đế quốc Mỹ và CQSG nên ĐTCT đã tác động
nhanh, mạnh tới ý chí của kẻ thù. Phong trào đấu tranh tại các đô thị quan trọng này
thường gây được sự cộng hưởng lớn; có tác dụng đầu tàu, lôi kéo, làm gương cho
các phong trào ĐTCT ở các đô thị khác trên toàn miền Nam. Hơn nữa, các phong
trào đấu tranh ở các đô thị lớn thường được báo chí nước ngoài phản ảnh kịp thời nên
tác động của nó là rất rộng, trên cả phạm vi quốc tế; ĐTCT làm cho nhân dân thế giới
hiểu hơn về b ản chất cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam, tăng cường
sức mạnh của hậu phương quốc tế đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam .
Đặc điểm này của ĐTCT ở Tây Nguyên là do sự chi phối, tác động bởi hoàn
cảnh lịch sử, đặc điểm chiến trường, điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội... Địa
bàn Tây Nguyên rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, mật độ và trình độ dân
trí thấp, các trung tâm công nghiệp, giáo dục thường là nhỏ lẻ; trong khi ở đây lại
tập trung khá nhiều căn cứ quân sự của Mỹ và quân đội VNCH. Chính sách của Mỹ
và CQSG thể hiện rõ thủ đoạn vừa đàn áp vừa mua chuộc, lôi kéo nhân dân Tây
Nguyên, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Mỹ triệt để lợi dụng sự thật thà, chất phác
và dễ tin của đồng bào. Dân số Tây Nguyên không đông, theo tài liệu của Viện
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Quốc gia thống kê CQSG cho biết dân số Tây Nguyên năm 1960 là 604.000 người
và năm 1966 là 770.000 người, mật độ trung bình là 15 người/ km 2; và sống không
tập trung , mỗi buôn làng cách nhau từ 5 đến 10km . Mặt khác, lực lượng châm ngòi
cho ĐTCT thường là SV - HS; tuy nhiên ở Tây Nguyên số lượng sinh viên rất ít, tập
trung chủ yếu ở Đà Lạt và Trường trung cấp kỹ thuật và sư phạm ở Buôn Ma Thuột;
còn ở Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng hầu như không có lực lượng sinh viên mà
chỉ có học sinh các trường trung học và tiểu học. Lực lượng công nhân ở đây cũng
có số lượng rất ít, sống phân tán vì đa số là công nhân nông nghiệp làm việc trong
đồn điền chè, cao su, cà phê. Với đặc thù lao động theo vụ mùa và sống phân tán
cùng với gia đình ở buôn, làng nên họ thường tham gia đấu tranh cùng với quần
chúng ở vùng quê của họ tại nông thôn.
4.2. VAI TRÒ

4.2.1. Góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và
“Chiến tranh cục bộ ” của Mỹ ở Tây Nguyên
ACL được xác định là “xương sống ” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt ”,
nên Mỹ - CQSG đã tập trung mọi khả năng và thực thi đủ mọi thủ đoạn cả về quân
sự, chính trị, xã hội quyết thực hiện cho được mục tiêu đề ra. CQSG chủ trương xây
dựng ở Tây Nguyên 1.301 ACL, đến tháng 10 -1963 đã hoàn thành 1.057 ấp, đưa
553.462 người dân vào ACL. Chính sách dồn dân lập ACL bước đầu đã gây cho
cách mạng nhiều khó khăn trong việc nắm dân, xây dựng cơ sở và phát triển phong
trào đấu tranh. Nhiệm vụ cấp bách đặt ra nhằm giành dân, phát triển phong trào đấu
tranh là cần đánh bại từng bước chính sách ACL, huy động sức mạnh tổng hợp của
chiến tranh nhân dân, kết hợp linh hoạt “ba mũi giáp công”, trong đó, mũi ĐTCT
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, động viên, giáo dục quần chúng đứng lên đấu
tranh chống phá ACL. Trong các ACL, mặc dù bị kiểm soát gắt gao, nhân dân vẫn
đẩy mạnh đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chủ yếu tập trung vào việc chống bắt
lính, chống kìm kẹp, vơ vét của cải, chống ép buộc tham gia các tổ chức phản động,
đòi tự do đi lại làm ăn, đòi trở về buôn làng cũ… Khi điều kiện thuận lợi, có lực
lượng vũ trang hỗ trợ, khẩu hiệu đấu tranh được đẩy cao hơn một bước, đòi hủy bỏ
ACL, đình chỉ mọi hoạt động gom dân.
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Kinh nghiệm chống phá ACL ở Tây Nguyên cho thấy, nếu chỉ có đòn tiến
công quân sự từ bên ngoài mà không có sự nổi dậy của chính nhân dân trong ACL,
thì cũng không phá được ACL, và nếu có phá được cũng không thể giữ được quyền
làm chủ của nhân dân. Và ngược lại, nếu chỉ có sự nổi dậy của quần chúng mà
không sử dụng các biện pháp tổng hợp của chiến tranh cách mạng t hì cũng không
thể ngăn chặn được các cuộc càn quét gom dân và đàn áp của quân Mỹ và QĐSG;
không thể phá được hệ thống kìm kẹp trong ACL, hoặc có phá được thì chúng cũng
sẽ tái lập. ĐTCT ở Tây Nguyên mà hình thức cao nhất là nổi dậy của quần chúng
giành quyền làm chủ đóng vai trò quyết định trong việc làm phá sản quốc sách ACL
của Mỹ và CQSG, góp phần quan trọng làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc
biệt” trên địa bàn.
Đến cuối năm 1964, đầu năm 1965, về cơ bản phần lớn ACL ở Tây Nguyên đã
bị phá rã. Tại K on Tum, một phần ba trong tổng số ACL bị phá rã hoàn toàn; số ấp
còn lại bị phá từng phần hoặc phá lỏng thế kìm kẹp với tổng số 20.000 người. Cách
mạng đã làm chủ một vùng rộng lớn với 10.357 người dân, vùng tranh chấp có
20.100 người dân [2, tr. 364]. Tại Đắk Lắk, trên 3/5 ACL bị phá, làm tan rã hơn
4.000 dân vệ, thu gần 12.000 súng, giải phóng trên 100.000 người dân [ 138, tr. 8].
Ở Gia Lai, năm 1964 có 763 cuộc đấu tranh với khoảng trên 162.000 lượt người
tham gia, kéo lên đồn, quận, tỉnh đấu tranh chống khủng bố, đòi trừng trị những tên
ác ôn, giải tán ACL. Trước áp lực mạnh mẽ của quần chúng, chính quyền VNCH
buộc phải hủy bỏ việc lập ACL ở 74 làng gồm 11.500 người dân, bồi thường thiệt
hại cho nhân dân 28 tấn gạo, 6 tấn muối và một số hàng tiêu dùng khá c [1, tr. 358].
Đến đầu năm 1965, ACL ở Gia Lai bị phá rã ở các Khu 6, Khu 7, H3, H2, dọc
đường 14, 19... Với việc mở rộng địa bàn giải phóng, vùng căn cứ địa cách mạng
của tỉnh ở Khu 7 được củng cố và mở rộng.
ĐTCT với hình thức đấu tranh phong phú đã là m cho chính quyền VNCH ở
các địa phương không ổn định, quân đội VNCH phải căng ra, dàn mỏng lực lượng
để đối phó. Điều này đã tạo điều kiện cho quân giải phóng đẩy mạnh các hoạt động
quân sự trên địa bàn.
ĐTCT ở Tây Nguyên không chỉ tiến công vào chính sách độc tài, lệ thuộc Mỹ
của CQSG, mà còn biểu hiện khuynh hướng chống Mỹ trong đồng bào các dân tộc
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Tây Nguyên ngày càng rõ rệt. Điều này chứng tỏ ý thức chính trị của các tầng lớp
nhân dân ngày càng cao hơn. Cùng với phong trào ĐTCT trên toàn miền Nam, phong
trào ĐTCT ở Tây Nguyên đã góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt ”
của Mỹ về chính trị, đưa phong trào cách mạng miền Nam tiến lên một bước mới.
Trong những năm 1965-1967, khi quân Mỹ triển khai thực hiện các kế hoạch
“tìm và diệt” (1965-1966), “tìm diệt và bình định ” (1966-1967), ĐTCT ở Tây Nguyên
đã phát huy được tác dụng góp phần ngăn chặn, hạn chế những tác hại của các cuộc
càn quét, bắn phá và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, bảo vệ căn cứ và vùng giải phóng,
làm rối loạn hậu phương CQSG, đồng thời phối hợp có hiệu quả với ĐTQS làm thất
bại mọi nỗ lực chiến tranh của quân Mỹ và QĐSG.
Những cuộc xuống đường của các tầng lớp nhân dân ở các thị xã Đà Lạt,
Buôn Ma Thuột, Pkeiku hưởng ứng cuộc đấu tranh của nhân dân miền Trung trong
năm 1966; đợt đấu tranh trực diện trong năm 1967 ở nông thôn, vùng ven là những
minh chứng cho sức mạnh của ĐTCT chống lại kẻ thù. Phong trào đấu tranh của
các tầng lớp nhân dân Đà Lạt năm 1966 đã làm chủ một nửa thành phố (khu vực
phía Bắc Hồ Xuân Hương, cầu Ông Đạo) trong gần 3 tháng, hình thành một hình
thái gần như có hai chính quyền song song tồn tại ngay tại sào huyệt của CQSG.
Đấu tranh của nhân dân Buôn Ma Thuột đầu năm 1966 đã khiến Tỉnh trưởng tỉnh
Đắk Lắk phải lo lắng vì “ảnh hưởng rất nhiều đến tiềm lực chống cộng” và “làm suy
giảm các hoạt động về mặt quân sự ” của QĐSG và chính quyền địa phương. Trong
khi đó, tại địa bàn nông thôn, đấu tranh của đông đảo quần chúng đòi các quyền dân
sinh, dân chủ đã “làm rối loạn an ninh trật tự và giảm uy tín ” của CQSG. Sự quyết
liệt, dũng cảm trong đấu tranh của nhân dân các xã E5, E9 (Khu 5 - Gia Lai) trong
cuộc đụng độ với Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 trong chiến dịch Pleime đã
chứng tỏ khả năng của mũi ĐTCT không chỉ trên mặt trận đấu tranh với QĐSG mà
còn có khả năng đấu tranh trực diện một cách hiệu quả đối với quân viễn chinh Mỹ.
Từ chiến thắng này đã mở ra phong trào ĐTCT sôi nổi ở vùng nông thôn, miền núi
Tây Nguyên, góp phần quan trọng làm phá sản gọng kìm “bình định”, qua đó hạn
chế tính ác liệt của gọng kìm “tìm diệt” của QĐSG.
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Trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) , theo chủ trương của
Đảng, kế hoạch khởi nghĩa ở các thị xã trên địa bàn Tây Nguyên như Kon Tum,
Pleiku, Buôn Ma Thuột, chủ yếu dùng đòn tiến công quân sự để giải phóng. Tuy
nhiên, không vì vậy mà phong trào nổi dậy của quần chúng thiếu đi sự quyết liệt
và sôi nổi. Quần chúng nội thị đã tham gia cứu thương, tiếp tế lương thực, khiêng
bàn ghế, giường tủ ra làm chướng ngại vật, chặn các cuộc phản công của QĐSG.
Tại vùng ven các thị xã có hà ng chục vạn quần chúng tiến hành nhập thị với khí
thế hừng hực.
Qua các hoạt động đấu tranh, chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều
vùng nông thôn, hàng chục ngàn đồng bào đã phá ấ p tân sinh trở về buôn làng cũ…
Tuy còn những hạn chế như thiếu một sự chỉ huy thống nhất, thiếu sự liên kết và
hiệp đồng giữa các hướng, các mũi... song có thể khẳng định cuộc nổi dậy của nhân
dân các dân tộc Tây Nguyên trong dịp Tết Mậu Thân đã có đóng góp quan trọng
vào thắng lợi chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy M ậu Thân 1968 trên địa
bàn Tây Nguyên; góp phần làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ, làm phá sản
chiến lược “Chiến tranh cục bộ” trên địa bàn chiến lược này, mở ra bước ngoặt mới
cho cuộc kháng chiến ở Tây Nguyên.

4.2.2. Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào các dân tộc
trên địa bàn Tây Nguyên
Tây Nguyên là nơi cư ngụ của nhiều dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm
phần đông; họ sinh sống chủ yếu ở vùng nông thôn và đồi núi cao heo hút, mật độ
dân cư thưa, địa hình chia cắt, đi lại khó khăn. Khai thác triệt để yếu tố này, CQSG
đã tiến hành nhiều biện pháp càn quét, xúc người dân vào các “khu tập trung”, “khu
dồn”, “ACL Thượng” để chia rẽ đồng bào với cách mạng, giữa các thành phần dân
tộc với nhau. Đối với người Kinh - bộ phận cư dân sống chủ yếu ở các đồn điền,
dinh điền, gần trục đường giao thông và ở phố thị, CQSG kiểm soát chặt chẽ thông
qua hệ thống “liên gia tương trợ”, ‘khóm chiến lược ”, “ACL” cùng hệ thống mật
thám, điệp vụ, cảnh sát giám sát để duy trì đảm bảo “an ninh quốc gia”. Bề ngoài,
họ tuyên truyền những khẩu hiện “Kinh Thượng bình quyền ”, “Kinh Thượng đoàn
kết”, “Cải tiến xã hội ”, “Đồng tiến quốc gia”, nhưng thực chất bên trong thì tiến
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hành nhiều biện pháp chiến tranh tâm lý gây xích mích, chia rẽ khối đoàn kết giữa
người Kinh với dân tộc thiểu số 1, giữa đồng bào với cách mạng 2, đề cao tư tưởng
“chống cộng”, “bài Kinh”.
Nhận thức cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, việc động viên và tập hợp
quần chúng, hình thành và phát triển đội quân chính trị của cách mạng là điều cơ
bản. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cán bộ cách mạng
đã kiên trì bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền đường lối đấu tranh của Đảng, gây
dựng cơ sở đến tận thôn, bản. Mục tiêu đấu tranh phù hợp với nguyện vọng của đa
số đồng bào, do đó các p hong trào ĐTCT đã thu hút được sự tham gia của đông đảo
SV - HS, giáo chức, công nhân, tiểu thương, đặc biệt là một bộ phận khá đông đảo
đồng bào các dân tộc thiểu số được giác ngộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ các tỉnh Tây
Nguyên cũng đã làm tốt công tác dân vận và binh vận, đặc biệt là vận động tầng lớp
trên và binh lính người dân tộc; từng bước tuyên truyền, giác ngộ và cảm hóa họ.
Nhờ đó mà ở Tây Nguyên, về cơ bản âm mưu “lấy Thượng trị Thượng ” của CQSG
đã bị phá sản . Điều đáng nói là phần lớn các cuộc ĐTCT ở T ây Nguyên đều khởi
đầu bằng đấu tranh tự phát, rồi dần dần chuyển thành đấu tranh tự giác. Không ít
người trong các tầng lớp nhân dân Tây Nguyên đã từ chỗ mơ hồ, có những nhận
thức chưa đúng về cách mạng dần dần đã hiểu cách mạng hơn và tham gia các tổ
chứ c công khai, nửa công khai, bí mật hoặc thoát ra vùng giải phóng tham gia cách
mạng.
1

Ví dụ tổ chức đồng bào Kinh trong các dinh điền đi ăn cắp tài sản , hoa màu của đồng bào Thượng, mặt khác
tổ chức đồng bào Thượng vào lấy cắp của đồng bào Kinh, có khi tổ chức cho đồng bào Thượng giết trâu bò
của đồng bào Kinh đi lạc ra ngoài, thâm độc hơn nữa chúng đã xúi dục đồng bào Kinh làm những việc va
chạm đến phong tục , tập quán của đồng bào Thượng (ăn thịt chó, vấn đề cúng bái)…do đó đã gây nên sự thù
oán, thành kiến giữa đồng bào Kinh – Thượng, sự giao thiệp có phần khó khăn [142, tr. 3].
2
Tài liệu “Kế hoạch bình định Cao Nguyên” của phủ Tổng thống ghi rõ: Để gây căm thù Việt cộng, ta cho một
toán lính giả trang Việt cộng đến làng tuyên truyền rồi bắt dân đóng góp hết gạo thóc, gia súc, bắt một vài người
mang đi nhằm gây xúc động tâm lý mạnh trong dân chúng. Vài ba ngày sau, lại cho toán lính khác trong quân
phục quốc gia tới an ủi, vuốt ve rồi phát gạo thóc cho dân chúng, sau đó tuyên truyền xây dựng. Nếu đã nắm
chắc gây được cảm tình dân chúng thì thôi, nếu dân chúng còn lưng chừng thì lại tiếp tục làm như trên. Vài ba
lần liên tiếp tất nhiên dân làng sẽ tin ở những lời nói của các đoàn võ trang tuyên truyền của ta và sẽ đứng lên
chống cộng. Đối với người Thượng, họ ít hiểu lý thuyết và chỉ tin những điều trước mắt. Bởi vậy, ta cần cho
đồng bào tin tưởng ở những lời nói Việt cộng là độc ác, dã man là đúng [ 114, tr. 6]. Một cách khác, chúng dụ
dân làng vào tình huống phải chống cộng: “Trong dịp nào đó, bắt được một tên Việt cộng trong vùng, thay vì
đưa ra tòa án, đưa thẳng vào trong làng Thượng lưng chừng, thú c đẩy dân chúng đứng ra tố cáo tội ác rồi lên
án và tự tay dân làng xử. Họ nhúng tay vào máu Việt cộng tất nhiên sẽ không còn được đối phương tín
nhiệm, sẽ bị địch trả thù và phải tự bảo vệ mà chống cộng” [114, tr 7].
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Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời và
ngay sau đó các tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân để thành lập
Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh. Ngày 4-5-1961, Phong trào Dân tộc tự trị Tây
Nguyên được thành lập (do Y Bih Alêô làm Chủ tịch) và nhanh chóng gia nhập Mặt
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong những năm 1961-1965, Ủy ban
Mặt trận các cấp được thành lập rộng khắp trong các tỉnh. Mặt trận vừa làm nhiệm
vụ của chính quyền cách mạng, xử lý những công việc của các đơn vị hành chính
kháng chiến; vừa giương cao ngọn cờ đoàn kết, hòa hợp dân tộc để tập hợp, đoàn
kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc trên địa bàn. Mặt trận
giải phóng trở thành linh hồn và châm ngòi cho các cuộc ĐTCT trên địa bàn. Chính
Phong trào Dân tộc tự trị Tây Nguyên đã tạo tiền đề để xây dựng và phát triển cơ sở
trong thanh niên, học sinh. Công văn mật số 1026/VP -3, ngày 5-8-1961 của Tòa Đại
biểu chính phủ tại CNTP gửi Tỉnh trưởng, Thị trưởng tại CNTP về việc “Việt cộng
tuyên truyền giới học sinh và thanh niên Thượng ” cho biết Phong trào Dân tộc tự trị
Tây Nguyên đã lôi cuốn thanh niên, học sinh thoát ly hoặc làm liên lạc cho cách
mạng: “Trong khuôn khổ phát triển phong trào tự trị Tây Nguyên, Việt cộng đặc
biệt chú ý lôi cuốn giới thanh niên để thành lập các toán võ trang và giới học sinh để
huấn luyện thành các đội thông tin liên lạc ” [156]. Phong trào tự trị Tây Nguyên đã
đạt được kết quả: “Một số học sinh đã tự nguyện thoát ly. Một số khác trở lại học
nhưng đã được Việt cộng móc nối làm nhân tố để vận động bạn bè ”, “cho đến nay
số thanh niên Thượng tự động thoát ly các buôn, sóc hoặc bị ép buộc đi theo Việt
cộng đã đến mức đáng lo ngại” và “nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn và không
sớm được chấm dứt, trong tương lai các phần tử trẻ trung Thượng sẽ bị Việt cộng
lôi cuốn hết ” [157].
Có thể nói, ĐTCT ở Tây Nguyên trong những năm 1961 -1968 đã phát huy tác
dụng phân hóa lực lượng kẻ thù; đồng thời tăng cường giác ngộ cách mạng cho
quần chúng nhân dân. Trong chương trình đào tạo của Viện Đại học Đà Lạt (các
năm 1963-1966), chính quyền VNCH tại Đà Lạt đã phải cho phép sinh viên có xu
hướng chính trị khác nhau có thể tự do phát b iển chính kiến của mình về các vấn đề
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như: “Lời tuyên bố của Kennedy về một chính phủ liên hiệp ”, “Vấn đề hòa bình dân tộc tự quyết”… Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên trì và linh hoạt của Ban
lãnh đạo sinh viên Đà Lạt. Không chỉ dừng lại ở đó, để đ ẩy mạnh hơn nữa công tác
tuyên truyền, một nhóm SV - HS (nòng cốt là nhóm A.Q) còn tổ chức ra tuần báo
công khai lấy tên “Đà Lạt thức” (hai tuần một số). Nội dung tờ báo công khai bày tỏ
quan điểm chống Mỹ, đòi độc lập hòa bình cho Việt Nam. Thông qua các hoạt động
như thế, dần dần sinh viên nhận biết được đâu là chính nghĩa cách mạng, từ đó họ tự
giác xây dựng phương hướng hành động cho mình một cách đúng đắn.
Trong các ACL, Mỹ - CQSG đã cưỡng bức một số quần chúng, cán bộ, tham
gia vào các tổ chức phản động nhằm mục đích gây chia rẽ trong nội bộ tổ chức mật
hay trong quần chúng nhân dân với nhau. Trong trường hợp này, mũi ĐTCT đã tìm
cách khôn khéo, sử dụng biện pháp thích hợp chống lại các âm mưu và biện pháp
thâm độc đó; đồng thời tìm cách lôi kéo, phân hóa và cô lập đối tượng, khoét sâu
mâu thuẫn nội bộ CQSG, tạo điều kiện cho việc duy trì và phát triển phong trào và cơ
sở cách mạng trong các ACL. Trong một số trường hợp cần thiết, lực lượng tham gia
ĐTCT đã phải trừng trị đích đáng những phần tử đầu sỏ ác ôn để cảnh cáo, răn đe.
Điều đáng chú ý là, trong hoạt động trừ gian, diệt ác ôn, các hạt nhân nòng cốt của
phong trào ĐTCT đã biết tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số quần chúng
trong ấp rồi mới tiến hành. Nhờ vậy, mà sau khi trừ gian, diệt ác , quần chúng tỏ ra tự
tin, phấn khởi hơn, sự đồng thuận cao hơn. Phong trào được nâng lên, cơ sở phát
triển, luận điệu xuyên tạc, vu khống hòng chia rẽ lực lượng của CQSG bị phơi bày.
Trong giai đoạn chống “Chiến tranh cục bộ”, một trong những vật cản mới đối
với phong trào ĐTCT ở Tây Nguyên là lực lượng FULRO. Mỹ và CQSG đã nuôi
dưỡng và sử dụng lực lượng này với ý đồ chia rẽ giữa người Kinh và các dân tộc
thiểu số, lôi kéo người dân tộc thiểu số chống phá cách mạng; Mỹ gây áp lực đối
với CQSG để nắm lấy Tây Nguyên, chuẩn bị cho mưu đồ lâu dài của Mỹ. Về phía
VNCH, một mặt tìm cách đàn áp, hạn chế sự phát triển của FULRO; nhưng mặt
khác lại muốn lợi dụng FULRO để đánh phá phong trào cách mạng ở Tây Nguyên.
Để đối phó với FULRO, ngày 10 -9-1965, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có
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Chỉ thị số 167/VP/TA cho các cấp ủy và các ngành liên quan đề ra các biện pháp
toàn diện cả về chính trị, quân sự và binh vận nhằm kiên quyết đập tan mưu đồ phản
động của FULRO. Trong các biện pháp đó, việc đẩy mạnh ĐTCT kết hợp với công
tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng là quan trọng nhất; thông qua
ĐTCT để vạch rõ bản chất của FULRO, đồng thời làm cho quần chúng thấy rõ âm
mưu sâu xa của đế quốc Mỹ, của FULRO đối với Tây Nguyên, tuyên truyền cho
nhân dân hiểu thêm về c hính sách dân tộc của Đảng,
ĐTCT ở vùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968
đã có những đóng góp to lớn vào việc củng cố, xây dựng tình đoàn kết anh em giữa
người Kinh và người Thượng và giữa các dân tộc thiểu số với nhau; tuyên truyền ,
giáo dục về chính trị để nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng cho quần
chúng, góp phần quyết định làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc gây
chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên của kẻ thù.
4.2.3. Khẳng định vai trò to lớn, vị trí quan trọng của đấu tranh chính trị
trong “ba mũi giáp công” trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên
Đánh địch bằng “ba mũi giáp công ”: chính trị, quân sự, binh vận là sáng tạo
độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước. Khi quân Mỹ vào chiến trường Tây Nguyên, không phải không có ý kiến
đánh giá chưa đúng tầm về vai trò của ĐTCT. Có ý kiến cho rằng, ĐTCT chỉ có thể
phát huy được vai trò ở vùng đồng bằng và đô thị, còn ở Tây Nguyên, ĐTCT có thể
bị triệt tiêu trong “Chiến tranh cục bộ”, có chăng nếu tồn tại thì vai trò cũng không
đáng kể. Tuy nhiên, thực tế lịch sử lại diễn ra hoàn toàn khác. Trên chiến trường
Tây Nguyên, ĐTCT tuy không phải là mũi giáp công chủ đạo, đóng vai trò quyết
định nhất, song nó vẫn có vai trò và vị trí quan trọng trong đấu tranh với kẻ thù. Vai
trò của ĐTCT trong “ba mũi giáp công” trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên được
thể hiện ở các khía cạnh sau:
Một là, ĐTCT vừa là mũi tiến công sắc bén, vừa hỗ trợ đắc lực cho ĐTQS.
Trong cuộc đấu tranh chống phá quốc sách ACL cần phải tạo được sức mạnh tổng
hợp, kết hợp chặt chẽ cả ba mũi đấu tranh, trong đó, ĐTCT của nhân dân bên trong
nổi dậy phá ách kìm kẹp là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang của lực lượng
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quân sự để hỗ trợ làm “đòn xeo ” cho phong trào nổi dậy của quần chúng, đồng thời
đẩy mạnh đấu tranh binh vận để tranh thủ làm tan rã kẻ thù ngay trong hàng ngũ của
chúng. Kinh nghiệm và thực tế lịch sử của cuộc đấu tranh chống, phá ACL ở Tây
Nguyên cho thấy nơi nào có ĐTCT của quần chúng bên tr ong thì mới có khả năng
chống phá ACL thành công. Các cuộc đấu tranh kiên trì, bền bỉ đòi dân sinh, dân
chủ của đồng bào trong các ACL từng bước “gặm nhấm”, làm tan rã dần từng bộ
phận lực lượng dân vệ, bảo an và chỉ huy ấp. Khi lực lượng vũ trang đến hỗ t rợ,
nhân dân trong ấp nổi dậy giành quyền làm chủ.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), phối hợp với
đòn tiến công quân sự, lực lượng chính trị của quần chúng trong nội đô cũng như
các huyện xung quanh các thị xã đã xuống đường với kh í thế đấu tranh mạnh mẽ,
hỗ trợ cho bộ đội đánh chiếm mục tiêu, truy kích kẻ thù. Quần chúng nhân dân ở
nội thị tham gia cứu thương, tiếp tế lương thực, khiêng bàn ghế, giường tủ ra làm
chướng ngại vật, chặn các cuộc phản công của QĐSG.
ĐTCT tạo bàn đạp ch o lực lượng vũ trang hoạt động . Tây Nguyên là một
chiến trường rộng lớn, địa hình hiểm trở dễ bị chia cắt; nơi có nhiều căn cứ quân sự
quan trọng và là nơi đứng chân của các đơn vị quân Mỹ, quân VNCH thiện chiến.
Về phía cách mạng, Tây Nguyên là nơi đứng c hân và địa bàn tác chiến của những
binh đoàn lớn, đánh những đòn tiêu diệt, giải quyết những nhiệm vụ chiến dịch,
chiến lược. Lực lượng chính trị quần chúng thông qua xây dựng cơ sở và các cuộc
đấu tranh với QĐSG đã tạo bàn đạp cho lực lượng vũ trang hoạt động. Các cơ sở
mật trong vùng bị kiểm soát nắm vững nội tình của đối phương, tạo điều kiện cho
lực lượng vũ trang đánh trúng điểm yếu và sơ hở để tiêu hao và tiêu diệt sinh lực
QĐSG. Báo cáo tình hình an ninh tháng 12-1963 của Bộ Tư lệnh Quân đoàn II và
Vùng II chiến thuật, số 126-VP/3/M thừa nhận: Sau các đợt phát động quần chúng
đấu tranh hợp pháp, tình trạng nông thôn sẽ trở nên hỗn loạn, tạo điều kiện thuận lợi
cho chúng (VC) phát triển mạnh du kích chiến [53, tr. 21].
Hai là, ĐTCT ở Tây Nguyên đã góp phần hạn chế tác hại của các cuộc càn
quét, bắn phá của QĐSG; bảo vệ dân, bảo vệ căn cứ và vùng giải phóng. Trên
chiến trường Tây Nguyên, Gia Lai là nơi mà quân Mỹ vào sớm và nhiều nhất. Nhân
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dân các dân tộc ở Gia Lai đã có nhiều kinh nghiệm ĐTCT với QĐSG, tuy nhiên khi
quân Mỹ vào với sức mạnh hỏa lực và các phương tiện kỹ thuật quân sự hiện đại
tiến hành cày xới, tàn phá ruộng rẫy, cũng có người phân vân, hoài nghi về hiệu quả
của ĐTCT trước đối tượng mới. Chỉ đến khi Sư đoàn Kỵ binh không vận số 1 Mỹ
tiến hành xây dựng căn cứ, phá hoại ruộng rẫy, cày ủi mồ mả vấp phải sự đấu tranh
trực diện quyết liệt của dân, buộc phải chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của
người dân thì mọi phân vân, hoài nghi mới được giải tỏa; thay vào đó là sự tự tin,
sáng tạo ra nhiề u cách đối phó có hiệu quả với đối tượng mới. Trong chiến dịch
Pleime (10-1965), nhiều biện pháp ĐTCT đã được nhân dân các dân tộc ở Gia Lai
vận dụng như: ngăn cản xe tăng, hạn chế hỏa lực pháo binh, lôi kéo binh lính người
dân tộc thiểu số không tham gia hành quân, càn quét buôn làng, dùng động tác ra
hiệu giải thích cho lính Mỹ hiểu ngô lúa để ăn không được tàn phá... Không có
những biện pháp đấu lý, đấu trí qua các diễn đàn công khai, các phương tiện thông
tin đại chúng như ĐTCT ở các đô thị đồng bằng, n hững biện pháp tưởng chừng như
đơn giản, mộc mạc như đã nêu ở trên đã mang lại hiệu quả rất cao; bước đầu quân
Mỹ đã có những nhượng bộ nhất định. Cùng với chiến thắng Pleime về mặt quân
sự, thắng lợi của các cuộc ĐTCT với quân Mỹ càng củng cố và khẳng địn h khả
năng tiến công quân Mỹ thắng lợi của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.
ĐTCT kết hợp chặt chẽ với công tác binh vận và ĐTQS đã phát huy được ưu
thế chính trị của quần chúng, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến của nhân dân,
hạn chế và gây khó khăn đối với các hoạt động càn quét, đánh phá của quân Mỹ và
QĐSG. Hầu hết các chiến dịch ra quân càn quét “tìm và diệt” của quân Mỹ trong
mùa khô 1965-1966 và “tìm diệt và bình định ” trong mùa khô 1966-1967 trên địa
bàn Tây Nguyên đều vấp phải các cuộc đấu tra nh trực diện của các lực lượng chính
trị. Bằng những khẩu hiệu “Hòa bình ở Việt Nam ”, “Chấm dứt càn quét ”, “Quân
Mỹ rút về nước” và với một khí thế quyết liệt, lực lượng tham gia ĐTCT đã vạch tội
ác của quân Mỹ như rải chất độc hóa học, phá hoại mùa màng, bắn pháo vào làng,
vào rẫy, bắt người tràn lan, vô cớ... Những cuộc đấu tranh trực diện như thế hầu hết
đều mang lại hiệu quả tức thì.
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Trong kháng chiến chống Mỹ, Tây Nguyên là một chiến trường ác liệt. Tại
đây đã diễn ra nhiều trận đánh lớn, nhiều chiến dịch mang ý nghĩa chiến lược của
các đơn vị chủ lực. Trong các trận đánh, chiến dịch như vậy đều có sự phối hợp chặt
chẽ, có sự đóng góp quan trọng của ĐTCT. Có thể thấy rất rõ điều này trong một số
sự kiện quân sự nổi bật diễn ra ở Tây Nguyên như đấu tranh phá ACL, chiến dịch
Pleime, Mậu Thân (1968)... ĐTCT không chỉ phối hợp với đấu tranh vũ trang tiến
công liên tục, tiến công QĐSG ở khắp nơi, mà quan trọng hơn là phát triển cơ sở,
tạo chỗ đứng chân, làm bàn đạp; góp phần làm phân tán, giam chân QĐSG, làm rối
loạn hậu phương buộc chúng phải tập trung đối phó.
Ba là, kết hợp với đấu tranh binh vận có hiệu quả . Những hành động dã man,
tàn bạo trong quá trình lập ACL đã đụng chạm đến cả quyền lợi của gia đình binh sĩ
của CQSG, đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần , tư tưởng lực lượng dân vệ, thanh
niên trong ấp. Nhận thấy yếu tố khách quan thuận lợi đó, cơ sở cách mạng đã đẩy
mạnh công tác vận động, tuyên truyền giáo dục làm cho lực lượng dân vệ, thanh
niên người Thượng hiểu rõ bản chất của CQSG, tin tưởng vào cách mạng, làm ngơ
trước hành động của quần chúng cách mạng hoặc kết hợp cùng với họ chống phá
ACL. Nhờ làm tốt công tác binh vận mà trong các ACL có thêm lực lượng nội ứng,
làm hậu thuẫn cho lực lượng vũ trang khi đột nhập vào ấp. Hoạt động binh vận cũng
đã góp phần phá ách kìm kẹp, làm lung lay và tan rã lực lượng dân vệ trong các ACL.
Đặc biệt là một khi được vận động tuyên truyền, lực lượng thanh niên dân vệ người
Thượng bảo vệ ấp sẽ hiểu cách mạng, hiểu ý nghĩa của việc phá ấp, tránh được cuộc
xung đột giữa cách mạng với binh lính và gia đình họ; không để CQSG lợi dụng để
trở thành cuộc xung đột vũ trang giữa quân giải phóng và đồng bào dân tộc.
ĐTCT chống dồn dân, lập ACL, bỏ về làng cũ phát triển làm cho tinh thần
binh sĩ VNCH hoang mang dao động, xảy ra hiện tượng rã ngũ tập thể. Chỉ riêng tại
Kon Tum, ba tháng đầu năm 1962 có 1.120 lính đào ngũ và đến cuối tháng 8-1962
đã lên đến 1.452 lính, kéo theo sự tan rã của 297 công chức chính quyền VNCH ở
cơ sở thôn, quận. Ở trại tân binh tỉnh Kon Tum, chỉ trong một thời gian ngắn đã có
gần 1.000 binh sĩ bỏ ngũ chạy về với gia đình, buôn làng [2, tr. 308].
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4.3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
4.3.1. Phát huy vai trò của các già làng 1, trưởng buôn để tập hợp lực lượng
Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, c ứu nước, để tuyên
truyền, xây dựng cơ sở cách mạng, Đảng bộ các địa phương ở Tây Nguyên đã bồi
dưỡng, tổ chức được một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên thông qua các già
làng để bám các buôn làng tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, thuyết
phục, vận động quần chúng. Cán bộ cách mạng, bất kể là người dân tộc nào đều
phải cải trang, mặc khố, đi chân trần, mang gùi, cầm rựa, học tiếng nói, cách sinh
hoạt, hiểu phong tục, tập quán của người dân, thậm chí nhiều người cà răng, căng
tai, mang tên họ đồng bào và cùng phát rẫy làm nương, đi rừng săn bắn với đồng
bào địa phương. Qua các hoạt động cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, họ tạo
được lòng tin và hình ảnh tốt đẹp đối với các già làng, trưởng buôn; qua đó có điều
kiện tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, ng uyện vọng của người dân, giúp họ hiểu đúng, hiểu
rõ về cách mạng, về sức mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc, về vai trò, vị trí và nghĩa
vụ của đồng bào trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Kinh nghiệm
cho thấy, một khi già làng, trưởng buôn, chủ làng đã được giác ngộ, đi theo cách
mạng thì mọi thành viên trong buôn làng đều nhất nhất nghe theo, tuân theo những
gì già làng khuyên bảo.
Công tác tuyên tuyền, giác ngộ già làng, trưởng buôn được tiến hành kiên trì,
từng bước và thật sự chân tình. Công t ác này cũng không chỉ diễn ra một lần là
xong mà trước mỗi âm mưu, biện pháp phá hoại mới của kẻ thù, cán bộ cách mạng
lại phải tổ chức phổ biến cho già làng thấu hiểu. Tài liệu của CQSG đã phản ánh về
công tác tổ chức lớp học của cách mạng cho già làng, chủ làng ở Tây Nguyên như
sau: “Nguồn tin giá trị cho biết khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20-5-1962,
Việt cộng đã tổ chức một lớp học tập cho một số chủ làng và phó chủ làng người

1

Về thuật ngữ “ già làng” : Thực tế trong ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây nguyên không
có hai từ này, mà chỉ có khái niệm về người đứng đầu một bộ tộc, hoặc một vùng đất. Nói cách khác là các
chủ buôn, bon, chủ đất, theo cách gọi của một số tộc người Tây Nguyên là các : Kruanh bon, U ruanh
bon (Mnông), Pô pin ea, Pô êlan hoặc Mtâo (Êđê), hay Kră Plé (Sê đăng), Tha Plơi (J’rai), Book
Kră plei (Bana)... mà thôi. Trong ngôn ngữ các dân tộc Tây Nguyên, họ là những người “gốc làn g”, “người
thiêng - củi lửa”, “người làm lớn” trong cộng đồng. Khái niệm “già làng” chỉ mới xuất hiện từ sau năm 1954,
theo lối nghĩ và cách gọi của một số cán bộ làm công tác vận động quần chúng, hoặc những người sưu tầm
văn hoá dân gian truyền thống Tây Nguyên, để chỉ những người có tuổi được coi trọng tr ong cộng đồng.
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Thượng thuộc các buôn quanh vùng Buôn Ma Thuột và Lạc Thiện. Mục đích để học
tập kế hoạch đối phó với quốc sách ACL ” [158, tr. 24].
Thậm chí, trong những trường hợp làng bị dồn vào ACL, không có điều kiện
thường xuyên gặp gỡ già làng, các nhóm vũ trang phải đột nhập vào ấp, đón già
làng, chủ làng đi vài ngày để giác ngộ, sau đó đưa về. Chính tài liệu của CQSG
cũng phản ánh điều này: “Đêm ngày 3 rạng ngày 4 -3-1962, độ 100 Việt cộng và
Thượng cộng võ trang đột nhập phá hàng rào ACL buôn Ea Yong, bắt theo chủ làng
và hai hội viên; khoảng 1h ngày 4 -3-1962, toán Việt Thượng cộng này lại đột nhập
phá hàng rào ACL buôn Tah Mo thuộc quận Buôn Ma Thuột, bắt theo chủ làng.
Thiểm tỉnh đã cấp tốc mở cuộc hành quân truy nã. Những người bị Việt cộng bắt
được dẫn đến buôn Cha để tuyên truyền sau đó được thả về bình yên ” [135].
Một khó khăn, thử thách đối với công tác này là không chỉ có phía cách mạng,
mà ngay cả đối phương cũng coi trọng công tác này . CQSG đã tìm mọi biện pháp
để tranh thủ ảnh hưởng của các già làng, trưởng buôn. Chính quyền VNCH tại Tây
Nguyên cho rằng : “Nếu ta xây dựng được những vị tù trưởng uy tín trung kiên trong
vùng chắc chắn toàn khu vực sẽ nhất tề đứng lên chống cộng” [142]. Chính vì vậy
mà trên thực tế, có những buôn, làng cán bộ cách mạng chưa kịp vận động, tuyên
truyền được cho già làng; hoặc một số già làng dao động, nghe theo sự dụ dỗ của
CQSG nên khi ĐTCT nổ ra đã gặp không ít khó khăn trong việc huy động lực
lượng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.
Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp các quyết định của già làng, trưởng
buôn nhiều khi còn có hiệu lực hơn cả mệ nh lệnh của cấp có thẩm quyền. “Nhiều
khi già làng có uy tín và vai trò dẫn dắt đối với dân trội hơn hẳn các cán bộ, dù là
cán bộ người dân tộc thiểu số hay cán bộ người Kinh ” [67, tr. 22].
Bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của già làng, chủ làng trong kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước đã được kế thừa và vận dụng trong xây dựng kinh tế - xã
hội, văn hóa và củng cố khối đoàn kết các tộc người trong cộng đồng cư dân sống
và làm việc ở Tây Nguyên ngày nay. Ngày 1-2-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có
Chỉ thị s ố 06/CT-TTg về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chỉ thị đã cho thấy vai
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trò hết sức quan trọng của những người có uy tín, già làng, buôn trưởng trong công
tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự
và duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình tại địa phương. Vai trò ấy
đã được khắc họa bằng hình ảnh những già làng, buôn trưởng “miệng nói, tay làm,
chân đi” vì sự bình yên, phá t triển của buôn làng… Ngược lại, già làng, trưởng buôn
tham gia công tác tư vấn sẽ giúp chính quyền quản lý, điều hành xã hội; triển khai
công tác sản xuất và đời sống, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối,
chính sách của Đảng và pháp luật c ủa Nhà nước cho nhân dân có vai trò quan trọng.
Để phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn , chính quyền địa phương cần có
kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao hiểu biết về mọi mặt cho đội ngũ già làng,
trưởng buôn phù hợp với yêu cầu công tác quản lý địa phương, giúp họ thấu triệt
được chính sách dân tộc của Đảng, hệ thống luật pháp của Nhà nước, kết hợp hài
hòa giữa luật pháp và luật tục trong quản lý xã hội ở thôn, buôn. Đặc biệt là biết tôn
trọng họ, đánh giá đúng vai trò của họ trong đời sống cộng đồng.
4.3.2. Quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể
quần chúng phù hợp với điều kiện miền núi
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại Tây Nguyên tổ chức cơ sở
Đảng vốn đã mỏng lại bị đánh phá rất ác liệt; một bộ phận khô ng nhỏ cán bộ, đảng
viên có trình độ còn thấp. Do vậy, về mặt tư tưởng, các cấp ủy Đảng ở Tây Nguyên
đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên về đường lối cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần quyết tâm đá nh Mỹ,
khắc phục tư tưởng ngại hy sinh gian khổ, sợ ác liệt. Động viên cán bộ, đảng viên
tích cực bám cơ sở tuyên truyền vận động quần chúng, lãnh đạo phong trào cách
mạng từng bước phát triển. Về mặt tổ chức, Đảng coi trọng xây dựng tác phong
công tác phù hợp với địa bàn miền núi, nơi mà dân cư thưa thớt, địa hình chia cắt,
tổ chức cơ sở gọn nhẹ, bám sát buôn làng. Mục đích là xây dựng cơ sở Đảng trở
thành tổ chức kiên định nhất, là hạt nhân lãnh đạo, là chỗ dựa và niềm tin của quần
chúng... trực tiếp lãnh đạo các phong trào đấu tranh đòi các quyền lợi dân sinh dân
chủ, dân tộc. Kinh nghiệm ĐTCT ở Tây Nguyên cho thấy một khi cơ sở Đảng và
các đảng viên kiên cường bám dân, có năng lực lãnh đạo tốt thì phong trào đấu
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tranh của quần chúng chống chính sách thốn g trị và ách kìm kẹp tàn bạo của Mỹ
mới phát triển và giành được thắng lợi. Vai trò gương mẫu, tiên phong của đảng
viên thực sự là tấm gương, là nguồn sức mạnh động viên, lôi cuốn, cổ vũ quần
chúng tích cực tham gia ĐTCT.
Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương vững mạnh, đầu năm 1960
Trường Đảng ở Gia Lai được thành lập. Trường thường xuyên mở các lớp huấn
luyện, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh,
huyện và cơ sở. Mỗi lớp thường có 30 học viên, thời gian họ c từ 15 đến 30 ngày.
Ban Tuyên huấn của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của
Đảng, nhiệm vụ của Đảng bộ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong tỉnh thông
qua việc ấn hành tờ nội san Thống Nhất (sau đổi tên thành Quyết Thắng), cù ng các
tờ tin in bằng tiếng J’Rai, Ba Na và tiếng Kinh. Ban Tuyên huấn cũng lựa chọn và
bồi dưỡng cho một số đảng viên ở nông thôn rồi đưa vào tăng cường cho các cơ sở
trong thị xã; bố trí, phân công đảng viên và các thành phần trung kiên là thanh niên,
phụ nữ, SV - HS vào hoạt động ở các khu phố, chợ, trường học, các tổ chức tôn
giáo, nhất là Phật giáo.
Ở thị xã Pleiku, tháng 7 -1967, Ban Cán sự Khu 9 quyết định thành lập Chi bộ
nội thị gồm 3 đảng viên và phân công mỗi người phụ trách một khu vực, định kỳ g ặp
nhau để bàn bạc, trao đổi công tác; nhờ vậy mà nhiều cơ sở cũ đã được móc nối hoạt
động trở lại. Chỉ sau 8 tháng, chi bộ nội thị này đã phát triển được 20 cơ sở và hàng
trăm quần chúng cảm tình, nắm rõ được tình hình quần chúng trong các liên gia thuộc
Ấp 3 và Ấp 4, từ đó từng bước hướng các cuộc đấu tranh của đồng bào vào mục tiêu
phản đối quân xâm lược Mỹ, đòi chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình.
Tuy nhiên, kinh nghiệm ĐTCT ở Tây Nguyên cho thấy, nếu chỉ chú trọng
củng cố, phát triển cơ sở Đảng th ôi thì chưa đủ, mà cần phải động viên, giáo dục,
vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các đoàn thể quần chúng… nhằm
huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia ĐTCT. Trong quá trình thống trị Tây
Nguyên, Mỹ và CQSG đã kết hợp nhiều biện pháp đánh phá , kìm kẹp rất tàn bạo,
xảo quyệt, gây căng thẳng về tư tưởng, tâm lý và tình cảm cũng như đảo lộn đời
sống tinh thần, vật chất của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này
đã làm ảnh hưởng đến ý chí đấu tranh của quần chúng, thậm chí có một bộ phận
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lâm vào tình trạng hoang mang, dao động, dẫn đến giảm sút ý chí đấu tranh. Mặt
khác, Mỹ và CQSG còn chú trọng “đoàn ngũ hóa” quần chúng, lập ra các tổ chức
“Thanh niên Cộng hòa”, “Phụ nữ Cộng hòa”, “Lực lượng biệt kích Thượng ”… để
quản lý và giám sát chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, mua chuộc, dụ dỗ, kích động
gây chia rẽ Kinh - Thượng. Đặc điểm của người dân Tây Nguyên là thật thà, tin
người, nên một mặt chúng lôi kéo tầng lớp trên trong cộng đồng các dân tộc thiểu
số, tuyên truyền sai lệch về cách mạ ng, về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; mặt
khác, chúng tăng cường “viện trợ” muối, lương thực, thuốc men, quần áo... để mua
chuộc người dân, che đậy bản chất xâm lược của chúng. Trên thực tế đã có một bộ
phận dân chúng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số kh ông nhận thức đúng bản
chất xâm lược của Mỹ, gây khó khăn cho cách mạng trong việc tập hợp lực lượng.
Chính vì vậy, việc xây dựng và củng cố các đoàn thể quần chúng như thanh niên,
phụ nữ, nông dân, gia đình Phật tử... ngoài việc tuyên truyền, giáo dục ngư ời dân
nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm và tàn bạo của kẻ thù; còn vạch rõ âm
mưu chia rẽ khối đoàn kết giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số, từ đó giác
ngộ ý thức, lòng căm thù và ý chí đấu tranh cho đồng bào.
Trong điều kiện chính quyền và Q ĐSG tăng cường kìm kẹp, đàn áp, các tổ
chức quần chúng cách mạng muốn tồn tại và phát triển cần phải được tổ chức một
cách linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức tổ chức công khai, bán công khai
và bí mật. Phong trào đấu tranh của SV - HS Đà Lạt nă m 1966 thể hiện rõ sự kết
hợp linh hoạt đó. Để xây dựng lực lượng ban đầu, cán bộ cốt cán của phong trào
cho ra đời “nhóm AQ”. Nhóm này tập hợp những thanh niên yêu nước, khi phong
trào phát triển mạnh mẽ tiến tới thành lập “Lực lượng nhân dân, sinh viên, học sinh
tranh thủ dân chủ Đà Lạt ”; khi phong trào bị đàn áp mạnh, để bảo tồn lực lượng,
nhóm AQ rút dần số cán bộ cốt cán, chỉ để lại anh Hồ Đắc Dung tiếp tục đấu tranh
với tư cách “Huynh trưởng gia đình Phật tử ”.
Ở xã B3 thuộc Khu 4, tỉnh Gia Lai, quần c húng lập các tổ “Những người mẹ
gan dạ” để lãnh đạo phong trào đấu tranh trực diện. Mỗi tổ có 3 người , khi trong
làng có người bị giết, bị thương, bị thiệt hại hoa màu, vật nuôi, “Những người mẹ
gan dạ” tổ chức nhân dân trong xã đấu tranh. Tổ chức quần chú ng này đã phát huy
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hiệu quả trong việc ngăn chặn quân Mỹ bắn phá vào buôn làng, hạn chế thiệt hại về
người và của, bảo vệ được cuộc sống của người dân. Mặt khác, chính sự tham gia
tích cực của đồng bào trong buôn làng trong cuộc đấu tranh trực diện với QĐS G đã
góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, làm cho đa số quần chúng tin tưởng vào
khả năng to lớn của ĐTCT. Trên thực tế, sau khi tham gia ĐTCT, một bộ phận
thanh niên đã tình nguyện thoát ly lên căn cứ tham gia lực lượng vũ trang.
Năm 1966, Chi hội Phật giáo Đơn Dương - tỉnh Tuyên Đức thành lập “Hội gia
đình Phật tử Ka đô” do Huỳnh Minh Xuyến làm Huynh trưởng. Dưới vỏ bọc là hoạt
động của các gia đình Phật tử, Hội đã tuyên truyền, giác ngộ được khá đông đồng
bào trong vùng và thanh niên tham gia cách mạng.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, việc động viên và tập hợp lực lượng
quần chúng, hình thành và phát triển đ ội quân chính trị của cách mạng là điều cơ
bản có ý nghĩa quyết định. Trong điều kiện của Việt Nam, cách mạng bạo lực là sự
kết hợp chặt chẽ ĐTCT với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh
cách mạng, cho nên lực lượng để tiến hành cách mạng bạo lực phải bao gồm cả hai
lực lượng kết hợp chặt chẽ với nhau: lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng
vũ trang nhân dân, trong đó, lực lượng chính trị quần chúng là lực lượng để tiến
hành ĐTCT, đòi các quyền dân sinh dân chủ, chống chính sách cướp đoạt và khủng
bố của đối phương để bảo vệ quyền lợi của quần chúng, đồng thời từng bước giác
ngộ, tập hợp và rèn luyện đông đảo quần chúng và là lực lượng chủ yếu quyết định
thắng lợi của khởi nghĩa toàn dân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở
Tây Nguyên lực lượng chính trị quần chúng bao gồm các tầng lớp ( SV - HS, công
nhân, Tăng ni, Phật tử, tiểu thương, nông dân…) và các dân tộc (Ê đê, Ba Na, Xơ
Đăng, Cơ Ho, Mạ , Kinh…). Quá trình lãnh đạo quần chúng ĐTCT chống “Chiến
tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” cho thấy, muốn có lực lượng chính trị đông
đảo và mạnh mẽ, các tổ chức cơ sở Đảng phải dựa vào nhân dân lao động, đồng thời
coi trọng việc tổ chức theo giới, theo từng buôn làng, biết thu hút mọi lực lượng vào
các đoàn thể chống Mỹ, cứu nước; ra sức vận động các tầng lớp trên ở cộng đồng
các dân tộc thiểu số và thông qua phong trào cách mạng của quần chúng mà xây
dựng và phát triể n tổ chức. Do ở Tây Nguyên, tầng lớp công nhân không nhiều như
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ở các đô thị, vùng đồng bằng nên trong công tác vận động nhân dân ở các thị xã, các
cấp bộ Đảng đã tập trung đi sâu vào các đối tượng là Phật tử, dân nghèo, tiểu
thương, phát huy tác dụng châm ngòi của SV - HS; đồng thời tập trung vận động
đối tượng công chức và binh lính CQSG.
Từ thực tiễn của ĐTCT ở Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
có thể thấy rằng, trong bối cảnh các phần tử phản động trà trộn, ẩn nấp trong các
buôn làng dân tộc thiểu số tuyên truyền sai lệch về chính sách của Đảng và Nhà
nước Việt Nam, làm phức tạp tình hình đời sống, an ninh, chính trị xã hội trên địa
bàn Tây Nguyên, thì việc triển khai mô hình “Đội cán bộ cơ sở ” (cán bộ dân vận, bộ
đội, công an) như đã và đang làm càng có ý nghĩa quan trọng. Mô hình này góp
phần vào việc bảo vệ an toàn khu vực đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống và
khu vực biên giới cũng như sớm phát hiện từ xa những âm mưu xâm nhập, chống
phá cách mạng của các thế lực thù địch để có kế ho ạch đối phó kịp thời. Nhiệm vụ
củng cố và nhân rộng mô hình “Đội cán bộ cơ sở ” không tách rời với việc không
ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao sức chiến đấu cho đảng viên, đổi mới
hoạt động của các đoàn thể quần chúng cho phù hợp với yêu cầu của t ừng xã, buôn;
đồng thời thường xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc.
4.3.3. Bám dân, hiểu dân và tôn trọng lợi ích của dân; phát huy quyền làm
chủ của nhân dân
Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, để tuyên truyền, giác ngộ
cách mạng và xây dựng cơ sở trong cộng đồng các dân tộc thiểu số , người cán bộ,
đảng viên ở Tây Nguyên đã tiến hành từng bước, từ thấp đến cao, dày công kiên trì .
Cán bộ vận động phải “bốn cùng” với người dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm , cùng
nói tiếng dâ n tộc), ăn ở trong dân, cùng lao động với dân, dạy thanh niên học chữ,
dùng thuốc Nam chữa bệnh cho dân; trực tiếp nghe đồng bào nói, nói cho đồng bào
nghe và chỉ ra cho đồng bào hiểu giá trị của độc lập và tự do, vạch trần bản chất xâm
lược của đế quốc Mỹ. Trong quan hệ giữa các dân tộc, cán bộ của Đảng chú trọng
việc xây dựng quan hệ bình đẳng, xóa bỏ sự kì thị giữa các dân tộc, tăng cường sự
hợp tác, tương trợ, tình đoàn kết trong nội bộ dân tộc và giữa các dân tộc với nhau.
Nhờ vậy, cán bộ được dân tin, dân mến, được dân che chở khi bị càn quét, lùng sục;
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nuôi dưỡng khi đau ốm, nhiều người được dân xem như con, em trong làng, được dân
thừa nhận là những thành viên trong cộng đồng. Nhờ đó mà cơ sở nhanh chóng nắm
được dân, đặc biệt là tầng lớp trên, già làng và cả một số tề ở cấp xã, hình thành nên
một mặt trận đoàn kết chống Mỹ rộng rãi. Trong tài liệu của các cơ quan, nhà nghiên
cứu VNCH cũng đã phản ánh tình trạng này. Báo cáo hoạt động hàng tháng (tháng 61956) của Tòa Đại biểu chính phủ CNTP đã thừa n hận: “Về chính trị Việt cộng vẫn
liên tục tuyên truyền xây dựng và củng cố cơ sở tại các làng Thượng ” [154, tr. 1],
“Về chính trị Việt cộng đang ráo riết bí mật xây dựng và bành trướng cơ sở tại các
làng Thượng; đồng thời tung các cán bộ thuộc Liên khu V như Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định và Phú Yên vào các đồn điền trồng tỉa dưới hình thức dân lương
thiện kiếm cách mưu sinh để hoạt động và nắm dân chúng ” [154, tr. 5]. Tài liệu “Vấn
đề người Thượng ” của Phủ Thủ tướng VNCH năm 1964 có đoạn: “Khi tập kết ra
Bắc, bọn Việt cộng có để lại nhiều cán bộ nằm vùng, sống hòa đồng với người
Thượng, liên tục, khéo léo tuyên truyền, …lôi cuốn người Thượng chống đối lại
chính quyền quốc gia ” [113, tr. 14] . Hoặc trong tài liệu “Thử tìm một con đường
hướng cho vấn đề Thượ ng” của Ngô Quốc Anh cho biết một cách khá chi tiết hơn:
“Ở đây ta phải chú ý đến sự hy sinh và tinh thần chịu đựng của cán bộ Việt cộng đã
hòa mình sống với các cư dân Thượng theo kiểu “tam cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng
làm). Họ ăn bốc theo lối đồng bào Thượng, nói tiếng Thượng, uống rượu, mặc quần
áo đóng khố như người Thượng, lấy vợ người Thượng, cưa răng, xâu tai, vẽ mặt, để
tóc như người Thượng. Họ tổ chức và huấn luyện cho đồng bào Thượng, đặc biệt
cho giới thanh niên nam nữ về chính trị, quân sự, xây dựng tư tưởng căm thù đối
với thực dân, đế quốc, chỉ vẽ cho họ cách thức phòng gian, canh gác, hay chống đối
hoặc bất hợp tác chính phủ ” [113, tr. 1]. Rõ ràng, tài liệu của CQSG cũng đã thừa nhậ n
rằng, cán bộ, đảng viên ở địa bàn Tây Nguyên đã bám sát đồng bào các dân tộc, hiểu
được tâm tư, nguyện vọng, phong tục, tập quán và tín ngưỡng của quần chúng và được
dân tin yêu, sẵn sàng ủng hộ và nghe theo .
Trong quá trình dồn người dân vào ACL, đối phương đã dồn vào cả một bộ
phận cán bộ cách mạng thoát ly. Chính lực lượng này khi vào trong các ACL được
móc nối trở lại đã trở thành lực lượng tích cực tuyên truyền, quy tụ lực lượng chống
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phá chương trình ACL từ bên trong. Họ tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, sử dụng nhiều
cách để tiếp cận người dân. Ví dụ khi đồng bào ra rẫy sản xuất, cán bộ trà trộn cùng
làm rồi khuyên nhủ, dân làng là con chim rừng, mà chim rừng thì không thể bị gông
cùm, phải bay nhảy khắp núi đồi… không nên để cho chúng dồn vào các nhà tù.
Chiều đến, cơ sở bám các bến nước, chị em phụ nữ ra gùi nước lại tiếp tục vận động
và sau đó theo những người phụ nữ vào luôn bên trong ấp để tuyên truyền. “Mưa
dầm thấm lâu ”, các hoạt động kiên trì của cán bộ cơ sở đã làm cho đồng bào trong
ACL thấy rõ âm mưu, thủ đoạn tàn bạo, thâm độc của Mỹ - CQSG trong việc gom
dân lập ACL, khơi dậy lòng căm thù và ý chí đấu tranh của họ, làm cho quần chúng
bên trong tự giác và tin tưởng vào khả năng nổi dậy phá thế kìm kẹp để tự giải
phóng hoặc có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang bên ngoài.
Nghị quyết Hội nghị cán bộ miền núi c ủa Khu ủy Khu V tháng 8-1966 về Tỉnh
hình và nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa miền núi đã đánh giá: “Cán bộ, đảng viên
chiến sĩ Kinh, Thượng chịu đựng gian khổ, hy sinh, tận tụy công tác, bám sát quần
chúng, được quần chúng tin yêu, mến phục ” [33, tr. 10].
Tuy nhiên, nếu chỉ bám dân, hiểu dân thôi chưa đủ, mà cán bộ, đảng viên cần
phải biết tôn trọng lợi ích của dân và phát huy quyền làm chủ của dân. Các cấp ủy
Đảng, chính quyền cùng với công tác tuyên truyền, vận động cách mạng, cần kết
hợp với các hoạt động chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho
đồng bào các dân tộc. Cán bộ dạy dân học chữ, hướng dẫn người dân làm lúa nước,
cải tiến công cụ lao động, thay đổi thói quen chăn nuôi; thông qua các hình thức
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ để tập hợp, giáo dục rộng rãi thanh thiếu niên… Đây là
việc làm hết sức thiết thực, một nội dung quan trọng trong chính sách dân tộc của
Đảng. Thực tế đã chỉ ra rằng, có đem lại những lợi ích cụ thể trong đời sống của
đồng bào các dân tộc, cách mạng mới có thể tạo d ựng được niềm tin của đồng bào,
mới có thể huy động, tập hợp, đoàn kết được lực lượng của các dân tộc.
Được vận động, được quan tâm và giác ngộ, kiểm chứng những điều “tai
nghe, mắt thấy”, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên từng bước đã nhận thức ra
rằng “nước nhà chưa thống nhất nhưng Đảng đã cho cán bộ đến giúp đỡ, giáo dục
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nhân dân làm ăn, lo cho dân, nếu khi nước nhà được thống nhất thì nhất định nhân
dân sẽ được giàu có sung sướng hơn ”, hoặc so sánh: “cán bộ cụ Hồ đến thì hỏi: có
ai đau ốm? Làm ăn thế nào? Học hành ra sao? Còn quốc gia đến thì hỏi: Ai không
đi xâu? Ai chưa nộp thuế? Ai theo Việt cộng?…” [142, tr. 6-7].
Kinh nghiệm ĐTCT ở Tây Nguyên cũng cho thấy, trong lãnh đạo đấu tranh
chống Mỹ và CQSG, cần vận dụng linh hoạt các hoạt động hợp pháp, nử a hợp pháp
và bất hợp pháp, tạo thế không để cho kẻ thù đàn áp, ảnh hưởng đến đời sống và
sinh mạng của người dân. Ví như tại Đà lạt, sau cao trào đấu tranh ở đô thị từ tháng
3 đến tháng 5-1966, có ý kiến cho rằng “chính phủ nhỏ cấm chợ dân lấy gì sống ”,
do vậy, Ban Trí vận Mặt trận T4 đã cử Sáu Nga lên Đà Lạt nắm tình hình và truyền
đạt ý kiến chỉ đạo: “Nên tránh không làm điều gì chạm đến quyền lợi của quần
chúng. Phải tìm cách xuống lưng cọp an toàn mà vẫn giữ được uy tín đối với quần
chúng, duy trì khí thế cách mạng, không để cho địch lên chân ” [108, tr. 203].
Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc
thiểu số thì biện pháp hữu hiệu là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc. Đây
là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong chính sách dân tộc của Đảng. Đồng bào luôn
tự hào, tin tưởng về người đại biểu của dân tộc mình. Cán bộ người dân tộc sẽ hiểu sâu
sắc tâm lý, nguyện vọng của đồng bào mình, từ đó, cán bộ có biện pháp truyền đạt, vận
động, đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng có hiệu quả.
Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc, tạo điều kiện để họ làm việc,
cống hiến cho chính địa phương mình cũng là cách thức để nâng cao uy tín, năng
lực cho cán bộ người dân tộc đồng thời thể hiện niềm tin của Đ ảng vào khả năng
của quần chúng người dân tộc. Việc làm này không những khẳng định quan điểm,
đường lối đúng đắn của Đảng về công tác quần chúng mà còn góp phần củng cố
niềm tin của đồng bào các dân tộc vào đường lối, chính sách của Đảng.
Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm này, ngày nay, Mặt trận và các đoàn
thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp hướng hoạt động nhiều hơn về cơ sở,
đến từng buôn làng, đến từng hộ gia đình, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới,
vận động nhân dân và giúp nhân dâ n xóa đói, giảm nghèo, vượt lên làm giàu chính
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đáng, hợp pháp. Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, ban ngành thực
hiện bình đẳng dân tộc, từng bước nâng cao dân trí, dân chủ, dân sinh, tăng cường
với việc đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào vùn g đồng bào dân tộc thiểu số bằng
hình thức và biện pháp cụ thể, thiết thực ; đồng thời tăng cường đào tạo nguồn cán
bộ dân tộc thiểu số ở địa phương.
Tiểu kết
ĐTCT của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên (1961-1968) đã thể hiện sinh
động đường lối đấu tranh “chính trị kết hợp với vũ trang” và phương châm “ba mũi
giáp công” trên chiến trường miền núi. ĐTCT ở Tây Nguyên trong kháng chiến
chống Mỹ từ năm 1961 đến năm 1968 vừa mang những nét chung của ĐTCT ở miền
Nam vừa có những đặc thù. Quy mô các cuộc ĐTCT ở Tây Nguyên thường không
lớn, không rầm rộ như ở các đô thị hay vùng đồng bằng nhưng vẫn mang tính quần
chúng rộng rãi, kết hợp nhiều tầng lớp xã hội, nhiều thành phần dân tộc cùng sát cánh
trong một trận tuyến diễn ra khắp địa bàn mà trong đó lực lượng đồng bào dân tộc
thiểu số chiếm số lượng đông đảo. Mỗi lực lượng, mỗi giới, mỗi tầng lớp, thành phần
trong quần chúng đều có những hình thức đấu tranh khác nhau, sáng tạo và độc đáo
của riêng mình, phù hợp với tương quan so sánh lực lượng ở từng thời điểm, ở t ừng
địa bàn. Nếu như đi tiên phong, khởi xướng trong các phong trào đấu tranh ở đô thị, ở
vùng đồng bằng thường là các tổ chức công đoàn, trí thức, SV - HS... thì ở Tây
Nguyên còn có các già làng, một số thủ lĩnh tôn giáo.
Từ ĐTCT ở Tây Nguyên trong những năm 1961-1968 có thể đúc rút những bài
học kinh nghiệm quý giá về công tác xây dựng địa bàn, tổ chức và vận động quần
chúng, về “khoan thư sức dân”, để “làm kế sâu rễ bền gốc ”.
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KẾT LUẬN
1. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, là bàn đạp xuống các
tỉnh đồng bằng Khu V, Nam Bộ, qua Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Âm mưu
xuyên suốt của đế quốc Mỹ và CQSG đối với Tây Nguyên là bằng mọi giá phải
chiếm lĩnh cho bằng được địa bàn chiến lược trọng yếu này để khóa chặt biên giới
Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, từng bước khống chế tiến tới cắt đứt tuyến
giao thông chiến lược Bắc - Nam, tiêu diệt lực lượng và cơ sở cách mạng ở miền
núi, làm bàn đạp để mở rộng quy mô chiến tranh ra toàn Đông Dương. Lợi dụng
đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Tây Nguyên, kẻ địch đã dùng
những thủ đoạn thâm độc, vừa tập trung đánh phá, khủng bố; vừa mua chuộc nhằm
chia rẽ các dân tộc, chia rẽ giữa Đảng v ới quần chúng ; giữa quân với dân . Trong
những năm 1961-1968, cùng với việc xây dựng và trang bị cho quân đội VNCH có
một sức mạnh vượt trội quân giải phóng miền Nam; củng cố bộ máy chính quyền ở
cơ sở, kể cả việc đưa những đơn vị quân đội Mỹ thiện chiến lên đứng chân ở chiến
trường trọng yếu này; thực hiện nhiều biện pháp càn quét, đàn áp nhân dân (AC L,
khu dồn, ấp tân sinh)… Mỹ và CQSG còn ráo riết tiến hành các biện pháp chiến
tranh tâm lý, chiêu hồi, các chương trình đào tạo, huấn luyện thanh niên dân tộc
thiểu số như “lực lượng biệt kích Thượng ”, “dân sự chiến đấu ”…, xây dựng tổ chức
phản động FULRO nhằm gây chia rẽ giữa dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số và giữa
các dân tộc thiểu số với nhau.
Tình hình Tây Nguyên thời kỳ này đã đặt r a cho các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc
kháng chiến trên địa bàn Tây Nguyên phải có chủ trương, biện pháp đấu tranh sáng
tạo, kịp thời và phù hợp, đập tan các luận điệu tuyên truyền phản cách mạng, đồng
thời phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc. Một trong những chủ trương, biện pháp đó
là cùng với đấu tranh vũ trang, phát động ĐTCT trên cả ba vùng chiến lược.
2. Không giống như ở các đô thị lớn và vùng đồng bằng, ĐTCT ở Tây Nguyên
gặp những khó khăn như địa bàn rộng lớn, địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, phân
tán, giao thông khó khăn, trình độ dân trí và sự giác ngộ cách mạng của đồng bào
các dân tộc thiểu số còn hạn chế… Vượt qua những khó khăn, thử thách, ĐTCT ở
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Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968 đã phát huy ý nghĩa to lớn trong việc tuyên
truyền, giáo dục chính trị nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng cho
đồng bào các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số. ĐTCT đã góp phần vạch trần âm
mưu, thủ đoạn thâm độc gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; vạch trần cuộc
chiến tranh phi nghĩa do Mỹ tiến hành ở Việt Nam; bản chất tay sai, phản dân tộc
của CQSG. Qua đó, từng bước tập hợp và tổ chức quần chúng thành đội q uân cách
mạng; phối hợp với ĐTQS đánh bại các nỗ lực chiến tranh của Mỹ trong hai chiến
lược “Chiến tranh đặc biệt ” và “Chiến tranh cục bộ ” ở Tây Nguyên. ĐTCT đã phát
huy tốt vai trò tạo bàn đạp cho lực lượng vũ trang hoạt động, hỗ trợ và tạo điều kiện
cho lực lượng vũ trang đánh trúng điểm yếu và sơ hở của kẻ thù, tiêu hao và tiêu
diệt quân Mỹ và quân VNCH tại các địa phương.
ĐTCT ở Tây Nguyên không chỉ phát huy vai trò là mũi tiến công sắc bén , làm
rối loạn hậu phương địch ở đô thị mà còn góp phần làm hạn chế sự tàn phá của các
cuộc càn quét ở các vùng nông thôn, bản làng của đồng bào các dân tộc thiểu số;
khích lệ người dân địa phương tăng gia sản xuất, tham gia và phục vụ chiến tranh
du kích, phá ACL, làm công tác binh vận, chống rải chất độc hóa học, giữ người,
giữ của, đòi cải thiện dân sinh, thực hiện dâ n chủ, đòi quân Mỹ rút về nước…
ĐTCT ở Tây Nguyên thể hiện sự sáng tạo của đường lối cách mạng của Đảng ở địa
bàn miền núi, có sự đa dạng thành phần dân tộc. ĐTCT ở Tây Nguyên đã thực sự
phát huy tác dụ ng là mũi tiến công lợi hại, góp phần quan trọng làm phá sản chiến
lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ trên địa bàn.
3. ĐTCT của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968
thể hiện rõ tính chất quần chúng rộng rãi, có s ự tham gia của các giới, các tầng lớp
xã hội và nhiều thành phần dân tộc thiểu số trong một trận tuyến đấu tranh vì các
quyền dân sinh, dân chủ và hòa bình dân tộc. Nổi bật lên trong đó là vai trò của các
già làng và “đội quân tóc dài ”.
Tây Nguyên là địa b àn tập trung nhiều tầng lớp xã hội từ trí thức, công chức,
SV - HS, công nhân, tiểu thương, dân nghèo thành thị và đa số là nông dân vùng
nông thôn miền núi; và sự đa dạng về thành phần dân tộc từ người Kinh đến người
Ê Đê, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Ho, Mạ, Stiêng... Tuy địa vị xã hội, trình độ, sự giác
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ngộ cách mạng của quần chúng có khác nhau và dù luôn bị kìm kẹp, tuyên truyền
phản cách mạng nhưng đa số đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đều có tinh thần
yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. ĐTCT đã thu hút được hầu hế t các đối tượng trên
tham gia, tạo nên một mặt trận đấu tranh đa dạng và rộng lớn với sự phong phú về
hình thức và biện pháp đấu tranh.
Ở vùng nông thôn miền núi, đồng bào Ê Đê, M’Nông ở Đắk Lắk; Mạ ở Tuyên
Đức, Lâm Đồng; Ba Na, J’Rai ở Gia Lai; Stiêng, Xơ Đăng ở Kon Tum đấu tranh
chống gom dân lập ACL, phá khu dồn, chống càn quét, bắn phá vào làng, vào rẫy.
Các tín đồ Phật giáo tổ chức hội thảo, thuyết pháp, cầu siêu, biểu tình, đưa bàn thờ
Phật ra đường làm vật cản, xô xát với cảnh sát, đỉnh điểm là tự th iêu, nêu cao khẩu
hiệu đòi hòa bình, đòi Mỹ cút về nước. SV - HS dùng hình thức hội thảo, bãi khóa,
in báo, đốt lửa truyền thống, “đêm không ngủ”, mít tinh, đưa kiến nghị, chất vấn
chính quyền, tuyệt thực, phát truyền đơn, chiếm đài phát thanh, chống lại c ảnh sát,
đốt xe Mỹ. Chị em tiểu thương bãi thị đòi giảm thuế, công nhân đòi chống cúp phạt,
đòi tăng lương, giảm giờ làm. Một số binh lính, cảnh sát và công chức chính quyền
VNCH đã ủng hộ, không đàn áp các cuộc đấu tranh của SV - HS và đồng bào dân tộc
thiểu số. Chính sự tham gia đông đảo của các giới, các thành phần dân tộc và các tầng
lớp dân cư đã góp phần làm phong phú bức tranh ĐTCT ở Tây Nguyên.
4. ĐTCT ở Tây Nguyên từ năm 1961 đến năm 1968 vừa mang những đặc
điểm chung của ĐTCT trên toàn miền Nam, v ừa có những đặc thù mang đậm chất
địa phương.
So với ĐTCT giai đoạn 1954 -1960, ĐTCT từ năm 1961 đến năm 1968 diễn ra
quyết liệt và hiệu quả hơn. Năm năm đầu của cuộc kháng chiến, phong trào đấu
tranh của nhân dân Tây Nguyên với mục tiêu dân sinh, dân chủ là chủ yếu và đã bị
chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp. Hầu hết các phong trào mặc dù diễn ra sôi nổi
nhưng không tạo được sự áp đảo đối với kẻ thù. Sự hy sinh, mất mát trong giai đoạn
đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là quá lớn. Từ năm 1961 đến nă m
1968, mục tiêu dân tộc của ĐTCT ở Tây Nguyên là rất nổi trội và trở thành chủ đạo
trong các phong trào đấu tranh . ĐTCT đã thu hút đông đảo các tầng lớp và nhân dân
tham gia với những hình thức, biện pháp đấu tranh phong phú, đa dạng.
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So với ĐTCT ở các đô thị lớn trên toàn miền Nam, ĐTCT trên địa bàn Tây
Nguyên có một số đặc điểm riêng. Trong khi ĐTCT ở một số địa bàn khác dựa vào
ngòi nổ là sinh viên, công nhân; ở Huế là Phật tử ..., thì ở Tây Nguyên là sự kết hợp
ngòi nổ sinh viên và Phật tử ở các thị xã và đội vũ trang tuyên truyền, dân quân du
kích ở vùng nông thôn, miền núi. So với các địa phương khác, tại các đô thị ở Tây
Nguyên thường xuyên có các đoàn đấu tranh nhập thị, đưa đồng bào các vùng ven
vào thị xã để hỗ trợ cho phong trào đô thị. Tác dụng c ủa các đoàn nhập thị là rất to
lớn, vừa tăng thêm tình đoàn kết dân tộc, giữa dân tộc Kinh với dân tộc thiểu số,
cũng như giữa các dân tộc thiểu số với nhau; vừa giương cao khí thế đấu tranh
quyết liệt của nhân dân, buộc CQSG ở các địa phương phải rút quân ở các nơi về
tập trung tại các đô thị. Điều này được biểu hiện rất rõ trong cuộc Tổng tiến công và
nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968). Một điểm đáng lưu ý nữa là do mật độ dân cư ở
Tây Nguyên thưa thớt, địa hình đồi núi chia cắt, gây khó khăn cho việc tập trung số
lượng lớn người dân cùng một lúc, một nơi; bởi vậy mà quy mô của ĐTCT ở Tây
Nguyên không lớn như các phong trào đấu tranh ở đô thị, vùng đồng bằng.
Điểm khác nữa là, các phong trào ĐTCT ở các đô thị đồng bằng, đặc biệt như
Sài Gòn - Gia Định, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ... thường tác động nhanh, mạnh tới
tâm lý và ý chí của kẻ thù. Cộng hưởng của các phong trào này là rất lớn, thậm chí,
thông qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, nó còn có tác động
trên cả phạm vi quốc tế, làm cho nhân dân th ế giới hiểu hơn về bản chất cuộc chiến
tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam, tăng cường sức mạnh của hậu phương quốc tế
đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam… Trong khi đó,
ĐTCT ở Tây Nguyên ảnh hưởng và tác động chủ yếu đối với chính qu yền VNCH
tại địa phương, góp phần làm phá sản âm mưu và biện pháp của Mỹ tại địa bàn.
Mặc dầu vậy, ĐTCT ở Tây Nguyên đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong việc tuyên
truyền, giáo dục về chính trị, nâng cao tinh thần yêu nước và cách mạng cho đồng
bào các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số, từng bước giác ngộ, tập hợp và tổ chức họ
thành lực lượng chính trị hùng hậu. Lực lượng chính trị này không chỉ là lực lượng
tham gia xây dựng căn cứ địa, vùng giải phóng mà còn là lực lượng trực tiếp tiến
công quân Mỹ và QĐSG bằng nhiều hình thức phong phú.
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5. Nếu trong kháng chiến chống đế quốc, Tây Nguyên giữ vị trí chiến lược
quan trọng về quân sự thì trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay
Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, an ninh - quốc
phòng đối với cả nước và khu vực Đông Dương. Hiện nay, không phải ngẫu nhiên
mà các thế lực thù địch trong nước và quốc tế cố tình xuyên tạc lịch sử, hạ thấp vai
trò lãnh đạo của Đảng, triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo ở “ba Tây” (Tây
Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc), trong đó đặc biệt là Tây Nguyên nhằm thực
hiện âm mưu “diễn biến hòa bình ”, chia rẽ dân tộc, tiến hành bạo loạn lật đổ, gây
bất ổn về chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tại vùng các dân tộc thiểu số sinh
sống. Đặc biệt, những năm gần đây, vấn đề “Nhà nước Tin lành Đề Gar ” đã gây
những xáo trộn trong tư tưởng cũng như trong sinh hoạt của một bộ phận dân tộc
thiểu số, gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong bối cảnh đó,
vấn đề xây dựng chí nh quyền dân chủ cơ sở ; vấn đề đạo đức, tác phong, lối làm v iệc
của người cán bộ địa phương ; vấn đề tăng cường đoàn kết dân tộc… trở thành
những chủ đề được các cấp lãnh đạo quan tâm. Bài học kinh nghiệm về quan tâm
xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể quần chúng và xây dựng cơ sở
chính trị vững mạnh ở vùng đồng bào dân tộc; phát huy vai trò của già làng, trưởng
buôn, tổ chức và vận động quần chúng nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân
dân… được đúc kết từ thực tiễn ĐTCT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn còn những giá trị thiết thực trong bối
cảnh xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
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