
SỰ KIỆN ISRAEL TẤN CÔNG USS LIBERTY CỦA HẢI QUÂN MỸ.  
Lê Chánh Thiêm  
 
A. ĐẠI CƯƠNG.  
 
Các cuộc chiến khốc-liệt, dai-dẳng một mất một còn giữa Israel và khối Ả Rập xảy ra từ ngày Isrsel lập 
quốc đến nay đã tạo nên nhiều kỳ tích đáng nói. Giới phân tích quân sự thế giới chia cuộc chiến giữa 
Israel và khối Ả Rập ra làm nhiều thời kỳ theo thứ tự thời gian và cuộc chiến lần thứ ba, “cuộc chiến 6 
ngày” là cuộc chiến khốc liệt nhất. Trong cuộc chiến nầy có một biến cố mà bài viết nầy đề cập, đó là việc 
Israel tấn công vào chiếc tàu do-thám, tình-báo điện-tử, chiếc USS Liberty của Hải-Quân Hoa Kỳ, được ví 
là “một vụ Trân Châu Cảng thứ 2” tấn công vào quân Mỹ. Vẫn biết trong chiến tranh, việc “tác xạ lầm” - 
mà ngày nay người ta gọi ví-von là “tác-xạ thân-hữu” (friendly fire) hay “hỏa lực thân thiện” (friendly fire 
power) - là chuyện thường xảy ra nhưng cũng có lắm cuộc “tấn công cố ý” nhưng được che đậy hay bào 
chữa là “nhầm lẫn” mà vụ USS Liberty là một. Dư-luận cho rằng “mục-đích của việc Israel cố ý đánh chìm 
chiếc USS Liberty là để tạo ra một cục diện mới, để hướng cuộc chiến theo một chiều-hướng khác, nhưng 
đã không thành”. 

 

 
 

USS Liberty trước khi bị tấn công (June 8-1967)  
 
Trước khi đi vào đề tài, chúng ta hãy điểm lại việc nhầm lẫn đã “lớn chuyện”, đó là chuyện các chiến-đấu-
cơ của NATO tác xạ vào Sứ quán Trung Cộng (TC) tại Belgrade, Serbia (Nam Tư cũ), Yugoslavia vào đêm 
06 rạng ngày 07-5-1999 mà phía NATO cho là “tác xạ lầm”. Trong chiến sự Serbia, với chiến dịch mang 
tên “Operation Allied Force”, phi cơ NATO oanh tạc vào Sứ quán TC làm cho 3 người TC chết và 20 người 
bị thương. Chiến đấu cơ thuộc Phi-đoàn Oanh-tạc 509 mà hậu cứ đóng tại Căn cứ Không Quân Whiteman, 
Missouri trang bị hỏa tiễn JDAM được hướng dẫn bởi hệ thống GPS đã phóng 5 hỏa tiễn JDAM vào sứ 
quán. Sau khi tàn cuộc, phía Trung Cộng phản đối dữ dội. Đại diện chính quyền TC dùng đủ từ-ngữ nặng-
nề khi buộc tội NATO nhưng chĩa mũi dùi vào Mỹ, gọi hành động đó là “cuộc tấn công dã man” (barbaric 

1/15 



attack), cho là vi phạm công ước Geneve, v.v… Sau khi nghe tin, Tổng Thống Mỹ Bill Clinton có gọi điện 
thoại cho Giang Trạch Dân xin lỗi nhưng họ Giang từ chối lời xin lỗi. Lãnh sự quán Mỹ tại Chengdu trong 
đó có kiều dân Mỹ cư ngụ bị dân TC tấn công thiệt hại nặng và mục tiêu của họ là đốt Tòa lãnh sự Mỹ tại 
Guangzhou. Riêng tại Bắc Kinh, chính quyền TC đã “dấu mặt” tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất trước Sứ 
quán Mỹ tại Bắc Kinh, chính quyền đã ép buộc và khuyến khích dân chúng vào cuộc cùng họ nên con số 
tham dự lên tới hơn 100.000 người. Họ ném đá vào sứ quán Mỹ, gây thiệt hại nặng về vật chất. Bắc Kinh 
đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ Mỹ - Hoa dự trù vào ngày 10-5-1999 và cuộc họp thượng đỉnh giữa Tàu Cộng với 
Liên Hiệp châu Âu vào 13-5-1999. Quan hệ ngoại giao hai nước lạnh nhạt mãi đến cuối năm đó mới nối 
lại. Đây là vụ “tác xạ lầm” nghiêm trọng nhất đã xảy ra gần đây.  
 
B. DIỄN TIẾN CUỘC TẤN CÔNG USS LIBERTY  
 
1. Sơ lược chiến sự liên quan đến việc Israel tấn công chiến hạm Mỹ.  
 
Vào tháng 7-1956, tổng thống Ai Cập là Gamal Abdel-Nasser quyết định quốc hữu hóa kênh đào Suez, dài 
trên 150 km nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải, là con đường biển quan trọng về giao thương và cả về 
quân sự. Anh và Pháp là hai cổ đông lớn trong công ty xây dựng kênh đào chịu thiệt thòi nhiều nhất nếu 
Ai Cập giành lại quyền kiểm soát Suez. Một kế hoạch lật đổ tổng thống Nasser lập tức được vạch ra. Tel 
Aviv, kình địch của Ai Cập cũng được kéo vào cuộc. Cuộc chiến tranh lạnh cũng là nguyên nhân khơi nên 
cuộc chiến tại vùng Trung Đông này khi khối Nga muốn bành trướng ảnh hưởng đến vùng nầy. Thêm vào 
đó, vũ trang quân sự của 2 khối đổ vào vùng nầy khá lớn: khối Ả Rập mua quân-bị từ Nga và khối Cộng 
sản còn Israel nhận quân viện từ Mỹ.  
 
Israel có nhiều lý do để tham gia cuộc chiến năm 1956. Sau khi Israel lập quốc, cả triệu người tị nạn đã 
tập trung ở biên giới của Israel đòi đất Palestine. Từ đây chính là cái nôi thành hình các nhóm du kích Hồi 
giáo. Những hoạt động nổi dậy khiến người Israel không lúc nào yên. Quan hệ giữa Israel và Jordan, Ai 
Cập, Syria, v.v…mỗi lúc một tệ hơn. Trong năm 1955, đụng độ Israel - Ả Rập xảy ra trên khắp vùng biên 
giới. Ngoài việc quốc hữu hóa kênh đào, tổng thống Nasser của Ai-Cập còn cho hải quân phong tỏa eo 
biển Tiran, hải lộ duy nhất tiến ra Hồng Hải của Israel và nhất là đưa lực lượng lớn quân đội Ai Cập đồn 
trú trên bán đảo Sinai, sát nách Israel. Với Israel, căn cứ quân sự này là cái gai nhọn và họ mong muốn 
nhổ nó đi càng sớm càng tốt. Lại nữa, kế hoạch uy hiếp Ai Cập do Pháp và Anh chủ xướng rất phù hợp với 
tâm ý, mưu đồ của chính quyền Tel Aviv nên Israel hưởng ứng ngay.  
 
Ngày 29/10/1956, Israel tấn công vào quân Ai Cập trên khắp các mặt trận. Đây là cuộc chiến thứ 2 giữa 
Israel và khối Á Rập. Sau 5 ngày đụng độ, quân Do Thái đã chiếm gần hết bán đảo Sinai, dải Gaza và vô 
số mục tiêu khác của Ai Cập. Pháp và Anh can thiệp bằng cách trao cho Cairo và Tel Aviv một tối hậu thư, 
đề nghị để Anh Pháp đưa quân vào chiếm đóng kênh Suez rồi thiết lập vùng đệm 16 km ở hai bên bờ hầu 
ngăn cách lực lượng hai bên. Do Thái đồng ý còn Ai Cập thì bác bỏ. Đó là cái cớ để liên quân Anh Pháp 
nhảy vào cuộc. Máy bay ném bom của Anh và Pháp lập tức quần đảo bầu trời lãnh thổ Ai Cập. Hai ngày 
sau, hai nước gửi quân tới kênh Suez, uy hiếp chính quyền Cairo. Hành động này bị lên án mạnh mẽ ở 
Liên Hiệp Quốc. Nga dọa sẽ can thiệp, còn Mỹ hoàn toàn bị bất ngờ nên cũng không ủng hộ Anh và Pháp 
cho dù là đồng minh trong thế chiến thứ hai. Hơn nữa, vào dạo đó, Chiến tranh Lạnh đang ở cao độ: Mỹ 
lo đối đầu với khối Cộng, nhất là việc Nga can thiệp vào Hung Gia Lợi; T.T. Mỹ Eisenhower không muốn 
chiến sự ở Trung Đông lan rộng. Trước sức ép của Mỹ, đã buộc Anh, Pháp phải nhượng bộ. Ngày 22-12-
1956, Liên quân Anh, Pháp rút khỏi Ai Cập. Người lính Do Thái cuối cùng cũng rời bán đảo Sinai ngày 
8/3/1957. Mỹ buộc Israel trả lại dải Gaza cho Ai Cập, Lực lượng Khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc được gửi tới 
vùng vừa tàn chiến sự để bảo vệ hòa bình khu vực.  
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USS Liberty trước khi rời Hoa Kỳ để thi hành công tác (chạy ở giữa). 
  
Cuộc xung đột kênh Suez năm 1956 là một trận chiến “ít” thiệt hại nhân mạng và tài sản: Anh mất 20, 
Pháp 10 quân nhân nhưng đã tạo nên “nhiều” biến chuyển to lớn: gióng lên tiếng chuông báo hiệu sự suy 
sụp ảnh hưởng của Anh Pháp, là quả đấm vào hy vọng cho một giải pháp hòa bình Trung Đông, và nhất là 
đào thêm mối hằn thù Ả Rập - Israel. Ai Cập chịu nhiều tổn thất lớn nhất trong các nước tham chiến: cơ 
sở bị hư hại nặng, với 921 người thiệt mạng trong cuộc xung đột nhưng Cairo đã đạt được mục tiêu đề ra: 
giành quyền kiểm soát kênh đào Suez. Uy tín của Nasser tăng, chủ nghĩa quốc gia có cơ hội lan mạnh trên 
khu vực. Về phần Israel, thiệt hại 200 chiến binh nhưng đã phá hủy hết các căn cứ quân sự trên bán đảo 
Sinai. Sau xung đột, Ai Cập thân với Nga hơn, còn vai trò của Mỹ lần đầu tiên ở Trung Đông cũng được 
thừa nhận do tạo được áp lực tức khắc cho Anh Pháp phải rút quân. Điều này tạo nên học thuyết 
Eisenhower: “Mỹ trợ giúp bất kỳ nước Trung Đông nào bị Cộng sản đe dọa”.  
 
Sau cuộc xung đột năm 1956 là cuộc chiến lần thứ 3, “cuộc chiến 6 ngày” vào năm 1967, một cuộc chiến 
đi vào lịch sử của dân tộc Israel, một kỳ tích mà quân đội Israel thực hiện, không những đã làm khiếp 
đảm địch quân mà còn là một tấm gương cho bao quân đội có nguy cơ phải tham chiến học hỏi, với sách 
lược mang tên “Chiến dịch phòng ngừa chớp nhoáng” (pre-emptive action), một hình thức của sách lược 
“tiên hạ thủ vi cường”. Sau cuộc chiến năm 1956, Ai Cập luôn có ý định phong tỏa eo biển Tiran, cửa ngõ 
duy nhất của Do Thái tới Elath để ra Hồng Hải. Tuy khối Á rập bị Israel đánh bại nhưng do Mỹ buộc Israel 
phải rút khỏi nơi chiếm đóng trên phần đất của các nước thuộc khối Á Rập nên Ai Cập vẫn còn hung hăng, 
do vậy, Israel luôn muốn đánh bật khối Á Rập nên chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi Ai 
Cập phong tỏa eo biển Tiran vào ngày 23-5-1967.  
 
Rõ ràng Tel Aviv đã tiến hành một một nước cờ hết sức mạo hiểm khi sắp đặt kế hoạch tấn công các nước 
Ả Rập. Hành động nầy sẽ mang tiếng là kẻ gây chiến trước nên đứng trước nguy cơ bị cô lập, nhất là một 
lúc phải thọ địch ở cả 3 phía, chỉ còn có phía sau lưng là biển là không bị tấn công mà thôi. Do Thái chỉ có 
khoảng 2,5 triệu dân, chống lại liên minh Á Rập gần 150 triệu dân mà chỉ riêng Ai Cập đã có 70 triệu dân, 
như vậy, một người Israel phải chống lại 60 người Á Rập. Ai Cập tin tưởng tuyệt đối rằng Nga và khối 
Cộng sẽ đứng về phe Ả Rập bởi trong một bữa tiệc đón Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, chính quyền 
Moscow đã long trọng hứa rằng “Nga sẽ giữ tình thân và tiếp tục giúp đỡ Ai Cập nếu chiến tranh xảy ra”. 
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Phần Mỹ, do đang tham chiến tại Việt Nam nên không muốn lò lửa Trung Đông nóng lên, tuy nhiên, vì sự 
“sống còn”, Israel buộc phải tiến hành chiến tranh theo dự định, bỏ qua các trở ngại vừa kể. Cuộc chiến 6 
ngày là chiến thắng vinh quang của Israel, không những tinh thần, uy tín của quân đội Israel lên cao mà 
đất đai chiếm được cũng khá nhiều và nhất là làm cho khối Á Rập kiệt quê về quân sự, tinh thần chiến 
đấu sa sút, nhất là phá vỡ sự liên kết các nước trong khối Ả Rập, tạo sự chia rẽ sâu sắc nhiều năm sau đó. 

 

 
 

Hạm trưởng USS Liberty, Trung Tá (Commander) William Loren McGonagle. 
 
Sau cuộc chiến ngày 5-6-1967, khối Á Rập và Israel vẫn trong tình trạng đối đầu kịch-liệt. Tuy không còn 
xảy ra các trận đánh lớn nhưng hai bên không ngừng dùng pháo binh bắn phá đối phương để áp dụng kế 
hoạch “tiêu hao lực lượng”. Từ đó thành hình cuộc “Chiến tranh tiêu hao”, bắt đầu từ năm 1968 đến 1972, 
nhiều cuộc chiến nhỏ xảy ra dọc biên giới giữa Israel và Siria, Ai Cập. Những năm đầu thập kỷ 1970, các 
lực lượng vũ trang người Palestine bắt đầu những làn sóng tấn công mạnh mẽ chống lại Israel tại Trung 
Đông và các mục tiêu của người Israel tại khắp nơi trên thế giới, trong đó, vụ tấn công vào đoàn thể-thao 
Israel tại Thế vận hội 1972 tổ chức tại Munchen làm người Israel phẫn nộ nhất. Các phần tử vũ trang 
Palestine bắt làm con tin và thảm sát đoàn thể thao Israel. Thế là Israel trả đũa bằng quân sự, với chiến 
dịch mang tên “Sự giận giữ của Chúa”.  
 
Các nhân viên của cơ quan tình báo Mossad của Israel đã ám sát hầu hết những người có tham gia vào vụ 
thảm sát các thể tháo gia Do Thái tại Tây Đức năm nào. Cơ-quan Ha-Mosad le-Modi’in u-le-Tafkidim 
Meyukhadim (tiếng Hebrew, dịch là: Viện các Chiến dịch Đặc biệt và Tình báo), được gọi tắt là Mossad (có 
nghĩa là “Viện”), là Cơ quan Tình báo của Israel có các nhiệm vụ: thu thập thông tin tình báo, tiến hành 
các chiến dịch bí mật như các hoạt động bán du kích, chống khủng bố, hỗ trợ kế hoạch Aliyah (hoạt động 
di cư quay trở về quê hương của người Do Thái) tại những nơi hoạt động này bị ngăn cấm v.v... Đây là 
một trong số các cơ quan tình báo chính của Israel {như các cơ quan khác: Aman (tình báo quân đội) và 
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Shin Bet (an ninh nội địa)}. Điều khác biệt là Giám đốc cơ quan Mossad chỉ báo cáo trực tiếp lên Thủ 
tướng Israel mà không qua các cấp khác, ngay cả Bộ trưởng Quốc Phòng; cũng tương tự như CIA của Mỹ, 
Sở Tình báo Mật (MI6) của Anh Quốc và Sở Tình báo Mật Australia (ASIS).  
 
Ngoài kẻ thù ra, Mossad cũng sẵn sàng ra tay tiêu diệt ngay cả “đồng minh”, kể cả Mỹ, miễn sao có lợi 
cho họ. Điển hình, trong vụ Lavon khét tiếng năm 1954, các đặc vụ Israel đã đánh bom vài cơ quan của 
Mỹ tại Ai Cập hầu tạo ra lộn xộn để cố gieo rắc mối bất hòa giữa Washington và Cairo để Mỹ nhảy vào 
vòng chiến hầu chia xẻ gánh nặng chiến sự cùng họ, đối đầu với khối Á Rập. Ariel Sharon khi đó là chỉ huy 
của Lực-lượng 101 (Unit 101), dưới quyền của Tướng độc nhãn Moshe Dayan, chỉ huy Lực-Lượng Phòng-
vệ Israel (Israeli Defense Forces, IDF) đã thi hành chỉ thị đánh bom vào các cơ sở của Mỹ để đổ vấy cho 
khối Á Rập hầu Mỹ nhảy vào vòng chiến. Vụ tấn công thứ hai của Israel vào Mỹ là việc muốn đánh chìm 
chiếc USS Liberty được nói đến sau đây.  
 
2. Vụ tấn công USS Liberty.  
 
Vào buổi trưa mùa Hè oi ả ngày 09/06/1967 nhằm vào ngày thứ tư trong “Cuộc chiến tranh 6 ngày”, chiếc 
tàu tình báo điện tử USS Liberty thuộc Hạm đội 6 của Mỹ đang thả trôi ngoài khơi trên hải phận quốc tế 
trong Địa Trung Hải, gần Ai Cập, cách bờ biển thuộc bán đảo Sinai khoảng 12,5 hải lý (23 km), cách thành 
phố Arish của Ai Cập khoảng 47 km về phía Tây Bắc. Bất thần, USS Liberty bị phi-cơ và tàu phóng ngư-lôi 
của Israel tấn công tới tấp. USS Liberty có trọng tải 7.725 tấn, hạ thủy vào năm 1965. Trước đó, Liberty 
đã gửi về những bản tổng hợp thông tin tình báo ở phía Đông Địa Trung Hải về tin tức, hoạt động của cả 
hai phe cho Mỹ. Cuộc tấn công làm chết 34 quân nhân, làm bị thương 173 người, là cuộc tấn công làm 
thiệt hại về người đứng thứ hai cho Mỹ kể từ khi Thế chiến thứ II kết thúc, chỉ kém cuộc tấn công bằng 
hỏa tiễn của Iraq vào chiếc USS Stark vào ngày 17/05/1987.  

 

 
 

Phi cơ Mirage III của Israel tham gia vụ tấn công USS Liberty. 
  
Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hiện diện tại vùng Trung Đông liên tục trong suốt thời gian trước và khi 
chiến sự xảy ra. Ngoài các điệp viên và nhân viên CIA chuyên săn tin, còn có phi cơ thám thính, tàu chiến 
tình báo của quân đội Hoa Kỳ luôn hiện diện trên vùng đất “nóng bỏng” nầy. Mỹ đã phái các chiến hạm 
trong đó có chiến hạm do-thám tình-báo Liberty đến gần vùng giao tranh để săn tin. Mỹ biết trước về 
cuộc chiến tranh lần thứ ba sắp xảy ra, và trong khi 2 phía chiến đấu sống còn, chiếc chiến hạm do-thám 
USS Liberty của Mỹ hiện diện gần vùng giao tranh để làm nhiệm vụ, đó là vùng biển thuốc hải phận quốc 
tế trong Địa Trung Hải. Khi cuộc chiến nổ ra, vào ngày 05/06, Trung Tá (Commander) Hạm trưởng William 
L. McGonagle của USS Liberty đã hỏi Phó Đô Đốc William I. Martin, một vị chỉ huy thuộc thuộc Hạm đội 6 
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của Hoa Kỳ, rằng “Có thể yêu cầu Hải quân Mỹ cung cấp một tàu khu trục (destroyer) tới để bảo vệ 
USS Liberty và sử dụng nó như một trung tâm truyền tin phụ không?”. Hôm sau, sau khi tham khảo 
thượng cấp, Đô Đốc Martin trả lời: “Tàu USS Liberty thuộc Hạm đội Mỹ đang ở trong hải phận quốc tế, 
không phải là một tàu tham gia cuộc chiến và không phải là mục tiêu tấn công. Yêu cầu của McGonagle đã 
bị từ chối". Tuy nhiên, Đô Đốc Martin hứa là “Nếu trong trường hợp bị tấn công không cố ý, Hạm đội 6 sẽ 
có thể tới cứu viện trong vòng 10 phút”.  
 
Trong buổi sáng trước khi diễn ra cuộc không kích đã có nhiều phi-tuần thám thính của phi-cơ mang phù 
hiệu Israel bay ngang qua lại, nhận diện tàu Liberty. Không lực Ai Cập thì đã tan tành mấy ngày trước đó 
và Israel đang làm chủ vùng trời nên không thể nhầm lẫn được. Các phi tuần của không lực Israel bay 
ngang đầu nhiều lần nên tàu Liberty không có gì phải lo sợ. Lúc 2 giờ chiều (giờ Sinai) ngày 8-6-1967, đột 
nhiên 3 chiến-đấu-cơ Mirage III của Israel bất ngờ sà xuống, nã đại bác và phóng hỏa tiễn xuống tàu USS 
Liberty khi chiếc chiến hạm này không phòng bị. Khoảng hai mươi phút sau vụ tấn công bằng máy bay 
vừa nói, tàu phóng ngư lôi của Israel xuất hiện và bắn 5 quả ngư lôi về phía chiếc USS Liberty. Khi Hạm 
trưởng McGonagle nhìn trên radar thấy ngư lôi đang lao về phía tàu, ông đã ra lệnh nhiệm sở tác chiến và 
USS Liberty bắn trả. May mắn là 2 trong số 4 ngư lôi lại đâm vào nhau nổ tung làm 2 ngư lôi kia trượt mục 
tiêu. Như vậy, trong 5 ngư lôi Israel phóng ra, 4 đã không đến mục tiêu mà chỉ có 1 quả trúng vào phía 
trước mạn phải thân tàu, tạo một lỗ thủng lớn trong khoang chở hàng đã được cải tạo thành phòng kỹ 
thuật, làm thiệt mạng thêm 26 quân nhân sau khi 6 quân nhân Mỹ đã tử thương bởi các cuộc không kích 
trước đó. Nhận lệnh hạm trưởng, hai ổ súng trên tàu Liberty đã khai hỏa. Tàu chiến Israel đáp trả và bắn 
thêm hai quả ngư lôi nữa, theo báo cáo của Viện nghiên cứu lịch sử IDF năm 1982. Những tàu phóng ngư 
lôi của Israel tiếp tục bám sát USS Liberty rồi bắn xối xả vào các xuồng cấp cứu được thả xuống nước với 
ý định tiêu huỷ tất cả các xuồng đào thoát.  

 

 
 

Tàu phóng ngư lôi Israel tham gia tấn công USS Liberty. 
 
Thông thường, theo nguyên-tắc hàng hải, khi thuỷ thủ đoàn rời tàu và thả xuồng cấp cứu thì được xem 
như là buông súng ngưng chiến, sau đó, phía bên kia chỉ việc vớt họ và bắt làm tù binh nhưng Israel lại 
muốn tiêu diệt hoàn toàn như để phi tang chứng tích nên họ không cứu các nạn nhân Mỹ đào thoát khỏi 
tàu. USS Liberty là một tàu tình báo điện tử, là phương tiện do thám kỹ thuật thông dụng trước thời tình 
báo vệ tinh ngày nay cho nên có nhiều dàn ăng-ten nhưng ít súng trang bị trên tàu. Ngoài vũ khí cá nhân, 
tàu chỉ có 4 ổ đại liên 50 dùng để diệt địch leo lên cướp tàu chứ không thích hợp khi hải chiến hay phòng 
không. Khi bị tấn công, USS Liberty liên lạc được với Hạm đội 6 xin khẩn cấp cứu viện. Hai chiếc USS 
Saratoga và USS America cho 12 phi cơ F-4 cất cánh với lệnh “bảo vệ USS Liberty bằng vũ lực”. Không 
hiểu sao lệnh nầy được chuyển bằng bạch văn, có lẽ 3 chiếc tàu phóng ngư lôi của Israel nghe được nên 
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bỏ đi. Tuy nhiên, có 2 chiếc trực thăng Israel chở lính xung kích võ trang đến, vờn ở trên đầu chiếc USS 
Liberty, ý muốn đổ bộ. Hạm trưởng McGonagle ra lệnh cho thuộc cấp chuẩn bị chống trả cuộc đổ bộ bằng 
trực thăng này nhưng hai chiếc trực thăng lòng vòng một lúc rồi cũng bỏ đi. Có lẽ họ mới nhận được lệnh 
khác nên mới đổi ý chứ không thể đến nơi rồi quay trở về mà không có hành động gì.  
  
Trong trạng thái không phòng bị và USS Liberty không được trang bị vũ khí tấn công nên phần thiệt hại 
thuộc về nó. USS Liberty bị thương vong nặng nề: trong tổng số 294 người hiện diện trên tàu có đến 34 
người chết và 173 bị thương, toàn thân tàu bị trên 821 vết đạn to và hàng ngàn vết đạn nhỏ, còn bị ngư 
lôi khoét một lỗ rộng 12m, cao 3,7m ở bên thành tàu, cờ Hoa Kỳ trên kỳ đài chiến hạm bị rách bươm.  
 
Khoảng 3 giờ sau vụ tấn công, Israel đã thông báo đến sứ quán Mỹ ở Tel Aviv về vụ nầy và họ hứa cung 
cấp máy bay trực thăng để chở tùy viên Hải quân của Đại sứ quán Mỹ đến xem xét tại chỗ. Phía Israel 
“biện minh” rằng việc này không thể hoàn toàn là lỗi của họ bởi trước khi nổ ra cuộc chiến tranh Trung 
Đông lần thứ 3 (từ 5/6 đến 10/6/1967), Tel Aviv đã "đánh tiếng" yêu cầu tất cả mọi tàu thuyền đang hoạt 
động phải rời khỏi khu vực chiến sự.  
 
Hạm trưởng USS Liberty, Hải Quân Trung Tá McGonagle được trao tặng Huy chương Danh dự (Medal of 
Honor), một danh hiệu cao quý nhất của quân đội Mỹ, nhưng được trao trong một buổi lễ kín đáo trong 
một căn cứ quân sự tại một bến tàu chứ không phải tại Bộ Quốc phòng hay tại Tòa Bạch Ốc như thông 
lệ. Ông đã từng tham gia Thế chiến 2, chiến tranh Cao Ly, sau đó là chiến tranh Việt Nam, phục vụ trong 
Hải Quân Mỹ từ 1944 đến 1974. 
 

 
 

Phi cơ Israel lượn trên đầu USS Liberty trước khi tấn công tàu này. 
  
3. Những cuộc điều tra vụ tấn công:  
 
Hai chính phủ Mỹ và Israel đã cho tiến hành các cuộc điều tra và các kết quả được công bố cho rằng “đây 
là một sự nhầm lẫn”. Phạm vi những cuộc điều tra của phía Israel là điều tra bất cứ ai trong lực lượng 
Phòng thủ Israel có liên quan. Những kết quả từ những cuộc điều tra do phía Mỹ tiến hành, đặc biệt là 
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cuộc điều tra trong nội bộ Hải quân Mỹ đã không thỏa mãn đa số. Phần lớn những báo cáo là những 
thông báo về tổn thất hơn là báo các các diễn tiến sau khi điều tra, nguyên nhân và hậu quả sự vụ hoặc 
kết án một đối tượng cụ thể hay nêu tội ác của Israel khi chủ ý tấn công tiêu diệt chiến hạm Mỹ. Mục tiêu 
chính của cuộc điều tra không nằm ở chỗ phương thức tấn công, lý do và nguyên nhân khi Israel biết đó 
là tàu chiến của Mỹ mà vẫn tấn công mà chỉ xoay quanh thiệt hại, như là một báo cáo tổn thất mà thôi. 
 
a. Israel mở 3 cuộc điều tra và đều kết luận: cuộc tấn công tàu Liberty là do nhầm đó là một tàu chiến Ai 
Cập, đổ lỗi cho hệ thống thông tin liên lạc giữa Israel và quân đội Hoa Kỳ mà không nhận phần lỗi nhỏ 
nào về phía họ. Ba cuộc điều tra gồm:  
 
- Tháng 06/1967, cuộc điều tra sơ bộ do Đại tá Ram Ron phụ trách.  
 
- Tháng 06/1967, cuộc thẩm vấn của Thẩm phán Y. Yerushalmi.  
 
- “Sự kiện tàu Liberty”: báo cáo của Viện nghiên cứu Lịch Sử IDF.  

 

 
 

USS Liberty 1 ngày sau khi bị tấn công (June 9-1967) 
  
Về hành động phóng ngư lôi gây thiệt hại tới Phòng kỹ thuật của tàu USS Liberty (ở mạn phải), chính phủ 
Israel nêu ra ba lỗi quan trọng mà do "vô tình" họ mắc phải: 1) tình trạng của con tàu lúc đó: Liberty di 
chuyển không giống một con tàu của Mỹ, vì thế nên họ không nhận ra", 2) nhìn chung bên ngoài, USS 
Liberty trông giống với một con tàu lớn của Ai Cập, 3) họ không nhận được thông báo từ máy bay về 
những dấu hiệu bên ngoài chứng tỏ đây không phải là một tàu chiến Ai Cập. Phía Israel đã khiển trách sự 
phối hợp của hệ thống báo động và sự thiếu kinh nghiệm của Không lực Israel.  
 
b. Về phía Hoa Kỳ, có ít nhất 10 cuộc điều tra nhưng không được chính phủ Mỹ quan tâm, hay muốn cho 
“chìm xuồng” sự kiện nầy, bao gồm 3 tường trình được xem là “nặng ký” nhất:  
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- Phúc trình của CIA năm 1967.  
 
- Phúc trình của Clark Clifford năm 1967.  
 
- Phúc trình của NSA năm 1981, bao gồm những ghi chép về việc chặn đứng sóng vô tuyến của quân đội 
Israel và dịch lại những bản sao của những phi công trực thăng trực tiếp tấn công.  
 
Theo thủy thủ đoàn Liberty còn sống sót thì Israel đã chủ ý đánh chìm tàu USS Liberty và cố ý tiêu diệt 
toàn thể thủy thủ đoàn để phi tang chứ không hề có chuyện đánh nhầm bởi qua nhiều đợt với không 
quân, hải quân và biệt kích định xuống tàu bằng trực thăng. Họ xác quyết rằng 5 bản điều tra trình lên 
Quốc hội Mỹ và 4 cuộc điều tra khác đã không đúng thực chất của vụ tấn công. Các cuộc điều tra nội bộ 
của Hải quân tiến hành mục đích truy tìm nguyên nhân cuộc tấn công nhưng lại đổ trách nhiệm cho mạng 
lưới thông tin của cả 2 bên, một cách trả lời để hướng dư-luận đi theo hướng khác, tức giải tội cho Israel. 
Chính điểm nầy, dư luận người Mỹ nói chung và trong Hái Quân Mỹ nói riêng đã oán trách Hải Quân Mỹ 
nhiều hơn cả bởi chính họ đã không "bảo vệ" được thuộc cấp cho dù sự việc đã rồi. 

 

 
 

Những vết đạn trên thân tàu USS Liberty. 
  
4. Những tin tức, phản ứng sau vụ tấn công:  
 
Theo tờ Guardian (Anh) thì vào rạng sáng 8/6/1967, thủy thủ đoàn USS Liberty đã nhìn thấy khoảng 60 tù 
binh Ai Cập bị trói giật cánh khủy rồi sau đó bị lính Israel xử bắn vì họ không có đủ phòng để giam và 
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không có người để canh giữ tù binh. Lính Israel cho rằng việc họ hành quyết tù binh có thể đã bị những 
thủy thủ trên chiếc USS Liberty nhìn thấy nhờ vào các thiết bị trinh sát gián điệp hiện đại. Bao nhiêu con 
người như thế, không ai bảo đảm họ không để lọt chuyện này ra ngoài. Nếu tin tức nầy lọt ra, người Israel 
sẽ bị phản đối nên ý tưởng "giết người bịt khẩu" nẩy sinh, Israel muốn bắn chìm chiếc USS Liberty là vì 
thế, không muốn thế giới biết họ vi phạm quy chế về tù binh như thế.  
 
Những máy bay trinh sát Noratlas của Israel báo về trung tâm chỉ huy đó là một chiếc tàu hiệu GTR 5, là 
tàu của Mỹ. Nhìn thấy phi-cơ của Israel bay qua đầu, những thủy thủ trên USS Liberty giơ tay vẫy. Họ 
không ngờ rằng khi đó một viên sĩ quan chỉ huy của Israel đã báo với Tổng Tham mưu trưởng quân đội là 
Yitzhak Rabin rằng họ vừa bị pháo kích từ một chiếc tàu "chưa rõ thân phận". Rabin ra lệnh điều tra sự 
việc. Israel phái 3 chiếc Mirage III bay đi "điều tra" bằng cách tấn công vào "con tàu nghi ngờ" đó. Cùng 
lúc này, 3 chiếc tàu ngư lôi cũng được lệnh xuất phát, mở hết tốc lực hướng về mục tiêu là chiếc 
USS Liberty. Sau đợt 3 Mirage III thì một chiếc chiến đấu cơ khác thuộc loại Dassault Mysteres bay đến 
trút bom napalm xuống USS Liberty. Một chiếc máy bay trinh sát điện tử EC-121 của Mỹ làm nhiệm vụ ở 
trên cao chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối. Viên phi công vội vàng cấp cáo về trung tâm chỉ huy. Tin 
trên cuối cùng được đặt trên bàn Tổng thống Mỹ Johnson.  
 
Sau khi nội vụ đã xảy ra, các giới chức thẩm quyền của Israel chối rằng “cuộc tấn công không phải là kết 
quả của một âm mưu từ trước nhằm vào một tàu Mỹ”. Israel cho biết họ được bảo đảm là không có tàu 
Mỹ nào trên vùng này và không lực Israel đã lầm chiếc USS Liberty là tàu chiến của Ai Cập. Họ bào chữa:  
 
-“Israel chẳng có lý gì lại đi đột kích một đồng minh quan trọng như Mỹ”. 

 

 
 

Vết ngư lôi Israel phá vỡ một khoang bên hông tàu USS Liberty 
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Đa số dư luận và nhận xét của nhiều chuyên gia Mỹ đều cho rằng cuộc tấn công là có âm mưu, dụng tâm 
từ trước vì rõ ràng là chữ và số La-tinh khác hẳn chữ và số Arab, chiếc USS Liberty, mang mã số rành 
mạch GTR 5, kẻ bằng mẫu tự La-tinh. Thủy thủ trên USS Liberty sau nầy xác định, một trong số những 
chiếc máy bay đã sà xuống gần họ, sát đến mức cánh quạt của nó kêu phành-phạch ngay trên boong tàu, 
và những viên phi-công vẫy tay với các thủy-thủ, và họ vẫy lại. Hơn nữa, tàu mang cờ Mỹ nên không có 
chuyện nhầm lẫn được. Một phi công Israel là Rabin sau nầy cho hay:  
 
-“Rõ ràng tôi thấy chữ viết trên tàu là chữ phương Tây chứ không phải chữ Á Rập và tàu treo cờ Mỹ 
nhưng không hiểu sao tàu Liberty không đáp trả”.  
 
Những người hoài nghi lời giải thích này của Israel còn có cả các quan chức cao cấp của Mỹ. Ngoại trưởng 
lúc đó là ông Dean Rusk cho hay:  
 
-”Tôi chưa bao giờ đồng ý với lời giải thích của Israel. Chúng tôi không chấp nhận những lời giải thích của 
họ. Hồi đó tôi đã không tin họ và ngày nay vẫn không tin. Cuộc tấn công là một sự sỉ nhục”. 

 

 
 

Trung Tá Hạm trưởng nhìn những vết đạn trên thân tàu USS Liberty. 
 
Cựu giám đốc CIA là ông Richard Helms nói:  
 
-”Ủy ban điều tra đã kết luận rằng phía Israel đã biết chính xác họ đang làm gì khi tấn công Liberty”.  
 
Nhiều nhân vật quan trọng khác của Mỹ như Đô đốc Moorer cùng nhiều sĩ quan cao cấp trong Hải Quân 
Mỹ, trong đó có nhiều vị hạm trưởng đều lên tiếng bất bình trước thái độ im lặng của Bộ Hải Quân và 
chính phủ Mỹ nhưng không làm gì được.  
 
Năm 2004, Đại tá Ward Boston thuộc Tòa án Điều tra vụ này lúc đó cho biết:  
 
-“Đô đốc Isaac Kidd, Chủ tịch Tòa án này (đã chết) cũng như chính ông đều kết luận sau cuộc điều tra là 
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rõ ràng Israel đã chủ tâm đánh tàu Liberty dù biết đây là tàu Mỹ. Ông giải thích việc lên tiếng chậm trễ 
này, sau 37 năm, là “ở vị thế một quân nhân, ông phải chấp hành mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng 
và Tổng Tư Lệnh quân đội (tức Tổng thống) là “phải im miệng”. Ông tâm sự:  
 
-”Bằng chứng đã quá rõ ràng. Cả Đô đốc Kidd và tôi lúc đó đều tin chắc rằng cuộc tấn công làm chết 34 
lính thủy Mỹ và làm bị thương 172 người khác, là một nỗ lực có tính toán nhằm đánh chìm một tàu Mỹ và 
giết toàn bộ đoàn thủy thủ đoàn” (The evidence was clear. Both Admiral Kidd and I believed with 
certainty that this attack, which killed 34 American sailors and injured 172 others, was a deliberate 
effort to sink an American ship and murder its entire crew).  
 
Ông nói thêm:  
 
-“Mỗi buổi tối, sau những bằng chứng thu thập được mỗi ngày, chúng tôi thường bàn luận những nhận 
xét riêng của mình về những gì mà chúng tôi nhìn thấy và nghe thấy. Tôi còn nhớ, Đô Đốc Kidd còn gọi 
riêng Israel là “bọn giết người chó đẻ” (murderous bastards). Đó là điều mà cả hai chúng tôi tin tưởng dựa 
vào chứng cứ mà chúng tôi thu thập được. Cuộc tấn công của Israel có sắp đặt từ trước và không thể là 
một tai nạn”.  

 

 
 

Những vết đạn trên thân tàu USS Liberty sau khi bị tấn công. 
 
Cuốc tấn công nầy đã gây ra nhiều tranh cãi kịch liệt trong các giới chức Mỹ, các cơ quan truyền thông 
báo chí và trong quân đội. Israel “bào chữa” với lý do tác xạ “lầm lẫn”, và “có thể do bầu không khí căng 
thẳng của cuộc chiến đã dẫn đến những sai lầm như vậy” để rồi sau đó bồi thường cho Mỹ một món tiền 
mọn. Hàng loạt những giả thuyết được đưa ra, trong đó có ba giả thuyết chính nhưng không có giả thuyết 
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nào được cho là chính xác nhất. Thứ nhất, cho rằng Israel sợ USS Liberty phát giác việc Israel thủ tiêu tập 
thể một ngàn tù binh Ai Cập nên Israel phải diệt USS Liberty. Tuy nhiên, giả thuyết nầy không vững vì với 
lý do đó mà phải tiêu diệt cả một tàu chiến nước bạn với việc giết thêm 300 mạng người nữa. Giả thuyết 
thứ hai cho rằng Israel sợ tàu Liberty phát hiện việc Syria sửa soạn đánh chiếm cao nguyên Golan. Đây là 
hành động mở rộng chiến tranh, có thể làm Nga can thiệp, làm cho Mỹ có thể ngăn cản hành động của 
Israel. Giả thuyết này về sau mới biết cũng sai lầm vì Israel đã thông báo cho Mỹ dự tính trên và được Mỹ 
chấp thuận. Giả thuyết cuối là Israel định đánh chìm tàu Liberty để đổ vấy cho Ai Cập, kéo Hoa Kỳ vào 
cuộc chiến để chia xẻ gánh nặng chiến chinh với quân đội Israel.  
 
Người ta cho rằng đợt máy bay đầu của Hải quân Mỹ cất cánh từ chiếc USS Saratoga, theo giả thuyết này, 
là để ném bom Cairo, có mang theo cả vũ khí nguyên tử nhưng lệnh bị thu hồi khi thấy âm mưu bị thất 
bại trong việc đánh chìm USS Liberty. Đợt máy bay thứ hai cất cánh từ USS America mới là để cứu chiếc 
USS Liberty. Nếu quả như giả thuyết nầy thì ngay cấp Bộ Tư lệnh Hạm đội hay Tham mưu trưởng Liên 
quân cũng không được phép biết mà chỉ Tổng thống Johnson và Bộ trưởng quốc phòng Mc Namara biết 
mà thôi. 

 

 
 

Trung Tá Hạm trưởng William Loren McGonagle đứng bên vết đạn trên thân tàu USS Liberty 
 
5. Những thông tin sau vụ tấn công: 
 
* Sau nầy, Jim Ennes, một sĩ quan cấp thấp có mặt trên USS Liberty khi cuộc tấn công nổ ra đã cho xuất 
bản cuốn sách có tên “Trận chiến trên Liberty”. Cuốn sách hầu như đề cập đến toàn bộ những báo cáo 
liên quan đến Liberty và nó đã vấp phải sự phản đối từ những người bất đồng quan điểm của tác giả.  
 
* Năm 1981, cuốn “Weapons” của Warren Howe đã đưa ra nhận định rằng Liberty được hộ tống bởi một 
tàu ngầm chiến lược USS Andrew Jackson. Theo Howe: "Ở độ sâu 200 feet dưới mặt nước, theo một hải 
trình song song, tàu ngầm chiến lược USS Andrew Jackson giống như một cái bóng của Liberty, nhiệm vụ 
của nó là đối phó với toàn bộ tên lửa tầm xa của Israel nếu Tel Aviv quyết định tấn công Cairo, Damascus 
hoặc Baghdad."  
 
* Vào năm 2001, Quyển “Chân tướng các bí mật” (Body of Secrets) do nhà xuất bản Doubleday (Mỹ) phát 
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hành dẫn lời các cựu chiến binh Mỹ tuyên bố “quân đội Israel đã chủ định tấn công tàu USS Liberty, chứ 
không phải do nhầm lẫn”. Sự thật là chính quyền Israel cố tình đánh chìm tàu USS Liberty rồi đổ lỗi cho Ai 
Cập và như vậy thì Tổng thống Lyndon Johnson có “lý do” để ra lệnh cho quân đội tham chiến bên cạnh 
Israel chống lại khối Á-Rập đang vây đánh Do Thái. 
  
* Đến năm 2003, nhà báo Peter Hounam viết cuốn “Operation Cyanide” lại đề xướng một giả thuyết khác. 
Trong sách giải thích lý do “tại sao quân đội Mỹ không chống cự?”, tác giả cho rằng Israel và Tổng thống 
Lyndon B. Johnson đã tán thành việc USS Liberty sẽ bị đánh chìm cùng với toàn bộ thủy thủ đoàn để đổ 
lỗi cho Ai Cập, tạo lý do cho Mỹ tấn công Ai Cập. Tuy nhiên, những điều Hounam đưa ra trong sách chỉ là 
một giả thuyết mà thôi.  
 
* Năm 2002, trong một đoạn phim tư liệu của đài BBC cho rằng USS Liberty có liên quan tới âm mưu tấn 
công Cairo bằng hàng không mẫu hạm Mỹ được trang bị vũ khí hạt nhân nhưng đã bị thu hồi vì thất bại 
trong việc đánh chìm tàu Liberty. Chuyện nầy làm phía Israel phải gánh chịu trách nhiệm.  
 
* Ngày 2-7-2003, Cục An-Ninh Quốc-Gia (National Security Agency, NSA, còn gọi là Central Security 
Service - CSS) đã cho công bố đoạn băng ghi lại những thông tin liên lạc từ máy bay chiến đấu EC-121, 
chiếc máy bay này đã bay gần nơi xảy ra vụ tấn công, từ 2:30PM đến 3:27PM, theo giờ Sinai là khoảng 
12:30PM tới 13:37PM, đoạn ghi âm những tiết lộ của cựu phi công hải quân, Jay Cristol. Bản dịch tiếng 
Anh của đoạn băng - được máy bay chiến đấu Mỹ ghi lại – cho thấy rằng máy bay chiến đấu Israel vẫn 
tiếp tục tin rằng nó đang tấn công một tàu chiến Ai Cập, thậm chí ngay cả khi cuộc tấn công đã dừng lại. 
Sau cuộc tấn công, những máy bay trực thăng cứu hộ đã nghe thấy những tín hiệu cấp cứu khẩn cấp, và 
sau khi kéo những người sống sót đầu tiên lên, họ hỏi xem người này mang quốc tịch gì và tin rằng những 
người sống sót từ chiếc tàu vừa bị tấn công sẽ nói tiếng Ả Rập.  
 
* Theo báo cáo của NSA thì tàu Liberty đã không bắt được một tín hiệu báo trước nào về vụ tấn công. Sau 
khi USS Liberty bị trúng ngư lôi, Giám đốc NSA, là ông Marshall S. Carter đã gửi thông báo tìm kiếm tất cả 
những thông tin về cuộc tấn công và sự đánh trả của chiếc Liberty nhưng không có thông tin nào có giá 
trị. Tuy nhiên, chiếc EC–121 của Hải quân Mỹ đã ghi lại được những cuộc đối thoại của hai phi công lái 
máy bay trực thăng người Israel với Trung tâm điều hành tại Sân bay Hazor sau khi họ tấn công tàu 
Liberty. Đoạn băng NSA dịch ra cho thấy những chiếc máy bay trực thăng đầu tiên được cử đi để cứu 
những người Ai cập (Trung tâm điều khiển liên hệ với máy bay trực thăng 815 vào lúc 12:34 PM giờ Sinai 
nói "Con tàu bây giờ đã được xác định là tàu của Ai Cập”.  
 
* Ngày 10/10/2003, tờ The Jerusalem Post đã tiến hành phỏng vấn Yiftah Spector, một trong số những 
phi công đã tham gia vào cuộc tấn công, Spector nói rằng tàu Liberty được giả thiết là tàu của Ai Cập.  
 
* Ngày 8/6/2007, Cơ quan An ninh Quốc gia NSA đã công bố nhiều tài liệu bổ sung về cuộc tấn công của 
quân đội Israel nhằm vào chiến hạm tình báo điện tử Liberty của Hoa Kỳ nhưng không có tài liệu nào 
chính thức buộc tội Israel.  
 
Mặc dù vào ngày 17/12/1987, những cuộc điều tra của cả hai phía đã được chính thức được khép lại 
thông qua việc thống nhất giữa hai chính phủ và Israel chịu bồi thường nhưng Hải Quân Mỹ đã chịu một 
“đòn đau” như vậy, chắc sẽ còn gây không ít tranh cãi. Sự kiện này sau đó lặng lẽ bị “chìm xuồng” khi Mỹ 
và Israel đều cố ý tránh đề cập tới, thậm chí còn hạ cấp USS Liberty từ "tàu trinh-thám điện-tử" xuống 
còn là "tàu nghiên cứu thông tin dùng cho khoa học".  
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C. LỜI KẾT:  
 
Một năm sau ngày bị tấn công, chiếc USS Liberty bị “loại ngũ” rồi Hải quân chuyển giao nó cho Cơ quan 
Hàng hải Mỹ (The US Maritime Administration, MARAD), một cơ quan thuộc Bộ Giao Thông (Department 
of Transportation) và con tàu trị giá $40 triệu USD này trở thành đống sắt vụn nặng gần 8.000 tấn được 
bán với giá $101.000 USD. Mãi đến ngày 17/12/1987, vấn đề này đã được hai chính phủ thống nhất 
“chính thức khép lại”, thông qua các biên bản ngoại giao và Israel đã bỏ ra gần 13 triệu Đô la để bồi 
thường cho những nạn nhân Mỹ. Nếu so với số tiền bồi thường cho các nạn nhân của chiếc phi-cơ Pan Am 
103 bị rơi tại Lockerbie năm 1988 mà chính phủ Lybia đã phải bỏ ra là 2,7 tỉ USD thì số tiền đó không 
thấm vào đâu, nhất là số tiền đó lấy từ tiền “viện-trợ… của Mỹ”. Quả là “tình đồng minh” thắm thiết thật!  
 
Để thay cho lời kết của chuyện “nhầm lẫn” nầy mà hai chính phủ Mỹ và Israel đồng thuận gọi như thế mà 
không là một cuộc “tấn công”, ta hãy xem thêm vài chuyện “khó hiểu” nữa. Khi hai chiếc Hàng không Mẫu 
hạm USS Saratoga và USS America tung chiến đấu cơ để đi tiếp cứu chiếc USS Liberty bị tấn công thì 
chính Bộ trưởng Quốc phòng McNamara ra lệnh: “Phải lập tức thu hồi lệnh”; nghĩa là Hạm trưởng phải gọi 
12 chiếc phản lực F-4 trở về nơi xuất phát. Khi Đề-Đốc Lawrence Geis, vị chỉ huy Hạm Đội 6 cố gắng trình 
bày quan điểm thuộc cấp của mình với Bộ Quốc Phòng về chuyện nầy thì đích thân Tổng Thống Mỹ, 
Lyndon B. Johnson lên máy, nói toạc quyết-định của mình với vị chỉ huy Hạm Đội 6 như sau:  
 
- “Tôi sẽ không làm cho đồng minh lúng túng” (I will not embarrass an ally).  
 
Như vậy, những ý tưởng “bảo vệ”, "trả đũa", "báo thù"… cho sự thiệt hại cho một đơn vị quân đội đã bị 
chính vị “Tổng Tư-Lệnh” của đội quân đó "đe nẹt", “bóp chết” ngay từ trong trứng nước với lý do "đừng 
làm cho đồng minh lúng túng”, cho dù thuộc cấp của mình mới vừa bị đồng-minh đó hạ độc thủ tan-tành. 
Đúng như câu thế gian thường nói: “Trong chiến tranh, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ngay cả những 
chuyện không thể”. Quả là “tình đồng minh thắm thiết” thật, không như tình đồng… chí rận “môi hở 
răng… hô” như giữa Tàu Cọng và Việt Cọng hiện nay. Quả là chuyện khôi-hài thật! 
 
Lê Chánh Thiêm  
 
Tài liệu tham-khảo:  
 
- Bài học Israel.  
- Nhìn qua các cuộc chiến tranh Ai-Do.  
- CNN, AP, AFP, BBC, www.navytimes.com  
- http://www.mfa.gov.il  
- http://en.wikipedia.org  
- Tin tổng hợp. 


