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Vào ngày này năm 1964, trong một bài phát biểu quan trọng trước Học viện Luật Hoa 
Kỳ ở Washington, D.C., Ngoại trưởng Dean Rusk đã cáo buộc chính quyền Bắc Việt khởi 
xướng và chỉ đạo việc xâm nhập miền Nam Việt Nam. Hành động rút quân của Mỹ, theo 
Rusk, “không chỉ là tổn thất nặng nề cho thế giới tự do ở Đông Nam Á và Nam Á mà 
còn làm sa sút niềm tin vào ý chí và năng lực của thế giới tự do.” Ông kết luận: “Có một 
‘liệu pháp’ đơn giản để đạt được hòa bình – Hãy để cho những người hàng xóm của bạn 
yên thân.” Sang mùa thu, có những bằng chứng không thể chối cãi rằng lính Bắc Việt 
thường di chuyển vào Nam dọc đường mòn Hồ Chí Minh để tham gia cùng với lực lượng 
Việt Cộng (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) trong cuộc chiến chống lại 
lực lượng của chính quyền Sài Gòn. 
Ở những nơi khác tại Đông Nam Á, Thái Lan huy động các tỉnh biên giới chống lại cuộc 
xâm nhập của lực lượng cộng sản Pathet Lào và đồng ý sử dụng các căn cứ của Không 
lực Hoa Kỳ để do thám, tìm kiếm và cứu hộ, và thậm chí tấn công Pathet Lào. Đến cuối 
năm đó, 75 máy bay của Mỹ đã được đặt tại Thái Lan để hỗ trợ các hoạt động chống lại 
Pathet Lào. Cuối cùng, Thái Lan đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân của mình 
cho hoạt động chống lại lực lượng Việt Cộng và Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam, và sau 
đó là thực hiện các cuộc ném bom nhắm vào miền Bắc. Ngoài ra, người Thái cũng đưa 
quân đội chiến đấu đến miền Nam Việt Nam, với số lượng 11.000 lính ở thời kỳ cao 
điểm. 
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