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Vào ngày này năm 1965, trong một phần của Chiến dịch Hỏa Tiêu (Operation
Flaming Dart), 49 máy bay phản lực của Hải quân Mỹ từ hai tàu sân bay Coral Sea
và Hancock thuộc Hạm đội 7 đã thả bom và bắn tên lửa vào các doanh trại và các
trạm dừng chân tại Đồng Hới – một khu huấn luyện du kích ở miền Bắc Việt Nam.
Sau đó, được hộ tống bởi các máy bay phản lực của Mỹ, máy bay ném bom của
quân đội miền Nam cũng đã tấn công vào trung tâm thông tin liên lạc quân sự của
miền Bắc.
Đây là đòn trả đũa cho đợt tấn công của phe cộng sản vào Trại Holloway và Sân bay
Pleiku ở Tây Nguyên, khiến 8 lính Mỹ thiệt mạng, 109 người khác bị thương, và 20
máy bay bị hư hỏng hoặc bị phá hủy hoàn toàn.
Ngay từ trước khi bị tấn công, các Cố vấn Tổng thống John T. McNaughton và
McGeorge Bundy đã ủng hộ việc ném bom miền Bắc. Sau cuộc tấn công ở Tây
Nguyên, họ lại càng hối thúc Tổng thống Johnson ra lệnh trả đũa. Johnson đồng ý
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và ra lệnh thực hiện Chiến dịch Hỏa Tiêu, với hy vọng rằng một sự trả đũa nhanh
chóng và hiệu quả sẽ khiến miền Bắc chấm dứt các cuộc tấn công vào miền Nam.
Bundy, người vừa trở về từ Việt Nam, nói rằng các cuộc không kích là “đúng đắn và
cần thiết.” Lãnh đạo phe Đa số trong Thượng viện Michael Mansfield (bang
Montana) và Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Everett Dirksen (bang Illinois) ủng hộ quyết
định của Tổng thống. Trái lại, Thượng nghị sĩ Wayne Morse (bang Oregon) và Ernest
Gruening (bang Alaska) lại chỉ trích đây là hành động leo thang chiến tranh cực kỳ
nguy hiểm.
Cuộc tấn công trả đũa đã không đạt được kết quả mong muốn. Ngày 10/02, Việt
Cộng đã một lần nữa tấn công, lần này ở căn cứ của Mỹ ở Qui Nhơn, giết chết 23
người Mỹ. Johnson liền nhanh chóng ra lệnh trả đũa bằng chiến dịch Flaming Dart
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