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https://www.youtube.com/watch?v=hJMqWvXBFro 
 
Ngày 10/4/2015, báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết “Thương vụ đặc biệt: bán vàng!”, qua đó chính thức xác nhận 
16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa đã bị CSVN chở sang Liên Xô. Như vậy, sau 40 năm, những lời vu 
cáo về việc cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu mang đi 16 tấn vàng đã lộ rõ thủ đoạn bịa 
đặt bởi hệ thống tuyên truyền cộng sản. Trong suốt quãng đời lưu vong còn lại, ông Nguyễn Văn Thiệu đã 
phải mang nỗi oan này cho đến tận ngày nhắm mắt suôi tay.  
 
Trên thực tế, cho đến tận ngày 30/4/1975, 16 tấn vàng vẫn được lưu giữ trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. 
Số vàng này sau đó bị đảng cộng sản Việt Nam ‘tiếp quản’. Dù biết rõ điều này, nhưng trong sách ‘Đại thắng 
mùa xuân’ được xuất bản 1 năm sau đó, 1976, chính tổng tham mưu trưởng quân đội cộng sản Bắc Việt là đại 
đướng Văn Tiến Dũng vẫn lập lại lời vu cáo này: "Cho đến ngày 26 tháng 4, khi Thiệu và gia đình hắn 
đem 16 tấn vàng bạc, đô la, của cải vội vã chạy sang Đài Loan...". 
 
Rõ ràng, chóp bu cộng sản biết rõ sự thật về 16 tấn vàng của VNCH, nhưng vẫn cố tình bịa đặt để vu oan cho 
tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. 
 

Sau 40 năm, sự thật bắt đầu được sáng tỏ. Theo báo Tuổi Trẻ, trả lời 
câu hỏi 16 tấn vàng VNCH được sử dụng ra sao, cựu thống Ngân 
hàng nhà nước Lữu Minh Châu nói: “Nó đã được bán ra quốc tế trong 
tổng số hơn 40 tấn vàng để giải quyết những vấn đề khó khăn cấp 
bách của quốc gia, trong đó có miếng ăn của người dân”. 
 
Cụ thể, từ năm 1979, 40 tấn vàng đã được CSVN bí mật chở sang 

cống nộp cho Liên Xô, trong đó có 16 tấn vàng của VNCH. 24 tấn vàng còn lại là do cộng sản cướp được 
của nhân dân miền Nam qua các chiến dịch đánh tư sản.  
 
Đổi lại, CSVN được Liên Xô gửi lương thực cứu đói bằng bo bo – một một món ăn kinh hãi đối với người dân 
miền Nam sau ngày ‘giải phóng’.  
 
Cuối cùng, sự thật về câu chuyện 16 tấn vàng đã được trả lại, cố thổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đã 
được minh oan. Câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác với sự tuyên truyền, 
lừa bịp của cộng sản. Càng tìm hiểu kỹ lại lịch sử, chúng ta lại càng thấm thía câu nói của tổng thống VNCH 
Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm!”. 
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