
 

 

Thảm Sát ở Bucha 2022 và Thảm Sát ở Huế 1968 
 Huy Vũ   
 
Là một người thường theo dõi tin tức thế giới trên  mạng internet, vì thế tôi có thâu lượm được một số tin tức 
và hình ảnh liên quan đến vụ quân đội Nga của Tổng Thống Putin trong cuộc “Hành Quân Đặc Biệt” ở Ukraina 
đã tàn sát hàng trăm thường dân vô tội trong thành phố Bucha, một thành phố ngoại vi của thủ đô Kiev, một 
cách vô cùng dã man trước khi rút ra khỏi thành phố này vào ngày 3/04/2022. Khi đọc những tin tức về vụ giết 
người man rợ ở Bucha, tôi không thể không liên tưởng tới vụ quân Cộng Sản Bắc Việt (CSBV), dưới sự lãnh 
đạo của Chủ Tịch  Hồ Chí Minh, đã tàn sát thường dân vô tội ở Huế và vùng phụ cận vào dịp Tết Mậu Thân 
1968.  
 
Nếu so sánh thường dân vô tội bị quân đội Nga sát hại vào khoảng 400 người trong thành phố Bucha vào cuối 
tháng 03/2022, với khoảng 8.000 thường dân vô tội mà quân CSBV đã bắn giết và chôn sống tại Huế và vùng 
phụ cận vào đầu năm 1968, người ta sẽ thấy một tỷ lệ khủng 400/8000 hay 1/20. Nói khác đi là số người dân 
vô tội trong thành phố Bucha bị quân Nga giết chỉ bằng 1/20 số thường dân vô tội trong thành phố Huế và 
vùng phụ cân bị giết bởi cái gọi là “Quân Đội Nhân Dân” của ông Hồ Chí Minh.  
 
Nếu lấy tỷ lệ này để cân đo và so sánh bản chất đồ tể và diệt chủng giữa Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, 
trong vụ giết thường dân ở Bucha vào tháng 03/2022 và Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong vụ giết thường dân ở 
Huế và vùng phụ cận vào đầu năm 1968, thì người ta cũng nhận ra rằng thật sự Tổng Thống Vladimir Putin sự 
không đáng sách dép cho Chủ Tịch Hồ Chi Minh vĩ đại của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 
   
*Dưới đây là một số ít hình ảnh mà tôi đã thâu lượm được trên mạng internet trong thời gian vừa qua và xin 
tạm coi những hình ảnh minh họa này chỉ là những hình ảnh “đại diện” cho vụ giết thường dân vô tội của quân 
đội Nga trong thành phố Bucha:  
 

 Hình minh họa thường dân bị giết trên đường phố; thường dân bị trói tay ra phía sau trước khi bị giết:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hình minh họa thường dân bị bắn chết trong khi đang đi xe đạp trên đường phố: 



 

 

 
 
 
 
 

  
    

 Hình minh họa xác thưởng dân bị giết được tìm thấy trong thành phố:  
 

 

  
 
         
         

  
Hình minh họa các hố chôn tập thể thường dân bị giết được tìm thấy trong thành phố Bucha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bây giờ tôi xin được sơ lược vụ tàn sát thường dân vô tội tại thành phố Huế và vùng phụ cận của quân CSBV 
dưới sự chỉ đạo của ông Hồ Chí Minh vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Vào dịp này, ông Hồ nhân danh Chủ Tịch 
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) đã đọc bài thơ chúc tết của ông, qua Đài Phát Thanh Hà Nội 
với nguyên văn như sau: 
 
           Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua 
         Thắng lợi tin vui khắp nước nhà 
           Nam, Bắc thi đua đánh giặc Mỹ 
           Tiến lên toàn thắng ắt về ta 
 
Thơ chúc tết của ông Hồ trên đây không phải thơ chúc Tết thông thường hàng năm, mà là một thông điệp bí 
mật ra lệnh cho tất cả các lực lượng Cộng Sản nằm dưới vĩ tuyến 17 khởi động một chiến dịch được gọi là 
“Tổng Tiến Công & Nổi Dậy”. Trong chiến dịch này đã có khoảng 100.000 cán binh Cộng Sản miền Nam và và 
các đơn vị chính quy của CSBV được gửi vào miền Nam trước đó, tập kích đồng loạt vào 36 trong số 44 tỉnh 
lỵ, 5 trong số 6 thành phố, 72 trong số 245 quận lỵ, và Đô Thành Saigon của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).  
Những cuộc tập kích hay tấn công vào lúc ban đầu của quân CSBV đã làm cho các lực lượng của Quân Lực 
VNCH khá lúng túng, vì đã xảy ra vào thời gian 4 ngày hưu chiến vào dịp Tết Mậu Thân 1968 mà hai bên đã 
thỏa thuận trước. Vào thời gian này một số không ít binh sĩ VNCH được cho phép về thăm gia đình nhân dịp 
Tết cổ truyền vì chánh phủ VNCH tin rằng CS cũng sẽ tôn trọng thời gian 4 ngày hưu chiến.  Vì cuộc tấn công 
khá bất ngờ, đã khiến cho phía VNCH không kịp trở tay, nên Cộng quân đã kiểm soát được một số quận và 
tỉnh lỵ. Tuy nhiên ngay sau đó Quân Lực VNCH cũng đã nhanh chóng tập hợp để phản công các cuộc tấn 
công của Cộng Quân. Chỉ trong vòng một tuần lễ Quân Lực VNCH với sự yểm trợ của Quân Lực Hoa Kỳ đã 
gây ra rất nhiều tổn thất cho đối phương và đã dành lại quyền kiểm soát những vùng đất đã rơi vào tay CSBV, 
đồng thời đẩy lùi lực lượng địch về căn cứ địa của chúng trong vùng rừng núi, ngoại trừ thành phố Huế và các 
vùng phụ cận. 
 
Trận chiến ở Huế đã xẩy cực kỳ dữ dội, vì lực lượng Cộng Quân  nơi đây đã cố gắng duy trì sự chiếm đóng 
Cố Đô Huế càng lâu càng tốt, còn Quân Lực VNCH và Hoa Kỳ cũng đã cố gắng hết sức để đánh bật lực 
lượng Cộng Quân ra khỏi thành phố Huế càng sớm càng tốt. Vì lẽ đó mà cuộc chiến cuộc ở đây đã gây ra 
thiệt hại to lớn cho cư dân Huế cũng như tài sản của họ. Trong cuộc chiến kéo dài 26 ngày tại Huế và các 
vùng phụ cận đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và thương vong, cùng hàng trăm căn nhà bị phá hủy. 
Sau khi thành phố Huế và vùng phụ cận được tái chiếm hoàn toàn bởi Quân Lực VNCH và Hoa Kỳ, người ta 
phát giác ra một điều khá lạ lùng là, đã có khoảng 8.000 thường dân ở Huế và vùng phụ cận được ghi nhận là 
mất tích và không một ai biết họ đang thật sự ở đâu. Tuy nhiên, chỉ một vài tuần lễ sau, các nhân chứng là các 
nạn nhân sống sót, những tên Việt Cộng đào ngũ và hồi chánh đã cho biết và tiết lộ về một số mồ chôn tập 
thể. Nhờ những tin tức do những người này cung cấp, chánh phủ VNCH đã tìm thấy rất nhiều mồ tập thể và 
trong những ngôi mộ này là hàng trăm người được báo cáo là mất tích đã được tìm thấy. 
 
Sau đây là những mồ chôn tập thể đã được phát giác rải rác trong thành phố Huế và vùng phụ cận: 

 Vào ngày 26/01/1968, một mồ chôn tập thể được tìm thấy trong khuôn viên của trường Trung Học Gia 
Hội với 107 xác chết, phần lớn những xác này là quân nhân và công chức của VNCH. 

 Vài tuần sau đó 5 mồ chôn tập thể khác lại được tìm thấy: Một trong khuôn viên Chùa Tăng Quang với 
67 xác. Một ở Bãi Dâu với 77 xác. Một trong vùng Chợ Thông với gần 100 xác. Một ở Thiên Hàm với 
gần 300 xác. Một ở Đồng Di với 110 xác. 

 Vào ngày 14/03/1968, một ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở gần thành phố Huế với 300 xác, trong số 
này có xác của 5 vị Linh mục Công giáo.  

 Trong tháng 03/1968, 26 ngôi mộ chôn tập thể được tìm thấy ở 
vùng Lăng Minh Mạng, tổng số xác được tìm thấy trong 26 ngôi mộ 
này là khoảng 200 xác. 

 Vào ngày 05/04/1968, một ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy ở gần 
thành phố Huế. Khi mộ này được khai quật, người ta tìm thấy xác 
bác sĩ Alois Altekoster, bác sĩ Raimund Discher, giáo sư Horst-
Gunther Krainick và vợ của ông ta, ba người Đức này là giáo sư 
của Đại Học Y Khoa Huế, cùng với xác của Linh Mục Bửu Đồng 
và xác của nhiều cư dân  thành phố Huế. 

 



 

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vào ngày 25/04/1968, một mộ tập được tìm thấy ở thôn Vĩnh Lưu cách Huế khoảng 7 dặm với 342 
xác, trong số này có 142 xác được thân nhân nhận diện. 

 Vào tháng 9/1969, ba cán binh Cộng sản đào ngũ và chiêu hồi đã khai báo với các sĩ quan tình báo 
của Sư Đoàn Dù 101st của Mỹ rằng, có hàng trăm thường dân đã được chôn trong một ngôi mộ tập 
thể ở Khe Đá Mài, khoảng 10 dặm phía Nam của thành phố Huế. Khi khai quật người ta đã tìm thấy 
khoảng 500 xác. 

 Vào đầu tháng 12/1968, một số mộ tập thể lại được tìm thấy ở thôn Vĩnh Thái và Phú Xuân, thuộc 
quận Phú Thứ, cách Huế khoảng 9 dặm, tổng số những xác có trong 9 mộ này là 230 xác. 

 Vào tháng 12/1968, một ngôi mộ tập thể được tìm thấy trong vùng bãi Cát Lầy Phú Thứ, gần làng đánh 
cá Lương Viên thuộc quận Phú Lộc, cách Huế khoảng 10 dặm về phía Đông. Trong ngôi mộ này có 
hàng trăm xác chết. 

 Ngôi mộ tập thể cuối cùng được tìm thấy là ở ngay phía trước trường Tiểu Học Phú Thứ. Phía trên 
ngôi mộ được phủ đầy cát và không có bất kỳ một dấu vết nào, khiến người ta nghĩ rằng, bên dưới lớp 
cát là một ngôi mộ tập thể với hàng trăm tử thi.  Một học sinh lớp 3 của trường Phú Thứ tình cờ đi bắt 
dế và khi đào một hang dế ở đây đã phát giác ngôi mộ tập thể này. Trong mộ có khoảng 200 tử thi.  

 
Khi những ngôi mộ tập thể trên đây được khai quật, người ta thấy có nhiều xác tay bị trói quặt ra phía sau 
lưng bằng dây thừng, dây thép, hoặc dây điện thoại. Môt số xác bị bắn bể đầu, hay bị đập bể đầu bằng búa 
hoặc bằng lưỡi cuốc. Một số xác bị đánh đập hay bị đâm chém. Một số xác vẫn còn ngậm một nùi giẻ trong 
miệng. Một số xác không hề có bất kỳ dấu vết gì trên thân thể chứng tỏ rằng họ đã bị chôn sống. 
Dưới đây là một số người nguyên là nhà báo, nhà văn, nạn nhân, nhân chứng, cán binh Cộng sản v.v… đã kể 
lại những gì mà họ đã nghe hoặc thấy trong thời gian 26 ngày bị quân Cộng sản chiếm đóng hay sau khi thành  
phố Huế và vùng phụ cận được Quân Lực VNCH tái chiếm.  
 
*Don Oberdorfer, một nhà báo đã đi lòng vòng trong thành phố Huế và vùng phụ cận để tìm kiếm và phỏng 
vấn những người đã có dịp chứng kiến những gì mà Cộng quân đã làm trong 26 ngày chiếm đóng ở đây. Sau 
đây là những tội ác của Cộng Quân mà nhà báo này đã thu thập được: 

 Ông Phan Văn Tường, một người lao công bán thời gian cho Phòng Thông Tin Huế và cũng là người 
có tên trong danh sách “phản động” được lập bởi những tên Cộng Sản nằm vùng. Bất kỳ những ai có 
tên trong danh sách đen này đều là đối tượng để Cộng Quân truy lùng và sát hại. Khi tìm thấy ông 
Tường, đứa con gái lên 3 tuổi và đứa con trai 5 tuổi cùng với 2 đứa cháu của ông, Cộng quân đã bắn 
chết họ ngay lập tức. 

 Vào ngày thứ 5 sau khi Cộng quân chiếm Huế, một toán Cộng Quân được hướng dẫn bởi các sinh 
viên thân cộng đã xâm nhập vào nhà thờ Phú Cam, nơi đây có hàng ngàn người đang tỵ nạn. Tại đây 
chúng đã bắt khoảng 400 người dẫn đi. Những người bị bắt dẫn đi phần lớn là những người có tên 
trong một danh sách được lập từ trước bởi những tên Cộng Sản nằm vùng, phần còn lại là những trai 
tráng khỏe mạnh trên 15 tuổi. Một số lớn trong số 400 người này đã tìm thấy xác ở Khe Đá Mài.  



 

 

*James Robbins, tác giả cuốn sách “This Time We Win: Revisiting the Offencive” đã viết trong sách của ông 
rằng, một nhân chứng đã nói cho ông biết là hai vị linh mục người Pháp là Cha Urbain và Cha Guy bị cộng 
quân bắt dẫn ra khỏi thành phố Huế. Ít lâu sau đó xác của hai vị linh mục này được tìm thấy trong một ngôi mộ 
tập thể với 18 người khác.  Cha Urbain với hai tay và hai chân bị trói, Cha Guy bị lột áo nhà tu bắt quỳ gối 
xuống mặt đất với một vết thương bởi một viên đạn ở phía sau gáy.  
 
*Alje Venema (1932-2011), một bác sĩ người Canada gốc Hà Lan, từ năm 1965 tới 1968 Vennema là giám 
đốc Phòng Canada Hỗ Trợ Y Tế tại Việt Nam, trong thời gian tết Mậu Thân Vennama đang làm việc ở Huế. Vì 
thế Vennema đã có dịp chứng kiến những vụ giết người và mồ chôn tập thể ở Huế và vùng phụ cận. Dưới đây 
là những mẩu chuyện mà Vennema viết trong cuốn trong cuốn “The Viet Cong Massseca at Hue”: 

 Bà Nguyễn Thị Lào là người bán hàng rong trên đường phố bị VC bắt dẫn đi, ít lâu sau xác bà Lào 
được tìm thấy trong một mồ chôn tập thể ở một trường học với tay bị trói, miệng bị nhét một nùi giẻ 
rách, trên người không hề có một thương tích nào cả. Như thế rõ ràng là bà Lào đã bị chôn sống. 

 Ông Nguyễn Tý, hành nghề thợ hồ bị Cộng Quân bắt vào ngày 02/02/1968. Vào ngày 01/03/1968, xác 
của ông Tý đã được tìm thấy với hai tay bị trói và một vết đạn bắn vào cổ, trổ ra ở miệng.   

 Ông Nguyễn Nam Long cùng vợ và năm người con bị bắn chết bởi một toán VC khi chúng đột nhập 
vào nhà của ông. 

 Một danh sách mồ tập thể cũng được Vennema đề cập. Tổng số xác chết  trong những ngôi mộ này là 
2.329 xác.  

 Khi những mộ tập thể này được khai quật, người ta thấy có rất nhiều xác bị bắn chết, và cũng nhiều 
xác khác không mang bất kỳ một thương tích nào có nghĩa là họ đã bị chôn sống. Trong số những ngôi 
mộ tập thể mà Vennema đề cập thì ngôi mộ ở Đồng Gi là lớn nhất, vì có tới 110 xác.  

 Trong thời gian chiếm đóng Huế và vùng phụ cận, Việt Cộng đã thành lập một số Tòa Án Nhân Dân để 
xét xử nhũng cư dân Huế bị bắt. Việc điều hành những tòa án này được giao cho những người đã trốn 
vào mật khu theo VC trước đây và đã trở về Huế vào dịp Tết Mậu Thân như Hoàng Phủ Ngọc Tường, 
Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh v.v... Hàng ngàn cư dân Huế được dẫn giải ra các tòa án 
này mà không hề biết lý do tại sao. Trong số này có hàng trăm người bị buộc tội là tay sai của chính 
phủ VNCH hay là người đã hợp tác với đế quốc Mỹ hoặc là thành phần phản động rồi bị xử bắn ngay 
tại tòa. 

 
*Philip W. Manhard, một cố vấn Mỹ của Tỉnh Thừa Thiên, bị VC bắt vào dịp Tết Mậu Thân và bị dẫn từ Huế 
ra miền Bắc như là một tù binh chiến tranh. Manhard được trao trả cho Mỹ vào năm 1973 và ông đã kể lại 
rằng, khi rút khỏi Huế cộng quân đã cho lệnh dẫn giải tất cả những người bị chúng giam giữ tạm thời ở Huế 
vào những trại tù trong mật khu, bất kỳ tù nhân nào không tuân lệnh cũng như người đau yếu hay già yếu 
không đủ sức chịu đựng cho một chuyến bộ hành đường dài trong vùng rừng núi để tới những trại tù trong 
mật khu của họ đều bị sát hại.   
 
*Nguyễn Tân Châu, một cư dân Huế, bị VC bắt vào dịp Mậu thân đã kể lại rằng sau khi bị bắt, ông ta bị dẫn 
giải đi về hướng Nam của Huế cùng với 29 người khác. Chúng trói những người này thành ba tốp, mỗi tốp 10 
người và ông Châu đã lợi dụng khi màn đêm rơi xuống để trốn vào một khu rừng trước khi VC giết những 
người khác cùng toán của Châu. Dưới đây là những gì mà Châu đã kể lại: “Tất cả mọi người được chia thành 
từng cặp trói đâu lưng vào nhau, rồi bị bắn, sau đó xác họ được quăng vào một hố, trong số này có nhiều 
người vẫn còn sống”.   
 
*Nhã Ca, nhà văn, trong cuốn “Giải Khăn Sô Cho Huế” (chương 9), đã viết về hai vụ giết người vô cùng dã 
man mà cộng quân đã thực hiện trong thời gian chiếm đóng thành phố Huế: 
Một gia đình bị giết toàn bộ chỉ vì cái TV. Một toán cộng quân đột nhập vào một gia đình ở Gia Hội để lục soát, 
một thành viên của toán này nhìn thấy cái TV trong nhà họ, vì TV hầu như còn hoàn toàn xa lạ với anh ta cũng 
như đối với tất cả thành viên trong toán, nên anh ta chỉ vào chiếc TV rồi cất tiếng hỏi chủ nhà: 
-    Máy này để liên lạc với địch? 
-    Dạ thưa không, cái máy Ti Vi để coi hát múa. 
-    Vặn lên nghe thử. 
 
Khi gia chủ mở máy, thì không thấy có bất cứ hình ảnh hát múa gì cả, nên bị kết tội là đã lường gạt quân “giải 
phóng”, vì thế một băng đạn tiểu liên đã được xả ra, và gia chủ cùng mấy đứa con đều bị giết. Một bản án 
được đắp lên những xác chết với dòng chữ: “Ðể đồng bào noi gương”.  



 

 

 Hai đứa con lai Mỹ bị giết không kịp nhắm mắt: Một bà mẹ VN có hai con nhỏ lai Mỹ. Vì có việc phải đi 
Vũng Tàu, nên để hai đứa nhỏ ở nhà cho chị vú. Một toán VC đột nhập vào căn nhà để lục soát, khi 
thấy hai đứa nhỏ lai Mỹ, họ bàn với nhau: 

“Ðây là con của Ðế Quốc Mỹ, nếu để lại sau này sẽ có hại cho tương lai dân tộc.” 
Vì không muốn phí đạn để giết chúng, nên họ đã đập đầu hai đứa nhỏ vào tường, óc, não, máu me 

phun tung tóe. 
 
*Võ Văn Bằng, quan chức VNCH, Trưởng ban Cải táng nói với đài Á Châu Tự Do (RFA) năm 2008:  
“Các hố cách nhau. Mỗi hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, người thì nằm, người 
thì ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạt trói lại, cả dây 
điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc 
bị lủng. Lủng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng.” 
 
*Chỉ sau một vài ngày, những hình ảnh tàn sát thường dân vô tội của quân đội Nga vào cuối tháng Ba ở 
Bucha, được phát tán trên các mạng xã hội, thì hầu như là cả thế giới đều nhận định và lên án TT Putin 
là một kẻ sát nhân, một tội phạm chiến tranh, và một tên diệt chủng vì đã tàn sát hơn 400 thường dân vô tội 
trong thành phố Bucha.  
 
Trái lại việc tàn sát khoảng 8.000 thường dân vô tội tại thành phố Huề và vùng phụ cận vào dịp tết đầu 
năm 1968 của ông Hồ Chí Minh, thì hầu như không được nhiều người trên thế giới biết đến. Có lẽ là vì 
mạng truyền thông vào cuối thập niên 1960 không được phong phú như hiện nay. Do đó những tin tức về vụ 
tàn sát thường dân vô tội một cách man rợ và có hệ thồng của ông Hồ Chí Minh vào đầu năm 1968 tại Huế và 
vùng phụ cận, hầu như không được nhiều người trên thế giới biết. Nếu mạng truyền thông xã hội vào cuối 
thập niên 1960 phong phú như ngày nay, thì chắc chắn ông Hồ Chí Minh và Quân Đội Nhân Dân của cái gọi là 
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bị toàn thể thế giới lên án là diệt chủng như quân đội Nga và TT 
Vladimir Putin hiện nay.  
 
Tiếc lắm thay! 
 
Huy Vũ 


