
17/2/1979: Kỷ Niệm 38 Năm Cuộc Chiến Trung-Việt 
 
 

 Video Nhân Chứng kể lại vụ Thảm Sát 43 Phụ Nữ+Trẻ Em trong chiến tranh 
Trung-Việt   

& Nữ Tù binh VN tại TQ bị lính Trung Cộng hãm hiếp ............ 
 

 Mở Xem Video ==> http://vnexpress.net/…/vu-tham-sat-43-phu-nu-tre-em-
trong-c… 

 
Vụ thảm sát 43 phụ nữ, trẻ em trong chiến tranh biên giới phía Bắc - VnExpress 
Không kịp di tản khi quân Trung Quốc tràn sang năm 1979, hơn 40 phụ nữ và trẻ em, có bé mới 8 tháng tuổi ở 
Tổng Chúp (Cao Bằng) bị sát hại bằng búa… 
 

 Tù binh VN tại Trung Quốc 1979-1989 bị lính Trung Cộng hiếp dâm ... 
achauthoibaonews.com/blog/?p=14261 

 
May 29, 2016 - Tù binh chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc 1979-
1989 – Kỳ 1 (Huỳnh Tâm) ... Nữ tù binh Việt Nam bị lính Trung 
Quốc lạm dụng vô cùng tàn nhẫn. ..... Ngày 16 tháng 3 năm 1979, 
tạm kết thúc cuộc chiến tranh “tự vệ” để chuyển ... 
 
...............những nữ tù binh Việt Nam, họ rơi vào tình cảnh chiến 
tranh quá khủng khiếp, thân phận trôi nổi, bị hảm hiếp, phanh thây, 
xác vùi dập đó đây khắp nẻo rừng sâu nước độc. Ấn phẩm truyện 

tranh của Họa sĩ Thiết Huyết (铁血); Cho thấy cảnh tù binh bị lính 

Trung Cộng hãm hiếp tập thể 
 

 
Nữ TÙ BINH VIỆT  bị hảm hiếp, sau đó đốt cháy thủ 
tiêu. Cảnh này chúng tôi đã nhìn thấy trên chiến trường, và 
những chứng nhân tường thuật lại trong cuộc chiến tranh 
biên giới VN-TQ. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 
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Nữ tù binh Việt Nam, sau khi bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, và hành hung cho đến chết, thi thể vứt ném 
sau giao thông hào, chỉ phủ lên một lớp nilon của bệnh xá Tập đoàn 25. Ảnh: NF3.86. 
 

  

 
Tài liệu: hình lính Trung Quốc hiếp dâm nữ tù binh Việt ; Nữ tù nhân đã bị hãm hiếp và buộc phải chụp ảnh; 

 
binh sĩ nữ bị cưỡng hiếp sau khi bị chụp ảnh; Các tù nhân nữ đã bị hãm hiếp chết tàn bạo 
 

 
 
Trên chiến trường biên giới Việt Nam-Trung Quốc 1979-
1989. Nữ tù binh Việt Cộng bị đánh đập, tra khảo, lấy khẩu 
cung và làm mồi tình dục cho lính Trung Cộng. Họa sĩ Thiết 
Huyết,LOAN  tải trên Lịch sử diễn đàn Trung Quốc. 
 
Chiến tranh biên giới VN-TQ, ngày 17/2/1979-1989. Trên 

421 nữ tù binh Việt Nam tại trại Lâm Sơn (林山), Bác Lý Hà 

(八里河), và Đông Sơn (东山) tỉnh Vân Nam, Trung Cộng 

Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. [1] 
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