Chính CSVN là Nguyên Nhân của vụ Thảm Sát Mỹ Lai!!!
Tim Pham
Vụ Thảm Sát Mỹ Lai: Ai Bị Sát Hại và Vì Sao?
Vụ thảm sát Mỹ Lai xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 - chỉ hơn hai tháng sau sự kiện Tết Mậu Thân 1968.
Một đại đội lục quân Hoa Kỳ có tên là Charlie được điều động đến thôn Mỹ Lai, thuộc làng Sơn Mỹ để “Tìm và
Diệt” tiểu đoàn 48 của phiến quân Cộng sản. Sau khi bị thất bại nặng nề trong sự kiệnTết Mậu Thân, tiểu đoàn
48 đã rút về và ẩn náu tại làng Sơn Mỹ này. Những ngày trước đó, khi đi tuần ngang qua thôn Mỹ Lai, đại đội
Charlie đã liên tục bị bắn tỉa, đạp phải mìn, và lọt vào hầm chông khiến cho 23 người bị thương và 5 người bị
tử vong. Theo lời kể lại của những binh sĩ của đơn vị này thì họ rất tức giận và tin chắc rằng người dân trong
làng này đã che giấu và cộng tác với Việt cộng để gây tử vong cho đồng đội của họ. Lý do là khi được hỏi về
hầm chông và bãi mìn thì người dân Mỹ Lai bảo là không biết, thế nhưng đại đội Charlie cứ liên tục bị đạp mìn
và lọt vào hầm chông trong khi tất cả nam, phụ, lão, ấu trong làng đều được bình an vô sự.
Kết quả cuộc hành quân "Tìm và Diệt" này là 347 người đã bị sát hại tại thôn Mỹ Lai. Cộng sản Việt Nam
(CSVN) thì nói là có 504 người bị sát hại tại Mỹ Lai. Nhưng ai có thể tin được lời của Cộng sản? Lúc dân làng
bị thảm sát thì chúng trốn mất chứ có dám ló mặt ra đâu mà biết là có bao nhiêu người đã bị giết? Sau vụ
thảm sát, chúng có còn dám trở về làng đâu để mà đếm?
Vụ thảm sát Mỹ Lai luôn được CSVN khai thác triệt để và lợi dụng để tuyên truyền về tội ác của quân đội Hoa
Kỳ trên chiến trường Việt Nam. Báo chí và các phương tiện truyền thông của Cộng sản luôn tuyên truyền rằng
“lính Mỹ đã giết hại hàng loạt thường dân vô tội, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em”. Thế nhưng, khi nói về
vụ thảm sát Mỹ Lai, CSVN chỉ luôn nói một nửa sự thật. Họ luôn miệng tố cáo binh sĩ Hoa Kỳ đã gây ra vụ
thảm sát, mà không hề đề cập đến nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát này và chính họ đã tạo ra cái nguyên
nhân ấy.
Câu hỏi được đặt ra là những người bị sát hại có phải hoàn toàn thường dân hay không? Làm sao có thể
khẳng định họ là thường dân khi mà phiến quân Cộng sản luôn mặc đồ giống như dân và trà trộn vào trong
dân? Người già, phụ nữ, và trẻ em trong làng có vô tội không? Làm sao có thể khẳng định họ không phải là
phiến quân Cộng sản khi mà đoàn quân Cộng sản luôn cưỡng bức và thu dụng trẻ em từ 9 tuổi đến các cụ già
70 tuổi của cả hai giới tính? Những người không trực tiếp tham gia đấu tranh nhưng che giấu, nuôi dưỡng, và
tiếp tay cho Cộng sản bằng cách vót chông, đặt bẫy thì có vô tội không?
Đẩy Dân vào Cuộc Chiến, Xóa Bỏ Ranh Giới giữa Binh Sĩ và Thường Dân
Trong chiến tranh, Cộng sản đã phát động cái gọi là cuộc chiến tranh nhân dân đúng với cái nghĩa đen của nó.
Họ đã đưa ra những khẩu hiệu như “Toàn dân đánh Mỹ”, “Dũng sĩ diệt Mỹ” và thành lập những đoàn thể như
“Nhi đồng cứu quốc”, “Thiếu niên cứu quốc”, “Phụ nữ cứu quốc”, “Thanh niên cứu quốc”, “Phụ lão cứu quốc”
để xúi giục, dụ dỗ, lường gạt, và thậm chí cưỡng bức cả nam lẫn nữ ở mọi lứa tuổi tham gia vào cuộc chiến.
Trẻ em, phụ nữ, và người già sẽ không còn vô tội và vô hại nữa khi bị Cộng sản bắt buộc phải cầm súng, vót
chông, đào hầm, cài bẫy, làm giao liên, tiếp tế, hoặc canh gác cho Cộng sản.
Ngay từ những ngày đầu, CSVN đã dụ dỗ, và tuyển dụng trẻ em vào những công tác nguy hiểm đến tính
mạng. Trong cuộc chiến xâm lược miền Nam thì chúng phát động phong trào “Thi đua diệt Mỹ”. Những trẻ em
nào được phong danh hiệu “Dũng Sĩ Diệt Mỹ” thì được đưa ra Bắc gặp Hồ Chí Minh. Hậu quả là vô số trẻ em
phải chết thay cho Cộng sản.
Trong số những trẻ em bị Cộng sản xúi giục và lợi dụng có vài nhân vật khá tiêu biểu như:
 Lý tự Trong sinh năm 1914. Năm 11 tuổi, Lý Tự Trọng là một trong bảy thiếu niên được Hồ chí Minh
đích thân tuyển dụng và đào tạo ở Quảng Châu từ năm 1925 đến 1927. Sau khi đào tạo, Hồ chí Minh
đã đưa Lý tự Trọng về nước hoạt động. Cuối năm 1931, Lý tự Trọng bị Pháp bắt và đưa lên máy chém
lúc vừa tròn 17 tuổi.
 Võ thị Sáu gia nhập Cộng sản năm 12 tuổi. Năm 14 tuổi, cô đã bị CSVN giao cho một quả lựu đạn và
bắt phải đi giết một tên quan ba của Pháp. Vài năm sau, khi mang lựu đạn đi ám sát một viên cai tổng
người Việt, Võ thị Sáu đã bị bắt, bị đày ra Côn Đảo, và bị tử hình tại đây.









Dương văn Nội tham gia đội “Thiếu niên cứu quốc Thủ Đô” năm 1946 khi được 14 tuổi. Tử trận năm
1947 khi chưa được 15 tuổi.
Kim Đồng (tên thật là Nông văn Dền) bị dùng vào việc đưa thư và liên lạc cho CSVN năm 12 tuổi và đã
từng được gặp Hồ chí Minh tại hang Pắc Pó năm 1941. Kim Đồng bị Pháp rượt đuổi và bắn chết trong
lúc làm công tác giao liên năm 1943 khi chưa tròn 14 tuổi.
Lê Trung Tương tham gia phiến quân Cộng sản ở Bình Trị Thiên năm 9 tuổi và tử trận năm 12 tuổi.
Hồ văn Mên tham gia phiến quân Cộng sản tại tỉnh Sông Bé năm 10 tuổi. Năm 14 tuổi được phong
danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” và được vượt Trường Sơn ra Bắc để gặp Hồ chí Minh năm 1967.
Kơ-pa Kơ-Lơng tham gia phiến quân Cộng sản năm 13 tuổi.
Nguyễn Tấn Dũng (bí danh Giăng Mắc Ê Rô) tham gia phiến quân Cộng sản tại Cà Mau năm 12 tuổi.
Lê Văn Tám là một nhân vật được Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động Trần Huy Liệu bịa ra như là
một anh hùng huyền thoại với mục đích dụ dỗ nhiều trẻ em trên toàn cõi Việt Nam noi gương Lê văn
Tám lao vào con đường chết để phục vụ cho đảng Cộng sản.

Lấy Dân Làm Bia Đỡ Đạn
Khi đoàn quân Cộng sản đến làng nào thì chúng bắt dân làng đó phải đóng thuế, góp gạo, che giấu, phục
dịch, và nuôi chúng. Những ai không hợp tác hay không theo Cộng sản sẽ bị sát hại vô cùng dã man! Tất cả
thanh thiếu niên trong làng đều bị chúng bắt tham gia vào “đoàn quân giải phóng”. Việc bắt thanh niên trong
làng phải đi theo chúng có nhiều cái lợi. Thứ nhất là để bù đắp vào chỗ những cán binh đã chết vì bom đạn
trên đường vào Nam. Thứ hai là chúng có thể giữ những thanh niên này để làm con tin. Các bà mẹ của những
thanh niên này phải hết lòng đóng thuế, góp gạo, và nấu ăn để nuôi chúng, nếu không con em của họ sẽ bị bỏ
đói và sẽ bị giết chết. Các “Bà Má Hậu Giang” bất đắc dĩ này còn phải tuyệt đối giữ bí mật và an toàn cho
“đoàn quân giải phóng” vì nếu họ khai báo thì con em họ nếu không bị chết bởi bom đạn của Hoa Kỳ hay Việt
Nam CộngHòa (VNCH) thì cũng bị “quân giải phóng” chặt đầu! Điều này cũng giải thích tại sao khi quân đội
Hoa Kỳ vào thôn Mỹ Lai, họ chỉ thấy toàn là người già, phụ nữ, và trẻ em mà không thấy một thanh niên nào!
Khi tham chiến thì những cán binh Cộng sản thường không mặc quân phục. Khi bị rượt đuổi thì chúng trốn
vào trong dân, trà trộn vào dân, lấy dân làm bia đỡ đạn. Hèn hạ hơn nữa, Cộng sản luôn chơi trò “ném đá giấu
tay”. Khi lẫn trốn trong dân để bắn hoặc đưa súng bắt trẻ em phải bắn vào binh sĩ Hoa Kỳ và VNCH, bọn Cộng
sản đã cố tình đẩy người dân vô tội vào vòng lửa đạn và biến binh sĩ Hoa Kỳ từ những quân nhân thành
những kẻ thảm sát “thường dân vô tội”.
Hơn thế nữa, bằng việc trà trộn vào dân và bắt dân phải tham gia vào cuộc chiến, CSVN đã tước đi của người
dân cái quyền được gọi là thường dân vô tội, hay nói một cách khác là CSVN vừa nạn nhân hóa, vừa thủ
phạm hóa người dân và buộc phe đối địch phải xem dân là giặc! Khái niệm về những cụm từ như “thường
dân” và “trẻ em” trong đầu binh sĩ Hoa Kỳ và VNCH đã bị Cộng sản xóa bỏ.
Những binh sĩ Hoa Kỳ tham gia vào vụ thảm sát Mỹ Lai tất nhiên là rất đáng bị lên án, nhưng kẻ đáng bị lên án
hơn chính là Cộng sản Việt Nam. Chính họ đã dàn dựng lên tấm thảm kịch Mỹ Lai mà trong đó binh sĩ Hoa Kỳ
và những người bị sát hại ở Mỹ Lai chỉ là những diễn viên!
CSVN không có quyền và cũng không có tư cách để lên án binh sĩ Hoa Kỳ vì so với các cuộc Cải Cách Ruộng
Đất, cuộc thảm sát ở Huế năm Mậu Thân, và các cuộc thảm sát khác ở miền Nam do đoàn quân Cộng sản
gây ra thì vụ thảm sát ở Mỹ Lai thua xa về tầm vóc, kế hoạch, và tính tổ chức. Nhóm binh sĩ Hoa Kỳ này đã
gây ra vụ thảm sát trong lúc nóng giận và hóa cuồng, trong khi các cuộc thảm sát của CSVN thì được tổ chức
và được chỉ thị của lãnh đạo đảng Cộng sản và những nạn nhân bị Cộng sản thảm sát lại không phải là người
dân nào khác mà lại chính là đồng bào Việt Nam ruột thịt!

Hồ chí Minh và Tôn Đức Thắng chụp ảnh với đoàn thiếu nhi
Đoàn quân "giải phóng" tí hon đã bị Cộng sản
"Dũng sĩ Diệt Mỹ" miền Nam.
xúi giục
Nguồn: https://www.facebook.com/vietnamhochiminh/posts/389202457831240

Những trẻ em "vô tội" đang vót chông và cài hầm chông

Trẻ em "vô tội" đang vót chông

Trẻ em "vô tội" tham gia cài bẫy chông--- Phu lão và phụ nữ "vô tội" đang tham gia làm hầm chông --- Bị Cộng sản giết vì
không chịu hợp tác

Tù bịnh Việt cộng có cả trẻ em và không mặc quân phục

Bị Cộng sản chặt đầu vì không nuôi "quân giải phóng"

Bị Cộng sản giết vì không nghe theo chúng

--------------

Bị giết chết vì không đóng thuế gạo cho Việt cộng

Bị Cộng sản giết vì không hợp tác

Lê Trung Tương "theo" Cộng sản năm 9 tuổi. Chết năm 12 tuổi

Tháng 7 năm 1967, Mỹ đã ghi nhận trong thông tin mật tiểu đoàn 90 của Việt Cộng đóng tại làng Sơn Mỹ và
nhiệm vụ của tiểu đoàn 90 này là để tấn công lực lượng Đại Hàn đóng trong khu vực.
http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/items.php?item=F034601392300

Đây là đoạn Mỹ phỏng vấn ông Tạ Linh Viên vào tháng 10 năm 1970, một tình báo của VNCH ở khu vực
Quảng Ngãi. Ông ta xác định VC sử dụng đàn bà, con nít để giật mìn. Tất cả các gia đình ở khu vực Sơn Mỹ,
Mỹ Lai đều có vũ khí và hoạt động như lính chính quy.
http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/items.php?item=1540145001

Giữa năm 1967, Hoa Kỳ còn nắm rõ những tiểu đoàn của VC trong khu vực Sơn Mỹ do Phạm Hay (còn được
biết là Chương) và Trương Định lãnh đạo.
http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/items.php?item=F034601192134

Cuối năm 69, uỷ ban điều tra sự vụ Mỹ Lai có phỏng nhân chứng là bà Phạm Đài, sinh năm 1914. Trong quá
trình phỏng vấn bà đã trả lời nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi là "khả năng VC ẩn nấp ở trong làng khi
xảy ra sự vụ và trước đó không?" thì bà trở nên hoảng hốt, từ chối trả lời câu hỏi và từ chối tiếp tục phỏng
vấn. Tại sao lại hoảng hốt nếu như quả thật không có VC hiện diện ở Mỹ Lai lúc
ấy?http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/items.php?item=1540151012

Child soldiers in Vietnam - TRẺ EM VIỆT NAM - NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
www.youtube.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563258490352703.131558.100000056724297...See More
Vietnam Saigon Một lính nhảy dù kiểm tra, lục soát một trong ba nông dân chăn trâu gần
Bến Vinh, ngày 02 tháng 6 năm 1965. Một trong những "nông dân" này đã ném một quả
lựu đạn làm bị thương một trung úy trong đơn vị này ngay sau chiều tối cùng ngày.
Vietnam War U.S. Patrol
www.corbisimages.com
A paratrooper of B Company, 2nd Battalion, 173rd Airborne Brigade searches one of
three peasants who had been tending water buffalo near Ben Vinh, June 2, 1965. Later, at
dusk, one of the peasants reportedly threw a grenade that wounded a lieutenant in this
unit. (AP Photo)
Vietnam Saigon Hoàng Ngọc Diêu"VC nhi đồng" và hầu hết các
"cậu bé lính" ấy chạy theo VC là vì bị áp lực, bị đe doạ, bị dụ dỗ.
Phần lớn những "cậu bé lính" ấy ở vùng xôi đậu, ngày quốc gia,
đêm cộng sản và là những gia đình thuộc diện nghèo khổ, dốt nát...

Vietnam Saigon https://www.youtube.com/watch?v=F_MeO4SDNEs
Đêm kinh hoàng trong hang Hòn Kẽm - Chuyện bây giờ mới kể
www.youtube.com
Bảo tàng chứng tích chiến tranh - The War Remnants Museum:
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2013/05/the-war-remnants-museum-bao-tang-chung.html "Tội ác Mỹ...
March 20 at 12:09am · Like · 1
Vietnam Saigon https://www.youtube.com/watch?v=cedMRbSJjL4

Thảm Sát Tân Lập - Tan Lap Massacre 1975

