Hình Ảnh Lịch Sử: Tết Mậu Thân 1968
Việt Công gây Tội Ác và phải đền Tội

Xác lính đặc công VC sau cuộc tấn công bất thành vào sân bay Tân Sơn Nhứt dịp Tết Mậu Thân 1968

05 tháng 2/1968 : Một người lính VNCH đang lục soát tìm vũ khí dấu trong người của 1 ông già tình nghi là VC
--- Người dân đổ ra xem hai xác đặc công VC bị giết ngay dốc cầu Thị Nghè Nợ máu trả bằng máu là cái giá
phải trả cho tội ác mà VC gây ra cho dân lành

Quang cảnh đường phố khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn hoang tàn sau đợt giao tranh dữ dội với quân VC --- T ạ I
Đài Phát Thanh, đống tử thi VC bỏ lại khi rút chạy.

Tù binh VC bị bắt trong dịp Tết nguyên đán đang bị Quân Cảnh áp tải --- Những người lính VNCH đang dùng
thang leo lên 1 building đọ súng với quân VC cố thủ bên trong --- 07 Feb 1968, Huế sau đợt pháo kích của
VC: trong ảnh là 2 bé gái may mắn sống sót đang đứng trên nền nhà của gia đình bị trúng đạn pháo VC

Giao tranh ác liệt trên từng mái nhà, từng building --- Tên VC Bẩy Lém bị bắt giải đi …

Thời khắc cuối cùng của tên VC đã sát hại bao nhiêu Đồng Bào vô tội.

Một toán lính cứu hỏa đang vất vả tìm cách cứu 1 cô gái bị đè dưới đống đổ nát của tòa nhà vừa bị VC đặt
mìn --- Lính VC bị bắt và võ khí , quân trang của chúng bỏ lại trên đường phố : súng chống tăng B-40 , B-41 ,
Tiểu liên AK47 ....

1 tên lính đặc công VC bị bắt khi đang trốn trong 1 khu nhà ở Chợ lớn --- Cột khói đen bốc lên cao tại 1 khu
vực trung tâm SG ---- Người dân lũ lượt chạy ra khỏi khu vực có VC cố thủ, phía sau là lính biệt kích chuẩn bị
tấn công vào ổ đề kháng của chúng

10 May 1968, Cholon, Saigon: Một toán lính đang gọi không quân yểm trợ khi vấp phải hỏa lực dữ dội của
quân VC --- không ảnh chụp từ trực thăng trong đợt 2 tấn công SG của VC.

Khoãng lặng của cuộc chiến --- Chợ lớn sau cuộc tấn công của VC: Một ngôi nhà và chủ nhân may mắn còn
nguyên vẹn, phía trước đám trẻ con đang nhặt vỏ đạn để chơi --- Hình ảnh người phụ nữ cầu nguyện trong
nhà thờ bị hư hại nặng sau đợt rocket của VC vào thành phố Sài Gòn

10 Jun 1968, Cholon, Saigon: Người dân dừng xe lại nhìn ngôi nhà to trong khu phố giờ đã là đống đổ nát
---- Nhà đổ do đợt pháo kích của cộng quân làm kẹt xe

Một số "thành tích bất hảo" của cộng quân trong dịp tết Mậu Thân

Khu vực lân cận cầu Chữ Y Saigon: nơi có hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy ---- Ký giả nhỏ tuổi nhất SG ?

Một chiếc xe tăng Mỹ tham gia càn quét quân VC --- 1968 Mậu Thân, Biệt động quân trong khu vực Chợ Lớn

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những người lính biệt động quân gần khu vực bưu điện Chợ lớn --- Xác 1
tên VC bị bắn trên mái nhà đang được lính Biệt động quân đưa xuống đất --- huynh đệ chi binh

Sinh Bắc tử Nam --- Những hướng đạo sinh theo sau một xe hòm đưa đám ma những người bạn đồng môn chết trong cuộc tấn công bất nhân của VC.

Toán Lính Biệt động đang giúp đưa một người dân ra khỏi nhà để cấp cứu do trúng mảnh đạn cối của VC bên cạnh là đứa con đang hớt hải chạy theo người dính đầy máu ---- Tấn kích VC trên từng mái nhà một

Đấu súng trong từng con phố - ngõ nhỏ chật hẹp --- Một anh lính VNCH bị thương và đang được săn sóc

Một dân thường nạn nhân của VC

Lính cứu hỏa dọn dẹp xác chết VC tháo chạy bỏ lại

Kinh tởm tội ác của VC

Lính VC bị thương ở đầu bị bắt trong 1 hẻm nhỏ --- Xác tên VC bị bắn với trái lựu đạn còn chưa kịp rút chốt ---

1968, Bien Hoa Highway Bridge : Khu vực này gần Cầu Chữ Y: xe tăng Mỹ tham gia cùng quân lực VNCH truy
quét tàn quân CS rút chạy và cố thủ trong các tòa nhà ---- Hai VC bị bắt : tên ở trần với bộ mặt con nít

Các Nạn nhân của VC đang chờ được đưa đi cấp cứu --- Chạy giặc cộng: những thời khắc khó quên

Tướng Nguyễn Ngọc Loan: chỉ huy trưởng Cảnh Sát quốc gia ---- Và lúc bị thương trong đợt Tổng tấn công
Mậu Thân đợt 2 của VC

Xe bọc thép M-113, xe tăng của sư đoàn bộ binh số 25 Hoa kỳ tăng cường hỏa lực và yểm trợ giúp quân đội
VNCH đẩy lùi VC ở chợ Lớn và các vùng lân cận là nơi xảy ra chiến sự ác liệt nhất trong trận chiến Mậu Thân

9 tháng 5 1968, Saigon: tập trung xe pháo cho trận đánh cuối đẩy VC ra khỏi nội đô

Một người lính Hoa kỳ với cơ man là đạn và súng trên mình --- Phòng tuyến vùng ven đô --- Người dân tay
xách -nách mang đồ đạt , cả ...cún cưng chạy khỏi nơi giao tranh

Thi thể của một số nạn nhân là dân thường thiệt mạng sau đợt phóng rocket bừa bãi của VC trước số nhà 213
đường Tự Do. ---- Hai người lính Mỹ trong cuộc chạm súng với toán VC trên đường phố SG

Giải quyết xong ổ đề kháng của VC , tiếp theo là phần việc của người lính cứu hỏa --- Lính cứu hỏa tất bật
cứu 1 người phụ nữ bị kẹt trong ngôi nhà đang bị cháy do rocket của VC

Xác chết 1 tên VC bị đồng bọn vứt lại nằm trên đường --- Một tên hàng binh với khuôn mặt trẻ em --- Bác sĩ
cấp cứu tại chổ cho 1 số binh sĩ bị thương

Những người lính VNCH hỗ trợ 1 đồng đội vừa bị thương trong đợt 2 tấn công của quân VC vào nội thành

Dân chúng: Nạn nhân của bọn VC tàn ác. Xe tăng hạng nhẹ của quân đội VNCH trúng hỏa lực B-40 của VC

Hai lính Mỹ đang tìm cách giúp đưa các em bé VN ra khỏi vùng giao tranh --- Trợ giúp hết mình của đồng
minh: đọ súng với VC trên mái nhà, sân thượng

Chú VC bị thương: cứu nó trước đã - rồi bắt sau.

Xe bọc thép trấn giữ trên đường phố khu Chợ Lớn

Trận đánh ven đô

