
Bật Mí Lịch Sử: Mỹ Không Thả Bom vào Bệnh Viện Bạch Mai  
Vậy Ai đã Đặt Mìn Phá Vỡ BV Bạch Mai để Đổ Thừa cho Mỹ! 
 
 
 

Hình màu chụp Mỹ ném bom 
vào Bệnh Viện Bạch Mai chì là 
một mô hình giả để tuyên 
truyền 
 
Qua tài liệu về Operation 
Linebacker II, thì Mỹ 
KHÔNG thả bom vào đêm 
21 rạng sáng 22/12/1972 - 
đây cũng là đêm BV Bạch 
Mai bị "trúng bom Mỹ"!  
 
Báo đài VC trong nhiều năm 
qua tung tin thất thiệt, đồng 
thời trong nhiều năm qua, 
phía Mỹ cũng không xác 
nhận chuyện thả bom vào 

BV Bạch Mai. 
 
Operation Linebacker là chiến dịch Mỹ sử dụng máy bay ném bom B52 để thả vào các cứ điểm quân sự nằm 
bên ngoài vòng đai Hà Nội, chứ không ném vào trung tâm Hà Nội. Bệnh Viện Bạch Mai nằm ở Trung Tâm Hà 
Nội số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa.  
 
Theo tài liệu phía Hoa Kỳ trong đợt công kích thì Mỹ đã: 

  ném bom đợt đầu vào Phi Trường Quân Sự Kép ở Bắc Giang, cách BV Bạch Mai hơn 60km. 

  Đợt đánh bom kết tiếp là vào Phi Trường Nội Bài, cách BV Bạch Mai hơn 30km và Phi Trường Quân 
Sự Hòa Lạc cách BV Bạch Mai 46km. 

  Đợt đánh bom cuối cùng là vào khu vực đường sắt Yên Viên, cách BV Bạch Mai 16.3km. Và cũng 
trong đợt cuối cùng trước khi máy bay Mỹ bay khỏi khu vực ngoại vi Hà Nội thì đánh vào Nhà Máy 
Nhiệt Điện Thái Nguyên, cách Hà Nội 82.6km. 

 
Trong 3 đợt ném bom máy bay B52, không có cuộc ném bom nào vào trung tâm Hà Nội nhưng BV Bạch 
Mai thì lại bị "trúng bom" mới lạ! Mình đưa điều này ra vì có nguồn tin là lính Trung Quốc đã tự đặt mìn phá 
vỡ BV Bạch Mai, giết chết nhiều bệnh nhân rồi sau đó tuyên truyền đổ thừa Mỹ ác ôn. Bản tin tố giác Mỹ 
ném bom vào BV Bạch Mai lúc bấy giờ được các báo đài Trung Quốc loan tin trước khi cả báo chí VC đưa tin. 
Điều oái ăm hơn hết là tấm hình màu chụp Mỹ ném bom vào Bv Bạch Mai chỉ là một mô hình thiết kế (làm giả) 
để tuyên truyền, mỵ dân.  
Cái gì của lịch sử thì trả lại cho lịch sử. Những người dân bị VC tuyên truyền từ lâu nay xin hãy thức tỉnh ... 
 
Theo tài liệu mật 
FB Nguyễn Công Lý 

https://maps.google.com/?q=s%E1%BB%91+78+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+Gi%E1%BA%A3i+Ph%C3%B3ng,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Mai,+qu%E1%BA%ADn+%C4%90%E1%BB%91ng+%C4%90a&entry=gmail&source=g

