
 

CSVN luôn luôn tìm cách chối tội và đổ tội cho người khác khi cho rằng núi 

xương sông máu Mậu Thân tại Huế là do Mỹ-Ngụy dựng nên, do bom đạn Mỹ-

Ngụy gây ra.  

 

Vậy thì tại sao sau khi chiếm Miền Nam CSVN đã san bằng tất cả các đài tưởng 

niệm Đồng Bào bị VC thảm sát tại Huế???  
Tại sao không bảo tồn những đài tưởng niệm này để trưng 

bày tội ác Mỹ-Ngụy??? Gian mà không ngoan! 
 

 

 

CHỐI BỎ TỘI ÁC, ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG MẬU 
THÂN 

http://ubtttadcsvn.blogspot.com.au/2013/02/choi-bo-toi-ac-mung-chien-thang-mau.html 

 

San thành bình địa hai Đài Tưởng Niệm Đồng Bào bị Việt Cộng Thảm Sát tại 

nghĩa trang Ba Đồn, Huế. 

 

Một trong những Đài Tưởng Niệm,  

nghĩa trang an táng tập thể đồng bào Huế. 

(Việt cộng đã đập phá ngay sau ngày 30/4/1975). 

Ngay lập tức, khi vừa chiếm được Huế, thì Cộng Sản đã san thành bình địa hai đài 

tưởng niệm mà chính phủ VNCH đã xây dựng tại nghĩa trang Ba Đồn, một đài 

dành cho đồng bào Phật Tử, một đài dành cho đồng bào Công Giáo. Ngoài ra bia 

tưởng niệm tại Khe Đá Mài cũng cùng chung số phận. Tất cả bia tưởng niệm này 

tượng trưng cho tổng số 6537 Đồng Bào bị cộng sản thảm sát Tết Mậu Thân. 

 

 

 

 

45 NĂM HUẾ THẢM SÁT MẬU THÂN 1968 

http://ubtttadcsvn.blogspot.com.au/2013/02/choi-bo-toi-ac-mung-chien-thang-mau.html
http://ubtttadcsvn.blogspot.com.au/2013/02/choi-bo-toi-ac-mung-chien-thang-mau.html
http://ubtttadcsvn.blogspot.com.au/2013/02/choi-bo-toi-ac-mung-chien-thang-mau.html


https://www.youtube.com/watch?v=lQVEzHy4krM&list=PLI2wNFSSjTPF7ryJcFQzRg0Nhqf2B-MNL 
 

 

45 NĂM BIẾN CỐ ĐAU THƯƠNG TẠI HUẾ MẬU THÂN 1968 

https://www.youtube.com/watch?v=tyE8_Fhne5c (1/4) 
https://www.youtube.com/watch?v=7Rc2SQaBVVo (2/4) 
https://www.youtube.com/watch?v=o3kdhQDTRZU (3/4) 
https://www.youtube.com/watch?v=TSTyhAMJPgE (4/4) 

 

TẾT MẬU THÂN 1968 
 

1. Biến cố Tết Mậu Thân http://tinyurl.com/mauthan1 

2. Tết Mậu Thân 1968 http://tinyurl.com/mauthan2 

3. Cuộc thảm sát tại Huế http://tinyurl.com/mauthan3 

4. Chứng nhân thầm lặng Mậu Thân ở 

Huế http://tinyurl.com/mauthan4 

5. Mậu Thân, nỗi đau không dứt của 

Huế http://tinyurl.com/mauthan5 

6. Cố Ðô Kinh Hoàng http://tinyurl.com/mauthan6 

7. Tội ác của VC: Thảm sát Mậu Thân 1968 ở 

Huế http://tinyurl.com/mauthan7 

8. Cuộc thảm sát tại khe Đá Mài http://tinyurl.com/mauthan8 

9. Những chuyện bi thảm http://tinyurl.com/mauthan9 

10. Từ Mậu Thân đến Mậu Dần 30 năm không quên tội ác của 

CSVN http://tinyurl.com/mauthan10 

11. Vụ thảm sát Mậu Thân qua lời một nhân chứng 

sống http://tinyurl.com/mauthan11 

12. Những điều dối trá của Tết Mậu 

Thân http://tinyurl.com/mauthan12 

13. Xuân nhớ Huế Mậu Thân 68 Nén hương lòng tưởng 

niệm http://tinyurl.com/mauthan13 

14. Việt cộng thảm sát đồng bào vô tội tại Sài Gòn và Huế Tết 

Mậu Thân 1968 http://tinyurl.com/mauthan14 
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15. Thảm sát tại Hue http://tinyurl.com/mauthan15 

16. Trận chiến Mậu Thân tại Huế từ góc nhìn của Chỉ huy chiến 

trường Bắc Quân http://tinyurl.com/mauthan16 

17. Huế, 40 năm sau Tết Mậu Thân, vết thương vẫn chưa 

lành http://tinyurl.com/mauthan17 

18. Huế, 25 ngày kinh hoàng của 40 năm 

trước http://tinyurl.com/mauthan18 

19. Huế 1968: Khăn tang và Nước mắt. Đường lên Ba 

Đồn http://tinyurl.com/mauthan19 

20. Những nhạc phẩm ra đời trong bối cảnh Mậu Thân 

1968 http://tinyurl.com/mauthan20 

21. “Ai đã giết người dân Huế?” Câu hỏi 40 năm chưa trả 

lời http://tinyurl.com/mauthan21 

22. Thảm sát Mậu Thân, ai là kẻ chủ mưu gây tội 

ác? http://tinyurl.com/mauthan22 

23. Cuộc tàn sát bị bỏ quên http://tinyurl.com/mauthan23 

24. Đặt vấn đề cần xét xử cuộc tàn sát ở Huế Tết Mậu 

Thân http://tinyurl.com/mauthan24 

25. Đọc tài liệu & diễn văn của Cộng sản “ăn mừng chiến thắng 

Mậu Thân 1968” http://tinyurl.com/mauthan25 

26. "Hội chứng Việt Nam" http://tinyurl.com/mauthan26 

27. 40 năm sau Tết Mậu Thân Hồi ký của một cựu quân nhân 

Mỹ http://tinyurl.com/mauthan27 

28. Kỷ niệm 40 năm sau Mậu 

Thân http://tinyurl.com/mauthan28 

29. Kỷ niệm 40 năm Mậu Thân: sân khấu của những oan 

hồn http://tinyurl.com/mauthan29 

30. Từ Mậu Thân đến Mậu Tý http://tinyurl.com/mauthan30 

31. Từ Mỹ Lai đến Mậu Thân http://tinyurl.com/mauthan31 

32. Thua trận nhưng thắng cuộc 

chiến http://tinyurl.com/mauthan32 
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33. Khi Cộng Sản Việt Nam ăn mừng 40 năm Tết Mậu Thân 

đẫm máu lương dân http://tinyurl.com/mauthan33 

34. Vụ thảm sát ở Huế và truyền thông 

Mỹ http://tinyurl.com/mauthan34 

35. Mừng 40 năm chiến thắng Tết Mậu Thân hay khơi dậy vết 

thương lòng của người dân xứ Huế và dân tộc 

VN? http://tinyurl.com/mauthan35 

36. 1968, Năm Mậu Thân http://tinyurl.com/mauthan36 

37. Vụ Tết Mậu Thân, bóng tối lịch sử đã sáng 

dần? http://tinyurl.com/mauthan37 

38. Đi nhận xác Thầy http://tinyurl.com/mauthan38 

39. Từ Xuân Kỷ Sửu 2009 nhìn về: Những điều chưa giải mã 

trong trận Mậu Thân http://tinyurl.com/mauthan39 

40. NHỮNG VẦN THƠ TƯỞNG 

NIỆM http://tinyurl.com/mauthan40 
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