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Cám ơn

Tài liệu “Thảm sát Mậu Thân ở Huế” được ấn 
hành để phục vụ cho các buổi sinh hoạt kỷ niệm 30 
năm Mậu Thân của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam 
Hải Ngoại, không có mục đích thương mại. Số lượng 
in và việc phổ biến vì vậy hạn chế.

Chân thành cảm ơn quý vị tác giả và nhà xuất 
bản đã cho phép chúng tôi trích đăng bài và hình ảnh. 
Chúng tôi cũng đặc biệt ghi ơn lòng đại lượng của các 
quý vị mà cho tới lúc lên khuôn chúng tôi chưa nhận 
được hồi âm. Xin cám ơn quý vị trước.
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Về lần tái bản năm 2008
Khi ấn hành tập tài liệu Thảm Sát Mậu Thân ở Huế nhân 

kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát (1968-1998), Phong Trào Giáo 
Dân Việt Nam Hải Ngọai  muốn chuyển một thông điệp cho 
các thế hệ tương lai rằng : “Đừng bao giờ tái phạm những tội 
ác như kia nữa!” Tuy nhiên tử đó đến nay, đã mười năm trôi 
qua, không  những vết thương kia vẫn chưa lành, mà nhân 
tố gây tai họa vẫn ngang nhiên tiếp tục gây nên nhiều tội ác 
khác trên khắp đất nước Việt Nam! 

Kỷ niệm 80 năm cách mạng cộng sản Bôn-xê-vich tại 
Nga, sáu sử gia ở Pháp năm 1997 đã tổng kết tội ác của Cộng 
sản thế giới trong một tài liệu dày 846 trang, nhan đề Le 
Livre Noir du Communisme (Sách Đen về Cộng Sản): Trên 
100 triệu sinh mạng đã phải chết vì tai họa đỏ. Ngày 12 tháng 
6 năm 2007 vừa qua, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, một tượng 
đài ghi nhớ nạn nhân cộng sản thế giới cũng đã được khánh 
thành, cũng không ngoài mục đích nhắc nhở cho những ai 
còn nghi ngờ về bản chất phi nhân của Cộng sản. 

Tái bản tập tài liệu Thảm Sát Mậu Thân tại Huế nhân 
kỷ niệm 40 năm biến cố này, ngoài hoài vọng chính yếu như 
đã nói trong ấn bản 10 năm trước, chúng tôi muốn đặc biệt 
nhắc nhở tác nhân của Mậu Thân và những thảm nạn quốc 
gia tiếp nối hiện nay rằng: Không một nỗ lực bưng bít nào 
trụ nỗi thời gian ; hãy dừng tay tội ác lại vì bạo lực rồi sẽ 
chuốc lấy bạo lực.

Phong Trào Giáo dân Việt Nam Hải Ngoại
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Vào sách...

Trước thềm thiên kỷ thứ ba nhân loại đang nhìn lại 
chặng đường đã qua của mình. 

Đất nước Việt Nam cũng không ra ngoài hoàn cảnh đó. 
Khi quay nhìn trở lại quá khứ, chúng ta bắt gặp nhiều vấn 
nạn lịch sử đòi hỏi phải thẩm định lại: Cải cách ruộng đất. 
Nhân văn giai phẩm. Cuộc phát động chiến tranh ở miền 
Nam. Cuộc đẩy người vượt biên ra biển. Xét lại chống đảng. 
Dĩ nhiên, những cái chết bi thảm Mậu Thân cũng là một 
trong những vấn nạn cần được lý giải. 

1968 - 1998. Ba mươi năm, thời gian lẽ ra đã đủ cho một 
cuộc khai quật lịch sử. Tiếc thay, hoàn cảnh chưa cho phép 
ta làm chuyện đó. Dù vậy, cùng nhau góp nhặt những mảnh 
vụn sự thật có được để nhắc nhở nhau và báo động cho các 
thế hệ con em về một thảm kịch lịch sử Đất Nước là điều 
chúng ta có thể làm và cần làm.

Đó là lý do ra đời tập tài liệu này. 
Nội dung chính của sách là Phần Ba, phần tài liệu và 

hình ảnh về cuộc tập sát tại Huế. Phần Một nêu lên một số 
quan điểm về lý do cuộc Tổng tấn công Mậu Thân; Phần Hai 
trình bày sơ lược chiến cuộc tại Huế. Hai phần này thêm vào 
là để độc giả, đặc biệt để các thế hệ con em, có thêm một cái 
nhìn tổng quát về biến cố 1968. 

Những dữ kiện trong tập sách này không xa lạ đối với 
nhiều người Việt Nam am hiểu thời cuộc. Nhưng với một 
phần dân chúng Việt Nam sống dưới sự tuyên truyền của nhà 
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nước Cộng sản, nhất là các thế hệ hệ con em,  và một số lớn 
dư luận ngoại quốc - mà một thời bị đầu độc nặng nề bởi đạo 
quân phản chiến - thì  đây là những sự thật cần giải bày. 

Đọc tài liệu, độc giả có thể đặt vấn đề về những con số 
chưa đầy đủ và nhất thống. Nhưng không nên bận tâm. Số 
lượng nạn nhân không cắt nghĩa được mức độ bạo tàn. Giết 
một người vô tội hay hàng triệu người vô tội, tội ác vẫn như 
nhau. Thống kê ở đây chẳng có nghĩa gì. Điều quan trọng là 
động lực giết chóc từ đâu đến.

Cũng đừng ngây thơ đổ tội cho chiến tranh tàn ác - 
“Chiến tranh thì làm sao tránh khỏi!” Không. Không có con 
người chủ trương bạo lực và nuôi dưỡng hận thù thì đã không 
có những cái chết oan ức. Tại sao cô gái họ Hoàng bán chợ 
và chị Lao buôn thúng bán bưng lại phải chết tức tưởi, tay 
bị trói miệng bị nhét đầy giẻ? Tại sao 16 em học sinh về 
nhà cha mẹ ăn tết lại bị giết thẩy chung vào một hố? Tại sao 
cụ già phải chết vì con làm thôn trưởng? Tại sao hàng trăm 
thanh niên Phủ Cam bị đánh vỡ sọ rồi quẳng xác vào khe 
suối?  Đã có hàng ngàn tại sao như thế ở Huế. 

Tóm tắt chỉ có một điều: không có gì - ngoài tội ác - có 
thể biện minh cho những cái chết oan khuất kia. 

Đừng bao giờ nữa! Mọi thế hệ Việt Nam hiện tại và mai 
sau nhớ đừng bao giờ tái phạm những tội ác như kia nữa! Đó 
là tất cả thông điệp của tập tài liệu này.

Tháng 12.1997
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
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Foreword
At the threshold of the third millennium, mankind is loo-

king back at the path that it has traveled.  Vietnam is no excep-
tion.

When looking back at the past (of Vietnamese history), 
we fi nd numerous historical questions that require further 
consideration: the 1954 Land Reform (that killed hundreds of 
thousands of people in North Vietnam), the Case of the Hu-
manitarian Literary Group in 1956, the Outset of the War in 
South Vietnam, the Boat People Phenomenon, the Case of the 
Anti-Party Revisionists.  In addition, of course, the cruel 1968 
Tet massacre at Hue is also one of the issues that need further 
contemplation.

1968-1998, thirty years have elapsed.  The interval should 
have been decent enough for a truthful quest of history. Unfor-
tunately, the current situation does not allow such a job.  Ne-
vertheless, what we can and should do is to collect fragments 
of the truths available to remind one another and to advise the 
younger generations that the 1968 massacre at Hue is the most 
barbaric and worst crime of all in our country’s historical trage-
dies. That is the reason for this publication.

Part Three of this book is the most important one.  It 
contains all the fi rsthand testimonies and pictures of the mas-
sacre at Hue.  Part One presents some point of views regar-
ding the reasons that lead to the 1968 nationwide attack by the 
communists. Part Two is an overview of the battle at Hue. The 
next two parts are addenda to give readers, especially the youn-
ger generations, a comprehensive view about the 1968 attack. 
More additions will be made in the next edition. 
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The facts in this book are familiar with most Vietnamese 
who kept themselves abreast of the situation when the war was 
going on.  But for those who live under the communist rule 
and are affected by the communist propaganda, especially the 
younger generations, and for a vast majority of foreigners who, 
for a time, could only have access to secondhand sources of 
information that were brutally tampered and distorted by the 
anti-war reporters and journalists, these are the truths that they 
need to know.

Readers might question the inadequacy and inconsistency 
of the statistics, but they are not of our major concerns.  The 
number of victims does not explicate the extent of cruelty. What 
is the difference between killing one innocent person with kil-
ling a million of innocent people? Crime is always crime.  Sta-
tistics in this case does not mean anything, only the motives 
are important. Do not be naïve  or sophisticate by attributing 
everything to the cruelty of war. - “That is inevitable during 
the war!”  No, there will be no such violent and brutal deaths 
if no one advocates violence and fosters hatred. Why were 
Hoang, a young woman, who was a vendor at the market and 
Lao, a street vendor, rudely killed, their hands tied and their 
mouth stuffed with rags?  Why were 16 young students retur-
ning to join their family and parents for the Tet occasion, killed 
and buried in the same grave? Why was an old man killed just 
because his son was a hamlet chief? Why were hundreds of 
young men of Phu Cam killed, their skulls broken and their bo-
dies thrown into a creek? There were thousands of such why’s 
at Hue.  In short, only one thing is clear: It is crime that causes 
the brutal deaths of the victims.

Let us remember, all present and coming Vietnamese ge-
nerations, never and never commit this crime again! That is the 
message of this publication.

December 1997
Vietnamese Laity Movement in the Diaspora
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Các điểm tấn công Mậu Thân

(Nguồn: Chính Đạo. 1989)



Kế Hoạch 
Tổng Công Kích - 
Tổng Khởi Nghĩa 1968 
của Việt Cộng?

Phạm văn Sơn
Lê Văn Dương

Cuộc tổng công kích của Việt cộng (VC) vào dịp Tết 
Mậu Thân 1968 đã được chuẩn bị khá tỉ mỉ và theo ước tính 
của phía Cộng sản (CS) thời thế nào cũng thành công.

Sự thật cho thấy cuộc tổng công kích đã thất bại cũng vì 
VC quá chủ quan trên nhiều phương diện, nhất là về phương 
diện tin ở sự hưởng ứng của dân chúng miền Nam.

Cuộc tổng công kích bắt nguồn từ mùa Xuân năm 1967. 
Lúc đó nhà cầm quyền Hà Nội thấy rằng hoả lực của Mỹ quá 
mạnh khiến họ không thể mở được những trận đánh quyết 
định như hồi kháng Pháp. Nhà cầm quyền Hà Nội phải duyệt 
lại chiến lược trường kỳ của họ trước tình thế ấy và cho rằng 
cứ tiếp tục chiến đấu trường kỳ thời kết cục chẳng đi về đâu. 
Đó cũng là quan điểm của một phái đoàn bí mật gồm các 
chuyên gia quân sự của các nước Bắc Cao, Trung Cộng và 
Kuba. Phái đoàn nầy đã đi thăm chiến trường và cho rằng 
VC không thể chịu đựng lâu dài hơn được.

Kết quả là Chính trị cục miền Bắc yêu cầu sửa đổi chiến 
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lược trường kỳ. Sau đó quyết định số 13 được đưa ra để kêu 
gọi đạt tới chiến thắng trong một thời gian ngắn nhất. Và vào 
lúc đó Nguyễn Chí Thanh Xứ ủy Nam Bộ kiêm Tư lệnh quân 
đội VC tại miền Nam chết,1 Võ Nguyên Giáp phụ trách thảo 
kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân...

Kế hoạch Tổng công kích (TCK) - Tổng khởi nghĩa 
(TKN) của Võ Nguyên Giáp mà trước cũng như sau ngày 
TCK của VC nguyên bản chưa được tiết lộ nhưng theo cung 
từ của tù binh, hồi chánh và các diễn biến của trận đánh, kế 
hoạch nầy cũng đã được bộc lộ một phần nào.

Ám danh TCK - TKN có nghĩa là kế hoạch có hai giai 
đoạn: Giai đoạn 1 TCK - giai đoạn 2 TKN.

Giai đoạn 1 có nghĩa là nhằm mở một cuộc TCK trên 
toàn lãnh thổ miền Nam cùng một lúc vào những mục tiêu 
quyết định.

Giai đoạn 2 có nghĩa là nương đà thắng của cuộc TCK 
dùng cán bộ chính trị vận dụng quần chúng nổi dậy cướp 
chính quyền thành lập một chính thể mới.

Trong trường hợp kế hoạch bị thất bại ngay trong giai 
đoạn đầu chiến cuộc xảy ra chỉ gọi là cuộc TCK hay tổng 
tấn công (TTC) như trăm ngàn cuộc TCK hay TTC khác mà 
không mang ý nghĩa của một cuộc khởi nghĩa...

Cán bộ cao cấp của Trung Ương Cục miền Nam bị bắt 
trên đường tới địa điểm hội họp vào trước ngày xảy ra TCK 
đã cho biết vì sao mà có trận TCK. Cán bộ nầy tên là Năm 
Đồng tự Can đã nói:

Chiến dịch TCK - TKN không phải là một chiến dịch 
thông thường, không phải là một chiến dịch tạo tiếng vang 
gây uy thế chính trị mà là một chiến dịch mưu toan một 
chiến thắng quyết định.

1 Theo Hoàng Văn Hoan, vì không đồng quan điểm nên  Thanh bị Lê 
Duẫn giết.
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Sở dĩ kế hoạch nầy được hoạch định ra vì thấy bản chất 
của chiến tranh kháng Pháp 1954 và chiến tranh hiện nay 
khác nhau:

- Quân lực của Pháp xưa tương đối yếu, quân lực Hoa 
Kỳ nay  quá mạnh về hỏa lực.

- Đánh Pháp đã tạo được chiến thắng Điện Biên Phủ đưa 
đến hội hòa tại Genève năm 1954, còn đánh với Mỹ không 
tạo được một chiến thắng quyết định nào?

- Áp dụng chiến lược ba giai đoạn phòng ngự, cầm cự 
và tổng phản công lấy nông thôn bao vây thành thị, với Pháp 
càng đánh mạnh càng mở rộng được nhiều căn cứ địa và 
vùng kiểm soát, với Mỹ không tạo được vùng căn cứ địa 
an toàn, không tạo được chiến thắng quyết định và không 
chuyển biến được giai đoạn chiến lược hiện nay, chỉ co dãn 
giữa giai đoạn phòng ngự và giai đoạn cầm cự.

Nếu chủ trương đánh lâu dài sẽ bị kiệt quệ và thất bại. 
Vì thế nên chính trị của miền Bắc đã quyết định lựa một thời 
cơ để bày ra một trận đánh quyết định.

Hà Nội đã dựa trên ba nhận định để quyết định mở trận 
đánh vào dịp Tết Mậu Thân 1968.

1- Nhận định thứ nhất
Hà Nội tin tưởng rằng nhân dân miền Nam đã chín mùi 

ngã theo chính quyền Hà Nội và đường lối cách mạng của 
chúng. Sự tin tưởng nầy được nhìn qua các phong trào nhân 
dân cứu quốc, phong trào tranh đấu của Phật giáo tại miền 
Trung và ở thủ đô và các sự phân tán của các đoàn thể tại 
miền Nam Việt Nam. Chúng cho rằng nhân dân miền Nam 
ghét Mỹ, chán chiến tranh. Nếu có một động cơ nào xúi bẩy 
nhân dân miền Nam sẽ nổi dậy đuổi Mỹ, lật đổ chính quyền 
hiện hữu.
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2- Nhận định thứ hai
Hà Nội cho rằng chính quyền quốc gia đã hoàn toàn suy 

yếu, sau cuộc lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Quân đội Việt 
Nam Cộng Hoà (VNCH) cũng yếu kém không có khả năng 
tấn công cũng như phòng thủ.

3- Nhận định thứ ba
Họ tin tưởng rằng các lực lượng võ trang của họ vẫn giữ 

được thế chủ động chiến trường trong các năm 1966 - 1967 
và cho rằng nếu mở trận TCK vào đầu năm Mậu Thân 1968 
thời chúng sẽ có hai thời cơ chiến lược và một thời cơ chiến 
thuật để bảo đảm cho sự tất thắng của chúng.

- Thời cơ chiến lược thứ 1: Chúng cho rằng cuối năm 
1968 Hoa Kỳ có cuộc bầu cử Tổng Thống mà hiện nay      (đầu 
năm 1968) đang diễn ra cuộc vận động tranh cử; có các ứng 
viên Tổng Thống như Robert Kennedy, Nixon đang chỉ trích 
chính sách chiến tranh của ông Johnson và ở Mỹ đang có 
phong trào chống đối chiến tranh tại Việt Nam lan tràn khắp 
nước. Chúng dự liệu rằng nếu cuộc TCK thành công và lập 
ra được một chính phủ liên hiệp thời vì những lủng củng nội 
bộ, Tổng thống Johnson sắp hết nhiệm kỳ, sẽ gặp khó khăn 
trong việc tăng viện quân sang Việt Nam và phải chấp nhận 
một cuộc điều đình có lợi cho chính quyền miền Bắc.

- Thời cơ chiến lược thứ 2: Dư luận quốc tế đang hướng 
về Việt Nam và đang chỉ trích cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ 
chủ trương.

Nếu gây được một chiến thắng lớn lao sẽ gây thêm được 
tiếng vang quốc tế trong sự ủng hộ để chấm dứt cuộc chiến 
tranh đã xảy ra quá lâu dài ở Việt Nam.

- Thời cơ chiến thuật: Gây được sự bất ngờ nhằm đánh 
vào ngày Tết trong khi có hưu chiến.

Với ba điều nhận định nêu trên, chính quyền miền Bắc 
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tin tưởng sẽ thành công, tuy nhiên cũng dự liệu đến trường 
hợp thất bại, cho rằng:

- Lực lượng giải phóng hiện thời đã đứng vững trên hai 
“chân” rừng núi và nông thôn, nay từ hai chân đứng nầy 
đánh vào thành thị, nếu thắng thời ăn to bằng không thắng 
lại trở về hai “chân” cũ là rừng núi và nông thôn chẳng mất 
mát gì.

- Đánh vào thành phố sẽ có tổn thất nhiều về nhân mạng 
nhưng sự tổn thất nầy không gây kiệt quệ vì chúng có khả 
năng chi viện của cả một miền Bắc đầy nhân lực vì miền Bắc 
chỉ bị thiệt hại cơ sở do không quân gây ra mà thôi. Khả năng 
bổ sung nhân viên của chúng cao hơn VNCH 3 lần (Bắc Việt 
+ 1/2 Nam Việt)...

Phạm Văn Sơn và Lê Văn Dương: Cuộc Tổng Công Kích 
- Tổng Khởi Nghĩa Của Việt Cộng Mậu Thân 1968. Đại 
Nam tái bản, không ghi địa điểm, thời gian. (Trang 25 
- 29)



Mậu Thân 1968: 
Thắng hay Bại?

Chính Đạo

Vào Nam từ năm 1964 Thanh1 áp dụng chiến lược đã 
quen thuộc của Mao Trạch Đông; lấy nông thôn bao vây 
thành thị cho tới lúc ung thối, rồi sẽ dứt điểm. Nhưng đối thủ 
của Thanh là Tướng Westmoreland, một cựu Tướng Nhảy 
dù. Ngoài ra, còn có cả một đạo quân cơ giới tối tân bậc 
nhất thế giới. Bởi thế, bày ra trận đánh nào, Thanh thua trận 
đó. Với chiến lược “truy diệt” (search-and-destroy), Tướng 
Westmoreland đã có thể tảo thanh cả những chiến khu được 
coi như bất khả xâm phạm trong giai đoạn 1945-1954: Tam 
giác sắt, chiến khu C, chiến khu D....

Từ tháng 5.67 Thanh bắt đầu có ý định thay đổi chiến 
lược ở miền Nam: đưa chiến tranh vào thành phố để gở rối 
cho hạ từng cơ sở ở nông thôn. Tuy nhiên, thoạt tiên, Thanh 
chỉ muốn tung ra những đợt đột kích kéo dài ít ngày, rồi triệt 
thoái. Nhưng cái chết đột ngột của Thanh vào mùa Thu 1967 
khiến Hà Nội - đúng hơn, Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến 
Dũng - cải tiến kế hoạch đột kích thành phố thành một cuộc 
Tổng công kích. Có lẽ vào thời gian nầy, yếu tố “ngoại giao” 

1  Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, uỷ viên Bộ chính trị, chủ nhiệm Tổng 
cục chính trị, được giao quyền chỉ huy lực lượng quân sự của cộng sản 
tại miền Nam

8
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hay “mặt trận chính trị” mới được thêm vào, giúp kế hoạch 
“Tổng tấn công” có kích thước lớn lao hơn...

Cho đến hiện nay, Hà Nội vẫn chưa công bố hết động 
lực khiến Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê 
Đức Thọ và Phạm Văn Đồng đã có quyết định lạ lùng trên.

Theo Trần Độ - Phó chính ủy B 2, người được giới tình 
báo, truyền thông và học giả phong (một cách lầm lẫn) là 
cấp chỉ huy của mặt trận Sài Gòn - tiết lộ với ký giả Stanley 
Karnov vào năm 1981 rằng CS tin tưởng có thể thắng lợi, 
chiếm giữ được một số thành phố. Riêng về phản ứng ở Hoa 
Kỳ chỉ là điều may mắn, không được trù liệu trước. Còn quá 
sớm để phán xét mức độ khả tín của lời chứng trên. Hơn nữa, 
dù ở cương vị Phó chính ủy B 2, chưa hẳn Trần Độ được 
thông báo lý do thầm kín của cuộc Tổng tấn công - Tổng 
khởi nghĩa Mậu Thân 1968.

Dương Quỳnh Hoa - một cán bộ MTGPMN, từng bí mật 
vào Sài Gòn “công tác” trong trận Mậu Thân - than van với 
Stanley Karnov (Vietnam: A History. New York, Penguin 
Books, 1984, tr. 545), cũng vào năm 1981, rằng Hà Nội đã 
“tính toán sai lầm” một cách thảm hại, khiến suy yếu cuộc 
nổi dậy ở miền Nam. Hàm ý của Hoa, cùng nhiều thành viên 
MTGPMN, là Hà Nội đã nhân cơ hội Mậu Thân làm suy yếu 
lực lượng võ trang của MTGPMN, hầu có thể chi phối hoàn 
toàn cuộc chiến ở miền Nam. Điều nầy có phần hữu lý. Tuy 
nhiên, nếu khách quan phán xét, khi tung ra cuộc tự sát tập 
thể Mậu Thân 1968, Hà Nội đã nhắm vào 3 mục tiêu chính: 
gỡ rối về quân sự, mở mặt trận chính trị ở ngoại quốc, và làm 
suy yếu tiềm lực chống Cộng của thị dân miền Nam.

Một trong những mục tiêu chính của Hà Nội là nhằm 
kích động tinh thần cán binh. Như chúng ta đã biết, từ năm 
1965, cường độ các trận đánh qui ước giữa Cộng quân và lực 
lượng Đồng minh ngày thêm gia tăng. Số tổn thất của Cộng 
quân rất cao.
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Đáng lưu ý hơn nữa là cái chết của Đại tướng Nguyễn 
Chí Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, tư lệnh miền Nam, vào mùa 
Thu 1967. Trong khi đó, những cuộc hành quân bình định 
của VNCH - do 555 toán cán bộ Xây dựng Nông thôn phụ 
trách dưới sự bảo trợ của các đơn vị chủ lực - cùng những kế 
hoạch phong tỏa kinh tế khiến tinh thần cán binh CS xuống 
rất thấp. Số cán bộ hồi chánh trong hai năm 1965-1966 lên 
cao. Tình trạng “lạc ngũ” - tức bỏ đơn vị, lang thang trong 
rừng - cũng xuất hiện. Đánh vào thành phố, bởi thế, là đi vào 
cửa chết để tìm cái sống.

Trước hết, tấn công vào các thành phố sẽ khiến Đồng 
minh và quân VNCH phải cắt giảm các cuộc hành quân truy 
diệt, rút về thế thủ, bảo vệ các vòng đai an ninh. Như thế 
các Đoàn Xây dựng Nông thôn sẽ mất lực lượng quân sự 
yểm trợ, dễ bị thanh toán. Những viên chức hành chánh địa 
phương cũng mất điểm tựa cần thiết. Các cơ sở nông thôn 
của CS sẽ có cơ hội khôi phục.

Dĩ nhiên, một cuộc tấn công qui mô như thế sẽ phải 
tổn thất lớn lao về nhân mạng và vũ khí. Chưa một tài liệu 
nào của CS cho biết yếu tố tổn thất có được nghiên cứu hay 
chăng. Sự im lặng nầy - dù đã 20 năm trôi qua - cho thấy cái 
nhẫn tâm của người CS: Chẳng những thản nhiên ném hàng 
chục ngàn cán binh vào tử địa - mà một số không nhỏ còn 
dưới 18 tuổi - Giáp cùng các cán bộ cao cấp CS còn phỉnh 
phờ, lừa bịp họ là nhất định sẽ chiến thắng, giải phóng trọn 
vẹn miền Nam. Ba tiếng “Tổng khởi nghĩa” được điền thêm 
vào kế hoạch “Tổng công kích” nguyên thủy có lẽ chỉ mục 
đích tác động tinh thần nầy. Chính Lê Minh, người chỉ huy 
mặt trận Huế, cũng thú nhận và ngầm chỉ trích dã tâm lừa bịp 
cán binh và thí quân của Hà Nội.

Song song với ý niệm thí quân để giải tỏa áp lực của 
Đồng minh tại vùng nông thôn - nguồn cung cấp tài nguyên, 
nhân, vật lực - là một mặt trận ngoại giao vừa hé mở.
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Như trên đã lược thuật, sau nhiều nỗ lực bí mật, cả Hà 
Nội và Hoa Thịnh Đốn bắt đầu công khai tuyên bố về ý muốn 
tìm một giải pháp hoà bình. Tháng 1.1967, Phó Thủ tướng 
kiêm Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh đòi hỏi ngưng oanh 
tạc Bắc Việt và triệt thoái quân viễn chinh Mỹ khỏi Việt Nam 
vô điều kiện mới có thể hòa đàm. Tháng 2.1967, Tổng thống 
Johnson viết thư cho Hồ Chí Minh, và được phúc đáp tương 
tự. Bảy tháng sau ngày 26.9, Tổng thống Johnson đồng ý 
ngưng oanh tạc có điều kiện. Cuối năm 1967, Trinh lại thêm 
một lần “giả mù sa mưa” đề cập đến vấn đề “điều kiện” hòa 
đàm. Cơ hội cho Hòa bình đã hé mở.

Tuy nhiên, hoà đàm thế nào, mạnh hay yếu? Muốn thắng 
lợi ở bàn hội nghị, cần mạnh ở chiến trường. Hoặc phải tạo 
được chứng cớ để thổi phồng sức mạnh của mình ở chiến 
trường. Thực tế về trang bị, vũ khí hay khả năng tác chiến, 
CSVN khó thể đương đầu một đạo quân hùng mạnh, cơ giới 
tối tân như lực lượng Hoa Kỳ và Đồng minh. Nhưng đạo 
quân Mỹ cũng có những nhược điểm: cần một thời gian khá 
dài để ổn định tình hình, và nhiều quân số hơn nữa để chiến 
thắng. Kẹt là, Tổng thống Johnson từng tuyên bố cuộc tham 
chiến của Hoa Kỳ sẽ ngắn hạn, ánh sáng ở cuối đường hầm 
không xa. Đáng lo hơn nữa, cứ 4 năm nước Mỹ có một cuộc 
tranh cử Tổng thống cùng một số ghế trong Thượng viện; và 
một tổng thống chỉ có thể giữ chức vụ tối đa trong hai nhiệm 
kỳ, tức 8 năm. Đó là chưa nói Việt Nam - ngoài công dụng 
ngăn chặn sự bành trướng ảnh hưởng của CS Nga xuống 
vùng Đông Nam Á - chẳng có gì quyến rũ. Hoa Kỳ tiếp tục 
giữ quân chiến đấu ở Việt Nam vì niềm kiêu hãnh của một 
siêu cường nhiều hơn quyết tâm biến Việt Nam thành một 
tiền đồn đích thực của tự do, dân chủ.

Cuộc tấn công vào Sàigòn, Huế và các thành phố miền 
Nam nhằm mục đích ngoại giao nầy. Ngày Tết Mậu Thân 
1968 là thời điểm lý tưởng nhất, vì mùa tranh cử đợt I (giữa 
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những ứng cử viên của mỗi đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa) 
tại Hoa Kỳ sắp bắt đầu. Cho dù thất bại về quân sự, cũng đủ 
gây tiếng vang trong dư luận Mỹ. Và, qua hệ thống tuyên 
truyền cùng tình báo tinh vi của Nga Sô, cuộc tấn công có 
thể giúp mở ra một mặt trận chính trị ngay trong nội địa Mỹ 
- mặt trận có tính cách quyết định....

Đánh vào thành phố còn là phương thức xử dụng “bạo 
lực cách mạng” quen thuộc của CS.

Trước hết, có thể vô hiệu hóa những phần tử chống cộng 
độc lập và uy hiếp tinh thần thị dân. Chỉ nguyên một việc 
mang chiến tranh vào thành phố - nghĩa là đưa điêu tàn, đổ 
nát xáo trộn vào những khu vực vốn được coi là an toàn của 
miền Nam - đủ minh chứng nghệ thuật cao đẳng trong việc 
xử dụng “bạo lực  cách mạng” của CS: khủng bố tinh thần 
dân lành, khiến họ phải ngưng cộng tác với chính quyền hiện 
hữu, hoặc ít nữa “bình chân như vại”...

Chính Đạo: Mậu Thân 68 Thắng hay Bại. 
Nhà sách Văn Hóa, Houston, TX, 1989 (tr. 274 - 288).
Tác phẩm đang được nhuận sắc và sẽ tái bản vào đầu 
năm 1998 với một số chi tiết chính xác hơn nhờ các tài 
liệu văn khố Hoa Kỳ mới được giải mật.



Tấn Công Mậu Thân: 
Toan Tính của Hoa Kỳ 
và Cộng Sản Hà Nội

Cao Thế Dung

Cuối năm 1967, nước Mỹ chìm trong xáo trộn và phân 
hoá vì cuộc chiến Việt Nam.

Đêm giao thừa Tết Mậu Thân nhằm vào ngày 29 rạng 
30 tháng 01 năm 1968, trận tổng tấn công bắt đầu với khẩu 
lệnh của Hồ Chí Minh qua mấy câu thơ chúc tết từ đài phát 
thanh Hà Nội. Cuộc chiến đẫm máu nhất đã diễn ra ngay tại 
các thành phố, thị xã và quận lỵ khắp miền Nam vào giữa 
một mùa xuân trong thanh bình ngoài mặt với sự hiện diện 
của trên nửa triệu quân Mỹ ở miền Nam, đã tạo nên một ảo 
giác bình an như vô sự. Đạo quân ấy án binh bất động vào 
những ngày đầu của cuộc tổng tấn công....

Để chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy trong danh dự thì 
cần phải đưa các phe liên hệ vào bàn hội nghị cho danh chính 
ngôn thuận. Một nền dân chủ kiểu Mỹ đã được tiền chế ở 
Việt Nam, tạo thế nhân dân và căn bản hợp pháp của chính 
quyền VNCH qua Hiến pháp 1967 với các cơ chế dân chủ 
theo kiểu Mỹ hóa.

Về phía Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) 
cũng cần được hợp pháp hoá để có địa vị như một thực thể 

13
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chính trị khác ở Miền Nam. Cần có một chính quyền của 
thực thể đó tương xứng mà Hoa Kỳ gọi là Counterpart với 
chính phủ VNCH. Phải có 4 bên danh chính trên bàn hội 
nghị Ba-Lê mới tạo được con đường danh dự cho Hoa Kỳ 
rút khỏi cuộc chiến. Năm 1967 Hoa Kỳ đã thua trận ở ngay 
nước Mỹ và trên khắp thế giới, thua ở đại học, ở đường phố, 
ở Quốc hội Mỹ, ở nhà thờ và khắp mọi nơi, ở cả diễn đàn 
quốc tế. Tổng tiến công Tết Mậu Thân của MTGPMN là kết 
quả của mọi âm mưu sâu hiểm do phe phái tư bản Mỹ chủ 
trương mà Henry Kissinger là một tay phát ngôn và điều hợp 
để đưa MTGPMN lên thế quốc tế. Đúng như dự định và sách 
lược của Hoa Kỳ, Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam 
Việt Nam đã được ra đời sau Tết.

Ảnh hưởng của Liên Sô vào lúc nầy đã rất mạnh mẽ. 
Ảnh hưởng của Trung Cộng trong MTGPMN lại có tính 
cách quyết định. Bắc Kinh đã cấy được người từ bộ phận 
đầu não của Đảng ủy Miền Nam. Đây là mối lo ngại lớn của 
giới lãnh đạo miền Bắc. Với họ, thành phần thân Trung Cộng 
trong MTGPMN mới nguy hiểm, là kẻ nội thù nguy hiểm 
hơn cả VNCH. Đây cũng là một trong các lý do, Hà Nội chủ 
trương lấy Huế bằng bất cứ giá nào, lập thủ đô lâm thời của 
chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam ở ngay 
Huế, đồng thời thành lập Liên Minh các Lực lượng Dân Tộc, 
Dân Chủ và Hoà Bình1 để giảm tư thế của Mặt Trận.

Từ đầu tháng 12.1967, Trung ương Tình báo Hoa Kỳ 
đã ghi nhận được các dữ kiện CS đang chuyển sang thế tấn 
công. Trung tuần tháng 12.1967 CIA đã có tài liệu về cuộc 
1   Liên minh được thành lập ở Huế đầu tiên, công bố ngày 3 tết tức 
01.02.68. Cờ của LM kéo lên kỳ đài Huế từ ngày đầu chiếm Huế, chứ 
không phải là cờ của Mặt trận Giải phóng Miền Nam. LM do Lê văn 
Hảo làm chủ tịch, Hoàng Phủ Ngọc Tường, một cán bộ CS làm Tổng thư 
ký. Trên toàn quốc, LM do LS Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch (sau 1976 
Thảo bị loại hẳn). Hoà thượng Thích Đôn Hậu, trụ trì Chùa Thiên Mụ, 
làm phó chủ tịch.



THẢM SÁT MẬU THÂN                                15

tổng tấn công vào dịp tết. CIA cũng được cung cấp tin tức về 
Quân ủy và Tư lệnh của 4 quân khu Miền Nam bí mật ra Hà 
Nội họp bàn, chuẩn bị một cuộc tấn công qui mô trong chiến 
dịch mùa khô Đông-Xuân 68.

Ngày 21.1.1968, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 
quyết chọn giờ giao thừa Tết Mậu Thân làm giờ G để tổng 
tấn công. Tòa Bạch ốc, Ngũ Giác Đài và CIA đã biết trước 
cuộc tổng tấn công nhưng Mỹ vẫn im lặng cốt để 2 phe Việt 
Nam thử lửa. Tướng Davidson cầm đầu ngành Quân báo 
của MAC-V dự đoán CS Bắc Việt sẽ tấn công sau tết vì cho 
rằng, Tết là ngày thiêng liêng của người Việt Nam, CS chỉ 
lợi dụng dịp hưu chiến để chuyển quân.

Ngày 23.12.1967 nhân đến Úc Đại Lợi dự tang lễ Thủ 
tướng Úc Holt, trong phiên họp kín với chính phủ Úc, Tổng 
thống Johnson thông báo với chính phủ Úc CS Bắc Việt sẽ 
mở cuộc tổng tấn công và dùng chiến thuật “kamikazé” 
quyết tử, trong vòng ít tuần tới.

Johnson đã được báo cáo về cuộc tổng tấn công của 
CS Bắc Việt nhưng ông ta không thông báo cho dân chúng 
Mỹ cũng không cho các lãnh tụ Quốc hội được biết. Trong 
Thông điệp Liên bang đọc ngày 17.01.68, hai tuần lễ trước 
cuộc tổng tấn công, Johnson vẫn dấu kín, không đề cập đến 
trong Thông điệp mà chỉ nhấn mạnh đang nỗ lực để đi đến 
thương thuyết. Sau nầy, Johnson thú nhận rằng đó là một 
lầm lẫn nghiêm trọng đã không thông báo cho nhân dân 
Hoa Kỳ biết qua về cuộc tổng tấn công qua thông điệp Liên- 
bang.2 Tổng tấn công Tết Mậu Thân là một nối kết và phối 
hợp trong kế sách của Hoa Kỳ theo cơn mộng dữ điên mê 
của đảng CSVN.

Kết toán thiệt hại của Tết Mậu Thân trên 34 tỉnh thị 
miền Nam như sau:
2   Về tết Mậu thân, xem The ten Thousand Day Wars, chương 13;   The 
Tet Inquiry, trr. 202-233; America in Vietnam, tr. 267tt
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- Quân lực VNCH: chết 4.954 người; bị thương: 15.097 
người.

- CS Bắc Việt và MTGPMN: chết 58.373 người; bị bắt: 
9461 người...3

Tổn thất toàn miền Nam: chết 14.300 dân sự; bị thương: 
24.000 người; dân trở thành vô gia cư: 627.000 4

 25 năm sau Tết Mậu Thân, sử gia của Đảng và Viện sử 
học của nhà nước đã thừa nhận hậu quả nghiêm trọng của 
trận tổng tấn công 1968: “sau Tết Mậu Thân vùng làm chủ 
của ta bị thu hẹp, cơ sở bị tổn thất, lực lượng vũ trang bị tiêu 
hao, phải rút dần lên miền núi. Thế trận chiến tranh nhân 
dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các sư đoàn 5,7,9 chủ lực 
của miền Nam mất bàn đạp, mất chỗ đứng chân phải lên 
vùng biên giới Cao Miên. Khu 8 có 2 trung đoàn còn 1. Khu 
9 có 3 trung đoàn còn 1 trung đoàn và 1 tiểu đoàn bộ đội tập 
trung tính còn lại hơn 100.” 5 

Cơ sở nằm vùng của CS bị tiêu diệt gần hết, vỡ ra từng 
mảnh. Thành ủy Sàigòn phải lùi xa thành phố vừa di chuyển 
vừa trốn tránh mất 1 năm 28 ngày mới tới khu an toàn.6 Ở 
Huế, sau khi rút lui, lên rừng ngày nào là đói ngày đó. Sau 
cuộc liên hoan mừng chiến thắng thì cả rừng ăn muối, khó 

3  Xem  Mậu Thân 68 , tr. 307-312. Phạm Văn Sơn & Lê Văn Dương  
Cuộc TCK-TKN ...  Sàigòn 1968. Theo trung tướng quân báo Davidson, 
CS đã sử dụng 84.000 quân, bị vong mạng 45.000. Xem  Vietnam at 
War , tr. 475- Theo báo cáo chính thức của Hoa Kỳ, VC bị giết 30.795 
người, VNCH 2119 tử thương, 7718 bị thương; xem  US Communist 
Confrontation  Vol. 3, 1968, tr. 42.
4   Marylin B. Young,  The Vietnam Wars, tr. 220
5   Cao Xuân Lượng “Về tổng tấn công và tổng nổi dậy đồng loạt tết Mậu 
thân (1968) “ .Nghiên cứu lịch sử số 1 (266) 1&2, 1993.
6   Nguyễn Văn Linh  Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm , Tp. HCM 1985, 
tr. 51.
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khăn ập tới như tình hình hồi vỡ mặt trận năm 1946.7 Hậu 
quả là từ năm 1969 đến 1970, theo Trần Văn Trà, từ cấp trung 
đoàn trưởng, chính ủy, trung đoàn phó xuống thủ trưởng các 
đơn vị đều lần lượt thiệt mạng... 8

Tổng tiến công Mậu Thân là một trận thua lớn của 
CSVN và là một lỗi lầm nghiêm trọng về đạo đức của Hoa 
Kỳ mà Johnson phải trực tiếp chịu trách nhiệm...

Cao Thế Dung: Việt Nam Huyết Lệ Sử
Đồng Hướng xuất bản, New Orleans - Louisana 1996 
(Trang 775 - 779).

7  Huế xuân 1968, Thành uỷ Huế 1988, tr. 71.
8  Trần Văn Trà “Kết thúc cuộc chiến 30 năm” VH 1967, T. I, tr. 88



Objectives 
of the Tet Offensive 1968

James J. Wirtz

The primary objective of the Tet offensive was to win 
the war by instigating a general uprising. To achieve this 
goal, the communists intended to destroy ARVN and the ad-
ministrative apparatus of the Saigon government. The com-
munists had long believed that tensions between the South 
Vietnamese and U.S. governments constituted the major 
political problem facing the allies. They believed that the 
alliance would collapse under the pressure of a concentrated 
attack against its weakest member, South Vietnam. By elimi-
nating the regime in Saigon and ARVN, the communists ho-
ped to infl ict a setback on the United States that would take 
years to overcome. Faced with the loss of its crucial ally and 
surrounded by a hostile population, U.S. forces would have 
to start from scratch in their effort to drive the communists 
from the country. Giap claimed that U.S. leaders would tire 
of this situation within a few years and seek a negotiated end 
to the confl ict on communists’ terms.

The Tet offensive was probably not intended to shift 
American public and elite opinion quickly against contin-
ued involvement in the war. Domestic opinion in the United 
States did, however, enter into the communist calculations 

18
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about the wisdom of escalating the fi ghting in the south: Giap 
claimed that public opinion would help to constrain the U.S. 
response to Tet. Yet the American people, in GiapÍs view, 
would have to be exposed to a year or two of military stale-
mate before they would turn decisively against continued 
involvement in the war. In contrast, the communist probably 
hoped that the Tet offensive would produce a quick, unmis-
takable shift in South Vietnamese public opinion against the 
war, specifi cally, a general uprising. In retrospect, according 
to General Độ, “We didn’t achieve our main objective, which 
was to spur uprising throughout the south. Still, we infl icted 
heavy casualties on the American and their puppets... As for 
making an impact in the United States, it had not been our 
intention - but it turned out be a fortunate result”. The quick 
impact of the offensive on American opinion was an unin-
tended consequence of the campaign, although it was not an 
unwelcome development from the communist perspective...

James J. Wirtz: The Tet Offensive: intelligence failure in 
war. Ithaca: Cornell University Press, 1991 (pp. 60 f)



A Pyrrhic Victory
The 1968 Tet Offensive
Reassessed

Bui Xuan Quang

Confl icting views

The Tet Offensive must be reinterpreted in the light of 
the internal debate, over the conduct of the war in South 
Vietnam, which was dividing the Lao Dong leadership. The-
re were two contradictory lines: On the one hand, Le Duan 
and his Southern supporters called for an all-out effort to win 
the war in the South. In a letter to a Southern party leader 
in early 1966, Le Duan stated that “the revolution has often 
developed more rapidly than we anticipated”. He also cri-
ticized “some comrades”, who opposed the decision at the 
Ninth Plenum (Third Congress) in December 1963 “to race 
against time to achieve a quick victory”. On the other hand, 
Truong Chinh and his Northern followers defended the line 
of “a protracted resistance war”, placing emphasis on a more 
defensive strategy.

The 1968 Tet Offensive must also be reassessed against 
the background of the Sino-Soviet competition, which had 
transformed the war in Vietnam into a testing ground for 
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confl icting views. On the one hand, the Soviets were urging 
the launching of an offensive and a more conventional war 
in the South, which would allow them to provide Hanoi with 
sophisticated weapons of the kind that China could not sup-
ply. On the other hand, China was arguing that “massive US 
intervention in Vietnam had changed the character of the 
war” and that the struggle in the South should shift to a pro-
tracted war. China also advised the Lao Dong to rely prima-
rily on its own resources, which meant that Hanoi should 
not count too much on Soviet assistance. The Chinese thesis 
was developed in the famous Lin Pia article, “Long Live the 
Victory of People’s War”.

It was against this cloudy background that Politburo 
member and Party Secretary of the Central Offi ce for South 
Vietnam (COSVN), General Nguyen Chi Thanh, who was 
the key coordinator of the war in the South, was recalled to 
Hanoi for consultations. Soon afterwards Nguyen Chi Thanh 
died mysteriously in Hanoi, offi cially “of heart attack”, but, 
in fact, of “food poisoning”. According to sources close to 
Hoang Van Hoan, the former Politburo member who de-
fected to China, Nguyen Chi Thanh was a victim of a plot 
orchestrated by the Le Duan group and directed by General 
Nguyen Van Vinh, Head of the Central Commission for Na-
tional Reunifi cation, with a view to installing a new man 
at the helm of the COSVN. Nguyen Chi Thanh belonged 
to Truong Chinh’s faction and was somewhat supportive of 
the Chinese line. After Nguyen Chi Thanh’s assassination, 
Pham Hung - the right hand man of Le Duan - was sent to 
the South to direct the COSVN. Years later, Le Duan’s group 
was trying to conceal this unpleasant episode, but General 
Nguyen Van Vinh was convicted in another “affaire d’État” 
for having provided “a foreign power” - the Soviet Union - 
with state secrets. According to Hoang Van Hoan’s memoirs, 
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Giot Nuoc Trong Bien Ca (A Drop of Water in the Ocean), 
Le Duc Tho had tried his best to cover up this affair, “for fear 
that Nguyen Van Vinh would unveil the story about Nguyen 
Chi Thanh’s death”.

A new version

In the aftermath of the Tet Offensive, the Lao Dong 
leadership shifted from an offensive strategy to the “fi ght-
ing while negotiating” strategy, which was to be developed 
by Le Duc Tho during the protracted peace talks in Paris. 
Although the Truong Chinh faction was against premature 
negotiations, the new “talk talk, fi ght fi ght Ềapproach was 
adopted by the Lao Dong leadership as the second best solu-
tion to cover the so-called “strategic retreat”. In late March 
1968, the Politburo, after a stormy debate, decided to enter 
into negotiations with the US - a decision which was not 
communicated to Ho, at that time undergoing medical treat-
ment in China. According to Hoang Van Hoan, when Zhou 
Enlai called Ho in Beijing hospital and enquired about the 
VCP decision, Ho was “shocked by the news”. In any event, 
the party was soon to present the Tet Offensive “as a strate-
gic breakthrough” laying the ground for negotiations, since 
it was a shock for the US.   

This new version has been recently expounded by 
Nguyen Van Linh. In an interview with Barbara Crossette 
of the New York Times, he said: “The result of that offen-
sive was that it shook the White House. At that moment, the 
Vietnamese troops launched an attack right against the den 
of the American and the puppet army. From that fact, the 
United States realized it could not win the war in Vietnam 
and that it would not be benefi cial economically and politi-
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cally to prolong that war. It was also costing America friends 
in the international arena. The United States had to think of 
preparing to pull out of Vietnam, and from there, peace ne-
gotiations opened”. Pressures within the Johnson Adminis-
tration for peace talks certainly mounted in the aftermath of 
the Tet Offensive, but such thinking did not fi gure in the Lao 
Dong’s debate before the launching of the Tet Offensive.

As General Tran Do recalled, “In all honesty, we have 
not achieved our principal objective, which was to provoke 
uprisings all over the South... As for provoking an impact 
in the US, such was not our intention, but it was a fortunate 
result”. In fact, what the Lao Dong leadership was expect-
ing from the general offensive and the general uprising was 
a victory along the lines of the 1917 Bolshevik Revolution or 
the 1945 August Revolution.  According to internal sources, 
a member list of a Provisional Revolutionary Government 
had already been pre-pared in anticipation of a general upris-
ing, as were various communiqués purported to have been 
drafted by front organizations, which were supposed to have 
spontaneously mushroomed during the Tet Offensive. The 
ancient capital of Hue was selected to become the eventual 
siege of the Provisional Revolutionary Government. In ad-
dition, new money was printed and even distributed to Viet-
cong troops and cadres.

The Hue massacre

But events did not develop along the projected scena-
rio. The Tet Offensive was capped by the Hue massacre, a 
mass murder which represented the culmination of a careful 
planning. The extent of the massacre was compounded by 
communist boasts of victory. Radio Hanoi and Radio Libe-
ration aired successive communiqués hailing “the revolu-
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tionary forces, which are punishing and exterminating the 
enemy agents and seizing control of the streets”.  Between 
3,500 and 5,000 1 citizens of Hue were executed. Hundreds 
of them, including women and children, were uncovered in 
mass graves. Not all of the victims were Vietnamese though. 
Four West Germans - Dr. and Mrs. Alterkoster, all members 
of the Medical Faculty of Hue - were taken away from their 
homes and executed.

The standard communist comment on the Hue massacre 
was that the killings were the result of local and partisan 
struggles, and not the consequence of party policies. But, 
according to internal sources, Vietcong and PAVN troops 
had only followed an original plan to “liquidate all elements 
which stand in the way of the revolution”, drafted by the re-
gional headquarters of Lien Khu Nam - the Fifth Interzone, 
directed by To Huu and Vo Chi Cong, respectively Party Sec-
retary of Binh Tri Thien province and Political Commissar 
of the Fifth Interzone. Both of them share responsibility for 
the Hue massacre, which was reminiscent of the brutal acts 
of slaughter conducted during the 1917 Bolshevik Revolu-
tion. But within the framework of “a decisive victory”, as 
defi ned by the Lao Dong leadership, the responsibility for 
the failure of the Tet Offensive, and consequently for the 
Hue massacre, rests ultimately with Le Duan and his group, 
which comprises leaders of the COSVN, namely Pham Hung 
and Nguyen Van Linh, who were undoubtedly intoxicated 
by their own propaganda about the prospects of “a general 
uprising” in the South in case of a “general offensive”. As 
1  The offi cial sources of the Communist Party VN say that the occupants 
have taken with them by the withdrauwal from Hue many ten thousands 
persons (Hue, Xuân 1968, Thàng uỷ Huế, 1988, p. 83) and that they have 
liquidated in Hué 25.700 persons and taken 1.723 prisoniers (Những sự 
kiện lịch sử đảng. Tập III. Nhà xuất bản thông tin lý luận, Hà Nội, 1985, 
p. 414). Note of the Editor.
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Le Duan’s Thu Vao Nam (Letters to the South), published 
just before his death, stresses, the responsibility for the 1968 
adventurism was “collective”. Perhaps Le Duan wanted to 
clear his “blood debt” towards the Vietnamese people. Inter-
estingly, the troika that also bears collective responsibility 
for the Tet Offensive and Hue massacre - Nguyen Van Linh, 
Pham Hung and Vo Chi Cong - is today at the helm of So-
cialist Vietnam.

“A Pyrrhic Victory: The 1968 Tet Offensive Reassessed”  
From Vietnam Commentary, no.1, March 1988.
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Sơ đồ thành phố Huế

  (Nguồn: Chính Đạo, 1989)



Tình Hình Huế và Thừa Thiên   
trước Tết Mậu Thân 1968

Nguyễn Lý-Tưởng

I. Trước Tết Mậu Thân 1968

Mấy tháng trước Tết Mậu Thân, tình hình ở tỉnh Thừa 
Thiên có vẻ sôi động. Trong thời gian vận động bầu cử Dân 
Biểu Hạ Nghị Viện nhiệm kỳ 1967-1971, tháng 9 và tháng 
10. 1967 tôi đã đi nhiều nơi trong tỉnh, qua khắp các quận, 
tiếp xúc với nhiều anh em nhờ vận động đồng bào ủng hộ 
cho tôi trong cuộc bầu cử. Nhờ vậy, tôi mới có dịp tìm hiểu 
về tình hình quân sự ở đây. Tôi nghe anh em nhắc đến một số 
tên Việt Cộng xuất hiện ở vùng nầy vùng khác.

Tôi có đem chuyện đó nói lại với một số Quận Trưởng 
tôi quen và nhất là thảo luận với hai ông Nguyễn Minh Truật 
(phụ trách An Ninh Quân Đội tại Khu 11 Chiến Thuật ở Huế) 
và Ông Đoàn Công Lập (Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên). 
Căn cứ vào sự xuất hiện của một số cán bộ, bộ đội VC, các 
cơ quan chuyên môn về an ninh tình báo có thể biết tên các 
đơn vị VC xuất hiện.

Tại quận Phú Lộc, phía nam tỉnh Thừa Thiên, Việt Cộng 
xuất hiện quấy phá nhiều nơi, thỉnh thoảng pháo kích vào 
các đồn, căn cứ của quân đội VNCH trong quận, đánh các trụ 

                                    29
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sở xã v.v... Sư Đoàn 1 Bộ Binh do tướng Ngô Quang Trưởng 
chỉ huy đã điều động chiến đoàn Dù của Thiếu Tá Đào văn 
Hùng mở cuộc hành quân trong vùng Phú Lộc nhưng vì VC 
khéo giấu quân nên không phát hiện được gì. Trong lúc đó 
tin tình báo cho biết khu rừng thuộc quận Hương Trà (bắc 
Thừa Thiên) xuất hiện nhiều điện đài. Sư Đoàn 1 cũng cho 
hành quân vùng sông Bồ, nhưng cũng không có đụng độ. 
Tuy nhiên trong các cuộc hành quân trong vùng nầy, quân 
đội ta đã bắt được một số súng ống và dụng cụ giải phẩu 
chôn giấu của VC. Những dụng cụ nầy hoàn toàn mới.

Ngoài ra còn bắt được những mô hình để nghiên cứu 
hành quân trong đó VC đã phác họa địa thế gồm thành lũy, 
hào sâu và chuẩn bị thang leo vô thành. Các dụng cụ y khoa 
đó, theo nhận xét của bên quân y thì có thể phục vụ cho cấp 
quân đoàn. Do những dữ kiện đó, nhiều người nghĩ rằng Việt 
Cộng có thể đánh Huế. Nhưng tướng Ngô Quang Trưởng thì 
nhận định rằng, VC có thể đánh quận Hương Trà hoặc đánh 
vào một vị trí quân sự nào đó thuộc bắc Thừa Thiên. Tướng 
Trưởng không ước tính rằng VC có thể đánh Huế. 

Trước Tết Mậu Thân, Sư Đoàn 101 của Hoa Kỳ hành 
quân bắt được một chuẩn úy Việt Cộng, y khai đang thực tập 
đánh Huế. Tin Phòng Nhì và An Ninh quân đội cũng cho biết 
VC có thể đánh Huế. Hai ngày trước Tết, Trưởng Ty Cảnh 
Sát Thừa Thiên là Đoàn Công Lập báo cáo có đặc công Việt 
Cộng xâm nhập vào thành phố trong dịp Tết.

Khi bày tỏ sự lo lắng của cá nhân tôi và một số người 
rằng VC có thể đánh vào Huế vào dịp Tết Mậu Thân, Trung 
Tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh Vùng I Chiến Thuật kiêm 
Đại Biểu Chính Phủ trong dịp chúc Tết tại Tòa Đại Biểu 
Chính Phủ Huế (trước Tết Mậu Thân một hôm) đã cho tôi 
biết Quân Đoàn có tăng cường phòng thủ Huế hai đơn vị 
lính nhảy dù thiện chiến. Hai đơn vị nầy đã được tướng Ngô 
Quang Trưởng bố trí ở quận Quảng Điền cách Huế 15 cây số 
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và ở phía nam phi trường Phù Bài cách Huế 17 cây số. Do 
đó khi VC tấn công vào thị xã Huế thì hai đơn vị nầy đều ở 
ngoài thành phố.

Khoảng 20 tháng 12 năm 1967, trước lễ Giáng Sinh 
mấy hôm, VC đã tấn công vào xã Thủy Phước (làng Công 
Giáo Phủ Cam) thuộc quận Hương Thủy, bên cạnh TP Huế. 
Chúng đã xâm nhập từ nghĩa địa phía sau núi Ngự Bình và 
phía Tây tới (lầu Jerard). Chúng bắn B.40 vào làm cho một 
số người chết và bị thương, một số nhà dân bị cháy. Trước 
đó, vào mùa Xuân 1966, khi có cuộc tranh đấu của Phật Giáo 
chống “chính phủ Thiệu Kỳ” xảy ra ở Huế (danh từ nầy do 
nhóm tranh đấu thường dùng) thì có một lực lượng không rõ 
quân số bao nhiêu, vào buổi trưa đã bắn vào Phủ Cam cũng 
từ hướng nầy. Nhân lễ Giáng Sinh năm 1967, lúc đó tôi là 
Dân Biểu Hạ Nghị Viện, trở về Huế tham dự lễ với sinh viên. 
Tôi đã đến Phủ Cam nghiên cứu tình hình và thăm các gia 
đình nạn nhân. Sau đó tôi đã gởi văn thư xin Trung Tá Phan 
Văn Khoa, Tỉnh trưởng Thừa Thiên trang bị cho nghĩa quân 
xã Thủy Phước (Phủ Cam) các loại súng lớn như đại liên, 
súng cối, M.79, M.72 để có hỏa lực mạnh. Tôi đã trình bày 
với ông Tỉnh Trưởng rằng Phủ Cam rất quan trọng vì nếu VC 
có đánh vào Huế thì đó là một trong những con đường xâm 
nhập của họ từ hướng núi xuống. Nhưng ông Tỉnh trưởng 
quá bận rộn với tình hình quân sự, chính trị lúc đó nên không 
đáp ứng đề nghị của tôi. Khi có ai đề cập đến vấn đề VC sẽ 
đánh Huế thì ông Tỉnh trưởng thường cười và tỏ ra tin tưởng 
rằng không thể có chuyện đó được. Khi tôi nói chuyện đó 
với Tướng Ngô Quang Trưởng, ông trả lời rằng ông có đủ 
lực lượng phòng vệ và đã được quân đoàn tăng cường thêm 
hai đơn vị lính nhảy dù rồi.

Từ Tòa Đại Biểu Chính Phủ trở ra, tôi được ông Tỉnh 
Trưởng Phan Văn Khoa cho mượn xe để đi thăm và chúc 
Tết Thượng Tọa Thích Đôn Hậu, Chánh đại diện Phật Giáo 
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miền Vạn Hạnh, ở tại chùa Thiên Mụ Huế. Sở dĩ có cuộc 
gặp gỡ nầy vào trước Tết Mậu Thân là vì trong chuyến bay 
từ Saigòn ra Huế trước Tết, tôi cùng đi với anh Nguyễn văn 
Kim và anh Kim ngồi bên cạnh TT Thích Đôn Hậu trên máy 
bay. Anh Kim cho tôi biết có TT Thích Đôn Hậu nên tôi đã 
đổi chỗ cho anh Kim để ngồi nói chuyện với TT từ Saigòn 
ra Huế gần 3 giờ đồng hồ. Sau đó TT mời tôi đến thăm chùa 
vào dịp tất niên. Tôi là người thích nghiên cứu về văn hóa, 
lịch sử nên những cơ hội may được tiếp xúc với các vị cao 
tăng như TT là điều tôi rất lấy làm vinh hạnh. 

Rời chùa Thiên Mụ, tôi trở về nhà thu xếp đồ đạc và cùng 
người cháu đi Quảng Trị thăm bà mẹ của tôi hiện còn sống 
ở quê nhà, cách tỉnh lỵ Quảng Trị chừng 12 cây số, thuộc xã 
Triệu Thuận, quận Triệu Phong. Chúng tôi di chuyển bằng 
xe 2 bánh loại Suzuki của Nhật. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã 
cất hết giấy tờ, chỉ mang trong người thẻ sinh viên của Đại 
Học Saigòn mà thôi. Tôi thường làm như vậy để phòng có 
chuyện bất trắc giữa đường. Tôi không bao giờ mang theo 
thẻ Dân Biểu khi đi về miền quê. Ý nghĩ VC sẽ tấn công 
vào dịp Tết cứ đeo đuổi theo tôi mãi trên đường đi. Tôi thật 
không yên tâm về tình hình và cảm thấy như ở đâu cũng có 
VC đang trà trộn trong dân chúng hay được che chở trong 
các gia đình trước đây theo phe tranh đấu chống chính quyền 
quốc gia. Tôi nghĩ rằng VC sẽ rất thuận lợi khi móc nối được 
những thành phần nầy.

Ra tới Quảng Trị, tôi ghé vào thăm Ông Hoàng Xuân 
Tửu, cựu Tỉnh Trưởng và hiện là Nghị Sĩ, Phó Chủ Tịch 
Thượng Nghị Viện. Ông Tửu là một người hoạt động cách 
mạng, hoạt động chính trị, đã từng tổ chức chiến khu và có 
biệt tài về quân sự và tổ chức tình báo nhân dân. Ông cho tôi 
biết, trong vòng một tuần nay, ông nhận được nhiều tin tức 
của các anh em cơ sở Đại Việt Cách Mạng tại tỉnh Quảng Trị 
cho biết có sự xuất hiện của nhiều đơn vị VC ở trong tỉnh và 
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ước đoán hướng tiến quân của chúng là thị xã Quảng Trị. Từ 
1966, sau khi ông Tửu thôi làm Tỉnh Trưởng Quảng Trị để 
vào Saigòn thì đã mấy lần VC tấn công vào thị xã, phá nhà 
lao giải vây cho đồng bọn. Do đó việc ước tính VC có thể 
tấn công vào thị xã trong dịp Tết không phải là chuyện vô lý. 
Ông Hoàng Xuân Tửu cũng cho biết ngay lúc đó, ông sẽ đi 
gặp Đại Tá Nguyễn Ấm, đương kim Tỉnh Trưởng Quảng Trị 
để thảo luận kế hoạch phòng thủ thị xã.

Chính quyền ra lệnh cấm trại 100% vào đêm giao thừa 
và bố trí các góc đường phố, các cao ốc đều có cảnh sát trang 
bị súng tiểu liên và lựu đạn. Những vị trí quân sự thường 
ngày đều thay đổi, cho binh sĩ dời địa điểm khỏi chỗ cũ và 
mai phục ở chỗ khác sẵn sàng chờ địch đến. Đêm 30 Tết, tôi 
ở tại làng Dương Lộc, cùng anh em nghĩa quân canh phòng 
cẩn thận. Một số quân nhân về phép vào dịp Tết, trong có 
Trung Úy Dương Dân Sĩ, phụ tá trong văn phòng của Trung 
Tướng Hoàng Xuân Lãm ở Quân Đoàn I và mấy người khác 
có mang theo súng cá nhân, tối hôm đó ngủ lại ở nhà tôi.

Làng của tôi, thời 1945-1946 nổi tiếng là chống Cộng, 
nhiều người bị bắt, bị giết. Trong làng không có người nào 
theo Việt Minh (từ 1945). Sau khi thành lập chính quyền 
quốc gia năm 1947, 1948, thời cụ Trần Văn Lý, làm Thủ 
Hiến Trung Việt, ông Nguyễn văn Mân làm Tỉnh Trưởng 
Quảng Trị đã cho lính đóng đồn và cho tổ chức hương vệ, 
cấp súng cho dân để giữ làng. Từ đó Việt Minh thường đến 
đánh nhưng trận nào chúng cũng tổn thất nặng. Tôi về thăm 
và ở lại ban đêm trong làng, rất yên tâm.

Giờ giao thừa tôi nghe đài Saigòn, đài Huế có phát đi 
lời chúc Tết đồng bào của tôi. Sau đó tôi nghe đài Hà Nội vì 
giờ giao thừa của Hà Nội sau Saigòn một giờ. Sau khi nghe 
Hồ Chí Minh đọc bài thơ chúc Tết thì nghe tiếng súng nổ ở 
hướng thị xã Quảng Trị. Qua ngày mồng một Tết, tin tức cho 
biết VC tấn công vào Quảng Trị sau giờ giao thừa và đã bị 
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thất bại nặng nề. Quân ta đánh bật chúng ra khỏi thành phố 
ngay và đến chiều hôm sau thì trong tỉnh mới đốt pháo mừng 
Xuân và mừng chiến thắng. Cuộc hành quân truy kích địch 
vẫn còn tiếp tục.

Tối mồng một Tết Mậu Thân (30-1-1968), một toán đặc 
công VC đột nhập vào làng tôi nhưng không có một cuộc 
đụng độ nào vì anh em nghĩa quân di động, không có vị trí 
cố định. Chúng vào nhà anh Dương Văn Đoàn, Phụ Tá An 
Ninh, bắn một loạt đạn AK, nhưng không trúng ai. Trong 
khi đó anh Đoàn bắn trả một phát súng Colt 45 về hướng 
có tiếng súng phát ra. Sau đó thấy im lặng, không có động 
tĩnh gì. Sáng ra, anh em đi tìm dấu vết trên cỏ và phát hiện 
có vết máu. Từ đó tìm dần ra ruộng và gặp một cái mộ mới. 
Đào đất lên thì có một xác VC, bị trúng đạn ngay tim. Nạn 
nhân chỉ mặc quần đùi, được bọc trong một túi nhựa của lính 
(loại túi nylon này do Mỹ sản xuất thường thấy bán ở chợ 
trời Saigòn).

Trước tình hình sôi động như thế, tôi hô hào anh em 
trong làng chặt tre, rào làng để phòng thủ theo kiểu “ấp chiến 
lược”. Tôi cùng anh em lên tỉnh để xin tăng cường hỏa lực. 
Ông Tỉnh Trưởng ra lệnh bên tiểu khu cấp cho anh em nhiều 
lựu đạn, hỏa tiễn M.72, súng phóng lựu M.79, trung liên 
v.v... Tôi được ông Tỉnh Trưởng cho biết có công điện của 
Quốc Hội yêu cầu Quân Đoàn I và tỉnh liên lạc mời các Dân 
Biểu họp khẩn cấp.

Tôi phải ra phi trường Ái Tử cùng Nghị Sĩ Hoàng Xuân 
Tửu, Dân Biểu Nguyễn Văn Triển, Dân Biểu Trương Đình 
Tư. Chúng tôi lên máy bay Mỹ vào Đà Nẵng gặp Trung 
Tướng Hoàng Xuân Lãm. Ở Quảng Trị, chúng tôi nói chuyện 
với Trung Tướng Lãm ở Đà Nẵng qua điện thoại, được biết 
VC đã chiếm Huế, Quân Đoàn chỉ liên lạc được với Chuẩn 
Tướng Ngô Quang Trưởng, không có tin tức về Trung Tá 
Phan Văn Khoa, Tỉnh Trưởng Thừa Thiên có lẽ đã bị VC bắt 
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hay đang trốn tránh.
Máy bay cất cánh từ phi trường Ái Tử, thời tiết rất xấu, 

không nhìn thấy gì ở dưới mặt đất. Đến Đà Nẵng, ở lại một 
đêm tại nhà Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, tôi và ông 
Hoàng Xuân Tửu được Trung Tướng Lãm cho biết tình hình 
hành quân, những đơn vị còn chiến đấu chưa bị chiếm. Qua 
điện đài của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn, tôi nghe tiếng của 
Tướng Trưởng xin rút khỏi Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 tại Mang 
Cá Huế (Thành Nội). Nhưng Trung Tướng Lãm trả lời: “Anh 
cứ ở đó, chờ đợi tôi giải toả, sau lưng anh có thằng Đệ (Thiếu 
Tá Nguyễn Hữu Đệ, quận trưởng Hương Trà) và phía Bao 
Vinh có Hải Quân Mỹ, ở Quảng Trị quân ta chiến thắng, sẽ 
có tiếp viện vào, quân Mỹ ở Phú Bài và quân đội Việt Nam ở 
Hương Thủy, Phú Lộc đang tiến chiếm phía Nam thành phố 
Huế... Ở Đà Nẵng chúng tôi đánh bật tụi nó ra rồi. Quân ta 
làm chủ tình hình...” (Các chứng nhân hiện còn sống chỉ trừ 
ông Hoàng Xuân Tửu đã chết trong trại tù CS năm 1980 mà 
thôi).

Tại Đà Nẵng, tôi được Ông Đỗ Duy Huỳnh, Trưởng Ty 
Thông Tin hướng dẫn đến Đài Truyền Hình của quân đội Mỹ 
ở núi Sơn Chà để trực tiếp kêu gọi đồng bào tổ chức cứu trợ 
cho Huế. Lúc đó, tôi được tin đồng bào đang chạy về khu 
nhà thờ Phù Lương gần Phù Bài lên đến 50.000 người. Tôi 
cũng được ông Võ Lương, Giám Đốc Cảnh Sát Vùng I ở Đà 
Nẵng dùng máy liên lạc cho tôi nói chuyện với ông Đoàn 
Công Lập, Trưởng Ty Cảnh Sát Huế để hỏi thăm tin tức, tình 
hình ở Huế. Qua đó tôi biết được một số bạn bè ở Huế còn 
sống hay đã bị bắt, bị giết.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại lên máy bay đi Nha Trang 
vì phải đón các Dân Biểu ở đó. Tại Nha Trang cũng vừa xảy 
ra một cuộc giao tranh trong thành phố và quân ta cũng đã 
đánh bật địch quân ra khỏi thành phố ngay trong vòng một 
hai hôm. Chúng tôi cũng được tin ở Quảng Ngãi, VC bị thảm 
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bại và tổn thất rất nặng. Các nơi đều báo tin chiến thắng, chỉ 
có Huế là trầm trọng nhất.

Máy bay đến phi trường Tân Sơn Nhất Saigòn, toàn 
thành phố đang giới nghiêm, chúng tôi được Cảnh Sát Dã 
Chiến hộ tống về thẳng Quốc Hội, ở lại đó làm việc liền. Một 
số Dân biểu không về họp được vì bị kẹt ở địa phương, có 
người bị bắt như một vị Dân Biểu thiểu số ở Ban Mê Thuột. 

Nghe tin phía Nam thành phố Huế đã được giải tỏa, 
chúng tôi vận động một phái đoàn Quốc Hội và Chính Phủ 
ra thăm và cứu trợ đồng bào. Phái đoàn Trung Ương ra 
Huế gồm có Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ, Thủ Tướng 
Nguyễn Văn Lộc, Đại Tướng Cao Văn Viên, Trung Tướng 
Hoàng Xuân Lãm, Dân Biểu Nguyễn Bá Cẩn, Phó Chủ Tịch 
Hạ Nghị Viện, Dân Biểu Phan Huy Đức, Dân Biểu Nguyễn 
Lý-Tưởng và một số Phụ Tá của Phó Tổng Thống v.v... Máy 
bay ra Đà Nẵng, từ đó dùng trực thăng của Quân Đoàn I ra 
Phù Bài.

Phó Tổng Thống và phái đoàn vào phòng thuyết trình 
của căn cứ Mỹ ở phi trường nghe thuyết trình. Lúc bấy giờ 
quân đội VNCH và Hoa Kỳ đã giải tỏa được phía Nam sông 
Hương và chiếm các phố Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, 
nhưng trong Thành Nội và vùng Gia Hội, Phủ Cam vẫn 
còn bị VC chiếm. Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 vẫn còn đóng ở 
Mang Cá. Tướng Ngô Quang Trưởng phải dùng máy bay 
trực thăng đi qua ngã Bao Vinh để về Phù Bài gặp phái đoàn 
Trung Ương.

Phái đoàn từ Huế đến có Tướng Trưởng, Trung Tá Phan 
Văn Khoa Tỉnh Trưởng Thừa Thiên, Thiếu Tá Lê Thiện 
Phước, Trưởng Phòng Nhì Sư Đoàn v.v... (Trung Tá Khoa, 
Tỉnh Trưởng trốn ở trong bệnh viện Huế, khi quân đội ta tiến 
vào ông bèn chạy qua Tiểu Khu).

Nghe thuyết trình xong, Phó Tổng Thống và Phái Đoàn 
Saigòn đến nhà thờ Phù Lương, nơi đó có khoảng trên 50.000 
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người tỵ nạn từ Huế mới chạy đến. Linh mục Nguyễn Văn 
Trinh, chánh xứ Phù Lương, đã đón tiếp và cho họ vào tạm 
trú trong trường học, và trong nhà giáo dân quanh nhà thờ. 
Thực phẩm và thuốc men thiếu, quán xá không có đủ để bán 
cho dân và giá cả tăng vụt gấp mười, gấp trăm lần. Một chiếc 
xe Honda hai bánh đem đổi lấy một bao gạo khi chạy loạn. 
Tôi hướng dẫn Phó Tổng Thống đi thăm dân và phát quà 
tượng trưng cho họ.

Thấy phái đoàn Trung Ương đến, dân chúng khóc sướt 
mướt. Từng ngàn người đứng chen chúc nhau trong mưa 
lạnh, tranh nhau nhận gạo, tiền và thực phẩm. Quân đội Mỹ 
và Việt Nam chở thực phẩm, đồ hộp đến chất thành đống 
như núi, phát cấp tốc cho đồng bào.

Phó Tổng Thống và phái đoàn trở về Đà Nẵng cùng 
Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, riêng tôi theo Trung Tá 
Phan Văn Khoa lên Huế. Tướng Trưởng trở lại Bộ Tư Lệnh 
Sư Đoàn ở trong Thành Nội. Máy bay chở tôi và Trung Tá 
Phan Văn Khoa xuống bãi đáp trước Trường Đại Học Sư 
Phạm Huế, cạnh bờ sông Hương. Thấy máy bay sắp đáp 
xuống, súng của VC bên Thành Nội bắn qua. Thiếu Tá Lê 
Thiện Phước nhanh tay đẩy tôi nhảy xuống một cái hố cá 
nhân để núp đạn. Tôi và Trung Tá Phan Văn Khoa chạy vào 
Tiểu Khu bên cạnh Trường Đại Học Sư Phạm. Một cảnh 
tượng xảy ra, tôi thấy giáo sư Phạm Bình Bách (em Nghị Sĩ 
Phạm Đình Ái) đang đứng gần đó thì một trái đạn của VC 
bắn qua, tiếng nổ chát chúa và giáo sư Phạm Đình Bách ngã 
xuống. Ông bị thương và được trực thăng chở vào Đà Nẵng 
thì chết.

Tôi vào Tiểu Khu Thừa Thiên, gặp Đại Tá Cao Khắc 
Nhật, Trưởng Phòng hành quân của Quân Đoàn I tăng cường 
ra Huế, Thiếu Tá Giang, Trưởng Phòng Hành Quân của Tiểu 
Khu và một số sĩ quan đang làm việc, theo dõi tình hình. Tôi 
cũng tham gia ý kiến với họ. Sau đó tôi qua Ty Cảnh Sát, 
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tại đây ông Trưởng Ty là Đoàn Công Lập cũng thuyết trình 
cho tôi biết tình hình trong tỉnh và thuật lại các trận đánh 
phía Nam thành phố trong những ngày qua. Tôi cũng gặp 
ông Nguyễn văn Khuyên, Phó Ty Chiêu Hồi Thừa Thiên. 
Lúc đó Trưởng Ty Chiêu Hồi mới chết nên ông được lên 
làm quyền Trưởng Ty. Ông chở tôi đi từ Huế về quận Hương 
Thủy bằng xe Honda hai bánh. Trên đường đi, tôi gặp Dân 
Biểu Nguyễn Ngọc Nghĩa ở trong đám người chạy loạn. Tôi 
đến những nơi đồng bào đang trú ngụ như trường Quốc Học, 
Đồng Khánh, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, trường Thiên 
Hữu, Tiểu Chủng Viện, trường Jeanne d’Arc v.v... để thăm 
hỏi và tìm người quen. Trong lúc đó khu vực Phủ Cam, khu 
vực Gia Hội, Nam Giao, Vỹ Dạ, Đập Đá, Thành Nội và các 
vùng quê đều bị Việt Cộng chiếm. Cũng có nơi VC tập trung 
lực lượng đánh Huế nên nhiều vùng không có du kích VC 
hoạt động.

II. Diễn tiến trận đánh 

Việt Cộng xâm nhập thành phố qua sự móc nối với 
những thành phần chống chính phủ, thành phần thiên Cộng 
trong sinh viên học sinh và cơ sở nằm vùng của chúng. Đa 
số bị lừa dối bằng luận điệu tuyền truyền: chống Mỹ, giải 
phóng, hòa bình, hòa hợp hòa giải dân tộc, phục hồi địa vị 
cho Phật Giáo thời Lý, Trần v.v... Lợi dụng lệnh hưu chiến 
và Tết Nguyên Đán Mậu Thân, dân chúng vui chơi, nghỉ 
ngơi trong ba ngày Tết, người đi chợ, đi mua sắm, đi lễ đêm 
giao thừa.. đặc công VC đã xâm nhập và được che dấu trong 
dân chúng.

Theo ước tính của Việt Nam Cộng Hòa thì lực lượng VC 
đánh vào Huế trong Tết Mậu Thân có khoảng 16 tiểu đoàn. 
Ước tính nầy dựa vào lời khai của tù binh VC mà bên chúng 
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ta bắt được, mỗi người lính thuộc đơn vị nào, tiểu đoàn nào. 
Về phía Mỹ, họ cũng căn cứ trên lời khai của tù binh và cho 
rằng có đến 21 tiểu đoàn VC mở cuộc tổng tấn công Huế 
trong Tết Mậu Thân 1968. Lực lượng đó gồm có Trung Đoàn 
6 Quân Khu Trị Thiên, Tiểu Đoàn 804 và 802 cộng với lực 
lượng đặc công nội thành. Người nổi tiếng trong Bộ Chỉ Huy 
nầy thường gọi là Giáo Kế.

Lực lượng nầy từ phía tả ngạn sông Hương (phía làng La 
Chử) đi xuống. Phía Hữu ngạn sông Hương có Trung Đoàn 5 
do Thân Trọng Một chỉ huy. Lực Lượng nầy 1đánh đồn Nam 
Giao, đánh Macv (Cố Vấn Mỹ). Sau đó có sự tăng cường của 
Sư Đoàn 324B từ Bắc Việt điều động vào. Tổng Chỉ Huy là 
Tướng Hoàng Sâm (Tư Lệnh Quân Khu Trị Thiên), Chính 
Ủy là Tướng Lê Chưởng. Theo hồi ký của Văn Tiến Dũng thì 
Hoàng Sâm đã bị tử trận và Trần văn Quang lên thay. Có lẽ 
Hoàng Sâm đã chết trong trận đụng độ lớn với quân Mỹ tại 
La Chử sau khi giải tỏa Huế.

Đêm giao thừa 30 tháng Chạp Đinh Mùi tức 29 tháng 1, 
1968 VC bắt đầu xâm nhập, mồng một Tết thì chúng đã vào 
thành phố rồi, đồng bào đi lễ Tết đã gặp VC. Lúc 3 giờ 40 
sáng, Việt Cộng tấn công khắp nơi trong thành phố.

Những nơi VC chiếm được là những nơi không có lực 
lượng quân đội trấn đóng như Tòa Đại Biểu Chính Phủ, Tòa 
Hành Chánh Tỉnh, Tòa Án, các Ty, Sở v.v...

Tòa Hành Chánh Quận Ba, Quận Nhì, Quận Nhất trong 
Thành Phố. Trung Tâm Cải Huấn Thừa Thiên (tức lao Xá 
Thừa Phủ), đơn vị Cảnh Sát ở đó đã chiến đấu rất hăng 
nhưng không có tiếp viện, hết đạn, hết lựu đạn nên phải bỏ 
chạy. VC đã giải thoát cho đồng bọn bị giam giữ cũng như 
tù hình sự.

 Đại Đội I Trinh Sát đóng ở Thành Nội, đa số nhân viên, 
binh sĩ đi công tác ở ngoài chỉ còn lại mấy người giữ nhà đã 
bị VC chiếm.
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Những nơi không bị chiếm, vì có lực lượng quân đội 
hay Cảnh Sát Dã Chiến trấn giữ. Đó là:

- Đồn Trường Bia (Ngoẹo Giàng Xay) gần núi Ngự 
Bình, An Cựu.

- Đồn Nam Giao (Tiểu Đoàn I Công Binh). Đồn nầy bị 
bao vây gần một tháng, anh em chịu đói, chiến đấu không 
đầu hàng, nhờ tiểu đoàn 12 pháo binh ở Phù Bài yểm trợ, 
bắn phá khu vực chung quanh đồn nên VC không vào trong 
đồn được.

- Tiểu Khu Thừa Thiên ở đường Duy Tân Huế, gần Cầu 
Trường Tiền.

- Đài Phát Thanh Huế (do một Trung Đội Cảnh Sát Dã 
Chiến giữ).

- Macv ở đường Duy Tân Huế, gần Tiểu Khu có lính 
Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ canh gác.

- Ty Cảnh Sát Thừa Thiên ở sau lưng Tiểu Khu do lực 
lượng Cảnh Sát chiến đấu. Khu vực nầy tựa lưng vào nhau, 
yểm trợ cho nhau, đẩy lui được nhiều đợt tấn công của VC 
nên chúng không chiếm được.

Khi nghe tin VC xuất hiện, xe cơ giới của Tiểu Khu do 
Thiếu Tá Bào chỉ huy chạy qua cầu Trường Tiền thì bị VC 
bắn hạ, Thiếu Tá Bào chết tại trận, sau đó cầu Trường Tiền 
bị VC giựt sập để ngăn cản không cho quân ta tiếp viện sang 
nên quân Mỹ và Việt Nam phải đổ bộ bằng tàu thủy.

- Đại Đội Hắc Báo giữ Sân Bay Thành Nội và Bệnh 
Viện Nguyễn Tri Phương đã chiến đấu anh dũng và không 
bị VC chiếm.

- Đại Đội I Quân Cụ đóng ở trong Thành Nội Huế đã 
chiến đấu gần một tháng trường, trong đồn chỉ có một Trung 
Đội, số khác ở bên ngoài, về nhà ăn Tết, nhưng tinh thần bất 
khuất của anh em đã thắng, VC không thể đánh chiếm đồn.

- Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 ở trong Thành Nội (Mang Cá) 
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có khoảng vài trăm người vẫn giữ vững được vị trí trong suốt 
thời gian VC chiếm Thành Nội.

- Khu Bao Vinh phía sau lưng Mang Cá, bên ngoài 
Thành và Quận Hương Trà vẫn giữ vững trong suốt thời gian 
VC chiếm Huế, nhờ vậy Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn mới tồn tại 
được.

- Quận Hương Trà do Thiếu Tá Nguyễn Hữu Đệ làm 
Quận Trưởng, Đại Úy Nguyễn văn Phiếm làm Chi Khu Phó 
vẫn giữ vững và hoạt động bảo vệ an ninh cho khu vực các 
xã chung quanh quận.

- Quận Hương Thủy không bị tấn công vì gần phi trường 
Phù Bài, nơi có căn cứ Mỹ, Đại Úy Nguyễn văn Tăng đã 
đem quân tấn công VC ở làng Phủ Cam và giải vây cho quận 
Hữu Ngạn, vùng An Cựu Huế.

- Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh do Đại Úy Văn Tuy ở Phù Bài 
đã giữ vững đồn và bắn yểm trợ cho các đồn xung quanh.

- Đồn Văn Thánh, phía trên chùa Thiên Mụ, chung quanh 
bị VC bao vây, vẫn giữ được đồn cho đến ngày giải tỏa.

- Quận Nam Hòa (ở Miền Núi), quận Hương Điền, 
Phong Điền, Vinh Lộc, Quảng Điền, Phú Lộc ở trong tỉnh 
Thừa Thiên vẫn giữ vững.

- Tại Bao Vinh, có lực lượng của Hải Quân Mỹ từ Thuận 
An lên yểm trợ cho căn cứ Hải Quân ở đây nên không bị 
chiếm.

- Tại Đập Đá có Hải Quân Giang Đoàn 32 Xung Phong 
không bị chiếm. 

Các lực lượng giải vây cho Huế 

Báo Người Việt ra ngày 25 tháng 2, 1997 có bài “Cuộc 
Hành Quân Tái Chiếm Huế sau Tết Mậu Thân” của Nguyễn 
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Hữu Nguyên. Bài nầy đã dựa vào tài liệu của Mỹ rất nhiều, 
nên người đọc chỉ thấy Mỹ đánh nhau với VC mà không thấy 
được sự chiến đấu và vai trò của Quân Lực VNCH cùng các 
lực lượng Nghĩa Quân, Địa Phương Quân, Cảnh sát, Xây 
Dựng Nông Thôn v.v... trong việc giải tỏa Huế. 

Vì thế chúng tôi xin đóng góp thêm một số chi tiết về 
phía Việt Nam.

Hiện nay các cấp chỉ huy ở Huế thời gian xảy ra biến cố 
Tết Mậu Thân vẫn còn nhiều ở Mỹ, nhất là ở Cali, chúng tôi 
ước mong quý vị đó sẽ đóng góp thêm.

- Trung Đoàn 3 thuộc Sư Đoàn 1 do Trung Tá Phan Bá 
Hòa chỉ huy đóng ở cây số 17, phía Bắc Huế là lực lượng có 
công trong việc đánh đuổi VC ra khỏi Huế. Tiểu Đoàn 2/3 
do Thiếu Tá Phạm văn Đính từ Văn Thánh, Tiểu Đoàn 3/3 
do Thiếu Tá Phan Ngọc Lương và Tiểu Đoàn 4/3 do Thiếu 
Tá Nguyễn văn Lữ. Phan Ngọc Lương và Phạm văn Đính 
đã tiến vào Thành Nội, hạ lá cờ của MTGPMN (Việt Cộng) 
xuống và treo lá cờ VNCH lên vào ngày 25 tháng 2, 1968. 
Hình ảnh của hai người nầy đã được sách vở báo chí thời 
đó đăng tải. Năm 1972, Việt Cộng chiếm Quảng Trị, Phạm 
văn Đính ở căn cứ Đông Hà không có tiếp viện đã đầu hàng. 
Phan Ngọc Lương sau nầy trở thành thương phế binh, sau 
1975 tổ chức lực lượng đánh phá VC bị bắt bị xử tử tại Huế 
cùng các đồng chí trong đảng Đại Việt Cách Mạng (năm 
Mậu Ngọ 1978). Nguyễn Văn Lữ sau nầy lên tới Đại Tá 
Trung Đoàn Trưởng, hiện ở Đan Mạch. 

- Trung Đoàn 2 thuộc Sư Đoàn 1 do Trung Tá Vũ văn 
Giai từ Quảng Trị bay trực thăng vào Huế gọi máy liên lạc 
với Tướng Trưởng xin lệnh đem quân vào tiếp viện.

- Chiến Đoàn I Dù do Thiếu Tá Lê ở Quảng Trị kéo vào 
giải vây cho Huế, dùng trực thăng vận nhảy xuống chiếm 
cửa Đông Ba. Trong trận nầy quân Dù của ta thiệt hại nặng, 
phải về Saigòn bổ sung quân số, Thủy Quân Lục Chiến ra 
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thay.
- Chi đoàn Thiết Giáp 2/7 do Đại Úy Nguyễn Hóa bị 

chận ở An Hòa phải vòng qua Triều Sơn Tây mới vào được 
Huế.

- Thiếu Tá Hoàng Tích Thông chiến đoàn trưởng Thủy 
Quân Lục Chiến được đưa từ Saigòn ra thay thế Chiến Đoàn 
1 Dù của Thiếu Tá Lê Quang vì chiến đoàn Dù bị tổn thất 
nặng. Thủy Quân Lục Chiến đóng quân từ Cửa Sập (tức Cửa 
Già Đồ) ở góc thành gần Cầu Bạch Thổ đến Cửa Hữu (cống 
Thủy Quan).

- Từ Cống Thủy Quan đến Cửa Hậu là phạm vi trách 
nhiệm của Trung Đoàn 3 (Sư Đoàn 1) do Trung Tá Phan Bá 
Hòa và Đại Đội Hắc Báo.

- Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân của Thiếu Tá Nguyễn 
Văn Hiệp trách nhiệm giải tỏa khu vực Gia Hội. Trong Liên 
Đoàn nầy có ba Tiểu Đoàn Trưởng danh tiếng là Thiếu Tá 
Võ Vàng, Thiếu Tá Nguyễn văn Chước và Thiếu Tá Nguyễn 
văn Huy.

- Có một đơn vị nhỏ, nhưng không kém phần quan trọng 
là Đại Đội Trinh Sát thuộc Sư Đoàn 1 do Thiếu Úy Nguyễn 
Tri Tấn đã có công phát hiện nhiều đơn vị của địch ở vùng 
Nam Giao.

Lực Lượng của Mỹ tham gia hành quân gồm có Sư 
Đoàn I Không Kỵ, Sư Đoàn 101 Dù và 82 Dù khoảng 7 lữ 
đoàn. Riêng Sư Đoàn I Không Kỵ có 500 máy bay trực thăng 
từ Bồng Sơn (Bình Định) được chở ra Huế, đơn vị nầy đã 
tấn công Bộ Chỉ Huy VC đóng ở làng La Chử, quận Hương 
Trà.

Có một Nghĩa quân và một Trung Đội Trưởng Nghĩa 
quân thuộc xã Hương Chử, quận Hương Trà bị bắt trốn thoát 
được cho tin Bộ Chỉ Huy cao cấp của VC đóng ở làng La 
Chử nên Tướng David, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn I Không Kỵ 
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mở cuộc hành quân vào làng La Chử.
Trước tết, Trung Tá Phan văn Khoa, Tỉnh Trưởng Thừa 

Thiên hướng dẫn cho tôi đi thăm La Chử. Đây là một ấp 
kiểu mẫu, dân trong làng đa số là người có học, làm công 
chức hoặc cán bộ trong chính quyền quốc gia. Làng nầy có 
họ Hà Thúc nổi tiếng ở Huế, nhiều người đỗ đạt, làm quan. 
Đây cũng là nơi sinh trưởng của ông Hà Thúc Ký, lãnh tụ 
Đảng Đại Việt Cách Mạng nên cơ sở của Đảng Đại Việt CM 
ở đây rất mạnh. Trong khi VC chiếm đóng làng nầy, chúng 
đã bắt và giết nhiều người rất dã man, nhất là các đảng viên 
ĐVCM.

Lúc đầu, Việt Cộng im lặng, không có tiếng súng phản 
kích. Nhưng khi quân Mỹ đến gần thì hỏa lực của địch bắn 
ra rất mạnh, có 9 trực thăng của Mỹ bị hạ. VC và lính Thủy 
Quân Lục Chiến Mỹ đánh cận chiến. Vì đây là nơi Bộ Chỉ 
Huy VC ở nên lực lượng phòng vệ của địch quyết tử chiến, 
không nao núng. Từ sáng cho đến 3 giờ chiều, trực thăng của 
Mỹ từ Bồng Sơn ra tăng cường đổ xuống bao vây vùng núi 
chung quanh La Chử. Bom đạn đổ xuống làng Quế Chử gần 
La Chử để mở bãi đáp cho trực thăng chở quân đổ bộ xuống. 
Vùng núi nầy hoàn toàn bị bình địa, làng Quế Chử về sau đã 
bị xóa tên trên bản đồ. Quân Mỹ chết ở La Chử nhiều nhất, 
trên 100. Ngày 25 và 26 tháng 2, 1968 sau khi giải tỏa Huế, 
VC mới cho lệnh rút quân. Trong hồi ký của Văn Tiến Dũng, 
xác nhận tướng Lê Chưởng và Hoàng Sâm chết, có lẽ đã chết 
trong trận nầy vì bộ chỉ huy của VC đóng ở đây.

Số anh em công chức, cán bộ và binh sĩ về phép ăn Tết 
với gia đình bị kẹt trong Thành Huế, nhờ có máy liên lạc của 
Cảnh sát quốc gia nên đã biết được những nơi nào có quân 
đội của ta và họ đã chạy về hướng đó. Cảnh Sát, Xây Dựng 
Nông Thôn, Nghĩa Quân, Công Chức, Binh Sĩ v.v.... đã lập 
một phòng tuyến ở khu Tây Linh, bên ngoài Bộ Tư Lệnh Sư 
Đoàn 1 (đồn Mang Cá) để tự vệ.
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Tại Tiểu Khu, chúng tôi cũng đề nghị mở cuộc hành 
quân áp sát vào khu vực Phủ Cam để cho đồng bào trong đó 
chạy ra, và từ đó mới có tin tức VC ở bên trong. Nếu cứ giữ 
nguyên vị trí thì không thể biết được tình hình địch như thế 
nào.

Tại Ty Chiêu Hồi (trong Thành Nội) Đại Đội Võ Trang 
đã chống cự mãnh liệt. Đây là những người từ hàng ngũ VC 
trở về với Quốc Gia. Trưởng Ty Chiều Hồi đã bị tử trận.

Khi VC tiến vào Huế, mỗi người lính của chúng đều 
được cấp phát cho một bộ áo quần mới để chuẩn bị diễn hành 
chiến thắng. Không hiểu chúng có dụng ý gì? Trong những 
ngày cố thủ trong thành nội, vì tình trạng chiến tranh, không 
có mua bán nên nhân dân cũng đói mà VC lại càng đói hơn. 
Chủ trương của Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư Lệnh 
Quân Đoàn I là không ném bom vào Đại Nội vì sợ phá hủy 
các di tích lịch sử, nên chỉ bao vây và đánh chiếm từng vị trí 
một. Thành Ngoại quá kiên cố, VC “đóng chốt” trên các cửa 
thành, đặt súng phòng không nên việc phá các cửa thành rất 
khó, dùng bom hạng nặng cũng không phá sập được.

VC ở lâu trong thành, không có tiếp tế lương thực, súng 
đạn nên khi chúng rút lui, nhiều tên còn trốn dưới các cống 
nước, dưới ao, trong các bụi cây, quá đói, đã ra đầu hàng 
khi quân ta tiến vào thành. Nếu nằm lâu trong các nơi đó thì 
chúng cũng chết đói mà thôi. Đa số lính VC đều nói giọng 
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An hoặc giọng Bắc. Người gốc 
Huế không bao nhiêu.

Trích hồi ký Chớp Bể Mưa Nguồn  chưa xuất bản



Mặt Trận Huế
Chính Đạo

Trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân chỉ có trận đánh 
vào Huế của Cộng sản (CS) là thành công và gây tiếng vang. 
Tuy nhiên đứng trên khía cạnh quân sự thuần túy mà nói, 
Cộng quân chỉ chiếm được ưu thế trong 4, 5 ngày đầu. Từ 
mồng 8 tết (6.2.68) trở đi, cường độ các trận đánh giảm hẳn. 
Cộng quân bắt đầu di tản thương binh, tù binh và chuyên chở 
chiến lợi phẩm ra khỏi thành phố từ ngày nầy. Dân chúng 
cũng bị ép buộc tản cư khỏi Huế để làm mộc chắn cho các 
đơn vị CS, và đồng thời cung cấp nhân công cần thiết...

Về quân sự Cộng quân mở hai mặt trận chiếm Huế: Mặt 
trận tả ngạn (phía bắc) và mặt trận hữu ngạn (phía nam).

I. Mặt trận quân sự

1. Mặt trận phía bắc
Gồm các mũi chính: Cửa Chính Tây, cửa An Hòa, Kỳ 

Đài, sân bay Tây Lộc và đồn Máng Cá. 

- Cửa Chính Tây
Cửa Chính Tây được một tiểu đội của Đại đội “Hắc Báo” 

(thám báo) trấn giữ. Người phụ trách “nội công” đánh cửa 
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nầy là Phan Nam (Lương), một cán bộ Thành ủy nằm vùng. 
Theo lời Nam, chất nổ và vũ khí đã được đưa vào thành nội 
trước 10 tiếng đồng hồ. Đặc công Cộng quân đã hạ được 
vọng gác của lực lượng Thám báo và dùng chất nổ phá cổng 
cho lực lượng chính qui CS từ bờ đối diện sông Đào tràn vào 
thành nội.  Sau khi vượt thành, một đơn vị CS đánh thốc vào 
Đại nội. Rạng sáng đơn vị Hắc báo chống không nổi phải rút. 
Việc thất thủ Đại nội đã kéo dài thêm các trận đánh ở Huế 
hàng tuần lễ, vì Cộng quân chỉ cần sử dụng một lực lượng 
nhỏ đóng chốt trên các tường thành dày cả 10 thước tây.

- An Hòa
Tại khu vực An Hòa (Tây Nam) một tiểu đoàn (D) của 

Trung doàn E.9 (SĐ. 309 Bắc Việt) có nhiệm vụ tấn công 
cầm chân Tiểu đoàn 2 Dù của Thiếu tá Thạch ở làng An 
Hòa. Khoảng 2 giờ 30 sáng, một mũi đặc công đã vượt sông 
đột nhập cổng An Hoà và cùng với cánh quân của E.9 tràn 
vào làng An Hòa. Tuy nhiên, từ chiều ngày mồng 1 Tết Tiểu 
đoàn 2 Dù đã không còn ở An Hoà nữa. Cộng quân chiếm 
cầu Bạch Hổ và phá hủy một nhịp cầu bên tả ngạn để chặn 
viện binh Mỹ.

        
- Đồn Mang Cá
Đồn Mang Cá nơi đặt Bộ Tư Lệnh SĐ. 1 BB của Chuẩn 

tướng Ngô Quang Trưởng là điểm hẹn của các mũi chủ lực 
CS. Nguyễn Trọng Đấu, thủ trưởng E.6 chỉ huy. Theo đúng 
chiến thuật “đặc công làm mồi”, một đại đội Tiểu đoàn 12 
đặc công giữ nhiệm vụ xung phong. Đại đội nầy được chia 
làm 4 mũi từ thôn Triều Sơn Tây dùng “phao ny lông” vượt 
sông, rồi men theo bờ thành tiến về mục tiêu. Cánh quân chủ 
lực đánh Mang Cá đã phải dừng lại vì sự chống trả mãnh liệt 
của quân trú phòng đồn này. CS tiếp tục mở nhiều đợt tấn 



công. Có lúc, tiền quân CS đã đột nhập được khu bệnh xá và 
tàn sát một số thương, bệnh binh.

- Sân bay Tây Lộc
Một đơn vị đặc công chui theo cống Thủy Quang đột 

nhập thành nội. Một cán bộ CS nằm vùng đã cắt giây kẽm 
gai ở miệng cống, và dẫn đường cho toán đặc công nầy tiến 
vào phi trường. Toán đặc công trên đốt được kho đạn, kho 
xăng và khu nhân viên kỹ thuật. Tuy nhiên, lực lượng chủ 
lực của CS bị lạc đường qua trại Quân cụ. Nhờ thế lực lượng 
phòng thủ kịp thời bố trí, bảo vệ được sân bay..

- Kỳ Đài và Thượng Tứ
Kỳ đài nằm trên vòng thành ở cửa Thượng Tứ (Phu Văn 

Lâu) đi vào. Đơn vị CS có nhiệm vụ treo cờ thuộc E.6, được 
một đặc công đón ở cửa Hữu đưa vào mục tiêu. Đặc công 
nầy chẳng ai khác hơn Dũng, con trai chủ hãng đồ gỗ Lê Hữu 
Tý. Đang học ở Sài Gòn, Dũng được Tý gọi về Huế, gửi vào 
mật khu huấn luyện một tuần lễ. Vừa mãn lớp huấn luyện, 
Dũng nhận công tác ngay. Sau khi chiếm được Kỳ đài, CS 
treo lên lá cờ Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ 
và Hòa Bình Việt Nam. Cờ rộng 96 mét vuông, gồm hai vạt 
xanh kèm lấy một vạt đỏ có sao vàng ở giữa.

Từ Kỳ Đài, đơn vị CS nầy tiến ra cửa Thượng Tứ, rạp 
Hưng Đạo và rồi bót Cảnh sát Đông Ba.

Ngoài ra, một cánh quân khác tiến chiếm khu Đông Nam 
và chợ Đông Ba. Các cơ sở như Ty Chiêu Hồi, Ty Thông Tin, 
Tòa Thượng Thẩm đều bị chiếm và phá hủy tài liệu, cơ sở, 
vật chất.

2. Mặt trận phía nam
Mặt trận phía nam do Thân Trọng Một, Thành đội trưởng 
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Huế chỉ huy. Một là người Huế, biết khá rõ địa hình, địa vật. 
Lực lượng cơ hữu của Một có “Đoàn 5” gồm 4 tiểu đoàn bộ, 
Trung đoàn 9 của SĐ. 309 Bắc Việt, một tiểu đoàn ĐKB và 
4 đội đặc công.

- Mặt trận Tam Thai
Để có thể tiến quân về Huế an toàn, Cộng quân chọn 

căn cứ Thiết giáp ở Tam Thai (An Cựu) làm mục tiêu chiến 
lược, vì sợ rằng chiến xa VNCH sẽ phản ứng gây tai hại cho 
Cộng quân một khi vào tác chiến trong thành phố. Ba mũi 
đặc công chia nhau tiến chiếm chân, sườn và đỉnh đồi căn 
cứ. Vì đã bị đột kích hai tháng trước, hệ thống phòng thủ của 
căn cứ được tăng cường dày đặc. Bởi thế, hai mũi đặc công 
ở chân đồi và lưng chừng bị đánh thiệt hại rất nặng. Chỉ mũi 
đỉnh đồi là thành công.

Trong ngày mồng 2 Tết, lực lượng phản kích VNCH 
nhiều lần tiến lên tái chiếm đỉnh đồi. Một số lớn đặc công bỏ 
chạy. Chỉ còn ít chục đặc công tử thủ trong các hầm hố và 
chết dần mòn ở đây. Tối ngày mồng 3 Tết, Chủ nhiệm Chính 
trị của Thành đội Huế là Chiến kéo quân lên tăng viện, nhưng 
ít giờ sau Chiến trúng hỏa tiễn chết. Mãi tới đêm Tiểu đoàn 
818 của E.8 mới lên thay thế đám tàn binh đặc công.

- Mặt trận hữu ngạn
Ngay khi đặc công tiến đánh núi Tam Thai, Thân Trọng 

Một cho các cánh quân cơ hữu vượt sông An Cựu tiến vào 
thị xã. Khoảng 7 giờ sáng, tiền quân CS đã xâm nhập được 
các đường phố.

Tuy vậy, các lực lượng phòng thủ chống cự mãnh liệt, 
mãi tới 4 ngày sau Cộng quân mới lần lượt chiếm được Đại 
đội Quân cụ, Ty Ngân Khố, Tòa Đại Biểu Bắc Trung Phần, 
Tòa Hành Chánh Thừa Thiên, nhà lao Thừa Phủ v.v... Hơn 
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2000 tù nhân tháo cũi sổ lồng tạo thành một lực lượng gây 
rối đáng sợ. Phía Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn giữ vững Tiểu 
khu Thừa Thiên, Đài Phát Thanh, bản doanh MACV và bến 
tàu Hải Quân.

II. Mặt trận Chính trị

Mặt trận quan trọng nhất của CS trong đợt tấn công Tết 
Mậu Thân, thực ra, là mặt trận chính trị. Chính vì mục tiêu 
chính trị nầy mà Hà Nội đã chẳng hề đếm xỉa đến thực trạng 
bi thảm, tuyệt vọng của các cán binh tử thủ Huế, ra lệnh tiếp 
tục chốt giữ khu Đại Nội.

- Thành lập các “Ủy ban Nhân dân Cách mạng”
Người phụ trách công tác “Tổng khởi nghĩa”, hoặc nôm 

na hơn, thiết lập “chính quyền cách mạng” ở Huế là Hoàng 
Kim Loan và Hoàng Lanh. Loan là một thành ủy viên, đã 
vào nằm vùng trong nhà Nguyễn Đóa, một giám thị trung 
học Quốc Học từ lâu. Loan có nhiệm vụ tổ chức các “ủy ban 
nhân dân” ở khu vực tả ngạn Huế, bao gồm thành nội.

Ngay buổi sáng mồng 2 Tết, Loan cùng các cán bộ nằm 
vùng như Nguyễn Trung Chính tổ chức một cuộc mít-tinh 
với hàng trăm người tham dự. Trong cuộc mít tinh nầy, một 
giáo sư trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ là Nguyễn Hữu 
Vấn được “bầu” làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận I.

Người phụ trách “tổng khởi nghĩa” ở Quận II là Phan 
Nam (tức Lương). Nam đưa Nguyễn Thiết (tức Hoàng Dung) 
lên làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nầy. Thiết từng là 
một học sinh “vượt tuyến” tìm tự do. Sau đó, học Luật và 
tham gia Ban chấp hành Hội sinh viên Huế. Bị trúng đạn 
chết ở những ngày tàn của mặt trận Huế.

Tại khu vực hữu ngạn (tức thành phố mới) CS chưa có 
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thì giờ thiết lập các ủy ban nhân dân. Mọi nỗ lực của Hoàng 
Lanh, Thường vụ Thành ủy Huế, đổ dồn vào công tác săn bắt 
và kiểm tra tù binh.

Ngày 14.2.1968, đài Hà Nội tuyên bố đã thiết lập xong 
một chính quyền cách mạng ở Huế. Chủ tịch là Lê Văn Hảo, 
Đào Thị Xuân Yến (bà Tuần Chi) và Hoàng Phương Thảo 
giữ chức Phó chủ tịch.

- Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình
Một trong những việc làm gây nhiều tiếng vang nhất 

của CS tại Huế là việc nặn ra một tổ chức lấy tên “Liên minh 
các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình” (sẽ viết tắt 
Liên Minh). Việc thành lập tổ chức nầy được Hà Nội loan 
báo vào ngày mồng 3 Tết (1.2.1968). Người ta chỉ biết đại 
khái rằng Chủ tịch của tổ chức nầy là Tiến sĩ Lê Văn Hảo, 
giáo sư Nhân chủng học ở Đại học Huế và Sài Gòn.

Hảo gốc người Huế, sang Pháp học từ năm 1953 vì - theo 
lời Hảo - sợ phải đi lính. Tại Paris Hảo chịu ảnh hưởng của 
Trần Văn Khê và Nguyễn Khắc Viện. Về nước năm 1965, 
Hảo dạy ở Huế và Sài Gòn. Năm 1966, Hảo tham gia phong 
trào “ly khai” ở Huế. Giữa năm 1967, Hảo được bạn học cũ là 
Hoàng Phủ Ngọc Tường (Thuyết) và Tôn Thất Dương Tiềm, 
một cán bộ CS nằm vùng, móc nối vào MTGPMN. Cuối 
tháng 12.67 Hảo ra bưng và được khoác áo chủ tịch Liên 
Minh thành phố Huế. Hoàng Phủ Ngọc Tường làm Tổng 
thư ký. Sau nầy Hảo trở thành Phó chủ tịch Ủy ban Trung 
ương của Liên minh toàn quốc. Trong số những người được 
móc nối ra mật khu với Hảo còn có “Ôn Linh Mụ” tức Hòa 
thượng Thích Đôn Hậu của chùa Thiên Mụ, Nguyễn Đóa 
cựu giám thị Quốc học và nhiều sinh viên, học sinh khác.

- Lưc lượng “nghĩa binh”
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Việc tổ chức lực lượng “nghĩa binh” của CS cũng gây 
tiếng vang. Người đưa ra sáng kiến nầy là Nguyễn Đắc Xuân. 
Hè 1966, Xuân đã tổ chức đoàn “Phật tử quyết tử”.

Xuân lợi dụng Đại úy Nguyễn Văn Lợi (sĩ quan VNCH 
từ Quảng Trị về quê ăn tết bị kẹt) để tổ chức ra một “Đoàn 
nghĩa binh” qui tụ những quân nhân bị kẹt ở Huế. Trong vài 
ngày, Lợi tổ chức được một đội quân lên tới hàng trăm người. 
Sau, vì sợ các “nghĩa binh” này có thể trở ngược đầu súng, 
CS phân tán mỏng họ. Giữa tháng 2.1968, Lợi bị thương và 
mất tích. Một số “nghĩa binh” cũng đều tử nạn.

Cũng chính Xuân đã tổ chức ra đội “Nghĩa binh Cảnh 
sát” ở Huế, ép quận trưởng hữu ngạn là Tôn Thất Cán chỉ 
huy. Một trong những nhiệm vụ của đội Nghĩa binh Cảnh sát 
nầy là ngăn chặn không cho dân di tản khi quân VNCH và 
Đồng minh phản công.

-  “Bạo lực Cách mạng”
Đi theo các đội đặc công, võ trang tuyên truyền và đơn 

vị chủ lực CS, dĩ nhiên phải có những đơn vị “an ninh”. Vai 
trò của các toán “an ninh” nầy được đặc biệt chú ý vì chỉ huy 
trưởng chiến đoàn là Lê (Tư) Minh, Trưởng ban An ninh 
khu ủy Trị Thiên. Tống Hoàng Nguyên và Nguyễn Đình Bảy 
(Bảy Khiêm), hai cán bộ an ninh cấp khu, trực tiếp điều khiển 
những cuộc thủ tiêu, bắt giữ ở khu tả ngạn và hữu ngạn.

Tại khu tả ngạn, dưới quyền Nguyên, các toán an ninh 
có hai nhiệm vụ: Lùng bắt các sĩ quan, viên chức cao cấp 
trong vùng, và “bảo vệ” một số khuôn mặt “chính trị” như 
Thích Đôn Hậu, bà Tuần Chi, Nguyễn Đóa, Lê Văn Hảo v.v...

Tại khu hữu ngạn bảy Khiêm dồn mọi nổ lực để săn bắt 
các viên chức chính quyền và những người mà Bảy Khiêm 
gọi là “nhân viên CIA”.

Theo Bảy Khiêm, chính y đã giết chết Phó thị trưởng 
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Huế Trần Đình Thương, bắt sống ông Nguyễn Văn Đãi, phụ 
tá Đại biểu chính phủ Vùng I; Bảo Lộc Phó Tỉnh Thừa Thiên; 
Hồ Thúc Tứ, Ủy viên Trung ương Quốc Dân Đảng; Trần 
Điền, Ủy viên Trung ương đảng Đại Việt và nhiều người 
khác nữa. Toán của Khiêm còn bắt một số giáo sư Đại học 
ngoại quốc và thủ tiêu họ với tội danh CIA.

Cũng chính Bảy Khiêm là người tìm ra đường hầm dẫn 
vào nhà lao Thừa Phủ, giải cứ 2.300 can phạm. 500 can phạm 
nầy được trang bị khí giới ngay ngày mồng 4 Tết.

Thật khó để ước lượng chính xác số người bị CS tàn sát 
tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân. Nhưng theo Lê Minh, việc 
tàn sát tù binh và dân chúng là chuyện có thực: Sau khi biện 
dẫn  rằng ngay đến cuộc cách mạng 1789 của Pháp cũng có 
người bị giết oan, Minh tự biện hộ là “đã ở trong một hoàn 
cảnh quá khó khăn đến không thể nào kiểm soát nổi những 
hành động thô bạo” của cán binh, du kích và cán bộ CS.

III. Phản công của VNCH

Cuộc phản công của QLVNCH khởi đầu ngày mồng 3 
Tết Mậu Thân (1.2.1968). Quân Dù tiến chiếm từng căn nhà. 
CS rút lui vào nội thành, khai thác tối đa công sự phòng 
thủ của vòng thành. Qua ngày mồng 4 tết, sau khi mặt trận 
Quảng Trị đã tạm yên, Tiểu đoàn 9 Dù của Thiếu tá Nhã mới 
được trực thăng vận vào Mang Cá. Mũi chủ lực của Chiến 
đoàn 1 dù cũng xuyên qua tường thành tiến vào giải vây cho 
các binh sĩ phòng ngự sân bay Tây Lộc. Sang ngày mồng 5 
Tết, lực lượng Dù giải tỏa được nửa phi trường và tái chiếm 
cửa An Cựu. Nhưng các mũi tiến về hướng Đại Nội bị chặn lại.

Trận chiến kéo dài thêm 3, 4 ngày không có tiến triển. 
Ngày mồng 9 Tết (7.2), Cộng quân được tăng cường thêm 2 
tiểu đoàn và phản công gây thiệt hại nặng cho Tiểu đoàn 4/3 



54                                     TRẬN CHIẾN Ở HUẾ

quân Cộng hoà. Cũng trong đêm, trước nguy cơ viện binh 
Đồng minh từ hữu ngạn kéo sang, Cộng quân đánh sập cầu 
Trường Tiền.

Nói chung cả hai phe đều mỏi mệt và có những trở ngại. 
Chiến đoàn 1 Dù đã quá vất vả, đặc biệt là tiểu đoàn 9 Dù 
mới bị thiệt hại nặng nề ở Quảng Trị.

Phe Cộng quân, tình hình nghiêm trọng hơn. Đạn dược 
bắt đầu cạn. Đơn vị pháo chỉ còn nửa cấp số. Thương vong ở 
trong nội thành đã lên tới 300 người mà không di tản được. 
Ngày mồng 5 Tết (4.68), trước nguy cơ quân Mỹ bắt đầu 
nhập trận, Lê Minh quyết định rút khỏi thành phố. CS gửi 
điện ra Hà Nội báo cáo “hết đạn”. Hà nội bắt tử thủ và hứa 
cho tiếp viện.

Trong khi đó, phe Đồng minh và VNCH bắt đầu phát 
động một đợt phản công mới.

Ngày 12.2.68 hai tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến được 
đổ bộ xuống Bao Vinh, và nhập trận hai ngày sau. Các đơn 
vị TQLC Hoa Kỳ cũng đổ bộ lên bến Bao Vinh, rồi từ đây 
vượt qua cổng hậu vào Thành Nội. Ngày 13.2.68 mưa phùn 
đột ngột dứt. Lần đầu tiên sau 15 ngày, Huế có ánh mặt trời. 
Phi cơ thi nhau lên đánh bom dữ dội khu vực La Chữ, nơi 
tình nghi đặt Bộ chỉ huy CS. 

Ngày 14.2.68 chiến dịch Sóng Thần 739/68 của Liên 
quân TQLC và Hoa Kỳ bắt đầu.

1. Mặt trận Hữu ngạn
Khi Chiến đoàn 1 Dù vào giải vây đồn Mang Cá và 

thành nội ngày 3.2.68, quân lực Hoa Kỳ cũng tiến vào Huế. 
Tại tả ngạn, các đơn vị SĐ I Không kỵ Mỹ chỉ phối hợp 

với lực lượng Dù và Bộ binh VNCH trấn giữ vòng ngoài.
Tại hữu ngạn, nơi có Bộ chỉ huy MACV, TQLC Mỹ từ 

Bộ chỉ huy MACV bắt đầu mở những cuộc hành quân lục 
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soát quanh khu vực đóng quân. Từ phía Nam, chiến đoàn 
RAY gồm hai đại đội TQLC khác của SĐ. I TQLC Hoa Kỳ 
cũng từ đầu cầu An Cựu tiến lên phía Bắc.

Với mục đích tiêu diệt địch hơn chiếm đất, TQLC Mỹ 
ban ngày xuất trận, ban đêm kéo về thủ Bộ chỉ huy MACV. 
Mãi tới ngày 11 Âm lịch (tức 9.2.68), TQLC Mỹ mới thanh 
toán xong các khu vực sân vận động, nhà Ga, và Phủ Cam. 
Tính đến ngày nầy, theo bản tin quân sự của chính phủ, tại 
hữu ngạn sông Hương TQLC Hoa Kỳ đã giết chết 934 cộng 
quân, bắt sống 4 tù binh, thu 307 súng đủ loại. Phía Hoa Kỳ 
chỉ có 31 chết, 201 bị thương nặng, 80 bị thương nhẹ.

Qua chiều ngày 10.2.68, thêm nhiều đơn vị TQLC Mỹ 
được trực thăng vận hoặc di chuyển bằng quân xa vào khu 
vực hữu ngạn. Nhờ sự hiện diện của các đơn vị nầy, lực 
lượng địa phương của tỉnh Thừa Thiên bắt đầu hoạt động 
trở lại: thu nhặt những xác chết đã sình thối, tổ chức việc trợ 
cấp các nạn nhân chiến tranh cũng như lục soát truy kích tàn 
quân CS.

Có thể nói khi cuộc hành quân Sóng Thần 739/68 được 
phát động để tái chiếm khu Đại Nội vào ngày 14.2.68 thì 
tình hình hữu ngạn đã yên ổn, mặc dù Bộ chỉ huy của Thân 
Trọng Một còn lẩn quẩn ở khu Lăng Tự Đức cho tới ngày 
cuối cùng (25.2.68).

2. Hành quân Sóng Thần 739/68
Trong cuộc hành quân giải tỏa Thành Nội Huế, toàn bộ 

mặt trận được chia làm 5 khu vực.
1- Khu A, gồm góc đông Bắc, tức Mang Cá lớn và Mang 

Cá nhỏ. Khu nầy tương đối an toàn.
2- Khu B, tức khu chính Đông bao gồm cả chợ Đông 

Ba. Mặc dù một số cán binh CS còn “chốt” trên thành, quân 
VNCH đã kiểm soát dưới đường phố.
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3- Khu C, là góc Tây Bắc, gồm phường Tây Lộc và Tây 
Linh. Trung đoàn 3 của Trung tá Phan Bá Hòa chịu trách 
nhiệm khu vực nầy. Cộng quân còn giữ khu vực Chính Tây 
thuộc phạm vi phường Tây Linh, kể cả nhà thờ họ đạo ở 
đây.

4- Khu D, tức phía đông Đại nội, có cửa Thượng Tứ và 
Đông Ba. Khu nầy do Tiểu đoàn 1/5 TQLC Mỹ đảm trách. 
Đây là một đơn vị rất thiện chiến, có tới 1000 binh sĩ và được 
tăng phái trung và trọng pháo.

5- Khu E, bao gồm khu vực Cộng quân cố thủ ở Kỳ Đài, 
Ngọ Môn và cửa Thượng Tứ.

6- Khu F, là góc Tây Nam Thành Nội, do chiến đoàn A 
TQLC Việt Nam trách nhiệm.

Cuộc hành quân giải tỏa phát triển rất chậm vì thời tiết 
xấu và phòng thủ kiên cố của tàn quân CS. Vũ khí lợi hại 
nhất của VNCH và Đồng Minh là không lực lại bị hạn chế 
tối đa. Các họng phòng không trên bờ thành cũng khiến trực 
thăng võ trang không hoạt động đúng khả năng.

Tại khu vực D, tức khu Đông Nam Đại Nội, nhất là 
cửa Đông Ba, TQLC của Hoa Kỳ cũng tranh giành từng cao 
điểm với Cộng quân. Theo Lê Minh, người chỉ huy mặt trận 
Huế, trận đánh “thật khốc liệt”, đôi khi hai bên chỉ cách nhau 
vài chục mét. Sáng ngày 18.2.68, TQLC Mỹ đã chiếm được 
hoàn toàn cửa Đông Ba.

Trước áp lực của các cánh quân đồng minh và VNCH, 
ngày 19.2.68 Lê Minh quyết định rút, dù đã có công điện 
ngày 15.2.68 của Hà Nội: “Phải giữ thành nội, không được 
rút ra ngoài để phục vụ nhiệm vụ chính trị chung cả nước”. 
Trần Anh Liên, chính ủy khu tả ngạn, được lệnh chuyển 
thương binh ra ngoài. Tống Hoàng Nguyên có nhiệm vụ dẫn 
giải tù binh. Những “cơ sở” đã lộ được đưa vào rừng. “Cơ 
sở” còn trong bí mật được gài theo dân tản cư.
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Ngày 22.2.68, những cấp chỉ huy của CS bắt đầu rời 
thành nội.

Cuộc rút quân của CS, như Lê Minh thú nhận, là ở vào 
thế chẳng đặng đừng. Quân VNCH và đồng minh đã xiết 
chặt dần vòng vây quanh Huế.

Các đơn vị TQLC Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm được 
cửa hữu. Ngày hôm sau, tiến đánh Nam Đài, cửa Nhà Đồ và 
khu vực đường Tôn Thất Thiệp.

Trong khi đó, một đơn vị nhỏ của SĐ I BB đã chiếm 
được Kỳ Đài, triệt hạ lá cờ của Mặt Trận Liên Minh các Lực 
Lượng Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình. Lá cờ vàng, ba sọc đỏ 
của VNCH được gương lên, báo hiệu cơn ác mộng, cơn sốt 
xuất huyết của Huế đã qua.

Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra: Cộng quân đã “biến” đi 
cách nào? Theo tài liệu CS, bắt đầu từ ngày 6.2.68 (mồng 8 
Tết), thương binh, tù binh và chiến lợi phẩm đã được bí mật 
chuyển khỏi thành phố. Dân chúng cũng bị bắt buộc tản cư 
để làm bình phong và cung cấp nhân lực vận tải. Tuy nhiên 
khi ra khỏi địa phận thị xã (về hướng Phú Vang), những đoàn 
nầy bị các lực lượng SĐ. I Không kỵ cũng như phi pháo 
đánh tan nát. Quân Mỹ đã giải thoát được một số tù binh dân 
sự Mỹ cũng như đoạt lại tất cả lương thực “chiến lợi phẩm”. 
Chính vào thời gian nầy, việc tàn sát tập thể một số quân 
nhân, công chức VNCH và thường dân đã xảy ra. Mười sáu 
ngày sau, 22.2.68, các đơn vị chủ lực bắt đầu rút lui. Cuộc 
triệt thoái nầy kéo dài 5 ngày. Mãi tới nửa đêm ngày 26.2.68 
cán binh CS cuối cùng mới rời khỏi Huế, bôn tẩu về Phú 
Vang.

Tóm lược từ Chính Đạo: Mậu Thân 68 Thắng hay Bại. 
Nhà sách Văn Hóa, Houston, TX 77086 xuất bản, 1989. 
(Tr. 120 - 160).
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Vụ Tàn Sát ở Huế
Thành Tín

Trong cuộc tiến công Mậu Thân 1968, cuộc tàn sát ở 
Huế được dư luận thế giới hết sức chú ý. Cho đến nay vẫn 
còn nhiều câu hỏi xung quanh sự kiện nầy. Đây là một cuộc 
tàn sát có chủ đích? Vậy đích đó là gì? Quy mô của cuộc tàn 
sát này đến đâu? Vài ngàn hay 5, 6 ngàn người?

Ai chịu trách nhiệm? Đây có phải là cuộc tàn sát lớn 
nhất trong cuộc chiến tranh?

Hồi tháng 2 và tháng 3 năm 1973, trong trại Davis tôi đã 
nghe tướng Ngô Du rồi tướng Dư Quốc Đống nêu lên vụ tàn 
sát này. Tổ liên hợp quân sự 4 bên đóng tại Bãi Dâu gần Gia 
Hội, Huế, ở ngay bên một vùng chôn cất những người bị tàn 
sát. Một vùng khác là ở núi Ngự Bình. Và một vùng nữa là 
ở phía Tây, trên con đường từ Huế lên phía núi, căn cứ xuất 
phát của các đơn vị đánh chiếm Huế.

Hồi làm cuốn phim dài Việt Nam, Thiên Lịch Sử Truyền 
Hình (Vietnam, the Television’s History), tác giả bộ phim là 
Stanley Karnow khi đến Hà Nội cũng hỏi tôi về sự kiện này. 
Phim này được giáo sư Ngô Vĩnh Long ở trường đại học 
Maine chuyển ngữ sang tiếng Việt. Khi gặp tôi ở Hà Nội hồi 
1986, ông Long cũng hỏi tôi về sự kiện này. Đầu năm 1990, 
Stanley Karnow lại sang Hà Nội và đặt vấn đề là phía Mỹ 
dự định mời một số nhân vật quân sự Việt Nam sang Mỹ, 
coi như một bước có ý nghĩa theo phương hướng hòa giải. 
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Ông đề cập đến tướng Giáp, rồi tướng Trần Văn Trà, tướng 
Văn Tiến Dũng, nhưng phía Việt Nam cứ viện cớ là các vị 
này “rất bận”, chưa phải lúc có thể đến Hoa Kỳ. Một số 
người đưa ra tên trung tướng Trần Văn Quang, Thứ trưởng 
Bộ Quốc Phòng. Theo yêu càu của ông Stanley Karnow, tôi 
yêu cầuVụ đối ngoại Bộ Quốc Phòng tổ chức một buổi gặp 
giữa ông Stanley Karnow với tướng Quang tại nhà khách Bộ 
quốc phòng ở 33 Phạm Ngũ Lão. Vụ trưởng Vụ đối ngoại 
thiếu tướng Nguyễn Văn Vinh và tôi cùng dự. Sau cuộc gặp, 
Stanley Karnow lắc đầu với tôi: gay rồi, ông Quang là tư 
lệnh mặt trận Huế, tại đó xảy ra các vụ tàn sát lớn. Sự có mặt 
của ông ta ở Hoa Kỳ có thể gây rắc rối, cộng đồng người Việt 
ở Hoa Kỳ rất phẫn uất đối với sự kiện nói trên. Cần tìm một 
khách mời khác...

Tôi đã nhiều lần trở lại Huế. Lần gần đây nhất là vào 
mùa Xuân 1986. Tôi đã hỏi chuyện nhiều sĩ quan chỉ huy hồi 
đó như anh bạn Lê Minh chỉ huy trận đánh vào Huế phía tả 
ngạn sông Hương; một số cán bộ hậu cần, địch vận; một số 
gia đình có người bị sát hại ở trong thành nội, gần nhà tôi ở 
khi xưa (hồi 7 tuổi đến 18 tuổi). Có những ý kiến hơi khác 
nhau, nhưng đều giống nhau trên những nét lớn.

Tôi nói lên nhận xét chủ quan của tôi, cố giữ một thái độ 
khách quan, không định kiến, tôi nghĩ những tổn thất trong 
chiến tranh, nhất là trong kiểu nội chiến, huynh đệ tương tàn 
thì của bên này hay bên kia, đều là nỗi đau của chính mình.

Tôi nghĩ con số 5000, 6000 người bị giết là con số cố 
tình thổi phồng lên quá đáng. Con số 3000 cũng là con số có 
thể cao hơn thực tế, nếu chỉ kể số thường dân bị giết. Sau này 
cần  nắm cho chắc lại xem thực tế là bao nhiêu. Bởi vì khi ra 
thực địa, thấy 100 thi thể người chết đã là la liệt, kinh khủng 
rồi. Đào lên 50, 100 cho đến 200 thi hài thì đã cảm thấy 
nhiều ghê gớm lắm, có cảm giác như là có đến 400, 500...
ở một xóm mà phát tang ở 10 gia đình có người chết thi do 
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người khóc than, do khăn tang trắng bít trên đầu người thân 
đi lại, người ta có cảm giác như là nhiều gấp 3, 4 lần vậy.

Hai nữa là có trường hợp xảy ra những trận ném bom 
rất lớn của máy bay Mỹ khi quân Mỹ phản công, bom Mỹ 
giết hại người của hai bên (lính miền Bắc Việt Nam cùng với 
những “tù binh” họ giải đi). Thi hài lính miền Bắc thì được 
chôn và đánh dấu, có khi được đưa về gần căn cứ, thi hài “tù 
binh” thì vùi nhanh.

Khi mở cuộc tiến công vào Huế, bộ đội linh động thủ 
tiêu tù binh để bảo đảm không lộ bí mật, không bị nguy 
hiểm, “nhẹ gánh”, “khỏi vướng chân”, “sẽ chết cả nút”...
Cuối cùng còn một số ít tù binh giải về căn cứ, được dùng để 
đào hầm hố, khuân vác...một số về sau được thả về.

Các vụ tàn sát này về sau đã được giải quyết ra sao? 
Có ai bị kỷ luật không? Theo tôi được biết, do dư luận miền 
Nam, dư luận quốc tế xôn xao, xúc động mạnh nên Tổng cục 
Chính trị, cơ quan thanh tra quân đội có chú ý vụ này. Việc 
có 5 bác sĩ Cộng hoà Liên bang Đức bị giết cũng làm cho vụ 
này vang động hơn.. Tướng Trần Văn Quang có phê bình. 
Chính ủy Lê Chưởng của mặt trận Trị Thiên về sau chuyển 
ngành, ra thứ trưởng Bộ giáo dục (!) Ông chết trong một tai 
nạn ô tô ở Nghệ An. Đại Tá Lê Minh chỉ huy cánh quân ở tả 
ngạn sông Hương cũng bị phê bình; ông chết bệnh sau đó.

Cách giải quyết những sự việc lớn của chế độ hiện hành 
luôn che dấu, ém nhẹm, “xử lý nội bộ”, úp úp mở mở, không 
công khai, rõ ràng. Việc giáo dục căm thù cần thiết trong 
chiến tranh đã bị đẩy tới mức cực đoan, qui định tràn lan là 
“ác ôn”, kẻ thù tối nguy hiển, không được để bỏ trốn... đã tạo 
nên những vụ tàn sát khốc liệt.

Lẽ ra trong vụ này, công lý đã phải lên tiếng một cách 
công khai, rõ ràng vì liên quan đến mạng sống của hàng ngàn 
con người. Bất kể ai phạm tội đều phải xứ trí đích đáng, để 
những sự kiện tương tự không thể tái diễn. Lẽ ra tất cả hệ 
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thống chỉ huy Trị Thiên đều phải bị điều tra và xử lý về vụ 
này để qui rõ trách nhiệm từng người. Để kết luận một cách 
công minh, để giảm bớt phần nào nỗi đau của những người 
trong cuộc và gia đình người thân của họ.

Điều tệ hại là những người lãnh đạo đảng Cộng Sản có 
khuynh hướng coi những sai lầm “tả” khuynh là nhẹ. Như 
bắt người trong cải cách ruộng đất, thái độ hung hãn với các 
tôn giáo, qui định quá mức trong cải tạo tư sản...đều xử trí 
qua loa. Họ lập luận rất kỳ quặc là: hữu khuynh mới thật 
tai hại! Hữu khuynh là thiếu tinh thần cách mạng; còn tả 
khuynh là thừa tinh thần cách mạng. Cho nên ông Đồng Sĩ 
Nguyên hồi 1947, 1948 ở Quảng Bình phạm tội đốt phá, bắn 
giết một số làng công giáo, bị kết án cho yên lòng dân, sau 
đổi tên (tên thật hồi ấy là Nguyễn Sỹ Đồng) ra Hà Nội làm 
Cục trưởng dân quân, rồi cứ lên mãi đến ủy viên Bộ chính 
trị, Phó thủ tướng...Ông Trường Chinh sau sai lầm cải cách 
ruộng đất, mất chức Tổng bí thư, chỉ ít lâu sau làm Chủ tịch 
ủy ban Thường vụ Quốc hội và vẫn là ủy viên Bộ chính trị, 
rồi còn trở lại làm Tổng bí thư; Ông Đỗ Mười là nhân vật 
chủ yếu đánh toàn bộ giai cấp tư sản, thủ tiêu cả nền công 
thương nghiệp tư doanh làm điêu đứng cả xã hội, nhất là 
nhân dân lao động thì lại lên làm Tổng bí thư! Các ông Nông 
Đức Mạnh, Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức 
Bình, Lê Phước Thọ...vừa được đưa lên đều là những nhân 
vật “tả” khuynh cỡ nặng, những người đã lên án rất gắt gao 
ông Trần Xuân Bách ở Hội nghị Trung ương 7 và 8 hồi 1989 
và 1990. Khuyến khích trên thực tế xu hướng “tả” khuynh, 
cực đoan, mù quáng là một nguyên nhân phạm sai lầm dai 
dẳng của đảng Cộng Sản.

Thành Tín: Mặt Thật. Hồi ký chính trị. 
Saigon Press, California, Hoa Kỳ, 1993, tr. 182-187



Tết Mậu Thân ở Huế
Hoàng Liên

Tiếng súng nghe gần hơn, nổ liên hồi. Tôi nhìn đồng hồ: 
gần 4 giờ sáng. Thật là khác thường, vì theo thông lệ, Việt 
cộng (VC) chỉ xuất quân trong đêm tối, vá rút khỏi chiến 
trường khi trời gần sáng. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho tiểu 
khu Thừa Thiên. Không ai trả lời. Giây điện thoại bị đứt rồi 
chăng? Tôi liền đánh thức vợ và các con tôi dậy, rồi bước 
xuống tầng dưới để tìm nơi ẩn nấp. Ánh đèn điện vụt tắt. 
Trời chưa sáng. Ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt chỉ đủ giúp cho tôi 
nhận ra một hành lang dẫn đến một căn phòng nhỏ ở phía sau 
ngôi nhà. Đang quanh quẩn tìm một ngõ ra, tôi bổng nghe 
tiếng vợ tôi gọi, rồi hai người bộ đội VC đội nón cối bước 
vào và yêu cầu tôi bước qua phòng khách.

Sự việc xảy ra thật nhanh chóng và đột ngột. Vừa ngồi 
xuống ghế, chưa kịp nhận rõ tình hình, tôi đã thấy vài bộ 
đội VC dẫn một số người khác tiến vào. Chỉ trong chốc 
lát, phòng khách rộng lớn của Toà Đại Biểu Chánh Phủ đã 
chật kín những người, phần đông đang mặc quần áo ngủ, vẻ 
mặt bàng hoàng, ngượng ngập. Không ai nói với ai một lời. 
Trong số những người tụ tập tại đây, tôi thoáng thấy chiếc 
áo dài của linh mục Nguyễn Văn Thích, một học giả, một 
giáo sư đáng kính của đất Thần Kinh. Đó đây, những bộ mặt 
đăm chiêu, lo lắng. Ai cũng đang suy nghĩ biến cố vừa mới 
xảy ra. 
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Tôi nhớ lại. Cuối tháng giêng 1968, sau khi thu xếp 
xong công việc tại văn phòng và chia tay với các bạn đồng 
sự tại Đà nẵng, tôi chuẩn bị về Huế ăn Tết và thăm gia đình. 
Tôi xa miền Trung đã lâu, và trên bước đường phục vụ của 
một người công chức, luôn luôn thay đổi nhiệm sở, tôi ít có 
dịp trở về dưới gối song thân. Cho nên lần này, được thuyên 
chuyển về Đà nẵng, tôi dự trù về Huế trong dịp Tết, dù trong 
mấy ngày gần đây có những tin đồn rằng Việt cộng sẽ tấn 
công vào cố đô trong dịp đầu Xuân. Vào những ngày cuối 
năm, được tin chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đã chấp nhận 
đề nghị hưu chiến của đối phương trong ba ngày Tết, tôi 
không ngần ngại gì nữa, giữ nguyên ý định về thăm nhà, và 
sẽ trở lại Đà nẵng vào ngày mồng 4 Tết...

Ngoài khung cửa sổ lớn, những chiếc máy bay trực 
thăng lượn nhiều vòng trên nền trời đã sáng rõ, và bắn từng 
hồi đạn dài. Về sau, tôi biết những máy bay đó bắn vào nhà 
ga Huế, và gây ra một số thương vong cho đối phương.

Số người tập trung một lúc một đông, và mấy người bộ 
đội VC dồn chúng tôi cả ra sân, máy bay vẫn tiếp tục lượn 
trên đầu chúng tôi và bắn phá mỗi lúc một dồn dập hơn, nên 
chúng tôi chạy vào nấp trong cái am nhỏ ở góc sân khuôn 
viên Toà Đại Biểu Chính Phủ.

Mấy người bộ đội và công an viên chạy đi chạy lại, thì 
thầm thảo luận. Có lẽ họ đang phân loại chúng tôi, vì chỉ một 
lúc sau, khoảng mười giờ họ gọi một số người trong đó có 
tôi, đến tập trung ở phía trước cổng ra vào rồi dẫn chúng tôi 
ra khỏi Toà Đại Biểu Chính Phủ. Chúng tôi xếp hàng hai rồi 
chậm rãi cất bước, lòng hoang mang không biết sẽ đi về đâu, 
và đối phương sẽ có biện pháp gì với chúng tôi.

Đoàn người hướng về phía Bến Ngự, đi một quảng 
ngắn, rồi dừng lại trước một ngôi nhà gạch lợp ngói bên 
đường. Trong ngôi nhà khá rộng, một số độ 20 người đang 
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đứng lộn xộn, bao quanh mấy người bộ đội và vài thanh niên 
mặc thường phục, đeo một băng màu đỏ ở cánh tay. Tôi đoán 
những người thanh niên đó là những người nằm vùng, bấy 
lâu âm thầm hoạt động cho địch trong hàng ngũ chúng ta, 
nay cho rằng thời cơ đã đến, nên xuất đầu lộ diện. Vẻ mặt và 
dáng điệu cố làm ra quan trọng, họ tỏ ra hăng hái và lạc quan 
quá mức - và có lẽ quá sớm.

Một người phương Tây, khoảng độ 30 tuổi, hơi gầy, mặc 
một chiếc áo mưa màu xanh đậm phủ ra ngoài bộ quần áo 
ngủ, đang sôi nổi phân Trần với mấy công an viên VC. Bằng 
cử chỉ và bộ điệu, bằng những tiếng Pháp thật đơn giản, anh 
cố giải thích cho họ hiểu rằng anh không phải là kẻ thù của 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam:

- De Gaulle, Hồ Chí Minh, Amis.
Vừa nói, hai bàn tay của chính anh lại bắt vào nhau, 

làm cho tôi nhớ đến hình vẽ hai bàn tay xiết chặt in trên 
những bao nhựa tặng phẩm của chương trình viện trợ Mỹ. 
Một người trong bọn chúng tôi lẩm bẩm:

Hắn là người Pháp, dạy ở trường đại học Huế.

Chúng tôi tìm chỗ ngồi trong ngôi nhà rộng, lắng nghe 
tiếng máy bay, tiếng đạn nổ liên hồi, dò xét thái độ của các 
cán bộ, bộ đội để phỏng đoán sự biến chuyển của chiến cuộc. 
Nhưng không có một biến cố nào xảy ra, và đến sẩm tối, mấy 
cán bộ dẫn chúng tôi trở về Toà Đại Biểu Chính Phủ. Lần 
này, họ đưa chúng tôi vào nhà để xe hơi rộng lớn và trống 
trải ở bên ngôi nhà chính. Không ăn uống gì suốt một ngày, 
tôi vẫn không thấy đói. Nằm dài xuống nền xi măng lạnh lẽo, 
tôi suy nghĩ về hoàn cảnh của chúng tôi rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, chúng tôi lại nghe tiếng 
máy bay lượn vòng quanh và tiếng súng nổ đó đây từng hồi 
dài. Thời gian lặng lẽ và chậm rãi trôi trong sự chờ đợi căng 
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thẳng với những nỗi thắc mắc không giải đáp được. Đến 
chiều, không hiểu tại sao, chúng tôi lại được đưa lên một 
phòng ngủ trên lầu hai của ngôi nhà chính. Tại đây, đã có 
một số đông người được tập trung lại. Do một sự tình cờ của 
số mệnh, tôi bị giam giữ ngay trong căn phòng mà tôi đã sử 
dụng trong mấy ngày Tết ở Huế. Các vật dụng bị lục soát, 
xáo trộn bừa bãi trên sàn nhà. Cái xách tay đựng mỹ phẩm 
và nữ trang của vợ tôi bị chọc thủng và các nữ trang đã biến 
mất. Cái máy vô tuyến truyền hình nhỏ cũng bị đánh vỡ mặt 
kính. Về sau, có người cho tôi hay rằng các bộ đội VC không 
biết máy TV là cái gì, nên tưởng làm là điện đài thông tin. 
Cũng như khi mở tủ lạnh, những bộ đội miền Bắc nhìn thấy 
những lon bia có cái khâu tròn để mở, vội cho đó là những 
quả lựu đạn.

Mất hết tài sản, tôi không thấy tiếc, bởi vì ngoài tính 
mạng của tôi và của những người cùng cảnh ngộ, chúng tôi 
đang lo mất một điều ngàn lần đáng giá hơn: vận mệnh của 
đất nước. Một người không quen nhìn tôi, chỉ vào cái hộp 
đựng nữ trang, chán nản lắc đầu. Tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười, 
và người đó cũng đáp lại bằng một nụ cười thông cảm...

Lúc đó, biết tôi đã trở lại Toà Đại Biểu Chính Phủ, nhà 
tôi bưng đến một bát cơm. Tôi chia đều cho mấy người bên 
cạnh, nhưng không ai muốn ăn, và cả tôi cũng không thấy 
đói, mặc dù không ăn uống gì từ ngày hôm qua. Chúng tôi 
chỉ hút thuốc lá và trầm ngâm suy nghĩ. Chiến cuộc rồi sẽ 
biến chuyển như thế nào? Số phận những người bị bắt rồi 
sẽ ra sao? Chính sách V.C đối với những người bị bắt trong 
chiến tranh là như thế nào? Ngoài Huế ra, VC có tấn công 
vào vùng khác nữa không, và chính phủ ta đã có những biện 
pháp nào để đối phó với tình hình? Chúng tôi hoàn toàn bị cô 
lập, không nhận được tin tức gì bên ngoài, chỉ biết rằng điện 
và nước đã bị cắt đứt.

Tiếng máy bay trực thăng vẫn xành xạch dội lên trên 



68                                              TANG THƯƠNG Ở HUẾ

nền trời đầy sát khí, và đạn vẫn nổ không ngớt. Ngoài khung 
cửa sổ, trời đã ngã về chiều, một buổi chiều đầu Xuân u ám, 
với gió lạnh buốt, như đang chờ đợi một biến cố nào đó sắp 
xảy ra. Và bao trùm lên trên mọi cảm giác và suy tư, cái ý 
thức bị mất tự do dần dần trở nên rõ rệt hơn, như một mảnh 
vải bị thấm nước, cứ thẩm màu xuống mãi.

Cánh cửa lớn chợt được mở ra. Một cán bộ mặc đồng 
phục màu kaki xanh rêu bước vào, nhìn quanh một lượt, rồi 
gọi tên một số người trong đó có tôi. Chúng tôi đứng lên, 
bước theo người cán bộ xuống tầng dưới, rồi ra ngoài sân. ở 
đó một đám đông đang xếp hàng đứng đợi. Phần lớn, họ còn 
rất trẻ. Lát sau, tôi biết đó là những học sinh thiểu số người 
Thượng du đang theo học tại một trường dạy nghề đặc biệt 
dành riêng cho họ. Tôi bỗng ngạc nhiên nhận ra một người 
quen: anh Bảo Lộc, phó tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên. Chúng 
tôi nhìn nhau bỡ ngỡ: người nọ không ngờ người kia cũng 
bị bắt.

Mấy cán bộ bắt đầu trói tay chúng tôi, cứ hai người buộc 
tay lại với nhau. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng 
mình sẽ bị đưa đi xa. Tôi nói mấy lời từ biệt với nhà tôi, và 
cúi xuống hôn đứa con trai út chưa đầy mười tuổi. Nó bàng 
hoàng, ngơ ngác nhìn tôi. Có lẽ nó ý thức được đó là giây 
phút bi đát đối với gia đình, và nước mắt trào ra ngoài mí 
mắt, lặng lẽ, các chị nó còn ẩn nấp trong một căn hầm của 
Viện Đại Học Huế ở sát Toà Đại Biểu Chính Phủ.

Vào phút chót, đứa con gái nhỏ của chúng tôi chạy vội 
ra, vừa khóc vừa đưa cho tôi một cái xách tay đựng hai cái áo 
lót, một cái khăn, và một cái bi đông đựng nước. Một người 
cán bộ khoát tay ra hiệu, bảo tôi đừng lấy:

- Không càn thiết, đến trại sẽ có đủ mọi thứ.
Nhưng tôi vẫn cầm lấy, bùi ngùi cảm động trước sự 

chăm sóc của con.



THẢM SÁT MẬU THÂN                                       69

Chiều đã xuống, một buổi chiều nặng trĩu mây chì, buổi 
chiều của những gì sắp chấm dứt, của chia lìa. Tôi rùng mình 
trong cơn gió buốt: chiếc áo len màu đen tôi đang mặc không 
đủ giữ sức ấm cho cơ thể. Một lần cuối cùng, tôi nhìn những 
người thân, nhìn quang cảnh hỗn độn của đám người bị giam 
giữ với những nét mặt lo âu, và tôi thông cảm nỗi hoảng hốt 
của những thân nhân vào tiếp tế. Tôi nhìn mái am cổ kính, 
mấy hàng cây cao trong sân, ngôi nhà rộng lớn kiến trúc như 
một nhà ga hàng không, và, không hiểu sao, linh cảm rằng 
mình sẽ trở lại nơi này, và cuộc chia tay ngắn ngủi và bi đát 
này không phải là vĩnh biệt...

Hoàng Liên: Ánh Sáng và Bóng Tối. Hồi ký. 
Văn nghệ, California, 1990. (Trang 19 - 27)
(Là một tù nhân quan trọng nên tác giả đã sớm được 
giải ra Bắc để khai thác, vì thế đã may mắn sống sót sau 
hàng chục năm vất vưởng trong hầu hết trại tù rùng rợn 
nhất tại rừng núi Việt Bắc. Tác giả hiện định cư tại Hoa 
Kỳ)



Qua Trường Thiên Hựu
Hồng Châu

Một lát sau, dẫy tường cao cổ kính ảm đạm dưới trời 
mây của ngôi trường Thiên Hựu đã hiện ra trước mắt tôi. 
Những khung cửa lớn màu nâu mở toang hoang trống trải 
cho thấy nhiều bóng người đi lại bên trong. Nhưng không 
phải hình ảnh thường thấy của những linh mục người Pháp 
cao lênh khênh trong bộ áo chùng đen thậm thượt hay những 
học sinh nội trú hiền lầm, mà là sự chuyển động đen tối  của 
bóng dáng yêu ma lấy mái học đường làm nơi tụ ác.

Bước qua những mảnh cửa kính vỡ dọc hành lang ngôi 
trường và xác những con lợn lai to lớn không hiểu tại sao nằm 
chết ở đó, tôi bị dẫn vào một phòng học bỏ trống, cửa ngõ 
mở banh, không khí rùng rợn như một trạm hành quyết. Góc 
tường, nhiều vết đạn lổ chổ và một vũng máu lớn lan đọng 
trên nền, chỗ còn đỏ tươi, chỗ đã đen thẫm, bốc lên một mùi 
tanh khó tả của máu người. Cổ họng tôi nghẹn đắng một cảm 
giác căm hận. Không nghi ngờ gì nữa, đây là chỗ Việt cộng 
thủ tiêu người. Bao nhiêu người đã bị xô vào góc tường này 
để hứng lấy những phát đạn bắn gần. Máu họ còn đó, nhưng 
thân xác bị vùi dập nơi đâu? Lúc đó, thật tình tôi không biết 
ở khu vực quanh tôi nhiều người cũng bị bắt đến đây như 
tôi và càng không thể ngờ rằng trong số những người không 
may đó, có rất nhiều gương mặt, quen cũng như không quen, 
đến nay vẫn tuyệt mù tăm tích, để lại mình sống chết ra sao. 
Trường học là nơi đóng quân trong thành phố của Cộng sản, 
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cũng là bãi giết người tập thể. Hàu như ít ai đã lọt vào đây 
mà được trở về. Tôi bị bắt khi Cộng quân đang chuẩn bị rút. 
Chúng bận rộn lo di tản thương binh và chống đỡ với phi 
pháo nên hoạt động khủng bố phần nào bị hạn chế. Suốt hôm 
đó tôi không thấy có ai thêm bị đưa vào trường ngoại trừ anh 
Luận. Nhưng những xác chết trong đêm mà tôi thấy nằm rải 
rác trên đường đi từ ngã tư Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt 
cho đến phía bên kia cầu Kho Rèn khi Cộng sản bắt đầu đưa 
tôi lên núi, thì rất có thể họ là nạn nhân của những vụ hành 
quyết tại chỗ. Càng gần thất bại, Cộng sản càng trở nên dã 
man. Diễn tiến tình hình tại Huế đã cho thấy như vậy. Chỉ 
tiếc màn đêm và sự canh chừng của Cộng sản đã không cho 
phép tôi nhận diện được họ rõ hơn. Chỉ biết đấy là xác những 
thường dân, trên người còn mặc bộ áo quần ngủ. Tôi thông 
cảm sâu sắc niềm đau miên viễn của gia đình những người 
bất hạnh. Mười mấy năm qua vẫn chưa thôi truy tìm dấu vết 
người thân, dàu là một chứng tích bi thảm cũng đành lòng 
hơn chút ảo tưởng sống còn ngày càng mơ hồ vô vọng. Bản 
thân tôi, gia đình không chỉ hết nước mắt nhớ thương mà hết 
luôn cả hy vọng nhặt xác con về. Có hầm chôn tập thể, khe 
suối vùi người nào được khai quật mà gia đình tôi không đến 
lật tìm từng mảnh vải còn vương đến hầm răng, chiếc sọ bày 
nhày để xem có di thể tôi trong đó không. Những người thân 
yêu nhất trong đời tôi, mẹ tôi, chị tôi - khi nhắm mắt vẫn còn 
yên trí tôi đã là một hồn ma không còn trên cõi thế. Trở về 
sau 13 năm trôi dạt ngục tù, tôi xem ra thành kẻ chứng nhân 
cho một chuỗi ngày khổ tận. Không phải tất cả những người 
mất tích đều đã chết. Nhưng sự sống sót chỉ là hạt cát trong 
biển máu khổng lồ. Mỗi trại giam lụp xụp giữa Trường Sơn 
là một khu mồ dựng sẵn. Nhưng bản năng sinh tồn cũng có 
những sức đề kháng kỳ lạ. Có những lời nhắn gởi bị dìm đi, 
nhưng cũng có những lá thư nhà đầy khí khái của kẻ sĩ sa cơ 
coi nước đã mất thì nhà không còn...

Nhìn chúng đi lại tôi ước lượng khoảng hơn một đại đội 
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Việt cộng đang chiếm đóng khu trường. Nhiều tên ghé lại 
đứng nhìn ngắm chúng tôi rồi chỉ trỏ bàn tán với nhau. Có vẻ 
chúng đang chuẩn bị đem chúng tôi ra bắn. Một tên du kích 
mặt non choẹt, toàn thân vàng bủng nhưng điệu bộ cực kỳ 
hung ác được giao canh giữ chúng tôi. Bằng một giọng Thừa 
Thiên quê đặc hắn vừa phun ra những lời chửi rủa độc địa, 
vừa dí mũi súng carbine vào người tôi, ngón tay cong lại như 
sắp bóp cò. Vừa khi đó hai chiếc trực thăng vũ trang bỗng từ 
đâu sà đến, nhả liền mấy quả rốc két vào bọn Việt cọng trên 
lầu. Khói bụi bốc mù mịt, vôi rữa rơi đổ ào ào.

Mấy tên du kích hốt hoảng tìm chỗ ẩn núp, quên khuấy 
chúng tôi. Ngồi trên chiếc bục giảng bài của thày giáo tôi 
ngẫu nhiên được chứng kiến cảnh chiến đấu đang diễn ra. 
Tôi thầm cảm phục sự can đảm của hai viên phi công trực 
thăng. Từ các cửa sổ tầng trên ngôi trường, các họng súng 
đại liên, trung liên, cọng với hằng trăm cây súng cá nhân 
cộng sản thi nhau nhả đạn vào hai chiếc máy bay, tưởng như 
thế nào cũng bị thiêu cháy đến nơi. Nhìn từ phía trận địa 
địch, rõ ràng trong chiến đấu, trực thăng là một đối tượng rất 
dễ bị tổn thương. Thế mà cái khối chậm chạp lắc lư đó như 
không biết sợ là gì, vẫn bình tĩnh lượn gần quan sát, thỉnh 
thoảng nghiêng mình bắn trả những đường đạn chính xác. 
Tôi nghe rõ nhiều tiếng kêu la trên lầu vọng xuống.

Bọn Cộng sản đã bị trừng trị. Trong tiếng la thất thanh 
tôi nghe cả giọng đàn bà. Chúng điên cuồng hò nhau bắn trả, 
nhưng hai chiếc trực thăng chỉ dạt ra rồi lại sà xuống tiếp tục 
bắn phá. ở những vòng lượn thấp, tôi nhìn thấy viên xạ thủ 
người Mỹ phơi mình bên khẩu đại liên, giữa lúc lao vào ổ 
địch mặt vẫn lạnh băng như không biết sợ là gì. Cũng những 
người lính viễn chinh ấy tôi thường gặp trong những phi vụ 
đưa đón phái đoàn, từ sân bay Thành Nội, bãi đáp Macv đến 
không trạm quân đoàn, trông họ rất đỗi bình thường, lặng lẽ 
và lễ độ. Thế mà giờ đây trong mắt tôi họ bỗng trở thành một 
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thứ hiệp sĩ thần kỳ, phù nguy diệt bạo. Tôi hoàn toàn không 
nghĩ là mình sẽ được giải cứu, nhưng vẫn cảm thấy một cái 
gì như hả dạ khi biết rằng bọn sát nhân đang bị những đòn 
giáng trả đích đáng. Có thể chúng sẽ giận dữ hơn, tàn bạo 
hơn đối với những người rơi vào tay chúng, nhưng ít ra chúng 
cũng hiểu không kẻ nào gieo gió mà không gặt bão. 

Nhưng tiếc thay sự hiện diện của lực lượng đồng minh 
hôm đó chỉ có thế. Sau khi hai chiếc trực thăng bỏ đi, bàu 
trời im ắng trở lại, trả cho bọn Cộng sản cái quyền thao túng 
mặt đất mà chúng đang nắm giữ bằng sắt và máu. Cũng như 
tất cả những người bị cô lập với bên ngoài, tôi có cảm tưởng 
lực lượng ta đã rã hết rồi. Và chiếc máy bay chợt đến rồi lại 
chợt đi như đóm lửa chưa kịp bùng cháy mà đã vội tắt.

Thấy tạm yên, mấy tên du kích đanh ác lại ngóc đầu lên. 
Nhưng lần này chúng có vẻ hơi gờm, chỉ gườm gườm nhìn 
chúng tôi chứ không chửi rủa và đòi doạ bắn.

Đến tối, hình như có lệnh mới, chúng tôi được dẫn tới 
một phòng khác có vẻ là nơi để chuẩn bị di chuyển. Đi qua 
những hành lang dài vun vút nhưng tuyệt không một ánh đèn, 
chúng tôi bước mò mẫm trên những mảnh kính vỡ và nhiều 
chướng ngại không tên để cuối cùng dừng lại trước một cánh 
cửa tối om. Chúng đẩy tôi vào và bảo ngồi đấy đợi. Quơ tay 
tôi sờ thấy một chiếc mền dạ không hiểu của ai vứt lại trên 
thềm. Tối quá tôi không biết ngoài tôi và anh Luận còn có ai 
trong phòng nữa không. Nhưng chắc chắn là có người vừa từ 
ở đây bị dẫn đi và vì vội quá nên không kịp đem theo chăn 
mền của mình. Chiếc khăn dạ tốt, loại nhà binh  Pháp để lại, 
nhất định không phải thứ mà Cộng sản có được. Đêm tháng 
giêng trời lạnh, trên mình lại chỉ phong phanh một bộ đồ 
mỏng, không dày dép, tôi và anh Luận quấn luôn chiếc chăn 
vào người và cũng không có ý định giao nó lại cho những 
tên Việt cộng tham lam. Sau này, khi chuyển trại, chiếc chăn 
được xé làm đôi, tôi một nửa anh Luận một nửa. Chính nhờ 
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mảnh chăn đó mà tôi đã có thể càm cự nổi với cái rét cắt 
da thịt của Trường Sơn, và đã không sớm ngã xuống như 
nhiều anh em khác. Khi đưa ra giam ở miền Bắc, tuy có được 
phát mền sợi Trung Cọng, nhưng tôi vẫn giữ mảnh chăn bên 
người với ý định sau này nếu có cơ hội sẽ tìm gia đình người 
có tấm chăn trả lại như một dấu tích của người thân để lại.

Càng về đêm, bọn Cộng sản lại càng đi rộn rịp. Như một 
loài ma ăn đêm, chúng có vẻ quen thuộc với bóng tối. Mọi 
sự chuyển vận, hoạt động đều không càn tới ánh sáng. Tiếng 
dép lốp nghiến xào xạc trên mảnh chai, tiếng súng khua lách 
cách. Thỉnh thoảng có ánh diêm chớp loé đỏ soi lên tường 
những bóng đen qua lại. Bỗng trong sâu thẳm của tối tăm nổi 
lên nhiều tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếng rên đau phát ra từ dẫy 
phòng phía hữu gần cổng chính ngôi trường. ở đó các thương 
binh của chúng nằm dài trên nền xi măng chờ được cáng đi. 
Qua thoáng nhìn vội, tôi thấy được cảnh tượng mà Cộng sản 
ít khi để lộ ra ngoài. Những thân người sắp lớp từ phòng 
này qua phòng khác, cái đã bất động, cái còn cựa quậy rên 
la chứng tỏ khi đi gây tội ác, chúng đã tổn thất nặng nề. Dấu 
diếm là sở trường của Cộng sản. Sợ dân chúng biết, chúng 
đã đã dồn hết những đồng bọn không may vào đây, chờ đêm 
tối mới bắt đầu chuyển về sào huyệt. Những chiếc chăn màu 
xám dơ bẩn buộc túm hai đầu luồn dưới một thanh tre dùng 
làm đòn khiêng là cái tải thương đường dài của chúng. Trong 
khi những tên bị thương khóc lóc, kêu khát đòi xin nước thì 
những tên khác vẫn thản nhiên bước qua, không buồn dừng 
lại hỏi han một tiếng. 

Mùi xú uế tanh tưởi của máu mủ lan khắp mọi nơi....
 
Hồng Châu: 5000 Ngày Trong Cõi A Tỳ. Hồi ký. Tác giả 
là một trong những công chức cao cấp nhất ở Huế bị bắt 
trong biến cố Mậu Thân. Trải qua 13 năm trong lao tù 
cộng sản (1968-1980). Từ trần tai Hoa kỳ năm 2006.



Quân Giải Phóng Về*
Nhã Ca

Mở cửa, mở cửa, quân giải phóng đến.
 Bên trong phòng nhỏ người đàn bà cầm chặt lấy tay 

người đàn ông. Bàn tay của người mẹ bịt chặt miệng đứa 
cháu, sợ nó la khóc. Tiếng đập cửa bên ngoài mạnh hơn:

- Mở cửa. Mở cửa không chúng tôi bắn.
Có tiếng người đàn ông trẻ tuổi:
- Hồi nãy tôi gõ cửa mãi mà chẳng có ai. Chắc họ chạy 

hết rồi.
- Vô lý, đêm mà chạy đi đâu. Chưa ai chạy khỏi nhà 

hết.
Rồi một giọng khác dõng dạc:
- Tôi đếm từ một đến ba mà không mở cửa là tôi bắn. Có 

ai trong nhà không? Một...
Người đàn bà xô người đàn ông ra cửa, chị lẩy bẩy thế 

nào mà gây một tiếng động nhỏ. Bên ngoài có tiếng cười gằn 
rồi tiếng hô tiếp:

- Hai.
Người đàn ông ra tới cửa, anh dơ hai tay lên khỏi đầu:
- Dạ lạy các ông, lạy các ông tui mở, dạ để tui mở...
- À biết ngay mà. Mở cửa. Người đàn ông lẩy bẩy một 

lúc mới mở được cánh cửa. Toán người ùa vào nhà. Họ có 
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khoảng chừng mười người, kẻ vác súng trường người xách 
bị rết. Người đàn ông lớn tuổi nhất, có đôi mắt to nhưng vẻ 
mặt xanh xao, nhìn một lượt khắp nhà:

- Các đồng chí canh các cửa ngõ.
Vài người đi vào các phía cửa sổ. Người đàn ông chủ 

nhà mặt tái xanh tay chân run cầm cập nói không ra tiếng:
- Lạy các ông chúng tôi là người lương thiện.
- Hừ, tại sao gọi cửa hoài không mở hả. Mở đường cho 

ngụy chạy phải không?
- Lạy các ông con sợ quá.
- Không có các ông nào ở đây hết. Chúng tôi là quân 

giải phóng.
- Dạ.
- Có bao nhiêu người trong nhà gọi ra đây hết đi. Mau.
Rồi ông quay đi:
- Các đồng chí. Mở cửa sổ ra.
Ánh sáng lùa vào căn phòng soi rõ khuôn mặt của ông 

già nằm trên sập gụ. Chiếc chiếu đã được mở ra từ trước, tấm 
chăn đắp trên người ông loang đầy máu, đã sệt khô. Người 
đàn ông lớn tuổi bước tới một bước nhìn vào mặt người chết, 
rồi la ồ lên một tiếng:

- Ông chết rồi hả?
- Dạ.
- Bị tự bao giờ?
- Dạ thưa ông... ông giải phóng, dạ bị từ lúc một giờ 

sáng, máu ra nhiều quá.
- Các đồng chí cho đem xác ra ngoài vườn dùm đi.
Mấy người đàn ông định xúm tới. Người đàn bà run lập 

cập:
- Lạy các ông, dạ lạy các ông giải phóng, dạ để chúng 

con xin được chôn cất.
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- Để đó.
Mấy người đang đi đến tấm sập gụ dừng lại.
Người đàn ông lừ mắt vào phòng trong:
- Gọi hết cả nhà ra đây. Đi ra hết. Ai còn ở trong chúng 

tôi bắn.
Mấy đứa trẻ con ra trước rồi một người đàn bà đứng 

tuổi, mấy cô con gái, một chị đàn bà bế đứa con nhỏ. Mặt 
người nào người đó tái xanh. Người đàn ông lớn tuổi nạt:

- Đứng cả một góc nhà.
Cả nhà líu ríu đứng về phía sập gụ, bên cạnh xác chết 

của ông già. Có tiếng động nhỏ phía trong. Người đàn ông 
lớn tuổi lắng tai nghe.

Một nữ cán bộ dợm tới một bước, chỉa súng vào căn 
phòng nhỏ:

- Ai trong đó xin mời ra.
Bên trong vẫn im như tờ. Nhưng người đàn ông lớn tuổi 

đã lừ mắt ra hiệu.
Hai ba người khác bước tới. Cánh cửa phía bên buồng 

trong bổng bật mở sáng. Một bóng người lao ra ngoài. Một 
tiếng chóc khô, lạnh, vang lên. Có tiếng kêu ở bên ngoài cửa 
sổ và tiếng rú của mấy người đàn bà. Người đàn ông lớn tuổi 
lại cười gằn:

- Coi lục soát kỹ nhà nầy.
- Tuân lệnh.
Mọi người chia nhau đi lục soát, người đàn bà già và 

thiếu phụ bồng con ôm mặt khóc nức nở. Mấy cô gái mặt tái 
xanh, cắt không còn hột máu. Người đàn ông ôm chặt một 
đứa nhỏ đang đu lên người ông. Đám người lục soát một hồi 
trở ra, một người nói:

- Không có gì nữa cả.
Người đàn ông đứng tuổi hất hàm:
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- Ra coi tên đó chết chưa?
- Dạ, đã xem, chết rồi.
Nhiều tiếng khóc cùng bật lên một lúc. Mấy cô nữ cán 

bộ xúm lại, vẻ hung hăng lúc đầu biến mất. Một cô làm thân 
với thiếu phụ:

- Chị đừng buồn, đừng sợ. Chúng tôi chỉ xử những người 
có tội, còn những người dân thì chúng tôi có bổn phận phải 
bảo vệ.

Thiếu phụ chùi nước mắt:
- Nó là em tui mà. Nó có tội tình chi mô.
- Tại anh ấy bỏ chạy. Trong hoàn cảnh chúng tôi, chúng 

tôi phải tự vệ.
Người đàn ông đứng tuổi nhìn một lượt những khuôn 

mặt đang run rẩy, tái xanh. Giọng hắn chầm chậm, đều đều: 
- Mẹ và chị đừng sợ. Chúng tôi đến đây là để giải phóng 

cho đồng bào....

* Tựa do người trích đặt
Nhã Ca: Giải khăn sô cho Huế. 
(Trang 111 - 117)



Cố Đô 
trong Biến Cố

Phạm Văn Sơn
Lê Văn Dương

Việt cộng đã tự do hành động và đi lại trong các khu phố 
suốt từ mồng hai đến mồng bốn Tết mà về phía ta không có 
một phản ứng nào cả.

Trong các ngày được tự do hành động, bọn chúng tuyên 
truyền cho một mặt trận mới gọi là Mặt trận Liên Minh Dân 
tộc Dân Chủ Và Hoà Bình do Lê Văn Hảo làm chủ tịch mặt 
trận Trị Thiên. Một số sinh viên và dân chúng thuộc thành 
phần tranh đấu phật giáo và hội đồng cứu quốc trong mấy 
năm trước đã tham gia vào tổ chức này, có sự tham gia của các 
sinh viên Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. 
Nguời ta cho biết giáo sư Lê Văn Hảo đã trốn ra khỏi thành 
phố Huế từ ngày 28 Tết. Người ta cũng nói sở dĩ dân Huế bị 
VC sát hại nhiều cũng vì chúng được chỉ điểm bởi các phần 
tử địa phương thù oán nhau qua những vụ xáo trộn chính 
trị từ trước đó. Một vài cơ sở dân sự đã chống trả lại địch 
một cách oanh liệt và giữ vững được như tại trường Thành 
Nhơn, 1 Trung đội Việt Nam Quốc Dân Đảng với một ít vũ 
khí thô sơ đã cầm cự với địch đến khi thành phố được giải 
toả. Thanh niên Công giáo Phủ Cam có khoảng 100 người 
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được võ trang nhẹ đã chống trả với địch trong suốt 4 ngày 
gay cấn hết đạn xin tiếp tế không được nên phải rút chạy về 
trường bay Phù Bài. Nếu họ có đầy đủ đạn dược vị tất khu 
Phủ Cam đã bị lọt vào tay địch. Một vài thường dân Hoa Kỳ 
đã chống cự rất anh dũng như trường hợp 5 người Mỹ dân sự 
ở một ngôi nhà gần cầu Nam Giao. Họ đã chống cự với quân 
địch trong hai ngày liền không chịu hàng đến khi cả 5 người 
lần lượt bị bắn chết. Sự hy sinh của họ đã làm cho nhân dân 
Huế rất thán phục. Một gương chiến đấu khác của người Mỹ 
cũng rất hào hùng. Họ có 7 người ở tại số 4 Lý Thường Kiệt 
là nhân viên của hãng Industrial Relations Department đã 
chống cự lại địch khi chúng xâm nhập nhà này. Họ bắn địch 
bị chết và bị thương nhiều người. Địch phải dùng tới B.40 
công phá khiến cho 2 trong 7 người này chết. Số 5 người còn 
lại có 2 đàn bà sau 24 giờ chống trả phải đầu hàng.

Địch làm chủ tình hình thị xã ngay từ mồng một. Trong 
ngày mồng hai chúng di chuyển trong thành phố kiểm soát 
dân chúng như chỗ không người.

Chúng vào từng nhà dân kêu gọi ra tập họp, phân loại 
những người thuộc thành phần công chức, quân nhân hay 
cảnh sát được tập trung lại để chúng giải thích giác ngộ và 
mang giữ lại một chỗ. Tại hữu ngạn sông Hương, những 
người bị giữ được chúng mang tập trung vào toà Đại Biểu 
Chính Phủ giam một đêm sáng hôm sau cho ai về nhà nấy.

Người ta bảo rằng VC bắt người và giết người theo một 
kỹ thuật gồm ba giai đoạn. Trường hợp trên là giai đoạn đầu 
đối với khu hữu ngạn ít khắt khe vì chúng không kiểm soát 
được bao lâu. Còn đối với khu tả ngạn nhất là tại Gia Hội 
chúng áp dụng được cả ba giai đoạn đầy đủ.

Thoạt giai đoạn đầu chúng cô lập hoá vùng chúng chiếm 
đóng, chia dân ra từng thành phần: công chức, quân nhân, 
cảnh sát còn dân chúng thời đoàn thể hóa thành các đoàn 
nam phụ lão ấu. Mọi thành phần đều có đại diện. Chúng ra 
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lệnh cho ai nấy cứ an tâm làm việc. Chúng đi từng gia đình 
một tịch thu tất cả máy thu thanh để cô lập dân chúng với tất 
cả tin tức bên ngoài. Chúng phao tin toàn tỉnh Thừa Thiên và 
toàn quốc đã vào tay chúng.

Tiếp theo chúng kêu gọi các cán bộ quốc gia như công 
chức, quân nhân, cảnh sát ra trình diện nạp vũ khí. Ai ra trình 
diện sẽ được khoan hồng ai bất tuân hoặc ngoan cố sẽ bị 
trừng trị. Mọi người ra trình diện được chúng phát cho một 
thẻ và cho về nhà. Chúng để cho mọi người tự do trong hai 
ngày liền không cưỡng bách một ai làm gì. Giai đoạn thứ hai 
này được coi là giai đoạn vuốt ve.

Bước sang giai đoạn thứ ba, chúng bắt đầu diệt chính 
và khủng bố.

Sau hai ngày để cho mọi người được tự do, ngày thứ ba, 
cán bộ V.C đi từng nhà một gọi các cán bộ quốc gia và đồng 
bào đi họp và học tập. Một số đi học tập đã không thấy trở 
về nhà nữa. Chúng đã lần lượt thủ tiêu các thành phần công 
chức, quân nhân, cảnh sát và dân chúng có tinh thần quốc 
gia. Những nạn nhân này không hề hay biết trước giờ định 
mệnh. Chính họ đã phải tự đào lấy hố chôn mình do VC viện 
cớ để ẩn núp máy bay ném bom. Đêm đến, họ bị giết hoặc 
bị trói rồi bị VC xô xuống những cái hầm do chính mình đã 
đào trước đó.

Riêng số người bị VC bắt và bị giết ở vùng ngoại ô có 
tới trên dưới 100011*. Những người bị giết đều là quân nhân, 
công chức, cảnh sát hoặc những người vì tư thù tư oán do 
những xáo trộn chính trị tại Huế trước kia. Người ta tìm thấy 
rải rác khắp nơi những hầm chôn người  nhiều nhất ở trường 
Trung học Gia Hội, chùa Tăng Quang Tự, Bãi Dâu (30 hầm) 
và lăng Tự Đức (20 hầm). Những xác đào lên đã cho thấy 
những người bạc phước ấy bị giết một cách vô cùng dã man 
như bị chặt đầu, chặt tay trước khi chôn hoặc bị chôn sống 
trói cột lại từng chùm từ 10 đến 15 người xô xuống hầm rồi 
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lấp đất.
Trong các vụ chôn sống và sát hại dã man có cả các giáo 

sư đại học Tây Đức dạy ở Y khoa Đại học Huế. Đó là bác sĩ 
và bà Hort Gunther Krainick, bác sĩ Raimund Discher và bác 
sĩ Alois Alterkoster. Các giáo sư Tây Đức sang Việt Nam với 
tư cách đại diện của một quốc gia thân hữu trợ giúp cho Việt 
Nam Cộng Hoà về phương diện kỹ thuật khoa học. Những vị 
nầy bị bắt sáng 31.01.68.

Khi chúng đột nhập cư xá Đại học Huế. VC không bắt 
các giáo sư Đại học người Việt Nam có lẽ chúng do dự muốn 
lấy lòng vị chủ tịch Mặt Trận chính trị Trị Thiên là Lê Văn 
Hảo chẳng phải ai xa lạ cũng là một giáo sư đại học. Mãi tới 
tháng 4.1968 người ta mới khám phá được hầm chôn chung 
các giáo sư Tây Đức và bà Krainick. Sự tiêu diệt này làm cả 
thế giới chấn động và công phẫn. Người ta không ngờ VC lại 
tàn bạo và dã man đến nỗi sát hại cả những người chỉ lo phục 
vụ cho tình thương và nhân loại mà họ không gớm tay.

Qua những vụ cuồng sát của VC nầy, dư luận và báo chí 
quốc tế không ngớt lên tiếng kết án. Tờ Times tại Luân Đôn 
đăng trang đầu với hàng chữ lớn nhan đề chính sách hành 
quyết tập thể đã được xác nhận trong những hố chôn tập thể 
tại Huế trong đó ký giả Stewart Harris đã cực lực phản đối. 
Tuần báo Minute của Pháp do ký giả Yves Gautron viết cũng 
cho rằng bất cứ ai cũng không thể tha thứ được hành vi man 
rợ của VC đã sát hại những dân vô tội tại Huế. Tại Pháp, để 
phản đối thanh niên Pháp ở Balê đã tổ chức một cuộc biểu 
tình tại công trường Ternes lên án các hành động dã man của 
VC tại Huế.

Về phía nhân vật Việt Nam có những giới chức sau đây 
bị giết:  Ông Trần Đình Thương Phó thị trưởng Huế bị hạ 
sát ngay trước cửa nhà mãi 8 ngày sau mới được tạm chôn 
ở vỉa hè trước cửa nhà ông, thiếu tá Trần Hữu Bào Phó Nội 
an Thừa Thiên, thiếu tá Bửu Thạnh ủy viên chính phủ Toà 
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án Mặt trận. 
Bị bắt mất tích: Ông Nguyễn Khoa Hoàng chánh văn 

phòng Tòa thượng thẩm Huế cùng con trai lớn là luật sư. 
Ông Hoàng bị bắt sáng mồng 2 Tết, người con năn nỉ chúng 
bắt đi theo luôn.

Bị thương: Thiếu tá Bào Tiểu khu phó, ông bị thương 
khi địch tấn công vào Bộ chỉ huy Tiểu khu lúc 03 giờ ngày 
31.01.68...

Nhiều thường dân đã bị chết và bị thương trong biến 
cố. Tổng số thiệt hại về nhà cửa và nhân mạng (thường dân) 
được ghi nhận qua bảng thống kê của thị xã Huế như sau:

- Chết 944; bị thương 784. Thiệt hại nhà cửa hoàn toàn: 
4.456 căn; hư hại trên 50%: 3.360; hư hại dưới 50% 2.757. 

Phạm Văn Sơn và Lê Văn Dương: Cuộc Tổng Công 
Kích - Tổng Khởi Nghĩa Của Việt Cộng Mậu Thân 1968. 
Đại Nam tái bản, không ghi ngày, tháng, năm. (Tr. 210-
221)



Mậu Thân ở Huế
Nguyễn Lý-Tưởng

Những hành động dã man của Việt cộng 
1. Tại Phú Cam, khi Việt Cộng tiến vào làng này, lực 

lượng nghĩa quân ở đây đã chiến đấu rất hăng say. Nhưng 
quân số VC quá đông, cấp tiểu đoàn, nên anh em nghĩa quân 
giấu súng và chạy lẫn lộn trong dân chúng. Việt Cộng đã vào 
nhà thờ bắt tất cả các người đàn ông, thanh niên đem đi. Có 
hơn 300 người đã bị bắt trong đó có Lê Hữu Bôi, Lê Hữu 
Bá... hai người này từ Nam Giao chạy về Phủ Cam hy vọng 
nơi đây không có VC. Họ đã trốn trong nhà thờ để tránh bom 
đạn. Những người Phủ Cam bị bắt, bị giết tập thể tại khe Đá 
Mài thuộc vùng núi Đình Môn, Kim Ngọc quận Nam Hòa, 
Thừa Thiên. Xác chết nằm dưới khe, thịt thối rữa bị nước 
cuốn trôi đi, chỉ còn sọ và xương lẫn lộn. Tháng 10. 1969, 
sau gần hai năm mới tìm được chỗ đó. Thân nhân đến nhận 
các dấu vết như thẻ căn cước bọc nhựa, quần áo, đồ dùng, 
tràng hạt, tượng ảnh... Trong số các di vật này có dấu vết của 
Lê Hữu Bôi (Bôi là Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigòn, 
năm 1963 nổi tiếng qua phong trào tranh đấu của Phật tử 
chống TT Ngô Đình Diệm). Có những em học sinh bị bắt 
trong nhà thờ Phủ Cam, cũng bị giết chết tập thể bằng đại 
liên, bằng mìn tại Khe Đá Mài như Bùi Kha (16 tuổi), Phan 
Minh (16 tuổi), Nguyễn Duyệt (17 tuổi) v.v... Đại úy Trung, 
khóa 16 Đàlạt, sĩ quan liên lạc của SĐ 101 Dù Mỹ bị kẹt ở 
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Phú Cam. Ông trốn ra được và cùng lực lượng quân đội ta 
trở lại tái chiếm Phú Cam đã bị tử trận.

2. Tại Thành Nội và Gia Hội là nơi Cộng Sản chiếm 
đóng rất lâu, nhiều người bị bắt, bị đem ra xét xử. Cộng Sản 
đã lập ra tổ chức Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình, 
đưa giáo sư Lê Văn Hảo (Đại Học Văn Khoa Huế) lên làm 
Chủ Tịch và Thượng Tọa Thích Đôn Hậu (Chánh Đại Diện 
Miền Vạn Hạnh) và Bà Nguyễn Đình Chi (Nguyên Hiệu 
Trưởng Trường Đồng Khánh Huế) làm Phó Chủ Tịch. Nguy 
hiểm nhất là bọn theo phong trào tranh đấu chống chính 
quyền VNCH năm 1966 như Hoàng Phủ Ngọc Tường (giáo 
sư), Hoàng Phủ Ngọc Phan (sinh viên Y khoa), Nguyễn Đắc 
Xuân (sinh viên Sư Phạm), Trần Quang Long (sinh viên Sư 
Phạm), Phan Chánh Dinh tức Phan Duy Nhân (sinh viên) 
v.v... Khi quân đội Chính Phủ ở  Sàigòn ra Huế tái lập trật tự 
vào mùa hè 1966, bọn chúng chạy vào chiến khu theo Việt 
Cộng, nay trở lại Huế, dẫn VC đi lùng bắt bạn bè, những sinh 
viên ở trong các chính đảng quốc gia chống Cộng như Việt 
Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng và những anh 
em công chức, cán bộ, cảnh sát, sĩ quan v.v... bị kẹt lại trong 
khu vực VC kiểm soát. Chúng lập tòa án nhân dân để xét xử  
họ trả thù những người trước đây đã chống lại chúng.

Trước Tết Mậu Thân mấy tháng, Lê văn Hảo đã bị Cảnh 
Sát Thừa Thiên bắt giam vì  lý do đã phát hành báo bí mật 
tuyên truyền chống Mỹ, chống chiến tranh và ủng hộ Mặt 
Trận Giải Phóng Miền Nam. Nhưng sau đó y đã làm đơn 
nhận lỗi và xin khoan hồng, đồng thời giáo sư Lâm Ngọc 
Huỳnh, Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa cũng đã vận động 
xin chính quyền VNCH tại tỉnh Thừa Thiên khoan hồng cho 
y nên ông Đoàn Công Lập, Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên 
đã trả tự do cho y. Sau khi quân đội VNCH tái chiếm Thành 
Nội Huế, Lê văn Hảo chạy theo Việt Cộng ra Hà Nội và 
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trở lại Huế năm 1975, được cho làm ở Ty Thông Tin Văn 
Hóa. Nhân cơ hội được Cộng Sản cho đi Úc, Lê Văn Hảo đã 
xin tỵ nạn chính trị, hiện y đang sống ở Pháp. Trả lời cuộc 
phỏng vấn của Đài BBC, y đã xác nhận việc Hoàng Phủ 
Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan và đồng bọn đã lập 
tòa án nhân dân trong Tết Mậu Thân để xét xử sinh viên và 
những người quốc gia ở Huế là đúng. Y nói y không tham 
gia tòa án đó.

Việt Cộng đã bắt được Ông Nguyễn văn Đãi (Phụ Tá 
Đại Biểu Chính Phủ), ông Bảo Lộc (Phó Tỉnh Trưởng) tại 
tư gia. Riêng ông Trần Đình Thương, Phó Thị Trưởng Huế, 
không chịu ra đầu hàng, khi VC tấn công vào ông chạy trốn 
bị bắn chết. Nghị Sĩ Trần Điền, Chủ Tịch Ủy Ban Canh Nông 
Thượng Nghị Viện, một trong những vị lãnh đạo cao cấp 
của Hướng Đạo VN, đã từng làm Tỉnh Trưởng Quảng Trị, 
làm giáo sư ở Huế, đã bị bắt và bị chôn sống. Thiếu Tá Từ 
Tôn Kháng, Tỉnh Đoàn Trưởng Xây Dựng Nông Thôn Thừa 
Thiên, nhà ở 176 Bạch Đằng (gần cầu Đông Ba) Huế, trốn 
trong nhà đã ba bốn ngày. VC vào nhà bắt vợ con ra đứng 
giữa sân và tuyên bố nếu ông Kháng không ra trình diện thì 
sẽ tàn sát cả nhà. Vì thế ông phải ra nộp mạng. VC đã trói tay 
ông, cột ông vào cọc giữa sân, xẻo tai, cắt mũi, tra tấn cho 
đến chết, thật là dã man và kinh hoàng. Ông Trần Ngọc Lộ, 
Bí Thư Đại Việt Cách Mạng Quận Phú Vang, người lập ra 
môn phái võ Thần Quyền ở Huế, bị bắt cùng với vợ của ông, 
đã bị chúng giết để lại bầy con dại bơ vơ. Anh Trần Mậu Tý, 
thuộc Đặc Khu Sinh Viên ĐVCM ở Huế bị bắt và tra tấn dã 
man cho đến chết. 

Con số đảng viên ĐVCM chết tại Huế trong Tết Mậu 
Thân lên đến trên 300 người, trước 1975, tôi có giữ danh 
sách đó, sau vì hoàn cảnh phải thủ tiêu, nay đang sưu tầm lại. 
Bên VN Quốc Dân Đảng, có Giáo sư Phạm Đức Phác, Ông 
Lê Ngọc Kỳ v.v... là những đảng viên cao cấp cũng bị VC 
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giết chết trong Tết Mậu Thân. VC đã tàn sát cả nhà bà Từ Thị 
Như Tùng và chồng là Trung Tá Nguyễn Tuấn, chỉ huy Thiết 
Giáp ở Gò Vấp, chỉ có một em bé may mắn sống sót hiện 
ở Mỹ. Ngày 9 tháng 2, 1968, tiểu đoàn K.8 của Việt Cộng 
tấn công vào làng Dương Lộc, nghĩa quân và dân làng chiến 
đấu quyết liệt, VC thiệt hại nặng. Sau khi nghĩa quân rút ra 
khỏi làng, VC đã bắt Linh Mục Lê văn Hộ và em Nguyễn 
Tiếp mới 13 tuổi, giúp lễ cho cha. Chúng đã chôn sống Linh 
Mục và em Tiếp tại vùng Chợ Cạn (Triệu Phong). Tại Phú 
Vang, VC vào trường La San bắt ba sư huynh và chôn sống 
với đồng bào vô tội. VC cũng bắt Linh mục Bửu Đồng đi và 
sau đó đã giết ngài.

3. Những mồ chôn tập thể tại chùa Áo Vàng (đường Võ 
Tánh), tại Sân Trường Gia Hội, phường Phú Cát hoặc vùng 
Phú Vang, Phú Thứ v.v... hàng trăm nạn nhân bị chôn trong 
những mồ chôn tập thể, nạn nhân bị đâm bằng lưỡi lê, bị 
đánh bằng cán cuốc vào sọ, bị bắn bằng súng hay bị chôn 
sống, tay bị trói bằng giây điện hay giây tre v.v... Ba bác 
sĩ  Alterkoster, Discher và Krainick, người Tây Đức, giảng 
dạy tại Đại Học Y Khoa Huế cũng bị VC giết trong Tết Mậu 
Thân vì cho là CIA. Ông Võ Thành Minh (người thổi sáo 
kêu gọi hòa bình ở Genève, 1954), Tết Mậu Thân 1968, ông 
đang ở trong từ đường cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự Huế bị 
VC bắt và đề nghị ông đứng ra làm Chủ Tịch Liên Minh Dân 
Tộc Dân Chủ Hòa Bình của VC. Ông từ chối, bị bắt lên núi, 
và bị chúng giết. Những nơi khác ngoài Huế mà chúng tôi 
được biết, cũng không kém phần dã man, như ở quận Hoài 
Nhơn, VC đã tàn sát 200 người một lúc trong đó có cả em bé 
12, 13 tuổi, có các cụ già v.v... vì tất cả những người này đã 
cùng ông Nguyễn Giảng (ĐVCM) chống lại chúng, không 
chịu đầu hàng. Nhân dân địa phương có lập bia kỷ niệm, 
nhưng bia đá này đã bị VC phá sau 30-4-1975.
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Đi tìm xác các nạn nhân
Theo con số tổn thất về nhân mạng được chính quyền 

VNCH công bố, tại Huế có khoảng 6000 người chết trong đó 
về phía quân đội VNCH có 384 người chết và 1800 người bị 
thương, về phía Mỹ có 147 chết và 857 người bị thương. Con 
số này đã được các sách vở, báo chí thời đó ghi lại. Riêng cá 
nhân tôi trong thời gian làm Dân Biểu và hoạt động  cho Hội 
Nạn Nhân CS trong Tết Mậu Thân tại Huế và Thừa Thiên, 
chúng tôi ghi nhận được 4000 gia đình có thân nhân chết, có 
khai báo tên tuổi để xin trợ cấp. Thiệt hại ở các tỉnh khác, 
tôi không rõ.

Nhưng có lẽ không nơi nào trên toàn lãnh thổ VNCH có 
số tổn thất cao hơn Huế được, vì Huế đã bị VC chiếm giữ 
trong thời gian quá lâu.

Sau Tết Mậu Thân ít lâu, tình hình Huế và Thừa Thiên 
trở nên yên tĩnh, kế hoạch bình định phát triển rất tốt. Một 
số các gia đình nạn nhân bỗng nhiên được người chết về báo 
mộng và họ bắt đầu đi tìm, nhờ đồng bào bí mật hướng dẫn 
nên họ đã tìm ra các nạn nhân. Sau đó chính quyền Huế đã 
mở các cuộc hành quân tìm xác nạn nhân và đã tìm được ở 
những nơi xa như Phú Vang, Phú Thứ v.v... những hầm chôn 
tập thể. Những nơi trong thành phố đã được phát hiện rất 
sớm, khoảng trong vòng một tuần sau khi VC bị đẩy ra khỏi 
thành phố.

Nhưng những nơi xa, có nơi vài ba tháng, có nơi gần hai 
năm sau mới tìm được như tại Khe Đá Mài mà chúng tôi đã 
nói trên đây. 

Năm 1968 và 1969, có một Ủy Ban đi tìm xác đã làm 
việc tích cực và họ cũng đã vào Sàigòn thuyết trình và trưng 
bày bằng chứng tại Quốc Hội (Hạ Nghị Viện). Theo tôi được 
biết ông Võ văn Bằng, nghị viên ở Thừa Thiên đã từng tham 
gia các đoàn người đi tìm xác nạn nhân năm 1968 hiện đang 
có mặt ở quận Cam, Nam Cali. Những buổi lễ tưởng niệm 
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và an táng các nạn nhân tại Huế được tổ chức nhiều lần: 
Tại núi Ba Vành vào mùa hè 1968 và tại núi Ba Tầng (Ngự 
Bình) vào tháng 10. 1969. Những nơi đó đã được xây dựng 
thành di tích, trồng cây, dựng bia v.v... Ngày nay VC đã cho 
lệnh phá các di tích đó để cho hậu thế không còn nhắc nhở 
đến nữa.

Viết về Mậu Thân 1968, có lẽ phải đến cả cuốn sách 
dày. Đây chỉ là một vài điều nhỏ gợi nhớ mà thôi. Ước mong 
những người trong cuộc, còn nhớ nhiều, biết nhiều sẽ đóng 
góp thêm, lên tiếng bổ túc cho chúng tôi...

Tết Mậu Thân là bài học cho người quốc gia, cho các thế 
hệ mai sau. Khi chúng tôi đứng trước một mồ chôn tập thể ở 
Huế, chúng tôi thấy trong đó có đủ mọi hạng người, không 
phân biệt tôn giáo, đảng phái, địa phương hay thành phần xã 
hội. Tất cả đều là nạn nhân của Cộng Sản, cùng chôn chung 
một hố. Khi thân nhân đến nhận xác đem đi rồi, chỉ còn lại 
máu nạn nhân thấm vào đất. Và không ai phân biệt được 
trong hố đất đó, đâu là máu của người Công Giáo hay Phật 
tử, đâu là máu của quân nhân hay sinh viên học sinh, đâu là 
máu của cán bộ đảng này hay đảng nọ. Tất cả chỉ là máu của 
người quốc gia, nạn nhân CS mà thôi. 

Năm 1975, khi bước chân vào nhà tù Cộng Sản, chúng 
tôi cũng gặp đủ mọi hạng người, thuộc đủ mọi tôn giáo, mọi 
thành phần xã hội. Nhà tù cũng chẳng khác chi cái mồ chôn 
nạn nhân VC trong Tết Mậu Thân. Khi đất nước rơi vào tay 
Cộng Sản thì mọi người không phân biệt tôn giáo, đảng phái 
đều là nạn nhân của CS hết. Đó là bài học rất đắt giá cho tất 
cả chúng ta.

Ngày 4 tháng 3, 1997
Nguyễn Lý Tưởng, USA
Trích Chớp Bể Mưa Nguồn, chưa xuất bản.



Cái Chết 
của Bác Sĩ  Krainick *

Elje Vannema

Nhóm nạn nhân dân sự ngoại quốc tại Huế lớn thứ ba là 
những người Đức. Sau bốn ngày chiếm thành phố, vào ngày 
mồng 4 tháng hai, ba người bận kaki tới căn phòng của bác 
sĩ Krainick. Các người Đức cư trú một trong năm căn nhà 
tàng nhiều phòng ở của Đại học. Dẫn đầu nhóm ba người là 
Lê Huy Chước. Trước đây y là một công nhân bệnh viện, 
công việc của y nhiều lúc do các bác sĩ Đức tài trợ. Bác sĩ 
Krainick, Discher, Alterkoster và bà Krainick đã ở Việt Nam 
nhiều năm. Discher là người tới sau cùng, mới hơn một năm. 
Các y sĩ này nổi tiếng không những ở bệnh viện mà cả ở 
trường y, rất được dân và sinh viên mến chuộng. Dù công 
việc đa đoan và dù có sự chống đối của các đồng nghiệp 
người Việt và công chức chính quyền, họ đã tân trang lại 
phòng khám bệnh cùi và xây thêm một bệnh viện tâm thần 
Ông giám đốc bệnh viện đã nói với họ: “Tại sao các anh giúp 
những người đó? Bọn chúng toàn là Cọng sản cả”. Đã tám 
năm họ hoạt động ở vùng quê và trong các lầng xã chung 
quanh thành phố, thường với sự trợ tá của các sinh viên thực 
tập. Tên tuổi của họ được nhiều người biết, ngay cả những 
người theo Mặt trận. Năm 1962 vợ chồng bác sĩ Krainick 
lập một phòng chẩn miễn phí 30 giường ở Đa Nghi, một địa 

90                                              
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danh sâu trong vùng đất Cộng sản kiểm soát... Họ tới đó đều 
đều mỗi cuối tuần để chẩn bệnh, thường bị cộng sản chận 
đường nhưng không bao giờ bị bắt “bởi vì mấy ông ấy đi 
giúp người”.

Cách đây hai tháng tôi cố thuyết phục bác sĩ Krainick 
rời Việt Nam.  Có nhiều dấu hiệu bất an  cho các tỉnh phía 
bắc. Trên một chuyến ra Huế và Quảng Trị trong tháng mười 
một, ông mời tôi đi Đa Nghi để xem công việc phòng chẩn 
của ông. Khi rời Quảng Trị trở về tôi lọt vào một ổ phục 
kích. Một thiếu tá và một trung sĩ Mỹ từ hướng đối diện 
tới bị tử nạn. Như một phép lạ tôi và người y tá trợ lý may 
mắn thoát thân. Tôi báo cáo cho bác sĩ Krainick biết mình 
đã không tới Đa Nghi được, đồng thời cho ông hay có nhiều 
chuẩn bị ngấm ngầm cho một cuộc tấn công vào thành phố. 
Một lần nữa tôi thúc ông rời Huế.

Chúng tôi ở lại Quảng Trị hai ngày với các linh mục 
Việt Nam ở Nhà thờ chính toà. Các vị này cũng xác quyết 
như tôi. Nhờ có liên lạc mật thiết với dân chúng nên họ có 
nhiều nguồn tin và dữ kiện. Tôi gặp lại bác sĩ lần chót dịp 
cuối tháng mười một tại Đà Nẵng. Một lần nữa tôi nhắc nhở 
ông về cảm giác bất an sắp tới. Tôi bảo ông đã phục vụ khá 
đủ cho Việt Nam rồi, giờ nên hồi hương nghỉ ngơi. Nhưng 
ngoài tư cách là một thày thuốc và giáo sư, ông còn là một 
con người rất mẫn cảm với một ý thức nghề nghiệp không ai 
sánh được. Ông cho hay ông muốn đi nhưng bà vợ muốn ở 
lại. Đợi niên học hết thì hai ông bà sẽ trở về. Trước khi chia 
tay, tôi lặp lại quan điểm của tôi. Rồi chia tay. Tôi nhìn ông 
bước đi, cảm thấy bất lực vì không giúp được gì ông, nhưng 
nghĩ rằng đây là lần gặp cuối.

Ngày định mệnh ấy, mồng 5 tháng hai, du kích và nằm 
vùng điạ phương của Mặt trận lại tới. Lần này với chiếc xe 
buýt nhỏ hiệu Volkswagen, có hai bộ đội miền Bắc đi cùng. 
Thoạt tiên họ hỏi tìm một giáo sư người Việt, người mà hôm 
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trước đó đã bảo với họ rằng đây chẳng còn  người ngoại quốc 
nào nữa. Đoạn tiến ngay lên lầu nơi các người  Đức ở. Họ bắt 
ba bác sĩ đi, để bà Krainick ở lại, nhưng bà quyết theo chồng. 
Bác sĩ Discher và Alterkoster thì chẳng phản đối gì. Đám 
đông dân tụ lại trên sân cỏ bao quanh toà nhà. Họ biết rõ các 
“tù nhân”, những người họ không những tìm tới ở bệnh viện, 
mà thỉnh thoảng vẫn đến thăm tại nhà. Họ biết cuộc đời của 
những người kia chỉ có phục vụ nhân loại một cách vô vị 
lợi, dạy học và cứu vớt người bệnh. Bao nhiêu năm liên tục 
những người đó dạy sinh viên y khoa, chạy tiền nuôi bệnh 
viện, xây bệnh xá tâm thàn và phong cùi, mở bệnh xá thí ở 
vùng quê cách thành phố 30 dặm. Bác sĩ Krainick được mọi 
người yêu mến và kính phục. Ông làm việc tại Việt Nam đã 
gần 10 năm. Giờ thì đám đông chỉ biết đứng đấy nhìn xem, 
bất lực. Mặt tái xanh khi thấy ba bác sĩ  và bà Krainick bị dẫn 
đi. Rồi họ tan hàng trong im lặng. Ai nấy âm thầm rút vào 
nhà mình, âu lo không biết bao giờ tới phiên mình...

Các bác sĩ đều là người công giáo và họ đã đến Việt 
Nam dưới thời ông Diệm. Sau khi ông Diệm bị lật đổ họ 
được khuyên nên rời xứ, nhưng lại được mời sang ngay sau 
khi tình hình lắng dịu. Trong thời gian nổi dậy của các phật 
tử, bà Krainick có lần tham gia biểu tình chống lại các nhóm 
này và người ta nói là bà đã một hai lần tố giác cộng sản.

Bác sĩ Alterkoster quen biết ông trưởng ty cảnh sát và 
cũng đã tham gia biểu tình chống lại các cuộc xuống đường 
của các “Uỷ ban Tranh đấu Phật giáo”. Bác sĩ Discher, người 
tới sau cùng, và bác sĩ Krainick là hai người chẳng bao giờ 
nói tới chuyện chính trị. Bác sĩ Discher vừa đưa vợ con về 
Đức và mới trở lại Việt Nam trong tháng giêng 1968. Khi tới 
Hàng không Việt Nam đặt vé đi ngày 24 tháng giêng, người 
ta khuyên ông chớ nên ra Huế, vì tình hình không ổn. Nhưng 
ông cho hay ông phải có mặt với sinh viên, cho dù lúc đó còn 
đang là mùa nghỉ hè. Hàng không Việt Nam không bay. Ông 
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liền sang đi nhờ máy bay Mỹ ra Huế. 
Những người bị bắt được đưa về Chùa Từ Đàm phía 

nam thành phố. Ngày hôm sau chuyển tới Chùa Tăng Quang, 
rồi tới một chùa nhỏ có tên là Tường Vân. Chùa này được 
bao bọc bởi vài căn chòi, nằm cách Tăng Quang độ một dặm. 
Cha Châu, một linh mục công giáo làm việc với tôi hồi còn ở 
Trường Pellerin, ngày mồng 6 tháng hai được yêu càu chuẩn 
bị “thức ăn Mỹ” cho các bác sĩ Đức. Ngày 7 tháng hai, một 
ký giả Đức theo chân các thành viên của Tổ chức Cứu trợ 
Công giáo (ICC) cố vào tìm các bác sĩ tại căn nhà họ ở trước 
đây, nhưng bị lính Mỹ cản. Ngay cả vào để dọn đồ cũng 
không được phép. Tôi bước tới cách nhà độ 15 mét thì một 
anh lính Mỹ chỉa súng vào người và nói “Ông kia... quay ra”. 
Khi tôi bảo là tôi có quyền vào nhận diện dấu vết những gì 
đã xẩy ra, thì anh lính lẩy súng bảo tôi đi. Họ bận rộn khiêng 
vác bàn ghế, tranh ảnh và một tấm gương ra khỏi nhà. Mãi 
tới đầu tháng tư thì Anh, một sinh viên y khoa, được một vị 
sư có tên là Châu báo cho biết có một ngôi mộ trong miếng 
đất nằm giữa cây cối, cách Chùa Tường Vân nửa dặm về 
phía nam. Anh và hai sinh viên nữa tới đó vào chập tối. Quá 
trễ nên ngày hôm sau quay lại, đào xác các thày mình lên và 
chuyển về Sàigòn để hai bác sĩ người Pháp nhận diện. Về 
sau bác sĩ Le Hir cho tôi hay có nhiều vết thương nơi đầu và 
mình, nhưng vết thương kết liễu là viên đạn xuyên qua đầu 
và ót.  Tháng năm,Toà đại sứ Đức ở Sàigòn chính thức thông 
báo là công dân của họ bị hành quyết. 

Họ bị giết tại chỗ hay ở Chùa rồi được chuyển ra đây? 
Tại sao mồ họ được tìm thấy quá trễ như thế? Quân cộng 
hoà đã tái chiếm vùng này từ ngày 26 tháng 2. Thế tại sao 
không người lính nào để ý tới mộ này trong khi vị sư đã biết 
nó từ lâu? Chùa Tường Vân có kiến trúc đẹp. Nó không bị 
hư hại  chút gì, trong khi ngôi chùa nhỏ hơn nơi giam giữ 
các bác sĩ và chung quanh bị phá nát bởi bom đạn suốt từ 21 
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tới 26 tháng hai. Các nạn nhân ở đâu khi chiến trận xẩy ra? 
Dân làng ở gần Chùa bảo không hay biết chi cả. Tôi hỏi bằng 
tiếng Việt một ông 50 tuổi khi hai người đứng một mình trên 
đống gạch đổ nát  của Chùa thì ông ta tỏ ra ngập ngừng rồi 
im ngay. Ông chỉ sang bà già nhà bên. Bà này, cô con gái 
đứng tuổi của bà và một cô gái trẻ với đám con trả lời rằng 
họ nằm miết dưới hầm nên không hay biết gì cả. Có lẽ họ 
không hay biết gì thật. Mà cũng có thể họ biết nhưng không 
muốn bị phiền lụy bởi chính quyền hoặc Mặt trận.  Có thể, 
Mặt trận răn đe họ phải im.  Sau này Sư Châu kể rằng một 
trong các chú tiểu của ông thấy người ta đào hố và nghe thấy 
tiếng súng. Ngày hôm sau chú đi ra xem. Quá sợ nên mãi 
mấy tuần sau mới dám hé môi.

Bị bắn sát từ sau gáy và đầu nên xương mặt họ một phần 
bị bung ra - đó là số phận dành cho họ. Ngày 13 tháng tư hài 
cốt của họ từ biệt Việt Nam. Linh cửu được đưa ra phi trường 
trên chiếc xe do bốn ngựa kéo. Theo sau là 250 sinh viên y 
khoa Huế và Sàigòn, đội đưa tang  và đội quân danh dự của 
Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Sinh viên cầm biểu ngữ nói 
lên lòng biết ơn công lao các bác sĩ. Một biểu ngữ ghi: “Đại 
học Huế không quên các giáo sư người Đức”. Trước khi linh 
cửu được đưa lên máy bay, nghi lễ tiễn biệt diễn ra thật cảm 
động. Ông Trân, Thứ trưởng Bộ giáo dục kỹ thuật và cao 
đẳng phát biểu: “Bao nhiêu năm tôi đã tham dự nhiều buổi lễ 
ghi nhớ các anh hùng hy sinh cho Tổ quốc, nhưng chưa bao 
giờ cảm động như hôm nay khi tiễn biệt những người dân sự 
này đã chết cho lý tưởng cao cả vì tha nhân và nhân loại”.

* Tựa do người dịch đặt
Trích Elje Vannema: 
The Vietcong massacre at Hue. Vantage Press, 
NY, 1976. (Trang 148-152)



Đi Nhận Xác Thầy
Tôn Thất Sang

Kính dâng hương hồn quý vị Giáo Sư Đức Quốc:
Giáo Sư Horst Gunther Krainick và Phu Nhân

- Thạc Sĩ Y Khoa Đại Học Greifswald (1943)
- Thạc Sĩ Y Khoa Đại Học Freiburg (1951)
- Giáo Sư Nhi Khoa Đại Học Freiburg (1954)
- Giáo Sư Nhi Khoa Đại Học Huế

Giáo Sư Raymund Discher
 - Giáo Sư Bệnh Lý Nội Thương Đại Học Y Khoa   
   Huế
- Trưởng Khu Bệnh Lý Nội Thương Đại Học Y   
  Khoa Huế

Bác Sĩ Alterkoster
- Phụ Tá Giáo Sư Bệnh Lý Nội Thương

Và những vị đã đóng góp công lao rất nhiều vào việc 
khai sáng Đại Học Y Khoa Huế;
Những vị, với lương tâm chức nghiệp cao cả và lòng vị 
tha vô bờ đối với bệnh nhân, đã mãi là gương sáng của 
chúng tôi;
Những vị đã bỏ mình nơi quê người vì tình nhân   
loại (Biến cố Mậu Thân 1968).

                                     95



96                                              TANG THƯƠNG Ở HUẾ

Lần giở những trang trân trọng đầu tiên của cuốn luận 
án y khoa, nhìn tên, tước vị của các Giáo Sư người Đức, 
bỗng nhiên tôi thấy lòng bồi hồi dâng lên niềm đau xót vô 
vàn với những tiếc nuối khôn nguôi, những thương yêu, kính 
mến, với biết bao kỷ niệm và lòng tri ân đối với các vị, đã 
vì thiện tâm, chấp nhận hy sinh, xa gia đình, xa bạn bè, xa 
tổ quốc thân yêu, để đem sở học và nguyện ước của mình đi 
truyền rao và khai hóa tận một xứ sở kém mở mang, xa xôi 
hẻo lánh, đầy rẫy hiểm nguy với chiến tranh tàn khốc, ở tận 
bên kia bờ Đại Dương. Ước nguyện thật dễ thương và hiền 
hòa, làm sao tạo dựng những bác sĩ y khoa tài năng, để phục 
vụ xứ sở họ, phục vụ tình thương, phục vụ con người....

Thế nhưng, những hy sinh cao quý từ những con người 
nhân ái đó, đã phải trả một giá quá đắt - bằng chính mạng 
sống của họ - bởi một chính quyền, gọi là phát xuất từ nhân 
dân, vì hạnh phúc của nhân dân - chính quyền Cộng Sản - đã 
lạnh lùng thủ tiêu họ, không chút tiếc thương, trong cái gọi 
là trận “Toàn dân nổi dậy tổng công kích” trong dịp Tết Mậu 
Thân, vào cố đô Huế?!!!

Trung tuần tháng 2 năm 1968.
Khoảng gần một tháng, sau Tết Mậu Thân, cố đô Huế 

đã được quân lực VNCH tái chiếm. Huế, sau những ngày bị 
bọn quỷ đỏ tràn ngập, đã nhuốm màu máu đào và nước mắt! 
Không có phường nào, xã nào, không có xóm nào, không 
có gia đình nào là không có người thân ngã gục, cha xa con, 
vợ mất chồng hoặc bằng viên đạn, hoặc bằng con dao, hoặc 
bằng cán cuốc! Hoặc chôn sống hàng loạt, sau khi cột thành 
từng “chùm dây người”, nối kết lại bằng dây dừa, dây điện 
thoại.

- Nào Phú Thứ oán khí ngất trời, với tiếng khóc và màu 
tang phủ trắng cánh đồng!

- Nào trung học Gia Hội, với hầm chôn tập thể, nơi mà 
bọn “phản sư, diệt tổ” Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc 
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Xuân...đã triệt để vâng lời “Bác Hồ dạy”: “Trăm năm trồng 
người”, để biến học đường thành nghĩa địa!

- Nào Khe Đá Mài, nào Bãi Dâu, nào Tây Lộc..., mà mỗi 
địa danh là mỗi âm vang của loài quỷ đỏ!!!

Huế tang thương, lầy lội.
Huế rách như xơ mướp!
Huế tiêu điều với tường xiêu, mái đổ.
Huế với thép gai giăng mắc, mà kinh thành như kẻ bị 

đậu mùa!
Huế với B40, với AK, với CKC báng đỏ.
Huế đầy nước mắt với khăn tang,
Máu đỏ tanh hôi chảy ngập đàng,
Hoa cúc, mai vàng sao chẳng thấy?
Chỉ còn hoang lạnh với ly tan!
Trong cái cảnh hỗn mang ấy, tôi đi giữa thành phố tang 

thương, đổ vỡ, lạc lõng và bơ vơ. Tôi đi, mà lòng ngậm ngùi 
thương tiếc, như vừa đánh mất người yêu. Tôi đi, nhìn, như 
lạc trong ác mộng! Bỗng tiếng Vespa rít lên, đồng thời, với 
cái vỗ vai, làm tôi giật bắn người:

- Đã biết tin gì chưa?
Tôi nhìn lên, thấy Đặng Ngọc Hồ, vừa dừng xe, vừa hỏi.
- Tin gì? Tôi vội hỏi.
- Tìm thấy xác của các thầy Krainick, Discher, Alterkos-

ter và cả xác bà Krainick nữa!
- Trời ơi! có chắc không? ở đâu?
- Nghe đâu trên chùa Tường Vân, phía trên dốc Nam 

Giao!
Rồi Hồ nói luôn:
 - Nghe dân nói, ban đầu họ tưởng Mỹ, họ báo với Tiểu 

Khu. Tiểu Khu và chính quyền check lại với Lãnh Sự Mỹ,thì 
biết, Mỹ chết thì nhiều, nhưng không có mất tích, chỉ có một 
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Đại Tá Mỹ bị bắt mà thôi. Sau nghe Viện Đại Học mình và 
Lãnh Sự Đức loan báo có 4 người Đức mất tích, 3 ông, 1 bà. 
Bây giờ thì trùng khớp.

Tôi chưa kịp định thần, thì rong tiếng còi inh ỏi, đã 
trông thấy Bùi Hữu Út xuất hiện, lạng và thắng xe nhanh 
như chớp. Tôi và Hồ vội nói cho Út biết, thì đằng xa, lại thấy 
Lê Đình Thiềng chở Nguyễn Quang trờ tới.

Bọn tôi vội làm một cuộc họp “bỏ túi” trên lề đường 
Trần Hưng Đạo, gần Chi Thông Tin ở chân múi cầu Trường 
Tiền, giờ đây đã gãy một nhịp - một vết ô nhục của đoàn cán 
binh Bắc Việt, để lại cho tâm hồn người dân Huế đô - Khi đó, 
vào khoảng 11 giờ sáng, nhưng cái lạnh của những ngày đầu 
xuân còn len lén như dao cắt vào da thịt và cái nắng quái của 
ngày xuân, sao mà khác thường, nó nhợt nhạt, vàng vàng, tai 
tái như da của một xác chết, nó tuồng như bàng bạc mùi tử 
khí của một thành phố đang ung mủ, đang trải qua lắm đau 
thương! Bọn tôi bàng hoàng xót xa, thương các thầy quá là 
thương!

Tôi đề nghị anh Hồ qua Tiểu Khu hỏi lại tình hình an 
ninh vùng đó đã ổn chưa, còn chúng tôi, chở nhau, nhắm 
vùng Nam Giao trực chỉ. Một hồi sau, Tiểu Khu cho một xe 
Dodge, chở một tiểu đội, với vũ khí đầy đủ, lên mở đường 
vào hướng chùa Tường Vân và bảo bọn tôi chờ ở ngả rẽ 
đường Nam Giao, chờ họ báo tin. Khoảng nửa giờ sau, viên 
sĩ quan chỉ huy tiểu đội đến, tin cho biết tình hình khu vực an 
toàn, vừa ra không có mìn bẫy và hiện tiểu đội ông còn bám 
sát địa bàn. Ông lắc đầu, buồn bã tiếp theo:

- Quân tôi đang cùng một ít dân trong xóm, đang đào đất 
lên và đã thấy 4 đầu tóc nhô lên, tóc người ngoại quốc, trong 
đó có một mái tóc màu bạch kim.

Bọn tôi nhìn nhau thở dài:
- Chắc thầy Discher rồi! 
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Mái tóc bạch kim hơi dợn sóng, đầy nghệ sĩ của thầy 
thân yêu không ngừng ám ảnh và làm tôi xót xa.

Bọn tôi cám ơn ông và tất cả vội vã lên xe, nhắm hướng 
chùa Tường Vân trực chỉ.

Chùa Tường Vân nằm về hướng Tây Nam núi Ngự Bình 
(hướng Nam Giao, đi từ phố lên), đi quá chùa Sư Nữ một 
khoảng xa, thì rẽ phải, vào một con đường mòn đất đỏ thoai 
thoải dốc, với nhiều ổ gà và nhiều bụi rậm. Ngôi chùa, với 
mái ngói rêu phong cổ kính, chung quanh mấy khóm trúc là 
đà với ngọn giả sơn ngư, tiều, canh, độc. Xa xa là hàng tre 
bao phủ, xanh ngắt một màu, chen lác đác mấy ngọn tre la 
ngà, màu vàng sọc xanh dịu dàng trước gió. Cảnh chùa tuy 
đẹp, nhưng bọn tôi không còn lòng dạ nào thưởng ngoạn. 
Bọn tôi vừa xuống xe tại sân chùa, đã thấy vài người lính và 
một số dân địa phương đang xúm xít tận hào tre, cách sân 
chùa khoảng 150 mét. Bọn tôi vội vàng chạy lại.

Tiếng một quân nhân:
- Tội quá, các anh ơi, 3 ông, 1 bà đều bị bắn một cách 

giống nhau! Tụi Việt Cộng quá vô nhân đạo!
Tôi vội nhìn xuống chỗ tay anh quân nhân đang chỉ, 

thì thấy 3 quân nhân đang cùng vài người dân, tay cuốc, tay 
xẻng, đang nhẹ nhàng xúc đất và cát, lên từ một chiếc hầm 
đào vội, bề dài khoảng 2,5 m, bề ngang khoảng 0,7 m và 
chiều cao khoảng 0,9 m, trong dó có 4 người, đềubị trói thúc 
ké (hai tay quặt ra sau lưng), bằng dây điện thoại truyền tin, 
người này trói dính với người kia và tất cả đều ở tư thế quỳ 
thẳng đứng, ở thái dương trái là lỗ đạn vào và thái dương 
phải là lỗ đạn ra, to hơn và tàn phá hơn! Tôi vội dụi mắt - vì 
nước mắt đã lưng tròng - nhìn kỹ những khuôn mặt của quý 
Thầy thân yêu, giờ đây đã đổi dạng, mắt lồi hẳn ra ngoài thái 
dương và hàm tang hoác, vì đường đạn đi ngọt xớt của kẻ 
thù, từng rêu rao, chỉ lấy lượng khoan hồng và nhân đạo làm 
nền tảng!! Tôi không thể tưởng tượng được đám đồ tể của 



100                                              TANG THƯƠNG Ở HUẾ

cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng, lại đi “giải phóng” những 
người chỉ biết đem tình thương và lòng nhân ái ra cứu chữa 
cho nhân dân!

Sau đó, bọn tôi phụ giúp cùng các anh em quân nhân và 
một ít dân chúng, chở xác các thầy bằng xe của Tiểu Khu về 
nhà xác bệnh viện Trung Ương Huế.

Cả bệnh viện xôn xao. Cả thành phố Huế xôn xao. Nhiều 
người đã khóc nức nở. Có nhiều tiếng nấc thầm lặng hơn từ 
các khu nội thương, khu truyền nhiễm, khu nhi đồng.

Ôi, còn đâu nữa, vị Bác Sĩ trưởng đoàn, lớn tuổi, thân 
yêu, đã luôn tận tụy trong bài giảng, trong chức nghiệp, suốt 
đêm ngày khám nghiệm ở khu nhi đồng, thân mật với sinh 
viên, xem sinh viên như con, mà chúng tôi âu yếm gọi là 
Bon Papa.

Có lần, trong khi chờ giáo sư đến giờ vào giảng, bọn tôi 
thường nghịch ngợm “câu giờ”, mặc dù chuông reo, nhưng 
chúng tôi chưa chịu vào lớp. Tôi cùng Lê Văn Mộ, Thắng, 
Thiềng, Định....đứng trên mép thành cửa sổ lầu 2, nói chuyện 
phiếm. Ông đi lại, nói:

- C’est l‘heure!
Tôi giả bộ không nghe, đứng cheo leo trên thành cửa sổ, 

ông vội trờ tới:
- Vous n’ avez pas peur de tomber du ciel, peut-être?
Tôi đáp, vừa giả bộ sắp bay qua cửa sổ:
- Si! mais je veux voler dans le ciel plein de beaux nua-

ges, mon Bon Papa!
Ông vội vàng chạy lại, hai tay nhẹ nhàng nhấc bổng tôi 

lên, đặt xuống sàn nhà:
- Oh! Il faut faire attention! mon pauvre enfant.
Ôi, còn đâu nữa, những giây phút kỷ niệm êm đềm bên 

người Thầy yêu quý. Xin vĩnh biệt Thầy và cầu chúc Thầy 
cùng phu nhân thanh bình trong cõi vĩnh hằng, ở nơi không 
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hận thù, ở nơi mà bọn quỷ đỏ phải lánh xa.
Ôi, còn đâu nữa Giáo Sư Discher, người Thầy tận tâm, 

yêu mến học trò, người Thầy đầy nhân ái, nghiêm khắc 
nhưng độ lượng. Kính chúc Thầy mãi mãi bình yên ở cõi 
thiên đàng.

Ôi, còn đâu nữa Bác Sĩ Alterkoster, người bác sĩ trẻ tuổi, 
đẹp trai, vui tính và tận tâm ở khu truyền nhiễm, mà tương 
lai đang rực sáng, ngờ đâu lại đứt gánh giữa đường. Xin cầu 
chúc linh hồn bác sĩ được về với nước Chúa.

Tối hôm đó, chúng tôi, hầu như rất đông các bạn từ Đại 
Học Xà Nam Giao, Trung Tâm Xavier, các bạn ở mọi nơi 
trong thành phố, lần lượt biết tin, đến phòng trực bệnh viện 
Trung Ương, để phân công trực xác quý Thầy, đang để tạm 
ở nhà xác.

Sáng hôm sau, quan tài của quý Thầy được quàng tại 
Tòa Viện Trưởng. Chúng tôi, quần sẫm, áo trắng, Cravatte 
đen, nghiêm trang đứng thành 2 hàng, vòng tay trực bên quan 
tài quý Thầy. Những tràng hoa phúng điếu của các Tòa Lãnh 
Sự, các Hội Đoàn, các Đoàn Thể, các Phân Khoa bạn.

Đức Tổng Giám Mục địa phận Huế - Nguyễn Kim Điền 
- chủ tế. Không khí lắng đọng cảm xúc và trang nghiêm. Mọi 
người rưng rưng, tiếng máy quay phim đều đều, buồn như 
lời nguyện cầu. Đột nhiên, có tiếng thổn thức ở cửa chính, 
mọi người xôn xao nhìn ra, nhiều ống kính hướng theo; ánh 
sáng lập lòe, một thiếu nữ, trong bộ đồ đen tuyền, khăn tang 
trắng bịt ngang đầu, đang nức nở,lảo đảo tiến vào, hai tay ôm 
vòng Couronne mortuaire kết cườm đen, băng tím, chữ trắng 
“To you with all my sacred and humble love...” Đức Tổng 
Giám Mục lặng lẽ nhìn, nét mặt Ngài dịu đi, mọi người xúc 
động, bàng hoàng. Ai đây? Người thiếu nữ đặt nhẹ vòng hoa 
trước linh cửu của BS Alterkoster, phủ phục và ôm quan tài 
khóc sướt mướt.
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Mắt tôi nhòe đi, cảm xúc đến lặng người. Tôi nhìn 
người thiếu nữ, không còn trẻ lắm, với nét mặt thùy mị, đoan 
trang và kín đáo, kín đáo như trong tình yêu thiêng liêng của 
chị, thắm thiết và buồn như màu tím của vành Couronne 
mortuaire và những giọt nước mắt, mà chị đang gởi theo 
cùng tâm hồn, cho người mình yêu, vừa ngã gục xuống, trên 
mảnh đất của quê hương, đã lấy máu đào làm thắm đượm 
quê hương mình!

Tình yêu của hai người kín đáo và thầm lặng như giòng 
Hương Giang, chỉ một số người rất thân với cả hai người, 
mới biết thôi. ở đây, tôi xin phép chị Thảo - vâng, người ấy 
chính là chị - (Quản Thủ Thư Viện Y Khoa thời gian đó), cho 
tôi viết ra điều này, phải chăng đó là những kỷ niệm cao quý 
nhất và thiêng liêng nhất của cả cuộc đời chị, mà tôi tin rằng, 
nếu mọi người biết được, cũng sẽ làm tâm hồn họ thăng hoa 
trong bâng khuâng và xúc động, như khi họ khám phá ra 
được một góc trời kỳ diệu mong manh nhưng dễ vỡ và họ sẽ 
trân trọng giữ gìn...

Sáng hôm sau, 2 chiếc máy bay màu trắng bạc “Air 
America”, đưa 4 quan tài vào phi trường Tân Sơn Nhất, ở 
đó, đã có phái đoàn của sinh viên Đại Học Y Khoa Sàigòn 
chờ đón, với vòng hoa phân ưu và biểu ngữ lên án bọn quỷ 
đỏ, đã thảm sát những người, suốt đời chỉ biết phụng sự khoa 
học, phục vụ nhân loại.

Sau đó, quan tài của quý vị đã được đưa về Tây Đức an 
táng.

Vĩnh biệt từ nay bóng dáng Thầy!
Tình sư, nghĩa phụ thoáng trời mây.
Thương người viễn xứ thân tan nát,
Lưu lại danh thơm với tháng ngày.

Cali, ngày 22 tháng 3 năm 1991



MậuThân 
Nỗi Đau Không Dứt của Huế

Lê Hàn Sinh

Với người dân Huế, khi nhắc đến hai chữ Mậu Thân, 
gần như nó không còn gắn liền theo thứ tự của mười hai con 
giáp, mà, là một tiếng gọi đặc biệt, tượng trưng cho một cuộc 
tàn sát man rợ. 

Thủ tiêu, ám sát, chôn sống, giết người bằng mã tấu, 
bằng bộng cuốc phang vào hậu đầu, trói bằng giây thép gai. 
Cụ thể là ở khu phố 4 Gia Hội (sau khi chiếm Huế Cộng sản 
chia thành phố ra làm bốn khu) với tên thợ nề vô học tên Bé 
được giữ chức chủ tịch khu phố. Mọi sinh sát nằm trong tay 
y. Ước lượng nạn nhân của bọn này lên tới hàng trăm. Vì tư 
thù cá nhân, chúng giết cả những thường dân vô tội.

Cái chết của bà Trâm ở đường Mạc Đĩnh Chi (đường 
Ngự Viên) là một thí dụ. Bà bị thị Gái bắn bằng súng AK 
ngay tại nhà. Gái nguyên là Việt cộng nằm vùng chuyên đi 
giúp việc quanh các nhà ở phường Phú Cát, quận 2. Tuy là đi 
giúp việc nhưng lúc nào áo quần cũng bảnh bao, tóc búi kiểu 
Lào. Gái vì dây dưa với chồng bà Trâm nên bị bà này mắng 
chửi thậm tệ và hình như cũng có đánh đập gì đó nên giờ Gái 
trả thù món nợ tình ngày trước.

Cũng càn nói thêm về tên Bé thợ nề. Không ai biết xuất 
xứ của hắn. Y hành nghề một cách độc lập, rất lương tâm; 
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làm từ 7 giờ sáng tới 6 giờ chiều, không nghỉ trưa, ăn uống 
thế nào cũng được, tiền công không đòi cao hơn kẻ khác. Do 
vậy, người này làm xong lại giới thiệu cho bạn bè. Cứ thế mà 
Bé âm thầm điều tra nắm rõ ai làm gì ở đâu cơ quan nào... để 
báo cáo cho tổ chức. Nhờ thế, khi Việt cộng vào là chúng đã 
có một danh sách khá đủ thành phần mà chúng cho là quan 
trọng để thanh toán ngay sáng mồng một tết, không cần phải 
gọi ra trình diện tại trường Gia hội.

Người đi bắt và bắn chết các nạn nhân không ai khác 
hơn tên Linh, người Quảng Ngãi làm nghề thày bói. Sáng 
mồng một hắn bận complet màu đà (bộ hắn vẫn thường mặc) 
tới nhà tìm tôi nhưng không gặp. 

Cho tới nay tôi vẫn không hiểu tại sao mà ông Rớt (có 
bà vợ bán bún bò ngon nhất Huế) ở trên đường Nguyễn Du 
lại bị bọn Linh bắn chết. (Người chung quanh nghi ông làm 
cộng tác viên cho cảnh sát và nghe đâu ông xin đuợc chết 
gần gia đình nên chúng bắn ông tại nhà).

Mãi cho đến ngày 20 tháng giêng bọn chúng mới bắt 
đầu làm mạnh, nghĩa là ra lệnh trình diện lần hai rồi giữ lại 
thủ tiêu luôn.

Trên đường Gia Hội (tức đường Chi Lăng) bọn chúng 
bắt giết anh Lê Văn Cư, nguyên là Phó giám đốc cảnh sát 
quốc gia Vùng I và anh Phú (em vợ anh Cư), quận trưởng 
Quận II. Cả hai bị bắn cùng một lần. Cũng trên đường này 
anh Dự - hình như đang làm trưởng ty cảnh sát Phan Rang về 
thăm nhà- cũng bị bắt giết. Võ Nguyên Pha, nhà ở ngay sau 
lưng chùa Diệu Đế, nghe đâu đã trốn sang bên hữu ngạn rồi 
lại sốt ruột vì vợ con trở về để lãnh bản án tử hình.

Câu chuyện cái chết của anh Từ Tôn Kháng, thiếu tá 
Tỉnh đoàn trưởng Xây dựng nông thôn Thừa Thiên, không 
biết thực hư đến mức nào. Nghe đâu Cộng sản bao vây nhà 
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anh, tra khảo bắt chị Kháng chỉ chổ ẩn của chồng nếu không 
thì phải chết. Anh Kháng nằm núp trên  máng nước, đành 
phải xuống (Có người bảo chị đã chỉ chổ ẩn của chồng? 
Hoàn cảnh này dù có xẩy ra thì tôi nghĩ cũng không nên 
buộc tội chị). 

Ỏ đường Võ Tánh có anh Vĩnh sĩ quan cảnh sát bị bắn 
chết ngay nhà, mấy năm sau tôi vẫn thấy ngôi mộ đất vẫn 
còn nằm ngay trước cổng nhà. Nhà anh Vĩnh nằm ngay cạnh 
chùa Áo Vàng, nơi Cộng sản làm trụ sở trình diện cho các 
công viên chức và sĩ quan quân đội cộng hoà, nên không trốn 
vào đâu được. Gần đó, có anh Hồ Đắc Cam, làm công nhân 
nhà đèn Huế, bị bắn vì có tên trong Đại Việt Cách Mạng. 
Điều đáng buồn là anh Cam bị anh Kim Phát, cũng đảng 
viên Đại Việt, khai ra. Của đáng tội Cộng sản biết Kim Phát 
là người Đại Việt nên bắt anh phải khai những người trong tổ 
chức. Anh đến nhà tôi đầu tiên nhưng tôi không có nhà. Sau 
đó Kim Phát cũng chịu chung số phận như bạn bè.

Đường Bạch Đằng có anh Hiền, một lão tướng bóng đá 
trong hội S.E.P.H. của Huế thời thập niên 40. Anh chẳng liên 
hệ gì với chính quyền thế mà bị giết. Người ta đoán anh bị 
bắn vì trước đó đã tạt tai một thằng bé gần nhà. Tên này sau 
khi Cộng sản vào tham gia thanh niên khu phố nên có dịp 
trả thù.

Không ít người chết vì không hiểu cộng sản, tưởng cộng 
tác với chúng là được tha. Điển hình là ông Soạn làm chủ 
tịch phường Phú Cát quận II và hai anh em song sanh tên 
Lan (con ông Sâm cho mượn đồ đưa đám tang trên đường 
Chi Lăng); một trong hai người này làm cảnh sát.

Theo nằm vùng cộng sản nhận định, nhóm tiểu thương 
chợ Đông Ba là lực lượng yểm trợ mạnh nhất trong cuộc đấu 
tranh Phật giáo ở Huế vào các năm 1963 và 1966. Vì thế để 
lấy lòng nhóm này chúng lôi anh Phú ra giết. Anh Phú có 
phần hùn đấu thuế chợ Đông Ba nên vẫn hay ra thu thuế bạn 
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hàng. Tưởng thế, nhưng cái chết của Phú chẳng gây phản 
ứng nào nơi nhóm tiểu thương.

Cho đến giờ này, 30 năm trôi qua, tôi vẫn không quên 
hình ảnh đầy thương cảm của Trần Ngọc Lộ và Nguyễn Thiết. 
Hai anh bị chôn sống ngay con đường nhỏ rẽ vào trường 
Trung học Gia Hội sau khi cả hai bị đánh bằng bọng cuốc 
vào sau đầu. Lúc bới xác hai anh tôi có mặt và thấy hai chiếc 
sọ bị lủng lỗ phía sau).  Mà đâu chỉ chết hai anh. Chị Lộ và 
hình như với ba cháu hai gái một trai cũng bị giết tại nhà ở 
xã Phú Lưu. Thật may mắn, qua dò la tôi biết một đứa con 
trai của anh chị còn sống sót, hiện đang có máy bơm nước 
vào ruộng thuê để lấy tiền sinh nhai. Anh chị Lộ và anh Thiết 
chết là vì nghề dạy võ Thất sơn thần quyền mà Cộng sản cho 
là một bộ phận ngoại vi của Đại Việt Cách Mạng Thừa Thiên 
và Thị bộ Huế. Sau  thời gian cải tạo về tôi cố dò la tông tích 
thằng con sống sót của anh chị Lộ để nhờ cháu chỉ hộ nơi an 
nghỉ của bố mẹ và bác Thiết. Khi cải táng tại mé sông phía 
Bãi Dâu chính tôi có mặt và bỏ đất xuống quan tài. Nhưng vì 
thời gian và tuổi tác khiến tôi không nhớ được địa điểm xưa 
nữa. Và ý nguyện đó tới nay vẫn chưa thực hiện được.

Tôi không thể quên được Mậu Thân, vì biết bao bạn 
bè  đồng đội thân thương đã đau đớn lìa đời với không một 
mảnh gỗ che thân, không một giọt nước mắt tiếc thương, 
không một nén hương phân ưu tưởng niệm, không một mảnh 
vải quấn lên đầu người thân. Riêng hai anh Lộ và Thiết có 
với tôi một liên hệ thiết thân hơn tình huynh đệ ruột thịt. Tôi 
không cùng trong một tổ chức và không phải là đệ tử của 
môn phái Thất sơn thần quyền của hai anh. Tôi biết hai anh 
trong một lần gặp gỡ để thực hiện một phóng sự về môn phái 
võ thần quyền khi tôi làm nghề viết báo. Anh Lộ đã tỏ ra rất 
chơn chất đôn hậu, mặc dầu anh rất nổi tiếng với hàng ngàn 
đệ tử, trong đó có cả những sĩ quan cấp tá quân lực Cộng 
hoà xin đầu sư. Thế mà anh không hề kiêu căng  cũng không 
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chút đề cao cái tôi thành công của mình. Tôi có cảm tình với 
anh từ độ ấy. 

Một ray rứt ám ảnh tôi mãi. Sáng mồng một khi biết 
được Cộng sản đột nhập thành phố, tôi liền nhảy sang căn 
lầu của người hàng xóm, chỉ cách nhà tôi một bức thành 
mỏng. Nhìn xuống, tôi thấy hai anh em Lộ bận complet mầu 
đen, bộ đồ vẫn mặc khi đến thăm tôi mỗi năm dịp tết. Nhưng 
lúc đó ai dám tin ai! Tôi nghe Lộ hỏi vợ tôi “Anh đi đâu rồi, 
VC vào thành phố tràn đìa cả rồi, nói với anh tìm cách trốn 
cho kỹ chứ bắt được anh là rồi đời đó nghe chị”. Rồi cả hai 
leo lên xe Honda (hay Yamaha) chạy xuống phía cầu Đông 
Ba. Bổng một loạt đạn AK rít lên. Tôi tưởng hai anh đã đi 
rồi.

Sau một tháng lẫn trốn trở về mới nghe hàng xóm kể lại 
loạt đạn đó không gây hề hấn gì cho hai anh cả. Song không 
hiểu sao hai anh đã lọt vào Gia Hội và trở thành nạn nhân của 
Cộng sản lúc đó đang ra công lùng bắt người ở vùng này.

Thật vô phúc cho anh Trần Văn Nớp, trưởng phòng 
hành chánh ty cảnh sát Thừa Thiên. Sau bao nhiêu ngày ẩn 
núp dưới hầm ở đường Bạch Đằng phía dưới cầu Đông Ba, 
quá nôn nóng và tưởng cộng sản đã rút nên trồi lên để bị giết 
tức tưởi. Số là giờ phút chót cộng sản phải nấn ná án ngự khu 
vực này để bộ đội chúng rút về phía Tiên Nộn. Trễ chừng vài 
phút nữa thì anh Nớp đâu đến nỗi!

Bên hẻm cầu Đông Ba thì có anh Chảy, một thanh niên 
nghe đâu vừa ra trường Thủ Đức, phải chết vì thiếu kinh 
nghiệm về cộng sản. Khi có lệnh gọi những người đã trình 
diện lần hai ra trình diện lần ba ở trường trung học Gia Hội 
thì Chảy đang đi cầu. Mọi người đi trình diện đã đi qua nhà 
anh khá lâu, thế mà Chảy cầu xong lại vừa chạy vừa cài nút 
quần gọi mọi người đợi anh với. Và thế là Chảy đi luôn! Anh 
để lại một người yêu đã bỏ trầu đợi ra năm cưới. Anh Chảy 
là con trai độc nhất của chú Bang In chủ nhân tiệm chụp ảnh 
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tiếng tăm ở Huế thời 1940-50, và cũng là chủ nhân tiệm ăn 
Quốc Tế Huế.

Không xa nhà anh Chảy là nhà anh Lô, gần 50 tuổi, 
người tàu Hải Nam sinh tại Huế, anh rể của Chảy, làm phát 
ngân Ty ngân khố. Một người hiền lầnh, thật thà chân chất cả 
đời không biết súng đạn mà vẫn bị giết oan khuất.

Trên đường Võ Tánh từ quán bánh khoái nổi tiếng Huế 
đi xuống một đoạn chừng 5, 7 chục thước Việt cọng lại bắt 
được anh Jean Kỳ, đảng viên lão thành một hệ phái Quốc 
Dân Đảng. Anh Kỳ có lối sống nghệ sỹ, ngang bướng không 
sợ ai. Năm 1946 không biết làm sao mà thoát được vụ cộng 
sản  tàn sát hàng trăm thanh niên trí thức ở các làng vùng 
Sịa. Nhưng lần này thì không thoát nữa. Dòng họ anh ở làng 
Quảng Điền nổi tiếng chống cộng. Anh Kỳ có một người em 
ruột làm trung tá hiện ở Mỹ.

Tại đình làng Thế Lại, nằm cuối đường Bạch Đằng, anh 
Vĩnh, nhân viên cảnh sát Thừa Thiên, bị bắn. Một cảnh sát 
hành chánh khác, anh Thiện ở đường Nguyễn Du, cũng bị 
bắn.

Trong Thành Nội cộng sản bắt được anh Liên, sĩ quan 
cảnh sát đã từng giữ chức Trưởng ty cảnh sát Quảng Trị và 
là một đảng viên Đại Việt. Bảy năm sau nhờ có người địa 
phương chỉ chị Liên mò mẫm tìm được xác chồng chôn 
chung với chín bạn khác ở chân núi.

Tễ là một người bạn đồng nghiệp vui tính sống bất cần 
đời, đã từng giữ chức Trưởng phòng hành chính Ty cảnh sát 
Thừa Thiên cũng bị bắn. Nhà anh ở trong cửa An Hoà hay 
Chánh Tây gì đó. Việt cọng bắt anh ban đêm, đem bắn bỏ 
xác vắt ngang đường rầy xe lửa phía trên đường Thống Nhất. 
Sau mấy ngày vất vả vợ con tìm thấy xác đem về chôn cất.

Ngược lên đường Cường Để tôi lại mất đi một bạn đồng 
nghiệp rất ư hiền từ mẫu mực, anh Võ Văn Tửu. Anh Tửu 
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làm Phó thẩm sát viên cảnh sát và được giữ chức đồn trưởng 
đồn ga Huế. Anh cũng là một đảng viên Đại Việt nhiệt thành. 
Anh bị bắn cạnh nhà vào khoảng mồng mười tết. Mấy ngày 
trước tết tôi và anh còn nhâm nhi cà phê ở vỉa hè ga Huế. 
Nào ngờ lần gặp đó là lần cuối.

Một người bạn khác ở thôn Vỹ là Tiên, sĩ quan cảnh 
sát ngày trước phục vụ trong ngành hiến binh, cũng bị hành 
quyết. Tôi tưởng anh thoát, vì nhà anh ở gần  Đập Đá, chỉ 
cần ra phía sau nhà lao xuống sông lặn một hơi là thoát vùng 
tạm chiếm!

Trần Mậu Tý, người con trai (có lẽ duy nhất) của ông 
Trần Mậu Trinh, nguyên tri phủ ở miền ngoài và là người 
nổi tiếng diệt cộng sản thời kỳ Nghệ Tĩnh nổi dậy, bị cộng 
sản tìm bắt vì món nợ của cha đem chôn sống ở làng Hoà Đa 
cùng với một số người khác. Nhà của Tý ở lò trâu Hô Lâu 
phía bên kia Đập Đá.

Ngoài ra có anh Thương, tốt nghiệp Quốc gia hành 
chánh, cố thoát chạy bằng xe Honda từ nhà anh trên đường 
Lý Thường Kiệt về trung tâm Quận 3, nhưng đã bị bắn gục 
trên đường.

Và còn bác Trần Điền, đã một thời làm Tỉnh trưởng 
Quảng Trị, sau đó làm Thượng nghị sĩ và là đảng viên Đại 
Việt, bị bắt tại gia gần trường Thiên Hữu, sau đó bị bắt đi với 
số đông người khác,  và bị chôn sống ở Lang Xá Cồn. 

Trong biến cố Mậu Thân nơi vùng Bãi Dâu đã xảy ra 
một câu chuyện hy hữu. Hai thằng bạn học cùng lớp là Hân 
và Bằng. Bằng vì bất mãn Quốc gia quay ra vùng xôi đậu. 
Mậu Thân Bằng trở về với tư cách là một bộ đội trong Tỉnh 
đội Thừa Thiên. Hân ở nhà tham gia Đại Việt. Không biết bị 
tên nằm vùng nào chỉ điểm mà Hân bị bắt ngay ngày mồng 
một. Hân được giao cho một bộ đội đem đi bắn, mà người 
đó không ai khác hơn là Bằng. Hân những tưởng có hy vọng 
thoát thân nhờ vào tình bằng hữu của Bằng. Nhưng không, 
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Bằng thi hành mệnh lệnh Đảng một cách nhẹ nhàng. Trước 
khi bắn hắn nói với Hân: “Tau không làm chi khác hơn là 
phải bắn mi. Tuy nhiên tau sẽ cho mi một cái bao nilông và 
tau sẽ bọc cái mặt mi lại để sau này gia đình mi dễ nhận ra 
mi. Tình bạn bè thân thiết chỉ có thế thôi”!

Tôi tuổi già, trí nhớ lại nhạt nhoà đi sau bao năm tù 
đầy nên giờ chỉ còn nhớ được dăm ba người thân cận trong 
số trên dưới 3000 nạn nhân đã nằm xuống một cách oan 
nghiệt. 

Chắc chắn phải có một lần về lại thăm cố xứ đau thương 
này để thắp trên những ngôi mộ của những người bạn một 
nén hương. Tôi hy vọng trong cõi chết linh thiêng bạn bè 
cũng thấu hiểu và thông cảm cho sự kém trí nhớ của tôi. 

Tôi cũng xin cầu nguyện Trời Phật gia hộ cho các vong 
linh những người quá cố hãy quên đi nỗi nhân tình thế thái, 
để an nghỉ ngàn thu.



Gia Hội
Don Oberdorfer  

Gia Hội, khu tam giác lớn nằm phía bắc giữa Thành Nội 
và sông Hương, là vùng đất bị chiếm cứ lâu nhất... Vì không 
có sự hiện diện của người ngoại quốc, không có cơ quan 
chính phủ đầu não và không quan trọng về mặt biểu tượng 
nên khu này được xếp vào vùng ưu tiên cuối cùng trong việc 
tái chiếm. Sư đoàn I Việt Nam Cộng Hoà đã sớm rút ra khỏi 
khu này vì nghĩ rằng sau khi thanh toán xong Thành Nội thì 
Gia Hội cũng sẽ lấy lại không chút khó khăn.

Quan niệm này đã tiết kiệm xương máu cho quân lực 
Cộng hoà và Đồng minh. Không mất mát như ở những nơi 
phải đánh nhau khác. Nó cũng đã tránh được đổ nát nhà cửa 
cho khu vực này. Nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội cho 
địch quân tự do tung hoành trong hơn ba tuần chiếm cứ.

Lệnh đầu tiên của Cộng sản là dẹp bỏ cờ quốc gia và 
treo cờ Mặt Trận Giải Phóng. Nhưng vì không ai có cờ đó 
- trước đây ai chứa chấp cờ này thì bị chính quyền phạt nặng 
- nên cán bộ tuyên truyền hô hào treo cờ Phật giáo thay thế. 
Nhờ nhà nào cũng sắm để treo vào dịp Phật đản nên cờ Phật 
giáo đã được treo lên khắp nơi.

Sang ngày thứ hai công chức, nhân viên quân sự và cảnh 
sát được lệnh trình diện tại trường học Gia Hội. Cán bộ xách 
loa hô hoán khắp đường phố “Ai làm việc cho Mỹ phải ra 
trình diện ngay”. Cán bộ cho hay ai chịu trình diện và học 
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tập tốt thì sẽ được khoan hồng.
Hầu hết công chức không tin, và sợ. Họ trốn tránh dưới 

hầm, trên gầm nhà, trong cầu tiêu hay ở bất cứ nơi nào xem 
ra chắc chắn. Nhiều gia đình bàn tán nên ra trình diện hay 
tiếp tục trốn. Thoạt tiên, ai cũng chờ đợi quân đội chính phủ 
sẽ tới tái chiếm khu vực sớm. Nhưng ngày lại ngày qua đi 
trong im ắng, họ đâm ra nản chí. Lệnh tập trung ngày càng 
đe dọa hơn. Cộng sản lục xét từng nhà, dọa bắt được ai trốn 
là bắn ngay. Nằm vùng địa phương và bọn chỉ điểm mới 
tham gia toả ra đi điềm chỉ nhà các sĩ quan và công chức 
chưa có trong danh sách tìm kiếm của Cộng sản.

Ngày thứ tư, Cộng sản “đề nghị” mỗi gia đình phải có 
một người lớn đi dự biểu tình ở sân trường Gia Hội. Một cán 
bộ chính trị bận đồ dân sự nói về lịch sử cách mạng ba - giai- 
đoạn: Giai đoạn đầu Mặt Trận còn yếu phải ấn náu trong 
rừng núi; giai đoạn hai đã mạnh và ra chiếm cứ đồng bằng; 
giai đoạn ba chiếm thành phố, đuổi Mỹ Ngụy giải phóng 
đồng bào. Cán bộ kêu gọi mọi người tham gia cách mạng. 
Cuối cuộc mít tinh, một đoàn thanh niên tân lập mang đầy 
súng ống được trình diện. Người ta cho hay đây là lực lượng 
nổi dậy của vùng Gia Hội. Không khí xem ra kích động và 
như sắp có thay đổi lớn.

Một cán bộ chính trị bắt đầu tổ chức thành từng nhóm 
như giáo chức, công nhân, thanh niên như là những cánh tay 
nối dài hỗ trợ việc quản lý vùng chiếm đóng. Ông ta dùng đe 
dọa, lợi dụng sự sợ hãi, kêu gọi lòng yêu nước, khơi dậy tinh 
thần bài ngoại và khai thác tâm lý quần chúng rằng “cách 
mạng đã thắng” để “ai ai cũng phải tham gia”.

Nguyễn Thanh, 19 tuổi, sinh viên luật Đại học Sàigòn 
về Huế ăn tết với gia đình, vào ngày thứ chín được ba bộ đội 
Bắc Việt, 2 du kích địa phương và một cán bộ chính trị tên 
Ngọc tuổi gần 30 tới thăm. Họ trao cho Thanh một bảng câu 
hỏi dài để điền về đời tư, tình cảnh gia đình và quan điểm 
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chính trị. Quan điểm của tôi, Thanh viết, là một cuộc hoà 
bình có thể chấp nhận cho cả nước Việt Nam. Ngày hôm sau 
bộ đội lại đến kêu Thanh đi họp với 15 ngưòi trẻ khác. Ngọc 
chủ tọa phiên họp, tuyên bố “cách mạng chiến thắng Huế 
đã mười ngày rồi - các bạn là những người trẻ, các bạn phải 
tham gia phục vụ đất nước”. Y cho hay ý tưởng hoà bình 
chung chung của Thanh là ngớ ngẩn. Thanh được giao một 
công tác thực tế - trưởng nhóm tuyên truyền của thành phố. 

Mỗi đêm Thanh và hai người bạn phải trực nghe đài, ghi 
chép và soạn thành những bản tin “có lợi” cho cách mạng. 
Sau khi bản tin được cán bộ chính trị, một cựu sinh viên Huế, 
duyệt xét, Thanh và hai bạn đọc bản tin vào máy ghi âm của 
Nhật do cán bộ chính trị cung cấp rồi đi từng nhà mở cho 
họ nghe. Các bản tin nhấn mạnh cuộc chiến thắng của Cách 
mạng và thất bại của Mỹ Ngụy. 

Bước sang ngày thứ mười hai Thanh và độ 40 thanh 
niên được gọi tới chùa Phú Hòa, nơi vẫn thường được dùng 
làm chỗ họp chung. Họ được lệnh thành lập một tổ chức 
đàng hoàng để triển khai công tác cách mạng. Đoạn họ được 
nghỉ một thời gian để còn tính xem kế hoạch làm như thế 
nào. Nhưng hôm sau họ lại được triệu tập và Thanh được 
bàu làm chủ tịch của tổ chức mới, Đoàn Sinh Viên Thanh 
Niên Khu Hai. Ba ủy viên khác: một học sinh công giáo học 
tại Đà Nẵng trong một trường trung học do Pháp bảo trợ, 
một học sinh Huế và một sinh viên y Đại học Huế. Chính ủy 
Ngọc tuyên bố đây là “một sự kiện lịch sử cho cách mạng”. 
Dịp này một đoàn kịch từ Bắc vào đã diễn một vở chống 
Mỹ-Ngụy.Trước khi Thanh bắt tay vào những công tác khác 
thì anh đã cùng gia đình trốn qua sông. Mấy tuần sau anh 
bị chính quyền quốc gia bắt giữ vì những việc làm của anh 
trong vùng tạm chiếm.

Công chức từ từ bắt đầu ra trình diện bộ chỉ huy lực 
lượng chiếm đóng tại căn nhà của một cựu quan lại gần 
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trường học. Trần Văn Tâm, nhân viên của một sở Mỹ vùng 
hữu ngạn sông Hương, quyết định ra trình diện vì thấy một 
người hàng xóm bị bắn gục trên đường. Việt cộng phao tin 
đã tìm được ông này đang trốn và cho biết nếu như y đừng 
trốn thì đã không phải chết.

Tâm lo sợ rời nhà bước nhanh về phía trường học. Dọc 
đường, lần đầu tiên anh thấy bộ đội chính quy bận đồ kaki và 
đội mũ cối xanh lá cây. Gần chỗ ghi danh, anh nhìn thấy mấy 
chú học sinh quen quen mang súng Tàu chế tạo. Và đụng đầu 
với anh làm mướn quen biết đã nhiều năm lúc này thường lai 
vãng nhà này sang nhà khác làm việc cho Cách mạng.

Tại trạm ghi danh ở nhà ông cựu quan lại Tâm được các 
nhân viên đón tiếp nồng hậu, hỏi han tên và địa chỉ rồi bảo 
về đi mai lại đến. Ngày hôm sau người ta yêu càu anh làm 
bản tự kiểm về đời tư, nghề nghiệp và quan điểm chính trị, 
rồi lại đuợc về nhà. Càng nghĩ tới chuyện gì sẽ xẩy đến Tâm 
càng nát óc. Trước khi được gọi tới trình diện lần nữa, anh 
đã chạy tới nhà con rể tương lai trốn biệt trên Trần nhà cho 
đến khi khu vực được giải phóng. 

Lê Văn Rớt, chủ tiệm bún bò nổi tiếng nhất ở Huế, được 
bốn bộ đội - 2 du kích Huế và hai bộ đội Bắc Việt tới tiệm 
gọi thẳng tên và dẫn tới trường học điều tra. Chiều tới họ dẫn 
Rớt trở về và điều tra những người chung quanh về ông. Bộ 
đội tìm thấy một vài cây súng dấu sau nhà ông. Tuy vậy họ 
bảo không sao cả, họ biết vì sao ông cần những thứ này, và 
rồi họ bỏ đi.

Bốn bộ đội trở lại lúc 4 giờ chiều gọi bún ăn. Sau khi 
húp sạch nước bún, họ quay sang Rớt bảo “Tụi tau biết mi 
dùng quán phở để làm gián điệp”. Họ trói giật cánh khỉ tay 
ông bằng dây điện và lôi ra cửa. Ông vùng vẫy. Một tên rút 
súng bắn vào đầu ông. Rớt là trưởng khóm/phường nơi ông 
ở (có lẽ ông chết vì tội này) và cả Huế ai cũng biết ông. Việt 
cộng phao tin ông làm việc cho CIA. Một số người khác bảo 
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ông chết là vì không ra trình diện. 
Dương Quang Vinh, cựu quận (phường) trưởng một 

quận ngoại thành, quyết định ra trình diện vì sợ bị nguy hiểm 
cho mình và gia đình nếu như việc trốn bị lộ. Ông vừa ra 
khỏi cổng bước xuống lộ thì bị du kích bắt trói và lôi đi. Ông 
vùng vằng chống cự, bị bắn chết trên đường trước nhà. Vinh 
và đứa con gái đầu lòng, sau này chết vì đạn pháo, được chôn 
vội ở sân bên hông nhà. 

Lê Văn Phú, trong danh sách Cộng sản ghi là cảnh sát, 
đang trốn trong hầm nhà khi một tốp bộ đội tới bao vây yêu 
cầu ra trình diện. Vợ và các con anh khóc lóc kháng cự. 
Nhưng người cầm đầu cho hay “Yên tâm. Chúng tôi đưa anh 
ấy đi học tập. Rồi sẽ trả về”. Đứa con gái 21 tuổi vội vàng 
gom góp ít quần áo và thức ăn chạy theo đưa cho bố. Du kích 
dùng báng súng dọa cản cô lại và bảo không cần những thứ 
ấy - bố cô chỉ học tập một ngày thôi, hôm sau sẽ trở về. Đêm 
hôm đó Phú bị hành hình. Xác tìm thấy sau này ở Bãi Dâu, 
vùng đất mầu mỡ phía bắc Gia Hội.

Phạm Văn Tường, nhân viên gác cửa bán thời gian tại ty 
thông tin, sống trong căn nhà nhỏ trong một con hẻm. Ông 
và gia đình - vợ, 8 đứa con và 3 đứa cháu - chen chúc nhau 
dưới căn hầm cạnh nhà. Bữa nọ bốn hoặc năm người bận đồ 
ngủ đen tới trước cửa hầm gọi “Ông Tường, ông Tường nhân 
viên ty thông tin, lên mau!”. Ông bước lên hầm với đứa con 
trai 5 tuổi, đứa con gái 3 tuổi và hai đứa cháu. Một loạt đạn 
nổ. Khi gia đình trồi lên khỏi hầm, chỉ còn thấy năm xác chết 
nằm đó.

Nguyễn Thị Lào, bà goá 48 tuổi, nuôi sống gia đình 
bằng nghề bán thuốc lá lẻ tại một quán bên đường, một buổi 
chiều tự nhiên biến mất. Một hay hai ngày sau, hai du kích 
mang súng bận quần đùi áo đen tới khám nhà và vặn hỏi 5 
đứa con bà. Xác bà sau này được tìm thấy trong mồ tập thể 
tại trường Gia Hội. Tay bị trói và có lẽ bị chôn sống. Không 
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ai có thể giải thích được cái chết của bà, ngoài sự kiện là bà 
có một cô em làm thư ký ở ty thông tin. 

Sau ba tuần chiếm đóng, Cộng sản biết quân quốc gia và 
đồng minh đang vây diệt đồng bọn họ trong Thành Nội và 
sau đó sẽ tới lượt Gia Hội. Vì thế, những đơn vị an ninh cộng 
sản làm chuyến tàu vét đi từng nhà tìm gặp những người 
đã trình diện và những người có tên trong danh sách nhưng 
chưa được nhận diện. 

Một người trưởng nhóm nói giọng Huế bận thường 
phục dẫn một toán bộ đội Bắc Việt tới một căn nhà ở đường 
Võ Tánh. Họ hỏi đôi vợ chồng già có thanh niên nào ở nhà 
không. Ông bà lão trả lời không. Người trưởng nhóm liền 
gọi lớn tiếng một danh sách tên và cả toán bổ ra lục soát. Một 
đại úy cộng hoà, 2 trung úy, 2 trung sĩ và một nhân viên ty 
ngân khố bước ra đầu hàng khi nghe kêu tên. Bị trói và dẫn 
đi. “Yên chí. Đi học tập”.

Bà lão tìm thấy xác họ dưới một gốc cây ăn trái trong 
sân trường Gia Hội. Hai người bị siết cổ bằng dây thép gai, 
tay bị trói. Tất cả đều bị bắn vào đầu. Hai trung sĩ, tuổi đời 
22 và 23 là con của cụ; anh nhân viên ty ngân khố là con rể; 
ba sĩ quan kia là thân nhân của bà. Hai ông bà chôn cất con 
cháu trong mảnh sân nhà hẹp, nơi họ đã một thời vui chơi. 
Trước mỗi ngôi mộ vun đất tròn dựng một tấm bia ghi tên 
người nằm dưới và tất cả đều mang chung một thời điểm 
22.02.68.

Ngày 24 tháng 2 toán Lôi Hổ thuộc Sư đoàn 1 Bộ binh 
Cộng hoà chiếm Kỳ Đài, hạ lá cờ Liên Minh (Cộng sản) đã 
được treo lên từ ngày 31.01.68. Họ dựng cờ quốc gia lên và 
tiến quân vào  Điện Thái Hoà. Bộ đội cộng sản biến.

Khi quân đội quốc gia đang thanh toán chốt cuối cùng 
của Cộng quân trong Thành Nội thì một đơn vị đặc nhiệm 
khác dưới sự chỉ huy của đại úy Phạm Văn Phước, người Gia 
Hội, nhảy xuống Bãi Dâu và tiến đánh xuống hướng nam. 
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Ngày 25 tháng 2 toán quân của Đại úy Phước chiếm chùa 
Theravada, cứ điểm cuối cùng của Cộng quân. Gia Hội giải 
phóng. Trận chiến Huế chấm dứt, sau hai mươi lăm ngày 
đêm...

Oberdorfer, Don: Tet! New York, N.Y.: Da Capo Press, 
(1984) c1971. P. 224-230. 



Cố Đô Kinh Hoàng *
Elje Vannema

Tới sáng tinh sương đã thấy quân Mặt trận (Giải phóng 
Miền Nam) hiện diện trong thành phố. Họ là những người lo 
mặt chính trị trong cuộc chiếm cứ. Ngày hôm trước, họ vào 
sổ gần hết mọi người, ghi tên, tuổi, phái tính. Họ quan tâm 
đặc biệt đối với phái nam, chia những người này ra thành 
nhiều nhóm: công chức, những người có liên hệ với quân 
đội cộng hoà, và những kẻ khác. Nhiều trường hợp họ ghi 
chú đầy đủ cả gia đình, cả tên con cái nữa. Mỗi nhóm họ chỉ 
định một người đại diện, mang trách nhiệm mọi mặt về tất 
cả thành viên trong nhóm. Nếu có người thoát thì người đại 
diện phải lãnh đủ. Dân chúng được lệnh không tụ họp đông 
người, trừ khi được kêu đi dự mít tinh, không được nghe đài, 
không được phao tin đồn đãi...

Ngày hôm sau, du kích và nằm vùng địa phương toả ra 
đi tìm những người có tên trong danh sách viết tay ngoệch 
ngoạc. Họ được đưa về Tiểu chủng viện, nơi dựng toà án 
nhân dân (Xem Biên bản mẫu “Vụ án Trương Văn Khảm”). 
Một anh cựu sinh viên chủ tọa phiên toà với sự hiện diện của 
một người Bắc Việt và hai sinh viên khác. Hai sinh viên này 
chúng tôi biết...

Các phiên toà nhân dân mấy ngày trước đã chấm dứt. 
Dân chúng hiện diện khá đông tại các phiên toà ở Tiểu chủng 
viện, ở Gia Hội bên kia cầu và ở trong thành. Toà án ở Tiểu 
chủng viện do Hoàng Phủ Ngọc Tường chủ trì. Anh này tốt 
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nghiệp đại học Huế và là cựu lãnh tụ sinh viên trong Ủy ban 
Phật giáo chống chính quyền trước đây. Cầm đầu ở Gia Hội 
là Nguyễn Đắc Xuân, trước kia là một liên lạc viên cộng sản 
nay đột nhiên lại xuất hiện. Toà trong thành do hai sinh viên 
Nguyễn Đọc và Nguyễn Thị Đoan điều khiển. Các phiên toà 
vang lên những lời đe dọa với khẩu hiệu tuyên truyền, kết 
tội, qui chụp. Hầu hết những người bị lôi ra toà chẳng biết 
lý do mình bị bắt. Nhưng tất cả đều bị kết tội, một số bị tử 
hình tức khắc.

Sau hai ngày phiên toà kết thúc, nhường chỗ cho những 
công tác khủng bố dân chúng khác. Một người trộm mở nghe 
đài (rađiô) bị bắn giữa thanh thiên bạch nhật để làm gương. 
Một anh sinh viên không tới dự lớp học tập cũng bị bắn công 
khai. Nguyễn Đọc bắn nhiều người trong đó có người bạn 
thân đồng lớp là Mậu Tý, chỉ vì bạn không chịu hợp tác với y.

Bước vào ngày thứ hai bắt đầu kiểm soát lương thực 
thực phẩm.

Ngày thứ bốn, vì không tuân hành lệnh cách mạng, một 
gia đình bị xử. Người chủ gia đình bị bắn tức khắc. Dưới áp 
lực khủng bố tăng gia nhiều người bỏ trốn, nhưng ít kẻ thoát. 
Vùng Gia Hội có nhiều người thoát hơn nhờ ban đêm chèo 
bè qua sông sang làng Đập Đá. Thường bị bắn theo nhưng 
cố chèo.

Những người nằm vùng xuất đầu lộ diện, ra tay truy 
lùng nạn nhân. Bộ đội Bắc Việt và quân chính quy Mặt trận 
lo chuyện quân sự và chiến lược. Nằm vùng địa phương lo 
việc chính trị, hành chính, bình định, tuyên truyền, và tiêu 
diệt kẻ thù. Đám này bắt và giết người bất kể, nhiều khi chỉ 
vì hiềm thù cá nhân. Cán bộ miền Bắc có mặt ở toà án nhân 
dân xem ra ít nắm vững chuyện chính trị và đóng vai trò ít 
quan trọng trong các bản án. Địa phương quyết định mọi 
chuyện. Trước khi lên danh sách, thường đám nằm vùng đã 
quyết định bắt ai rồi. Chỉ còn việc ra lệnh thanh toán những 
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ai họ nhắm nữa mà thôi. Có lẽ họ lý luận rằng, thà giết lầm 
hơn bỏ sót, vì bỏ sót thì sau này mình sẽ bị nhận diện. Một 
cách hệ thống, công chức, quân nhân, sinh viên có tinh thần 
quốc gia, có khả năng lãnh đạo và có thể gây trở ngại cho 
cách mạng, chính trị gia đối lập, tất thảy đều được đoái hoài. 
Danh sách bất tận.

Dân chúng tập trung ở Nhà thờ chính toà được lệnh vào 
bên trong, không ai được đứng bên ngoài. Phụ nữ và trẻ con 
được lệnh ngồi xuống. Đàn ông và thiếu niên từ 15 tuổi trở 
lên đứng. ở Bệnh viện, trò tương tự cũng đã diễn ra. Dân 
quanh vùng, đặc biệt là vùng quanh căn cứ Mỹ, được lệnh 
tập trung vào Bệnh viện vì Cộng sản sợ giao tranh có thể xẩy 
ra ở đó. Dân lúc này còn sợ súng máy và hoả tiển trực thăng 
hơn quân chiếm đóng nên ngoan ngoãn làm theo lệnh. Sau 
ba ngày, đàn bà con nít được lệnh ngồi, đàn ông đứng dậy 
để hai tên “nằm vùng” nhận diện, trước mặt hai cán bộ miền 
Bắc và hai bộ đội Mặt trận. Hai nằm vùng này mới được xổ 
tù khi Việt cộng chiếm thành phố. Cả hai đều là thành viên 
kỳ cựu của Mặt trận. Một số người, trẻ có già có, được cấp 
thẻ và dẫn về Nhà thờ chính toà.

Bên trong nhà thờ đàn ông và thiếu niên được lệnh sắp 
thành hàng rồi bước ra ngoài với cán bộ hộ tống. Từ nhà thờ 
họ băng qua các đuờng Phủ Cam lên Chùa Từ Đàm. Bị giữ 
ở đấy một ngày rồi lại tiếp tục đi về nam hướng Nam Giao. 
Đàn bà trẻ con nhao lên nhưng được trấn an rằng cha chồng 
con họ phải ra phục dịch bên ngoài thành. Một số bà đi theo 
xa xa, nhưng rồi bị chặn lại. Trong số người ra đi có anh lính 
trẻ cọng hoà và Lương (nhân vật kể lại câu chuyện này. Ghi 
chú của ngưười dịch).

Ngày kế tiếp, cuộc hành trình kéo dài suốt chiều tới tối, 
thoạt tiên rời Từ Đàm đi về hướng nam rồi bẻ hướng đông 
nam. 6 cây số đường đi mà Lương nghĩ là một cuộc trường 
chinh. Không ai nói với ai. Chỉ một lần yên lặng bị cắt đứt  
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bởi một câu hỏi của ai đó “Ta đi mô đây?”. Có tiếng phụ hoạ 
“Lên núi hay tới chỗ chết?”.

Bộ đội Mặt trận nói là họ được đưa đi học tập. Không ai 
biết mình đi đâu nhưng tự thâm tâm nhiều người tin rằng có 
lẽ đời mình sắp kết thúc. Ông già đi bên cạnh Lương bổng 
ngã qụy. Cho tới lúc đó anh không biết có ông già đi bên 
mình. “Bắt gió cho ông ta” tiếng ai đó vang lên... Lương ôm 
lấy ông cho tới khi người canh gác tới.

Mắt ông già hé mở trong chiều xẩm tối. Tiếng nói lạc 
giọng thều thào. “Xin để tui đi, để tui ở lại đây”, ông van xin, 
bàn tay xương xẩu níu lấy cánh tay người gác. “Tui không đi 
xa hơn được nữa”.

“Đứng dậy”.
Ông già gượng dậy, cố thẳng người thêm được vài bước 

rồi lại ngã. Người gác đoàn lúc này hết kiên nhẫn, đạp ông ra 
lề đuờng rồi bỏ đi. Vài phút sau, một phát súng xé không khí 
cùng với một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Làm thế để chắc ăn, 
không ai chứng kiến. Xác ông được dập vào một hố gần đó, 
hai tù nhân được lệnh lấp đất. Một tháng sau xác ông được 
đồng bào khám phá.

Vô vọng, đoàn người bước đi càng lúc càng chậm, câm 
lặng uất nén. Người gác càng hối thúc. Rồi có tiếng hô “Dừng 
lại”. Lương thấy đám người phía trước được lệnh bỏ túi xách 
xuống và ngồi xuống.  Họ đã tới đích. Đám canh gác phía sau 
miệng hét thúc kẻ này đi nhanh, chân đá vào sườn  kẻ khác...

Sau này, Lương nhớ lại mình đã đi qua thôn An Cựu 
Tứ Tây. Theo anh, chừng 18 người đã bị kêu lên phía trước 
và bị quân Mặt trận tố có tội ác với nhân dân. Các nạn nhân 
bị lôi đi ngay. Chả ai biết gì về số phận họ vì chẳng bao giờ 
gặp lại họ nữa. Những người khác được lệnh đi về phía lăng 
Đồng Khánh. 

Sau một giờ đi họ lại được lệnh dừng, chia thành hai 
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nhóm nhỏ và bắt đầu được lệnh đào hầm rãnh. Họ đào mồ 
cho lớp người tới sau, chứ chính họ thì chỉ vài mạng phải 
nằm ở đây mà thôi. Như một ác mộng kinh hoàng thăm 
viếng địa cầu, nhưng ác mộng không do quỷ ma nào cả mà 
do chính con người tạo ra.

Thoạt tiên, Lương nghĩ chắc mình sẽ không qua khỏi. 
Dù vậy, anh và người lính trẻ vẫn cố tìm cách thoát thân, 
trong một hoàn cảnh có thể nói là tuyệt vọng. Hai người 
thất thần nhìn nhau, mắt mở lớn. Chung quanh Lương, đám 
người đói, lạnh, có kẻ đau, không ai dám quay nhìn về thành 
phố thân yêu đổ nát đang chìm trong bóng tối sau lưng họ. 
Họ đào đã hai, ba tiếng, ai nấy im lặng gặm nhấm suy nghĩ 
của mình. Hố đào là để trú ẩn và làm mương dẫn nước, người 
ta nói thế. Một tiếng nổ kèm với tiếng la vang lên. Thần chết 
vây bủa không gian. Tại sao mình ở đây? Đa số họ là công 
giáo, chả ai quan tâm tới chính trị, một số do hoàn cảnh lịch 
sử phải bước vào lính như bao nhiêu thanh niên Việt Nam và 
trên khắp thế giới đến tuổi khác. 

Sau khi đào xong một số rãnh, đám đông được lệnh đi 
tới một đụn cát để nghỉ đêm. Vài người bị dẫn đi. Một số 
la thét lên vì sợ. Lương thấy người bạn ở cùng phố mà anh 
quen từ mấy năm nay bật khóc nức nở. Một người hoảng lên 
chạy quẩn để rồi bị bắt giữ lại. Lương hoảng hốt. Chân anh 
như điện giật. Anh nghĩ phải liều ngay. Chung quanh cán bộ 
canh gác đầy dẫy, nhưng nếu lao được vào bóng tối thì có 
cơ thoát.

Ác mộng tiếp tục. Người la. Kẻ bị đánh. Người rú lên 
cười kinh hoàng. Lương ở trong một đám khá đông đang 
bước đi. Đám người khập khễnh lê lết xuyên qua một đám 
cây rậm đi xuống đụn cát phía nam. Khi họ xuống đồi, Lương 
lách người, lao vào bóng tối. Một viên đạn rít bên tai. Anh 
phóng qua đám rừng, tai vẫn nghe tiếng đạn và tiếng la hét. 
Chỉ vài phút anh tới một con suối và chạy theo dòng nước 
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hướng về phía đông. Anh đi suốt đêm, thỉnh thoảng bị khuấy 
động bởi trái sáng thả từ máy bay và tiếng đại bác. Sáng ra 
thấy mình băng qua một con đường sắt. Từ đó tiếp tục đi tới 
quốc lộ, lòng mong ngóng sớm thoát đưọc vùng tử địa. Xế 
chiều, anh tới con đuờng phía nam cách Phù Bài mấy dặm. 
Mãi tới ngày 16 tháng 2 Lương mới về lại đuợc thành và kể 
cho chị Kim những gì đã xẩy ra...

Người ta đoán rằng đám nạn nhân từ Phủ Cam tiếp tục 
đi nhiều ngày nữa về hướng nam, xuyên qua một vùng cây 
cối khó đi. Mãi tới trung tuần tháng 9.69 người ta mới tìm 
thấy xác họ trong một con suối nhỏ, khe Đá Mài, con suối 
chảy ra khe Đại đổ vào sông Hương...

Trong số 428 bộ cốt tìm được ở đó, rất ít được nhận 
diện. Vì không tìm thấy ở đâu khác, gia đình họ Nguyễn 
(thân nhân người lính trẻ) tin rằng con mình đã chấm dứt 
cuộc đời nơi khe suối này...

Mồ tập thể
Mồ tập thể được khám phá đầu tiên ở trường Trung học 

quận Gia hội, nằm bên cạnh khu dân cư. Sở dĩ cư dân gần 
đó biết được là vì họ nghe tiếng súng và biết ở đó có mở toà 
án nhân dân. Một số người sau khi tham dự phiên toà đầu 
tiên đã liều trốn và may mắn thoát. Một số khác thoát nhờ 
bơi qua sông. Trước ngôi trường có tất cả 14 hố gồm 101 tử 
thi.  Sau ba ngày tìm kiếm, người ta khám phá thêm một số 
hố rải rác trước, sau và bên hông trường, nâng tổng số tử thi 
lên 203, gồm xác thanh niên, người già và phụ nữ.  Trong số 
xác trẻ có 18 sinh viên. Một số trong bọn họ là những sinh 
viên đã bỏ vô bưng theo Mặt trận sau vụ đấu tranh chống 
chính quyền. Nay trở về bắt các sinh viên khác theo họ. Khi 
Mặt trận chuẩn bị rút, các sinh viên được phép chọn hoặc 
vô bưng hoặc ở lại thành. Kẻ chọn ở lại bị giết và chôn tại 
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trường. Những sinh viên khác của Gia Hội không theo Mặt 
trận cũng chịu chung số phận. Có hố vừa chôn được hai hoặc 
ba tuần; số còn lại rất mới. Những xác đầu tiên được lính 
Thủy quân Lục chiến Cộng hoà khám phá ngày 26.02.1968.

Trong số nạn nhân có cô Hoàng Thị Tâm Túy, 26 tuổi, 
rất xinh, bán hàng ở  chợ, nhà tại đường Tô Hiến Thành, Gia 
Hội. Bị quân Mặt trận, theo lời kể của chị/em cô, vào nhà 
bắt đi đưa vào trường điều tra ngày 22 tháng 2, rồi chẳng 
thấy trở về. Xác cô chân tay bị trói, miệng nhét đầy dẻ; mình 
mẩy không thấy một vết thương nào. Xác cô nằm chung với 
bốn nạn nhân khác, mà hai trong số đó có bà con với chị/em 
dâu của cô.  Trong số các nạn nhân khác có bà goá Dương 
Thị Cơ, 55 tuổi,  nghề bán guốc, 4 con. Bị bắt tại nhà ngày 
22.02, đưa vào trường Gia Hội và bắn chết. Xác bà được các 
con nhận diện ngày 26.02. Người thứ ba là Lê Văn Thắng, 
21 tuổi, sinh viên ở Gia Hội. Anh bị bắt đi tham dự lớp huấn 
luyện ngày 14.02. Xác được gia đình phát hiện và nhận diện  
ngày 16.03, chung hố với hai nạn nhân khác trong khuôn 
viên trường.

Người thứ tư là Trần Đình Trọng, sinh viên kỹ thuật. Bị 
bắt ngày 06.02., tìm thấy xác ngày 26.02. Người thứ năm 
Nguyễn Văn Dõng, cảnh sát, 42 tuổi, bị bắt ngày 17.02 ở 
nhà một người quen và bị chôn sống, tay trói, tại trường Gia 
Hội. Tìm thấy xác ngày 26.02. Người thứ sáu là Lê Văn Phú, 
47 tuổi, cảnh sát. Bị bắt tại gia ngày 08.02. Vợ con van xin 
Mặt trận cho phép chồng ở lại nhà, nhưng tối hôm đó bị hành 
quyết, bị bắn vào đầu, xác tìm thấy ngày 26.02. ở khuôn viên 
trường. Người thứ bảy, bà Nguyễn Thị Lào, buôn thúng bán 
bưng,  48 tuổi. Bị bắt trên đuờng lộ. Xác tìm thấy ở trường 
học, tay bị trói, miệng nhét đầy dẻ; mình mẩy không một vết 
thương nào. Có lẽ bà bị chôn sống. Những xác khác tìm thấy 
gồm một đại uý cộng hoà, 2 trung uý, ba trung sĩ và mấy viên 
chức hành chánh. Bốn xác người của Mặt trận.
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Địa điểm mồ tập thể
Mass graves found up to end 1969
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Vùng mồ lớn thứ hai được khám phá gồm 12 hố với 
43 tử thi ở Chùa Theravada, thường gọi là Tăng Quang Tự. 
Vùng thứ ba tại Bãi Dâu với 3 hố, 26 xác. Trong số nạn nhân 
ở Chùa có ông Phan Bàn Soạn, 60 tuổi, sinh tại Phú Vang, 
Thừa Thiên, nhà ở đường Tô Hiến Thành, có gia đình, 5 con. 
Ông Soạn làm nghề thợ may, trước có tham gia vụ Phật giáo 
chống tổng thống Diệm. Năm 1961 bị bắt vì chống chính 
quyền, được thả năm 1967. Bị Việt cộng bắt đi tối 12.02 trên 
đường Chi Lăng, Gia Hội. Cộng sản phân công ông chôn xác 
chết và phân phối gạo. Xác ông tay bị trói, bị bắn xuyên đầu, 
dập cùng hố với 7 người khác.

Một người khác tìm thấy ở Chùa là ông Dang Co (những 
tên riêng nào không đoán được sẽ để nguyên như trong sách), 
46 tuổi, nghề thầu khoán, bị bắt tại gia ngày 06.02, tìm thấy 
xác ngày 26.02. Một người khác nữa là ông Ngo Thong, 66 
tuổi, nhân viên hành chánh hồi hưu, bị bắt ngày 08.02, xác 
dập chung với 10 người khác. Một số tử thi có vết thương, 
một số tay bị trói giật cánh khỉ bằng dây thép gai, và một số 
miệng bị nhét dẻ. 

Lần đầu tiên nói chuyện với đồng bào trong vùng tôi 
tưởng  chỉ có 16 xác ở Chùa và  3 xác khác ở Bãi Dâu. 
Nhưng bên hông và sau Bãi Dâu có nhiều hố chôn. Tất cả ở 
đây chết vì bị trả thù. Một vài người là thành viên Mặt trận 
nhưng bị giết vì muốn ở lại thành. Họ đều là dân Gia Hội. 
Bốn tháng sau, tháng 08.68, tôi trở lại đây để tìm hiểu thêm 
uẩn khúc của những cái chết. Thân nhân các nạn nhân lẫn 
dân địa phương đều xác nhận những điểm trên.

Tiết lộ về “mồ chôn tập thể” đầu tiên của chính quyền 
Miền Nam là vào ngày 28.02.68, khi phát ngôn nhân chính 
phủ cho biết về một hầm “ghê gớm” ở Cồn Hến “gồm 100 
xác công chức và quân nhân bị bắt khoảng đầu tháng”. Cũng 
theo phát ngôn viên, “các nạn nhân bị Việt cộng giết, thân xác 
họ không được lành lặn”. Cồn Hến nằm giữa sông Hương. 
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Lúc đầu Mặt trận không màng chiếm Cồn. Nhưng sau, nó trở 
thành một vị trí chiến lược cho việc tiến quân và rút quân từ 
Gia Hội ra vùng cát đông nam, vùng họ chiếm từ nhiều năm 
nay. Chính quyền xác nhận có 101 xác trong hầm. Theo đồng 
bào chạy thoát từ Cồn thì trong số nạn nhân có nhiều người 
nam mang quân phục, một vài người bận đồ kaki của Mặt 
trận, một số khác bận áo dòng ngắn, một vài người mang 
quân phục lính cộng hoà và một vài người bận thường phục. 
Tôi hỏi nhân viên chính quyền địa phương về tên tuổi các 
nạn nhân thì được trả lời là các tử thi không được nhận diện 
đầy đủ; họ xác nhận là không thể nào quả quyết tất cả đều bị 
hành quyết; một vài nạn nhân có thể đã chết trong khi giao 
tranh và vài xác khác, cũng theo họ, là của quân thù.

Vùng chôn thật sự thứ tư nằm sau Tiểu chủng viện, nơi 
dựng toà án nhân dân. Hai hầm  chứa xác ba người Việt làm 
việc cho Toà đại sứ Hoa Kỳ, hai xác người Mỹ ông Miller và 
ông Gompertz, nhân viên USOM, và xác một giáo sư trung 
học người Pháp bị giết vì lầm là người Mỹ. Tất cả đều bị trói 
tay. Xác tìm thấy và liệm ngày 09.02. Xác hai người Mỹ và 
người Pháp được đưa về Đà Nẵng.

Quận Tả Ngạn, vùng thứ năm, do một quân nhân người 
Úc khám phá ngày 10.03.68. Ba hầm rãnh với 21 tử thi, tất 
cả đều nam giới, tay bị trói, đạn bắn xuyên đầu và cổ. 

Một hầm khác, vùng thứ sáu, nằm cách Huế 5 dặm về 
hướng đông, được khám phá ngày 14.03.68 do một cố vấn 
quân sự Mỹ cùng toán lính Việt đi kèm. 25 xác, tất cả đều bị 
bắn vào đầu, tay trói giật cánh khuỷu. Nhờ một cánh tay của 
một nạn nhân nhôi ra khỏi mặt đất mà hầm được khám phá.

Phía nam Huế qua hoàng thành ở Nam Giao là nơi mộ 
phần của vua Tự Đức và Đồng Khánh. Nơi đây là vùng chôn 
tập thể thứ bảy. Đây đó trên dưới hai chục hầm, có cái giữa 
đất bằng, có cái dưới bụi cây, có cái bên bờ suối. Bên cạnh 
hầm lớn, có những hố nhỏ chứa một, hai hoặc ba xác. Hầm 
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đầu tiên được khai quật ngày 19.03.68, nhưng mãi cho tới 
tháng 6.69 vẫn còn xác được tiếp tục phát hiện. Ban đầu 
còn dễ nhận dạng, vài xác mang quân phục, ngoài ra còn lại 
thường phục. Đặc biệt ở đây không có xác phụ nữ và trẻ con. 
Càng về sau việc nhận dạng trở nên khó khăn. Dù vậy, cuối 
hè 1969, người ta cũng nhận diện được xác bố của ông thôn 
trưởng thôn Than duong. Vì con trai vắng mặt nên cụ già bị 
bắt thay con. Về sau con đi tìm cha mãi không gặp. Xác cha, 
đạn xuyên đầu và ót, được tìm thấy tháng 6.69.  

Cũng trên đường hướng nam đó là Tu viện Thiên An, 
nơi xẩy ra chiến trận ác liệt trong thời gian cộng sản tấn 
công. Khi buộc phải triệt thoái, cánh quân chiếm đóng phía 
nam thành phố rút lên núi và chiếm giữ ngôi Tu viện xây 
cách đây 26 năm, cách Huế 6 cây số hướng nam, vào ngày 
21.02. Lúc đó Tu viện đang là nơi lánh nạn cho hơn  3000 
người. Mặc cho các cha dòng van xin, cộng sản đã cho thần 
hoả thiêu rụi toà nhà chính trong vòng hai ngày. Các toà nhà 
bên là chỗ sinh kế của nhà dòng cũng bị lửa đạn thiêu hủy. 
Thư viện gồm những pho thư khố và thủ bút qúy thời vua 
chúa cũng chung số phận. 

Cha Dom Romain Guillaume, một trong những linh 
mục của dòng, bị một lính Việt cọng bắn vào vai lúc rời khỏi 
toà nhà cháy sau khi đã di tản hàu hết dân tỵ nan. Một linh 
mục người Việt bị bắn vào chân. Khi rút khỏi đống gạch vụn 
Tu viện ngày 25.02, Cộng quân mang theo trên 200 người, 
trong đó  2 linh mục người Pháp, cha Urbain, 52, và cha Guy, 
48 tuổi và một số tu sĩ, linh mục, tập sinh và người giúp việc. 
Những người này bị lọc bắt trong thời gian cộng quân chiếm 
Nhà dòng và được dẫn đi về hướng nam. Đa số bọn họ kết 
liễu cuộc đời gần chỗ lăng các vua. Tới tháng 6.69, tổng 
cộng 203 xác được khai quật. Trong số nạn nhân ở lăng Tự 
Đức có Đoàn Xuân Tòng, 20 tuổi, học sinh trung học, nhà ở 
làng Nguyệt Biều, quận Hương Thủy. Em biến mất khỏi nhà 
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ngày 06.02.68. Xác em được thân nhân tìm thấy bên cạnh 
lăng vua ngày 19.03.68, chôn chung với năm người khác 
cùng làng.

Tại lăng Đồng Khánh có xác linh mục Urbain lấp cùng 
một hố với 10 người khác. Một người Việt khai quật xác cho 
tôi hay tay linh mục bị trói, mình không có một vết thương, 
chứng tỏ có lẽ bị chôn sống. Xác ông liệm ngày 23.03.68 
và sau đó được một linh mục đồng dòng nhận diện. Vị linh 
mục này không thể xác nhận được là tay cha Urbain có bị 
trói hay không. Sự kiện không có xác đàn bà và con trẻ trong 
các hầm chứng tỏ các nạn nhân đã bị hành quyết dã man chứ 
không phải chết trong lúc giao chiến. Nếu bị pháo kích hoặc 
oanh tạc thì chắc chắn đã có người bị thương và sống sót, 
hoặc có người chết không toàn thây. Và chắc rằng họ cũng 
không phải bị chôn tại chỗ, bởi theo phong tục người chết 
luôn được mang về nhà mình để hồn họ khỏi phải vất vưởng 
muôn kiếp. Vì thế nguyên tắc của đối phương là phải dấu 
nạn nhân thế nào để không bị khám phá, mà nếu có bị khám 
phá thì cũng không nhận diện được là ai.

Ngoài thi hài cha Urbain, thi hài cha Guy dòng Thiên 
An cũng được tìm thấy trong một hầm riêng ngày 27.03.68 
gần lăng Đồng Khánh, với vết đạn ở đầu và cổ.

Vùng chôn thứ tám ở cầu An Ninh khám phá ngày 01.03 
với 20 xác. Trong số tử thi có ông Trương Văn Triều(?), 
trung sĩ lính Cộng hoà. Trung sĩ Triều có vợ và 5 con. Du 
kích cộng sản địa phương bắt ông ở  truờng Mẫu giáo Kim 
Long, nơi ông ẩn trốn. Bị trói và dẫn đi. Nhờ dân chúng gần 
đó cho hay Việt cộng có chôn xác người gần cầu nên vợ ông 
đã tìm đuợc xác  chồng sau đó.

Xác ông Trần Hy, thuộc lực lượng Nhân dân tự vệ, có 
vợ 4 con, cũng được lấp cùng hầm với ông Triều. Ông bị bắt 
ngày 20.02 khi đang trốn trong nhà một láng giềng. Tay bị 
trói cánh khuỷu, người không có vết thương nào.
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Vùng chôn thứ chín ở cửa Đông Ba, nơi xẩy ra giao 
tranh lớn. Đây chỉ có một hầm 7 người bị bắt tại gia và giết 
sau đó. Trong đó có ông Tôn Thất Quyền (?), 42 tuổi. Có gia 
đình với 10 người con, bị bắt và dẫn đi hôm 08.02.68. Gia 
đình tìm được xác ông ngày 05.05.68. 

Địa điểm thứ mười là trường Tiểu học An Ninh Hạ, một 
hầm 4 xác, trong đó có cảnh sát viên Tran Trieu Tuc, 52 tuổi, 
có vợ 7 con. Ông bị bắt tại nhà và mang đi ngày 05.02.68. 
Xác tìm được ngày 17.03.68 ở trường, mang vết thương ở 
đầu và cổ. Ba xác còn lại: một sinh viên, một quân nhân và 
một cảnh sát.

Địa điểm thứ mười một là trường  Văn Chí, một hầm 8 
xác. Trong đó có anh Lê Văn Loang, thợ máy, 35 tuổi, có vợ 
6 con. Theo lời chị Loang, anh bị bắt đi dự lớp huấn luyện 
ngày 06.02.. Khi bị dẫn đi, chị và các cháu chạy theo van xin 
nhưng vô hiệu. Họ ra lệnh mẹ con chị phải quay trở về. Xác 
anh được những gia đình đi tìm xác người thân tìm thấy ngày 
10.03.68 gần trường. Một vài xác bận quân phục, 4 xác chắc 
chắn là dân thường, trong đó có một sinh viên. 

Địa điểm thứ mười hai ở Chợ Thông, cách Nội thành 
2 cây số về hướng tây. Tìm được 102 xác. Trong đó có ông 
Nguyễn Ty, 44 tuổi, thợ xây gạch, có vợ 6 con. Bị bắt ngày 
02.02.68 và có lẽ bị giết ở chợ cùng với nhiều nạn nhân khác. 
Tìm được xác ngày 01.03, tay bị trói, một viên đạn từ ót 
bung ra cửa miệng. Nhiều người khác cũng bị bắn, tay trói. 
Có nhiều xác đàn bà nhưng không có trẻ con.

Địa điểm thứ mười ba là vùng lăng Gia Long, ở Chín 
Hầm bên bờ sông Hương, cách thành phố khoảng 16 cây số 
hướng nam và cách Đàn Nam Giao cỡ 13 cây số tây nam. 
Gần 200 xác được tìm thấy dưới các đám cây và bụi rậm, 
gồm học sinh, sinh viên, nhân viên hành chính, quân nhân và 
nhiều phụ nữ. 27 người thuộc làng lân cận. Sau khi an ninh 
tạm vãn hồi, các bà đi tìm chồng đã khám phá ra địa điểm 
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này. Lúc đầu, họ không dám đi quá xa. Nhưng hai ngày sau, 
25.03.68, họ đụng vào một miếng đất mới đào trên triền một 
trong nhiều thung lũng nhỏ trong vùng. Xác người thân họ 
nằm nơi đây, tay bị trói cánh khuỷu, đạn bắn từ sau cổ xuyên 
qua miệng. Có nhiều rãnh hầm nối nhau với nhiều xác. Một 
số nạn nhân từ nội thành, những người khác từ các làng lân 
cận. Một số là sinh viên từ Huế về nhà ăn tết.

Địa điểm thứ mười bốn nằm giữa Chùa Tăng Quang và  
Tường Vân, 2,5 cây số tây nam Huế. Ở đó có xác 4 người 
Đức, 3 bác sĩ và một bà vợ, tìm thấy ngày 02.04.68.

Địa điểm mười lăm ở Đông Gi, 16 cây số phía đông 
Huế trên đường ra bờ biển, tìm thấy ngày 01.04.68. 101 xác, 
đa số bị trói tay và miệng nhét đầy dẻ. Tất cả đều nam giới, 
trong đó có 15 sinh viên, nhiều quân nhân và nhân viên hành 
chính, già lẫn trẻ. Một vài xác không thể nhận diện được. 

Tới tháng 05.68, tổng cộng có trên 900 xác người bị 
coi là mất tích đã được tìm thấy. Dĩ nhiên còn nhiều người 
chưa được tính... Đầu năm 1969 nhiều địa điểm khác được 
khám phá. Đầu tiên, địa điểm mười sáu, ở lầng Vinh Thái. 
Địa điểm thứ hai ở làng Phù Lương. Địa điểm thứ ba ở làng 
Phú Xuân, tất cả thuộc quận Phú Thứ. Tất cả được tìm thấy 
trong khoảng từ tháng 01 tới tháng 08.69. Quận này với quận 
kế bên bị cộng sản chiếm nhiều năm và nơi đây xẩy ra nhiều 
cuộc không tập kéo dài nhiều tháng. Mãi tới đầu năm 1969 
quân Cộng hoà mới tiến vào được vùng này.... 

Ba làng này cách thị xã Huế chừng 15 cây số về hướng 
đông và đông nam, cách bờ biển từ 3 tới 5 cây... Theo các 
viên chức địa phương, trên 800 xác được tìm thấy trong các 
vùng trên trong vòng 6 tháng. Có hầm đào sâu, có hầm cạn. 
Nhiều xác chôn lâu rồi, quần áo đã mục... Trong số nạn nhân 
người ta nhận diện được 16 học sinh trung học, theo học ở 
Huế nhưng về quê ăn tết. Cả nhân viên hành chính, đàn ông, 
đàn bà, trẻ em, già lẫn trẻ. Một số tay bị trói, đa số đều chôn 
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cùng một hố.  Vùng làng Vinh Thái đào được 135 xác; làng 
Phù Lương, 22; và Phú Xuân đợt đầu 230, đợt sau, khám phá 
vào cuối năm 69, 357 xác. Dù thời gian qua lâu, nhưng nhờ 
lượng muối cao của đất vùng này giữ, đa số tử thi hãy còn 
có thể nhận diện được. Nhiều nhân viên hành chánh và quân 
nhân, bị bắn ở cổ và đầu. Đa số nạn nhân thuộc nam giới. 
Một vài phụ nữ và trẻ em và một vài người mang nhiều loại 
vết thương. Có các linh mục, tu sĩ và chủng sinh của các làng 
lân cận mất tích từ hơn 20 tháng kể từ biến cố tháng 02.68. 
Trong số 357 xác có cha  Bửu Đồng, một cha sở quận Phú 
Vang và 2 chủng sinh. Cha Đồng dấu được trong túi sau bộ 
đồ ngủ đen trên người một hộp mắt kính trong đó có ba bức 
thư tiếng Việt. Một trong ba lá thư này, có bản chụp trưng 
bày ở nhà thờ chính toà Huế, ông viết cho bổn đạo mình (thư 
tìm thấy trên thi thể ngày 8.11.69. Xem thư ở bài viết về LM 
Bửu Đồng).

Điểm chôn thứ mười bảy ở làng Thượng Hoà, quận Nam 
Hoà, bên bờ sông Tả Trạch, một phụ lưu sông Hương phía 
nam lăng Gia Long. 11 xác được tìm thấy giữa các lùm cây 
trong tháng 07.69. Chỉ có ba xác nhận diện được là người 
của làng bên cạnh. Tất cả đều mang vết thương cổ và đầu, 
dấu chỉ của sự hành quyết.

Điểm thứ mười tám ở Thủy Thanh, quận Hương Thủy, 
tìm thấy tháng 04.69, và ở làng Vinh Hưng, quận Vinh Lộc, 
tìm thấy tháng 07.69. Cả hai làng nằm trong vùng bị cộng 
sản chiếm từ lâu... Trên 70 xác, nhiều xác không còn nhận 
diện được nữa, đa số là đàn ông, vài đàn bà và trẻ con. Họ 
được nhận diện là người của các làng lân cận và vài người 
có thể bị chết vì chiến cuộc bởi mình họ mang nhiều vết 
thương và xác không toàn vẹn. Các nạn nhân khác bị bắn ở 
cổ và đầu.

Điểm thứ mười chín tìm thấy vào tháng 09.69 ở Khe Đá 
Mài, quận Nam Hoà, một con suối nhỏ chảy vào Khe Đại, 
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phụ lưu sông Hương. Khe chứa đầy xương người - có xương 
đủ bộ, có xương nằm riêng, sọ nằm riêng; tất cả được nước 
suối mài trắng tinh. Dân đi cưa gỗ tìm thấy địa điểm này. 
Nạn nhân có lẽ đã được chôn bên bờ suối trong mùa mưa và 
nước suối đã dần xoi mòn đất để lộ xác ra, cũng có thể là nạn 
nhân bị vất xuống suối. Nếu hài cốt bị vất xuống suối, chứng 
cớ là các mảnh quần áo được tìm thấy dọc bờ hoặc ngay dưới 
khe, thì việc chôn lấp nạn nhân có lẽ xẩy ra trong các tháng 
mùa mưa (tháng hai, ba, tư). Và điều này có nghĩa là nạn 
nhân đã được dẫn thẳng tới đây hoặc được mang tới đây sau 
khi bị bắt một thời gian ngắn. Nếu chôn trong mùa suối khô, 
thì sự kiện xẩy ra trong khoảng từ tháng 06 tới 10.

Có lẽ vì để giữ bí mật khi rút lui Việt cộng đã thanh toán 
vội vàng các nạn nhân tại đây. Theo luật thông thường, đặc 
biệt là ở các vùng nông thôn, kẻ thù thường chôn cất xác 
đồng đội đàng hoàng. Tuy nhiên cũng có thể đây là xương 
và sọ của lính Mặt trận và Bắc Việt. Như vậy thì số phận nào 
cho những người Phủ Cam bị mất tích?

Nghiên cứu các phúc trình quân sự Mỹ thì không thấy có 
một cuộc không tạc lớn hoặc của máy bay B 52 nào ở vùng 
trên, ngoại trừ trận chiến gần Lộc Sơn vào hạ tuần tháng 
04.68, một địa điểm cách xa nơi đó chừng 10 cây số. Vã lại, 
lập luận mang người bị chết vì bom B 52 băng qua vùng 
đất gập ghềnh để đưa về chôn ở suối này quả không vững. 
Đường đưa lên núi dễ dàng hơn nhiều. Cũng vậy, nếu kẻ thù 
bị thiệt hại nặng ở trận Lộc Sơn và, theo thói quen sẵn có, đã 
mang xác 500 đồng đội đi thì hẳn lộ trình phải là hướng núi, 
gần và dễ di chuyển hơn nhiều, chứ làm sao mà chọn băng 
qua cánh rừng dày đặc khó xuyên qua được này.  

Trong thời gian cuộc tấn công của cộng sản có xẩy ra 
giao tranh lớn kéo dài từ Huế  qua Bến Ngự, cầu Nam Giao 
tới gần và trong Nhà dòng Thiên An. Nhưng đã không có 
tiếp tục đánh nhau lớn về mạn nam, khi quân thù chọn đường 
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rút lui lên núi, hướng trái với Đá Mài. Khe Đá Mài nằm cách 
thành phố 40 cây số về hướng nam, bên ngoài vùng lăng 
tẩm; nơi này đưọc coi là vùng không người, chỉ có cộng 
quân lai vãng. Khe chứa 500 (đúng ra 428- Người dịch) sọ. 
Địa thế cách trở, cách xa mọi văn minh bởi rừng đồi vách đá 
cho thấy người ta không muốn để số xác kia - xác của những 
người mang từ Huế ra - bị khám phá, mà nếu có khám phá thì 
cũng không nhận diện được. Nằm lẫn với xương là các manh 
quần áo thường, không phải kaki hay vải màu xanh bộ đội 
miền Bắc hoặc quân phục Mặt trận. Các sọ vỡ xương trán tất 
thảy cho thấy bị đánh bởi một vật gì nặng. Một số sọ khác 
không thấy vết tích gì ở xương, đây có thể là nạn nhân chết 
trong lúc giao tranh. Lần lượt tất cả hài cốt đã được chuyển 
về thành phố - nơi họ ra đi - và tống táng trong an bình...  
Sau khi Đá Mài được khám phá, vẫn còn vài trăm người mất 
tích. Trong số đó có một số sinh viên, điển hình là các anh 
Ngô Anh Vũ, Nguyễn Văn Bích. Cả hai bị bắt ở nhà thờ Phủ 
Cam. Những người khác, viên chức hành chánh, thành viên 
chính đảng, thanh  niên công giáo, phật giáo, tu sinh, giáo 
chức và quân nhân. Họ bị bắt đi, biệt tăm tin tức.

Bên cạnh các hầm chôn tập thể, còn có các nạn nhân lẻ 
tẻ, bị giết tức tửi. Có khi cả gia đình bị tiêu diệt như gia đình 
ông Nam Long, thợ buôn, bị bắn cùng vợ và 5 con tại nhà. 
Ông Ngô Bá Nhuận bị bắn dã man trước rạp chiếu bóng địa 
phương và ông Phan Văn Tường, lao công, bị giết ngoài nhà 
ông với bốn đứa con...

* Tựa do người dịch đặt
Trích Elje Vannema: The Vietcong Massacre at Hue. 
Vantage Press, NY, 1976. (Trang 92-99; 129-141)



Bút Tích Cuối Cùng 
của Linh Mục Bửu Đồng

Nguyễn Lý-Tưởng

Trong Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng đã tấn công nhiều 
thành phố, thị xã trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa 
(Miền Nam VN) gây nên một cuộc thảm sát dã man điển 
hình là những mồ chôn tập thể ở Huế và trong tỉnh Thừa 
Thiên. Trong dịp đó có hai linh mục ngoại quốc và ba linh 
mục Việt Nam cùng hai sư huynh Dòng La San, một số tu 
sĩ và giáo dân đã bị giết hại. Hai linh mục ngoại quốc thuộc 
Dòng Benedicto Thiên An là cha Urbain và cha Guy. Ba 
linh mục Việt Nam là Cha J.B. Bửu Đồng (Huế) Cha Micae 
Hoàng Ngọc Bang (Huế) và Cha Giuse Lê Văn Hộ (Quảng 
Trị).

Các nạn nhân đã chết không để lại bút tích gì, riêng linh 
mục Bửu Đồng khi cải táng, người ta tìm được trong áo của 
ngài có giấu một bức thư ở trong bao kính đọc sách. Ngài 
biết trước thế nào cũng bị giết chết nên đã dọn mình và tìm 
cách để lại những lời cuối cùng gởi cho cha mẹ, anh chị em 
và con chiên của ngài. Nội dung những lời nầy đã nói lên 
tinh thần vâng phục thánh ý Chúa và sự hy sinh phục vụ anh 
em của thiên chức linh mục.

                                      135
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Thân thế linh mục J.b.Bửu Đồng

Theo tài liệu của gia đình và của Tòa Tổng Giám Mục 
Huế, Linh mục Gioan Baotixita Bửu Đồng sinh ngày 29 
tháng 8 năm 1912 tại giáo xứ Phủ Cam Huế (làng Phước 
Quả, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên) trong một gia 
đình thế gia vọng tộc, dòng họ Nguyễn Phước, con cháu vua 
Gia Long.

Cụ thân sinh của ngài là Phao lô Ưng Trạo (con của Cụ 
Hường Thuyền, cháu nội của vua Minh Mạng sinh bởi hoàng 
tử Miên Thanh, em vua Thiệu Trị). Cha mẹ và anh em cụ 
đã gặp Đức Giám Mục Gaspar (ĐC Lộc) và trở lại đạo năm 
1892. Cụ cố Hường Thuyền thân sinh cụ Ưng Trạo là bọ đỡ 
đầu của Cố Tống Thống Ngô Đình Diệm. Cụ Ưng Trạo được 
Giám Mục Allys (Đức Cha Lý) giới thiệu vào tu tại Tiểu 
Chủng Viện An Ninh (Quảng Trị) rồi Đại Chủng Viện Phú 
Xuân (Huế) đã chịu phép cắt tóc. Sau đó hồi tục và làm việc 
cho nhà nước dưới thời vua Khải Định-Bảo Đại, tước Quang 
Lộc Tự Khanh hàng Tùng Tam Phẩm của triều đình Huế.

Năm 27 tuổi, Cụ Phaolô Ưng Trạo lập gia đình với bà 
Madalêna Hồ Thị Nguyệt là cháu ngoại của Thánh Tử Đạo 
Phaolô Tống Viết Bường. Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ 
chính tòa Phú Cam Huế ngày 9 tháng 8 năm 1911, năm sau 
sinh con trai đầu lòng là Linh mục J.B Bửu Đồng.

Thiếu thời, ngài theo học tại Trường Pellerin do các sư 
huynh Dòng La San hướng dẫn. Ngài nhập Tiểu Chủng Viện 
An Ninh (Quảng Trị) ngày 1-9-1927, vào Đại Chủng Viện 
Phú Xuân Huế ngày 2-9-1935, lãnh phép cắt tóc ngày 4-6-
1937, bốn chức nhỏ 18-10-1938 và 16-3-1940, chức năm 
ngày 5-6-1940, chức sáu ngày 12-6-1940 và thụ phong linh 
mục ngày 7-6-1941 do Đức Cha Lemasle (Lễ) truyền chức.

Cuộc đời linh mục: cha Phó tại giáo xứ Kim Long từ 
26-6-1941, chánh xứ Thần Phù (Thừa Thiên) từ 2-7-1943, 
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Gia Hội (Huế) từ 18-2-1946, giáo sư Dòng Thánh Tâm 
(Huế) từ 17-10-1947, sau đó đi làm chánh xứ Thủy Ba và Cổ 
Hiên (Quảng Bình). Sau 20-7-1954, di cư vào La Vang và 
lập ra giáo xứ La Vang Thượng (Quảng Trị) từ 1954-1958. 
Từ 1958-1963 giúp giáo xứ Phủ Cam (Huế). Từ 1963-1968 
coi giáo xứ Sư Lỗ kiêm An Truyền (quận Phú Vang, Thừa 
Thiên) và bị Việt Cộng bắt đem đi trong tết Mậu Thân, tìm 
được xác ngày 8-11-1969 chôn chung với linh mục Micae 
Hoàng Ngọc Bang tại vùng Phú Thứ (Thừa Thiên). Thọ 57 
tuổi, 28 năm linh mục.

Thánh lễ cầu nguyện cho linh mục JB Bửu Đồng, Linh 
mục Micae Hoàng Ngọc Bang và hai sư huynh dòng La San 
do Đức Tổng Giám Mục Philippe Nguyễn Kim Điền và 12 
linh mục trong giáo phận đồng tế tại nhà thờ chính tòa Phủ 
Cam, nơi sinh quán của ngài vào ngày 12-11-1969, an táng 
ngày 13-11-1969 cạnh mộ Đức Cha Allys (Lý), năm 1985, 
chính quyền CS ra lệnh dời nghĩa địa để lấy đất nên ngài 
được cải táng lần thứ hai và chôn tại núi Thiên Thai (Huế).

BÚT TÍCH

Thư gởi thầy mẹ

Lạy Thầy Mẹ quý mến, Thầy Mẹ rất đau khổ khi mất đứa 
con trưởng nam không được phục vụ Thầy Mẹ trong tuổi già, 
nhưng Thầy Mẹ sẽ được an ủi và vui mầng khi được tin con 
đã can đảm vì mến Chúa, yêu người trong chức vụ Linh Mục 
và nhiệm vụ Tông đồ.

Xin Thầy Mẹ tha mọi tội lỗi và những gì không làm vui 
lòng Thầy Mẹ trong 57 năm nay. Xin hẹn gặp nhau trên nước 
Chúa. Xin Thầy Mẹ ban phép lành cho con.
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Thư gởi các em

Chào các em thân mến, Em Claudia, Cha Em, An-
Uyên, Thiều-Anh, Xuân, Raphael, Linh-Khuê, Như, Sao-
Khôi,Chính-Duân, Nghi-Diện và các cháu cùng bà con xa 
gần Nội Ngoại. Đây là lần cuối cùng trước khi về cùng Chúa 
xin tha tội lỗi và cầu nguyện cho Anh đặng sống chết trong 
tay Chúa và Mẹ Maria.

Xin thay Anh giúp đỡ Thầy Mẹ trong tuổi già. Xin chúc 
lành cho các em và bà con. Xin hẹn gặp nhau trên chốn 
Thiên đàng. Cầu cho anh khi sống và khi chết. Anh của các 
em.

(Ký tên)
(Cha ủy cho thầy X.H xếp đặt với các em về tất cả đồ 

đoàn để phân chia tùy ý. Ba máy may đã định rồi).

Thư gởi cho giáo hữu

Các con cái yêu dấu: Đây là bút tích cuối cùng để nhắc 
cho các con ghi nhớ bài Phúc Âm thánh Phêrô trên thuyền 
bão táp...(ba chữ đọc không ra) đức tin.

Lời cầu chúc của Cha ngày đầu Xuân cho mọi công việc 
Tông đồ của Cha giữa chúng con, nhớ.. (2 chữ đọc không ra) 
khi sự sống của Cha sắp kết liễu theo ý Chúa.

Hãy mến Mẹ, sốt sắng lần hột, tha mọi lỗi lầm của Cha, 
xin Chúa tha tội cho Cha, xin cám ơn chúa với Cha, xin 
Chúa tha tội cho Cha và tận tình thương nhớ cầu nguyện cho 
cha được sống trong tin tưởng, kiên nhẩn, trong khắc  khổ để 
kiến tạo hòa bình của Chúa Kitô và phục vụ tinh thần Chúa 
và mọi người trong Mẹ Maria.

Xin cầu nguyện cho Cha bình an sáng suốt và can đảm 
cùng mọi sự đau khổ tinh thần, thể xác và gởi mạng sống cho 
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Chúa qua tay Đức Mẹ.
Hẹn ngày tái ngộ trên nước Trời. Chúc lành cho chúng 

con.
(Ký tên)

Những câu cuối cùng (nói với Chúa)

-Xin cầu cho con được thực hiện một cách can đảm: 
SACERDOS et VICTIMA. Ad JESUM per MARIAM

- Ne rien demander. Ne rien déesirer. Ne rien refuser. Je 
serai ta force. Ne crains rien.

- In manus tuas sortes meae. Suscipe me Domine.
Chú thích: Những câu trên đây Cha viết bằng tiếng Pháp 

và tiếng Latinh.

Bài thuyết giảng nhân dịp lễ giáng sinh 1967      
(trước tết Mậu Thân hơn một tháng)...

“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, 
và Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Kính thưa đồng bào thân mến và anh chị em giáo hữu, 

Thành thực mà nói, không ai trong chúng ta là không khao 
khát Hòa Bình. Đặc biệt trong dịp lễ Giáng Sinh này, niềm 
khao khát ấy càng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Bởi vì, chính 
nhờ lễ Giáng Sinh mà chúng ta được nếm thử bầu không khí 
thanh bình, không bị xáo trộn bởi những tiếng nổ chát chúa, 
không bị nhiễm độc bởi những khói thuốc súng.

Nhưng mỗi người trong chúng ta tự hỏi: phải chăng Hòa 
Bình mà Đấng Cứu Thế đem xuống trần gian chỉ vỏn vẹn 
trong ngày Giáng Sinh thôi sao? Phải chăng dân tộc chúng 
ta chỉ mong mỏi được sống trong hòa bình trong một thời 
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gian ngắn ngủi đó thôi sao? Để rồi sau đó, súng lại nổ, bom 
lại rơi, máu lại chảy... Không, ngàn lần không, chúng ta cầu 
mong hòa bình và muốn rằng hòa bình luôn tươi thắm mãi 
trên quê hương chúng ta.

Vậy chúng ta phải làm gì để vãn hồi Hòa Bình? Chúng 
ta thường nghe nói: Phải chiến đấu. Đúng lắm, có thể nói 
được mọi cuộc chiến tranh đều phát xuất từ lòng người và 
nếu muốn hòa bình, chúng ta phải dập tắt ngọn lửa chiến 
tranh từ lòng mình.

Thực vậy, cuộc chiến tranh này vô cùng quyết liệt và đòi 
hỏi chúng ta nhiều nỗ lực hơn bất cứ một cuộc chiến tranh 
nào khác. Bởi vì để tiêu diệt thù địch ấy, chúng ta không cần 
phải tìm kiếm đâu xa, cũng không cần phải dùng tới những 
thứ khí giới tối tân có tầm hoạt động rộng rãi. Chúng ta chỉ 
cần nhìn vào phần thâm sâu nhất của mỗi người chúng ta: đó 
là những đam mê bất chính, mê danh, mê tài, mê sắc, những 
hận thù chia rẽ, những tị hiềm tị khích, những tham vọng 
đen tối...Tiêu diệt những thứ ấy nơi bản thân của mỗi người 
chúng ta, tức là dập tắt được ngọn lửa chiến tranh.

Chúng ta đừng tưởng cuộc chiến đấu ấy không cần phải 
nổ lực bền bỉ. Không, kẻ thù mà chúng ta cần phải chiến đấu 
trên mặt trận này già dặn và lâu dài ngang với tuổi đời của 
mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải bền chí và dốc toàn 
lực chiến đấu trước hết và trên hết hơn bất cứ thù địch nào.

Đàng khác, cuộc chiến đấu chống lại những đam mê dục 
vọng và hận thù ấy có tính cách toàn diện, nghĩa là nó không 
dành riêng cho một hạng người nào, một màu da nào, một 
tiếng nói nào...Tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới 
đều phải quyết tâm tiêu diệt chúng. Bao lâu còn dáng dấp 
của những đam mê bất chính trong lòng người, những hận 
thù chia rẽ giũa các dân tộc, những tham vọng bất chính nơi 
cá nhân hay đoàn thể, chúng ta vẫn còn thấy những chết chóc 
đốt phá của chiến tranh, vẫn còn nghe thấy những tiếng súng 
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tiếng bom, những tiếng khóc lóc cầu cứu...và thời hòa bình, 
thời mà ở đó “những gươm giáo sẽ đúc lại thành lưỡi cày” 
như tiên tri Isaia nói, vẫn còn xa lạ với chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã phán bảo: “Trái Tim Mẹ sẽ thắng”, 
nếu chúng con chiến đấu để cải thiện đời sống trong Công 
Bình, Bác Ái. Xin Mẹ ban Hòa Bình cho chúng con.

Trong đêm Giáng Sinh hồng phúc này, chúng con hãy 
thầm nhủ lời kinh sau đây: Lạy Chúa khoan nhân, xin dạy 
chúng con nhận biết yêu thương và phụng sự Chúa trong mọi 
người chẳng trừ ai. Lạy Chúa, xin dùng con làm khí cụ bình 
an của Chúa, để con:

Đem yêu thương vào nơi oán thù
Đem tha thứ vào nơi lăng nhục
Đem an hòa vào nơi tranh chấp
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm
Đem tin kính vào nơi nghi nan
Đem cậy trông vào nơi thất vọng
Đem ánh sáng vào chốn tối tăm
Đem niềm vui vào nơi u sầu
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
chính lúc thứ tha là lúc được tha thứ
chính lúc chết đi là lúc sống lại bất diệt
Hỡi Thần Linh Thánh ái, hãy mở rộng cõi lòng chúng 

con và ban xuống trần gian bình an Chúa cho hết mọi người 
thiện chí.
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Kết luận

Qua những bút tích của Linh mục JB Bửu Đồng để lại 
và qua cuộc sống của ngài, nhất là thời gian ngài phục vụ 
tại giáo xứ Sư Lỗ và An Truyền (quận Phú Vang tỉnh Thừa 
Thiên), trong vùng hoạt động của Việt Cộng, đã đủ nói lên 
gương hy sinh, can đảm vô bờ bến của một linh mục. Ngài 
đã từng chứng kiến cảnh con chiên bị chôn sống và những 
cộng tác viên của ngài bị giết hại. Ngài đã từng chạy xuôi 
chạy ngược để xin gạo, xin tiền, xin quần áo về giúp con 
chiên vì dân vùng này quá đói khổ. Chính Đức Tổng Giám 
Mục Nguyễn Kim Điền ở Huế lúc đó cũng thấy tình hình 
căng thẳng và đề nghị cho ngài qua phục vụ ở vùng khác để 
tránh sự nguy hiểm. Nhưng ngài xin ở lại, tiếp tục phục vụ 
giáo dân và đồng bào. Ngài đã nói với Đức Cha: “Nếu con 
ra đi thì cha khác sẽ về đây và tình thế vẫn không có gì sáng 
sủa hơn. Nếu không có ai đến đây thì con chiên bơ vơ, không 
người trông coi...” Ngài là mục tử không bỏ đoàn chiên và 
ngài đã hy sinh vì đoàn chiên của mình.

BÀI ĐIẾU VĂN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC
PHILIPPE NGUYỄN KIM ĐIỀN, TGM HUẾ

trong lễ cầu nguyện nhân ngày cải táng hai linh mục 
Gioan Baotixita Bửu Đồng và Micae Hoàng Ngọc Bang và 
hai Thầy Dòng La San tại Huế 12-11-1969.

Kính thưa Quí Vị, Quí Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Anh Chị Em 
thân mến,

Lại một lần nữa, chúng ta dâng Thánh Lễ tại đây để cầu 
cho các nạn nhân biến cố Tết Mậu Thân mà thành phần hôm 
nay là Giáo Sĩ, Tu Sĩ.
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Từ gần hai năm qua, địa phương chúng ta mãi sống trong 
bầu không khí tang chế, hằng có sẵn từ trước mặt những hậu 
quả thảm khốc của chiến tranh. Giờ đây tôi muốn nói với tất 
cả các tang gia bất hạnh (trong khắp giáo phận Huế) không 
phân biệt tôn giáo, nói lên niềm đau xót phân ưu của giáo 
sĩ, tu sĩ giáo dân có mặt tại đây và của riêng tôi. Đau đớn tất 
tưởi thương tâm làm sao cái chết thê thảm của các nạn nhân, 
và cũng nói làm sao xiết cái cảnh thương tâm của người còn 
lại, nhất là các bà mẹ góa và đàn con côi! Đành rằng mang 
thân con người, nào ai tránh khỏi cái chết? nhưng chết lại có 
trăm ngàn cái chết và nào ai chấp nhận cái chết của các nạn 
nhân này. Đó là cái lý của thế thường.

Nhưng thưa Anh Chị em Công Giáo, Đức Tin cho chúng 
ta biết chết chưa phải là hết, chết chỉ là qua đời, là được an 
nghỉ và được tận hưởng ánh sáng ngàn thu là chính Thiên 
Chúa, nếu chúng ta được chết lành, vì tất cả cuộc sống đời 
đời mai sau là tùy thuộc cái giờ chết của mỗi người. Thế là 
tất cả cuộc sống hiện tại là phần chuẩn bị cho cái chết của 
mình. Mà trong chúng ta đây, thử hỏi ai biết được chừng nào 
mình chết và chết cách nào: lành hay dữ, sẵn hay không? 
Điều mà chưa chắc cho anh chị em chúng ta, thì đã hoàn tất 
tốt đẹp rồi cho hai Cha hai Thầy nằm đây cũng như cho trăm 
anh chị em giáo dân của chính họ Phủ cam này và các người 
xa gần trong giáo phận là nạn nhân của biến cố Mậu Thân.

Cái ơn đặc biệt của các ngài là được chuẩn bị để chết, 
và cho các ngài biết kết hợp cái chết của mình vào cái chết 
của Chúa Cứu Chuộc, để biến thành nguồn sống cho chính 
các ngài và còn sẽ cứu sống bao nhiêu đồng bào, đồng loại 
khác nữa. Đó là mầu nhiệm của ơn cứu chuộc, mầu nhiệm 
của lễ vượt qua, mầu nhiệm cái chết của người Kitô hữu nào 
biết ý thức và biết tự do đón nhận điều ấy, các Cha, các Thầy, 
của anh chị em Công Giáo nạn nhân chắc hằng tâm niệm trí 
lòng, đành khi Cha Bửu Đồng diễn tả nó rất rõ rệt qua các 
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dòng bút tích gặp được nơi thi hài của ngài. Phải chăng đây 
là niềm an ủi lớn lao cho các thân nhân, cho bạn hữu của các 
ngài, và cho chúng ta những người có đức tin, những người 
con cái Chúa, và các ngài đã về nhà Cha, đã được an nghỉ và 
đang chờ đón. Phải, các ngài đang chờ đón chúng ta!

Đang khi chờ ngày vui mừng hội ngộ ấy, các ngài hết 
phải long đong với cuộc sống trần gian, khỏi phải phập 
phồng lo sợ cho số phận của đời mình, thì chắc chắn các ngài 
thương hại cho chúng ta, và cầu bầu cho chúng ta rất đắc lực 
trước tòa Chúa, đang khi chúng ta dâng việc lành phúc đức, 
dâng thánh lễ đền tạ giúp các ngài trong những gì còn phải 
giữ. Và hằng giây phút, chúng ta có thể được gặp gỡ nhau, 
thông cảm với nhau trong tình yêu của Chúa, bằng sức mạnh 
đức tin của ta.

Mãnh lực thay, huyền diệu thay Đức Tin Công Giáo. 
Nhờ Đức Tin mà nhìn vào cái chết, ta thấy nguồn sống, nhờ 
Đức Tin mà nhìn qua chữ thù hận, ta đọc được tiếng tha 
thứ. Nhờ Đức Tin mà nhìn qua chữ tử tội trên Thánh Giá, ta 
nhận ra Đấng Cứu Chuộc là Thiên Chúa Hằng Sống. Chính 
Ngài quả quyết Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta thì 
dù có chết cũng sẽ sống, và hễ ai sống mà tin Ta thì không 
phải chết đời đời. Con có tin không? (G.2-25). Thánh Phaolo 
cũng khuyên dạy ta trong bài Thánh thư: “Chớ có buồn phiền 
như những người không tin tưởng song thực ra, nếu chúng ta 
tin Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những kẻ 
đã chết, Thiên Chúa sẽ cho họ về kết hợp với Người.”(Ithese 
4/13).

Với niềm tin trọn vẹn ấy, giờ đây trong Thánh lễ này 
cùng với Mình Thánh, Máu Thánh Đức Kitô, chúng ta hãy 
dâng lên Chúa: của lễ mạng sống của hai Cha, hai Thầy đây 
cùng với mọi đau khổ hy sinh, cũng như lời vui mừng và lời 
cầu nguyện của tất cả mọi người chúng ta, để cho trước là vì 
danh Thiên Chúa, sau là xin Chúa ban mọi phần phúc Thiên 
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đàng cho các nạn nhân ban lại nguồn an ủi và mọi phúc lành 
cho tang gia của các ngài, ban lại hòa bình và đoàn kết cho 
đất nước Việt Nam, ban ơn phần rỗi cho các linh hồn và ban 
thêm Đức Tin dũng cảm cho các anh chị em chúng ta đang 
cùng dâng Thánh lễ hôm nay, để biết sẵn sàng hy sinh mạng 
sống của mình vì Chúa, vì đạo, vì anh chị em đồng bào đồng 
loại của mình như Chúa muốn và theo gương của Ngài.

Philippe Nguyễn Kim Điền, 
Tổng Giám Mục TGP Huế.



Lê Hữu Bôi 
trong Trí Nhớ

Đ. H.

Tết Mậu Thân 1968, anh Lê-Hữu-Bôi, 28 tuổi, Chủ tịch 
Tổng hội Sinh viên Sài Gòn những năm 1964-1966, là một 
trong hàng ngàn nạn nân đã bị Cộng sản tàn sát tại Huế.

Vào thời gian đó, đúng ra anh Bôi ở Sài-Gòn. Theo lời 
gia đình anh kể lại, anh về quê ăn Tết, gặp thưa xin mẹ cưới 
vợ. Người thanh niên trẻ tuổi, nhiệt tâm trong các hoạt động 
thanh niên đó đã không trở về với người yêu Tường- Vân 
đang chờ ở Sài Gòn. Anh đã bị Cộng sản bức hại.

Thủa nhỏ, mấy anh của Bôi là bạn của ông anh tôi. Năm 
tôi bỏ trường tiểu học Nam Giao, vào lớp nhì trường Đồng 
Khánh Huế, dạo đó, trường Đồng Khánh có một dãy nhà 
ngang ở sân sau, chia cho năm lớp của chương trình tiểu 
học, có mấy lớp nhỏ con trai con gái học lẫn lộn. Tôi nhớ: 
Bôi là cậu trai lạc lõng trong đám gái bé con ồn ào và chanh 
chua. Mỗi giờ ra chơi, Bôi thường đứng một mình ở một góc, 
nhìn bọn con gái chơi ù mọi, nhảy dây, nhảy cò cò với ánh 
mắt thích thú mà không dám tham dự. Nhờ mấy ông anh, tôi 
và Bôi biết nhau.

Mậu Thân, tôi và Bôi trong cùng một thành phố mà 
không hề gặp nhau. Một tháng trời cùng quẫn trong bom 
đạn, những bố ráp, khủng bố, giết hại, thủ tiêu, tôi đã sống 
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sót. Sau đó, ở Sài Gòn, chưa hết kinh hoàng vì máu và nước 
mắt, tang tóc của thành phố Huế, tôi nghe tin đã tìm được 
xác Bôi cùng người anh, Lê Hữu Bá, ở khe Đá Mài, nơi 
Cộng sản đã giết hại hàng trăm người trên một tuyến đường 
rút quân.

Trong “Giải Khăn Sô Cho Huế”, tôi đã viết về biến cố 
Mậu Thân. Tôi đã quên Bôi? Không. Tôi vẫn nhớ và chờ, 
một ngày nào đó sẽ gộp chung nén hương nhỏ cho Bôi trong 
bó hương lớn cho Huế.

Nhớ về người bạn nhỏ của ngày thơ, trước đây tôi đã 
không hiểu, động lực nào làm cho một cậu bé hiền lành, nhút 
nhát, khi còn tiểu học, học chung với con gái, và bạn hữu 
thường chọc quê là cô Hữu Bôi, khi lớn đã trở thành một 
huynh trưởng Phật Tử tháo vát, một lãnh tụ sinh viên có lập 
trường quốc gia, dân tộc vững chắc. Bây giờ thì tôi và những 
người Huế đã hiểu. (Nhã Ca)

Bôi thương mẹ nhất vì là con út trong một gia đình đông 
anh em. Kể từ khi vào Sài Gòn học trường Quốc Gia Hành 
Chánh, năm 1960, hằng năm vào dịp Tết, Bôi về thăm mẹ và 
quê cũ, làng Dưỡng-Mong-Thượng. Tết Mậu Thân năm ấy, 
Bôi về và gặp nạn.

Cha mất sớm, mẹ như bất cứ người mẹ Việt Nam nào 
khác, đã nuôi nấng và che chở một bầy con trong thời chiến 
tranh 1945-1954 mà vùng làng Dưỡng Mong là một vùng 
hết sức bất an, cách thành phố Huế 7 km về phía Đông. Nơi 
đó vài ba bữa, ngày cũng như đêm, bất chợt vài viên đạn đại 
bác rót từ đồn Nam Giao về gây kinh hoàng và chết chóc. 
Nơi đó, nhóm ám sát huyện của CS có cái tên láo xược, khó 
tin nhưng có thật là “Đội danh dự huyện Phú Vang”, những 
đêm tối trời, một tháng vài ba lần, về chặt đầu, chôn sống, 
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giết hại không biết bao nhiêu người.
Một buổi chiều mùa đông, mưa lâm râm, có một người 

đàn bà trung niên, dẫn hai cậu con trai, vượt qua chiếc cầu 
xi măng hẹp, cầu Ông Thượng, giữa một khúc quanh vùng 
đồng quê trống trải. Người mẹ biết rằng bên trong toà biệt 
thự kia của cụ Thượng Thư, qua các cửa sổ trên lầu, đang có 
những họng súng của người Quốc Gia; và đâu đó, trong bờ 
bụi, cũng có những họng súng khác của các anh du kích như 
chực nhả đạn vào chiếc cầu. Chiếc cầu là ranh giới giữa hai 
lằn đạn! Vượt qua được bên kia cầu là đến vùng “tự do”.

Sau mùa đông lạnh lẽo 1948 đó, một cuộc đời mới của 
Bôi đã bắt đầu. Bôi được học hành tốt và học rất giỏi. Buổi 
đầu học tiểu học ngay tại trường Trung học Đồng Khánh 
(cuối thập niên 40 và những năm kế tiếp, trường nữ Trung 
học Đồng Khánh có một vài lớp tiểu học ở dẫy nhà trệt phía 
sau khu Thể dục), rồi lên trung học là học sinh trường Quốc 
Học, Ban C.

Ông ngoại của Bôi là anh ruột của Đức Tăng-thống 
Thích Tịnh Khiết, đều là những vị Cao Tăng của Đế Đô một 
thời, vì thế, một vài anh em Bôi, trong thời chiến tranh Việt-
Pháp, đã cùng với mẹ ở trong chùa nhiều năm để đi học. 
Giáo lý nhà Phật, đạo hạnh của ngài Tịnh Khiết,và cảnh trí 
thơ mộng của chùa Tường Vân, nằm phía tây ngoại ô thành 
phố Huế, đã un đúc nên tâm hồn, ý chí người thanh niên ấy.

Bạn hữu kể về Bôi
Bôi rất thích hoạt động thanh niên khi còn trẻ đã là 

người gây dựng và huynh trưởng Gia đình Phật tử Dưỡng 
Mong. Thầy Thích Chơn Thiện hiện nay ai cũng biết, thủa 
thiếu thời là đoàn viên Gia đình Phật tử Dưỡng Mong, ngày 
Đoàn mới thành lập. Do đó, sau nầy, chúng tôi không ngạc 
nhiên khi thấy Bôi hoạt động hăng say trong giới sinh viên, 
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và Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn là môi trường hết sức thuận 
lợi cho Bôi phát triển khả năng ở một phạm vi cao hơn. Năm 
1967, sau Đại hội các Đại học toàn miền Nam tại Viện Đại 
học Đà Lạt, Bôi còn được bầu làm Chủ tịch Tổng hội Sinh 
viên Việt Nam.

Tết Mậu Thân năm ấy, Bôi vừa đúng 28 tuổi (sinh năm 
1940). Kỳ nầy Bôi về Huế, ngoài việc hầu thăm mẹ như 
thường lệ, còn có một việc đặc biệt khác nữa, là ngày mồng 
4 Tết tới đây, trên đường trở lại Sài Gòn, có mời mẹ đi theo 
vào thăm viếng gia đình cô Tường-Vân, người mà Bôi muốn 
cùng cô xây dựng tương lai. Cô Tường-Vân, người Bắc, dịu 
dàng và xinh đẹp, con gái một nhà ngoại giao mà thường bôn 
ba ở nước ngoài nhiều hơn ở trong nước.

Theo lời anh Trần-Đình-Thọ, thành viên của Tổng hội 
Sinh viên Sài Gòn, Chủ nhiệm Tuần báo Quật-Khởi, thì 
những ngày cuối tháng chạp năm ấy, Bôi hết sức vội vã 
quyết mua cho được vé máy bay để rtrở về Huế với bất cứ 
giá nào (định mệnh đang chờ ở quê cũ rồi đó sao?). Anh Thọ 
và tôi gặp nhau vào những năm 1980, 1981, trong trại Cải 
tạo Z.30D Hàm Tân. Anh từ miền Bắc di chuyển vào, tình 
cờ chúng tôi cùng ở chung một láng trại, tôi nằm tầng dưới, 
anh nằm tầng trên. Một đêm, anh đã cho tôi biết rõ một vài 
điều về Bôi, rằng chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết, phải về 
Huế, cũng không quên ghé lại nhà anh, nằm sâu trong một 
con hẻm, cuối đường Lý Thái Tổ, trước mặt Chợ Cá Trần 
Quốc Toản, để đem hai cháu, con anh Thọ, đi sắm quần áo 
mới. Anh Thọ nói Bôi là người trung tín, hễ đã hứa với ai 
điều gì thì quyết giữ cho bằng được. Một sáng tinh mơ, khi 
con hẻm còn yên giấc, Bôi đã trở lại, đấm cửa nhà Thọ, nói 
đôi lời từ biệt (hay vĩnh biệt) trước khi ra sân bay Tân Sơn 
Nhất về Huế.

Vào thời kỳ xảy ra biến cố Tết Mậu Thân, Bôi đang là 
Chánh Sự Vụ tại Bộ Xã Hội và Tị Nạn Cộng sản, cơ quan 
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nằm ở góc đường Đinh Tiên Hoàng - Cường Để, trước mặt 
sân vận động Hoa Lư. Trong Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, 
tôi còn nhớ quí anh, có người tôi biết mặt, quen thân, hoặc 
chỉ nghe Bôi nhắc đến, như quí anh Lê Đình Điểu, Nguyễn 
Thượng Hiệp, Nguyễn Trọng Nho, Trần Đình Thọ, Tôn 
Thất Tuệ, Vĩnh Lữ, Triều Linh Nguyễn Gia Phái (còn ở Việt 
Nam), chị Trương Thúy Lan (ở Pháp)... cùng một số đông 
đảo nữa tôi không nhớ hết. Dưới mắt tôi, vào thời ấy, họ là 
lớp người trẻ đầy nhiệt huyết, có tài năng và lập trường rõ 
ràng vững chắc.

Từ nhiều năm trước 1963 sinh viên Sài Gòn đã có một 
Tổng hội, chẳng hạn nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã từng giữa 
vài nhiệm kỳ Chủ tịch Tổng hội Sinh viên. Thời ông là thời 
bình, xã hội ổn định, Cộng sản xâm lăng miền Nam còn trong 
thời kỳ tái tổ chức, xây dựng. Thế nên, đi tham dự những hội 
nghị Quốc tế về sinh viên hằng năm ở nước ngoài là nét nổi 
bật của sinh hoạt của sinh viên những năm sau 1954.

Sinh viên Lê-Hữu-Bôi
Từ năm 1963, Tổng hội Sinh viên Sài Gòn có tiếng nói 

mạnh, góp phần cùng với nhân dân miền Nam, nêu cao lập 
trường chống Cộng, đang khi quân xâm lược Bắc Việt tấn 
công trên khắp các chiến trường và gia tăng khủng bố. Đồng 
thời, Tổng hội Sinh viên còn là một sức mạnh, thống nhất để 
đòi hỏi tự do, dân chủ mà chính quyền quân nhân đã vi phạm 
sau sự sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hoà. Theo chỗ chúng tôi 
biết, lập trường của Bôi là ủng hộ việc hình thành một chính 
phủ dân sự càng sớm càng tốt ở Sài Gòn trong bối cảnh phức 
tạp của tình hình chính trị miền Nam. 

Đó là lý do Bôi hoãn kỳ thi tốt nghiệp khoá 7 Quốc Gia 
Hành Chánh để có đủ tư cách hoạt động trong giới sinh viên 
thêm một năm nữa. Đó cũng là lý do Bôi rút đơn ứng cử vào 
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Hạ viện, sau cuộc họp báo cùng với anh Nguyễn Trọng Nho, 
để ủng hộ lập trường của Phật giáo là đòi hỏi tự do, dân chủ 
mà Thượng tọa Thích Trí Quang đang ngồi tuyệt thực nhiều 
ngày trước và trong khuôn viên Dinh Độc Lập. Vào thời ấy, 
Bôi có thể thắng ở đơn vị I, Sài Gòn, một cách dễ dàng. Như 
thế, Bôi đã vì lý tưởng, đại cuộc mà quên cả bản thân mình 
vậy.

Sau khi ra trường, Bôi thụ huấn khoá 21 Sinh viên Sĩ 
quan Trừ bị Thủ Đức, khoá nầy có cả anh Nguyễn Trọng 
Nho. Vào lúc ấy, tôi cũng ở trong quân trường, khoá 20 phụ, 
thỉnh thoảng tôi thấy có anh Nguyễn Văn Phước, hoặc cô nữ 
ca sĩ Minh Hiếu, đem xe hơi đưa Bôi về Sài Gòn chơi cuối 
tuần. Hết giai đoạn I ở quân trường, Bôi về làm Công cán Ủy 
viên Bộ Xã Hội và Tị Nạn CS.

Dù là ra trường đi làm công chức, quần chúng, bạn bè, 
và báo chí vẫn quen gọi là Sinh viên Lê-Hữu-Bôi, mỗi khi 
nhắc đến, vì Bôi vẫn còn là biểu tượng của giới trẻ, vẫn còn 
hoạt động hăng say cho tập thể thanh niên, sinh viên. Sau 
hết, tiếng nói của Bôi vẫn còn giá trị, phản ảnh đúng nguyện 
vọng của họ. Nay đã mấy mươi năm qua, tôi còn nhớ ngày 
Bôi gặp nạn, hầu như gần hết mấy chục tờ báo thời bấy giờ 
đều chạy những hàng tít lớn, 4 cột, 8 cột, để loan báo việc 
Bôi mất tích tại Huế. Hai năm sau, nhân dịp ta phát hiện một 
vụ hành quyết tập thể cả mấy trăm người dân Huế, xương 
cốt ngập trắng cả lòng suối khe Đá Mài, phía tây nguồn sông 
Hương, bấy giờ thì đài BBC đưa tin, rồi biết bao lời phân ưu, 
chia xớt nổi đau buồn với gia đình chúng tôi, một lần nữa, 
trên báo chí Thủ đô.

Trở lại Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, trong đó có Bôi, là 
một Tổng hội có lập trường quốc gia và chống Cộng mạnh 
mẽ. Có triệt hạ được Bôi, cái gọi là Thành ủy Sài Gòn-Gia 
Định mới lập được Tổng hội khác, từ họ hay thân họ, điễn 
hình sau nầy là bọn Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi... chẳng hạn.
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Từ buổi gặp mặt giao thừa ở nhà Trịnh Công Sơn

Đến đây, không thể không nhắc đến tình hình miền 
Trung. Vào lúc ấy rõ ràng trong giới thanh niên, sinh viên 
Huế có hai thành phần: Quốc gia và Cộng sản. Nhóm sinh 
viên CS hay bị CS lợi dụng, đấu tranh dưới chiêu bài đòi hỏi 
dân chủ, chống tham nhũng, dựa lưng vào tôn giáo, nhân 
dân để an toàn, điển hình như bọn Hoàng Phủ Ngọc Tường, 
Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Văn Hảo... Ngoài Lê Văn 
Hảo từ Pháp về, hầu hết bọn nầy học hành, lớn lên tại Huế, 
cho tới ngày đó chỉ sống quanh quẩn tại địa phương nên tinh 
thần rất cục bộ, nguy hiểm, nhỏ nhen. Trong Tết Mậu Thân, 
bọn nầy là một phần trong số can phạm trực tiếp, tội phạm 
chiến tranh của vụ thảm sát trên 6 ngàn người dân Huế.

Đêm giao thừa. Có báo động. Anh Bá, anh của Bôi, đi 
tìm Bôi khắp nơi. Tới nhà Trịnh Công Sơn thì gặp. Theo tôi, 
có phải anh Trịnh Công Sơn đã nghe lời nhóm Tường, Phan 
giữ Bôi lại, chờ đợi không mấy giờ nữa, phát súng đầu tiên 
nổ ra, mở màn mặt trận tấn công thành phố Huế? Trịnh Công 
Sơn thân với Bôi nhưng về lập trường thì gần gũi với Tường 
- Phan hơn. Bôi xem như đã bị giữ lại mà không nghi ngờ gì 
qua tình thân bằng hữu: bày một cuộc chơi bài nhỏ, giải trí, 
đêm giao thừa!

Vài tháng sau Tết Mậu Thân, khi tôi đang còn ở trường 
Đại học Chiến tranh Chính trị, Trịnh Công Sơn mời tôi đến 
một ngôi biệt thự vắng vẻ, chúng tôi ngồi khoảng 5phút thì 
Bửu Ý cũng từ trên lầu bước xuống. Tin họ cho cũng không 
khác gì tôi có, rằng Bôi chơi bài tại nhà anh ta tối 30, rồi sau 
đó anh Bá đưa về! Nay nghĩ lại, đây có phải là cuộc thăm dò 
về phản ứng của gia đình tôi ra sao? Chúng tôi chưa biết hay 
đã biết Bôi chết rồi?

Anh Bá là một quân nhân, nhà ở đường Phan Chu Trinh. 
Phía trước là con sông Bến Ngự, sau nhà là đường rầy xe 
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lửa, bên kia đường rầy là địa phận làng công giáo Phủ Cam. 
Trong biến cố Mậu Thân, khu vực Phủ Cam đã nhanh chóng 
trở thành một phòng tuyến chống cự vững chắc. Suốt ngày 
mồng một Tết, những tên nằm vùng vào nhà lục tìm hai anh 
em Bá và Bôi nhiều lần nhưng, rất may, chúng tìm không 
ra. Bôi núp trong tủ áo dài và anh Bá leo trên trần nhà. Đêm 
mồng một, rạng ngày mồng hai, hai anh em vượt qua được 
đường rầy xe lửa phía sau nhà. Dân quân hô “Đứng lại”. Và 
sau khi đôi bên nhận ra nhau, anh Bá mừng quá cầm tay em: 
“Ta sống rồi em!” Khi Bôi và Bá đến nhà thờ, đồng bào đã 
tập trung bên trong đông lắm.

Qua ngày mồng hai, toàn thể gia đình anh Bá cũng đến. 
Mọi người đều không thoát khỏi. Nửa đêm mồng 3 rạng ngày 
mồng 4, Bôi và Bá bị bắt cùng với hàng trăm người khác khi 
phòng tuyến Phủ Cam bị chọc thủng.

Hai năm sau nhờ một anh cán binh hồi chánh lập công 
mà anh là nhân chứng trong buổi thảm sát, ta phát hiện thêm 
địa điểm mới, khe Đá Mài: cả một lòng suối đầy xương trắng 
và đầu lâu được chính quyền di chuyển nhanh chóng về các 
phòng học của trường tiểu học làng Tuần để thân nhân đến 
thăm. Hai năm trước, từ chùa Từ Đàm, hàng mấy trăm người 
bị bắt trong nhà thờ Phủ Cam, đưa lên đây và bị hành quyết 
tập thể. Bọn chúng đối xử với đồng bào họ y như Đức Quốc 
Xã tàn sát người Do Thái trong các Trại Tập Trung vậy. 
Nhân chứng kể, chúng bắt tất cả đứng cạnh bờ suối rồi bấm 
mìn Claymore, sau đó dùng đại liên tưới vào những kẻ còn 
sống sót. Những thân xác ấy ngã về phía sau, rơi xuống lòng 
khe.

Các cháu tôi, con anh Bá, đi theo đoàn người tìm dấu vết 
thân nhân, đã phát hiện những chi tiết rất nhỏ, đó là những 
vật dụng mang theo người khi bị bắt, lượm lặt dưới lòng 
suối, và kết luận rằng đó là của cha mình và chú Bôi. Rồi 
nhân dịp bà Dân biểu Kiều Mộng Thu về Huế, ngụ tại chùa 
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Tường Vân, chúng tôi phát tang, và bà Kiều MộngThu đưa 
tin về Sài Gòn. Từ đó báo chí mới loan tin chính thức Bôi đã 
qua đời hai năm về trước.

Chùa Từ Đàm trở thành nhà giam: Bôi bị thảm sát

Bôi chết giữa mùa Xuân, đang khi còn quá trẻ, mộng 
ước chưa thành, và để lại cho ai một mối tình thơ ngây dang 
dở. Dù năm tháng trôi qua đã lâu, hình ảnh, kỷ niệm về Bôi 
vẫn còn đó. Mọi người cứ ngỡ như câu chuyện đau buồn ấy 
mới xảy ra hôm qua. Bôi trong trí nhớ và lòng thương tiếc 
của bạn bè.

Một ngày trong năm 1986, giữa thành phố Sài Gòn, tôi 
gặp lại Phương. Trước đây cô dạy ở Đà Lạt, sau 1975 chạy 
về Sài Gòn. Anh em gặp nhau, chúng tôi mừng lắm. Phương 
hớt hải cho tôi hay rằng cô sẽ dẫn đến thăm một người, người 
đó sẽ cho tôi biết những giây phút cuối đời của Bôi. Tôi đã 
gặp anh ấy trước quầy bán vé số của anh trên vỉa hè đường 
Trương Minh Giảng, gần cổng số 6. Anh nguyên là sinh viên 
Huế, sĩ quan đi cải tạo về, trên danh sách Ho.9, vậy là nay 
anh đã đến Hoa Kỳ. Câu chuyện lạ lùng như sau:

Chiều mồng 4 Tết, tại chùa Từ Đàm, lúc 3 giờ, anh đang 
ngồi trong căn phòng giam thì Bôi từ căn phòng bên cạnh đi 
qua (có tất cả 3 phòng giam không khoá cửa, có thể đi qua 
lại). Bôi khoác một cái áo choàng rộng, màu xám vì trời rét, 
nét mặt lộ vẻ lo âu. Vì biết anh là sinh viênHuế, nên Bôi làm 
quen và nói nhỏ: “Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi đây 
ngay!” Nói xong thì Bôi trở về.

Tối đến, Cộng sản ra lệnh mỗi phòng cử hai người có 
nhiệm vụ theo địa chỉ của tất cả những người trong phòng 
cho về nhà thân nhân họ, lấy áo quần và lương thực. Họ phải 
trở lại trước 3 giờ sáng. Lệnh mai hành quân
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Vì có 3 người anh ruột cùng giam chung một phòng nên 
anh được chọn ưu tiên về nhà. Suốt đêm đó, anh cầm tờ giấy 
phép trong tay, đi len lỏi trong các khu xóm tối đen, gõ cửa 
từng nhà. Có nhà đưa đồ tiếp tế cho anh, có nhà sợ, nằm im 
không ra mở cửa. Sau đó anh trở lại chùa. Cảnh chùa bấy 
giờ vắng hoe: anh đã về trễ! Chỉ còn khoảng mười người 
bệnh nặng được ở lại trong số trên 200 người lên đường từ 
khuya mà định mệnh chờ họ tại khe Đá Mài như ta đã biết. 
Một trong số người ở lại kể lại rằng vào lúc 10 giờ đêm hôm 
qua, tối mồng 4, chúng gọi tên khoảng 7, 8 người ra đứng 
riêng, trong đó có Lê Hữu Bôi, rồi dẫn đi. Khoảng 20 phút 
sau, người ta nghe rất rõ vài loạt súng từ hướng chùa Vạn 
Phước.

Những người bệnh và cả anh ấy nữa là những kẻ may 
mắn sống sót. Tuy vậy, gia đình anh cũng đã tổn thất hai nhân 
mạng, người anh và em ruột của anh đi theo đoàn người tối 
hôm qua sẽ không bao giờ trở về nữa.

Theo tôi, đây là nhân chứng có giá trị. Vợ chồng anhcó 
học, ngoan đạo, là bạn rất thân với cô Phương hồi còn học 
ở Đồng Khánh, Quốc Học. Anh là nhân chứng tại chỗ và đã 
thoát chết trong đường tơ kẻ tóc.

Thế là tôi tin Bôi bị xử bắn lúc 10 giờ đêm mồng 4 Tết 
do bàn tay của Cộng sản.

Mountain Wiew, 21.8.92
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Nhớ Huế...
Tết Mậu Thân

Thiên Nga Trần Tiễn San

 ... Năm 1968 Tiểu Đoàn 39 BĐQ đóng quân tại quận 
Đức Dục, với nhiệm vụ bảo vệ khu kỹ nghệ An Hòa và mỏ 
than Nông Sơn, cùng với một Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục 
Chiến Hoa Kỳ. Năm đó tôi được Tiểu Đoàn cho đi phép về 
nhà ăn Tết. Như mọi năm, năm nay Cộng Sản Bắc Việt cũng 
ký kết đình chiến nhân dịp Tết Nguyên Đán. Trong đơn vị 
mọi người đều háo hức vì nghĩ đến những ngày ngưng tiếng 
súng, khỏi phải đi hành quân truy lùng VC, nếu không được 
về nhà ăn Tết thì cũng vui xuân với đơn vị. Tôi lấy giấy phép 
và rời đơn vị ngay, về đến hậu cứ TĐ tại Miếu Bông trong 
ngày hôm đó, ngủ lại một đêm và sáng hôm sau mua vé xe 
đò về Huế. 

Chiều 30 Tết tôi có mặt tại Huế. Không khí rộn ràng của 
ngày Tết bao trùm thành phố, đây là lần đầu tiên tôi được 
phép về vui Tết với gia đình. Về đến nhà thì đã có mặt ba tôi, 
ông cũng từ Sài Gòn mới về trưa hôm nay. Kể từ khi ba tôi 
đắc cử vào Thượng nghị viện và làm Chủ Tịch ủy ban Canh 
Nông Thượng viện đến giờ này tôi mới gặp lại ông. Không 
thấy có điều gì thay đổi nơi ông, lúc nào ông cũng bình tĩnh 
và điềm đạm. Khuôn mặt xương hơi gầy, vầng trán thật cao 
với mái tóc gợn sóng chải ngược ra sau đầu. Cuộc đời làm 
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chính trị của ông thăng trầm qua nhiều giai đoạn và cũng 
thật nhiều sóng gió, nhưng không bao giờ làm cho ông nản 
lòng. Có một điều làm tôi vui là ông mời tôi uống với ông 
một ly rượu, thế là ba tôi đã xem tôi là người lớn. Cha con 
hàn huyên chưa được bao lâu thì đại nạn đã xảy đến cho xứ 
Huế và cho cả miền Nam Việt Nam.

Đêm giao thừa tiếng súng nổ thật nhiều, xen lẫn với 
tiếng pháo đón giao thừa, đến gần sáng tiếng súng nổ càng 
nhiều, kể cả súng đại liên. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe 
tiếng đạn bay qua đầu mà lại từ trên cao bắn xuống, không 
phải bắn từng viên mà bắn liên thanh. Trời đã hừng sáng 
mà súng vẫn nổ, súng nổ tứ phía, tôi không hiểu chuyện gì 
đã xảy ra. Không thể có đơn vị nào vô kỷ luật để cho binh 
sĩ dùng súng thay pháo một cách nguy hiểm như vậy được. 
Đến khi trời đã sáng hẳn, thấy vài người lính cầm súng đi 
ngoài đường ngang qua hàng rào nhà tôi, định kêu họ để hỏi 
tình hình có chuyện gì xảy ra không, nhưng khi nhìn kỹ lại, 
tôi thấy những người lính đó tay cầm súng AK47, mặc quần 
cụt, đầu đội nón tai bèo. Thôi chết rồi Việt Cộng! May mà 
chúng chỉ đi ngang qua chứ không vào nhà, nếu chúng vào, 
tôi chẳng biết xử trí làm sao, vì lúc đó tôi đang mặc bộ đồ 
trận ngụy trang. Trước tiên phải thay ngay một bộ đồ dân sự 
và cất giấu tất cả những gì có liên quan đến quân đội. 

Tôi thật thắc mắc và hoang mang, tại sao VC lại có thể 
ngang nhiên đi trong thành phố như vậy, quân đội ta ở đâu 
và cả quân đội Hoa Kỳ nữa. Tin tức mù mịt, biết đi đâu và 
hỏi ai bây giờ, đài phát thanh im tiếng chẳng nghe loan báo 
gì. Cho đến trưa, tôi mới được biết VC đã chiếm thành phố 
Huế và nhiều thị trấn khác của miền Nam. Tôi vẫn nằm chịu 
trận tại nhà, chẳng biết phải di tản đi đâu, vì nghe nói đâu 
đâu cũng có VC. Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của ba tôi, 
nếu biết được nơi nào còn nằm dưới sự kiểm soát của Chính 
quyền Quốc Gia, tôi sẽ tìm cách đưa ba tôi đến đó ngay. Vài 
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ngày sau, một trái đạn đại bác rơi ngay phía trước nhà tôi, 
đào một hố sâu ngay giữa đường lộ và làm sụt mái ngói cùng 
nhiều mảnh đạn ghim vào tường nhà tôi. Vì không biết tình 
hình sẽ biến chuyển ra sao và cũng sợ lạc đạn, tôi đã đề nghị 
với ba tôi nên vào tránh đạn trong dòng Chúa Cứu Thế, vì 
bờ tường của nhà dòng rất dày. Vào đến nơi tôi mới biết dân 
chúng trong vùng đã đến lánh nạn tại nhà dòng rất đông.

Gia đình tôi cùng với gia đình ông Nguyễn Đình Hàm, 
ông Tôn Thất Hanh và gia đình ông Nguyễn Văn Ái là hàng 
xóm của tôi, cùng tá túc trong góc phải của hội trường. Biết 
gia đình tôi đến, cha bề trên của nhà dòng là cha Lành đã đến 
gặp ba tôi, mời ba tôi lên ở trên lầu hai là chỗ dành cho các 
linh mục. Trước đây ba tôi có thời gian làm giáo sư dạy văn 
hóa cho tu viện. Cha Lành nói nhiều lắm nhưng ba tôi nhất 
quyết từ chối.

- Thưa Cha, xin Cha cứ để cho chúng con ở đây giống 
như mọi người, không có gì phải ưu đãi.

Vài ngày sau, một trái đạn đại bác 155 ly rơi ngoài sân 
nhà dòng cách chỗ gia đình chúng tôi cư ngụ khoảng 50m, 
nhờ bức tường của hội trường nên mọi người thoát chết. Sau 
đó chúng tôi di chuyển qua ngôi nhà ba tầng của nhà dòng 
và ở tầng dưới cùng. Tại đây dân tị nạn quá đông, nên rất 
chật chội, nhưng ba tôi vẫn ở chung với gia đình. Vài ngày 
sau đó, tôi đề nghị với ông dọn lên lầu hai là phòng của các 
linh mục, vì dưới này quá hỗn tạp. Ông đồng ý và cha Lành 
đưa chúng tôi lên cùng với ông Nguyễn Đình Hàm, ông Tôn 
Thất Hanh, ông Nguyễn Văn Ái và em trai kế của tôi. Phòng 
có hai chiếc giường đơn và một chiếc bàn nhỏ. Ban đêm tôi 
lên ngủ trên phòng, ban ngày xuống dưới cùng sinh hoạt 
với gia đình. Dân chúng tỵ nạn càng ngày đến càng đông và 
có nhiều người bị thương. Cùng với các anh em sinh viên 
y khoa, chúng tôi tổ chức một phòng cấp cứu, thuốc men 
tuy rất ít, nhưng cũng có thể dùng săn sóc tạm thời. Tình 
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hình chiến sự mỗi ngày một bi quan, VC chiếm trường Thiên 
Hựu, nhưng vẫn chưa vào dòng Chúa Cứu Thế.

Mọi người sống trong tình trạng vô cùng căng thẳng 
và lo lắng, tin tức của đài BBC càng làm cho chúng tôi bi 
quan hơn. Một buổi trưa, khi chúng tôi đang nằm trên phòng 
thì VC đã vào dưới lầu, lùa dân chúng ra sân mà chúng tôi 
không hay biết. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy nhiều tên VC võ 
trang đang lùa đẩy dân chúng và quay lại nói với ba tôi:

- Ba, VC vào rồi.
Ông nằm yên nhìn tôi không nói gì. Em tôi hỏi:
- Sao anh?
Tôi bảo:
- Trốn đi.
Em tôi rời phòng và sau đó thoát nạn.
VC dùng loa phóng thanh kêu gọi mọi người phải ra 

trình diện. Các ông Nguyễn Đình Hàm, Tôn Thất Hanh và 
ông Nguyễn Văn Ái rời phòng đi xuống sân, còn lại ba tôi và 
tôi. Hai cha con im lặng chẳng nói gì, nhưng tâm trạng rối 
bời. Tôi chẳng biết phải xử trí ra làm sao, nếu một mình tôi, 
mọi chuyện thật dễ dàng: “trốn”. Tình trạng sức khỏe của ba 
tôi không được khả quan vì ông bị suyễn rất nặng. Ba tôi vẫn 
nằm yên lặng suy nghĩ, nếu như ông biểu lộ một tí lo lắng 
hoặc sợ sệt thì tôi đã đem ông đi trốn. Ông im lặng không tỏ 
thái độ gì cả, nét mặt vẫn bình thản, làm tôi thật bối rối. Vài 
tên VC đã đi lên lầu và la hét ngoài hành lang, chúng sắp 
sửa đi đến phòng chúng tôi đang nằm. Lúc đó ba tôi quay lại 
nhìn tôi và hỏi:

- Sao con?
Tôi có cảm tưởng ông hi vọng tôi sẽ tìm ra một giải 

pháp nào đó để đối phó với tình thế, nhưng lúc đó đã quá trễ, 
hai tên VC đã vào gần đến nơi. Câu trả lời của tôi sau đó đã 
cướp đi mạng sống của ông.



160                                              TANG THƯƠNG Ở HUẾ

- Thôi mình xuống trình diện đi ba!
Tôi nhắc ông đem theo một chiếc mền nhỏ vì lúc đó thời 

tiết khá lạnh và ông quàn chiếc mền vào cổ. Hai tên VC ập 
vào phòng dí súng vào lưng chúng tôi và bảo:

- Đồ ác ôn đi xuống ngay không tao bắn bây giờ.
Khi xuống khỏi cầu thang, tên VC đẩy chúng tôi ra sân 

nhà thờ, ở đây chúng tập trung toàn đàn ông, đàn bà và trẻ 
em, chúng tập trung trong sân của nhà dòng. Có khoảng 150 
người đang ngồi xổm thành nhiều hàng dọc, ba tôi bị đày 
vào ngồi ở cuối hàng bên trái, tôi ngồi ở cuối hàng thứ nhì 
bên tay phải của ba tôi. Bên phải của nhóm người đang ngồi 
xổm khoảng 15m về phía góc nhà thờ, có một nhóm thanh 
niên trẻ khoảng 10 người đứng riêng một chỗ, trong số đó 
tôi thấy có hai anh sinh viên y khoa. Tôi đoán nhóm này đã 
được thanh lọc trước khi chúng tôi xuống. Chúng bắt đầu xét 
hỏi giấy tờ từ hàng bên trái và từ trên xuống dưới. Toán VC ở 
đây khoảng 15 tên mang súng AK47, có vài tên mặc thường 
phục mang súng K54. Tôi không quen mặt những tên này, 
nhưng chắc chắn chúng là những tên nằm vùng dùng để chỉ 
điểm. Chúng hỏi thẻ căn cước từng người, nếu nghề nghiệp 
ghi là quân nhân, công chức, bị kêu ra khỏi hàng ngay. Trước 
khi chúng hỏi đến ba tôi, một tên mang K54 chỉ mặt một ông 
ngồi hàng giữa và nói:

- Anh kia, Hội đồng xã mà ngồi đó làm gì, ra đây.
Chúng tiếp tục kêu ra khỏi hàng vài người nữa mà chúng 

biết mặt, chả cần xét hỏi gì cả. Khi đến phiên ba tôi, một tên 
hỏi:

- Giấy tờ đâu?
- Tôi không mang theo. (ba tôi mặc một bộ pyjama màu 

trắng, một áo len ngắn tay màu vàng nhạt và khoác pardes-
sus, tất cả giấy tờ do mẹ tôi cất giữ)

- Nghề nghiệp làm gì?
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- Tôi làm dân biểu
- Công việc của dân biểu là làm gì?
- Tôi đại diện cho dân chúng.
- Đại diện dân là tay sai của chính quyền. Ra đây.
Ba tôi bước ra khỏi hàng và tên đó gọi một nữ VC dùng 

một sợi dây nylon trói cặp cánh ba tôi lại.
Xét và bắt ba tôi xong là hết hàng dọc thứ nhất, chúng 

tiếp tục xét theo hàng dọc thứ nhì. Bây giờ tôi đã trở thành 
người ngồi cuối cùng của hàng dọc thứ nhất. Vì ngồi cuối 
hàng, nên tôi chỉ xê dịch một bước là qua hàng kế bên, tiếp 
tục xê dịch nữa, bây giờ tôi đã trở thành người cuối của hàng 
dọc thứ tư. Một người nữa bị tên chỉ điểm bắt là Trung úy 
Bùi Xuân Hồng, bào đệ của giáo sư Bùi Xuân Bào, Viện 
trưởng Đại học Cần Thơ. Sau khi ba tôi bị chúng bắt, tôi suy 
nghĩ muốn điên đầu. Tôi muốn để bị chúng bắt theo ông, 
may ra tôi có thể giúp đỡ được cho ông phần nào vì ông đang 
bị suyễn rất nặng. Ý tưởng khác lại đến với tôi, nếu tôi để bị 
bắt, sợ rằng ba tôi sẽ bảo tôi ngu, tại sao để cho chúng bắt và 
nếu chúng biết tôi ở đơn vị Biệt động quân, chúng sẽ giết tôi 
ngay. Cuối cùng tôi quyết định phải trốn thoát. Lúc chúng 
đang xét hỏi ở hàng trên, tôi đứng dậy giả bộ lấy gói thuốc 
trong túi quần châm lửa hút, đảo mắt một vòng, thấy chưa 
tên nào để ý đến mình, tôi từ từ rảo bước đi qua nhập bọn với 
đám thanh niên được chúng tha đang đứng bên phải. Vừa lúc 
đó, một người trong hàng đang bị xét hỏi đâm đầu chạy, một 
tràng AK nổ giòn và anh ta gục xuống ngay. Cha bề trên của 
nhà dòng là cha Lành đang đứng gần đó cất tiếng gọi:

- Mấy anh sinh viên y khoa đâu? Cấp cứu.
Hai anh sinh viên y khoa trong đám thanh niên bước ra, 

tôi bước theo ngay và cùng khiêng người bị bắn vào phòng 
cấp cứu. Một tên VC mang AK đi theo chúng tôi. Tôi bảo 
nhỏ hai anh sinh viên:
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- Để tôi làm cho.
Người bị bắn gãy chân, tôi cắt ống quần và bắt đầu băng 

bó. Tên VC nhìn tôi làm có vẻ thành thạo nên không nghi 
ngờ gì, một lúc sau, hắn bỏ đi ra ngoài. Tôi bảo hai anh sinh 
viên tiếp tục cấp cứu người bị bắn và tôi lẻn ra khỏi phòng 
trốn mất.

Sau đó tôi biết chúng dẫn những người bị bắt đi về 
hướng An Cựu. Chúng đi rồi tang thương và đau khổ bao 
trùm không khí trong khi tị nạn. Hôm sau tôi rời dòng Chúa 
Cứu Thế và ra khu tị nạn ở đường Kiều Mẫu. Tại đây tôi 
gặp nhiều người từ các địa điểm khác nhau trong thành phố, 
do đó biết được một số tin tức và tôi quyết định trốn về phi 
trường Phú Bài.

VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI 
CỦA CỐ NGHỊ SĨ TRẦN ĐIỀN

Ông Trần Điền sinh năm 1911. Lúc nhỏ học trường Paul 
Bert  rồi chuyển qua bậc trung học tại trường Quốc Học Huế. 
Sau khi đậu Cao Đẳng Tiểu Học Pháp Việt tại Huế (1931), 
ông ra học trường Bưởi ở Hà Nội và thi đậu Tú Tài Triết học 
Pháp (1933). 

Con đường phục vụ đất nước của ông bắt đầu qua nhiệm 
vụ một công chức tại Thanh Hóa. Vào năm 1941, ông được 
thuyên chuyển về Huế làm Kiểm Sự tại Bộ Tài Chánh rồi lên 
tới Ngự Tiền Văn Phòng và Văn Hóa Viện. Năm 1944, ông 
thi đỗ Tri Huyện và được bổ làm tri huyện Tiên Phước rồi 
Đại Lộc (Quảng Nam). Sau khi Việt Minh cướp chính quyền 
tại Hà Nội, ông về Huế làm Thẩm Phán tại quận Hương Trà 
cho đến 1946. Từ 1947 đến 1955, Ông liên tục phục vụ qua 
các chức vụ Chủ Sự Phòng Thông Tin Trung Phần, Giám 
Đốc Thông Tin Trung Phần, rồi Phủ Trưởng Triệu Phong 
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(1952) rồi Tỉnh Trưởng Quảng Trị (1954-1955). Tháng 9-
1966, ông ứng cử vào Quốc Hội Lập Hiến tại đơn vị Thừa 
Thiên. Tháng 9-1967, ông đắc cử Nghị sĩ, và được bầu làm 
Chủ Tịch Ủy Ban Canh Nông Thượng Nghị Viện.

Ngoài các hoạt động trong lãnh vực hành chánh và chính 
trị, Cố Nghị sĩ Trần Điền còn là một nhà giáo dục và một 
người năng động trong các sinh hoạt xã hội. Ông từng là giáo 
sư tại trường Thiên Hựu (Huế), Hiệu Trưởng trường Trung 
Học Bình Minh (1957-1964), và Giám Đốc Viện Hán Học 
Huế (từ 1964 đến 1966). Ông là một trong những người đầu 
tiên lập tráng đoàn Hướng Đạo tại Huế và tổ chức trại huấn 
luyện trung ương ở Bạch Mã (Thừa Thiên). Ông là một trong 
những trưởng Hướng Đạo đầu tiên được lãnh “Bằng Rừng” 
và đã tham dự trại họp bạn quốc tế của tổ chức Hướng Đạo 
tại Úc (1952), được bầu chức Tổng ủy viên Hướng Đạo toàn 
quốc năm 1966. Ông được anh em Hướng Đạo quý mến như 
là bậc đàn anh đạo đức, gương mẫu và có tài hùng biện, xứng 
đáng với truyền thống của tổ chức nầy.

Ông bị Cộng Sản bắt đem đi chôn sống vào tháng 2 năm 
1968 trong Tết Mậu Thân tại Huế...

Ngày 9 tháng 4 năm 1968, quân đội và cán bộ Xây Dựng 
Nông Thôn Thừa Thiên đã khám phá ra nhiều mồ chôn tập 
thể tại Lang Xá Cồn, cách An Cựu chừng 5 cây số thuộc 
quận Hương Thủy. Một người con nuôi trong gia đình Nghị 
Sĩ Trần Điền đã đi theo đoàn người đi tìm thân nhân, đến tại 
Lang xá Cồn và nhận ra xác của Nghị Sĩ trong một mồ chôn 
tập thể. Ông bị chôn chung với một số người khác, áo quần 
còn nguyên vẹn, mặt của ông nằm úp xuống, dính với lớp đất 
sét ướt. Vì là Mùa Đông, mưa lạnh, nên xác của nạn nhân 
vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị thối rữa. 

Nguyễn Lý-Tưởng chú thích



Đường Đến Nhà Thi
Trần Văn Sơn
Philadelphia, USA

Các bạn ở Huế đều biết con đường mang tên nàng công 
chúa họ Trần xinh đẹp đã hy sinh cuộc đời son trẻ hứa hẹn 
nhiều thơ mộng, vâng lời cha kết hôn với vua Chiêm Thành 
để mang về cho nước Việt hai châu Ô, Rí, nay là tỉnh Thừa 
Thiên: Huyền Trân Công Chúa.

Từ ga Huế, hay đúng hơn từ Cầu Lòn, đường Huyền 
Trân Công Chúa chạy dọc sông Hương Giang theo hướng 
Tây, cách bờ hữu ngạn chừng 100 thước. Giải đất 100 thước 
phì nhiêu đó chia làm hai phần. Từ Cầu Lòn đến Cống Trắng 
dài một cây số có vài ngôi nhà của các quan đại thần triều 
đình nhà Nguyễn và là nơi sản xuất nhiều hoa khôi của Huế 
không kém Kim Long và Vỹ Dạ. Từ Cống Trắng đến chợ 
Long Thọ khoảng hai cây số là Phường Đúc, thuộc làng 
Dương Xuân Hạ, nơi các chúa họ Nguyễn đúc súng đúc tiền 
ngày trước. Từ đó cho đến nay Phường Đúc vẫn là nơi sản 
xuất đồ đồng như nồi, chảo, mâm, lư đồng, và đúc đại hồng 
chung, tượng Phật cho cả nước dùng. Phường Đúc có bến 
đò ngang Phường Đúc-Kim Long đưa khách qua lại sông 
Hương.

Thi ở Phường Đúc gần bến đò, trên nhà tôi một kiệt. 
Nhà Thi ở mé sông Hương từ đường Huyền Trân Công Chúa 
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rẽ vào 50 thước. Nhà ngói ba gian đủ rộng, trang trí gọn gàng 
trang nhã.

Ba của Thi, ông Lê Văn Nga, người y tá lâu đời của 
bệnh viện Huế là anh con cô con cậu lại của tôi. Tôi thuộc 
vai chú của Thi, nhưng chỉ hơn Thi hai tuổi và học cùng lớp 
nên chơi với nhau như bạn. Ông nội của Thi với mẹ tôi là anh 
em con chú con bác, dòng họ Lê xuất xứ từ Bình Định. Thi 
có hai em gái: Tỉ và Mỹ, và một em trai út: Thỉnh. Mỹ có lẽ 
đã qua đời. Tỷ ly dị chồng sống với hai con ở Sài Gòn. Thỉnh 
ở với vợ con ở Ban Mê Thuột. Mẹ Thi đã qua đời.

Cùng lớp có Lê Văn Nghị chú ruột của Thi. Nghị cùng 
cha khác mẹ với ba Thi. Nghị ở cùng kiệt đường với Thi, gần 
bờ sông hơn. Ba đứa chúng tôi học cùng lớp nhưng tôi chơi 
thân với Nghị hơn vì ngang hàng nhau. Còn Thi thì chơi với 
tôi nhiều hơn chơi với Nghị. Chơi với ông chú ruột cấn cái 
hơn chơi với ông chú xa xa.

Thi cao lớn, đẹp trai, cỡi xe đạp nhanh như gió, học giỏi 
và bơi không chê được. Xong cử nhân khoa học Thi dạy học 
ở Huế một thời gian trước khi du học Hoa Kỳ ngành nguyên 
tử lực. Về nước Thi làm việc tại Trung Tâm Nguyên Tử Đà 
Lạt với ông Giám Đốc Ngô Đình Long. Ở đó có Tôn Thất 
Côn, Nguyễn Nhiếp chuyên viên nguyên tử được huấn luyện 
từ Hoa Kỳ. Côn, người được bạn bè đặt cho cái tên “Côn 
không già”, và Nhiếp, dòng Nguyễn Thân nổi tiếng ở Huế, 
đều là bạn cùng khóa Khải Định 48/55 với chúng tôi.

Tết Mậu Thân 1968 Thi đưa vợ con về Huế ăn Tết. Tôi 
cũng về từ Nha Trang với hai đứa con trai, Phương 7 tuổi và 
Cương 5 tuổi. Thi và tôi gặp nhau mấy ngày Tết cũng vui, 
nhưng Thi thường rong chơi phố Huế với các bạn thân hơn 
như Tôn Thất Thọ, Tôn Thất Thiều, Nguyễn Văn Miễn, Ngô 
Bút v.v.

Đêm Tết bộ đội Cộng Sản tấn công Huế, Thi và tôi ở 
Phường Đúc. May nhờ Phường Đúc nằm giữa sông Hương 
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và đường Huyền Trân không có đường rút lui nên du kích 
Cộng Sản không dám xuất hiện, mặc dù bộ đội Cộng Sản 
đã chiếm thành phố Huế và làm chủ hầu hết vùng ngoại ô, 
ngoại trừ các đồn bót của quân đội Cộng Hòa. Đường Huyền 
Trân nối liền Phường Đúc với Huế bị cắt đứt, nhưng phía 
Tây lên Long Thọ vẫn dùng được. Hằng ngày đồn Long Thọ 
cho lính tuần hành trên đường Huyền Trân từ Long Thọ đến 
Phường Đúc.

Trong mấy ngày đầu ông Nga ít lo ngại cho gia đình. 
Ông nghĩ Thi là một chuyên viên kỹ thuật, chưa bao giờ 
nhập ngũ. Phần ông, càng ít lo hơn. Ông đã thôi không làm 
việc cho bệnh viện Huế sau khi Pháp tái chiếm Huế năm 
1947 để bày tỏ thái độ không hợp tác với người Pháp. Ông 
mở một tiệm bán thuốc Tây nhỏ ở Phường Đúc và sống bằng 
nghề y tá tận tình săn sóc bà con lối xóm. Ông từng săn sóc 
sức khỏe cho những người ông biết là du kích, vì Phường 
Đúc là vùng xôi đậu trong thời gian chống Pháp. Từ năm 
1965 sau khi người Mỹ đổ quân lên Việt Nam, tính chất cuộc 
chiến tranh thay đổi, ông Nga chọn thái độ trung lập.

Qua ngày mồng 5 tình hình bỗng đổi khác. Cộng quân 
chiếm Phường Đúc để đưa quân vượt sông Hương tăng viện 
cho 4.000 quân Cộng sản đang bị bao vây trong thành nội. 
Đường tiếp tế từ căn cứ A Sao đã bị Sư đoàn Kỵ Binh không 
vận Hoa Kỳ đóng chung quanh đồn Văn Thánh cắt đứt. Gia 
đình Thi kể từ ngày mồng 5 nằm trong vùng Việt Cộng chiếm 
đóng.

Do may mắn tôi không bị kẹt. Từ ngày mồng một, ban 
ngày tôi ở Phường Đúc với hai con, ban đêm tôi lên tạm trú 
tại nhà chị Thái, chị ruột tôi, ở chợ Long Thọ gần đồn Long 
Thọ cho an toàn. Từ nhà tôi ngược lên nhà chị tôi chỉ chừng 
10 phút xe gắn máy chạy trên đường Huyền Trân Công Chúa. 
Như mọi buổi sáng, sáng ngày mồng 5 tôi lái xe từ Long Thọ 
về Phường Đúc. Đến nửa đường tôi thấy mấy người lính đồn 
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Long Thọ đứng phía trước khoát tay ra hiệu đừng đi tới nữa. 
Ỷ mình là sĩ quan tôi cứ bạo dạn chạy xe tới sát mấy người 
lính. Tôi thấy một quân nhân nằm bên đường, mặt bình an 
như đang ngủ. Tôi hỏi: “Sao ban ngày lại nằm đây mà ngủ?” 
Một hạ sĩ quan tỏ vẻ bực mình trả lời:”Thôi ông ơi, ông ngủ 
thì có? Việt Cộng mới bắn chết đó. Ông đi lui đi”. Vừa nói 
người quân nhân vừa hất hất mũi súng về phía tôi. Tôi vội 
vàng quay xe chạy về nhà chị tôi. Phường Đúc đã bị Việt 
Cộng chiếm. Hai đứa con trai của tôi còn kẹt ở nhà ba má tôi, 
cùng với gia đình ông anh ruột tôi.

Ở Phường Đúc Việt Cộng gọi đàn ông, thanh niên ra 
trình diện, ghi tên rồi cho về nhà. Ông Nga và Thi cảm thấy 
bất an. Mấy hôm sau chờ tối trời, ông Nga, Thi và Sấm, 
người cháu gọi mẹ tôi bằng bà cô, sĩ quan cảnh sát mới ra 
trường, lẻn trốn lên nhà chị tôi ở Long Thọ. Lúc nầy vùng 
Long Thọ còn được đồn Long Thọ bảo vệ.

Khi ông Nga, Thi và Sấm đến nhà chị tôi, tôi đã vào đồn 
Long Thọ. Ở ngoài tôi không thấy yên tâm. Ông đồn trưởng 
vốn là anh của Đại tá Hải quân Nguyễn Văn Thu, đối đãi rất 
tử tế.

Mấy hôm sau tôi dùng máy liên lạc với đại úy Bửu Diên 
Chỉ Huy Trưởng một Duyên Đoàn Hải Quân đóng ở cửa 
Thuận An. Rất may lúc đó có một tiểu đĩnh của duyên đoàn 
do một Thượng Sĩ Hải Quân làm Thuyền Trưởng đang kẹt 
phía trên cầu Bạch Hổ. Việt Cộng làm sập cầu chắn sông, 
không trở về đơn vị được đang đậu trước bến đồn Văn Thánh 
bên kia bờ sông Hương đối diện với bến Long Thọ. Đồn Văn 
Thánh là một Trung Tâm Huấn Luyện Bộ Binh do Thiếu Tá 
Đẩu làm Chỉ Huy Trưởng. Đại úy Diên ra lệnh tiểu đĩnh từ 
Văn Thánh sang Long Thọ đón tôi và một Đại Úy Không 
Quân cùng đi với tôi. Tôi không nhớ tên Đại Úy này. Anh 
ở căn cứ Đà Nẵng về Huế ăn Tết, nhà ở Cầu Lòn. Đêm nổ 
súng anh chạy lên Long Thọ, không quen biết ai nên tá túc 
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từ nhà này qua nhà khác. Khi tôi lên Long Thọ anh nhập bọn 
với tôi.

Qua Văn Thánh tôi lên trình diện Thiếu Tá Đẩu. Tinh 
thần binh sĩ đồn Văn Thánh cao. Các làng sau lưng đồn có 
Sư Đoàn Kỵ Binh Không Vận Hoa Kỳ đóng, phía trước có 
sông lại thêm một tiểu đĩnh Hải Quân vũ trang hùng hậu án 
ngữ.

Tôi chọn tiểu đĩnh làm nơi tạm trú. Tiểu đĩnh còn hai 
bao gạo lớn, một ít nước mắm, tính ra thủy thủ đoàn 4 người, 
tôi và ông bạn Không Quân là 6 cũng có thể sống hơn một 
tháng. Cùng lắm có thể xin đồn Văn Thánh tiếp tế.

Đồn Văn Thánh có một đơn vị hỏa lực gồm ba khẩu 
trọng pháo. Cứ vài ngày trực thăng Hoa Kỳ đến tiếp tế đạn 
và lương thực một lần.

Sang Văn Thánh được một tuần, đồn Long Thọ gọi máy 
cho biết ông Nga và Thi lên đồn tìm tôi để tính đường rời 
khỏi Huế. Tôi yêu cầu ông Thượng Sĩ Thuyền Trưởng cho 
qua bến Long Thọ đón ông Nga, Thi và Sấm qua đồn Văn 
Thánh.

Tôi giới thiệu mọi người với Thiếu Tá Đẩu và xin ông 
cho phép ông Nga, Thi và Sấm tạm trú trong đồn. Thiếu Tá 
Đẩu đồng ý nhận Sấm vì là sĩ quan cảnh sát, với điều kiện 
mặc quân phục mang vũ khí cùng chiến đấu với binh sĩ trong 
đồn. Riêng ông Nga và Thi gốc dân sự ông không nhận. 
Thiếu Tá Đẩu cho biết cạnh đồn có làng Văn Thánh an toàn 
có thể ra đó nương náu qua ngày. Sấm lúc đó đang bị thương 
chân do một tai nạn lưu thông ở Sài Gòn trước khi ra Huế 
nên đi theo ông Nga và Thi. Tại làng Văn Thánh đồng bào 
cho biết không có thực phẩm để bán. Họ chỉ trao đổi nhau 
thực phẩm với thực phẩm thôi. Bí lối, anh Nga, Thi và Sấm 
trở lại tiểu đĩnh tìm tôi.

Thấy tiểu đĩnh súng ống đạn dược ngổn ngang ông Nga 
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hơi ngại nên ngỏ ý với tôi muốn trở về nhà chị tôi ở Long 
Thọ. Tiểu đĩnh thuộc loại LCM (tàu đổ bộ cỡ trung) trang 
bị một súng cà nông 20 ly ở giữa, hai đầu tàu là hai đại liên 
12,7 ly. Tiểu đĩnh ở tình trạng tác chiến thường xuyên, các 
băng đạn lủng lẳng quanh giàn súng. Việc qua lại bằng tiểu 
đĩnh giữa bến Văn Thánh và Long Thọ rất nguy hiểm vì du 
kích Cộng Sản chiếm cả hai bên bờ, bên này Nguyệt Biều, 
bên kia Xuân Hòa có thể nả súng vào tiểu đĩnh nên tôi nói 
với ông Nga suy nghĩ kỹ vì nếu trở về sẽ không có dịp trở 
lại. Tôi nghĩ ông Thuyền Trưởng không muốn chạy qua chạy 
lại hoài trước họng súng của địch, mặc dù mấy lần qua lại 
địch-có lẽ-ngán ba họng súng đen ngòm của tiểu đĩnh nên 
không dám bắn.

Ông Nga quyết định trở về. Ông nói ông không có sự 
lựa chọn nào khác. Thật ra ông Nga còn một lựa chọn là xin 
ở lại tiểu đĩnh, hoặc tôi lấy sáng kiến xin ông Thuyền Trưởng 
cho ông, Thi và Sấm ở lại. Nếu tôi xin có nhiều hy vọng 
được vì ông Thuyền Trưởng biết tôi là giáo sư tại trường sĩ 
quan Hải Quân khi Đại Úy Diên đang thụ huấn tại đó. Đại 
Úy Diên là Chỉ Huy Trưởng trực tiếp của ông ta. Dù ông Nga 
không ngỏ ý, việc tôi không đề nghị vẫn là điều làm tôi ân 
hận mãi sau này.

Không ai tính trước được hết các nước cờ. Tôi nghĩ ông 
Nga vô can, Thi là chuyên viên, Sấm đang bị thương, lại là 
con một liệt sĩ chống Pháp, cả ba trở về Long Thọ an toàn 
hơn. Ở trên tiểu đĩnh đụng trận bất cứ lúc nào may rủi biết 
đâu mà lường. Hơn nữa còn một vấn đề thực tế, tiểu đĩnh 
không có chỗ ngủ cho thêm 3 người.

Đưa anh Nga, Thi và Sấm về bến Long Thọ chúng tôi 
bịn rịn chia tay, không ngờ đó là lần gặp nhau cuối cùng. 
Hôm đó khoảng rằm tháng giêng, Cộng quân chiếm Huế đã 
được hai tuần.
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Trở về Văn Thánh tôi tìm đường về Nha Trang. Mấy 
hôm sau có hai trực thăng Mỹ bay đến tiếp tế đạn. Tôi xin 
quá giang trở về đơn vị. Viên sĩ quan lái trực thăng đồng ý. 
Trên đường bay 15 phút từ đồn Văn Thánh về Phù Bài có 
một chuyện buồn cười:

Hai chiếc trực thăng nối đuôi nhau bay là là sát ngọn 
cây băng qua mấy cánh đồng cát đầy mồ mả. Hai cửa trực 
thăng mở lớn, hai xạ thủ chĩa súng ra ngoài ở tư thế sẵn sàng 
nhả đạn. Tôi, phần lo cho mình, phần sợ cho người, nói với 
một xạ thủ:”Các anh bay thấp quá, không sợ Việt Cộng bắn 
sao?” Người xạ thủ Không Quân cỡ 20 tuổi, mái tóc vàng 
đầy bụi, rít điếu thuốc đang hút dở, xong cười bảo: “Ông sợ 
Việt Cộng lắm hả? Chúng tôi không sợ đâu”. Tôi nghĩ thầm 
cho anh lính trẻ can đảm rởm. Sau này kể chuyện lại cho các 
phi công trực thăng của Không Quân Việt Nam, các anh cho 
biết, trực thăng bay bất ngờ và bay thật thấp, chưa kịp bắn, 
may bay đã đi xa. Nghĩ buồn cười cho sự hiểu biết của mình, 
và cười thích thú về anh lính Mỹ trẻ tuổi giữa chiến trận vẫn 
biết đùa.

Từ Phù Bài tôi theo một trực thăng khác bay vào căn cứ 
Đà Nẵng. Lúc này Cộng Quân vừa bị quét khỏi thành phố, 
vết bom đạn còn nguyên, thị trấn tiêu điều trống vắng. Chia 
tay ông bạn Không Quân tôi xuống một Duyên Vận Hạm 
của Hải Quân đang ủi bãi Đà Nẵng, sau đó được một tiểu 
đĩnh khác đưa về Nha Trang.

Mấy tuần lễ sau nhờ Đại Úy Lê Thương ở căn cứ Hải 
Quân Đà Nẵng liên lạc, duyên đoàn Thuận An cho Trung Sĩ 
Lưu đón hai con tôi Phương và Cương từ trại tỵ nạn ở trường 
Quốc Học Huế, xuống Thuận An đi tàu vào Đà Nẵng. Sau đó 
Đại Úy Thương xin máy bay C-130 đưa vào Nha Trang. Hai 
cháu ghẻ lở cùng mình kết quả của mấy tuần thiếu thốn thực 
phẩm và vệ sinh ở trại tỵ nạn.

Xin kể thêm một chuyện “chiến tranh và con nít”. Cuối 



THẢM SÁT MẬU THÂN                                       171

tháng Giêng âm lịch khi quân đội Mỹ đến giải tỏa vùng 
Phường Đúc, dân chúng được lệnh rời nhà về tạm trú ở 
trường Quốc Học. Trên đường Huyền Trân Công Chúa, dân 
Phường Đúc lũ lượt kéo nhau đi, trong đó có ba mẹ tôi, gia 
đình ông anh có 4 con, thêm Vân cháu gọi tôi bằng cậu và 
Phương, Cương, hai con tôi. Trên trời trực thăng quân đội 
Mỹ bay bảo vệ. Thấy trực thăng và tiếng động cơ ầm ầm 
ngay trên đầu, Cương, 5 tuổi hoảng sợ nắm tay Vân năn nỉ: 
“Chị Vân cho em mượn cái nón để che máy bay sợ nó bắn”. 
Cả nhà cười ồ mặc dù đang lo sốt vó.

Tháng sau anh tôi đưa gia đình vào Nha Trang. Vừa thấy 
tôi nơi ngưỡng cửa anh tôi nói: “Anh Nga, Thi, Sấm, Hoành 
đều bị chôn sống”.

Tôi bàng hoàng. Sau này do thân nhân kể lại tôi được 
biết chuyện như sau. Sau khi chia tay với tôi ở bến Long 
Thọ, ông Nga, Thi và Sấm về trú tại nhà chị tôi. Một đêm 
tối trời, 6, 7 người du kích từ Phường Đúc lên chợ Long Thọ 
vây nhà chị tôi bắt anh Nga, Thi và Sấm dẫn về Phường Đúc. 
Họ nhỏ nhẹ “ơn nghĩa” với ông Nga, “Chúng tôi biết gia 
đình ông tốt, không hiểu tại sao ông lại chạy trốn cách mạng, 
vợ con ông yêu cầu chúng tôi đưa ông trở về với cách mạng 
thôi”. Họ để ông Nga, Thi và Sấm tự do ở nhà.

Đêm 25 tháng Giêng, Cộng Quân rút lui khỏi thành phố 
Huế và vùng phụ cận. Chiều hôm đó  theo lời anh tôi thuật 
lại- một anh công an vũ trang đi với một người phụ tá cầm 
một danh sách ra vùng Phường Đúc bảo những người trong 
danh sách chuẩn bị ba ngày gạo để đi học tập. Trong danh 
sách có anh Nga, Thi, Sấm và Hoành, anh con cô cậu với 
tôi, chú ruột của Sấm, và nhiều người khác. Anh Hoành làm 
nghề sửa xe đạp và xe gắn máy hiền lành nhất Phường Đúc, 
không có một ý niệm gì về chính trị, không biết tại sao có tên 
trong danh sách đảng viên Đại Việt.

Đêm hôm đó rải rác chung quanh lăng vua Tự Đức, Vạn 
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Niên, Bãng Lãng, chùa Từ Hiếu, công an Cộng Sản ra lệnh 
nạn nhân tự đào hố, rồi trói từng hai người một đẩy xuống 
hầm chôn sống. Cộng Sản không muốn bắn gây tiếng động 
trước khi rút lui. Hơn tuần sau, bà Nga kiếm được xác ông 
Nga và Thi, chôn cùng một hố. Mẹ Sấm, người từng khóc 
trên xác chồng, cha của Sấm theo kháng chiến chết trong 
một trận càn quét của quân đội Pháp, một lần nữa khóc trên 
xác con do “các đồng chí” của cha Sấm giết.

Bà Nga chôn ông Nga và Thi trong khu vườn nhỏ của 
gia đình. Sấm cũng được chôn bên cạnh.

Dòng họ Lê của Lê Văn Thi chết vì súng đạn hoặc bị 
bức tử trong cuộc chiến tranh khá nhiều. Năm 1947, cậu Lê 
Văn Hay tôi, trưởng ga Truồi bị người Pháp nghi thân Việt 
Minh bắt tra tấn gần chết mới cho về chết tại nhà. Lê Văn 
Học, cha của Sấm chết trận.Chết thảm có ông Lê Văn Nga, 
Lê Văn Thi, Lê Văn Sấm, Lê Văn Hoành. Năm 1973 hai 
người con gái của một người cậu khác của tôi (cậu Tuyển), 
trưởng ga Bosquet gần Đà Lạt cũng chết vì súng đạn, Lê Thị 
Lan chết vì một vụ ghen tương, Lê Thị Huệ chết trong một 
vụ ép tình. Sau năm 1975 Lê Thị Mỹ, em ruột của Thi vượt 
biên mất tích trên biển cả.

Gia tộc họ Lê tin dị đoan cho là do báo oán nhưng chỉ 
dám thì thầm. Lê Văn Thi thuộc dòng Đô Đốc Lê Chất 
(1768-1826) quê thôn Trinh Vân, xã Mỹ Trinh, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định, vốn là con của quan Đại Tư Lệ Lê Trung 
(1748-1798), một trong 14 danh tướng của nhà Nguyễn Tây 
Sơn. Lê Trung bị vua Nguyễn Quang Toản giết vì nghi giúp 
Nguyễn Bảo con Nguyễn Nhạc cướp ngôi. Đô Đốc Lê Chất 
đang cầm quân ở cửa Thị Nại được tin cha chết thảm kéo 
quân về đầu Nguyễn Ánh. Được trọng dụng, ông Lê Chất 
làm lên đến chức Thống Chế phục vụ nhà Nguyễn đồng thời 
với Tả Quân Lê Văn Duyệt, Tiền Quân Nguyễn Văn Thành, 
Hữu Quân Phạm Đăng Hưng và Trung Quân Trịnh Hoài 
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Đức. Tin đồn rằng, Đô Đốc Lê Chất vì thù cha nên trong các 
cuộc hành quân ông hiếu sát, nhiều người vô tội đã bỏ mình 
dưới bàn tay ông.

Con của ông Lê Chất là Lê Hậu (1788-1853) đậu tiến 
sĩ dưới triều Minh Mạng, được vua gả con gái. Về sau vua 
Minh Mạng biết rằng, sau khi anh ruột là Hoàng Tử Cảnh 
chết, hai ông Lê Văn Duyệt và Lê Chất không muốn vua Gia 
Long phong thái tử cho mình để nối ngôi, vua Minh Mạng 
trả thù ra lệnh xiềng lăng hai ông Duyệt và Chất, và ra lệnh 
giết vợ con của ông Lê Chất. Lê Hậu được xin khỏi chết 
chém và bị đày ra Nghệ An với một người hầu gái của vợ. 
Ở Nghệ An hai người có một trai đặt tên là Lê Nghệ (1840-
1900). Ông Lê Nghệ có 11 người con trai.

Sau này vua Tự Đức muốn giải tỏa hận thù ân xá cho 
gia đình họ Lê, gọi con cháu về triều phục chức. Ông Lê Hậu 
đã già. Con là Lê Nghệ nhìn gương dòng họ chán việc công 
danh cũng không về triều, chỉ cho hai con lớn về kinh nhận 
ân huệ triều đình. Chín người con còn lại trở về quê ở Bình 
Định sống bình an như các nông dân khác.

Hai người về kinh, người anh làm quan lên đến Đề Đốc 
(một chức quan võ), là cố nội của Lê Văn Thi, ông nội của 
Lê Văn Nghị. Người em không có chức phận gì đáng kể là 
thân sinh của mẹ tôi. Ông mua đất lập nghiệp ở Phường Đúc 
thuộc làng Dương Xuân Hạ, huyện Hương Thủy và lập lò 
đúc nồi đồng, chuông, tượng để sống. 



Hồi Ký 
của Một Nhân Chứng 

N H

Những sự thật đã xảy ra trong cuộc đời của tôi giữa Tết 
Mậu Thân:

Như mọi năm vào mồng một, ở nhà vẫn sắm sửa bình 
thường để ăn Tết. Nhà tôi ở lầu hai trường Đồng Khánh, bên 
hông là Tòa Hành chánh và Lao Xá Thừa Thiên vì hồi đó tôi 
làm Giám Học tại trường này. Cả ngày vẫn tấp nập bà con 
tới lui thăm viếng. Chiều lại có con của các nhân viên trong 
trường đến thăm chuyện trò huyên thuyên vui như ngày hội. 
Tối đến cả nhà còn bàn nhau nên đi ngủ sớm để ngày mai 
xuống phi trường đón gia đình người anh ra Huế ăn Tết nữa 
chứ. Trong sân trường có một nhà chơi rất rộng, đêm đó tôi 
nghe vang cả tiếng hát hò. Cứ nghĩ rằng năm nào cũng vậy, 
lính về đây để bảo vệ an ninh cho thành phố trong dịp Tết, có 
ngờ đâu VC đã về chiếm đóng đầy cả trường rồi!

Sáng mồng hai, riêng mình tôi dậy sớm lo nấu nước pha 
trà để cúng Ông Bà. Vừa xuống bếp mở một cánh cửa sổ ra 
thì một viên đạn bay vèo xuyên thủng cánh cửa còn lại. Giàn 
bếp này đối diện với Lao xá Thừa Thiên. Khiếp đảm quá, tôi 
chạy vào lùa ba đứa con và hai mẹ con bà vú vào trốn hết 
trong phòng ngủ của chúng tôi. Tiếng súng đã bắt đầu nổ 
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dồn, đằng sau nhà ở tầng trệt nổi lên những tiếng khóc càng 
ngày càng rõ dần, thì ra đó là nhà của bà H, một nhân viên 
của trường. Một viên đạn khác lại xuyên thủng cánh cửa lớn 
phòng ngủ của tôi, rơi ngay trên nóc mùng. Vậy là cả nhà tôi 
chun vào cái giá gỗ khá dài để treo áo quần rồi lấy nệm phủ 
lên làm hầm trú ẩn. Nghe tiếng súng nhưng vẫn còn hoang 
mang, chưa biết sự thể như thế nào, hé cánh cửa sổ nhìn 
xuống sân trường. Tôi hốt hoảng, tưởng chừng như đất trời 
sụp đổ. Phải chi đất dưới chân tôi sụp xuống luôn có lẽ còn 
đỡ khổ hơn, khi chúng tôi nhìn thấy lính đi toàn dép râu và 
mang băng tay đỏ. Quá khiếp đảm, vì không thể ngờ rằng 
VC đã ở sát ngay bên lưng tôi như vậy. Thế là từ đó chúng 
tôi trốn kín ở trong phòng, không dám cử động mạnh, cứ sợ 
bên ngoài VC sẽ nhận biết chúng tôi đang ở trong này thì 
nguy. Súng vẫn nổ ran, tôi nghe có tiếng sột soạt ở dưới bếp 
và ngoài hành lang. Tôi rón rén nhìn qua ổ khóa, thấy chúng 
đang chiên bánh phồng tôm và vì không biết cách chiên nên 
bánh bị cháy đen cả. Còn ngoài hành lang, một số khác đang 
ngồi lắc lư trên cái xích đu mà ăn mía. Nhà nào Tết cũng dự 
trử quá đầy đủ thức ăn nên tha hồ cho chúng vơ vét. Không 
thể tưởng tượng được chúng tôi đang ở cách chúng nó có một 
bức tường, lâu lâu phải rón rén bò ra tủ lạnh lấy thức ăn vào 
vì các con tôi còn nhỏ quá: đứa đầu 8 tuổi, kế 5 tuổi và đứa 
bé gái mới 3 tháng. Hai đứa lớn bị lên ban đỏ sốt hừng hực, 
đứa bé gái đói quá khóc vang lên, không có nước sôi để pha 
sữa, đành bò ra phòng khách lấy nước trong hồ cá. Chúng tôi 
sống cách biệt với bên ngoài như vậy, ba ngày dài đăng đẳng 
trôi qua thật khủng khiếp trong khi đạn vẫn nổ đều.

Sang ngày thứ tư, chúng phá cửa vào đến phòng ngủ của 
các con tôi, chỉa súng vào phòng khách và hô lớn: “Ai còn 
ở trong nhà phải ra trình diện, nếu không thì lựu đạn sẽ ném 
vào”. Nghe vậy, tôi vội bế đứa bé gái chạy ra, nhòm qua khe 
cửa, cả một họng súng đen ngòm, tôi lật đật rút chốt cửa. 
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Chúng hỏi to lên là còn ai trong nhà nữa không? Chúng quát 
tháo om sòm, tôi phải giải thích rằng đạn bắn dữ quá, chúng 
tôi không dám ra vì sợ bị lạc đạn. Thật thế, hai bên bắn nhau 
không ngừng: VC đóng bên này, bên kia tòa Hành Chánh và 
Lao xá vẫn còn quân đội của chúng ta. Chúng ào vào đuổi 
chúng tôi ra khỏi nhà còn chồng tôi bị giữ lại, các con tôi sợ 
quá khóc inh ỏi. Tôi lấy cớ súng bắn sát quá chưa dám xuống 
sân, để xem thử chúng đối xử với chồng tôi như thế nào, vì 
chúng đuổi chúng tôi qua dãy nhà trệt phía gần trường Quốc 
Học. Về phần chồng tôi thì nghĩ rằng sẽ bị chúng bắt đem đi 
nên đã ăn mặc đầy đủ với áo lạnh, nón, áo mưa, giấy thông 
hành và một ít thuốc trụ sinh. Tôi chỉ kịp xin chúng cho tôi 
được mang theo một bình sữa và một cái Thermos. Cả 5 
người len theo dãy hành lang xuống sân, băng qua cả cái sân 
rất rộng của trường trong khi đạn vẫn bay vèo vèo trên đầu, 
chỉ biết cúi khom người mà chạy. Qua đến dãy phòng học 
bên kia, tôi được gặp đầy đủ các gia đình Hiệu trưởng và 
nhân viên cùng lao công. Chúng tôi đã ôm nhau khóc và lo 
lắng cho số phận những người bị chúng giữ lại . Chúng tôi 
rủ nhau vào chung một phòng, không ngờ ở đó đã có một số 
nhân viên của tòa Hành chánh bị chúng bắt sang. Chúng tôi 
nhìn mặt nhau mà đâu nói được lời nào. Có một nữ cảnh sát 
mới sinh xong đã dầm mình trốn dưới nước từ hôm qua cũng 
bị chúng trói 2 tay dẫn đến, thấy mà đau lòng.

Độ 1 giờ sau, chồng tôi được thả về, ai nấy đều mừng rỡ 
đến chảy nước mắt. Thì ra chúng nó bắt chồng tôi đi trước 
dẫn đường đến tất cả các phòng còn lại trong trường để kêu 
gọi mọi người phải ra trình diện hết. Cũng may, nhà bác T. 
lao công của trường ở gần đó nên bác đã nấu cơm cho chúng 
tôi ăn. Không điện, không nước, bác phải xuống sông lấy 
nước lên thật là nguy hiểm. Đêm đến chúng tôi bị nhốt lại, 1 
tên VC mang súng và lựu đạn ngủ trên 1 cái bàn chắn ngang 
cửa ra vào. Thấy vậy tôi sợ quá suốt đêm không nhắm mắt 
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được, phần hoang mang lo cho số phận mình, không biết rồi 
đây chúng sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào; Phần cứ sợ 
lỡ nó ngủ quên rớt lăn xuống đất, rồi trái lựu đạn phát nổ thì 
sao. Đã vậy, một anh nhân viên tòa Hành Chánh than đói 
quá, không chịu được tôi bèn bò ren rén đem đến cho anh 
ấy một ít cơm, vậy mà sáng ra tôi bị nó phê bình và doạ nạt. 
Đến chiều, tất cả các nhân viên đó đều bị dẫn đi mà không 
biết đi đâu?

Chúng tôi bèn kê các bàn của học sinh lại làm hầm trú 
ẩn, chờ khi vắng bớt tiếng súng chạy về nhà lấy mấy tấm 
nệm phủ lên trên bàn. Mới chưa được một ngày mà nhà tôi 
bị xáo trộn tan hoang, một quang cảnh điêu tàn quá đớn đau. 
Khi bị chúng xâm nhập vào nhà, chĩa súng đuổi ra ngay, tôi 
không kịp mang theo một đồng xu. Chúng đã lục soát nhà 
tôi và lấy sạch hết đến nỗi 1 lá vàng còn rớt bừa bãi ở cầu 
thang. Vậy là tôi trắng tay khi 32 tuổi với 3 đứa con còn quá 
nhỏ dại. Chiều lại, ngồi nhìn ra sân thấy các tù nhân VC bị 
giam giữ ở Lao xá Thừa thiên đã ăn mặc áo quần giầy dép 
của chúng tôi, chúng đùa giỡn như ngày hội.

Trời ở Huế vào dịp Tết lạnh như cắt, vừa lạnh vừa đói, 
cả một bầu trời âm u buồn không thể tưởng được. Súng vẫn 
bắn liên hồi, quân đội Mỹ đóng ở căn cứ Phù Bài lại bắn 
canon lên nữa. Do đó, càng ngày VC càng đào nhiều hầm 
để cố thủ ngay trong sân trường làm chúng tôi càng sợ hơn. 
Máy bay thám thính của US lại thả bom Sulfat (lưu huỳnh) 
xuống các hầm này. Mỗi lần như vậy hơi S. bay vào phòng, 
khói bay mù mịt, chúng tôi bị ngạt thở tưởng chừng như 
chết đi được. Chỉ có khăn tay nhúng vào nước bịt ngay vào 
mũi mới thở được thôi. Có lần tôi tưởng rằng đứa con gái 3 
tháng nằm trong tay tôi chết lịm đi luôn. Đêm đến thật khủng 
khiếp, điện bị cắt đứt hết, chúng tôi mất hẳn với thế giới bên 
ngoài, có một ít đèn cầy nhưng phải để dành khi cần thiết. 
Có một điều là ban ngày VC làm bộ can đảm, cứ đưa súng 
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lên trời bắn lại máy bay nhưng đêm đến chúng tải thương 
rần rần ngoài hành lang vừa hối thúc nhau vừa chưởi thề 
luôn miệng. Các xác chết của chúng đã chôn vội vã sau sân 
vận động của trường, có xác còn lòi chân ra ngoài mặt đất. 
Chúng tôi cứ phải sống dưới lằn bom đạn như vậy suốt ngày, 
tiếng súng không ngừng nghỉ, phần thì đạn pháo kích từ Phù 
Bài lên, phần thì tàu chiến của quân đội.... xen bắn vào. Tâm 
tư chúng tôi rối bời, đã vậy chiếc nệm nhỏ phủ quanh con 
gái tôi bị bốc cháy vì mảnh bom S. bay vào, may mà tôi kịp 
thấy và dập tắt ngay, nếu không thì tình trạng càng bi thảm 
hơn nữa. 

Phải nhìn nhận và ghi ơn bác T. lao công của trường. 
Nếu không có bác thì cả 3 gia đình chúng tôi đành chịu đói 
(gđ bà H Trưởng và gđ bà BT nhân viên). Bác đã không quản 
gian nguy cứ lặn lội xuống sông mà lấy nước, dễ bị lạc đạn 
quá. Bác và nhà tôi mới xuống sông rửa chén bát - dù chỉ 
mới một lần - mà đã bị 1 viên đạn từ đâu bay vèo đến đâm 
thủng cái soong, từ đó không dám bén mãng xuống sông 
nữa. Chúng tôi sống trong trận địa như vậy cho đến ngày thứ 
7, đến chiều đạn nổ càng ác liệt. Suốt 7 ngày chúng tôi chỉ 
biết cầu nguyện chứ không biết làm gì hơn, ngoài sự bám víu 
vào đức tin để tìm một điểm tựa của tâm hồn. Ai đã từng ở 
trong tình trạng chờ chết như chúng tôi mới thông cảm được 
nỗi lo sợ khiếp đảm của chúng tôi như thế nào? Đạn canon 
từ Phù Bài bắn lên như mưa, VC không chịu nổi hỏa lực 
này phải làm kế nghi binh cho đồng bọn rút. Bọn lính của 
VC phần đông mặt mày non choẹt, ốm o và xanh xao trông 
thảm quá. Đã vậy, chúng mặc toàn những bộ đồ lính thùng 
thình. Tên lính hy sinh ở lại đứng ở góc trường, gần phòng 
chúng tôi đang ở mới khiếp chứ! Nó cứ đứng bắn chỉ thiên 
từng loạt để quân đội ta trên trực thăng chỉ nhắm hướng này 
trong khi đồng bọn chúng rút dần qua trường QH, bên cạnh 
trường ĐK. 
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5 giờ chiều ngưng hẳn tiếng súng, một sự im lặng quá 
bất ngờ và rùng rợn. Tuy nhiên, sau 7 ngày ở trong trận địa, 
bây giờ lại quá im lặng như vậy thật mừng không thể tưởng 
tượng được vì biết mình đã thoát chết. Chúng tôi chạy ùa ra 
khỏi hầm, nhìn ra sân, thật là một quang cảnh đìu hiu chưa 
từng thấy, bầu trời âm u không một bóng người, cây bị gảy 
nằm ngổn ngang. Tên lính VC ban nãy không thấy nữa, chỉ 
còn cái túi xách của nó vứt giữa sân thôi. Phòng bên cạnh 
cũng đã nghe tiếng nói xôn xao, sau đó họ mừng rỡ chạy 
sang phòng chúng tôi, thì ra đó là các gia đình nhân viên toà 
Hành chánh gặp nhau mừng đến chảy nước mắt, lục lọi cơm 
nguội chia cho nhau ăn. Tội nghiệp cho bác gác dan cửa Tòa 
Hành chánh, gặp chúng tôi bác vừa mừng vừa kể rằng bác 
muốn chạy sang đây ở gần chúng tôi để khi quân đội Mỹ đến 
có chúng tôi làm thông dịch dùm chứ không sẽ bị hiểu lầm 
là VC thì nguy. Ăn qua loa một ít cơm nguội, mọi người đều 
lo trở về dọn dẹp vệ sinh hầm trú ẩn của mình. Ai ngờ một 
tiếng nổ long trời ngay trên đầu chúng tôi, cây đèn Neon trên 
trần nhà và vôi đổ sạt xuống từng mảng lớn tối tăm mù mịt. 
Chúng tôi chỉ kịp gọi tên nhau xem thử ai còn sống, ai đã 
chết. Khiếp đảm quá, thì ra một quả canon từ Phù Bài bắn 
đuổi theo tụi VC đã bay vào cửa sổ trên lầu và nổ ngay trên 
đầu chúng tôi. May mà có trần nhà đỡ nếu không chúng tôi 
đều tan xác cả rồi. Đồng thời một tiếng nổ kinh hồn cũng đã 
nổ ngay ở phòng bên cạnh, một lát sau khi ngưng tiếng súng, 
chúng tôi bò sang xem thử sự tình ra sao. Trời ơi! Một cảnh 
tượng hãi hùng mà mới chợt nhìn thấy, tôi đã òa ra khóc nức 
nở: Cả gđ bác gác dan chết hết khi đứa con nhỏ đang còn 
bú bên mẹ, những người còn lại quá kinh hoàng nên đã kéo 
nhau ra đi mà không biết đi đâu. Thấy tình hình như vậy, cả 
2 gđ chúng tôi hoang mang đến tột độ, không biết bây giờ 
mình phải làm gì? Đi hay ở lại? Mà đi thì đi đâu bây giờ? 
Không biết bà con thân thích của mình ra sao? Có người sợ 
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quá đòi rút về nhà cũ, tức là phía bên nhà ở của tôi, nhưng 
tôi đã không đồng ý. Phải ở yên đây với hy vọng chờ Mỹ và 
quân đội đến giải cứu chứ biết lối nào an toàn hơn nữa mà 
đi, mìn của VC đã giăng đầy khắp. Cuối cùng mọi người đều 
đồng ý, chun vào hầm trở lại, thấp đèn cầy lên ngồi chờ và 
cầu nguyện. Xung quanh vắng lặng im phăng phắc đến rợn 
người. Khi súng nổ liên hồi cũng quá khiếp đảm vì thấy cái 
chết đã gần kề nhưng khi vắng tiếng súng rồi cả một sự im 
lặng bao trùm đến ngạt thở. Không một bóng người qua lại 
ngoài sân, chúng tôi không khác gì khi lạc tới một hoang 
đảo, đứt hẳn liên lạc với mọi người, tâm sự rối bời. Tưởng 
rằng bây giờ đã tạm yên thân, không ngờ đúng một giờ đồng 
hồ sau canon từ Phù Bài bắn lên tiếp tục, cứ cách 5 phút nghe 
1 tiếng nổ, nguy quá rồi, Mỹ đang bắn đuổi theo VC qua ngả 
trường QH mà phòng chúng tôi đang ở chỉ cách trường một 
con đường nhỏ nên tiếng nổ nghe kinh hồn, tưởng chừng 
như muốn vỡ tung lồng ngực ra. Cứ một lần nổ thì đèn cầy 
lại phụt tắt, tiếng dội đến điếc cả tai, tim đau nhói lên. Cứ 
vậy mà chúng tôi phải chịu đựng suốt đêm, nỗi khiếp đảm 
không làm sao diễn tả hết được. Lúc đó tôi chỉ còn một ước 
nguyện rằng nếu có chết thì xin cho chết hết cả nhà, chứ 
đừng để người sống người chết, đau lòng lắm. Suốt đêm 
chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho đỡ sợ. Thời gian nặng nề 
trôi qua quá chậm chạp. Không lẽ chúng tôi đã bị bỏ quên ở 
đây rồi hay sao?

Khoảng gần 5 giờ sáng bỗng im bặt tiếng súng. Như đã 
trút được gánh nặng ngàn cân đè lên tim chúng tôi. Niềm 
hy vọng chợt lóe lên, tôi cầu mong xe tăng của quân đội và 
của Mỹ sẽ đến. Thoát chết, mọi người mừng quá chuyện 
trò huyên thuyên. Tôi yêu cầu tất cả nên im lặng để lắng 
nghe tiếng xe, hy vọng tìm được một lối thoát chứ không 
lẽ cứ ngồi mãi đây mà chịu đói khác hay sao? Đúng như 
tôi tiên đoán, một lát sau có tiếng xe tăng đang di chuyển 
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thật. Lúc đầu cứ ngỡ rằng mình quá mơ ước nên đâm ra 
giàu tưởng tượng như vậy. Không ngờ tiếng xe càng rõ dần. 
Tất cả chúng tôi đều ngồi im phăng phắc mà chờ đợi. Bỗng 
dưng, tôi nghe có ai gọi đúng tên tôi “Cô ơi, cô đâu rồi?”. Tôi 
lên tiếng trả lời, tất cả chạy ùa ra và thấy đoàn người đang 
đi tới, dẩn đầu là con của 1 nhân viên trong trường, đi sau là 
ông chỉ huy trưởng Quân khu (Thiếu tá T) và quân đội US, 
họ đã vào trường để cứu thoát chúng tôi. Cả tôi và thiếu tá T 
đều ôm chầm lấy nhau mà khóc, tôi khóc như nước vỡ bờ, 
còn thiếu tá T cũng vừa khóc vừa kể là đã đứt liên lạc với gia 
đình cả tuần nay. Thiếu tá còn cho hay rằng, khi thấy VC đào 
quá nhiều hầm ở trong trường, do máy bay thám thính của 
Mỹ mà biết được, Mỹ đòi phải dội bom san bằng luôn nhưng 
Trung tướng Hoàng Xuân Lãm tư lệnh vùng đã khuyên nên 
cố gắng đánh chiếm lần lần, chứ có lý nào hy sinh hết chúng 
tôi hay sao. Thành ra số mạng chúng tôi cũng còn lớn lắm, 
cái chết kề bên mà vẫn còn tránh được. Thật cảm động khi 
vào đến trường, gặp ngay gia đình một nhân viên, Thiếu 
tá đã hỏi và đi tìm tôi ngay. Sau đó, chúng tôi chạy khắp 
trường, kêu gọi nhau ra tập trung lại, theo lời chỉ dẫn của 
Thiếu tá, tất cả đi lần xuống trung tâm tạm cư là trường trung 
học Kiểu mẫu ở gần cầu Trường Tiền. Thời gian đó coi như 
phía bên này cầu đã tạm yên, VC rút lần về trên núi. Nhưng 
bên kia sông, hai bên còn đánh nhau nên dễ còn bị lạc đạn 
lắm. Đau đớn nhất là có người đã được giải thoát như chúng 
tôi nhưng chỉ đứng chờ tập trung lại mà đã bị trúng đạn chết.
Trời mưa và lạnh như cắt vào dịp Tết, như một đoàn tàn binh 
thất thểu ra đi, trong tay không có gì. Dọc đường tôi phải 
lượm 2 cái nón cối của 2 tên VC đã chết mà đội cho 2 đứa 
con trai, chúng nó bị lên sởi mà chưa khỏi, còn đứa bé gái tôi 
bế trên tay với một cái chăn mỏng ủ lên mình đứa bé mà thôi. 
Xuống đến trường, một quang cảnh điêu tàn của chiến tranh 
đã hiện ra trước mắt, trông ai cũng tang thương rách nát. 
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Tôi chỉ thường đọc trong sách báo, cũng chỉ mường tượng 
thế nào là hậu quả của chiến tranh. Nhưng giờ đây, đúng là 
một hình ảnh sống động, người nào mặt mày cũng hốc hác, 
thấy nhau chỉ biết khóc vì mừng là đã còn sống sót. Chúng 
tôi xuống chậm hơn nên các tầng dưới đã hết chỗ, chỉ còn 
lại trên tầng 3 mà càng lên cao càng sợ bị pháo kích, 7 ngày 
đã ở trong bãi chiến trường không ngưng tiếng súng nên bây 
giờ lại càng sợ, nhưng cũng đành chui vào thôi. Gọi là chui 
vì vào dịp Tết trường đóng cửa hết, làm gì có chìa khoá mà 
mở, nên đành phá cửa vừa đủ một lỗ hổng để chui vào. Nếu 
bị pháo kích hay bị cháy thì cũng đành đạp nhau mà chết vì 
chen nhau qua lỗ hổng này. Trời lạnh như vậy mà phải ngủ 
giữa nền ciment. Mỗi người được phát đồ hộp và một tấm 
drap bằng giấy, thật mong manh so với mùa đông giá rét như 
vầy.

Mới ở được một ngày thì kho đạn bên cạnh trường bốc 
cháy, lại chịu đựng thêm một nỗi khiếp đảm kinh hoàng nữa. 
Dù chui ra từng người một nhưng cũng phải chui mà chạy, 
chứ làm sao có đủ can đảm ngồi chờ chết được! Thế là chúng 
tôi lại chạy về hướng Đập đá, lang thang một ngày, vừa mệt 
vừa đói lã. Cuối cùng đành ngồi dưới các gốc cây chờ ngọn 
lửa tắt, tiếng nổ dịu dần rồi lần mò trở về lại. Suốt ngày bó 
gối ngồi vọng qua sông, không biết cha mẹ anh em tôi đang 
ở phương nào? Bây giờ ra sao? Cũng may, gia đình tôi ở gần 
hồ Tịnh Tâm nên rất yên ổn, vì chỉ một con đường mà bên 
này là Quốc Gia bên kia là Việt Cọng. Đêm đến, không tài 
nào ngủ yên được, trọng pháo vẫn bay vèo vèo ngang đầu. 
Mỗi lần nghe tiếng đạn nổ cứ sợ không biết sẽ rơi trúng đầu 
mình lúc nào. Do đó, cứ chui đầu vào tấm drap giấy, dù vừa 
mong manh vừa khôi hài như vậy nhưng vẫn thấy yên tâm 
hơn.

Một tuần sau, có lệnh rời về trường Đồng Khánh. 
Trường này rộng hơn nên dùng làm khu tạm cư. Khi trở về, 
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nhà tôi bị chiếm hết, họ chỉ chừa cho tôi được một khoảnh 
trong phòng khách, hành lang, cầu thang đều nghẹt cả đoàn 
tị nạn. Đồ đạc bị phá tan hoang, hình ảnh, báo chí, sách vở 
bị xé, viết bừa bãi trong WC. Thế là hết, bao nhiêu đồ đạc 
quý giá, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra, nay chỉ còn 2 bàn 
tay trắng. Tình hình an ninh vẫn chưa yên, mìn vẫn còn gài 
đầy trong trường. Đêm đến, vẫn có người bị trái hỏa châu rơi 
lủng bụng mà chết. 

Ngày qua ngày không biết mình sẽ làm gì. Bên kia sông, 
hai bên vẫn còn đánh nhau, đuổi dần VC về phía Tây Lộc. 
Cảnh chết chóc vẫn còn tiếp diễn, thật là buồn! Một hôm 
tôi xuống bến đò Thừa Phủ để lấy nước. Vừa ra khỏi trường 
thấy một Thiếu tá US đi ngang qua, tự nhiên tôi chợt nảy ra 
ý nghĩ là chạy theo nhờ ông này giúp cho thoát khỏi Huế. Ý 
nghĩ muốn rời bỏ Huế đã nung nấu tôi cả tuần nay, tôi muốn 
thoát dù với bất cứ giá nào. Theo yêu cầu của tôi, hai ngày 
sau, ông Thiếu Tá đã tìm cách cho chúng tôi vào được Đà 
Nẵng. Chỉ còn kẹt chồng tôi và con trai bà vú phải ở lại vì 
phương tiện không cho phép. 

Đúng ngày hẹn, chúng tôi ra đi vào khoảng 3 giờ chiều. 
Quang cảnh đường vào Thành Nội thật đìu hiu ảm đạm. Tôi 
không có thì giờ tin cho gia đình biết. Ra đi vội vã, hành trang 
chẳng có gì ngoài cái valise rách đựng một ít áo quần vơ vét 
được. Sau này, khi hay tin Ba tôi đã khóc quá sức tưởng. Chồng 
tôi đưa tiễn mẹ con tôi đi, cũng đành cầm nước mắt mà chia 
tay, ngày mai chưa biết sẽ ra sao. Đường vào đồn Mang cá 
trong Thành nội thật khó khăn, vì đó là điểm hẹn nối tiếp. Cầu 
Tràng Tiền đã bị sập hết mấy nhịp, cầu Bạch Hổ chỉ dành cho 
xe Quân đội qua mà thôi. Nhưng rồi chúng tôi may mắn vượt 
qua những khó khăn để đến điểm hẹn, rồi từ đó vào Đà Nẵng. 
Tại Đà Nẵng, chúng tôi về tạm trú nhà người em chồng, 
lòng vẫn lo lắng cho 2 thầy trò không biết có thoát được 
không? Thật may, hai ngày sau, chồng tôi và đứa con bà vú 
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vào được. Cả hai đã trốn trên một chiếc xe tải chở gạo. Sau 
đó, chúng tôi phải lo tìm phương tiện vào Sài Gòn. Cũng 
may ông Thị Trưởng Đà Nẵng lại bà con với người em dâu 
tôi, nên việc mua vé máy bay với số tiền mượn được, cũng 
không khó khăn cho lắm.



Gặp Lm Giuse Lê Văn Hộ 
Lần Cuối Trước Khi 
Ngài Bị Việt Cộng Chôn Sống

Nguyễn Lý-Tưởng 

Tiệc tất niên
Chiều ngày 29-01-1968 tức 30 tháng Chạp Đinh Mùi, 

ngày cuối cùng của năm cũ bước sang năm mới Mậu Thân 
(1968), tôi vừa từ Huế về quê thăm mẹ tôi tại làng Dương 
Lộc, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì anh Dương Minh 
Hoàng, một người bà con bên ngoại đến gặp và mời tôi đi 
ăn tất niên...

Anh nói: Nhân ngày cuối năm, ba mươi Tết, tôi có mời 
Cha chánh xứ và bà con họ hàng đến nhà tôi ăn Tết trước, 
vì sợ ba ngày Tết ai cũng bận rộn khó mà gặp nhau đông đủ 
được. Lâu quá chú mới về thăm, nhân tiện mời chú đến chơi, 
gặp Cha và anh em thanh niên cho vui.

Tôi ngại, chưa biết tính sao vì lâu ngày mới về thăm mẹ 
mà đã bỏ nhà đi chơi với bạn. Nhưng mẹ tôi vội lên tiếng: 
Cha Hộ mới đổi về làm chánh xứ làng mình, con nên đến 
chào ngài. - Để sáng mai đi lễ minh niên, con vào mừng tuổi 
Cha và chúc Tết bà con tại nhà thờ cho tiện. Con chạy xe hai 
bánh từ Huế về nhà mệt quá, cần nghỉ ngơi cho tỉnh táo đã. 
- Bây giờ mới hai, ba giờ chiều... năm sáu giờ chúng tôi mới 
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bắt đầu tiệc, chú cố gắng đến cho vui. Anh Hoàng nói mấy 
lời rồi chào chúng tôi và cỡi xe gắn máy ra đi.

Chiều cuối năm trời lạnh và có vẻ âm u nhưng không 
mưa. Mẹ tôi nấu một nồi nước nóng cho tôi tắm và bảo tôi 
thay áo quần để mẹ giặt cho. Tắm xong nên nghỉ ngơi một 
lát cho tỉnh táo rồi đi dự tiệc tất niên với anh em. Trong lúc 
chờ đợi, mẹ tôi cho biết:

Linh mục Giuse Lê Văn Hộ, người làng Trí Bưu (tức Cổ 
Vưu) Quảng Trị, làm cha xứ Vạn Thiện, quận Do Linh phía 
nam Bến Hải (vĩ tuyến 17) mới đổi về giáo xứ Dương Lộc 
cách nay mấy tháng. Từ 1950 đến 1962, LM Lê Hữu Luyến 
(anh ruột Đức Cha Lê Hữu Từ) làm cha xứ ở quê tôi, sau đó 
ngài bị đau đi chữa bệnh thì em ruột ngài là LM Lê Hữu Huệ 
chánh xứ Đại Lộc kiêm Dương Lộc 1962-1964 rồi đến LM 
Nguyễn Thanh Hòa 1964-1967, LM Nguyễn Văn Triêm đến 
thay Cha Hòa được mấy tháng (1967) thì LM Giuse Lê Văn 
Hộ đến thay Cha Triêm (từ 1967 đến Tết Mậu Thân, 1968).

Tôi gặp Cha Hộ lần đầu tiên tại nhà thờ Trí Bưu năm 
1949, lúc đó ngài mới ngoài 42 tuổi, rất đẹp trai và có biệt 
tài về âm nhạc, có tiếng về đàn harmonium. Tôi vẫn còn 
nhớ mãi hình ảnh của ngài trong một dịp lễ trọng tại nhà thờ 
Trí Bưu năm đó. Nhưng trải qua gần 20 năm, tôi chưa bao 
giờ được tiếp xúc, trò chuyện với ngài. Qua tài liệu của Tòa 
Tổng Giám Mục Huế, tôi được biết:

Linh mục Giuse Lê Văn Hộ sinh ngày 9 tháng 4 năm 
1907 tại làng Trí Bưu, Phủ Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị (thường 
gọi là giáo xứ Cổ Vưu), cha là Anrê Lê Văn Kinh, mẹ là Ma-
ria Trần Thị Linh. Ngài được Linh mục Lê Thiện Bá, anh 
của ngài giới thiệu vào tu tại Tiểu Chủng Viện An Ninh (Cửa 
Tùng, Quảng Trị) tháng 9-1919 rồi vào Đại Chủng Viện Phú 
Xuân (Kim Long, Huế) ngày 31-8-1929, lãnh phép cắt tóc 
30-5-1931, chịu bốn chức nhỏ 10-6-1933, chức năm 26-5-
1934, chức sáu 15-6-1935 và thọ phong Linh mục ngày 6-6-
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1936 do Đức Giám Mục Tardieu (Phú). Cuộc đời linh mục, 
từ 1936-1939, ngài lần lượt làm cha phó Tam Tòa (Quảng 
Bình), cha sở Vĩnh Trị rồi Trung Quán, quê của Thánh tử 
đạo Tôma Thiện, (Quảng Bình). Từ 19-7-1940 làm giáo sư 
kiêm quản lý Tiểu Chủng Viện An Ninh. Cha sở các xứ Diêm 
Tụ (1950), Cầu Hai (1953), Nước Ngọt (1955), Phường 
Tây (1959) thuộc tỉnh Thừa Thiên. Năm 1963 làm cha sở 
Hội Yên rồi Vạn Thiện (Quảng Trị), mùa Đông năm 1967, 
ngài đến thay Cha Nguyễn Văn Triêm tại Dương Lộc (Triệu 
Phong,Quảng Trị).

Tổ tiên tôi đã theo đạo từ giữa thế kỷ 17, năm 1690 một 
linh mục Việt Nam rất danh tiếng là Lorensô Lâu đã đến 
quê tôi, xây nhà thờ, lập giáo xứ. Ngài được chúa Nguyễn 
mời vào Huế giúp triều đình trên mười năm vì ngài tu học 
tại Thái Lan, biết nhiều thứ tiếng như Latin, Pháp, Bồ Đào 
Nha, Anh, Nhật, Trung Hoa, Thái Lan v.v. Sau đó ngài xin 
từ chức và trở về nhiệm vụ linh mục, ngài chết tại Bố Liêu 
gần Dương Lộc, mộ táng bên trong nhà thờ. Thời Văn Thân, 
1885, Dương Lộc có 2500 giáo dân, 4 linh mục và 65 nữ 
tu bị giết tập thể ngày 8-9-1885. Từ 1945, Dương Lộc và 
những làng Công giáo trong vùng này đã tổ chức tự vệ như 
Bùi Chu, Phát Diệm ở ngoài Bắc. Sau 1954, chính quyền 
quốc gia thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm ra lệnh giải tán tổ 
chức tự vệ này nhưng từ 1960 trở đi các xã ấp đã tổ chức lực 
lượng võ trang gọi là nghĩa quân để bảo vệ an ninh tại nông 
thôn... Vùng nầy được xem như an toàn nhất từ 1945 đến 
ngày Cha Hộ về đây. Việt Cộng đã thảm bại nhiều lần khi tấn 
công lực lượng tự vệ Công giáo Dương Lộc.

Khoảng 5 giờ chiều ba mươi Tết, anh Hoàng đến đón 
tôi đi dự tất niên. Tôi đến nơi thì mọi người đã có mặt đông 
đủ, có cả Cha Hộ ở đấy. Tôi đến chào cha, lần đầu tiên sau 
gần hai mươi năm gặp lại ngài, thấy ngài vẫn còn rất trẻ và 
vẫn khôi ngô như xưa. Năm đó ngài đã ngoài 61 tuổi rồi, còn 
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tôi, mới 28 tuổi. Trưa hôm nay tôi có gặp Ông Hoàng Xuân 
Tửu, cựu tỉnh trưởng Quảng Trị, hiện là Đệ Nhất Phó Chủ 
Tịch Thượng Nghị Viện tại Sài Gòn và Đại Tá Nguyễn Ấm, 
đương kim tỉnh trưởng Quảng Trị tại tư dinh tỉnh trưởng; 
dịp đó ông Hoàng xuân Tửu có cho biết một số tin tức về 
hoạt động của Việt Cộng trong tỉnh mà ông mới nhận được. 
Chúng tôi nghĩ rằng Việt Cộng có thể tấn công vào thị xã 
Quảng Trị vào dịp Tết Mậu Thân và đã đề nghị với ông tỉnh 
trưởng nên có kế hoạch đề phòng. Tôi cũng đem chuyện đó 
nói lại với anh em có mặt trong bữa tiệc chiều nay.

Tối ba mươi, trong giáo xứ có tổ chức phát thanh, ca hát, 
chúc Tết trước giờ giao thừa. Cha cũng gởi lời chúc Tết đến 
bà con trong giáo xứ.

Mấy hôm trước tôi có đến Đài Phát Thanh Huế thu âm 
lời chúc Tết gởi đồng bào nên tôi cùng mấy người bạn trở về 
nhà theo dõi các chương trình phát thanh Huế và Sài Gòn. 
Giờ giao thừa tại Sài Gòn sớm hơn Hà Nội một giờ, sau khi 
nghe đài Huế xong, tôi nghe đài Hà Nội. Hồ Chí Minh đọc 
một bài thơ như sau:

Xuân nay khác hẳn mấy Xuân qua,
Chiến thắng tin vui khắp nước nhà.
Cương quyết đánh tan xâm lược Mỹ,
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta.
Hai chữ “tiến lên” được Hồ Chí Minh hét thật to... Sau 

nầy tôi mới biết đó là lệnh tấn công của Hà Nội.
Mặc dù lệnh hưu chiến đã được ban bố giữa hai bên lâm 

chiến, nhưng lực lượng an ninh trong làng tôi và các làng  
chung quanh vẫn cảnh giác đề phòng. Anh em nghĩa quân 
thôn Dương Lộc và số thanh niên, học sinh, công chức, quân 
nhân về phép đều có vũ khí nhẹ hoặc lựu đạn mang theo 
bên mình. Chúng tôi chia nhau canh gác ban đêm, anh em 
nghĩa quân đi tuần phòng quanh làng, nếu có động tĩnh gì thì 
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thông báo cho nhau biết. Khoảng 2-3 giờ sáng thì nghe tiếng 
súng nổ hướng thị xã Quảng Trị. Sáng hôm sau, qua máy 
truyền tin, chúng tôi được biết Việt Cộng đã tấn công vào 
thị xã Quảng Trị sau giờ giao thừa và đã bị thất bại nặng nề 
vì chính quyền tỉnh có đề phòng trước. Quân ta đã đánh bật 
chúng ra khỏi thành phố ngay...

Sáng mồng một Tết Mậu Thân (30-01-1968), tất cả mọi 
người đến nhà thờ dâng lễ tạ ơn đầu năm. Trong lúc Cha Hộ 
cử hành thánh lễ thì anh em nghĩa quân của thôn canh gác 
bên ngoài rất cẩn thận. Lễ xong, mọi người tập họp ở trước 
sân nhà thờ để mừng năm mới. Vị đại diện Hội Đồng Giáo 
Xứ thay mặt mọi người nói vài lời chúc Tết Cha, tiếp theo 
đó, tôi cũng chúc Tết Cha và đồng bào. Sau lời đáp từ của 
Cha chánh xứ, chúng tôi đốt một tràng pháo mừng Xuân. 
Pháo nầy tôi mang từ Sài Gòn ra vì ở quê tôi không có ai bán 
pháo. Chúng tôi mời cha và anh em thanh niên chụp chung 
một tấm hình kỷ niệm. Đây là hình ảnh cuối cùng của ngài 
còn lưu lại cho bà con.

Tôi trở về nhà để tiếp khách đến thăm Tết, ai ai cũng 
bàn tán về tình hình an ninh trong ba ngày Tết. Chúng tôi 
chưa có chi tiết gì về trận đánh hôm qua tại thị xã Quảng 
Trị. Trong phạm vi quận Triệu Phong và các xã chưa có cuộc 
đụng độ nào xảy ra. Có tin cuộc hành quân truy kích địch 
đang tiếp tục chung quanh tỉnh lỵ Quảng Trị. Đến chiều, tôi 
đi thăm mấy nhà bà con họ hàng ở trong làng, tôi chưa dám 
đi ra khỏi làng và phải chờ xem tin tức tình hình an ninh ra 
sao đã. Trong làng tôi, từ 1945 đến nay chưa có người nào 
đi theo Cộng Sản, dân trong làng một lòng một dạ với nhau 
nên tôi rất yên tâm.
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Việt cộng xâm nhập thăm dò tình hình
Tối mồng một Tết Mậu Thân, tôi và Trung Úy Dương 

Dân Sĩ 1, thuộc Văn Phòng Tư Lệnh Quân Đoàn I ở Đà Nẵng 
về phép, và mấy người bà con đến tại nhà tôi. Chúng tôi có 
mấy cây súng và lựu đạn để tự vệ. Chúng tôi thức khuya, 
chơi cờ Domino và thay nhau canh gác bên ngoài. Quá nửa 
đêm, chúng tôi nghe một loạt súng AK nổ rất gần, mấy phút 
sau có một phát súng Colt 45... Chúng tôi vội tắt đèn và ai 
nấy cầm súng, lựu đạn bố trí chung quanh nhà. Chừng một 
hai giờ đồng hồ sau thì anh em nghĩa quân trong làng liên 
lạc đến hỏi xem có gì xảy ra không và cho biết anh em đang 
hoạt động bên ngoài khu vực tôi ở, mọi người đều bình yên. 
Chúng tôi vẫn thức canh phòng đợi trời sáng.

Đêm mồng một Tết Mậu Thân (30-01-1968) một toán 
đặc công Việt Cộng đã đột nhập vào làng nhưng không có 
một cuộc đụng độ nào vì anh em nghĩa quân di động, không 
có vị trí cố định nên chúng tìm không ra. Chúng đã vào nhà 
anh Dương Văn Đoàn, phụ tá an ninh ấp, bắn một loạt AK, 
nhưng không trúng ai. Anh Đoàn liền tắt đèn và bò ra khỏi 
nhà, bắn trả một phát súng Colt 45 về hướng phát ra tiếng 
súng. Sau đó thấy im lặng không có động tĩnh gì.

Sáng mồng hai Tết, mọi người trong làng bàn tán xôn 
xao. Bà con ở tỉnh về thăm cho biết chiều 30 Tết, có lệnh 
cấm trại, quân đội và cảnh sát sẵn sàng chiến đấu, cấm không 
được đốt pháo...Sau giờ giao thừa, Việt Cộng đột nhập thành 
phố và bắt đầu tấn công. Chúng bị bắn trả ngay tức khắc, trên 
khắp các cao ốc ở ngã tư đường đều có người ném lựu đạn 
và bắn xuống, xe thiết giáp từ trong thành chạy ra đuổi Việt 
Cộng trên đường phố. Xác chết đầy đường, đến sáng thì Việt 
Cộng rút lui và quân đội ta tiếp tục truy kích chúng cho đến 
chiều hôm sau, tức là chiều mồng một Tết, các nhà mới đốt 
1 Dương Dân Sĩ hiện ở TP Portland, tiểu bang Oregon,Hoa Kỳ; chức vụ 
cuối cùng trước 1975 là Đại Úy thuộc Đặc Khu Đà Nẵng.
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pháo ăn mừng.
Sáng mồng hai Tết, anh em đi tìm dấu vết, phát hiện có 

vết máu trên bờ cỏ cạnh lũy tre. Từ đó tìm dần ra ruộng và 
gặp một nấm đất mới. Đào lên thì thấy có một xác Việt Cộng 
bị trúng đạn ngay tim. Người chết chỉ mặc một quần đùi, cổ 
còn buộc một sợi giây, mình bọc trong một cái ponchot của 
lính. Bọn chúng phá một cái lỗ xuyên qua bờ tre để chui vào 
và tránh các lối đi chính vì sợ gặp nghĩa quân.

Trước tình hình sôi động như thế, chúng tôi hô hào anh 
em trong làng chặt tre, rào làng để phòng thủ theo kiểu ấp 
chiến lược. Sau đó tôi cùng một số anh em lên tỉnh để xin tăng 
cường hỏa lực. Đại Tá Nguyễn Ấm, Tỉnh Trưởng Quảng Trị 
đã ra lệnh cho Tiểu Khu cấp cho anh em nhiều đạn, lựu đạn, 
súng phóng lựu, hỏa tiển chống xe tăng M. 72, súng trung 
liên v.v. Tôi được Đại Tá Tỉnh Trưởng cho biết có công điện 
của Quốc Hội yêu cầu Quân Đoàn I và các Tỉnh liên lạc với 
các Dân Biểu địa phương mời về Sài Gòn họp khẩn cấp.

Anh em mang vũ khí, đạn dược trở về làng ngay cho kịp 
trước khi trời tối. Còn tôi đi theo các Dân Biểu Nguyễn Văn 
Triển, Trương Đình Tư và Nghị Sĩ Hoàng Xuân Tửu ra phi 
trường Ái Tử lên máy bay vào Đà Nẵng gặp Trung Tướng 
Hoàng Xuân Lãm và sau đó vào Sài Gòn.

Tiểu đoàn K.8 của việt cộng tấn công Dương Lộc hôm 9-
2-1968 (11 tháng giêng mậu thân)

Sau khi Việt Cộng tấn công vào thị xã Quảng Trị sau giờ 
giao thừa Tết Mậu Thân bị thất bại và bị quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa truy kích, chúng kéo về vùng quê và gia tăng áp 
lực, uy hiếp các xã ấp. Qua đài Giải Phóng, chúng loan tin 
đã chiếm trọn thành phố Huế, thiết lập chính quyền Cộng 
sản và cho ra đời Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình do 
Lê Văn Hảo làm Chủ Tịch, Thượng Tọa Thích Đôn Hậu và 
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bà Nguyễn Đình Chi làm Phó Chủ Tịch. Tin tức đó được các 
đài BBC và VOA xác nhận làm cho tinh thần anh em nghĩa 
quân cũng như cán bộ và đồng bào trong vùng quê tôi rất 
căng thẳng.

Cách làng tôi một cánh đồng, anh em nghĩa quân làng 
Phú Tài bị áp lực của địch rất mạnh nên rút về tạm trú tại 
làng tôi. Anh em đã chọn ngôi nhà của tôi, một ngôi nhà xây 
bằng gạch kiên cố trên một địa thế đất cao, chung quanh có 
lũy tre bao bọc để làm vị trí cố thủ. Tất cả mười hai cây súng, 
họ đã đào hố cá nhân chung quanh vườn và sẵn sàng chiến 
đấu khi có địch đến.

Kể từ hôm mồng hai Tết, anh em nghĩa quân và thanh 
niên trong làng tôi đã chặt tre, rào làng, tăng cường kẽm gai 
làm chướng ngại vật, đào hố cá nhân và lập lại các đường 
liên lạc bí mật từ vườn nhà nầy qua vườn nhà khác, chỉ định 
những nơi cất giấu đạn dược và lựu đạn, gài mìn claymore 
tự động do anh em tự nghĩ ra cách dùng pin có nối giây điện 
ở xa, khi địch chạm vào giây thì mìn phát nổ v.v. Những mật 
khẩu, mật hiệu đã được ban ra cho mọi người thi hành vào 
ban đêm khi hữu sự. Lực lượng nghĩa quân và thanh niên 
trong làng có khoảng chừng một trung đội với hỏa lực đặc 
biệt mạnh nhờ tiểu khu Quảng Trị tăng cường hôm mồng hai 
Tết vừa rồi cộng thêm tiểu đội nghĩa quân làng Phú Tài đến 
tăng cường. Anh em ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cách 
đó chừng một cây số có đồn nghĩa quân xã Triệu Thuận với 
một trung đội trang bị khá chính quy và nghĩa quân các làng 
lân cận như Dương Lệ Văn, Dương Lệ Đông, Đại Lộc là 
những làng nổi tiếng chống Cộng từ 1945 đến nay. Khi hữu 
sự thì tiếp viện cho nhau.

Làng Dương Lộc ở trên một địa thế phòng thủ khá thuận 
lợi, trước mặt làng là một hồ rau muống có nước ăn thông 
với một nhánh của sông Thạch Hãn, hai đầu làng có hồ nước, 
phía sau làng có hào sâu bề ngang 5 mét, nước ăn thông 
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với sông, mùa Tết luôn có nước bao bọc chung quanh làng. 
Trong làng có hai nhà thờ, một để kính các vị tử đạo năm 
1885 thời Văn Thân, hiện còn di tích mồ chôn tập thể 2500 
nạn nhân, hai là nơi sinh hoạt hằng ngày của con chiên, LM 
Lê Văn Hộ ở nơi đó. Thánh đường nầy được xây cất vào 
năm 1918 nằm chính giữa làng. Anh em nghĩa quân thường 
tập họp trước sân nhà thờ rồi mới phân tán đi các nơi trong 
làng. Địch muốn tiến vào làng, trước tiên phải vượt qua hồ 
nước  rồi đến lũy tre làng. Cổng vào làng và các đường cấm, 
ban đêm cũng có gài mìn và lựu đạn, có cửa khóa lại chắc 
chắn...

Tiểu đoàn K.8 của Việt Cộng đã chia làm ba cánh quân 
tiến vào làng. Chúng không vào bằng đường cái trước mặt 
mà đánh vào phía sau và hai bên hông. Cánh quân phía Đông 
tấn công vào vườn nhà tôi ở, chúng dùng dao, rựa chặt tre, 
mở đường. Anh em nghĩa quân Phú Tài đóng chốt ở đó đã 
chiến đấu rất hăng say. Việt Cộng đã dùng B.40, B.41 có sức 
công phá rất mạnh, bắn vào nhà dưới làm sụp đổ một bức 
tường. Nghĩa quân có người bị thương nên rút lui. Nhà của 
bác tôi bên cạnh, cũng xây gạch trong khu vườn cao có lũy 
tre bao bọc, nơi đây có một toán nghĩa quân do ông Dương 
Văn Liêm chỉ huy. Khi thấy Việt Cộng áp sát vào vườn nhà 
tôi, ông Liêm liền bắn một trái đạn M.72, loại hỏa tiễn chống 
xe tăng của Mỹ. Tiếng nổ lớn và cột khói bốc lên ngút trời 
ngay góc vườn nhà tôi khiến cho họng súng của Việt Cộng 
bên ngoài câm ngay. Chúng biết bên trong có hỏa lực mạnh 
và có lẽ chúng đã bị tổn thất nặng, nên chúng phải rút lui, 
tìm đường xâm nhập khác. Cạnh làng tôi về hướng Đông là 
làng Dương Lệ Văn có nghĩa quân hoạt động hai bên yểm 
trợ cho nhau nên Việt Cộng không thể xâm nhập qua hướng 
đó được. Chúng phải từ cánh đồng sau lưng làng tôi vào và 
đánh ngay vào nhà tôi cũng ở hướng Đông.

Hướng Bắc từ cánh đồng phía sau làng, Việt Cộng đã 
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xâm nhập vào xóm giữa làng, và chúng cũng đã gặp ngay ổ 
trung liên của anh Hoàng và nhóm nghĩa quân phòng thủ ở 
đấy. Chúng phải chuyển hướng qua vườn khác, nhưng đến 
đâu đều bị lựu đạn ném ra hoặc những loạt đạn từ gốc tre, bụi 
cây bắn ra. Anh em nghĩa quân di chuyển từ vườn nầy qua 
vườn khác theo các đường liên lạc bí mật khi hữu sự, họ ẩn 
núp dưới hào tre trong vườn, đã gây thiệt hại cho Việt Cộng 
rất nhiều. Sáng hôm sau, Việt Cộng đã vào nhà ông Dương 
Văn Hóa, con trai của ông là Dương Văn Cung mới 17 tuổi, 
xách súng chạy trốn ngoài vườn, chúng không thấy. Trong 
khi đó, chú của Cung là Dương Văn Hiên không biết Việt 
Cộng đã vào nhà mình nên từ ngoài vườn, ông đã xách súng 
chạy dọc theo bờ ao và đã bị địch hạ sát. Cung chạy qua một 
bức vườn khác và phát hiện Việt Cộng đang tụ tập đồng bào 
tại nhà thầy giáo Nguyễn Văn Huỳnh để tuyên truyền. Cung 
ôm lựu đạn bò theo hồ cá trong vườn để tấn công chúng. Anh 
bị hai tên V.C núp ở bên ngoài phát hiện. Ngay khi anh vừa 
tung lựu đạn ra thì một loạt AK đã bắn xối xả vào người anh. 
Anh ngả gục trên bờ hồ và quả lựu đạn rơi xuống nước.

Từ hướng Tây giáp ranh làng An Lợi, lực lượng phòng 
thủ của ta hơi yếu nên Việt Cộng đã vào làng một cách dễ 
dàng. Chúng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Cao Ơn, em 
Vọng, 17 tuổi, học sinh, con ông Ơn đang nằm trên trần nhà, 
nơi kho lúa hai tay cầm hai quả lựu đạn...nếu bị phát hiện 
thì anh sẽ tung lựu đạn. Mấy tên Việt Cộng vào nhà kêu gọi, 
nhưng không có ai trả lời. Một “chiến sĩ gái” mang AK chạy 
xuống bếp lục lạo. Hắn mở chạn đựng thức ăn, tìm được nồi 
thịt kho, bánh tét v.v. Hắn đưa tay bốc ăn lia lịa. Ăn xong hắn 
đi ra cổng.

Vọng thấy chúng đi rồi liền từ trần nhà trụt xuống, chạy 
ra đến giữa sân thì gặp một toán Việt Cộng đi ngang qua, 



THẢM SÁT MẬU THÂN                                       195

chúng hô: “Đứng Lại! Đưa tay lên!” Nhưng Vọng đã vội 
giấu hai quả lựu đạn sau lưng và lùi dần vào sau đống rơm. 
Bọn Việt Cộng không ngần ngại, chạy thẳng vào cổng. Từ 
sau đống rơm, Vọng tung một lượt cả hai quả lựu đạn đã mở 
chốt. Hai tiếng nổ cách nhau chỉ một vài giây, tất cả bọn Việt 
Cộng đó đều ngã gục tại chỗ. Vọng bèn chạy vào nhà, mở 
cửa sau chui qua vườn nhà bác Cửu Đông trốn mất.

Minh con bác Nguyễn Đường, một nghĩa quân rất trẻ 
và rất can đảm. Anh đã gài sẵn mìn claymore bên bờ ao. Khi 
thấy một toán Việt Cộng đang di chuyển vào đường hẽm, 
anh tìm cục pin để châm ngòi, nhưng pin không có trong 
túi. Anh bèn theo đường liên lạc chạy vào nhà cố Đoàn hỏi 
mượn cục pin. Sau đó anh chạy ngược trở lại vừa lúc bọn 
Việt Cộng đang đi tới, theo hàng một. Minh nối giây vào cục 
pin và cho mìn nổ. Toán Việt Cộng nằm lăn lóc trên đường 
hẽm cạnh vườn nhà ông Dương Văn Hoành, Dương Văn 
Đại, chết không sót một tên. Người nhà ông Hoành, ông Đại 
kể lại rằng về sau mỗi đêm ma quỉ thường xuất hiện ở ngoài 
bờ ao kêu rên thảm thiết.

Việt Cộng vào nhà bác Nguyễn Cao Định, hai em Đạt 
và Anh mới 13, 14 tuổi, dáng người nhỏ bé, lợi dụng lúc Việt 
Cộng không để ý, Anh ném lựu đạn, Đạt cũng ném theo một 
quả nữa rồi cả hai bỏ chạy. Mấy tên Việt Cộng chết ngay 
giữa sân.

Khi Việt Cộng tiến vào làng, anh em nghĩa quân và thanh 
niên rút ra ngoài làng, chiếm lấy khu nghĩa địa để chiến đấu. 
Nghĩa quân xã Triệu Thuận do xã trưởng là Đoàn Quang 
Sum từ hướng làng Dương Lệ Đông kéo đến tiếp viện, họ 
đã dùng máy truyền tin liên lạc với nghĩa quân Dương Lộc ở 
khu nghĩa địa. Trong lúc đó, Đại úy Lê Đình Chiếm2, về nghỉ 
phép tại làng Đại Lộc cùng anh em nghĩa quân hai làng Đại 
2 Lê Đình Chiếm hiện ở TP Westminster, tiểu bang California, Hoa 
Kỳ.Chức vụ cuối cùng trước 1975 là Thiếu Tá Quận Trưởng ở Huế.
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Lộc và Dương Lệ Đông (xóm đạo) kéo đến tăng cường cho 
anh em tại khu nghĩa địa đang lập một phòng tuyến trước 
mặt làng Dương Lộc. Một số anh em còn kẹt lại trong làng 
chạy ra trước mặt làng, lội qua hồ rau muống để qua khu 
nghĩa địa. Anh em phía trước bắn yểm trợ để cho anh em 
trong làng chạy ra. Tất cả nghĩa quân và thanh niên đã ra 
khỏi làng hợp với nghĩa quân xã và các làng lân cận lên đến 
cả trăm người, hai bên đánh nhau giữa ban ngày. Việt Cộng 
không dám tấn công, chỉ dùng súng cối bắn vào khu vực của 
ta mà thôi. Từ xa chúng phát hiện cần anten nơi máy truyền 
tin của anh Lê Đình Chiếm và đã bắn súng cối vào đó. Phe ta 
liền hạ cần anten xuống và di chuyển qua nơi khác.

Lm Lê Văn Hộ bị bắt, bị chôn sống
Lúc bấy giờ Việt Cộng đã chiếm được toàn làng, chúng 

vào từng nhà kiểm soát giấy tờ, đồ đạc, gom dân lại một nơi. 
Khi chúng vào nhà thờ, không thấy anh em nghĩa quân đâu 
vì họ đã kéo nhau đi hết rồi. Chúng gặp Linh mục Lê Văn 
Hộ và hỏi: 

- Anh làm gì ở đây? 
- Tôi là linh mục ở nhà thờ nầy. 
- Bọn Ngụy trốn ở đâu hết? 
- Đây là nhà thờ Công Giáo không phải đồn lính. Họ 

không ở đây. 
- Chúng tôi mới thấy bọn chúng chạy vào đây! 
- Xin các ông cứ đi lục soát. 
- Anh che chở cho bọn chúng phải không? 
- Bổn phận của tôi là lo việc đạo, tôi không biết công 

việc của họ. 
- Anh ngoan cố, anh đi theo chúng tôi.
Chúng bắt Cha cởi bỏ áo nhà tu và chỉ còn bộ đồ ba ba 
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ở bên trong. Chúng dẫn người đi và sau đó chúng đưa người 
đến sân nhà tôi.

Trong khi hai bên đánh nhau, mẹ tôi và chị em, con cháu 
trong nhà chạy ra núp ở dưới ao tre. Trời mùa đông, ao ngập 
nước, mẹ tôi bị ướt lạnh chịu không nổi. Vừa dứt tiếng súng, 
mọi người liền mò vào nhà. Cháu Nguyễn Văn Tiếp, mới 13 
tuổi, học sinh ở làng, thường ngày đến nhà thờ giúp lễ cho 
cha. Chúng hỏi em:

- Bọn Ngụy trốn ở đâu? 
- Tôi không biết. Thoáng thấy có vật gì trong tay em 

Tiếp, chúng bảo: 
- Đưa tay ra coi. Tiếp mở tay ra, một vỏ đạn các-bin rơi 

xuống. 
- Đạn nầy của ai? 
- Tôi lượm giữa sân. 
- Bọn Ngụy trốn ở đâu? Hãy khai ra mau! 
- Họ chạy qua đây lâu rồi. 
- Mi giấu súng đạn ở đâu? 
- Tôi không biết. 
- Bắt nó đi.
Chị tôi chạy ra nắm lấy tay cháu Tiếp: 
- Cháu còn nhỏ dại, không biết gì. Cháu thấy vỏ đạn thì 

lượm chơi đó thôi. Xin các ông tha cho cháu. 
- Không được. Tên Việt Cộng gạt tay chị tôi ra và kéo 

cháu Tiếp đi theo chúng. Những người già cả, bọn đàn bà 
con nít còn lại giữa sân đứng ngơ ngác nhìn theo Cha Hộ 
và cháu Tiếp bị chúng dẫn đi. Chị tôi ngả lăn ra sân kêu gào 
thảm thiết: 

- Con ơi! Con ơi! Cha của Tiếp đã bị Cộng sản giết khi 
cháu mới chưa đầy một năm, bây giờ đến lượt cháu bị chúng 
bắt đi!



Khi Việt Cộng vào lục soát trong nhà tôi, chúng mở tủ, 
xáo tung giấy tờ sách vở, ảnh kỷ niệm của gia đình. Một 
“chiến sĩ gái” của “quân giải phóng” đã chạy vào buồng của 
chị tôi rất lâu... Khi chúng đi rồi, chị tôi mới phát hiện ra một 
cái quần cũ, có vá mấy miếng của ai để lại và cái quần lãnh 
mới của chị tôi đã bay đâu mất rồi. “Chiến sĩ gái giải phóng” 
đó đã mặc quần lãnh mới của chị tôi đi ra mà không ai để ý.

Tối hôm đó anh em nghĩa quân và thanh niên không 
dám về làng, họ trốn qua làng khác, trong một đêm mà phải 
thay đổi chỗ ngủ mấy lần, khi ở nhà nầy, khi nhà khác. Cuối 
cùng mọi người chạy lên tỉnh. Tổng kết trận đánh trong làng 
có 4 người chết, hai người bị bắt đi trong đó có Cha Hộ. 
Bọn Việt Cộng đã mang xác đồng bọn đi hết, về sau có một 
tên cán binh Việt Cộng bị bắt và xin được hưởng chính sách 
chiêu hồi, cho biết: Tiểu đoàn K.8 của Việt Cộng đánh vào 
Dương Lộc hôm 9 tháng 2-1968  đã tổn thất 104 tên. Anh nói 
rằng: Việt Cộng sợ nhất là đụng độ với lính của Tiểu Đoàn 
1 thuộc Trung Đoàn 1, Sư Đoàn 1. Ngoài ra, chúng rất ngán 
nghĩa quân làng Dương Lộc. Chúng vào làng nầy như vào 
trong một trận đồ bát quái, trẻ già trai gái đều là thành phần 
chiến đấu giỏi, nhà nào cũng có súng, có lựu đạn, vườn nào, 
ngõ ngách nào cũng có người núp trong đó để bắn lén.

Từ mùa Xuân đến Hè năm 1968, quân đội VNCH lên 
tiếp mở các cuộc hành quân bình định, làng Dương Lộc đã 
xin Tiểu Khu Quảng Trị tăng cường quân số và hỏa lực để 
đóng đồn kiên cố. Tình hình an ninh được vãn hồi nhanh 
chóng cho đến mùa Hè 1972, khi tỉnh Quảng Trị bị quân 
Cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng thì dân làng này đã bỏ hết 
nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên chạy vào miền Nam và 
không bao giờ trở lại quê hương nữa.

Ngày 31 tháng 5 năm 1969, nhờ đồng bào địa phương 
mách bảo, bà con đã tìm được xác của Lm Giuse Lê Văn Hộ 
tại vùng biển Chợ Cạn, thuộc quận Triệu Phong, tỉnh Quảng 
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Trị, vùng Việt Cộng chiếm đóng trong Tết Mậu Thân. Con 
cháu đã đem người về chôn tại quê nhà, làng Trí Bưu, xã Hải 
Trí, quận Mai Lĩnh (xưa là Hải Lăng) tỉnh Quảng Trị.

Kết luận
Sáng mồng một Tết Mậu Thân, chúng tôi có chụp chung 

với Cha Hộ một bức hình kỷ niệm, trải qua hai biến cố 1972 
(mất tỉnh Quảng Trị) và 1975 (mất miền Nam), các hình ảnh 
tài liệu chúng tôi cất giữ bị thất lạc rất nhiều. Năm 1994, 
trước khi rời Việt Nam ra đi, tôi đi thăm từ giã một số anh em 
bà con. Tình cờ có một người trao cho tôi bức hình năm xưa 
anh em chúng tôi chụp chung với Cha. Người giữ bức hình 
đó, hiện còn ở Việt Nam đã nói với tôi rằng: 

- Tôi giữ hình nầy vì có Cha Hộ là người tôi rất thương 
mến. Nhưng trong hình nầy có một người mà tôi rất ngại vì 
Việt Cộng có thể gây khó khăn cho tôi vì tôi có liên hệ với 
người đó. Nhờ Cha Hộ che chở nên tấm hình nầy trải qua 
bao nhiêu năm vẫn còn. Hôm nay người đó sắp được thoát 
khỏi chế độ Cộng Sản rồi nên tôi hơi vững dạ một chút mà 
trao lại cho anh bức hình nầy. Anh nên mang qua Mỹ để sau 
nầy có lúc cần đến nó.

Tôi hiểu ý anh ta muốn ám chỉ tôi. Ngày hôm nay, khi 
viết về Cha Hộ, tôi đã liên lạc với con cháu của người đang 
sống rải rác khắp nơi trên đất Mỹ, nhưng không một ai còn 
giữ được hình ảnh của người. Đây là hình ảnh duy nhất về 
LM Lê Văn Hộ mà tôi còn giữ được. Tôi tin rằng đây cũng là 
một sự an bài của Thượng Đế, của Thiên Chúa và chắc chắn 
có sự trợ giúp của Cha Hộ.

Nam Cali ngày 8 tháng 01-1998. 
(Trích Hồi Ký Chớp bể mưa nguồn. Chưa xuất bản)



Cải Táng
Đồng Bào Bị Thảm Sát

Võ Ngọc Tụng

Ai cũng biết dịp Tết 1968, hai bên lâm chiến, Việt Nam 
Cộng hòa và Cộng sản Bắc Việt đã ký kết đình chiến để 
đồng bào ăn Tết. Thành phố Huế chỉ có các đơn vị hậu cần 
như Công binh, Vận tải, Tạo tác, Quân y, Quân nhu, Quân 
cụ v.v...Tại Bộ chỉ huy Tiểu khu Thừa Thiên Huế và Bộ Tư 
lệnh Sư đoàn I Bộ binh cũng như các đơn vị tiếp vận, một 
phần ba (1/3) binh sĩ được về nhà ăn Tết với gia đình 24 
tiếng, và luân phiên. Vào lúc 1 giờ 30 đêm mồng 1 Tết cộng 
quân (CQ) khởi sự đánh chiếm thành phố. Sau chừng 1 giờ 
đồng hồ, thành phố Huế gồm 3 quận hành chánh, doanh trại 
các đơn vị hậu càn, các cơ sở hành chánh tỉnh Thừa thiên và 
thành phố cũng như Nội thành đều bị chiếm. Ngoại trừ Bộ 
tư lệnh Sư đoàn I đóng tại Mang Cá. Cộng quân phá sập càu 
Trường Tiền, đốt chợ Đông Ba, thượng cờ tại Phu Văn Lâu. 
Tất cả các cao ốc có sân thượng đều bị chiếm và bố trí súng 
ống, phòng không, đặc biệt là trên thượng thành Thành nội 
và các cửa ra vào Thành nội.

Khi biến cố Tết Mậu Thân xảy ra, tôi là một sĩ quan 
thuộc Phòng 3 Bộ tham mưu Sư đoàn I Bộ binh đóng tại 
Mang cá, Thành nội Huế, nơi duy nhất không bị Cộng sản 
(CS) chiếm trong đêm đầu, tức đêm mồng 1 Tết. 

Sau đó tôi được biệt phái qua Tiểu khu Thừa Thiên đi 
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làm Quận trưởng kiêm Chi khu trưởng Phú Thứ - một trong 
ba quận có nhiều mồ chôn tập thể dân Huế. Đó là các quận 
Phú Vang, Phú Thứ và Nam Hoà tỉnh Thừa Thiên.

Trong 24 ngày chiếm cứ thành phố Huế (gồm 3 quận 
hành chánh  là quận 1 Thành nội, quận 2 phía tả ngạn sông 
Hương và quận 3 hữu ngạn), Cộng sản - chủ chốt là thành 
phần nằm vùng và đám địa phương chẳng hạn như anh em 
Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngọc Tường, tên coi tướng số Diệu 
Linh v.v... - đã bắt, giết và chôn sống hàng ngàn đồng bào 
Huế. Họ đi lục soát từng nhà bắt đi, lập toà án nhân dân để 
giết như tại chùa Gia Hội; có nơi đồng bào đến lánh nạn bị 
họ bắt đi hàng trăm người như tại nhà thờ Chúa Cứu thế, nhà 
thờ Phú Cam. Tôi không biết con số đích xác dân Huế bị giết 
trong Tết Mậu Thân là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ không dưới 
4.000 người. 

Có những hố chôn tập thể là những rãnh cát dài hàng 
trăm thước được đào sơ sài. Nạn nhân từ 100 đến 200 người 
bị trói dài với nhau bằng đủ loại giây, kể cả giây kẽm gai, bắt 
đứng sát nhau thành hàng ngang dưới hố. Trước khi dập cát 
lên họ, nạn nhân bị bắn hoặc đánh bằng cán cuốc vào đầu. Có 
người không bị thương tích gì cũng ngã theo với các người 
khác và bị chôn sống. Khi xác được bới lên, nhiều người thịt 
hãy còn tươi, nhiều người còn đủ giấy tờ tùy thân. 

Vùng có nhiều hố chôn tập thể hơn cả là vùng cát gần 
các thôn Xuân Ổ, Xuân Đợi, Ba Lăng, Quảng Xuyên, Lương 
Viện, Vân Trình.

Nạn nhân bị bắt được CS dẫn đi theo hai lộ trình chính. 
Một lên hướng Nam Hoà đi vào khe Đá Mài (nhiều trăm xác 
được tìm thấy tại đây). Hai qua ngã Chợ Cống hoặc Dạ Lê về 
các vùng Đông Đổ, Ba Lăng, Lương Viện, Trường Hà, Mộc 
Tụ quận Phú Thứ.

Việc tìm kiếm các hố chôn tập thể có nhiều cách. Một 
trong những cách đó là lần theo hướng những tiếng rú hãi 
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hùng trong đêm. Bởi khi bị dồn thành hàng dưới các hố rãnh, 
biết rằng mình sẽ bị hành hình nên các nạn nhân đã rú lên 
kinh hoàng. Dân các lầng chung quanh tùy theo chiều gió đã 
nghe rất rõ những tiếng rú ấy trong đêm khuya. 

Mỗi cuộc cải táng phải có sự phối hợp chu đáo giữa xã, 
quận và tỉnh. Trước hết phải thành lập các toán nhận dạng 
nạn nhân. Họ là những người chuyên môn và tình nguyện, 
thường là một nhóm 6 người gồm 3 người đặc trách nhận 
dạng. Khi lấy xác lên, họ tìm kiếm giấy tờ nếu có, kiểu và 
màu sắc áo quần, giới tính, tóc, răng hay những điểm nổi 
bật khác. Một người có nhiệm vụ ghi vào phiếu của thi hài 
và đánh số. Hai người khác bỏ toàn bộ xác nạn nhân còn 
lượm được vào túi ny-lông và gắn phiếu  cẩn thận. (Thật 
đáng khâm phục các toán nhận dạng; hàng ngày họ làm việc 
liên tục từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều không mệt mỏi, trong 
lúc tôi chỉ đứng quan sát mới 20 phút mà đã muốn té xỉu vì 
không chịu nổi mùi hôi). Các túi ny-lông được chuyển ngay 
về quận. Tại đây đã thiết lập một rạp lớn che bằng tôn có sẵn 
các “tiểu” bằng gỗ để lượm các túi ny-lông xác rồi kê thành 
hàng ngang dọc tùy theo số lượng các “tiểu”. Bên trên rạp 
có thiết lập hai bàn thờ Phật và Chúa. Có các sư luân phiên 
đến tụng niệm. Các phiếu nhận dạng được chuyển gấp về 
đài phát thanh Huế và phòng thông tin để loan báo cho thân 
nhân. Chẳng hạn: thi hài số... có những điểm đặc biệt gì... 
Sau ba, bốn ngày hoặc ngắn hơn tùy theo số lượng xác đã 
tìm được đã vượt quá số từ 500 - 600, một lễ cải táng được tổ 
chức trang nghiêm để đưa lên nghĩa trang Ba Đồn, Ba Tầng 
gần Nam Giao. Rất nhiều xe GMC được trưng dụng, mỗi 
xe chở 10 “tiểu” có gắn biểu ngữ, cờ tang và có ban nhạc đi 
theo.

Lần tổ chức cải táng sau cùng ở Phú Thứ để dời lên 
nghĩa trang Ba Đồn và Ba Tằng, người ta đã tìm được 454 
xác. Trong đó có một hố với 4 xác (chôn sống, của 2 linh 
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mục và 2 thày đại chủng viện. Đó đó là xác linh mục Bửu 
Đồng và linh mục Hoàng Ngọc Bang, còn lại hai thầy tôi 
không nhớ tên). 

Vì có cảm tình riêng với linh mục Bửu Đồng, tôi đã dò 
theo dấu vết ngài từ họ Sư Lỗ qua các thôn  ấp, gia đình ngài 
trú ngụ và cuối cùng lần ra chỗ chôn ngài. Trên người ngài 
còn đủ cả giấy tờ và hình ảnh với 1 lá thư do chính tay ngài 
viết gửi cho mẹ. Lần đào xác này có một số ký giả ngoại 
quốc đến Bộ chỉ huy tại quận Phú Thứ. Tôi có ý định mời họ 
đến tận nơi quan sát nhưng vì mỗi lần tổ chức, CS tăng gia 
hoạt động để phá hoại an ninh và việc cải táng nên các ký giả 
không thể đến nơi để thấy tận mắt được. Một ký giả hỏi tôi, 
tại sao CS phải giết những người này? Tôi trả lời vì hai lý 
do. Thứ nhất là vì bản chất ác độc thà giết lầm hơn là bỏ sót 
của CS. Thứ đến là vì CS bực tức vì thái độ bất hợp tác của 
dân Huế. Thật vậy, CS đã mong chờ một cuộc nổi dậy của 
dân Huế. Họ muốn tổ chức một cuộc biểu tình với hàng trăm 
người tại Phú Văn Lâu nhưng không ai hưởng ứng. Trong số 
các nạn nhân có nhiều người là thương binh cụt chân - tay, là 
thường dân vô tội, tu sĩ các tôn giáo, các giáo sư ngoại quốc 
đang giảng dạy tại đại học Huế. 



Lịch sử làm sao xoá được
Phạm Dũng *

...

 Cộng sản chạy ra khỏi thành phố, để lại một Huế điêu 
tàn; nhà cửa, kiến trúc, công sự đổ nát, đường sá cầu cống 
hư hại; xác người, gia súc nằm rải rác khắp nơi; môi sinh xú 
uế...

Dân chúng đổ xô đi tìm thân nhân bị Cộng quân bắt dẫn 
đi. Họ khám phá ra  nhiều mồ chôn tập thể nạn nhân vô tội, ở 
các nơi như: xã Phú Xuân, Phú Hồ thuộc quận Phú Thứ, làng 
Vân Thê quận Hương Thủy, khe Đá Mài thuộc quận Nam 
Hoà, làng An Ninh Hạ quận Hương Trà. Ngay trong thành 
phố tại Bãi Dâu và sân trường tiểu học Gia Hội nhiều hố 
chôn trong sân trường và chung quanh hàng rào với lối giết 
nhanh, giết vội, chôn vùi, lấp không kín xác, chỗ lòi chân, 
nơi bày tay, chỗ phơi tóc. Ở xã Phú Xuân quận Phú Thứ mãi 
đến tháng 5.1971 còn tìm thêm được 52 hài cốt nữa. Trước 
đây, tại nơi này đã khám phá hai lần trên 200 xác rồi. Các 
hố chôn đều ở giữa đường giao thủy của những đồi cát, lâu 
ngày nước chảy xoi mòn nên còn sọ và xương, căn cứ vào sọ 
để tính số lượng người bị giết. Mỗi hố có 3, 5 hoặc 8 người. 
Phần lớn sọ bị sứt mẻ, hay bị bể, chứng tỏ nạn nhân bị giết 
bằng rìu búa hay bọng cuốc. Giây điện thoại còn thắt gút có 
thể dùng trói nạn nhân. Có một vài hài cốt bọc trong áo đi 
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mưa Poncho của quân đội nên còn nguyên vẹn, xác đen thui, 
mùi hôi trin trỉn.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên thiết lập một nghĩa trang 
và dựng ở đó một đài tưởng niệm nạn nhân tại đồi Ba Tầng 
phía nam Huế thuộc xã  Thủy Xuân quận Hương Thủy để an 
táng  những nạn nhân bị thảm sát. Sau 30.04.75 Cọng sản 
đã dùng xe ủi đất san bình địa cả nghĩa trang chứa hơn 4000 
ngôi mộ, cùng đài tưởng niệm...

Cộng sản Hà Nội tìm cách xoá đi những dấu tích có 
bằng chứng hiển nhiên để chối bỏ trách nhiệm và chạy tội. 
Nhưng lịch sử thì làm sao xoá được...

* Khi xẩy ra biến cố Mậu Thân tác giả là sỹ quan tham 
mưu Trung đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh. Từ 1970 - 1975 
là quận trưởng / Chi khu trưởng quận Phú Thứ và quận 
Hương Điền.
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Nhớ Về Mậu Thân
Nguyễn Thế *

Hôm 30 Tết Mậu Thân (1968), sau khi sắp xếp mọi công 
việc, tôi đi thăm đại đội Công binh kiến trúc làm việc ở An 
Lỗ, PK 17 ở phía bắc Huế 17 cây số và chiều đó tôi về nhà 
ăn tết với gia đình tại Phủ Cam, Huế.

Đúng giờ giao thừa thì Cộng quân bắt đầu pháo kích 
vào các cơ quan quân sự ở Huế. Tôi nghe rõ nhất chúng rót 
đạn vào đồn An Lăng và xa hơn nữa là hình như vào tiểu khu 
Thừa Thiên và Bộ tư lệnh Sư đoàn 1 ở Mang Cá. Tiếng hoả 
tiển 122 ly nghe rợn người. Tiếng súng cá nhân và súng máy 
vang rền tứ phía.

Sáng hôm sau chúng tôi được biết Cộng quân đã chiếm 
các vị trí trọng yếu trong thành phố, các cầu An Cựu, Lò 
Rèn, cầu Phú Cam, Bến Ngự...

Dân chúng xôn xao và lo sợ cực độ. Tôi mất liên lạc 
hoàn toàn với đơn vị và mọi nơi khác. Cộng quân có đến bià 
làng Phủ Cam chứ chưa vào trong. Hằng đêm dân tụ tập và 
ngủ tại nhà thờ Phủ Cam để mong được sự che chở của Đấng 
bề trên. Tôi cũng đến ngủ ở đó trong ba đêm trên hành lang 
cánh phải. Đến ngày thứ 7 hoặc 8 gì đó tôi thấy Nhân dân tự 
vệ xuống cầu Bến Ngự bắn tên lính gác cộng sản và lấy được 
đạn B 40 về cho bà con coi.  Tôi đoán cộng quân sẽ tấn công 
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nhà thờ đêm ấy vì bị khiêu khích. Tôi nói cho một số người 
nghe ước đoán của tôi và quyết định không vào nhà thờ ngủ 
như trước.

Sáng hôm sau trên đường đến nhà thờ tôi được bà con 
cho biết cộng quân đã đến bắt hết thanh niên ở nhà thờ mang 
lên phía chùa Từ Đàm.Tổng số bị bắt đi trên 300 người.

Tôi nhờ cô em gái là Kim Tư đi dò dọc đường rầy xe lửa 
về An Cựu, biết không có địch nên chúng tôi đã thoát được 
về trường bia An Cựu, sau đó về Phú Bài.  Dân chúng lũ lượt 
tay bồng tay xách kéo về tránh nạn ở Phù Lương, cạnh phi 
trường Phú Bài....

Cộng quân đã bắt đi nhiều ngàn người dân Huế trong 
những ngày chiếm đóng. Khi thấy không chiếm giữ được 
Huế, chúng dẫn nạn nhân đi mất tích...

Gần cả năm sau người ta mới phát giác ra là số người 
được dẫn đi đã bị thủ tiêu và chôn rải rác trong nhiều hầm 
tập thể ở vùng Phú Vang và Phú Thứ. Hầu hết bị đánh vỡ sọ 
chứ không bắn, có lẽ cộng quân sợ gây tiếng động không giữ 
được bí mật.

Các nạn nhân hầu hết không nhận diện được vì xác nằm 
chồng lên nhau và đã rữa nát chỉ còn xương. Đặc biệt chỉ 
nhận diện được xác linh mục Bửu Đồng nhờ ngài viết tên 
tuổi và vài chi tiết khác bỏ trong ruột viết bic và một vài di 
bút.

Những xác tìm thấy được bó lại trong các bao nhựa đặt 
vào các quan tài nhỏ, được bốn người khiêng tới nghĩa trang 
chung tại núi Ba Vành. Khi nạn nhân được tìm thấy sau cùng 
được đưa tới Ba Vành chính quyền Thừa Thiên tổ chức một 
buổi lễ an táng tập thể với sự chủ toạ của cựu tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu. Nhiều ngàn thân nhân nạn nhân và người 
dân Huế đã có mặt để dự lễ an táng đau thương này...

Địa điểm khe Đá Mài cũng được phát hiện sau đó. Tất 
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cả nạn nhân chỉ còn là những bộ xương trắng, hầu hết không 
thể nhận diện được, trừ một trường hợp hy hữu, đó là anh 
Nguyễn Thanh Hiền. Nguyên Hiền có một chiếc áo choàng 
màu mỡ gà mà anh thường mặc những khi trời lạnh. Anh ngủ 
trong nhà thờ Phủ Cam và bị bắt đi. Người ta tìm thấy chiếc 
áo đó tại Đá Mài nằm trên một tảng đá phẳng. Chiếc áo gói 
trọn xương cốt của người xấu số, trừ xương sọ và xương 
chân nằm ngoài đã bị mưa gió cuốn đi. Vài vật dụng tìm thấy 
trong túi áo chứng tỏ rằng đây chính là anh.

Ngoài Nguyễn Thanh Hiền là bạn chí thân, người viết 
bài này còn những người thân và bạn hữu bị giết trong dịp 
này: Đào Xuân Khả, con người cậu ruột; Nguyễn Văn Thanh, 
con bà dì; Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Văn Tâm, cả hai hạ sĩ 
công binh thuộc đơn vị 63 CBKT; Châu Khắc Túy, giáo sư, 
bạn học; Nguyễn Văn Đức, hạ sĩ I công binh con bà cô ruột 
và Nguyễn Văn Ba, hạ sĩ I con bà dì....

* Tác giả nguyên là trung tá công binh, lúc biến cố 
Mậu Thân xẩy ra đang công tác tại vùng Thừa Thiên và 
Quảng Trị.



Thảm Sát 
Peter Braestrup

LTS. Tại sao giới truyền thông Hoa Kỳ đã không trình 
bày đầy đủ và trung thực vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế? 
Đó là một vấn nạn lương tâm cho mọi người, đặc biệt là 
những kẻ trong nghề đưa tin.

Ông Peter Braestrup là trưởng văn phòng của tờ 
Washington Post tại Sài Gòn trong thời gian Tết 1968. Trong 
tác phẩm dưới đây ông đã mô tả, phân tích và lượng giá công 
việc của giới truyền thông Mỹ trong việc trình bày cho công 
chúng Mỹ về biến cố Tết Mậu Thân 1968 tại Việt Nam.

Nhận định của Braestrup thiếu một điểm không kém 
quan trọng, đó là thái độ phản chiến - do ảnh hưởng tuyên 
truyền của cộng sản - của đa số phóng viên nhà báo tây 
phương thời đó. Vì ảnh hưởng đó nên chẳng mấy ai trong họ 
đã quan tâm tới việc thảm sát ở Huế.

... Như chúng tôi đã nói, vụ thảm sát tại Huế rõ ràng đã 
bị giới truyền thông lờ đi; tin tức chỉ nói sơ qua “Việt Cộng 
khủng bố” mà không trình bày tin tức nào cho xứng với tầm 
mức thực sự.

George McArthur của hãng AP là thông tín viên đầu tiên 
của Mỹ bắt đầu khám phá cuộc sống tại Huế trong thời gian 
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địch quân chiếm đóng. Đàu tháng hai phóng viên này gởi 
đi bản tường trình sau đây, và sau đó rất lâu các phóng viên 
khác mới để ý đến:

Huế, Việt Nam (AP) - Lực lượng cộng sản hàu như 
Trần ngập Huế một tuần qua; họ vào thành phố với đầy 
đủ hồ sơ và hình ảnh đối phương mà họ định xử tử và 
bắt giử...

Nhiều người chạy nạn cho hay trong những ngày 
đầu bộ đội và các chính ủy tỏ ra rất lịch sự và kỷ luật...

Nhiều người Mỹ, dân sự và quân đội, đã được ghi 
nhận là bị bắt làm tù binh. Nhiều dân chạy nạn cho biết 
ít nhất lúc đầu những người Mỹ này được đối xử tốt, 
mặc dầu bị canh giữ nghiêm nhặt ở nhiều vùng khác 
nhau...

 Cán bộ cộng sản gõ cửa và Trần vào nhà, hỏi tìm 
lính Mỹ và Nam Việt Nam. Nếu không tìm được lính, bộ 
đội cộng sản trở lại lịch sự.

Họ nói: “Chúng tôi không quấy nhiễu thường dân, 
hãy ở yên trong nhà, khóa cửa lại và đừng sợ.”...

Ở phía bắc Sông Hương, nơi quân đội Nam Việt 
Nam hàu như hoàn toàn trấn thủ được, bộ đội cộng sản 
tỏ ra hung hãn hơn là ở bờ phía nam, nơi họ phải giao 
tranh với Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. 

McArthur là một trong rất ít nhà báo không những chỉ 
để ý đến thành phần thường dân tại Huế, mà còn hỏi han về 
những kinh nghiệm họ đã sống, chủ yếu là nhờ ở một số linh 
mục nói được tiếng Pháp tại Huế. Bài tường thuật của ông 
có nói đến sổ đen những viên chức bị điểm để bắt giữ và xử 
tử, nhưng không nêu lên số lượng bao nhiêu người. Lúc đó 
tàm vóc đầy đủ những vụ xử tử chưa được biết vì chiến trận 
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còn đang tiếp diễn.
Ngày 11 tháng hai, hãng AP trích dẫn báo cáo của Thị 

Trưởng Huế - đây là lời lên tiếng chính thức đầu tiên về vụ 
thảm sát:

Huế, Việt Nam (AP) -- Hôm nay Tỉnh trưởng tuyên 
bố rằng bộ đội cộng sản tại Huế đã xử tử 300 thường 
dân và chôn họ trong những hố tập thể về phía nam 
thành phố.

Trung tá Phan Văn Khoa, tỉnh trưởng Thừa Thiên 
kiêm thị trưởng và quân trấn trưởng Huế nói rằng những 
người bị xử tử là những viên chức của tỉnh, chuyên viên, 
cảnh sát, và nhiều thành phần khác từng đã bị cộng 
quân lên án tử trước.

Ông ta nói những vụ xử tử này xảy ra hôm thứ sáu 
khi cộng quân bị Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đẩy ra khỏi 
phía nam thành phố.

Ông Khoa cho hay hố chôn tập thể này ở cách 
thành phố nhiều dặm về phía đông nam, một vùng mà 
quân đội đồng minh chưa đến được.

Tuy nhiên, theo ông, báo cáo về những vụ xử tử nầy 
chính xác, không có nghi vấn gì.

Đồng thời, một thường dân Việt Nam cho biết đã 
trông thấy khoảng chừng 125 đến 150 đồng bào công 
giáo bị bắt và dẫn đi hôm thứ bảy.

Người thường dân này đã chứng kiến từ một nơi 
ẩn núp gần ngoại ô phía nam thành phố, và không biết 
những nạn nhân bị dẫn đi đâu.

Dân chúng báo cáo thêm hai vụ xử tử khác hôm chủ 
nhật. Họ nói có hai cảnh sát viên bị điệu đi trước một 
toán cộng sản võ trang khi họ rút lui....
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Tờ Washington Post đăng câu truyện vỏn vẹn có sáu 
đoạn văn ở trang trong của tờ báo. Tờ New York Times ghi lại 
câu truyện, qua cây bút Thomas A. Johnson, ở trang nhất.

Ngày 28 tháng hai, hãng UPI đưa ra câu chuyện từ Sài 
Gòn, thuật lại báo cáo của những phát ngôn viên chính phủ 
về việc khám phá 100 thi thể của “bính lính và thường dân” 
trong một hố chôn tập thể, một số người tay bị trói ra sau 
lưng. Ngày 3 tháng ba hãng UPI đưa tin thêm từ Sài Gòn:

Sài Gòn (UPI) -- Hôm chủ nhật có tin rằng 95 
thường dân Nam Việt Nam được tìm thấy trong những 
hố chôn tập thể ở Huế đã bị Việt Cộng giết vì họ không 
chịu bắn vào máy bay của Mỹ trong chiến trận dành lại 
cố đô tháng trước.

Nguồn tin từ chính quyền Nam Việt Nam cho hay 
những kẻ sống sót qua các vụ thảm sát kể lại rằng họ đã 
thấy những nạn nhân bị cưỡng bức phải tự đào những 
hố chôn tập thể cho họ, và đã van xin tha mạng trước 
khi bị hạ bởi những toán du kích vũ trang...

Hài cốt của những thường dân bị thảm sát tìm thấy 
mấy ngày trước đây đã được an táng hôm chủ nhật. Đàn 
bà và trẻ em khóc lóc đi tìm kiếm thân nhân đứng nhìn 
trong khi công nhân đào xới những nấm mồ chưa xanh 
cỏ trong những thửa ruộng khô và trong một sân trường 
khu ngoại ô Huế.

Những báo cáo đầu tiên về những vụ hành hình tập 
thể được ghi nhận trong khi trận đánh tái chiếm Huế và 
Cổ Thành đang diễn ra kịch liệt.

Ngày 29 tháng hai, Bernard Weinraub của tờ Times mô 
tả nỗi thất vọng, sự đổ nát, cảnh người lánh nạn tại Huế, và 
cũng nói đến một “hố chôn tập thể”, ở đó người ta đã tìm 
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được một số hài cốt của “những công chức mất tích.”
Ngày 6 tháng ba, ký giả William Ryan của hãng AP đi 

thăm “cảnh đổ nát của nơi một thời là thành phố của vẻ đẹp 
thần tiên,” một thành phố “xuất huyết cho đến chết.” Cũng 
như các phóng viên khác, ông ta chỉ chú ý đến sự thất vọng 
của người Mỹ, tham nhũng và trì trệ của bộ máy chính quyền 
- mà ông ta gọi là “một sự thất bại toàn diện về tâm lý” cho 
phe đồng minh-, sợ hãi, cơ hàn và thất vọng. Và ông ta ghi 
lại một cách sơ sài rằng “khoảng chừng 1.000 thường dân 
đã chết... nhiều người đã bị xử tử bởi lực lượng đối phương 
- những hố chôn tập thể được tìm thấy.” Ryan đã không hề 
đến thăm những hố chôn tập thể nầy.

Ngày 9 tháng ba, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ phổ biến một bản 
tin báo chí đưa con số hài cốt tìm ra trong ba hố chôn tập thể 
ở ngoại ô Huế là 400, và nói rằng Việt cộng đã cố gắng truy 
lùng có hệ thống những người bị điểm trước. Tờ Times đăng 
một bản tin vắn của hãng Reuters ở trang hai (“Đối phương 
Giết 400 Thường Dân Huế’). Tờ Post đăng tin nầy ở phần 
ruột của tờ báo:

Sài Gòn, Ngày 9 tháng ba - Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ 
hôm nay cho hay Việt Cộng đã giết khoảng 400 thường 
dân - kể cả phụ nữ và trẻ em - trong thời gian 25 ngày 
họ chiếm đóng Huế vào tháng trước.

Hố chôn tập thể sau cùng trong ba hố được tìm thấy 
giữa đống gạch vụn của thành phố bị tàn phá bởi chiến 
tranh chứa 10 nạn nhân, một số trong những người nầy 
bị cột tay ra phía sau lưng.

Một viên chức của Tòa Đại Sứ cho biết các tù binh 
Việt Cộng cung khai rằng thượng cấp của họ đã ra lệnh 
xử tử khoảng chừng 400 thường dân chung quanh Huế. 
Các nạn nhân nầy bao gồm những người công giáo và 
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viên chức chính quyền.
Cho đến nay người ta đã tìm thấy ba hố chôn tập 

thể chứa trên 100 tử thi chung quanh thành phố.
Phát ngôn viên của Tòa Đại Sứ nói trong năm nay 

có khoảng chừng 12.000 dân Nam Việt Nam là nạn nhân 
của chính sách khủng bố của Việt Cọng. Ông còn thêm 
là chừng 5.831 đã bị giết và 2.783 bị bắt cóc, số còn lại 
được coi là mất tích.

Phát ngôn viên nói... ít nhất 300 người đã mất 
mạng với các toán hành quyết của Việt Cộng trong giáo 
xứ Phú Cam.

Các thông tín viễn liên và báo chí chỉ nói có thế. Không 
có các hố chôn người tập thể, cũng chẳng có những vụ hành 
quyết được nhắc nhở tới trong bài viết về Huế trên tờ Ti-
mes xuất bản ngày 23 tháng ba. Một trong hai bài viết của 
Lee Lescaze trên tờ Post, xuất bản vào hạ tuần tháng ba, 
đã chi tiết mô tả cảnh lính Miền Nam Việt Nam hôi của, 
chính quyền hỗn loạn, 2.500 thường dân chết, cảnh đổ nát, 
Phật giáo - Công giáo hiềm khích, tâm tình chống Mỹ, và 
chính quyền bắt bớ vô cớ; và việc một “cựu viên chức chính 
quyền” cho rằng “bộ đội cộng sản tương đối có chọn lựa 
trong việc bắt bớ và hành quyết.”

Tóm lại, hãng AP đã đưa ra bốn bài viết nói về những vụ 
hành quyết tại Huế, hãng UPI hai bài, tờ Times bốn bài, và tờ 
Post ba bài. Tờ Newsweek, như chúng tôi vừa nói, có nhắc 
đến “những toán hành quyết”, nhưng không nói đến hoặc 
theo dõi lời tuyên bố của Tòa Đại Sứ. Những hệ thống truyền 
hình, theo như hồ sơ chúng tôi lưu giữ được, không hề nhắc 
đến những vụ hành quyết, và cũng chẳng trình chiếu bất cứ 
phóng sự nào từ Việt Nam liên hệ đến đề tài nầy.
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Vào hạ tuần tháng ba, tờ Time, vốn trước đây không để 
ý gì nhiều đến tình hình Huế sau chiến trận, đã đăng lại bài 
của một thông tín viên của tờ London Times về công cuộc 
điều tra vụ thảm sát.

Hàu như đây là bài điều tra duy nhất của giới báo chí có 
mặt tại Việt Nam:

Cộng quân đã xử tử hàng trăm thường dân trong cuộc 
tổng công kích Tết của họ. Nhưng cảnh chém giết đặc biệt 
gia trọng trong và chung quanh thành phố Huế; ở đó số người 
bị xử tử có khoảng từ 200 đến 400. Nhà báo Stewart Harris 
của Anh, vốn chống đối chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam 
và tuyên bố rằng “tôi không thể ủng hộ điều đó bằng cách 
viết tuyên truyền,” vừa đây đã đến thăm thành phố Huế và 
vùng phụ cận để điều tra những vụ hành quyết.

Tuần rồi ông ta đã tường thuật như sau trên tờ London 
Times (Sau đây là trích của Harris):

Bộ đội Bắc Việt và Việt Cộng đã xử tử nhiều người 
Việt Nam, một số người Mỹ, và một ít người ngoại quốc 
khác trong trận chiến tại Huế và vùng phụ cận. Tôi chắc 
chắn về điều này sau khi đã trải qua nhiều ngày tại Huế 
để điều tra về những cáo buộc có giết chóc và tra tấn. 
Về phần tôi, tôi đã thấy và chụp hình rất nhiều, tuy nhiên 
tôi cũng phải tin cậy ở nhiều thường dân và quân nhân, 
Việt Nam, Mỹ, Úc, và nhiều nước khác. Mọi người xem 
ra là những chứng nhân trung thực, nói đúng những 
điều họ tin là thực...

Tổng kết tất cả những bằng chứng về hành vi của Việt 
Cộng và bộ đội Bắc Việt tại Huế, mọi người đều không ngạc 
nhiên nhận rõ một điều là họ đã áp dụng có hiệu năng chính 
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sách trừng phạt cố hữu của họ bằng cách hành quyết những 
người lãnh đạo ủng hộ đối phương của họ mà họ đã nhắm 
trước. Ở Huế, cũng như các nơi khác, họ không thể hoàn 
toàn tóm bắt và xử tử những viên chức quan trọng hơn, bởi 
vì những người này đã cẩn thận trốn tránh trong các đồn bót 
kiên cố có lính tráng và cảnh sát bảo vệ. Ở Huế, cũng như 
các nơi khác, chính những “thường dân bé mọn” không có 
phương tiện bảo vệ lại là nạn nhân - họ là các xã trưởng, thôn 
trưởng, giáo viên, và cảnh sát viên.

Phần lớn những chức vụ này đã được điền khuyết, và 
tôi cảm thấy không thể diển tả được một cách đầy đủ sự 
can đảm của những người dám nối tiếp những kẻ đã bị hành 
quyết (Xem bài của S. Harris trong phần ngoại ngữ).

Điều mà ông Harris biết được chỉ là màn đầu. Vụ khai 
quật đầu tiên những nạn nhân của Việt Cộng xảy ra tại sân 
Trường Trung Học Gia Hội ngày 26 tháng hai; 170 hài cốt 
đã được tìm thấy tại đây.

Vài tháng sau, 18 hố chôn tập thể đã được phát hiện, và 
trong năm 1969-1970 công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Cho 
đến giữa năm 1970, số hài cốt tìm thấy lên đến 2.810, rải rác 
trong các hố chôn tập thể ở vùng đồi núi lân cận, ở các dãi 
cát cận duyên, và ở chung quanh các lăng tẩm vua chúa phía 
tây nam Huế. Và còn 1.946 người chưa tìm ra.

Tại sao các phóng viên khác ít để ý đến đề tài này? Sau 
khi thảo luận với các đồng nghiệp báo giới và suy nghĩ lại, 
tôi ghi nhận những điểm sau đây:

(1) Lời tuyên bố đầu tiên về các vụ hành quyết mà báo 
New York Times đăng ở trang nhất ngày 12 tháng hai đã 
được Trung tá Phan Văn Khoa đưa ra. Trung tá Khoa lại bị 
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báo giới coi là một thị trưởng thiếu khả năng, đáng ngờ, và 
bị các cố vấn Hoa Kỳ chỉ trích là đã trốn tránh trong lúc có 
giao tranh.

(2) Các cố vấn Hoa Kỳ tại Huế, và người kế vị Trung tá 
Khoa, là Trung tá Lê Văn Thân, cũng như hàu hết ký giả có 
mặt tại Huế trong tháng ba quá bận rộn lo cho những kẻ còn 
sống hơn là số phần của những người đã mất.

(3) Lời công bố của Tòa Đại Sứ ngày 9 tháng ba đã hoàn 
toàn bị coi lờ hoặc đánh giá như là tuyên truyền tội ác, và cơ 
quan JUSPAO lại không “đẩy tới” đến nơi.

(4) Và trong tháng ba 1968, không hề có biến cố nào đặt 
vấn đề thảm sát tại Huế - không có có cải táng tập thể, thăm 
viếng mộ phần hoặc biểu tình. Bằng chứng đưa ra lại hoàn 
toàn có lợi cho phía bên kia; người ta nghĩ rằng Việt Cộng 
chỉ thi hành chính sách khủng bố “hạn chế”. Một cách nào 
đó, các nhà báo cũng như tòa soạn có thể không nhạy cảm 
đối với những tường thuật về thảm sát tại Huế như là quần 
chúng Hoa Kỳ đối với vụ thảm sát tại Mỹ Lai sau này vào 
năm 1969. Dù sao thì chúng ta [người Mỹ] cũng đã không 
trình bày đầy đủ một trong những câu chuyện thương tâm tột 
cùng về Tết. Ở Mỹ người ta đã coi lờ vụ thảm sát tại Huế, 
nhưng ở Việt Nam thì không như thế.

Như Douglas Pike đã nhận xét khi điều tra tại chỗ cho 
Phái Bộ Hoa Kỳ: “Trong cơn hỗn loạn tiếp sau chiến trận, 
chuyện phải làm đầu tiên trong lãnh vực dân sự là cứu trợ 
cấp thời - và sau đó là những nỗ lực xây dựng lại nhà ở. Chỉ 
sau này Huế mới bắt đầu coi lại những tổn thất nhân sự.” Giả 
thuyết của Pike là việc tàn sát khởi sự với cố gắng có chủ 
đích thanh lọc những viên chức và “những người có uy tín” 
có tên trong sổ đen. Đó là điều mà Phái Bộ Hoa Kỳ đã nêu  
lên ngày 9 tháng ba. Rồi sau đó, những cán bộ Việt Cộng 
địa phương tin rằng có thể giữ được thành phố, họ quyết 
định thanh lọc mọi người, kể cả sinh viên học sinh và những 
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người trí thức được coi có thể là mối đe dọa cho trật tự mới 
của cộng sản. Sau cùng, ở tuần lễ cuối, khi cộng quân nhận 
ra rằng họ thua trận, thì xảy ra việc giết chóc lớn nhất - giết 
những người đã bị bắt giữ để “nhồi sọ”, những người đã thấy 
(và có thể nhận ra) những cán bộ cộng sản đã “lộ diện” trong 
thời gian cộng sản chiếm thành phố. Theo Pike, thật ra tất cả 
những vụ hành quyết là do Việt Cộng, không phải là bộ đội 
miền Bắc hay những thế lực bên ngoài khác. Những vụ hành 
quyết này có hệ thống, không phải là những hành vi lẻ tẻ do 
oán thù hoặc hoảng hốt. Hơn thế nữa, cộng quân đã cố gắng 
che đậy công trình đó của họ.

Tóm lại, vào tháng 2.68 giới truyền thông, đặc biệt là 
thông tín viễn liên, các hệ thống truyền hình, và tờ Newsweek, 
đã chú tâm trình bày quá đáng khung cảnh khung cảnh tàn 
phá “hầu như toàn diện” của các thành phố và nỗi thất vọng 
ở Miền Nam Việt Nam. Người ta đã mô tả quân đội Hoa 
Kỳ, trong mục đích cứu đồng minh, đã tàn phá một cách vô 
lương tâm toàn thể Việt Nam qua việc sử dụng hỏa lực mạnh 
ở một số thành phố; trong lúc đó thì lại hàu như hoàn toàn 
bỏ qua việc bắn phá bừa bãi và giết chóc tại Huế của Cộng 
sản. Thảng hoặc một đôi ký giả, như Mohr và Nance, cung 
cấp tin tức chính xác hơn về tàm mức thiệt hại thì những báo 
cáo của họ - khác với các báo cáo và hình ảnh cũng như phim 
truyền hình chuyên thích khai thác cảnh “tai ương” - lại ít 
được phổ biến.

Đó là ngôn ngữ thông dụng của các nhà báo thời đó....

Braestrup, Peter: Big Story: How the American Press 
and Television Reported and Interpreted the Crisis of 
Tet 1968 in Vietnam and Washington. Anchor Book: 
New York, 1978. P.211-216.

                   



Tổng Tấn Công Tết và Huế
Stephen Hosmer

LTS: Đảng Cộng Sản đến nay vẫn chối có vụ thảm sát 
Mậu Thân ở Huế. Gần đây, vài nhân vật có liên can trong 
cuộc đánh chiếm Huế lên tiếng xa gần thú nhận có sự kiện 
giết người ở Huế, nhưng bảo đó là những hành động lẻ tẻ 
của một vài cá nhân! Có cuộc tập sát không? Số lượng nạn 
nhân bao nhiêu? Sự vụ xẩy ra do tư thù cá nhân, do tình 
trạng mất quân kỷ của quân đội khi bị phản công hay do gì 
khác?

Sau khi phân tích và thẩm lượng khối lượng quan trọng 
các tài liệu tình báo do quân đội VNCH và Đồng minh thu 
được, Stephen Hosmer chứng minh kế hoạch giết người 
ít nhất đã được thông qua từ cấp Tỉnh đảng ủy, và số nạn 
nhân chính thức được cộng sản công khai thừa nhận là 3000 
người.

... Cơ quan trách nhiệm Mỹ không thu thập số lượng 
người bị cộng sản ám sát và bắt cóc trong dịp Mậu Thân. Số 
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liệu tổn thất tháng hai 1968 do chính quyền đưa ra không 
đáng tin. Tuy nhiên các tài liệu tịch thu được cho thấy việc 
tiêu diệt công chức chính phủ Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), 
các vị chỉ huy quân sự, gián điệp, cảnh sát và các thành phần 
thuộc lực lượng an ninh khác là một trong những mục tiêu 
chính của cuộc tấn công.

Chẳng hạn, khi tấn công Sàigòn, kế hoạch ám sát một 
số nhân vật lãnh đạo miền Nam đã được Cộng sản coi là một 
phần của nỗ lực chính trong việc tiêu diệt các “tên phản cách 
mạng”. Một bản báo cáo an ninh đề ngày 27.02.1968 gởi cho 
Ban an ninh Quân khu Sàigòn- Gia Định cho hay chiếu theo 
“kế hoạch chung đã được Đảng ủy chấp thuận vào tháng 
12.1967” thì các thành phần an ninh địa phương đã “phối 
hợp với các đơn vị quân đội và thanh niên để ám sát các nhân 
vật lãnh đạo (VNCH)” và tiêu diệt “các cơ sở lãnh đạo và 
các bộ máy đàn áp.1  Chiếu theo các danh sách đen đã soạn 
từ trước, lực lượng an ninh đi lùng diệt các nhân vật VNCH 
ở mọi cấp - “cao, trung và thấp”- trong nhiệm vụ gọi là “tận 
diệt bọn phản cách mạng”:

Nhiệm vụ này được thi hành bởi lực lượng an ninh 
chiếu theo các danh sách đen đã soạn từ trước, gồm 
các thành phần cấp cao, trung và thấp, bọn gián điệp, 
tình báo và lực lượng phản động. Các cán bộ nòng cốt 
phải vận động mọi thành phần dân chúng tham gia vào 
nhiệm vụ này.2

Trong số các nhân vật nằm trong sổ đen có Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu, Tướng Nguyễn Ngọc Loan (Tổng giám 

1 Hồ sơ (HS) số 03-2497-68 (Mật), đề ngày 29.03.68. Bản dịch từ Bản 
tường trình kết thúc chiến dịch đánh vào Sàigòn đề ngày 27.02.68 gởi 
cho Ban an ninh Quân khu Sàigòn-Gia Định. Tài liệu do Lữ đoàn 199 
Khinh binh hoa kỳ tịch thu được ngày 21.03.1968.
2 Như chú thích 1 ở trên
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đốc Cảnh sát quốc gia), Tướng Linh Quang Viên (cầm đầu 
Cơ quan an ninh trung ương) và Trung tá Nguyễn Văn Luân 
(một sỹ quan cảnh sát quan trọng). Một toán ám sát có nhiệm 
vụ giết Đại sứ Ellsworth Bunker. Tất cả các cuộc ám sát này 
đều đã thất bại, do nhiều yếu tố. Tuy nhiên, theo tài liệu bắt 
được, một số toán ám sát đã thành công trong việc chuyển 
đối tượng. Đơn vị “có nhiệm vụ thanh toán” Tổng thống 
Thiệu cho hay họ đã “giết được một số công an (an ninh 
dân sự), cảnh sát và quân cảnh (an ninh quân đội)”. Đơn vị 
thất bại trong việc tấn công tư thất Tướng Viên cho hay đã 
“chuyển nhiệm vụ sang tiêu diệt ‘bọn Việt gian’ và đã giết 
được gần 20 công an và cảnh sát” ở quận 6 Sàigòn và “một 
vài tên khác ở quận 2 và 5.” Bản tường trình cũng cho hay 
các cán bộ lực lượng an ninh được chỉ định giúp các đơn vị 
bộ đội công tác trong vùng Sàigòn đã “bắt được hơn 50 gián 
điệp, công an và quân cảnh. 3

Mặc dù không thể xác định con số bị giết hoặc bị bắt ở 
cả miền quê lẫn thành phố trong dịp Mậu Thân, nhưng chắc 
chắn là phải nhiều. Phía Cộng sản và phía Đồng minh ước 
lượng số nạn nhân riêng tại Huế và phụ cận trên dưới 3000 
người. Tình trạng Huế đặc biệt là vì thành phố này bị chiếm 
giữ lâu nhất. Ngày 31.01.68 khoảng 8 tiểu đoàn Cộng quân 
(địa phương lẫn bộ đội chính quy) “với sự tiếp tay của nằm 
vùng” đã xâm nhập thành công Huế và sớm làm chủ thành 
phố này. Lực lượng quân sự này sau đó được tăng cường 
thêm nhiều đơn vị nữa. Và chỉ sau khi trụ không nổi các cuộc 
phản công của quân VNCH và Mỹ thì họ mới tháo chạy. 
Người bộ đội cuối cùng rời thành phố ngày 25.02.68.

Trong 25 ngày đêm, dù bị quân đội Cộng Hoà và Hoa 
Kỳ phản công, Cộng sản đã có đủ thì giờ để lùng bắt và thanh 
toán hàng trăm công chức, nhân viên hành chánh, cảnh sát, 
gián điệp, thành viên các chính đảng, và các đối tượng khác. 
3 Như chú thích 1 ở trên
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Việc tiêu diệt những thành phần trên là một trong những mục 
tiêu chính của cuộc tấn công? điều này còn chút nghi ngờ.  
Tài liệu ghi chép nội dung cuộc họp chuẩn bị đánh chiếm 
Huế của Đảng ủy ghi “chính quyền ngụy” là một trong những 
mục tiêu chính phải diệt. Nó cũng cho hay  Cộng quân có ý 
muốn chiếm giữ thành phố trong một thời gian.4 Một số tài 
liệu khác cho thấy rõ rằng một trong những nhiệm vụ chính 
của cuộc tấn công Huế là tạo nên một cuộc tổng nổi dậy tiêu 
diệt cơ quan và chính quyền “ngụy” từ mọi cấp và thành lập 
“chính quyền cách mạng” cho thành phố.5 Rõ ràng có một nỗ 
lực triệt để về việc tiêu diệt tận gốc những đối tượng trên một 
khi Cộng quân chiếm được thành phố.  Tài liệu “Tối Mật” 
trên, nói về những hoạt động của Cộng quân ở Huế từ 31.01 
tới 23.03.68, có đoạn như sau:

Dân chúng kết hợp với bộ đội lùng bắt những tên ác 
ôn, phản động và gián điệp. Chẳng hạn chị Xuân theo 
chân bộ đội chỉ điểm nhà của những tên ác ôn mà chị 
biết, dù rằng chị mói sanh được 6 ngày. 6 
Như thế đối tượng đã được họ ghi sổ đen từ trườc hoặc 

bằng cách tra hỏi cũng như qua sự cộng tác của các nhân 

4 HS số 02-2198-68 (Mật), tóm tắt trong Bản Tin MACJ2 số 9853, đề 
ngày 27.02.68. Tóm lược biên bản một phiên họp khoáng đại của Đảng 
ủy họp trong tháng 2.68. Người giữ tài liệu có lẽ là một cán bộ thuộc 
trung đoàn 29, sư đoàn 325C Bắc Việt. Sư đoàn 101 không quân Mỹ bắt 
được tài liệu này ngày 22 hoặc 23.02.68.
5 HS số 05-1131-68 (Mật) đề ngày 29.05.68. Bản dịch một biên bản 
không đề ngày được liệt vào hạng Tối Mật với tựa đề “Thông tin về 
thắng lợi của lực lượng quân sự ta ở Huế từ ngày 31.01 đến 23.03.68”. 
HS số 02-5276-69 (Mật) đề ngày 8.05.69. Bản dịch một biên bản đề 
tháng 12.68 về “những thành quả ở thành phố Huế và các quận ngoại 
thành trong một năm  Tổng tấn công - Tổng nổi dậy”. Tài liệu có lẽ do 
Đảng ủy thành phố Huế soạn thảo và tịch thu bởi sư đoàn 1 bộ binh 
VNCH ngày 22.02.69.
6 HS số 05-1131-68 (xem ghi chú 5 ở trên)
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viên chính quyền VNCH bị bắt. Chẳng hạn, một băng thu âm 
cho thấy một sĩ quan cảnh sát dã chiến đã điềm chỉ cho Việt 
cộng danh tánh những nhân viên chính quyền trong thời gian 
thành phố bị chiếm đóng.7

Trong lúc các “biệt đội” và “tự vệ” xem ra đổ hết nỗ 
lực vào việc truy lùng nhân viên chính quyền8 thì các đơn 
vị chính quy thi hành nhiệm vụ bắt và thanh toán “bọn ác 
ôn”. Một biên bản tổng kết chiến dịch do chỉ huy trung đoàn 
6 (Quân khu Trị Thiên - Huế) soạn ngày 30.03.68 cho hay 
“nhiều đơn vị khác nhau” của trung đoàn đã “phối hợp với 
du kích địa phương tận diệt ác ôn và kích động đồng bào 
trong và ngoài Thành nội nổi dậy”. Theo bản báo cáo, các 
lực lượng này kết hợp với các “biệt đội và an ninh võ trang” 
bắt được hàng ngần “ngụy quyền, ngụy quân và ác ôn” và 
đã thành công tiêu diệt các đảng viên của nhiều “chính đảng 
phản động, tay sai và ác ôn.” 9

Cộng sản ước đoán số người bị giết ở Huế và phụ cận 
trên dưới 3000. Một trong các trung đoàn tham chiến, theo 
biên bản tổng kết đề cập ở trên, cho hay với sự trợ giúp của 
nằm vùng địa phương chỉ riêng các đơn vị của họ đã “giết 
được 1000 nhân viên hành chính địa phương, gián điệp và 
ác ôn.10 . Tài liệu khác, chứa đựng bản phúc trình của Quân 
khu Trị Thiên-Huế gởi ra Bắc, nói rằng đã diệt được 2.867 
7 HS số 05-2371-68 (Mật) tóm tắt trong Bản tin MACJ2 số 12,651, đề 
ngày 23.05.68. Tóm tắt băng thu âm nói về những thành quả của một 
Việt cộng nằm vùng ở Huế. Do sư đoàn 1 không kỵ Mỹ tịch thu ngày 
25.04.68. Cuộn băng đề cập tới tên của 8 công chức cao cấp  và sỹ quan 
quân đội đã được “điềm chỉ” cho Cộng sản sau khi thành phố bị chiếm.
8 HS số 05-1131-68 (xem ghi chú 5 ở trang )
9 HS số 05-2470-68 (Mật) đề ngày 16.09.68. Bản trích dịch “Biên 
bản tóm tắt” đề ngày 30.03.68 nói về cuộc tấn công Huế  từ 31-01 tới 
25.02.68, soạn bởi chỉ huy trung đoàn 6, Quân khu Trị Thiên-Huế. Tài 
liệu bắt được do sư đoàn 1 bộ binh VNCH ngày 20.05.68.
10 Như chú thích 9 ở trên. 
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tên trong thành phố Huế.11 Một cuốn sổ tay của một cán bộ 
quân sự tham gia trận chiến Huế không rõ danh tánh nói tới 
một “chiến thắng vĩ đại” với “trên 3000 cán bộ hành chánh 
VNCH, kể cả trưởng đại biểu tỉnh Thừa Thiên, đã bị giết”. 
Tài liệu ghi:

Toàn bộ hệ thống chính quyền ngụy từ xã tới tỉnh đã 
bị tiêu diệt hoặc gẫy đổ. Hơn 3000 tên đã bị giết. Địch 
sẽ chẳng bao giờ  tái lập lại được hệ thống cũ hoặc xoay 
chuyển được thất bại của chúng. Dù chúng có thể thay 
thế ngay bằng những nhân sự thiếu kinh nghiệm, bọn 
này cũng sẽ chẳng làm được gì. 12

Một tài liệu khác, báo cáo công tác thuộc loại “Tối Mật”, 
cho biết đã hốt được một mẻ lớn (trong đó gồm nhiều đảng 
viên các chính đảng) ỡ khu vực Huế; như ở Hương Thủy, 
một quận giáp giới Huế chẳng hạn, đã có 670 ngụy quyền 
đầu hàng và

Chúng ta đã giết được một uỷ viên trung ương Đảng  
Đại Việt, một thượng nghị sĩ, 50 tên Quốc Dân Đảng, 6 
tên Đại Việt, 13 tên Cần Lao Nhân Vị, 3 đại uý, 4 trung 
uý và giải phóng 35 thôn xã với tổng cộng 32000 dân.

Còn ở quận bên Phú Vang

11 HS số 11-0502-68 (Mật) đề ngày 26.11.68. Bản dịch các tài liệu của 
Việt cộng và Bắc Việt của J2, Ban tham mưu liên hợp VNCH,  do chính 
quyền miền Nam tịch thu được trong năm 1968.
12 HS số 06-2049-68 (Mật), đề ngày 23.10.68 Trích dịch cuốn sổ tay ghi 
chép những việc xẩy ra trong khoảng 09.01 đến 12.04.68, chủ nhân là 
một cán bộ quân sự không rõ danh tánh có tham gia chiến trận Huế. Tài 
liệu do sư đoàn 1 khônb kỵ Mỹ bắt được ngày 12.06.68.
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Chúng ta đã loại được 1.892 viên chức ngụy quyền, 
38 cảnh sát, 790 ác ôn, 6 đại uý, 2 trung uý, 20 thiếu uý 
và nhiều thành phần khác. 13

Tài liệu cho biết sáu đảng viên Đại Việt ở Phú Vang bị 
bắt (trong đó có một ủy viên cấp miền và một trung ương ủy 
viên) và 3 đảng viên Quốc Dân Đảng (trong đó có một ủy 
viên của đảng uỷ Nam Bộ).14 Hẳn nhiên cộng sản có thêm 
thắt một số chi tiết, nhưng các tài liệu cho thấy mức độ đàn 
áp gay gắt ở Huế.

Để có một hình ảnh khách quan hơn, ta không nên chỉ 
tin vào các con số của Cộng sản. Các mồ chôn tập thể lần 
lượt được khám phá nhiều tháng sau biến cố Mậu Thân cho 
ta rõ hơn về số lượng người bị giết. Tổng số tăng dần theo 
số mồ chôn được khám phá. Chẳng hạn tháng 04.68 phái bộ 
Mỹ thoạt tiên cho hay có chừng 1000 công chức và dân Huế 
bị giết trong dịp Tết. Báo cáo này dựa trên một một cuộc 
điều tra hỗn hợp Việt Mỹ, kê ra mấy trăm nạn nhân tìm được 
trong 19 hầm trong thành phố. “Rõ ràng nhiều nạn nhân bị 
đánh chết, bị bắn, chặt đầu hoặc chôn sống” và “nhiều tử thi 
bị buộc chung với nhau từng chùm 10, 15 người, mắt mở, 
miệng bị nhét đầy dẻ.15

Một số tử thi mang vết thương đạn bắn. Một nhà sư cho 
hay có nghe “những cuộc hành quyết trong đêm bằng súng 
ngắn và súng dài suốt hai tuần đầu tháng hai ở vùng đất sau 
nhà Chùa, và cả tiếng van lơn xin tha của nạn nhân”. Tuy 
vậy, gần nửa số tử thi tìm thấy “cho thấy rằng họ bị chôn 
sống”. Một trong những nạn nhân là một nhà giáo già 80 
tuổi. Cụ bị chôn sống vì “bị buộc tội có con đi lính”. Một 

13 HS số 05-1131-68 (xem ghi chú 1 trang )
14 Như chú thích 13 ở trên
15 The New York Times, 01.05.68. Trang 1 - 8.
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vài tử thi bị chặt đầu. Nhiều đàn ông và đàn bà bị hành quyết 
hình như “là nhân viên của chính quyền hoặc là người có 
dính dáng với chế độ”. Một người trong họ được nhận diện 
là một đảng viên cao cấp của VIệt Nam Quốc Dân Đảng. 
Tuy vậy, một số nạn nhân không phải là người Việt, trong đó 
có vài vị linh mục người Pháp và 4 nhân viên giảng dạy tại 
phân khoa y đại học Huế. 16

Một năm rưỡi sau Tết Mậu Thân, các mồ chôn tiếp tục 
được khám phá. Theo một bản tin báo chí tháng 5.69 về mồ 
tập thể ở Huế thì gần nửa số nạn nhân tìm thấy đã được nhận 
diện, và nhiều người trong họ được xem là “lính Việt Nam 
Cộng Hoà và nhân viên hành chính cấp thấp”. Phía Đồng 
minh tin rằng nhiều nạn nhân có tên trong sổ đen của cộng 
sản, nhưng người ta không hiểu tại sao đàn bà con nít cũng bị 
giết. Trong các hố chôn mới khám phá, cũng như trong các 
hố trước đây, có nhiều người bị đánh chết hoặc chôn sống. 
Một tử thi cho thấy các xương chính đều bị gẫy.17

Cuối năm 1969, số lượng tử thi tìm thấy trong và quanh 
Huế lên đến trên dưới 2.800. Con số này xem ra gần tương 
đương với số liệu báo cáo của cộng sản (độ 3000). Có thể số 
lượng cuối cùng sẽ cao hơn, bởi nhiều người đang bị ghi mất 
tích. Mà dù số chính xác như thế nào đi nữa thì lượng nạn 
nhân trên cũng đã là nặng nề cho một thành phố với 150.000 
dân rồi.

Sự dã man và giết người vô tội vạ trên xem ra hơi lạ lẫm 
đối với Ban an ninh địa phương. Có thể bộ đội chính quy 
Bắc Việt hoặc các lực lượng quân sự khác cũng đã phóng 
tay chém giết. Bởi vì, theo như báo cáo công tác của An ninh 
tỉnh Quảng Trị ngày 10.04.68 hình như gởi cho Ban an ninh 
Quân khu Trị Thiên-Huế thì một số cán bộ an ninh “đặt vấn 

16 Như chú thích 15 ở trên
17 The Washington Post, 06.05.69. Trang A 1 - A 6.
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đề” về các vụ hành quyết tập thể các nhân viên chính quyền 
và quân đội VNCH ra đầu thú ở Huế. Những cán bộ này tin 
rằng các vụ tàn sát đó không hợp với chính sách của Việt 
cọng, song hiểu rằng Quân khu không nói được gì về những 
vụ việc ấy cả.18 Có thể quân kỷ của một số đơn vị có lúc đã 
bị sa sút vì áp lực những đợt phản công. Sổ tay của một cán 
bộ có mặt trong các trận đánh trong và chung quanh Huế ghi 
“các đoàn quân rất sợ bị địch phát giác” và “thật khó cho họ 
trong việc tù binh, nên đành chọn lối ‘bắt được là giết. 19

Dù có vài cán bộ phần nàn về sự vụ đó, cộng sản nói 
chung coi việc khủng bố ở Huế là chuyện cần thiết và đó 
là một thành công của họ. Ngôn ngữ của một báo cáo công 
tác: “Huế là nơi tinh thần phản động đã xuất hiện từ 10 năm 
nay. Dù vậy chúng ta chỉ cần một thời gian ngắn nhổ nó tận 
gốc.” 20

Thật vậy, một số cán bộ cộng sản còn đánh giá việc 
khủng bố của họ ở Huế là chưa đến nơi đến chốn. Một bản 
báo cáo tháng 12.68 gởi cho  đảng ủy thành phố Huế phần 
nàn trong thời gian 25 ngáy đêm làm chủ họ đã để tẩu thoát 
quá nhiều “tên ác ôn”; Trong khi “hàng ngần tên ác ôn bị 
giết” và “nhiều cơ sở và tổ chức phản động bị nhổ gọn” thì 
“ta” đã phạm nhiều “lỗi lớn” là đã “không tận diệt đến cùng 

18 HS số 04-2944-68 (Mật), tóm tắt trong Bản tin MACJ2 số 11,791 đề 
ngày 26.04.68. Bản tóm tắt “Báo cáo công tác” đề ngày 10.04.68, được 
soạn thảo bởi một thành viên Ban an ninh tỉnh Quảng Trị. Báo cáo này 
ghi lại các công tác an ninh trong tỉnh Quảng Trị từ tháng 2 tới tháng 4.68 
và được tin là đã gởi cho Ban an ninh Quân khu Trị Thiên-Huế. Tài liệu 
do sư đoàn 1 không quân Mỹ tịch thu ngày 19.04.68.
19 HS số 06-2049-68 (xem ghi chú 12)
20 HS số 05-1131-68 (xem ghi chú 5). Cộng sản công nhận rõ ràng 
những gì xẩy ra tại Huế. Chặng hạn, đài phát thanh Hà nội trong bản tin 
ngày 27.04.68 nói nạn nhân ở Huế “là những tên tay sai du thủ du thực  
có nợ máu với nhân dân yêu nước Trị Thiên-Huế, và chúng đã bị quân 
dân võ trang miền Nam tiêu diệt trong dịp tết xuân Mậu Thân”.
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các tổ chức phản động” và đã “thả ra một số Việt gian và ác 
ôn”. Báo cáo viết tiếp:

Ở một vài nơi, việc xách động quần chúng nổi dậy 
cướp chính quyền thực hiện quá chậm chạp và không 
đầy đủ. Vì thế các tổ chức phản động địch đã không bị 
tận diệt. Một số nơi khác, quan điểm giai cấp công nhân 
không vững nên đã để thoát một số nhất định những tên 
Việt gian và ác ôn... và vì vậy khó khăn mới xẩy ra cho 
tổ chức. 21

Trích Stephen T. Hosmer. Vietcong Repression and 
its Implications for the Future. Heath Lexington 
Books, Massachusetts, 1970. Trang 45 - 51.

21 HS số 02-5276-69 (xem ghi chú 5)
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TÓM TẮT SỐ LIỆU CỦA BS. VANNEMA
Nummer of victims related by Dr. Vannema

TT Tên địa điểm

Grave locations 
founded up to end 1969

Thời điểm phát 
hiện

Discovering time

Nạn nhân

Victim 
nummer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Trường Gia Hội
Chùa Theravada
Bãi Dâu
Cồn Hến
Tiểu chủng viện
Quận Tả Ngạn
Phiá đông Huế
Lăng Tự Đức-Đồng Khánh
Cầu An Ninh
Cửa Đông Ba
Trường An Ninh Hạ
Trường Văn Chí
Chợ Thông
Lăng Gia Long
Chùa Từ Quang
Đông Gy
Vinh Thái
Phù Lương
Phú Xuân
Thượng Hoà
Thủy Thanh-Vinh Hưng
Khe Đá Mài

26.02.68-16.03.68
26.02.68
?
28.02.68
09.02.68
10.03.68
14.03.68-0.06.69
?
01.03.68
05.05.68
17.03.68
10.03.68
01.03.68
25.03.68
02.04.68
01.04.68
00.01.69- 00.11.69
00.01.69- 00.11.69
00.01.69- 00.11.69
07.69
07.69
07.69

203
43
26
101
6
21
25
203
20
7
4
8
102
<200
4
110
135
22
587
11
70
428
<2.326
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Những mẫu tin hiếm hoi trên báo Pháp

Le Monde
- Ngày 01.03.1968 trang 3 với tựa đề “Một hầm chôn tập thể 

được tìm thấy ở Huế”
Thông tấn AFP ngày 29.02.68 cho hay các viên chức chánh 

phủ đã phát hiện, hôm thứ tư, một mồ chôn tập thể phía đông cổ 
thành Huế, khu Gia Hội, 100 thi thể các công chức và sĩ quan 
Nam Việt Nam.

- Ngày 14.03.1968 trang 2:
Năm giáo sĩ (trong đó có linh mục Cressonner và Poncet 

thuộc Hội Thừa Sai Paris) bị giết chết và 300 giáo dân công giáo 
bị Mặt Trận Giải Phóng bắt giữ.

- Ngày 15.03.1968 trang 3 với tiêu đề “Việt Cộng áp dụng 
những biện pháp vô cùng đáng tiếc, đài phát thanh Vatican loan 
báo”:

Theo nguồn tin đáng tin cậy, hàng trăm thanh niên và đàn 
ông công giáo tại Huế đã bị VC giam giữ và hành quyết. Nhiều 
người khác bị tra tấn dã man. Ngoài ra, báo Osservatore Romano 
đã viết: Tại Huế, Cộng quân đã chiếm đóng Tiểu chủng viện và 
buộc các chủng sinh theo học các khoá dạy về Mác xít. Trong khu 
vực công giáo sinh sống, nhiều trăm đàn ông và thanh niên bị bắt 
dẫn đi và bị bắn chết. Nhiều người khác chịu những hành động 
tàn bạo và tra tấn. Các nhà truyền giáo phải trải qua những cuộc 
thẩm vấn lâu dài.

Le Figaro
- Ngày 01.04.1968:
Tử thi hai tu sĩ dòng Biển Đức tìm thấy tại gần Huế. Các cha 

Francois de Compiège và Pierre David đã bị chôn sống dã man 
và không mang dấu đạn bắn. Một trong hai cha đã bị chôn đến cổ 
và đầu bị đập vỡ nát.



Vụ Án Trương Văn Khảm
Những ngày đầu chiếm Huế cộng sản đã dựng nhiều toà 

án nhân dân để uy hiếp tinh thần dân chúng và thanh toán 
những người có uy tín. 

Dưới đây là biên bản phiên toà do chúng dựng lên để 
giết cụ Trương Văn Khảm. Biên bản viết tay này được bác 
sĩ Vannema chụp lại trong tác phẩm của ông The Vietcong 
Massacre at Hue, trang 185-188.

                                   231
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Exhuming bodies from  trenches

“... Một đoàn người bị bắt, một sợi giây thừng dài cột 
người nầy liền với người khác. Đoàn người được dẫn lên 
phía núi. Tới một khoảng đất trống, một anh giải phóng ra 
lệnh mở giây trói cho mọi người, bắt họ đào hầm hố. Những 
hầm hố mới nguyên bên cạnh những cây cối còn xanh tươi. 
Đoàn người được đứng sắp hàng hai. Một loạt đạn thi ân: 
Giải phóng. Một số người được chừa lại: Xô họ xuống hố và 
lấp đất đi....”
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Nhã Ca: Giải Khăn Sô Cho Huế. (Trang 488 - 489) 

Khai quật xác ở khu lăng vua Đồng Khánh: 26 hố rãnh với trên 200 nạn nhân.
At the Dong Khanh Imperial Tomb: 26 trenches with over 200 victims (Photos E. 
Vannema)

Nghiệm xác ở Phú Lương - Identifi cation of bodies in Phú Lương
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Mẹ khóc con ở Trường Trung Học Gia Hội (trên). Trên 200 xác được khai 
quật tại điểm này (dưới).
A mother was mourning for her massacred son found in Gia Hoi mass 
grave (above). Over 200 victims were found in Gia Hoi mass grave (below) 
(Photos E. Vannema)
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Kiểm nghiệm giấy tờ và những gì còn lại của nạn nhân để nhận 
diện. Những người được nhận diện sẽ trả về thân quyến để tống 
táng riêng. Còn lại giao cho chính quyền thành phố để táng 
chung.
Examining documents found with exhumed bodies to learn their 
identities. Identifi ed remains were turned over to relatives for 
private burials. Unidentifi ed ones were given mass funerals by the 
city of Hue (Photos M.W.J.M. Broekmeijer)
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Khai quật và xác nghiệm nạn nhân ở Phú Xuân, quận Phú Thứ, tháng 9.1969.
Exhuming and identifying bodies at Phu Xuan. (Photos E. Vannema)

Mang xác nạn nhân ở quận Phú Thứ về cải táng.
Carrying the dead from Phu Thu district  (Photos E. Vannema)
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Hình của Horst Faas, The Associated Press
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“Four-person teams, usually young people, operate as a unit. They wear surgical 
gloves well-doused in alcohol, their faces masked to avoid odor. They dig 
systematically, using sound archeological principles...”
(Excerpt from The Viet Cong Strategy of Terror, Douglas Pike, Saigon, Vietnam, 
1970, p. 48)
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Khe Đá Mài. Nơi 428 nạn nhân bị bắt đi từ Phủ Cam đã bị hành 
quyết bằng nhiều cách. Địa điểm tìm thấy sau 19 tháng.
428 victims at Da Mai creek; among them were civil servants, 
members of political parties, Catholic and Buddhist youths, 
novice monks, teachers, students, and soldiers. All had been 
abducted from the Phu Cam Cathedral in Feb. 68. Their bodies 
were discovered in Sept. 69 (Photo M.Broekmeijer)
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Con khóc cha; xác vừa đào lên, tay bị trói giật cánh khỉ (bên).
A daughter was mourning for her father whose arms were chained 
behind his back (left).

Đây là kiểu trói thường thấy ở các nạn nhân; trói bằng đủ loại dây 
sẵn có, kể cả dây kẽm gai. Có nơi nạn nhân bị trói chùm tới 15 
người, xô chung xuống một hố rãnh.
This method of chaining was common, sometimes with barbed 
wires. In some trenches there were up to 15 victims chained 
together.  (Photos M.W.J.M. Broekmeijer)
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Vợ khóc chồng.
A Wife was mourning for her husband
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“... Trong 25 ngày đêm làm chủ thành phố, quân và dân thành phố 
Huế  đã tiêu diệt 25.700 tên địch, bắt sống 1.723 tên, bắn rơi và 
phá hủy 255 máy bay, phá hủy hơn 500 xe quân sự...”
(Trích: Những sự kiện lịch sử Đảng. Tập III. Nhà xuất bản Thông 
tin lý luận, 1985. Trang 414)
      
Testimony of a city
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Không phải Đức Quốc Xã, không là Khơme Đỏ; mà là Cọng sản Việt Nam: 
Nạn nhân ở Khe Đá Mài.
Neither Nazi, nor Khmer Rouge; but Vietnamese Communists: Victims at 
Da Mai Creek (Photo Frank DiSimone, above; E.Vannema, below)



THẢM SÁT MẬU THÂN                                       249

“...The nineteenth site was found in Sept. 1969, at the Da 
Mai Creek in Nam Hoa district, a small creek that fl ows into 
the Khe Dai tributary of the Perfume River. The creek was 
fi lled with bones - complete skeletons, separate skulls, and 
individual bones, whitened by the waters of the stream. The 
bodies were discovered by local people looking for wood. 
The corpses had perhaps been buried on the edge of the creek 
during the rainy season where in due time the rains and the 
waters of the creek washed away the soil and exposed them, 
or perhaps they had just been thrown into the creek...”
Elje Vannema: The Vietcong massacre at Hue
Vantage Press, NY 1976, p. 139.
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Đám táng tập thể những nạn nhân được tìm thấy trước
Burial ceremony for fi rst exhumed victims from mass graves  
(Photos E. Vannema)
Đầu xanh vội quấn khăn tang. Mourning at Phu Xuan (below).
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Chuẩn bị cải táng những nạn nhân không còn nhận diện được.
On The banderol in the background: “Be taken to a meeting, but ended up in mass 
graves”! (Photo Larry Burrows, above; Gamma-Pix, below)    
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Nấm mồ lấp vội cho người thân bị thảm sát, Huế 1968. 
A hastily covered grave for a relative (Photo Griffi ths-Magnum)

Chuẩn bị cải táng nạn nhân Đá Mài
Mourning over the deaths at Da Mai (Photos E. Vannema)
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Lễ cải táng linh mục Bửu Đồng ngày 12.11.69. Xác tìm thấy ngày 
8.11.69 tại Lương Viện (Sư Lổ) Huế (Photo Margaret Thomas)
Photos Larry Burrows)

“...Vì có cảm tình riêng với linh mục Bửu Đồng, tôi đã dò theo 
dấu vết ngài từ họ Sư Lỗ qua các thôn  ấp, gia đình ngài trú ngụ 
và cuối cùng lần ra chỗ chôn ngài. Trên người ngài còn đủ cả giấy 
tờ và hình ảnh với 1 lá thư do chính tay ngài viết gửi cho mẹ...” 
(Trích Võ Ngoc Tụng, Cải táng đồng bào bị thảm sát)

Bút tích những ngày cuối cùng của Linh mục Bửu Đồng:
“... Xin cầu cho con được thực hiện một cách can đảm: SACER-
DOS et VICTIMA. Ad JESUM per MARIAM.
Ne rien demander. Ne rien déesirer. Ne rien refuser. Je serai ta 
force. Ne crains rien..
In manus tuas sortes meae. Suscipe me Domine.”
Chú thích: Những câu trên đây Cha viết bằng tiếng Pháp và tiếng 
Latinh.
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The Saddest City of Our Earth *
Douglas Pike

The city of Hue is one of the saddest cities of our earth, 
not simply because of what happened there in February, 
1968, unthinkable as that was. It is a silent rebuke to all of 
us, inher itors of 40 centuries of civilization, who in our cen-
tury have allowed collectivist politics - abstractions all - to 
corrupt us into the worst of the modern sins, indifference 
to inhumanity. What happened in Hue should give pause to 
every remaining civilized person on this planet. It should be 
inscribed, so as not to be forgotten, along with the record of 
other terrible visitations of man’s inhumanity to man which 
stud the history of the human race. Hue is another demons-
tration of what man can bring him-self to do when he fi xes 
no limits on political action and pursues incautiously the 
dream of social perfectibility.

What happened in Hue, physically, can be described with 
a few quick statistics. A communist force which eventually 
reached 12, 000 invaded the city the night of the new moon 
mark ing the new lunar year, January 30, 1968. It stayed for 
26 days and then was driven out by military action. In the 
wake of this Tet offensive, 5, 800 Hue civilians were dead 
or missing. It is now known that most of them are dead. The 
bodies of most have been found in the past 20 months, in sin-
gle and mass graves throughout Thua Thien province which 
surrounds this cultural capital of Viet-Nam.

256                                            
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Such are the skeletal facts, the important statistics. Such 
is what the incurious world knows, if it knows anything at 
all about Hue, for this is what was written, modestly, by the 
world’s press. Apparently it made no impact on the world’s 
mind or conscience. For there was no agonized outcry. No 
demonstra tions at North Vietnamese embassies around the 
world. Lord Russell did not send his “war crimes tribunal” to 
Hue to take evidence and indict. In a tone beyond bitterness, 
the people there will tell you that the world does not know 
what happened in Hue or, if it does, does not care.

The City
Considered by Asian standards, Hue is not old, less 

than two centuries. The ancient imperial capital was Hanoi. 
A dynastic breakup in the early 1800’s afforded a powerful 
court noble the chance to seize the mantle of power, which 
he did. He pro-claimed himself Emperor Gia Long and went 
on to become one of Viet-Nam’s most famous rulers. One 
of Gia Long’s fi rst acts was to move the capital far to the 
south, to the banks of the meandering Perfume River half 
way between Hanoi and Saigon. There he settled his court 
behind the newly-built walled fortifi ca tion now called the 
Citadel. Inside his artisans erected buildings, working with 
sketches of the palaces of Peking. The city of Hue grew up 
around the Citadel.

As the years passed Hue became the center of religious 
and intellectual leadership, while Hanoi assumed the political 
and Saigon the commercial leadership. Throughout the days 
of French rule, Hue maintained what neither Viet-Nam’s two 
other major cities could manage, and that was dignity. In 
Hue the French hand was behind a facade, the Court. But a 
facade is better than nothing and in Hue pride could grow. 
Confucianism and Buddhism mingl ed harmoniously, fi rst in 
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the temples and later in the university, each reinforced stea-
dily by the growing power of nationalism. Traditionalism 
became a means of affronting the French, and Hue specia-
lized in tradition. So the old classics were read and revered, 
the ancient musical instruments taught and played and each 
new building went up according to time-honored architectur-
al precepts. Hue came to regard itself as the repository of a 
great esthetic and cultural inheritance with the special task 
of defending and transmitting this to the future. Hue as gua-
rantor of culture was a concept held even by the illiterate 
cyclo driver in the street. Gradually Hue assumed a persona-
lity, then cha racter, then ambiance.

Each emperor before joining his ancestors carefully con-
structed his own tomb, fi ne gardened areas which now grace 
the river valley behind the city. The tombs of Tu Duc, Minh 
Mang, Khai Dinh and Dong Khanh are treasured national 
landmarks known to every Vietnamese school child.

Now Hue has a new tomb, Nui Ba Vanh (Three Hills 
Ringed). It is destined to become a hallowed national shrine, 
for here are buried the unidentifi ed victims of the Hue Mas-
sacre (others having been reinterred in their own ancestral 
plots), all civil ians. It is appropriate somehow that in this 
kind of war the tomb of the unknown should contain a civilian.

The Battle
The Battle of Hue was part of the communist Winter-

Spring campaign of 1967-68. The entire campaign was divi-
ded into three phases:

Phase I came in October, November, and December of 
1967 and entailed “coordinated fi ghting methods, IT that is, 
fairly large, set-piece battles against important fi xed installa-
tions or allied concentrations. The battles of Loc Ninh in Binh 
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Long Pro vince, Dak To in Kontum Province, and Con Tien in 
Quang Tri Province, all three in the mountainous interior of 
South Viet-Nam near the Cambodian and Lao borders, were 
typical and, in fact, major elements in Phase I. Phase II came 
in January, February, and March of 1968 and involved great 
use of “indepen dent fi ghting methods,” that is, large num-
bers of attacks by fair ly small units, simultaneously, over a 
vast geographic area and using the most refi ned and advan-
ced techniques of guerrilla war. Whereas Phase I was fought 
chiefl y with North Vietnamese Regular (PAVN) troops (at 
that time some 55, 000 were in the South), Phase II was fou-
ght mainly with Southern Communist (PLAF) troops. The 
crescendo of Phase II was the Tet offensive in which 70, 000 
troops attacked 32 of South Viet-Nam’s largest population 
centers, including the city of Hue.

Phase III, in April, May, and June of 1968, originally was 
to have combined the independent and coordinated fi ghting 
methods, culminating in a great fi xed battle somewhere. This 
was what captured documents guardedly referred to as the 
“second wave”. Possibly it was to have been Khe Sanh, the 
U.S. Marine base in the far northern corner of South Viet-
Nam. Or perhaps it was to have been Hue. There was no 
second wave chiefl y because events in Phases I and II did 
not develop as expected. Still, the war reached its bloodiest 
tempo in eight years then, during the period from the Battle 
of Hue in February until the lifting of the siege of Khe Sanh 
in late summer.

American losses during those three months averaged 
near ly 500 killed per week; the GVN losses were double that 
rate; and the PAVN-PLAF losses were nearly eight times the 
American loss rate.

In the Winter-Spring Campaign, the communists began 
with about 195, 000 PLAF main force and PAVN troops. 
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During the nine months they lost (killed or permanently di-
sabled) about 85,000 men.

The Winter-Spring Campaign was an all-out communist 
bid to break the back of the South Vietnamese armed forces 
and drive the government, along with the Allied forces, into 
defensive city enclaves. Strictly speaking, the Battle of Hue 
was part of Phase I rather than Phase II since it employed 
“coordinated fi ghting methods” and involved North Vietna-
mese troops rather than southern guerrillas. It was fought, 
on the communist side, largely by two veteran North Viet-
namese army divisions: The Fifth and 324-B, augmented by 
main forces battalions and some guerrilla units along with 
some 150 local civilian commissars and cadres.

Briefl y the Battle of Hue consisted of these major 
develop ments: The initial communist assault, chiefl y by the 
800th and 802nd battalions, had the force and momentum 
to carry it across Hue. By dawn of the fi rst day the commu-
nists controlled all the city except the headquarters of the 
First ARVN Division and the compound housing American 
military advisors. The Vietnamese and Americans moved up 
reinforcements with orders to reach the two holdouts and 
strengthen them. The communists moved up another batta-
lion, the 804th, with orders to intercept the reinforcement 
forces. This failed, the two points were rein-forced and never 
again seriously threatened.

The battle then took on the aspects of a Beige. The com-
munists were in the Citadel and on the western edge of the 
city. The Vietnamese and Americans on the other three sides, 
includ ing that portion of Hue south of the river, determined 
to drive them out, hoping initially to do so with artillery fi re 
and air strikes. But the Citadel was well built and soon it be-
came apparent that if the communists’ orders were to hold, 
they could be expelled only by city warfare, fi ghting house 
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by house and block by block, a slow and costly form of com-
bat. The order was given. By the third week of February the 
encirclement of the Citadel was well under way and Vietna-
mese troops and American Marines were advancing yard by 
yard through the Citadel. On the morning of February 24th, 
Vietnamese First Division soldiers tore down the commu-
nist fl ag that had fl own for 24 days over the outer wall and 
hoisted their own. The battle was won, although sporadic 
fi ghting would continue outside the city. Some 2, 500 com-
munists died during the battle and another 2, 500 would die 
as communists elements were pursued beyond Hue. Allied 
dead were set at 357.

The Finds
In he chaos that existed following the battle, the fi rst 

order of civilian business was emergency relief, in the form 
of food shipments, prevention of epidemics, emergency me-
dical care, etc. Then came the home rebuilding effort. Only 
later did Hue begin to tabulate its casualties. No true post-
attack census has yet been taken. In March local offi cials 
reported that 1, 900 civilians were hospitalized with war 
wounds and they estimated that some 5, 800 persons were 
un accounted for.

The fi rst discovery of communist victims came in the 
Gia Hoi High School yard, on February 26; eventually 170 
bodies were recovered. In the next few months 18 additional 
grave sites were found, the largest of which were Tang Quang 
Tu Pagoda (67 victims), Bai Dau (77), Cho Thong area (an 
estimated 100), the imperial tombs area (201), Thien Ham 
(approximately 200), and Dong Gi (approximately 100). In 
all almost 1, 200 bodies were found in hastily dug, poorly 
concealed graves. At least half of these showed clear eviden-
ce of atrocity killings: hands wired behind backs, rags stuf-
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fed in mouths, bodies contorted but without wounds (indi-
cating burial alive). The other nearly 600 bore wound marks 
but there was no way of determin ing whether they died by 
fi ring squad or incidental to the battle. Among these victims 
were three West German doctors, a medical technician who 
was the wife of one of the doctors, and two French Catholic 
priests, one of whom was buried alive.

The second major group of fi nds was discovered in the 
fi rst seven months of 1969 in Phu Thu district - the Sand 
Dune Finds and Le Xa Tay—and Huong Thuy district - Xuan 
Hoa-Van Duong - in late March and April. Additional grave 
sites were found in Vinh Loc district in May and in Nam Hoa 
district in July.

The largest of this group were the Sand Dune Finds in 
the three sites of Vinh Luu, Le Xa Dong and Xuan 0 loca-
ted in rolling, grass-tufted sand dune country near the South 
China Sea. Separated by salt-marsh valleys, these dunes 
were ideal for graves.

On the discovery of the Sand Dune Finds a story is told 
that a local farmer, walking over the dunes one morning, 
tripped over a piece of wire sticking out of the sand. In ire he 
jerked at the wire and out of the sand, at the other end of his 
wire, came a bony hand and arm.

The fi nd was made. Excavation work was ordered, and 
809 bodies began to be uncovered.

A fi xed procedure then developed, now used in all the 
excavations. Four-person teams, usually young people, ope-
rate as a unit. They wear surgical gloves well-doused in alco-
hol, their faces masked to avoid odor. They dig systematical-
ly, using sound archeological principles. The area is marked 
off into a grid. Digging is done with fl at shovels used in a 
peculiar sideward motion that slices away layer after layer 
of sand until a strike is made. Then, with the aid of a small 
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garden trowel, the body is uncovered. It is removed and pla-
ced on a sheet of plastic. Then comes registration: a number 
painted on the skull and a description (dental impression, 
color of hair, identifying papers, clothing, jewelry, religious 
artifacts, etc.) listed in a record book. The body is then car-
ted away to a central clearing station where the information 
gathered is posted before waiting relatives. It is slow work, 
averaging six man-hours per body.

The teams are now experienced and even specialized. 
Some are assigned the task of probing the sand with long 
iron rods and have developed an almost sixth sense as to 
where the bodies are. Others specialize in removing bodies 
intact, important in terms of later identifi cation. One old man 
has gained fame for his ability to identify persons he has 
known by the shape and feel of skulls.

Vegetation is one indicator, the presence of bright green 
grass is an almost certain sign that a body is beneath. Young 
children are another source of information. A fourteen-year 
 old buffalo boy with a sharp eye and a good memory pin-
pointed the location of more than a dozen bodies, which he 
had watched the communists bury a year and a half ago.

In the Sand Dune Find, the pattern had been to tie vic-
tims together in groups of 10 or 20, line them up in front of 
a trench dug by local corvee labor and cut them down with 
submachine gun (a favorite local souvenir is a spent Russian 
machine gun shell taken from a grave). Frequently the dead 
were buried in layers of three and four, which makes identi-
fi cation particularly diffi cult.

In Nam Hoa district came the third, or Da Mai Creek 
Find, which also has been called the Phu Cam death march, 
made on September 19, 1969. Three communist defectors 
told intelligence offi cers of the 101st Airborne Brigade that 
they had witnessed the killing of several hundred people at 
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Da Mai Creek, about 10 miles south of Hue, in February of 
1968. The area is wild, unpopulated, virtually inaccessible. 
The Bri gade sent in a search party, which reported that the 
stream contained a large number of human bones.

By piecing together bits of information, it was deter-
mined that this is what happened at Da Mai Creek: On the 
fi fth day of Tet in the Phu Cam section of Hue, where some 
three-fourths of the City’s 40, 000 Roman Catholics lived, a 
large number of people had taken sanctuary from the battle 
in a local church, a common method in Viet-Nam of esca-
ping war. Many in the building were not in fact Catholic. A 
communist political commissar arrived at the church and or-
dered out about 400 people, some by name and some appa-
rently because of their appearance (prosperous looking and 
middle-aged businessmen, for example). He said they were 
going to the “liberated area” for three days of indoctrination, 
after which each could return home. They were marched 
nine kilometers south to a pagoda where the communists had 
established a headquarters. There 20 were called out from 
the group, assembled before a drumhead court, tried, found 
guilty, executed and buried in the pagoda yard. The remain-
der were taken across the river and turned over to a local 
communist unit in an exchange that even involved handing 
the political commissar a receipt. It is probable that the com-
missar intended that their prisoners should be re-educated 
and returned, but with the turnover, matters passed from his 
control. During the next several days, exactly how many is 
not known, both captive and captor wandered the countrysi-
de. At some point in Phase III (see below) the local commu-
nists decided to eliminate witnesses. Their captives were led 
through six kilometers of some of the most rugged terrain in 
Central Viet-Nam, to Da Mai Creek. There they were shot or 
brained and their bodies left to wash in the running stream.
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The 101st Airborne Brigade burial detail found it impos-
sible to reach the creek overland, roads being non-existent 
or impassable. The creek’s foliage is what in Viet-Nam is 
called double-canopy, that is, two layers, one consisting of 
brush and trees close to the ground, and the seond of tall 
trees whose branches spread out high above. Beneath is per-
manent twilight. Brigade engineers spent two days blast ing a 
hole through the double-canopy by exploding dynamite dan-
gled on long wires beneath their hovering helicopters. This 
cleared a landing pad for helicopter hearses. Quite clearly 
this was a spot where death could be easily hidden even wi-
thout burial.

The Da Mai Creek bed, for nearly a hundred yards up 
the ravine, yielded skulls, skeletons and pieces of human bo-
nes. The dead had been left above ground (for the animists 
among them, this meant their souls would wander the lonely 
earth forever, since such is the fate of the unburied dead), 
and 20 months in the running stream had left bones clean 
and white.

Local authorities later released a list of 428 names of 
persons whom they said had been positively identifi ed from 
the creek bed remains. The communists’ rationale for their 
excesses was elimination of “traitors to the revolution.” The 
list of 428 victims breaks down as follows: 25 percent mili-
tary: two offi cers, the rest NCO’s and enlisted men; 25 per-
cent students; 50 percent civil servants, village and hamlet 
offi cials, service personnel of various categories, and ordi-
nary workers.

The fourth or Phu Thu Salt Flat Finds came in Novem-
ber 1969, near the fi shing village of Luong Vien some ten 
miles east of Hue, another desolate region. Government 
troops early in the month began an intensive effort to clear 
the area of remnants of the local communist organization. 
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People of Luong Vien, population 700, who had remained 
silent in the presence of troops for 20 months apparently felt 
secure enough from com munist revenge to break silence and 
lead offi cials to the fi nd. At this writing, excavation work 
is under way. Based on descrip tions from villagers whose 
memories are not always clear, local offi cials estimate the 
number of bodies at Phu Thu to be at least 300 and possibly 
1, 000.

The story remains uncompleted. If the estimates by Hue 
offi cials are even approximately correct, nearly 2, 000 people 
are still missing. Recapitulation of the dead and missing:

After the battle, the GVN's total estimated civilian 
casualties resulting from Battle of Hue ....................7600
Wounded (hospitalized or outpatients) with
injures attributable to warfare................................. -1900
                                                            subtotal..........5700

Estimated civilian deaths due to accident of battle.. - 940 

First Finds-Bodies discovered immediately
post-battle, 1968 ..................................................... -1173
                                                            subtotal..........3583 
Second Finds, including Sand Dune Finds,
March - July, 1969 (est.)  ......................................... -809
                                                            subtotal..........2774 
Third Find, Da Mai Creek Find (Nam Hoa
district) September, 1969 .........................................- 428
                                                            subtotal..........2346 
Fourth Finds-Phu Thu Salt Flat Find,
November, 1969, (est.) ............................................- 300
                                                            subtotal..........2046
Miscellaneous fi nds during 1969 (approximate)......- 100

TOTAL YET UNACCOUNTED FOR....... .............1946
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Communist Rationale

The killing in Hue that added up to the Hue Massacre 
far exceeded in numbers any atrocity by the communists 
previous ly in South Viet-Nam. The difference was not only 
one in degree but one in kind. The character of the terror that 
emerges from an examination of Hue is quite distinct from 
communist terror acts elsewhere, frequent or brutal as they 
may have been. The previously noted objectives for commu-
nist terror (see page 21) [Note of author in the full document] 
scarcely fi t for Hue. The terror in Hue was not a morale buil-
ding act - the quick blow deep into the enemy’s lair which 
proves enemy vulnerability and the guerril la’s omnipotence 
and which is quite different from gunning down civilians in 
areas under guerrilla control. Nor was it terror to advertise 
the cause. Nor to disorient and psychologically isolate the 
individual, since the vast majority of the killings were done 
secretly. Nor, beyond the blacklist killings, was it terror to 
eliminate opposing forces. Hue did not follow the pattern of 
terror to provoke governmental over-response since it resul-
ted in only what might have been anticipated - govern ment 
assistance. There were elements of each objective, true, but 
none serves to explain the widespread and diverse pattern of 
death meted out by the communists.

What is offered here is a hypothesis which will suggest 
logic and system behind what appears to be simple, ran-
dom slaughter. Before dealing with it, let us consider three 
facts which constantly reassert themselves to a Hue visitor 
seeking to discover what exactly happened there and, more 
important ly, exactly why it happened. All three fl y in the face 
of com mon sense and contradict to a degree what has been 
written. Yet, in talking to all sources - province chief, police 
chief, American advisor, eye witness, captured prisoner, hoi 
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chanh (defector) or those few who miraculously escaped a 
death scene - the three facts emerge again and again.

The fi rst fact, and perhaps the most important, is that 
despite contrary appearances virtually no communist killing 
was due to rage, frustration, or panic during the commu-
nist withdrawal at the end. Such explanations are frequent-
ly heard, but they fail to hold up under scrutiny. Quite the 
contrary, to trace back any single killing is to discover that 
almost without exception it was the result of a decision ra-
tional and justifi able in the communist mind. In fact, most 
killings were, from the communist calculation, imperative.

The second fact is that, as far as can be determined, 
virtually all killings were done by local communist cadres 
and not by the PAVN troops or Northerners or other outside 
com munists. Some 12, 000 PAVN troops fought the battle of 
Hue and killed civilians in the process but this was incidental 
to their military effort. Most of the 150 communist civilian 
cadres operating within the city were local, that is from the 
Thua Thien province area. They were the ones who issued 
the death orders. Whether they acted on instructions from 
higher headquarters (and the communist organizational sys-
tem is such that one must assume they did), and, if so, what 
exactly those orders were, no one yet knows for sure.

The third fact is that beyond “example” executions of 
prominent “tyrants”, most of the killings were done secre-
tely with extraordinary effort made to hide the bodies. Most 
out siders have a mental picture of Hue as a place of public 
execu tions and prominent mass burial mounds of fresh-tur-
ned earth. Only in the early days were there well-publicized 
executions and these were relatively few. The burial sites 
in the city were easily discovered because it is diffi cult to 
create a graveyard in a densely populated area without so-
meone noticing it. All the other fi nds were well hidden, all in 
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terrain lending itself to concealment, probably the reason the 
sites were chosen in the fi rst place. A body in the sand dunes 
is as diffi cult to fi nd as a sea shell pushed deep into a sandy 
beach over which a wave has washed. Da Mai Creek is in the 
remotest part of the pro vince and must have required great 
exertion by the communists to lead their victims there. Had 
not the three hoi chanh led searchers to the wild uninhabited 
spot the bodies might well remain undiscovered to this day. 
A visit to all sites leaves one with the impression that the 
communists made a major effort to hide their deeds.

The hypothesis offered here connects and fi xes in time 
the communist assessment of their prospects for staying in 
Hue with the kind of death order issued. It seems clear from 
sifting evidence that they had no single unchanging assess-
ment with regard to themselves and their future in Hue, but 
rather that changing situations during the course of the battle 
altered their prospects and their intentions. It also seems 
equally clear from the evidence that there was no single 
communist policy on death orders; instead the kind of death 
order issued changed during the course of the battle. The 
correlation between these two is high and divides into three 
phases. The hypothesis therefore is that as communist plans 
during the Battle of Hue changed so did the nature of the 
death orders issued. This conclusion is based on overt com-
munist statements, testimony by prisoners1 and hoi chanh, 

1  I nc lud ing  one  Son  Lam (Pa r ty  name) ,  t he  h ighes t 
r ank ing  c iv i l ian  pr i soner  taken  who was  par t  o f  the  Hue 
offens ive ;  he  was  a  combina t ion  po l i t i ca l  c o m m i s s a r , 
d i s t r i c t  ch i e f  and  loca l  guer r i l l a  un i t  l eader  in  Hue  a t 
the  s ta r t  o f  the  ba t t le  a s  we l l  a s  du r ing  mos t  o f  t he 
subsequen t  pe r iod .  He  was  no t  cap tu red  un t i l  much 
l a t e r.
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accounts of eye witnesses, captured documents and the in-
ternal logic of the communist situation.

Hue: Phase I

When the communists were preparing their attack on 
Hue, their cadres at the sand table exercises deep in the jun-
gle told offi cers they would be in the city seven days and 
no more. A message was passed on to most of the attackers 
on the eve of the battle. It was stated more or less open-
ly in public pro nouncements. Radio Hanoi, on February 1 
for example, de-scribed the attack as an effort “to remove 
Saigon power at certain levels, accelerating the process of 
decomposition of the Saigon administration.”

Thinking in Phase I was well expressed in a PRP resolu-
tion issued to cadres on the eve of the offensive:

“Be sure that the liberated... cities are successfully 
consolidated. Quickly activate armed and political units, 
establish administrative organs at all echelons, promote 
(civilian) defense and combat support activities, get the 
people to establish an air defense system and generally 
motivate them to be ready to act against the enemy when 
he counterattacks...”
This was the limited view at the start—held momenta-

rily. Subsequent developments in Hue were reported in dif-
ferent terms. Radio Hanoi on February 4 said:

“After one hour’s fi ghting the Revolutionary Ar-
med Forces occupied the residence of the puppet pro-
vincial governor (in Hue), the prison and the offi ces of 
the puppet administration... The Revolutionary Armed 
Forces punished most cruel agents of the enemy and 
seized control of the streets... rounded up and punished 
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dozen of cruel agents and caused the enemy organs of 
control and oppression to crumble...”
During the brief stay in Hue, the civilian cadres, accom-

panied by execution squads, were to round up and execute 
key individuals whose elimination would greatly weaken the 
govern ment’s administrative apparatus following communist 
withdraw-al. This was the blacklist period, the time of the 
drumhead court. Cadres with lists of names and addresses 
on clipboards appeared and called into kangaroo court va-
rious “enemies of the Revolution.” Their trials were public, 
usually in the court-yard of a temporary communist head-
quarters. The trials lasted about ten minutes each and there 
are no known not-guilty ver dicts. Punishment, invariably 
execution, was meted out im mediately. Bodies were either 
hastily buried or turned over to relatives. Singled out for this 
treatment were civil servants, especially those involved in 
security or police affairs, military offi cers and some non-
commissioned offi cers, plus selected non-offi cial but natural 
leaders of the community, chiefl y educators and religionists.

With the exception of a particularly venomous attack on 
Hue intellectuals, the Phase I pattern was standard operating 
procedure for communists in Viet-Nam. It was the sort of 
thing that had been going on systematically in the villages 
for ten years. Permanent blacklists, prepared by zonal or in-
ter-zone Party headquarters have long existed for use throu-
ghout the country, whenever an opportunity presents itself. 
Quite obviously not all the people named in the lists used in 
Hue were liquidated. One meets today a surprisingly large 
number of peo ple who obviously were listed, who stayed 
in the city throughout the battle, but escaped. Throughout 
the 24-day period the com munist cadres were busy hunting 
down persons on their black-lists, but after a few days their 
major efforts were turned into a new channel.



272                                              TANG THƯƠNG Ở HUẾ

Hue: Phase II

In the fi rst few days, the Tet offensive affairs progressed 
so well for the communists in Hue (although not to the south, 
where Party chiefs received some rather grim evaluations 
from cadres in the midst of the offensive in the Mekong Del-
ta) that for a brief euphoric moment they believed they could 
hold the city. Probably the assessment that the communist 
were in Hue to stay was not shared at the higher echelons, 
but it was widespread in Hue and at the Thua Thien provin-
cial level. One intercepted communist message, apparently 
written February 2, exhorted cadres in Hue to hold fast, de-
claring: “A new era, a real revolutionary period has begun 
(because of our Hue vic tories) and we need only to make 
swift assault (in Hue) to secure our target and gain total vic-
tory.”

The Hanoi offi cial Party paper Nhan Dan echoed the 
theme: “Like a thunderbolt, a general offensive has been 
hurled against the U.S. and the puppets... The U.S. -puppet 
machine has been duly punished…The puppet administra-
tive organs... have sudden ly collapsed. The Thieu-Ky admi-
nistration cannot escape from complete collapse. The puppet 
troops have become extremely weak and cannot avoid being 
completely exterminated.” 2

Of course, some of this verbiage is simply exhortation to 
the faithful, and, as is always the case in reading communist 
output, it is most diffi cult to distinguish between belief and 
wish. But testimony from prisoners and hoi chanh, as well as 
inter cepted battle messages, indicate that both rank and fi le 
and cadres believed for a few days they were permanently in 

2   Rad io  Hano i ,  Feb rua ry  7 .
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Hue, and they acted accordingly.
Among their acts was to extend the death order and 

launch what in effect was a period of social reconstruction, 
communist style. Orders went out, apparently from the pro-
vincial level of the Party, to round up what one prisoner ter-
med “social negatives,” that is, those individuals or members 
of groups who represented potential danger or liability in the 
new social order. This was quite impersonal, not a blacklist 
of names but a black-list of titles and positions held in the 
old society, directed not against people as such but against 
“social units.”

As seen earlier in North Viet-Nam and in Communist 
China, the communists were seeking to break up the local 
social order by eliminating leaders and key fi gures in reli-
gious organizations (Buddhist bonzes, Catholic priests), po-
litical parties (four members of the Central Committee of 
Viet-Nam), social movements such as women’s organiza-
tions and youth groups, including, what otherwise would be 
totally inexplicable, the execution of pro-communist student 
leaders from middle and upper class families.

In consonance with this, killing in some instances was 
done by family unit. In one well-documented case during 
this period a squad with a death order entered the home of 
a prom inent community leader and shot him, his wife, his 
married son and daughter-in-law, his young unmarried dau-
ghter, a male and female servant and their baby. The family 
cat was strangled; the family dog was clubbed to death; the 
goldfi sh scooped out of the fi shbowl and tossed on the fl oor. 
When the communists left, no life remained in the house. A 
“social unit” had been eliminated, (Appalling though it was, 
one stands in that family’s living room and, as a parent, thinks 
perhaps this was the kindest way, for in Hue one is haunted 
by the feeling that bereavement is worse than death).
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Phase II also saw an intensive effort to eliminate intel-
lectuals, who are perhaps more numerous in Hue than el-
sewhere in Viet-Nam, Surviving Hue intellectuals explain 
this in terms of a long- standing communist hatred of Hue 
intellectuals, who were anti-communist in the worst or most 
insulting manner: they refused to take communism serious-
ly. Hue intellectuals have always been contemptuous of 
communist ideology, brushing it aside as a latecomer to the 
history of ideas and not a very signifi cant one at that. Hue, 
being a bastion of traditionalism, with its intellectuals stee-
ped in Confucian learning intertwined with Buddhism, did 
not, even in the fermenting years of the 1920’s and 1930’s, 
debate the merits of communism. Hue ignored it. The intel-
lectuals in the university, for example, in a year’s course in 
political thought dispense with Marxism-Leninism in a half 
hour lecture, painting it as a set of shallow barbarian poli-
tical slogans with none of the depth and time-tested reality 
of Confucian learning, nor any of the splendor and soaring 
humanism of Buddhist thought. Since the communist, espe-
cially the communist from Hue, takes his dogma seriously, 
he can become demoniac when dismissed by a Confucian 
as a philosophic ignoramus, or by a Buddhist as a trivial 
material ist. Or, worse than being dismissed, ignored through 
the years. So with the righteousness of a true believer, he 
sought to strike back and eliminate this challenge of indiffe-
rence. Hue intellectuals now say the hunt-down in their ranks 
has taught them a hard lesson, to take communism seriously, 
if not as an idea, at least as a force loose in their world. 

The killings in Phase II perhaps accounted for 2, 000 of 
the missing. But the worst was not yet over.
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Hue: Phase III

Inevitably, and as the leadership in Hanoi must have as-
sumed all along, considering the forces ranged against it, the 
battle in Hue turned against the communists. An inter cepted 
PAVN radio message from the Citadel, February 22, asked 
for permission to withdraw. Back came the reply: permis-
sion refused, attack on the 23rd. That attack was made, a 
last, futile one. On the 24th the Citadel was taken.

That expulsion was inevitable was apparent to the com-
munists for at least the preceding week. It was then that be-
gan Phase III, the cover-the-traces period. Probably the en-
tire civilian underground apparat in Hue had exposed itself 
during Phase II, Those without suspicion rose to proclaim 
their identity. Typical is the case of one Hue resident who 
described his surprise on learning that his next door neigh-
bor was the leader of a phuong (which made him 10th to 
15th rank ing communist civilian in the city), saying in won-
der, “I’d j known him for 18 years and never thought he was 
the least f interested in politics.” Such a cadre could not go 
underground again unless there was no one around who re-
membered him.

Hence Phase III, elimination of witnesses.
Probably the largest number of killings came during this 

period and for this reason. Those taken for political indoctri-
nation probably were slated to be returned. But they were 
local people as were their captors; names and faces were 
familiar. So, as the end approached they became not just a 
burden but a positive danger. Such undoubtedly was the case 
with the group taken from the church at Phu Cam, Or of the 
15 high school students whose bodies were found as part of 
the Phu Thu Salt Flat fi nd.
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Categorization in a hypothesis such as this is, of course, 
gross and at best only illustrative. Things are not that neat in 
real life. For example, throughout the entire time the black-
list hunt went on. Also, there was revenge killing by the com-
munists in the name of the Party, the so-called “revolutiona-
ry justice.” And undoubtedly there were personal vendettas, 
old scores settled by individual Party members. (How else 
can one explain one body found at Phu Thu in which every 
princi pal bone had been broken?)3

The offi cial communist view of the killing in Hue was 
contained in a book written and published in Hanoi:

“Actively combining their efforts with those of the 
PLAF and population, other self-defense and armed 
units of the city (of Hue) arrested and called to surrender 
the surviving func tionaries of the puppet administration 
and offi cers and men of the puppet army who were skul-
king. Die-hard cruel agents were punished.” 4

The communist line on the Hue killings later at the Pa-
ris talks was that it was not the work of communists but of 
“dissident local political parties”. However, it should be no-
ted that Radio Liberation April 26, 1968, criticized the ef-
fort in Hue to recover bodies, saying the victims were only 
“hooligan lackeys who had incurred blood debts of the Hue 

3  A theo ry  wide ly  c i r cu la t ed  in  Hue  bu t  w i thou t 
founda t ion  i s  t ha t  Ho  Ch i  Minh ,  hav ing  been  soc i a l l y 
r ebuffed  when  teaching  h igh  school  in  Hue  years  ago , 
ha ted  the  p lace  much a s  Hi t l e r  ha t ed  S ta l ing rad  and 
pe r sona l ly  o rde red  mass  s l augh te r  i n  Hue .
4  Sou th  Vi e t - N a m :  A Month  o f  Unpreceden ted 
Offens ive  and  Upr is ing ,  Gia i  Phong Publ i sh ing  House 
(Hanoi ) ,  March ,  1968.  87pp .
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compatriots and who were annihilated by the Southern ar-
med forces and people in early Spring.” This propaganda 
line however was soon dropped in favor of the line that it 
really was local political groups fi ghting each other. The line 
on Hue much later is exemplifi ed by this Radio Hanoi broad-
cast of April 27, 1969:

“According to LPA, in order to cover up their cruel 
acts, the puppet administration in Hue recently played 
the farce of setting up a so-called committee for the 
search for burial sites of the hooligan lackeys who had 
owed blood debts to the Tri-Thien-Hue compatriots and 
who were annihilated by the Southern armed forces and 
people in early Mau Than spring.

“The local puppet administration sent its lackeys 
to carry out searching activities in city wards and to 
force compatriots to pay for ritual presents. The com-
patriots in the Dong Ba city ward, especially the small 
merchants, were forced to collect the greatest sum of 
money. Profoundly indignant, the Hue compatriots 
cursed and violently opposed the puppet administra-
tion agents. Faced with this, on 19, 20 and 21 April, 
the Hue puppet administration was forced to broadcast 
a communiqué denying this act by its lackeys and cast 
the blame on others for pocketing money in the name 
of the above-mentioned committee. Well aware of the 
Thieu-Ky-Huong clique’s cheating and crafty tricks, the 
Hue compa triots told one another to resolutely boycott 
its searching and memorial service force.”
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HYPOTHESIS IN SUMMARY FORM:

Throughout: Liquidation on grounds of Party retribution or 
in vendettas by individual Party members; 
also, of course civilian casualties incidental 
to Battle of Hue.

TIME COMMUNIST 
ASSESSMENT

PATTERN OF 
LIQUIDATION

First few 
days of Tet

We have our 
orders to stay in 
the city for seven 
days, no more

Drumhead Court days Phase. 
Black- lists, advertised trials, 
public execution, bodies not 
hidden. “Tyrants, enemies of 
the revolution” liquidated, 
especial ly those whose deaths 
weaken the structure of the 
Hue establishment

Middle 
period

We can hold the 
city. We are in 
Hue to stay

Social Reconstruction Phase. 
Purge the old social order 
and begin to build a new 
one. Liquidate the “social 
negatives, all imperialist 
lackeys.” Killing done quietly 
and bodies usually hidden.

Final 
period

We cannot hold; 
we are going to 
be driven out

Leave No Witnesses 
Phase. Liquidate anyone in 
communist hands who could 
identify individual Party 
members. Kill secretly and 
hide bodies carefully.
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The number of deaths probably would have been higher 
but for limitations of time and circumstance. Consider the 
milieu in which the communists were operating: The popu-
lation of the city at the time of the attack was about 180, 000; 
the surrounding districts, where many victims were found, 
contained another 326, 000. Some 16 communist battalions 
in and out of the city battled 14 allied battalions. People were 
fl eeing, chaos and confusion were on all sides. The commu-
nist civilian cadres numbered about 150, aided by several 
hundred local communists who had surfaced. The commu-
nist population control and organization plan was to divide 
the city into phuongs or precincts, a geographic unit contai-
ning up to 8, 000 persons each. A ten-man cadre team was to 
run each phuong, charged with the task of locating, organi-
zing, identi fying and sorting out people in its area. After the 
fi rst few days, allied military action divided the communist 
forces and denied them roughly half the population. They 
maintained this control for about three weeks. One cannot 
but conclude that the number of civilian victims would have 
been much larger than the 5700 currently estimated had the 
communist grip been tighter and longer.

The only statistics available yet, and they are lamenta-
ble, suggest this rought breakdown of the 5, 700:

Military or para-military men or offi cers ............30%5

Government offi cials or civil servants ................10%
Women ..................................................................5%
Children under age 16 ...........................................5%
Unknown or unidentifi ed.....................................50%

Beyond these crude fi gures, and they are based on study 

5 That is, the m i l i t a r y  who lived in Hue, were in the city on  leave , 
e tc . ,  bu t  no t  in  the  uni t s  which  took  back  the  c i ty.
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of about 800 bodies, lies a vast ignorance. We do not know 
who the dead are, nor even how many.

Answers to these, and other questions await the coming 
to Hue of a good historian who will piece together the mo-
saic of information into a coherent picture.

Aftermath

In the days after, when awareness gradually spread, 
the attitude of the people of the city moved from surprise to 
shock to horror to a kind of numbness. The effect on the men 
and offi cers of the First Division was perhaps most striking.

It is a generally accepted fact in military circles in Viet-
Nam that the ARVN First Division in terms of spirit and fi -
ghting elan has changed from one of the worst divisions in 
the Vietnamese Army to perhaps the best.

The civilians of the city will tell you that in the months 
after communist departure they were gripped by a social ma-
laise, strange but understandable. The huge wound infl ic ted 
on them healed only slowly. An all-pervasive mood settled 
over the city. Fear lingered in every quarter. Activity in the 
streets was subdued and even the children played quietly. It 
was an atmosphere compounded of sadness, remorse, bitter-
ness, perhaps a little guilt mixed in, but most of all it was a 
pathetic desire of each to rid his mind of memories too dread-
ful to hold. Blot out the past, each seemed to say, for this is 
the way back to light. “Don’t look for the graves,” was the 
unspoken rule. Only the families of the missing were deter-
mined to face reality. They were the ones who persisted in 
the search and in most cases their children were the ones 
who did the actual digging.

Parenthetically it might be noted that, outwardly, this 
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mood in Hue largely has evaporated. The city once again 
is alive, a beehive of construction work with business fl ou-
rishing and people fi lled with ongoing projects and future 
plans. Phys ically Hue has almost completely recovered. 
Materially all economic indices are up. But one senses deep 
recesses in the mind of Hue that will never again know the 
sun.

As might be expected an undercurrent of irrational bit-
terness developed among people of Hue against the outside 
- the Americans because they did not somehow prevent the 
mas sacre, the Vietnamese government for what is viewed as 
in-suffi cient subsequent assistance. Both are unreasonable, 
of course. Had it not been for the Americans the slaughter in 
Hue would have been infi nitely worse. The government has 
poured many recovery resources into the area in the past 20 
months and its efforts to rebuild are wholly commendable. 
Such bitterness slowly will dissipate. This attitude, of cour-
se, in no way even touches the measures of hatred for the 
commu nists and all they stand for. In listening in the evening 
to a fl ood of words from survivors about what happened at 
Hue, one is submerged in a hate that is almost a fog. Gone 
from Hue are the attentistes, the fence sitters, the advocates 
of non-involvement. Hardly a person exists in the city who 
did not fi nd a blood relation or intimate friend in a com-
munist grave: the implacable hatred for communism by the 
people of Hue has become a function of mathematics.

The meaning of the Hue Massacre seems clear. If the 
communists win decisively in South Viet-Nam (and the key 
word is decisively), what is the prospect? First, all foreign ers 
would be cleared out of the South, especially the hundreds of 
foreign newsmen who are in and out of Saigon. A curtain of 
ignorance would descend. Then would begin a night of long 
knives. There would be a new order to build. The war was 
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long and so are memories of old scores to be settled. All poli-
tical oppo sition, actual or potential, would be systematically 
eliminated. Stalin versus kulak, Mao versus landlord, Hanoi 
communist versus Southern Catholic, the pattern would be 
the same: eliminate not the individual, for who cares about 
the individual, but the latent danger to the dream, the repre-
sentative of the blocs, the symbol of the force, that might 
someday, even in-side the regime, dilute the system. Beyond 
this would come communist justice meted out to the “tyrants 
and lackeys.” Personal revenge would be a small wheel tur-
ning within the larger wheel of Party retribution.

But little of this would be known abroad. The commu-
nists in Viet-Nam would create a silence.

The world would call it peace.

*Title by editor
(Excerpt from The Viet Cong Strategy of Terror, Dou-
glas Pike, Saigon, Vietnam, 1970, p. 43-64)



Crescendo of Terror 
- Hue

M.W.J.M. Broekmeijer

Though the Vietcong attacked more than 120 urban cen-
tres during the Tet offensive, their main attack was directed 
against the old imperial city of Hue. They managed to hold 
out for 25 days there. The result was not only that the greater 
part of this cultural heart of Vietnam was destroyed, but also 
that their terror came to a climax here. 

Since the three northern provinces of South Vietnam 
have closest ethnic affi nities with the North, Hanoi had ex-
pected massive defection to their side. Considering the so-
mewhat non-committal attitude of the population from the 
beginning, Vietcong reaction could be expected to be fero-
cious indeed, when they found that even the Hue population 
gave them no support. When visiting Hue recently we were 
struck by an even more outspoken anticommunist attitude 
than can be found in any other part of the country. This is 
quite understandable for there is hardly a family that did 
not lose one or more of its members. Many of them were 
found in the mass graves. Though the exact fi gures are not 
yet known, it has been established with certainty that at least 
3,776 civilians were murdered. They did not accidentally get 
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involved in the fi ghting; they were the victims of deliberate, 
wholesale slaughter.

A secret North Vietnamese report of the events at Hue 
from January 31 to March 23, 1968 states: ‘We eliminated 
1,892 administration offi cials, 790 tyrants and several mi-
litary offi cers’. Furthermore, it reads: ‘Of those who sur-
rendered, 160 were puppet soldiers and 220 administrative 
offi cials, including four members of the Dai Viet party, the 
party regional committee and the central committee’. This 
crude announcement is in macabre contrast to that offered 
by Madame Nguyen Thi Binh, deputy leader of the Vietcong 
delegation to the Paris conference, who denied any commu-
nist involvement in the Hue massacres, telling the British 
Broadcasting Corporation that the deaths were the result of 
‘partisan struggles and internal liquidation: carried out by 
rival South Vietnamese factions!’ The parallel to the Soviet 
engineering of the Katyn massacre and their later denial that 
they had done so needs no elaboration. Today we know that 
all those who surrendered were killed and thrown into mass 
graves. The report continues: ‘Even while the battle was at 
its height, communist cadres with lists tacked to clipboards 
rounded up tyrants and enemies of the people and their fa-
milies for execution’.

In a speech North Vietnamese leader Le Duan spoke 
with pride about the extremely rigorous general offensive 
and victories the communist “insurgents” won every-where. 
(Hanoi Radio, February 2, 1970). The disgusting massacre 
at Hue is a ‘victory’ of which only a hardened communist 
war criminal can be proud. It is in line with the ‘noble’ ideas 
Ho Chi Minh, who according to the Hanoi press spoke in 
November 1967 of punishing ‘counter-revolutionary crimes 
undermining the struggle against US aggression’. Part of 
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North Vietnamese and Vietcong ‘social reconstruction’ at 
Hue consisted of trials of men, women and children before 
improvised communist tribunals. These public trials lasted 
no longer than a few minutes each and sentences were inva-
riably ‘immediate execution’.

Even simple shooting of men, women and children who 
were to be ‘executed’ did not satisfy the Vietcong. Many bo-
dies were later found tied together with wire, with indica-
tions they had been slaughtered from behind with bayonets. 
Some were bludgeoned, others decapitated and some (about 
600) buried alive. Even while the battle of Hue was at its 
height, when presumably the Vietcong would wish to conso-
lidate military gains in combat with South Vietnamese and 
American troops, the cadres with their rosters attached to cli-
pboards continued to round up alleged enemies of the people 
and their families for mass execution. Even non-Vietnamese 
humanitarian workers were victims. (A captured Vietcong 
order said that all non-South Vietnamese had to be detained 
and killed). Among those slain were two French priests and 
three West German doctors. The German doctors, who had 
been lecturing at the Hue University Medical School and the 
wife of one of them, were marched away by the Vietcong 
and their bodies were found later in a shallow grave in a fi eld 
south of the town.

The fi rst mass graves were discovered at 20 locations 
within an 8-kilometre radius of Hue, containing 1,200 bod-
ies. A resemblance to the Soviet massacres at Katyn and 
Lvov was that at least half of the bodies proved that these 
people lay in a contorted position, showing that they had 
been buried alive. More than 2,000 inhabitants of Hue were 
wounded and the estimate is that more than 1,200 were taken 
prisoner by the communists. And as one can expect of these 
war criminals, few of those led away will still be alive. The 
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lucky few will be in concentration camps. Later more mass 
graves were found in the neighbourhood of Hue with the 
arms of the victims bound behind them. The facts prove that 
all these people were not victims of war action, but were 
murdered in cold blood. For example, a communist squad 
with a death sentence entered the house of a civil servant and 
shot him. His wife, son, daughter-in-law, a male and female 
servant and their small child were also killed. They even 
killed the dog, cat and goldfi sh they found in the house. This 
proves that here one can only speak of preconceived murder. 
The aim of the communists was not only the deliberate ex-
ecution of all offi cials and their families, but also everybody 
who avoided questioning or who criticized the attitude of the 
Vietcong. They were murdered on the spot or led away to be 
‘executed’ elsewhere.

How do the marchers for peace gloss over these atroci-
ties? Is this the North Vietnamese liberation war? The kill-
ing of hundreds of children for instance? We refer them to 
the farmer of the village of Duong Mong, who can describe 
to them how he saw children abducted, heard their cries of 
terror and then the shots despatching them. The bodies of 15 
of those children were found later, together with those of 51 
other civilians.

Mass graves were also found in Phu Thu district outside 
Hue. Children of 16 and younger were fetched out of their 
schools by the Vietcong; all were abducted to be indoctri-
nated in camps and later incorporated into communist army 
units. For three months, the children were kept prisoner. 
Some of them managed to escape; most refused to join the 
Vietcong - little national heroes averse to the Vietcong’s sor-
did work - and were executed in small parties. In the hamlet 
of Ha Tru Mot alone, almost 100 of them were found in mass 
graves along a river. A number of children who out of fear 
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had given in and joined the Vietcong, but later managed to 
escape, had witnessed the execution of their friends.

Information from a Vietcong defector led to the discov-
eries of some 250 skulls and bones in a riverbed located deep 
in the jungle. Not only the civilian cadres and their fami-
lies were killed, but also all those who were ‘social nega-
tives’ in the eyes of the Vietcong. Once the Vietcong real-
ized that they had failed in their effort to occupy and keep 
Hue, they started a new move of mass murdering. They were 
determined to leave behind no witnesses who might testify 
against them or against the communist agents who lived at 
Hue before the offensive. Fortunately, there remain thou-
sands of citizens of Hue who can tell their story. The victims 
of the last cruel murder acts of the Vietcong are found tied 
together in groups of ten, cut down by submachine guns. 
Knowing all this, it is understandable that today the people 
at Hue and in the neighbouring villages and hamlets (the lat-
ter having also suffered from Vietcong terror) are consumed 
with a fervent hatred of the communists. Here you will not 
fi nd advocates of non-violence. The same can also be said of 
the people of Dak Son and all the other villages which saw 
what the communists mean by ‘liberation’. In the foregoing 
only a few of the communist terror acts among the thousands 
that have taken place are mentioned. The similarity between 
Soviet massacres at Katyn and other places and the Vietcong 
massacres is clear. No one can deny that this terror is well 
planned and ordered by the communist authorities.

M.w.J.M. Broekmeijer:
The Vietcong Passed By. Asia Publishing Voorburg 
Netherlands 1971 (p. 29-33)



Mass Execution 
Policy Confi rmed 
in Newly Discovered Hué Graves

Stewart Harris

The North Vietnam Army and the Vietcong executed 
many Vietnamese, some Americans and a few other foreign-
ers during last month’s fi ghting in and around Hué. I am sure 
of this after spending several days in Hué investigating al-
legations of killings and torture. I am not convinced about 
the torture, although men who saw many bodies and seem 
balanced in their judgement are so convinced.

Proof of torture is hard to come by. Frank Jakes, an 
American offi cial in charge of psychological operations, told 
me that he could get no conclusive evidence of it.  He said 
that no bodies had been medically examined. To the layman, 
signs of torture are not easy to detect on bodies which have 
been dead and buried for at least a week.

I saw and photographed a lot for myself, but inevitably 
I relied on many civilians and soldiers, Vietnamese, Ameri-
cans, Australians and others. All seemed honest witnesses, 
telling the truth as they believed it.

But a reporter of facts must be skeptical, and perhaps he 
also has a duty to declare his own broad view about this war 
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so that a reader may judge his own premise.
I have always been against the massive American com-

mitment in South Vietnam, so my instinct is not to sustain it 
now by writing propaganda for a policy which was, I think, 
wrong.

But the truth can not be burked when you see it and 
smell it on a lovely sunny afternoon in the green valley of 
Nam Hoa, about 10 miles south west of Hué. I was with 
Warrant Offi cer Ostara, an Australian adviser with the South 
Vietnam Army, who has been here for four years, speaks a 
little Vietnamese and knows the village of Nam Hoa very 
well.

We were standing on the sloping sides of a recently dug 
hole. In the bottom were rush mats over sheets of plastics. 
Ostara drew them back and I saw two bodies, dead Vietnam-
ese, with their arms tied behind their backs just above the 
elbows. They had been shot through the back of the head, the 
bullet coming out through the mouth. The faces would have 
been diffi cult to recognize, but the day before 27 women 
from the village walked out three miles carrying mattocks to 
dig for their missing husbands and sons, having heard about 
this patch of disturbed earth near the roadside.

Ostara was with them as they worked. They left the un-
recognized bodies for others to look at. We had passed two 
women that afternoon, walking to the place, which is marked 
by a small Government fl ag on a bamboo pole.

Driving back into the village, Ostara told me that the en-
emy had come through on their way to Hué. They had taken 
27 men. Some were leaders and some were younger, strong 
enough to be porters or even ancillary soldiers.

Graves are still being discovered as the fi ghting ebbs 
and fl ows around Hue. On the previous afternoon, Jakes had 
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taken me out to the village of Long Tho, about three miles 
west of Hue on the south side of the Perfume River.

We came upon a woman wailing and throwing herself 
about between two coffi ns. In them were her two sons, Hoang 
Trung Ngo and Hoang Trung Co. They were at high school 
and had gone with or been taken by the enemy on February 
29. Their bodies had been taken from a grave discovered two 
miles away the previous day.

Another family was gathered beside two more coffi ns. 
They wore the traditional white headbands for mourning, 
which was to last for several days. One body was that of Ho 
Xuan Tong, who was 20. His sister told me that he had disap-
peared on February 15.

As we talked, another body was brought in, slung be-
tween two bamboo poles. Down the road, in a shattered 
house, was the body of the hamlet chief, father of six little 
children.

We were not allowed to go on to the grave because the 
fi ghting was now said to be too close. I did not fi nd this sus-
picious. Earlier that afternoon I had talked with Bob Kelly, 
the senior province adviser in Thua Thien, who has been in 
Vietnam for many years and speaks the language fl uently.

“I have heard of no confi rmed instance of torture”, said 
Kelly, “Men were simply condemned by drumhead courts 
and executed as enemies of the people. These were the lead-
ers, often quite small men. Others were executed when their 
usefulness ceased, or when they didn’t co-operate they were 
shot for their trouble.

“Some of my staff were badly mutilated but I am in-
clined to believe this was done after they were killed. Their 
hands were tied and they were shot behind the head. I helped 
to dig one body out, but I have been told by Vietnamese 
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whom I respect that some people were buried alive”.
This sort of belief is hard to substantiate. It is said, with 

reason, that sometimes the enemy did not want to give away 
their presence by shooting. But then they could have stran-
gled the victims or struck them on the head when at least 
they would have been unconscious.

Lieutenant Gregory Sharp, an American adviser with 
the Vietnam 21st Ranger Battalion, told me that his men had 
come across about 25 new graves in a cemetery fi ve miles 
east of Hué on March 14.

From half a dozen of the graves the heads were stick-
ing up out of the sandy soil and, according to Sharp, “there 
wasn’t much left of them - buzzards and dogs, I suppose. 
Some had been shot in the head and some hadn’t. They had 
been in about seven to 14 days, I think.”

“They had been buried alive, I think. There were sort of 
scratches in the sand in one place, as if someone had clawed 
his way out. But then he may have been playing possum. I 
don’t really know”.

At Quan Ta Ngan three Australian warrant offi cers went 
in a jeep with three Vietnamese offi cers to inspect sites where 
the bodies of executed men were said to have been found.

We went fi rst to Gia Hoi high school in District two, 
east of the citadel. Here 22 new graves had been found, each 
containing between three and seven bodies. It is still a hor-
rifying place. Discarded gauze masks and human hair lie on 
the ground. I noticed a mass of ants attacking grubs which 
were moving greedily around something. The offi cers told 
me that the bodies had been tied and, again, most had been 
shot through the head, but “some had been buried alive”.

I asked the offi cers how they knew.
“They were sitting like this”, said one, and he squatted 
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with his hands down behind his back, touching his feet. Ap-
parently hands and feet had been tied like this, and the victim 
buried.

Perhaps I am unwilling to believe in such a death. Per-
haps I am doubtful because of the limited English of these 
young offi cers.

But of the shootings there is no doubt. Phan Tu Lap, 
a 31-year old policeman, was shot to death here only three 
months after his marriage. His brother told me of his death, 
and I saw his aged mother and father fashioning a headstone 
for the permanent grave they had given him, and praying by 
a temporary shrine, with candles in the sunshine.

We drove on to the Tan Quang pagoda and walked be-
hind it through a rice paddy and some rows of lettuces, along 
a low dyke, to some more gravesites. I heard later that these 
may have contained only the bodies of peasants killed in 
crossfi re.

What is the total number of people executed last month 
by the Vietcong and the North Vietnamese in the Hue area? 
Estimates vary and, oddly enough, the most conservative 
was given to me by the police chief, Doan Cong Lap, who 
said the fi gure was about 200. (Other civilian casualty fi g-
ures he gave me were: killed 3.776; wounded 1.909; cap-
tured or taken away 1.041.) Lap’s offi ce is on the fi rst fl oor 
of a damaged and heavily fortifi ed building. He was wearing 
a camoufl age jacket and the room had automatic weapons 
everywhere. Under the two windows, on a mattress, slept 
two soldiers, who must, I suppose, keep very much awake 
at night. Behind him was a bottle of brandy, but we had tea 
together.

There are about 40.000 Roman Catholic Vietnamese in 
Hué. What happened to them?  My information comes from 
several people who would be safer if they were anonymous.  
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About three-quarters of the Roman Catholics in Hué live in 
Phu cam, on the southern outskirts of the city.

They resisted strongly when the enemy came in, and 
some were executed. Four Vietnamese priests were taken 
away and three foreign priests were killed.

Two French priests were actually given permission by 
the Vietcong to return to Phu cam and help the sisters - and 
then were shot on the way back. But I was told that this 
might have been a genuine error. Another French priest, a 
Benedictine, was executed perhaps because he was chaplain 
of the Americans.

On the other hand, north of the river, the enemy left 
alone a number of Roman Catholic institutions, including an 
orphanage and a Carmelite convent.

Summing up all this evidence about the behaviour of the 
Vietcong and the North Vietnamese Army in Hué, one thing 
is abundantly clear and ought to surprise no one. They put 
into practice, with they usual effi ciency, the traditional com-
munist policy of punishing by execution selected leaders 
who support their enemies, the Government of South Viet-
nam and its American allies. They also executed American 
civilian advisers. This is done “pour encourager les autres”.

In Hue, as elsewhere, they were unable on the whole to 
capture and execute the more important offi cials, because 
these men are careful to protect themselves in heavily forti-
fi ed compounds, defended by soldiers and police. In Hue, 
as elsewhere, the more defenseless “little people” were the 
victim - the village and hamlet chiefs, the teachers, and the 
policemen....

From The Times (Wednesday March 27. 1968)



Le Tet
Stanley Karow

... 
La veille du 31 janvier 1968, près de soixante-dix mille 

soldats communistes avaient lancé une offensive sur-prise 
d’une intensité et d’une ampleur sidérantes. Violant une trê-
ve qu’ils s’étaient eux-mêmes engagés à respecter pendant la 
fête  du Têt (marquant la nouvelle année lunaire), ils surgi-
rent dans plus de cent villes, y compris Sàigòn, transportant 
audacieusement la guerre de son cadre rural à un nouveau 
champ de bataille: les zones urbaines sud-vietnamiennes, ré-
putées imprenables...

La bataille la plus âpre de toute la guerre se déroulait 
à Hué, charmante ville ancienne aux nombreux temples et 
palais, reconstruite au XIXe siècle par l’empereur Gia Long 
sur le modèle de Pékin, capitale de ses protecteurs chinois. 
Les forces communistes pénétrèrent dans la cité en trois en-
droits au petit matin du 31 janvier et ne rencontrèrent que 
peu résistance de la part de la division gouvernementale qui 
y était stationnée. Ils hissèrent le drapeau vietcong frappé 
d’une étoile jaune sur la Citadelle, vieille forteresse située 
au coeur de la ville, puis leurs cadres politiques entreprirent 
d’organiser le plus horrible bain de sang du confl it.

Cinq mois auparavant, lorsqu’ils commencèrent à pré-
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parer l’assaut, les stratèges communistes et leurs agents de 
renseignement à l’intérieur de la ville établirent avec soin 
deux listes. L’une énumérait près de deux cents objectifs, 
des bureaux gouvernementaux et des postes de police au do-
micile de la concubine du chef de district; l’autre regroupait 
les noms de “tyrans cruels et d’éléments réactionnaires”, ca-
tégories couvrant les fonctionnaires de l’administration, les 
offi ciers de l’armée et presque toutes les personnes liées au 
régime sud vietnamien, ainsi que les commerçants, les in-
tel-lectuels et les ecclésiastiques non coopératifs. On donna 
également pour instruction d’arrêter les Américains et les 
autres étrangers à l’exception des Français  - probablement 
parce que de Gaulle avait publiquement critiqué la politique 
américaine au Vietnam. 

Munies de ces directives, des équipes Vietcong fouillè-
rent les maisons une par une aussitôt après la prise de la ville 
et se montrèrent sans pitié. Au cours des mois et des années 
qui suivirent, on retrouvera les restes de trois mille person-
nes environ dans les lits des rivières, les salines côtières et 
les clairières de jungle des environs. Les victimes avaient 
été tuées par balle, battues à mort ou enterrées vivantes. Pa-
radoxalement, ces atrocités passèrent presque inaperçues de 
l’opinion américaine, alors préoccupée par l’affaire de My 
Lai, au cours duquel des soldats américains avaient massa-
cré une centaine de paysans vietnamiens, dont des femmes 
et des enfants. De retour au Vietnam en 1981, je ne parvins 
à réunir que peu de témoignages communistes pour faire la 
lumière sur les événements.

Le général Tran Do, un des principaux artisans de l’of-
fensive du Tet, nia catégoriquement que les atrocités aient été 
commises à Hue et soutint qu’on avait “fabriqué” les photos 
et les fi lms des cadavres. A Hue même, un dirigeant commu-
niste prétendit que les corps exhumés étaient essentiellement 
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ceux de cadavres Vietcong et de sympathisants abattus par 
l’armée sud-vietnamienne après la bataille. En outre, il mit 
la plupart des victimes civiles sur le compte des bombar-
dements américains mais laissa cependant entendre que ses 
camarades avaient  eu au moins une part de responsabilité 
dans les tueries. Employant le jargon communiste habituel, 
il expliqua que les citoyens “en colère” avaient liquidé les 
“despotes” locaux comme ils “auraient éliminé des serpents 
venimeux capables, si on les laissait en vie, de commettre de 
nouveaux crimes”. Néanmoins une confrontation impartiale 
des témoignages  établit que les communistes se livrèrent bel 
et bien à une boucherie à Hue- et que la tuerie eut peut-être 
plus d’ampleur qu’on ne l’écrivit pendant la guerre.

Capturé chez des amis vietnamiens, Stephen Miller, de 
l’US Information Service, fut abattu dans un champ derrière 
un séminaire catholique. Le Dr. Horst Guenther Krainick, 
médecin allemand enseignant à l’institut médical local, fut 
fait prisonnier avec son épouse et deux autres médecins al-
lemands. On retrouvera leurs cadavres dans une fosse peu 
profonde. Malgré les instructions recommandant d’épargner 
les Français, les communistes arrêtèrent deux missionnaires 
bénédictins, abattirent l’un et enterrèrent l’autre vivant. Ils 
tuèrent aussi le Père Buu Dong, prêtre catholique vietnamien 
populaire, qui avaient reçus des agents Vietcong dans son 
presbytère, où il avait accroché un portrait d’Ho Chi Minh. 
Il disait à ses paroissiens qu’il priait pour Ho parce qu’il était 
aussi leur ami. De nombreux Vietnamiens  n’ayant que de 
très lointains rap-ports avec le régime de Saigon fi gurèrent 
aussi parmi les victimes. 

Pham van Tuong, gardien à temps partiel d’un bâtiment 
administratif, fut abattu dans la cour avec ses deux jeunes en-
fants. Mme Nguyen Thi Lao, vendeuse de cigarettes, fut pro-
bablement tuée parce que sa soeur travaillait dans un bureau 
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du gouvernement. Quiconque résistait lors de son arrestation 
était aussitôt exécuté mais ceux qui se rendaient ne s’en ti-
raient souvent pas mieux. Cinq offi ciers sud-vietnamiens qui 
sortirent de leur cachette sans se battre furent emmenés sur 
un stade de collège où on leur tira  une balle dans la tête. 
Beaucoup disparurent après s’être livrés au Vietcong contre 
promesse d’une libération rapide. “Les communistes vinrent 
chez nous interroger mon père, fonctionnaire sur le point de 
prendre sa retraite, raconte une Vietnamienne. Ils partirent 
et revinrent plus tard en disant qu’il devait participer à un 
stage d’étude qui durerait dix jours seulement. Ma mère et 
moi étions inquiètes parce que les communistes avaient ar-
rêté mon grand-père de la même façon en 1946. Comme ce 
dernier, mon père ne revint jamais”.

(Stanley Karow: Vietnam. Presses de la cité, Paris, 1984, 
p. 323-325)



Massacre at Hue 
Elje Vannema

Nightmare *

As the daylight came, so came the Front soldiers, those 
concerned with the political aspects of the occupation. The 
previous day they had registered most of the people, taking 
down their names, ages and sex. They had put the emphasis 
on the men, dividing them into several groups: civil servants, 
those associated with the military, and others. In some cases 
they had noted complete families, including the name of all 
the children. Each group had a designated representative 
who was made responsible for the others; if anyone escaped, 
the burden fell on him. People were warned not to gather in 
large groups, only when told to do so, to appear at meetings 
when these were announced, to hand in all radios, and not to 
spread false rumors...

The next day, local members came with a crudely hand-
written list to look for people whose name appeared on the 
list. People were taken to the “small seminary”, where a tri-
bunal was set up, with a member of the Liberation Front, 
a former student, in charge. There was a North Vietnamese 
present, and two other students...

At the seminary, a drumhead court had been presided 

298                                             
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over by Hoang Phu Ngoc Tuong, a Hue University graduate, 
and in 1966 a prominent student leader of the Buddhist Gov-
ernment Struggle Committee. At Gia Hoi, a man, Nguyen 
Dac Xuan, previously a Vietcong informer who had suddenly 
reappeared, presided, and in the citadel two students, Nguy-
en Doc and Nguyen Thi Doan, a girl, had been in charge. At 
the session of these tribunals menacing words often mixed 
with propaganda slogans, accusations, threats, and warnings 
were commonplace. Most of those who were dragged before 
the tribunals were convicted for unknown reasons. All were 
sentenced; some were sentence to die immediately.

After two days the tribunal period was over, replaced 
by actual deeds conceived to manipulate and intimidate the 
people. A man who had not turned in his radio got shot in the 
open to serve as a precedent; another, a student, was openly 
executed for failing to attend a training session. Nguyen Doc 
shot, among others, his classmate and bosom friend, Mau Ty, 
in cold blood for failing to cooperate.

On the second day strict control over food supplies had 
started. On the fourth day, a family who had not complied the 
orders was punished for not helping with the revolution. The 
sentence, death to the head of the household, was fulfi lled at 
once. Under the increasing pressure people tried to escape, 
but few succeeded. At Gia Hoi they were more successful, 
fl oating across the river to the village of Dap Da at night-
time. Though often shot at, people continued to go across.

Local Front members who previously were underground 
agents had surfaced and with a fi nesse, they found their vic-
tims. The North Vietnamese and regular Front soldiers were 
occupied with strategic and military affairs. The politics, 
propaganda, consolidation, administration, and eventual 
elimination of enemies were the locals’ job. The local came 
with a certain vengeance, often personal hatred, to capture 
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and kill without consideration. The tribunal had been pre-
sided over by local Front people with North Vietnamese in 
the background who were politically naive and had a little 
to do with the actual decisions. The locals decided that. Of-
ten before the lists were prepared, the locals already knew 
whom they wanted. They had to kill in their judgment, those 
they considered guilty; it was for them better, they perhaps 
reasoned, to kill a hundred among whom were ten so-called 
enemies, than to let them all go free only to be recognized 
by them later. Systemically, civil servants, military men, stu-
dents, those having nationalistic feelings, opposition politi-
cians, students, anyone who showed natural leadership qual-
ities and presented a threat was being marked. The lists were 
endless.

Those gathered at the cathedral were ordered to go in; 
no one was allowed to stay outside. Inside, women and chil-
dren were told to sit down; men and boys above fi fteen were 
told to stand up. At the hospital a similar play had been per-
formed. People had gathered at the hospital from all areas, 
especially from the surroundings of the American compound 
where they feared heavy fi ghting would take place. At the 
time people were more afraid of machine gun bullets and 
strafi ng from helicopters than the occupation, so they came 
to the hospital. On the third day, in each pavilion women and 
children were told to sit down and men to stand up and be 
identifi ed. There were two North Vietnamese, two Front sol-
diers, and two “locals”. The “locals” did the identifi cation. 
At the beginning of the occupation, the two locals had been 
released from jail by the Front when the jail was overrun; 
both were old members of the Front. Certain men, young and 
old, were issued with cards and taken to the cathedral.

Inside the cathedral, all men and boys were told to come 
up and line up. When all had assembled, they were marched 
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away, accompanied by several guards. From the cathedral 
they went through the streets of Phu Cam to the Tu Dam 
pagoda where they were kept for a day, and then southwards 
towards the Esplanade of the Emperor at Nam Giao. Women 
and children howled but were subdued with the assurance 
that their men folk would be put to work outside the town. 
Some women followed the march at a distance, but were 
soon stopped. Among those put to march were the young 
soldier and Luong.

The next day the march lasted through the afternoon and 
into the evening, fi rst going south from the Tu Dam pagoda 
and then turning southeast. It was a long march. At least it 
seemed so to Luong, though only 6 km, were covered. No 
one spoke a word. Only once in a while was the silence inter-
rupted by a question: “Are we going to the mountains or to 
our deaths?”

The Front soldiers had assured them they were going to 
be trained. No one knew where they were going, but some-
how they had come to the conclusion deep down that this 
was perhaps the end. An older man at Luong’s side suddenly 
collapsed; he had not even noticed him before now. “Give 
him air,” someone shouted as if it were the thing to do when 
someone collapsed. But there was no “air” forthcoming. Lu-
ong held on to him until a guard intervened. 

The old man’s eyes opened weakly in the dusk of the 
early evening.  His voice was rattling and barely audible. 
“Please let me go, leave me here,” he pleaded, clutching the 
guard’s arm with his thin, bony fi ngers, “I can’t go any fur-
ther.”

“Get up,” he was told.
The old man tried to get on his feet, straightened out 

somewhat, took a few steps and stumbled. By this time the 
guard lost his patience, rolled him to the roadside, and left 
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him. A few minutes later a shot pierced the air, and a faint 
sound was heard. To be sure, there were to be no witnesses. 
The corpse was dragged away and dumped into a nearby 
hole, and two other prisoners were told to cover it up. The 
old man’s remains were found again a month later. 

Overcome with despair, the group marched more slowly 
and in utter silence. As time went by, they were urged to go 
faster. Then someone shouted “Halt”. Luong saw that those 
ahead were being told to lay down their small bundles and to 
sit down. They had reached their destination. Their captors, 
judging from the orders, seemed highly organized.  They had 
shouted at those unable to move quickly and had punched 
others in the ribs...

Later on, Luong recalled that they had reached the ham-
let of Tu Tay. According to Luong, some eighteen people 
were called forward and accused by a Front soldier of hav-
ing committed crimes against the people. The accused were 
taken away; it can only be surmised as to what happened 
to them as they were never seen nor heard from again. The 
others were told to march on towards the imperial tomb of  
Dong Khanh.

 After an hour, they were again told to stop, and divided 
into small groups assigned to digging trenches. They had ar-
rived at what would become a graveyard for others still come 
from the city, but only a few of the present group would per-
ish here. It was like a nightmare, one of those horrible visita-
tions upon earth, this time perpetrated not by any ghosts or 
spirits but by men.

At fi rst, Luong sincerely believed that he would die too. 
Though he and the young soldier were still looking for a 
way to escape, this seemed impossible. With large eyes, they 
stared at each other with terrifying expressions. The people 
Luong saw around him stood there cold and hungry, some 
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sick, no one daring to turn around and looked at their ruined 
city they lay behind them in the dark. For two or three hours 
they dug, each thinking his own thoughts. The holes were 
to be used as shelters and trenches, they were told. One in a 
while they heard a shot preceded by a scream. Death hung in 
the air. For what reasons were they there? Most of them were 
Catholics, none had seriously indulged in politics, some were 
in the army like most every young Vietnamese man, forced 
by circumstances as had happened so often before in the his-
tory of man.

After they had completed several trenches a fresh or-
der sounded. They were told to move ahead to a hillock to 
spend the night. Some were being led away, some cried out, 
screamed. Luong saw a young man he had known for a few 
years from his own street sobbing. One man strode away 
only to be pursued. Luong was in a daze. A shot brazed hid 
leg.  He thought he must take the risk and get away. He knew 
they were surrounded by guards, but if he could escape into 
the darkness, then he would be safe.

The nightmare continued to unfold; some were scream-
ing, some were beaten, others laughed hysterically. Luong 
was with a large group when they were told to move on. The 
captives staggered on their feet and were moved through the 
thicket, down a hillock towards the south. As they descend-
ed, Luong tore off to the side and disappeared in the dark. 
A shot rang after him but he got away. He rushed through 
the thicket, hearing screaming and shooting as he escaped. 
Then he moved away. Within minutes he reached a small 
ravine and followed his course eastwards away from his cap-
tors. He moved on throughout the night, disturbed by distant 
fl ares and cannon booming. At down he found himself cross-
ing the railroad track. From there, he moved on towards the 
national highway, expecting soon to be safe. In the after-
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noon, he reached the road several miles south of Phu Bai. 
It was not until February 16th that Luong reached the town 
again and was able to relate to his cousin Kim what had hap-
pened...

It was thought that for several days the group from Phu 
Cam moved further south through rough, bush-like terrain. 
Not until mid-September 1969 were their bodies discovered 
in a small creek, the Da Mai, that fl ows into the Khe Dai 
tributary of the Perfume River...

Graves
 ...
The fi rst site to be discovered was in the city district 

of Gia Hoi  at the Gia Hoi Secondary School, located on 
the edge of the populous district. The people who lived near 
here were aware of its existence for they had heard shots, and 
had known of the existence of the tribunal’s holding court. 
Some had even managed to hide after their fi rst appearance 
at the tribunal and subsequently survived. Others had es-
caped across the river. At the front of the school there were 
fourteen trenches containing 101 bodies. During the ensuing 
three days, however, other bodies were found in front, to the 
side, and behind the school. The whole school site eventual-
ly yielded 203 bodies of young men, older men, and women. 
Among the younger men were eighteen students, a number 
of whom had joined the Front after the anti-government 
struggle and had retreated to the mountains. This time they 
had returned and were joined by other students forced to par-
ticipate by the Front. When the Front prepared to leave, the 
students were given the choice of returning with the Front to 
the mountains or staying behind. Those who chose to stay 
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behind were shot and buried in the yard. Other students from 
Gia Hoi, not associated with the Front suffered a similar fate. 
Some graves were two, some three weeks old; others were 
fresh. It fell to South Vietnamese marines to uncover the fi rst 
bodies on February 26, 1968.

Among the victims, very pretty Miss Hoang Thi Tam 
Tuy, age 26, market vendor by profession, who made her 
home on To Hien Thanh Street, Gia Hoi. The Front soldiers 
had come to her house on February 22nd, according to her 
sister, and led her to the school. There she was interrogated 
and did not return home. Her body was found with legs and 
hands tied, a rag stuffed into her mouth; she had no obvious 
wounds. Her corpse lay in a trench with four other persons, 
two of them related to her brother’s wife. Among the other 
victims was Mrs. Duong Thi Co, age 55, a widow and deal-
er in sandalwood, she had four children. She was seized at 
home on the 22nd of February, 1968, by the Viet Cong, taken 
to the Gia Hoi School, and shot to death. Her corpse was 
found by her children on Feb. 26, 1968. A third person was 
Le Van Thang, age 21, a university student living at Gia Hoi. 
He was taken on Feb. 14 to attend a training class. His body 
was found on March 16th by his family. He had been buried 
with two other persons at the Gia Hoi School.

A fourth person was Mr. Tran Dinh Trong, a student at 
the technical school and recently married. He was seized 
by the Viet Cong on Feb. 6th; his corpse was found by his 
relatives on Feb. 26, 1968, at the school. A fi fth person, Mr. 
Nguyen Van Dong, a policeman, age 42, was arrested on Feb. 
17 at the home of an acquaintance, and buried alive with his 
hands tied at the Gia Hoi school. His body was discovered 
on Feb. 26, 1968. A sixth person was Mr. Le Van Phu, age 
47, also a policeman. Mr. Phu was arrested at his home on 
Feb. 8, 1968. His wife and children pleaded with the Front 
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soldiers to let him stay at home. That evening he was shot 
in the head. His body was found on Feb. 26th at the Gia 
Hoi School. A seventh person was Mrs. Nguyen Thi Lao, a 
street vendor, age 48. She was arrested on the main street. 
Her body was found at the school. Her arms had been bound 
and a rag stuffed into her mouth; there were no wounds to 
the body. She was probably been buried alive. Other victims 
whose bodies were found at the school were a South Viet-
namese army captain, two lieutenants, three sergeants, and 
several other civil servants. Four corpses were members of 
the Front.

The second major burial site was at the Theravada Pa-
goda, called Tang Quang Tu, where twelve trenches were 
found containing 43 bodies, while the third site was dis-
covered at the small tomb of Con Mo Bai Dau, where three 
trenches were found containing 26 bodies. Among the peo-
ple killed at the Pagoda was Mr. Phan Ban Soan, aged 60, 
born at Phu Vang village, Thua Thien province, living on 
To Hien Thanh Street, married with fi ve children. Mr. Soan, 
a tailor, was a participant in the Buddhist struggle against 
President Diem. In 1961, he was arrested by the government 
during the anti-government demonstrations. He was released 
in 1967. On the evening of The 12th of Feb., he was arrested 
by the Viet Cong on Chi Lang Street in Gia Hoi. He was as-
signed to bury the dead and to distribute rice. Later his body 
was found, arms tied, shot through the head, in a trench with 
seven others at the Pagoda.

Another person found at the Pagoda was Mr. Dang Co, 
age 46. A contractor by profession, he was arrested in his 
house on Feb. 6th; his body was found at the Pagoda on 
Feb. 26, 1968. At the tomb among the victims was Mr. Ngo 
Thong, aged 66, a retired civil servant who was arrested on 
Feb. 8th and buried in a trench with ten persons. Some of the 
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corpses had wounds, some had theirs arms tied behind their 
backs with barbed wire, and some had their mouths stuffed 
with rags.

When I fi rst spoke to the people in the area, I was led 
to believe that only sixteen bodies were recovered from the 
pagoda site and three from the small tomb site; this later did 
not turn out to be the case. At the tomb, there were more 
graves to the side and in the back. All of the dead were vic-
tims of reprisal and vengeance. Some were members of the 
Front, who had desired to stay and were subsequently shot. 
All were identifi ed to be from the Gia Hoi area. Four months 
later, in August 1968, I again visited the area as I was not 
certain about the circumstances surrounding the dead. Both 
relatives of the dead and citizens of the Gia Hoi area sub-
stantiated the general events of the period of occupation and 
the subsequent killings.

The fi rst disclosure of a “mass grave” by the govern-
ment of South Vietnam came on Feb. 1968 when a spokes-
man announced in Saigon that “a horror cave” had been dis-
covered on Con Hen Island in the Perfume River “containing 
100 bodies of government employees and soldiers abducted 
from Hue earlier this month.” According to the spokesman, 
“the victims had been executed by the Viet Cong and their 
bodies mutilated.” The island lay in the middle of the river. 
At fi rst the Front had not bothered to occupy the island; later 
on, however, it became a strategic point lying in line with 
the landing ramp and affording a way to escape from the Gia 
Hoi area towards the southeastern sand lands, an area under 
their control for years. The government stated that 101 bod-
ies were found in the cave. According to refugees from the 
island who had managed to survive the crossfi re, there were 
several corpses of uniformed males on the island, some in 
the khaki of the Front, others in short tunics, some in South 
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Vietnamese army uniforms, others in civilian clothes. When 
I asked local government offi cials for the names of those of-
fi cials who were allegedly executed on the island, they said 
that the corpses had not been suffi ciently identifi ed; they ad-
mitted that they were unable to substantiate that all the vic-
tims had been executed; some of the dead had probably died 
during the fi ghting and others corpses, they said, belonged 
to the enemy. 

The fourth burial site which was duly substantiated was 
behind the small seminary where the tribunal had held its 
sessions. Two trenches contained the bodies of three Viet-
namese employed by the U.S. Embassy, the bodies of two 
Americans, Mr. Miller and Mr. Gompertz, employed by the 
U.S.O.M., and the body of a French high school teacher who 
had been mistaken for an American. All had their hands tied. 
The bodies were discovered and exhumed on Feb. 9, 1968. 
The bodies of the Americans and the Frenchman were sent 
to Da Nang.

Quan Ta Ngan, the fi fth site, was discovered by Austra-
lian soldiers on March 10, 1968. There were three trenches 
containing 21 bodies, all males, with hands tied, and bullet 
holes in the head and neck. Another grave, the sixth, was 
found fi ve miles east of Hue, discovered on March 14, 1968, 
by an American advisor accompanying Vietnamese troops. 
It contained 25 bodies; all had been shot in the head, hands 
tied behind the back, and were noted when a hand was stick-
ing halfway out of the ground.

As one walked south from Hue past the Imperial Espla-
nade at Nam Giao, one found the Imperial tombs of Emper-
ors Tu Duc and Dong Khanh. It was in the general area of 
the tombs that the seventh site was discovered. As many as 
twenty trenches lay scattered over a wide area, some on fl at 
land, others among the bushes, and others on the edge of a 



THẢM SÁT MẬU THÂN                                       309

creek. Besides the trenches, there were small graves contain-
ing one or two bodies, some three. The fi rst discoveries were 
made around March 19, 1968, but as late as June, 1969, bod-
ies continued to be uncovered. Early on, these were recog-
nizable, some clothed in threads of uniforms, others in ordi-
nary clothing. At this site, there were signifi cantly no bodies 
of women nor children. Later on, identifi cation became more 
diffi cult. Yet as late as the summer of 1969, some positive 
identifi cations were made. One was that of the father of the 
hamlet chief of Than Duong hamlet. The old man had been 
arrested in lieu of his son who was away during the fateful 
month of Feb. 1968. The son had later on continued to look 
for his father, but to no avail. His father’s body, with bullet 
wounds in the head and neck, was uncovered in June, 1969.

On the same road south of Hue lay the Monastery of 
Thien An, during the offensive the scene of heavy fi ghting. 
Towards the end of the occupation of the city, those enemy 
forces who had in the fi rst week occupied the southern sec-
tion of town and withdrawn towards the mountains took 
over the 26-year old monastery six kilometers south of Hue, 
on Feb. 21, 1968. At that time more than 3000 refugees had 
sought shelter in the buildings. The priests pleaded with the 
Viet Cong to spare the treasured buildings located on the 
top of a hill and surrounded by forest, but their pleading 
was to no avail. Within a short time, the main building be-
came a fi rebase; fi rst, the ground level and later the top fl oor 
and roof. Within two days, the buildings were reduced to 
rubble. The outer buildings containing small industries off 
which the monastery lived were also completely destroyed, 
wrecked by shellfi re and fl ames. A formidable library con-
taining rare manuscripts and archives from imperial times 
suffered a similar fate.

Father Dom Romain Guillaume, one of the priests, got 
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shot in the shoulder by a Viet Cong soldier as he left the 
ruins after having evacuated most of the refugees. A Viet-
namese priest was shot in the leg. As the enemy left the ruins 
of the monastery on the 25th of Feb. 1968, they took over 
two hundred people with them into captivity, among them 
two French priests, Father Urbain, aged 52, and Father Guy, 
aged 48, as well as monks, priests, novices, and employees. 
These captives had been collected during the occupation of 
the monastery and were led away towards the south. Most 
of those led away from the ruined monastery into captivity 
succumbed near the imperial tombs. By June, 1969, a total 
of 203 bodies had been discovered. Among them at the tomb 
of Emperor Tu Duc was the body of Doan Xuan Tong, aged 
20, a high school student, whose home was at Nguyet Bieu 
village, Huong Thuy district. He has disappeared from home 
on Feb. the 6th, 1968. His body was discovered and identi-
fi ed by his relatives on the 19th day of March, 1968, near 
the tomb, buried on a slope with fi ve others from the same 
village.

At the Dong Khanh imperial tomb, the body of Fa-
ther Urbain was found in a trench with ten other persons. 
His hands were tied, as stated by South Vietnamese villag-
ers who uncovered the corpse, there were no wounds to his 
body, hence it was supposed that he had been buried alive. 
His body was exhumed on March 23, 1968, and later identi-
fi ed by a Vietnamese priest from the monastery; the priest 
could not confi rm that he had had his hands tied. The fact 
that no graves of women and children were found in the 
area would substantiate the allegation that the victims were 
killed in cold blood and not during military activity. If they 
had been caught during a shelling, strafi ng, or bombing raid 
some would have been wounded and had survived; others 
would have been dismembered. Nor would they have been 
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buried at site, for the dead were always taken home for fear 
that their souls would wander forever. There was an obvious 
reason for burying - so that they would not be discovered 
and, if discovered, that they would be unidentifi able.

Besides the remains of Father Urbain, the body of Fa-
ther Guy from the Thien An monastery was also found near 
the Dong Khanh tomb. His body was discovered on March 
27, 1968, in a single grave, displaying a bullet wound of 
head and neck.

The eighth burial site was at the An Ninh bridge where a 
trench with twenty bodies was discovered on March 1, 1968. 
Among the corpses lay that of Mr. Truong Van Trieu, a ser-
geant in the South Vietnamese Army. Sergeant Truong was 
married and had fi ve children. Local Viet Cong arrested him 
at the Kim Long Nursery School where he had been hiding. 
His hands were tied before he was led away. His wife, later 
on, found his body in the trench at the bridge. Other people 
knew that there were bodies buried at the bridge, a semi-
populated area, and alerted the wife who had gone to look 
for her husband.

The remains of Mr. Tran Hy of the People’s Self-De-
fense Force, who was also married and had four children, 
were discovered as well in the same trench. He had been 
captured on Feb. 20th while hiding in a neighbor’s house. 
His body showed no sign of injury; his hands were tied be-
hind his back.

The ninth burial site was at the Dong Ba Gate, the scene 
of heavy fi ghting. Here in a single trench lay seven bodies 
of people arrested in their houses and later on killed. Among 
them was the body of Mr. Ton That Quyen, aged 42. Mar-
ried with ten children, he had been arrested on Feb. 8, 1968, 
and led away. His wife and children discovered his body on 
May 5, 1968. The tenth burial site was at the An Ninh Ha 
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Elementary School, where one trench was found to contain 
four bodies, among which was that of Mr. Tran Trieu Tuc, a 
policeman, age 52, married with seven children. He was ar-
rested on Feb. 5, 1968, at his home and was taken away. His 
body was discovered by his family on March 17, 1968, at the 
school; he had a wound in his head and neck. Of the other 
three bodies, one was that of a student, and the two others 
were a military man and another policeman.

 The eleventh site was found at the Van Chi School, 
consisting of one trench containing eight bodies. Among the 
bodies was that of Mr. Le Van Loang, a mechanic, age 35. 
Mr. Le was married and had six children. According to his 
wife, he was arrested on Feb. 6th for training purposes; while 
he was led away, she and her children ran after him, but to 
no avail. They were told to return to their house. His body 
was found on March 10 at the Van Chi School by people 
who were looking for their father. Some of the bodies were 
of uniformed men, but four were defi nitely civilians, one of 
whom was a student.

The twelfth burial site was located 2 km. from the west 
wall of the citadel at Cho Thong, a marketplace on the out-
skirts of town, where 102 bodies were found. Among them 
was the body of Mr. Nguyen Ty, age 44, a bricklayer. Mr. 
Nguyen was married and had six children. He had been 
seized on Feb. 2, 1968, and was presumably shot at the mar-
ketplace with many others. His body was found on March 
1st; his hands were tied, and he had a bullet wound through 
his neck which had come out through the mouth. Of the 
many others, most had been shot and tied; there were several 
women among them, but no children.

The thirteenth site was located in the area of the impe-
rial tombs of Gia Long, at Thien Ham on the banks of the 
Perfume River, about 16 km, south of the city and 13 km 
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to the southwest of the Nam Giao Esplanade. Here, among 
the shrubs and woodland, nearly 200 bodies were found. 
Among them were high school and university students, civil 
servants, military men, and several women; 27 of the bodies 
came from a nearly village. The women of the village went 
to look for their husbands who had been abducted, after calm 
returned in the area. At fi rst they dared not venture too far 
away; two days later, on March 25, 1968, they went further 
a fi eld, covered several kilometers, and hit upon a disturbed 
piece of land on the slopes of one of the many little valleys in 
the area. Here lay the bodies of their loved one; their hands 
tied behind the back, and they had been shot through the 
head with the bullet having exited at the mouth. There were 
several connecting trenches which yielded more corpses. 
Some came from the city of Hue, others from surrounding 
hamlets and villages. The students among them belonged to 
the nearby hamlets, were studying in Hue, and had returned 
home for the Tet celebrations.

The fourteenth burial site was halfway between the Ta 
Quang pagoda and the Tuong Van pagoda, 2.5 km. South-
west of Hue, where were found on April 2, 1968, the bodies 
of four Germans, three doctors and a doctor’s wife.

The fi fteenth burial site was located at Dong Gi, 16 km 
directly east of Hue on the way to the coast, discovered on 
April 1, 1968. At this site 110 bodies were uncovered; again 
most had their hands tied and rags stuffed into their mouths. 
All were men, among them fi fteen students, several military 
men, and civil servants, young and old. Some of the bodies 
were beyond recognition.

By Mai, 1968, over 900 bodies of the so-called missing 
had been found, yet many people remained unaccounted for, 
including Kim’s brother the young soldier. It was not until 
early 1969 that other burial sites were discovered. The fi rst 
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of these, site sixteen, was at Vinh Thai village, the second 
at Phu Luong village, and the third at Phu Xuan village, all 
in the district of Phu Thu. It took from Jan. until Aug. 1969, 
to uncover these. This district and the adjoining one, Vinh 
Loc had been under Viet Cong control off and on for several 
years and had been the scene of bombing raids for months. 
It was not until early 1969 that the South Vietnamese army 
was able to penetrate the area.

The three villages lie on a sand barrier composed of 
dunes. The dunes are separated from the rich rice fi elds by a 
sandbank formed by the Tam Giang Bay, the Ha Trung Bay, 
and the thicket of the Ho. The three villages lay about 15 km 
to the south and southeast of the city, only 3 to 5 km from the 
sea, separated from each other and the sea by salt marshes, 
bays, and sand barriers. According to local administrators, 
over 800 bodies were dug up at the three sites over a period 
of six months. Some of the trenches were deep, others were 
buried in shallow graves; some bodies were old, showing 
decay of tissues. In most areas of Vietnam one could fi nd 
human skeletons; to know their origin was more diffi cult. In 
Phu Thu district, however, many identifi cations were made 
by the local people, of friends and relatives who had been 
taken captive during the month of Feb. 1968. Among the 
dead were sixteen secondary school students who, as a rule, 
resided in Hue but had returned home for the Tet. There were 
civil servants, men, women, and children, old and young. 
Some had their hands tied; most had been buried in com-
munal graves. The Vinh Thai village graves yielded 135 
bodies, the Phu Luong, 22, and Phu Xuan, 230 bodies on 
one occasion and 357 on another occasion. The latter were 
discovered in the late 1969. Despite the length of time, the 
great majority of the bodies were identifi able, having been 
preserved by the high salt content of the soil. Among them 
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were civil servants and uniformed personnel with bullet 
wounds of head and neck. Most bodies were of the male sex. 
There were a few women and children, and a few exhibited 
more than one type of wound. Others included were those 
of Vietnamese Catholic priests, brothers, and novices of the 
surrounding villages missing for over twenty months since 
the events of Feb. 1968. Among the 357 bodies were those 
of Father Buu Dong, a parish priest of Phu Vang district, 
and two of his seminarians. Father had hidden an eyeglass 
case in the back pocket of a pair of black peasant pajama 
pants that he wore, which contained three letters written in 
Vietnamese. One of the letters, a copy of which is exhibited 
at the rebuilt cathedral of Hue, was addressed to his beloved 
people... (see translation of the letter in “Marked Men”, 
Oberdorfer, Don).

The seventeenth burial site was at Thuong Hoa village, 
Nam Hoa district, on the edge of Ta Tach tributary of the 
Perfume River just south of Emperor Gia Long’s tomb. In 
July of 1969, a grave containing eleven bodies was discov-
ered among the shrub and woodland. Only three bodies were 
positively identifi ed as belonging to people from the nearby 
village; all bodies showed the same type of wound to head 
and neck, presumably infl icted at execution.

The eighteenth burial site was at Thuy Thanh, Hung 
Thuy district, discovered on April of 1969, and at Vinh Hung 
village, Vinh Loc district, discovered on July 1969. Both vil-
lages were located in what had been Viet Cong controlled 
areas for a long time. The villages lay to the south and east 
of the sand barrier where the previous fi nds had been made. 
Over seventy bodies were found, most of them beyond rec-
ognition, mostly males with some women and children. 
Identifi cation showed that they came from the surrounding 
villages and that some had died presumably during warfare 
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as they had various types of wounds and dismemberments; 
others exhibited a single wound to the head and neck, the 
victims of execution.

The nineteenth site was found in Sept. 1969, at the Da 
Mai Creek in Nam Hoa district, a small creek that fl ows into 
the Khe Dai tributary of the Perfume River. The creek was 
fi lled with bones - complete skeletons, separate skulls, and 
individual bones, whitened by the waters of the stream. The 
bodies were discovered by local people looking for wood. 
The corpses had perhaps been buried on the edge of the creek 
during the rainy season where in due time the rains and the 
waters of the creek washed away the soil and exposed them, 
or perhaps they had just been thrown into the creek. If the 
bodies were just left in the stream, substantiated by remnants 
of clothing that they were found in and alongside the creek 
bed, the burial could have taken place during the wet months 
of Feb., March, or April, and meant that the people had been 
taken there directly or had been diverted there within a short 
while after their capture. If they were buried while the creek 
was dry, they would have to have been taken there during 
June to October.

The Viet Cong, perhaps in a hurry to clear the area, elim-
inated their charges by taking them through the jungle and 
killing them hastily in the creek. As a rule, especially in rural 
areas, the enemy buried their own dead. Nevertheless, one 
might speculate that these were corpses, bones and skulls of 
Viet Cong or North Vietnamese Army soldiers. What then 
did happen to the missing from Phu Cam?

Investigation of the U.S. Army records does not reveal 
any wide-scale action or B-52 bombing in the area except 
for a battle fought near Loc Son, some 10 km away from the 
area, in late April 1968.  However, to assume that any dead 
from a B-52 strike were taken through the rough terrain to be 
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buried in the creek does not seem justifi ed; transport towards 
the mountains was much easier. Likewise, if the enemy sus-
tained heavy casualties at the battle of Loc Son, and though 
in the habit of dragging away their dead they could hardly 
be expected to carry away 500 dead from the battlefi eld for 
miles through thick, almost impenetrable jungle terrain when 
the mountains were nearer and more easily accessible.

At the time of offensive, there had been heavy fi ght-
ing stretching from Hue across the Ben Ngu and Nam Giao 
bridges in and near the Thien An monastery. No heavy fi ght-
ing, however, had continued going further south, as the en-
emy had chosen to withdraw towards the mountains in late 
Feb., much further north from the creek. The Da Mai was 40 
km to the south of the city, was beyond the imperial tombs 
in a kind of no man’s land where only the enemy operated. 
The creek contained 500 skulls. The remoteness of the place, 
hidden away from civilization by means of thicket, wood-
land, and shrubs, hilly and rocky places, meant that the bod-
ies were to be hidden beyond discovery or if discovered not 
identifi able -- bodies of people abducted from Hue. Among 
the many skeletons lay pieces of ordinary clothing, not khaki 
nor the green cloth of North Vietnamese or Viet Cong uni-
forms. The skulls all exhibited a similar compressed fracture 
of the frontal bones as a result of a blow with a heavy instru-
ment. The other bones did not exhibit evidence of fractures 
which surely would have been the case if they had died as 
a result of warfare. Bit by bit, the precious remains were 
taken away back to the city from where they had come, to 
be buried in peace... As late as the time of discovery of the 
bodies at the Da Mai Creek, there were still several hundred 
people unaccounted for. Among them were several students, 
one of them named Ngo Anh Vu, another Nguyen Van Bich. 
Both had been arrested at the Phu Cam cathedral. Others, 
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civil servants, political party members, Catholic and Bud-
dhist youths, novice monks, teachers, and military person-
nel, were known to have been arrested and taken away, and 
have not been seen again.

Besides the mass graves there were the individual, cold-
blooded murders. Sometimes a whole family was eliminated, 
as was the case with the merchant, Mr. Nam Long, who to-
gether with his wife and fi ve children was shot at home. Mr. 
Ngo Ba Nhuan was likewise shot in cold blood in front of 
the local movie theater, and Mr. Phan Van Tuong, a laborer 
at the province headquarters, suffered a similar fate by being 
shot outside his house with four of his children...

* Title by editor
Elje Vannema: The Vietcong massacre at Hue
Vantage Press, NY 1976 (p. 90 - 99; 129-141)



Death in Hue
Oberdorfer, Don

Marked men

The fi rst travail was of those who had been named as 
targets on the Viet Cong intelligence lists: Vietnamese of-
fi cials, military offi cers, political fi gures and functionaries 
and Americans and foreigners other than the French. Most 
of them tried to hide and some of them managed to fl ee, 
but many were caught in their home. They were marched 
down the nearly empty streets, their arms bound behind their 
backs, to prisoner collection in the city.

Lieutenant Colonel Phan Van Khoa, the province chief, 
fl ed from his house and made his way in the darkness to 
Central Hospital six blocks away. There he hid for a week 
in an attic while a Viet Cong unit conducted the business of 
a command post on the fl oor below. Khoa, who had risen to 
high authority from a lowly position as a personal retainer 
of the Diem family, was badly shaken by the experience. He 
was relieved of his post a few weeks later and ultimately as-
signed to a less important job in Da Nang.

The senior American adviser in Hue, Philip W. Man-
hard, radioed the US Command in Saigon on the fi rst morn-
ing that his house was surrounded and that he and two as-

                                      319
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sistants were going into a hiding place within the residence. 
Manhard, a veteran Foreign Service offi cer, was captured 
and taken away. As this is written, he has not been heard 
from since.

Stephen H. Miller, a twenty-eight-year-old Foreign 
Service offi cer assigned to Hue as a United States Informa-
tion Agency representative, had dinner the night before with 
James R. Bullington, a Foreign Service classmate who had 
previously served in Hue and was engaged to marry a Hue 
girl. The girl’s uncle, the son of an old mandarin, had heard 
rumors that the night would be very dangerous, but the two 
young Americans had heard such talk before and they were 
unconcerned. They stayed up late drinking and singing col-
lege songs before Miller went home to his house on Phan 
Dinh Phung Street.

All hell broke loose during the night and in the morn-
ing, a neighbor boy reported to Miller that many, many Viet 
Cong were about, including more than thirty at the very next 
corner. Miller was invited by Vietnamese friends to fl ee with 
them to the big Catholic cathedral nearby, but he decided to 
remain in his house. When his friends returned, the house 
was occupied by a platoon of Viet Cong who said they had 
discovered the Foreign Service offi cer and another Ameri-
can hiding in a closet. Miller’s body was found a few days 
later in a fi eld behind a Catholic seminary which had been 
used as a prisoner collection point.  His arms had been tied 
and he had been shot to death.

Bullington was luckier. Since he was not regularly as-
signed to Hue at the time, he was staying in the guesthouse 
of a friend, who hid him, in turn, with Vietnamese neighbors 
who had no connection with the government or the Ameri-
cans. For eight days he watched North Vietnamese troops in 
khaki patrol the neighborhood and once saw men in black 
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pajamas rumbling down the street in a captured American 
tank. On the ninth day, the North Vietnamese fl ed and US 
Marines liberated the house where he was hidden. 

Courtney Niles, an NBC International offi cial serving 
under contract as radio-television technical adviser, was 
staying with a US Army communications crew in a house 
in the Right Bank area. For two days nothing happened. On 
the third day a Viet Cong team marched up to the house and 
pounded on the front door. One of the Americans opened 
fi re, a Viet Cong soldier fell dead and the rest of the team 
withdrew. The Americans gathered their weapons and 
steeled themselves for a last stand-but again, nothing hap-
pened. The invaders were all over the area, walking back and 
forth through the streets with leafy camoufl age hanging from 
their shoulder packs, carrying mortar tubes and projectiles, 
machine guns and other weapons, but they simply ignored 
the Americans in the marked house.

Two or three nights later, the attack on the house came, 
beginning with dynamite charges which blew out a wall 
without warning. Niles and several others fl ed. The NBC of-
fi cial was hit in the legs but made it nearly to the church 
where he had decided to seek refuge. A friend saw him fall 
in the street. His body was found after the area was cleared.  
Some of the other Americans in the house surrendered; they 
were bound and marched off to the Ashau Valley and have 
never been heard from since.

Father Elizalde, a Spanish Jesuit who lived two blocks 
from the US advisory compound, was awakened by the bar-
rage in the night and then by a message from the invading 
troops-delivered by his cook-to open all the doors or suffer 
the consequences. The troops swarmed in, setting up ma-
chine gun posts and mortar pits. The Spaniard and his supe-
rior, a Belgian, retreated to the little villa behind their garden 
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while the war erupted around them.
During a pause in the fi ghting on the third day, a Viet 

Cong patrol shot off the lock on their door and a political 
offi cer summoned them, in broken English, to come out-
side with their hands in the air. The leader wore khaki shorts 
and shirt with a green and red armband and Ho Chi Minh 
medal, and he carried a clipboard full of papers describing 
inhabitants of the area. Copies of identity card pictures were 
pasted on many of the sheets. He handed the Jesuits a pam-
phlet printed in English containing the Communist version 
of American activities all over the world and of the cries of 
people that “Americans go home”.

The priests protested that they were not Americans and 
that the school had nothing to do with politics or the war, 
but their arms were bound and they were marched across a 
fi eld and through a nearby seminary, crowded with North 
Vietnamese soldiers, to the residence of the senior Ameri-
can adviser. Manhard was nowhere to be seen but fi ve other 
Americans were crowded into temporary confi nement in 
the shower stall, their arms bound behind them. The priests 
were searched and then interrogated. The Spaniard said he 
was from “south of France” and the Belgian from “north of 
France” and both repeated the humanitarian and non-political 
nature of their mission. They were vouched for by Vietnam-
ese university students of their acquaintance who seemed to 
be working with the invading troops. After a while senior 
Viet Cong commander on the scene wrote out a safe-conduct 
pass and let them go. The Americans were later marched 
away, except for one badly wounded civilian who was left 
behind.

Dr. Horst Gunther Krainick, a German pediatrician 
and professor of internal medicine, had come from the Uni-
versity of Freiburg in December of 1960 to help establish 
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a medical school at Hue University. With the assistance of 
the German and Vietnamese governments, teams of German 
doctors-mostly from Freiburg-had labored under increasing 
diffi culties to bring fi rst-class medical education to a region 
an nation woefully short of physicians. Dr. Krainick and his 
wife, Elisabeth, were torn between their love of Hue and the 
memories of the happy early years and the growing hostil-
ity and bureaucratic diffi culties at the university. They were 
planning to return to Germany as soon as the school year 
ended and the small class of senior medical students had 
graduated. 

During the Buddhist uprising of 1966, the German had 
been left alone and as non-combatants and medical workers 
they felt certain they would be left alone at Tet. They placed 
their German identifi cation on their door in the university 
faculty apartments and watched the Viet Cong from the win-
dows. They had no way to know that the Viet Cong order 
was to pick up Germans and that they were listed-though not 
by name-in Item 65 of the Right Bank target list.

On Sunday morning, the fi fth day of the occupation, 
a well armed squad wearing red arm bands, neat uniforms 
and boots arrived in a jeep and a cream-colored Volkswagen 
bus and began searching the building. The Krainicks stayed 
put and the Viet Cong went away. Three hours later they re-
turned and entered the Krainicks’ apartment. Elisabeth Kra-
inick screamed and when she and her husband were led away 
she was heard to shout in English, “Keep your hands off my 
husband.” The couple and the two other German doctors in 
residence, Dr. Raimund Discher and Dr. Alois Alterkoester, 
were taken away in the Volkswagen bus. The four bodies 
were found later in a shallow grave in a potato fi eld a half 
mile away, all victims of executioner’s bullets. Vietnamese 
nuns who knew them gently washed the bodies and wrapped 
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them in black cloth and then white cloth in traditional fash-
ion for the long trip home to Germany.

Father Urbain and Father Guy, two French Benedictine 
priests at the Thien An Mission in the tall pines on a bluff 
south of the city, had been able to coexist with the local Viet 
Cong who dominated the area. When the fi ghting began, sev-
eral thousand local peasants fl ocked to the monastery seek-
ing refuge, and they were followed by Communist troops. 
Father Urbain’s body was found in a common grave with 
ten other victims near the monumental tomb of the Emperor 
Dong Khanh (1883-89), who was installed on the throne by 
the French and whose reign was marked by a bloody Viet-
namese attack on the French at Hue. Father Urbain had been 
bound hand and foot and buried alive. Father Guy’s body 
was found nearby. His cassock had been removed and he 
had been allowed to kneel before being shot in the back of 
the head.

Three fourths of  Hue’s Roman Catholics lived in Phu 
Cam area of the Right Bank, and the Right Bank plan con-
tained special instructions to “destroy the power and in-
fl uence of reactionary ring leaders” there. On the fi fth day 
troops came in force to Phu Cam cathedral and ordered out 
about four hundred men and boys, some by name and others 
apparently because they were of military age or prosperous 
appearance. When the group was assembled, the Viet Cong 
leader told everyone not to fear; they were merely being 
taken a half mile away to Tu Dam Pagoda, headquarters of 
their Buddhist adversaries, for political reorientation. They 
marched away to Tu Dam and two days later troops returned 
to the cathedral to ask the women to prepare packages of 
food and clothing for their loved ones. After this was done, 
the group disappeared, marching south, and was not heard of 
for a long time.
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Nineteen months later three Viet Cong defectors led the 
US 101st Airborne Brigade through the royal tombs area, 
across a river and through some of the most rugged country 
of central Vietnam to a creek bed deep in the double-canopy 
jungle ten miles from Hue. There spread out for nearly a 
hundred yards in the ravine were the skulls, skeletons and 
shards of bone of the men of Phu Cam, washed clean and 
white by the running brook. The skulls showed they had 
been shot or brained with blunt instruments. Hue authorities 
later released a list of 428 victims. About 100 were South 
Vietnamese servicemen, including two offi cers; about 100 
students; the rest were civil servants, village and hamlet of-
fi cials, government workers and ordinary citizens.

Of all instances of Catholic leaders singled out for 
slaughter, none was more poignant than that of Father Buu 
Dong, the radiant and popular parish priest of a village east 
of the city. The area was inhabited by many Viet Cong, and 
Father Dong worked hard to stay on good terms with both 
sides in the war. In 1967 he invited Viet Cong and govern-
ment soldiers to sit down together for Christmas dinner and, 
according to local legend, he carried it off. He kept a picture 
of Ho Chi Minh in his room and told his parishioners that he 
prayed for Ho because “he is our friend too”. At the same 
time, he accepted sewing machines for the people from the 
American AID program.

On the fi rst day Viet Cong troops led Father Dong to a 
nearby pagoda for questioning but released him after a pas-
sionate appeal by the elders of the parish. Five days later the 
troops returned. They searched the rectory, seized his bin-
oculars, camera, typewriter and his picture of Ho Chi Minh 
and led Father Dong and two seminarians away.

The remains of his body were found twenty-two months 
later in a shallow grave in the coastal sand fl ats along with 
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the remnants of three hundred other victims. In the priest’s 
eyeglass case were three letters. One was to his aged parents, 
another to his brothers, sisters and cousins. The third, to his 
parishioners, said:

My dearly beloved children,
This is my last chance to write you my children 

and remind you of the lesson of St. Peter on the boat in 
the storm (three illegible words) the faith.

My words of greeting at this beginning of Spring 
are a hope that my works in the faith among you will 
make you remember (two illegible words) as my life is 
about to end by the will of God.

Love one another and forgive my wrongs, thank-
ing God with me. Ask God to forgive all my sins and 
remember to love and pray for me that I will live in 
belief and patience during diffi culties to bring about 
the peace of Christ and serve the spirit of God and the 
interests of everyone in Mother Mary.

Please pray that I will be serene, clear-headed, 
and brave in every adversity of the spirit and of the 
body and will send my life to God through the hands 
of the Blessed Mother.

With a promise to meet again in Heaven,
I hope for grace for all of you, my children.

From the position of his body and the lack of visible 
wounds, it is believed that Buu Dong was buried alive and 
left to die...

Gia Hoi
The section of the city most securely occupied for the 
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longest period was Gia Hoi, a large triangle of land lying east 
of the walled Citadel on the northern banks of the Perfume 
River. Beginning with a popular market place and several 
heavily populated commercial streets near the main river 
bridge, it broadens out to pleasant residential suburbs and 
rich farmland in its northern reaches. Lacking the presence 
of foreigners, govern-mental headquarters or the symbolic 
importance of the Citadel and some areas across the river, 
Gia Hoi was accorded lowest priority in the effort to recap-
ture the city. Early in the battle, the 1st South Vietnamese 
Division decided to leave Gia Hoi to last, believing that once 
the invasion force inside the Citadel was defeated the adja-
cent Gia Hoi triangle could be easily surrounded and won 
with a minimum of diffi culty.

This judgment saved South Vietnamese and American 
manpower, which was fully committed to the other areas 
during the lengthy fi ght, and it spared Gia Hoi from the ex-
tensive physical destruction visited upon the Citadel and the 
Right Bank in house-to-house fi ghting. On the other hand, 
the decision left the Viet Cong in virtually unchallenged con-
trol of Gia Hoi for nearly entire period of the battle of Hue. 
For more than three weeks it was a small Communist-domi-
nated city in which the occupation force could do whatever 
it wished.

The fi rst move was to order down or rip down all South 
Vietnamese government fl ags and call for the fl ag of the Na-
tional Liberation Front to be put up in its place. Virtually no-
body had an NLF fl ag - possession of one would have been 
grounds for severe punishment during government rule - and 
so the political organizers went through the streets calling 
for the Buddhist fl ag to be fl own instead. Many Vietnamese 
have such standards to be brought out on Buddha’s birthday 
and other religious occasions, and a substantial number were 



328                                              TANG THƯƠNG Ở HUẾ

hung from houses and stores.
On the second day announcements in the streets called 

on civil servants, military personnel and police to report to 
an offi ce near the Gia Hoi High School. “Whoever works 
for the Americans should go immediately”, the men with the 
megaphones said. The Viet Cong spread the word that if a 
person reported as instructed and if his attitude was good, 
nothing would happen to him.

Most of the functionaries did not believe this, and were 
afraid. Many of them stayed out of sight and when anyone 
approached they hid in the family bunker, the side closet, 
the attic or whatever place seemed safest. There were many 
family discussions about whether it was best to remain hid-
den or to report. At fi rst there was a strong feeling among the 
people that government troops would arrive at any minute 
and oust the occupation force, but as the days went by and 
nothing happened, that began to fade. The announcements 
gradually became tougher. Houses would be searched, they 
warned, and anyone discovered hiding would be shot on the 
spot. Underground cadre and newly recruited informants be-
gan making the rounds pointing out the homes of offi cers 
and offi cials who had been left off the original Viet Cong 
target list.

On the fourth day the Viet Cong “suggested” that at least 
one adult member of every family should attend a meeting 
to be held in the yard of Gia Hoi High School. A political 
leader dressed in civilian clothes traced the history of the 
revolution in the old three-stage pattern: in the fi rst stage, 
the NLF had been weak and small and limited to the forests 
and mountains; in the second stage, it had grown stronger 
and arrived at the deltas and plains; now, in the third stage, 
it had invaded the cities, ousting the Americans and their 
mercenaries in the action that would bring the victory to the 
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people. The leader appealed to everyone to participate. At 
the end of the meeting, a group of local youths were pre-
sented with weapons and designated as the uprising troops 
for the Gia Hoi area. There was an air of excitement and 
revolutionary change. 

A political cadre set to work organizing separate groups 
of youths, workers and teachers to act as arms of the revo-
lutionary administration. The cadre used a show of force, a 
whiff of fear, appeals to patriotism, anti-foreign sentiment 
and the mass psychology that “we were winning” and “ev-
erybody is doing it”.

Nguyen Thanh, a nineteen-year old Saigon University 
law student who had returned home for Tet, was visited on 
the ninth day by three North Vietnamese soldiers, two local 
Viet Cong soldiers and a political offi cer named Ngoc, a man 
in his late twenties. The student was given a lengthy ques-
tionnaire to complete about his life, his family and his politi-
cal ideas. His political aim, he wrote, was a peace acceptable 
to all Vietnam. The following day the soldiers returned and 
summoned him to a meeting with fi fteen other young men. 
Ngoc convened the meeting and declared that “the revolu-
tion has triumphed in Hue for ten days now - you are all 
young men, you must work for your country”. The student’s 
ideas about a universally accepted peace were ridiculed. He 
was assigned a practical job - chief of a propaganda unit in 
the city. 

Each night Nguyen and two other students listened to 
radio broadcasts, made notes and prepared a newscast with 
the “positive viewpoint” suitable for dissemination to the 
people. After the broadcast was checked by a former Hue 
University student acting as a political supervisor, Nguyen 
and his friends recorded the “news” on a Japanese-made tape 
recorder supplied by the political offi cer and took it house-
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to-house to play for the people. The broadcasts emphasized 
Liberation Army victories and American and government 
defeats.

On the twelfth day Nguyen and about forty other young 
men were called to Phu Hoa Pagoda, which doubles in nor-
mal times as a community center, and told to form them-
selves into a permanent organization to carry out tasks for 
the revolution. They stalled for time, saying they would have 
to work it out, but the following day they were summoned 
again. Nguyen was nominated and elected president of the 
new organization, Students and Young Men of Zone Two. 
The other offi cers were a Catholic student who attended a 
French-sponsored college in Da Nang, a Hue high school 
student and a Hue University medical student.  The chief po-
litical offi cer, Ngoc, declared this was “a historic act for the 
revolution” and a cultural drama team from North Vietnam 
performed an anti-American, anti-government show for the 
occasion. Before Nguyen was faced with either the oppor-
tunity or necessity of doing anything more, he fl ed with his 
family across the river. Several weeks later he was arrested 
by government police for his activities during the occupa-
tion.

The functionaries had slowly begun reporting to the oc-
cupation headquarters, the home of a former Hue manda-
rin near the high school.  Tran Van Tam, who worked in an 
American offi ce in the Right Bank area, decided to report 
because he saw a neighbor shot down in the street. The Viet 
Cong spread the word that the man had been discovered hid-
ing and that he would have been left alone had he done as 
he was told.

With a great deal of trepidation, Tran left his house and 
headed on foot toward the high school. Along the way he saw 
for the fi rst time regular troops in khaki uniforms and conical 
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hats of jungle leaf. Near the check-in place he saw several 
high school students he knew, armed with Chinese rifl es. He 
spotted a coolie laborer he’d known for many years going 
house-to-house on errands for the occupation forces.

At the check-in station in the house of mandarin, Tran 
was greeted by offi cials who took his name and address and 
told him to go home and return the following day. In the 
next day he was required to complete a declaration of his 
life, work and political ideas and then was allowed to return 
home. The more Tran thought about what was happening, 
the more nervous he became. Before anyone could summon 
him again, he fl ed to the house of his daughter’s fi ancé on 
another street and hit in the attic for the rest of the occupa-
tion. 

Le Van Rot, the owner of Hue’s most celebrated Chi-
nese soup shop, was visited by four armed men - two from 
Hue and two from North Vietnam - who called him by name 
at his shop and took him to the high school for question-
ing. They returned with Rot that afternoon and began ques-
tioning neighbors about him. Back of his house, the soldiers 
found some weapons hidden away but they said everything 
was all right, they understood why he would want them, and 
they went away.

The men returned at 4 p.m. the same day and had some 
Chinese soup. When the bowls were drained, they turned to 
Rot and said, “We found out you sold soup here as a cover 
for spying”. They bound his arms behind his back with wire 
and began to tug him toward the door. When he resisted, 
one of the visitors put a bullet through his head. Rot was the 
government block chief of his area (which may have been 
the real reason for his execution) and well known throughout 
Hue. The Viet Cong spread the word that he was a CIA agent 
who had been caught spying. Others said that the fate of Rot 
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proved what happened when a person failed to report.
Duong Chang Vinh, a former government chief of an 

outlying district, decided he had better report before a search 
party could fi nd him and punish both himself and his fam-
ily.  He walked out the door of his large house, down the 
driveway and through the gate into the lane outside. When a 
group soldiers saw him, they immediately tied his arms and 
began to tug at him. He resisted, and was shot down in the 
street outside his house.  Vinh and his oldest daughter, who 
was later killed by a mortar shell, were buried in two large 
circular graves in the side yard of the house.

Le Van Phu, whose name was on the Viet Cong target 
list as a government offi cial, was in his family bunker when 
a squad of soldiers surrounded the yard and called for him to 
come out. His wife and children began weeping and protest-
ing but the man in charge told them, “Don’t worry. We’re 
just taking him to a meeting. We’ll be back”. His twenty-
one-year-old daughter hastily gathered a bundle of food and 
clothing and ran down the street after the soldiers to give it 
to her father. The men threatened her with the butt of a rifl e 
and said her father didn’t need the package - he was going to 
a meeting and would be back the next day. He was executed 
that night and found later in a grave at the Strawberry Patch, 
a fertile patch of land in the northeast corner of Gia Hoi.

Pham Van Tuong, who worked as a part-time janitor at 
the government information offi ce, lived in a small house 
under a big tree on a small lane off the beaten track.  He and 
his family - his wife, eight children and three nephews - spent 
much of their time tucked away in a bunker beside the house. 
One day four or fi ve men in black pajamas came to the door 
of the bunker. “Mr. Pham, Mr. Pham the information offi ce 
cadre, come here!” they called. He climbed out of the bunker 
with his fi ve-year-old son, three-year-old daughter and two 
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of his nephews. There was a burst of gunfi re. When the rest 
of the family came out, they found all fi ve of them dead.

Mrs. Nguyen Thi Lao, a forty-eight-year-old widow 
who supported her family by selling cigarettes from a stand 
in the street, simply disappeared without explanation one 
afternoon. A day or two later two men wearing shorts and 
black shirts and carrying weapons came to the house, ques-
tioned the fi ve children, searched the house and went away.  
The body of the cigarette seller was found later in a common 
grave at Gia Hoi High School. Her arms had been bound and 
she apparently had been buried alive. No one could explain 
why she was marked for death, unless she had been mistaken 
for her sister, a clerk at the government information offi ce.

After three weeks of occupation it became clear that the 
US Marines and South Vietnamese troops were closing in on 
the last Communist unit within the Citadel and that Gia Hoi 
would be next. At this point, the Viet Cong security units be-
gan going house-to-house in a fi nal series of visits to some of 
those who had reported in and some of those who remained 
unchecked on the original list.

A leader in civilian clothes with a Hue dialect led a 
group of North Vietnamese soldiers to a house just off Vo 
Tanh Street. They asked the old man and the old woman 
if any young men were there. The couple said no, but the 
leader began to call a list of names in a loud voice and the 
team began to search. A South Vietnamese Army captain, 
two lieutenants, two sergeants and a civil servant from the 
local treasury offi ce surrendered without a fi ght, coming 
from their hiding places in a side room after their names 
were called. Their arms were bound and they were marched 
away, but the man in charge said, “They’re only going to a 
meeting - don’t worry”.

The old woman found them later under the spreading 
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arms of a fruit tree in the playground of the high school. 
Two of them had wires twisted around their necks, and their 
hands were tied. Each had been shot in the head. The two 
sergeants, ages twenty-two and twenty-three, were her sons; 
the civil servant was her son-in-law; the offi cers were close 
relatives. She and her husband laid the young men to rest in 
the long, narrow yard where they had played as children, in 
six circular burial mounds, Vietnamese fashion, each with 
a headstone bearing the name of the one who lies beneath. 
Each stone bears the date 2.22.68.

On February 26 the 1st South Vietnamese Division’s 
elite Black Panther Company seized the fl ag tower at the 
south wall of the Citadel and ripped down the National Lib-
eration Front fl ag which had fl own there since January 31. 
The soldiers raised the yellow and red banner of the Repub-
lic of Vietnam, and moved into the inner courtyard of the 
Nguyen palace. The Communist troops had vanished.

As the soldiers in the Citadel were making their fi nal 
assault, a South Vietnamese Ranger task force under Cap-
tain Pham Van Phuoc, a native of Gia Hoi, landed at the 
Strawberry Patch at the northern end of the Gia Hoi triangle 
and began fi ghting its way southward. On February 25 Cap-
tain Phuoc’s task force took the last enemy holdout in Gia 
Hoi, the Cambodian pagoda across the street from the high 
school. Gia Hoi was declared cleared. The battle of Hue was 
over, twenty-fi ve days after it began...

Oberdorfer, Don: Tet! New York, N.Y.: Da Capo Press, 
(1984) c1971. (210-216; 224-230) 



Augenschein in Hue
Totenfeier in Deralten Kaiserstadt

LTS. Tiếng súng vừa im hơi, cuộc sống chưa kịp hồi 
sinh thì người dân Huế lại rơi vào ác mộng kinh hoàng khi 
những mồ chôn tập thể đầu tiên được khám phá. Nhật báo 
Neue Zuercher tại Thụy Sĩ  qua bài phóng sự dưới đây tả lại 
buổi lễ cầu an cho những nạn nhân. Đây là buổi lễ đầu tiên 
do nhân dân Huế tự động tổ chức, long trọng và cảm động. 
Song song, bài báo cũng nói đến những  nỗ lực cứu trợ nạn 
nhân chiến cuộc của chính quyền và những công tác thiện 
nguyện của các sinh viên, học sinh Huế - Sàigòn giúp đồng 
bào ổn định lại cuộc sống. 

P.H. Hué, 7. April 1968

Drei Wochen harter Kämpfe im Gefolge der Tet-Offen-
sive haben Hué schwer getroffen. Fast den ganzen Monat 
Februar hindurch dauerte das blutige Ringen um die Zitadel-
le, um Häuserblocks und Strassen. Grosse Teile der stolzen 
Kaiserstadt liegen in Trümmern. Nach vorläufi gen Schätzun-
gen wurden gegen tausend Zivilisten Opfer der kriegeris-
chen Auseinandersetzung. Durch Sonder-Commandos des 
Vietcong sind nach Besetzung der Stadt durch mehrheitlich 
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nordvietnamesische Streitkräfte mindestens 300 Personen 
hingerichtet worden, deren Massengräber von Verwandten 
noch immer durchsucht werden.

Am Sonntag hat nun ein aus politischen Parteien, Gewe-
rkschaften und Studenten zusammengesetztes Komitee ein 
von mehreren tausend Personen besuchte Totengedenkfeier 
abgehalten, die zu einer für Hué erstaunlichen, spontanen 
Kundgebung gegen den Vietcong wurde. Von allen Seiten 
der Stadt strömten am Morgen Einzelgänger und Gruppen 
aus Parteien, Quartieren und Jugendvereinigungen zum 
Platz vor der Zitadelle am Song Huong, dem Fluss der Wo-
hlgerüche. Trauerkrảnze wurden mitgetragen, Fahnen Süd-
vietnams, Parteifl aggen und Transparente mit Inschriften 
wie “Verurteilt die Vietcongs, diese Mörder des Volkes”. Auf 
Plakaten der Studenten konnte man lesen: “Die Studenten 
von Hué klagen jene an, die wild getötet haben”. Dutzende 
der dreirädrigen Lambretta- Rikschas fuhren geschmückt 
mit gelbroten süd-vietnamesischen Fänchen in einer Prozes-
sion zur Zitadelle, und auf dem Flusse paradierten befl aggte 
Boote.

Um neun Uhr begann die dreistündige Feier mit dem 
Hissen der südvietnamesischen Fahne auf der Zitadelle, wo 
noch vor kurzem die Vietcong Flagge geweht hatte. Der In-
formationsminister, der Kommandant des vietnamesischen 
Ersten Armeekorps und der Provinzchef waren anwesend. 
An einem Sarg hielt die Nationalpolizei Ehrenwache. Ve-
rwandte der Verstorbenen standen in der ersten Reihen der 
Versammlung. Alle waren in Weiss gekleidet, der Trauer-
farbe Vietnams, und hatten um das Haar ein breites weisses 
Band geschlungen. Vor einem Tempelartigen Bau vollzogen 
Mandarine traditionelle vietnamesische Totenriten, die in der 
ehemaligen Kaiserstadt besonders gepfl egt werden. Gebete, 
Klagelieder und monotone Musik folgten einander, hie und 
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da unterbrochen  von hellen, hastigen Glockenschlägen. Ers-
chütternd war es zu sehen, wie sich die weiblichen Verwand-
ten der Verstorbenen dann vor dem Tempel niederwarfen, in 
lautes Klagen ausbrachen und völlig von Sinnen zu geraten 
schienen. Niemand in der Versammlung konnte davon unbe-
rührt bleiben, da einem das ganze Leid des Vietnamkrieges 
gleichsam in einem Brennpunkt vor Augen geführt wurde. 
Nach einigen Ansprachen beschloss ein Demonstrationszug 
durch die Stadt diese Kundgebung.

Vieles deutet darauf hin, dass diese Kundgebung Anzei-
chen eines Wandels in der Haltung eines grossen Teils der 
Bevölkerung von Hué ist. Es brauchte etlichen Mut, sich an 
einer solchen Demonstration zu beteiligen, da man nur zu 
gut die Gefahr von Racheakten des Vietcong kennengelernt 
hatte. Hué, Hauptstadt des alten Annam, betrachtet sich als 
eigentliches Zentrum Vietnams, und man fühlte sich bis zur 
Tet-Offensive irgendwie erhaben über diesen Krieg: einer-
seits wollte man von Saigon möglichst unabhängig sein; me-
hrfach fanden Erhebungen gegen die Zentralregierung statt. 
Anderseits war die Ansicht verbreitet, dass der Vietcong Hué 
in Ruhe lassen werde. Ja man hegte für sie etliche Sympa-
thien. Der überraschende Vietcongangriff über die Tet-Feier-
tage hat diese splendid isolation zerstört: insbesondere die 
zahlreichen Hinrichtungen durch den Vietcong haben dem 
Ansehen der Aufstandsbewegung hier schwer geschadet... 
Die Tatsache, dass bei dieser Kundgebung so zahlreiche 
Bewohner offen für die Republik Vietnam demonstriert ha-
ben - wie uns scheint ohne Druck der Regierung - und damit 
das Risiko späterer Repressalien durch den Vietcong einge-
gangen sind, ist erstaunlich. Die Aufstände Hués gegen Diem 
im Jahr 1963 und gegen Ky im Jahr 1966 waren vorwiegend 
der Ausdruck verbreiteter Unzufriedenheit mit der Art des 
Saigoner Regimes und weniger eine grundsätzliche Opposi-
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tion gegen den südvietnamesischen Staat oder gar eine Par-
teinahme für den Vietcong.

Das Komitee, das die Kundgebung organisiert hat und 
in dem vor allem Vertreter der zwei wichtigsten Parteien Hué 
eine Rolle spielten, der Dai Viet und der Vietnam Quoc Dan 
Dang, kündigte an einer Presskonferenz an, dass es weiterhin 
die staatliche Administration in Fragen der zivilen Selbstver-
teidigung und der Hilfe an die Kriegsgeschädigten unterstüt-
zen werde. Korpskommandant Lam kündigte die Verteilung 
von Waffen an die Zivilbevölkerung für den Selbstschutz 
an. Provinzchef Oberst Than wies allerdings privat auf die 
Schwierigkeit einer solchen Massnahme hin, da eine strikte 
Kontrolle notwendig sei. Relativ leicht scheint eine solche 
Kontrolle bei den Katholiken zu sein, die unter der Leitung 
ihrer Priester enge soziale Gemeinschaften bilden.

Die grosse Brücke über den Song Huong, welche die 
beiden Stadtteile verbindet, wurde in der Mitte vom Viet-
cong gesprengt; sie ist dort notdürftig durch einen Schiffss-
teg ersetzt. Die Zitadelle mit ihren kostbaren Kunstschätzen 
ist weitgehend zerstört. Rund achtzig Prozent der Häuser 
Hués sind leicht bis schwer beschädigt. Erst in etwa zwei 
Monaten wird die Verteilung der Regierungshilfe an die Ob-
dachlosen abgeschlossen sein, da einerseits die Verwaltung 
für diese Riesenaufgabe unvorbereitet war und anderseits 
die Unterbindung jeglicher Korruption unzählige Papiere 
nötig macht. Jede Flüchtlingsfamilie hat grundsätzlich An-
recht auf Zement, Wellbleche und 5000 Piaster (rund 200 
Franken) als Wiederaufbauhilfe.

Trotz allem beginnt sich Hué aber das Leben zu nor-
malisieren. Viele Flüchtlinge kehren aus den Lagern in ihre 
zerstörten Häuser zurück. Gegen Ende dieses Monats ne-
hmen Schulen und Universitảten - den Unterricht wieder 
auf. Die Elektrizitäts- und Wasserversorgung funktioniert 
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wieder, Nachdem rund 20.000 der 140.000 Einwohner die 
Stadt  in den letzten Wochen verlassen haben, bleibt der Be-
völkerungsstand nun ungefähr konstant, zum Teil aufgrund 
einer neu eingeführten Ausreiseerlaubnis. Jede Nacht erfol-
gen zwar aus den umliegenden Wäldern weiterhin Feuerü-
berfälle gegen die Stadt mit Minen- und Raketenwerfern, 
die Militäreinrichtungen anvisieren, meistens jedoch ziville 
Gebäude treffen. Tagsüber wird das Leben aber mehr und 
mehr normal...

Die grosse Not in Hué hat eindrückliche Beispiele von 
Hilfe hervorgebracht. Der ehemalige Provinzchef, der sich 
in den ersten Tagen der Tet-Offensive verborgen gehalten 
und auch sonst mit geringem Einsatz  gewirkt hatt, ist durch 
Oberst Than ersetzt worden, einen bescheidenen, integren, 
hart arbeitenden Mann. Im Klubhaus des Cercle Sportif wo-
hnen dicht gedrängt hundert Jugendliche aus Saigon und 
Dalat - Studenten, Mittelschüler, Pfadfi nder -, die trotz den 
Gefahren nach Hue gekommen sind, um für die Flüchtlinge 
zu arbeiten. Über hundert Studenten der Universität Hué ha-
ben ein Aktionskomitee für die Unterstützung der Kriegso-
pfer gebildet und rücken täglich mit Hilfsgütern, Pickel und 
Schaufel zum Arbeiten aus.

Nachdem fast alle Spitalärzte von Hué die Stadt verlas-
sen hatten, leisteten einige vietnamesische Medizinstudenten 
mit zwei amerikanischen Ärzten Großartiges im Zivilspital 
Hués. Abends sitzen diese Studenten zusammen. Häufi g 
wird gesungen: Schlager, Liebeslieder, ernste Gesänge, in 
vietnamesischer, französischer und englischer Sprache... 

Neue Zürcher Zeitung, 12. April 1968
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