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Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, người Việt hải ngoại cũng như đồng 
bào trong nước không thể nào quên một tội ác “Trời không dung, 
đất không tha” của Việt cộng; một tội ác không thể biện minh, đó 
là vụ Việt cộng thảm sát, chôn sống hàng ngàn quân dân, cán chính 
Việt Nam Cộng Hoà và đồng bào vô tội trong những mồ chôn tập 
thể ở cố đô Huế vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Vì vậy, trước 
khi đi vào phần chính bài viết hôm nay, xin quý độc giả dành một 
phút tưởng niệm đến các nạn nhân Tết Mậu Thân 1968, nguyện 
cầu cho hương linh tất cả chư vị quá vãng được an hưởng hạnh 
phúc vĩnh cửu nơi chốn vĩnh hằng. 
  
Nhớ lại cách nay 46 năm(1968-2014), cộng quân đã vi phạm lệnh 
hưu chiến nhân dịp Tết Mậu Thân 1968, bất ngờ đồng lọat mở 
cuộc tấn công quân sự vào Thủ đô Sài Gòn và nhiều thành phố 
khác trên tòan Miền Nam Việt Nam. Nhưng chỉ trong một vài tuần 
lễ sau, phần lớn lực lượng cộng quân đã bị các lực lượng thiện 
chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt, và chỉ một số ít 
tháo chậy được. 
  
Riêng thành phố Huế, cộng quân đã chiếm đóng được lâu hơn, 
khoảng gần một tháng, là vì trong cuộc tiến công giải tỏa, Quân 
Lực VNCH đã được lệnh phải rất thận trọng để bảo vệ tính mạng, 
tài sản người dân và các di tích lịch sử trong thành nội Huế. Chính 
trong thời gian tạm chiếm này, cộng quân đã sát hại, chôn sống 
hàng ngàn quân, dân, cán chính VNCH và thường dân vô tội trong 
các hố chôn tấp thể, trước khi tháo chạy. Đây là một tội ác tày trời 
không thể biện minh do cộng sản Việt Nam gây ra. Những tội ác 
này đã được ghi lại qua sách vở và những cuốn phim tài liệu thâu 
lại những vành khăn tang trắng bạt ngàn, với những tiếng khóc 
thảm thiết của người sống bên những xác chết chưa kịp vữa nát của 
những người cha, người mẹ, người chồng, người con, anh chị em 
bị Việt cộng sát hại, chôn sống trong những mồ chôn tập thể ở Huế 
và các vùng lân cận, sau khi cộng quân tháo chậy khỏi Thừa Thiên 



- Huế trong biến cố Mậu Thân 1968. 
     
Theo con số tổn thất về nhân mạng được chính quyền VNCH lúc 
đó công bố, tại Huế có khoảng 6000 người chết trong đó có 
khỏang bốn đến năm ngàn người bị Việt cộng sát hại, chôn sống 
trong các mồ chôn tập thể. 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 nầy đã được các sách vở, báo chí thời đó 
ghi lại. Về phía cộng quân thì một cách tổng quát, đã bị tiêu diệt 
đến bẩy tám chục phần trăm quân xâm nhập vào các thành thị 
Miền Nam, khiến các họat động quân sự quấy phá ở Miền Nam 
của Việt cộng sau đó đã bị tê liệt trong một thời gian dài. 
    
Nhìn chung biến cố Tết Mậu Thân 1968 đã là một thảm cảnh đau 
buồn do Việt Cộng gây ra và là một tội ác đối với dân tộc Việt 
Nam nói riêng và nhân lọai nói chung. Vậy mà, hàng năm, dưới 
hình thức này hay hình thức khác, nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam vào mỗi độ xuân về, đã thường tổ chức ăn mừng kỷ niệm cái 
gọi là chiến thắng của cuộc “Tổng tiến công và nội dậy mùa xuân 
Mậu Thân 68”. Đây là một việc làm vô liêm sỉ, gây phẫn nộ cho 
không riêng gì những người Việt Nam có thân nhân bị thảm sát, 
mà cho tất cả những người Việt Nam từng sống ở Miền Nam trong 
cuộc chiến tranh Quốc Cộng trước đây. 
    
Sự phẫn nộ đã được thể hiện qua nhiều bài viết, hình ảnh và nhiều 
tài liệu lịch sử Việt Nam cũng như ngọai quốc, với những hình 
ảnh, nhân chứng sống, để tố cáo tội ác của Việt Cộng gây ra trong 
Tết Mậu Thân 1968 và phản bác lại luận điệu tuyên truyền ngụy 
biện, biến đen thành trắng, biến tội thành công của nhà cầm quyền 
cộng sản Việt Nam hiện nay. Đồng thời, nhiều nơi tại hải ngoại, đã 
tổ chức bằng nhiều hình thức tố cáo và phơi bầy tội ác của Việt 
Cộng trong biến cố Mậu Thân 1968. Bởi vì, ai cũng biết biến cố 
Mậu Thân 1968 là một thảm bại của Việt cộng về mặt quân sự lẫn 
chính trị và là một tội ác của Cộng Đảng Việt Nam. Một tội ác vô 
tiền khóang hậu trong lịch sử Việt Nam. Một tội ác không thể biện 



minh, với đầy đủ nhân chứng, vật chứng cần được các cơ quan tài 
phán quốc tế xem xét và chế tài về tội ác chống nhân loại để làm 
gương cho những cá nhân hay tập đoàn nắm quyền thống trị độc 
tôn, tàn bạo trong các chế độ độc tài các kiểu còn tồn tại trên thế 
giới hiện nay. 
     
Tiếc rằng, cho đến hôm nay, 46 Mùa Xuân đã trôi qua, hồ sơ tội ác 
chống nhân loại của Việt cộng vẫn chưa được ai, cá nhân hay tập 
thể các gia đình có thân nhân bị thảm sát, chốn sống trong các mồ 
chôn tập thể ở Huế đứng ra khởi kiện trước các Toà án hình sự 
quốc tế có thẩm quyền. Vì vậy những cá nhân trực tiếp gây tội ác 
theo thời gian đã thoát tội sau khi đi vào lòng đất, một số kẻ còn 
sống vẫn sống an lành, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tại Việt 
Nam cùng với sự bao che của chánh phạm là đảng và nhà cầm 
quyền cộng sản Việt Nam kế thừa quyền thống trị hiện nay. Và vì 
vậy, 46 Mùa Xuân qua, người Việt hải ngoại cũng như nhân dân 
trong nước đã và vẫn đang phải kiên trì tiếp tục nỗ lực đấu tranh 
bằng nhiều phương thức thích hợp, có hiệu quả để giành thắng lợi 
sau cùng là “Dân chủ hóa đất nuớc, tiêu diệt chế độ độc tài toàn trị 
cộng sản, để phát triển tòan diện đến phú cường và văn minh, theo 
kịp đà tiến hóa chung của nhân lọai”. Vì chỉ sau đó, hồ sơ tội ác 
Tết Mậu Thân 68 mới có điều kiện và cơ may giải quyết bằng một 
phán quyết chung thẩm của một cơ quan tài phán quốc tế có thẩm 
quyền. 
 
 Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Các bài viết được đăng tải với sự 
đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của 
Chính phủ Hoa Kỳ.    

 
 

Thiện Ý  

Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ 
Luật khoa Việt Nam ở Houston.  
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bởi: Dong Nai từ: Chau Au  
04.02.2014 06:08  
Trả lời  
Bai viet anh Thien Y rat hay, nhung de hoi tap them de doc gia co them 
nhieu tu lieu dong troi, bi dat, cua nuoc VN moi phoi bay tren mang. Co rat 
nhieu tu lieu chung minh ve toi csVN giet nguoi hang loat, nhung cai duoc 
che day bay lau nay, la: Vao nhung nam 1945 dong bao mien Bac doi chet 
khoang 20 trieu nguoi, la do lenh hcm chi dao triet gao thoc, nham de do toi 
cho Nhat Ban. Cuoi nam 1972 sau Giang Sinh, csVN da danh dien dau 
hang... xin doc gia bam tren mang ca tieng Viet lan tieng Anh se ro. Voi 
nguoi cs phai lay bang chung ma chieu ho moi chiu hien nguyen hinh. Ho 
duoc dao tao sieu hang ve lua doi, cai va dung chuyen...Ngoai ra de nghi doc 
gia theo doi cac dien tien tu Thuy Sy ve viec nhieu to chuc Viet Nam dang to 
cao truoc LHQ ve te nen o VN hien nay...(thanh tich dan VN bi thuong, thay 
vi duoc nha nuoc VN thuong)  
Dong Nai  

 
bởi: Tom từ: Canada  
04.02.2014 05:51  
Trả lời  
Với những vị Luật sư như thế này thì đúng là chưa học qua Trường luật một 
cách bài bản, mà chỉ học vài tháng lấy chứng chỉ luật. Thiện Ý này chắc chỉ 
biện hộ cho "bọn tội phạm - 3 sọc" mà thôi.  

 
bởi: sang từ: usa  
03.02.2014 20:29  



Trả lời  
là một luật sư mà nhìn việt một chiều như vậy thì hơi...tôi không tin rằng CS 
giết người như vậy.vì vào thời điểm đó CS luôn bám vào cơ sở để đánh địch 
thì tại sao họ phãi giết Dân.? và làm cách nào để chôn nhửng mồ tập thể mà 
Dân không biết được ?.trong lúc tái chiếm Huế thì làm sao biết được đạn bên 
nào đã giết hại Dân lành.?còn nửa nếu LS viết được bài nầy và chụp mủ cho 
CS là tội không thể chối cãi thì tôi mong rằng một ngày nào đó LS viết hoặc 
đưa tội của Mỹ sát hại làng Mỹ Lai ra trướt ánh sáng công lý thì tôi mới Nể 
Trọng LS còn không thì tôi.....lịch sử khi viết thì đừng mang mắt kiến.vì 
mang mắt kiến màu hồng thì viết tốt đẹp ,còn mang mắt kiến đen thì chỉ viết 
toàn chuyện xấu.chính vì vậy mà lịch sử thời cận đại VN không ra hồn gì 
ráo trọi......cãm ơn  
Ads by StartNowAd Options 
Trả lời 
bởi: NC  
04.02.2014 07:34  
Trả lời  
sang còn nhỏ tuổi, bị hệ thống giáo dục VC nên tê tiệt dây thần kinh suy 
luận. Xem lại phim, ảnh người bị giết năm Mậu Thân ở Huế đi, nhưng người 
bị giết toàn là bị chôn sống, đập đầu, đâm, bắn. Những xác chết này được 
khui ra từ hầmm mộ chứ đâu phải lchết vì lạc bom đạn đâu.  
CS chia xã hội ra 5 thành phần giai cấp, luôn luôn kích động sự thù hận giữa 
những thành phần khiến cho xã hội khong bao giờ được hoà bình. Rồi giữa 
đảng CS các nước cũng coi như kẻ thù.  
Trả lời 
bởi: Ông Già Ba Tri từ: Hoa Ky  
04.02.2014 01:01  
Trả lời  
Nếu không tin thì tại sao không đi VN, ra Huế, hỏi thăm người dân Huế tại 
chổ cho biết sự thật như thế nào. Chắc chắn con cháu của những người đã 
chết chôn sống sẽ cho biết SỰ THẬT. Ở đời đâu có lấy thúng úp voi được 
đâu.  

 
bởi: NHÂN CHỨNG từ: BAC LIÊU  
03.02.2014 15:14  
Trả lời  
tất cả những ai tuổi từ 60 trở lên thì biết rất rỏ , ̣TẾT NĂM 1968 tất cả trong 
giấc mộng thì có những trái pháo vảo tỉnh bạc liêu gì gấp rút hay học chưa 
tới , những trái pháo thay gì rớt ngay HỘI ĐỒNG XÃ nhưng tất cả ra ngoài 
hết , thương thay cho một gia đình BÀ TƯ SUOL tất cả 17 người ở gần đó , 



gia đình đó có xe đò nên có để vài phi xăng không biết VÔ TÌNH HAY CỐ 
Ý một trái pháo rơi ngay phi xăng thì toàn bộ gia đình đó đều bị THIÊU 
SỐNG đó chỉ là một trong hàng ngàn chuyện xảy ra TẾT MẬU THÂN , nếu 
những chuyện nầu do VNCH dựng lên và làm thì thử nghỉ GIẤY LÀM SAO 
GÓI ĐƯỢC LỮA , xin thưa MIỀN NAM chúng tôi không GIẾT CHA 
GIẾT ME và VNCH không làm những chuyện ĐẤP MÔ GIỰT MÌN PHÁO 
KÍCH  

 
bởi: Nguoi Ranh Rang từ: USA  
03.02.2014 06:28  
Trả lời  
Kinh gui Ong Thien Y, 
 
Doc bai viet cua ong, toi rat vui mung vi van con nhung nguoi quan tam den 
cac bien co nay. Toi Ac Chien Tranh va Diet Chung tai Viet Nam can phai 
duoc mang ra anh sang cua Cong Ly. Lich Su Viet Nam can phai ghi nhan 
mot cach dung dan cac su kien de cac the he sau hoc, hieu, va sua cac sai 
lam cua chung ta. 
 
Truoc them nam moi, kinh chuc Ong nhieu suc khoe va Van Su Nhu Y.  

 
Ads by StartNowAd Options 
bởi: cs chủ nghĩa tàn độc..  
03.02.2014 00:43  
Trả lời  
Vc coi cái đảng cs còn hơn dân tộc và lãnh thổ VN ,vc đã bị Tàu cọng gài 
bẩy để giết dân VN càng nhiều càng tốt,để tàu cọng rảnh tay xâm chiếm biển 
đảo VN dễ dàng,1974 vc hăng máu giết hại dân VN thì cstq ra tay cơ hội 
cướp HS,lúc đó Hà Nội câm như hến và còn hùa theo giặc tuyên bố ngu 
xuẩn thà để đàn Anh cstq chiếm giữ còn hơn Mỹ Ngụy,ngày nay cstq đánh 
giết ngư dân trong lãnh Hải VN gần HS csvn cũng kg dám gọi đích danh hán 
cọng mà chỉ gọi Tàu lạ,chủ nghĩa cs đã giết hại 100 triệu dân vô tội trên thế 
giới,người VN đã chết vài triệu dưới chủ nghĩa cs  

 
bởi: camranh từ: bãi dài  
02.02.2014 21:47  
Trả lời  
tác giả đã cố tình bóp méo sự thật quá đáng, thứ nhất chủ trương của Việt 
cộng là không bao giờ sát hại dân thường nhờ vậy mà họ mới được nhân dân 
che chở đùm bọc, thực tế mà nói nếu Việt cộng mất lòng dân thì dù có ba 



đầu sáu tay họ cũng không thể đánh bại được quân đội VNCH chứ đừng nói 
gì đến quân đội Hoa kỳ. năm 1968 phần lớn dân chúng bị giết là chính do 
bom, pháo của VNCH và Hoa kỳ, cứ nhìn các bức ảnh chụp thành phố bị tàn 
phá tan hoang là biết ngay thôi cần gì phải chứng minh. Chắc các ông 
VNCH còn nhớ câu nói của sư phụ các ông " để cứu thành phố này chúng ta 
phải phá hủy nó", vậy thì ai đã gây ra phần lớn cái chết của người dân hả? 
Thứ hai, tuy Việt cộng bị thiệt hại nặng nề về quân sự năm 1969 nhưng họ 
đã bắt Hoa kỳ phải xuống thang chiến tranh và lần lượt rút về nước, đó là 
thắng lợi quan trọng của họ, không có 1968 thì không có hạ lào 1971, không 
có 1972 thì cũng không có 1975.  
Trả lời 
bởi: muốn biết từ: h.s  
04.02.2014 02:01  
Trả lời  
ông bạn làm ơn cho biết sư phụ nào đả nói " để cứu thành phố này chúng ta 
phải phá hủy nó " cám ơn  
Trả lời 
bởi: Lan  
03.02.2014 20:29  
Trả lời  
Có gan làm thì có gan chịu, không phải chủ trương của Bác và đảng chỉ do 
đảng bộ địa phương, bộ đội địa phương làm là xong rồi; cần gì phải chối 
quanh, thẳng thắng nhận tội thì lịch sử sẻ phán xét nhẹ nhàng hơn . Nếu 
không phải nguời cs làm thì họ không im lặng lâu như vậy rồi mới cho khói 
lửa mậu thân của Lê Phong Lan đốt cháy màn bạc đâu. Chuyện rỏ như ban 
ngày, vnch, Mỷ đâu có thả bom thần xuống trói 6, 7 ngàn người chôn dưới 
rảnh với sọ bị đánh bể như vậy . Nhận cho rồi càng gian dối nhân dân càng 
căm phẩn .  
Trả lời 
bởi: vô danh  
03.02.2014 15:57  
Trả lời  
Ngày xưa tôi học chính trị trong mái trường xã hội chủ nghiã, họ cũng nói là 
Tết Mậu Thân, hàng ngàn dân vô tội bị Mỹ bỏ bom chết. Đến khi sau này tôi 
có dịp gặp một bà cụ người Huế chánh gốc, khoảng 70 tuổi, sống cả đời ở 
ngoại ô Huế bằng nghề làm ruộng. Tôi, vốn thích sự thật lịch sử, có hỏi bà 
cụ là bà có nhớ Tết Mậu Thân không? Bà trả lời là có, năm đó người ta chết 
nhiều lắm, bị giết chết, chôn sống, ghê lắm, với nét mặt u buồn như uất 
nghẹn điều gì. Tôi hỏi tiếp: Bà có biết ai giết không? Bà không ngần ngại trả 
lời là: Việt cộng chứ ai ! Giờ này mà chú không biết à?  



Trả lời 
bởi: vô danh  
03.02.2014 15:36  
Trả lời  
Chính xác! VC được lòng dân...Tàu.  
Trả lời 
bởi: Trung  
03.02.2014 21:52  
Bạn nhầm lẩn chứ không phải vc được lòng dân đâu, phải nói là dân sợ vc 
khủng bố, ám sát, giết chóc nên phải im lặng làm theo ý bọn chúng thì chính 
xác hơn .  
Trả lời 
bởi: Ha Minh từ: USA  
03.02.2014 14:40  
Trả lời  
Bạn Cộng Sản này phản biện là tác giả bóp méo sự thật "THÁI QUÁ". 
Nguyên ý "THÁI QUÁ" này đã nói lên là tác giả viết đúng sự thật tuy có 
thêm bớt vào thôi. Thêm vào đó lập luận rằng số người bị giết do bom đạn 
của Quân Đội VNCH và Mỹ là ngụy biện vì VC ở trong thành phố Huế. Khi 
Quân Đội VNCH tái chiếm , dân chúng đi tìm xác người thân mới phát hiện 
ra hố chôn tập thể . Vậy ai đã đào hố chôn tập thể đó? Phản biện yếu ớt và 
phi lý ! VNCH thua vì sao? Đã có nhiều tài liệu rõ ràng. Thiết tưởng không 
cần phải nói thêm. Còn dân chúng miền Nam sau 1975 đã nhận biết lòng 
"thương dân" đến nỗi Đảng cho ăn bo bo, khoai sắn và đói dài cổ như thế 
nào rồi ! Đến bây giờ mà vẫn còn giở giọng tuyên truyền bip bợp như thế 
này thì thật là không thể tưởng tượng nổi ! Ngưòi ta nói Công Sản nói như 
VẸT quả không sai chút nào !  
Trả lời 
bởi: Siunhan từ: California  
03.02.2014 12:38  
Trả lời  
Noi qua hay! Hoan toan dong y voi ban :)  

 
bởi: Ông Già Ba Tri từ: Hoa Ky  
02.02.2014 17:45  
Trả lời  
Nghe nói trong nước, CSVN đã cho một nữ đạo diễn làm một phim tài liệu 
tuyên truyền, đổ hết mọi tội cho Mỹ và VNCH là đã gây thảm kịch giết 
người dân Huế chứ Việt Cộng nào có giết lầm một người dân vô tội nào đâu. 



Tuy nhiên luật Nhân Quả của Trời Phật vẫn còn đó, có vay thì phải trả vào 
một ngày nào đó hởi những kẻ giết người.  
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bởi: dong chi nguy từ: Saigon  
02.02.2014 17:12  
Trả lời  
ột cuộc chiến không cần thiết và không bên nào thắng cuộc. chỉ có Nhân dân 
và Tổ Quốc VN thua cuộc và TC là ngư ông hưởng lợi không cần đánh mà 
vẩn thắng. Lê Duẩn và đồng bọn là tội ác chiến tranh, tội đỗ diệt chũng nhân 
dân VN 
muôn đời không quên. Nếu người Mỹ tiếp tục chiến tranh bảo vệ miền Nam 
VN tự do thêm 10, 20 năm nửa thì số người hy sinh sẻ lên đến 10, 20 triệu 
sinh mạng như Lê Duẩn nói sẳn sàng chấp nhận đánh cho Mỹ cút Ngụy 
nhào. Lúc đó BV  
không còn quân cần phải cầu viện quân TC để bổ sung 10 triệu quân đã hy 
sinh. và sau đó họ ở lại luôn không về. Như vậy chẳng khác nào giao miền 
Bắc cho TC giử dùm. có thể như vậy không đồng chí tốt của VN? 
Có một vị tướng của VNCH hỏi một vị tướng một mắt Do Thái , làm sao có 
thể đánh bại CSVN. Ông trả lời cứ để CSVN thắng rồi từ từ sau này tình 
hình sẻ thay đổi từ sai lầm xấu xa sẻ tự đào thaỉ mà không cần phải đánh, 
còn nếu tiếp tục đánh hết năm này đến năm sau thì VN sẻ bị diệt chủng vì 
không bên nào thắng cả, cần phải có một bên chịu thua. Chính vì vậy nhân 
dân Mỹ buộc quân Mỹ phải rút quân về, thà để VN thống nhất và làm nô lệ 
cho TC còn hơn thấy nhân dân VN bị diệt chủng.và sống tha hương trên 
khắp thế giơi như Do Thái lúc xưa. Vì nước Mỹ cũng từng là nước bị đô hộ 
bởi thực dân Anh, Pháp. và họ tự đứng lên đánh đuổi thực dân và dành độc 
lâp, sau đó giải phóng nô lệ da đen, bây giờ thì có vi tổng thống da đen. 
Nước Mỹ họ rất quý trọng độc lập tự do dân chủ cho mình và cho các nước 
khác. Bằng chứng là quân Mỹ đã giúp Âu châu đánh bại thực dân Đức quốc 
xã, và giúp đánh bại thực dân Nhật ra khổi Đông Nam Á bằng 2 qủa bom 
nguyên tử và đuổi thực dân Tàu ra khỏi Nam Hàn mà không đòi hỏi đều gì 
như bán đất nước họ hay làm nô lệ như TC làm, giống như bọn CSVN 
thường vu khống. Bây giò vẩn còn nhiều đảng viên CS ngay thơ tin là thật. 
Nếu VN giống như Đại Hàn , miền Bắc xây dựng CNXH, còn miền Nam 
xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Hòa, thì miền Nam VN bây giờ có thể hơn Nam 
Hàn và miền Bắc VN hơn Bắc Hàn được như vậy thì có phúc biết mấy cho 
nhân dân VN, không ai dám coi thường VN như bây giờ, ở trong thế kỷ này 
mà dân VN không có nhân quyền và còn tiếp tục làm kiếp nô lệ cho nước 



khác. như thời đồ đá. 
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ MỪNG TẾT NHÂN QUYỀN ĐẾN VN 2014  
Trả lời 
bởi: cam ranh từ: saigon  
02.02.2014 21:51  
Trả lời  
thứ nhất, ông quá xạo, làm quái gì có ông tướng Do thái một mắt nào phát 
biểu như vậy, thứ hai đồng bọn của ông đang chửi người Mỹ phản bội đâm 
sau lưng đồng minh kia kìa ở đó mà bợ đỡ nịnh nọt.  
Trả lời 
bởi: Duc47 từ: mien nam VN  
03.02.2014 22:45  
Đó là tướng Mosh Dayan của Do thái ,  

 
bởi: Cong no từ: Saigon  
02.02.2014 15:17  
Trả lời  
Thế lực thù địch nước ngoài đang cầm đầu bọn ĐỈNH THẤP TRI' TUỆ VN, 
Ai cho  
phép Nhân Dân VN kiện TC ra tòa án Quốc Tế như Philippiné được làm. 
Khi nào tên  
thành phố Hồ chí Minh Tàu khựa trả lại tên SAÌGON Hòn Ngọc Viển Đông 
của Việt- Nam, thì ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VN mới Hy vọng lấy lại được đất 
biển đảo VN. Toàn thể 
nhân dân VN ngày 30 tháng 4 hảy làm lể cầu siêu cho 4.000.000 người dân 
đã bỏ mình vì ĐỘC LẬP vì TỰ DO phồ hộ cho Tổ Tiên Lạc Hồng Việt 
Nam thoát khoải ách 
nô lệ ngoại bang phương Bắc. Nhân Dân VN và lịch sử VN sẻ muôn đời nhớ 
ơn qúi vị  
Trả lời 
bởi: Thanh Nguyen từ: Australia  
03.02.2014 08:59  
Trả lời  
Khi nào Đảng CSVN bị đào thải thì Nhân dân VN mới kiện Tàu ra tòa án 
quốc tế. Hiện nay chống Tàu xâm lăng lãnh thổ và biển đảo, chỉ mạnh mẽ 
của người VNCH hải ngoại mạnh mẽ hô hào! Còn trong nước, dân mới đứng 
lên chống sự xâm lăng của Tàu là bị trù dập ngay. Đảng CSVN đúng là tên 
bán nước, NGỤY!  
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bởi: Nguyen Beba Anthony từ: 7501 Rotenturm - Austria  
02.02.2014 13:14  
Trả lời  
Chao Luat Su Thien Y . 
Han Hanh duoc lam quen voi luat sü ,  
nhac den Tet nam nao toi cung nho den Mau Than 1968,  
va nhu hang nam khi cung Ong Ba ,toi luc nao cung Tuong Niem 6000 
Dong Bao Tu nan tai Hue , nhu la thü toi güi cho 
Ong ,"Tong Thong Dr Heinz Fischer Cong Hoa Ao", Au Chau . 
ngay 15 - 9 - 2012 , toi co nhac den ngay Tet dau thuong cua Dan Toc . Mau 
Than 1968 . 
ma toi ac la csVn da tham sat nhung nguoi dan vo toi , 
va duoc su cam thong cua Tong Thong , hom nay doc duoc bai viet cua Luat 
Sü toi rat cam dong , toi cung muon dua viec nay ra anh sang , nhung don 
than doc ma ,khong lam gi duoc nhung gi minh muon , gi toi khong muon 
thay 6000 nguoi chet va bi chon song tai "Co Do Hue" 
bi chinh nguoi dan viet nam minh da lang quen ho , 
Xin chao Luat Su , Chuc Ls va Gia Dinh nhieu Suc Mai Man Van Su Nhu Y 
va Hanh Phuc . 
Chung tieng noi voi mot trieu con tim  
Nguyen Beba Anthony  
 


