
VỤ THẢM SÁT MỸ LAI AI BỊ SÁT HẠI VÀ VÌ SAO?

Vụ thảm sát Mỹ Lai xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm
1968 - chỉ hơn hai tháng sau sự kiện Tết Mậu Thân
1968. Một đại đội lục quân Hoa Kỳ có tên là Charlie
được điều động đến thôn Mỹ Lai, thuộc làng Sơn Mỹ để
“Tìm và Diệt” tiểu đoàn 48 của phiến quân Cộng sản.
Sau khi bị thất bại nặng nề trong sự kiện tết Mậu Thân,
tiểu đoàn 48 đã rút về và ẩn náu tại làng Sơn Mỹ này để
trà trộn vào dân lấy dân làm bia đỡ đạn. Những ngày
trước đó, khi đi tuần ngang qua thôn Mỹ Lai, đại đội
Charlie đã liên tục bị bắn tỉa, đạp phải mìn, và lọt vào
hầm chông khiến cho 23 người bị thương và 5 người bị
tử vong.
Theo lời kể lại của những binh sĩ của đơn vị này thì họ
rất tức giận và tin chắc rằng người dân trong làng này
đã che giấu và cộng tác với Việt cộng. để gây tử vong
cho đồng đội của họ, nhưng thực tế chúng dựa vào dân

để hoạt động phá hoại, ai không nghe theo là chúng chặt đầu cắt cổ. Bằng chứng là khi
được hỏi về hầm chông và bãi mìn thì người dân Mỹ Lai bảo là không biết, thế nhưng
đại đội Charlie cứ liên tục bị đạp mìn và lọt vào hầm chông trong khi tất cả nam, phụ, lão,
ấu trong làng đều bị chúng khống chế.
Kết quả cuộc hành quân "Tìm và Diệt" này là 347 người đã bị sát hại tại thôn Mỹ Lai.
Cộng sản Việt Nam (CSVN) thì nói là có 504 người bị sát hại tại Mỹ Lai. Nhưng ai có thể
tin được lời của Cộng sản? Lúc dân làng bị thảm sát thì chúng trốn mất chứ có dám ló
mặt ra đâu mà biết là có bao nhiêu người đã bị giết? Sau vụ thảm sát, chúng có còn dám
trở về làng đâu để mà đếm?
Hàng ngày, báo chí của cộng sản Việt nam vẫn đầy dẫy những bài báo của bè lủ bồi bút
lên án "Tội ác chiến tranh của Mỹ Ngụy" bằng đủ mọi lời lẽ tuyên truyền sáo rỗng, một
chiều… Nhưng thực chất chính Hồ và bè lủ cộng nô Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Trường
Chinh…mới là những tên đồ tể can tội diệt chủng và chống lại loài người…
Những binh sĩ Hoa Kỳ tham gia vào vụ thảm sát Mỹ Lai tất nhiên là rất đáng bị lên án,
nhưng kẻ đáng bị lên án hơn chính là Cộng sản Việt Nam. Chính họ đã dàn dựng lên tấm
thảm kịch Mỹ Lai mà trong đó binh sĩ Hoa Kỳ và những người bị sát hại ở Mỹ Lai chỉ là
những diễn viên!
CSVN không có quyền và cũng không có tư cách để lên án binh sĩ Hoa Kỳ vì so với các
cuộc Cải Cách Ruộng Đất, cuộc thảm sát ở Huế năm Mậu Thân, và các cuộc thảm sát
khác ở miền Nam do đoàn quân Cộng sản gây ra thì vụ thảm sát ở Mỹ Lai thua xa về tầm
vóc, kế hoạch, và tính tổ chức. Nhóm binh sĩ Hoa Kỳ này đã gây ra vụ thảm sát trong lúc
nóng giận và hóa cuồng, trong khi các cuộc thảm sát của CSVN thì được tổ chức và được
chỉ thị của lãnh đạo đảng Cộng sản và những nạn nhân bị Cộng sản thảm sát lại không
phải là người dân nào khác mà lại chính là đồng bào Việt Nam ruột thịt! Thưa quý vị !!
(tài liệu tham khảo)
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