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Lịch sử 
Chủ đề: Tết Mậu Thân 1968 
Tác giả: DR Chu Mỹ Dung 

Mậu Thân-Huế, anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường và 
người vẽ đường hươu chạy: Nguyễn Quang Lập 

 

Tết Mậu Thân-Huế 1968 là sự diệt chủng của CS đối với Mi ền Nam, trong đó xác người 
vương vãi khắp nơi, từ góc phố đến thôn làng, từ nóc nhà, sân sau, sân trước, đến lùm cây 
ngọn cỏ. Toàn thành phố phủ một màu tang trắng bất tận, trải dài từ thị xã cho đến tận núi 
Ba Đồn, nơi tái chôn cất 5327 xác thường dân vô tội mà đã bị trói quặt đàng sau, cột 
thành từng chùm rồi lấp trong những hầm sâu hố cạn. Còn di tích lịch sử quý báu của dân 
tộc, cố đô nhà Nguyễn bị phá hủy gần như hoàn toàn, nhà cửa của dân chúng thì trở thành 
gạch vụn vào đúng dịp tết cổ truyền Mậu Thân 1968, qua sự kiện lừa ngưng bắn ba ngày 
ăn tết của Hồ Chí Minh và Lê Duẩn. 
 
Đó cũng là câu chuyện mà hàng mấy chục người Vi ệt Cộng nằm vùng trong thành phố 
Huế, chẳng hạn như Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Hoàng Phủ Ngọc Phan, 
Tôn Thất Dương Tiềm, Nguyễn Đóa, đã thẳng tay bắn chết bất cứ ai có liên hệ đến chính 
quyền và quân đội VNCH, cho dù đó chỉ là binh nhì, hay một phụ nữ đã từng đi làm sở 
Mỹ. 
 
Riêng ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, với chức vụ tổng thư ký lực lượng Liên Minh Dân 
Tộc Dân Chủ Hòa Bình, trí thức hơn, đã được Lê Chưởng, Chính ủy Mặt Trận Trị-Thiên 
và Hoàng Kim Loan, Trung tá tình báo CS Hoàng Kim Loan, đặc trách cơ sở nằm vùng 
Thừa Thiên-Huế chọn làm chánh án tòa án nhân dân Bãi Dâu, tại trường trung học Gia 
Hội. 
 
Tòa án nhân dân này là tòa án duy nhất xảy ra tại tết Mậu Thân-Huế. Sau lần kêu gọi ra 
trình diện lần thứ tư để được cách mạng khoan hồng, ông tòa Hoàng Phủ Ngọc Tường đã 
ký án lịnh chôn sống 204 người, vì tội làm cho CIA, Ngụy quân ngụy quyền nợ máu với 
nhân dân. Trong số những tội nhân của ông tòa Tường, có nhiều người là học trò cũ của 
ông. Họ đã nói với vợ con, người đã đưa họ ra trình diện ông tòa như sau: “Ông ngồi ghế 
chánh án là thầy Tường, thầy cũ của anh đó, em đừng lo.” 
 
Sau khi quân CS bị đẩy lui, chính phủ VNCH đã cho thành lập Ủy Ban Điều Tra Thảm 
Sát Mậu Thân, đã đi đến kết luận người ra lịnh tàn sát đồng bào Huế là Trung ương ĐCS, 
thực hành lịnh trên là quân đội Mi ền Bắc và những người VC nằm vùng tại Huế. 
 
Thân nhân của nạn nhân đã trình báo, mô tả nhân dạng, và nhận diện được tất cả những 
tên VC nằm vùng đã trực tiếp giết đồng bào Huế. 
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Những người VC nằm vùng này sau năm 1975 đã rất hãnh diện và hân hoan về thành tích 
“giết rắn độc” này của họ. Điển hình là ông chánh án Tường. Ông tòa đã nói trên Open 
Vault ngày 1 tháng 3 năm 1981 như sau: “Trừ khử chúng như trừ những con rắn độc, mà 
nếu để chúng sống sót, chúng sẽ tiếp tục gây ra tội ác hơn nữa trong chiến tranh...” 
 
Sau năm 1975, toàn thể đám VC nằm vùng “hăng hái bảo vệ cách mạng” kia vẫn còn sắt 
máu không kém ngày ấy, nhưng số phận của họ cũng giống như số phận của cái gọi là 
“M ặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, bị CS thứ thiệt loại thẳng tay. Họ chỉ là con cờ của 
CS Bắc Việt, dùng xong rồi bỏ, chẳng được trọng dụng gì. Lê Văn Hảo chạy mất dép 
sang Pháp, Nguyễn Đắc Xuân trở thành “nhà Huế học”, Hoàng Phủ Ngọc Tường trở lại 
chức “nhà văn”, bị dân chúng Miền Nam, đặc biệt là dân chúng Huế ghê tởm. 
 
Đau đớn vì quá “say máu cách mạng” cống hiến hết lòng cho cách mạng nhưng vẫn bị 
“cách mạng” hất cẳng, nhục nhã vì những ánh mắt ghê tởm của đồng bào Miền Nam 
dành cho họ, những kẻ mà bàn tay đầy máu năm Mậu Thân xưa, không còn cách gì hơn 
là giảm bớt nồng độ nịnh bợ “cách mạng”, chấp nhận rằng cuộc diệt chủng của “cách 
mạng” tại Huế năm 1968 là có thật, nhưng trẹo họng nói phủ nhận những gì họ đã xác 
nhận trước đây, rằng họ đã bắn họ giết dân Huế như giết rắn độc vào năm 1981. Họ trẹo 
họng bằng cách nói rằng câu chuyện trả lời năm xưa trên truyền hình chẳng qua là lời 
“nói láo”, vì quá “hăng hái cách mạng” mà nói láo, nay họ xấu hổ vì lời nói láo đó. 
 
Thế là ông chánh án tòa án nhân dân Hoàng Phủ Ngọc Tường trở thành kẻ vô tội ngon ơ 
vì những lý lẽ như thế! Lịch sử tin ông dễ thế à? Dân Miền Nam tin ông dễ thế à? 
 
Bởi vậy, có vài câu tôi xin hỏi ông chánh án Hoàng Phủ Ngọc Tường: 
 
Ông nói rằng ông từ bé đến giờ chưa hề biết nói láo, chỉ có việc nói rằng mình đã giết 
người ngày 1 tháng 3 năm 1981 là lời nói láo duy nhất trong đời của ông mà thôi, và ông 
rất xấu hổ về chuyện này. Vậy thì tôi chỉ cho ông thấy nhiều cái nói láo “duy nhất” trong 
đời của ông, chỉ qua lá thư vỏn vẹn hai trang của ông thôi nhé? 
 
Cái nói láo thứ nhất, trong lá thư ngày 1 tháng 2 năm 2018, ông vẫn nói rằng sự kiện Mỹ 
ném bom vào bịnh viện Đông Ba làm chết 200 người, đến nay ông khẳng định “chi tiết 
đó không sai”. Thưa, đây là lời nói láo. Những người sống tại Huế mấy chục năm nay 
chưa bao giờ thấy hay nghe nói rằng đã có 200 người chết do Mỹ ném bom vào bịnh viện 
như vậy. Ông có bà con gì với ông Thích Nhất Hạnh không mà sao giống nhau quá vậy? 
Ông Thích Nhất Hạnh cũng đã nói Mỹ ném bom giết 200 ngàn đồng bào ở tỉnh Bến Tre. 
Ông học bài của ông Nhất Hạnh thuộc nhỉ? 
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Cái nói láo thứ hai, cũng trong lá thư này, ông nói rằng Mỹ là tội ác, còn “cách mạng” là 
“có sai lầm đã xảy ra ở Mậu Thân 1968” mà thôi. Ông là giáo viên cấp 3 môn Việt Văn, 
đâu phải là đứa trẻ học chưa hết tiểu học, cớ sao ông nói rằng việc giúp VNCH tái chiếm 
Huế của Mỹ là tội ác, còn việc trói quặt tay sau lưng, cột chùm lại rồi đập đầu chôn sống 
5327 thường dân trong các hầm sâu hố cạn là sai lầm? Đây là cái “thành thật” của ông 
cũng trong lúc đang chờ về với Phật? 
 
Cái nói láo thứ ba, ông nói rằng việc thảm sát Mậu Thân là do, nguyên văn, “hành động 
giết oan của quân nổi dậy”. Thưa ông, giết người bằng cách cột ngược tay người ta sau 
lưng, chủ ý đập đầu chôn sống gần 6000 người mà gọi là giết oan à? Giết một vài người 
thì may ra còn gọi là giết oan, đây giết hơn 7000 ngàn người, thì chắc chắn một đứa trẻ 
học hết cấp 3 nó cũng biết đây là là một vụ giết người có chỉ đạo, có chủ ý, có kế hoạch, 
có kỹ thuật và rất đồng bộ. Chẳng lẽ cái đầu của một vị thầy giáo cấp ba mà lại giống như 
đứa trẻ bị bịnh Down Syndrom thế à ông Tòa? 
 
Cái nói láo thứ tư, ai là quân nổi dậy? Sự thật chẳng có cái gì gọi là quân nổi dậy cả, đến 
giờ này mà ông vẫn còn bám vào cái gọi là “tổng nổi dậy, quân nổi dậy” thì đủ biết là 
ông nói láo đến cỡ nào rồi. Chẳng có dân Miền Nam nào nổi dậy cả, chỉ có cái đám nằm 
vùng các ông phối hợp với quân Miền Bắc xâm lăng, mà Lê Duẩn và Hồ Chí Minh đã vét 
sạch đưa vào Miền Nam, thậm chí có đứa chưa được 15 tuổi. Khi bị bắt các đứa trẻ Miền 
Bắc này đã ngơ ngác hỏi quân đội Mi ền Nam như sau: “Ơ chúng em vào tiếp thu Miền 
Nam mà, sao lại bắt chúng em...?” 
 
Cái nói láo thứ năm “hành động giết oan của quân nổi dậy” Ai là quân nổi dậy? Ai giết 
đồng bào Huế hả ông chánh án Tường? Khi dùng cụm từ “hành động giết oan của quân 
nổi dậy” có nghĩa là ông đã vu khống rằng chỉ có người Huế giết người Huế, chứ không 
phải bộ đội Mi ền Bắc đã đập đầu chôn sống dân Huế dưới sự tiếp tay chỉ điểm và lùa dân 
đi của các ông? 
 
Cái nói láo thứ sáu, ông viết “Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ 
lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng”. Ông lại nói dối thêm 
nữa. Ông theo CS, hẳn ông biết lý thuyết gốc của CS, đó là xã hội CS chỉ có một thứ giai 
cấp duy nhất là vô sản nắm chính quyền. Còn nếu đã gọi là “dân tộc” thì phải có đủ thành 
phần sĩ nông công thương, đúng không ông tòa? Vậy thì làm gì có cái gọi là “lương tâm 
dân tộc” trong lý thuyết CS mà ông nói? 
 
Còn quan điểm chiến tranh cách mạng là gì? Chiến tranh cách mạng tức thứ chiến tranh 
“bạo lực cách mạng” mà Lenin, Mao, và Stalin luôn ca ngợi, để tận diệt mọi giai cấp 
trong xã hội, chừa lại công nhân và nông dân vô sản mà thôi. Vì vậy, những gì CS thực 
hiện trong Mậu Thân là hoàn toàn đúng theo lý thuyết CS của họ, đúng theo quan điểm 
chiến tranh của họ, làm gì có cái gọi là sai, trên cái gọi là “lương tâm dân tộc” và “quan 
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điểm chiến tranh”? Họ làm đúng theo lý thuyết của họ đấy chứ? Họ làm sai chỗ nào ông 
nói tôi nghe thử. 
 
Viết như ông vậy là ông dụng ý đánh lận con đen rằng cộng sản là thứ có dân tộc, có 
lương tâm và không có bạo lực cách mạng. Cộng sản làm gì có những cái quý hóa đó hả 
ông? Tôi nói vậy có sai không. Ông định bịp là CS cũng tốt nữa à? 
 
Bây giờ tôi xin chuyển sang cái nói láo trên thực tế của ông bao nhiêu năm nay, tức là về 
cái mà ông gọi là “ông không có mặt tại Huế Mậu Thân 1968”. 
 
Ông nhớ rằng, khi ông gọi bọn “Mỹ Ngụy ác ôn” ra trình diện cách mạng, thì họ đi kèm 
với thân nhân. Thân nhân của 204 người bị chôn sống tại trường trung học Gia Hội Quận 
II Bãi Dâu không phải là con số nhỏ, lên đến vài trăm người. Họ đã nhận diện ra ông ngồi 
ghế chánh án, có người còn mừng rỡ vì gặp “bồ tèo thầy cũ, hy vọng được khoan hồng”. 
“Em đừng lo, thấy Tường là thầy cũ của anh, em đừng lo.” Họ đã nói với vợ của họ 
như thế. 
 
Còn có người không biết ông thì họ vẫn nhận ra cái nốt ruồi đặc biệt to tướng trên mặt 
của ông để báo với Cảnh Sát Quốc Gia. Sau khi không thấy thân nhân trở về sau tết Mậu 
Thân thì họ buộc lòng phải trình báo những gì đã xảy ra để tìm thân nhân chứ? 
 
Và một sự việc thảm khốc như thế chính phủ nào mà không mở cuộc điều tra? Một Ủy 
Ban Điều Tra Thảm Sát tại Huế đã được thành lập, mà xui cho ông, người đứng đầu Ủy 
Ban này lại là trùm tính báo Liên Thành, học trò cũ của ông thì làm sao lầm ông với ai 
cho được? Ông thầy mà mình gặp hàng ngày tại trường Quốc Học, ông thầy mà mình rất 
yêu, rất “ca tụng và ngưỡng mộ” vì tài ăn nói và khả năng văn chương của ông, thì “làm 
sao quên được người ơi?” Hả ông chánh án Tường? 
 
Ngoài ra đây là học trò cũ của ông, cớ sao ông nặng lời gọi học trò cũ là “ông Liên Thành 
và bè đảng”? Ông ta là trưởng Ban Điều Tra, chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh Sát Quốc 
Gia VNCH, một tổ chức mang tầm cỡ quốc gia, cớ sao ông gọi là bè đảng? Ông muốn sỉĩ 
nhục tiếp VNCH à? 
 
Tôi thấy ông Nguyễn Đắc Xuân nay dùng chữ VNCH, không thấy chữ Ngụy nữa, còn 
ông thì cũng bỏ luôn chữ Ngụy, chỉ có chữ “tội ác Mỹ” mà thôi, tưởng ông tòa có chút 
tiến bộ, hóa ra vẫn còn cái cốt CS nằm vùng hay thóa mạ kẻ địch, gọi ty Cảnh Sát Quốc 
Gia VNCH là “bè đảng”. Lẽ ra ông phải gọi ông ta là “em Liên Thành thân mến và Thầy 
chứ”. Đúng không ông thầy Quốc Học kiêm chánh án tòa án nhân dân Bãi Dâu sắp về cõi 
Phật? 
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Thêm một nhân chứng nữa, đó là Bác sĩ Định, Sinh Viên Y Khoa Huế II, bạn của BS 
Phạm Thị Xuân Quế, bạn thân hay mượn sách vở của Hoàng Phủ Ngọc Phan, bạn của BS 
Tôn Thất Kỳ về sự có mặt của anh em ông tại Huế. 
 
BS Định đã email cho toàn thể các bác sĩ y khoa Huế xác nhận rằng ông và em ông đã 
đến nhà ba của BS Định tìm BS Định “Thằng Định đâu rồi, đi ra để cứu thương nhân 
dân.” Nhưng thật ra là hai anh em ông đang ngó dáo dác trên gác xem BS Định có ở trên 
gác không, để lôi ra làm thịt chăng? Vì BS Định trước rất thân với Phan, mượn bài mượn 
vở với Phan, sau biết ông Phan là VC nằm vùng nên tránh xa, vì lẽ đó mà thù chăng? 
Hơn nữa, người mà ông chánh án Hoàng Phủ Ngọc Tường yêu thương thắm thiết, lại 
chính là cô học trò của mình mà cũng là em vợ của BS Định, thì BS Định và ba của BS 
Định lầm cái mặt hai anh em ông sao được? 
 
BS Định viết rằng ước gì có cái máy ảnh để chụp hình hai anh em Tường Phan đang 
đứng trong sân nhà của Ba tôi để các ông khỏi chối. Bác sĩ Định đang ở Hoa Kỳ, ông 
dám đối chất? 
 
Tiện nhắc đến em ông, Hoàng Phủ Ngọc Phan, ông Phan cũng quả là kỳ phùng địch thủ 
với ông. Hai anh em ông cùng huyết thống cha mẹ máu tanh. Ông Phan bắn chết ông Hải 
bạn mình tại giảng đường Văn Khoa Huế, sau đó dụ cô Ti, tức cô Thái Hòa, đẩy xác ông 
Hải về nhà để tìm bắn thêm ông Lộc, ông Kính, và ông nội của cô ấy. Xác để sình thối 
không cho chôn, xin mãi 7 ngày sau mới đồng ý. Đồng ý xong thì bắn luôn ông Văn, bạn 
mình, và cũng là người đào mộ tập thể cho gia đình cô Thái Hòa, rồi đẩy xác ông Văn 
xuống hố luôn cho gọn. 
 
Tôi không tin rằng ông và em ông không đọc lá thư thảm thương của cô Thái Hòa. 
 
Lại nữa, cái tiếng của ông vác loa đi khắp thành phố Huế dụ dỗ những con “rắn độc” ra 
trình diện cách mạng cũng được đồng bọn là ông Nguyễn Đắc Xuân xác nhận là có. Rồi 
Xuân lấp liếm rằng đó là “băng thu sẵn” nên đồng bào Huế lầm rằng anh Tường có mặt ở 
Huế. 
 
Băng nào mà thu sẵn đầy “nhiệt huyết” nhiệt tình trào dâng khí thế cách mạng, khí thế 
giết người rứa ông chánh án Tường? 
 
Đó là những cái láo cuối đời của một ông chánh án tòa án nhân dân Bãi Dâu có tên 
Hoàng Phủ Ngọc Tường, 81 tuổi, sắp đi vào cõi Phật. Vậy làm sao chúng sinh dám tin 
ông? Tin ông có mà đi vào địa ngục để ông đập đầu chôn sống tiếp á? 
 
Thêm một nhận xét của tôi, vào thời điểm năm 1981, khuôn mặt ông còn sát khí đằng 
đằng, hận thù lũ “rắn độc” đằng đằng, răng rít qua kẽ, mắt đầy căm thù, giọng đầy hãnh 
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diện, thì tôi không biết Mậu Thân ngày ấy ông còn khí thế truy sát lùng sục bọn “rắn độc” 
đến bao nhiêu? Bao nhiêu “con” đã bị ông thịt tại chỗ? Bao nhiêu con đã bị ông lừa ra 
trình diện, rồi để bộ đội Mi ền Bắc lùa đi cột chùm đập đầu chôn sống? 
 
Ở đời cũng có những có những kẻ nói láo, nhưng hiếm có ai nói láo rằng mình đã giết 
người hằng loạt rồi cuối đời nói trớ lại là “nói chơi”? Đến bây giờ mà vẫn nói láo Mỹ làm 
tội ác, CS thì chỉ có “sai lầm”, nói láo dân Huế giết người Huế. Giết có kế hoạch, giết có 
lý do, giết có bài bản mà nói láo là giết oan! 
 
Thưa ông tòa Hoàng Phủ Ngọc Tường, chỉ có những người bản chất vô liêm sỉ, vô đạo 
mới có thể hãnh diện vì việc giết chóc. Ngay cả cho dù đó là nói dối vì nhiệt tình “cách 
mạng” đó cũng đủ chứng tỏ ông là phường vô đạo, vô liêm sỉ rồi. 
 
Mà đã là phường vô đạo, vô vô liêm sỉ thì việc gì mà họ không từ? Trong Mậu Thân 
1968 bọn vô đạo này phải giết sạch bọn “rắn độc” để lập công với cách mạng, để kiếm 
miếng đỉnh chung với chính quyền mới phải không ông? 
 
Và chuyện cũng đáng ngạc nhiên nữa là có ông tên Nguyễn Quang Lập ở VN muốn đứng 
chung hàng ngũ với đồ tể, vẽ đường hươu chạy, nên đã hăng hái đăng “lá thư” hoàn 
lương của ông tòa Tường trên facebook của mình. Cũng như chấp nhận cái gọi là “hăng 
hái bảo vệ cách mạng” của ông Tường như là một điều kiện “ắt có và đủ” rồi tuyên bố 
rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường vô can vô tội, khỏi cần bài cãi thêm. 
 
Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Lập cũng đã chỉ trích những người chống lại HPNT là 
những người không có đầu óc. Ông ta cũng đã block tôi khi tôi vào facebook của ông ta 
đề nghị một cách lịch sự rằng, vì đây là một vấn đề lịch sử nghiêm trọng, ông Lập nên 
tiếp xúc với ông Liên Thành để nghe hai phía. 
 
Đây là sự công bằng của một “nhà văn” đi tìm sự thật hay là sự tiếp tay vẽ đường chạy 
cho một con hươu mang quá nhiều nghiệp chướng với dân tộc Việt Nam? 
 
Trở lại cái gọi là “nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi nghĩ về những tang tóc thê thảm 
mà nhiều người dân Huế đã gánh chịu” của ông Tòa Tường. 
 
Nếu thật ông Tòa Tường “thống thiết” thì ông đã không dối trá đánh lận con đen như lá 
thư cuối đời của ông vừa qua. Nếu ông “thống thiết” thì ông đã không thóa mạ người học 
trò cũ và ty Cảnh Sát Quốc Gia VNCH là “bè đảng” vì họ đưa sự thật ra ánh sáng có tên 
ông trong đó. Ông thống thiết trên giấy, nhưng ông Liên Thành đã thống thiết trong lòng, 
vì sao ông biết không? Vì Huế chính là kinh đô nhà Nguyễn, là nơi mà dòng họ ông Liên 
Thành, cháu nội Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, cháu dòng đích Gia Long Hoàng Đế và chín 
đời chúa Nguyễn, đã mở nước dựng nước, nay tan nát thê lương đến thế. Ông là cái gì so 
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với lịch sử, truyền thống, kỷ niệm, dòng tộc mấy trăm năm của ông Liên Thành đối với 
Huế? Ai thống thiết hơn ai? Ai vì nỗi thống thiết mà phải vạch mặt chỉ tên từng thủ phạm 
đã giết hại và nghiền nát di tích lịch sử của dòng tộc người ta hả ông? 
 
Lời cuối, Tết Mậu Thân 1968, không chỉ là một nỗi đau, mà còn là một nỗi nhục cho 
người Vi ệt Nam nói chung với nhân loại. Vì sao mà nhục các ông Việt Cộng nằm vùng 
biết không? Nhục vì dân tộc Việt Nam cũng có những tên cộng sản sắt máu diệt chủng 
độc ác vô song, có thể sánh vai cùng với Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Pol Pot. 
 
Nhục lắm chứ phải không các ông Việt Cộng chính gốc và Việt Cộng nằm vùng? 
 
Houston, Texas ngày 14 tháng 2 năm 2018 
Chu Mỹ Dung 
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