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DuyenSinh@Live.com                                                     TRỞ VỀ MỤC LỤC 

 

Việc tôi giết các trẻ em làng Mỹ Lai, những đứa trẻ mà khi lớn lên nó cũng sẽ thành Cộng 

Sản như cha mẹ của chúng nó, không khác gì việc Chánh Phủ Mỹ đã dùng máy bay B-52, thả 
một quả bom 500 pounds xuống một ngôi làng; không khác gì việc Chánh Phủ Mỹ, đã thả bom 

nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki! 
Thiếu Úy William Calley 

(Vietnam a War Lost and Won, Nigel Cawthorne, trang 182) 

GIỚI THIỆU NGUỒN GỐC “TÒA ÁN DỊ GIÁO” 

Tòa án dị giáo Vatican bắt đầu từ thế kỷ thứ 12 tại Pháp. Đầu tiên, toà án dị giáo là một 

nhóm trong hệ thống tư pháp của Ca-tô Rô-ma (Roman Catholic), được thành lập với mục đích 
trừng phạt những người thuộc các tôn giáo khác bị người Ca-tô giáo cưỡng bức bỏ đạo củ của 

họ để vào đạo Ca-tô. Vì bị cưỡng bức bỏ đạo, người ấy thường hay lén lúc thực tập đạo củ. Lén 
lúc thực tập đạo củ là lý do bị trừng phạt. Tòa án dị giáo cũng là trung tâm chống lại sự lan 

tràn tư tưởng Liên Tôn, vì Vatican lo sợ các phái Thiên Chúa giáo khác, đặc biệt là Cathars và 
Waldensians[5], thành lập Liên Tôn để chống lại chủ nghĩa độc tôn của Vatican. Bắt đầu từ thập 

niên 1250, Vatican lại liên kết với Dòng Đa Minh (Dominican Order). Tòa án dị giáo tiếp tục 
cho đến thế kỷ thứ 14 thì trở thành gắt gao hơn nữa. Những năm đầu thế kỷ thứ 14, có thêm 

hai dòng tu “Quân Đội Thời Trung Cổ” (Knights Templar) và dòng tu “Beguines”. Hai dòng tu 
này luôn cưỡng bức người khác phải bỏ đạo của người đó để theo đạo Ca-tô. Bị cưỡng bức cải 

đạo để vào đạo Ca-tô thường xuyên xảy ra dưới sự khống chế của hai dòng tu này.  

Vào cuối thời Trung Cổ, các khái niệm và phạm vi của toà án dị giáo đã được mở rộng đáng 

kể để đáp ứng với “Cải Cách Tin Lành” (Protestant Reformation) và “Phản Cải Cách Ca-tô” 

(Catholic Counter-Reformation). Phạm vi địa lý của đạo Ca-tô đã được mở rộng tại nhiều quốc 
gia Âu châu, kết quả là sự thành hình tòa án “Dị Giáo Tây Ban Nha” (Spanish Inquisition) và 

tòa án “Dị Giáo Bồ Đào Nha” (Portuguese Inquisition). Hai tòa án dị giáo này hoạt động trên 
khắp thuộc địa của họ tại châu Mỹ, châu Á, và châu Phi. Họ nhắm vào các cuộc đàn áp phù 

thủy (sorcery), một khía cạnh gần như hoàn toàn vắng mặt tại các toà án “Dị Giáo Thời Trung 
Cổ” (Medieval Inquisition). Họ đã trở thành những cơ quan săn bắt phù thủy rất sớm. Các cuộc 

đàn áp người Do Thái giáo và Hồi giáo, với mục đích bắt buộc họ cải đạo sang Ca-tô giáo, là 
mối quan tâm đặc biệt của tòa án dị giáo Tây Ban Nha và tòa án dị giáo Bồ Đào Nha. Vì những 

người bị cưỡng bức bỏ đạo để vào đạo Ca-tô Rô-ma đã lén lúc thực tập đạo củ của họ, việc 
này dẫn đến những cuộc trừng phạt của các tòa án dị giáo độc ác nhất của thời đại. 
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Với những cuộc tranh luận sắc bén và những cuộc xung đột giữa Cải Cách Tin Lành và Phản 

Cải Cách Ca-tô. Giáo Hội Tin Lành coi toà án dị giáo của Vatican là một tổ chức “khủng bố” 
đáng sợ đối với các giáo phái, trong khi đó người Ca-tô giáo trung thành với Vatican coi “Văn 

Phòng Tối Cao Giáo Đoàn Thánh Bộ” (Supreme Sacred Congregation of the Holy Office) như là 
một bức tường bất khả thiếu sót, ngăn chận lây lan dị giáo đáng bị khinh bỉ và khiển trách. 

Hầu hết người trung cổ phương Tây và trung Âu có hoạt động bề ngoài lâu đời về tiêu 
chuẩn của Ca-tô giáo với các hoạt động không phải Ki-tô giáo truyền thống, với sự liên tục địa 

phương hóa những ý tưởng khác nhau (chẳng hạn như chủ thuyết Catharism hoặc chủ thuyết 
Platonism) và đôi khi kích động tái phát hận thù hoặc chống đối chủ thuyết Do Thái giáo. 

Với Cải Cách Tin Lành, Ca-tô giáo đã trở thành một cơ sở bị nghi ngờ là “dị giáo” trong bất 
kỳ ý tưởng mới nào ngay sau khi phát biểu, bao gồm cả chủ nghĩa “Nhân Văn Thời Phục Hưng 

(Renaissance humanism) trước đây được ủng hộ mạnh mẽ bởi nhiều hệ thống phân cấp của 
giáo hội Ca-tô. Sự tuyệt chủng của dị giáo đã trở thành một di sản rộng, nhiều, và phức tạp. 

Phức tạp do chính trị của các quyền lực về lãnh thổ của người Tin Lành, đặc biệt ở Bắc Âu. 
Giáo Hội Ca-tô không còn ảnh hưởng trực tiếp chính trị và pháp lý trong vùng đất mà đa số là 

Tin Lành. Các cuộc chiến như: “Chiến Tranh Tôn Giáo Pháp” (French Wars of Religion), “Tàn 

Sát St. Bartholomew’s (St. Bartholomew's Day massacre)”, “Chiến Tranh 30 Năm Trung Âu 
(Thirty year War)”, v. v… đã đưa tòa án dị giáo càng ngày càng trở thành mục tiêu công kích. 

 Tổ chức toà án dị giáo tiếp tục tồn tại cho đến giai đoạn kết thúc phù thủy vào thế kỷ thứ 
18. Nhưng trong “Kỷ Nguyên Tỉnh Thức (Age of Reason or Age of Enlightenment)”, những 

người tỉnh thức đã bắt đầu gạt bỏ chủ thuyết của Giáo Hoàng sau chiến tranh Napoleon đầu 
thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên tổ chức Tòa Án Dị Giáo ngày nay vẫn còn tồn tại như một phần của 

“Giáo Triều Rô-ma (Roman Curia)”, sau này được đổi tên thành “Văn Phòng Tối Cao Giáo Đoàn 
Thánh Bộ” vào năm 1904. Cuối cùng, văn phòng này, nơi ẩn nấp cuối cùng của tòa án dị giáo, 

không còn đủ sức chống lại các “quả trọng pháo” từ mọi phía, phải quay trở vào các hoạt động 
bí mật, một loại tòa án dị giáo mới, được gọi là “Tòa Án Dị Giáo Bí Mật Trong Bóng Tối”. 

GOA, TÒA ÁN DỊ GIÁO CHÂU Á CÔNG KHAI VÀ NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI[6] 

Vatican đã thành lập rất nhiều tòa án dị giáo. Một số tòa án dị giáo nổi tiếng như: Tòa án dị 

giáo La Mã (Roman Inquisition); tòa án dị giáo Trung Cổ (Medieval Inquisition); tòa án dị giáo 
Mễ Tây Cơ (Mexican Inquisition); tòa án dị giáo Peru (Peruvian Inquisition); tòa án dị giáo Bồ 

Đào Nha (Portuguese Inquisition); tòa án dị giáo Tây Ban Nha (Spanish Inquisition), v. v…  

Tại châu Á, Tây Ban Nha thiết lập tòa án dị giáo Tây Ban Nha tại Philippines, là một tòa án 
dị giáo nổi tiếng. Tuy nhiên, Philippines là một thuộc địa “đóng cửa” sau khi bị Tây Ban Nha 

đánh chiếm; và người Filipinos, vào thời buổi đó, là những cư dân không có quốc gia, họ sống 
rải rác trên các hòn đảo, dưới quyền cai trị của các tộc trưởng địa phương. Khi bị Tây Ban Nha 

đánh chiếm, họ đã chống lại Tây Ban Nha bằng các phương tiện thô sơ nhất như liệng đá, 
phóng lau, và đánh kiếm, trong khi đó thì Tây Ban Nha dùng súng thần công đại bác. Vì sống 

dưới một xã hội tộc trưởng, họ rất dễ dàng bị bắt buộc cải đạo mà không ai dám cưỡng lại. 
Nhưng nếu dám cưỡng lại, thì họ cũng bị dập tắt dễ dàng. Cũng giống như nhiều nơi khác, khi 

tòa án dị giáo bị hủy bỏ, các hồ sơ lưu trữ tại Philippines cũng bị thủ tiêu…   

 Khi Bồ Đào Nha thiết lập tòa án dị giáo Goa tại Ấn Độ, tòa án dị giáo Goa trở thành nổi 

tiếng nhất châu Á. Vì là một đa thần giáo, Ấn Độ giáo rất dễ dàng chấp nhận một giáo chủ 
khác để tôn thờ chung với nhiều vị giáo chủ họ đang thờ. Thực tập này là truyền thống của Ấn 

Độ giáo. Tuy nhiên, dưới con mắt của Vatican, thực tập này là dị giáo!.. Để trừng phạt, tòa án 
dị giáo Goa đã ban hành những trừng phạt hung bạo và tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại. 

Củng giống như nhiều nơi khác, khi tòa án dị giáo Goa bị đóng cửa, họ cho thiêu hủy tất cả 

các hồ sơ lưu trữ. May mắn thay, một số hồ sơ được dấu và chuyển ra ngoài, nhờ đó mà các 
thế hệ mai sau có được cơ hội diện kiến về một sự thật tàn ác khủng khiếp của một tôn giáo.  
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Năm 1545, Francis Xavier, một trong những sáng lập viên Dòng Tên đầu tiên, viết thư cho 

vua Bồ Đào Nha John III, xin lập “Tòa Án Dị Giáo Goa (Goa Inquisition)” để trừng trị những 
“người bỏ đạo” (apostate), những người cải đạo New Christians (Ấn Độ giáo), người Do Thái 

cải đạo (Jews), và người Hồi giáo cải đạo (Muslims). Lá thư của Francis Xavier đã làm náo 
động cả thành phố Goa. Khi nói tới người bỏ đạo và cải đạo, Francis muốn chỉ người Ấn Độ 

giáo bị bắt buộc cải đạo vì một số người này đã lén lúc thực tập đạo củ của họ là Ấn Độ giáo. 
New Christians gồm đa số là người cải đạo vì gạo (Rice Christians). Thời buổi ấy ở Ấn Độ thiếu 

gạo nên nhà thờ lợi dụng cơ hội cung cấp gạo cho họ với điều kiện là họ phải vô đạo Ca-tô Rô-
ma (người Việt Nam thường nói “vô đạo để có gạo mà ăn”). Do Thái và Hồi là những người di 

dân từ Âu châu. Sau khi bị bắt buộc cải đạo tại Âu châu, họ di cư tới Ấn Độ với hy vọng có thể 
thực tập đạo củ của họ là Do Thái giáo hoặc Hồi giáo. Ngoài ra, Tòa Án Dị Giáo Goa còn xữ 

luôn những người “Thờ Cúng Ông Bà”, mà họ cho là thờ ma thờ quỉ, chẳng hạn như lễ lạy cưới 
hỏi, lạy bàn thờ ông bà, v. v… họ cho những nghi thức này làm cản trở công tác truyền đạo 

của họ tại châu Á. Để giải quyết, họ bắt buộc những người này phải vào đạo Ca-tô. 

Ngay cả chính phủ Bồ Đào Nha cũng chống tòa án dị giáo Goa. Năm 1492, mặc dù dưới áp 

lực của tòa thánh La Mã, liên hiệp Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chống lại chính sách “bắt buộc 

cải đạo” hoặc “giết hết người Moors (Hồi giáo) và người Jews (Do Thái giáo)”. Tòa án dị giáo 
Goa chẳng những được áp dụng tại Ấn Độ, mà còn được áp dụng tại tất cả mọi nơi thuộc lãnh 

thổ của đế quốc Bồ Đào Nha trên toàn cỏi châu Á. Tòa án dị giáo Goa được công bố thành lập 
năm 1560, bắt đầu làm việc năm 1561. Tạm ngưng hoạt động bốn năm 1774-1778, và chấm 

dứt hoạt động năm 1812. Căn cứ vào các tài liệu của H. P. Salomon và I. S. D. Sassoon, từ 
năm 1561 tới năm 1774, có 16202 người bị đưa ra xét xử ; có 57 người bị thiêu sống, 64 

người bị treo cổ. 71 người phạm tội “autos de fé” (bị hành hạ trước công chúng cho tới chết). 
Tổng cộng có 4046 người bị kết án. Trong số 4046 người, 3034 người đàn ông và 1012 người 

đàn bà. Người phạm tội autos de fé cuối cùng bị xử chết tại Goa ngày 07.02.1773. Hồ sơ lưu 
trữ trong thời gian mở cửa trở lại từ năm 1778 cho tới năm 1812 bị thiêu hủy hoàn toàn. 

Nhà bác học Voltaire viết về Tòa Án Dị Giáo Goa: 

“Goa đã trở thành nổi tiếng một cách buồn thảm qua hình ảnh Tòa Án Dị Giáo, đồng nghĩa 

với chống lại nhân loại và văn minh con người. Các linh mục Bồ Đào Nha đã cố gắng làm cho 
chúng ta tin tưởng người tại Goa đang thờ ma thờ quỷ, nhưng thật ra chính những người Ca-tô 

giáo mới là kẻ đã phục vụ cho ma quỷ” (Goa is sadly famous for its inquisition, equally 

contrary to humanity and commerce. The Portuguese monks made us believe that the people 
worshiped the devil, and it is they who have served him).  

Sử gia Alfredo de Mello mô tả những người đã lập ra Tòa Án Dị Giáo Goa là: “bất chính, 
hung bạo, dâm đãng, dòng tu tham nhũng, vồ chụp lên Goa cho mục đích tiêu diệt tà giáo (ví 

dụ Ấn Độ Giáo), và giới thiệu tôn giáo thực sự (?) của Chúa Ki-tô” (nefarious, fiendish, lustful, 
corrupt religious orders which pounced on Goa for the purpose of destroying paganism, ie 

Hinduism, and introducing the true religion of Christ).   

Tòa Án Dị Giáo Goa là tòa án đầu tiên tại châu Á trong chính sách đánh chiếm thuộc địa, 

được cấu kết giữa Vatican và hai đế quốc Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tòa Án Dị Giáo Goa là 
một tòa án nổi tiếng “tàn ác” nhất trong trong lịch sử, trên tất cả các tòa án dị giáo của 

Vatican (thật ra tất cả tòa án dị giáo đều là của Vatican, cho dù nó có mang tên Bồ Đào Nha 
hoặc Tây Ban Nha, vì tòa án dị giáo ấy có thành lập được hay không đều do quyết định của 

Vatican). Năm 1812, Tòa Án Dị Giáo Goa đóng cửa sau hàng trăm năm giết hàng chục ngàn 
người bằng những cực hình tàn nhẫn, vì lý do họ tôn thờ một tôn giáo khác với Ca-tô Rô-ma 

giáo. Mặc dù Tòa Án Dị Giáo Goa đã đóng cửa hơn 200 năm, nhưng những lời nguyền rủa St. 

Francis Xavier, người thành lập tòa án dị giáo Goa, vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay chưa 
bao giờ dứt. Hầu hết các tài liệu lưu trữ và dụng cụ tra tấn đều bị đốt để phi tang, một sự mất 

mát to lớn đối với thế hệ mai sau để thấy rõ chính sách “kỳ thị tôn giáo” của một tôn giáo. 
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Một trong những nhà bác học Ca-tô giáo là Galileo Galilei đã dám “cả gan” nói trái đất hình 

tròn, trong khi kinh thánh của Ca-tô giáo nói trái đất hình vuông (Ezekiel 7:1-2). Vì dám nói 
lên sự thật này nên ông Galileo bị kết tội là dị giáo và bị quản thúc tại gia cho tới chết. Vậy mà 

trong thời đại văn minh ngày nay có nhiều người không dám nhìn thẳng vào những lời nói 
chân thật của chúa Jesus Christ: “Tự do là một quà tặng cho những người có khả năng nhận ra 

sự thật. Chúa Jesus Christ dạy: Các ngươi sẽ sống với sự thật, và sự thật sẽ giãi phóng các 
ngươi (Tiến Sĩ Mục Sư Luther King, Jr.)”. 

http://www.youtube.com/watch?v=b80Bsw0UG-U 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÀI HÌNH ẢNH TRỪNG PHẠT DỊ GIÁO TẠI TÒA ÁN DỊ GIÁO GOA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel%207:1-2&version=KJV
http://www.youtube.com/watch?v=b80Bsw0UG-U
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XÂY LẠI BỨC TƯỜNG CA-TÔ GIÁO ĐỔ NÁT SAU THẾ CHIẾN II 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaiah 13:15-18  [Kinh Thánh Ca-tô giáo về sự tàn sát những người mà họ chống] 
▪TÌM THẤY NGƯỜI NÀO THÌ ĐÂM NGƯỜI ĐÓ, TẤT CẢ NGƯỜI BỊ BẮT SẼ NGÃ GỤC DƯỚI LƯỠI GƯƠM.  

▪TRẺ SƠ SINH CỦA HỌ SẼ BỊ BẰM NÁT TRƯỚC MẶT HỌ, NHÀ CỦA HỌ SẼ BỊ CƯỚP, VỢ CỦA HỌ SẼ BỊ HÃM.  
▪NGHE NÀY, TA KHUẤY ĐỘNG MEDES, LÀ NGƯỜI KHÔNG CẦN BẠC, LÀ KẺ CHẲNG THÍCH VÀNG. 
▪CUNG TÊN CỦA HỌ SẼ TIÊU DIỆT BỌN TRẺ, KHÔNG THA TRẺ TRONG TỬ CUNG, KHÔNG CHỪA TRẺ NGOÀI TỬ CUNG.  

Dưới thời vua Tự Đức, “Quân Chữ Thập” được thành lập bí mật và lẫn lộn trong lính Khố 
Đỏ[10]. Tuy nhiên, vì ông Tôn Thất Thuyết thất bại tấn công đồn Mang Cá của Pháp, phải đem 

vua Hàm Nghi chạy vô chiến khu Tân Sở lánh nạn. Vì dụ hàng vua Hàm Nghi không được, 
Pháp và Vatican phải lập Đồng Khánh lên làm vua “Ca-tô bù nhìn” đầu tiên thay thế vua Hàm 

Nghi. Do đó “Quân Chữ Thập” không còn cần thiết nữa, phải thu hình đổi dạng vào trong bóng 
tối, hòa tan vào lính Khố Đỏ. Mặc dù Quân Chữ Thập không xuất đầu lộ diện, họ vẫn có vài 

cuộc tàn sát dị giáo khủng khiếp. Điển hình là vụ Tàn Sát Dị Giáo Làng Mỹ Trạch ngày 
29.11.1947 không thua gì vụ Tàn Sát Dị Giáo Làng Mỹ Lai. 

Đồng Khánh là một ông vua rất thành công đập phá chùa chiền lấy đất dâng cho Vatican 
xây cất nhà thờ. Đồng Khánh cũng rất thành công xây một bức tường thành Ca-tô giáo bao 

quanh ông vua Ca-tô giáo theo khuôn đúc mà Vatican đã đặt ra khắp nơi tại châu Á như Thái 
Lan, Nhật Bản, Trung Quốc… gồm những người Ca-tô giáo Dòng Tên hạng gộc như Ngô Đình 

Khả, Ngô Đình Khôi, Nguyễn Thân, Nguyễn Hữu Bài… 

Cũng có thể nói vua Ca-tô Đồng Khánh rất thành công cha truyền con nối cho tới hai đời 
vua bù nhìn cuối cùng là vua Ca-tô lẹo cái là “Khải Định”, và ông vua Ca-tô dâm dật “Bảo 

Đại”. Chẳng may dưới thời Bảo Đại, mặc dù chẳng may đất nước liên tiếp trải qua nhiều cơn 
sóng gió bắt đầu từ Thế Chiến II, Người Ca-tô giáo vẫn luôn luôn tiếp nối một cách đều đặng 

từ Đồng Khánh cho tới Nguyễn Văn Thiệu. Có phải đây là một xắp xếp tài tình hay không?        

Dưới thời Nguyễn Văn Thiệu, những hành vi của “Quân Chữ Thập” được phát hiện trong lính 

Mỹ và lính VNCH, được các quân nhân Mỹ tường trình lên Quốc Hội Hoa Kỳ qua tổ chức VVAW.   

VATICAN VẬN ĐỘNG CHÍNH QUYỀN CA-TÔ NGÔ ĐÌNH DIỆM THÀNH LẬP TẠI MỸ RỒI “CÀI” VÀO VN 

Ngay sau khi hòa ước Patenôtre được ký kết năm 1884 giữa Việt Nam và Pháp, Vatican đã 
dốc toàn lực Ca-tô hóa Đông Dương. Nỗ lực này là lý do Vatican đứng ngồi không yên sau khi 

Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Giáo sư tiến sĩ J. P. Daughton viết:  

[Các quan chức Đông Dương có lý do để tin rằng các nhà truyền giáo và các con chiên cải 

đạo hài lòng với kế hoạch của họ. Năm 1884, khi Pháp cộng thêm vào hai lãnh thổ bảo hộ là 
Annam (Trung Kỳ) và Tonkin (Bắc kỳ) vào sở hữu của họ tại Nam Kỳ và Campuchia, không 

những chỉ có các nhà truyền giáo Pháp được đưa vào Việt Nam, mà họ còn vận động đến các 
ngôi làng Ca-tô giáo đã có sẵn tại địa phương, đẩy mạnh phong trào Ca-tô hóa. Theo dự đoán, 

của hội Société des ètrangères de Paris địa phương, đã có hơn 350000 người Ca-tô giáo Đông 
Dương, phần lớn tại Việt Nam. Thêm vào, các mục vụ truyền giáo còn tạo thành một mạng 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2013:15-18&version=NKJV
http://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_Tr%E1%BA%A1ch_massacre
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_M%E1%BB%B9_Lai
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Hu%E1%BA%BF_(1884)
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lưới hành chính sâu rộng, bao gồm 6 đoàn tông đồ (apostolic vicars), hơn 150 nhà truyền giáo 

Pháp, cộng với hơn 225 linh mục bản địa có thể rao giảng tại hơn 700 nhà thờ hay nhà nguyện 
(chapels). Để chuẩn bị cho kế hoạch Ca-tô hóa thế hệ tương lai, họ đã điều động 9 chủng viện 

(seminaries), hơn 600 trường học và trại trẻ em mồ côi, dạy hơn 10000 học viên. Ngoại trừ 
Philippines, Đông Dương thuộc Pháp lúc đó là khu vực Ca-tô giáo đông nhất Đông Nam Á][14]. 

Năm 1933, Franklin D. Roosevelt đắc cử tổng thống Mỹ. Khi phó Tổng Thống Henry Agard 
Wallace chết, Harry S. Truman được tổng giám mục Francis Spellman giới thiệu làm phó tổng 

thống thay thế Henry Agard Wallace. Phó tổng thống Harry Truman là một Ca-tô giáo dòng 
Đền (American Freemasonry)[1]. Đây là bước đầu Spellman “cấy” Ca-tô giáo vào chánh quyền 

Mỹ để sắp xếp chiến tranh Lạnh mà Việt Nam sẽ được chọn làm một điểm “nóng”. 

Trong một phiên họp tại Potsdam, tổng thống Franklin Roosevelt đã tuyên bố trả độc lập 

cho Đông Dương. Tuyên bố của tổng thống Franklin Roosevelt không làm cho Vatican hài lòng 
(không hài lòng vì trong bài viết của J. P. Daughton cho thấy Vatican đã đầu tư lớn vào Đông 

Dương trước Thế Chiến II. Nếu trao trả độc lập lại cho Hồ Chí Minh, Vatican sẽ mất mát lớn). 
Trong một bài diễn văn trước quốc hội ngày 01.03.1945, tổng thống Roosevelt nói: 

“…Buổi họp Crimean phải tuyên bố chấm dứt hệ thống hành động độc quyền, chia rẽ đồng 

minh, phân chia ảnh hưởng, cân bằng quyền lực, và tất cả các thứ khác, đã cố gắng hàng thế 
kỷ qua – nhưng luôn thất bại [Ý nói Vatican tìm đủ mọi cách để thống trị thế giới nhưng luôn 

thất bại]. Chúng ta phải đề nghị để thay thế những thứ này, bằng một tổ chức quốc tế [Liên 
Hiệp Quốc], mà tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình, đều được một cơ hội tham dự…”[2]. 

Sau bài diễn văn, tổng thống Franklin Roosevelt đột ngột chết. Và dĩ nhiên là phó tổng 
thống Harry Truman được lên làm tổng thống. Sau khi lên làm tổng thống, Harry Truman đảo 

ngược tất cả những dự tính của Franklin Roosevelt, tức là hỗ trợ thực dân Pháp tiếp tục chính 
sách thuộc địa tại Đông Dương. Stanley Karnow viết trong quyển “Vietnam a History”: 

[Tháng 05.1945, sau khi Tổng Thống Franklin D. Roosevelt chết, Phó Tổng Thống Harry 
Truman lên thay. Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Edward R. Stettinius xác nhận với Bộ Trưởng Bộ 

Ngoại Giao Pháp Georges Bidault, là Mỹ nhìn nhận chủ quyền của Pháp tại Đông Dương][20]. 

Tại sao Mỹ vừa mới tuyên bố trả độc lập cho Đông Dương chỉ được vài ngày, rồi lại xoay 

qua ủng hộ chính sách thuộc địa của Pháp tại Đông Dương? Đây là đường lối chính trị tuyệt vời 
mà Vatican đã “gài” Tổng Thống Harry Truman vào chính quyền Mỹ, để Truman mở lại chính 

sách thuộc địa, mà Avro Manhattan đã diễn tả trong sách “Vietnam why did we go?” Với đường 

lối này, Vatican đã giết hàng chục triệu người dân Đông Dương. Avro Manhattan viết: 

[Giáo Hội Ca-tô Rô-ma giáo phải được xem là nguồn gốc của động lực chính, leo thang, và 

phát khởi Chiến Tranh Việt Nam. Từ buổi bắt đầu, tôn giáo này đã cổ động dồn dập gây ra 
thống khổ bất tận trên cả hai lục địa Châu Á và Châu Mỹ][15]. 

Sự thâm độc của Vatican còn biểu lộ một cách rõ rệt hơn nữa khi John Cooney, người viết 
tiểu sử cho các vị hồng y và các giới chức cao cấp của tòa thánh La Mã, đã viết: 

[Lập trường của Spellman phù hợp với mong muốn của Giáo Hoàng. Malachi Martin, một 
thầy tu Dòng Tên, người đã từng làm việc tại Vatican trong những năm Mỹ leo thang Chiến 

Tranh Việt Nam, nói Giáo Hoàng muốn Mỹ chọn Diệm, bởi vì Giáo Hoàng bị ảnh hưởng người 
anh em của Diệm, là tổng giám mục Thục. Giáo Hoàng sợ Cộng Sản bành trướng trên lãnh thổ 

(Việt Nam), nơi mà Alexandre de Rhodes đã khai phá hằng mấy trăm năm trước. Martin khẳng 
định: Giáo Hoàng thúc giục Spellman khuyến khích Mỹ tham gia Chiến Tranh Việt Nam][25].  

[Do đó nhà thờ đã bắt đầu một cuộc “Thập Tự Chinh” (crusade) mới, ảnh hưởng tới cả thế 
giới. Vatican đã trở thành một cường quốc tuyên bố Chiến Tranh Lạnh với Liên-Xô, và 

Spellman đã đóng vai một quyền lực quan trọng. Ông được giao phó nhiệm vụ cung ứng “thép 

lạnh” (Cold Steel) của Mỹ cho nền luân lý của nhà thờ. Phần này, Spellman không cần được 

http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Spellman
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khích lệ. Là một người Mỹ chỉ đạo nhà thờ, Spellman đã tìm được cơ hội trả thù cho cả hai, là 

là “Chủ Nghĩa Ca-tô” (Catholicism) và “Mầm Non Đế Quốc Mỹ” (Burgeoning American Empire). 
Để làm điều đó, ông đã gắn liền nhà thờ và quốc gia, với mục đích tẩy sạch tư tưởng Cộng Sản 

bất cứ khi nào nó xuất hiện, hoặc ngay cả khi nó vừa mới đe dọa xuất hiện. Chính sách này đã 
đem lại tai biến cho Mỹ, cho nhà thờ, và cho cả chính Spellman. Nhưng qua hai thập niên 

chống Cộng dại dột, đã làm tăng trưởng quyền lực căn bản của Spellman tại quê nhà][26]. 

Năm 1954, khi trận Điện Biên Phủ tới hồi khốc liệt, Vatican trở thành hoảng hốt, hoảng hốt 

còn hơn cả Pháp. Vatican vội vàng bỏ Pháp chạy theo Mỹ. Vì giấc mơ biến toàn thể nước Việt 
Nam thành một quốc gia Ca-tô giáo không thể thực hiện bằng Chiến Tranh Đông Dương I, 

Vatican và Mỹ đã phải mở ra “Chiến Tranh Đông Dương II”. Trong cơn hấp hối của Điện Biên 
Phủ, Mỹ và Vatican thành lập chánh phủ Ngô Đình Diệm từ ngoại quốc rồi gởi về Việt Nam: 

[Tháng 10 năm 1950, anh em Diệm gặp nhau tại Washington DC, dự một phiên họp tại 
khách sạn Mayflower Hotel với các quan chức Bộ Ngoại Giao Mỹ, gồm có Dean Rusk, Ngô Đình 

Diệm và Ngô Đình Thục. Đi kèm với Diệm và Thục là Cha Fred McGuire. Ngoài ra còn có ba 
nhà chính trị tôn giáo làm việc ngăn chận chủ nghĩa Cộng Sản, cũng có mặt ngày hôm đó, 

gồm Cha Emmanuel Jacque, Giám Mục Howard Carroll, và Giám Mục Georgetown Edmund 

Walsh. Mục đích của buổi họp là để yêu cầu anh em Diệm trả lời về tình hình Việt Nam, và xác 
định niềm tin chính trị của họ. Sau một hồi đàm luận, cả hai Thục và Diệm rất rõ ràng, Diệm 

có mục đích “xin” Mỹ cho Diệm được cai trị “xứ sở Ca-tô giáo” của ông. Tuy nhiên, trên thực 
tế, Việt Nam có dưới 10% dân Ca-tô giáo. Con số này quá thấp. Ngoài ra trước Thế Chiến II, 

Diệm làm việc cho triều đình Huế, rất ít tiếp xúc với người Quốc Gia. Sau này Diệm cũng đã 
nhiều lần từ chối làm việc cho Bảo Đại. Diệm không muốn nhận bất cứ chức vụ gì do Bảo Đại 

yêu cầu, ngoại trừ chức thủ tướng. 

…Sau trận Điện Biên Phủ, Tổng Thống Eisenhower muốn hỗ trợ một chính phủ mở rộng hơn 

chính phủ hạn hẹp của Bảo Đại. Bảo Đại là người rất ít tiếp xúc với quần chúng, và từ lâu, 
được coi là bù nhìn của Pháp và Mỹ (Mỹ không coi những người làm tay sai cho Pháp là người 

Quốc Gia. Lúc đó có 3 thành phần: Cộng Sản và Quốc Gia là hai lực lượng chống Pháp, và lực 
lượng thứ ba là những người bù nhìn tay sai của thực dân Pháp, trong đó có Diệm). Mỹ đã 

chọn Ngô Đình Diệm vì hai lý do: Lý do thứ nhất là vận động của Vatican; lý do thứ hai là vì 
Mỹ không tìm ra ai ngoài Diệm (Karnow, trang 229). Mỹ muốn có một người lãnh đạo “Quốc 

Gia” để phản kháng lại Hồ Chí Minh nhưng không tìm được ai, cuối cùng phải chọn Diệm. Kết 

quả là Bảo Đại mời Diệm ra làm thủ tướng, một chức vụ mà Diệm luôn luôn mơ ước. Lời tiên 
tri của Diệm không sai. Diệm trở lại Saigon ngày 26.06.1954. Chỉ vài tuần sau, Edward 

Lansdale, giám đốc CIA tới Sài Gòn, lãnh trách nhiệm chiến tranh bất nguyên tắc. Mỹ bắt đầu 
tham gia Chiến Tranh Việt Nam tại thời điểm này… 

Do đó Spellman bắt tay vào chiến dịch một cách cẩn thận để làm nổi bật nhân vật Ngô Đình 
Diệm. Thông qua báo chí và vận động hành lang Washington DC, vì vấn đề đương đầu với 

Cộng Sản Đông Dương làm người Mỹ rất chú ý. Một trong những người mà Spellman thúc đẩy 
hỗ trợ Diệm là Buttinger, một nhà xã hội người Áo, lãnh đạo Uỷ Ban Cứu Trợ Quốc Tế 

(International Rescue Committee), một tổ chức giúp các người tị nạn Cộng Sản sau Thế Chiến 
II. Buttinger sẽ giúp người tị nạn Miền Bắc. Hiệp định Geneva cung cấp phương tiện di chuyển 

giữa Bắc và Nam chỉ có 300 ngày. Nhưng vì vấn đề người tị nạn trở thành quá lớn. Khi viếng 
thăm New York, Buttinger đáp ứng Spellman và cắt nghĩa tình hình. Spellman tiếp xúc Thượng 

Nghị Sĩ Joe Kennedy, thu xếp các buổi họp cho Buttinger với ban biên tập của các báo lớn như 
Time và Herald Tribune… Một bài xã luận về hoàn cảnh của người tị nạn chạy trốn chính phủ 

Hồ Chí Minh xuất hiện lần đầu trên báo chí Mỹ. 

Hồng y Francis Spellman và tổng thống Kennedy cũng đã giúp đỡ thành lập một cuộc vận 
động hành lang ủng hộ Ngô Đình Diệm tại Washington DC. Cuộc vận động hành lang này kêu 

gọi “Chống Chủ Nghĩa Cộng Sản” và “Phục Hưng Ca-tô giáo”. Thông qua kết nối của họ, họ 
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sớm lập được một ủy ban có uy thế lớn, một sự pha trộn giữa trí thức và bảo thủ… Đến một 

mức độ lớn, nhiều người Mỹ tin rằng “Việt Nam là một Quốc Gia Ca-tô giáo quyền thế”. Hiểu 
lầm này là do Diệm. Diệm xuất hiện như một người quyền thế, và Bảo Đại thì bị đẩy ra khỏi 

chính trường. Với sự giúp đỡ của CIA gian lận bầu cử năm 1955, Diệm bãi bỏ chế độ quân chủ 
và Bảo Đại thì bị buộc phải sống lưu vong. “Màu sắc đậm đà Ca-tô giáo” (Catholic hue) cho 

cuộc vận động hành lang Việt Nam chiếm phần lớn niềm tin và được phổ biến rộng rãi. Một 
yếu tố khác, vì cuộc vận động này là cuộc vận động của hồng y Spellman. 

Một bác sĩ trẻ tuổi Ca-tô giáo làm việc một cách say mê là Tom Dooley, một trung úy hải 
quân hoạt động ngoài khơi Hải Phòng. Tại một thời điểm, Dooley đã tổ chức một toán 30000 

người Ca-tô, kêu gọi xin được di tản ra khỏi Miền Bắc. Ở Mỹ, Dooley đã “quậy” báo chí viết bài, 
cùng lúc cho tung ra ba cuốn sách bán chạy nhất để tuyên truyền và rao giảng đức tin Ca-tô 

giáo, kêu gọi chống Cộng trước khi ông chết. Dooley đã “bịa” ra câu chuyện đau khổ của người 
Ca-tô trong bàn tay tồi tàn Cộng Sản, cởi truồng các linh mục rồi gõ lên các tinh hoàn của họ 

bằng dùi cui, đánh đập trẻ nít bằng đũa để ngăn cản họ nghe về Thiên Chúa, và mổ bụng phụ 
nữ mang thai. Là một người xuất thân từ trường Notre Dame, Indiana, Dooley đã biến nước 

Mỹ thành nơi quảng bá sách của ông. Một trong những người tới thăm Dooley trước khi Dooley 

chết là hồng y Spellman. Spellman đã nâng cao người bác sĩ trẻ này như là một thần tượng đối 
với mọi người. Uy tín của Dooley không hề phai mờ cho đến khi một cuộc điều tra về các thánh 

La Mã năm 1979 đã khám phá ra sự liên hệ giữa Dooley và CIA][27].  

Vatican, đặc biệt Dòng Tên, sau nhiều trăm năm bành trướng chủ nghĩa Ca-tô (Catholicism) 

trên bán đảo Đông Dương, sợ sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản (Communism) hơn cả 
Mỹ. Sau khi Cộng Sản tràn ngập Trung Hoa Lục Địa và Triều Tiên, Vatican bắt đầu tuyên 

truyền chống Cộng hơn cả Mỹ tuyên truyền chống Cộng. Sự xuất hiện của chủ thuyết Tiến Hoá 
(Darwinism) làm cho Vatican càng sợ hơn nữa, khi chủ nghĩa Cộng Sản là một chủ nghĩa vô 

thần, hoàn toàn đi ngược lại chủ nghĩa hữu thần, đang lan tràn trên khắp thế giới. Trước khi 
mở đầu kế hoạch tiêu diệt dị giáo và Ca-tô hóa Việt Nam, Ngô Đình Diệm đã tổ chức ngày lễ 

“Marian Congress”, tuyên thệ cống hiến toàn bộ Miền Nam cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria năm 
1959][16] (ông Diệm đã làm như nước Việt Nam là của riêng ông)! 

Các mục tiêu khác của Vatican gồm: Xúi giục Ngô Đình Diệm từ chối tổng tuyển cử thống 
nhất đất nước; giáo hoàng Pius XII lèo lái chiến tranh, chông mũi nhọn vào Đại Hàn và Việt 

Nam; Sử dụng tượng Fatima để cổ động hận thù với Cộng Sản bằng cách kêu gọi chống Cộng 

Sản Liên-Xô để khơi dậy Chiến Tranh Lạnh; tại Mỹ, Spellman kêu gọi Mỹ tham gia Chiến Tranh 
Việt Nam trong khi tuyên bố cải đạo người Nga và dùng người Nga để chống Cộng Sản Liên-

Xô; khơi dậy hận thù với Liên-Xô để phân chia thế giới thành hai thái cực; Cùng lúc, Mỹ và 
Vatican cũng nỗ lực ngăn chận thống nhất Việt Nam theo hiệp định Geneva 1954. 

Cuộc di cư qui mô từ Bắc vào Nam năm 1954 thật ra nằm trong kế hoạch của Vatican. Kế 
hoạch này là di chuyển một triệu dân Ca-tô giáo vào Nam; lập một hàng rào Ca-tô giáo bao 

quanh một tổng thống Ca-tô giáo. Tổng thống Ca-tô giáo đó sẽ điều khiển một bộ máy chính 
quyền gồm những người Ca-tô giáo, áp dụng cùng một công thức mà Vatican đã làm tại Nhật, 

tại Trung Quốc, và tại Thái Lan hằng mấy trăm năm về trước. Kế hoạch di chuyển một triệu 
dân Ca-tô giáo vào Nam đã được dự thảo trước, và được đưa vào Hiệp Định Geneva một điều 

khoản cho người dân được tự do lựa chọn rút về sống tại Miền Bắc hoặc rút về sống tại Miền 
Nam trong một thời gian là 300 ngày. Trước hết, kế hoạch này được phát thanh trên các đài 

radio để gây sự chú ý tới người Ca-tô giáo, rồi tiếp theo là một loạt tuyên truyền của CIA là 
Đức Mẹ đồng trinh Maria đã vào Nam, Miền Bắc sau này sẽ bị dội bom nguyên tử, khó khăn sẽ 

tới với Miền Bắc, v. v… Mỹ và Diệm còn gửi người tới phá hoại bên trong miền Bắc. Rãi truyền 

đơn kêu gọi biểu tình, phá sập cầu, và sách nhiễu chính quyền Miền Bắc, xảy ra luôn không 
dứt. Tin đồn từ Diệm và CIA gây lan tràn như lửa cháy, nói rằng người Ca-tô giáo sẽ bị bắt và 

bị giết. Nếu muốn được cứu rỗi, người Ca-tô giáo phải chạy về phía Nam, nơi mà bất kỳ người 
Ca-tô giáo nào cũng được tiếp đón, cung cấp thực phẩm, cung cấp chỗ ở và việc làm…[17]  
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 Sau di cư năm 1954, Mỹ đã tạo được một hàng rào Ca-tô giáo rất vững chắc bao quanh 

tổng thống Ngô Đinh Diệm. Ngô Đình Diệm, qua hồng y Francis Spellman, cũng đã hứa hẹn 
một cuộc “Thánh Chiến” khủng khiếp, mà đối tượng là “Phật Giáo”, vì Phật Giáo là một lực 

lượng yêu nước, luôn đứng về phía kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1956, Ngô Đình 
Diệm chính thức từ chối tổng tuyển cử toàn quốc thống nhất Việt Nam theo quy ước Geneva 

1954 mặc dù bầu cử dưới sự kiểm soát của quốc tế, vì biết chắc là sẽ thua cuộc. Từ chối thống 
nhất đất nước là bước đầu trong âm mưu chia cắt vĩnh viễn Miền Nam ra khỏi Việt Nam. 

Với ba cường quốc là Mỹ, Liên Xô, và Trung Quốc đứng phía sau, hiệp định Geneva 1954 đã 
bị Vatican biến thành hiệp định chia đôi đất nước một cách vĩnh viễn năm 1955. Năm 1957, 

Liên Xô còn đề nghị cả hai, Miền Bắc và Miền Nam cùng lúc gia nhật Liên Hiệp Quốc để vĩnh 
viễn thành hai quốc gia riêng biệt[21]. Biết tổng tuyển cử thống nhất không thể xảy ra, Hồ Chí 

Minh cho sát nhập đảng Liên Việt vào Đảng Cộng Sản, nhiều người Quốc Gia khác hợp tác với 
Việt Minh cũng gia nhập đảng Cộng Sản thành một đảng duy nhất, dốc toàn lực vào giải phóng 

đất nước. May mắn thay, dưới sự đàn áp mãnh liệt mở đầu kế hoạch “tàn sát dị giáo của 
Vatican”, Phật giáo đã vùng lên, dẫn tới cái chết của Diệm và Nhu ngày 02.11.1963. 

Vì Spellman là người ủng hộ Pháp tái lập nền thuộc địa tại Việt Nam, người ta đã đặt một 

cái tên cho chiến tranh Việt Nam là “Spelly’s War”[41]. Vì Spellman là một hồng y của tòa thánh 
La Mã, nên Spelly’s War hàm chứa đầy đủ ý nghĩa của một cuộc “Chiến Tranh Ca-tô giáo”. Tuy 

nhiên, về phương diện chiến tranh tâm lý, Mỹ “bịa” ra chiến tranh chống Cộng để lấn át và 
làm lu mờ ý nghĩa thật sự của “Chiến Tranh Ca-tô” được che đậy bằng nhãn hiệu chống Cộng.  

Trong kế hoạch bí mật thành lập tòa án dị giáo tại Việt Nam, Vatican gầy dựng trở lại đoàn 
“Quân Chữ Thập” trước khi phát động Chiến Tranh Lạnh. Theo Eric Jon Phelps, Chiến Tranh 

Lạnh là một cuộc chiến giả mạo, kích động các quốc gia chậm tiến trở nên thù hận và đánh 
nhau cho quyền lợi của Vatican, mà Eric Jon Phelps thường gọi Chiến Tranh Lạnh là “chiến 

tranh của Giáo Hoàng”. Nghiên cứu sách Vatican Assassins cho thấy KGB và CIA thường trao 
đổi tin tức với nhau[18]. Các thành viên chính trong đoàn “Quân Chữ Thập” được kín đáo giao 

cho Ngô Đình Diệm, và Diệm được Vatican phong chức “Crusader” (Chỉ huy trưởng quân chữ 
thập); Ngô Đình Nhu được phong chức “Grand Inquisitor” (Chánh Án Tòa Án Dị Giáo); và Ngô 

Đình Thục được phong chức “Assistant Crusader” (Chỉ huy phó quân chữ thập)[19]. 

KHÔNG “XÀI” ĐƯỢC THÌ “GIẾT” BỎ  

Thái độ cuồng tín và kỳ thị tôn giáo của Ngô Đình Diệm là một điều đáng trách, nhưng tinh 
thần chủ quyền đất nước của Ngô Đình Diệm là một điều đáng phục. Thiết tưởng chỉ trích về 

cái “sai” trong khi bỏ qua cái “đúng” của Ngô Đình Diệm là một sự bất công. 

Trước đảo chánh ngày 01.11.1963, chính phủ Ngô Đình Diệm có móc nối với Cộng Sản Bắc 

Việt để tìm một giải pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia. Giải pháp này được ký giả Stanley 
Karnow viết trong quyển Vietnam a History.  

[Ngô Đình Nhu càng lúc càng trở nên bực tức vì số lượng người Mỹ càng lúc càng gia tăng, 
cùng lúc Mỹ nỗ lực chiếm lấy sự lèo lái chiến tranh. Nhu phản đối việc Mỹ vi phạm chủ quyền 

và áp đặt lên Việt Nam một chính sách thực dân kiểu mới. Tổng Thống Ngô Đình Diệm phàn 

nàn chính sách của Mỹ với Đại Sứ Pháp: “Tất cả những người lính Mỹ đó, tôi không bao giờ yêu 
cầu họ đến xứ này, họ không có ngay cả chiếu khán”. Sự bất an của Chính Phủ Ngô Đình Diệm 

bộc lộ một cách rõ rệt vào tháng 05.1963, khi Ngô Đình Nhu mang câu hỏi ra quần chúng, là 
Mỹ có biết là họ đang làm gì tại Việt Nam hay không? Rồi Nhu đề nghị Mỹ cần rút bớt quân đội 

chỉ chừa lại 5000 người. Đầu mùa hè năm 1963, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bắt đầu 
thương thuyết với Hà Nội, có thể để dàn xếp, mà kết quả có thể là một cuộc triệt thoái người 

Mỹ ra khỏi Việt Nam… Tổng Thống Kennedy càng lúc càng tăng gia báo động về phản ứng của 
người Việt Nam. Kennedy nói với một nhà báo: Mấy người đó không ưa chúng ta, họ có thể 

tống khứ mấy “con lừa” (asses) của chúng ta ra khỏi Việt Nam bất cứ lúc nào. Mặc dù tăng gia 
hồi hộp về phản ứng của người Việt Nam, Kennedy vẫn không khỏi lo lắng Mỹ có thể “đánh 
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mất” Việt Nam. Ông ra lệnh cho Robert McNamara bắt đầu dự thảo công khai hành động quân 

sự chống lại Bắc Việt, và chương trình rút quân định kỳ của Mỹ ra khỏi Miền Nam][22]. 

 [Trên con đường dự tính vòng vo để đi đến người Cộng Sản, Nhu rất chú trọng đến việc Mỹ 

có thể phát giác. Một trong những trung gian tiếp xúc là Mieczyslaw Maneli, trưởng Phái Đoàn 
Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế Ba Lan, một Ủy Ban Kiểm Soát được thành lập để theo dõi những 

vi phạm Hiệp Định Hòa Bình Geneva. Các thành viên gồm Ấn Độ, Canada, và Ba Lan. Các 
thành viên nầy có thể đi lại tự do giữa hai miền của Việt Nam. Là một viên chức Cộng Sản, 

Maneli đặc biệt được tiếp xúc các hệ thống của Bắc Việt. Khi ông đến Hà Nội lần đầu tiên vào 
đầu năm 1963, Hồ Chí Minh và các cán bộ của ông đã chặt chẽ theo dõi những căng thẳng 

diễn ra giữa Diệm và Mỹ, với hy vọng là có chia rẽ giữa Diệm và Mỹ. Maneli, người sau này 
đào thoát sang Mỹ, nhắc lại chính sách của Hà Nội lúc đó: “Kẻ thù đích thực của chúng ta là 

Mỹ. Hãy loại bỏ chúng, rồi chúng ta có mới thể nói chuyện với Diệm và Nhu”.  

Diệm, và đặc biệt là Nhu, đã chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi đôi với Hà Nội, mặc dù ngoài 

miệng họ nói chống Cộng. Một trong những người trung gian của họ là Bửu Hội, một nhà khoa 
học ngoại hạng, và là cựu cố vấn của ông Hồ, người đã sống ở Paris, nơi đó ông đã liên lạc với 

de Gaulles. Tổng thống Pháp de Gaulles là người ủng hộ một Đông Dương trung lập mà Bửu 

Hội mong muốn từ lâu, ông đã chỉ thị cho Roger Lalouette, đại sứ của ông ở Sài Gòn, thúc đẩy 
thực hiện ý định của Diệm và Nhu. Họ tỏ vẻ chấp nhận, và Lalouette bí mật cho Maneli tung 

tin về những người Cộng Sản trao đổi kinh tế và văn hoá giữa Bắc và Nam Việt Nam như một 
khúc nhạc dạo đầu thỏa thuận chính trị. Maneli đưa dự án này tới thủ tướng Bắc Việt Phạm 

Văn Đồng, ông Đồng nói những người Cộng Sản đã muốn như vậy từ bấy lâu nay. Ông Đồng 
còn nói thêm: “Khi nào người Mỹ ra khỏi Việt Nam, chúng tôi mới có thể đi đến một thỏa 

thuận với bất kỳ người Việt Nam nào”.  

Maneli trở lại Sài Gòn, nơi đó ông giới thiệu Lalouette cho ông Nhu. Tại một cuộc họp kín 

trong một căn phòng lộng lẫy của ông Nhu ngày 02.09.1963, Maneli tiết lộ chuyện tiếp xúc 
giữa ông và ông Phạm Văn Đồng cho ông Nhu nghe. Ông Nhu rất tán thành. Maneli lại mang 

tin ông Nhu tán thành đến Hà Nội. Tại Hà Nội, những người Cộng Sản đã khẳng định kẻ thù 
của họ chính là “Đế Quốc Mỹ” chớ không phải Diệm. Họ còn khẳng định để Maneli báo tin cho 

ông Nhu biết là họ sẵn sàng giúp đỡ trong trường hợp đụng độ với Mỹ. Trở lại Sài Gòn lần nầy, 
Maneli không bao giời đưa tin từ Hà Nội cho ông Nhu được. Diệm và Nhu đã chết][23]. 

Những bực tức của Ngô Đình Nhu khi bị Mỹ vi phạm chủ quyền không phải là vô lý. Cái khó 

của chính phủ Ngô Đình Diệm là vì chánh phủ này không phải là một chánh phủ do nhân dân 
bầu lên, mà do Pháp, Mỹ, và Vatican, mà đại diện của Vatican là hồng y Francis Spellman lập 

ra rồi gởi từ ngoại quốc về Việt Nam, và những cuộc trưng cầu dân ý sau đó không thể được 
coi như là những cuộc bầu cử chính thức. Vì không do dân bầu, dĩ nhiên Diệm không tin tưởng 

nhân dân. Diệm thẳng thắn phản đối Mỹ ồ ạt đổ quân vào Việt Nam là điều đáng phục. Diệm 
tỏ ra là một nhà lãnh đạo có chủ quyền trong khi một loạt các vua chúa bù nhìn chỉ biết cuối 

đầu tuân lệnh. Trong một cuộc tiếp xúc với Mỹ, Diệm nói:  

Nếu Quý Vị mang Quân Đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào đây với dân tộc 

tôi? Với người dân Việt, hình ảnh hãi hùng của Quân Đội Viễn Chinh Pháp còn hằn sâu trong 
tâm trí họ. Sự hiện diện của Quân Đội Mỹ sẽ làm cho dân chúng dễ dàng tin theo những lời 

tuyên truyền của Cộng Sản. Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam 
cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam, vì làm cho cuộc chiến đấu của chúng ta mất chính nghĩa.  

Đúng là như vậy! Đây là một cái thấy rất sáng suốt của ông Diệm. Nếu làm theo Mỹ, thì 
Kennedy chống Cộng cũng sẽ giống Pháp chống Việt Minh. Pháp chống Việt Minh từ khi Việt 

Minh mới thành lập cho tới khi Việt Minh hoàn toàn lớn mạnh và đã đánh lại Pháp một trận 

Điện Biên Phủ đo ván! Và gần đây, dưới thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhà Thần Học 
Công Giáo Thomas Merton cũng đã viết: “Nếu bạn càng tiếp tục chống Cộng lâu hơn bằng cách 
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bạn đang chống, bạn càng tạo ra nhiều người Cộng Sản hơn. Bạn sẽ tạo ra Cộng Sản, không 

những chỉ ở Việt Nam, mà trên toàn Châu Á, Châu Phi, và Châu Mỹ Latin”. 

Người Phật Tử cũng thường nói: “Hành vô hạnh hành…” là thực hành cái hạnh làm cái 

không làm”. Nói một cách khác là “Biết khi nào cần phải làm thì làm; khi không nên làm thì 
đừng có làm (vì càng làm thì càng gây hư hại!)” Nếu nói về chống Cộng thì cũng giống như 

câu nói của Thomas Merton: “Biết khi nào cần phải chống Cộng thì chống Cộng; khi nào không 
nên chống Cộng thì đừng có chống (vì càng chống thì Cộng Sản càng sinh ra!)”. 

Trên đây là những dữ kiện về phương diện “thế tục”. Đứng về phương diện “tôn giáo”, 
Vatican đi đôi với Mỹ không khác gì Vatican đi đôi với Pháp trước đây, và chiến tranh Đông 

Dương II rất rõ là một “chiến tranh tôn giáo” mang nhãn hiệu Chiến Tranh Lạnh, mà Vatican 
đã núp đàng sau bức màn sân khấu để điều khiển Mỹ và Liên Xô. 

Một đoạn phân tích về bức điện văn của Graham Greene gởi qua Luân Đôn, được đánh dấu 
với các ghi chú từ N1 đến N10 rút ra từ sách The American Pope, trang 311-314.      

[Hồng y Francis Spellman đã không có cách nào để kềm chế Diệm. Mặc dầu Giáo Hoàng có 
yêu cầu Spellman can thiệp, nhưng Spellman, trước nhất là muốn tìm hiểu tình hình tại Sài 

Gòn. Ông thấy sự hiện diện cụ thể của ông tại Sài Gòn sẽ gây cho quần chúng có một cái nhìn 

không tốt về ông và về giáo hội Ca-tô Rô-ma. Khi đến sân bay Sài Gòn, Spellman được chào 
đón bởi một đám đông con chiên khoảng 5000 người. Những người này cổ vũ một cách điên 

cuồng chuyến viếng thăm của Spellman. Tới Sài Gòn, vị hồng y 67 tuổi, trang phục bằng một 
bộ quần áo quân đội kaki mà ông rất thích, nhất là mỗi khi đi thăm các khu vực quân sự. 

Sự tuyên truyền về bản chất Ca-tô giáo của chế độ Diệm phản ảnh vị thế và sự tiêu cực của 
Giáo Hội Ca-tô Việt Nam. Bản chất tông phái (sectarian) của chính phủ Diệm, được ghi nhận 

bởi nhà văn Graham Greene, chính nhà văn này cũng là một Ca-tô hữu. Trong một điện văn 
được gởi từ Sài Gòn tới Luân Đôn cho tờ Sunday Times ngày 24-04-1955. Nội dung: 

N1Chính Ca-tô giáo đã làm sụp đổ chính phủ của Diệm, do lòng nhiệt thành mộ đạo của 
Diệm… Lòng mộ đạo của Diệm đã được khai thác bởi các cố vấn Mỹ, khi các cố vấn này thấy 

được nguy cơ giáo hội Ca-tô đang âm mưu chia sẻ những quyền lợi ẩn giấu của Mỹ. Trong một 
chuyến thăm viếng đáng tiếc của hồng y Spellman. Spellman đã nói, sau khi tiếp xúc với một 

linh mục Việt Nam: “nhiều con bò vàng nhưng kém mẹ của Thiên Chúa” (much of the Calf of 
Gold but less of the Mother of God), đã đi theo sau những người của hồng y Gillroy và của 

tổng giám mục Canberra. N2Một số tiền rất lớn đã được chi tiêu vào việc tổ chức các cuộc biểu 

tình trình diễn cho du khách, và một ấn tượng làm cho người ta có cảm tưởng Ca-tô giáo chỉ là 
một đồng minh tây phương của Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh. Trong những lần rất hiếm, khi 

Diệm viếng thăm các khu vực trước đây do Việt Minh kiểm soát, ông đã từng có một linh mục 
bên mình, và vị linh mục đó thường là một người Mỹ... 

N3Miền Nam Việt Nam, thay vì phải đối điện với chế độ độc tài Miền Bắc, bằng những bằng 
chứng tự do, thì lại bị sa lầy vào một chế độ độc tài không hiệu quả. Sự sa lầy này được minh 

chứng bằng việc báo chí bị kiểm duyệt chặt chẽ, và người làm việc bị sa thải bởi vì lệnh hành 
chính, mà không phải do bản án của tòa. Điều bất hạnh là chính phủ thuộc loại này lại đi đôi 

với niềm tin tôn giáo. Ông Diệm, sau khi chết, có thể để lại trên đất nước của ông một di sản 
chống đạo Ca-tô của người Việt Nam. 

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam, Spellman đã tặng một chi phiếu 100.000 đô-la để chi 
tiêu cho công tác Catholic Relief Services (CRS) trong chương trình tái định cư tị nạn, và sau 

đó là rất nhiều chương trình viện trợ khác của Mỹ. Viện trợ của Mỹ và của CRS ràng buột chặt 
chẽ với nhau, dẫn tới những nghi ngờ CRS có mối quan hệ với C.I.A, giống như giáo hội Ca-tô 

đã từng làm trước đây tại châu Mỹ La Tinh. Trong số những nơi khác, như tại Việt Nam, cuối 

cùng được nhà văn N4Graham Greene cảnh cáo Giáo Hội Ca-tô và Mỹ liên kết làm những 
chuyện không chính thức (unpopular) đối với người Việt Nam. 
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Tiềm năng tham nhũng ở Việt Nam dưới thời Ngô Đình Diệm đã trở thành lớn mạnh và nổi 

tiếng. Drew Pearson ước tính chỉ trong năm 1955, chính quyền Eisenhower đã bơm vào Việt 
Nam hơn 20 triệu đô la viện trợ cho người Ca-tô tị nạn. Mặc dù CRS đã làm rất nhiều điều tốt, 

nhưng cuối cùng họ không tránh khỏi phẫn uất. Đã có nhiều vụ tham nhũng liên quan đến 
thực phẩm, vật tư y tế và các hàng hoá khác từ các tàu đến các ngôi làng. Năm 1976, tờ 

National Catholic Reporter, một tuần báo thính mũi đã ngửi được mùi, đã báo cáo sự tham 
nhũng của cơ quan CRS rất rõ ràng trong một bài viết về vai trò của CRS tại Việt Nam, có tên 

là N5“Việt Nam năm 1965-1975. Vai trò của CRS: Việc làm của Chúa hay của CIA?” Những việc 
làm sai trái, bao gồm: Sử dụng nguồn cung cấp như một phương cách kết nạp vào đảng phái 

(ý nói ông Thiệu chi tiêu cho việc tái lập đảng Cần Lao?); chỉ trợ cấp cho người Ca-tô thay vì 
trợ cấp cho tất cả mọi người; chỉ trợ cấp cho quân đội hoặc cho người Mỹ, thay vì cho người 

dân, hoặc những người thật sự thiếu thốn. Hơn nữa, người ta đoan chắc rằng CRS làm việc tại 
Việt Nam có liên kết với CIA, một điều mà ai cũng biết nhưng chưa bao giờ chứng minh. 

N6Một thời gian lâu trước khi tờ National Catholic Reporter bắt đầu cuộc điều tra, cả hai, 
chính phủ Mỹ và hồng y Spellman, lánh xa một ông Diệm kiêu ngạo và khó khăn, một người, 

mà người đó, bắt đầu từ thập niên 1960, đánh mất đi sự hỗ trợ của người miền Nam, hầu như 

có thể đếm được hàng ngày. Phật tử thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình to lớn chống 
lại chính phủ, và xung đột trên các đường phố cũng đã xảy ra luôn với người Ca-tô giáo. Cuối 

cùng, ngày 02 tháng 11 năm 1963, Diệm bị giết trong một cuộc đảo chánh do CIA chủ động. 

N7Hai năm sau vụ đảo chánh, hồng y Spellman nói lên sự hiểu biết của ông về sự tham gia 

của tổng thống Kennedy đối với cái chết của Diệm và Nhu cho cô thư ký Dorothy Schiff, người 
đánh máy tốc ký trong một cuộc điều trần, gặp Spellman lần đầu. Theo ghi chú của cô thư ký: 

Ông ấy (Spellman) biết chắc rằng tổng thống Kennedy đã được yêu cầu đưa ra quyết định nên 
hay không nên tháo gỡ Diệm ra khỏi ghế tổng thống, và cho quyết định nếu có thể “loại bỏ” 

Diệm - điều này là đề nghị của các quan chức Mỹ tại Việt Nam. Hồng Y nói rằng ông biết Tổng 
Thống Kennedy đã phải thức sáng đêm hôm đó, đã đổi ý, và đã cho biết ông đã quyết định 

huỷ bỏ quyết định ngày hôm trước nếu cái chết của Diệm chưa xảy ra. 

Cô thư ký Dorothy Schiff rất đỗi ngạc nhiên bởi sự mặc khải, nhưng cô đã không có thể làm 

được gì với những dữ kiện cô vừa biết. Một lần nữa, cô đã hứa sẽ không tiết lộ những gì cô đã 
nghe tại toà nhà quyền lực (powerhouse). N8Chỉ một thời gian ngắn trước khi cuộc đảo chính 

tại Sài Gòn bắt đầu, Spellman chấm dứt mọi liên lạc với Diệm. N9Khi tổng giám mục Ngô Đình 

Thục đi từ Việt Nam tới New York, hồng y Spellman cũng từ chối gặp Thục, và chính Spellman 
cũng yêu cầu tổng giám mục Fulton Sheen, cũng không nên tiếp đón Thục, vì Spellman và 

Sheen có mối thù với nhau, do đó Sheen đã gạt qua một bên lời yêu cầu của Spellman và đưa 
Thục đi ăn trưa, mặc cho Spellman nung nấu cơn giận sôi sục trong lòng.  

Mặc dù Spellman đã quay lưng với Diệm, Spellman đã không quay lưng với Việt Nam nhiều 
hơn chính phủ Mỹ quay lưng với Việt Nam. Spellman đã trở thành một loại diều hâu thượng 

hạng, một loại diều hâu của tất cả các con diều hâu, một loại diều hâu lãnh đạo tại Mỹ. 
N10Năm 1965, Spellman đụng độ với Giáo Hoàng. Giáo Hoàng là người đã cố gắng mang lại 

hòa bình cho Việt Nam, trong khi đó thì hồng y Spellman đánh trống thúc giục chiến tranh][28]. 

Các nhà nhận định cho biết sở dĩ Mỹ chọn Diệm làm tổng thống VNCH là vì trên phương 

diện chính trị, Diệm là người chống Cộng cực đoan; họ cũng cho biết Vatican đã chọn Diệm 
trên phương diện tôn giáo vì Diệm là một tín đồ cuồng tín. Cực đoan và cuồng tín là thành 

phần vừa hung ác vừa trung thành một cách mù quáng mà thực dân ưa thích.  

Có một điều ít ai biết là sau khi phân tích tình hình chính trị, Vatican đã qua mặt Mỹ, hoạch 

định một kế hoạch đi đôi với Bắc Việt. Chính Diệm và Nhu cũng thấy ván bài vắt chanh bỏ vỏ 

của Vatican nên cũng quay ra bắt tay với Bắc Việt. Diệm và Nhu đã lầm to vì Vatican chỉ xem 
quyền lợi của Vatican là tối thượng, mà Diệm và Nhu chỉ là những con chốt thí.  
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Sau khi giết Diệm và Nhu, Vatican cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên họ vẫn chưa bỏ được 

tham vọng. Họ vẫn thấy nếu “còn nước thì còn tát”. Sau một thời gian ngắn chưa đầy 3 tháng, 
Vatican bắt đầu gầy dựng lại đảng Cần Lao và cuộc “Thập Tự Chinh” vừa bị đổ vỡ. Kỳ này 

không có vẻ quy mô giống như dưới thời Diệm và Nhu, nhưng cẩn thận và kín đáo. Việc đầu 
tiên là phải tìm ra cho được một tổng thống “bù nhìn” Ca-tô giáo để tiếp nối công trình dang 

dỡ của Diệm và Nhu. Chỉ một thời gian ngắn, Vatican ít nhất đã tìm được Nguyễn Văn Thiệu. 

Chỉ có một mất mát lớn lao cho dân tộc Việt Nam là ý nguyện một nước Việt Nam “trung 

lập” (cả Bắc lẫn Nam) của Diệm và Nhu đã không thành, mặc dù cả hai, miền Bắc và miền 
Nam rất tán thành. Thử đặc trường hợp Diệm và Nhu không bị ám sát, có phải Việt Nam đã 

thống nhất trong hòa bình và trung lập với hai đảng chính là Cộng Sản và Quốc Gia sống 
chung như hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ? Có phải Việt Nam đã thoát khỏi một cuộc 

chiến cốt nhục tương tàn giết hàng chục triệu sinh linh? Có phải cả hai miền Bắc và miền Nam 
đã tránh khỏi những trận thả bom B-52 tàn khốc với số lượng bom gấp nhiều lần bom đạn thả 

xuống Thế Chiến II?... Có phải một Việt Nam trung lập là một trái độn vô hiệu hóa thuyết 
Domino của Mỹ mà Vatican rất sợ, vì chính sách Ca-tô hóa Đông Dương phải chấm dứt?  

Đó là về mặt tích cực của Ngô Đình Diệm. Về mặt tiêu cực, Diệm cũng có những sai lầm tài 

trời do sự cuồng tín, hung ác, và kỳ thị tôn giáo (nếu không bị điều khiển của Vatican, Diệm có 
thể là con người tốt). Theo một tài liệu lưu trữ của Đức và Hòa Lan, tuy trong thời gầy dựng, 

bắt đầu năm 1956, Diệm đã tiêu diệt dị giáo một cách tàn bạo và hiệu quả, bao gồm đàn bà 
và con nít. Tài liệu này viết trong thời gian 7 năm (1956-1963) dưới sự cai trị của Diệm: 

[Năm 1956 Diệm ban hành lệnh: “Cá nhân nguy hiểm cho an ninh và quốc phòng, và do đó 
những người bị tình nghi có thể bị giam tại các trại tập trung”.  

Lệnh được ban ra dưới danh nghĩa chống Cộng, hàng ngàn người Phật tử biểu tình bị cầm 
tù trong trại tập trung. Một số Phật tử trí thức và các nhà sư đổ xăng vào mình tự thiêu (hãy 

so sánh tự thiêu và tòa án dị giáo thiêu sống người). Trong lúc đó tại một số trại tù, có chứa 
một ít người Tin Lành, ngay cả người Ca-tô giáo biểu tình. Trại tù này là trại tù không chết (an 

toàn). Chỉ riêng tại Việt Nam từ năm 1955 tới năm 1963, có ít nhất 24 ngàn người bị thương 
do khủng bố; 80 ngàn người bị giết; 275 ngàn bị cầm tù để tra khảo; 500 ngàn bị nhốt trong 

trại tập trung. Vì ủng hộ một chính phủ như vậy mà hàng ngàn chiến binh Mỹ bị mất mạng]. 
http://web.archive.org/web/20021012152454/www.geocities.com/iconoclastes.geo/victims.html 

NHỮNG GHI CHÚ VỀ BỨC ĐIỆN VĂN CỦA GRAHAM GREENE 

N1. Chính Ca-tô giáo đã làm sụp đổ chính phủ của Diệm, do lòng nhiệt thành mộ đạo của 

Diệm… Lòng mộ đạo của Diệm đã được khai thác bởi các cố vấn Mỹ, khi các cố vấn này thấy 
được nguy cơ giáo hội Ca-tô đang âm mưu chia sẻ những quyền lợi ẩn dấu của Mỹ.  

Không ai có thể ngờ được Graham Greene, từ Việt Nam đánh điện về Luân Đôn nói như vậy 
với tờ Sunday Times ngày 24.04.1955, tức là Graham Greene đoán trước việc gì sẽ xảy ra gần 

9 năm sau. Graham Greene là một người đạo Ca-tô thầm lặng (1904-1991), là một nhà văn 
nổi tiếng với quyển “The Quiet American” (Người Mỹ thầm lặng). Trong quyển tiểu thuyết này, 

Greene có diễn tả một nhân vật tên là Alden Pyle được Washington gởi qua Việt Nam trong 

một công tác bí mật, rất trùng hợp với tiếng nổ bí mật trước đài phát thanh Huế năm 1963[8]. 

Cho dù Mỹ có đang âm mưu thực hành một chính sách “thực dân kiểu mới” đi nửa, Mỹ 

không phải là kẻ đáng trách, vì Mỹ là một tổ chức chính trị, Mỹ mưu cầu sự phong phú cho 
người dân của họ, khác với Vatican, là một tổ chức tôn giáo, Vatican không nên nghĩ tới chia 

sẻ quyền lợi của người Mỹ, vì chia sẻ quyền lợi với người Mỹ là phát khởi một cái tâm “tham”. 

Tham-sân-si là ba chất độc kỵ nhất cho người tu hành. Tham sẽ làm ra “sân” (sân hận); 

sân sẽ làm ra “si” (vô minh); và si sẽ làm ra “tham” (ham muốn). Tham-sân-si sẽ trở thành ba 
cái vòng luân hồi, mắc vào nhau như sợi dây lòi tói, khó mà tách rời ra được. Bởi vậy Đức 

Thích Ca thường dạy các đệ tử xuất gia chỉ nên lấy y bát làm vật sở hữu.  

http://web.archive.org/web/20021012152454/www.geocities.com/iconoclastes.geo/victims.html
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“Đức tin” không thể làm cho con người loại bỏ được “tham-sân-si”. Chỉ có “Bi, Trí, Dũng” từ 

bi, trí tuệ, và cương quyết) mới có thể giúp con người loại bỏ được tham-sân-si mà thôi. Tham 
gia một tổ chức tâm linh, người ta có nên xa lánh tham-sân-si được hay không? 
http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Greene     

N2. Một số tiền rất lớn đã được chi tiêu vào việc tổ chức các cuộc biểu tình trình diễn cho du 

khách, và một ấn tượng làm cho người ta có cảm tưởng Ca-tô giáo chỉ là một đồng minh tây 
phương của Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh. 

Graham Greene nói Diệm tiêu xài cho sự trình diễn mà thực chất thì trống rỗng khi đón 
tiếp hồng y Spellman? Khi người ta có ấn tượng đạo Ca-tô chỉ là một đồng minh tây phương 

của Mỹ trong chiến tranh lạnh, có nghĩa là Ca-tô giáo chỉ là một tổ chức chính trị? 

N3. Miền Nam Việt Nam, thay vì phải đối điện với chế độ độc tài Miền Bắc, bằng những bằng 

chứng tự do, thì lại bị sa lầy vào một chế độ độc tài không hiệu quả. Sự sa lầy này được minh 
chứng bằng việc báo chí bị kiểm duyệt chặt chẽ, và người làm việc bị sa thải bởi vì lệnh hành 

chính, mà không phải do bản án của tòa. Điều bất hạnh là chính phủ thuộc loại này lại đi đôi 
với niềm tin tôn giáo. Ông Diệm, sau khi chết, có thể để lại trên đất nước của ông một di sản 

chống đạo Ca-tô của người Việt Nam. 

Graham Greene tiên đoán rất chính xác hậu quả của một chính phủ độc tài không hiệu quả 

được lập ra ở ngoại quốc rồi gởi về Việt Nam để cởi lên đầu lên cổ của nhân dân Việt Nam. 
Hậu quả của một sự tàn ác dã man từ lâu đã nổi tiếng với các cuộc tàn sát dị giáo. 

N4. Graham Greene cảnh cáo Giáo Hội Ca-tô và Mỹ liên kết làm những chuyện không chính 

thức (unpopular) đối với người Việt Nam. 

Một cơ sở tu hành như Vatican mà lại liên kết với Mỹ để làm những việc không chính thức 

đối với một dân tộc thì chắc chắn đây là một vi phạm trầm trọng 10 điều răng của Đức Chúa 
Trời. Chắc chắn người vi phạm đã tự vạch trần bản chất vô tôn giáo của họ. Tại sao những 

người nhân danh Thiên Chúa lại bôi bẩn Thiên Chúa như thế nầy? Tại sao những người thật sự 
kính yêu Thiên Chúa không làm gì để giữ gìn sự tinh khiết và sáng danh của Thiên Chúa? 

N5. “Việt Nam năm 1965-1975. Vai trò của CRS: Việc làm của Chúa hay của CIA?” Những 
việc làm sai trái, bao gồm: Sử dụng nguồn cung cấp như một phương cách kết nạp vào đảng 

phái (ý nói ông Thiệu chi tiêu cho việc tái lập đảng Cần Lao?); chỉ trợ cấp cho người Ca-tô thay 
vì trợ cấp cho tất cả mọi người; chỉ trợ cấp cho quân đội hoặc cho người Mỹ, thay vì cho người 

dân, hoặc những người thật sự thiếu thốn. Hơn nữa, người ta đoan chắc rằng CRS làm việc tại 
Việt Nam có liên kết với CIA, một điều mà ai cũng biết nhưng chưa bao giờ chứng minh. 

Đây là kết quả của những cuộc điều tra rất chính xác. Những ai đã từng sống dưới cả hai 
chế độ VNCH của Ngô Đình Diệm và Nguyễn văn Thiệu đều không thể phủ nhận. 

N6. Một thời gian lâu trước khi tờ National Catholic Reporter bắt đầu cuộc điều tra, cả hai, 

chính phủ Mỹ và Hồng Y Spellman, lánh xa một ông Diệm kiêu ngạo và khó khăn, một người, 
mà người đó, bắt đầu từ thập niên 1960, đánh mất đi sự hỗ trợ của người miền Nam, hầu như 

có thể đếm được hàng ngày. 

Đây rất là rõ ràng phát xuất từ nguồn tài liệu lịch sử chính thức của tòa thánh Vatican, 

không thể nào chối cãi được. Hồng y Spellman xa lánh Ngô Đình Diệm là để cho tay chân bộ 
hạ của ông dễ dàng giết Diệm. Hay nói một cách khác,“chính Vatican đã đồng lõa với Mỹ để 

giết Diệm và Nhu” qua quyết định tối hậu của Tổng Thống Kennedy, vì Diệm và Nhu là trái 
chanh bị vắt hết nước thì phải liệng bỏ. Tuy nhiên sự thâm độc của Vatican là sau khi giết 

Diệm và Nhu, Vatican còn tỏ ra cao tay ấn hơn nữa, là lèo lái dư luận hiểu lầm là Diệm và Nhu 
bị các tướng lãnh Phật Giáo giết. Đây rõ ràng là một thủ thuật chính trị tuyệt vời. 

N7. Hai năm sau vụ đảo chánh, hồng y Spellman nói lên sự hiểu biết của ông về sự tham gia 
của tổng thống Kennedy đối với cái chết của Diệm và Nhu cho cô thư ký Dorothy Schiff, người 

http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Greene
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đánh máy tốc ký trong một cuộc điều trần, gặp Spellman lần đầu. Theo ghi chú của cô thư ký: 

Ông ấy (Spellman) biết chắc rằng tổng thống Kennedy đã được yêu cầu đưa ra quyết định nên 
hay không nên tháo gỡ Diệm ra khỏi ghế tổng thống, và cho quyết định nếu có thể “loại bỏ” 

Diệm - điều này là đề nghị của các quan chức Mỹ tại Việt Nam. Hồng y nói rằng ông biết tổng 
thống Kennedy đã phải thức sáng đêm hôm đó, đã đổi ý, và đã cho biết ông đã quyết định huỷ 

bỏ quyết định ngày hôm trước nếu cái chết của Diệm chưa xảy ra.   

Động trời!.. Spellman biết trước Diệm sẽ bị giết trong 24 tiếng đồng hồ trong khi ông vẫn 

gần gũi tổng thống Kennedy! Ông còn biết Kennedy phải thức sáng đêm nhưng ông không nói 
một lời để cứu Diệm thì thử hỏi hồng y làm sao cứu hàng triệu con chiên trên quả địa cầu? 

N8. Chỉ một thời gian ngắn trước khi cuộc đảo chính tại Sài Gòn bắt đầu, Spellman chấm dứt 
mọi liên lạc với Diệm. 

Điều này còn động trời hơn nữa!.. Hồng y đã không cứu Diệm mà còn xa lánh Diệm nữa. 
Đây rõ ràng là Vatican đã đồng lõa với Mỹ để giết Diệm và Nhu. Chấm dứt mọi liên lạc với 

Diệm là để Diệm không biết chạy trốn ngõ nào! Để Diệm không còn kêu cứu với ai! Đây chứng 
tỏ tổng thống Ngô Đình Diệm là nạn nhân của Vatican. Vậy mà từ trước tới nay người ta cứ 

nghi oan cho Diệm. Không ai hiểu sự đau khổ tột cùng của một trái chanh bị vắt hết nước. 

N9. Khi tổng giám mục Ngô Đình Thục đi từ Việt Nam tới New York, hồng y Spellman cũng 
từ chối gặp Thục, và chính Spellman cũng yêu cầu tổng giám mục Fulton Sheen, cũng không 

nên tiếp đón Thục.  

Khi tình hình quá gay cấn, Diệm bảo Ngô Đình Thục và Trần Lệ Xuân gấp rút xuất ngoại để 

được an toàn. Điều này chứng tỏ Diệm có thái độ nhân hậu. Khi Thục tới New York, hồng y 
Spellman còn từ chối gặp Thục, thì quả là một đau đớn vô cùng tận cho những người trong gia 

đình Diệm đã tin một cách mù quáng vào toà thánh La Mã. Thử hỏi nếu Giáo Hoàng gọi và chỉ 
thị cho hồng y phải tiếp đón một cách đàng hoàng tổng giám mục Thục, thì hồng y có từ chối 

được hay không? Rõ ràng đây là một sự hất hủi có hệ thống! Hệ thống bắt đầu từ Giáo Hoàng, 
ai cũng coi Diệm và gia đình của Diệm là miếng chanh phải vứt bỏ! Hơn nữa, đã là một tu sĩ 

thuộc hàng cao cấp mà còn thù vặt với tổng giám mục Fulton Sheen, để mặc tình cho Diệm và 
Nhu chết thê chết thảm, thì các con chiên nghĩ sao? 

N10. Năm 1965, Spellman đụng độ với Giáo Hoàng. Giáo Hoàng là người đã cố gắng mang 
lại hòa bình cho Việt Nam, trong khi đó thì hồng y Spellman đánh trống thúc giục chiến tranh.  

Ở các đoạn trước chúng ta thấy Vatican bỏ rơi và hất hủi Diệm và Nhu. Diệm và Nhu phải 

chết cho ý muốn của Vatican được thành tựu. Spellman cũng không hơn gì Diệm và đang bị 
phản chiến rầm rộ chống đối. Vatican phải gạt Spellman qua một bên giống như Vatican đã 

gạt Diệm qua một bên. Khi đánh trống trận thúc quân, Spellman chỉ là một người bị “hố”. 

QUÂN CHỮ THẬP ĐƯỢC “CẤY” VÀO QUÂN ĐỘI MỸ CHIẾN ĐẤU TẠI VIỆT NAM 

Hợp tác giữa Vatican và Pháp kéo dài một thời gian khá lâu. Vatican lúc nào cũng tìm một 
cường quốc, giống như Pháp, để làm điểm tựa chờ dịp cắm cây thập tự giá của mình mỗi khi 

Pháp cắm được lá cờ của Pháp. Trong Thế Chiến II, Pháp bị Đức đánh bại và biến thành bù 
nhìn. Thấy Pháp không còn “xài” được nữa, Vatican phải tìm một cường quốc mới, là Mỹ. 

Khi tòa án dị giáo khắp nơi trên thế giới được lệnh đóng cửa, tất cả các tòa án dị giáo của 
Vatican có thật sự đóng cửa hay không? Theo Eric Jon Phelps, tác giả nổi tiếng với quyển 

“Vatican assassins”, cho là “Không!” Vatican chỉ giã vờ đóng cửa để che mắt thế giới, cùng lúc 
đẩy mạnh kế hoạch tiêu diệt dị giáo (Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, và Thờ Cúng Ông Bà…) 

trong bóng tối mà họ không thể bỏ dỡ sau khi cắm được ba cây thập tự giá tại ba tiền đồn: 
Tòa án dị giáo Goa (Ấn Độ) để cải đạo người Bà La Môn; Tòa án dị giáo Tây Ban Nha tại 

Philippines để ngăn chận bành trướng Hồi giáo; và vựa nô lệ Malacca, để buôn bán nô lệ, cùng 

lúc cũng để ngăn chận giao thông Hồi giáo qua lại giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương[3].  
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Bức tường thành Phật giáo dọc theo bờ biển phía Đông, trải dài qua các nước Nhật Bản, Đại 

Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, và Thái Lan, là một cái gai nhọn trong con mắt của Vatican. 
Vatican biết nếu phá vỡ được bức tường thành này, xâm nhập tôn giáo vào Đông Dương, khởi 

sự từ Philippines, sẽ tạo cho họ một lợi thế có thể cắm cây thập tự giá trên toàn cỏi Á châu, 
bao gồm cả Trung Quốc. Dọc theo bức tường Phật giáo, Việt Nam là một đoạn tường thành 

yếu nhất, vì quốc gia này vừa mới trải qua hai cơn lốc: Chiến tranh thuộc địa 80 năm và Chiến 
Tranh Đông Dương I (1945-1954) với Pháp. Từ khi Thế Chiến II bắt đầu, Vatican luôn đứng 

trong bức màng sân khấu, qua Hồng Y Spellman, lèo lái và kích động Mỹ mở ra Chiến Tranh 
Đông Dương II (Chiến Tranh Lạnh). 

Từ giữa thập niên 1960s cho tới năm 1975, (tại Đông Dương chưa ai chú ý về tòa án dị 
giáo). Các quân nhân Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam đã khám phá một hiện tượng kỳ lạ. Hiện 

tượng các quân nhân Hoa Kỳ bị bắt buộc phải thi hành lệnh của cấp trên qua hai hệ thống:  

●Hệ thống thứ nhất là bình thường theo nguyên tắc mà họ đã được huấn luyện. 

●Hệ thống thứ hai là bất nguyên tắc, không lưu lại các bằng chứng trên giấy tờ. 

Các quân nhân cấp dưới chỉ nhận lệnh bằng “miệng”, thi hành và báo cáo kết quả bằng 

“miệng”. Thi hành nhiệm vụ dưới hệ thống bất nguyên tắc là những cuộc tàn sát dã man, bao 

gồm tàn sát gia súc như trâu, bò, heo, người già, đàn bà và trẻ em, ngay cả các bào thai. 

Hiện tượng bí mật cũng đã xảy ra trong quân đội VNCH, giống như đã xảy ra trong quân đội 

Mỹ, nhất là sau khi Mỹ bàn giao “Chiến Dịch Phượng Hoàng” lại cho Nguyễn Văn Thiệu. 

Thập niên 1970s, một số quân nhân Mỹ từng tham dự trong hệ thống bất nguyên tắc được 

giãi ngũ. Sau khi giãi ngũ, họ không có thể sống một đời sống bình thường. Họ cảm thấy họ là 
những con người khác. Những hình ảnh giết người dã man mà họ không muốn và cũng không 

hiểu tại sao họ phải giết như vậy, đã theo đuổi họ, đã dày xéo lên lương tâm của họ, đã làm 
cho một số người mang bệnh tâm thần, Một số khác đã phải bước sang lãnh vực xì ke, ma túy. 

Năm 1971, các cựu chiến binh nạn nhân đã hẹn gặp nhau tại Detroit. Họ quyết định nói lên 
sự thật về tội ác mà họ đã gây ra trong một cuộc họp báo, gồm đủ mọi phần sở trong quân 

đội. Hầu hết cựu chiến binh tham dự họp báo, đã viết một bài tường thuật hoặc thu âm qua lời 
phỏng vấn về tội ác họ đã làm. Khi hoàn tất, họ gom góp lại đóng thành một tập tài liệu lấy 

tên là “Winter Soldier Investigation”. Bản chánh tập tài liệu này được lưu trữ trong “Thư Viện 
Quốc Hội Hoa Kỳ”. Tập tài liệu dẫn tới cuộc triển lãm tội ác VNCH do Dân Biểu Ron Dellums 

bảo trợ (1971); dẫn tới cuộc tường trình quốc hội của Thượng Nghị Sĩ J. William Fulbright 

(1973); và sau đó là một loạt tu chỉnh hiến pháp, giới hạn gắt gao quyền hành tổng thống. 

Tu chỉnh hiến pháp cuối cùng trước khi Miền Nam Việt Nam sụp đổ có tên là “Case‐Church 

Amendment”, cấm quân đội Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam, Lào, và Campuchia. Nghĩa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Soldier_Investigation
http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Dellums
http://en.wikipedia.org/wiki/Case%E2%80%93Church_Amendment
http://en.wikipedia.org/wiki/Case%E2%80%93Church_Amendment
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là không xen vào chiến tranh Đông Dương nữa nếu không có chấp thuận của Quốc Hội. Bảo 

trợ cho luật nầy là Thượng Nghị Sĩ Clifford P. Case, Đảng Cộng Hòa tiểu bang New Jersey, và 
Thượng Nghị Sĩ Frank Church, Đảng Dân Chủ tiểu bang Idaho. Tu chỉnh bị Thượng Viện phủ 

quyết với số phiếu 48 chống và 42 thuận (tháng 08.1972), nhưng được sửa lại sau ngày bầu 
cử năm 1972. Tu Chỉnh được đệ trình trở lại ngày 26.01.1973 và được “Senate Foreign 

Relations Committee” chấp thuận ngày 13.05.1973. Kết quả đầu phiếu, Thượng Viện có 274 
phiếu thuận, 124 phiếu chống; Hạ Viện có 64 phiếu thuận, 26 phiếu chống. Tỉ số phiếu thuận 

của cả hai Viện đều trên 2/3 tổng số. Đủ bảo đảm “tổng thống không có quyền phủ quyết”.  

Sau khi biết không thể phủ quyết “Tu Chỉnh Case-Church”, Tổng Thống Nixon gần như phát 

điên (lời của Stanley Karnow trong quyển Vietnam a History). Nixon chỉ còn có thể làm một 
việc duy nhất là trì hoãn ký tên ban hành càng “trễ” chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Điều 

này cũng cho thấy hàng loạt lý luận cho rằng các tổng thống Hoa Kỳ đã bỏ rơi Miền Nam Việt 
Nam là những lý luận không vững. Phải thấy được hậu quả “Bí Mật Tòa Án Dị Giáo Tại Việt 

Nam” là nguyên nhân chính đưa Miền Nam vào sự sụp đổ, mới thật sự là thấy được sự thật. 

TỪ “TÒA ÁN DỊ GIÁO” TỚI TƯỜNG TRÌNH QUỐC HỘI HOA KỲ FULBRIGHT (1971) [11]  

Để mở đầu cuộc tường trình, John Kerry đại diện hội VVAW, phát biểu trước nhất: 

“…tôi đại diện cho tất cả các hội viên VVAW (Vietnam Veterans Against the War),và tôi 
muốn nói rằng vài tháng trước đây ở Detroit, chúng tôi có tổ chức một cuộc phỏng vấn 150 

cựu chiến binh, họ là những người giải ngũ có quân phong quân kỹ tốt, và một số người, có 
nhiều huy chương cao, tường thuật tội phạm chiến tranh tại Đông Nam Á, tội phạm không phải 

thỉnh thoảng mới xảy ra, mà xảy ra hàng ngày, các cấp chỉ huy, đủ mọi cấp bậc, đều biết”.             

 “Tôi không thể diễn tả chính xác việc gì đã xảy ra ở Detroit, sự cảm xúc của chúng tôi 

trong phòng họp, cảm xúc của những người vừa mới thoát khỏi giày vò lương tâm, nhưng thật 
vậy, chúng tôi vừa thoát khỏi những gì khủng khiếp mà đất nước nầy đã gây ra”. 
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“Những câu chuyện họ kể được lập đi lập lại nhiều lần như hiếp dâm, cắt tai, cắt đầu, cột 

dây điện vào dương vật đàn ông hoặc vào âm hộ đàn bà rồi bật công tắc cho điện giật, chặt 
hết tay chân, trói người rồi cột mìn vào cho nổ, bắn giết bất kể thường dân, san bằng xóm 

làng theo kiểu Thành Cát Tư Hãn, bắn giết trâu bò và chó để làm vui, bỏ thuốc súng vô thức 
ăn, cướp bóc người dân quê”.  

Các cựu chiến binh Hoa Kỳ khác cũng có những tường thuật tương tợ. Vài trích đoạn:  

Stephen Craig: “…Tường thuật của tôi gồm ngược đãi tù nhân, thật ra họ chỉ là những 

người bị tình nghi, và đoàn xe cán lên một bà già mà không có lý do gì cả…” 

Rusty Sachs: “…Tường thuật của tôi là san bằng một ngôi làng mà không có lý do, xô nhiều 

Việt Cộng xuống máy bay sau khi bịt miệng và trói họ bằng dây kẽm…” 

Scott Camil: “…Tường thuật của tôi là đốt nhiều ngôi làng có dân ở trong đó, cắt tai nhiều 

người, cắt đầu nhiều người, tra khảo các tù nhân, gọi pháo binh bắn vào nhiều ngôi làng để 
đánh cá, và tôi là nhân viên nhà xác chuyên giết tù nhân bị thương…” 

Kenneth Campbell: “…Tường thuật của tôi gồm có chứng kiến và tham gia gọi pháo binh 
bắn vào ngôi làng mà ngôi làng đó không có phản ứng tự vệ, cắt xẻo cơ thể con người, giết 

thường dân, ngược đãi thường dân…” 

Fred Nienke: “…Tường thuật của tôi gồm giết thường dân, giết phá tài sản và gia súc của 
người Việt Nam, sử dụng chất hóa học, tra khảo, và lấy khẩu cung tù nhân…” 

Sau đợt tự giới thiệu vắn tắt, người điều hành bắt đầu cho họ tường thuật chi tiết:, rồi kế 
đó là các nhà báo và người tham dự đặt câu hỏi. 

Tháng 01.1971, chỉ vài tuần trước khi bắt đầu nhiệm kỳ, Dân Biểu Ron Dellums chuẩn bị 
một cuộc triển lãm về tội phạm chiến tranh Việt Nam ở một căn phòng gần Trụ Sở Quốc Hội, 

nơi làm việc của ông. Phòng triển lãm gồm bốn bích chương lớn, diễn tả sự tàn ác của quân 
đội Mỹ và VNCH, được tô màu đỏ. Sau cuộc triển lãm, là một loạt tường trình về tội phạm 

chiến tranh Việt Nam, bắt đầu từ ngày 25.04.1971. Dellums kêu gọi điều tra, nhưng Hạ Viện 
không muốn xác nhận sự việc, vì thế cho nên cuộc tường trình chỉ đặc biệt cho một số người. 

Báo chí và nhiếp ảnh gia cũng không được tham dự, nhưng tiến trình được thu âm. Cuộn băng 
diễn tả đầy đủ chi tiết về các hành vi rùng rợn của một số người, chẳng hạn như “cắt tai các 

xác chết xỏ xâu để làm kiểm chứng bao nhiêu người đã bị giết, giết người mà không phân biệt 
thường dân. Họ gọi người dân là gooks, dinks, slant eyes”. Một nhân chứng khác diễn tả vùng 

oanh kích tự do (free‐fire zones) là một vùng rộng khoảng 80 dặm vuông (210km²). Họ tự do 

bắn giết bất cứ người Việt Nam nào họ muốn bắn giết mà không cần một tìm hiểu nào cả. 

Ngoài tường trình bằng phỏng vấn để thu âm, các cựu chiến binh Mỹ còn viết tường trình 

trong tập tài liệu Winter Soldier Investigation. Một số trích đoạn tiêu biểu:  

 Chúng tôi đã tới để giữ hòa bình Đông Dương, nhưng tường trình của chúng tôi cho thấy 

chúng tôi đã tới để thiêu hủy Đông Dương. Chúng tôi đã tới để bảo vệ người Việt Nam, nhưng 
tường trình của chúng tôi cho thấy chúng tôi tới để diệt chủng người Việt Nam. Chúng tôi đã 

tới để đấu tranh cho tự do của người Việt Nam, nhưng tường trình của chúng tôi cho thấy 
chúng tôi tới để giam cầm tất cả người Việt Nam vào một loạt các trại tập trung.  

Chúng tôi tới để bảo đảm quyền tự quyết của người Việt Nam, nhưng tường trình của chúng 

tôi cho thấy chúng tôi tới để tạo ra một chính quyền độc tài và tham nhũng tại Việt Nam. 
Chúng tôi tới để làm việc cho tình huynh đệ giữa con người, nhưng tường trình của chúng tôi 

cho thấy chúng tôi đã tới để tạo ra một chiến lược và chiến thuật phân biệt và kỳ thị chủng 
tộc. Chúng tôi đã tới để bảo vệ chính nghĩa nước Mỹ, nhưng tường trình của chúng tôi cho thấy 

lý do đất nước của chúng tôi bị xé nát, là do những gì chúng tôi đang làm tại Việt Nam.  
Trung Uý William Crandell, Sư Đoàn Americal  

(Winter Soldier Investigation, trang 1, mở đầu tập tài liệu) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Soldier_Investigation
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Chuyện thứ nhất xảy ra khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1963. Lúc đó phi đoàn của tôi 

đang trú đóng tại một căn cứ ở Cần Thơ thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hôm đó 
chỉ có 5 chiếc trực thăng túc trực. Những trực thăng túc trực này được cắt đặt để chuyên chở 

16 tù nhân đi từ Cần Thơ tới Sài Gòn. Họ là những tù nhân của chánh phủ Miền Nam, đã bị tra 
tấn nhiều lần trước khi gởi đi. Các tù nhân được chuyên chở trên hai trực thăng H-121, mỗi 

chiếc chở 8 tù nhân. Các tù nhân bị trói tay ra sau lưng, bị cột cổ, và được nối liền từ cổ người 
này tới cổ người kia bằng một đoạn dây khoảng 6 feet, tạo thành hai “xâu”, mỗi xâu 8 người, 

rồi được đưa lên trực thăng. Áp giải các tù nhân là những người lính VNCH. Ba chiếc trực thăng 
còn lại là gun ships hộ tống HUIB. Tôi bay chiếc chở tù nhân dẫn đầu. Tù nhân được chở tới 

Sài Gòn với mục đích cho họ học một khóa cải huấn 6 tháng, rồi thả hoặc tiếp tục cầm tù. 

Chúng tôi cất cánh tại Cần Thơ, và liên lạc điện tuyến với MACV tại Sài Gòn, cho Sài Gòn 

biết là chúng tôi sẽ tới Sài Gòn với 16 tù nhân. Và MACV cũng cho chúng tôi biết là họ sẽ có 
một bửa tiệc tiếp đón chúng tôi tại Sài Gòn. Chúng tôi sẽ bay thẳng tới Sài Gòn chỉ trong vòng 

một tiếng đồng hồ hoặc một tiếng 10 phút. Trong khi bay, không có chiếc trực thăng nào rời 
khỏi đoàn 5 chiếc của chúng tôi. Sau đó chúng tôi đáp trực thăng xuống Sài Gòn, và buổi tiệc 

tiếp đón cũng đã sẵn sàng, ngay cả các xe bít bùng củng sẵn sàng đậu chờ chuyên chở tù 

nhân. Tôi cũng được Đại Tá giám đốc MACV và nhiều sĩ quan cao cấp ra tiếp đón. Khi chúng tôi 
bước ra khỏi trực thăng, tôi thấy chỉ có 3 tù nhân trên máy bay. Họ bị bịt mắt và cổ vẫn còn bị 

cột dính chùm lại với nhau. Tôi lập tức biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể tin tưởng nổi. 

Tôi vội bước tới người xạ thủ hỏi: “Địa ngục gì đã xảy ra?” Và người xạ thủ nói: “Tù nhân đã 

bị xô xuống đồng bằng Cữu Long hết rồi!” Tôi hỏi: “Ai xô?” Người xạ thủ nói: “Lính áp tải 
VNCH!” Và tôi chỉ còn có cách lắc đầu nói: “I can’t believe it!” Người xạ thủ nói: “Hãy tới nhìn 

cánh cửa sau!” Bước tới cửa sau, tôi thấy chỉ còn cái khung, không đóng được nữa. Bước tới 
gần, tôi phải dừng lại vì trên sàn có nhiều vết máu, trên dây cable có một miếng da bàn tay 

của tù nhân còn dính đó cho thấy tù nhân bị đâm hoặc bị đánh đập trước khi bị xô xuống!.. 

SP/4 Steve Noetzel, 5th Special Forces Group Augmentation 

(Winter Soldier Investigation, trang 101-102) 

Tại thành phố Quảng Trị, tôi có quen một người làm việc cho cơ quan USAID, và cũng làm 

cho CIA. Chúng tôi thường nhậu nhẹt với nhau, và ông ta cũng thường nói về các chuyến đi 
khác nhau của ông vào Lào trên các chuyến hàng không America Airlines, và nhiều chuyện 

khác nữa. Ông ta làm cố vấn cho một toán lính VNCH và Kit Carsons. Có một lần ông hỏi tôi 

nếu tôi có muốn đi với ông vào một ngôi làng, mà tôi rất quen thuộc, để xem phản ứng của 
dân làng hay không? Và tôi đã bằng lòng đi với ông ta. Và khi tôi tới nơi, thì toán lính VNCH 

cũng đã đang làm chủ tình hình. Họ không tìm được Việt Cộng, nhưng tìm được một người đàn 
bà đang bị băng bó thương tích. Sáu người lính VNCH xúm lại chất vấn và đánh đập bà này 

khoảng 20 lần, và bà ta đã chết. Ông bạn của tôi bỗng nhiên cũng nỗi hứng, ông ta trước đây 
là một cựu thiếu tá và đã làm việc 20 năm, cũng đói khát nên đi làm việc cho USAID trong 

chương trình Aid International Development. Ông ta bước tới cái xác chết của người đàn bà, lột 
hết áo quần của bà ta, rút ra một con dao đâm vào âm hộ của bà ta, rồi rọc từ âm hộ rọc lên 

tới ngực, móc tất cả ruột, gan, tử cung… quăng ra ngoài, rồi quỳ xuống bên xác chết, lột từng 
miếng da của bà ta ra, rồi bỏ đó một đống để cho người khác thấy phải khiếp sợ.  

Sgt. Joe Bangert, 1st Marine Division  
(Winter Soldier Investigation, trang 73) 

Toán B tại Cần Thơ, trụ sở hành quân Vùng IV Chiến Thuật, có nuôi một con trăng dài 8 
feet trong một cái lồng, có lẽ là để chuột không dám tới gần. Khi chúng tôi bắt được tù nhân 

hoặc những người bị tình nghi, họ lập tức bị thẩm vấn. Nếu tù nhân ít nói hoặc tỏ vẻ không 

hợp tác, họ đem con trăng ra khỏi lồng và ném vào trong phòng giam, có thể là phòng tạm 
giam, rồi cửa được khoá lại, để cho con trăng ở chung với tội nhân qua đêm. Con trăng 

(python) tương tự như con nưa (boa), nó không có nọc độc. Con trăng sẽ cắn tù nhân nhưng 
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không đủ sức giết một người lớn, nhưng chắc chắn là làm cho người Việt Nam hoảng sợ. Tù 

nhân thường có 2 người ở chung một phòng với con trăng, tôi đoán, vì tôi đã có thể nghe tiếng 
la hét của tù nhân, vì 2 tù nhân vật lộn với con trăng gần như sáng đêm. Thật ra, có một vài 

trường hợp những người gác tù phải nhét giẻ vào miệng tù nhân để họ có thể ngủ. Sáng ra tất 
cả trông rất là mệt lã, và lần nầy, thường thì tội nhân sẵn sàng hợp tác.  

SP/4 Steve Noetzel, 5th Special Forces Group Augmentation  
(Winter Soldier Investigation, trang 104)  

Cách mà chúng tôi phân biệt giữa thường dân và Việt Cộng, là Việt Cộng thì có vũ khí, còn 
thường dân thì không có. Người nào đã chết thì được coi là Việt Cộng, không phân biệt có vũ 

khí hay không. Nếu bạn giết một người nào đó, và có ai hỏi: “làm thế nào để bạn biết người đó 
là Việt Cộng?” Thì câu trả lời chung sẽ là: “Người đó đã chết”. Và chỉ trả lời như vậy là đủ. Khi 

chúng tôi đi qua các ngôi làng để tìm kiếm Cộng Sản, thì tất cả những người phụ nữ trong làng 
sẽ bị lột hết quần áo, và chúng tôi sẽ sử dụng “penises” của chúng tôi đút vào những chỗ kín 

trên cơ thể của người phụ nữ để dò kiếm, bảo đảm những người phụ nữ này không có cất giấu 
bất cứ cái gì bí ẩn ở trong đó; và điều này là hiếp dâm rồi nhưng đã được gọi là tìm kiếm.  

Sgt. Scott Camil, 1st Marine Division  

(Winter Soldier Investigation, trang 12) 

Có một lần chúng tôi đóng quân tại một vị trí an toàn, trong khu vực và có thể nghỉ ngơi 

năm, sáu, hoặc bảy ngày. Để chắc chắn súng có thật sự bình thường hay không, chúng tôi 
phải bắn thử, có lẽ khoảng chừng hai phút với một khoảng cách khá xa. Này! Nhiều người 

trong chúng tôi ai cũng biết phía bên kia bụi rậm là cả một ngôi làng của thường dân, nếu 
chúng tôi thử súng bằng cách bắn vào bụi rậm, dân chúng ở phía bên kia bụi rậm sẽ gặp tai 

biến. Vì vậy tôi bước tới nói với viên sĩ quan chỉ huy của tôi: “phía bên kia bụi rậm dân chúng 
đông lắm”! Trước tiên, vị chỉ huy nói ông không cần biết! Tôi quay qua nói với trung sĩ tiểu đội 

trưởng, vị trung sĩ nói: “bắn Việt Cộng và bắn người Thượng cũng giống nhau”! Đừng để ý làm 
chi! Đây là thái độ chung từ trước tới nay. Anh biết không? Họ nói người dân Việt Nam không 

phải là con người. Người Việt Nam là những “cái bia” để cho người Mỹ thử súng!... 

Tôi muốn cho anh biết về một mưu mẹo tra tấn. Trước tiên là đi vào trong làng hỏi ai là 

Việt Cộng, và bắt hai người anh cho là Việt Cộng, trói tay họ ra sau lưng, cột dây vào tay một 
người treo lên cây và cởi hết quần áo người này ra, cột “tinh hoàn” của người này bằng một 

sợi dây, rồi cầm sợi dây đứng xa khoảng 10 bước, hỏi người này chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn 

không chịu trả lời theo cách anh muốn. Anh chỉ cần cho hắn biết là dân làng nói hắn là Việt 
Cộng. Nếu không phải là Việt Cộng thì ít nhất hắn cũng chỉ cho anh biết ai là Việt Cộng.  

Nếu anh cầm sợi dây và hỏi: “Mày có thấy đơn vị Cộng Sản tới làng này không?” Nếu nói 
không, anh sẽ cầm sợi dây dằn thật mạnh chừng 10 lần thì người đó sẽ cảm thấy bay bổng 

khắp nơi với tận cùng đau đớn. Khi tra tấn xong, vẫn tiếp tục treo người đó, sẽ có lính VNCH, 
làm việc với Lực Lượng Đặc Biệt, đấm đá người nầy thêm một trận nữa, rồi cắt vòng theo tai 

của hắn bằng một con dao nhọn, không sâu lắm, nhưng cũng thành vết thương. Sau đó chúng 
tôi sẽ mở dây thả hắn xuống trong khi diễu cợt hắn rồi dẫn hắn xuống cuối làng, không làm gì 

khác, ngoại trừ châm một điếu thuốc đang cháy vào “dương vật” của hắn. Chắc chắn tôi biết 
anh sẽ nghĩ gì nếu ai làm như vậy với anh. Nếu anh hỏi, tôi cũng chắc chắn ai ở trong căn 

phòng này cũng nói giống như tôi. Không phải có một mình Thiếu Úy Calley (người chỉ huy tàn 
sát dân làng Mỹ Lai) nói như vậy. Tôi cam đoan với anh, đây là chính sách của người Mỹ.  

SP/4 Kenneth Ruth, 1st Air Cavalry Division 
(Winter Soldier Investigation, trang 11-12) 

Có lần tôi thấy một toán người đốn gỗ ở trong rừng và tôi nghĩ nếu những người này có thể 

bắn vào máy bay của tôi, thì tôi cũng có thể bắn lại nhiều loạt. Vì vậy, tôi quay súng bắn vào 
họ. May quá! Súng bị kẹt. Đó là một việc khá may mắn, vì nhóm người này, sau khi tìm hiểu, 
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là những người chánh phủ thuê để phá rừng. Những người này có một toán lính đi theo canh 

gác, chỉ cách họ khoảng 50 thước. Nhưng tâm trí của tôi lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện giết mấy 
thằng “gooks”, vì tôi thấy bất cứ ai gook là tôi muốn giết. Tôi đã khá sợ hãi sau đó, sém chút 

nữa thì tôi đã vi phạm luật bất thành văn (chỉ nói bằng miệng). Luật đó là bạn có thể làm bất 
cứ cái gì bạn muốn, miễn là bạn đừng để bị bại lộ. Theo tôi biết, những gì đã xảy ra như sự 

kiện Mỹ Lai, nhiều người đã theo cùng một khuôn mẫu như vậy cả chục năm qua. Bất hạnh 
của những người lính Mỹ trong vụ Mỹ Lai là vì họ bị bại lộ mà thôi.  

SP/5 James Duffy, Sư Đoàn I Kỵ Binh  
(Winter Soldier Investigation, trang 36-37)  

Phương pháp để bắt người bỏ tù là đi vào các ngôi làng để bắt dân làng còn ở lại trong 
làng, không phải đi tìm kiếm để bắt dân làng đã chạy trốn. Anh sẽ cột người bị bắt dưới một 

gốc cây rồi dẫn chó tới để cho nó nhảy bổ lên cắn người này. Hoặc anh cũng có thể dùng dây 
điện thoại cột tai, cột mũi, hoặc cột bộ phận sinh dục của người này lại. Anh cũng cần biết là 

anh cũng có thể cột như vậy đối với người đàn bà. Tôi đã thấy có người đã cột như vậy với đàn 
bà. Tại Bến Sông, là dinh của tỉnh trưởng, người này cũng đã nói cho tôi biết tất cả tại sao 

chiến tranh là địa ngục. Ông ta đã dẫn tôi tới xem một ngục tối. Nơi ngục tối đó có một người 

“lính VNCH biểu diễn cho tôi thấy cách thức rút mười móng tay của một bà già bằng một cái 
kềm”, trong khi một đại úy người Mỹ ngồi đó rung đùi trông có vẻ thích lắm. 

Sgt. Micheal McCusker, 1st Marine Division 
(Winter Soldier Investigation, trang 32) 

Trong cuộc tấn công của Cộng Sản vào thành phố Huế tết Mậu Thân 1968, tôi đã chứng 
kiến các chiến đấu cơ Phantom của Mỹ bỏ bom, hoặc bỏ bom Napalm vào những đường phố 

đông dân cư. Tôi không biết bao nhiêu người đã bị giết tại những chỗ như vậy. VNCH thì đổ lỗi 
cho Cộng Sản Bắc Việt. Lúc đó tôi đang làm xạ thủ súng đuôi (tail gun) trong một phi vụ tại 

Huế. Chỉ để thử súng, viên phi công bảo tôi bắn xã vào một ngôi nhà bằng súng M-16. Tôi 
không biết ngôi nhà có ai ở trong đó hay không. Nhưng khu vực đó thì đầy dẫy thường dân. 

Đây là luật bất thành văn. Anh muốn thử súng như vậy để giết bao nhiêu người thì anh cứ 
giết. Anh chỉ cần cẩn thận, tránh đừng để cho các phóng viên, các nhà báo nhìn thấy, là đủ. 

SP/5 James Duffy, 1st Air Cavalry Division 
(Winter Soldier Investigation, trang 41) 

Tôi có lẽ đã bay khoảng 500 phi vụ trực thăng cứu thương trong thời gian 13 tháng. Tôi 

chưa bao giờ có một cơ hội để cứu một người thường dân Việt Nam bị thương. Liên minh với 
tôi là thời tiết. Mùa mưa vùng nhiệt đới, trời rất xấu về đêm, và chúng tôi sẽ không bay đêm, 

ngoại trừ trong trường hợp quá khẩn cấp. Đã có một trường hợp quá khẩn cấp; người phi công 
phó của tôi phải đi ra ngoài để đề máy, còn tôi thì lo coi lại toạ độ hạ cánh. Thiếu Tá sĩ quan 

hành quân của tôi nói: “Khoan đã, Thời tiết xấu! Con lừa (ass) của tụi mày sẽ chết! Họ chỉ là 
QLVNCH, tụi nó không phải là người Mỹ, bọn nó là gook Thuỷ Quân Lục Chiến. F. tụi nó! 

Chúng ta không cần tụi nó. Chúng ta không xông pha vào nguy hiểm để cứu tụi nó”. Tuy 
nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục thi hành phi vụ nhưng không hạ cánh để cứu thương cho họ. 

Không đi cứu các chiến sĩ Thuỷ Quân Lục Chiến QLVNCH là luật bất thành văn của phi đoàn, 
chúng tôi phải thi hành, luật này không được ghi trên giấy tờ, nhưng phải hiểu là không được 

cứu thương cho gooks, nếu có thể tránh được thì phải tránh.  

Capt. Ernie Sachs, 1st Marine Division  

(Winter Soldier Investigation, trang 17-18)    

Theo quy định thì bạn phải điền vào bản tường trình sau mỗi ngày, những việc làm tốt của 

bạn. Như, bao nhiêu gạo bạn đã chở, bao nhiêu người Mỹ hoặc bao nhiêu “gooks” bạn đã 

chuyên chở. Này, chúng tôi được lệnh rất đặc biệt xuống từ Đại Tá chỉ huy: Khi bạn chở Việt 
Cộng – tình nghi là Việt Cộng – đừng đếm những người này khi họ lên máy bay, mà phải đếm 
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khi họ xuống máy bay, vì số người lên máy bay và xuống máy bay nhiều khi không trùng hợp. 

Vì nếu một trong những người này sợ lên cao và quyết định đi ra khỏi máy bay, hoặc những 
chuyện tương tự như vậy, hoặc vì người ấy bị té cứt trong quần và người trong phi hành đoàn 

phải đá ông ta ra khỏi máy bay, đó là chuyện phải làm; chuyện “đó” không xảy ra vì phi hành 
đoàn chỉ đếm mấy người này khi họ đi xuống máy bay mà thôi.  

Capt. Ernie Sachs, 1st Marine Division  
(Winter Soldier Investigation, trang 107)   

Ngày nọ, tôi có trò chuyện với một vị tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên. Ông ta khá thẳng thắn nói 
với tôi về cảm nghĩ của ông ta: “Tại sao tôi phải giúp những người đó, họ là những người có 

con trai, có người cha đánh giặc cho Cộng Sản tại vùng quê, và họ là ai, nếu có dịp thì họ sẽ 
cắt cổ tôi, có phải vậy không?” Tôi đã cố gắng thuyết phục ông ta, tất nhiên, trong thời gian 

đó, rằng nếu ông chịu nhìn xuống, hoạt động như một con người đối với con người, và chấp 
nhận những người dân này như những con người, thì tình hình xung quanh đã có thể khác. 

Những người sống trong các khu vực Cộng Sản kiểm soát có thể được khuyến khích rời khỏi 
khu vực một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Rời khỏi khu vực một cách trực tiếp có thể là một 

áp lực bạo động, lực lượng Đồng Minh có thể cưỡng bức người dân tập trung lại, rồi buộc họ 

phải lên máy bay để chở đi. Mặc dầu không thông dụng, nhưng phương pháp này thỉnh thoảng 
vẫn được áp dụng. Những thí dụ gồm có cuộc di cư vùng Tam Giác Sắt năm 1967, và một số 

di cư tại vùng vĩ tuyến 17. Người tị nạn cũng có thể được khuyến khích di cư trong cơn mưa 
bom hoặc trong cơn mưa pháo. Trong số những người tị nạn tại tỉnh Vĩnh Long, có khoảng 

20% gia đình bị thương hoặc chết vì đạn pháo kích của Đồng Minh. Tỉnh Phú Yên có 18% được 
liệt kê di cư vì lý do người trong gia đình bị chết bởi pháo kích. Trực tiếp di cư cũng có thể xảy 

ra vì chính quyền pháo kích giải toả khu vực. 8% dân Vĩnh Long và 14% dân Phú Yên chết 
trong khi di cư. Khi mưa pháo cộng với áp lực di cư, thương vong lên tới 47.2%. Nghĩa là 

khoảng phân nửa thường dân Việt Nam thương vong do Mỹ và Đồng Minh gây ra. 

Jim Clark, AID and Catholic Relief Services  

(Winter Soldier Investigation, trang 139-140) 

OK, cái gì tôi phải nói là trực tiếp do chính sách của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Chi tiết tôi 

đã báo cáo cho cơ quan CID Bộ Binh Mỹ, tôi sẽ cho anh biết tên người, ngày tháng mà tôi đã 
báo cáo… Ngày 8 tháng 8, tôi hạ sát một đứa bé 10 tuổi bằng một loạt súng M-16 bắn vào 

lưng. Khoảng ngày 16 cho tới 20 tháng 8, tôi không nhớ rõ, vị sĩ quan trung úy đại đội chúng 

tôi bắt một người đang ngủ trong nhà, nhốt vào một cái lồng, rồi đem ra làm bia để thử súng 
M-60, M-16, và a.45. Vị trung úy này cũng là người đã ra lệnh bắn vào lưng đứa bé… Khi thử 

tới súng a.45 thì ông này đã chết… Ngày 8 tháng 2, chúng tôi bắt được một người đàn ông 
trong hố nhện. Người này nói được tiếng Anh, dĩ nhiên chúng tôi không có thẩm vấn viên, đó 

là vấn đề trên cánh đồng. Chúng tôi hỏi ông có phải là Việt Cộng không? Dĩ nhiên ông ta nói 
“nô VC”, “nô VC…” Ông ta bị cột dưới bánh xe bọc thép (APC) cho xe cán hai lần, lần thứ nhất 

ông không chết. Cán lần thứ hai ông mới chết. Khoảng một giờ sau, nơi đây thuộc vùng I 
chiến thuật… 19 người vừa đàn bà vừa con nít bị tập trung lại như tập trung Việt Cộng. Vị 

trung úy gọi vị đại úy, hỏi phải làm gì? Vị đại úy chỉ lập lại lệnh của vị đại tá nói sáng nay. Vị 
đại tá nói “giết bất cứ cái gì nhúc nhích”. Khi nhìn lại 19 người bị tập trung, tôi thấy hai người 

lính dẫn tới một đứa con gái khoảng 19 tuổi không có mặc quần áo, rất đẹp, có lẽ vừa bị hãm, 
bị quăng chất đống lên đám đàn bà và con nít, rồi 5 người lính cùng lúc xã súng máy vào! Tới 

đây là chấm dứt!.. Tôi không muốn nói chi tiết hơn nữa vì giết như vậy là đúng với chính sách. 

Sgt. Jamie Henry, 4th Infantry Division 

(Winter Soldier Investigation, trang 43-44)  

Hầu hết tù nhân của chúng tôi là đàn bà. Mẹ và con thường bị nhốt chung. Tôi không hiểu 
tại sao đơn vị của tôi có một trường hợp rất hiếm, là có một thẩm vấn viên da đen. Người da 

đen được chọn làm thẩm vấn viên là một việc bất thường, vì ít khi người da den làm việc trong 
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ngành tình báo quân đội. Tuy nhiên chúng tôi khám phá ra rằng nếu hỏi cung người đàn bà tù 

nhân bằng cách hăm dọa cho người da đen đến hiếp dâm con gái của bà ta, thường làm cho 
bà ta phải cung khai. Vì vậy họ đem hai mẹ con vào phòng hỏi cung cùng lúc, rồi đưa cô bé 

gái vào một phòng riêng có sẵn một ghế bố, rồi trở ra nói cho bà ta biết là họ sẽ gọi người 
thẩm vấn da đen vào phòng để hiếp dâm cô gái nếu bà ta không chịu cung khai. 

SP/5 Don Dzagulones, Americal Division 
(Winter Soldier Investigation, trang 119)  

Tháng 11, năm 1968, tại một địa điểm có tên là Wagon Wheel, hướng Tây Bắc Sài Gòn, 
trong một chiến dịch tìm diệt (search and destroy mission), với các trực thăng gun ships để 

bảo đảm an ninh, chúng tôi không tìm thấy Việt Cộng đâu cả, và tên xạ thủ thấy buồn chán 
quá (bored), vì vậy anh ta bắn vào một cái lều bằng súng mini gun và rockets. Khi các chiếc 

trực thăng gun ships đi khỏi, chúng tôi tới cái lều xem thử thấy một em bé gái bị bắn chết, còn 
rất nhỏ, chỉ khoảng 3 tuổi, chết ở trên tay của người mẹ. Khi báo cáo, em bé này được đếm 

chung với xác Việt Cộng và được coi như là một Việt Cộng chết. Anh nghĩ sao nếu con của anh 
đang được anh bế trên tay, rồi lính Mỹ tới bắn chết, nói em bé là Việt Cộng rồi bỏ đi?  

Lt. Mark Lenix, 9th Infantry Division 

(Winter Soldier Investigation, trang 78) 

Mỗi buổi sáng chúng tôi đều thức dậy đi ra ngoài xem các mục tiêu. Chúng tôi bỏ ra ba bốn 

tiếng đồng hồ để tìm các mục tiêu. Tôi được mấy thằng bạn phi công chỉ cho cách nhận diện ai 
là Việt Cộng.  

●Nếu thấy anh, người đó bỏ chạy, chắc chắn người đó là Việt Cộng.  

●Nếu thấy anh, người đó không chạy, người đó còn là Việt Cộng nặng hơn nữa. Anh phải 

bắn người đó bằng mọi cách.  

Họ còn bảo tôi nếu bay trên hoặc gần một ngôi làng, mà thấy họ bắt đầu rời khỏi ngôi làng, 

đó là dấu hiệu có Việt Cộng ở trong làng, họ có thể bắn anh bất cứ lúc nào, và anh có thể bắn 
giết họ bằng mọi cách anh muốn. Đó là chuyện bình thường chúng tôi làm hàng ngày. 

CWO Dennis Caldwell, 1st Aviation Brigade 
(Winter Soldier Investigation, trang 74)  

NHỮNG HÌNH THỨC TÀN SÁT DỊ GIÁO DƯỚI CHẾ ĐỘ VNCH CÓ THỂ NHẬN DIỆN 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

[CHỈ CÓ CA-TÔ RÔ-MA GIÁO LÀ MỘT CHÁNH ĐẠO DUY NHẤT, TẤT CẢ CÁC ĐẠO KHÁC 
ĐỀU LÀ DỊ GIÁO, LÀ TÀ ĐẠO, LÀ ĐẠO THỜ MA THỜ QUỶ!] 

Câu nói trên của người Ca-tô xác định rất rõ ranh giới giữa Ca-tô giáo và dị giáo. Theo 

người Ca-tô, tất cả tôn giáo trên thế giới đều là dị giáo, ngoại trừ Ca-tô giáo. Vì là một chánh 
đạo duy nhất, Ca-tô giáo sẽ không bao giờ để yên cho các tôn giáo khác. Họ sẽ tiêu diệt các 

tôn giáo khác khi cơ hội thuận tiện tới vói họ, như họ đã từng thề thốt trong lời thề Dòng Tên: 
“Ta xuống đây để làm cho con trai chống đối cha, con gái chống đối mẹ, và con dâu chống đối 

mẹ chồng. Và những kẻ thù của ngươi sẽ ở ngay trong nhà của ngươi” (Matthew 10: 35-36).  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2010:%2035-36&version=KJV
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  TÀN SÁT DỊ GIÁO BẰNG HÌNH THỨC KHỦNG BỐ VÀ ÁM SÁT PHẬT TỬ 

Chiến tranh Đông Dương II (1955-1975) dưới thời Nguyễn Văn Thiệu có hai mặt: Mặt hiện 

và mặt ẩn. Mặt hiện là chống Cộng mà Hồng Y Francis Spellman đã cỗ động ngay sau Thế 
Chiến II. Mặt ẩn là khủng bố và ám sát Phật Tử mà Ca-tô giáo gọi là dị giáo. 

Từ tài liệu lưu trữ của Tu Viện Quảng Đức, ngày 31.08.1964 và 01.09.1964, hai Phật tử bị 
thảm sát tại Sài Gòn là Nguyễn Văn Phát và Phạm Văn Hòa, mở đầu cho một loạt thảm sát 

mới. Năm 1965, Cư sĩ Phan Duy Trinh, huynh trưởng gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế, bị thảm 
sát. Nhiều cuộc tự thiêu bảo vệ hiến chương Phật Giáo, đòi Quốc Hội Lập Hiến, và đòi chủ 

quyền Quốc Gia vì Thiệu đối với dân thì bắt cóc và thủ tiêu, nhưng đối với Mỹ thì mất chủ 

quyền, chỉ biết vâng lệnh giống như thời thực dân Pháp. Ngày 25.08.1970, Hòa Thượng Thích 
Thiện Hoa, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Phật Giáo Ấn Quang nói: “Người Việt Nam không làm 

tay sai cho ngoại quốc, chúng ta chỉ chăm lo công việc của chúng ta thôi”. Ngày 08.03.1965, 
3500 TQLCHK đổ bộ Đà Nẵng, 9 tháng sau tăng lên gần 200000. Nhiều cuộc tự thiêu bắt đầu. 

Tại thời điểm này, người ta mới thấy tinh thần chủ quyền Quốc Gia của ông Diệm là một 
điều đáng kính phục. Ông Huỳnh Văn Lang, Bí Thư Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng (do Ngô 

Đình Nhu làm Tổng Bí Thư), viết: 

[Mở cửa cho quân Mỹ đổ bộ vào Việt Nam mà không có một văn bản ký kết gì hết hay nếu 

họ tự ý tự tiện vào mà không có một lời phản đối, để cho họ vào như nhà vô chủ. Thì nghĩa là 
sao? Thì nghĩa là từ một quốc gia tuy nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng độc lập và tự do, một sớm 

một chiều Bác Sĩ Phan Huy Quát và ông Bùi Diễm biến thành một thứ thuộc địa trước mặt 
quốc dân và trước mặt các nước quá rõ ràng. Để rồi sau đó Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tướng 

Nguyễn Văn Thiệu cố vẫy vùng cách mấy đi nữa thì vẫn bị cái Gọng Kềm Mỹ hơn là của lịch sử, 
vì nếu có một sự ký kết nào trên giấy tờ còn có sự chứng nhận của Quốc Hội hơn là nói miệng 

thì đỡ cho ông Kỳ ông Thiệu biết mấy!..][30]  

Huỳnh Văn Lang (Bí Thư Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng)  
Ký Ức Huỳnh Văn Lang tập II. 

Năm 1966, có ít nhất 5 vụ Phật Tử mất tích, gồm cư sĩ: Lê Đình Linh và buồi Bùi Xuân Hiền 
bị bắt và mất tích tại Quảng Nam. Trịnh Văn Lộc và Trương Dzu bị bị bắt và mất tích tại Quảng 

Tín. Nguyễn Văn Đức bị thảm sát tại Tuyên Đức. Nguyễn Đại Thức bị thảm sát tại Huế. Các 
Phật Tử Nguyễn Văn Triệt, Nguyễn Châu Kỳ, Nguyễn Đoan Chánh, và Hoàng Văn Dậu bị thảm 

sát tại Tuyên Đức. Phật Tử Huỳnh Văn Thiện, bị bắn trước cửa Việt Nam Quốc Tự. Có 8 Phật 
Tử Quân Nhân và 2 Phật Tử bị thảm sát tại Quảng Ngãi, tranh đấu đòi Quốc Hội Lập Hiến do 

Phật Giáo Thống Nhất chủ trương, gồm: trung úy Đào Quang Thống, thượng sĩ Chế Quang 
Khương, trung sĩ Bùi Mùi, trung sĩ Nguyễn Cao Thiên, binh nhất Võ Liên, binh nhất Nguyễn 

Đăng Quang, binh nhất Nguyễn Xin, binh nhì Nguyễn Thành, Nguyễn Bá Lập và Bùi Văn Kiểm. 
Ngày 12.07.1966, cư sĩ Nguyễn Dần “bị chôn sống”. Ngày 01.03.1967, cư sĩ Nguyễn Cúc bị 

thủ tiêu tại Quảng Nam. Thích Thiện Ân bị bắn tại Việt Nam Quốc Tự, tịch ngày 23.06.1970. 

Ngày 24.04.1967, một trái lựu đạn ném vào trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội ở Gia 

Định, giết chết giáo sư Trương Thị Phượng Liên và Phật Tử sinh viên Trần Thị Vui. Hơn một 

tháng sau, một cuộc bố ráp tại Thủ Đức bắt và dẫn đi biệt tích 8 Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội 
gồm: TS (Tăng Sinh) Thích Tâm Thể, TS Thích Huyền Đắc, TS Thích Minh Hoài, TS Thích Tâm 

Minh, PTSV (Phật tử sinh viên) Đinh Viết Dương, PTSV Nguyễn Trọng Ngành, PTSV Nguyễn 
Khắc Quỳnh, và PTSV Trần Văn Bình. Ngày 05.07.1967, nhiều Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội xã 

Hiệp Hòa, quận Thủ Đức bị bắt đem ra bắn ở bờ sông. Có một người chỉ bị thương nhưng 
không chết! Sau khi kẻ sát nhân rút đi, người này được cứu sống. Người nầy kể lại, trước khi 

bị bắn, họ bắt tất cả quỳ xuống ở bờ sông rồi hỏi “các anh có phải là Thanh Niên Phụng Sự Xã 
Hội không?” Có tiếng trả lời “Phải”. Họ nói: “Rất tiếc, các anh là Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, 

chúng tôi phải bắn các anh!” Bốn người bị bắn chết là TS Thích Thanh Quang; PTSV Nguyễn 
Viết Tự Hy; PTSV viên Lê Thế Linh; và PTSV Võ Văn Thơ. 
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Tết Mậu Thân năm 1968, tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn thẳng vào đầu một người mặc y 

phục dân sự, tay bị trói ra sau lưng. Phóng Viên Eddie Adams chụp được tấm hình. Phóng viên 
ABC Úc là Neil Davis quay được một đoạn cho thấy tướng Loan cầm khăn lau mặt, vẫy tay kêu 

các người đứng gần tránh ra, không nói lời nào, quăng điếu thuốc, móc khẩu súng lục, lạnh 
lùng và bắn vào đầu người mặc thường phục tay bị trói ké ra sau lưng. Có người nói tướng 

Loan cắt nghĩa là ông bắn người đặc công nầy vì hắn đã giết một gia đình cảnh sát gồm cả đàn 
bà và con nít tại Thị Nghè. Nhưng từ Tết Mậu Thân năm 1968 cho tới 30.04.1975, không có tài 

liệu nào, hoặc những nhân chứng nào, hoặc tại địa chỉ nào, về một gia đình cảnh sát, gồm cả 
người già và trẻ con ở gần cầu Thị Nghè, bị Cộng Sản giết theo lời tướng Loan. VNCH cũng 

không hề đề cập tới gia đình cảnh sát bị Cộng Sản giết. Một số người trong chính quyền VNCH 
cũng thắc mắc về vụ giết tù binh tương tự của quận trưởng tỉnh Phú Yên, bị mất chức, giải 

ngũ, ra tòa, thân bại danh liệt, nhưng tướng Loan không bị xét xử, mà không rõ nguyên do.  

Ảnh của Eddie Adams được cho lên trang nhất báo quốc tế, gây phẫn nộ thế giới, và đẩy 

mạnh các phong trào phản chiến. Adams dành được giải Pulitzer năm 1969. Dân biểu VNCH Lý 
Quý Chung, cũng là chủ nhiệm một tờ báo lớn ở Sài Gòn, nói: “Đây là một hành động trái với 

Công Ước Genève về tù binh chiến tranh, còn về mặt con người thì mất hết nhân tính, xảy ra 

giữa đường phố Sài Gòn hết sức dã man”. Đài BBC nhận định bức ảnh đã gây một cú giật 
mạnh tới nhân dân Mỹ. Phản chiến đã dùng bức ảnh để phản bác lại sự tham dự chiến tranh 

Việt Nam của Mỹ. Tháng 03.1968 diễn ra cuộc biểu tình phản chiến. Tháng 10.1968, cảnh sát 
đụng độ với biểu tình. Một năm sau, hàng trăm ngàn người xuống đường. Sau ngày 

30.04.1975, tướng Loan xin tị nạn, bị Mỹ từ chối. Vì không có quốc gia nào nhận, Mỹ buộc 
lòng cho Tướng Loan hưởng quy chế tạm dung (parole), nhưng bị “cấm” vào quốc tịch Mỹ. 

TÀN SÁT DỊ GIÁO BẰNG CÁCH NHỐT CÁC TU SĨ PHẬT GIÁO VÀO CHUỒNG CỌP CÔN SƠN 

Nhiều học sinh, sinh viên, thầy tu Phật Giáo, biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, bị nhốt 

chuồng cọp Côn Sơn. Ông Don Luce từng làm cho cơ quan Thiện Nguyện Quốc Tế và hội đồng 
các Nhà Thờ Thế Giới từ năm 1958 cho tới năm 1971. Năm 1970, ông cho phổ biến chuyện 

chuồng cọp Côn Sơn đến Quốc Hội Mỹ. Bài viết của ông có tên là “Điều Tra Kiểu Mỹ” (Torture, 
American Style). Trong bài viết, ông kể lại câu chuyện bạn của ông là Nguyễn Ngọc Phương, bị 

tra tấn cho tới chết năm 1970. Phương bị cảnh sát của Thiệu bắt giam tại nhà một người bạn 
tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Phương chết vì bị tra tấn 3 ngày liên tiếp. Một 

nạn nhân bị giam chung với Phương, kể: “Phương bị cảnh sát Sài Gòn tra tấn trong khi các 
người Mỹ đứng bên cạnh chỉ bảo”. Người Mỹ huấn luyện quân đội và cảnh sát VNCH về tra tấn. 

Nhiều người bị trói đem lên máy bay trực thăng, bay lên cao rồi xô xuống. Nông dân bị trói 
vào cọc phơi nắng, và nhiều người thường xuyên bị dẫn đi bắn. Những câu chuyện mổ sống để 

lấy mật được kể lại một cách tự nhiên. Họ nói chỉ cần trói ké nạn nhân, đâm bằng lưỡi lê vào 

hông nạn nhân khoảng một tấc sâu, đạp vô be sường nạn nhân một đạp mạnh thì mật của 
người này sẽ lòi ra ngoài, cắt lấy mật đem bán cho tiệm thuốc bắc.  
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Năm 1970, Quốc Hội Mỹ gởi một đại biểu quốc hội tới Việt Nam điều tra ngầm. Chương 

trình là phải thăm một nhà tù miền Nam như là một tiền đề trước khi thăm nhà tù Bắc Việt, 
nơi giam cầm tù binh Mỹ. Ông Tom Harkins, một cộng sự viên với toán điều tra quốc hội, được 

thêm vào. Harkins quả quyết với các dân biểu về câu chuyện tra tấn trong chuồng cọp Côn 
Sơn (do Pháp xây năm 1939, để giam tù chính trị). Các dân biểu đã yêu cầu một máy bay đi 

Côn Sơn. Ông Harkins được làm thông dịch viên và cũng là một nhân viên đặc biệt. 

Tại Côn Sơn, Harkins dùng một bản đồ do một cựu tù nhân chuồng cọp vẽ, tách rời lối đi 

định trước, đi riết tới giữa hai nhà tù. Nơi đó có một cái cửa nhỏ dẫn tới một cái chuồng giữa 
hai bức tường. Một cai ngục nghe tiếng động liền mở cửa. Harkins lập tức bước vào. Ông nói 

gương mặt của những người trong cái chuồng bên dưới vẫn còn in sâu trong ông: người thì bị 
cắt mất 3 ngón tay, người bị vỡ sọ (người vỡ sọ ở Quảng Trị, đã chết sau đó), và một nhà sư 

Phật Giáo. Ông Harkins nhớ rất rõ nhà sư tanh hôi kinh khủng do bị thổ tả, và rất đau đớn do 
cái còng sắt siết chặt vô mắt cá chân. Cho tôi xin miếng nước! Nhà sư luôn xin nước. Sau đó 

thì họ lẹ làng gởi nhân viên hướng dẫn, đưa phái đoàn quan sát các trại tù khác. 

Các tấm ảnh của Harkins, nay là Thượng Nghị Sĩ Mỹ, chụp được, đã đăng trên tạp chí “Life” 

ngày 17.07.1970. Các cuộc biểu tình thế giới, đã giúp đưa 180 người đàn ông và 300 đàn bà 

ra khỏi chuồng cọp tới một nhà tù khác. Grace Paley diễn tả cuộc sống của 300 đàn bà trong 
chuồng cọp: “Trong tù, cô Tào Thị Thiều 16 tuổi, bị đánh vào đầu bằng dùi cui. Đầu cô bị khóa 

giữa hai thanh sắt. Cô bị bơm nước vào họng. Bị treo hỏng mặt đất”. Ngày 20.11.1968, cô bị 
gởi lên Nha Cảnh Sát. Linh Mục Chân Tín, đã viết thư kêu gọi tới quốc tế: “Thiều đã bị tra tấn 

nhiều hơn thế nữa và đã bị cho điện giật. Cô đã khùng và không thể ngủ 15 ngày liền”.  

Người đàn bà già nhất bị nhốt chuồng cọp là Bà Sáu. Bà bị mù cả hai mắt vì bị tạc vào mặt 

một loại nước ăn mòn da khi bà nói: “Tôi đây mới là Cộng Sản, mấy đứa kia chỉ là học trò biểu 
tình, là Phật tử, là nhà báo…” Cuối năm 1969, Thiều bị đưa vào chuồng cọp, được một năm thì 

vào nhà thương điên Biên Hòa. Cô đã bị treo cổ bằng một cái móc sắt qua nhiều ngày.  

Cô Thiều nói khi gặp ông Harkins: 

“Ông là người đã cứu sống chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ giọng ngoại quốc khi ông đến. Trong 
chuồng cọp, chúng tôi phấn khởi không biết chuyện gì xui khiến ông đến. Nhưng có một giọng 

nói lơ lớ tiếng Việt cho chúng tôi biết là Quốc Hội Mỹ điều tra. Chúng tôi đang khẩn thiết cầu 
nguyện để có cơ hội nói lên sự tra tấn nầy. Chúng tôi đang cầu xin thức ăn và nước uống, 

chúng tôi đang chết dần mòn trong chờ đợi”. 

Một nữ sinh viên 19 tuổi viết: 

…Tôi bị cầm tù Côn Sơn từ năm 1964 đến năm 1975. Tôi chỉ là một sinh viên tại Sài Gòn, bị 

bắt vì tham gia đấu tranh đòi tự do dân chủ. Họ bắt khi tôi mới 19 tuổi, 30 tuổi mới thả…  

Tôi bị tra khảo bằng đánh đập. Họ có đủ cách tra tấn đàn bà. Chúng tôi rất đói. Khi bị giam 

ở Côn Sơn, tôi chỉ được một lon nước và một chén cơm mỗi ngày. Côn Sơn có quá nhiều cát. 
Khi gió, cát vô đầy chén. Cát bay khắp nơi. Nhà tù bẩn thỉu và lạnh, nằm trên hòn đảo nhiều 

gió. Tôi có một bộ đồ mỗi năm. Chưa bao giờ ra bên ngoài, chưa bao giờ tắm. Chúng tôi xé 
quần áo rách để lót khi kinh nguyệt, vì vậy mà thân thể hầu như không còn gì để che. Đủ loại 

bệnh: kiết lị, thương hàn, dịch tả, sốt rét, trái rạ… Sáng nào thức dậy cũng thấy người chết. 
Không thuốc men. Họ nói chúng tôi chỉ có thuốc khi nào chúng tôi chịu chào lá cờ VNCH. Tôi 

luôn từ chối. Nhiều người đã chết vì bệnh, vì đói, và vì bị tra tấn. 

Tôi bị vô chuồng cọp một năm. Trên nắp chuồng cọp luôn có đá vôi và thùng nước. Nếu 

nghe nói chuyện, họ đổ nước và vôi xuống. Nếu chúng tôi khóc thì họ đánh bằng dùi cui cho bị 
thương rồi chế nước vôi vào vết thương. Đây anh nhìn đi, trán tôi bị thẹo. Họ đâm một cái kim 

vào trán tôi khi tôi bị khảo. Tôi chỉ mang thẹo, nhưng nhiều người đàn bà khác, không lành. 

Người tra khảo luôn là lính miền Nam. Người Mỹ luôn là người cố vấn. Thỉnh thoảng cố vấn tới 
nhìn. Chúng tôi muốn nói rằng người Mỹ muốn thay đổi. “Người Mỹ muốn người Việt giết người 
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Việt…” Ngày nay, cạnh bên những cái chuồng cọp 2m x 3.5m là nghĩa địa của 20 ngàn người 

đã chết gồm đủ mọi thành phần Phật Giáo như các nhà sư, các cư sĩ Phật tử già cả, các nữ 
sinh Phật tử, đa số 16 hoặc 17 tuổi. Nhiều mộ không có bia. Ngay cả danh số cũng không có. 

Khi người tù còn sống sót trở lại thăm Côn Đảo, họ đem theo nhang đèn, với lời cầu nguyện thì 
thầm thương xót cho quảng đời trong chuồng cọp mấy mươi năm về trước. 

http://www.peaceworkmagazine.org/pwork/0511/051116.htm  

TÀN SÁT DỊ GIÁO PHẬT TỬ VÙNG CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG: KIẾN HÒA, VĨNH BÌNH, ĐỊNH TƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về phía Mỹ năm 1969, “Operation Speedy Express” thực hiện trong vùng thuộc các tỉnh 
Kiến Hòa, Vĩnh Bình, Định Tường… ngăn chận MTGPMN phá hoại chương trình bình định, cắt 

đứt liên lạc và đánh phá vùng trú quân Cộng Sản. Lữ đoàn I sư đoàn 9 bộ binh Mỹ hành quân 
từ tỉnh Định Tường qua vùng Kiến Hòa và Vĩnh Bình, dùng “chiến thuật đột kích ban đêm”, 

cùng với Lữ Đoàn II hành quân ven sông (Mobile Riverine Force). Trong cuộc hành quân, họ 
chỉ gặp vài chống đối nhỏ. Mục tiêu hành quân được diễn tả là tấn công đường dây yểm trợ 

Cộng Sản từ Campuchia. Mỹ gồm có 8 ngàn quân, 50 súng pháo, 50 trực thăng với yểm trợ 

của 3381 không kích bỏ bom. Đây là vùng thôn quê, hầu hết là Phật tử Miền Nam. 

Mỹ tuyên bố có 10889 VC bị giết, chỉ có 40 quân Mỹ chết từ tháng 12.1968 tới 31.5.1969. 

Tỉ số chết giữa VC và Mỹ là khoảng 272 Việt Cộng chết thì chỉ có 1 người lính Mỹ chết. Tịch thu 
được tất cả là 748 vũ khí. Nếu tính tỉ số giữa Việt Cộng chết và vũ khí thâu được cho thấy 15 

Việt Cộng chết mới thâu được 1 vũ khí. Quân đội Mỹ công bố đa số Việt Cộng bị giết là do 
hành quân ban đêm (40%), kế đến là do đổ quân trực thăng, rồi do máy bay thả bom. Ngoài 

ra họ còn nói không thu được nhiều vũ khí vì “du kích Cộng Sản không có trang bị vũ khí”! 

Một tài liệu tịch thu của MTGPMN cho biết từ ngày 01.12.1968 tới ngày 01.04.1969, vùng 

Kiến Hòa và Định Tường, sư đoàn 9 bộ binh Mỹ mở chiến dịch tàn sát và cướp của, giết trên 3 
ngàn thường dân, hầu hết là đàn bà và trẻ nít, phá hủy hàng ngàn căn nhà, hàng trăm hec ta 

ruộng và vườn. Như bao nhiêu tin tức khác, người ta nói đây là tuyên truyền Cộng Sản và bỏ 
qua. Tờ United Press International cũng tường trình về cuộc hành quân đã giết nhiều thường 

dân bằng trực thăng gunships và pháo binh, nhưng người ta vẫn không chú ý. Có người hỏi: 
“Chúng ta đã giết những người thường dân vô tội phải không?” thì được trả lời: “Nè!... Có, 

nhưng người lính miền Nam cũng giết vậy” (Hell yes, but so do the South Vietnamese). 

Tháng 09.1969, tướng Julian Ewell, người có biệt danh là “Tên Đồ Tể vùng Châu Thổ” (the 
Butcher of the Delta) vì ông đặc biệt chú tâm vào chỉ một việc “đếm xác” (body count), đưa ra 

bản tường trình có tên là: “1969 Senior Officer Debriefing Report”, các bản sao gởi tới tướng 
Westmoreland và các giới chức cao cấp khác. Trong bài tường trình, Ewell nói trong khi Sư 

Đoàn 9 luôn nhắc nhở: “phân biệt và chọn đúng mục tiêu, nhưng nhắc nhở nầy không được 
thực hiện hoặc không thể thực hiện, vì vùng quê giống như trận Verdun hồi Thế Chiến I”. 

http://www.peaceworkmagazine.org/pwork/0511/051116.htm
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Năm 1970, tàn sát bị tiết lộ. Các cựu chiến binh Mỹ có tham dự cuộc hành quân đã tường 

thuật tại cuộc họp báo 3 ngày “Winter Soldier Investigation”. Đến tháng 04.1971, thì được 
tường trình lên Quốc Hội do Dân Biểu Ronald Dellums bảo trợ. Tháng 05.1970, một lá thư của 

một cựu quân nhân Mỹ có tham dự chiến dịch, gởi cho Tướng Westmoreland từ Tây Đức, một 
thư dài 10 trang, tường thuật chi tiết cuộc hành quân. Bức thư, cùng với báo cáo của tướng 

Julian Ewell được xếp vào hồ sơ mật và giữ kín. Năm 1972, Kevin Buckley, viết trên Newsweek 
một bài có tên “Chương trình bình định trả giá bằng cái chết” (Pacification's Deadly Price) 

tuyên đoán thường dân bị giết trong chiến dịch lên tới 5000 người, căn cứ vào một giới chức 
Mỹ không cho biết tên và căn cứ vào số hồ sơ dân sự thương vong lưu trữ ở các nhà thương. 

Tường trình của tướng Ewell và bức thư 10 trang được công khai. Bức thư viết: Thưa ông, 
sư đoàn 9 bộ binh không làm gì để ngưng giết, chúng tôi được lệnh phải giết gấp nhiều lần vụ 

Mỹ Lai, và chỉ có một vài phần trăm người bị giết là địch thủ… Đại Tá Ira “Jim” Hunt là lữ đoàn 
trưởng của chúng tôi… thường la lối trong máy điện và nói đ. mẹ mấy thằng gooks, rồi kêu 

gunships bắn mấy thằng chó đẻ, đây là vùng oanh kích tự do, đừng phân biệt, ông cần hầu 
hết mọi thứ, luôn cả việc đếm xác, Hunt… luôn chưởi rủa và la hét trên máy điện từ “C” của 

ông và để mắt vào quân lính hoặc gunships bắn vào người nào chạy, không cần phân biệt có 

vũ khí hay không, hoặc đàn bà, hoặc là gì khác. Cuộc thảm sát được Mỹ giữ bí mật cho tới 27 
năm sau. Ngày 01.12.2008, Nick Turce viết một bài chi tiết có tên là “Mỗi tháng một vụ Mỹ 

Lai” trên tạp chí Nation Magazine và gọi: “Chiến Dịch Speedy Express là một chiến dịch có tính 
toán của cấp chỉ huy quân đội Mỹ, với chủ tâm thảm sát thường dân, hầu là Phật tử”. 

http://www.thenation.com/doc/20081201/turse 

TÀN SÁT DỊ GIÁO BẰNG HIẾP DÂM TẬP THỂ TRẺ EM VÀ BẮN GIẾT DÂN LÀNG [ISAIAH 13:15-18] 

Ngày 16.03.1968, quân đội Mỹ mở cuộc hành quân tấn công vào thôn Mỹ Lai thuộc làng 

Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một cuộc hành quân có dự tính. Trước 

khi hành quân, cấp chỉ huy có huấn thị là sẽ “bắn bất cứ cái gì nhúc nhích” không phải là “Mỹ”. 
Mặc dù trước khi đặt chân vào làng, họ không hề bị Việt Cộng bắn một phát súng nào. Kết quả 

tấn công dân làng Mỹ Lai, quân đội Mỹ đã giết 504 thường dân phần đông là đàn bà trẻ nít, 
ngay cả những trẻ sơ sinh, gồm nhiều người già cả. Hãm dâm một số trẻ em từ 12 đến 15 

tuổi, xong rồi bắn bỏ. Đốt phá nhà cửa, giết hại trâu bò, gia súc. Nội vụ được quân đội Mỹ cố ý 
bưng bít, nhưng không thể che miệng người lính thi hành nhiệm vụ, nhất là tường trình Quốc 

Hội “Winter Soldier Investigation”. Tướng Westmoreland phải chỉ thị tướng William Peers mở 
cuộc điều tra, nhưng nội vụ được giữ kín cho tới ngày giải mật hồ sơ Chiến Tranh Việt Nam. 

Tàn sát và hiếp dâm trẻ em kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Họ được lệnh cho “ngưng giết” nhưng 
“hiếp dâm vẫn tiếp tục…” Dennis Bunning là một người lính có mặt trong cuộc hành quân đó, 

bước tới trước mặt một người lính to lớn nói: “Mày thả cô bé này ra!” thì 5 người lính khác 
bước tới: “Mày để yên cho tụi tao. Lớ quớ tao giết mày!” Sau đó cả 5 người tiếp tục hãm dâm 

“tập thể” cô bé. Cuộc điều tra Peers cho biết chỉ tại một địa điểm, có ít nhất 18 vụ hiếp dâm 
trẻ nít. Họ tập trung dân làng thành từng nhóm, khi đông đủ, họ xã súng vào, máu, thịt, óc… 

văng tung tóe. Một đứa bé hai ba tuổi, không chết, chạy ra, bị quăng trở vào rồi một loạt súng 

nổ làm xác đứa bé “tưng lên” rớt xuống thành một đống thịt vụng như cái mền rách. 

Một số phát biểu về Mỹ Lai: 

•Tàn sát Mỹ Lai tất cả mọi thứ đều sai. Cuộc chiến bắt đầu bằng một sự giả dối và tiếp tục 
giả dối. Báo cáo điều tra mà không có điều tra, không có tiếp xúc, đếm xác bị thổi phòng cho 

đến khi trong Lầu Năm Góc, hoặc trong chính phủ, nghi ngờ một cái gì sai. Chỉ có một người 
Mỹ bị thương do tự bắn vào chân. Một nhà báo cho biết bắt được mười ba người bị tình nghi là 

Việt Cộng, nhưng chỉ có ba vũ khí. Ba vũ khí mà có tới 141 lính Cộng Sản sử dụng (141 bị giết 
kể cả trẻ nít) là sai rồi. Nhưng đó chỉ là một ngày tại Việt Nam. 

Nigel Cawthorne (Vietnam a War Lost and Won) 

http://www.thenation.com/doc/20081201/turse
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2013:15-18&version=NKJV
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•…Các cựu chiến binh Chiến Tranh Đông Dương biết rằng sự kiện Mỹ Lai không phải là một 

sự kiện  xảy ra một lần độc nhất, và nhiều người cũng cảm thấy họ không có thể để cho người 
dân của đất nước này tiếp tục bị lừa dối bởi những câu nói như “Mấy người đó đã điên rồ”, mà 

thật ra “Mỹ Lai là rõ ràng là một sai lầm trên căn bản của một số sĩ quan cấp nhỏ cùng với 
một số người ban hành quân lệnh”. 

Al Hubbard, Tổng Thư Ký hội Vietnam Veteran Against the War 
Lời mở đầu, Winter Soldier Investigation  

•Tàn sát Mỹ Lai là một loại tàn sát hung ác mà người Mỹ có lương tâm đã so với việc tàn 
sát của Đức Quốc Xã. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia‐pacific/64344.stm 

 •Nó bắn một “baby” bằng đạn a.45, nhưng hụt, mọi người cười rộ. Nó bước tới thêm ba 
bốn bước nữa nhưng cũng hụt luôn, mọi người lại cười. Rốt cuộc nó phải kê súng gần sát, bắn 

“baby” như bắn một cái bong bóng. 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1374/is_n1_v55/ai_16399959/pg_2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia‐pacific/64344.stm
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1374/is_n1_v55/ai_16399959/pg_2
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•Hầu hết người trong đại đội của chúng tôi không coi người Việt Nam thuộc giống người. 

http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/mass/lai/there_6.html 

•Họ giết dân làng giống như giết đàn cừu. 

http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/ridenhour_ltr.html 

•Đó là sát nhân. Tôi không muốn giết như vậy. Tôi không đồng ý giết hết mọi người, nhưng 

tôi được lệnh phải làm như vậy. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,904643‐1,00.html 

•Đế Quốc Mỹ điên cuồng mở cuộc hành quân dùng súng máy giết hàng loạt đồng bào ta tại 
thôn Mỹ Lai huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Hầu hết những người nầy là đàn bà, trẻ nít, 

ngay cả trẻ con vừa mới sanh và đàn bà đang mang thai… Các anh còn đợi gì nữa (QLVNCH)! 

Hãy quay súng lại bắn vào đầu giặc Mỹ để cứu đồng bào ta… Hơn bao giờ hết, súng Mỹ đang ở 
trong tay các anh. Hãy nhắm vào đầu giặc Mỹ mà bắn! (Đài phát thanh MTGPMN). 

http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/vcreport.html 

•Dù tôi biết tôi chỉ làm những gì mà người ta bắt buộc, nhưng làm sao tôi có thể tha thứ 

cho tôi! Làm sao tôi có thể quên nó đi! Không. Tôi phải sống với những hình ảnh khủng khiếp 
đó đến suốt cuộc đời (Varnado Simpson, người quân nhân tham dự cuộc thảm sát). 

•Tôi căm thù lắm chớ! Chết thì thôi, chớ còn sống là còn căm thù. Trẻ em bây lớn mà 
chúng cũng giết sạch thì làm sao không căm thù!.. Dân làng bị lùa xuống như vịt vậy đó. 

Người ta kêu xin tha mạng. Tui là dân thường vô tội mà! Nhưng bọn nó vẫn bắn.  

•Hết một đợt mọi thứ đều im lặng. Mấy đứa nhỏ còn sống bò lên bờ mương nhìn thiệt đứt 

ruột nhưng tui bị đè nghẹt ở dưới và đang bị thương cũng đâu làm gì được.  

●Vụ Mỹ Lai chỉ là việc tự nhiên của chiến tranh, bất cứ ai gọi đó là tàn sát đều là tuyên 

truyền cho Cộng Sản. (Nguyên Văn Thiệu, tổng thống VNCH). 
http://www.asiapac.org.fj/cafepacific/resources/aspac/viet.html 

Trong khi dân làng đang bị hành quyết, có vài người tìm cách cứu giúp các nạn nhân. Có 

một người lính gốc da đen, thay vì bắn vào dân làng, đã tự bắn vào chân mình cho bị thương 
rồi yêu cầu được kè đi chỗ khác. Hugh Thomson là một phi công trực thăng tham dự cuộc đổ 

quân, cùng người xạ thủ là Larry Colburn, đã cứu được một đứa bé khoảng hai ba tuổi, giờ đây 
mang tên Đỗ Hòa, cùng đưa nhiều người khác tới chỗ an toàn. Ba mươi năm sau, Thompson 

và Colburn đã được gắn “Huy Chương Anh Hùng” vì ông đã cứu ít nhất là 10 người. Giờ nầy, 
cậu bé Đỗ Hòa đã thành người lớn, và đã gặp lại hai vị ân nhân của mình. Ông Ronald L. 

Haeberle là một phóng viên chụp rất nhiều hình. Hình có thể tải xuống tại: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:My_Lai_massacre?uselang=vi  

http://seattletimes.nwsource.com/pacificnw/2002/0310/cover.html 

Điều tra kết thúc ngày 14.03.1970. Có tất cả 30 sĩ quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong vụ 

tàn sát. Đại Tá Henderson là người che giấu và báo cáo dối, nhưng ông được miễn tố. Thiếu Úy 
William Calley và 14 sĩ quan bị đưa ra tòa. Calley đã giết ít nhất 22 dân làng, bị tuyên án 

chung thân, nhưng 3 ngày sau, được tổng thống Nixon thả ra chờ chống án. Năm 1974, Calley 
được tha bổng. Ký giả Stanley Karnow viết: “Có phải Thiếu Úy Calley bị làm con vật hy sinh 

trong vụ tàn sát Mỹ Lai? Calley là người mất lương tâm hay chỉ là kẻ thừa hành mệnh lệnh cấp 

trên?” Vụ thảm sát thôn Mỹ Lai giờ đây chìm dần trong dĩ vãng, dù trước đây nó không khác gì 
vụ “Tắm Máu của Pol Pot” hoặc cuộc hiếp dâm phụ nữ của “Cướp Biển Thái Lan!” 

http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/MYL_Peers.htm 

Thiếu Úy Calley, sau khi được tha bổng, cảm thấy hối hận, đã tìm tới Làng Mai, ghi tên 

tham dự một khóa tu thiền quán dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tại khóa 
tu, Calley thú thật về mối bất an và hối hận của mình, và thỉnh cầu vị Thầy chỉ dạy cho ông 

một phương pháp an tâm. Thầy Nhất Hạnh dạy: “Việc anh đã lỡ giết nhiều đứa con nít, điều 

http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/mass/lai/there_6.html
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/ridenhour_ltr.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,904643‐1,00.html
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/vcreport.html
http://www.asiapac.org.fj/cafepacific/resources/aspac/viet.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:My_Lai_massacre?uselang=vi
http://seattletimes.nwsource.com/pacificnw/2002/0310/cover.html
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/MYL_Peers.htm
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đó đã trở thành quá khứ, anh không có cách nào cứu sống các đứa trẻ đó. Tuy nhiên, trong 

hiện tại có hàng ngàn đứa con nít khác đang bị đói trên thế giới, rất cần được anh cứu sống. 
Cứu sống những đứa trẻ trong hiện tại là việc anh có thể làm được. Cứu sống các đứa trẻ 

trong hiện tại là cứu sống các đứa trẻ trong quá khứ, là cứu sống cho chính anh”. Lãnh hội lời 
chỉ giáo, Calley đã trở thành một nhà từ thiện, nguyện đem hết cuộc đời còn lại để cứu đói trẻ 

em. Hình Calley với trẻ em bao quanh trong “link” là kết quả lời dạy của Thiền Sư! 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/c/ce/Calley-esquire.jpg  

ÂM MƯU DIỆT CHỦNG DỊ GIÁO BẰNG CHIẾN TRANH HÓA HỌC VÀ CHIẾN TRANH VI TRÙNG 

”Chống Bệnh Tim La, Đừng Chống Cộng” là câu nói rút ra từ khẩu hiệu “Fight the VD, not 
the VC” của các chiến binh Mỹ chống chiến tranh bẩn tại Việt Nam. Chiến tranh vi trùng bắt 

đầu từ năm 1960 cho tới năm 1970 bằng đề án AGILE (Project AGILE) là một phần của đề án 
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam vào 

thập niên 1960s để tìm một phương thức “Chiến Tranh Hóa Học Giới Hạn” (Limited Chemical 
Warfare) mà không bị ràng buộc bởi công ước Liên Hiệp Quốc. Đề án AGILE được chia thành 7 

tiểu đề (Subproject). Tiểu đề thứ 6 gồm có 3 chi đề: Chiến tranh hóa học, chiến tranh tâm lý, 

và khảo cứu dụng cụ y khoa. Chất độc Herbicides được gọi là thuốc diệt cỏ. Về phương diện 
chiến tranh tâm lý, từ ngữ thuốc diệt cỏ làm nhẹ đi tính chất “độc” của Herbicides. 

http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA 

Chiến tranh khai hoang (Herbicidal Warfare) là một loại chiến tranh gây hủy diệt môi sinh 

(plant‐based ecosystem), bị cấm dùng theo qui ước Liên Hiệp Quốc. Trong chiến tranh Việt 

Nam, Mỹ đã dùng chất Herbicides, một chất hóa học mà Mỹ cho là không có ghi trong qui ước 

Genève. Anh là nước đầu tiên dùng chất Herbicides năm 1940. Năm 1944, Mỹ dùng theo. Mặc 

dù Herbicides là một chất hóa học, nhưng với tính “phát triển quy định” (growth regulators), 
chiến tranh dùng chất Herbicides cũng được gọi là “Chiến Tranh Vi Trùng” (Biological Warfare).  

Tại sao lại là vi trùng? Câu trả lời là các chứng bệnh do Herbicides gây ra rất giống các 
chứng bệnh do vi trùng gây ra. Thí dụ: Chứng Immune Deficiency Syndrome gây do vi khuẩn 

HIV cũng giống như miễn nhiễm gây ra do chất Herbicides. Chứng quái thai cũng di truyền từ 
đời nầy sang đời khác giống như “codes” của DNA bị đổi do vi trùng, v. v… Tác hại quái thai 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/c/ce/Calley-esquire.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_AGILE
http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_warfare
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_warfare
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbicides
http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbicidal_warfare
http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_warfare
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không chỉ riêng cho con người, mà còn có thể cho một số động vật, thực vật, và khoáng vật. 

Chuyện gì sẽ  xảy ra khi con người tiêu thụ thực phẩm làm từ động vật và thực vật tại vùng ô 
nhiễm Herbicides? Không ai có thể trả lời!.. Hãy xem youtube về Genetic Modification: 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=zQDOdnRBLqc&eurl=&feature=player_embedded  

Có hơn 1000 chất hóa học đã được khảo nghiệm khi Thế Chiến Thứ II chấm dứt. Đồng Minh 

định dùng chất Herbicides để tiêu diệt mùa màng Khối Trục. Anh Quốc không đồng ý, Mỹ quay 
sang dùng vào ruộng lúa Nhật Bản. Nhưng rốt cuộc cũng hủy bỏ vì đã tìm thấy chất 

“Herbicides có tác dụng tương đương với chất Cyanide”. Một số các chứng bệnh gây ra do chất 
Herbicides, phát hiện sơ khởi gồm: Ung thư cơ phận mềm (soft‐tissue sarcoma), lympho ác 

tính (non‐Hodgkin’s lymphoma), bệnh Hodgkin, bệnh xạm da (cloracne), ung thư đường hô 

hấp, khí quản, thanh quản, ung thư tiền liệt tuyến (Prostate cancer), bệnh tủy (multiple 
myeloma), bệnh thần kinh ngoại cấp và bán cấp, bệnh nhiễm porphyrin, bệnh tiểu đường 

(diabetes), bệnh gai đôi (spina bifida), bệnh bạch cầu cấp tính (acute myelogenous leukemia), 
bệnh thần kinh tủy sống, các chứng mất miễn nhiễm, quái thai, sảo thai… Các bệnh kể trên đa 

số gây ra do vi trùng. Lần nữa, tác hại chất Herbicides, được xác nhận giống loài vi trùng. 

Năm 1953, Anh dùng chất Herbicides chống Cộng Sản Mã Lai, là chất Herbicides 2,4,5‐T để 

diệt cây chùm gởi, làm sạch các lối đi trong rừng. Nhưng không bao lâu, không dùng nữa vì nó 

làm hư hại hệ thống môi sinh. Năm 2005, Tân Tây Lan xác nhận có sản xuất Chất Độc Da Cam 
cho quân đội Mỹ trong thời xung đột tại Việt Nam từ thập niên 1960. Họ đã chế biến chất 

2,4,5‐T tại một xưởng ở New Plymouth rồi giao cho Mỹ ở Đông Nam Á. 

Tại căn cứ Gagetown, New Brunswick, Canada, quân đội Mỹ, với sự đồng ý của chánh phủ 
Canada, bí mật thí nghiệm nhiều chất Herbicides, bao gồm Chất Độc Da Cam (Agent Orange), 

trong một khu rừng gần căn cứ năm 1966-1967. Ngày 12.09.2007, Greg Thompson, bộ trưởng 
bộ Cựu Chiến Binh Mỹ tuyên bố chánh phủ Canada trả một lần 20000 Mỹ kim cho ai ở 

Gagetown tình nguyện làm con vật thử nghiệm. Ngày 12.07.2005, Merchant Law Group LLP, 
đại diện hơn 1100 cựu chiến binh Canada và dân sự quanh căn cứ Gagetown đệ đơn kiện tập 

thể lên tòa án Court of Queen’s Bench of Manitoba. Năm 2007, tòa vẫn đang xử.  

Tháng 9 năm 2000, cựu chiến binh Mỹ nhìn nhận Chất Độc Da Cam được sử dụng tại Nam 

Hàn đầu thập niên 1960. Quân Đội Nam Hàn tường thuật họ đã xịt Chất Độc Da Cam dọc theo 
vùng phi quân sự giáp với Bắc Hàn. Cơ quan Cựu Chiến Binh Mỹ cũng nhìn nhận Chất Độc Da 

Cam đã được dùng trong nước. Năm 1999, khoảng 20000 người Nam Hàn kiện các công ty Mỹ, 
đòi 5 tỉ Mỹ Kim thiệt hại. Sau khi thất bại năm 2002, Nam Hàn tiếp tục chống án. Tháng 01 

năm 2006, tòa chống án Nam Hàn phán quyết hai công ty Dow Chemical và Monsanto trả 62 
triệu Mỹ Kim đền bù cho khoảng 6800 người. Phán quyết của tòa nhìn nhận bị cáo không làm 

gì để bảo đảm an toàn khi bị cáo sản xuất chất khai hoang có một số lượng Dioxin cao hơn qui 

định, và trích dẫn bản tường trình Khoa Học Viện Quốc Gia, khẳng định sự liên hệ giữa Chất 
Độc Da Cam và 11 chứng bệnh bao gồm ung thư phổi, thanh quản, và tuyến tiền liệt… Tuy 

nhiên, tòa đã không nhìn nhận sự liên hệ giữa chất độc hóa học và “hệ thần kinh ngoài” 
(peripheral neuropathy), một chứng bệnh đang lan tràn, theo tờ Mercury News. 

Tại Globe, tiểu bang Arizona, Mỹ, Bà Billee Shoecraft chết vì ung thư năm 1977 sau khi một 
chiếc trực thăng xịt thuốc rụng lá Kuron trúng vào bà. Trước khi chết, bà viết một cuốn sách 

diễn tả cặp mắt bà sưng bụp, tay và chân của bà sưng gấp đôi bình thường, và tóc của bà 
rụng từng nắm. Kuron là một chất Herbicides rất gần với chất độc da cam, được cơ quan thủy 

lâm xài làm bớt rậm rạp và làm nước chảy dễ dàng trong dãi núi Pinal. Hảng Dow và cơ quan 
thủy lâm đã trả thiệt hại cho 5 gia đình. Sách của bà Shoecraft có tên là “Sue the Bastards”. 

Đề án AGILE được chấp thuận năm 1961 đưa đến chương trình “Trail Dusk” năm 1961-
1971 của Không Quân Mỹ tại Việt Nam. Ranch Hand là một trong những chiến dịch Trail Dusk 

rãi chất Herbicides bằng máy bay C‐123 từ năm 1962-1971, 21 triệu gallons (3,78 lit) xuống 

Việt Nam. “Da cam” được lấy từ tên thùng chứa 55 ga long sơn sọc màu vàng da cam. Có ít 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=zQDOdnRBLqc&eurl=&feature=player_embedded
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanide_poisoning
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Dioxin_(chemical)
http://en.wikipedia.org/wiki/Trail_Dust
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nhất là 3181 ngôi làng đã bị rãi với nồng độ rất cao gồm hỗn hợp 50:50 các chất 2,4‐D và 

2,4,5‐T pha chế với một lượng lớn dioxin. Đa số là chất dioxin TCDD. Chất này có ảnh hưởng 

rất nhiều tới gan và ung thư. Chất Herbicides gồm 5 tác nhân hóa học: Agent Pink, Agent 
Green, Agent Purple, Agent Blue, Agent White, và Agent Orange. Agent Orange (Chất Độc Da 

Cam) được dùng nhiều nhất. Theo tường trình ngày 18.12.1964, Mỹ dùng các máy bay Ranch 
Hand sơn cờ VNCH! (để gây nhầm lẫn là VNCH thực hiện phòng rắc rối theo qui ước Genève 

1954). Mỹ tuyên bố vũ khí khai hoang và bom napalm không có trong danh sách bị cấm. 
Chiến dịch Ranch Hand khai hoang vùng biên giới, vòng đai an ninh, và phá hủy mùa màng 

VC. Khi có phản đối, khai hoang đổi thành “thuyết phục dân cư đến vùng VNCH kiểm soát”. 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người ủng hộ hoàn toàn chất khai hoang Herbicides. Ông là 

người đầu tiên đề nghị dùng Herbicides tiêu diệt ruộng lúa Cộng Sản. Ông nói ông biết được 
ruộng lúa nào là ruộng lúa Cộng Sản. Các giới chức ngoại giao Mỹ là Roger Hilsman và W. 

Averell Harriman cho rằng không có cách nào để biết được như vậy. Tuy nhiên, sau sự kiện 
Vịnh Bắc Bộ, Mỹ dùng Herbicides để tiêu diệt ruộng lúa vùng VNCH không thể kiểm soát. 

Ngày 06.02.1963, Tờ St. Louis Post‐Dispatch đăng một bài của Dudman về Mỹ và VNCH đã 

dùng “Dirty war” trong các phi vụ rãi chất độc xuống ruộng lúa. Bài của Dudman gây khó chịu 
dân biểu Robert W. Kastenmeier, bang Wisconsin. Kastenmeier viết thư lên Kennedy yêu cầu 

tổng thống không chấp nhận chất Herbicides dùng tại Việt Nam. Ông nói dù chính quyền Ngô 
Đình Diệm có thành công sau cuộc chiến, thì nền luân lý Mỹ cũng không thể dùng để đổi lấy 

thành công đó cho Diệm. Bộ Quốc Phòng Mỹ trả lời cho rằng chất Herbicides dùng tại Việt Nam 
không phải là vũ khí hóa học, và rằng tuyên truyền Cộng Sản và báo chí đã bóp méo sự thật. 

Tháng 05.1964, Tờ Washington Post có đăng một bài của Jim G. Lucas kêu gọi chính phủ 
Mỹ ngưng chiến dịch Ranch Hand vì chất Herbicides không thích hợp để chống chiến tranh du 

kích, vì Cộng Sản sống chung giữa dân chúng. Lucas có kể một câu chuyện máy bay đã rải 
Herbicides tiêu hủy hoàn toàn vụ trái thơm và ruộng lúa của Làng Chà Là, là một ngôi làng 

thuộc vùng VNCH kiểm soát. Dân làng đã sống nhờ huê lợi nầy. Nhưng không kết quả.  

Đầu năm 1964, “Liên Hiệp Các Khoa Học Gia Mỹ” (Federation of American Scientists) đã 
chống lại việc dùng chất Herbicides tại Việt Nam, dựa trên căn bản là Mỹ muốn lợi dụng chiến 

tranh Việt Nam để “thử nghiệm Chiến Tranh Hóa Học và Chiến Tranh Vi Trùng”. Năm 1966, 
Giáo Sư John Edsall, Đại Học Harvard và 29 Nhà Khoa Học khác tại Boston, Massachusetts 

cùng phản đối việc Mỹ dùng Herbicides phá hoại mùa màng tại Việt Nam, các nhà bác học nầy 
cho đây là hành động man rợ nhắm vào thường dân và quân đội. Đầu năm 1967, chủ tịch Cố 

Vấn Khoa Học Gia nhận được một bản kiến nghị gồm 5000 chữ ký của các khoa học gia bao 
gồm chữ ký của 17 nhà Nobel Thế Giới, và 129 thành viên của Học Viện Khoa Học Quốc Gia 

kêu gọi tổng thống chấm dứt “Chiến Tranh Vi Trùng” và “Chiến Tranh Hóa Học” tại Việt Nam. 

Năm 1966, chất Herbicides không đủ dùng, Bộ Quốc Phòng phải hiệu lực hóa luật sản xuất 

quốc phòng năm 1950 (Military Act 1950), mới đủ chất Herbicides để dùng. Cũng năm nầy, Bộ 
Quốc Phòng Mỹ tuyên bố chất Herbicides dùng tại Việt Nam không nguy hiểm cho con người 

và thiên nhiên. Nhưng năm 1972, họ tuyên bố ngược lại là dung dịch Herbicides họ dùng bị ô 
nhiễm và tất cả các thùng chứa chất Herbicites tồn kho phải gởi trả lại (sau 10 năm liên tục rãi 

xuống Việt Nam!) Nhiều nhà chuyên môn như giáo sư Westing A.H., giáo sư J. D. Constable 

thuộc đại học Havard, giáo sư A. Schecter ở đại học Texas, tiến sĩ Baughmann R., tiến sĩ di 
truyền học Matthew S. Meselson ở đại học Havard, và nhiều nhà chuyên môn trên thế giới như 

ở Đức, Canada, và Nhật thuộc tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đều đồng thanh xác nhận nồng độ 
Dioxin trong máu của người Việt Nam ở vùng bị nhiễm độc cao một cách bất thường. 

Theo thử nghiệm của ông Arnold Schecter thuộc viện Nghiên Cứu Sức Khỏe Công Cộng Đại 
Học Texas, một số người Việt Nam có số lượng chất dioxin trong người 135 lần cao hơn số 

người không bị rãi chất độc dioxin. Ông Schecter nói “Việt Nam là một xứ bị nhiễm Chất 
Ddioxin cao nhất thế giới”. Người Việt Nam tin chất khai hoang là nguyên nhân của hơn 500 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_War
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ngàn các chứng bất thường thai nhi. Nhiều trẻ em lảnh hậu quả thuộc thế hệ thứ hai và thứ 

ba. Cũng năm 1967, giáo sư E. W. Pfeiffer thúc giục “Hội Các Nhà Khoa Học Chuyên Nghiệp 
Mỹ” (American Association for the Advancement of Science) tại Đại Học Montana nghiên cứu 

ảnh hưởng lâu dài hậu quả hệ thống môi sinh sau 10 năm dùng chất Herbicides. Bộ Quốc 
Phòng Mỹ giao trách nhiệm lại cho Midwest Research Institute. Một cách tổng quát, Midwest 

Research Institute cho rằng hậu quả môi sinh tại Việt Nam không có gì đáng quan tâm! Học 
Viện Khoa Học Quốc Gia cho rằng những khảo cứu của Midwest Research Institute không đủ 

để cho cơ quan Midwest Research Institute xác định như vậy!  

Đại Sứ Bunker tại Sài Gòn năm 1968 có nói tới nhiều khu “Rừng Nhiệt Đới” và nhiều “Ruộng 

Lúa Cộng Sản” bị tiêu diệt hoàn toàn. Thiếu rừng để dung hòa lượng nước là bằng chứng cho 
những trận lụt khủng khiếp tại Việt Nam sau nầy, một trong nhiều di hại của chất Herbicides 

điển hình. Ngày 04.02.1972, 837815 gallons Chất Độc Da Cam tại “Trung Tâm Hành Quân” 
(Combat Battalion Center) được chở đi phân phối và bán lẻ thặng dư (Redistribution & 

Marketing). Tạp chí Nature số 422 trang 683, ngày 17.04.2003 cho biết Chất Độc Da Cam và 
các chất Herbicides khác tồn kho được gia tăng nhiều lần vượt mức ấn định. Số lượng dự trữ 

tại căn cứ Không Quân Kelly không có kiểm soát phần gởi phụ trội. Sau khi Bộ Cựu Chiến Binh 

Mỹ công bố bệnh tật gây ra do Chất Độc Da Cam, tòa chống án Cựu Chiến Binh Mỹ có đề cập 
đến đảo Guam. Trong thời chiến tranh Việt Nam, Guam là kho lưu giữ Chất Độc Da Cam.  

Chất Độc Da Cam được dùng một số lượng lớn ở vùng Hậu Giang, miền Nam Việt Nam. 
Gồm Rừng U‐Minh, và các bưng biền dọc theo hai bên Sông Tiền và Sông Hậu. Một số lượng 

lớn Chất Độc Da Cam vẫn chứa trong các phuy còn chất thành nhiều hàng trong phi trường 
Biên Hòa. Tháng 05.1971, chiến dịch Ranch Hand chấm dứt, nhưng các thùng phuy vẫn còn 

lăn lóc trên đường ra phi đạo cho tới năm 1974. Không ai biết tình trạng sau ngày 30.04.1975. 

Tại Hà Nội, Bác Sĩ Tôn Thất Tùng báo động chất Dioxin trong Chất Độc Da Cam gây quái 

thai, ung thư gan, chloracne, và nhiều chứng khác đang hoành hành tại Miền Nam. Ông tới 

thăm Mỹ yêu cầu yểm trợ nghiên cứu sâu rộng số đông quần chúng và nói: “Đất nước chúng 
tôi không đủ tài nguyên để làm chuyện đó một mình”. Ông đã tường trình trước Quốc Hội Mỹ, 

nhưng gần như không có gì lay chuyển. Tuy nhiên, các nhà bác học trên thế giới hợp tác với 
Việt Nam nhận định: “Mỹ không muốn Chất Độc Da Cam bị đưa ra ánh sáng”. Tại bệnh viện Từ 

Dũ thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ cho biết trung bình một ngày rưởi thì có một đứa trẻ 
bẩm tật sinh ra. Trong thập niên 1980, con số nầy là mỗi ngày một đứa, chứng tỏ có giảm, 

nhưng vẫn còn quá cao. Tường trình của cơ quan sức khỏe công cộng Mỹ cho biết chất Dioxin 
trong sữa mẹ Người Miền Nam 50 lần cao hơn Người Miền Bắc. 

Mỹ đã nhận trách nhiệm với các chiến binh của họ về chất độc da cam. Mỗi nạn nhân da 
cam được cấp dưỡng gần 2000 dollars một tháng nếu bị nhiễm thường, và hơn 5000 dollars 

một tháng nếu bị nhiễm nặng. Các nạn nhân Việt Nam đang bị từ chối bồi thường. Cho tới 
ngày hôm nay, không có một cơ quan nào, kể cả cơ quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ, bàn tới các 

vấn đề da cam tại Việt Nam. Tạp chí Mother Jones năm 1999 hỏi chính quyền Việt Nam có đề 
cập gì tới vấn đề da cam trong cuộc đàm thoại riêng với Mỹ hay không, thì một viên chức trả 

lời: “Ồhhhh, Có. Có chứ. Nhưng đối với chúng ta, điều thực tế mà chúng ta nên biết là nếu 

chúng ta bàn tới vấn đề nầy thì viễn ảnh trách nhiệm không biết tới mức độ nào”. 

Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/Dioxin Việt Nam (Vietnam Association for Victims of Agent 

Orange/Dioxin, VAVA) đệ đơn lên tòa án vùng Đông thành phố New York (United States 
District Court for the Eastern District of New York) thuộc thành phố Brooklyn kiện một số công 

ty Mỹ về trách nhiệm sản xuất chất hóa học làm thương tổn cá nhân ngày 31.01.2004. Công 
ty hóa học Dow và Monsanto là hai công ty lớn nhất sản xuất Chất Độc Da Cam cho quân đội 

Mỹ. Một số công ty khác cũng được liệt kê gồm: Diamond Shamrock, Uniroyal, Thompson 
Chemicals, Hercules, v.v… Trước đây, đơn của Cựu Chiến Binh Mỹ được giải quyết “không qua 

tòa án”. Các công ty hóa học không có trách nhiệm với cựu chiến binh Mỹ trong thời kỳ chiến 
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tranh Việt Nam. Năm 1984, một số công ty chế biến Chất Độc Da Cam đã đóng góp một số 

tiền là 180 triệu Mỹ Kim vào quỷ Cựu Chiến Binh sau vụ kiện của Cựu Chiến Binh Mỹ. 

Ngày 10.03.2005, Thẩm phán Jack B. Weinstein, người đã bênh vực nạn nhân chất độc da 

cam cựu chiến binh Mỹ, phủ quyết đơn của hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/Dioxin Việt Nam, 
cho rằng Nguyên Đơn không đủ pháp lý căn bản để đòi bồi thường. Tòa án phán rằng “chất 

độc da cam không được kể là một chất độc theo luật quốc tế trong thời gian nó được Mỹ 
dùng”. Rằng chánh phủ Mỹ đã không bị quốc tế cấm đoán khi dùng nó như một loại “thuốc 

diệt cỏ”. Và rằng “các công ty sản xuất không có trách nhiệm với chính quyền. Chánh quyền 
không có tên trong danh sách bị cáo, chánh quyền là cơ quan tối cao được miễn tố”. Tuy 

nhiên, năm 1984, Úc, Canada, và Tân Tây Lan đã được bồi thường.  

Hai Giáo Sư Pfeiffer và Westing là hai nhà bác học đầu tiên kêu gọi chấm đứt rãi chất 

Herbicides tại Việt Nam. Hai giáo sư đã cùng với nhiều nhà bác học khác vận đồng quần chúng 
làm áp lực với chánh phủ Mỹ hãy dừng tay. Giờ đây thì hai giáo sư lại báo tin cho dân chúng 

biết là Mỹ đã không sẵn lòng hỗ trợ nghiên cứu chính đáng hậu quả Dioxin tại Việt Nam. Để 
giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, các ngôi “Làng Hòa Bình” (Peace Villages) được thiết 

lập. Mỗi làng chăm sóc từ 50 tới 100 nạn nhân, giúp đỡ thuốc men và an ủi tinh thần. Năm 

2006, có được 11 làng. Con số nầy cho thấy chưa đầy 1000 người được trợ giúp. Các cựu chiến 
binh Mỹ, những người có cùng nỗi khổ, cũng đã quyên góp được phần nào. Các cựu chiến binh 

nhiều nơi trên thế giới cũng quyên góp như vậy. Cựu Chiến Binh Mỹ và thế giới đã thành lập 
được “Vietnam Friendship Village” tại ngoại ô Hà Nội. Họ đã và đang tích cực giúp đỡ. 

Hai nhà bác học Nga là Giáo Sư Tiến Sĩ Xofronov Ghenrik Alexandrovich và giáo sư Tiến Sĩ 
Rumax Vladimia Xtepanovich, tổng giám đốc Trung Tâm Nhiệt Đới Việt‐Nga, phát biểu trong 

buổi họp báo ngày 28.10.2008 tại Hà Nội, rằng: Dioxin là một chất độc nhất mà loài người đã 
tổng hợp được. Theo hai nhà bác học này, tác động lâu dài của Chất Độc Da Cam có thể lên tới 

trên 100 năm. Số người bị ảnh hưởng cũng không chỉ dừng ở 4,8 triệu mà có thể tăng lên 

hàng chục triệu người. Nhà bác học Rumax Vladimia Xtepanovich cho biết Trung Tâm Nhiệt 
Đới Việt‐Nga thành lập năm 1988 là một hợp tác giữa Nga và Việt Nam. Trung tâm đặt cơ sở 

tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ nghiên cứu y sinh học, khắc phục 
hậu quả chiến tranh hoá học ở Việt Nam, trong đó có Chất Độc Da Cam và môi sinh. 

TÀN SÁT DỊ GIÁO BẰNG CÁCH GÂY RA XÃO THAI VÀ QUÁI THAI TẠI NHÀ BẢO SANH TỪ DŨ   

Exodus 22:29-30  [Kinh Thánh Ca-tô về việc “dâng cúng” lên God các bào thai sơ sinh][4] 

“Ngươi sẽ không trì hoãn cúng tế từ sự thu hoạch đầy đủ và từ sự phong phú của ngươi. Con 

trai đầu lòng của ngươi phải được dâng cúng cho ta. Ngươi cũng sẽ dâng cúng cho ta như vậy 
bằng bò và cừu: Bảy ngày đầu là của mẹ nó, ngày thứ tám là của ta”. 

 Nhiều giới chức cao cấp Không Quân Mỹ đã cảnh cáo: “Phải cẩn thận để chắc chắn rằng 
chiến tranh hóa học hoặc chiến tranh vi trùng không trở thành mục tiêu công kích. Tác động 

quốc tế có thể rất trầm trọng”. Năm 1977, Không Quân Mỹ đã thiêu hủy các thùng phuy 55 
gallons Chất Độc Da Cam còn lại, trên một hòn đảo ở hướng Tây đảo Johnson Island 200 dặm, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+22%3A29-30&version=ESV
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trong một cái lò đốt bằng tàu phế thải M/T Vulcanus. Chất ô nhiễm 2,3,7,8‐tetrachlorodibenzo‐
p‐dioxin (TCDD), bị nghi là carcinogen có thể đã tác hại sức khỏe đến 17000 quân nhân Mỹ, 

4000 quân nhân Úc, 1700 quân nhân Tân Tây Lan và Đại Hàn, và hơn 40000 trẻ thơ của họ. 
Đối với nhân dân Việt Nam, theo Bộ Ngoại Giao Việt Nam thì con số hiện tại là trên 4,8 triệu. 

Và theo các nhà bác học Nga thì con số hiện tại nầy sẽ tiếp tục tăng lên trên 10 triệu. Thời 
gian chấm dứt sẽ hơn 100 năm. Tàn phá về môi sinh tới giờ nầy chưa được xác định. 

 Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange 

 TÀN SÁT DỊ GIÁO QUA CHIẾN DỊCH PHƯỢNG HOÀNG 

Năm 1968, ông Thiệu mở chiến dịch Phượng Hoàng (Phoenix Program), là chiến dịch quân 

sự và tình báo do trung tâm tình báo Mỹ phối hợp với an ninh và tình báo VNCH. Chiến dịch có 

mục đích phát hiện và vô hiệu hóa hoạt động Cộng Sản nằm vùng gồm: bắt bớ, chiêu hàng, 
giết tróc, thủ tiêu... Đầu tiên, chiến dịch Phượng Hoàng được điều khiển do Evan J. Parker. 

Sau đó do Ted Shackley, Thomas Clines, Donald Gregg và Richard Secord. Khi chương trình 
Việt Nam Hóa bắt đầu, phần hành của CIA được chuyển sang quân đội Mỹ. Khi quân đội Mỹ rút 

khỏi Việt Nam, VNCH đảm trách mọi mặt với vài thay đổi mới. Ngày 01.07.1968, Nguyễn Văn 
Thiệu ký sắc lệnh đặt chiến dịch Phượng Hoàng hoàn toàn dưới sự điều hành của VNCH. 

Trước ngày Mỹ rút quân, Mạng lưới (Infrastrucure) của Việt Cộng gần như tan rã. Đồn nghĩa 
quân đóng san sát dọc theo quốc lộ, sông ngòi giao thông rất dễ dàng, không còn bị đắp cảng, 

đắp mô, đào lộ, gài mìn… Mỹ rất hài lòng, tin chương trình Việt Nam Hóa thành công. Nhưng 
chẳng bao lâu, chiến dịch Phượng Hoàng bị người ta đặt một cái tên mới là chiến dịch “Ám 

Sát”. Mặt ngoài chiến dịch Phượng Hoàng là chống Cộng, nhưng mặt trong là ám sát Phật giáo 
và các phần tử dị giáo khác, với sự kiện các nhà sư Phật giáo bị cầm tù Côn Đảo đã được kể.  

Để tài trợ cho chiến dịch Phượng Hoàng, Nguyễn Văn Thiệu thiết kế một hệ thống buôn 
quan bán chức, ngay cả buôn bán bạch phiến bằng tàu chiến hải quân[9]. Tham nhũng và hối 

lộ lan tràn trên toàn quốc, cao nhất là tổng thống, rồi lan rộng xuống hạ tầng cơ sở làng xã 

VNCH. Ở đâu cũng ăn hối lộ. Có tiền thì mua chức rồi tuyên bố sẽ lấy lại tiền lo lót chỉ trong 
vài tháng bằng cách làm tiền dân. Quân đội thì có lính ma, lính kiểng, lính bếp, v. v… Chiến 

dịch Phượng Hoàng không còn nhắm vào Cộng Sản nữa, mà nhắm vào người dân nghèo. 

Ở các thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, có một mạng lưới bí mật phát triển là VCI 

(Viet Cong Infrastructure). VCI điều khiển và chỉ đạo MTGPMN phát động chiến tranh trong 
làng xã và các thôn xóm Miền Nam. Năm 1967, VCI có từ 70000 tới 100000 thành viên trên 

toàn Miền Nam. Hầu hết làng nào cũng có. Đơn vị bí mật này cung cấp tài chánh, tin tức, thâu 
nhận đảng viên… Các đơn vị nhỏ báo cáo lên đơn vị lớn hơn, đơn vị lớn nhất báo cáo lên đảng 

Lao Động Miền Bắc. MTGPMN tổ chức bắt cóc và ám sát các viên chức VNCH với mục đích đẩy 
dần VNCH ra khỏi vùng ảnh hưởng. VCI cũng cung cấp lương thực và vật dụng cho các đơn vị 

địa phương, thông tin tình báo, dẫn đường cho QĐNDVN, động viên nhân lực du kích và chủ 
lực MTGPMN, đóng góp nhân dân và duy trì chính quyền thô sơ ở địa phương. 

Vùng của VNCH, các xã trưởng thường bị ám sát và các cơ sở thường bị đặt bom khủng bố. 
Năm 1969, có hơn 6000 thường dân bị giết. Con số 6000, có khoảng 1200 người được chọn để 

ám sát. Trong số 1200 người, có 90 xã trưởng và 240 trưởng ấp. Năm 1967, tất cả chương 

trình bình định đặt dưới quyền của CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development 
Support). Năm 1971, CORDS tuyển mộ được 500000 Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn.  

Đầu năm 1967, CIA lập toán phản khủng bố truy lùng và tiêu diệt MTGPMN nằm vùng. Năm 
1967, CIA thành lập ICEX (Intelligence Coordination and Exploitation Program) để hỗ trợ VNCH 

đương đầu với VCI. ICEX được đổi thành chiến dịch Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là tên của 
một loài chim tượng trưng cho phong phú và may mắn. VNCH không thấy được tầm quan 

trọng của chiến dịch Phượng Hoàng cho tới sau trận tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Sau 
Tết Mậu Thân, các thành phần cảnh sát, quân đội và các tổ chức chính quyền VNCH mới bắt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carcinogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Program
http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong_Infrastructure
http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Operations_and_Revolutionary_Development_Support
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Operations_and_Revolutionary_Development_Support
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Program
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đầu cộng tác đóng góp thông tin chống lại hạ tầng cơ sở của Việt Cộng. Năm 1970, có 704 cố 

vấn Mỹ trong chiến dịch Phượng Hoàng. Chiến dịch Phượng Hoàng hoạt động tới cuối năm 
1972 thì chấm dứt, chỉ còn một phần nhỏ tiếp tục cho đến tháng 04.1975. 

Chiến dịch bị tố cáo đã sử dụng tra tấn vi phạm công ước quốc tế Geneva. Theo K. Barton 
Osborn, sĩ quan tình báo chiến dịch, cho biết nhiều hình thức tra tấn dã man như: Đóng đinh 

vào tai người bị hỏi cung cho tới chết, trích điện vào dương vật của đàn ông, và âm hộ đàn 
bà... Một sĩ quan tham gia chiến dịch 18 tháng cho biết, theo ông nghĩ thì không ai có thể còn 

sống. CIA đã làm một cuộc điều tra khác về khai nhận của Osborn và đã bác bỏ một số chi 
tiết, nhưng không thể chối bỏ những điểm chính. Ngoài ra, CIA còn huấn luyện các đơn vị địa 

phương VNCH để ám sát, khủng bố, tra tấn, tống tiền, và nhiều tra tấn dã man khác mà CIA 
không dám thực hiện sợ bị quốc tế phát giác. Họ muốn người Việt thực hiện cho người Việt. 

CIA còn treo giải thưởng 11000 Mỹ Kim cho ai bắt sống được Việt Cộng. Nếu bị giết chết thì 
lảnh một nửa số tiền. Tham gia chiến dịch thường là Cộng Sản Chiêu Hồi. Một số thường dân 

đã bị vu khống. Sau năm 1972, chiến dịch gây bất mãn dân chúng vì người dân bị “chụp mũ” 
quá nhiều, nhất là để lảnh thưởng. Chiến dịch nguy hiểm ở chỗ bị sử dụng để đàn áp người bất 

đồng quan điểm, bất kể họ là Việt Cộng hay không, đã góp phần lớn tạo tham nhũng từ cấp 

lớn xuống tới làng xã, công khai làm tiền dân. Nhiều quan chức giết oan người dân, hoặc tha 
bổng Việt Cộng vì tiền. Nhiều người hoạt động cho tự do, dân chủ, bị chụp mũ là Cộng Sản. 

Theo thống kê của Mỹ, chiến dịch Phượng Hoàng thành công trong thời gian từ năm 1968-
1972. Trong thời gian nầy, 81740 MTGPMN đã bị loại khỏi vòng chiến. Trong số MTGPMN bị 

loại có 26369 MTGPMN bị giết. Năm 1969-1971, VCI gần như bị phá hủy hoàn toàn. Năm 
1970, Cộng Sản liên tục tấn công vào các nơi bố trí chiến dịch Phượng Hoàng. Cộng Sản Đà 

Nẵng chỉ thị giết 400 người bị tình nghi hợp tác với CIA trong Chiến Dịch Phượng Hoàng. 

Sau năm 1972, Nhiều người gọi Chiến Dịch Phượng Hoàng là “xâm phạm nhân quyền”. Theo 

thống kê của Mỹ, dưới 10% nạn nhân của chiến dịch là đúng mục tiêu. Phần còn lại do “chụp 
mũ”. Các nỗ lực của các tỉnh trưởng nhằm đạt chỉ tiêu cũng dẫn đến sự phóng đại con số bằng 

cách tính cả các vụ bắt giữ người không phân biệt là Cộng Sản hoặc không Cộng Sản. Bắt giữ 
nhiều lần một người, và đưa cả số người chết vào từ các hoạt động quân sự. Con số phóng đại 

của VNCH đã bị nhận diện từ năm 1971. Ông William Colby đưa ra con số Việt Cộng bị giết 
trong chiến dịch Phượng Hoàng là 20857 người, trong khi VNCH đưa ra con số 40994 người. 

Người ta đã nói tới các con số kết quả của chiến dịch Phượng Hoàng đưa ra trước năm 1972, 

có thể cũng bị xuyên tạc, bóp méo, và không chính xác. Một nhà chính trị Mỹ viết:[13] 

“Trưởng cơ quan CORDS ước tính khoảng 5000 tù nhân, hoặc cao hơn, bị giết bởi chiến dịch 

Phượng Hoàng là vô tội. Chính phủ Miền Nam đưa ra con số là 40000 tù nhân bị giết. Theo 
một cai ngục Miền Nam thì nhà tù có sức chứa hơi cao hơn 50000 tù nhân (Hồng Thập Tự 

Quốc Tế tiết lộ sau chiến tranh là trên 70000 tù nhân). Một số nhà phê bình thì cho các nhà 
giam đã chứa hơn 200000 tù nhân… Những kết quả này không đến cùng lúc. chiến dịch 

Phượng Hoàng lên cao điểm năm 1969, là 19534 bị bắt, bao gồm 6187 người bị giết. Chiến 
dịch được cố vấn từ 600 cho đến 800 người Mỹ, trong số những người Mỹ đó, đặc biệt có 

khoảng từ 25 đến 40, có lúc lên đến 100 người, là nhân viên tình báo CIA. 

…Vấn đề đã trở thành cấp bách vì khả năng tình báo VNCH có giới hạn do chiến dịch Phượng 

Hoàng đòi hỏi phải cung cấp một số lượng nhất định xác chết, nóng hoặc lạnh, nhưng phải là 
xác chết. Nghi vấn về hệ thống chỉ tiêu chiến dịch Phượng Hoàng được giải mật năm 1992 do 

đại sứ Ellworth Bunker tường trình Bạch Cung về hệ thống chỉ tiêu thật sự. Komer biện hộ chỉ 
tiêu là dụng cụ điều hành. Ông chỉ muốn một chỉ tiêu thật sự và đòi hỏi con số thật sự đó, 

nhưng ông không thể ngăn cản Nguyễn Văn Thiệu đưa ra một chỉ tiêu quá cao. Chỉ tiêu chiến 

dịch Phượng Hoàng cộng với hệ thống tình báo nghèo nàn của Nguyễn Văn Thiệu, đã phải giết 
những người vô tội, lấy xác cộng vào với một ít xác chết đặc công Việt Cộng để đạt chỉ tiêu 

quy định. Đối với các giới chức Mỹ, đây là vi phạm luân lý đạo đức. Ít nhất là một cố vấn Mỹ 
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đã trở thành điên dại và bị thuyên chuyển ra khỏi Việt Nam. Ở một cực đoan khác, Colby, năm 

1969, cố vấn về đâm chém và ám sát, được chỉ định làm việc cho CORDS, đã phải kết luận 
chiến dịch Phượng Hoàng là bất nhân và yêu cầu cho ông được di chuyển đi chỗ khác. Cũng 

trong năm 1969, trước khi đến Việt Nam, hai trung úy bộ binh, Francis T. Reitemeyer và 
Michael J. Cohn, trải qua một khóa huấn luyện tại Fort Holabird, đã quyết định từ chối khi 

được bảo phải ký vào giấy cam kết giết ít nhất là 50 Cộng Sản mỗi tháng. Hai người này được 
giải ngũ khỏi quân đội. Ngay cả tại Dĩ An, một trong những khu vực chiến dịch Phượng Hoàng 

thành công, Trung úy Cook đã từ chối đạt chỉ tiêu khi ông biết được điều lệ này”. 

…Đạt chỉ tiêu trong việc đếm xác chết và giết lầm người dân vô tội đã biến chiến dịch Phượng 

Hoàng thành một đề tài tranh luận sôi nổi tại Mỹ. Chính phủ Miền Nam tiếp tục theo đuổi 
Chiến Dịch Phượng Hoàng sau ngày ký Hiệp Định Ba Lê 1973, với một cái tên mới là F-6, 

chương trình phát triển và phân phối thay thế CORDS trong khi nhiệm vụ của Mỹ là quay sang 
chiến dịch Bình Định. Chiến dịch chống lại mạng lưới Cộng Sản (anti-VCI) là một vấn đề to lớn 

đối với miền Nam. Năm 1973, kết quả về vai trò trong chiến dịch Phượng Hoàng đã làm cho 
Colby gặp khó khăn trong vai trò lãnh đạo CIA. 

…Những người biểu tình phản chiến đã đúng khi nói chiến dịch Phượng Hoàng tạo ra hàng 

loạt vi phạm nhân quyền trên một quốc gia, nhưng đó chỉ là một vấn đề. Vấn đề kế tiếp cần 
thiết để bàn cãi, nhất là vấn đề thực hành và quân đội. Thứ nhất, đúng với nghĩa của nó, chiến 

dịch Phượng Hoàng là chiến dịch phá hủy mạng lưới Cộng Sản đã trở thành chiến dịch Ám Sát. 
Thứ hai, là một điều dĩ nhiên. Miền Nam Việt Nam sau cùng bị sụp đổ do ảnh hưởng rất nhỏ về 

độ xâm nhập của Cộng Sản vào quân đội và chính quyền. Thứ ba, sự thật là chiến dịch Phượng 
Hoàng đã biến thành vấn đề tranh luận làm cản trở mục tiêu của Mỹ trong lúc những xung 

khắc luân lý làm người đang chiến đấu tiếp tục đưa ra nhiều câu hỏi về sự chiến đấu của mình. 
Thứ tư, đối với chính phủ Sài Gòn, chiến tranh chống mạng lưới Cộng Sản thay vì làm lành 

mạnh hóa một chánh quyền tham những mục nát. Thứ năm là chiến dịch Phượng Hoàng của 
Miền Nam đã phá tan mạng lưới Cộng Sản trong khi Cộng Sản tiến từ du kích sang chiến tranh 

quy ước. Họ đã chiếm Miền Nam sau mấy mươi ngày thay vì phải cần tới mười năm.  

Trung úy Vincent Okamoto, một sĩ quan chiến dịch Phượng Hoàng năm 1968, đã diễn tả: 

“Vấn đề là làm sao để tìm ra người trong sổ bìa đen! Không như bạn có địa chỉ và số điện 
thoại của người đó. Phương pháp thường dùng là chộp ngực bất cứ ai, rồi hỏi Nhà ông Nguyễn 

(thí dụ muốn tìm ông Nguyễn) ở đâu? Khoảng 50% người đó sẽ trả lời bất cứ cái gì bạn hỏi. 

Rồi an ninh Phượng Hoàng ghi địa chỉ. Tròng một cái bao cát lên đầu người nầy, bao cát được 
khoét 2 lổ để người này có thể nhìn thấy bên ngoài. Cột vô cổ người nầy một sợi dây như cột 

chó, và dặn “khi đi ngang nhà ông Nguyễn thì gãi đầu”. Rồi dẫn ông nầy vào làng để ông ấy 
chỉ nhà. Xong, chờ tới tối, công an Phượng Hoàng đến gõ cửa. Nếu có người nào ra mở cửa thì 

nói “Đ. mẹ thằng ngu!” Bất cứ người nào mở cửa là Việt Cộng. Thỉnh thoảng họ không bị bắt, 
nhưng bị giết và bị cắt một cái tai về căn cứ để chứng minh”. 

PHẢN ỨNG BẤT BẠO ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO ẤN QUANG TRƯỚC HIỂM HỌA BỊ TIÊU DIỆT 

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một trong các sáng lập viên chùa Ấn Quang tại Sài Gòn năm 

1950. Giữa thập niên 1950, Thiền Sư thành lập Trung Tâm Phương Bối tại cao nguyên Bảo 
Lộc. Năm 1960, Thiền Sư sang Mỹ tu nghiệp ngành tôn giáo tại Đại Học Colombia University 

và tại Đại Học Princeton University. Năm 1961 thì trở thành giáo sư tại hai đại học này.  

Thiền sư Nhất Hạnh trở về Việt Nam sau ngày Diệm bị lật đổ. Chưa đầy hai tháng sau, 

tướng Nguyễn Khánh, rồi Nguyễn văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên nắm quyền, mở đầu một 
thời đại tàn sát mới. Năm 1964, Thiền Sư Nhất Hạnh sáng lập đại học Vạn Hạnh, trường Thanh 

Niên Phụng Sự Xã Hội (School of Youth for Social Services, SYSS), và Nhà Xuất Bản Lá Bối tại 

Sài Gòn. Khi chiến tranh trở nên khốc liệt sau ngày quân đội Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, thì sự 
thương yêu và hiểu biết rất cần thiết để xoa diệu căm thù và bạo động. Công tác của các 
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Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội là xây dựng lại các làng mạc, trường học, các trạm xá bị bom 

đạn tàn phá; giúp các gia đình nạn nhân vì chiến tranh mà trở thành vô gia cư; và giúp các trẻ 
mồ côi có cha mẹ chết trong cuộc chiến… dưới con mắt bình thường, đây là việc hữu ích; dưới 

con mắt của “Quân Chữ Thập”, đây là một cản trở cho công tác tiêu diệt dị giáo của họ. 

Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội là mục tiêu tấn công của những kẻ “dấu mặt”. Kẻ dấu 

mặt chẳng những đã nhiều lần tấn công Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội bằng lựu đạn, bằng bắt 
cóc và thủ tiêu, mà còn bằng nhiều hình thức khác đã xảy ra, chẳng hạn như liệng chất nổ giết 

chết 8 trẻ em Phật tử trước đài phát thanh Huế năm 1963[6]. 

 Câu nói của Thiếu Úy William Calley trong vụ “tàn sát dị giáo” làng Mỹ Lai: 

“Việc tôi giết các trẻ em làng Mỹ Lai, những đứa trẻ mà khi lớn lên nó cũng sẽ thành Cộng 
Sản như cha mẹ của chúng nó, không khác gì việc Chánh Phủ Mỹ đã dùng máy bay B-52, thả 

một quả bom 500 pounds xuống một ngôi làng; không khác gì việc Chánh Phủ Mỹ, đã thả bom 
nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki!” 

Câu trả lời của Calley trước tòa án rất hay, vì tàn sát dị giáo được che đậy dưới bất cứ hình 
thức nào cũng là tàn sát dị giáo. Giết đàn bà và trẻ em bằng bom nguyên tử, bom 500 pounds 

cũng không khác gì giết đàn bà và trẻ em bằng dao găm, bằng súng máy, bằng lựu đạn…      

Những khám mới ngày nay cũng cho thấy hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và 
Nagasaki cũng là hai quả bom được ném xuống để tàn sát dị giáo Nhật Bản do bàn tay bí mật 

của Vatican điều động[7]. 

Bắt cóc và thủ tiêu Phật giáo theo hình thức bắt cóc và thủ tiêu của Dòng Tên thời Trung Cổ 

đã trở thành một bi kịch cho Phật Giáo khi Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu gầy dựng lại đảng Cần 
Lao. Hai bài thơ “Dặn Dò” và “Xin Đứng Bên Nhau” cho thấy lập trường bất bạo động của Phật 

Giáo ngay cả trong tình huống đang bị tiêu diệt. 

DẶN DÒ 

Xin hứa với tôi ngày hôm nay 
Trên đầu chúng ta có mặt trời 

Và buổi trưa đứng bóng 
Rằng không bao giờ em thù hận con người 

Dù con người 
Có đổ chụp trên đầu em 

Cả ngọn núi hận thù 
Tàn bạo, 

Dù con người 
Giết em, 

Dù con người 
Dẫm lên mạng sống em 

Như là dẫm lên giun dế, 
Dù con người móc mật moi gan em 

Đầy ải em vào hang sâu tủi nhục,  

Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn: 
Kẻ thù chúng ta không phải con người. 

Xứng đáng chỉ có tình xót thương 
Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện 

Bởi không bao giờ 
Oán hờn lên tiếng                                          

Đối đáp được 
Sự tàn bạo con người. 

Có thể ngày mai 
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Trước khuôn mặt bạo tàn 

Một mình em đối diện. 
Hãy rót cái nhìn dịu hiền 

Từ đôi mắt 
Hãy can đảm 

Dù không ai hay biết 
Và nụ cười em 

Hãy để nở 
Trong cô đơn 

Trong đau thương thống thiết 
Những người yêu em 

Dù lênh đênh 
Qua ngàn trùng sinh diệt 

Vẫn sẽ nhìn thấy em. 
Tôi sẽ đi một mình 

Đầu tôi cuối xuống 

Tình yêu thương 
Bổng trở nên bất diệt 

Đường xa 
Và gập ghềnh muôn dặm 

Nhưng hai vầng nhật nguyệt 
Sẽ vẫn còn 

Để soi bước cho tôi. 

Nhất Hạnh  (Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt) 

XIN ĐỨNG BÊN NHAU 

     Tặng Thanh Văn 

“tôi không hiểu vì sao 

tôi không hiểu động cơ tâm lý nào 
đã khiến những người đồng bào tôi 

mang lựu đạn 
ném vào các em tôi” 

tôi không hiểu vì sao cớ sự xảy ra 

như thế được. 
tại sao lại giết các em                                       

những người con trai 
trán còn ngây thơ 

những người con gái                                          
tay còn lấm mực học trò 

nghe tiếng gọi thương yêu 
đã về đây 

học giúp xóm làng 
giữ gìn trẻ thơ 

chăm sóc nương khoai vườn sắn. 
đêm qua những trái lựu đạn nổ 

mười hai người sinh viên ngã gục 
tan tành thân thiếu nữ 

có em quằn quại 

mang sáu mươi mãnh thép trong một thân hình 
có em đã nằm yên dưới đất 

chờ tổ quốc bình minh 
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đợi hòa bình về hóa sinh thành cánh bướm. 

chúng tôi cắn răng chấp nhận 
vì dù sao những quả lựu đạn đã nổ 

trời quê hương đã rách 
và đau thương cũng đã xảy ra rồi 

nhưng còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ 
kẹt trong lòng đời 

nghe tôi nói không 
còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ 

trái lựu đạn 
nằm đó 

trái lựu đạn  
kẹt trong lòng người 

chưa biết bao giờ 
nổ tung 

nát tan thân tổ quốc 

nát tan hồn dân tộc. 
chúng tôi van xin 

các anh hiểu cho rằng 
chúng tôi không hờn oán 

chúng tôi từ khước hận thù 
thế giới chúng ta 

tổ quốc chúng ta 
hôm nay cần tình thương trang trải 

đến đây 
xin nghe chúng tôi 

giờ phút cấp bách rồi 
xin cùng nhau tháo gở trái lựu đạn kia 

ra khỏi cuộc đời 
ra khỏi lòng đất nước 

ra khỏi tình người 

xin đứng bên nhau! 

Nhất Hạnh 

(Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt) 

VATICAN TIẾP TỤC THAM VỌNG CA-TÔ HÓA VIỆT NAM VÀ TOÀN CỎI CHÂU Á 

Có phải người Ca-tô giáo Miền Nam nổ lực “chống Cộng”?  

Họ chống Cộng ngoài miệng, nhưng trong thâm tâm họ nhìn về một hướng khác!.. 

Qua sách “Vietnam why did we go?” mục tiêu của Vatican rất rõ ràng là tìm cách để chiếm 
trọn Việt Nam từ bàn tay của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vì Pháp thất bại trận Điện Biên Phủ nên 

Vatican phải lúng túng từ bỏ ý định chiếm trọn Việt Nam. Thay vì chiếm trọn Việt Nam, 
Vatican tập trung vào việc tách rời Miền Nam ra khỏi Việt Nam để thành lập một quốc gia Ca-

tô giáo mà Manhattan gọi là “Croatia of Asia”. Nếu thành công lập được quốc gia Croatia of 
Asia, Vatican sẽ dùng quốc gia Croatia of Asia như là một tiền đồn bất khả chiến bại, để Ca-tô 

hóa toàn cỏi châu Á, bao gồm cả Trung Quốc. Và việc chắc chắn sẽ xảy ra, là họ sẽ giết hết 
Phật giáo và các tôn giáo khác, bao gồm Thờ Cúng Ông Bà, vì theo quan niệm của họ, chỉ có 

Ca-tô giáo là một chánh đạo duy nhất, tất cả các đạo khác là tà đạo, là dị giáo. 

Ý tưởng này của Vatican chẳng có gì là mới mẻ. Như đã từng đề cập tới, Vatican đã đặt ba 
tiền đồn tại châu Á. Thứ nhất là tòa án dị giáo Goa để trừng trị và cải đạo người Bà La Môn. 
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Thứ hai là vựa buôn bán nô lệ Malacca để cùng lúc thu lợi và cũng làm tiền đồn ngăn chận 

giao thông Hồi giáo giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và thứ ba là dùng Philippines tấn 
công phá vỡ bức tường Phật Giáo nối dài dọc theo bờ biển từ Nhật Bản tới Thái Lan. Tuy nhiên, 

từ khi Pháp đánh chiếm Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một tiền đồn trên đất liền, nhiều 
hiệu quả nhưng ít hao tốn. Kế hoạch Ca-tô hóa châu Á từ Philippines vì vậy được thay đổi.  

Để củng cố kế hoạch lâu dài này, Vatican đã tìm cách duy trì các vua triều Nguyễn sau khi 
Pháp chiếm Việt Nam. Bắt đầu từ Đồng Khánh cho tới hai tổng thống sau cùng là Ngô Đình 

Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, tất cả đều là người Ca-tô giáo, gồm: Đồng Khánh, Thành Thái, 
Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, và Nguyễn Văn Thiệu. 

Ngoài việc duy trì đạo Ca-tô trong giới cầm quyền, Vatican còn có những âm mưu khác. 
Chẳng hạn như sau khi đánh chiếm Miền Nam năm 1946, Pháp (và Vatican) lẹ làng tách rời 

Miền Nam ra khỏi Việt Nam, lập nước “Nam Kỳ Quốc” (République autonome de Cochinchine). 
Năm 1957, Lien-Xô còn đề nghị Miền Bắc và Miền Nam, cả hai cùng gia nhập Liên Hiệp Quốc 

để vĩnh viễn trở thành hai quốc gia riêng biệt. Năm 1959, Ngô Đình Diệm tổ chức lễ “Marian 
Congress”, hiến dâng toàn thể nước Việt Nam cho đức mẹ đồng trinh Maria. 

Stanley Karnow có viết một đoạn về việc Hồ Chí Minh sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau: 

[Sau tám tuần tranh cãi, hội nghị Fontainebleau chỉ đạt tới dự thảo tăng cường đặc quyền 
kinh tế của Pháp ở Miền Bắc Việt Nam mà “không giải quyết gì cả về Miền Nam”. Hồ gửi phái 

đoàn của ông về nước, còn ông thì tiếp tục ở lại Paris một mình trong đau khổ, với nỗ lực cuối 
cùng, để giải quyết những gì ông gọi là “tranh chấp gia đình”. 

Lúc nửa đêm ngày 19.09.1946, Hồ mặc áo mỏng, chạy ra khỏi khách sạn cùng với một cận 
vệ Pháp lái xe đến một binh đinh không xa. Ông chạy vào thang máy lên căn phòng của 

Marius Moutet, Bộ Trưởng Bộ Hải Ngoại Pháp, một tên mới của chế độ thực dân Pháp sau Thế 
Chiến II. Trong hồ sơ của Moutet, Hồ đã ký tắt (initial) một thỏa ước từng phần, để được 

hưởng “Vivendi modus”, một sự hiểu biết tạm thời. Khi ra về, Hồ nói một cách “hổn hển” với 
người cận vệ của ông: “Tôi đã ký giấy khai tử cho tôi”. 

Quyết định của Hồ trì hoãn với Pháp về vấn đề Miền Nam làm ám ảnh phần còn lại cuộc đời 
của ông về sự tha thiết thống nhất Việt Nam. Cộng Sản nói cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 

1968 là một chiến dịch cố gắng "Giải Phóng Miền Nam” trước khi Hồ chết. Cũng tương tự như 
vậy, Cộng Sản cuối cùng chiếm lại Sài Gòn năm 1975, đã  nhanh chóng đặt tên mới cho thành 

phố này là “Thành Phố Hồ Chí Minh”][24]. 

Linebacker II là chiến dịch thả bom Trải Thảm Bắc Việt cuối cùng của Mỹ, từ ngày 18 cho 
tới 30.12.1972 sau khi Hội Đàm Paris bị bế tắc. Liên tục trong 12 ngày đêm, các Pháo Đài B‐
52 đã ném hơn 36000 tấn bom xuống Hà Nội, Hải Phòng, và Thái Nguyên, một trận ném bom 
khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Sự chống lại tổng tuyển cử thống nhất đất nước và đòi lập 

khu phi quân sự, vĩnh viễn tách rời Miền Nam ra khỏi Việt Nam (để thành lập một quốc gia Ca-
tô giáo) của Nguyễn Văn Thiệu, là lý do chính của trận thả bom Miền Bắc khốc liệt này[33]. Sau 

3 năm thương thuyết, Mỹ và Bắc Việt đã đồng ý ngoại trừ Thiệu. Để dằn mặt cả hai bên trước 
khi Mỹ đơn phương ký với Bắc Việt nếu Thiệu tiếp tục từ chối, Mỹ đã dội bom trận cuối cùng.  

Mặc dầu biết sẽ bị “chụp mũ”, nhưng chắc chắn tôi ủng hộ Hồ Chi Minh trong tinh thần toàn 

vẹn lãnh thổ Việt Nam. Thống nhất đất nước là ước muốn thiêng liêng của mỗi con người Việt 
Nam, không ai có quyền tách rời Miền Nam ra khỏi Việt Nam, ngoại trừ bọn vong bản nô lệ 

cho tôn giáo và thực dân: Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. 

Qua dữ kiện lịch sử này, cộng với nhiều tài liệu khác: Những người Ca-tô giáo Miền Nam, 

ngoài miệng họ chống Cộng, nhưng trong thâm tâm, chống Cộng không phải là mục tiêu của 
họ mong muốn. Mong muốn của họ chỉ đơn giãn là làm thế nào tách rời Miền Nam ra khỏi Việt 

Nam để thành lập một quốc gia Ca-tô giáo. Để Giáo Hoàng dùng quốc gia Ca-tô giáo đó làm 
bàn đạp tiêu diệt dị giáo (tất cả ai không phải Ca-tô giáo), hoặc Ca-tô hóa toàn cỏi châu Á. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linebacker_II
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÀN SÁT DỊ GIÁO TRONG HÀNG NGŨ LÍNH MỸ VÀ LÍNH VNCH  
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SPELLMAN CÔNG NHẬN “QUÂN CHỮ THẬP” CÓ MẶT TRONG LÍNH MỸ VÀ LÍNH VNCH 

Cuộc tường trình quốc hội Hoa Kỳ “Winter Soldier Investigation” cho biết hàng loạt các cuộc 
giết người một cách dã man phát xuất từ một số người trong hàng ngủ lính Mỹ và lính VNCH, 

nhưng không ai biết những kẻ sát nhân đó là đoàn “Quân Chữ Thập” của Vatican, cho đến khi 
chính Hồng Y Spellman tự xác nhận điều đó trước công chúng. 

Trong nhiều trường hợp tiếp xúc quan khách hoặc ủy lạo các chiến sĩ ngoài mặt trận, hồng 
y Spellman chính thức gọi những người lính Mỹ và lính VNCH là “Quân Chữ Thập” (Soldiers of 

Christ). Sau đó tuyên bố này của Spellman được phổ biến khắp nơi trên thế giới.  

Trong các sách vở làm nguồn tài liệu cho bài viết này, có hai quyển sách nhắc đi nhắc lại 

nhiều lần câu tuyên bố của Spellman. Đó là quyển Vietnam why did we go? Của Avro 
Manhattan và quyển Vatican Assassins của Eric Jon Phelps. 

Sách Vietnam why did we go? Avro Manhattan, trang 71: 

[Ông (Spellman) là người tích cực thuyết phục Mỹ hãy chọn Diệm và ủng hộ Diệm làm tổng 

thống Miền Nam Việt Nam. Spellman được tòa thánh La Mã tuyển chọn làm “Tổng Nha Tuyên 
Úy quân đội Mỹ” (Vicar General of the U.S. Armed Force), và ông đã gọi các chiến binh trong 

những cuộc viếng thăm thường xuyên của ông là “Quân Chữ Thập” (Soldiers of Christ)]. 

Sách Vietnam why did we go? Avro Manhattan, trang 107: 

[Ông là đại diện tuyên úy quân đội (Vicar of the U.S. Armed Force) của Mỹ. Ông luôn đi 

trên các máy bay quân đội Mỹ, thường xuyên thăm viếng quân đội Mỹ tại Miền Nam Việt Nam, 
và ông đã liên tục tuyên bố, với sự chấp thuận của cả hai, giáo hoàng Pius XII và J.F. Dulles, 

quân đội Mỹ tại Việt Nam là “Quân Chữ Thập” (Soldiers of Christ). Với phát biểu như vậy, là 
một hồng y của giáo hội Ca-tô, cũng có nghĩa là lính của giáo hội Ca-tô]. 

Sách Vietnam why did we go? Avro Manhattan trang 162:  

[Để làm tăng giá trị sự hổ trợ của ông đối với sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, Spellman 

từ từ được cử làm đại diện tuyên úy quân đội, trở thành người lui tới thường xuyên, được chở 
trên một chiếc máy bay phản lực quân đội thăm viếng các trận đánh. Khi không bận rộn coi 

sóc các chiến binh Mỹ, những người mà ông gọi là “Quân Chữ Thập”, ông bước vào lãnh vực 
quân đội với vai trò là một ông thầy tu Mỹ, một nhà thông thái, và một giới chức sứ quán]. 

Sách Vatican Assassins, Eric Jon Phelps, trang 35:  

[Sau đó, Spellman đã thực hiện nhiều chuyến thăm viếng tại mặt trận và đã gọi các chiến 

binh Mỹ là “Quân Chữ Thập” (Soldiers of Christ) tham dự cuộc thánh chiến của Giáo Hoàng 

chống lại “Chủ Nghĩa Cộng Sản Do Thái Vô Thần”! (godless Jew Communism). Kết quả là 
58000 lính mỹ chết, 130000 vụ tự tử sau chiến tranh, và Ngân Hàng Dự Trử Liên Bang của họ 

đạo Dòng Tên (Jesuits) tại Washington bị thâm thủng lên tới 220 tỷ đô la]. 

Sách Vatican Assassins, Eric Jon Phelps, trang 366: 

[Sau đó, họ đạo sẽ tiến hành cuộc Thập Tự Chinh khác ở Viễn Đông. Tổng giám mục 
Spellman, giáo phận New York, sẽ gọi những người lính Mỹ là “Quân Chữ Thập” (Soldiers of 

Christ). Cuộc Thập Tự Chinh sẽ là một cuộc chiến tranh nổi tiếng tại Việt Nam]. 

Sách Vatican Assassins, Eric Jon Phelps, trang 557: 

[Ông ta (Spellman) rất tích cực thuyết phục Mỹ chọn và ủng hộ Diệm lên làm tổng thống 
Miền Nam Việt Nam. Ông được chọn làm “Tổng Nha Tuyên Úy quân đội Mỹ” (Vicar General of 

the U.S. Armed Force) và ông đã gọi những người lính Mỹ là “Quân Chữ Thập” (Soldiers of 
Christ) của Giáo Hoàng trong những cuộc viếng thăm thường xuyên ngoài mặt trận]. 

Sách Vatican Assassins, Eric Jon Phelps, trang 561: 
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[Spellman gọi quân đội Mỹ là “Quân Chữ Thập” (quân của Giáo Hoàng), giết hơn hai triệu 

“người dị giáo” (heretics), Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang của họ đạo Dòng Tên được mở rộng 
thêm 220 tỉ đô la tín dụng tạo ra “lớp không khí mỏng" bao che Mỹ]. 

Một bài trên trang mạng đã viết chi tiết về một chánh phủ do Pháp lập ra. Chánh phủ này 
bị Pháp bỏ rơi sau khi Pháp đầu hàng trận Điện Biên Phủ. Bài này cũng viết về việc Mỹ bỏ ra 

hai tỉ Mỹ Kim để cải biến chánh phủ bị bỏ rơi này thành một chánh phủ “chống Cộng”. Chánh 
phủ chống Cộng sau đó trở thành lớp vỏ che bên ngoài, nhưng thực chất bên trong là một tổ 

chức chống dị giáo (Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, và thờ cúng Ông Bà…) mà Vatican cố 
bám víu vào với hy vọng vớt vát vùng đất mà Vatican đã một lần cắm được cây thập tự giá. 

Dĩ nhiên, như Mỹ đã xác nhận sau năm 1954, người Quốc Gia không còn nữa. Họ, hoặc đã 
theo Cộng Sản, đã chết, hoặc đã sang Pháp… Và những người chống Cộng tại Miền Nam sau 

này chỉ là những người mang nhãn hiệu Quốc Gia, nhưng thực chất bên trong không phải là 
Quốc Gia. Họ chỉ là những người Ca-tô giáo chống Cộng cực đoan do tuyên truyền của Vatican. 

Theo sự phân tích về các lời tường thuật của các nữ sinh bị bỏ tù Côn Đảo, những người 
chống Cộng cực đoan là những người được Vatican huấn luyện (các nữ sinh hiểu lầm do Mỹ 

huấn luyện) đã đàn áp dị giáo một cách bí mật. Tường thuật của các nữ sinh cho thấy tổ chức 

bí mật đàn áp và tiêu diệt Phật Giáo dưới thời Ngô Đình Diệm đã được tiếp nối qua thời kỳ 
Nguyễn Văn Thiệu, sau khi Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị Mỹ và Vatican ra lệnh giết vì 

Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu không còn “xài” được nữa. 

Vì các con chiên thường tuyên bố: “chỉ có Ca-tô Rô-ma giáo là một chánh đạo duy nhất, tất 

cả các đạo khác đều là tà đạo, là dị giáo, là đạo thờ ma thờ quỷ”. Câu nói này cũng có nghĩa là 
“tất cả mọi người không phải là người Ca-tô giáo đều là người dị giáo, nên họ cần bị giết”. 

Nếu một người nào đó bị họ cho là người dị giáo, thì họ không bao giờ có thể dung tha cho 
người dị giáo đó được. Đó là lý do tại sao “Tòa Án Dị Giáo” từ thời Trung Cổ kéo dài cho tới 

ngày nay, mặc dù ngày nay tòa án dị giáo phải ẩn nấp trong bóng tối của Chiến Tranh Việt 
Nam. Thế giới sẽ không tránh khỏi một trận chiến tranh tôn giáo nếu Vatican không thức tỉnh!    

Một số lính Mỹ chiến đấu tại Việt Nam cũng đã tiếp tay với hồng y Spellman, bằng cách xác 
nhận họ là “Quân Chữ Thập” có mặt trong cuộc chiến tại Việt Nam. Họ bắt đầu lập ra những 

trang mạng, thuật lại những tội lỗi mà họ đã gây ra một cách tàn ác theo chỉ thị của Vatican 
mà họ đã thi hành trong suốt thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam. Một số trang mạng điển hình: 

http://www.icgchurches.org/Portland_OR/Ministers_Notebook/Notebook_55.shtml 

http://www.inquisition21.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=147 
http://www.vice.com/read/vietnam-and-the-mere-gook-rule 

http://www.npr.org/2007/11/03/15886834/waterboarding-a-tortured-history 
http://beforeitsnews.com/eu/2013/01/the-catholic-church-and-the-vietnam-slaughter-2499382.html 

Trang mạng dưới đây không những xác nhận việc Spellman đã gọi lính Mỹ tại Việt Nam là 
“Quân Chữ Thập”, mà còn xác nhận sự tàn sát “dị giáo” (1955-1960) dưới thời Ngô Đình Diệm.    

[Trong cuộc chiến dành độc lập, Việt Minh đánh bại Pháp. Pháp phải rút về nước, bỏ rơi 
chính phủ Miền Nam do Pháp lập ra. Chính phủ này được Mỹ viện trợ hơn 2 tỷ Mỹ kim để đổi 

thành chánh phủ “chống Cộng”. Mặc dù tự do tôn giáo được bão đảm (hầu hết người không 
phải đạo Phật là đạo Ca-tô). Do tuyên truyền, nhiều người Ca-tô bỏ chạy vào Nam. Với sự giúp 

đỡ hành lang của Ca-tô giáo tại Washington DC; và với Hồng Y Spellman, một phát ngôn viên 
chính trị của Vatican tại Mỹ. Spellman đã gọi lính Mỹ tại Việt Nam là “Soldiers of Christ” (Quân 

Chữ Thập), để ngăn chận bầu cử dân chủ, ngăn chận Việt Minh nắm quyền, cùng lúc thành lập 
chính phủ Ca-tô giáo cuồng tín Ngô Đình Diệm. Dưới con mắt của Diệm, viện trợ của Mỹ gồm 

thực phẩm, kỹ thuật, và những thứ khác, chỉ dành riêng cho người Ca-tô giáo. Phật tử, dân 

làng, v. v… phải đóng tiền để nhận trong khi Ca-tô giáo được miễn].  
http://web.archive.org/web/20021012152454/www.geocities.com/iconoclastes.geo/victims.html 

http://www.icgchurches.org/Portland_OR/Ministers_Notebook/Notebook_55.shtml
http://www.inquisition21.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=147
http://www.vice.com/read/vietnam-and-the-mere-gook-rule
http://www.npr.org/2007/11/03/15886834/waterboarding-a-tortured-history
http://beforeitsnews.com/eu/2013/01/the-catholic-church-and-the-vietnam-slaughter-2499382.html
http://web.archive.org/web/20021012152454/www.geocities.com/iconoclastes.geo/victims.html
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NGÔ ĐÌNH THỤC TIẾT LỘ “ÔNG BÍ MẬT CHỈ HUY QUÂN CHỮ THẬP” 

Tuyên bố của Spellman về sự có mặt của “Quân Chữ Thập” trong hàng ngũ lính Mỹ và lính 
VNCH không phải là một dữ kiện duy nhất. Sau năm 2000, người ta còn phát giác ra phù hiệu 

“Quân Chữ Thập” của Tổng Giám Ngô Đình Thục lần đầu tiên được công khai hóa và được đưa 
lên trang mạng Wikipedia. Phù hiệu (Coat of Arm) của Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục có hàng 

chữ “Miles Christi” (Quân Chữ Thập) thuộc đoàn thánh chiến lần Thứ Nhất (First Crusade). 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Pierre_Martin_Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Th%E1%BB%A5c.svg 

Từ ngữ “Miles Christianus” (Christian soldier) còn được gọi là Miles Christi (Soldier of Christ) 
là một câu chuyện ngụ ngôn dựa trên phép “Ẩn Dụ Tân Ước Quân Sự” (New Testament 

military metaphors), đặc biệt là ẩn dụ về dụng cụ quân đội trong kinh Ephesians 6:14-17  và 
một số đoạn kinh trong Cựu Ước về “Áo Giáp Của Thiên Chúa” (Armour of God). Gia đình Diệm 

thuộc họ đạo Dòng Tên (Jesuits). Diệm thường đi nhà thờ “Cha Tam”, tức là nhà thờ Francis 
Xavier. Francis Xavier là một trong những sáng lập viên Dòng Tên. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Crusade
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Pierre_Martin_Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Th%E1%BB%A5c.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_Christianus
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament_military_metaphors
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament_military_metaphors
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder/?book=Ephesians&verse=6:14-17&src=9
http://en.wikipedia.org/wiki/Armour_of_God
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuits
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Xavier
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Xavier
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Thập niên 2010s, Eric Jon Phelps xuất bản sách Vatican Assassins. Vatican Assassins viết: 

Tổng thống Diệm, dòng dõi Ca-tô giáo vua chúa, được hỗ trợ của Henry R. Luce, phát động 
“Cuộc Thập Tự Chinh của Spellman” (Spellman’s Crusader) trong Chiến Tranh Việt Nam, trong 

khi em trai của Diệm là Ngô Đình Nhu (có vợ là Trần Lệ Xuân, một đàn bà giết người). Nhu là 
một quan tòa thượng thẩm (Grand Inquisitor) của Hồng Y Spellman, cũng là người đứng đầu 

cảnh sát bí mật của Diệm. Diệm được huấn luyện tại Maryknoll Seminary ở Ossining, New 
York. Diệm là một phát xít, đàn áp Phật giáo mãnh liệt, cuối cùng bị sát hại. Spellman đã tiếp 

tục cuộc thập tự chinh đen của Giáo Hoàng nhưng Kennedy đã cố gắng kết thúc cuộc chiến đó. 
Ba tuần sau cái chết của Diệm, Tổng thống Kennedy bị ám sát và chiến tranh Việt Nam nổ ra 

hơn 10 năm. Spellman đã gọi quân đội Mỹ là “Soldiers of Christ” (Quân Chữ Thập), giết hơn 
hai triệu “dị giáo” (heretics), Ngân hàng “Dự Trữ Liên Bang” của Dòng Tên mở thêm 220 tỷ 

USD tín dụng tạo ra khoảng trống đến quốc hội Mỹ, các Giáo hoàng CIA/KGB cộng đồng tình 
báo Caesar đã hoàn thiện và Ca-tô giáo Ý La Mã Mafia Dons đã buôn bán lớn ma túy của họ, 

tiếp tục phá hủy nền văn minh và chính phủ trắng Tin Lành của chúng ta. Trong bức tranh độc 
nhất này chúng ta thấy POWER và động cơ “cha chung” trong việc sử dụng “Knight of 

Columbus”, Hồng Y Spellman, để giết anh em Knight of Columbus, là tổng thống Kennedy[29]. 

T.T. JOHNSON VÀ T.T. NIXON CHỈ HUY CUỘC THÁNH CHIẾN BẤT NGUYÊN TẮC [12] 

 

Bắt đầu từ khi Columbus khám phá ra Mỹ Châu, Vatican cấu kết với hai đế quốc thực dân là 
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, đặt ba tiền đồn. Tiền đồn thứ nhất tại Philippines để chống bành 

trướng Hồi giáo. Tiền đồn thứ hai tại Malacca để ngăn chận lưu thông Hồi giáo giữa Ấn Độ 
Dương và Thái Bình Dương, đồng thời cũng là một vựa buôn bán nô lệ quốc tế làm giàu bằng 

xương bằng máu của người Hồi giáo và người vô tội da đen Phi Châu. Và tiền đồn thứ ba là 
“Tòa Án Dị Giáo Goa” tại Ấn Độ để tàn sát các tôn giáo khác như Bà La Môn giáo, Phật giáo, 

Thờ Cúng Ông Bà (Pagan giáo), v. v… Mà bằng chứng rất cụ thể và rõ ràng như hiệp ước 
Treaty of Tordesillas, giáo chỉ Dum Diversas, giáo chỉ Romanus Pontifex, v. v… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tordesillas
http://en.wikipedia.org/wiki/Dum_Diversas
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanus_Pontifex
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Kể từ khi Columbus khám phá ra Mỹ Châu cho tới Cộng Đồng Vatican II (1962) triệu tập, 

Vatican chỉ có một thay đổi duy nhất là “mang tòa án dị giáo từ ngoài ánh sáng đi vào hoạt 
động trong bóng tối”, mà các quan chức lãnh đạo tòa án dị giáo, thường là các nguyên thủ 

quốc gia đạo Ca-tô, được Vatican “cài” vào. 

Năm 1963, sau cái chết của tổng thống Kennedy[34], phó tổng thống Lyndon B. Johnson lên 

thay. Theo Eric Jon Phelps, tác giả quyển Vatican Assassins, vỡ bi kịch tái diễn về việc Johnson 
(Shriner Freemasonry) thay thế Kennedy (Knight of Columbus) giống hệt như Harry Truman 

(Shriner Freemasonry) thay thế Franklin Roosevelt (Shriner Freemasonry)[35];[36]. Sau khi 
nhậm chức tổng thống, Lyndon B. Johnson một lần nữa đảo lộn dự án chấm dứt Chiến Tranh 

Lạnh của tổng thống Kennedy.  

Trong một cuộc cầu nguyện tại một bữa ăn sáng bao gồm một số người, trong đó có Billy 

Graham và hồng y Francis Spellman. Tổng thống Lyndon Johnson đã cùng lúc hỏi cả hai người, 
Graham và Spellman. Tổng Thống Johnson hỏi: 

-Chúng ta sẽ làm gì kế tiếp, sau vở kịch trên sân khấu Việt Nam? 

 Graham giữ yên lặng, nhưng không thoải mái. Spellman không ngần ngại trả lời ngay: 

-Thả bom!.. 

Và từ đó, tổng thống Lyndon B. Johnson luôn làm y theo lời của hồng y Francis Spellman! 
(Nguồn: http://www.excatholicsforchrist.com/articles.php?PageURL=Spellman.htm) 

Tổng thống Lyndon B. Johnson và tổng thống Richard M. Nixon là hai tổng thống khét tiếng 
thả bom bằng B-52 trong Chiến Tranh Việt Nam (gấp 3 lần bom thả xuống Thế Chiến II). 

Chẳng những chỉ thả bom xuống Việt Nam, mà còn thả bom “lén” xuống Campuchia, giết hơn 
1.5 triệu Phật giáo Nam Tông (gần 100% người dân thôn quê Campuchia là Phật giáo). 

Thật ra thả bom lén Campuchia đã bắt đầu từ năm 1965 dưới thời Johnson. Ngay sau khi 
Johnson qua mắt quốc hội Hoa Kỳ bằng cách vu khống Bắc Việt tấn công vào tàu chiến của Mỹ 

tại vịnh Bắc Bộ để khởi đầu cuộc chiến toàn diện trên cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Thả 
bom lén Campuchia được tổng thống Nixon tiếp nối sau khi Nixon lên làm tổng thống. 

Theo tường trình quốc hội của các cựu chiến binh Mỹ “Winter Soldier Investigation”, các 
quân nhân Mỹ báo cáo qua hai hệ thống trong quân đội. 

●Hệ thống thứ nhất là bình thường theo nguyên tắc mà họ đã được huấn luyện. 

●Hệ thống thứ hai là bất nguyên tắc, không lưu lại các bằng chứng trên giấy tờ. 

Năm 2000, tổng thống Bill Clinton cho giãi mật một số hồ sơ về các báo cáo bất nguyên tắc 

mà các cựu chiến binh Winter Soldier Investigation đã tường trình quốc hội. Theo nguồn tin 
giãi mật, cuộc chiến bất nguyên tắc bắt đầu từ năm 1965 dưới thời tổng thống Johnson, và 

kéo dài lên cao điểm năm 1970 dưới thời tổng thống Nixon. Từ năm 1965, đã có nhiều cuộc bỏ 
bom “lén” các ngôi làng Campuchia dọc theo biên giới Việt Nam, lấy lý do là bỏ bom các căn 

cứ hậu cần của Bắc Việt, nhưng người chết hầu hết là thường dân Campuchia, họ hầu hết là 
Phật tử Nam Tông. Trước chiến dịch “Menu”, ước tính thường dân tử vong đã hơn một triệu. 

Đầu năm 1968, Sihanouk đồng ý bình thường hóa ngoại giao với Mỹ qua áp lực của tướng 
thân Mỹ là Lon Nol. Tháng 08 năm 1968, Sihanouk đồng ý thành lập “Chính Phủ Hậu Thuẫn 

Quốc Gia” (Government of National Salvation), dưới sự hậu thuẫn của Lon Nol. Nixon viện cớ 
tìm cách rút quân khỏi Đông Nam Á trong vinh dự để bảo đảm an toàn, và có thời gian nghiên 

cứu Việt Nam hóa. Trước khi hòa nhã với Sihanouk, Nixon quyết định trả đũa tình trạng quân 
đội và tiếp liệu Bắc Việt tại Campuchia xuyên qua hải cảng Sihanouk, mà Mỹ cho là Campuchia 

đã chứa chấp Cộng Sản Bắc Việt. Ông đưa ra chiến dịch bỏ bom “lén” Campuchia.   

“Chiến Dịch Thực Đơn” (Operation Menu) là một chiến dịch bỏ bom “lén” Campuchia do SAC 

thực hiện từ ngày 18.03.1969 tới 26.05.1970. Đây là vùng quê Campuchia, hầu hết dân chúng 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
http://www.excatholicsforchrist.com/articles.php?PageURL=bgraham.htm
http://www.excatholicsforchrist.com/articles.php?PageURL=bgraham.htm
http://www.excatholicsforchrist.com/articles.php?PageURL=Spellman.htm
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là Phật tử Nam Tông. Vì làm chuyện lén lúc, số người chết do thả bom B-52 rất khó xác định. 

Tuyên đoán dân chúng Campuchia chết lên tới 600000 người. Chiến dịch không thành công. 
Ngược lại, gây phẩn nộ trong dân chúng. Nhân dân Campuchia ủng hộ phong trào Khờ Me Đỏ 

mạnh hơn lúc nào hết. Họ lớn nhanh chóng, nhận lãnh trách nhiệm với nhân dân Campuchia 
về việc quân đội Mỹ, “khi không” đã ném bom giết chết tổng cộng hơn 1.5 triệu dân của họ.  

Chiến Dịch Thực Đơn bắt đầu đêm 18.03.1969 bằng 60 pháo đài B‐52 Stratofortress đóng 

tại căn cứ Andersen, Guam. Mặc dù các phi hành đoàn được tóm lược mục tiêu không kích tại 

Miền Nam Việt Nam, 48 chiếc B‐52 vẫn tách khỏi đoàn máy bay vượt qua Campuchia. Hành 

quân có tên là “Ăn Sáng” (Breakfast), sau buổi ăn sáng tại Bạch Cung. Trong vòng 14 tháng 
hành quân liên tục, chỉ còn lại 5 vùng để hoàn tất. Các địa điểm sẽ được hoàn tất là: “Lunch” 

(Ăn Trưa, vùng 609), “Snack” (Ăn tạp, vùng 351), “Dinner” (Ăn Chiều, vùng 352), “Supper” 
(Ăn Tối, vùng 740), và “Dessert” (Tráng Miệng, vùng 350). SAC đã bay 3800 phi vụ B‐52. Thả 

108823 tấn bom. Tất cả các phi vụ được gọi chung là “Thực Đơn” (Menu). Nixon và Kissinger 

đã kéo dài thời gian hành quân bí mật, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình tại các đại học. Để 
che đậy, Bộ Tham Mưu Nixon đã cố gắng tạo thành “hệ thống tường trình đôi” (dual reporting 

system). Cá nhân hiểu biết được duy trì con số tối thiểu, liên lạc phi vụ B‐52 được chia thành 

hai lối (channels): Lối thứ nhất được dấu kín là các phi vụ phía trong Việt Nam. Lối thứ hai 

cũng được dấu kín, chỉ giao thông bí mật giữa các tư lệnh. Thí dụ tướng Abrams yêu cầu một 
không kích bí mật trên lãnh thổ Campuchia, yêu cầu được gởi tới Đề Đốc John S. McCain, Jr., 

CINCPAC tại Honolulu. McCain chuyển yêu cầu tới JCS tại Hoa Thịnh Đốn. JCS chuyển tới bộ 

trưởng quốc phòng Melvin Laird. JCS chuyển quyết định tới tướng Bruce K. Holloway, Tư Lệnh 
SAC để thông báo cho Tướng Alvin C. Gillem, tư lệnh sư đoàn III không quân tại Guam. 

Trong thời gian nầy, thiếu tá không quân Hal Knight, giám sát “Đài Ra Đa MSQ‐77” (MSQ‐
77 Combat Skyspot Radar) tại căn cứ không quân Biên Hòa. Đài Radar nầy có nhiệm vụ hướng 

dẫn B‐52 bỏ bom các mục tiêu. Hàng ngày có một máy bay đưa tin đậu trước phòng hành 

quân SAC tại căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Knight được giao cho một danh sách các mục 
tiêu bỏ bom ngày hôm sau. Chiều xuống, một thảo chương được cài vào máy điện toán Olivetti 

Programma 101, chuyển các tin tức vào các máy bay thả bom sẵn sàng cho các phi công (chỉ 
có các phi công được tướng Gillem cho dự nghe thuyết trình sơ lược và đưa tay tuyên thệ giữ 

bí mật). Sau khi chuyển thảo chương, Knight thâu thập tất cả các tài liệu, bỏ vào một cái lò rồi 
đốt hết. Sau đó gọi một số điện thoại đặc biệt, nói: “Trò chơi đã xong”. Các phi công ghi giờ 

bay, lộ trình, xăng nhớt, các loại bom đạn sử dụng… Hệ thống tường trình đôi nầy đã bảo đảm 
việc bảo trì và những chuyện khác như lắp bom đạn, đổ xăng, thay nhớt… khi cần. 

Mặc dù Sihanouk không được Mỹ thông báo về các phi vụ hành quân B‐52 bỏ bom trên đất 

nước của ông, ông tiếp tục yên lặng về việc làm bất họp pháp nầy. Sự yên lặng có thể vì ông 
không muốn QĐNDVN và MTGPMN tiếp tục hiện diện trên xứ sở của ông, nhưng ông cũng 

không muốn làm áp lực mạnh với họ. Sau một thời gian bỏ bom, Nixon và Kissinger tin rằng 
Sihanouk ngầm chấp nhận. Ngày 09.09.1969, nhà báo quân đội William Beecher không chính 

thức diễn tả về một cuộc bỏ bom đăng trên tờ New York Times. Beecher nói, do một nguồn tin 
không biết tên, trong tham mưu, cho biết như vậy. Nixon rất giận, ra lệnh Kissinger hợp tác 

với chỉ huy FBI, J. Edgar Hoover, tìm nguồn gốc của tiết lộ. Hoover cho biết tiết lộ bắt nguồn 
từ phụ tá của Kissinger, là Morton Halperin. Sau đó, điện thoại của Halperin bị nghe lén 21 

tháng. Đây là lần đầu tiên trong một loạt nghe lén bất hợp pháp theo lệnh của Nixon. 

Vào mùa Hè năm 1969, Có 5 người, gồm các thượng nghị sĩ và các dân biểu Quốc Hội Mỹ 

được thông báo hành quân bỏ bom lén trên lãnh thổ Campchia. Đó là các thượng nghị sĩ John 

C. Stennis (Mississippi), thượng nghị sĩ Richard B. Russell, Jr. (Georgia), và các dân biểu 
Lucius Mendel Rivers (South Carolina), dân biểu Gerald R. Ford (Michigan), và dân biểu Leslie 

C. Arends (Illinois). Arends và Ford là đại diện đảng Cộng Hòa, 3 người còn lại là đảng Dân 
Chủ. Nhưng 3 người đảng Dân Chủ có phục vụ quân đội.  
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Sau 4 năm Chiến Dịch Thực Đơn được giữ kín đối với Quốc Hội, báo chí, và quần chúng Mỹ. 

Sự kiện đã thay đổi hồi tháng 12.1972, khi thiếu tá Knight viết một lá thư tới thượng nghị sĩ 
William Proxmire (đảng Dân Chủ, Wisconsin), yêu cầu Proxmire làm sáng tỏ chính sách của Mỹ 

trong việc bỏ bom lén Campuchia. Vì Knight thấy không an ổn về pháp lý tham dự chiến dịch. 
Ông đã gởi khiếu nại lên chỉ huy trực tiếp của ông là đại tá David Patterson. Sau đó, Knight 

nhận được phê bình xấu, làm hư hỏng sự nghiệp quân đội, và bị giải ngũ khỏi không quân. 

Thượng nghị sĩ Proxmire đưa vấn đề ra “Hội Đồng Thượng Viện Phục Vụ Quân Đội” (Senate 

Armed Services Committee). Hội Đồng dẫn tới Bộ Quốc Phòng, dưới sự yêu cầu của Quốc Hội, 
Bộ Quốc Phòng bắt buộc phải đưa ra tất cả hồ sơ về việc bỏ bom lén trên lãnh thổ Campuchia. 

Khi Hội Đồng nhận được hồ sơ gởi từ Bộ Quốc Phòng, hồ sơ không hề nói gì tới chiến dịch Thực 
Đơn. Hội Đồng không tin hồ sơ của Bộ Quốc Phòng và tiếp tục điều tra. Không tới hai tuần 

sau, Thượng Viện mở tường trình (hearings) cho tướng George S. Brown. Brown đương nhiệm 
Tham Mưu Trưởng không quân. Tư Lệnh sư đoàn 7 không quân tại Việt Nam. Tướng George S. 

Brown rất rành về chiến dịch Thực Đơn, tường trình mọi việc lên Quốc Hội. 

Ròng rã 8 ngày, Hội Đồng Thượng Viện Phục Vụ Quân Đội không những chỉ lắng nghe tường 

trình của tướng Brown, mà còn lắng nghe nhiều tường trình khác của JCS. Hội Đồng khám phá 

ra quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều dối trá, và báo động mạnh mẽ nhất, là vụ “Watergate,” cũng 
xảy ra cùng lúc. Sự dối trá của chiến dịch Thực Đơn đưa ra những điểm căn bản đặc biệt về: 

“Kỹ luật quân đội, Sự chân thật của các giới chức dân sự điều hành quân đội, và quyền lực của 
Quốc Hội Mỹ.” Nói một cách căn bản, Quốc Hội và các giới chức quân sự đều đồng ý sự lừa dối 

được áp dụng vượt quá làn ranh bí mật. Theo nhà sử học không quân, đại úy Earl H. Tilford: 
“Lừa gạt địch thủ là một chuyện. Nhưng lừa gạt Quốc Hội và các Giới Chức Chính Quyền, bao 

gồm các cấp chỉ huy tham mưu trưởng không quân và bộ không quân, là một chuyện khác!” 
Nguồn:  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Menu  
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Thập niên 1970s, một số sách vỡ bắt đầu viết về Chiến Tranh Việt Nam (1945-1975). Một 

trong những quyển sách này là sách của giáo sư tiến sĩ sử học Michael Hunt. 

Sinh ra trong một gia đình quân đội, Hunt đã dành một phần tuổi trẻ của ông sống ở nước 

ngoài tại Nhật Bản, tại Thổ Nhĩ Kỳ, và tại Việt Nam. Vì sống tại Việt Nam, Hunt  bắt đầu nhìn 
trở lại Hoa Kỳ bằng cặp mắt của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là bằng cặp mắt và trái 

tim của người Việt Nam với ước muốn nhận ra sự thật về một cuộc chiến triền miên mà 
nguyên do không được rõ ràng. Dường như sự thật đó còn đang bị che đậy hoặc còn đang bị 

tuyên truyền để bóp méo cho một mục đích ẩn dấu.  

Sau khi lấy bằng cử nhân và cao học tại đại học Georgetown, Hunt tiếp tục học lên tiến sĩ 

về đối ngoại thuộc phân khoa Lịch Sử Trung Quốc tại đại học Yale. Hunt đỗ tiến sĩ năm 1971. 
Cùng lúc với chương trình tiến sĩ tại Yale, Hunt cũng nghiên cứu về lịch sử Ý và Ba Tư. Sau khi 

tốt nghiệp tiến sĩ năm 1971, ông trở thành giáo sư dạy tại Yale và Colgate cho tới năm 1980, 
thì chuyển về tiểu bang Bắc Carolina.  

Học bổng của Hunt chồng mí (overlap) về ba ngành chuyên môn: Tham gia của Mỹ vào 
Đông Á (Trung Quốc và Việt Nam); đối ngoại của Mỹ ở thế kỷ 20; lịch sử thế giới đương đại. 

Và nhiều tác phẩm khác cùng tác giả liên hệ tới Chiến Tranh Việt Nam. Có lẽ Hunt là một sử 

gia đầu tiên nhìn thấu cuộc “Thập Tự Chinh” được che đậy bằng chiến tranh chống Cộng.  

Sau khi nghiên cứu về Chiến Tranh Việt Nam, Hunt đi tới quyết định đặt tên cho quyển 

sách: “Chiến Tranh của Lyndon Johnson” (Lyndon Johnson’s War), và tiểu đề của quyển sách 
cũng được đặt tên là “Cuộc Thập Tự Chinh (mang tên) Chiến Tranh Lạnh của Mỹ tại Việt Nam, 

1945-1965” (America’s Cold War Crusade in Việt Nam, 1945-1965). Sách do Hill and Wang 
xuất bản, kính mời các bạn khám phá bức màng bí mật cuộc chiến Ca-tô giáo 1945-1965. 

Từ ngữ “Thập Tự Chinh” (Crusade) đập ngay vào tâm tư độc giả: “Chiến tranh Việt Nam là 
một cuộc chiến Ca-tô giáo”, một cuộc thập tự chinh của Vatican mà Vatican có ý định Ca-tô 

hóa toàn cỏi Á châu sau khi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lập được ba tiền đồn tại Philippines, 
Malacca, và Goa (Ấn Độ) với mục đích ngăn chận Hồi giáo Ottoman và tiêu diệt dị giáo (Phật 

giáo, Khổng giáo, Lão giáo, và Thờ Cúng Ông Bà…). Sau khi lập xong ba tiền đồn, họ bắt đầu 
gởi giáo sĩ Dòng Tên Alexandre de Rhodes tớ Nhật Bản, và sau đó là tới Đại Việt để vu khống 

và sĩ nhục Đức Phật Thích Ca[37], chuẩn bị cho cuộc Thập Tự Chinh vào lục địa châu Á. 

Ngoài sách của giáo sư Hunt, một tài liệu khác cũng rất quan trọng, là luận án tiến sĩ triết 

học của Mark David Popowski. Luận án có tên “Roman Catholic Crusading in ten years of 

triumph, 1966-1976: A History of a lay-directed, Radical Catholic Journal”. Luận án này có hai 
chương quan trọng liên quan tới “Chiến Tranh Ca-tô giáo tại Việt Nam (1945-1965). 

Chương I: Viết về “tiếng rống” sau cùng của nhà thờ quân đội (Vatican) tại Mỹ; và chương 
VI, các đoạn viết về Chiến Tranh Lạnh, Chiến Tranh Việt Nam, và vũ khí nguyên tử. 

Luận án tiến sĩ của Mark Popowski có thể đọc qua đường Link: 

http://digital.library.okstate.edu/etd/Popowski_okstate_0664D_10014.pdf 

KẾT QUẢ CUỘC “THẬP TỰ CHINH” MANG NHÃN HIỆU “CHIẾN TRANH CHỐNG CỘNG” 

Năm 1945, khi Pháp quay lại Đông Dương tái chiếm thuộc địa mà họ đã đánh mất trong 

Thế Chiến II. Alfred McCoy, nhà sử học Đông Nam Á người Mỹ, đã nói lên sự thật phủ phàng: 

[Tại Việt Nam, khi cách mạng gom góp những cơn dông làm thành một trận bão bắt buộc 

Pháp phải trả độc lập vào đầu thập niên 1950. Pháp đã tạo ra một chính phủ và quân đội từ 
nhóm thân Pháp và chấp nhận sự đô hộ của Pháp. Những người này là những người được Pháp 

giáo dục, các gia đình địa chủ, và người Ca-tô giáo. Khi người Pháp rời khỏi Đông Dương năm 
1955, những người này trở thành những phần tử hư hỏng vì tham nhũng. Họ tiếp tục cũng cố 

quyền lực và thao túng chính trị][31].  

http://digital.library.okstate.edu/etd/Popowski_okstate_0664D_10014.pdf
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Với câu nói này, McCoy đã chỉ thẳng vào mặt những kẻ chạy theo thực dân Pháp và bị Pháp 

bỏ rơi sau khi Pháp đầu hàng trận Điện Biên Phủ năm 1954. Họ là những người cổ vũ chống 
Cộng điên cuồng, trong khi Chiến Tranh Lạnh chống Cộng như đóng kịch trên sân khấu. Họ 

chống Cộng một cách điên cuồng mà không hay Cộng Sản và Tư Bản bắt tay chung sống hoà 
bình. Họ chống Cộng một cách điên cuồng mà không biết chế độ Cộng Sản không còn một 

quốc gia nào trên thế giới theo đuổi. Họ chống Cộng một cách điên cuồng cho đến khi Cộng 
Sản Liên Xô sụp đổ mà họ vẫn không biết. Họ chống Cộng một cách điên cuồng cho đến khi bị 

Mỹ bỏ rơi năm 1975, giống như bị Pháp bỏ rơi năm 1954, mà vẫn không hay… Là một người có 
ý thức, chúng ta có nên tiếp tục lắng nghe những người này nữa hay không? 
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Nếu ý thức, Chiến Tranh Lạnh không có ý nghĩa gì cả, mà đúng hơn là một sự lường gạt. 

Lường gạt vì Liên Xô và Mỹ không phải là những con người điên, đưa nhau vào hố thẩm 
nguyên tử, mà thật ra là họ chỉ đóng kịch trên sân khấu. Họ đóng kịch khéo cho đến nỗi đã 

đưa cả hai, Mỹ và Liên Xô, tiến đến một nền văn minh cao tột bằng chạy đua trong không 
gian, trong khi đó các quốc gia hậu tiến, trong đó có Việt Nam, phải thụt lùi trở lại kiếp sống 

của người thượng cổ. Nếu họ không đóng kịch thì tại sao Trung Quốc và Liên Xô áp lực Hà Nội 
chấp nhận chia đôi đất nước, để rồi chỉ một năm sau Ngô Đình Diệm, với hỗ trợ của Mỹ, hủy 

bỏ tổng tuyển cử thống nhất đất nước, mặc dù bầu cử có giám sát quốc tế? Nếu họ không 
đóng kịch thì tại sao ngay sau khi Thế Chiến II, Bộ Trưởng Ngoại Giao Edward R. Stettinius xác 

nhận với Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Pháp Georges Bidault là Mỹ nhìn nhận chủ quyền của Pháp 
trên bán đảo Đông Dương? Nếu họ không đóng kịch thì tại sao T.T. Harry Truman đáp lại bài 

diễn văn tuyên bố độc lập năm 1945 của Việt Nam bằng câu “Việt Nam chưa sẵn sàng độc lập” 
(Thuyết giảng của mục sư Martin Luther King Jr., Why I am opposed to the war in Vietnam). 

Thật ra chiêu thức chống Cộng chỉ là một đòn nhử “tay mặt” (giã bộ chống Cộng) đấm bằng 
“tay trái” (thập tự chinh của Vatican), chỉ có thể gạt gẩm được các con chiên cuồng tín. Chiến 

tranh đã kết liễu, nhưng hậu quả đã để lại một di sản “chống đạo Ca-tô của người Việt Nam” 

(lời trong bức điện văn của Graham Green trong quyển American Pope của John Cooney), và 
một di sản chống Cộng cho tới khi trở thành “bệnh hoạn” của các con chiên Ca-tô giáo. 

Không giống bất cứ các tôn giáo nào khác, Vatican luôn luôn theo sát các đế quốc thực dân 
để cắm cây thánh giá của Vatican, ở bất cứ nơi nào các đế quốc thực dân cắm được lá cờ của 

họ. Đây là những gì mà Vatican đã làm, đã ký nhiều hiệp ước với các đế quốc thực dân, như 
hiệp ước Tordesillas, và các giáo chỉ buôn bán nô lệ… kể từ khi Columbus khám phá ra Mỹ 

châu. Sự khám phá ra Mỹ châu của Columbus đã lôi kéo theo một phong trào ra đi tìm thuộc 
địa, và đã thành hình những tòa án dị giáo trong bóng tối của các thế kỷ 19, 20, và 21.  
http://www.inquisition21.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=147 

Tóm lại, tất cả đều là nạn nhân của Vatican, bao gồm ngay cả Mỹ. 

Theo Vatican assassins, đã từ lâu Mỹ đã là nạn nhân của Vatican kể từ thời tổng thống 
Abraham Lincoln. Vì tổng thống Abraham Lincoln đã cổ động giãi phóng nô lệ, làm mất đi một 

nguồn lợi tức lớn vô cùng tận mà từ bấy lâu nay Vatican đã gặt hái được. Số “tiền rừng bạc 
bể” mà Vatican có được ngày nay trong “Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ” là nhờ ký hai 

giáo chỉ Dum Diversas và Romanus Pontifex cho phép Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bắt người 
Hồi giáo và người da đen Phi châu để bán làm nô lệ. Nhờ chia tiền buôn bán nô lệ với Bồ Đào 

Nha và Tây Ban Nha, Vatican đã có được một số tiền khổng lồ trong Ngân Hàng Dự Trữ Liên 
Bang Hoa Kỳ. Vì sự mất mát lớn lao sau khi tổng thống Abraham Lincoln giãi phóng nô lệ, 

Vatican đã ra lệnh cho Dòng Tên ám sát tổng thống Abraham Lincoln[38]. 

Sang qua thời tổng thống Franklin Roosevelt, ngay sau khi Thế Chiến II chấm dứt, tổng 
thống Roosevelt đã tuyên bố trả độc lập cho Đông Dương, gồm ba quốc gia Việt, Miên, Lào. 

Quyết định này của tổng thống Roosevelt một lần nữa đã đi ngược lại ước muốn của Vatican là 
tiếp tục chiến tranh để giết hết dị giáo Á châu (đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, và Thờ Cúng 

Ông Bà…). Quyết định của Roosevelt đã làm Roosevelt phải trả giá bằng chính mạng sống của 
ông. Và cuộc “Thập Tự Chinh” của Vatican vẫn được tiếp tục qua nhãn hiệu “Chiến Tranh Lạnh 

chống Cộng” trên sân khấu, dưới sự lãnh đạo của tổng thống Harry Truman[39]. 

Vỡ tuồng chống Cộng trên sân khấu được chuyển sang qua tổng thống John Fitzgerald 

Kennedy. Kennedy đã dại dột, một lần nữa cố ý tìm cách thoát khỏi nanh vuốt của Vatican 
bằng cách tiêu diệt gián điệp Vatican đang ẩn nấp trong cơ quan CIA. Không may cho tổng 

thống Kennedy, người sắp ám sát ông chính là phó tổng thống Lyndon B. Johnson[40]. Sau cái 
chết của tổng thống Kennedy, cuộc Thập Tự Chinh lại kéo dài thêm mười năm nữa, cho đến 

khi Vatican “hoàn toàn tuyệt vọng” vì không thể giết hết dị giáo Á châu. Cho tới giờ phút này 
thì Johnson và Nixon xoay qua kế hoạch càng giết nhiều dị giáo chừng nào thì càng tốt chừng 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dum_Diversas
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanus_Pontifex
http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Roosevelt
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
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ấy. Ngoài kế hoạch thả bom thông thường, Jonson và Nixon còn có kế hoạch thả bom “lén”. 

Thả bom lén để tàn sát Phật tử Nam Tông vùng thôn quê Campuchia tuy nhiên vẫn chưa đủ!.. 
mà phải nhờ tới bàn tay của Pol Pot, một lãnh đạo Khmer đỏ (Ca-tô giáo Dòng Tên) tiếp tục 

giết thêm 2.5 triệu dân trên tổng số 8 triêu dân của Pol Pot, vì họ là dị giáo, bằng những cực 
hình dã man chưa từng thấy trong một kế hoạch mang tên “The Killing Fields”.  

Cuộc tàn sát bí mật nhiều triệu người Việt Nam, mà Vatican cho là dị giáo đã đưa tới cuộc 
tranh đấu của tất cả mọi người dân Việt Nam. Những người tranh đấu gồm đủ mọi thành phần 

từ bác sĩ, kỹ sư, dân biểu, các thầy tu Phật giáo, một số ít các linh mục Ca-tô giáo và mục sư 
Tin Lành, nhà báo, nhà văn, công nhân, thợ thuyền, học sinh, sinh viên, xích lô đạp, v. v… 

Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đối xử với các người tham gia phong trào tranh đấu hòa bình 
vô cùng thô bạo. Họ thường bị giam từ năm nầy qua năm khác. Nhiều phụ nữ diễn tả về thời 

gian trong tù một cách choáng váng, đặc biệt là diễn tả về những hình phạt khủng khiếp. 
http://www.icgchurches.org/Portland_OR/Ministers_Notebook/Notebook_55.shtml 

Ngoài hệ thống nhà tù, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu còn tổ chức buôn bán á phiện lớn 
nhất thế giới. Nguyễn Văn Thiệu còn dùng cả tàu chiến hải quân để buôn bán bạch phiến. 

Ngoài bạch phiến, Thiệu còn buôn quan bán chức, hối lộ, và tham nhũng… Buôn bán á phiện 
và bạch phiến là hành động tàn ác nhất đối với nhân loại, vì đó là một thủ thuật mà Vatican đã 

ứng dụng để “tiêu diệt các dân tộc dị giáo một cách từ từ”. Theo Eric Jon Phelps, bất cứ nơi 
nào có bàn tay của Vatican nhúng vào, nơi đó có buôn bán á phiện, bạch phiến, và bàn tay 

“máu” của Mafia[9]. 
http://beforeitsnews.com/eu/2013/01/the-catholic-church-and-the-vietnam-slaughter-2499382.html 

Ký giả Stanley Karnow cho biết VNCH giam hàng trăm người hoạt động hòa bình đã nhiều 
năm không hề xét xử, trong khi nhà khoa học chính trị Á châu George Kahin khẳng định nhiều 

người hoạt động Phật Giáo bị giam liên tiếp nhiều năm cho tới năm 1975. Cơ quan Ân Xá Quốc 

Tế tiên đoán hơn 200000 tù nhân bị giam cho tới cuối năm 1972, hầu hết là thường dân. Nhà 
tranh đấu hòa bình người Mỹ, Alfred Hassler, cho biết VNCH II bắt giữ 5000 nam, nữ cùng với 

các sư Phật Giáo sau khi càn quét phong trào Phật giáo nỗi dậy tại Huế và Đà Nẳng năm 1966. 
Nhà sử học tôn giáo Sallie King cho biết năm 1968, 1870 tù nhân khám Chí Hòa và 1665 tù 

nhân tại Sài Gòn được liệt kê là tù Phật giáo, trong khi gom chung lại tất cả các tù nhân khám 
Chí Hòa và Sài Gòn, chỉ có 50 người được liệt kê tù Cộng Sản[32]. 
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