
Vụ Thảm Sát Dân Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968 
 
 
Sáng sớm ngày 31 tháng 1 năm 1968, trong dịp Tết Nguyên Đán, Quân đội Nhân dân Việt Nam và 

Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng lúc tấn công bất thình lình tại nhiều thành phố và địa 

phương trên miền Nam Việt Nam, kể cả thủ Sài Gòn của VNCH và cố đô Huế. 

 

 

 

 

 

Thân Trọng Một (bìa phải), Thành ủy viên, 
Chỉ huy trưởng Đoàn 5 (Thành đội Huế), Chỉ 
huy trưởng cánh Nam cùng các đồng chí 
Nguyễn Chi (giữa), Võ Hạp (trái), trong chiến 
dịch Huế – Xuân 1968. 

 

 

 

 

 

Nhân Dân Tự Vệ đáng đóng nắp hòm của những nạn nhân Huế bị phía MTGPMN thảm sát. 
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Hình ảnh cải táng đồng bào bị Việt cộng tàn sát Tết Mậu Thân 1968. 
 

 

Hài cốt vừa mới được đào lên của một nạn nhân trong vụ thảm sát ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân bởi 
phía MTGPMN. 
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Những ngươi dân Huế đang khóc thương người thân bị thảm sát bởi phía MTGPMN. 
 

 

Các tu sĩ trong nghi thức đám tang tập thể cho các nạn nhận Huế bị phía MTGPMN thảm sát. 
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Dân Huế trong một đám ma tập thể cho những nạn nhân bị thảm sát bởi phía MTGPMN ở Huế. 
 

 

Hài cốt vừa mới được đào lên của một nạn nhân trong vụ thảm sát ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân bởi 
phía MTGPMN. 
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Hình ảnh cải táng đồng bào bị Việt cộng tàn sát Tết Mậu Thân 1968. 
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Di ảnh  Huế 1968 
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Huế 1968 

 

Một phụ nữ đang nhìn ngôi mộ tập thể được khai quật tại Điện Bài, phía Đông của Huế vào tháng 
04/1969. Cô lo sợ rằng chồng, cha và em trai của cô – những người mất tích từ dịp tết Mậu Thân - đã 

bị chết. Không có những chứng cứ rõ ràng, cả hai lực lượng tham chiến đều quy cho nhau trách 
nhiệm đối với những ngôi mộ như thế này. (Ảnh: AP/Horst Faas). 

https://anhxua.com/photo/141878522524328.jpg
https://anhxua.com/photo/393579664020878.jpg


 

Hoàng Phủ Ngọc Tường, GS tại trường Quốc Học Huế đang diễn thuyết chống chính quyền Thiệu Kỳ 
trước Tết Mậu Thân. 
 

                            

 

 
 

Hoàng Phủ Ngọc Phan (Hòang Ngọc 
Hợp). Một trong những người phía 
MTGPMN có trách nhiệm trong vụ 
thảm sát ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân. 

 

Hoàng Phủ Ngọc Tường. Người đã 
chủ trì toà án nhân dân của 
MGTPMN để xét xử và kết án những 
nạn nhân Huế. 
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. 
 

 

 

Nguyễn Đắc Xuân. Một trong những 

người phía MTGPMN có trách nhiệm 

trong vụ thảm sát tại Gia Hội vào dịp 

Tết Mậu Thân 
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Hoàng Phủ Ngọc Tường trong chuyến đi từ Đức sang Pháp vào năm 1997, đã nói trong cuộc phỏng 
vấn với bà Thụy Khuê tại Pháp như sau: "Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bầy ở đây, với tư cách là 
một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những 
tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân 
nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ 
lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng". 
 

 

 

 

Xác một thanh niên bị phía MTGPMN trói và chặt ở Huế. 
 

500 dân Công Giáo bị 
MTGPMN bắt tại Huế và 
mang về khu vực Nam 
Hòa. Tại đó, họ đã bị trói 
lại với nhau và đã bị bắn 
chết. Hình của bác sĩ 
Dennis Gibson. 
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Một phụ nữ đang khóc thương bên xác một người thân bị phía MTGPMN giết và vừa mới tìm được. 
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Dân Huế đang khóc thương cho người thân bị thảm sát bởi phía MTGPMN. 

 

Những quan tài của nạn nhân bị thảm sát tại Huế, đang chờ làm lễ táng trước khi chôn cất. 
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Những hài cốt các nạn nhân trong vụ thảm sát bởi phía MTGPMN ở Huế đang được đào lên. 
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Tấm vải nhỏ dùng để xác đinh nạn nhân Huế bằng cách diễn tả răng, tóc, v.v. 
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Chuyển xác một nạn nhân Huế vô hòm. 

  

Đám tang tập thể cho những nạn nhân Huế. 
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Đào xác người tại Huế ( Khu ruộng gấn Chùa Áo Vàng) 

 

Dân Huế đang chăm sóc cho mồ của một người thân bị thảm sát. 
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Những hài cốt tìm được đang trưng bày để người thân nhận diện. 
Posted by Admin ĐN 
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Khóc thương cho người thân bị phía                       .     Những nữ tu Công Giáo tại Huế phải bịt mũi 
 MTGPMN thảm sát tại Huế    vì mùi hôi những xác chết. 
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Dân Huế đang nhìn những mảnh áo quần của những nạn nhân, để xem có phải là của người thân 
mình hay không. (Hình của Douglas Pike collection.) 

 

Dân Huế đang khám xét những sợi dây điện được Việt Cộng dùng trói tay nạn nhân. 
(Hình của Douglas Pike collection) 
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Dân Huế khóc thương cho người thân bị phía MTGPMN thảm sát. 
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Một khu vực thảm sát tại Huế. 

 

Nghi thức lễ tang cho một nạn nhân bị phiá MTGPMN thảm sát ở Huế. 
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Lễ tang cho cha Bửu Đồng và vợ chồng bác sĩ Horst Gunther Krainick bị phía MTGPMN thảm sát ở Huế. 
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Nhân Dân Tự Vệ đang khiêng xuống những bịch ny lông đựng hài cốt của 136 nạn nhân tìm được tại 
một bãi biển phía Nam của Huế. (Hình của Douglas Pike collections) 
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. 

 

Đào hài cốt của những nạn nhân bị phía Việt Cộng thảm sát tại Huế. 

Thiếu tá Gordon Brown của quân 

đội Hoàng Gia Úc đang đứng xem 

người dân Huế cầu nguyện trước 

những mảnh áo quần của nạn 

nhân bị thảm sát tại Huế 
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Những hài cốt vừa mới tìm được của nạn nhân bị phía Việt Cộng thảm sát tại Huế. 

 

Một phụ nữ đang khóc thương và ôm bịch hài cốt của một người nạn nhân bị phía MTGPMN thảm 
sát ở Huế. 
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Người dân Huế đang khám một bịch đựng hài cốt để xem có phải là người thân của mình hay không. 
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250 quan tài của nạn nhân bị thảm sát bởi Việt Cộng tại Huế đang chờ được an táng tập thể. Lễ táng 
được cử hành vào tháng 10, năm 1969 vì những thi hài này vừa mới tìm được. 
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Biểu ngữ "Vì Ai Con Khóc Cha, Vợ Khóc Chồng?". Nhân Dân Tự Vệ khiêng quan tài của một nạn 
nhân bị thảm sát bởi phía MTGPMN tại Huế. 

 

Lễ cải táng các nạn nhân Tết Mậu Thân 1968 tại Huế. 
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Quan tài của nhừng nạn nhận bị thảm sát bởi phía MTGPMN tại Huế, tìm được tại Khe Đá Mài. 

 

 

Đám tang tập thể cho những nạn nhân bị phía MTGPMN thảm sát tại Huế. 
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Khai quật để tìm hài cốt ở một khu vực thảm sát. 

 

Mặc dầu đã cố trốn trong một cái 

mương, nhưng gia đình này vẫn bị 

phía CS thảm sát tại Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên 
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. 
 

 

Khe Đá Mài, nơi tìm thấy 428 nạn nhân. Địa điểm tìm thấy sau 19 tháng. 
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Một người dân ngồi khóc trước xác của người thân bị quân MTGPMN thảm sát tại Huế vào năm 
1968. 

Posted by Admin ĐN 

 

Cảnh nghĩa địa và dân đang chôn những nạn nhân Huế bị phía MTGPMN thảm sát vào dịp Tết Mậu 
Thân 1968. 
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Cảnh người dân đang chôn những nạn nhân Huế bị phía MTGPMN thảm sát vào dịp Tết Mậu Thân 1968. 

 

Cảnh người dân đang chôn những nạn nhân Huế bị phía MTGPMN thảm sát vào dịp Tết Mậu Thân 
1968. 

Posted by Admin ĐN 
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Những nạn nhân Huế tìm được tại Khe Đá Mài. 
 

 

Thi hài của những nạn nhân Huế bị thảm sát bởi phía MTGPMN. 
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Những phụ nữ đang khóc: Hai người phụ nữ đau buồn đi bộ qua sân trường, nơi có 250 thi hài của 
nạn nhân tìm thấy trong hố chon tập thể gần Huế đước trưng bày để được nhận diện. 

 

 

Những hòm đựng hài cốt những nạn nhân bị phía MTGPMN thảm sát tại Huế. 
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"Ai giết hại chồng, cha, con của chúng tôi hãy quay về với chúng tôi trong cộng đồng dân tộc". 
 

 

Những hòm đựng hài cốt những nạn nhân bị phía MTGPMN thảm sát tại Huế. 
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Những hòm đựng hài cốt những nạn nhân bị phía MTGPMN thảm sát tại Huế. 
 

 

Đám tang tập thể cho những nạn nhân Huế bị phía MTGPMN thảm sát vào Tết Mậu Thân 1968. 
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Dân đang đào tìm hài cốt những nạn nhân bị thảm sát bởi phía MTGPMN ở Huế.i 
 

 

Hài cốt vừa mới được đào lên của một nạn nhân trong vụ thảm sát ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân bởi 
phía MTGPMN. 
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Đoàn người dân Huế xết hàng đi tìm xác những nạn nhân bị thảm sát tại Huế 1968. 
 

 

 

Thi thể được tìm thấy ở tư thế giẫy dụa 

trong hố chôn tập thể gần trường tiểu học 

Gia Hội. 

The Vietnam Center and Archive, Texas 

Tech University, 

http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Các nạn nhân Cộng Sản được tìm thấy ở khe Đá Mài (Huế). Hình ảnh của những mảnh quần áo và 
xương còn lại. 

 

Lỗ thủng trên hộp sọ cho thấy rằng đầu của nạn nhân bị đập bằng sức đập rất mạnh. 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng sát hại các chuyên gia y khoa người Đức trong cuộc tổng tấn công 
Tết Mậu Thân; Ba giáo sư, thành viên của hiệp hội văn hoá Tây Đức, những người dạy học ở trường 
đại học Y Khoa Huế và người vợ của một trong những giáo sư, bị quân Bắc Việt và Việt Cộng bắt cóc 

và giết hại trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân ở Huế vào tháng 2 năm 1968. Xác của họ cùng 
với nhiều xác của thường dân Việt Nam cũng bị những tên cộng sản sát hại, được tìm thấy vào ngày 

5 tháng Tư ở một hố chôn tập thể gần Huế. Những người Đức bị sát hại là Giáo sư và bà Horst 
Krainick, Tiến Sĩ Alois Altekoester và Tiến Sĩ Raimund Discher. 

Trích từ FB Hoàng Ngọc Diêu 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng sát hại các chuyên gia y khoa người Đức trong cuộc tổng tấn công 
Tết Mậu Thân; Ba giáo sư, thành viên của hiệp hội văn hoá Tây Đức, những người dạy học ở trường 
đại học Y Khoa Huế và người vợ của một trong những giáo sư, bị quân Bắc Việt và Việt Cộng bắt cóc 

và giết hại trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân ở Huế vào tháng 2 năm 1968. Xác của họ cùng 
với nhiều xác của thường dân Việt Nam cũng bị những tên cộng sản sát hại, được tìm thấy vào ngày 

5 tháng Tư ở một hố chôn tập thể gần Huế. Những người Đức bị sát hại là Giáo sư và bà Horst 
Krainick, Tiến Sĩ Alois Altekoester và Tiến Sĩ Raimund Discher. 

Trích từ FB Hoàng Ngọc Diêu 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng sát hại các chuyên gia y khoa người Đức trong cuộc tổng tấn công 
Tết Mậu Thân; Ba giáo sư, thành viên của hiệp hội văn hoá Tây Đức, những người dạy học ở trường 
đại học Y Khoa Huế và người vợ của một trong những giáo sư, bị quân Bắc Việt và Việt Cộng bắt cóc 

và giết hại trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân ở Huế vào tháng 2 năm 1968. Xác của họ cùng 
với nhiều xác của thường dân Việt Nam cũng bị những tên cộng sản sát hại, được tìm thấy vào ngày 

5 tháng Tư ở một hố chôn tập thể gần Huế. Những người Đức bị sát hại là Giáo sư và bà Horst 
Krainick, Tiến Sĩ Alois Altekoester và Tiến Sĩ Raimund Discher. 

Trích từ FB Hoàng Ngọc Diêu 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng sát hại các chuyên gia y khoa người Đức trong cuộc tổng tấn công 
Tết Mậu Thân; Ba giáo sư, thành viên của hiệp hội văn hoá Tây Đức, những người dạy học ở trường 
đại học Y Khoa Huế và người vợ của một trong những giáo sư, bị quân Bắc Việt và Việt Cộng bắt cóc 

và giết hại trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân ở Huế vào tháng 2 năm 1968. Xác của họ cùng 
với nhiều xác của thường dân Việt Nam cũng bị những tên cộng sản sát hại, được tìm thấy vào ngày 

5 tháng Tư ở một hố chôn tập thể gần Huế. Những người Đức bị sát hại là Giáo sư và bà Horst 
Krainick, Tiến Sĩ Alois Altekoester và Tiến Sĩ Raimund Discher. 

Trích từ FB Hoàng Ngọc Diêu 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Dân Huế khóc thương cho người thân bị giết trong dịp Tết Mậu Thân. 

 

https://anhxua.com/photo/540924405953069.jpg
https://anhxua.com/photo/540924439286399.jpg
https://anhxua.com/photo/923413037704202.jpg


 

 

Hai trong số hơn 70 thi thể được khai quật sau khi bị chôn 3 tuần lễ trong các hố chôn cạn ở một sân 
trường ở Huế cho thấy tay của họ bị trói chặt trong lúc nạn nhân bị lực lượng vũ trang cộng sản xử 

tử. Các vụ sát hại này xảy ra vào ngày 8 tháng Hai năm 1968 trong dịp Tết Nguyên Đán. Hầu hết các 
thi thể được nhận diện là những công dân có tiếng tăm và những công chức cùng vời gia đình của 

họ. Bằng chứng cho thấy, nạn nhân bị buộc đào hố chôn của chính họ trước khi bị trói chặt và bị bắn 
chết hoặc bị đầp đầu. 

 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 

 

Hai xác chết được tìm thấy trong số nạn nhân của tổng tấn công Tết với tay còn buộc chặt. 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Một trong vô số các nạn nhân từ các hố chôn tập thể của Việt Cộng được tìm thấy với sọ bị vỡ. 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 

 

Nghĩa trang Bà Đồng -- Những bia mộ đơn giản đánh dấu hàng trăm ngô mộ giống hệt nhau của 
những nạn nhân bị tàn sát. Nhiều người viếng Bà Tăng đã đi xuyên qua để tưởng nhớ những nạn 

nhân xấu số được chôn tại đây. 
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Báo Chính Luận của miền Nam Việt Nam tường thuật vào ngày 12/4/1969 về vụ thảm sát tại Huế bởi 
phía MTGPMN trong dịp Mậu Thân 1968. 

The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Báo Chính Luận của miền Nam Việt Nam tường thuật vào ngày 13 và 14/4/1969 về vụ thảm sát tại 
Huế bởi phía MTGPMN trong dịp Mậu Thân 1968. 

The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 
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Bài tường trình của Joseph L. Dees nói về đài radio Hà Nội và MTGPMN nói về vụ thảm sát tại Huế. 
Phía Hà Nội và MTGPMN cho những nạn nhân bị thảm sát ở Huế là những thành phần "côn đồ tai 

sai" (hooligan lackeys) và những "tên ác ôn" (wicked agents). 
The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University, http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive 

 

 

Người dân Huế mất người thân trong Mậu Thân 1968. 
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Đám tang gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn 
với 6 cỗ quan tài. 
Trong đó, có cả gồm cả bà mẹ già 80 tuổi. 
Chỉ một bé trai 10 tuổi bị thương nặng và 
được cứu sống sau đó. 

 

51 năm sau, bé trai đó đã trở thành Đề Đốc 
Nguyễn Từ Huấn của Hải Quân Hoa Kỳ 
năm 2019 
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