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TUYÊN CÁO 
v/v bài báo ca tụng Hồ chí Minh đăng trên báo NGƯỜI VIỆT TODAY NEWS 

 
HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO cực lực lên án tờ báo Người Việt Today News đã chính 

thức đăng tải một bài báo xưng tụng Hồ chí Minh là “cha già kính yêu của dân tộc”. 
 

Trên số báo 195 Người Việt Today News ra ngày 1 tháng 2 năm 2008, Việt gian Châu Loan đã 
viết bài “Kí ức hương vị Tết” để mô tả cảnh thái bình của Hà nội trong ngày Tết thời chiến tranh, và bịa 
đặt  “… tôi vẫn còn nhớ mãi tiếng nói ấm áp thân thiết của Bác Hồ - người cha già kính yêu của dân 
tộc.” 

Khi bịa đặt về Tết vào những năm 1960s, Châu Loan không thể không biết đến Vụ Thảm Sát Tết 
Mậu Thân 1968 của tập đoàn cộng sản của Hồ chí Minh và bè lũ. Không thể không biết đến lời chúc “ấm 
áp thân thiết” này cũng chính là lệnh tổng tấn công thành phố Huế. Không thể bịa đặt rằng Tết là những 
ngày tránh “sát sinh” trong khi “người cha già kính yêu” của Châu Loan đã ra lệnh “sát” hàng ngàn đồng 
bào Huế. Hồ chí Minh và  đồng lõa trong vụ thảm sát này lẽ ra phải được lên án và ra trước tòa án Quốc 
tế về tội ác đối với nhân loại (crimes against humanity).  
 
Xuân Mậu Tý 2008 đánh dấu 40 năm Vụ Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968: 

Người Việt Quốc Gia trong cũng như ngoài nước ai có thể quên được, lợi dụng giờ phút thiêng 
liêng của ngày Tết, Việt cộng đã tổng công kích vào hầu hết các đô thị của Việt Nam Cộng Hòa, kể cả thủ 
đô Sài Gòn.  Sau cùng, chúng đã bị hoàn toàn thảm bại trước sức kháng cự anh dũng của Quân lực Việt 
Nam Cộng Hòa với sự hỗ trợ của toàn dân. Tuy nhiên, trong khi tạm chiếm được thành phố Huế, Việt 
cộng đã tàn sát rất dã man người dân Huế, bắn từng chuỗi người để tiết kiệm đạn, đâp vỡ sọ và chôn sống 
đồng bào ta bất kể đàn bà trẻ con, quân dân cán chính.  Một số hình ảnh và tài liệu về Vụ Thảm Sát Tết 
Mậu Thân 1968 đang được trưng bày tại trụ sở Hiệp Hội Người Việt San Diego trong những ngày Tết 
Mậu Tý để tưởng nhớ đến các nạn nhân bị cộng sản thảm sát 40 năm trước.  

Vụ Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968  là một vết nhơ cho dân tộc Việt và cho cả nhân loại trong thế 
kỷ 20. Ca tụng Hồ Chí Minh trong mùa Xuân năm nay, khi đồng bào khắp thế giới đang ghi nhớ 40 năm 
ngày tang tóc  Mậu Thân 1968, là một hành vi phản bội dân tộc.   

Khi đăng bài ca tụng Hồ chí Minh, Báo Người Việt Today News đã tiếp tay với tên Châu Loan để 
thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.  Đây là lần đầu tiên một tờ báo tại San Diego ra mặt 
tiếp tay với cộng sản nằm vùng để khiêu khích và lũng đoạn tinh thần chống cộng của cộng đồng chúng 
ta, đồng thời thăm dò phản ứng phẫn nộ của đồng bào ta, ngõ hầu thực thi nghị quyết 36 của Việt Cộng 
một cách quy mô hơn trong những ngày sắp tới.  

 
Trước sự lộ diện của cộng sản nằm vùng cùng bè lũ tay sai, HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT  SAN 

DIEGO long trọng tuyên cáo: 
 

1.  Cực lực lên án báo Người Việt Today News trong việc ca tụng Hồ chí Minh, thủ phạm gây ra Vụ 
Thảm Sát Tết Mậu Thân, 1968 và muôn vàn tội ác cho dân Việt trong gần 70 năm qua.   
 
2.  Hiệp Hội Người Việt San Diego sẽ sát cánh cùng toàn thể đồng bào người Việt tỵ nạn cộng sản 
tại San Diego cũng như trên khắp nước Mỹ, dùng mọi phương tiện hợp pháp để tỏ thái độ và vô 
hiệu hóa ý đồ lũng đoạn cộng đồng của bọn Việt cộng nằm vùng và bè lũ tay sai. 
 
San Diego Tết Mậu Tý 2008 
HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT  SAN DIEGO  
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