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Không Ai có thể dối lừa mãi trước Lịch Sử: Tên Tội 

Đồ Henry Kissinger 

Ngày 29 tháng 1, 2015, tại cuộc điều trần trước Thượng Viện Mỹ, Tiểu ban 

về Ngoại giao, trong nghị trình về những thách thức toàn cầu và chiến lược 

an ninh quốc gia Mỹ tại Capitol Hill, viên cựu bộ trưởng Ngoại giao Henry 

Kissinger đã bất ngờ đối diện với một nhóm hoạt động xã hội có tên gọi là 

CodePink. Nhóm này đã xông thẳng vào nghị trường (xem ảnh kèm theo) 

và hô to các khẩu hiệu đòi đưa Henry Kissinger ra tòa vì đã bán đứng Việt 

Nam (cho cộng sản) và nhiều quốc gia khác trong thế kỷ 20, gây nên tai 

họa tàn khốc cho nhiều dân tộc. 

 

 

- 

Medea Benjamin, người đồng sáng lập tổ chức CodePink nói rằng "Henry 

Kissinger phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người. Ông ta 

là một kẻ sát nhân, một kẻ nói dối, một kẻ lừa đảo, và là một kẻ côn đồ. 

Ông ta cần phải được đưa ra trước vành móng ngựa tại Hague." 

- 
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"Di sản thật sự của Kissinger để lại chỉ là sự hủy diệt. Ông là nhân vật phản 

diện vĩ đại của Mỹ." Anna Kaminski, thành viên của nhóm CodePink nói 

với báo chí. 

- 

vì muốn đi đêm với Trung Cộng trong chính sách bảo vệ Đài Loan và bỏ 

rơi miền Nam Việt Nam, Campuchia và Lào, Henry Kissinger đã để mặc 

cho 3 nước Đông Dương này rơi vào thảm trạng. Nửa thế kỷ sau, tàn dư từ 

những bài toán của Henry Kissinger vẫn còn làm tan nát con người và các 

đất nước này. Đặc biệt sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Miền 

Nam Việt Nam đã trở thành một vết nhơ khó quên trong lịch sử của Hoa 

Kỳ. 

- 

Nhà văn Jon Queally, người bảo vệ hành động của nhóm CodePink nói 

rằng “Những trang sử đẫm máu đó chính là di sản của Kissinger. Cái chết. 

Sự tàn phá. Đau khổ. Cùng cực. Chế độ độc tài. Henry Kissinger chính là 

một kẻ giết người, một kẻ nói dối, một kẻ lừa đảo, một kẻ côn đồ.” 

Fb Lê Tùng Châu 
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