
Hình Ảnh Tết Mậu Thân 1968
Những bức ảnh gây ấn tượng khó phai về năm Mậu Thân - 1968
Người dân Miền Nam sẽ không bao giờ quên được tết Mậu Thân, một mùa xuân
không có niềm vui mà chỉ đầy đau thương và hãi hùng bởi chiến tranh...
Hãy cùng xem lại những hình ảnh mà các phóng viên quốc tế đã ghi lại được từ chiến
dịch tấn công vào Tết Mậu Thân 1968

Hai quân nhân bị thương trong một trận giao tranh.



Cảnh tượng trên đường phố Chợ Lớn ngày 7 tháng 2 năm 1968.

Trực thăng bay trên đường Tổng đốc Phương.



Trên đường Tổng đốc Phương.

Khung cảnh tang thương tại gầm cầu Chữ Y - 1968



Trên đường Trang Tử, nay là Hải Thượng lãn ông.

Ngã tư Đồng Khánh - Phùng Hưng.
Phía bên phải, nằm ngoài ảnh là nhà hàng Soái Kình Lâm.



Trên đường Nguyễn Trãi.
Đoạn hàng rào song sắt màu xanh của dãy nhà phía bên phải là Hội quán Hà
Chương.

Một biển quảng cáo của một tiệm hớt tóc Trung Hoa bị rơi vỡ trên đường Đồng
Khánh - khu phố Tàu của Saigon vào ngày 14 tháng 6 năm 1968.



Khung cảnh hoang tàn trên Đường Đồng Khánh - Chợ lớn 1968

Giao tranh dữ dội ở khu vực cuối đường Đồng Khánh.



Khung cảnh hoang tàn trên đường Đồng Khánh.

Góc đường Lý Thành Nguyên-Đồng Khánh 1968
Photo by Jim Giarrusso



Dãy nhà ở đoạn cuối đường Đồng Khánh ngày 9 June 1968
Nhà thờ Cha Tam trên đường Học Lạc ở về phía bên phải hình trên

Dãy nhà tại đoạn cuối đường Đồng Khánh, gần nhà thờ Cha Tam - 1968
Photo by Jim Giarrusso



Trên đường Lý Thành Nguyên - bến Kim Biên gần hãng Xà bông Việt Nam ( Cty
Trương Văn Bền & các con )

Trên đường Nguyễn Trãi 1968
Photo by Jim Giarrusso



Trên đường Nguyễn Trãi.
Hàng rào song sắt bên trái hình trên là của Hội quán Hà Chương, số 802 Nguyễn
Trãi. 1968 - Photo by Jim Giarrusso

Ngã tư Đồng Khánh - Lý Thành Nguyên ( nay là ngã tư Trần Hưng Đạo B - Đỗ Ngọc
Thạnh )



Trên đường Phùng Hưng. Phía trước là ngã tư Nguyễn Trãi-Phùng Hưng.

Trên đường Đồng Khánh.
Phía cuối đường là nhà thờ Cha Tam.



Tại ngã tư Đồng Khánh-Lý Thành Nguyên ( nay là ngã tư Trần Hưng Đạo-Đỗ Ngọc
Thạnh )

Trên đường Tháp Mười trước chợ Bình Tây. Người dân di tản ra khỏi khu vực giao
tranh.



Quân đội và hướng đạo sinh vận chuyển người thương vong do chiến tranh.

Khu tạm cư của nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân tại khu vực chùa Hòa Đồng Tôn giáo
của ông Đạo Dừa.



Ngã ba Đồng Khánh-Học Lạc.
Bên phải là đường Học Lạc, nhìn về phía dãy nhà cao trên đường Trần Thanh Cần &
Tháp Mười. 1968

Binh sĩ Mỹ ngồi nghỉ trên một xe tăng tại trường đua Phú Thọ ở phía tây Saigon, thời
gian khoảng 8-26 tháng 2/1968. Quân Mỹ và Nam VN đã thiết lập một căn cứ hỏa lực
tại trường đua này để yểm trợ cho các binh sĩ tham gia những hoạt động chống trả
trên khắp thành phố trong cuộc tổng tấn công vào Tết Mậu Thân.


