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Az Országos Béketanács 1973. augusztus 3-án sajtótájékoztatót rendezett a viet
nami béke megoldatlanságáról és a párizsi megállapodások be nem tartása követ
keztében jelentkező súlyos problémákról. A sajtótájékoztatón - többek között 
elhangzott Thich Vien Hao tisztelendő, buddhista szerzetes (családi nevén Pham
Huu Tri) tanúvallomása is, melyet /lz alábbiakban közlünk.

1932-ben születtem a Sadec tartományi Tan Duong faluban. 1943-ban bej u
tottam a Kim Buu pagodába, ahonnét 1952-ben a saigoni An Quang pagodába
küldtek továbbtanulás céljából. Ebben az évben szentelt fel bonccá a Vietnami
Buddhisták Szövetsége. Itt tanítottam 1960-tól 1966-ig, amikor a Saigon V. kerü
letében lévő Tam Bao pagoda főpapjává szeritéltek fel.

1969._ július lQ--én 15.00 órakor letartóztattak. Mintegy száz rendőr és katona
körülzárta pagodárnat, majd keresztül-kasul átkutatták. Az alkörzetí börtönbe vit
tek, ahol magánzárkába csuktak, majd két rendőr 24 órán keresztül ütlegelt, míg
véresre nem vertekLetartóztatásom okát még mindig nem ismertem. Azután át
szállítottak a Kihallgatási Központba, ahol azt a vádat hozták fel ellenem, hogy
víetkongistákat rejtegettem. nemkülönben fegyvereket a vietkong számára, holott
a házkutatásuk semmilyen eredményre sem vezetett. Kínval1atóim egy olyan jegy
zőkönyv aláírására akartak rávenní, amelyben beismerem mindazokat a cselekmé
nyeket, amelyekkel vádoltak. Ezt én megtagadtam. Ekkor mint "megátalkodottat"
átvittek a tartományi rendőrfőkapitányságra, majd a saigeni országos központba.
A legembertelenebb kínvallatásokat (villanyozás, szappannal és paprikával kevert
víz itatása ...) szenvedtern el, mielőtt átszállítottak volna a Bien Hoa-i börtön
be. Itt egy amerikai elé vittek, aki azt kérte tőlem, hogy "álljak át a Vietnami
Köztársaság kormányához". Javaslatát visszautasítottam, s kifejtettem előtte, hogy
ez a kormány semmiféle vallásszabadságot nem tűr el, s hogy ennélfogva, pago
dám határozatai értelmében, nem érthetek egyet az efféle politikával.

E találkozás másnapján átküldtek a Ho Yai-i katonai fegyintézetbe, ahol a
rendőrök arra kényszerítettek, hogy világi ruhát viseljek. 60 katonával voltam
együvé zárva egy különleges osztagban. Mind az ellátás, mind a fogvatartás kö
rülményei szörnyűek voltak. Bízsen és són kívül például nem kaptunk más élel
met. Ho Yaí-i fogvatartásom hat hónapja alatt több ízben is találkoztam az ame
rikai tiszttel ; aki mindannyiszor megismételte ajánlatait, teljesen hiába.

1971 elején mintegy negyven másik fogollyal együtt repülőgépen, melyet ame
rikaiak vezettek. átszállítottak a Phu Quoe-i katonai börtönbe. A repülőtérről a
börtönig gumíbotos, páleás rendőrök sorfala vert végig bennünket.

Phu Quoe-ban mindennaposak voltak a kínvallatások, aminek nyomait még
most is magamon viselem. Tanúja voltam más foglyok megkínoztatásának is. Lát
tam a tigrisketreceket, s több foglyot is ismertem, akiket kivégeztek. A fegyőrók

közíbénk lőttek, vagy izzó szénen égették e,l a foglyokat. Megkínoztak bennünket
akkor is, ha nem tisztelegtünk a saígoni zászló előtt. A fegyőröle arra kényszerí
tettek, hogy dolgozzunk, mossunk rájuk. Gyakoriak voltak az élelern-megvonások.
Amikor egyszer vegetáriánus kosztot kértem, jól megvertek.

Mindenféle bírósági ítélethozatal nélkül egészen 1973. március' IB-ig voltam be
bőrtönözve. Ezen a napon az őrök rnintegy százunkat teherautókra raktak anélkül,
hogy közölték volna, hová visznek. Nagyon féltünk, mert gyakran szoktak így el
tűnni a foglyok. A repülőtérre vittek ki bennünket, majd Quang Tri-ba szállítot
tak. Csak amikor a DNFF zászlaját megpillantottuk, jöttünk rá, hogy szabadok
vagyunk. A párizsi megállapodásról ekkor még mítsem tudtunk.
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