Sự Thật về vụ Tô Vĩnh Diện Lấy Thân Chèn Pháo
Mấy ngày qua, trên các mạng xã hội ở Việt Nam bàn tán xôn xao về việc một giáo sư sử học lâu năm của
Trường Đại Học Khoa Học Huế xác nhận rằng nhân vật lịch sử thời chống Pháp “Tô Vĩnh Diện lấy thân
chèn pháo” là do CSVN hư cấu dựng lên.
Trên trang web Nghiệp Đoàn Sinh Viên Việt Nam ngày 23 Tháng Mười Hai, 2018, trong bài viết “Giáo sư Hà
Văn Thịnh xác nhận chuyện Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo là không có thật”, dẫn lời nói của Giáo Sư Hà
Văn Thịnh, Đại Học Khoa Học Huế:
“Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng.
Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận
được. Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5 mét là gục xuống liền.
Hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hàng tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào
được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế. Sự dối trá đó làm sinh viên không thích học sử nữa. Thấy
sử là bịp bợm, chán quá!…”
Trên trang Facebook Huy Anh của nhà báo Nguyễn Duy Khanh, ngày 24 Tháng Mười Hai, 2018 viết:
“Điều này cũng giống như Giáo Sư Phan Huy Lê nhiều năm trước đã công bố nhân vật ‘anh hùng Lê Văn
Tám’ là do CSVN dựng lên, bây giờ là lúc cần nói lên sự thật.” Thực ra, nhiều người dân đều biết đó là chuyện
hoang đường, nhưng hiện nay ở Việt Nam có nhiều con đường, công viên, trường học mang tên Lê Văn
Tám vẫn còn hiện diện khắp nơi. Tương tự, Tô Vĩnh Diện cũng có tên đường, trường học mang tên
ông. Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Duy Khanh cho biết thêm, riêng chuyện những “anh hùng” thời chống Mỹ
thì vẫn còn kín như bưng, bởi sự nín lặng của những sử gia CSVN.
Trang Facebook của nhà báo Nguyễn Duy Khanh viết về sự thật “Tô Vĩnh Diện.” (Hình: Tr.N)
“Còn nhớ, quãng 15 năm trước, câu hỏi
đưa ra là ai là người viết thư đầu hàng
buộc Dương Văn Minh đọc trên sóng phát
thanh tại số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1,
Sài Gòn thì không ai dám trả lời, dù rằng
chỉ có hai người nhận đó là Trung Tá Trần
Văn Tùng hay Trung Tướng Phạm Xuân
Thệ. Sau đó ông Thệ là người đứng ra
nhận nhưng lý lẽ và chứng cứ thì rất mờ
nhạt.”
“Trước đây, cứ mỗi dịp 30 Tháng Tư là thế
hệ học sinh chúng tôi được thầy cô đưa
vào Dinh Độc lập để nghe anh hùng Bùi
Quang Thận kể chuyện lái xe tăng tông đổ
cổng Dinh, rồi ông leo lên xe tăng trong
Dinh diễn tả giống như thật. Tuy nhiên,
sau đó sự việc bị nhà báo Pháp vạch trần,
ông Thận cũng rút êm, chỉ còn nhận là
người cắm cờ đầu tiên trên nóc Dinh.
Chiếc xe tăng đó sau này cũng bị đưa ra
khỏi dinh, chấm dứt một câu chuyện
không phải là sự thật.”

Sự việc “ăn theo” này nghĩ cũng kinh. Bởi, nhiều năm trước, ông Trần Mai Hưởng lúc đó đang là giám đốc
Thông Tấn Xã Việt Nam đưa hình xe tăng húc đổ Dinh Độc Lập ở Sài Gòn và nói là của mình để tham gia giải
thưởng “cao quý” Hồ Chí Minh. Và thế mà ông Hưởng đã được nhận giải thưởng, nhưng đồng đội của ông
đều biết, lúc đó ông đang bị kẹt ở tận Long Khánh, Đồng Nai nên làm sao có thể phóng ống kính tới tận Sài
Gòn. Nhiều nhiếp ảnh gia cũng lên tiếng phản đối, nhưng không biết vì lẽ gì, ông Hưởng vẫn được vui vẻ
nhận giải, xem như đó là một sự thật.
Bình luận về việc này, người có nickname Quốc Anh Nguyễn bày tỏ:
“Lịch sử Việt Nam sự thật được bao nhiêu %? Đọc nghe cho vui thôi, đa số đượcc hư cấu và thổi thồng, chủ
yếu là bịa những câu chuyện làm sao cho dân hai miền căm thù Việt Nam Cộng Hòa và quân Mỹ, đó là điều
‘bên thắng cuộc’ làm, bất chấp trắng đen và tai tiếng sau này.”
“Hàng loạt lãnh tụ khi thành lập đảng CSVN năm 1930 cho đến giờ tên còn không dám lấy tên thật, mà
tên đã không thật thì lấy gì làm chắc rằng người đã thật, mà người không thật thì không có việc gì
những kẻ đó tạo ra là thật cả,” người có tên Nguyễn Quê châm biếm.

