Cộng Sản Ngụy Tạo Lịch Sử một cách Bỉ Ổi
Bob Jane
Chính quyền thị xã An Lộc – Bình Long được chỉ thị xây
tượng đài kỷ niệm 3000 người dân chết do pháo kích của
Quân lực VNCH. Lịch sử bị nguỵ tạo một cách bỉ ổi. Và dưới
đây là phần vạch trần của tãc giả có tên Bob Jane
Đây là 1 sự vu cáo trắng trợn, mùa hè năm 1972, quân và dân
An Lộc bị vây bởi 4 sư đoàn bộ binh, sđ: 5,7,9 & Bình Long và
1 sư đoàn pháo hạng nặng 130 ly, 1 trung đoàn chiến xa
T54,55,PT 76 cùng nhiều lữ đoàn phòng không, nhiều đơn vị
cấp đại đội, tiều đoàn độc lập, chủ lực miền, đặc công..v.v. họ
không dưới 70 ngàn quân.
Đối lại, tại An Lộc, dân số ước lượng chừng 44 ngàn cộng vào
khoảng 8 đến 10 ngàn quân cán chính và các binh chủng
khác đổ vào An Lộc khi cuộc chiến xẩy ra. Trong 68 ngày bị vây hãm, cộng quân đã bắn hơn 200 ngàn quả
đạn pháo đủ loại, vào thị xã An Lộc với chu vi khoảng 10 ngàn cây số vuông, có những ngày họ bắn từ 8000
đến 10 ngàn quả, và quân dân An Lộc nhiều khi bị co cụm lại trong phòng tuyến với 4 cây số chiều dài x 800
mét bề ngang dọc quốc lộ 13.
Với cường độ pháo như thế, từ Điện Biên Phủ đến Khe Sanh đều phải ngã nón cúi chào thua xa, và người ta
ví rằng lon sữa bò vất ra khỏi hố là ăn miểng pháo ngay nói chi đến con người, chôn rồi pháo bật tung, chôn
lại, pháo bật nữa, ngưng pháo lại chôn tiếp! Tướng Lê Văn Hưng đã nói:”…… có lúc đồng bào chôn lính, cũng
có khi lính chôn đồng bào….” Chính quân cộng sản đã bắn hàng trăm ngàn trái đạn pháo vào quân dân An
Lộc và đã sát hại những đoàn người di tản từ An Lộc về Chơn Thành, như ngày 12-6-72, hơn 12 ngàn dân
chạy qua Xa Cam, Xa Cát, Xa Trạch, Tân Khai, đã bị cộng quân chận bắn xối xả vào đoàn người, khi về đến
Chơn Thành chỉ còn non 10 ngàn dân sống sót, có ngày hơn 2000 dân chạy, chỉ còn 500 người sống sót. Nó
cũng giống như ở Quảng Trị vậy, khi cộng quân pháo chụp vào đoàn người di tản, bất kể quân dân đã tạo nên
cảnh chết chóc thảm khốc với cái tên:….ĐẠI LỘ KINH HOÀNG VÀ HÀNH LANG MÁU CHO QUẢNG TRỊ VÀ
AN LỘC.
Vu cáo, đê hèn, tàn ác, ngậm máu phun người hòng chối tội như vụ tàn sát và chôn sống gần 8 đến 9 ngàn
dân Huế tết Mậu Thân 1968, là những tội ác của cộng sản mà người dân miền Nam và QLVNCH không bao
giờ quên được.
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