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Thời sự Việt Nam 
Chủ đề: chuyện v+ viết sử Việt 

Tác giả: Nguyễn Bá Chổi 

Sử Phịa cần phải sửa 
Một mặt trận hai kẻ thù 

giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng 

 
 

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Ông PGS TS [Phó giáo sư Tiến sĩ] Trần Đức Cường, Chủ 
tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam XHCN vừa cho tái bản “Bộ sách Lịch sử Việt Nam 
của nhiều tác giả” do ông ấy làm tổng chủ biên, với một vài sửa đổi cho hợp thời trang 
Bolero của “văn hóa Ngụy” nay đã hết “đồi trụy” đang ăn khách cả nước, là “xu thế thời 
đại” không thể đảo ngược, nhưng có lẽ do say sưa với nhạc Vàng, mà “sử gia” quên mất 
những trang sử Đỏ cần phải ưu tiên sửa ngay; ấy là những phịa sử. 
 
Nói đến Phịa Sử của đảng ta thì phải mất đến chẳng những 15 cuốn như “Bộ sách Lịch sử 
Việt Nam của nhiều tác giả” kia, mà phải gấp mười, gấp trăm lần, do hàng triệu người 
vạch mặt chỉ tên. Trong phạm vi bài này, người viết chỉ xin “nhắc khéo” vài trường hợp 
trong số hằng tỷ phịa sử, vì hầu như ai cũng đã “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trong vô số 
phịa sử, để ông PGS TS Trần Đức Cường chuẩn bị tư thế cho lần tái bản sắp tới: 
 
- Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của “bác” bị triều đình đuổi việc vì tội đánh chết người 
chứ không phải xin từ chức (https://www.youtube.com/watch?v=1egdsbYxI70); 
 
- Cậu Nguyễn Sinh Côn tức là “bác”, lúc đó vì sa cơ thất thế, phải nghỉ học, đi tìm đường 
cứu đói, chứ không phải cứu nước, vì cậu ta đã làm đơn xin quan Tây học trường Thuộc 
địa trong đó ghi mục đích để sau này phục vụ nước Pháp 
(https://www.youtube.com/watch?v=1egdsbYxI70); 
 
- “Bác” bị bắt vì tội làm gián điệp cho Liên Xô, chứ không phải vì hoạt động cho tổ quốc 
Việt Nam (https://www.youtube.com/watch?v=1egdsbYxI70); 
 
- Vào tù “bác” chôm được cuốn Ngục Trung Nhật Ký của một tù nhân người Tàu, rồi 
biến thành Nhật ký Trong tù” của Hô Chí 
Minh.(http://www.geocities.ws/xoathantuong/dtm_tacgiantnk.htm); 
 
- “Anh hùng Lê văn Tám” là phát minh của Trần Huy Liệu, do chính tác giả tiết lộ. 
(https://www.facebook.com/x.file.of.history/posts/199003893767010:0); 
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- “Anh hùng” Võ Thị Sáu thực ra là một cô gái bị bệnh tâm thần, bị xúi ném lựu đạn giữa 
chợ khiến nhiều người dân chết và bị thương, nên bị chính quyền Pháp xử bắn vì tội giết 
người (https://haedc.org/2017/03/14/su-that-ve-vo-thi-sau-dau-hieu-dong-kinh-bi-loi-dung) 
 
Đại khái trên đây chỉ là vài chuyện điển hình trong kho tàng Phịa Sử của Việt Nam dưới 
thời nhà Sản đương đại. 
 
Cần phải phát động chiến dịch Sửa Ngay Phịa Sử để ít ra các cháu nhi đồng thôi phải học 
tập noi gương toàn những chuyện phịa, người ma. 
 
11/9/2017 
Nguyễn Bá Chổi 
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