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Bãi bỏ môn lịch sử trong chương trình phổ 
thông trung tiểu học - bước đầu chuẩn bị cho 

âm mưu Hán hóa 

 

 
 
 
Lê Dủ Chân (Danlambao) - Kính thưa đồng bào Việt Nam đang sống trong 
nước và ngoài nước. 

 

 
 
Chúng ta, con cháu chúng ta, các thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ căn cứ 
vào đâu để nói rằng "TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM" nếu lịch sử của dân tộc 
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Việt Nam bị xóa bỏ? Tinh thần yêu nước, yêu dân tộc của người Việt Nam 
hôm nay và mai sau có còn không nếu cội nguồn tổ tiên, công lao, xương 
máu của ông cha đổ ra trong quá trình dựng nước và giữ nước bị lãng quên? 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người 
Việt Nam không còn biết đến ải Nam Quan, mũi Cà Mau, Hoàng Sa, Trường 
Sa, sông Hát, sông Bạch Đằng, ải Chi Lăng, gò Đống Đa, Ngọc Hồi, Hà Hồi... 
mà chỉ biết Tây Sa, Nam Sa, "bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là 
quê hương"...? 

 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người 
Việt Nam không còn biết đến các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn... 
mà chỉ biết đến đảng cộng sản Tàu, nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, 
đảng cộng sản Việt Nam, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người 
Việt Nam không còn biết đến Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Ngụy Văn Thà... mà chỉ biết 
Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, 
Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phú Trọng...? 

 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người 
Việt Nam không còn biết đến bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta 
vào đời nhà Lý (*), Hội Nghị Diên Hồng, Hịch Tướng Sĩ vào đời nhà Trần, 
Bình Ngô Đại Cáo vào đời nhà Hậu Lê... mà chỉ biết tư tưởng Marx - Lê - 
Mao, "bác Hồ ta đó chính là bác Mao", "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương 
thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan", "Láng giềng tốt, bạn bè 
tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"...? 

 

Kính thưa đồng bào, 
Nếu nói rằng công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng là công hàm bán nước, 2 
câu thơ của Tố Hữu "Bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê 
hương" là tư tưởng tiền đề cho âm mưu sáp nhập nước Viêt Nam vào nước 
Tàu thì cáí gọi là "Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” của Bộ 
GD&ĐT/CSVN (bộ Giáo Dục Và Đào Tạo/đảng cộng sản Việt Nam) mà mục 
đích chính của nó là xóa bỏ lịch sử 4000 năm của dân tộc là bước đầu của 
đảng cọng sản/VN cố tình thực hiện để chuẩn bị cho chủ trương Hán hóa 
vĩnh viễn dân tộc Việt Nam trong tương lai. 
Kính thưa đồng bào, 
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Lịch sử Việt Nam còn nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn. 
  
Lịch sử Việt Nam mất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam mất. 
Chúng ta không thể để đảng cộng sản Việt Nam cấu kết với đảng cộng sản 
Tàu từng bước xóa đi nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam trên bản đồ thế 
giới để vĩnh viễn trở thành một quận huyện của nước Tàu. 
 

 

Lê Dủ Chân 

 danlambaovn.blogspot.com
__________________________________ 

Chú thích: 
(*) Nam Quốc Sơn Hà 

Nam quốc sơn hà nam đế cư  
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư  
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?  
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư! 
 
 

www.vietnamvanhien.net 
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