Cuộc chiến 1979 thực sự đã 'bắt đầu từ trước'
Quốc Phương BBC Tiếng Việt
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Ông Hà Văn Thịnh cho rằng thực ra cuộc chiến 1979 trên Biên giới Việt - Trung đã khởi
thủy từ năm 1974 khi Trung Quốc tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa.

Cuộc chiến nổ ra ngày 17/2/1979 trên biên giới Việt - Trung thực ra đã nổ ra
từ lâu trước đó, theo một sử gia từ Đại học Huế của Việt Nam.
Bình luận với BBC hôm thứ Sáu nhân 38 năm đánh dấu cuộc chiến đẫm máu trên biên
giới phía Bắc của Việt Nam sau khi Trung Quốc khởi binh tấn công trên toàn tuyến biên
giới giữa hai nước, nhà sử học Hà Văn Thịnh nói:

Tôi quan niệm hơi khác mọi người một chút, tôi cho rằng cuộc chiến tranh
năm 1979 đã thực sự bắt đầu từ 19/01/1974 khi Trung Quốc đánh chiếm toàn
bộ Hoàng Sa, đó là bắt đầu cuộc chiến tranh Việt NamSử gia Hà Văn Thịnh
"Tôi quan niệm hơi khác mọi người một chút, tôi cho rằng cuộc chiến tranh năm 1979 đã
thực sự bắt đầu từ 19/01/1974 khi Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa, đó là bắt
đầu cuộc chiến tranh Việt Nam.
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"Bắt đầu năm 1979 là đỉnh cao, năm 1988 nó biến thái, ngày 14/3/1988 chiếm Gạc Ma,
một phần của Trường Sa, rồi tiếp đó, chúng ta biết đầu thế kỷ 21, nào là thành phố Tam
Sa, nào là đường lưỡi bò (bản đồ đường chín đoạn).
"Rõ ràng là cuộc chiến tranh năm 1979 tôi nhấn mạnh là nó bắt đầu từ năm 1974, đến bây
giờ nó vẫn đang tiếp diễn...
"Theo quan điểm quả tôi, chừng nào mà đất đai, biển đảo, máu thịt của Tổ quốc vẫn bị
xâm lược Trung Quốc chiếm đóng, thì chừng đó chưa thể coi là bạn được".
Sử gia Hà Văn Thịnh nói về sự kiện 17/2/1979
Sử gia từ Huế chia sẻ một thống kê riêng của ông theo đó chỉ 5-10% sinh viên không
thuộc ngành sử mà ông đã giảng dạy trong những dịp đánh dấu sự kiện biết được ngày
17/2/1979 là ngày gì và có ý nghĩa ra sao.
Khi được hỏi ông có tư vấn gì cho giới soạn thảo sách giáo khoa, giảng dạy, nghiên cứu
và phổ biến lịch sử ở Việt Nam liên quan sự kiện trên và cuộc chiến Việt - Trung bắt
nguồn từ đó, ông Hà Văn Thịnh nói:

Tôi rất muốn góp ý là kính đề nghị các thầy, kính đề nghị các đồng nghiệp
bằng tuổi tôi hoặc ít hơn tuổi tôi là cần phải tôn trọng lịch sử, cần phải tôn
trọng sự thật. Chứ không thể nào chung chung, rồi mơ hồ, nửa biết, nửa
không như vậy, trắng không ra trắng, đen không ra đenSử gia Hà Văn Thịnh
"Trong hội đồng soạn thảo sách giáo khoa, có không ít các thầy của tôi, bây giờ bảo
khuyên các thầy thì nó không đúng, nhưng với tư cách một học trò, tuy lớn tuổi rồi và
cũng am hiểu đôi chút, tôi rất muốn góp ý là kính đề nghị các thầy, kính đề nghị các đồng
nghiệp bằng tuổi tôi hoặc ít hơn tuổi tôi là cần phải tôn trọng lịch sử, cần phải tôn trọng
sự thật.
"Chứ không thể nào chung chung, rồi mơ hồ, nửa biết, nửa không như vậy, trắng không
ra trắng, đen không ra đen...," ông Hà Văn Thịnh, người có nhiều thập niên giảng dạy và
nghiên cứu sử học tại Đại học Huế nêu quan điểm với BBC.
'Phải tạo áp lực'
Cũng hôm 17/2/2017, BBC đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Thạch, nhà chủ
xướng chương trình Sách hóa Nông thôn ở Việt Nam, ông cho BBC hay, hiện tại trong
sách giáo khoa phổ thông ở nhà trường Việt Nam chí có vỏn vẹn '11 dòng' nói về cuộc
chiến Việt - Trung năm 1979 với sự kiện mà ông gọi đích danh là 'Trung Quốc xâm lược
Việt Nam'.
Sử gia Hà Văn Thịnh nói về cuộc chiến Việt - Trung 1979
Về ý nghĩa của việc người dân, nhất là giới trẻ, cần nắm được sự kiện 17/2/1979 nói riêng
và những trang sử của quốc gia, kể cả những thăng trầm của dân tộc, nhà vận động văn
hóa sách ở nông thôn Việt Nam nói:
"Những năm tháng, giai đoạn, những tấm thảm sử của đất nước, nếu người dân không
biết, chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở chính mình là một đất nước đánh lại, chống lại
được ngoại xâm, trước hết chúng ta phải tự cường, tự lực, phải có sức mạnh và phải biết
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đến những tấm thảm sử của dân tộc để chúng ta cùng nhau lao động, học tập, cùng nhau
đặt nền tảng cho sự phát triển của quốc gia, để chúng ta có một sức mạnh...

Nếu trường hợp sách giáo khoa thời gian tới người ta chưa làm, thì chúng ta
phải tạo áp lực xã hội, tạo dư luận để buộc người ta phải đưa vào. Đấy là
chuyện đương nhiên
"Bản thân sức mạnh là sự tự kháng đối với những thế lực mà muốn bành trướng, xâm
chiếm quốc gia, thành ra việc chúng ta phải nhắc lại những câu chuyện của lịch sử là
nghiễm nhiên và mỗi chúng ta phải nỗ lực.
"Nếu trường hợp sách giáo khoa thời gian tới người ta chưa làm, thì chúng ta phải tạo áp
lực xã hội, tạo dư luận để buộc người ta phải đưa vào. Đấy là chuyện đương nhiên.
"Còn một mặt nữa, với tư cách công dân, những người hiểu biết... phải biết phổ biến nó,
nói với những người xung quanh mình, nói với những đứa trẻ, với đồng nghiệp, với bạn
bè của mình để sự nhận biết về lịch sử được lan truyền trong dân chúng là việc nghiễm
nhiên," ông Nguyễn Quang Thạch nói với BBC hôm thứ Sáu.
Quý vị có thể bấm vào đường dẫn này để theo dõi toàn văn cuộc trao đổi giữa BBC với
ông Nguyễn Quang Thạch hôm 17/2/2017.
Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39008535

www.vietnamvanhien.info
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