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Việt Nam và Trung Quốc đang đánh dấu 20 năm ký kết Hiệp ước Phân định Biên giới Đất
liền và 10 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt-Trung.
Hôm hủ Nhật, 23/8/2020, trên địa điểm cầu ắc Luân II thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Móng ái
(Vi t Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), Ủy viên ộ hính trị, Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Vi t
Nam, ông Phạm ình Minh và Ủy viên Quốc vụ vi n, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã
đồng chủ trì một lễ kỷ ni m.
Nhân dịp này, nhà văn, blogger Phạm Viết Đào từ Hà Nội đưa ra một số bình luận nhìn lại quan h
giữa hai nước, đặc bi t là những thăng trầm qua cuộc chiến iên giới khởi đầu từ 17/2/1979, mà
mới đây đài truyền hình quốc gia của Vi t Nam, VTV, đã phản ánh khi công chiếu một phim tài li u
do truyền hình báo Nhân Dân của đảng ộng sản Vi t Nam sản xuất với sự chỉ đạo nội dung của
nhiều quan chức cao cấp trong an Tuyên giáo và Hội nhà báo của đảng và nhà nước.

‘Tích tụ lâu rồi’
“Vi c đề cập tới các cuộc chiến tranh xâm lược Vi t Nam của Trung Quốc sau năm 1975, kể từ sau
1990 thì loại thông tin này bị khép lại, xếp vào loại gần như cấm kỵ.
“Tôi thấy đã có cơ quan báo chí bị kỷ luật do vô tình hay cố ý đưa tin dính dáng tới chiến tranh
Trung-Vi t; có người đã bị bỏ tù, bị đàn áp khi nêu, bày tỏ vấn đề này ra với xã hội, công chúng
dưới các hình thức như đăng viết lên mạng xã hội hay tham gia các cuộc biểu tình tự phát phản đối
Trung Quốc...
“Mới đây một phim tài li u vừa được công chiếu tối 11/8/2020 trên Đài truyền hình Vi t Nam
(VTV1), với tựa đề “Vi t Nam thời đại Hồ hí Minh – iên niên sử truyền hình: Năm 1979”.

"Phim do áo Nhân dân sản xuất, hoàn thành năm 2020, với người đứng đầu an chỉ đạo là Phó
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, chỉ đạo nội dung là Ủy viên ộ hính trị, í
thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và ông hủ tịch Hội
nhà báo Vi t Nam Thuận Hữu.
“Phim đã đưa hình ảnh ông Đặng Tiểu ình choán hết cả khung hình ảnh và câu “khẩu dụ”: “Dạy
cho Việt Nam một bài học”. Đặng Tiểu ình đã được nêu đích danh như là tác giả của hành động
gây ra nhiều tội ác với Vi t Nam…
“Tôi nghĩ động thái này có nguyên
nhân được tích lũy qua thời gian của
nó. Đối với phía Vi t Nam, đó là từ
vi c Trung Quốc gia tăng tập trận liên
tục, đưa lực lượng hải quân, không
quân ra các hòn đảo, đá do họ chiếm
đóng, kiến tạo trái phép để uy hiếp, đe
dọa Vi t Nam và các nước trong khu
vực; rồi họ ép buộc một số dự án khai
thác, thăm dò dầu, khí của Vi t Nam
đã ký với nước ngoài phải dừng.
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Nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu ình được nhắc tới trong bộ phim tài li u mà Vi t Nam mới
hoàn thành trong năm 2020
“ ên cạnh đó, trên mặt trận ngoại giao, pháp lý, Trung Quốc còn họp báo tuyên bố với thế giới, gửi
ông hàm tới Liên Hi p Quốc, tố cáo đích danh Vi t Nam về điều mà họ ngang ngược và phi lý cáo
buộc là “xâm chiếm lãnh hải” Trung Quốc; đòi Vi t Nam phải rút các hoạt động khai thác trên biển
thuộc lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế hợp pháp của Vi t Nam…
“Tất cả cái đó đã dồn tụ và cái gì đến sẽ đến, mà theo đó Vi t Nam đã bị Trung Quốc dồn vào chân
tường. Nay nhiều người trong ban lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, đảng viên đã cảm thấy không còn
một chút ảo tưởng nào về sự biết điều, khả dĩ có thể đàm phán, thượng lượng thông qua “kênh ý
thức hệ được nữa”; Đó là cái kênh mà trước đây vẫn thường hay nhắc: “Không làm trái với những
thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước”...
"Đó là lý do vì sao Tuyên giáo, ộ Văn hóa & Thông tin, hội nhà báo, báo đảng và truyền hình đã
tung ra phim này mà về thời điểm cách sự ki n đánh dấu nói trên chỉ vài tuần, như một tín hi u.

Hy vọng được xuất bản
Nhà văn Phạm Viết Đào nói với
cho rằng tín hi u nói trên giúp ông có hy vọng là các công
trình, tác phẩm phản ánh cuộc chiến Vi t – Trung mấy thập niên về trước tới đây, sau cuốn phim
của áo Nhân dân và Đài truyền hình Vi t Nam công chiếu, sẽ được đảng và nhà nước cấp phép
cho xuất bản, công bố chính thức, trong đó có công trình mà ông thực hi n, biên khảo trong hơn
một thập niên qua:
“ uốn iên khảo “Vị Xuyên & Thế sự Vi t-Trung” là công vi c tôi dồn công sức, tâm huyết thu
thập thông tin của hơn 10 năm qua. Đây là tập sách tôi vừa thu thập thông tin, mổ xẻ, khảo cứu, tìm
đưa ra những góc khuất của cuộc chiến Vị Xuyên; những bài học xương máu về cuộc chiến tranh,
về quan h với Trung Quốc qua cuộc chiến Vị Xuyên và đi tìm sự thật lịch sử.

“ ản thảo kết cấu thành hai tập, có độ dày khoảng
2.000 trang, mỗi tập 1.000 trang… Đây là công trình
do cá nhân tự làm, thu thập thông tin thông qua các
cựu chiến binh từng tham chiến tại Vị Xuyên cung
cấp; qua thông tin của các học giả, nhà báo nước
ngoài quan tâm tới cuộc chiến Vị Xuyên và Thế sự
Vi t-Trung…
“Tôi đã gửi bản thảo tới ba nhà xuất bản xin giấy
phép xuất bản để tác giả tự in, tự phát hành nhưng đã
bị từ chối. Do biết tôi dồn công sức cho công trình
này, phần nào đã được tôi công bố rải rác trên
Facebook, blog cá nhân và đề cập trực tiếp, gián tiếp
trên một số cơ quan báo chí nước ngoài như BC,
RFI, RFA v.v… nên nhiều bạn đọc họ rất muốn đọc.
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"Trước tình thế đó, bản thân tôi cũng có nhu cầu
điều chỉnh sửa chữa, góp ý chỉnh lý thông tin tôi đã
sao chụp ra một số bản, gửi tặng bạn bè để được góp
ý…

“Tôi hy vọng sau khi Đài truyền hình Vi t Nam (VTV) công chiếu bộ phim do áo Nhân Dân sản
xuất về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược, bản thảo “Vị Xuyên & Thế sự Vi t-Trung” của tôi
sẽ được các nhà xuất bản quan tâm, cấp phép xuất bản…
"Hi n nay tôi biết đã có ít nhất bốn cuốn sách đã được cấp phép xuất bản, những cuốn sách này đã
đề cập trực di n cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược…

‘Những điều giờ mới nói’
Nhà văn, tác giả Phạm Viết Đào nhân dịp này chia sẻ
một số chi tiết „bếp núc‟ khi ông biên soạn cuốn sách
mà trong đó ông tập hợp giới thi u nhiều thông tin,
hồi ức của cựu chiến binh Vi t Nam:
“Trong quá trình biên khảo tôi rất tâm đắc những bài
viết của anh em cựu chiến binh về các trận ác chiến
mà họ đã tham gia và kể lại, mà tôi đã tập hợp.
"Tôi đã đưa cho một số người đọc như Giáo sư người
Nhật Kurihara Hirohide, hủ tịch Hội Nhà văn Vi t
Nam Hữu Thỉnh, họ rất khen và cho rằng chỉ có ựu
chiến binh Vị Xuyên mới viết được những trang viết
„thấm máu‟ như vậy.
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Giáo sư Hirohide Kurihara, nhà Vi t Nam học, người Nhật ản (bên phải), gặp gỡ tác giả và tìm
hiểu về "Vị Xuyên & Thế sự Vi t-Trung" (tháng 5/2019, tại Hà Nội)
"Những bài viết của các cựu chiến binh Đặng Vi t hâu, Trần Nam Thái, Nguyễn Thái Long, Phạm
Ngọc Quyền… chẳng thua kém độ hấp dẫn, độ nóng của các trang viết của nhà văn Solokhov khi
nhà văn người Nga viết “Họ chiến đấu vì Tổ quốc”; hay của Henry arbusse khi viết “Le Feu”…

“Ngoài những trang viết của các cựu chiến binh, sách có
nhiều bài lật lại các sự ki n lịch sử ví dụ như trong hiến
dịch M 84, tại sao Trận đánh ình độ 400 ở Lạng Sơn là
một vị trí trọng yếu ở Đông ắc Lạng Sơn, Trung Quốc
chiếm từ 17/2/1979 sau khi rút họ đã giữ lại và củng cố
thành một tập đoàn cứ điểm, cho một trung đoàn chốt giữ.
Quân ta đã nhiều lần tiến đánh nhưng không thu hồi được
mà còn chịu tổn thất lớn vì trận địa được củng cố mạnh lại
có năm trận địa pháo bảo v .
“ òn hiến dịch M 84 có tới ba ông thượng tướng đó là:
Thượng tướng Vũ Lập, Thượng tướng Nguyễn Hữu An,
Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, Phó Tổng tham mưu trưởng,
ngoài ra còn có ba tướng nữa là Lê Duy Mật, Hoàng Đan,
Nguyễn An, Hồng ư mà chỉ được đem ra trận 100 khẩu
pháo trên 100 ly, không được sử dụng pháo 152 ly?
"Trong khi đó phía Trung Quốc có tới trên 400 khẩu pháo
trên 100 ly, họ lại chiếm lĩnh các đỉnh cao 1509, 1030,
1250, 1600; Pháo của họ đặt trên các cao điểm này hoàn
toàn khống chế quân ta đang tấn công các cao điểm 772,
685, 233… tức là dưới tầm pháo Trung Quốc?
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ựu chiến binh Lê Mai, lính đơn vị F 356, chụp hình lưu ni m với ông Phạm Viết Đào, tác giả cuốn
"Vị Xuyên & Thế sự Vi t-Trung"
“Rồi về bộ binh Trung Quốc có sáu tiểu đoàn chốt giữ trên các điểm cao, phía dưới còn có quân
yểm trợ, công sự hầm háo đã được bê tông hóa; còn phía ta tấn công dưới lên chỉ có chín tiểu đoàn.
Ngay dưới đồng bằng thì phía tấn công cùng thường phải gấp bốn…
“Tôi đã từng chất vấn Tướng Lê Duy Mật, thời điểm đó là hỉ huy trưởng Mặt Trận Hà Tuyên: ông
cho biết ộ Tư l nh đã tính toán, đưa một lực lượng tinh nhu luồn sang đất Trung Quốc để đánh
vào các trận địa pháo, trạm radar, kho tàng, cầu cống nhưng lực lượng tinh nhu này không hoàn
thành được nhi m vụ, không nổ được phát súng nào và không ai về được?
"Ông không tiết lộ con số thương vong này, nghi bị bại lộ, là bao nhiêu. Ông tỏ ra đau đớn khi ông
kể cho tôi chuy n này. Ông cho biết đó là sáng kiến của Tướng Nguyễn Hữu An và cố vấn Liên Xô,
ông đã không tán thành…
“Như vậy tổn thất trận 12/7/1984 hi n được báo chí nêu trên 1.000 đang là một dấu hỏi. Vì tổng số
hy sinh là 5.000 bộ đội, nhưng cộng các trận tôi đã tính ra chỉ tính được con số 3.000, còn 2.000 bộ
đội hy sinh ở đâu? Hi n chưa có địa chỉ…
"Rồi trong các tài li u đã được công bố của Tướng Nguyễn Đức Huy, và Sư đoàn 356, chỉ ghi Mặt
trận Đông Sông Lô thì Sư 312 đưa Trung đoàn 141 đánh chiếm cao điểm 1030.
"Thế nhưng tôi lại có tài li u của một cựu chiến binh quê Hà Nội, anh tham gia trận M 84 nhưng
lại là lính của Trung đoàn 165 của Sư 312? Vậy thực chất bốn hay năm trung đoàn bộ binh đã tham
gia chiến dịch này?
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Một điểm pháo binh Vi t Nam chiến đấu chống lính Trung Quốc ở trận địa biên giới Lạng Sơn với
khẩu pháo 130mm của Liên Xô hồi 1979
“Tóm lại cuốn sách này cũng giúp tôi, trong quá trình biên khảo, đặt ra rất nhiều dấu hỏi chưa có lời
đáp vì không một cơ quan chức năng nào của ộ Quốc phòng Vi t Nam hay Quân khu 2 đồng ý cấp
tư li u cho tôi. Nhưng một nhà báo đã truyền kinh nghi m cho tôi rằng nếu muốn viết về Vị Xuyên
chỉ có thể hỏi những người lính bình thường hoặc những ông tướng sắp chết… mà thôi.”

‘Để không bị lãng quên’
Về lý do, nội dung chính và thông đi p gửi gắm qua cuốn sách của mình, tác giả Phạm Viết Đào
cho biết:
“Sở dĩ tôi tập trung để thu thập tài li u về cuộc chiến Vị Xuyên là do tôi có người em ruột hy sinh
trong “ hiến dịch M 84 mở màn ngày 12/7/1984” tại ao điểm 772. Do sự hy sinh của người thân
như thế nên từ tháng 3/1985, tôi đã trực tiếp lên Vị Xuyên nhiều lần để hỏi thông tin về em trai
tôi…
“ uối những năm 1990, khi mà quan h hai nước bình thường hóa, Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào
nhiều dự án tại Vi t Nam; là công chức của ộ Văn hóa, qua bạn bè tôi cũng nắm được nhiều thông
tin về các dự án Trung Quốc bỏ vốn đầu tư vào Vi t Nam: từ bauxite, xi măng lò đứng, thép, đi n,
liên doanh, liên kết đất đai với các doanh nghi p Trung Quốc v.v…
“Những dự án này ngay từ đầu chúng tôi đã cảm thấy có nhiều rủi ro, cạm bẫy (quốc tế bây giờ
cũng nói công khai tới bẫy nợ, bẫy an ninh, quốc phòng khi làm ăn với Trung Quốc v.v...) Sau mười
năm trên một chục dự án đổ bể, theo số li u công bố trên báo chí, thì Vi t Nam phải chịu thi t hại ít
nhất trên 50 tỷ USD trong các dự án Vi t Nam làm ăn với Trung Quốc.
“Đó chính là lý do, động lực khiến cho tôi nung nấu ý định phải làm kỳ được cuốn sách này; để cho
những sự thật lịch sử bi thương không bị vùi lấp, cố tình bị lãng quên…
“Mặt khác, là gia đình có người thân hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược ở
biên giới phía bắc, tôi tin nhiều gia đình khác cũng có nỗi đau như gia đình tôi.
“ ác anh hùng, li t sĩ trong đó có chú em tôi đã chịu hy sinh gian khổ, chiến đấu ngoan cường vì
nhi m vụ thiêng liêng bảo v tổ quốc.
"Giờ đây, họ phải chịu ba nỗi đau chồng lên nhau mà trước tiên là nỗi đau của các li t sĩ, người lính
khi chiến đấu vì bom đạn;

"Thứ đến là sau khi chiến đấu, từ năm 1990 tới này, các phương ti n thông tin đại chúng, các dịp lễ
tết, không ai nhắc nhớ tới sự hy sinh mất mát này của họ, không biết có cuộc chiến Vị Xuyên;
“Nỗi đau thứ ba là Trung Quốc đã dùng bom đạn tàn ác nhất nhưng không khuất phục được nhân
dân Vi t Nam, giờ đây, họ dùng cách khác thâm độc, dùng phương ti n là đồng tiền và họ đã đạt
được nhiều mục đích, thậm chí có người nói tiếp cận được nhiều dự án quan trọng, khu vực đất đai
chiến lược, an ninh nhạy cảm, cũng như có thể đã „tranh thủ‟ được một bộ phận quan chức, cán bộ
chịu ảnh hưởng, từ đó „qua mặt‟ nhiều ngành và cơ quan chức năng Vi t Nam, nguy cơ họ buộc
Vi t Nam l thuộc với Trung Quốc một thời gian quá dài đã là một thực tế…”
Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó là thanh tra của bộ
này cho tới năm 2007. Sau đó ông làm Trưởng phòng Thanh tra Hành chính và Phòng chống Tham
nhũng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông là hội viên Hội nhà văn và cũng từng dịch nhiều
tác phẩm sang tiếng Romania, nơi ông đã tu nghiệp đại học chuyên ngành văn chương.
Ông từng có nhiều bài viết trên blog bị nhà nước Việt Nam cho là “chỉ trích chính quyền” và bị bắt
hồi 13/6/2013 tại Hà Nội, bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án ông 15 tháng tù vì tội
'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ' theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.

