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Lật tẩy chiêu trò bôi nhọ, kích động 

Cập nhật: 21-04-2022 | 08:01:21 

 

Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), 

những kẻ "lật sử" lại tìm mọi cách để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, bôi nhọ lịch sử 

Việt Nam và công cuộc thống nhất đất nước của toàn dân ta. 

Lợi dụng tính đại chúng của mạng xã hội, thành phần bất mãn mượn cớ khoa 

học hay tự xưng là “người cầm bút chân chính” đăng đàn các nội dung cho rằng, có 

những sự thật lịch sử, nhân vật lịch sử trong dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước cần phải xem xét lại (!). Một số kẻ giở trò “nước mắt cá sấu” để kêu thay, vái đỡ 

cho nhóm người bất mãn, “bên kia chiến tuyến” với luận điệu "thống nhất đất nước là 

sai lầm" (!); nhiều người đang tha hương, lưu lạc, vì sợ mà không dám trở về quê 

hương... Dù xảo quyệt đến đâu, ngôn từ có hùng hồn hay tỏ ra bi lụy thì tựu trung lại, 

chúng đều tỏ rõ bộ mặt thật của những kẻ có mưu đồ bất chính, hòng phủ nhận các giá 

trị lịch sử dân tộc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, thống nhất Bắc-Nam một nhà. 
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Thực tế là, bao thế hệ cha anh đã đoàn kết một lòng, không tiếc máu xương để 

đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, đập tan ngụy quân, ngụy quyền, thống nhất đất nước, 

non sông thu về một mối. Những chiến sĩ cách mạng bước ra từ cuộc chiến ấy mỗi 

người một công việc, tiếp tục cống hiến, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chứ 
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không phải như luận điệu của các thế lực thù địch, bất mãn đang rêu rao rằng có nhiều 

người đang “tranh công, đổ lỗi...”. 

Bên cạnh đó, với chính sách hòa hợp dân tộc, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn 

sẵn sàng chào đón tất cả kiều bào trở về đóng góp cho quê hương, đất nước... Nhiều 

năm qua, các hoạt động chăm lo cho kiều bào ta ở nước ngoài đã được tổ chức thiết 

thực. Nhà nước luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện để kiều bào trở về quê hương, 

tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dĩ nhiên, chẳng ai lại chào đón 

những thành phần bất mãn, thù địch, có âm mưu chống phá. 

Và sự thật không ai có thể phủ nhận là, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước, tất cả người dân đất Việt đều tự hào với hai tiếng Việt 

Nam, đều xúc động rưng rưng khi giai điệu hùng hồn của bản Quốc ca vang lên dưới 

cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, bởi đất nước thống nhất giúp toàn dân tộc không 

phải chịu cảnh ly tán, khổ đau do cùng dòng tộc, thân thiết với nhau mà phải chia ly, 

cách biệt. Chắc chắn cũng chẳng luận điệu nào có thể làm lu mờ chân lý mà Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có 

thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". 
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